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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

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

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 

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

1918թ. ապրիլին Տրապիզոնում ընդհատված թուրք-
անդրկովկասյան բանակցությունները մայիսի սկզբներին 
վերսկսվեցին Բաթումում։ Թուրքերը մայիսի 26-ին 
վերջնագիր տվեցին անդրկովկասյան պատվիրակությանը։ 
Բայց քանի որ հենց նույն օրը Անդրկովկասյան 
Հանրապետությունը կազմալուծվեց, ուստի նորահռչակ 
հանրապետություններից յուրաքանչյուրն ինքը պետք է 
լուծեր Թուրքիայի հետ պատերազմի և խաղաղության 
հարցը։Մայիսի 28-ին, Հայոց Ազգային խորհուրդը որոշեց 
նոր պատվիրակություն ուղարկել Բաթում և հաշտություն 
կնքել թուրքերի հետ։ Նորանկախ Հայաստանի 
պատվիրակությունը գլխավորեց արտգործնախարար 
Ալեքսանդր Խատիսյանը։ Հարկ է նշել, որ չնայած Մայիսյան 
հերոսամարտերին, այդուհանդերձ, մահացու վտանգը 
արևելահայության գլխից լիովին չէր վերացել։ 
Բաթումում 1918թ. հունիսի 4-ին թուրքերի հետ Հայաստանի 
կողմից պայմանագիրը ստորագրեցին ՀՅԴ-ականն 
ներկայացուցիչներ Հովհաննես Քաջազնունին, Ալեքսանդր 
Խատիսյանը և ժողովրդական Միքայել Պապաջանյանը, իսկ 
թուրքերից` Խալիլ բեյն ու Վեհիբ փաշան: Պայմանագրի 
վերնագիրն էր՝ «Հաշտության և բարեկամության 
պայմանագիր Օսմանյան կայսերական կառավարության և 
Հայաստանի Հանրապետության միջև», այսօր կարող է 
որպես ծաղրանք ու հեգնանք հնչել այս «ուռա-
պատրիոտիզմի» անպատասխանատու ժամանակներում, 
սակայն այն դժնդակ օրերին չկար այլընտրանք: 
Այլընտրանքը կնշանակեր հրաժարում պետականությունից: 
Պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում Արևմտեան 
Հայաստանը ամբողջապես և Արևելեան Հայաստանի զգալի 
մասը՝ Կարսի մարզը և 5 գավառ։ Արդյունքում՝ Հայկական 
Հանրապետությունը հաստատվեց 12 հազ. քառ. կմ 
տարածքի վրա: Ընդհանուր հաշվով հայ ժողովուրդը 
կորցրեց ողջ Արևմտյան Հայաստանն ու Արլ. աստանից 28 
հազ. քառ. կմ տարածք:Այն ժամանակ հայ ժողովրդին 
առաջնորդում էին Քաջազնունու նման խոհեմ ու 
պատմական պատասխանատվություն կրող գործիչներ: 
Շատերը, այդ թվում ՀՅԴ շրջանակներից, հրապարակավ 
կամ իրենց մտքում, նրան համարում էին դավաճան, այդ 
թվում նաև Անդրանիկը, ով Հանրապետության ծնունդը 
համարեց ապօրինի՝ թուրքերի ստեղծածը: Մինչդեռ 
Քաջազնունին ոչ միայն պետական մտածելակերպով գործիչ 
էր, այլև իսկական հայր, ով իր որդիներին չէր թաքցնում 
հեռուներում. նրա որդիներից մեկը զոհվեց 1918թ. հայ-
թուրքական պատերազմում, մյուսը՝ 1920թ. հայ-
թաթարական բախումների ժամանակ: Չնայած 
համատարած մեղադրանքներին ու հակադիր 
տեսակետներին` վարչապետ Քաջազնունին համոզված էր, 
որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ պայմանագրի 
դրույթները և միջպետական հարաբերություններ պահպանի 
Օսմանյան կառավարության հետ: 
Ժամանակը շատ արագ եկավ փաստելու, որ առանց 
ռազմական հաղթանակի ձեռք բերված քաղաքական 
հաջողություններն ընդհանրապես չեն դիմանում կյանքի 
քննությանը: Այդպիսին եղավ նաև Բաթումիի Դաշնագրի 
ճակատագիրը: Սարդարապատի մեջ ռազմականորեն 
պարտված Թուրքիան չէր կարող և չկարողացավ մնայուն 
բնույթ տալ Բաթումի Դաշնագրով իր ձեռք բերած 
քաղաքական հաջողությանը: Երբ 1918թ.ի հոկտեմբերին 
Մուդրոսի մեջ Դաշնակիցները խաղաղության դաշնագիր 
կնքեցին թուրքերի հետ, նորանկախ Հայաստանի 
Հանրապետությունը արդեն վերածվել էր հիսուն հազար 
քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ պետականության: 
Բաթումի պայմանագիրը անկախ Հայաստանի առաջին 
միջազգային փաստաթուղթն է, որով Թուրքիան առաջինը 
ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։ 
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  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه

  
  10سند شماره 

  
  اعتراضيه آلكساندر خاديسيان نخست وزير

  و وزير امور خارجه جمهوري ارمنستان به كنفرانس
  صلح پاريس در مورد توافقنامه موقت منعقد شده
  بين كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ و آذربايجان

  1919ماه اوت  22به تاريخ 
  1919اوت 

  جناب رئيس
اوت توسط آخرين كنگره آرتساخ اعالم گرديده و طبق آن حاكميت آذربايجان بر  28اي كه در تاريخ هدولت جمهوري ارمنستان با توجه به توافقنام  

  به رسميت شناخته شده است، اين حق را براي خود قايل است كه اعتراض خود را در موارد زير به كنفرانس صلح ارائه دهد. "آرتساخ موقتا
كردند تمام تالش ، قشون آذربايجان كه به نيروهاي نظامي تركيه و آلمان كمك مي1918ارء قفقاز در سال در زمان هجوم نيروهاي آلمان و تركيه به ماو  

ها و تركها را بستند. ليكن آنها در اثر ضربات قهرمانانه ارمنيان آرتساخ از هم نپاشيدند... و زماني كه پيروزي بزرگ آلمانيخود را براي تصرف آرتساخ به كار مي
هاي متفق ماوراء قفقاز را تحت صاحب سرزمين خود شدند. اما وقتي كه دولت "رك ماوراء قفقاز كرد، ساكنان آرتساخ كه در واقع ارمني هستند عمالمجبور به ت

وي پيروزمندانه خود به اشغال خود درآوردند و قشون انگليس به فرماندهي ژنرال تامسون را به آنجا فرستادند، ژنرال آندرانيك فرمانده كل ارتش آرتساخ به پيشر
داد. آنگاه زماني كه كنفرانس فرمان داد تا كليه عمليات خصمانه محلي متوقف شوند و منتظر تصميمات او باشند، ژنرال سوي شوشي پايتخت آرتساخ ادامه مي

ه جنگ آرتساخ خارج نمود و مطابق با خواست دولتآندرانيك نيز پيشروي خود را متوقف ساخت. او در اثر تاكيدهاي مكرر ژنرال تامسون ارتش خود را از جبه
  باره به جمهوري ارمنستان گزارش كرده است...فوريه در اين 19هاي متفق به درستي عمل كرد و ژنرال فورستي واكر طي نامه خود بتاريخ 

  زنند.هايشان لطمه مينمايند به دادخواهي و درخواستكنند به زور اسحله مناطقي را اشغال هايي كه تالش ميكرد كه تمام دولتكنفرانس اعالم مي  
در باال  اما بر خالف اين اعالميه در آغاز ماه فوربه دولت آذربايجان قشون خود را بطور ناگهاني به سوي نواحي آرتساخ به حركت درآورد و چنانكه  

جه نقاط استراتژيك ارمنيان به تصرف در آمد زيرا براساس نامه ژنرال واكر يادآور شديم عمليات نظامي آنجا توسط ژنرال آندرانيك متوقف شده بود. در نتي
  نيروهاي نظامي از اين نقاط دور شده بودند. در نهايت دولت آذربايجان دكتر سلطانف تاتار را به عنوان استاندار آرتساخ منصوب نمود.

خ اين انتصاب را تائيد كرد و اين امر را به اطالع دولت جمهوري ارمنستان فرماندهي نيروهاي متفق بر خالف اعتراضات شديد كنگره ارمنيان آرتسا  
  رسانيد.

هاي متفق را هاي دولتكه مقررات و تضمين status-gvoهاي متفق بر عليه اين تغيير دولت ارمنستان هم به دولت آذربايجان و هم فرماندهي دولت
  كرد اعتراض نمود.تضمين مي
ساخ در برابر اين تهاجم آذربايجان چنان شديد بود كه ... دكتر سلطانف مجبور به ترك آرتساح و بازگشت به آذربايجان شد. آنوقت مقاومت ساكنان آرت  

شد بدون مقاومت در ماه آوريل، سرهنگ شاتلورث فرمانده نيروهاي بريتانيا در باكو يك اعالميه رسمي منتشر كرد كه طي آن از ساكنان آرتساخ خواسته مي
هاي متفق در قفقاز باره به فرماندهي دولتتسليم مقررات و دستورهاي دكتر سلطانف شوند و ارمنيان حاكميت آذربايجان را بپذيرند. دولت ارمنستان در اين

 24تساخ در جلسه خود به تاريخ اعتراض كرد. زيرا اين امر نقض اولين تصميم كنفرانس صلح و حقوق مسلم ساكنان ارمني آرتساخ بود. پنجمين كنگره ارمنيان آر
  آوريل حتي پذيرش موقت مسئله حاكميت را رد كرد.

نشين آنها را ويران كردند و دولت آذربايجان پس از آن قشون منظم و غيرمنظم كرد و تاتار را به سر آرتساخ ريخت و اينها با تعرض به روستاهاي ارمني  
  كسان شد صدها نفر ارمني كه اكثرشان زن و كودك بودند به قتل رسيدند.پناه را كشتند، شش روستا با خاك يساكنان بي
از آرتساخ خارج كرده و ميسيون آمريكايي نيز آنجا را ترك نموده بود. گرسنگي و قحطي بر سراسر اين  فرماندهي بريتانيا در اين زمان نظاميان خود را  

  مكن گرديد.سرزمين سايه افكند كه اين خود در اثر بايكوت و تحريم اعالم شده توسط ساكنان مسلمان بوجود آمد و حفظ ارتباط با جمهوري ارمنستان نام
  كنگره ارمنيان آرتساخ مجبور شد توافقنامه موقت ياد شده را بپذيرد. متعاقب اين رويدادها بود كه  
كند. ها به كنفرانس صلح، به شدت در برابر اين توافقنامه تحميل شده به ساكنان آرتساخ اعتراض ميدولت جمهوري ارمنستان با ارائه همه اين واقعيت  

  نفر جمعيت مسلمان است. 133000نفر جمعيت ارمني و  355000داد و اكنون داراي ان را تشكيل ميناپذير از ارمنستكنيم كه آرتساخ بخشي جدايييادآوري مي
رود و بدون آن مرز شمال شرقي بيآرتساخ از نظر موقعيت جغرافيايي به فالت ارمنستان وابسته است و از جمله استحكامات طبيعي ارمنستان به شمار مي  

  با اصل حق تعيين سرنوشت ملل مغايرت دارد. "از ارمنستان و ملحق ساختن قهرآميز آن به يك حكومت بيگانه كالدفاع خواهد ماند. تجزيه آرتساخ 
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իր 

վորությունից մ
գտնվող կետը, 

անն սկսվում է ա
և մինչև Շավնա

թյուն ուներ Օսմ
թ. պատերազմը,
ամ և Մեպիսկա
ւմ է դեպի հարա
թումանից երկո
ք, հասնում է Կա
տր ձգվելով դեպ

ասնում է Գուրկե
ւրիից երկու կիլ
թափա, Ղարաղ
ցկուրի լիճը՝ Մո
ճը կտրում է այն
որը գտնվում է
վից անմիջակա
վորությունից մ
նում է դեպի հա
ար սարերի գագ
գիրան լեռնաշղ
վ անցնելով Աչր
թներով: Նուրռա
վային ուղղությ
հանդիպում է Ա
լաղ բնակավայր
ւմ է լեռնագագա
րյա ուղիղ գծով
թը և, շարունակ
արապատ խճու
մ, ապա այն շրջ
ծության վրա և

թուղուն զուգահ
տր, իսկ Բաշգի
տր հեռավորու

թուղին տանող ճ
ք, անցնում է Աշ
վ և Շահաբլու, Ղ
վ հասնում է Էլփ

ավայրը, այս վեր
չայի հովիտը, հ
է մինչև Աղթաբ
դուրնա, Արաջի
լա-չայ զառիթա

ավայրի հարավա
ում է նախկին ռո
անագծի վերջնա
րի անդամներից

ած 3.  
ական Հանրապե
ապետության կա
անների որոշմա
նյան կայսերակ
ած 4.  
նյան կայսերակ
օգնություն ցույ
վարությանը այ
ց՝ երկրում կար

ած 5.  
ական Հանրապե

ւն կերպով հակ
 իր տերիտորիա

բանդաները, որ
ած 6.  
ական Հանրապե

մեկուկես կիլոմե
և հասնում է Թ

այն կետում, որ
աբադ սարը միա
մանյան կայսրու
, անցնելով լեռն

ար սարերը (185
ավ, անցնում է 

ու կիլոմետր հա
արխուլ-դաղի գ
պի հյուսիս-արև
ել վայրը, անցն
լոմետր հարավ 
ղայա սարերի գ
ոլիտի վանքից ա
նպես, որ օսմա
հարավում՝ ուղ

անորեն գնում է մ
մեկուկես կիլոմե
արավ, անցնում
գաթներով և, թ
ղթայի գագաթն
րիքար, Բաշգիրա
ահման սարից հ
ամբ և շարունա

Ալեքսանդրապո
րից հինգ կիլոմ
աթներով մինչև

վ հասնում է Ալա
կելով գնալ ուղի
ւղին՝ Էջմիածնի
ջանցում է Էջմի

և շարունակում 
հեռ ուղղությամ
իրան վայրից դե
ւթյան վրա, այն 
ճանապարհը, ա
շաղի-Ղարաբա
Ղարախաչի, Ա
փին-չայ գետը, ո
րջին բնակավայ
հասնում է Ղայա
բան սարի գագա
ին, Ղարանլիխ 

ափը, շարունակվ
ային կողմից հա
ուս-պարսկակա
ական որոշումը
ց կազմված հա

ետության կառա
առավարությա

անը վերաբերող 
կան կառավարո

կան կառավարո
ւյց տալ Հայկակ
յն դեպքում, եթ
րգն ու հանգստո

ետության կառա
կազդել, որպեսզ
այի սահմաններ

րոնք կփորձեն թ

ետության մեջ ա

ետր հարավ-ար
Թավկոտելի սար
րտեղ Ճորոխ գե
աձուլվում է հին
ւթյան և Ռուսա

նագագաթների
56 թվականի սա
Փիրսաղադ սա

արավ և, թեքվելո
գագաթը, այստ
ևելք, և ապա դ

նում է Քուռ գետ
և, անցնելով Ղ

գագաթների գծո
անմիջականորե
նյան տերիտոր

ղիղ գծով, որ Սո
մինչև լճի հյուս
ետր հարավ-ար

մ Շավնաբադ, Կ
թեքվելով դեպի ա
ներով, ապա ուղ
ան, Նուրռահմա
հետո այն շարո

ակ անցնելով լե
ոլ-Թիֆլիս երկա
մետր արևմուտք
և Խանվալի վայ
ագյազ լեռան ա
իղ գծով, հատո
ից յոթ կիլոմետ
իածինը յոթ կիլո
 է գնալ Ալեքսա

մբ, մնալով նրա
եպի հարավ-ար
հատում է այդ

ապա թեքվում է
աղլար գյուղի մո
Աշաղի-Չանախչ

որով գնում է մի
այրից սկսած այն
ալու բնակավայ
աթը, ապա այն
սարերի գագա
վում է այդ գետ

ասնելով Ալիջին
ան սահմանագծ
ը կկատարվի հե

անձնաժողովի կո

ավարության և
ան միջև կնքված

համաձայնագի
ությանը:  

ությունը պարտ
կան Հանրապետ

թե վերջինս այդ
ությունն ապահ

ավարությունը
զի ոչ մի բանդա
րում, ինչպես և

թաքնվել այնտե

ապրող մուսուլմ

րևելք՝ հակադի
րը: 
ետը թափվում է
ն սահմանի հետ
աստանի միջև՝ մ

գծով՝ այն հաս
ահմանով), ապա

արի գագաթով, 
ով դեպի հյուսի

տեղից սկզբում հ
դեպի հարավ-ար
տի վրայով՝ 

Ղայաբաշի, 
ով, հասնում է 

են հարավ: Սահ
րիայում է մնում
ոլիտի վանքի 

սիսային 
րևելք՝ Այնուհետ
Կարագուզու, 
արևելք, անցնո
ղղվում է դեպի
ան սարերի 
ունակում է գնա
եռնագագաթներ
աթուղագծին՝ 
ք. այստեղից այ

այրը, որտեղից 
առավել բարձր 
ում է Էջմիածին
տր արևմուտք գտ

ոմետր 
անդրապոլ-Ջուլֆ
անից մոտ վեց 
րևմուտք տասն
վայրից դեպի 

է դեպի հարավ-
ոտով՝ մեկ կիլոմ
չի բնակավայրե
ինչև Արփա 
ն մտնում է 
յրը և Ղաիդ գետ

ն անցնում է 
աթներով, հասնո
տի հովտով Ազա
ն բնակավայրը, 
ծի վրա:  
ենց տեղում, եր
ողմից:  

և Ադրբեջանի 
ծ, նրանց փոխա
իրը կհաղորդվի

տավորվում է զե
տության 
օգնությունը կխ
հովելու համար

պարտավորվու
ա չկազմավորվի
և զինաթափել ո
եղ:  

մանների կրոնն

ր 

է Սև 
տ, որ 
մինչև 
նում է 
ա 

իս-
հինգ 
րևելք, 

հմանն 
մ լճի մի 

տև 

ում է 

ալ 
րի 

յն 

-
տնվող 

ֆա 

վեց 

-
մետր 
երի 

տով 

ում է 
ա 

որ 

կու 

ադարձ 
ի 

նքի 

խնդրի 
ր:  

ւմ է 
և 
ւ ցրել 

ն ու 



 

 

սովո
անո
Նրա
իրավ
Մահ
կրոն
Կրոն
ապա
համա
կառ
բարե
բերե
կառա
Գլխա
Հան
մուֆ
գտն
Այս մ
ինչպ
սահմ
Հոդվ
Նկա
Հան
պայմ
հրահ
կողմ
առև
կհամ
հարա
կոնվ
վավե
Այդ ա
հյուպ
կօգտ
առա
իրավ
Ընդհ
պայմ
անմի
Թուր
պետ
դեկտ
ժամ
չեղյա
կմտ
Ցամ
վավե
Հոդվ
Պայ
տալ 
նկատ
Մաս
պահ
համա
հատ
Պայ
փոխ
միջա
Պայ
նախ
Հոդվ
Մինչ
հեռա
Հայկ
կապ
փոխ

որույթները կհա
ւնը կարտասան

անք կօգտվեն նո
վունքներից, ին
հմեդականները
նի լեզվով:  
նական պաշտա
ահովելու նպատ
այնքներ, իբրև 
ուցելու մզկիթն
եգործական հի

ելու շարժական
ավարիչների կո
ավոր մուֆթին 

նրապետության
ֆթիները կբնակ
վելը կհամարվի
մուֆթիների փո

պես և նրանց իր
մանված են սու
ված 7.  

ատի ունենալով,
նրապետության
մանագրեր, կոն
հանգներ և այլ 
մերը համաձայն

ևտրական պայմ
մարեն իրենց ի
աբերություննե
վենցիան կկնքվ
երացումից և փ
անցման ժամա
պատոսները և 
տվեն նրանց ար

ավել բարենպաս
վունքի հիման վ
հանուր միջազգ
մանագիր կնքե
իջապես հետո,
րքիայի և, մյուս

տությունների մի
տեմբերի 3-ը, սո

մանակավոր դրո
ալ հայտարարվ
նի վեց ամիս հե

մաքային հաղոր
երացումից և փ
ված 8.  
մանավորվող կ
ամեն հնարավ
տմամբ, սահմա
սնավորապես, ե
հպանման, կամ
ար անհրաժեշտ

տուկ իջեցված տ
մանավորվող կ

խանակումը կկա
ազգային սկզբո
մանավորվող կ

խորդ դրույթներ
ված 9.  
չև Հայկական Հ

ագրական միու
կական Հանրապ

պերը կվերական
խանակումից հե

արգվեն: Նորին 
նվի մուսուլման
ույն քաղաքացի
նչ և ուրիշ կրոնն
ը կարող են սով

ամունքի և բարե
տակով կարող ե
բարոյական օր

ներ, հոսպիտալ
իմնարկներ և դր
ն ու անշարժ գո
ողմից:  
կնստի Երևան

ն մայրաքաղաք
կվեն հանրապե
ի անհրաժեշտ: 
ոխհարաբերութ

րավունքներն ու
ւյն տրակտատի

, որ Օսմանյան 
ն միջև բացակա
նվենցիաներ, հա
միջազգային փ

նվեցին կնքել հյ
մանագիր և այլ 
իրավաբանակա
երը կարգավորե
վի երկու տարվա
փոխանակումից
անակաշրջանում

փոխհյուպատո
րտոնություննե
ստող ազգի դրո
վրա, փոխադա
գային իրավուն

ելու համար բան
 երբ ընդհանու
ս կողմից՝ նրա հ
իջև: Մինչև այդ
ույն պայմանագ
ույթը կկիրառե

վել՝ սկսած 1919 
ետո:  
րդակցությունը
փոխանակումից

կողմերը պարտ
վոր թեթևացում
անելով ու կիրա
երկաթուղիների

մ այլ ամեն տեսա
տ նյութերի տեղ
տարիֆներ:  
կողմերի միջև ե
ատարվի այդ հա
ւնքներով:  

կողմերն անհապ
րի մանրամասն

Հանրապետութ
թյան մեջ մտնե
պետության մի
նգնվեն նույն պ
ետո, Միջազգայ

կայսերական մ
նների հանրայի
իական և քաղա
ների պատկանո

վորել իրենց մայ

եգործության կ
են ստեղծվել մո
րգաններ, որոնք
լներ, դպրոցներ
րանց պահպան
ւյք: Դրանք կկա

ն քաղաքում՝ Հա
ում (գլխավոր ք

ետության այլ վա
 
թյունները Շեյխ
ւ պարտականո
ին կցվող համա

կայսրության և
այում են ամեն տ
ամաձայնագրե

փաստաթղթեր, 
յուպատոսակա
ակտեր, որոնք 

ան և տնտեսակա
ելու համար: Հյո
ա ընթացքում՝ ս
ց անմիջապես հ
մ գլխավոր հյու
ոսները համապ

երի ու պաշտոնն
ությունից, ընդհ

արձության սկզբ
նքի հիման վրա 
նակցություննե
ր հաշտություն
հետ պատերազ
դ, համենայնդեպ
գրի հավելվածո
ն երկու կողմեր
թվականի հուն

 կսկսվի սույն պ
ց հետո:  

ավորվում են փ
մ երկաթուղայի
ռելով իջեցված
ի կառուցման, շ
ակի հասարակա
ղափոխման նկա

երկաթուղային գ
արցի վերաբերյ

պաղ կմտնեն բա
ությունները որ

թյան՝ Միջազգա
ելը, Օսմանյան կ
ջև փոստային և
այմանագրի վա

ային Միության փ

ÈàôÚê # 2

Լույս 
մեծություն սուլ
ին աղոթքներում
աքական 

ող քաղաքացին
րենի լեզվով և ի

կատարումն 
ուսուլմանական
ք լիազորված կլ
ր, կրոնական ու
նության համար
առավարվեն հա

այկական 
քաղաքում), իսկ
այրերում, որտե

խ-ուլ-Իսլամաթ
ությունները, 
աձայնագրում: 

և Հայկական 
տեսակի 
ր, ակտեր, 
երկու պայման

ան կոնվենցիա, 
նրանք անհրա

ան 
ուպատոսական
սույն տրակտա
հետո:  
ւպատոսները , 

պատասխանաբ
ների նկատմամ
հանուր միջազգ
բունքներով:  

առևտրական 
րը կսկսվեն այն

ն կկնքվի մի կող
զմի վիճակի մեջ
պս մինչև 1919 

ով սահմանված
րն էլ: Այն կարող
նիսի 30-ից և ու

պայմանագրի 

փոխադարձաբա
ն տրանսպորտ

ծ տարիֆներ: 
շահագործման
ական աշխատա
ատմամբ կկիրա

գծերի շարժակա
յալ սահմանված

անակցությունն
րոշելու համար:

ային փոստ-
կայսրության և
և հեռագրական

ավերացումից ո
փոստային ու 
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Ամսագի

լթանի 
մ: 

ները: 
իրենց 

ն 
լինեն 
ւ 
ր ձեռք 

ատուկ 

կ մյուս 
եղ նրանց 

թի հետ, 

ավորվող 

աժեշտ 

ն 
տի 

ար 
մբ 
գային 

ն բանից 
ղմից՝ 
ջ գտնվող 
թ. 

ծ 
ղ է 
ւժի մեջ 

ար թույլ 
տի 

ու 
անքների 
առվեն 

ազմի 
ծ 

ների մեջ՝ 
:  

և 
ն 

ու 

հեռագ
կանոնա
Հոդվա
Պայմա
համայ
իրավու
կարող
վարել կ
Ոչ ոք չի
սեփակ
հասար
Ոչ մի ա
ներկայ
ճանապ
համապ
կօրինա
Թեթևա
անցնել
Նախոր
սույն պ
Հոդվա
Հայկա
գործա
հետո Բ
հայկակ
էվակու
Հոդվա
Բրեստ
Ռուսա
պայմա
պայմա
Հոդվա
Սույն պ
գտնվո
Հոդվա
Սույն պ
փոխա
ավելի վ
փոխա
Ի հաստ
ու բար
Ստորա
Խալիլ,
Վահիբ
Մ. Պա
(Հայաս
68/200, 
 

Հայ
Հ

Աբ

Եթե 
տարա
տեխն
հունիս
էքսպե
Աղաջա

2017 Ã.  էջ 2 

իր 

գրական կոնվեն
ադրություններ

ած 10.  
անավորվող կող
նքները, որոնք
ւնք սահմանի մ

ղ են օգտագործե
կամ վաճառել ա
ի կարող զրկել

կանության իրա
րակական շահը
արգելք չպետք է
յացուցիչներին
պարհային թերթ
պատասխան իշ
ականացվեն մյո
ացումներ ու հա
լու և սահմանա
րդ դրույթների

պայմանագրի 1
ած 11. 
ական Հանրապե
ադրել բոլոր ջան

Բաքու քաղաքի
կան զինվորակ
ւացումը առիթ

ած 12. 
տ-Լիտովսկում Օ
աստանի միջև կ
անագրերի դրույ
անագրին, ուժի
ած 13. 
պայմանագրով

ող զորքերը կէվա
ած 14. 
պայմանագիրը

անակումը կկատ
վաղ, եթե դա հ

անակման օրից:
տատումն սրա՝

րեկամության սո
ագրեցին՝ 
, Ա. Խատիսով
բ Ռ. Քաջազնու

ապաջանով 
ստանի Հանրապ
գ. 11, թթ.99-100

յաստան
Հայ էքսպե

բխազական

քննարկվի Հ
ածքով ապրա
նիկապես դա 
սի 6-ին լրագր
եդիտորային 
անյանը։ 

նցիաների, համ
րով:  

ղմերից մեկի տե
ունեն սեփակա

մյուս կողմում գ
ել դրանք, շահա
անձամբ կամ վս
այդ անշարժ գո

ավունքից այլ կե
ը, և միշտ փոխհ
է հարուցվի բնա
, երբ նրանք սա
թիկները, որոնք
շխանություննե
ուս կողմի իշխա
ատուկ արտոնո
ային բնակավայ

մանրամասնու
1-րդ հավելված

ետության կառա
նքերը, որպեսզի
ից անհապաղ էվ
կան ուժերը, ինչ

չտա որևէ ընդհ

Օսմանյան կաս
կնքված հաշտու
ւյթները. որքան
մեջ են պայման

վ որոշվող տերիտ
ակուացվեն պա

կվավերացվի և
տարվի Կ.Պոլսո
նարավոր կլինի

՝ լիազորված ան
ույն պայմանա

ւնի 

պետության պատ
0) 

նի Հանր
եդիտոր․ Դե
ն միջանցք

Հայաստանից 
անքների տեղ

հնարավոր է
րողների հետ 

ընկերությ

աձայնագրերի

երիտորիայի բն
անության և օգտ
գտնվող անշարժ
ագործել կամ վա
ստահված անձ
ույքի նկատմամ
երպ, քան նկատ
հատուցմամբ: 
ակիչներին կամ
ահմանը կանցնե
ք կտրվեն ըստ
երի կողմից և ո
անությունների
ություններ կտր
յրում առևտուր
ւթյունները կկա
ծի: 

ավարությունը
ի սույն պայման
վակուացվեն ա
չպես և ապահո
հարման: 

սրության ու նրա
ւթյան ընդհանո
ով որ դրանք չե
նավորվող կողմ

տորիաների սա
այմանագրի կնք

և վավերացված
ում, մեկ ամսվա
ի: Այն ուժի մեջ

նձինք ստորագ
գիրը և դրեցին

տմության կենտ

րապետ
Դեպի Ռուսա

ը իրական 

Ռուսաստա
ղափոխման 

է կազմակերպ
զրույցում աս

թյան տնօր

ու ռեգլամենտն

նակիչները կամ
տագործման 
ժ գույքի նկատմ
արձակալությա

ձանց միջոցով: 
մբ իրեն պատկա

տի ունենալով 

մ նշված համայն
են՝ ներկայացնե
բնակավայրի 

որոնք 
կողմից:  

րվեն սահմանն
ր անելու համար
արգավորվեն ըս

պարտավորվու
նագրի ստորագ
այնտեղ գտնվող
ովել, որ այդ 

ա դաշնակիցնե
ուր և լրացուցիչ
են հակասում նե
մերի համար:

ահմաններից դո
քումից հետո:

ծ օրինակների 
ա ընթացքում կա

 կմտնի այդ 

գրեցին հաշտութ
իրենց կնիքներ

տրոնական արխի

տություն
աստան 
է, ինչպես 

 
ն Աբխազիա
հարցը, ապ

պել։ Այս մասի
սել է «Ապավեն
րեն Գագի

ների 

մամբ, 
ան տալ, 

անող 

նքների 
ելով 

ր:  
ստ 

ւմ է 
րումից 

ղ բոլոր 

րի և 
չ 
երկա 

ուրս 

ամ 

թյան 
րը: 

իվ, Ֆ. 

ն 
 

այի 
պա 

ին 
ն» 
իկ 



 

 

Տեխ
հեղի
վստ
ընկե
կամ
Ինգ
Աբխ
սահ
Ռու
Եթե
միջն
հար
Աղա
Ի օ
կողմ
ուղի
Ռու
«Հիմ
երբե
հավ
Նկա
տար
անց
սողա
դառ
Եր

Երե
կոտ
երեխ
հան
ազգ
«Վե
Իր խ
ազգ
կազ
է  Հ
թուր
ռեժի
երեւ
կինո
«Բա
տար
այս 
վաղ
“Վա
որ 1
ցեղա
փրկ
երեխ
Իր հ
Թու
քաղ

խնիկապես գ
ինակային մի

տահություն 
երությունները
մ երկաթգծայ
գուրի սահմա
խազիայի տա
հմանակից է 
ւսաստանի մա
ե բեռների 
նորդ, մաքս
րցերում կա
աջանյանը։ 
օգուտ աբխա
մերի քանակը
իները ձգտում
ւսաստանը, հա
մա այդ տար
եք դա չեմ ա
վելել է Աղաջա
ատենք, որ Ա
րին գործում

ցակետի՝ վրա
անքների, իսկ
ռնում։ 

րեւանում կց
մասին պ

եւանում հու
տորածների 

խաները» ֆ
նդիպմանն ա
գային համա
երադարձ» հիմ
խոսքում Արա

գային համագ
զմակերպությա
Հայոց ցեղասպ
րք հեղինակն
իսոր Նեզահ
ւանյան ցուց
ոթատրոնում։

ազմիցս, տարի
րբեր մշակութ

առումով ու
ղը՝ Մոսկվա կ
անքի երեխան
1ժամ տեւ
ասպանությա

կված եւ քր
խաների մասի
հերթին ֆիլմի
ւրքիայում մի
ղաքականությ

գործընթացը 
իջնորդի հետ 

են վ
ը։ Նրանք կա

ային վագոնը 
անային գետ
արածքով, իս

արդեն Ռուս
աքսայիններին

հարցում օգ
սանենգությա

ասկածներ չ

ազական միջա
ը, որն ավելի

մ է դիվերսիֆի
ավելեց նա։ 
րբերակն ավել

ասել ու հիմա 
անյանը։ 
Աբխազիայի տ
մ է՝ ի տա

աց- ռուսական
կ ձմռանը՝ ձյա

ցուցադրվի
պատմող թո

ւնիսի 7–ին 
մասին պատ

ֆիլմը։ Այս 
ասաց Հայաստ
ագումար»-ի 
մնադրամի նա
ագած Ախոյա
գումար» միջ
ան մշակույթի
պանության ե
ների՝ պրոդյու
հաթ Գյունդո
ցադրությունը
։ 
իներ շարունա
թային ծրագր
ւնենք երկու 
կինոթատրոն
ները” ֆիլմը»
ւողությամբ 

ան  ժամանակ
դերի ու թո
ին: 

ի պրոդյուսեր 
ինչ օրս էլ շա
յունը կապվա

կարելի է
։ Այդ գործո

վաստակել 
արող են ընդո

վրացական 
տի վրա, ա
սկ Պսոու գ
սաստանի հե
ն։ 
գնի այդպիսի
ան կամ ա
չեն ծագի, 

անցքի է խոս
ի է շատանու
իկացնել Թուր

լի իրական է,
առաջին անգ

տարածքով ճա
արբերություն 
ն սահմանին,

ան պատճառո

ի հայերի կ
ուրքական 

 
ցուցադրվե

տմող թուրք
մասին լրա

տանում ում 
լիազոր ներ

ախագահ Արա
անը նշեց, որ 
ջազգային ոչ 
ի հանձնաժող
եւ դրա հետեւ
ւսեր Քազըմ 
ողանի նկար
ը, որը կկա

ակ «Վերադար
րեր է իրակա
միջոցառում: 

նում ժամը 18
»,-ասաց Ախո

ֆիլմը 
կ տարբեր ճ
ուրքերի մեջ 

Քազըմ Գյուն
արունակվում

ած այդ երկրո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

է իրականա
ում մեծ փորձ

շվեյցարակ
ւնել բեռնատա

մաքսայիննե
այն տեղափո
գետի վրա, 
ետ, այն հան

ի հեղինակա
անվտանգութ

համարում 

սում շահագր
ւմ։ Ապրանքա
րքիան, նաեւ ի

 քան երբեւէ։
գամ եմ ասու

անապարհը շ
Վերին Լա

, որը ենթակ
ով է անանցա

ոտորածնե
նոր ֆիլմ 

ելու է հայ
քական «Վա
ագրողների հ

«Արեւմտահա
րկայացուցիչ 

ագած Ախոյան
«Արեւմտահա
կառավարակ

ղովը նախաձեռ
ւանքների մա
Գյունդողանի

րահանած ֆի
այանա«Մոսկվ

րձ» հիմնադրա
նացրել եւ այ

Մեկը լինելո
8:00 կցուցադ
ոյանը՝ շեշտե

պատմում 
ճանապարհնե

մեծացած 

նդողանը նշեց
 է ժխտողակ
ւմ 20-րդ դար
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ցնել 
ձ ու 
կան 
արը 

երից 
ոխել 

որը 
ձնել 

ավոր 
թյան 

է 

րգիռ 
ային 
ինքը 

։ Ես 
ւմ»,- 

շորջ 
արսի 

ա է 
նելի 

երի 

յերի 
անքի 

հետ 
այոց 

եւ 
նը: 
այոց 
կան 
ռնել 

ասին 
ի եւ 
իլմի 
վա» 

ամը 
յսօր 
ու է 
դրվի 
ելով, 

է 
երով 

հայ 

ց, որ 
կան 
րում 

տեղի 
որոնց 
ազգեր
 

Տա

ՀՀ նա
14-ին,
Հանրա
«Զվար
արտգ
Ինչպե
աշխա
միջոցն
շրջան
նախա
ղեկավ
Հանրա
տաջիկ
ավարտ
արարո
Նախա
ԶԼՄ-ն
արդյո
 

14.06.2

Երկօր
Հանրա
հունիս
տուրք
հիշատ
Հիշողո

2017 Ã.  էջ 3 

իր 

ունեցած բա
 զոհ են դա
րի ներկայացո

աջիկստան
Հա

ախագահ Սեր
 երկօրյա այց
ապետության
րթնոց» օդա

գործնախարա
ես ավելի վաղ

ատակազմի հա
ների հետ

նակներում 
ագահի հա
վարության հե
ապետության
կական բար

րտին նախատ
րողություն: 
ագահներ Սե
ների առջեւ 

ունքներն ամփ

Տաջիկստ

2017 

րյա այցով 
ապետության
սի 14-ին, այ

ք  մատուցել Հ
տակին: Նա
ղության պուրա

ազմաթիվ ցե
արձել այդ ե
ուցիչները, այդ

նի նախագա
այաստան է

րժ Սարգսյանի
ցով Հայաստա
ն նախագա
անավակայան

ար Էդվարդ Նա
ղ տեղեկացրե
ասարակայնո

տ կապերի
նախատեսվ

անդիպումներ
ետ: 
ն Նախագա
րձր մակարդ

տեսվում է փա

երժ Սարգսյա
հանդես կ

փոփող համատ

տանի նախա
Ծիծեռնակ

 
Հայաստան  

ն նախագահ 
յցելել է Ծիծե
Հայոց մեծ եղ
ախագահ Ռ
ակում նաև ջր

եղասպանությ
երկրում ապր
դ թվում նաեւ 

ահը երկօր
է ժամանել

ի հրավերով ա
ան է ժամանե
ահ Էմոմալի
նում նրան 
ալբանդյանը:
ել էինք, որ  Հ
ության եւ տեղ
ի վարչութ
ված են 
րը ՀՀ 

ահի նստավ
դակի բանա
աստաթղթերի

անը եւ Էմոմ
կգան բանա

տեղ հայտարա

ագահն այց
կաբերդ 

ժամանած 
Էմոմալի Ռա

եռնակաբերդ 
ղեռնի Սուրբ ն
Ռահմոնը հ
րել է իր տնկա

թյունների հետ
րող բազմաթի

հայերը: 

րյա այցով 

 
այսօր՝ հունիս

ել Տաջիկստան
ի Ռահմոն
դիմավորել 

ՀՀ Նախագահ
ղեկատվությա

թյունը, այց
Տաջիկստան
բարձրագու

վայրում հա
ակցություններ
ի ստորագրմա

մալի Ռահմոն
ակցություններ
արությամբ: 

ցելել է 

 

Տաջիկստան
ահմոնն այսօ

եւ հարգանք
նահատակներ

հուշահամալիր
ած եղևնին: 

տ, 
իվ 

սի 
նի 

նը։ 
է 

հի 
ան 
ցի 
նի 
ւյն 

այ-
րի 

ան 

նը 
րի 

նի 
օր՝ 
քի 
րի 
րի 



 

 

Ինչպ
աշխ
միջո
շրջա
նախ
ղեկա
Հան
տաջ
ավա
արա
Նախ
ԶԼՄ
արդ
 

Ս

ՍՏԵ
ի թղ
դես 
որ  
հայո
ամր
զար
և դ
համ
 
«ԱՀ
դաշ
ժողո
են 
ժողո
համ
հիմք
միա
Արց
Այն,
ժողո
ապա
սկզբ
ընդգ
 
Հայա
ագա
 հան
Աշո
շնոր

պես ավելի վա
խատակազմի 
ոցների հե
անակներում 
խագահի 
ավարության 
նրապետությա
ջիկական բա

արտին նախա
արողություն: 
խագահներ Ս
Մ-ների առջե
դյունքներն ամ

Ստեփանակ
կուսակց

ԵՓԱՆԱԿԵՐՏ,
ղթակցի   հաղ
 է  եկել   ԱՀ
քաղաքական

ոց պետական
րապնդմանը, 
րգացումներին
դրանց մասի
մար: 

Հ   Նախագահ
շտը ներկայա
ովրդի համար

միավորվել 
ովրդի ու պ

մարելով հայ
քերից: 

ասնականությա
ցախի ներկայի
, որ Արցախի
ովրդավարակ
ահովել իր ան
բունք է հայկա
գծել  է  Բ.  Սա

աստանի  հան
ահ,  ՀՀ  Աժ  ա
նձնաժողովի  

ոտյանն    ընթե
րհավորական

աղ տեղեկաց
հասարակայն

ետ կապեր
նախատես

հանդիպումն
հետ: 

ան Նախագ
արձր մակա

ատեսվում է փ

Սերժ Սարգս
եւ հանդես 
մփոփող համա

կերտում մե
ություններ

,16հունիսի, ԱՐ
ղորդմամբ՝ֆոր
Հ  նախագահ  
ն նման համա
նաշինությանը

համաշխարհ
ն վերաբերող 
ին ավելի խո

հն ընդգծել է
ացնող կուսակ

ր ճակատագր
և միասնա

պետության 
յոց պետակա
Քաղաքական
ամբ են հ
ի  և  ապագա
ի Հանրապետ
կան պետությ
նվտանգությո
ական բոլոր քա
ահակյանը: 

նրապետակա
արտաքին  հար

 նախագահ  Ա
երցել  է   ՀՀ  ն
 ուղերձը, որո

րել էինք, որ 
նության եւ տ
րի վարչու
սված են 

ները ՀՀ 

գահի նստա
արդակի բան
փաստաթղթե

սյանը եւ Էմ
կգան բան

ատեղ հայտա

եկնարկել է
րի երրորդ 

ՐՑԱԽՊՐԵՍ: 
րումին ողջույն

Բակո  Սահա
աժողովները 
ը, Հայրենիք-Ս
հային և տա

տարբեր հար
որ պատկերա

է, որ հայկակա
կցություններն
րական պահե

ական ուժերո
շահերը՝ նմա
անության կ
ն ուժեր

հանդես գալ
այի հետ կապ
տությունը պե
ուն, որը միշտ
ւնը, համոզվա
աղաքական ո

ան  կուսակցու
րաբերություն
Արմեն 
նախագահ  Սե
ում մասնավոր

ÈàôÚê # 2
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 ՀՀ Նախագա
տեղեկատվութ
ւթյունը, ա

Տաջիկստա
բարձրագ

ավայրում հ
նակցությունն
րի ստորագրմ

ոմալի Ռահմ
նակցությունն

արարությամբ:

է Հայկակա
ֆորումը 

 «Արցախպրե
նի  խոսքով  հ
ակյանը՝  ասե
լավ հարթակ

Սփյուռք կապ
արածաշրջանա

րցեր քննարկ
ացում կազմ

ան քաղաքակ
ն  և  ուժերը 
րին կարողան
ով պաշտպա
ան օրինակն
կենսունակութ
րն այդպ
լիս հատկապ

պված հարցեր
ետք է լինի հզ
տ ի վիճակի կ
ած եմ՝ հիմնար
ուժերի համար

ւթյան   փոխնա
նների  մշտակ

երժ   Սարգսյա
րապես ասվա
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ահի 
թյան 
այցի 
անի 

գույն 

հայ-
ների 
ման 

մոնը 
ների 

ան 

ես»-
հան
ելով, 
կ են 
պերի 
ային 
կելու 
մելու 

կան 
հայ 

նում 
անել 
ները 
թյան 
պիսի 

պես 
րում: 
զոր, 
լինի 
րար 
ր», - 

ախ
կան 

անի
ած է. 

Լե

Լեւոն 
քաղա
հաղթո
մասնա
Վերջի
ամերի
արդյո
հայ գ
Նակա
Ֆաբիա
միավո
Այս մր
աշխա
աշխա
Կրամն
ռուսա
պարտ
Նախո
չեմպի
էր երկ
Այս տ
հազար
երրոր
 

Ռուսա
բարդո
17-ին,
ֆորու
համա
թեմայ

2017 Ã.  էջ 4 

իր 

եւոն Արոնյ

Արոնյանը 
աքում ավարտ

ողի կոչում
ակիցների վար
ին տուրում 
իկացի Ուեսլ
ունքով՝ վաստա
գրոսմայստերի
ամուրան վեր
իանո Կարուա
որ։ Արոնյանը 
րցաշարում Լ

արհի չեմպիո
արհի նախկի

նիկի, աշխա
աստանցի Սեր
տություն։ 
որդ տարի N
իոն Մագնուս 
կրորդ տեղը: 

տարի մրցաշար
ար եվրո պար
րդ տեղի համա

Ռու
հարաբե

բարդո
Դա

աստան-Ադրբե
ություններ են
 Արցախում, 

ւմ»-ի նիստ
աշխարհային 

յով ելույթի 

յանը՝ Norw

նվաճեց 
տված Norwa
մը` շախմա
րկանիշով ուժ

Լեւոն Ա
լի Սոի հետ
ակելով 6 միա
ի միակ մրցա
րջին տուրու
անային եւ մ

ը միանձնյա գր
Լեւոն Արոնյա
ոն, նորվեգա

ին չեմպիոն, 
արհի չեմպիո
րգեյ Կարյակի

Norway Che
Կարլսենը, ի

րի հաղթողի հ
րգեւ, երկրորդ
ար՝ 25 հազար 

ւսաստան-
երությունն
ություններ 
ավիթ Շահն

եջան հարաբ
ն ստեղծվել: 
«Հայկական կ

տում «Մեր 
անվտանգ

ժամանակ 

way Chess-ի

Նորվեգիայի 
ay Chess սու
ատի պատմ
ժեղագույն մրց

Արոնյանը սե
տ եւ բավարա
ավոր։ Առաջին
ակից, ամերիկ
ւմ պարտվեց
մնաց երկրո

րավեց առաջի
անը հաղթանա
ացի Մագնո

ռուսաստան
ոնի նախկին
ինի նկատմամ

ss-ում հաղթե
իսկ Լեւոն Ար

համար նախա
դ տեղի համա

եվրո: 

Ադրբեջան
ներում որոշ

են ստեղծվ
նազարյան

բերություննե
Այս մասին, ա
կուսակցությո

անվտանգ
գային սպ

նշել է 

ի հաղթող 

 
Ստավանգե

ւպերմրցաշար
մության մե
ցաշարը: 
եւերով մրցե
արվեց ոչ ոք
ն տեղի համա
կացի Հիկար
ց ամերիկաց
րդ տեղում՝ 

ին տեղը։ 
ակներ տարա
ուս Կարլսե
նցի Վլադիմի
ն հավակնոր
մբ, չկրեց ոչ մ

ել էր աշխարհ
ոնյանը գրավ

ատեսված էր 7
ար՝ 40 հազա

ն 
շակի 
վել.  

 
երում որոշակ
այսօր՝ հունիս
ունների երրոր
գությունը 

պառնալիքները
ՀՀ Ազգայի

եր 
րի 
եջ 

եց 
քի 

ար 
ու 
ցի 

5 

ավ 
են, 
իր 

րդ, 
մի 

հի 
վել 

70 
ար, 

կի 
սի 
րդ 
եւ 
ը» 
ին 



 

 

անվ
Շահ
Նրա
դրա
մնա
«Այս
է, եւ
հավ
է, բա
կար
հար
ստե
Շահ
Բան
խոր
պոտ
պատ
համ
Նիս
ելույ
Ղար
ներք

17.0
Ղար
եւ լո
ունե
բան
հակ
զոհվ
վիրա
կենտ
Սահ
գրեթ
հակ
նռնա
կենտ
պահ
սակ
հար
Բոլո
օրեր
Լոռո
ավա
Արա
ծնող
Ռոմ
նվա
զինծ
Սեւա
որդի
Չնա
շփմ
հայտ
գծի 
ներկ
նույ

վտանգության
հնազարյանը,
ա խոսքով՝ Ար
ա ռազմական 
ալ առաջնահեր
սօր մեր երաշ
ւ, իմ գնահատ

վանականությ
այց ամեն վայ
րեւորագույն 
րաբերություն
եղծվել՝ կապվա
հնազարյանը:
նախոսն իր
րհրդարանակա
տենցիալ ունի
տվիրակությո

մաձայնեցված
ստի վերջում 
ւյթներով, որ
րաբաղյան հի
քին եւ արտաք

Հատուկ թ

06.2017 
րաբաղա-ադր
ույս 17-ի գիշե
եցել: Երեկ ո
նակը հայտնեց
կառակորդի կ
վել: Մեր 
ավորվել է: 
տրոնական զի
հմանային միջ
թե մանրամա

կառակորդը 
ականետից կր
տրոնական 
հպանության 

կայն, թե շփմա
րվածը: 
որ զոհվածնե
ր անց զորաց
ու մարզի Շն

ագ քույր ու
ագածոտնի մա
ղների միակ ո
մանոս Մելիքյ

ագարանների 
ծառայողը՝ Վ
ան քաղաքի
իներից միջնե

այած կատարվ
ման գծում 
տարարել: Այս

իրադրությա
կայացված հ
նիսկ սովորա

ն ծառայությա
 հաղորդում է
րցախի հիմնա
բաղադրիչը շ

րթ: 
խիքը մեր սա
տականով նո
յունը վերջին 
յրկյան պետք
գործոն կա,
ներում որո
ած գազային 
 

ր խոսքում 
ան դիվանագի
ի, եւ հույս 

ունները տար
ծ: 
ներկաները հ
րոնք մեծա

իմնախնդրին, 
քին այլ մարտ

թողարկում
մեկ օ

րբեջանական 
երը հայկակա
ուշ երեկոյան
ց, որ երեկոյա
կրակոցից 3 

տեղեկությու
Նրանց 

ինվորական հ
ջադեպի մասի

ասներ չի հայտ
հաստոց

րակ է արձակ
ենթակայութ

տեղամասի ո
ան գծի կոնկր

երը 1997 թվա
ցրվելու էին: Զ
նող գյուղից է
ւնի: Մյուս զ
արզի Լուսագ
որդին: Վարդա
անի անվան ե

բաժին: Նրա
Վիգեն Պետրո
ից էր: Վիգ
եկն էր: 
վածին՝ Արցախ

լարվածու
սօր առավոտ
ան ամենշա
րադադարի ռ
կանից ավելի 

ան նախկին ղ
է «Արցախպրե
ահարցը եւ, ա
շարունակվու

հմանների պա
որ լայանածավ

երեք ամսում 
ք է պատրաստ
 որ Ռուսա

ոշակի բարդ
շահերի հետ»

անդրադա
իտությանը՝ ն
ունի, որ խո

րբեր հարթակ

հանդես են եկ
ամասամբ վե

սահմանային
տահրավերներ

 
մ. 4 զոհ սա
օրում 

շփման գծու
ան զինված ուժ
ն Արցախի պ
ան՝ ժամը 18-ի

ժամկետային
ւններով՝ 2 զ
տեղափոխել 

հոսպիտալ: 
ին պաշտպան

տնել: Տեղեկա
ցավոր 
կել Պաշտպան
թյան զորա
ուղղությամբ: 
րետ որ ուղղու

ականի ծնված
Զոհերից Արա
էր, տան միակ
զոհը՝ Վարդա
գյուղ համայնք
անը երաժիշտ
երաժշտական
անց հետ զ
ոսյանը, Գեղա
գենը Պետրո

խի պաշտպա
ւթյան աճի

տյան հրապա
աբաթյա ամփ

ռեժիմի խախ
քիչ է: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ղեկավար Դա
եսը»: 
առաջին հերթ
մ են մեզ համ

աշտպանությո
վալ պատերա
մի փոքր նվա

տ լինենք: Այստ
ստան-Ադրբե
դություններ 
»,- ասել է Դա

արձել է ն
նշելով, որ այն 
որհրդարանակ
կներում կգոր

կել հարցերով
երաբերում 

ն լարվածությա
րին: 

ահմանին՝ 

ւմ հունիսի 16
ժերը չորս զոհ

պաշտպանութ
ի սահմաններ
ն զինծառայո
զինծառայող

են Երեւ

նության բանա
ացրել է միայն

հակատանկա
նության բանա

ամասերից մ
 Չի հաղորդվ

ւթյամբ է հաս

ծներ են, հաշվ
այիկ Մատինյա
կ արու զավա
ան Սարգսյա
քից էր, նույնպ

տ էր, ընդունվե
ն քոլեջի փողա
զոհված երր

արքունիքի մա
ոսյանների ե

նության բանա
ի մասին 

արակել է շփմ
փոփումը, որ
խտումների թ
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Ամսագի

ավիթ 

թին, 
մար 

ունն 
ազմի 
ազել 
տեղ 

եջան 
են 

ավիթ 

նաեւ 
մեծ 
կան 

րծեն 

վ եւ 
էին 

անը, 

6-ին 
հ են 

թյան 
րում, 
ող է 

էլ 
ւան՝ 

ակը 
ն, որ 
ային 
ակի 

մեկի 
վում, 
ցվել 

ված 
անը 
ակը. 
անը, 
պես 
ել էր 
ային 
րորդ 
արզի 
երեք 

ակը 
չի 

ման 
րում 
թիվը 

Ավելին
նախա
Twitte
համեմ
հնչել: 
դարձա
ուղղու
սահմա
Նարեկ
մասնա
զորաց
բանակ
դիմավ
Միայն
Պաշտ
գործո
անհամ
Նշենք
անապ
հոգեհ
կհանձ
Արցախ
զինվոր
ծառայ
 

ԵԱ

Ուկրա
Եվրոպ
մարզի
քաշայ
Գոգչե
մամու
Պայքա
միայն 
դուրս 
մրցակ
 

Արտ

Երեւա
գրեթե
կապի 
Վահա
ուղան
տեխն
ավարտ
հավա
նախա
դարձվ
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իր 

ն, այսօր առա
արարի մամու
er-ի իր էջու
մատաբար հա

Սակայն դր
ավ եւս մեկ զ
ւթյունը՝ հյ
աններում հա
կ Գասպա
ակից էր: Ն
ցրվելու էր: Ծ
կից վերադ
վորելու համա
ն չորրորդ 

տպանության բ
ողությունների

ամարժեք: 
ք, որ զոհված
պահով ընտա
հանգիստը տ
ձնեն իրենց բն
խի նախա

որներին հետմա
այություն» մեդ

Ա. Կարեն Տ
Ի

աինայի Խարկ
պայի առաջն
իկները շարու
յին Կարեն Տ

եկին եւ դուրս
ւլի ծառայությ
արի մեջ մտ

ն հաղթանակ 
կգա նաեւ 7

կիցը կլինի Էս

Նախարա
տաշատ նոր

աշուն կկա

անից Սրտաշ
ե պատրաստ 
ի ու տեղեկա
ան Մարտիր
նցքները ու
նիկայի համար
րտի մինչե

անականությամ
արարը։ Մայ
վում «Հյուսիս

ավոտյան Հայ
ւլի քարտուղա
ւմ գրել է, 
անգիստ է ա
րանից կարճ
զոհի մասին: 
յուսիսային: Ա

ակառակորդի կ
արյանը: Նա 

Նարեկը Եր
Ծնողները սկս
դարձող որդ
ար: 

զոհի մա
բանակը հայտ

ի պատասխա

ծ բոլոր զին
անիքներից են
տեղի կունեն
նակավայրերո

ագահ Բակո
ահու պարգ

դալով: 

Տոնականյա
Իբրահիմ Գ
կով քաղաքու
նությունում 
ւնակում են հա
Տոնականյանը
ս եկել 1/8 եզր
յունը: 

տած Հայաստ
են տարել: Հ
5 կգ քաշային

ստոնիան ներկ

ար․ Երեւան
ր մայրուղի
առուցեն նա

շատ ու Աշտ
է։ Այս մասի

ատվական տե
րոսյանը։ Մն
ւ շրջուղին
ր։ Այդ աշխատ
եւ տարեվ

ամբ կավարտի
յրուղին ասֆ

ս- Հարավ» նա

յաստանի պա
ար Արծրուն Հ

որ գիշերը
անցել, կրակո
ճ ժամանակ 
Այս անգամ 

Առավոտյան
կրակոցից զո

ապրիլյան
րեւանից էր, 
սել էին վերան
դուն հավու

ասին հայտ
տարարեց, որ

անը լինելու է 

նծառայողները
: Զոհված զի
նա վաղը, 
ում: 
ո Սահակյա
գեւատրել է

անը հաղթ
Գոգչեկին 

ւմ ընթացող 
Հայաստանը 

աղթանակներ
ը հաղթել է թ
րափակիչ, հաղ

տանի 4 ներկ
ունիսի 18-ի ե
ն Արման Դա
կայացնող Արթ

նից Աշտար
ն պատրաս

աեւ ուղանց

 
տարակ բետո
ին հայտնել է 
եխնոլոգիանե
նում է միա
ները գյուղ
տանքը կապա
վերջ, բայ
ի մինչեւ աշո
ֆալտապատի

ախագծի շրջան

աշտպանությա
Հովհաննիսյան

շփման գծո
ոցներ շատ չե

անց հայտն
նշվել է հստա

ժամը 10
հվել է 20-ամյ

պատերազմ
մեկ ամսի

նորոգել տուն
ւր պատշաճ

տնելուց հետ
հակառակորդ
թիրախային 

ը սոցիալապե
ինծառայողներ

նրանց հողի

անը զոհվա
«Մարտակա

թեց թուրք 

բռնցքամարտ
ներկայացնո

րի շարքը: 60 կ
թուրք Իբրահի
ղորդում է ՀԲ

կայացուցիչներ
երեկոյան ռին

արչինյանը: Նր
թուր Զարվան

րակ ու 
ստ է՝ մինչե
ցքները 

ոնե մայրուղի
Տրանսպորտ

երի նախարա
այն կառուց

ղատնտեսակա
ալառուն պետք

ց ամենա
ուն, հավելել 

ից բետոնե 
նակում։ 

ան 
նը 
ւմ 
են 
նի 

ակ 
-ի 
յա 
մի 
ից 
նը՝ 
ճի 

տո 
դի 
եւ 

ես 
րի 
ին 

ած 
ան 

տի 
ող 
կգ 
իմ 

ԲՖ 

րը 
նգ 
րա 
ն: 

եւ 

ին 
տի, 
ար 
ցել 
ան 
ք է 

այն 
է 
է 



 

 

«Հյո
իրա
ժամ
495 
ավե
քաղ
գյու
Շին
960 
Ասի
սկզբ
բետ
Գագ
բետ
 
Տա

07.0
Տապ
ձեռն
Ayso
Միա
Ադր
իրա
Բաք
Թա
Ղար
ՄԱԿ
գործ
ամե
Ադր
արդ
կազ
աշխ
համ
 

 
Արե
գագ
տես
մաս
հրա
թեր

Բազ
Հայա

ուսիս- Հարա
անական մին
մանակն ու հ
կմ, լեռնային 

ելի ուղիղ հատ
ղաքից Վայոց
ւղ, իսկ այն
նարարության

մլն դոլար
իական զարգ
բանե մայրու

տոնապատ։ Ա
գի կ Բեգլարյա

տոնի փոխարե

ապալվել է 
ընդդեմ

պ
06.2017 
պալվել է Ա
նարկը, այս ա
or.am-ի տե

ավորված ազգ
րբեջանը փոր

ավունքների պա
քվին ակնհա

աթոյանն ակտի
րաբաղին առ
Կ-ից պահ
ծունեությունը

ենաբարձր՝ A կ
րբեջանի այս
դյունք չի տ
զմակերպությո
խատանքից 
մագործակցու

Khaleej T
զբոս

եւաշող խաղո
գաթներ ու հ
սարանները գե
սին ասվում է

ապարակվել 
րթում։ 

զմաշերտ պա
աստան ուղե

ավ» 4 գոտ
նչեւ վրացակ
հեռավորությո

մի շարք հատ
տվածների կա
ց ձորի միջով
նտեղից էլ 
ն ընդհանուր 
, նախագծի 

գացման բանկ
ւղին ծրագրու
Ապրիլի վերջի
անը հայտնել 
են ասֆալտ է ա

Ադրբեջան
մ ՀՀ Մարդ
պաշտպանի

Ադրբեջանի 
անգամ՝ ՄԱԿ-ո
եղեկություննե
գերի կազմակե
րձել է խան
աշտպանի գո

այտորեն դուր
իվ է միջազգա
նչվող հարցեր
հանջել է 
ը միջազգայի
կարգավիճակ

ս նախաձեռն
տվել: Պարզվ
ունը գոհ է

եւ կա
ւթյունը նրա հե

Times․ Հայ
սաշրջային

ողի այգիներ,
հոյակապ ջրվ
եղեցիկ լուսա
է Հայաստան
է ԱՄԷ-ում 

ատմությունն 
եւորությունը 

տինով մարյո
կան սահմա

ունը՝ ներկա 5
տվածների հա
առուցման հա
վ մինչեւ Սիս
մինչեւ Քաջ
արժողությու

հիմնական 
կը (մոտ 500
ւմ էին կառու
ին տրանսպո
է, որ հատվա
արվելու։ 

նի նախաձե
ու իրավուն
ի. Aysor.am

հերթական 
ում: 
երով, ամիս
երպության վե

նգարել Հայա
ործունեությու
ր չի եկել ա

ային հարթակ
րի քննարկմա

սահմանա
ին այս կառո
կից: 
ությունը, սա

վել է՝ Միավ
է Հայաստա
արեւոր է
ետ: 

յաստանը հ
ն ուղղությո

, Արարատ ս
վեժներ՝ Հայա

անկարների գր
նին նվիրված 

տպագրվող 

ու վառ մ
դարձնում են

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ուղին կկրճա
ան ճանապա
556 կմ-ից մի

արթեցման ու 
աշվին   (Արար
սիանի Նորավ
ջարան քաղա
ւնը կկազմի մ

վարկատուն
0 մլն դոլար)
ւցել ամբողջո
որտի նախար
ծների մի մաս

եռնություն
նքների 

m 

հակահայկակ

սներ շարու
երին օղակներ

աստանի մար
ւնը: 
այն, որ Արմ
ներում Լեռնա

ան ընթացքում
ափակել 
ույցում ու զր

ակայն, ՄԱԿ
վորված ազգ

անի Պաշտպա
է համար

հրաշալի 
ուն է 

սարի տպավո
աստանում բո
րավական են։ 

հոդվածում, 
Khaleej Ti

 
մշակույթը դե
ն շրջադարձա
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Ամսագի

ատի 
արհի 
ինչեւ 
նոր, 

րատ 
վան 
աք)։ 
մոտ 
ն է 
)։ Ի 
ովին 
րար 
սում 

նը՝ 

կան 

նակ 
րում 
րդու 

ման 
ային 
մ, եւ 
նրա 

զրկել 

-ում 
գերի 
անի 
րում 

որիչ 
ոլոր 
Այս 
որը 

imes 

եպի 
ային 

իրադա
Մակե
լեգիոն
քաջար
դարու
իրենց 
կառու
խաղա
դարու
հետո՝ 
անկախ
Հոդվա
զբոսա
է, քա
միջնա
հոդվա
Հեղին
գեղեց
երկնքի
Վիրապ
նշելով
ճանա
մշակո
 

Մա

19:35, 

ՀՀ 
Հանրա
պաշտ
բերվա
Սիրիա
բնակի
օգնութ
Ավելի 
տոննա
Մարդ
հունիս
Արաբա
տեղա
իրակա
կազմա
Հալեպ
կողմե
առաջի
հավաս
տուժա
այլ քա

2017 Ã.  էջ 6 

իր 

արձություն 
եդոնացու արշ
նների, պարս
րի հայերը այ
ւմ թաթար 

հողերը կոր
ւցել Կիլիկիայ

ալով զգալի դ
ւմ, խորհրդայ

1991-ին 
ախություն ձեռ
ածում նշվում
աշրջիկների հա
անի որ ա

ադարյանը, հ
ածում։ 
նակը Հա
կությունը նկ

քի տակ», մ
պ եկեղեցին, Գ

վ, որ Հայաս
ապարհի մի մ
ույթը։ 

րդասիրակա

08.06.2017 

նախագահի 
ապետության

տպանության 
ած պայմանավ
ա է առա
իչների համ
թյան՝ այս շաբ

վաղ՝ հունիս
ա բեռ՝ հիմ
դասիրական 
սի 7-ի երեկ
ական Հանր

ակայված ՌԴ ռ
անացվել է բեռ
ակերպումը: 
պում ՀՀ հյո
երի հաշտեցմ
իկա օրեր

ասարապես կբ
ած Լաթաքիա
աղաքների առա

յուրաքանչյու
շավանքներից
սիկների ու օ
ս ամենի ակա
սելջուկների 

րցրած հայերը
յում, որը բար

դեր խաչակրա
յին իշխանութ

հանրապ
ռք բերեց»,- գր
մ է, որ Հայա
ամար։ «Մայր

այնտեղ միա
հինն ու ժամ

այաստանի 
կարագրում է
մասնավորապ
Գառնի տաճա

ստանը եղել 
մասը, ինչի շն

ան օգնության
ուղարկվել է

հանձնարա
ն եւ Ռո

նախարարո
վորվածությա

աքվել հակա
մար նախա
բաթ արդեն եր
սի 7-ին, Սիր
նականում հ
օգնությունը 
կոյան վայրէ
րապետությա
ռազմաբազայ
ռանաթափմա

ուպատոսությա
ման կենտրո
րին մարդ
բաշխվի սիրիա
այի, Դամասկ
ավել կարիքա

ւրի կյանքում
ց սկսած մինչ
օսմանների հ

անատեսն են 
ներխուժմա

ը նոր թագա
րգավաճել է մ

աց արշավանք
թյան յոթ տա
պետությունը 
րում է հեղինա
աստանը հոյա
րաքաղաք Երե

աձուլվել են 
մանակակիցը

տեսարժան
է որպես «թա

պես առանձն
արը ու Գեղար

է Մետաքսի
նորհիվ հարստ

ն երկրորդ խմ
է Սիրիա 

արությամբ, 
ուսաստանի 
ությունների 

ան համաձայն
ամարտությու

ատեսված մա
րկրորդ խմբա

րիա էր ուղար
հագուստ եւ 

տեղափոխո
էջք է կատա

ան Լաթաքի
ում, որից անմ

ան եւ բաշխմա

ան եւ ՌԴ 
ոնի համատ

դասիրական 
ական հակամ

կոսի, Հալեպի
ավոր ընտանիք

մ։ Ալեքսանդ
չեւ հռոմեակա
հարձակումնե
դարձել։ «11-ր
ն պատճառո

ավորություն ե
մինչեւ 1375 թ
քներում։ 20-ր

ասնամյակների
վերջապե

ակը։ 
ակապ երկիր 
եւանը գրավո

մոդեռնն 
ը»,- ասվում 

ն վայրեր
անգարան բա
նացնելով Խո
րդ համալիրը 
ի ճանապարհ
տացել է երկր

մբաքանակն

 
Հայաստան
Դաշնությա

միջեւ ձեռ
ն, հունիսի 8-ի
ւնից տուժա
արդասիրակա

աքանակը: 
րկվել շուրջ 

սննդամթեր
ող ինքնաթիռ
արել Սիրիա

իա քաղաքո
միջապես հետ

ան գործընթաց

Հակամարտո
տեղ ջանքերո

օգնություն
մարտությունի
ի եւ սիրիակա
քներին: 

դր 
ան 
եր՝ 
րդ 
ով 
են 
թ․, 
րդ 
ից 
ես 

է 
ւմ 
ու 
է 

րի 
աց 
որ 
ու 
հի 
րի 

նի 
ան 
ռք 
ին 

ած 
ան 

18 
րք: 
ռը 

այի 
ւմ 

տո 
ցի 

ող 
ով, 
նը 
ից 

ան 



 

 

Նշե
մար
ինքն
փետ

Այսօ
Արմ
հայտ
Արմ
ին, Ե
Թու
վաս
կոնս
նվա
Հայա
1986
ղեկա
նվա
com
1992
ստե
Հան
Խու
1996
երգի
«Ջա

նք, որ սա Սի
րդասիրական 
նաթիռը Երե

տրվարին։ 

Մահ

օր՝ հունիսի 8
մեն Թութունջ
տնի չէ։ 

մեն Թութունջ
Երեւանում։  
ւթունջյանը Հ
ստակավոր 
սերվատորիա

ագելու ակա
աստանում։ 
6-1992 թթ. 
ավարած Հ

ագախմբում: 1
mpetition» մրցո

2 թ. նա մի 
եղծել է «Չիկո
նրապետությա
ւմբը գործում 
6 թ-ից «Հայ 
իչներ» եւ «Ջ

ազի ժամ» հ

իրիայի բարեկ
օգնության ա
ւանից Լաթա

հացել է Արմե
8 ՀՈՒՆԻ

-ին, հանկարծ
ջյանը՝ Չիկոն

ջյանը ծնվել է 

Հայաստանի 
գործիչ է

այի դոցենտ,
ադեմիական 

նվագել է
Հայաստանի 
994 թ. ԱՄՆ-ի

ույթի ժամանա
խումբ երիտ

ոն եւ ընկերներ
ան մի շարք հ
է ցայսօր։ 

FM» ռադիո
ազ» հաղորդ

հաղորդումը 

կամ ժողովրդ
արդեն երրորդ 
աքիա էր մեկ

 

 
են Թութունջյ
ԻՍԻ, 2017 

ծամահ է եղել 
։ Մահվան պ

1944 թվակա

Հանրապետո
էր, Երեւան
, հարվածա

ուսուցանմա

է Կոնստանտ
պետական

ի պետդեպար
ակ ճանաչվել է
տասարդ երա
րը» խումբը, ո

հայտնի ջազայ

ոկայանով վա
ումները։ 199
նախ՝ «Ա1+

ÈàôÚê # 2

Լույս 

դին ցուցաբեր
փուլն է։ Առա

կնել այս տար

յանը 

 
լ անվանի ջազ

պատճառը դեռ

անի հունվարի

ության արվես
նի պետակ

ային գործիք
ան հիմնադ

տին Օրբելյա
ն էստրադա
րտամենտի «O
է հաղթող։ 
աժիշտների հ
որտեղ նվագե
յին երաժիշտն

արել է «Սիրվ
8 թ-ից վարու
», «Նոր ալի

 

224  Հունիս,  2

Ամսագի

րվող 
աջին 
րվա 

 

զմեն 
ռեւս 

ի 28-

ստի 
կան 

քներ 
դիրը 

անի 
ային 
Open 

հետ 
ել են 
ներ։ 

ված 
ւմ է 
լիք», 

«Արար
հեռուս
2008 
մրցան
մրցան
Նախա
վաստա
Վահա
2011 թ
լեզվով
 

առ

ՀՀ ք
վարչո
մեծած
բացահ
առան
շրջան
ներմո
Քրեա
գործո
թմրամ
անդա
ում, 2-
Այսպե
ԱՄՆ-
տղամ
բնակվ
առան
վերաբ
ապօրի
«Մեթա
մեջ քո
ՀՀ-ում
փորձե
անդա
Ձեռք 
բնակվ
քրեակ
րդ կետ
կիրառ
մեղադ
Միաժ
բնակվ

2017 Ã.  էջ 7 

իր 

րատ», 2
ստաընկերութ

թ. Հայ
նակաբաշխու
նակի՝ «Ջազի 
ագահի հրամ

տակավոր գոր
ագն Հայրապե
թ. լույս է տես
վ «Ռիթմ եւ շա

ԱՄՆ-ից
ռանձնապե

քննչական կո
ությունում քն
ծավալ քննչա
հայտվել է

նձնապես խոշ
նառության 
ուծվել ԱՄՆ-ից
ական գոր
ողությունների
միջոցների ապ

ամների ինքնու
-ը՝ Հայաստան
ես՝ ձեռք բերվ
-ում բնակու
մարդը պայմա
վող իր մանկո
նձնապես խո
բերյալ: Պայմա
րինի ձեռք է 
ամֆետամին»
ողարկելով ու
մ ընկերն այ
ել թմրամիջո

ամին, սակայն 
բերված բավա

վող 2 քաղաքա
կան օրենսգրք
տերով, նրանց
ռվել կալանավ
դրական եզրա

ժամանակ քն
վող տղամար

2011 թ-ից
թյամբ։ 
յաստանի 

ւթյան ժաման
ժամ» հաղոր

մանգրով նրա
րծչի պատվա

ետյանի եռյակ
սել նրա թմբկա
արժում» ձեռն

ց Հայաստա
ես խոշոր չ

ոմիտեի Երե
ննվող քրեակ
ական գործո
է կազմակե
շոր չափերի 
դեպք. թմր

ց: 
րծով իրա
ի արդյունք
պօրինի շրջա
ւթյունը, որոն
նում: 
ված փաստա
ւթյուն հաստ
անավորվածու
ության ընկերո
ոշոր չափեր
անավորվածո

բերել առա
» տեսակի թմ
ւղարկել Հայա
ն ստացել է 

ոցով ծանրոց
հայտնաբերվե
արար ապացո
ացիների մեղ
քի 266-րդ հոդ
ց նկատմամբ 
վորումը։ Նրա

ակացությամբ
ննիչը որոշու
րդուն ՀՀ քր

ց՝ «Երկիր

Ազգային 
նակ արժանա
րդաշարի համ

ան շնորհվել է
ավոր կոչում
կի եւ քառյակի
ահարների առ

նարկը։ 

ան է ներմո
չափերի թմ

եւան քաղա
կան գործով

ողությունների
երպված խ

թմրամիջոցն
րամիջոցը Հ

ականացված 
քում բացա
նառությամբ 

նցից մեկը բնա

ական տվյալնե
տատած, ազգ
ւթյուն է ձեռք
ոջ եւ վերջինի
րի թմրամիջ
ության համաձ

անձնապես խ
մրամիջոց եւ 

աստանի Հանր
եւ իրացնելո

ցը փոխանցե
վել է։ 
ույցների հիմա

ղադրանք է ա
դվածի 3-րդ մ
որպես խափա

անց մասով քր
, ուղարկվել է
ւմ է կայաց

րեական օրեն

ր Մեդիա

երաժշտակա
ացել է Հատո
մար։ 2008 թ. Հ
է ՀՀ արվեստ

մը: 2009 թ-ի
ի թմբկահարն 
ռաջին հայերե

ւծվել 
մրամիջոց

 
աքի քննչակա
վ ձեռնարկվա
ի արդյունքո

խմբի կողմի
ների ապօրին
Հայաստան 

քննչակա
ահայտվել ե

զբաղվող խմբ
ակվում է ԱՄՆ

երի համաձայ
գությամբ հա
ք բերել ՀՀ-ո

իս ծանոթի հետ
ոց իրացնել
ձայն՝ ԱՄՆ-ո
ոշոր չափերո
այն  ծանրոց

րապետությու
ու նպատակո
ել խմբի մյո

ան վրա՝ ՀՀ-ո
առաջադրվել՝ Հ
մասի 1-ին եւ 
անման միջոց
րեական գործ
է դատարան։ 
ցրել՝ ԱՄՆ-ո
նսգրքի  266-ր

ա» 

ան 
ւկ 
ՀՀ 
տի 
ից 
է։ 

են 

ան 
ած 
ւմ 
ից 
նի 

է 

ան 
են 
բի 
Ն-

յն՝ 
այ 
ւմ 
տ՝ 
ու 
ւմ 
ով 
ցի 
ւն: 
ով 
ւս 

ւմ 
ՀՀ 
2-

ց է 
ծը՝ 

ւմ 
րդ 



 

 

հոդվ
րդ 
ներգ
միջո
հայտ
անջ
տրվ
միջո
իրա
 

78 
թար
Սեֆ
ավա
ռոմա
դաս
Սոն
թար
(198
Սեֆ
Երի
անդ
Նրա
«Շե
աշխ
անգ
նաե
թար
Ս.Ֆ
 

Առա
ավա
սոցի
Հիշե
օդա
այլ 
Օդա
մաս
շրջա
նախ
 

վածի 3-րդ մա
մասի 1-ին կ
գրավելու մաս
ոց է 
տարարվել  

ջատվել է առա
վել ոստիկա
ոցներ ձեռ

ականացնող մա

Մահացել

տարեկանում
րգմանչուհի, 
ֆերյանը։ Նա 
արտել է 
անագերմանա

սավանդել է պ
նա Սեֆերյան
րգմանչաց դպ
88թ.), «Սահա
ֆերյանը Շեքս
իտասարդ թա
դամ։ 
ա գրչին են 
եքսպիրը հա
խատություննե
գլերեն, Անգլե
եւ անգլիա
րգմանություն

Ֆիցջերալդ եւ ա

Սյունիքի 
կատա

աջին ինքնա
արտել է փո
իալական ցան
եցնենք, որ Խ

անավակայանը
քաղաքներից

անավակայան
սին 2013 թվ
անակում Սյու
խագահ Սերժ 

ասի 1-ին եւ 2-
կետի հատկա
սին: Նրա նկ

կիրառվել 
հետախուզու
անձին վարույ
անության հ
ռնարկել՝ հ
արմնին ներկա

լ է ճանաչվա
Սեֆեր

08.06

մ վախճանվե
ՀՀ վաստա

ծնվել է 1939 թ
ԵՊՀ բա

ական լեզունե
պետհամալսար
նի նախաձեռն
պրոցը (1970

ակ Պարթեւ» հ
սպիրագիտութ
արգմանիչների

պատկանում
այ իրական
երը, համա
երեն-հայերեն

ական, ամե
ններ է կատար
այլն)։ 

օդանավակ
արել առաջ
աթիռը Սյո

որձնական թռ
նցի էջում գրե
որհրդային տ
ը Երեւանից 

ց փոքր ավիա
նի վերանոր
վականին՝ նա
ւնիքի մարզ ա
Սարգսյանը։ 

-րդ կետերի, 2
անիշներով որ
կատմամբ որպ

կալանա
ւմ: Նրա վե
ւյթ եւ  հանձն
համապատաս
հետախուզվող
այացնելու ուղ

ած լեզվաբ
րյանը 

6.2017 

վել է ճանաչ
ակավոր ման
թվականին Հա

անասիրական 
երի բաժինը, 
րանում։ 
նությամբ հիմ
0թ.), «Աստղի
հրատարակչո
թյան կենտրո
ի ասոցիացի

մ «Իմաստախ
նության մե

ատեղ կազմ
ն բառարանն
երիկյան գ
րել (Լուիս Քե

կայանում 
ջին ինքնա
ունիքի օդա
ռիչքը։ Այս մ
լ է Ռոբերտ Հա

տարիներին Կա
եւ Խորհրդա

ացիայի չվերթ
րոգման ան
ախընտրական

այցի ժամանակ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

267.1 հոդված
րպես մեղադ
պես խափանմ

ավորումը 
երաբերյալ մա
նարարություն
սխան բաժ
ղին վարու
ղղությամբ: 

բան Սոնա 

 
չված լեզվաբ
նկավարժ Սո
ալեպում։ 1960

ֆակուլտե
երկար տարի

նադրվել են Ե
իկ» տարեգի

ությունը (1990
նի ղեկավարն

իայի պատվա

խոս Շեքսպի
եջ (1850-195
մված Հայեր
ներ: Սեֆերյա
գրականությու
երոլ, Ռ.Քիփլի

վայրէջք է 
թիռը 
անավակայան
մասին Faceb
այրապետյան
ապանում գոր

ային Հայաստա
թներ է ընդու
նհրաժեշտութ
ն քարոզարշա
կ հայտարարե
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ծի 4-
րյալ 
ման 

եւ 
ասն 

ններ 
ժնին 
ւյթն 

բան, 
ոնա 
0-ին 
ետի 
իներ 

ԵՊՀ 
իրքը 
0թ.)։ 
ն էր, 

ավոր 

րը», 
50)» 
րեն-
անը 
ւնից 
ինգ, 

նում 
book 
նը։  
րծող 
անի 
ւնել։ 

թյան 
ավի 
ել էր 

Իս

09.06.2

 
Հունիս
ինքնա
ցեղաս
Այդ մա
«Կոմպ
կուսա
հայկա
մասին
առաջի
խորհր
նաեւ Թ
 

Սա
09.06.2

ՀՀ նա
ցավակ
Հայաս
ակադ
Սարին
նախա
մտավ
մերձա
«Վաստ
նվիրեց
գրակա
ուսում
գրակա
հանրա

2017 Ã.  էջ 8 

իր 

սպանիայի 
Հայո

2017 

սի 9-ին Իսպ
ակառավարմա
սպանությունը
ասին հայտնո
պրոմիս», «Վա

ակցություններ
ական միությա
ն բանաձեւի 
ին ցեղասպա
րդարանին, Ի
Թուրքիային՝ 

Մահացել 
արգսյանը ց
2017 

ախագահ Սե
կցական հեռա
ստանի Հանր

դեմիայի ակադ
նյանի մահվա

ագահը խորին
վորականի 
ավորներին եւ 
տակաշատ գ
ց հայ դասա
անագիտությա
մնասիրությա
անության 
ահռչակման հ

Վալենսիա
ոց ցեղասպ

պանիայի Վա
ան խորհու
ը ճանաչող ե

ում է Իսպանիա
ալենսիա էն Կ
րը կողմ 
ան՝ Հայոց ցե

օգտին՝ դատ
անությունը ե
Իսպանիայի 
հետեւել իրեն

է Սերգեյ Ս
ցավակցակ

երժ Սարգսյա
ագիր է հղել Ս

րապետության
դեմիկոս, անվ

ան կապակցո
ն ցավակցութ

ընտանիք
գործընկերնե
գիտնականն 

ական եւ ժամա
ան մեթոդաբ

անը: Նա մեծ 
գիտական 

հայրենանվեր 

ա քաղաքը ճ
պանություն

ալենսիա քաղա
ւրդն ընդո
եւ դատապա
այում ՀՀ դեսպ

Կոմուն» եւ Սո
քվեարկեցին

եղասպանությ
տապարտելով

եւ հորդորելո
կառավարութ

նց օրինակին։

Սարինյանը
կան հեռագ

անն այսօր՝ 
Սարինյաններ
ն գիտություն
վանի գրակա

ությամբ: Հան
թյուն է հայտ
քին, հա
երին: 

իր ողջ գոր
անակակից գ
բանության ե
ավանդ ներդ

հրատար
գործում: 

ճանաչել է 
նը 

 

աքի տեղակա
ունեց Հայո

արտող որոշու
պանությունը

ոցիալիստակա
«Արարատ

յան ճանաչմա
վ 20-րդ դար

ով Վալենսիա
թյանը, ինչպե

ը. Սերժ 
գիր է հղել

 
հունիսի 9-ի

րի ընտանիքի
նների ազգայի

անագետ Սերգ
նրապետությա

տնել ճանաչվա
արազատների

րծունեություն
գրականությա
եւ տեսությա
դրեց նաեւ հա
րակման 

ան 
ոց 
ւմ։ 
։ 

ան 
տ» 
ան 
րի 

այի 
ես 

ին, 
ին՝ 
ին 

գեյ 
ան 
ած 
ին, 

նը 
ան, 
ան 
այ 
եւ 



 

 

Նշա
ման
դաս
վաս
ու հ
ցավ
 

դա

15.0

Վրա
վայր
համ
ժամ
Տեղ
Վրա
են՝ 
հայտ
Mez
գործ
հետ
ստա
ընկե
քան
իրա
Գոր
տեղ
նախ
Շվեյ
ու 
Այդո
տու
Արե
Վրա
Խոր
 

15.0
Հուն
Ծմա
դամ
լրագ
հնա
Պետ
նշա

անակալի է
նկավարժությա
ստիարակման
ստակեց իր գ
համակրանքը»
վակցական հե

Հայաստա
առնում Օմա

06.2017 

աստանն ու 
րեր են դառն
մար, մանավա
մանակ։ 
ղական զբո
աստանն ու Հ

վիզային սա
տնում է The T
zoon Internat
ծադիր տնօրե

տո, երբ օման
անալ Հայաս
երությունները
նի որ Հ

ականացվում ե
րծակալության
ղաշարժ 
խապատվությ
եյցարիան, Փա

Մալայզիան,
ուհանդերձ, 

ւրփաթեթների
եւելյան Եվրո
աստանի, Ա
րվաթիայի, Սլ

Արցախի
պեղումն

մասն
06.2017 
նիսի վերջին 
ակահող գյուղ
մբարանի պե
գրողներին 

ագիտական 
տրոսյանը: Ն

անակություն 

է Սերգեյ 
ան՝ բանասեր

ն ասպարե
ործընկերների
»,-ասված է ՀՀ
եռագրում: 

անը պահան
անից ժամա

համ

Հայաստանը
նում Օմանից

անդ Ռամադա

ոսաշրջային 
Հայաստանը 

ահմանափակո
Times of Oman
ional Travel 

են Ռիյազ Կատ
նցիներին հնա
տան ժաման
ը բազմաթիվ

Հայաստանի 
են գրավիչ սակ
ն ներկայա

կա 
յուններում։ «
արիզը, Լոնդո
, նախկինի 

դրա հետ 
ի պատվեր
ոպայի երկր
Ադրբեջանի, 
լովենիայի ու Ռ

ի Սուրբ Ստ
երը կսկսվե

նավոր միջո

կսկսվեն Արց
ղի Վաճառի 
եղումները: Ա

հայտնեց 
արշավախմ

Նրա խոսքո
ունեն Արց

Սարինյա
րների նոր սե
եզում: Նա 
ի եւ ուսանող
Հ նախագահ Ս

նջված ուղղ
անող զբոս
մար 

ը պահանջվ
ց ժամանող 

անի ավարտի

գործակալն
այս սեզոնի 

ումների չեղա
n-ը։ 

գործակալո
տտերին նշում

արավորությու
նելուց հետո
վ պատվերնե

ուղղությա
կագներով։ 
ցուցչի խոս
նաեւ 

«Հին ֆավորի
ոնը, Բանգկոկ

պես գրա
մեկտեղ շ

րները Կենտ
ների ուղղու

Հայաստան
Ռումինիայի»

տեփանոս ե
վեն հունիսի
ոցներով (ֆ

ցախի Մարտ
Սուրբ Ստեփ

Այս մասին 
Արցախում 

մբի ղեկա
ով՝ այս պ
ցախի հայկա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

անի վաստա
երնդի կրթման

արժանիո
ղների հարգա
Սերժ Սարգսյա

ղություն է 
սաշրջիկներ

 
ված հանգստ

զբոսաշրջիկն
ից հետո՝ տոն

ների խոսք
առաջատարն

արկման շնորհ

ության գլխա
մ է, որ այն բա
ւն է տրվել վի
ո, զբոսաշրջա
եր են ստան

ամբ չվերթն

սքով, որոշա
հաճախորդն

իտները, օրի
կը, Սինգապո
վիչ են մն
շատ աճել 
տրոնական 
ւթյամբ՝ օրի
նի, Բոսնիա
,- նշում է նա։

եկեղեցու 
ի վերջին՝ 

ֆոտո) 

տակերտի շրջա
փանոս եկեղե

հունիսի 15
Տիգրանակե

ավար Համ
պեղումները 
ական եկեղե
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Ամսագի

ակը 
ն եւ 
որեն 
անքն 

անի 

րի 

տյան 
ների 
ների 

քով, 
ներն 
հիվ, 

ավոր 
անից 

իզա 
ային 
նում, 
ներն 

ակի 
ների 
նակ 
ուրն 

նում։ 
են 
ու 

նակ 
այի, 

անի 
եցու 
5-ին 
երտ 

մլետ 
մեծ 

եցու 

առան
երկար
 

Նա նշ
դժվար
վավեր
այդպի
այլ բա
կարդա
նույնա
ճարտ
հանրո
բազմա
հայտն
ասաց 
Համլե
հայկա
կոչվա
եկեղե
ասում
սա հ
քաղա
Նա 
վաղքր
ընթաց
գտնվե
քրիստ
արեւե
գալուս

Այնուհ
եւ Ամա
հայտն
Արեւե
Ստեփ

2017 Ã.  էջ 9 

իր 

նձնահատկութ
ր ժամանակ կ

շեց, որ Արցախ
րություններով
րականացնել, 
իսին լինեն, ք
ան են պնդե
ալ, որ Արցախ
ական է Հայ

տարապետությ
ույթ է: Հա
ազան է, եւ
նաբերման ու
 նա: 

ետ Պետրոսյ
ական արեւե
ած, Աղվանաց
եցու անվանո
մ են, որ այս ե
հայերի առան

աքական որոշա
հիշեցրեց, ո

րիստոնեակա
ցքում, երկրո
եց միակ ա

տոնեական կա
ելք, քանի ո
ստը: 

հետեւ պեղ
արասի դամբ
նաբերվեց: 
ելյան մուտքո
փանոս եկեղեց

թյունները հ
կոչվել է Աղվան

խում գիտնակ
վ է ուղեկցվո

որոնք առա
քանի որ մեր գ
ել: «Հարյուրա
խի ճարտարա

այաստանի կե
թյան հետ: Ս
այկական ք
ւ մենք հիմ
ւ պարզաբան

անը հիշեցր
ելյան նահան
ց եկեղեցու կ
ումից՝ մեր հա
եկեղեցին հայ
նձին եկեղեց
ակի պայմանն
որ 2014 թվ

ան հրապ
որդ եկեղեցո
արեւելյան մ
առույցներն 

որ արեւելքից

ղումներ ան
բարանում ն

ով երրորդ ե
ցին է: 

հասկանալու 
նաց: 

կանի աշխատ
ւմ, շատ դժվա
աջին հայաց
գիտնականնե
ավոր տեղերո
ապետություն
ենտրոնական
Սակայն հայ

քրիստոնեակա
մա այս բազ
նման ճանապ

եց, որ երկա
նգները մտել
կազմի մեջ: «
ակառակորդն
յկական չի եղ
ի է, որը կ

ներում»,- նշեց
վականին Տ

պարակում 
ու բեմի տա
մուտքով: Մ
ուղղված են 

ց է սպասվո

նցկացվեցին 
նույնպես արե

եկեղեցին Վ

համար, որ

 
տանքը մի շար
ար է փաստեր
ցքից չպետք 
երը նախկինո
ում կարող ե
նն ամեն ինչո

ն նահանգներ
այությունը մե
ան մշակույթ
զմազանությա
պարհին ենք»

ար ժամանա
լ են, այսպե
«Օգտվելով ա
ները մշտապե
ղել: Իրականո
ազմավորվել 

ց գիտնականը
Տիգրանակերտ

պեղումներ
ակ դամբարա
Մինչդեռ բոլո

արեւմուտքի
ում Քրիստոս

 
Ամարասու

եւելյան մուտ

Վաճառի Սուր

րը 

րք 
րը 

է 
ւմ 
եք 
ով 
րի 
եծ 
թը 
ան 
»,- 

ակ 
ես 

այս 
ես 
ւմ 
է 

ը: 
տի 
րի 

ան 
որ 
ից 
սի 

ւմ, 
տք 

րբ 



 

 

Հնա
հեռո
Համ
հովա
Հնա
5-րդ
Բար
«Պե
թագ
տիր
Արց
համ
Աղվ
քաղ
ստե
Երո
առա
Հայա
գիտ
մուտ
Տիր
ընդո
նմա
միա
գիտ
բոլո
հնա
Նա 
է հ
Գիտ
բար
շրջա
ստե
թագ
«Մի
բաց
հայկ
եկեղ
մենք
հիմն
Արշ
Պար
որը 
(նա 
պար
Եվ 
հնա
գետ
հայկ
այն 
 

Հ
պ

Հայկ
անհ
Համ
զրու
ներգ

ագետի խոսքո
ու, Խաչենագ
մլետ Պետրո
անավորում: 

ագետը լրագրո
դ դարի վերջի
րեպաշտ թագ
ետք է հիշել, 
գավորություն
րապետության
ցախը, Ուտիք
մար եկեղեցի է
վանաց անուն
ղաքական նպա
եղծվել էր նոր
ուսաղեմյան 
աքյալը, որը Ե
աստանը։ Մ

տենք, որ այդ 
տքով միակ 

րոջ գերեզման
ունվում որոշ

ան արեւելյա
անգամայն նոր
տենք ընդամեն
որ հարցերը
ագետը: 

հիշեցրեց, որ 
հայտնաբերվե

տնականը պ
րեփոխումը 
անակում էր, 
եղծվի հայկա
գավորական ի
ինչեւ հիմա 
ցատրել, թե ի
կական հոծ
ղեցին պետք 
ք այսօր գտ
նավորումը զ
ակունիներն 
րսկաստանի ն
քրիստոնյա 
ծագում էր

րթեւներից), փ
սա այս եկ

արավորությու
տի աջափնյա
կական գրակ
պահպանել է 

Հայկական
պահպանո

միջոցն
կական մշա

հնար է միայն 
մլետ Պետրոս
ւյցում նա նշ
գրավել մասնա

ով՝ այն գտնվ
գետ գետի ձա
ոսյանը, պեղ

ողներին հայտ
ին-6-րդ դարի

գավորը: 
որ այդ ժամ

ն չկար, եւ 
ն ներքո էին ն

քը, Սյունիքի մ
է ստեղծում, ո
նը: Աղվանաց
ատակներ էր 
ր լեգենդ, որի
եկեղեցուց, 

Երուսաղեմից
Մինչդեռ հայկ

եկեղեցին հի
քրիստոնեակ
նն է: Ուստի
շ դամբարան
ն մուտքով 
ր հայտնագոր
նը 4 տարի, եւ
ը վերջնակա

Տիգրանակեր
ել. «Ես՝ Վ

պարզաբանեց, 
ամբողջու

իսկ շեշտը 
ական եկեղ
իշխանության

մեր մասնա
նչու է ստեղծ
 բնակչությա
է երկրորդ ճ

տել ենք այս 
զուտ քաղաքա

արդեն 
նահանգն էր դ
էր եւ հայերն

ր Արշակունի
փորձել է իր եկ
կեղեցուն երկ
ն է տվել, նր

ակի հայ բնա
կանություն եւ

Աղվանաց ան

ն մշակութա
ւմն անհնա
ներով. Համ
կութային ժա
պետական մի
սյանը: Հունի
շեց, որ այս 
ավոր հատվա

վում է Գանձա
ախ ափին: Ի

ղումները մա

տնեց, որ Աղվ
ի սկզբին հիմ

մանակ Հայա
Աղվանաց թ

նաեւ հայկակա
մի մասը, իր 
որը երկրի ան
ց եկեղեցու ս
հետապնդում
ի համաձայն
նրա հիմնա

ց է Աղվանք ե
կական աղբ

իմնել է Գրիգո
կան կառույցը
ի այդ ժամա

ններ երուսաղ
կառուցել: 

րծություն է: Մ
ւ մեր հիմնակա
անապես պա

րտում հայերե
Վաչագանս, Տ

որ Վաչագ
ւթյամբ հ
դրվել է այն

ղեցուց առա
նը վայել եկեղե
ագետները դ
ծվել Աղվանաց
ամբ վայրեր
ճյուղ ունենար

հարցի պա
ական է: Այդ
չկային, եւ

դարձել: Աղվա
ն այբուբենն է
իներից, այսի
կեղեցուն մի փ
կար ժամանա
րա հետեւորդ
ակչությունը: 
ւ մշակույթ է
նունը»,- նշեց 

ային ժառա
ար է միայն 
մլետ Պետր
առանգության
իջոցներով, կա
իսի 15-ին՝ լր

գործին անպ
ածին: 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ասար վանքից
Ինչպես հայտ

ասնավոր անձ

վանաց եկեղե
մնել է Վաչագ

ստանում ար
թագավորը, 

ան բնակչությա
թագավորութ

նվամբ ստանո
ստեղծումը զ
մ, եւ նրա համ
 այն ծագում

ադիրն է Եղ
եկել, շրջանցե

բյուրներից մ
որիսը։ Արեւե
ը Երուսաղեմ

անակ որոշու
ղեմյան եկեղե
Սա Արցախ

Մենք այս մա
ան խնդիրն է 
արզել»,- աս

են գրությամբ 
Տիրոջ ծառա
գան թագավ
հայկականութ
ն բանի վրա,
անձնացված՝ 
եցի: 
ժվարանում 
ց եկեղեցի: Ի
րում հայկակ
ր: Ըստ էությ

ատասխանը՝ ս
դ ժամանակ 
ւ Հայաստա

անաց թագավո
էր օգտագործ

ինքն՝ սերում 
փոքր այլ ձեւ տ
ակ գոյատեւ
դներն էին Ք

Այս եկեղեց
է ստեղծվել, բ

գիտնականը:

անգության
պետական

րոսյան 
ն պահպանո

արծում է հնագ
րագրողների հ
պայման պետ
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Ամսագի

ց ոչ 
տնեց 
ձ է 

եցին 
գան 

րդեն 
որի 

ամբ 
թյան 
ում է 
զուտ 
մար 
մ էր 
ղիշե 
ելով 

մենք 
լյան 
մում 
ւմ է 
եցու 

խում 
ասին 

այս 
սաց 

սալ 
ան»: 
վորի 
թյան 
, որ 

իր 

էին 
Ինչու 

կան 
յան, 
սրա 
հայ 

անը 
որը, 
ծում 

էր 
տալ: 
ւելու 
Քուռ 
ցում 
բայց 
: 

ն 
ն 

ումն 
գետ 
հետ 

տք է 

«Եթե 
պաշտ
ձեւից,
վիթխա
նա՝ հ
ժառա
համայ

Հնագե
թվով 
միջոցո
համա
Պետր
հուշա
շահագ
վարվո
Համլե
հատվա
նաեւ 
կարող
 

ՀՀ վա
ին, 
Հայաս
գործա
Կառա
Հայաս
ոլորտ
SolarO
Վարչա
գործա
ընկերո
Կառա

2017 Ã.  էջ 10 

իր 

նույնիսկ մեր
տոնյաները զե
, մեր միջոցնե
արի ժառանգ
հավելելով, ո

անգությունը 
այնքների սեփա

ետի կարծիքո
սոցիալական

ով: Իսկ պե
ապատասխան
րոսյանը նշեց

արձանները 
գործում են մ
ում Մեծ Բրիտ
ետ Պետրո
վածների հաջ

Տիգրանակեր
ղ է նման մոտե

Հայաստ
վահանա

գործարա

արչապետ Կա
ներկա է 
ստանում առա

արանի պաշտո
ավարությունի
ստանում ար

տում գործուն
On ապրանքան
ապետ Կա
արանում, ծա
ության ծրագ

ավարության 

ր պետությու
զերծ մնային 
երը, միեւնույն
գության պահ
որ այսօր մե

հանրությ
ականությունը

ով՝ սա հնար
ն, մշակութայ
ետության մ

ն օրենսդրութ
ց, որ նման 

հետազոտո
մասնավոր ըն
տանիայում եւ
ոսյանը մաս
ջող համագոր
րտը: Նա կար
եցման առաջա

տանում բա
ակներ արտ
անը. Ներկա

արեն Կարապ
գտնվել «Պ

աջին արեւայի
ոնական բացմ

ից հայտնում 
րեւային վահա
նեություն է ծ
նիշով: 

արապետյանը 
անոթացել ար
գրերին եւ զա
ղեկավարին 

ւնը հարուստ 
կոռուպցիայ

ն է, չէին բավա
հպանման հա
եր գլխավոր 
յան սեփ
ը դարձնելն է:

րավոր է իրա
յին եւ բիզնե
իակ դերը 

թյան ապահով
օրինակ ար

ում, պահպ
նկերություննե
ւ Իսրայելում:
սնավոր եւ
րծակցություն

րծում է, որ այ
ամարտիկը լի

ցվեց արեւ
տադրող առ
ա էր վարչա

պետյանն այսօ
Պրոֆպանել»

ին վահանակն
ման արարողո

են, որ 
անակների ա
ծավալում 20

շրջայց 
րտադրական 
արգացման հե

ներկայացվել 

 լիներ, եւ մե
այի ցանկացա

ականացնի ա
ամար»,- ասա

խնդիրը ա
փականություն

 

 
ականացնել մե
ես նախագծեր
պետք է լին
վումը: Համլե
րդեն կա, եր
պանում 

երը: Այսպես ե

ւ պետակա
ն է համարո

այս հուշարձան
ինել: 

ւային 
ռաջին 
ապետը 

 
օր՝ հունիսի 2

ընկերությա
ներ արտադրո
ությանը: 
ընկերություն

արտադրությա
016 թվականի

է կատար
գործընթացի

եռանկարների
է, որ SolarO

եր 
ած 
այս 
աց 

այդ 
նը, 

եծ 
րի 
նի 

ետ 
րբ 
եւ 
են 

ան 
ւմ 
նը 

9-
ան՝ 
ող 

նը 
ան 
ից 

րել 
ին, 
ին: 
On 



 

 

արե
գործ
տար
արտ
Սկզ
ԱՄՆ
վահ
կազ
այլ ե
որը 
էլեկ
թ. 
ռեժի
բնա
տեղ
Նշե
կառ
շրջա
մաք
դրա
նյու
 

Ի

30.0

Ես բ
մաս
ժամ
գործ
«Ի՞ն
բան
Ես ո
բոլո
մար
որ 
ներո
հան
նշել 
 

Ի
իմ

Հայկ
հակ
դադ
հան
հաս

եւային վահ
ծարանի ար
րեկան 10 

տադրական ծ
զբնական ներ
Ն դոլար: Ընկ

հանակներ մ
զմակերպել ա
երկրներ։ 1,5 կ

կարող է 
կտրաէներգիա

գարնանից 
իմով եւ ար

ակելի տարա
ղադրման մի շ
նք, որ 2

ռավարություն
անակում 
քսատուրքից՝ 
անց բաղկացո
ւթերի ներմուծ

Իսրայելցի գ
այցե

06.2017 

բոլորին կոչ ե
սին հունիսի 
մանակ ասել է
ծիչ Ավիգդոր Է
նչ է նշանակո
նի համար, որ 
ոչ միայն այցե

որ ընկերների
րդիկ չպետք է
այնտեղ՝ Ղա
ուժ կա։ Ես 
նգստանալու, 
լ է Ավիգդոր Է

Իսրայելցի ք
մաստությո

էսկա
կական կողմը

կամարտությա
դարեցնելով։ Ա
նդիպման ժա
սարակական գ

հանակներ ա
րտադրական 
ՄՎտ, աշխա

ծանրաբեռնվա
րդրումների ծա
կերությունը ն
մատակարարե

արտահանում 
կՎտ հզորութ
արտադրել 

ա, կարժենա 1
ընկերություն

րդեն իրական
ածքների համ
շարք նախագծ
2017 թ. փ
նը որոշել 

«Պրոֆպանե
տեխնոլոգ

ուցիչ ու հա
ծման համար:

գործիչ․ Ես
ելել Լեռնա

եմ անում այց
30-ին լրագ

է իսրայելցի ք
Էսկինը։ 

ում մարդուն հ
նա Ղարաբա

ելել եմ, այլև Մ
ին կոչ եմ ա
է մեկուսացմա

արաբաղում, շ
ասում եմ 

գնացեք այնտ
Էսկինը։  

քաղաքագե
ուն է դրսեւ
ալացիան դ
ը իմաստությո
ան գոտում 2
Այս մասին հո

ամանակ ասե
գործիչ Ավիգդ

արտադրող 
հզորությու

ատակիցների
ածության դեպ
ավալը կազմո
ախատեսում 
ել ներքին 
դեպի տարա

թյամբ արեւայ
ամսական մ

1,5-1,7 հազ. Ա
նն աշխատու
նացրել է ա
մար արեւա
ծեր: 
փետրվարի 

էր ներդրու
ել» ՍՊԸ

գիական սա
ամալրող մաս

ս բոլորին կ
ային Ղարա

ելել Լեռնային
գրողների հե
քաղաքագետ,

հանցագործ հ
աղում իր ընկե

Մոսկվայում ո
նում Ղարաբ

ան մեջ լինեն։
շատ հետաքր
մարդկանց՝ 

տեղ որպես զ

ետ․ Հայկա
ւորել 2016-
դադարեցնե
ուն է դրսեւոր
016-ի ապրիլյ
ունիսի 30-ին 
ել է իսրայելց
դոր Էսկինը։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

եւ տեղադ
նը կազմում

ի քանակը 
պքում՝  50 մա
ում է մոտ 2 
է նախ արեւա
շուկային, ա

ածաշրջանային
յին մինի-կայա
մոտ 200 կՎ
ԱՄՆ դոլար: 2
ւմ է թեստա

արտադրական
ային կայանն

23-ի նիստ
ւմային ծրա

Ը-ին ազա
արքավորումնե
սերի, հումքի

ոչ եմ անու
բաղ 

 
ն Ղարաբաղ։ 
ետ հանդիպմ
, հասարակակ

հայտարարել 
երներին է այցե
ու Իսրայելում

բաղ այցելել։ 
 Ես տեսնում
րքիր մարդկա
գնացեք այնտ

զբոսաշրջիկնե

ական կողմ
ի ապրիլյա
ելով 
րել ղարաբաղ
յան էսկալացի
լրագրողնեի հ

ցի քաղաքագ
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դրող 
մ է 
լրիվ 

արդ: 
մլն 

ային 
ապա 
ն եւ 
անը, 
Վտժ 
2017 
ային 
ն եւ 
ների 

տում 
ագրի 
ատել 

երի, 
ի եւ 

ւմ 

Այս 
ման 
կան 

այն 
ելել։ 
մ իմ 
Այս 

մ եմ, 
ային 
տեղ 

եր»,- 

ն 
ան 

ղյան 
իան 
հետ 

գետ, 

Անդրա
իրադա
տեղեկ
ունեցե
շնորհա
կարեւ
միայն 
տեսակ
իմաստ
 
ՎԶԵ

E5P հ
Կոտա
աղբա
դրամա
ՎԶԵԲ
էներգա
գործը
Հանրա
ստորա
Դրամա
կառա
աղբա
թափո
բնակի
սոցիա
E5P հ
դրամա
միլիոն
փոխա
տեղա
այլ 
ընդհա
 

Հա

Ս.թ. 
հատո
շփման
փորձ:
ստորա
պատր
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իր 

ադառնալով 
արձություննե
կատվություն 
ել։ Բայց ես 
ակալ լինենք հ
ւոր դեր են կա

ն իմ, այլեւ Իս
ակետն է; Իրո

տություն դրսե

ԵԲ-ը 2 մլն ե
աղբավ

հիմնադրամը 
այքի մարզերի
ավայր կառու

աշնորհ:  
Բ-ը, որը կ
ախնայողությ

ընկերություն 
ապետության
ագրել են համ
աշնորհի միջ

ավարման ժամ
ավայրի կառուց
ոնների հավա
իչներին կբե
ալական օգուտ
հիմնադրամի 
աշնորհը կհա
ն եվրո գումա
անցման կայ

ափոխող բեռնա
մասնագիտա

անուր արժեքը

ակառակորդ
չորս զոհ տ

հունիսի 21-
ուկ ջոկատայ
ն գծում ձեռ
 ՊԲ մարտա

աբաժանումնե
րաստվածությ

անցած 
երին, նա ն

չունեմ այն մա
կարծում եմ

հայերին այն բ
ատարել դա կա
սրայելում իմ 
ոք, հայկակա
եւորելու ունա

եվրո կհատ
վայր կառո

կհամաֆինա
ի կոշտ թափ
ւցումը՝ տրա

կառավարում 
յուն և 

(E5P) հիմն
ն ֆինանսների
ապատասխա
ջոցները կաջ

մանակակից գ
ցմանը, որը նե
աքումը և հ
երի խոշոր

տներ: 
կողմից տրա

ամալրի ՎԶԵԲ
արի չափով վա

յանները, թ
ատարները, թ

ացված սար
ը կազմում է 1

դը դիվերսի
տվել ու ետ 

-ի լույս 22-ի
յինների կող

ռնարկվել է դ
ական հերթա
երը, շնորհիվ

թյան, դի

տարվա 
շել է։ «Ես 
ասին, թե ինչ է

մ, որ մենք բ
բանի համար,
անգնեցնելու հ

բազմաթիվ գ
ան կողմը դր
ակություն»։  

տկացնի Հա
ուցելու համ

 
անսավորի Գե

փոնների հա
ամադրելով 

է Արևելյա
շրջակա 

նադրամը, և
ի նախարարո

ան համաձայնա
ջակցեն կոշտ
գործընթացնե
երառում է մու
հեռացումը: Ա
ր բնապահպ

ամադրվող՝ 2
Բ-ի կողմից տ

արկը և կհամա
թափոնները 
թափոնների բ
րքավորումնե
1 մլն եվրո: 

իա է արել, 
 շպրտվել (

ի գիշերը ա
ղմից հակամ
դիվերսիոն նե
պահություն 
վ մարտավար
իրքային 

ապրիլյա
ամբողջակա

է այնտեղ տեղ
բոլորս պետք 
 որ նրանք շա

հարցում։ Դա 
գործընկերներ

րսեւորեց նմա

այաստանու
մար 

եղարքունիքի 
ամար մեկ նո

2 մլն եվր

ան Եվրոպա
միջավայր

և Հայաստան
ությունը այսօ
ագիրը: 
տ թափոններ
եր կիրառող նո
ւնիցիպալ կոշ
Այն տեղակա
պանական 

2 միլիոն եվր
տրամադրվող՝ 
աֆինանսավոր

հավաքող 
բեռնարկղերը 
երը: Ծրագր

առնվազն 
(ֆոտո) 

 
ադրբեջանակա
մարտ զորքեր
երթափանցմա
իրականացնո
րական բարձ

համակագեր

ան 
ան 
ղի 

է 
ատ 

ոչ 
րի 

ան 

ւմ 

և 
որ 
րո 

այի 
րի 
նի 
օր 

րի 
որ 
շտ 
ան 

և 

րո 
2 

րի 
ու 
և 

րի 

ան 
րի 

ան 
ող 
ձր 
րի 



 

 

կահ
հագ
դիվե
պատ
Ադր
հատ
պար

Ներ
կորո
իրա
լիակ

Ա

թա
22.0

ՀՀ 
լրատ
Կար
մաս
ՀՀ ո
«ՀՀ 
ուսո
տվյա
հաս
ծնվա
հետ
Մայ
հաշ
Կար
դուր
Սով
Զ․Կ
4 տ
տրա
սան
«Ար
հատ

հավորվածութ
գեցվածության
երսիոն խմբ
տճառելով առ
րբեջանական 
տվածում թող
րագաներ: 

րթափանցման
ուստներ չի

ադրությունը շ
կատար վերա

Ադրբեջանո
մտավո

ափառական
06.2017 

ոստիկանութ
տվամիջոցներ
րապետյան ա
սին։ 
ոստիկանությա

ոստիկանութ
ումնասիրությ
ալները համ
սցեում գտնվո
ած Զավ

տ։  Զ․Կարապ
յրը` Մ․ 
մանդամների
րապետյանն ը
րս է գրվել 
վետաշենի օ
Կարապետյան
տարի բնակվե
ամադրված 
ներից մեկի հ
րմենիա» առող
տկացված տ

թյան եւ 
ն, ժամանա
ի առաջխաղ
ռնվազն 4 զոհ

կողմը 
ղել է հատու

ն փորձը կա
ի ունեցել: 
շարունակում 

ահսկողության

ում գերեվա
որ հետամն
ն կյանք է վ

թյունն անդր
րով տարածվ
անուն-ազգան

ան հաղորդա
թյան կողմից կ
յամբ պարզվե
մընկնում են
ող ծերանոցու
վեն Կա

պետյանը ծնվե
Կարապետյա

ի տան շա
ընդունվել է Գ
1982 թ․ եւ 
օժանդակ դ
նը տեղափոխվ
ել Շառլ Ազնա
տնակում` օ
ետ, հետո մի
ղջարանի տա

տնակում։ Հա

տեխնիկակ
ակին հավ
ղացումը եւ 
հ` հետ շպրտե

հայկական 
ւկ գրոհայինն

անխելու ըն
Առաջնագծո
է մնալ արց

ն ներքո: 
 

արված ՀՀ ք
նացություն
վարել. ոստ

ադարձել է 
ված տեղեկո
նունով անձի

գրության մեջ
կատարված ս
ել է, որ տարա
ն Վանաձոր
ւմ հաշվառվա

արապետյանի 
ել է Նոր Խա

անը, եղել 
ահառու։  197
Գավառի մանկ

տեղափոխվե
դպրոց։  1994
վել է Վանաձո
ավուրի հիմն
օժանդակ դպ
իայնակ է բնա

արածքում տեղ
աշվառման վ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

կան պատ
վաստանշել 

հակառակոր
ել ելման դիրք

մերձդիրքա
ների անձնակ

 
նթացքում Պ
ում օպերատ
ցախյան զինո

քաղաքացի
ն ունի, 

տիկանությո

 
ադրբեջանակ

ությանը՝ Զա
ի գերեվարվ

ջ ասվում է. 
ստուգումներո
ծված անձնակ
ի Մայմեխի

ած, 16․11․1974
տվյալն

արբերդ ավան
է Խարբե

78 թ․ Զա
կատուն, որտե
ել մայրաքաղա
4 թ․ աշնա
որ քաղաք եւ մ
նադրամի կող
պրոցի նախ

ակվել Վանաձ
ղադրված եւ ի
վայր չունենա
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տշաճ 
են 

րդին 
քեր: 
ային 
կան 

ՊԲ-ն 
տիվ 
ուժի 

ին 

ուն 

կան 
ավեն 
վելու 

ով եւ 
կան 

ի 1 
4 թ․ 
ների 
նում։ 
երդի 
ավեն 
եղից 
աքի 
անը 
մոտ 
ղմից 
խկին 
ձորի 
իրեն 
ալու 

պատճ
հասցե
Վանա
անձնա
Անձնա
լրանա
Զ․Կար
առողջ
հետա
համա
ազատ
հետա
դրանի
բնակո
ստացվ
վարձա
Խուսա
ակնհա
 

հայ
22.06.2

Հայաս
հայրե
որոնք
Այս մա
ժամա
նախկի
«Արտա
տնտե
ուսում
Հայաս
հողին
ակտի
ապրել
ոք չի կ
խոսքո
կամ 
քաղա
մարդկ
պատճ
մարդկ
իշխող
Հանդի
նախկի
հայտա
մեղավ
Հանրա
վերջեր
ընթաց
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իր 

ճառով 2004 թ
եում գտնվող

աձորի անձնա
ագիր։ 
ագրի վավե

ալուց հետո չի 
րապետյանը Հ
ջական խ

ամնացություն)
ապատասխան
տվել է 
ագայում ապա

ից հետո վա
ության 
ված  տեղեկո

ատրության դ
ափել է շփում
այտ են եղել մտ

Հայաստ
յրենասերն
2017 

ստանից հեռ
ենասիրության
ք ցանկանում 
ասին հունիս

անակ ասաց 
կին պատգամա
ագաղթ կա: 

եսական չեն: Ե
մնասիրել ե
ստանը լքում 

ն կպած են, ե
իվ հատվածը: 
ել»,- ասաց նա
կարող բոլորի
ով` հասարակ

պակաս հա
աքացիներ: Սա

կանց չի մեղ
ճառը. կարե
կանց արտագ
ղ անարդարու
իպման մյու

կին նախագա
արարեց, որ 
վորը գործող 
ապետական 
րս կայացած
ցքում ավելի 

թ․ հաշվառվե
ղ ծերանոցո

ագրային բաժ

երականացմա
դիմել նոր ան

ՀՀ զինված ու
խնդիրներ 

) եւ ՀՀ պա
ն հրամանի 

ծառայությո
ամոնտաժել ե
արել թափա
վայր չ

ությունների՝ Հ
դիմաց անաս
մներից, եղել 
տավոր թերու

տանից հեռա
ներ են. նախ

ռանում են 
ն զգացումը 
են իրենց կյա

սի 22-ին` լրագ
Հանրապետ

ավոր Լեռնիկ 
Սակայն դրա

Ես սրա մեջ հ
եմ այն մա

են: Չափից 
երկիրը չեն լք

Նրանք, ովքե
ախկին պատգ
ին ստիպել լավ
կության շարք
այրենասիրակ
ակայն Ալեքս
ղադրում եւ 
ւորագույն պ
գաղթելու է մ
ւթյունն է: 
ւս բանախո
ահ Բագրատ

ստեղծված 
իշխանությյո
կուսակցությ

ծ խորհրդար
քան միլիոն

ել է Վանաձոր
ում եւ նույ
ժանմունքի կ

ան տասնամյ
նձնագիր ստա
ւժերում չի ծա
է ունեցե

աշտպանությա
համաձայն

ունից։ Զ․Կ
ւ վաճառել է

առական կյա
չի ունեց
ՀՀ տարբեր տ

սնապահությա
է ինքնամփո

ւթյուններ»: 

ացողները 
խկին պատ

այն մարդիկ
թույլ է արտա

անքի պայմանն
գրողների հետ
տական կու
Ալեքսանյանը

ա պատճառնե
համոզված եմ
արդկանց հ

ավելի աղքա
քում: Լքում է
եր ցանկանում
գամավորը` հա
վ հայրենասեր
քերում կարող
կան տրամա
սանյանը հա

հասկանում 
պատճառների
մղում, հասար

ս Կենտրոն
տ Ասատրյան

իրավիճակի
ունն է` ի դեմ
ան: Ընդդիմա

րանական ըն
ն մարդ հարկ

րի Մայմեխի 
ւյն թվականի
կողմից ստաց

մյա ժամկետ
անալու համա

առայել, քանի ո
ել (մտավո
ան նախարար
ն՝  24․12․199
Կարապետյան
է իր տնակը 

անք, մշտակա
ցել։ Ըս
տարածքներո

ամբ է զբաղվե
ոփ, առերեւույ

վատ 
տգամավոր

 
կ, որոնց մո
ահայտված, 
ները լավացնե
տ հանդիպմա
ւսակցությունի
ը: 
երն այնքան 

մ: Ես խորապե
հարցը, ովքե
ատները, որոն
է հիմնականո
մ են ավելի լա
ավելելով, որ 
րներ լինել: Նր
ղ են լինել ավե
ադրվածությամ
ավելեց, որ ա

է հեռանալ
ից մեկը, որ
րակության մե

նական բանկ
նն իր հերթի
ի անմիջակա
մս Հայաստան
ադրի խոսքո

նտրություններ
կադիր կարգո

1 
ին 
ցել 

տը 
ար։ 

որ 
որ 
րի 
93 
նը 
եւ 

ան 
ստ 
ւմ 
ել։ 
յթ 

 

ոտ 
եւ 
ել: 

ան 
ից 

էլ 
ես 
եր 
նք 
ւմ 

ավ 
ոչ 

րա 
ելի 
մբ 

այս 
ու 
րը 
եջ 

կի 
ին 

ան 
նի 

ով` 
րի 
ով 



 

 

կաշ
խոր
առջ
անվ
Ասա
 

«1
տա

«168
ներգ
սկզբ
բան
այն,
բոլո
լուծ
պայ
յուր
բան
կավ
կյան
հակ
լինե

Այդ 
մի ա
ջան
մեր 
Կով
վերլ
մեկն
հայտ
արե
ցուց
գործ
Ըստ
նպա
յուր
կողմ
դիվա
որ 
Երե
զար
միջա
կողմ
Երե
իրա
Բայ
յուր
հան
գործ

առք է ս
րհրդարանակա
ջեւ է կանգնել
վանակարգով 
ատրյանը` ակն

168 ժամ». Բա
անում է պատ

8 ժամ» թե
գրավվելը, իհա
բունքորեն շա

նակցություննե
, ինչ մի կողմի

որովին էլ փո
ումը տեսնու
յմաններում բ

րաքանչյուր 
նակցություննե
վարտվեն այն
նքում այդպ
կամարտությա
ել։ 

պատճառով 
արդյունք չեն 
նքերն ուղղվա

թղթակցին ա
վկասի հար
լուծական կե
նաբանելով 
տարարությու

ել կողմերին 
ցաբերելով՝ 
ծընթացում»: 

տ նրա` ո՛չ Բ
աստում բա
րաքանչյուր կո
մը կկատար
անագիտությո
առավելագու

եւանի կողմի
րգացումների 
ազգային հան
մերի վրա, ըն

եւանի վրա՝ 
ական փոխզիջ

ց ցանկացա
րաքանչյուր կո
նրությունը պե
ծադրի, կա՛մ 

ստացել: «Գ
ան ընտրությ
լ բանկային հ
թղթադրամ 

նարկելով ընտ

անակցություն
երազմի. Իսկ

պատերա
երթը գրում 
արկե, լավ է, բ
ատ տարբեր 
երը եւ դրան
ի համար փոխ
ոխզիջում չէ. 
ւմ է բացառա
բանակցությո
կողմն էլ 
երին՝ պայմա

նպես, ինչպես 
պես չի լ
ան դեպքում 

ներկայումս, ց
կարող տալ։ 
ծ են հնարավ

ասել է ռուսաս
րցերով փո
ենտրոնի ղեկ

ԵԱՀԿ 
ւնը, որ երկու

«բարեխղճո
կրկին 

Բաքվի, ո՛չ է
անակցությունն
ողմը խոսում 
րի իր պա
ունում այդպե
ւյն շահավետ
ից անհնար 
մի քանի սցե

նրությունը սկ
նդգծում եմ՝ ե

նպատակ 
ման: 

ած դեպքում 
ողմի համար 
ետք է ինչ-որ 

լայնամասշտ

Գիտե՞ք, թե
ունների շրջա

համակարգը: 
պարզապես 

տրակաշառքի 

նների ներկա
կ ի՞նչ կլինի, ե
ազմի գնա 

է. «Բանա
բայց խնդիրն ա

կերպով են հ
նց վերջնական
խզիջում է, մյո

յուրաքանչյու
ապես իր սց
ուններն անիմ

համաձայն 
անով, որ դր

ինքն է ուզո
լինում, եւ 
նույնպես այ

ցավոք, բանա
Եվ ՄԽ համա

վոր պատերազ
ստանցի քաղ

որձագետ, «
կավար Անդրե

ՄԽ համա
ւ մայրաքաղա

որեն եւ քաղ
ներգրավվել 

էլ Երեւանի դ
ներին, դա 
է այն մասին,

այմանները. 
ես չի լինում։ 

տ սցենար թ
է։ Ներկայ

ենար կարելի է
կսի ճնշում գ
երկու կողմեր
ունենալով հ

փոխզիջումը
էլ։ Այսինքն՝ կ
լուծում առա

տաբ պատերա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ե Հայաստա
անում ինչ խն

10 հազար դր
չկար»,- հավ
չափը: 

այիս ձեւաչափ
եթե Ադրբեջա

ակցություններ
այն է, որ կողմ
հասկանում բ
ն արդյունքը։
ուս կողմի համ
ւր կողմը խն

ցենարով, եւ 
մաստ են։ Բ

է մասնա
րանք անպայմ
ում։ Իսկ իրակ

Ղարաբաղ
յդպես չի կա

 
ակցություններ

անախագահն
զմը կանխելու

ղաքական գոր
«Alte et Ce
եյ Էպիֆանց
անախագահն
աքներում կոչ
ղաքական կա

բանակցա

դիրքորոշումը
անիմաստ 

 թե ինչպես մյ
«Իսկ իրակ
Ես կարծում

թե՛ Բաքվի, 
յիս իրավիճա
է գծել։ Առաջ
գործադրել եր
րի՝ եւ՛ Բաքվի
հասնելու ին

ը ցավոտ կ
կա՛մ միջազգա

աջարկի եւ ճնշ
ազմը կվերսկս
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Ամսագի

անի 
նդրի 
րամ 

վելեց 

փը 
անը 

րում 
մերը 
բուն 
 Եվ 
մար 

նդրի 
այս 

Բայց 
կցել 
ման 
կան 

ղյան 
արող 

րը ոչ 
ների 
ւն»,- 
րծիչ, 
erte» 
եւը` 

ների 
չ են 
ամք 
ային 

ը չի 
է, 

մյուս 
կան 
 եմ, 
թե՛ 

ակի 
ինը՝ 
րկու 
, եւ՛ 

նչ-որ 

լինի 
ային 
շում 
սվի, 

բայց ա
եմ՝ Ադ
ապրիլ
գնա մ
սա պա
կանխա
Լեռնա
Լեռնա
ձեւաչա
Արց

է. Ա
21.06.2

 
Շփմա
պարբե
խախտ
գործը
Սենատ
ժամա
մշտակ
ԱԺ-ից
ժողով
ձեւավ
միջեւ 
կշարո
երկրնե
հանձն
միջխո
գործա
Հանդի
հարաբ
նախա
ստորա
համա
եղել ե
հիմքո
ակտի
խթան
Անդրա
խաղա
նշել է
կողմի
կոպտ
բանակ
վստահ
հետեւ
կարգա
Արցախ
ժողով

2017 Ã.  էջ 13 

իր 

այն չի ավարտ
դրբեջանին թո
իլյան քառօրյա
մի 1000 քառ. կ
այմանական 

խատեսել։ Այն
ային Ղարաբա
ային Ղարաբա
ափը փակուղ
ախի Հանր
Աշոտյանը՝
2017 

ան գծում ադ
երաբար իրա
տումներն ամ
ընթացը: Այս 
տի անդամ 

անակ նշել է Հ
կան հանձնաժ
ց հայտնում 
վում՝ Արմեն 
վորված Ազգա

առկա ա
ունակեն ընթա
երի խորհ
նաժողովների
որհրդարանակ
ակցության հա
իպման ընթա

աբերություննե
ատեսված ՀՀ-
ագրման ն

ատեքստում Ա
եւ մնում է հավ
ում ընկած իր հ
իվ մասնակց
նմանն ուղղվա
ադառնալով Լ

աղ կարգավոր
է, որ շփման 
ից պարբերա

տագույն խախ
կցային գո
հության մթն
ւանքներով: Լ
ավորման համ
խը Եվրո

վրդավարակա

տվի Ադրբեջա
ույլ չեն տա եր

այի նման մի բ
կմ կամ զիջի դ
եմ ասում։ Ա

նպես, ինչպե
աղից, այդպե
աղից։ Եվ բա
ղային է, տանո
րապետութ

ը՝ Բելգիայի

դրբեջանակա
ականացվող 
մեն կերպ խ
մասին, այսօ

Յորիս Պ
ՀՀ ԱԺ արտ
ժողովի նախա
են, որ ողջ
Աշոտյանը 

ային ժողովի ե
ավանդական 
անալ համագ
հրդարաններո
ի ակտի
կան բարեկ

ամատեքստում
ացքում կողմեր
երին, Բրյո
-ԵՄ նոր Համ
նշանակությա

Արմեն Աշոտյա
վատարիմ եվր
հանձնառությ

ցել եվրոպակ
ած նախաձեռն
Լեռնային Ղա
րման գործըն
գծում ադրբ

աբար իրա
խտումներն ա
ործընթացը 
նոլորտը, ինչը
Լեռնային Ղա
մատեքստում
ոպայի մա

ան արժեքներ

անի հաղթանա
րկար պատերա
բան լինել, Ադ
դիրքերը մի 10

Այլ իրավիճակ
ես Երեւանը 
ես էլ Բաքուն
անակցություն
ում է պատերա
թյունը Եվր
ի Սենատի ա

ան զինված ո
զինադադարի

խաթարում են
ր՝ հունիսի 2

Պոշետի հետ
տաքին հարաբ
ագահ Արմեն Ա
ջունելով հյու
հույս է հայ
եւ Բելգիայի 

բարեկամակ
գործակցությա
ում առկա 
իվ շփու
ամության խ
մ: 
րն անդրադա

ուսելի գագ
մապարփակ հ
անն ու 
անը նշել է, ո
րոպական գոր
յուններին եւ շ
կան ժողովր
նություններու

արաբաղի հակ
նթացին՝ Արմ

բեջանական զ
ականացվող 
ամեն կերպ խ

եւ տար
ը հղի է ան

արաբաղի հակ
 Արմեն Աշոտ
աս է, 

րը յուրացրած

ակով։ Կարծո
ազմել, կարող
րբեջանն առա

000 քառ. կմ։ Ե
կ ես չեմ կարո

չի հրաժարվ
ն չի հրաժարվ
ների ներկայի

ազմի»: 
ոպայի մաս
անդամին

 

ուժերի կողմի
ի կոպտագու
ն բանակցայի
1-ին, Բելգիա

տ հանդիպմա
բերություններ
Աշոտյանը: 
ւրին Ազգայի
յտնել, որ նո
խորհրդարան
կան կապեր

ան ոգով՝ երկ
գործընկե

ւմների 
խմբերի միջ

արձել են ՀՀ-Ե
գաթաժողովո
համաձայնագր

դերին: Ա
որ Հայաստան
րծընկերությա
շարունակելու
րդավարությա
ւմ: 

կամարտությա
մեն Աշոտյան
զինված ուժեր

զինադադար
խաթարում ե
րածաշրջանո

նկանխատեսե
կամարտությա
տյանը նշել է, ո

եվրոպակա
ծ պետությու

ւմ 
ղ է 
աջ 
Ես 
ող 
վի 
վի 
իս 

ս 

ից 
ւյն 
ին 

այի 
ան 
րի 

ին 
որ 
նի 
րը 
ու 
եր 
եւ 
եւ 

ԵՄ 
ւմ 
րի 

Այս 
նը 

ան 
ւ է 
ան 

ան 
նը 
րի 
րի 
են 
ւմ 

ելի 
ան 
որ 

ան 
ւն, 



 

 

որի 
տնօ
Հան
հետ

Ս

13:2

Ներ
ներգ
լրագ
նախ
համ
Նրա
քաղ
իրա
քաղ
մշա
աջա
Հայա
գրա
հաս
սիրի
համ
գոյո
 
Մա
23.0

72 տ
արտ
ՀՀ մ
Գեւ
կառ
Ռու
Երե
գեղա
ֆակ
աշխ
ստո
կինո

ժողովուրդը
օրինելու իրավ
նդիպման ըն

տագա համագո
փյուռքի նա

ապրում
27, 19.06.2017 

րկայումս Հայ
գաղթած սի
գրողների հետ
խարարության
մայնքների վա
ա խոսքով՝ 
ղաքացիությու

ավունքներից, 
ղաքացիները: 

ակութային, տ
ակցենք բիզնե
աստանում 

անցել»,- նշեց Ա
սարակություն
իահայերի դ
մար կարեւո
ությունը»,- հա

ահացել է կի
06.2017 

տարեկանում 
տիստ Ռուբեն
մշակույթի նա
որգյանցի մա

ռավարական հ
ւբեն Գեւորգյ
եւանում: 
արվեստաթա
կուլտետը` Վա

խատել է 
ուդիայում` որ
ոստուդիայի 

ը վաստակել 
վունք: 
նթացքում կո
ործակցությա
ախարարո
մ է մոտ 22 հ

այաստանում 
իրիահայ: Այ
տ հանդիպմա
ն Մերձավոր

արչության պետ
նրանց 

ւն է ստացե
որոնցից 

«Մենք փ
տնտեսական 
սին: Սիրիահա
բիզնես հի

Անտոնյանը՝ շ
նը եւս զգա
դրական ազդ
ր է նաեւ 

ավելեց Լեւոն Ա

ինոռեժիսո

մահացել է կի
Գեւորգյանցը

ախարարությո
ահվան կապակ

հանձնաժողով
յանցը ծնվել 
1968թ. ա

ատերական ի
արդան Աճեմ

Երեւանի 
րպես ռեժիսոր

վավե

է սեփակա

ողմերը քննա
անը վերաբերո
ություն. Հա
հազար սիր

ապրում է մ
յս մասին 

ան ժամանակ 
ր եւ Միջին
տ Լեւոն Անտո

մեծ մասը
ել եւ օգտվու

օգտվում 
փորձել ենք 

միջոցառու
այերից շատե

իմնել եւ հ
շարունակելով

ացել է երկր
դեցությունը: 

Սիրիայում 
Անտոնյանը: 

որ Ռուբեն 

ինոռեժիսոր, Հ
ը: 
ունից հայտնո
կցությամբ կս
վ: 

է 1945թ. ն
ավարտել 
ինստիտուտի
մյանի արվեստ

վավերագրա
ր: 1982-89թթ. 
երագրական 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ն ճակատագ

արկել են ն
ող հարցեր: 

այաստանու
րիահայ 

 
մոտ 22 հազ
հունիսի 19
ասաց Սփյու

ն Արեւելքի 
ոնյանը: 
ը Հայաստա
ւմ է այն բո

են եր
իրականա

ւմներ, որպե
րը կարողացե
հաջողություն
վ, որ Հայաստա
րի կյանքի վ

«Սակայն 
հայ համայ

Գեւորգյան

 
ՀՀ ժողովրդակ

ում են, որ Ռու
ստեղծվի թաղմ

նոյեմբերի 30
է Երեւա

 ռեժիսորակ
տանոցը: 197
ական ֆիլմ
եղել է «Հայֆի

ֆիլմ
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Ամսագի

գիրը 

նաեւ 

ւմ 

զար 
9-ին՝ 
ւռքի 
հայ 

անի 
ոլոր 
րկրի 
ցնել 

եսզի 
ել են 
ններ 
անի 
վրա 
մեզ 
յնքի 

նցը 

կան 

ւբեն 
ման 

0-ին, 
անի 
կան 
71թ. 
մերի 
իլմ» 

մերի 

ստեղծ
ղեկավ
ֆիլմեր
գեղար
Երեւա
ինստի
եւ կին
Նկարա
«Մի 
(1972թ
1979թ
(1980թ
առկայ
(1986թ
«Ռեքվ
«Գողը
«Մեր 
ժամա
այլն:
Մասն
կինոփ
մրցան
«Անձր
ժամա
«Վրիժ
1981թ
գլխավ
ից Հ
ակադ
հեռուս
2005թ
նախա
վաստա
արտիս
 

Ագր
սպա

Պեդրո
քաջալ
իրակա
քաղա
Եվրոպ
նիստո
Մելքո
«Պեդր
քաջալ

2017 Ã.  էջ 14 

իր 

ծագործական
վարը: 1989թ
րի «Հայկ»
րվեստական ղ

անի Խ.Աբովյա
իտուտում: 19
նոյի պետակա
ահանել է շուր
լուսանկարի

թ.), «Ամենալա
թ.), «Աշխար
թ.), «Հայկակ

այծող կրակը»
թ.), «Կղզիներ
վիեմ» (1989թ
ը» (1995թ.), «

Կոմանդոս
անակը» (2002

նակցել է բա
փառատոների
նակների, որո
րեւների 

անակը», «Ժամ
ժառու» 

թ. արժանաց
վոր մրցանակ
Հեռուստատե

դեմիայի ակա
ստատեսությա

թ-ից` Հայաստ
ագահը: 1982թ

տակավոր գոր
իստի կոչման:

րամունտն 
ասարկու է

ո Ագրամուն
լերում են
անացնել 

աքականությու
պայի խորհր
ում հայտար
ումյանը։  
րո Ագրամու
լերում են

ն միավոր
թ-ից եղել է
» կինոստ
ղեկավարը: 1

անի անվան պ
998թ. դասավա

ան ինստիտուտ
րջ 70 ֆիլմ` «Ն

ի հետքերով»
ավ մարդը» (
րհումս» (197
կան աչքեր» 
» (1983թ.), «
ր» (1987թ.), «

թ.), «Քույրիկը
«Փարաջանով
սը» (2000թ

2թ.), «Հրաշագ

ազմաթիվ հա
ի եւ արժա
ոնցից 6-ը` գլխ

ժամանակ
մանակ չկա

(200
ել է Օբերհ

կին` «Բարի հ
եսության ե
ադեմիկոս է
ան ազգային 

տանի կինեմա
թ. արժանացե

րծչի, 2006թ.` 

Ադրբեջան
է. Միքայել 

ԵԽԽՎ

նտի նման 
ն Ադրբեջ

ւն։ Այս մաս
րդարանական
րարել է Աժ

ւնտի նման 
ն Ադրբեջ

րման գեղ
է փաստավա

տուդիայի տ
995-1998թթ. 

պետական ման
անդել է Երեւ
տում (2003թ-ի
Ներսիսյանցի
» (1970թ.), 
«Վերադարձի
79-89թթ), «

(1980թ.), «
«Քանի դեռ 
«Սպիտակ ոս
ը Լոս Անջելե
վ` վերջին կո
թ.), «Քարե
գործի աշուն

այկական եւ
անացել 21 
խավոր: Հեղին
կը»,  «
ա»: Նկար

08թ.) 
հաուզենի կի

հետք» ֆիլմի հ
ւ ռադիոյի 

էր, 2004թ-ից
ակադեմիայ

ատոգրաֆիստ
ել է Հայաստ
Հայաստանի 

նի շահերի 
Մելքումյա

Վ–ում 

քաղաքակա
ջանի կառ

հակաժողով
սին այսօր՝ հ
ն վեհաժողով
ժ փոխնախա

քաղաքակա
ջանի կառ

ղարվեստակա
ավերագրակա
տնօրենն 
դասավանդել
նկավարժակա
ւանի թատրոն
ից` պրոֆեսոր
ները» (1968թ

«Ներշնչանք
ի ուղին» նովե
«Բարի հետք
«Գիշերվա մե

ապրում ենք
սկոր» (1988թ
եսից» (1994թ
ոլաժ» (1995թ
եր ժողովել
նը» (2008թ.) 

ւ միջազգայի
դիպլոմի 

նակել է 3 գիր
«Արդարացմա
րահանվել 

ֆիլմում
ինոփառատոն
համար: 2002թ

միջազգայի
ց` Կինոյի 
յի նախագահ
ների միությա

տանի արվեստ
ժողովրդակա

մասնավոր
անի ելույթը

 
ան գործիչներ

ռավարության
վրդավարակա

հունիսի 26–ի
վի լիագումա

ագահ Միքայ

ան գործիչներ
ռավարության

ան 
ան 
ու 
լ է 
ան 
նի 
ր): 

թ.), 
ք» 
ել, 
ք» 
եջ 
ք» 

թ.), 
թ.), 
թ.), 

ու 
եւ 

ին 
եւ 

րք` 
ան 

է 
մ:  
նի 
թ-
ին 
եւ 

հը, 
ան 
տի 
ան 

ր 
ը 

րը 
նն 

ան 
ին, 
ար 
յել 

րը 
նն 



 

 

իրա
քաղ
շար
խաղ
համ
Եվր
կառ
Պեդ
անը
անդ
գործ
Ադր
Ագր
է»,–
Մելք
նաե
Ադր
կողմ
«10 
հար
Ղար
20 տ
տա 
Միա
Հան
համ
ագր
դաս
ենք,
իրա
միջո
գործ
հաս
միսս
կառ
եզրա
խոր
հեռա
 

Ա

26.0

Ստր
Եվր
ամա
պաշ
ղեկա
Հովհ

ականացնել 
ղաքականությ
րունակում է 
ղաղ կարգ

մաձայնությու
րոպայի խորհր
ռույցում մենք
դրո Ագրամո
ընդունակ է 
դամների միջ
ծունեության 

րբեջանի կ
րամունտն Ադ
–հայտարարել 
քումյանը իր

եւ Ղարաբ
րբեջանի հար
մը ունեցավ կ

օր առաջ 
րձակման հե
րաբաղի և Ադ
տարեկան երի

զոհերի համա
աժամանակ, զ
նրապետությա
մարժեք պատ
րեսիվ գործո
սեր չի քաղել 
, որ այս եր

ավական գնա
ոցառումներ: 
ծընթացին մա

սկանում՝ նա Ա
սիոներ է, 

ռավարիչ: Դ
ակացություն
րհրդարանակա
անա»,–հայտա

Արփինե Հով

06.2017 

րասբուրգում 
րոպայի խոր
առային նստ
շտոնում ընտ
ավար, Ազգա
հաննիսյանը։ 

յուն, որի 
ձախողել Լ

գավորման 
ւնները: Ինչպ
րդի խորհրդա
ք ունենանք 
ունտն է: Ակ

ապահովելո
ջև հավասար

միջոցով, 
կառավարությ
դրբեջանի շա
է ԱԺ փոխնա

ր հայտարար
աղա-ադրբեջ
րձակմանը, ո
որուստներ։ 

Ադրբեջանի
ետևանքով՝ հ
դրբեջանի սահ
իտասարդներ 
ար… Եվ ինչպ
զգուշացնում 
ան պաշտպա
տասխան են 
ողությունների

անցած փոր
ևույթին պետ
ահատականն
Ցավոք սրտի,

ասնակից է Պ
Ադրբեջանի կա

թե խորհ
Դա թողնում
ը միակն է. Ա
ան վեհաժողո
արարել է Միք

վհաննիսյա
փոխնա

այսօր՝ հ
րհրդի խորհ
տաշրջանում 
տրվել է ԵԽԽ

ային ժողով

հակաժող
հետևանքո

եռնային Ղա
հետ կա

պես կարող է
արանական վե

այսպիսի երև
կնհայտ է, ո
ու մեր կա

րակշռությունը
ով սպասար
յան շահեր

ահերի մասնա
ախագահը: 
րությունում ա
անական 
որի հետեւա

ի հակամարդ
հայկական կ
հմանին ունեց
էին: Ո՞վ պետ

պե՞ս պետք է պ
եմ, որ Լեռնա

անական ու
տալու նման

ին: Ըստ եր
րձից: Իհարկե
տք է տրվեն 
ներ և հետ
, ուղղակի, թե

Պեդրո Ագրամ
առավարությա

հրդարանակա
մ եմ ձեր
Ագրամունտը
ովի նախագա
քայել Մելքումյ

անն ընտրվ
խագահ 

հունիսի 26-ի
հրդարանակա

կառույցի 
ԽՎ-ում ՀՀ պ
վի փոխնախ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ղովրդավարակ
ով Ադրբեջա
արաբաղի խն
ապված բո
է պատահել, 
եհաժողովի նմ
ևույթ, ինչպի
որ Ագրամու

ազմակերպութ
ը իր մասնա
րկում է մի
րը: Այսպի

ավոր սպասար

անդրադարձե
շփման գծ
նքով հայկակ

դկային զինվ
կողմը Լեռնա
ցավ 4 զոհ, որ

տք է պատասխ
պատասխան տ
ային Ղարաբա
ւժերը միշտ 
օրինակ ստո

րևույթին, Ալ
ե, մենք կարծ

քաղաքական
տևեն կոնկր
ե անուղղակի, 
մունտը, և ես 
ան համար խո

ան վեհաժող
ր դատին: 
ը պետք է թո
ահի պաշտոն
մյանը: 

վել է ԵԽԽՎ

 
ին մեկնարկ

ան վեհաժող
փոխնախագա
ատվիրակութ

խագահ Արփ
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կան 
անը 

նդրի 
ոլոր 

որ 
ման 
իսին 
նտն 

թյան 
ավոր 
իայն 
իսով 
րկու 

ել է 
ծում 
կան 

ված 
ային 
րոնք 
խան 
տա: 
աղի 

էլ 
որ և 
լիևը 
ծում 
ն և 
րետ 
այս 
չեմ 

ոշոր 
ղովի 

Իմ 
ողնի 
նը և 

Վ 

կած 
ղովի 
ահի 

թյան 
փինե 

Նշենք
կողմի
Նաղդա
Հայաս
Ազգայ
պատվ
Ավելի 
ԵԽԽՎ
30-ը: 
Մինչե
հիմնա
միգրա
Ներկա
մարդա
փախս
պատա
իրադր
Եվրոպ
ճնշմա
ինտեգ
Քննա
սկզբու
պայքա
խորհր
Նախա
Բելառ
լրատվ
 

Բ
21.06.2

Արցախ
հունիս
խորհր
Քննա
կապեր
Նախա
հարաբ
համա
կարեւ
քաղա
մշակո
հաճա
 

Ֆ

Ղարա
հրադա
է իր 
կորուս

2017 Ã.  էջ 15 

իր 

ք, որ ԵԽԽՎ
ից փոխնախա
դալյանը։ 
ստանում այ

ային ժողովի ը
վիրակության 

վաղ  հայտն
Վ ամառային

եւ հունիսի 30-
ական թեմա
անտները: 
այացվելու է 
ասիրական 
ստականների 
ասխանից հետ
րության համ
պայի զարգա

ան ժամա
գրումը: 

արկվելու են նա
ւնքին հետեւ
արում արդար
րդարանական
ատեսվում 
ռուսի իրադր
վամիջոցների 

Բելգիացի 
2017 

խի Հանրապե
սի 21-ին ընդո
րդարանի անդ

արկվել են 
երին վերաբերո
ագահ Սահա

աբերություննե
ար կան խոստ
ւորելով Բելգի

աքական, 
ութային եւ 

ախակի այցելո

Ֆրանկ Էնգ
որոշակ

աբաղյան հա
ադարի ռեժիմ

սեփական հ
ստ պատճա

Վ նախորդ ն
ագահի պաշտո

յս տարվա 
ընտրությունն
կազմը փոփո

նվել էր, որ հ
ն նստաշրջանը

-ը նախանշվա
աներն են 

չորս զեկույց
եւ քաղ

ի տար
տո մարդու ի

մար հետեւան
ացման հնարա
անակաշրջանո

աեւ ԵԽԽՎ-ո
ւելուն, քաղա
րության խրա
ն վերահսկող
են նաեւ 

րությանը եւ 
նկատմամբ ճ

սենատորը

ետության Նա
ունել է Բելգի
դամ Յորիս Պ

Բելգիա-Ար
ող մի շարք հա

ակյանը նշել 
երի հետագա 
տումնալից հի
իայի եւ նրա 

հասարակա
այլ շրջանա

ւթյունները մե

գել․ Ադրբեջ
կի իմպուլս 
ակամարտությ
մի խախտում
հասարակությ
առելու իր 

նստաշրջանում
ոնը զբաղեցնո

ապրիլին տ
ներից հետո Ե
ոխվել է: 
հունիսի 26-ին
ը, որը կտեւի 

ած նստաշրջա
լինելու Ե

ց. միգրացիո
ղաքական 
րանցմանը 
իրավունքների
նքները, միգր
ավորություն, 
ում փախ

ում հաշվետվո
աքական կոռ
ախուսմանը ե
ղությանը նվի

քննարկումն
անկախ լրա

ճնշումներին:

ը Արցախ է

ախագահ Բակ
իայի սենատո

Պոշեին: 
րցախ խորհ
արցեր: 
լ է, որ եր

ընդլայնման 
իմքեր, այս հա

վարչական մ
ական, գ
ակների ներկ
եր հանրապետ

ջանը սպա
է պահպա

յան գոտու 
մներով Ադրբե
յանը ցույց տ

ունակությո

մ Հայաստան
ում էր Հերմին

տեղի ունեցա
ԵԽԽՎ-ում Հ

ն մեկնարկել 
մինչեւ հունիս

անի քննարկմա
Եվրոպան 

ոն ճգնաժամի
պատասխան

Եվրոպա
ի հետ կապվա
րացիոն՝ որպե

կրիտիկակա
խստականներ

ողականությա
ուպցիայի դե
ւ կոռուպցիա

իրված հարցե
ներ՝ նվիրվա
ագրողների 

է մեկնել 

 
կո Սահակյան

որ, Ֆլանդրիա

հրդարանակա

րկու երկրներ
ու խորացմա

ամատեքստո
միավորումներ
գիտակրթակա
կայացուցիչներ
տություն: 

ռնալիքի 
նում 
շփման գծո

եջանը փորձո
տալ՝ վնաս 
ունները։ Ա

նի 
նե 

ած 
ՀՀ 

է 
սի 

ան 
եւ 

ին 
նը, 

այի 
ած 
ես 

ան 
րի 

ան 
եմ 

այի 
եր: 
ած 
ու 

նը 
այի 

ան 

րի 
ան 
ւմ 
րի 

ան, 
րի 

ւմ 
ւմ 
ու 

Այս 



 

 

մաս
Ֆրա

Անդ
սադ
նորո
սպա
«սպ
նախ
շտա
ունե
Ադր
ընթ
 

հ

22.0

Եվր
կոմի
որտ
հար
Բան
ձայն
հուլ
նստ
Եվր
կոմի
ամե
ծան
պատ
ահա
հետ
համ
Բան
հար
երկխ

սին ասել է Եվ
անկ Էնգելը։ 

դրադառնալով
դրանքին՝ պա
ություն չկա։ 

առնալիքի որ
պանված թշմա
խկինի պես վս
ապ մոնիտորի
եմ, որ ԵԱՀԿ 
րբեջանի իշխ

թացքում»,- շեշ

Եվրախո
հարաբերու

06.2017 

րախորհրդարա
իտեն բանաձ

տեղ կոչ է արե
րաբերություն
նաձեւն ընդո
ներով: Վերջ
լիսին, Եվր

տաշրջանում: 
րախորհրդարա
իտեն Թուրք

ենամյա գնահ
նր տարի է եղ
տերազմի հ

աբեկչությունն
տ: Կոմիտեն դ
մերաշխությու
նաձեւում 
րաբերություն
խոսությունը,

վրոպական խ

վ ադրբեջա
ատգամավորը

«Ադրբեջանա
րոշակի իմպո
անիների» հար
վստահ եմ, որ
ինգային մեխա

ՄԽ համանա
խանություննե
շտել է Ֆրանկ

որհրդարան
ւթյունների

ար

անի արտա
ձեւ է ընդու
ել աշխատանք
ների կար

ունվել է 51 կ
ջնական քվեա
րախորհրդարա

անի արտա
իայում բարե
հատականում

ղել Թուրքիայի
հետեւանքով 
ների եւ պետ
դատապարտե
ւնը հայտնել Թ

ընդգծվում 
ների 
որը առանցք

խորհրդարանի

անական կ
ը նշել է, որ
ական կողմն
ուլս, ու դա 
րցում գլուխ 

ր անհրաժեշտ
անիզմներ ստե
ախագահները
րի հետ խոս
 Էնգելը։ 

նը հայ-թու
ի կարգավո
րել 

աքին հարա
ւնել Թուրքիա
քներ տանել Հ
րգավորելու 
կողմ, 3 դեմ 
արկությունը 
անի հաջոր

աքին հարա
եփոխումների
մ  նշել է, որ 
ի համար՝ կապ

փախստակա
տական հեղա
ել է հեղաշրջմ
Թուրքիայի ժո

է ԵՄ-Թ
կարեւորությո

քային է ընդհա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ի պատգամա

 
կողմի վեր

այստեղ ոչ 
ն պահպանու

կապակցվա
գովելու հետ։

տ է շփման գծ
եղծել։ Եվ ես հ
ը պնդում են դ
սակցությունն

ւրքական 
որման կոչ է

 
աբերությունն
այի վերաբեր
Հայաստանի հ

ուղղությա
եւ 14 ձեռնպ
տեղի կունե

րդ լիագում

աբերությունն
ի վերաբերյալ

2016 թվակա
պված Սիրիայ
անների հոս
աշրջման փո
ման փորձը եւ
ողովրդին: 
Թուրքիա 
ունը, բ

անուր խնդիրն
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Ամսագի

ավոր 

րջին 
մի 

ւմ է 
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ծում 
հույս 
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պահ 
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մար 

ների 
լ իր 
անը 

այում 
սքի, 

որձի 
ւ իր 

լավ 
բաց 

ները 

լուծելո
անվտա
Եվրապ
ԵՄ-Թ
համա
հիմնա
Այդուհ
նշել են
իշխան
Նրանք
են լ
ազատ
լրագրո
նաեւ փ
Ի գիտ
ունեցա
լիազոր
հարաբ
պաշտ
բանակ
սահմա
Կոմիտ
մարդո
կոռուպ
իրավի
մահա
մտադ
բանակ
Բանա
անում
հարաբ
որ հա
հարաբ
«Չնայ
Եվրախ
է Թուր
Արտա
բացաս
հասար
պատգ
կալան
հոլան
 

հա

22.06.2
Եվրախ
կոմիտ
որտեղ
հարաբ
Բանա
ձայներ
հուլիս
նստա
Եվրախ
կոմիտ
ամենա
ծանր 
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իր 

ու համար,
տանգությունն 

պատգամավո
Թուրքիա 
աձայնագրի հի
արար ազատո
հանդերձ, Ե
ն, որ հեղաշրջ
նությունների
ք ափսոսանք
լրատվամիջոց

տվում են պ
ողներ, դատա
փակվում են դ
տություն ըն
ած հանրքա
րությունները

աբերություննե
տոնապես դադ

կցություններ
անադրական 
տեն անհան
ու իրավուն
պցիայի դե
իճակով: Նրա

ապատիժը վեր
դրությունը, ին
կցություններ

աձեւի ուղղում
մ Թուրքիային

աբերություննե
այ-թուրքական
աբերություննե

յած բոլոր ներ
խորհրդարան
րքիայում մար

ակարգ դրությ
սական ազդե

արակության վր
գամավորների
նավորումները
նդացի պատգա

Եվրախորհ
արաբերութ

2017 
խորհրդարան

տեն բանաձե
ղ կոչ է արել ա

աբերություննե
աձեւն ընդուն

րով: Վերջնա
սին, Եվրախ

աշրջանում: 
խորհրդարան

տեն Թուրքիա
ամյա գնահա
տարի է եղել 

 որոնց 
ու ահաբե

որները առաջ
հարաբերութ

իմքում դնել 
ությունների հա
Եվրախորհրդա

ջման փորձին
ի ձեռնարկած 
ք են հայտնում
ցներ, զանգ
պետծառայող

ավորներ ու իր
դպրոցներ ու հ
նդունելով Թո

ավեն, որով 
ը, Եվրախ
երի կոմիտեն կ
դարեցնել Թո

րը, եթե Թուր
փաթեթը չփո
գստություն 
նքների, մա
եմ պայքար
անք դատապ
րականգնելու 
նչը կհանգեցն
րի անհապաղ 
մներից մեկում
ն եւ Հայաստա
երի կարգավոր
ն սահմանի բա
երի կարգավոր
րքին տարաձա
նը միակարծիք
րդու իրավուն
ան շարունակ

եցություն է ուն
վրա: Հազարա
ի, քաղաքապե
ը խիստ անհա
ամավոր Քաթ

հրդարանը
թյունների կ

արե

նի արտաք
եւ է ընդունե
աշխատանքն

երի կարգ
նվել է 51 կող
ական քվեար
խորհրդարան

նի արտաք
այում բարեփ
ատականում  

Թուրքիայի հ

թվում են 
եկչության դ
ջարկել են ար
թյունները, 

մարդու իրա
արցը: 
արանի պատ
ն ի պատասխ
միջոցները ա
մ, որ Թուրքի

գվածաբար 
ղներ, կալան
րավապաշտպ
համալսարան
ուրքիայում վ
ընդլայնվեցին

խորհրդարանի
կոչ է արել ԵՄ
ուրքիայի անդ
րքիայում բա

ոփոխվի: 
է հայտնել 

ամուլի ազա
րի խնդիրնե
պարտել են 

Ռեջեփ Թայ
նի ԵՄ-ին անդ
դադարեցման
մ պատգամա
անին աշխատ
րման ուղղութ
ացումը կարո
րման: 

այնություններ
ք է, երբ խոսք

նքների խախտ
կումը անհամա
նենում թուրք

ավոր մարդկան
ետերեի կամա
անգստացնող 
թի Փիրին ու հ

ը հայ-թուրք
կարգավոր

ել 

քին հարաբ
ել Թուրքիայի
ներ տանել Հա
գավորելու 
ղմ, 3 դեմ եւ
րկությունը տ
նի հաջորդ

քին հարաբ
փոխումների վ

նշել է, որ 2
համար՝ կապվ

միգրացիա
դեմ պայքար
րդիականացն

իսկ նո
ավունքների 

տգամավորներ
խան Թուրքիա
անհամաչափ ե
իայում փակո

աշխատանքի
նավորվում ե

պաններ, ինչպե
ններ: 
վերջերս տեղ
ն նախագահ

ի արտաքի
Մ-ին անհապա
դամակցությա

արեփոխումներ

Թուրքիայո
ատության 
երում առկ

Թուրքիայո
յիփ Էրդողան
դամակցությա
նը: 
վորները կոչ ե

տանքներ տան
թյամբ եւ նշու
ող է հանգեցն

րին, 
քը վերաբերում
տումներին: 
աչափ 

ք 
նց, այդ թվում

այական 
են»,-ասել է 

հավելել.  

քական 
րման կոչ է 

բերություններ
ի վերաբերյա

այաստանի հե
ուղղությամ

ւ 14 ձեռնպա
տեղի կունեն
դ լիագումա

բերություններ
վերաբերյալ ի
2016 թվական
ված Սիրիայո

ան, 
րը: 
նել 
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եւ 
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ւմ 
ից 
են 
ես 
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նի 

ան 
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Լույս Ամսագիր 

պատերազմի հետեւանքով փախստականների հոսքի, 
ահաբեկչությունների եւ պետական հեղաշրջման փորձի 
հետ: Կոմիտեն դատապարտել է հեղաշրջման փորձը եւ իր 
համերաշխությունը հայտնել Թուրքիայի ժողովրդին: 
Բանաձեւում ընդգծվում է ԵՄ-Թուրքիա լավ 
հարաբերությունների կարեւորությունը, բաց 
երկխոսությունը, որը առանցքային է ընդհանուր խնդիրները 
լուծելու համար, որոնց թվում են միգրացիան, 
անվտանգությունն ու ահաբեկչության դեմ պայքարը: 
Եվրապատգամավորները առաջարկել են արդիականացնել 
ԵՄ-Թուրքիա հարաբերությունները, իսկ նոր 
համաձայնագրի հիմքում դնել մարդու իրավունքների եւ 
հիմնարար ազատությունների հարցը: 
Այդուհանդերձ, Եվրախորհրդարանի պատգամավորները 
նշել են, որ հեղաշրջման փորձին ի պատասխան Թուրքիայի 
իշխանությունների ձեռնարկած միջոցները անհամաչափ են: 
Նրանք ափսոսանք են հայտնում, որ Թուրքիայում փակում 
են լրատվամիջոցներ, զանգվածաբար աշխատանքից 
ազատվում են պետծառայողներ, կալանավորվում են 
լրագրողներ, դատավորներ ու իրավապաշտպաններ, ինչպես 
նաեւ փակվում են դպրոցներ ու համալսարաններ: 
Ի գիտություն ընդունելով Թուրքիայում վերջերս տեղի 
ունեցած հանրքավեն, որով ընդլայնվեցին նախագահի 
լիազորությունները, Եվրախորհրդարանի արտաքին 
հարաբերությունների կոմիտեն կոչ է արել ԵՄ-ին անհապաղ 
պաշտոնապես դադարեցնել Թուրքիայի անդամակցության 
բանակցությունները, եթե Թուրքիայում բարեփոխումների 
սահմանադրական փաթեթը չփոփոխվի: 
Կոմիտեն անհանգստություն է հայտնել Թուրքիայում 
մարդու իրավունքների, մամուլի ազատության եւ 
կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրներում առկա 
իրավիճակով: Նրանք դատապարտել են Թուրքիայում 
մահապատիժը վերականգնելու Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի 
մտադրությունը, ինչը կհանգեցնի ԵՄ-ին անդամակցության 
բանակցությունների անհապաղ դադարեցմանը: 
Բանաձեւի ուղղումներից մեկում պատգամավորները կոչ են 
անում Թուրքիային եւ Հայաստանին աշխատանքներ տանել 
հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ եւ նշում, 
որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է հանգեցնել 
հարաբերությունների կարգավորման: 
«Չնայած բոլոր ներքին տարաձայնություններին, 
Եվրախորհրդարանը միակարծիք է, երբ խոսքը վերաբերում 
է Թուրքիայում մարդու իրավունքների խախտումներին: 
Արտակարգ դրության շարունակումը անհամաչափ 
բացասական ազդեցություն է ունենում թուրք 
հասարակության վրա: Հազարավոր մարդկանց, այդ թվում 
պատգամավորների, քաղաքապետերեի կամայական 
կալանավորումները խիստ անհանգստացնող են»,-ասել է 
հոլանդացի պատգամավոր Քաթի Փիրին ու հավելել. «Քանի 
որ առաջարկվող սահմանադրական բարեփոխումների 
փաթեթը չի համապատասխանում ԵՄ անդամության 
չափանիշներին, զեկույցը կոչ է անում պաշտոնապես 
դադարեցնել Թուրքիայի՝ ԵՄ անդամակցության 
բանակցությունները, եթե Թուրքիան շարունակի այդ 
փոփոխությունները: Մենք հույս ունենք, որ Թուրքիայի 
կառավարությունը լրջորեն կընդունի Վենետիկի 
հանձնաժողովի առաջարկները, ինչպես նաեւ այն փաստը, 
որ Թուրքիայի բնակչության կեսը դեմ է քվեարկել 
հանրաքվեի ժամանակ»: 

Արևմտյան Հայաստան 
 
Անձը որոշ բաների հետ նույնանում է. Սահակ 
եպիսկոպոս Մաշալյանը՝ Արամ Աթեշյանի եւ  

07.06.2017 
Ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի եւ հասկանա՝ 
արդյոք կցանկանա Պոլսո Հայոց պատրիարքի պաշտոնում 
կրկին տեսնել Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանին: Այս մասին 
այսօր՝ հունիսի 7-ին, NEWS.am-ի հետ զրույցում ասաց 
Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը՝ նշելով, որ Պոլսո 
պատրիարքի ընտրություններում  թեկնածությունն 
առաջադրելը արքեպիսկոպոս Աթեշյանի կամքն ու 
իրավունքն է եւ միայն նա է պատասխանատու այդ որոշման 
համար: 
«Անձը որոշ բաների հետ նույնանում է եւ ժամանակի 
ընթացքում դրանք նրա կյանքի իմաստն է դառնում՝ ձիրքը, 
տիտղոսը եւ հիմա էլ սրբազան Արամ Աթեշյանի իրավունքն 
է՝ դնել իր թեկնածությունը, այս պարագայում ժողովուրդը 
պետք է կատարի իր ընտրությունը: Այլ բան է, որ ժողովրդի 
մեծ մասը գոհ չէ այս որոշումից, սակայն, Արամ Սրբազանն 
էլ թեկնածությունը դնելու իրավունք ունի եւ այս հարցում 
ինքն է պատասխանատու»,-ասաց նա: 
Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանի խոսքով, հայտնի են Պոլսո 
պատրիարքի հավանական թեկնածուներից միայն 4-ի 
անունները, սակայն, կա 7 եկեղացական, որոնք իրավունք 
ունեն իրենց թեկնածությունն առաջադրելու: Թե հայտնի որ 
թեկնածուներից ավելի մեծ շանսեր որ մեկն ունի, Սրբազանը 
անուն չտվեց՝ նշելով, որ ժողովուրդը պետք է ընտրություն 
կատարի: 
«Պոլսո պատրիարքի հավանական թեկնածուների անուններ 
կան արդեն, այժմ թեկնածուի անունը կրող 7 եկեղեցական 
ունենք, բայց դեռ 4-ի անունն է հայտնի, որոնցից մեկը ես եմ, 
մյուսը՝ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեքչյան, սրբազան Արամ 
Աթեշյանն ու սրբազան Սեպուհ Չուլջյանը:  Հստակ չգիտենք, 
թե երբ տեղի կունենան ընտրությունները, սակայն, մինչեւ 
տարեվերջ արդեն նոր պատրիարքին ընտրած կլինենք: Նախ 
պետք է ընտրությունները նախաձեռնող մարմին կազմվի, 
որի ներկայացուցիչների մեծ մասն աշխարհականներ 
կլինեն: Պատրիարքի ընտրությունները պետք է 
ժողովրդական ընտրություններ լինեն, պետք է 
թեկնածուների ընտրարշավ սկսվի եւ այս ամեն ինչը 
առնվազն 4-5 ամիս կտեւի»,-ասաց նա: 
Սահակ եպս. Մաշալյանը նշեց, որ հայ եկեղեցին իրավունք 
չունի պատրիարքի թեկնածուներից որեւէ մեկին 
նախապատվություն տալու, քանի որ ընտրությունը պետք է 
ժողովուրդը կատարի. «Որպես եկեղեցի թեկնածուներից ինչ-
որ մեկին առաջարկել, կամ նախընտրել, չի կարելի, սակայն, 
եկեղեցականներն իրենց սրտում անպայման իրենց 
նախընտրած թեկնածուն կարող են ունենալ: Հայ 
առաքելական եկեղեցին այս առումով կամք չի հայտնել, 
նույնիսկ Վեահափառը բացեիբաց իր կամքը չի հայտնել՝ 
ժողովրդի կամքը հարգելու համար»: 
Սրբազանը նաեւ նշեց, որ այժմ Պոլսո պատրիարքի 
տեղապահի պաշտոնը ստանձնած Գերմանիայի հայ թեմի 
առաջանորդ Գարեգին Բեքչյանին այժմ փոխարինում է 
նրա  օգնական՝ հայր Սերոբե Իսախանյանը եւ Գերմանիայի 
թեմի առաջնորդի ընտրությունները տեղի կունենան 6 ամիս 
անց. «Հայր Սերոբ Իսախանյանը գործերն արդեն  վարում է, 
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6 ամիս անց
տարվի եւ պա
աջնորդը: Ը
տարելու»: 
ելի վաղ տեղե
խանորդի պա
եշյանը մայիսի

Թուրքիա
ելինա Դող

տ
2, 29.06.2017 

ւրքիայի մե
ովրդական 
տգամավոր 
տրիարքարան
րեգին արքեպ
ղանը այս մա
ղապահի պա

քեպիսկոպոս 
նարկումներ ո
րջ: Ցանկանո
րի ու համայնք

ելի վաղ հայտն
ղեցական ընդ
ացրել դադա
զորություններ

ոշումը կայաց
ներով:  
տրիարքի 

քեպիսկոպոս Բ
կայացնել իր 
տրիարքական
ծընթաց ե

սկացողությու
եշյանը հայտա
կայացնել: 

ենայն հավա
տրությունները

սո Հայոց պատ
ամ Աթեշյանին
36, 29.06.2017 

ց արդեն թեմ
արզ կլինի, թե
Ընտրությունը

եկացվել էր, ո
աշտոնը զբաղ
ի 24-ին հրաժա

այի մեջլիսի
ղանն այցել
տեղապահ 

ջլիսում քեմ
կուսակցութ
Սելինա 

նում այցելել է
պիսկոպոս Բեք
ասին գրել է 
աշտոնը ստա
Բեքչյանին շն
ունեցանք օր
ւմ եմ, որ պա
քի համար բա
նվել էր, որ Պո
դհանուր ժող

արեցնել Արամ
րը որպես պ

ցվել է 22 կո

տեղապահ 
Բեկչյանը նախ
հրաժարակա
ն ընտրությ
եւ կանխվ
ւնները: Մինչ
արարել էր, ո

անականությա
ը տեղի կունեն

տրիարքարան
ն իր պաշտոնի

մական ընտր
ե ով կլինի Գե
ը կրկին 

որ Պոլսո Հայ
ղեցնող Արամ 
արական է տվ

ի հայ պատգ
լել է պատր
Բեքչյանին

մալական Հ
թյունից ը

Դողանը 
է պատրիարքա
քչյանի հետ: 
Facebook-ի ի

անձնած Սրբ
նորհավորեցի՝
րակարգային 
ատրիարքի ըն

արի լինի»: 
ոլսո Հայոց պ

ղովը հունիսի 
մ արքեպիսկ

պատրիարքակ
ղմ եւ 2 դեմ

ընտրվա
խ կոչ է արել Ա

անի գրավոր դ
թյունները ո
վեն հավա
չդեռ Արամ 
որ մտադիր չ

ամբ Պոլսո
նան այս տար

նը մանրամաս
ից հեռացնելո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

րություն պետ
երմանիայի թ
ժողովուրդն 

յոց պատրիա
արքեպիսկոպ

վել: 

գամավոր 
րիարքակա
ն 

 

Հանրապետակ
ընտրված 

Պոլսո Հա
ական տեղապ

իր էջում, նշե
ազան Գարե
՝ այցելելով նր

զարգացումն
նտրությունը 

պատրիարքարա
28-ին որոշու

կոպոս Աթեշյա
կան փոխանո
մ եւ 1 ձեռնպ

ած Գարե
Արամ Աթեշյա

դիմումը՝ որպե
ւնենան առ

անական սխ
արքեպիսկոպ

չէ հրաժարակ

ո պատրիա
վա աշնանը:

սներ է հայտնե
ու վերաբերյալ
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Ամսագի

տք է 
թեմի 

է 

արքի 
պոս 

ան 

կան 
հայ 

այոց 
պահ 

ելով. 
եգին 
րան: 
ների 

մեր 

անի 
ւմ է 
անի 
որդ: 
պահ 

եգին 
անին 
եսզի 
ռողջ 
խալ 
պոս 
կան 

արքի 

ել  
լ 

Պոլսո
վերահ
խորհր
պաշտ
ներկա
Պոլսո
պատր
արքեպ
ընթաց
հանդի
Նա կ
հրաժա
Պատր
գործը
հասկա
Գարեգ
Եկեղե
այս խ
Աթեշյա
ներկա
Մինչդ
որ մտ
Դրանի
ժողով
ձեռնպ
բանա
Աթեշյա
ընդհա
Հիշեցն
ընդհա
Պատր
Մեսրո
փաստ
լիազոր
2017-ի
Համա
տեղա
Եկեղե
բանա
«Նկատ
լինելը,
ուղղու
եւ թե
Աթոռի
հնավա
ընտրո
պաշտ
Արամ 
Ընդհա

2017 Ã.  էջ 18 

իր 

ո Հայոց պատ
հաստատել 
րդի կողմից 

տոնանկ անելո
այացրել տեղի 
ո Հայոց պ
րիարքի տ
պիսկոպոս Բե
ցքում մանրա
իպման մասին
կոչ է արել 
արականի 
րիարքական 

ընթաց եւ 
ացողությունն
գին արքեպի

եցական ընդհ
խնդիրը եւ ո
անին առաջա

այացնել՝ հանո
դեռ Արամ ար

տադիր չէ հրաժ
ից հետո, Ե

վը, կատարվա
պահ քվեով 
ձեւը, ըստ որ
անը լիազոր

անուր փոխան
նենք, որ 20

անուր համա
րիարքական 
ոպ Մութաֆյա

տացի չի 
րությունները
ի մարտի 

ագումար Ժողո
ապահ է ընտրվ
եցական ընդհ
ձեւում, մասն
տի ունենալո
, եւ մեր 
ւթյամբ նոր Պ
ե ներկայաց
ի լիազորն է Տ
անդ կանո
ությամբ ավ

տոնի պահան
 արքեպիսկ

անուր Փոխան

տրիարքարան
է պատրի

Արամ ա
ու մասին լու
ունեցած ժող

պատրիարքար
տեղապահ 
եկչյանը Եկեղ

ամասներ է նե
ն: 
լ Արամ Աթ

գրավոր 
ընտրությու

կանխվեն
ները: 
իսկոպոս Բեկ
հանուր Համա
որոշում կայ

արկել է կամա
ուն համերաշխ
րքեպիսկոպոս
ժարական ներ
Եկեղեցական 
ած քվեարկութ

վավերացր
րի դադարեցր
րությունները 
նորդ: 
016-ի հոկտեմ
ագումար ժող

աթոռը թափ
անը կոմայի մ
կարող կատ

ը): 
15-ին, Ե

ովի որոշմամ
վել Գարեգին ա
հանուր համա

նավորապես, ա
ով տեղապահ

հնավանդ 
Պատրիարքի ը
ցուցչական ա
Տեղապահ Սրբ
ոններուն 

վարտվել է 
նջը։ Ուստի 
կոպոս Աթ
նորդի պաշտո

նը պաշտոնա
իարքարանի 

արքեպոսկոպո
ւրն ու որոշ 

ղովից: 
րանից հայտն

ընտրված 
ղեցական ընդհ
երկայացրել ի

թեշյանին նե
դիմումը՝ 

ւնները ուն
ն հավանա

կչյանի խոսքո
ագումարը պ
ացնի, ուստի

ավոր գրավոր 
խության։ 
ս Աթեշյանը հ
րկայացնել: 

ընդհանուր 
թյամբ 22 կող
րել է համ
րել է Արամ ա

որպես պա

մբերի 26-ին 
ղովը հաստա

փուր է (Պոլս
մեջ է գտնվու
տարել պա

Եկեղեցական 
մբ, թափուր մ
արքեպիսկոպ
ագումար ժող
ասվում է. 
հի ընտրությո

եկեղեցակա
ընտրությունը
առումով Պա
բազան Հայրը
համաձայն 
Ընդհանուր 

բնականորեն
թէշյանի Պա
ոնը։ 

 
ական զեկույցո

եկեղեցակա
ոս Աթեշյանի

մանրամասնե

նում են, ո
Գարեգի

հանուր ժողով
ր եւ Աթեշյան

երկայացնել ի
որպեսզ

նենան առող
ական սխա

ով, կայանալի
պիտի քննարկ
ի ինքը Արա

հրաժարակա

հայտարարել 

համագումա
ղմ, 2 դեմ եւ 
մապատասխա
արքեպիսկոպո
ատրիարքակա

Եկեղեցակա
ատել էր, ո
սո պատրիար
ւմ 2008թ.-ից 

ատրիարքի ի

Ընդհանո
մնացած Աթոռ

պոս Բեկչյանը:
ղովի ընդունա

ուն կատարվա
ն կանոններ

ը, թե վարչակա
ատրիարքակա
ը։ Եկեղեցակա

Տեղապահ
Փոխանորդ

ն ավարտվել 
ատրիարքակա

ով 
ան 
ին 
եր 

որ 
ին 
վի 
նի 

իր 
զի 
ղջ 
ալ 

իք 
կի 

ամ 
ան 

է, 

ար 
1 

ան 
ոս 

ան 

ան 
որ 
րք 
եւ 
իր 

ւր 
ռի 

ած 

ած 
րի 

ան 
ան 
ան 
հի 
դի 

է 
ան 



 

 

Եկե
Պատ
հավ
ժողո
արք
Ընդ
փոխ
պատ
 
Թո

24.0

Թու
կինը
Սուր
Թու
նահ
նահ
Դեր
Նահ
միջո
պահ
Գյոն
 

Սփ
 

12.0
Օրե
համ
կազ
անց
կազ
ղեկա
Կազ
խոր
գործ

եղեցական 
տրիարքական

վանական սխ
ովում քվեա

քեպիսկոպոս 
դհանուր Փոխ
խանորդի 
տասխանատվ

ուրքիայում
այցե

06.2017 

ւրքիայի հար
ը այցելել է Դե
րբ Գեւորգ եկ
ւրքական 
հանգապետի 
հանգապետար
րիկի հայկակա
հանգապետի 
ոցներով 
հպանությամբ
նգուրուրի հետ

փյուռք
Մոսկվայո
կազմակե

խորհր
06.2017 
երս Ռուս
մակարգող 
զմակերպությո
ցկացրել Մոսկ
զմակերպությո
ավարություն
զմակերպությ
րհուրդը մասն
ծունեության 

Համագումա
ն Ընտրությա

խալ հասկացո
արկությամբ 

Աթեշյանն 
խանորդ չէ 

իրավա
վություններից

մ Մարդինի
ելել է հայկա

րավ–արեւելյա
երիկում միակ

կեղեցի։ 
Hurriyet–ի 

կինը 
րանի աշխա

ան Սուրբ Գեւո
կինը եկեղեցի
ինքնակամ 

բ ու խնա
տ: 

ք 
ում ընտրվե

երպություն
րդի նոր ղե

ս-հայկական 
խորհ

ունների ղեկ
կվայում, որտ
ունների հա
ը: 
ունից հայտնո
նավորապես, 

հաջողությո

ար Ժողո
ան գործընթա

ղությունները
հաստատում 

այլեւս Պ
եւ ազատվա
ասություններ
ց»: 

ի նահանգա
ական եկեղ

ան Մարդինի 
կ կանգուն մնա

փոխանցմա
Գյուլսերե

ատակազմի 
որգ եկեղեցի։ 
ի այցի ընթաց

հայկակա
ամքով զբա

ել է ռուս-հ
նների համա
եկավարութ

կազմակ
հրդում 
կավարները 
եղ ընտրվել է

ամակարգող 

ում են, որ ա
քննարկել է 

ուններն ու 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

վը, որպե
ցի մեջ կանխ

ը, հունիսի 28
է, որ Ար

Պատրիարքակ
ած է ընդհան
րից 

ապետի կի
ղեցի 

նահանգապե
ացած հայկակ

ամբ՝ Մարդ
եմ Յամա
հետ այցելե

ցքում զրուցել 
ան եկեղե
աղվող Հաթ

այկական 
ակարգող 

թյունը  

կերպությունն
ընդգրկվ

հանդիպում 
է ռուս-հայկակ

խորհրդի 

այդ հանդիպմա
ոչ միայն իր
ձեռքբերումնե
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Ամսագի

եսզի 
խվեն 
8-ին, 
րամ 
կան 
նուր 

ու 

նն 

 
ետի 
կան 

դինի 
անը 

ել է 

է իր 
եցու 
թուն 

ների 
ված 

են 
կան 
նոր 

անը 
րենց 
երը, 

այլեւ 
հասար
 

«Իր 
հայկա
խորհո
պաշտ
Խորհր
կայքն 
Ալեքսա
Ելույթ
կազմա
ներդր
ռուսա
գործո
շերտե
հնարա
համայ
տեղեկ
Հանդի
հաստա
գտնվո
Հանդի
պաշտ
համա
պաշտ
պատա
Երկան
Նշենք
համա
ներկա
 

Ամե

Դոուն
Հայկա
բեդվի
ցեղաս
Ստեփ
է ВВС
Արաբ 
պապի
փրկու
ապաս
գրառո
հայտն

2017 Ã.  էջ 19 

իր 

հիմնական
արակությանը:

գործունեությ
ական կա
ուրդը վերած

տպանության 
րդի տեղեկատ

ն է որը ղեկ
անդր Երկանյ

թ ունեցողնե
ակերպություն
րումն է ուն
ական բազմա
ում, նպաստելո
երի միջեւ փոխ
ավոր ամեն 

այնքի մեծ 
կատվության 
իպման մաս

տատել Ռուս
ողն իրենց գոր
իպման մասն

տոն՝ Ռուս
ակարգող խո
տոնում ընտ
ասխանատու 
նյանը»,-ասվա

ք, որ Ռու
ակարգող խոր
այացնող 25 կա

երիկուհին
նրա պ
ցեղաս

ն Անահիտ Մ
ական ոդիսա
ին Շեյխ ալ
սպանության 

փանի փրկութ
С-ի կայքում հր

Շեյխ ալ Աե
իկին, որը հս
ւթյան պատմ
ստան է տր
ումներում, 
նաբերել:  

ն խնդիրներ
 

թյան մեկ տ
ազմակերպութ
ծվել է Ռուս
ակտիվ պայք

տվական հովա
կավարում են
յանը: 
երը նշել 
նների համա

նենում եւ կ
ադարյա բարե

ու է ռուսակա
խգործակցութ

բան Ռու
դերի 

տարածմանը
սնակիցները 
սաստանի ա
րծընկերների 
նակիցների որ
ս-հայկական 
որհրդի գլխ

տրվել է Ար
քարտուղար

ած է տարածվ
ւս-հայկական
րհրդում ընդգ
ազմակերպութ

ն գտել է շեյ
պապիկին փ
սպանությա
ՄակՔինը` «

ական» գրքի 
լ Աեքլեհի 

տարիներին
թյանը: Այս 
րապարակվա
եքլեհը եւ նրա
սկողությունից
մությունը ե
րամադրել, մ
որը նրա 

րը, որոնք 

տարվա ընթա
թյունների 
սաստանի հա
քարի առաջա
անավորը՝ rus
ն Արամ Խա

են, որ Ռ
ակարգող խ
կշարունակի
եկամության 

ան հասարակո
թյան զարգաց
ւսաստանի կ

մասին ա
ը թե նախկին
սկայպով ու
այլ տարած
հետ: 
րոշմամբ ձեւա

կազմակե
խավոր քարտ

րամ Խաչա
ր է ընտրվ

ված հաղորդա
ն կազմակե
գրկված են հ
թյուններ: 

յխի ընտան
փրկել է Հայ
ան ժաման
«Հարյուրամյա

հեղինակը, 
ժառանգների

ն օգնել է 
մասին Անահ

ած իր հոդվածո
ա ընտանիքը 
ց փախել էր: 
եւ ընտանիքի
մանրամասն 

ընտանիքը 

հուզում ե

 
ացքում Ռու

համակարգո
այերի շահեր

ամարտիկի, իս
ssia-armenia.in
աչատրյանն 

Ռուս-հայկակա
խորհուրդը ի

ունենալ հա
ամրապնդմա

ության տարբե
մանը, անելու
կյանքում հա

արժանահավա
նում, թե հիմա
ւղիղ կապ ե
ծաշրջաններո

ավորվել է նո
երպություններ
տուղար: Ա

ատրյանը, իս
վել Ալեքսանդ
ագրության մեջ
երպություններ
հայ համայնք

նիքին, որը 
այոց 

ակ 
ա ճանապար
գտել է արա

ին, ով Հայո
իր պապիկ

հիտը հայտն
ում: 

ընդունել է ի
Ստեփանը ի

ին, որն իրե
նկարագրել 

վերջերս 

են 

ւս-
ող 
րի 
սկ 

nfo 
ու 

ան 
իր 

այ-
ան 
եր 
ւ է 
այ 

ատ 
ա: 
են 
ւմ 

որ 
րի 

Այդ 
սկ 
դր 
ջ: 
րի 
քը 

րհ. 
աբ 
ոց 

կի` 
նել 

իր 
իր 
են 

է 
է 



 

 

Անա
հետ
հան
ապա
Աեք
հան
 

խո

19.0
Առա
պատ
հայկ
(CC
«Գո
խոր
մաս
հատ
ասա
Արա
Էմա
կուս
«Ըն
է, որ
մյու
Նշե
խոր
պատ
հաղ
դեպ
հյու
Կաս

ահիտը հոդվա
տքերով իր 
նդիպել է այն ը
ահովել: Նա 

քլեհի ժառագն
նդիպումը: 

Առաջի
որհրդարան

06.2017 
աջին անգամ է
տգամավոր ը
կական կազմա
AF) համանա

ոհ ենք, ուրա
րհրդարանում
սնակցություն
տկապես հաշ
աց նա: 
ա Թորանյա
անուել Մա
սակցությունո
նտրված պատ
րը հայկական
ւսները մեզ ան
նք, որ հունի

րհրդարանակա
տգամավոր է 

ղթանակ է տ
պարտամենտի
ւսիսում) առա
սբարյանը, իս

ածում նկարա
ճանապարհո
ընտանիքին, ո

մանրամաս
ների ընտանի

ին անգամ է
նը 3 հայ պա

Թորա

է, որ Ֆրանսի
ընտրվում: Այս
ակերպությու

ախագահ Արա
ախ ենք, որ 
մ, սա նշանա
 ունեն երկ

շվի առնելով, 

անի խոսքով,
ակրոնի «Հա
ում կային հայ 

տգամավորներ
ն համայնքում
նծանոթ են»,- 
իսի 18-ին Ֆ
ան ընտր
ընտրվել: Փա

տարել Ժակ 
ի (Ֆրանսիա

աջին օկրուգու
կ Լիոնում հա

ագրում է պա
որդությունը: 
որն իր պապի
ն նկարագրո

իքի եւ նրա ծո

 
է, որ Ֆրան
ատգամավ

անյան 

իայում միանգ
ս մասին ասա

ւնների համակ
 Թորանյանը:

հայ պատգ
ակում է, որ 
կրի քաղաքա

որ իշխանո

, միայն եր
առաջ Հան
թեկնածուներ

րից միայն Դա
մ ակտիվությո

ասաց Արա Թ
Ֆրանսիայում 
րություններու
արիզի արվար

Մարիլոսյանը
այի կենտր
ւմ հաղթանակ

աղթել է Դանիե

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ապիկի գրառմ
Սիրիայում 

իկին տանիքո
ում է Շեյխ 
ոռնուհու հետ

նսիայի 
վոր ունի. Ա

գամից երեք հա
աց Ֆրանսիայ
կարգող խորհ
 

գամավոր ուն
հայերն ակտ

ական կյանք
ության մեջ ե

րկրի նախագ
նրապետությո
ր: 

անիել Կազարյա
ուն է ցուցաբե
Թորանյանը: 

տեղի ունեց
ւմ 3 
ձան Սեն Կլու
ը: Էր եւ Լո

րոնական մա
կ է տարել Գի
ել Կազարյանը
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ման 

նա 
վ էր 

ալ 
տ իր 

 

րա 

այ է 
այում 
հրդի 

նենք 
տիվ 

քում, 
են»,- 

գահ 
ուն» 

անն 
երել, 

ցած 
հայ 

ւում 
ուար 
ասի 
իյոմ 
ը: 

Կի

, 26.06

Կիպրո
գրանց
Cyprus
Կիպրո
Մահդ
Սակա
«Մենք
փոփո
իսկ բա
շատ բ
Մահդ
տեղեր
քվեար
Կիպրո
մեկն 
պահպ
ստանա
խոչըն
են հու
Մահդ
նվազ 
ներկա
արդյո
դպրոց
ապագ
Նշենք
հայերը
 

26.06.2

Բիշքե
սփյուռ
ժողով
հաղոր

2017 Ã.  էջ 20 

իր 

պրոսի հայ

6.2017 

ոսի հայերը 
ցված համայն
s News Age
ոսի խորհր

դեսյանը։ 
այն նրա խոսք
ք ու անձամ

ոխությունների
արդացած է կ
բարդացումնե
դեսյանը շեշտե
ր ունեն, նրա
րկել կամ էլ օր
ոսի հայկակա

է ավանդու
պանումը։ Շա
նալ պետակա
նդոտի պատճա
ւներենն ու թո
դեսյանի խոսք

պահանջ
այացուցիչների
ոք իմաստ 
ցներ ուղարկե
գայի վրա։ 
ք, որ Կիպրո
րը, մարոնիտնե

Բիշքեկու
հայկակա

2017 

եկում այսուհ
ռքի տունը։ 

վուրդների մա
րդում է «Միր 

յերը կցանկ
համայնք դ

կցանկանայի
նք, այլ ոչ թե կր
ency-ին տված
րդարանի պ

քով հիմա դրա
մբ ես, չենք 
ի հենց հիմա
կիպրյան խնդ

եր հավելել»,- ն
ել է, որ չնայա
անք այնուամ
րինագծեր ներ
ան համայնք
ւյթների, մշա

ատ հայեր չեն
ան ոլորտու
առով։ Կիպրո

ուրքերենը։ 
քով, հայոց լ
ջված է 
ի կողմից։ Շա
ունի իրենց 
ել, քանի որ 

ոսի կրոնակա
երն ու կաթոլի

ւմ «Արարա
ան սփյուռք

հետ կգործի
Այն բացել

այրաքաղաքա
24» հեռուստա

կանային գ
դառնալ 

ին դառնալ 
րոնական խո
ծ հարցազրո
պատգամավո

ա համար հա
ձգտում սահ

, քանի որ ա
դրով ու ես չեմ
նշել է նա ։ 
ած հայերը խո
մենայնիվ չեն

րկայացնել։ 
քի հիմնական
ակույթի, լեզ
ն կարողանու
ւմ, բանակո
ոսի պաշտոնա

լեզվի ուսում
դառնում 

ատ ծնողներ կ
երեխաների

դա կարող է

ան խմբերն ե
իկները։  

ատ» անվան
քի տուն են 

ի «Արարատ
լ են այսօր

ային վեհաժո
աալիքը։ 

գրանցված 

 
պաշտոնապե

ումբ։ Այս մասի
ույցում ասել 
որ Վարդգե

արմար պահ չ
հմանադրակա
մեն ինչ արդե
մ ուզում ավե

որհրդարանո
ն կարողանո

ն խնդիրների
զվի ու կրոն
ւմ աշխատան
ւմ՝ լեզվակա

ական լեզուներ

մնասիրություն
համայնք

կասկածում ե
ին հայկակա
է ազդել նրան

են համարվո

նումով 
բացել 

 
տ» հայկակա
ր՝ Ղրղզստան
ողովի շենքու

ես 
ին 

է 
ես 

չէ։ 
ան 
են 
ելի 

ւմ 
ւմ 

ից 
նի 
նք 

ան 
րն 

նը 
քի 
են՝ 
ան 
նց 

ւմ 

ան 
նի 
ւմ, 



 

 

Այժմ
Ղրղ
բժիշ
«Գա
բնա
մշա
Ղրղ
մշա
Ղրղ
Հակ
Տան
ներկ
համ
 

Մ
 

քր
12.0

Մոտ
պետ
լրագ
Գիտ
ինստ
Նրա
բար
Մեր
Այդ 
տար
կար
գործ
տես
գործ
կառ
թուր
կուն
հար
ռեսո
բախ
Ավե
հայտ
անկ
Քու
կար
Սահ
 

մ հայկական
ղզստանի տա
շկներ, երաժի

աղտնիք չէ, 
ակվող հայերը
ակույթը։ Կա
ղզստանում ծ

ակույթն ու ի
ղզստանում 
կոբյանը։ 
նը կարող ե
կայացուցիչնե
մերգներ, ցուց

Միջազգ
Մոտ ապա
դական պե

06.2017 

տ ապագայո
տություն կս
գրողների հե

տութունների 
տիտուտի տն

ա խոսքով՝ դա
րդ գործընթա
րձավոր Արեւե

գործընթացը
րի»,-նշեց Սա

րող է տեղի ու
ծընթացը շա

սանկյունից դ
ծընթացն է։ 

ռույցների շահ
րքագետը։ Ն
նենա մեծ տա
րուստ բնակ
ուրսները, ին

խումների։ 
ելի վաղ Իրա
տարարել է, 

կախության 
ւրդիստանն 
րգավիճակն 
հմանադրությ

ն սփյուռքը 
արածքում ավե
իշտներ, խոշոր

որ Հայաստ
ը ձգտում են դ
արծում եմ՝ 
ծնված մեր ե
իմանան իրեն
հայ համայն

են հավաքվել
եր։ Նրանց հա
ահանդեսներ

գային  
ագայում Մե
ետություն կ

ում Մերձա
ստեղծվի։ Ա
ետ հանդիպ

ակադեմի
օրեն, թուրքա

ա անդառնալի
ացի ականատ
ելքում քրդակ

ը շարունակվո
ֆրաստյանը։ 

ւնենալ կամ չո
արունակվում 
դա Մերձավոր

Մերձավոր 
հերի բախմա

Նա հավելեց, 
արածք, մեծ 
ան ռեսուրս
նչը կհանգեց

քի Քուրդիստ
որ 2017 թ
հանրաքվե 
ինքնավարու

ամրագ
յունում։ 

պաշտոնապե
ելի քան 700 
ր գործարաննե
տանի սահմ
դեպի սեփակ

սա կնպաս
երեխաները չ
նց պատմութ
նքի ներկայա

լ նաեւ այլ 
ամար այստեղ
, համաժողով

երձավոր Ա
կստեղծվի.

ավոր Արեւել
Այս մասին 
պման ժաման
իայի Աեր

ագետ Ռուբեն 
ի գործընթաց 
տեսներ ենք

կան պետությա
ում է եւ կշարո

Ըստ նրա՝ Իր
ունենալ, սակա

է։ «Աշխար
ր Արեւելքում

Արեւելքը տ
ան կենտրոնո

որ Քրդակա
թվով ազգա

սներ, ներառ
ցնի տարած

տանի նախագ
թվականի սեպ

տեղի կուն
թյուն է Իր
գրված 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ես է գրանց
հայ է բնակվ
եր։ 

մաններից դո
կան հողը, լեզ
ստի նրան, 
չմոռանան իր
թյունը»,- ասե
ացուցիչ Եվգ

ազգությունն
ղ կկազմակերպ
վներ 

Արեւելքում 
. թուրքագե

 
լքում քրդակ

հունիսի 12
նակ ասաց 

րեւելագիտութ
Սաֆրաստյա
է։ «Մենք մեծ

ք դառնում։ 
ան ստեղծում
ունակվի մի քա
րաքի հանրաք
այն կարեւոր է
րհաքաղաքակ

մ ամենակարե
տարբեր ուժա
ում է»,- ընդգ
ան պետությո

աբնակչություն
ռյալ՝ էներգետ
ծաշրջանում 

գահի օգնակա
պտեմբերի 25
նենա։ Իրաք
րաքի կազմ

է եր
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ցվել։ 
վում՝ 

ուրս 
զուն, 

որ 
րենց 
ել է 
գենի 

ների 
պեն 

ետ 

կան 
2-ին 

ՀՀ 
թյան 
անը։ 

ծ ու 
Դա 

մն է։ 
անի 

քվեն 
է, որ 
կան 
եւոր 
ային 
գծեց 
ունը 
ն եւ 
տիկ 
նոր 

անը 
5-ին 
քյան 
մում, 
րկրի 

զ

Ադրբե
զորավ
զինվա
մասին
երկրի 
Զորավ
տարա
 

Ա

10:56, 

Վաշին
190 
ներկա
Թրամ
դրույթ
Նրանք
Թրամ
վերահ
ստանա
խախտ
Թրամ
սեփակ
նպատ
վերահ
Վրաստ
 

Հ
Ս

Հունա
Սոֆիա
մասին
գերատ

2017 Ã.  էջ 21 

իր 

Ադրբեջա
զորավարժ

եջանն ու Թ
վարժությունն

ած ուժերի տ
ն հաղորդում 
 պաշտպանու
վարժությունն

ածքում: Դրան

ԱՄՆ-ում 19
դատակ

14.06.2017 

նգտոնի դատ
դեմոկրատ 

այացնելով նա
մփին մեղադ
թները խախտ
ք պնդում են,

մփը շարուն
հսկվող ընկ

նալ արտա
տելով ԱՄՆ Ս
մփը պահպան

ականությունը՝
տակով դրանք
հսկողությանը
տանի պատրի

Հունաստա
Ստամբուլի

Ղո
աստանի ԱԳՆ
այի տաճարո
ն հաղորդ
տեսչության կ

նն ու Թուր
ժություննե

Թուրքիան հա
ներ են անց

տարբեր զորքե
է ադրբեջանա
ւթյան նախար
ներն անցկա
նք կտեւեն մին

90 օրենսդի
կան հայց ե

տարան են դի
օրենսդիր

ախագահ Դոն
դրում են ե

տելու մեջ, հաղ
, որ ստանձնե

նակում է 
կերություններ
ասահմանյան 
Սահմանադրու
նել է իրեն պա
՝ շահերի 
ք հանձնելով
ը, որը ղեկավա
իարքարանը վ

անի ԱԳՆ-ն
ի Սուրբ Սո
ուրանի ընթ
Ն-ն դատապա
ւմ Ղուրանի ը

դում է 
կայքը։ 

րքիան համ
եր են անցկ

ամատեղ մա
կացնում՝ եր
երի մասնակ
ական ԱՊԱ-ն
րարությունը:
ացվում են 
նչեւ հունիսի 1

իրներ Թրա
ն ներկայա

իմել ամերիկա
րներ՝ դատ
նալդ Թրամփ
երկրի Սահմ

ղորդում է Reut
ելով նախագա
նախկինում 

րի միջոցով 
կառավա

ւթյունը։ 
ատկանող ընկ

բախումից 
վ թրասթային
արում են նրա
վրդովված է․ Ա

ն դատապա
ոֆիայի տա
թերցումը
արտել է Ստա
ընթերցումն ո

Gazeta-ն՝ 

մատեղ 
ացնում 

 
արտավարակա
րկու երկրներ
կցությամբ: Ա
ն՝ վկայակոչելո

Նախիջեւան
16-ը: 

ամփի դեմ 
ացրել 

 
ացի ավելի քա
տական հա
փի դեմ։ Նրան

մանադրությա
ters-ը։ 
ահի պաշտոն

իր կողմի
վճարումնե

արությունների

կերություններ
խուսափել

ն հիմնադրամ
ա որդիները։ 

Ա 

արտել է 
աճարում 

ամբուլի Սուր
ու աղոթքը։ Ա

վկայակոչելո

ան 
րի 

Այս 
ով 

նի 

ան 
այց 
նք 

ան 

նը, 
ից 
եր 
ից՝ 

րի 
ու 
մի 

րբ 
Այս 
ով 



 

 

«Մե
հեռո
աղո
ղեկա
հուշ
համ
Ղու
գործ
վիրա
արձ
Դա 
կրոն
ժառ
անո
վար
էկու
է հա
Հիշե
Սոֆ
պահ
 

Հա
 
Ադ

գի

15.0

Մեր
իրա
պատ
հայե
ժամ
գիտ
Աղվ
առա
ադր
Նա 
գիտ
ակտ

ենք դատապ
ուստաալիքով

ոթքը՝ Թուրք
ավարի ներկ
շարձան է, 
մաշխարհային
ւրանի ընթերց
ծողություննե
ավորում է մի
ձագանքի։ 

մարտահրավ
նական զ
ռանգությունը
ում ժամանա
րքագիծ դրսե
ւմենական բնո

այտարարությ
եցնենք, որ 
ֆիայի դարպ
հանջելով այն

ասարա
դրբեջանցի

աղվա
իտնականն

06.2017 

ր մեծանուն 
ականացվել 

տճառով, վեր
երի դեմ։ Այս
մանակ հայտ

տարշավի ղեկ
վանյան թա
աջացման պ
րբեջանական 

հավելել է, 
տնականների 
տիվ քարոզու

պարտում ե
վ հեռարձակվ
քիայի կրոնա
կայութամբ։ 

որը ՅՈ
ն մշակութայ
ցմամբ, աղոթք
երի միջոցով ա
ջազգային հա

վեր է համայ
զգացմունքներ
ը հարգողների
ակակից ու 
եւորել եւ պ
ույթը՝ հարգել
ունում։ 

մահմեդակա
պասների մ

ն մզկիթի վերա

ակակա
իներն ակտ
ան նախնին
ների թողտ
Համլետ Պ

հայագետներ
են քաղ

ջին հաշվով շ
ս մասին հուն
տնել է Տիգ
կավար Համ

ագավորությա
պատմության 
կողմի շահար
որ այն, որ 
թողտվությա

ւմ են այն 

ենք Թուրքի
ված Ղուրանի

ական հարցեր
Սուրբ Սոֆ

ՈՒՆԵՍԿՕ-ն 
ին ժառանգո
քի եւ իսլամի
այն մզկիթի վ

անրությանը, ո

յն աշխարհի 
րին եւ 
ին։ Մենք Թու

ժողովրդավա
պաշտպանել 

լով այդ հուշա

անների մեծ 
մոտ աղոթե
ածել։ 

ան    

տիվ քարոզո
ների մասին
տվության պ
Պետրոսյան

ի բոլոր սխր
ղաքական 
րջվում են հա

նիսի 15-ին մ
գրանակերտի

մլետ Պետրո
ան, Աղվան

ու այդ 
րկումների մա
այսօր ադրբե

ան հետեւանք
գաղափարը, 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

 
այի պետակ
ի ընթերցումն
րով վարչութ
ֆիայի տաճա

ներառել 
ության ցանկ
ի շրջանակում
վերածելու փո
որը պետք է դր

քրիստոնյան
մարդկութ

ւրքիային կոչ 
արական եր
Սուրբ Սոֆի

արձանը»,- ասվ

խումբ Սո
ել է (նամա

ում են իրեն
ն՝ հայ 
պատճառով
 

 
րանքները, որ

կոնյուկտուր
այագիտությա

ամուլի ասու
ի հնագիտակ
ոսյանը, խոսե
նյան եկեղե

թեմայի շո
ասին։ 

եջանցիները 
քով են այդք

որ աղվանն
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Ամսագի

կան 
ն ու 
թյան 
արը 

է 
կում։ 
մ այլ 
որձը 
րան 

ների 
թյան 

ենք 
րկրի 
իայի 
վում 

ուրբ 
ազ)՝ 

նց 

վ․ 

րոնք 
րայի 
ն ու 
լիսի 
կան 
ելով 
եցու 
ուրջ 

հայ 
քան 
ները 

(կովկա
են եղե
Նա ե
Օրբելի
որ Ար
լինելով
ճնշմա
ապրել
նրանք
ասրբբ
նա։ 
Երկրո
խոսքո
հավաս
գոյութ
է ստեղ
հարաբ
սովոր
տարա
հայագ
խաչ է
Կատե
աղվա
աղվա
աղվա
գիտնա
որոնք
Հայաս
նշել է 
Պատա
իրակա
ժառա
աղվա
թագա
Բայց 
ցեղերի
Գիտնա
ցույց 
ձուլվե
նրանց
 
Ի՞նչ 

09.06.2

Բեռլին
Հայոց
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իր 

ասցի ալբանա
ել։ 
երկու օրինա
ին իր վաղ ա
րցախը բնիկ 
վ Էրմիտաժի

ան տակ, հավա
ել են աղվանն
ք ասիմիլա
բեջանցիները 

որդ դասակա
ով, Ասատուր

աստիացնում է
թյուն չունի։ Բ
ղծել աղվանյա

աբերություննե
րեցրել են 
ածել։ Բայց
գիտական գա
է քաշվել, մին
երինայի եկեղ

անյան ձեռագր
անյան գիր եղ
անագիտությա

ականները հե
ք պահվում 
ստանում նու
գիտնականը։
ասխանելով 
անում եղել 

անգություն են
աններ կոչվող 
ավարություն, 

եղել է գիր, 
րից մեկի համա
ականի խոսք
են տալիս, ո

ել, մյուս մասը՝
ց ուղիղ սերու

դեր է կատ
Հայոց

2017 

նի Հենրիխ Բ
ց ցեղասպան

ացիները) ադ

ակ է բերել։ 
աշխատություն

հայկական հ
ի տնօրեն, խ
աստիացնում 
ներ, իսկ հայ

ացրել են 
դա օգտագո

ան օրինակ
ր Մնացական
էր, որ աղվան

Բայց մենք գիտ
ան այբուբենը
եր են ուն
նրանց, գիր
 դատելով 

աղափարներից
նչեւ 90-ական
ղեցում պատա
րեր։ Այսօր ա
ղել է, վրացի

ան մասնագետ
ետազոտում ե

են մեր 
ւյնիսկ աղվան
 
լրագրողների

աղվաններ
ն թողել՝ Համլ
ղ միասնական

որտեղ ապր
որը ստեղծել

ար։ 
քով, պատմա

որ աղվաններ
՝ հայերին։ Այս

ւնդները ուդին

տարել կայս
ց ցեղասպա

Բյոլի անվան 
ության մեջ 

դրբեջանցիներ

Մասնավորա
ններում գրում
հող է, իսկ 1
խորհրդային 
էր, որ Արցախ
յերը այստեղ

աղվաններ
ործում են մեր

կը, Համլետ 
նյանն է, որը 
նյան գիր ու 
տենք, որ Մես
ը։ «Հայերը բա
նեցել աղվա

ր տվել, քր
ինչ-որ 

ց , այդ բոլոր տ
ններին Եգիպ
ահաբար հայ

ամբողջ աշխա
իները այսօր 
տներ։ Ընդ 
են աղվանյան
Մատենադա

ներենի մասն

ի հարցերին, 
րը ու ինչ 
լետ Պետրոսյ
ն էթնոս չի 
ել են տարբե
լ է Մեսրոպ 

ական հետազ
րի մի մասը վ
սօր ապրող ժո
ներն են։ 

սերական Գ
անության մ

հիմնադրամ
կայսերական

րի նախնիներ

ապես Հովսե
մ է այն մասի
935-ին, արդե
քարոզչությա

խի տարածքո
ղ եկվոր են, 
րին։ «Այսօ
ր դեմ»,- նշել

Պետրոսյան
60-ականների
գրականոթյո

սրոպ Մաշտոց
արիդրացիակա
անների հետ
րիստոնեությո

անհասկանա
տվյալների վր

պտոսում Սուր
յտնաբերվել ե

արհը գիտի, ո
դարձել են ե
որում վրաց

ն աղբյուրներ
արանում։ Իս
նագետ չկա»,

թե ովքեր ե
մշակութայի

յանը նշել է, ո
եղել ։ Եղել 

եր ցեղախմբե
Մաշտոցը ա

զոտություններ
վրացիներին ե
ողովուրդների

Գերմանիա
մեջ 

 
մում կայացել 
ն Գերմանիա

րն 

եփ 
ին, 
են 

ան 
ւմ 
ու 
օր 

է 

նի 
ին 
ւն 
ցն 

ան 
տ, 
ւն 

ալի 
րա 
րբ 
են 
որ 
են 
ցի 
րը, 
սկ 

- 

են 
ին 
որ 

է 
եր։ 
այց 

րը 
են 
ից 

ն 

է 
այի 



 

 

դերա
հավ
Այս 
բուն
առա
Հայո
Թու
հար
մեկը
Ի՞նչ
Պար
Օսմ
սպա
Պշի
ապա
ոչ 
իրա
Օսմ
անհ
անհ
Գեր
կայս
հաս
Բեռ
որու
տար
կառ
բնա
Հավ
ցեղա
կենտ
որը 
ուղա
թուր
ռաս
Նույ
հետ
Գեր
ճշգր
ցեղա
Հոսֆ
ռազ
Բեռ
Վեր
խոր
կայս
կոտ
համ
ժամ
Պատ
ոչին
համ
այդպ
Պշի
համ
համ
էլ 
բռնո

ակատարման
վաքածուի շնո

թեման արդ
նդեսթագը մե
աջին անգամ 
ոց ցեղասպա
ւրքիային ո
րաբերություն
ը։ 
չ գիտեին Բեռլ
րզվում է, Բ

մանյան կա
անություններ
իխխոլցը Գե
ացույց, որ կա

միայն 
ադարձություն
մանյան կայս
հրաժեշտությա
հիմն են։ 
րմանիան, պ
սրությունում 
ստատություն
ռլինին զեկուց
ւմ ոչ միայն 
րիներին, այլե

ռավարություն
ակչությունը ու
վաքածուի 
ասպանությա
տրոնի ղեկավ

1915-ի հուլի
արկել գերման
րքական իշխ

սայի ոչնչա
յնատիպ գնա

տագա զեկույց
րմանացի դիվ
րիտ նկարագ
ասպանությու
ֆելդի խոսքով

զմական իմաս
ռլինը անգործ 
րոնշյալ 
րհրդարանակա
սրությունում 

տորածները Ցե
մար Գերման
մանակ Օսման
տգամավորնե

նչ, հայերի աք
մար։ Սակայն
պես չէ։ Կա

իխխոլցն ընդ
մարում էր, որ
մատեղ պայքա

ակտիվ չե
ություններին

նը նվիրված
որհանդեսը, գր
դիական է դա
եկ տարի առա

ու պետական
անությունը։ Ա
ու դարձել 
ների կտրուկ

լինում 1915-ի
Բեռլինում 1

այսրությունում
ի ու աքսորի մ

երմանիայի Ա
այսերական Գե

հոյակապ 
նների մասին
սրությունից 
ան մասին երի

պատմում է
ուն

ների մեծ ց
ցում էին հա

Առաջին հա
եւ դրանից առ
նը գիտեր, թե 
ւ որքան պայթ

շնորհանդե
ան հետազ
վար Ռոլֆ Հոս
իսի 7-ին Կոն
նացի դեսպան

խանություննե
ացումը Օս
ահատականնե

ներում։ 
վանագետները
գրել են այն
ւն։ Նույնիսկ 
վ, չէին համա

ստ ունեն։ 
չի մնացել 

բանաձ
անները ոչ մի

տեղի 
եղասպանութ
իայի պատա
նյան կայսրութ
երը համարել 
քսորն ու սպա
ն պատմաբա

ամ էլ այդքա
դունում է, ո
ր Գերմանիան
արում են Անտ
եր հակազդ
։ Բայց

ծ գիտակա
րում է DW-ը։ 
արձել այն բա
աջ ընդունել է
ն մակարդակի
Այդ բանաձեւ

էր գերմա
կ սառեցման

ին 
1915-ին շատ
մ հայերի 
մասին։ Պատմ
ԱԳՆ-ի արխ
երմանիայի կա

տեղեկացվա
ն, այլեւ հաս

հայերի աքս
իտթուրքերի վ

է Պշիխհոլ
ներ հ

անց, որի ա
այերի դրությա
ամաշխարհայ
ռաջ։ Այնպես 
ինչ բարդ դրո

թյունավտանգ
եսի ժամա
զոտության 
սֆելդը մեջբեր
նստանդնուպ
նը։ Դիվանագ
երի նպատակ
սմանյան կ

եր կանոնավոր

ը, նրա խոսք
ն, ինչ հետա

ռազմատենչ
արում, որ այդ 

ձեւում 
իայն 1915-19

ունեցած 
թյուն են կոչել
ասխանատվութ

թյան դաշնակ
են, որ Բեռլի

անություններ
անները պար

ան էլ այդպես
որ Բեռլինն 
ն ու Օսմանյա
տանտայի դեմ
դում հայեր
ցեւայնպես 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ն հոդվածն

անից հետո, 
է բանաձեւ, ո
ի վրա ճանաչ
ւը դուր չէր ե
անա-թուրքակ
 պատճառնե

տ բան գիտ
զանգվածա

մական Քրիստ
խիվում գտե
առավարությո

ած էր 
սկանում էր, 
սորի ռազմակ
վստահեցումն

լցը, Օսման
հյուպատոսակ
աշխատակիցն
ան մասին։ Ը
ին պատերա
որ Գերմանի

ության մեջ էր 
գ էր իրավիճակ
անակ Հա

գերմանակ
րել էր մի զեկո

պոլսից Բեռլին
գետը գրում էր
կն է հայկակ
կայսրություն
ր տրվել են ն

քով, բավակա
ագայում կոչ
չ Գերմանիայ
միջոցառումն

գերմանա
916թթ Օսման

զանգվածա
լ, այլեւ նշել դ
թյունը, որը 

կիցն էր։ 
ինը չի ձեռնա
րը դադարեցն
րզել են, որ 
ս չէ։  Քրիստ

այդ ժամա
ան կայսրությո
մ ու դրա համ
րի նկատմա

գերմանա
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Ամսագի

ների 

երբ 
որով 
չել է 
եկել 
կան 
երից 

տեին 
ային 
տին 
լ է 
ունը 
այդ 

որ 
կան 

ներն 

նյան 
կան 

ները 
Ընդ 

ազմի 
իայի 

հայ 
կը։ 
այոց 
կան 
ույց, 
ն էր 
ր, որ 
կան 

նում։ 
նաեւ 

անին 
չվեց 
ում, 

ները 

ացի 
նյան 
ային 
դրա 
այն 

րկել 
նելու 

դա 
տին 
նակ 
ունը 
մար 
ամբ 
ացի 

դիվան
ձեռնա
Օրինա
մի խո
են, գո
սպան
պատմ
վրդով
ապար
 Հայեր
կառա
միայն 
պատմ
կառա
իր նե
մասին
գերմա
Հոսֆե

Առաջի
Գերմա
մասին
նացիո
էջերին
փաստ
ժամա
Այս թե
որը թո
«Հիտլ
գաղա
ազգը,
բնորո
նացիո
մասը»
ոչնչաց
այն 
Գերմա
       

Մշա
Արթ
տա

Արթու
լույս է 
Հայ ժ
հարու
հյուսվ
շաղախ
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իր 

նագետներն 
արկել էին։ 
ակ սպաներից
ումբ հայերի ա
ումար են փո

նությունները 
մում է նա, 
վմունքն են 
րդյուն։ 
րի հետա

ավարության ո
ն մեկ պատաս
մում է Ռոլֆ

ավարությունը 
երքին գործեր
ն։ «Մի կարծե
անական կիսա
ելդը։ 

Հայոց ցեղ
ին համաշխա
անիայում սկս
ն, բայց հետ
ոնալ սոցիալի
ն նրանք սկս

տը, այլեւ այն 
անակակից քա

եմայով մի հոդ
ողարկվել էր դ
լերի պատկե

ափարակիր Էն
- բացատրում

ոշ բռնությունն
ոնալ սոցիա
»։ Ըստ պ
ցումը Օսմանյ
մտքին, որ 

անիայում՝ հրե

  

ակույթ
թուր Ջանիբ
արի անց լու

ւր Ջանիբեկյա
է տեսել Մ.Եկմ
ժողովուրդը հ
ւստ, ինքնա
վածքներում 
խված են արե

ու զինվոր

ց մի քանիսը 
աքսորին, իսկ ո
ոխանցել, օգն

կանխելու դ
գերմանացի
հայտնել ի

ապնդումների 
ու դեսպանատ
սխան է ստա
ֆ Հոսֆելդը
Գերմանիայի
րին միջամտ
եք, թե 1915-ի
ագաղութի պ

ղասպանությ
արհային պա
սեցին մոռանա

տո դրա մասի
իստները։ Իրե
սեցին ոչ թե
ներկայացնե

աղաքականու
դված են գտե
դեռ 1923-ից էլ
երացւոմով՝ 
նվեր փաշան 
մ է Հոսֆելդը
ների այդ գաղ

ալիստների գ
պատմաբանի՝
նյան կայսրութ

նման մեթ
եաների նկատ

թ 
բեկյանի նա
ւյս է տեսել

Պատար

անի նախաձե
մալյանի Սուրբ
հազարամյակ
ատիպ երա

արեւմուտքի
եւելյան խորհր

րականները 

կարողացել է
որոշ զինվորնե
նել փախչել։ 
դիվանագիտա
ի դիվանագե
իրենց նոտա

դեմ 
տան բազմաթ
ացվել։ 1915-ի 
, Օսմանյան

ին պաշտոնապ
տելու անթույլ
ին Օսմանյան 
պես մի բան 

յունն ու Հոլոք
ատերազմի ա

ալ Հայոց ցեղ
ին հիշեցին 

ենց թերթերի 
ե հերքել ցեղ
ել որպես ազգ
ւթյան թույլա

ել նացիստակա
լ առաջ։ 

Հայոց ցեղ
մի մարդ էր, 
ը,- Էթնիկ զտ
ղափարը սկզբ
գաղափարախ
՝ հայերի 
թյունում Հիտ
թոդը կիրառ

տմամբ։ 

ախաձեռնո
լ Մ.Եկմալյա
րագը  

եռնությամբ 1
բ Պատարագ
ների ընթացք

աժշտություն, 
ի միտքն ու
րդավոր հմայք

որոշ քայլե

էին խոչընդոտ
եր նրանց օգն
Եղել են նա

ական փորձե
ետները իրեն

աներում, բա

Գերմանիա
թիվ բողոքների

դեկտեմբերի
ն կայսրությա
պես հայտնել է
լատրելիությա
կայսրություն
էր»,- ասում 

քոսթը 
ավարտից հետ
ղասպանությա
ուժ հավաքա
ու ամսագրեր

ղասպանությա
գաբնակչությա
ատրելի մեթո
ան ամսագրու

ղասպանությա
որը մաքրել է

տման ու դրա
բից եւեթ եղել

խոսության մ
զանգվածայի

տլերին դրդել է
ռելի է նա

ությամբ 12
անի Սուրբ

 
120 տարի ան

գը: 
քում կերտել 

որի նուր
ւ ավանդույթ
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ան 
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ան 
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ած 
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ան 
ան 
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ան 
էր 

ան 
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մի 
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էր 
եւ 
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թը 
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ր հոգեւոր
ագույններից 

ովրդական եր
են հա

մանակներից: 
վոք բազմազա
ժեք ներկայ
կայացված չէ
տկապես վա

աժշտության 
ումնասիրությ

տաների համ
աժշտությունը 
միտասի, Մաշ
աների հանճ
մաշխարհային
ժանի տեղը զբ
շվի առնելով ա
րածնունդ» 
խատանքային 
աջատար երա
ոֆեսիոնալ եր
ուղական եւ 
խկինում տպա
դյունքում ընտ
ւշները եւ 
ահրատարակ
նարկվեց 

անսլիտերացի
տրաստումն ո

թացքում շուրջ
որհիվ այս նա
տար ածվեց 
սավ իր կողմ
ովրդական եր

գրադարանն
ստատություն
մայնքներին եւ
րյուրից ա
մագործակցու

աժշտական ձա
://www.armeni

հայ ժողո
աժշտության 
ագույն երա
տարումներով
եղծագործությ
մապատասխա
շակութային 
խատանքային 
ւլը: Համաշխա
ակերպմամբ 

աժշտական 
կար Եկմալյա
տարագն է՝ ե

ռաձայն խառը
ատարակվել է 

տարի անց, Մ
րբ Պատարա

ր երաժշտ
է քրիստոն

րաժշտության
ասել դեռե

ան ու մեծ պա
ացնող այս

է միջազգային
ակուումային 

նոտանե
յունները ցու
մաշխարհային

ներկայացնող
տոցի, Շնորհա
ճարեղ գործ
ն երաժշտակ
բաղեցնելուն: 
այս ամենը` 20

հիմնադրամ
խումբը, որ

աժշտագետներ
րաժիշտներից

հոգեւոր ե
ագրված նոտ
տրվեցին երա

սկսվեց 
կման գործ

հայերեն 
իայի եւ 
ու դրանց անգ
ջ 3000 էջ նոտա
ախագծի` վե

Կոմիտաս վ
մից կազմված
րգերի ընտրա
ներին, ուս
ներին, 
ւ այլն: 
ավելի մ

ւթյան շնոր
այնադարան, 
ianmusic.am/ 
ովրդական, 

հարյուրավո
աժիշտների 
վ: Բոլոր հ
յունները ն

ան նոտաներո
Վերա

խումբն իրա
արհային հանր

հրատարակ
կարեւորագու
անի՝ երգչախ
եռաձայն արա
ը կազմերի հ
1896 թվակա

Մայր Աթոռ Ս
ագի բազմաձա

տական 
նեական աշ
ն որոշ ինքնա
եւս նախա

ատմական եւ գ
ս երաժշտո
ն երաժշտասե

վիճակում է
երի ոլո
ւյց են տվել,
ն շուկայում 
ղ նմուշներ գր
ալու, Նարեկա
ծերը դեռեւս
կան գրադարա

013 թվականի
մի կողմից
րը բաղկացած
րից, կոմպոզի
ց, ստանձնեց
րաժշտության

տաների ուսու
աժշտական ամ

դրանց թվ
ծընթացը, 

տեքստերի 
ծանոթագրա

գլերեն թարգմ
աներ թվայնա
երջապես, 100
վարդապետի 
ծ «Հազար ո

անին, որն անվ
սումնական 

աշխարհասփ

մարդկանց 
րհիվ ստեղ

տեսադարան
հասցեով, որ
հոգեւոր ե

որ գոհարներ
բարձրաճաշա

հոգեւոր եւ 
ներկայացված

ով: 
ծնունդ» 

ականացրել է 
րությանը հաս
կվել են եւ
ւյն մատյան

խմբի համար
ական, քառաձ
համար, որն 

անին Լյայպցիգ
Սուրբ Էջմիած
այնումը վերա
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Լույս 

ժառանգությո
շխարհում, 

ատիպ օրինակ
աքրիստոնեակ

գեղարվեստակ
ությունը գր
եր հանրությա
է գտնվում 
որտը: Մ
, որ առ այ

հայ ազգա
րեթե չկան: 
ացու եւ մյուս 
ս սպասում 
աններում իր

ին «Մշակութա
 ձեւավորվ
ծ է Հայաստա
իտորներից եւ
ց ժողովրդակ
ն` ձեռագիր 
ւմնասիրությո
մենաարժեքա
վայնացման 
ինչպես ն

լատինատ
ական նյութ
մանությունը: 

ացվեցին: 
0 տարի անց

ծրագիրը. լ
ւ մի խաղ» 

վճար հատկա
եւ հոգե

փյուռ 

արդյունավ
ղծվեց առցա
ն եւ գրադար
րտեղ զետեղվ
եւ աշուղակ
ր` Հայաստա
ակ ավտենտ

ժողովրդակ
ծ են ն

հիմնադրա
ծրագրի երկր

սանելի տեսքո
հայ հոգե

ններ: Առաջ
ր գրված Սո
ձայն արական
առաջին անգ

գում: Այժմ, շո
ծնի օրհնությա
ահրատարակվ
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ունը 
իսկ 

կներ 
կան 

կան 
րեթե 
անը: 

հայ 
Մեր 
յսօր 

ային 

հայ 
են 

րենց 

ային 
ված 
անի 
ւ այլ 
կան, 

եւ 
ունը: 
ավոր 

ու 
նաեւ 
տառ 
թերի 

Այս 

ց, ի 
լույս 
100 

ցվել 
եւոր 
հայ 

վետ 
անց 

րան` 
ված 
կան 
անի 
տիկ 
կան 

նաեւ 

ամի 
րորդ 
ով եւ 
եւոր 
ջինը 
ուրբ 
ն եւ 
գամ 
ուրջ 
ամբ, 
վում 

է, ն
համա
(տառա
վերլու
հայ ե
միջազ
դարձն
Այսպի
երգաս
իրենց 
հոգեւո
Այս 
«Մշակ
նախա

 
Դա

ջար

21.06.2

Դավիթ
պոեմո
բոլոր 
դավա
դառնո
Կոմիտ
թարգմ
Տարեգ
Բանա
NEWS
Հովհա
ինքնա
առաջ

2017 Ã.  էջ 24 

իր 

նոտագրությա
ապատասխան

ադարձությամ
ւծություններո
եկեղեցու գլխա
զգային հան
նելու համար:
իսով, առ
սածություննե

արժանի 
որ երաժշտութ

նախաձեռնո
կութային վե

ագահ Արթուր 

ավիթ Հովհ
րդուփշուր

ստորու
2017 

թ Հովհաննես
ով քանդում, 

պղտոր վտ
աճանություննե

ում է ազգայ
տասի թան
մանիչ Դավիթ
գիր» գրքի 

աստեղծ, գրակ
S.am-ի հետ զ
աննիսյանը նշ
աբուխ՝ ընդամ
: «Ապիլյան պ

ան ժաման
ն, լատինատ
մբ), երաժշտ
ով եւ դրանց ա
ավոր ծեսի` 

նրությանը ե

ռաջին ան
երը հասանել

տեղը կզբա
թյան անդաստ
ության գա

վերածնունդ» 
ր Ջանիբեկյան

հաննեսն ի
ր է անում ի
ւթյունները

սն իր «Փոքր 
ջարդուփշու

տակները, ս
երը, որով էլ 
յին արժեք: Ա
նգարան-ինստ
թ Հովհաննես

շնորհանդե
կանագետ Արտ
զրույցում բան
եց, որ Դավիթ
մենը 20 օրու

պատերազմի պ

նակակից 
տառ տրանս
տագիտական 
անգլերեն թար
այս կարեւոր
եւ սփյուռքի

նգամ հա
լի կդառնան 
աղեցնեն հա
տանում: 

աղափարի 
հիմնադրամ

նը: 

իր պոեմով 
րականութ

ը. Բանաստ

Մհեր եւ Դա
ւր է անում ի
ստորություննե

նրա ստեղծ
Այս մասին, հ
տիտուտում 
սի «Փոքր Մհ
եսի ժաման
տեմ Հարությո
նաստեղծի դո
թ Հովհաննես

ւմ եւ ավարտ
պատճառով շ

չափանիշների
սլիտերացիայո

նախաբանո
րգմանությամ
րագույն նմու
ին հասանե

այ հոգեւո
աշխարհին 

ամաշխարհայի

հեղինակն 
մի հիմնադի

 

քանդում, 
թյան բոլոր 
տեղծ  

 
ավիթ Տարեգիր

իրականությա
երը, ազգայի
ագործություն
հունիսի 20-ի

բանաստեղ
հեր եւ Դավի
նակ նշել 
ունյանը: 

ուստրը՝ Զաբե
սը գիրքը գրել

տել մահից օրե
շատ ծանր օրե

ին 
ով 
ով, 
մբ` 
շը 

ելի 

որ 
եւ 
ին 

է 
իր-

ր» 
ան 
ին 
նը 

ին, 
ղծ, 
իթ 

է 

եթ 
լ է 
եր 
եր 
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Լույս Ամսագիր 

ապրեց հայրս եւ գտավ, որ ժամանակն է Ագռավաքարից 
դուրս հանել Փոքր Մհերին, առաջին անգամ հանդգնեց նրան 
բերել մեր իրականություն, պտտեցնել Երեւան քաղաքով, 
տանել մինչեւ Արցախ: Ներքին ձայնս հուշում է, որ մեր 
պատմության անիվը փոխվելու է. հայ ժողովուրդը շատ է 
սպասել Մհերի դուրս գալուն»,-ասաց բանաստեղծի 
դուստրը: 
Բանաստեղծ, թարգմանիչ Վահե Արսենը Դավիթ 
Հովհաննեսի այս պոեմը համարում է հաջողված: Շեշտելով 
պոեմի արդիականությունը՝ նա վստահեցրեց, որ այս գործը 
շատ բան կարող է տալ հատկապես հայ երիտասարդներին: 
Նրա խոսքով՝ այս պոեմը ցույց է տալիս մեր ներքին թուրքին 
եւ այն հաղթանակը, որ պետք է տանենք մեր մեջ 
ձեւավորված եւ մեզ ներսից ոչնչացնող թուրքի հանդեպ: 
«Սա ոչ թե պաթետիկ կոչ է, որ բոլորս գնանք, կռվենք, այլ կոչ 
է, որ հաղթենք մեր ներքին թուրքին եւ արժանի դառնանք 
Սասունցի Դավթին»,- հավելեց գրականագետը: 
Իր հերթին, բանաստեղծ, գրականագետ Արտեմ 
Հարությունյանը Դավիթ Հովհաննեսին համարում է վերջին 
տասնամյակների հայ պոեզիայի ուժեղ ձայներից մեկը եւ 
կարծում, որ իր ստեղծագործությամբ Դավիթ Հովհաննեսը 
քանդում, ջարդուփշուր է անում իրականության բոլոր 
պղտոր վտակները, ստորությունները, ազգային 
դավաճանությունները ամուր, հատու գրչով, որով էլ նրա 
ստեղծագործությունը դառնում է ազգային արժեք: 
Նշենք, որ միջոցառմանը ներկա էին բանաստեղծի 
մտերիմներն ու հարազատները, գրչակից ընկերները, ինչպես 
նաեւ գրականագետներ, մշակութային գործիչներ: 
Գիրքը հրատարակության է պատրաստել «Արեւիկ» 
հրատարակչությունը՝ բանաստեղծի դստեր՝ Զաբեթ 
Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ: 

 
Ակնարկ Հայ ժողովրդի  
հայրենադարձությանը 

19-20֊րդ դարերում 
Դր. Էդիկ Բաղդասարյան 

 
Մեծ հայրենադարձության կազմակերպումը  

եւ նրա շարունակությունը 
 1946-1991թթ.  

 
Հայրենադարձությունը հասարակական-քաղաքական 

կարեւոր իրադարձություն էր ինչպես համայն 
սփյուռքահայության, այնպես էլ իրանահայության՝ 
մասնավորոպես գյուղաբնակ հայ բնակչության համար: 

Միեւնույն ժամանակ, երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի ավարտից հետո Արեւմտահայաստանի 
հայկական հողերի հանդեպ պահանջատիրական 
հայտարարությամբ հանդես եկան Ս. Էջմիածինն ու 
Խորհրդային Հայաստանի կառավարությունը: 
Զուգահեռաբար, օրվա առարկա դարձավ 
սփյուռքահայության հայրենադարձության հարցը: 

Համաձայն Խորհրդային Հայաստանի կառավարության 
առաջարկության եւ Խորհրդային  Միութեան    1945    

թվականի    նոյեմբերի 21-ի որոշման1, թույլատրվեց 30.000 
հայերի ներգաղթը Իրանից, Հունաստանից, Բուլղարիայից, 
Ռումանիայից, Լիբանանից եւ Սիրիայից դեպի Հայաստան2: 
Այդ թվականին հիշյալ երկրների ավելի քան 130 հազար 
հայեր դիմեցին Հայաստան մեկնելու համար, որոնցից 50 
հազարը հաջողեց հայրենիք մեկնել,   այդ թվում` 20,597 հոգի 
Իրանից3: 

Ի կատարումն Խորհրդային Միության 
կառավարության վերոհիշյալ որոշման եւ ներգաղթի 
աշխատանքների գործնական իրականացման համար 
Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոմխորհը 1945 թ, 
դեկտեմբերի 8-ին ստեղծվեց Ժողկոմխորհին առնթեր 
արտասահմանից ներգաղթող հայերի ընդունման եւ 
տեղավորման կոմիտե, հետեւյալ կազմով. պետական-
կուսակցական գործիչ՝ Բ. Ա. Աստվածատրյան (նախագահ),  
Ժողկոմխորհի նախագահի տեղակալ՝ Հ.Հ. Մարջանյան 
(նախագահի տեղակալ), ժողովրդական նկարիչ՝ Մ.Ս. 
Սարյան, (նախագահի տեղակալ), Հայաստանի արտաքին 
գործերի ժողկոմ (նախարար) Ս. Կ. Կարապետյան, բժիշկ, 
պրոֆեսոր Արտ. Ալ. Մելիք-Ադամյան, ներքին գործերի 
նախարար Ի.Ի. Մաթեւոսով4:  

1946 թ. մայիսի 10-ին Թեհրանից Խորհրդային 
Հայաստան մեկնեցին 11 ուսանողուհիներ, Աբիկ Ավագյանր, 
Լյուսիա Առաքելյանր, Հովհ. Բադալյանը, Մանուկ 
Բարսեղյանը, Համլետ Եգանյանը, Ալբերտ Հայրապետյանը, 
Վաչիկ Հասրաթյանը, Սմբատ Ղազարյանը, Երվանդ 
Մանարյանը, Հրայր Մովսիսյանն ու Լուիզա 
Հովհաննիսյանը5: 

Առաջին կարավանով Թեհրանից Խորհրդային 
Հայաստան մեկնող հայերի անվանացանկը հայտարարվեց 
1946 թ.  հունիսի 29-ին6: 

Թեհրանից առաջին կարավանները շարժվեցին 
մեքենաներով (1946 ը. օգոստոսի 11-ին) եւ գնացքով 
(օգոստոսի 12-ին): Կայարանում հավաքվել էին շուրջ 10 
հազար հայեր7: 

1947 թվականին եւս 35,401 եւ 1948 թվականին մոտ 
10,000 հոգի տարբեր երկրներից Հայաստան գաղթեցին8: 
Առկա բազմաթիվ դժվարությունների պատճառով (երկրում 
ստեղծված քաղաքական իրադրության, բնակարանի եւ 
աշխատանքի անբավարարության հետեվանքով) ներգաղթը 
ժամանակավորապես դադարեցվեց: 

Ներգաղթը տարբեր երկրներում կազմակերպվում էր 
Խորհրդային Հայաստանի կառավարության հատուկ 
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ÓáõÃÛáõÝÁ¦, ºñ»õ³Ý,  1985,  ¿ç 177,  Ð.È.ö³ÑÉ»í³ÝÛ³ÝÁ « §Æñ³Ý³Ñ³Û 
Ñ³Ù³ÛÝù¦,  ºñ»õ³Ý, 1989, ¿ç 181, Ð.Ð.Ø³ñïÇñáëÛ³ÝÁ, §Ø»ñÓ³íáñ »õ ØÇçÇÝ 
²ñ»í»ÉùÇ »ñÏñÝ»ñ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ¦, Ñ.8, ¿ç 284, ³Û¹ áñáßÙ³Ý Ãí³Ï³ÝÁ 
1945 Ã. ¹»Ïï»Ùμ»ñÇ 2-Ý »Ý Ñ³Õáñ¹»É,   ÇëÏ ÐêÐ,  Ñ.6,  ¿ç 208,   
¶.º.ê.í³·Û³ÝÁ «§Ð³ÛÏ³Ï³Ý êêÐ μÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ¦,  ºñ»õ³Ý,   1975,  ¿ç 122,  
Â»Ññ³ÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÉáõÛë ï»ëÝáÕ §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦   Ã»ñÃÁ,    ²μñ. 
Ðáí³ë³÷Û³Ý,    §Ð³Û³μÝ³Ï   ·ÛáõÕ»ñÁ   ²ÉÇ·áõ¹³ñ½ ·³í³éáõÙ¦, Â»Ññ³Ý, 
1975, ¿ç    54, ÝáõÛÝ    áñáßáõÙÁ    í»ñ³·ñ»É    »Ý    1945    Ã. ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 21-ÇÝ: 
2 - ÐêÐ, Ñ 6, ¿ç 208£ 
3 - Ð.Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý, Ð³Ûñ»Ýñù-ê÷Ûáõéù ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »õ 
Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ ºñ»õ³Ý, 1985,  ¿ç 216: 
4 - ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 178£ 
5 - ð³ýýÇ ûñ³óáõÛó,  Â»Ññ³Ý, 1947: 
6 - §ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦ Ý³»õª     ²μñ.  Ðáí³ë³÷Û³Ý,  Ð³Û³μÝ³Ï ·ÛáõÕ»ñÁ 
²ÉÇ·áõ¹³ñ½ ·³í³éáõÙ,  Â»Ññ³Ý,  1975,  ¿ç 155: 
7 - ð³ýýÇ ûñ³óáõÛó,   Â»Ññ³Ý,   1947: 
8 - Ð³Û ÅáÕ.  å³ïÙáõÃÛáõÝ,  ºñ»õ³Ý,  1985 Ã.,  ¿ç 426: 



 

 

ներկ
դեսպ
համ
ժամ
(20,5

վերա
Սուլ
Սպա

ավե
չհրա
չարգ
հնա
իրա
մաս
առը

հետ
Այսպ
անո
եւ Խ
ուղա
փափ
Իրա
տեղ
են դ
որ 
ուղա
դեսպ
վաղ
ամբ
հերթ
Մեն
Սով

բնա
ընտ

ընթ
տվե
ստա
Հայա
մար
նախ
ընդո
մաս

միջո

թիվ
ընթ
       
9 - Ð.
10 - §ì
11 - §ì
12 - Ð.
13 - Ð.
14 - 
»íÅáÕ
15 - Ð.

կայացուցիչնե
պանատների 

մաձայն 1946
մանակ ամեն
597)9: 
Եւ այսպես 

ածնության ն
լթանաբադից
ահանը, Թեհր
1947թ. Իրա

ելի մեծ կլին
աժարվելով 
գելեր հայր

արավոր չեղավ
անահայերի Խ
սին Հայկակ
ընթեր ներգաղ
Սակայն այ

տաադիմական
պես, Թավրի
ունից 1946 թ.
Խորհրդային Մ
արկվում, որ
փագի Հայաս

անում եւ կսի
ղեկանալով այ
դիմում մի հա

չորս հոգու
արկված ե
պանատուն: 

ղուց երազել ե
բողջ գյուղով 
թին եւ մեր 
նք բոլորս հ
վետական Հայ

1958 թվակա
ակություն հա
տանիքներ վեր

Ավելի քան մ
թացքում անհա
եց, որ այդ եղ
ացվող բազմա
աստանի կո

րմինների միջ
խարարների խ
ունեցին նո

սին13: 
Այդ որոշո

ոցառում, լայն
1922-1962 թթ

վը շուրջ 45,00
թացքում Իրան

                       
.Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý,, Ýß
ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦, Â»
ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦,Â»
.ä³ÑÉ»õ³Ý»³Ý, Æñ
.Ø»Éñùë»ÃÛ³Ý,  Ð
ÐêÐ,  Ñ.6,  ¿ç 
Õáíáõñ¹Ý»ñ,  Ñ.8,
.Ø»ÉÇùë»ÃÛ³Ý,  Ýß

երի, եւ 
միջոցով: 

6թ. զանգվա
նամեծ տոկոս

տարագիր 
նոր շրջան: 
, շուտով ն

րանը եւ մյուս 
նից ներգաղթ

ներ, եթե իր
իր նախնա

րենադարձութ
վ իրականաց

Խորհրդային Հ
կան ԽՍՀ 
ղթն իրականա
յդ գործնթա
ն որոշ ուժեր
իզի շրջանի 
 Իրանի վարչ

Միության դես
րտեղ ասվա
ստան գնալ, 
իրեն նրան»10

յդ հեռագրի մա
այտարարությ
ւ ստորագրո

են վարչապ
Մենք բոլորս 

ենք ներգաղթե
դիմել ենք նե
ծախսերով 

հավատացած
յաստան ներգ

անին անհատա
աստատելու 

րադարձան Խ
մեկ տասնեա
ատական հայր
ղանակով բնա
աթիվ խնդրա
ուսակցական 
ջնորդությամբ
խորհուրդը 19
որ զանգված

ումը, որպե
ն արձագանք գ
թ. ընթացքում
00 մարդ էր հ
նից հայրենադ
                       
ßí. ³ßË. ¿ç 241£ 
»Ññ³Ý,1946, ÝáÛ»Ù

»Ññ³Ý,1946, ÑáõÉÇë
ñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝ

Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Ûáõá
209,  »í Ø»ñÓ

,  ¿ç 287: 
ßí.  ³ßË.  ¿ç 299: 

Խորհրդայի
Պաշտոնակա

ածային հայր
սը պատկան

հայության 
Առաջին քա

նրան հետեւե
շրջանները: 
թած հայերի 

րանական կա
ական համ

թյունը, որի
ցնել 1947 թ. 
այաստան հա

Նախարարն
ացնող կոմիտե

ացը խոչնդոդ
րի ակտիվ գ

Գյուրջի գյո
չապետ Ղավա
սպանությանը
ծ էր, «Իրա

քանի որ ի
0: Հիշյալ գյո
ասին, սովետա
յամբ. «Խոր ց
ությամբ գր
պետին եւ

սրտանց հա
ել դեպի մայր
երգաղթի կոմ
ճանապարհվե

ծ ենք որ մ
գաղթելու»11: 
ական հրավեր

նպատակով
որհրդային Հա

ակ (1950-1961
րենադարձութ
ավ հնարավո

անքները: Ուստ
ու պետա

բ ՍՄԿԿ կենտ
61 թ. օգոստո
ծային հայր

ս կարեւոր
գտավ սփյուռ
մ իրանահայ 
հաշվվում14, ե
դարձվեցին 24

      

Ùμ»ñÇ 10: 
ëÇ 16:    
ÝùÁ,  ºñ»õ³Ý, 1989
ù ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»
³íáñ »õ ØÇçÇÝ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ին Միութ
ան աղբյուրն
րենադարձութ
նում էր Իրա

համար սկս
րավանը մեկ
եցին Թավրի

թիվը, անշո
առավարությո
մաձայնությու
ի հետեւան

մոտ 25 հազ
այրենադարձվ
ների խորհր
եի որոշումը:
դվում էր ն
գործունեությա
ուղի բնակիչն
ամ-օլ-սալթան
ը կեղծ հեռագ
անահայերր 
իրենք ծնվել 

ուղի բնակիչն
ական դեսպա
ցավով իմացա

րգռիչ հեռագ
ւ սովետակ

աղորդում ենք
ր հայրենիք: Մ
միտեին, առա
ելու Հայաստ
մեզ չեք մե

րներով մշտակ
վ 10-ից ա
այաստան12: 
 թթ՛) տարին

թյան փորձը ց
որ չէ բավարա
տի Խորհրդա

ական ղեկավ
տկոմը եւ ՍՍ

ոսի 12-ին որոշ
րենադարձութ

ր քաղաքակ
քում: 
ներգաղթողն

եւ 1962-1982 
4,283 մարդ15:

9,¿ç 187: 
»ñÁ...  ¿ç 254: 

²ñ»í»ñùÇ »ñÏñ

 

224  Հունիս,  2

Ամսագի

թյան 
ների 
թյան 
անին 

սվեց 
կնեց 
իզը, 

ուշտ 
ունը, 
ւնից՝ 
նքով 
զար 

վելու 
րդին 

նաեւ 
ամբ: 
ների 
նեին 
գիր է 

չեն 
են 

ները 
անին 
անք, 
գրեր 
կան 
, որ 

Մենք 
աջին 
տան: 
երժի 

կան 
վելի 

ների 
ցույց 
արել 
ային 
վար 

ՍՀՄ 
շում 

թյան 

կան 

ների 
թթ.   

ñÝ»ñÇ 

հայրե

հունիս
Բեյրու
գնացք
քարավ

Հունա
ներգա
ընդուն
Այդ 
հայրե

ում 
ճանա
օտարե
սեպտե
դադա
մահվա
շարու

ներգա
թվակա

շարու
գործը
հարյո

          
16 - Ð³Û 

2017 Ã.  էջ 26 

իր 

 
Սփյուռքի բա

ենադարձությա
Հայրենադար
սի 23-ին «Տր
ւթից  եւ մի քա
քներով նրան

ավանները հայր
1946թ. Լ

աստանից, Ֆր
աղթեց շուրջ 
նեց 25 հազա

ընթացքու
ենադարձվեցի

Սկսված սառ
սկսվեց բռն

ապարհը բռն
րերկրյա պետո

տեմբերի 14-ի
արեցվեց հայրե
անից հետ
ւնակվեց, բայց
Այսպես, 19

աղթեց 4 
աններին`  եւս
Հետագա տա

ւնակություն 
ընթացը, երբ 
ուրավոր ընտա
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Հայրենի հ

ազմաթիվ համ
անը նպաստո
րձների առա
րանսիլվանիա
անի օր անց ժ
նց տեղափոխ
րենիք եկան մ

Լիբանանից, 
րանսիայից  եւ

51 հազար 
ար, իսկ 1948թ
ւմ աշխա

ին շուրջ 90 հա
ռը պատերազ
նաճնշումների
նած սփյուռ
ություններին

ին ԽՍՀՄ կ
ենադարձությ

տո հայրե
ց ավելի համես
950-ական թ

հազար, 
ս 32 հազար մա

արիներին հայր
չունեցավ, 
հայրենիքից

անիքներ16: 
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մայնքներում 
ղ հանձնաժող

աջին քարա
ա» շոգենավո
ամանեց Բաթ

խեցին Հայաս
մինչ եւ հոկտե

Սիրիայից
ւ այլ երկրներ

հայ: 1947թ
թ. 10 հազար 
արհի 12 
ազար հայեր: 
զմի պայմանն
ի նոր ալիք
ռքահայերին 

ն ծառայելու մ
կառավարությ

թյան գործընթ
ենադարձությո
ստ չափերով:
թվականներին

իսկ 19
արդ: 
րենադարձութ
այլ եւ սկսվ

ց արտասահմ
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ձեւավորվեցի
ղովներ: 

ավանը 1946
ով դուրս եկա
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ց, Իրանի
րից Հայաստա
թ. Հայաստան

հայրենադար
երկրների

ներում ԽՍՀՄ
ք: Հայրենիք

մեղադրեցի
մեջ,  եւ 1948
յան որոշմամ

թացը: Ստալին
ունը նորի

ն Հայաստա
960–1970-ակա

թյունը ոչ միա
վեց հակառա
ման հեռացա
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Բաթումի պայմանագիրը 
 

1918թ. ապրիլին Տրապիզոնում ընդհատված թուրք-
անդրկովկասյան բանակցությունները մայիսի սկզբներին 
վերսկսվեցին Բաթումում։ Թուրքերը մայիսի 26-ին 
վերջնագիր տվեցին անդրկովկասյան պատվիրակությանը։ 
Բայց քանի որ հենց նույն օրը Անդրկովկասյան 
Հանրապետությունը կազմալուծվեց, ուստի նորահռչակ 
հանրապետություններից յուրաքանչյուրն ինքը պետք է 
լուծեր Թուրքիայի հետ պատերազմի և խաղաղության 
հարցը։Մայիսի 28-ին, Հայոց Ազգային խորհուրդը որոշեց 
նոր պատվիրակություն ուղարկել Բաթում և հաշտություն 
կնքել թուրքերի հետ։ Նորանկախ Հայաստանի 
պատվիրակությունը գլխավորեց արտգործնախարար 
Ալեքսանդր Խատիսյանը։ Հարկ է նշել, որ չնայած Մայիսյան 
հերոսամարտերին, այդուհանդերձ, մահացու վտանգը 
արևելահայության գլխից լիովին չէր վերացել։ 
Բաթումում 1918թ. հունիսի 4-ին թուրքերի հետ Հայաստանի 
կողմից պայմանագիրը ստորագրեցին ՀՅԴ-ականն 
ներկայացուցիչներ Հովհաննես Քաջազնունին, Ալեքսանդր 
Խատիսյանը և ժողովրդական Միքայել Պապաջանյանը, իսկ 
թուրքերից` Խալիլ բեյն ու Վեհիբ փաշան: Պայմանագրի 
վերնագիրն էր՝ «Հաշտության և բարեկամության 
պայմանագիր Օսմանյան կայսերական կառավարության և 
Հայաստանի Հանրապետության միջև», այսօր կարող է 
որպես ծաղրանք ու հեգնանք հնչել այս «ուռա-
պատրիոտիզմի» անպատասխանատու ժամանակներում, 
սակայն այն դժնդակ օրերին չկար այլընտրանք: 
Այլընտրանքը կնշանակեր հրաժարում պետականությունից: 
Պայմանագրով Թուրքիային էր անցնում Արևմտեան 
Հայաստանը ամբողջապես և Արևելեան Հայաստանի զգալի 
մասը՝ Կարսի մարզը և 5 գավառ։ Արդյունքում՝ Հայկական 
Հանրապետությունը հաստատվեց 12 հազ. քառ. կմ 
տարածքի վրա: Ընդհանուր հաշվով հայ ժողովուրդը 
կորցրեց ողջ Արևմտյան Հայաստանն ու Արլ. աստանից 28 
հազ. քառ. կմ տարածք:Այն ժամանակ հայ ժողովրդին 
առաջնորդում էին Քաջազնունու նման խոհեմ ու 
պատմական պատասխանատվություն կրող գործիչներ: 
Շատերը, այդ թվում ՀՅԴ շրջանակներից, հրապարակավ 
կամ իրենց մտքում, նրան համարում էին դավաճան, այդ 
թվում նաև Անդրանիկը, ով Հանրապետության ծնունդը 
համարեց ապօրինի՝ թուրքերի ստեղծածը: Մինչդեռ 
Քաջազնունին ոչ միայն պետական մտածելակերպով գործիչ 
էր, այլև իսկական հայր, ով իր որդիներին չէր թաքցնում 
հեռուներում. նրա որդիներից մեկը զոհվեց 1918թ. հայ-
թուրքական պատերազմում, մյուսը՝ 1920թ. հայ-
թաթարական բախումների ժամանակ: Չնայած 
համատարած մեղադրանքներին ու հակադիր 
տեսակետներին` վարչապետ Քաջազնունին համոզված էր, 
որ Հայաստանը պետք է կատարի այդ պայմանագրի 
դրույթները և միջպետական հարաբերություններ պահպանի 
Օսմանյան կառավարության հետ: 
Ժամանակը շատ արագ եկավ փաստելու, որ առանց 
ռազմական հաղթանակի ձեռք բերված քաղաքական 
հաջողություններն ընդհանրապես չեն դիմանում կյանքի 
քննությանը: Այդպիսին եղավ նաև Բաթումիի Դաշնագրի 
ճակատագիրը: Սարդարապատի մեջ ռազմականորեն 
պարտված Թուրքիան չէր կարող և չկարողացավ մնայուն 
բնույթ տալ Բաթումի Դաշնագրով իր ձեռք բերած 
քաղաքական հաջողությանը: Երբ 1918թ.ի հոկտեմբերին 
Մուդրոսի մեջ Դաշնակիցները խաղաղության դաշնագիր 
կնքեցին թուրքերի հետ, նորանկախ Հայաստանի 
Հանրապետությունը արդեն վերածվել էր հիսուն հազար 
քառակուսի կիլոմետր տարածությամբ պետականության: 
Բաթումի պայմանագիրը անկախ Հայաստանի առաջին 
միջազգային փաստաթուղթն է, որով Թուրքիան առաջինը 
ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը։ 

 

Այս համարում 
 

 
Հայերեն բաժին 

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

2- Բաթումի պայմանագիրը..............................................1 

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

4- Արևմտյան Հայաստան.................................................17 

5- Սփյուռք.........................................................................19 

6- Միջազգային..................................................................21 

7- Հասարակական...............................................................22 
8- Մշակույթ.......................................................................23 

 

Պարսկերեն բաժին 
Արցախի պատմություն...................................................0-2 

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  «Մայիսյան» 

      ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը 
 

Համար  224, Հունիս 2017  No. 224, June 2017 
  1396ماه  تير  224شماره    –ماهنامه لويس 

 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
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  نگارش: دكتر اديك باغداساريان
  اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه

  
  10سند شماره 

  
  اعتراضيه آلكساندر خاديسيان نخست وزير

  و وزير امور خارجه جمهوري ارمنستان به كنفرانس
  صلح پاريس در مورد توافقنامه موقت منعقد شده
  بين كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ و آذربايجان

  1919ماه اوت  22به تاريخ 
  1919اوت 

  جناب رئيس
اوت توسط آخرين كنگره آرتساخ اعالم گرديده و طبق آن حاكميت آذربايجان بر  28اي كه در تاريخ هدولت جمهوري ارمنستان با توجه به توافقنام  

  به رسميت شناخته شده است، اين حق را براي خود قايل است كه اعتراض خود را در موارد زير به كنفرانس صلح ارائه دهد. "آرتساخ موقتا
كردند تمام تالش ، قشون آذربايجان كه به نيروهاي نظامي تركيه و آلمان كمك مي1918ارء قفقاز در سال در زمان هجوم نيروهاي آلمان و تركيه به ماو  

ها و تركها را بستند. ليكن آنها در اثر ضربات قهرمانانه ارمنيان آرتساخ از هم نپاشيدند... و زماني كه پيروزي بزرگ آلمانيخود را براي تصرف آرتساخ به كار مي
هاي متفق ماوراء قفقاز را تحت صاحب سرزمين خود شدند. اما وقتي كه دولت "رك ماوراء قفقاز كرد، ساكنان آرتساخ كه در واقع ارمني هستند عمالمجبور به ت

وي پيروزمندانه خود به اشغال خود درآوردند و قشون انگليس به فرماندهي ژنرال تامسون را به آنجا فرستادند، ژنرال آندرانيك فرمانده كل ارتش آرتساخ به پيشر
داد. آنگاه زماني كه كنفرانس فرمان داد تا كليه عمليات خصمانه محلي متوقف شوند و منتظر تصميمات او باشند، ژنرال سوي شوشي پايتخت آرتساخ ادامه مي

ه جنگ آرتساخ خارج نمود و مطابق با خواست دولتآندرانيك نيز پيشروي خود را متوقف ساخت. او در اثر تاكيدهاي مكرر ژنرال تامسون ارتش خود را از جبه
  باره به جمهوري ارمنستان گزارش كرده است...فوريه در اين 19هاي متفق به درستي عمل كرد و ژنرال فورستي واكر طي نامه خود بتاريخ 

  زنند.هايشان لطمه مينمايند به دادخواهي و درخواستكنند به زور اسحله مناطقي را اشغال هايي كه تالش ميكرد كه تمام دولتكنفرانس اعالم مي  
در باال  اما بر خالف اين اعالميه در آغاز ماه فوربه دولت آذربايجان قشون خود را بطور ناگهاني به سوي نواحي آرتساخ به حركت درآورد و چنانكه  

جه نقاط استراتژيك ارمنيان به تصرف در آمد زيرا براساس نامه ژنرال واكر يادآور شديم عمليات نظامي آنجا توسط ژنرال آندرانيك متوقف شده بود. در نتي
  نيروهاي نظامي از اين نقاط دور شده بودند. در نهايت دولت آذربايجان دكتر سلطانف تاتار را به عنوان استاندار آرتساخ منصوب نمود.

خ اين انتصاب را تائيد كرد و اين امر را به اطالع دولت جمهوري ارمنستان فرماندهي نيروهاي متفق بر خالف اعتراضات شديد كنگره ارمنيان آرتسا  
  رسانيد.

هاي متفق را هاي دولتكه مقررات و تضمين status-gvoهاي متفق بر عليه اين تغيير دولت ارمنستان هم به دولت آذربايجان و هم فرماندهي دولت
  كرد اعتراض نمود.تضمين مي
ساخ در برابر اين تهاجم آذربايجان چنان شديد بود كه ... دكتر سلطانف مجبور به ترك آرتساح و بازگشت به آذربايجان شد. آنوقت مقاومت ساكنان آرت  

شد بدون مقاومت در ماه آوريل، سرهنگ شاتلورث فرمانده نيروهاي بريتانيا در باكو يك اعالميه رسمي منتشر كرد كه طي آن از ساكنان آرتساخ خواسته مي
هاي متفق در قفقاز باره به فرماندهي دولتتسليم مقررات و دستورهاي دكتر سلطانف شوند و ارمنيان حاكميت آذربايجان را بپذيرند. دولت ارمنستان در اين

 24تساخ در جلسه خود به تاريخ اعتراض كرد. زيرا اين امر نقض اولين تصميم كنفرانس صلح و حقوق مسلم ساكنان ارمني آرتساخ بود. پنجمين كنگره ارمنيان آر
  آوريل حتي پذيرش موقت مسئله حاكميت را رد كرد.

نشين آنها را ويران كردند و دولت آذربايجان پس از آن قشون منظم و غيرمنظم كرد و تاتار را به سر آرتساخ ريخت و اينها با تعرض به روستاهاي ارمني  
  كسان شد صدها نفر ارمني كه اكثرشان زن و كودك بودند به قتل رسيدند.پناه را كشتند، شش روستا با خاك يساكنان بي
از آرتساخ خارج كرده و ميسيون آمريكايي نيز آنجا را ترك نموده بود. گرسنگي و قحطي بر سراسر اين  فرماندهي بريتانيا در اين زمان نظاميان خود را  

  مكن گرديد.سرزمين سايه افكند كه اين خود در اثر بايكوت و تحريم اعالم شده توسط ساكنان مسلمان بوجود آمد و حفظ ارتباط با جمهوري ارمنستان نام
  كنگره ارمنيان آرتساخ مجبور شد توافقنامه موقت ياد شده را بپذيرد. متعاقب اين رويدادها بود كه  
كند. ها به كنفرانس صلح، به شدت در برابر اين توافقنامه تحميل شده به ساكنان آرتساخ اعتراض ميدولت جمهوري ارمنستان با ارائه همه اين واقعيت  

  نفر جمعيت مسلمان است. 133000نفر جمعيت ارمني و  355000داد و اكنون داراي ان را تشكيل ميناپذير از ارمنستكنيم كه آرتساخ بخشي جدايييادآوري مي
رود و بدون آن مرز شمال شرقي بيآرتساخ از نظر موقعيت جغرافيايي به فالت ارمنستان وابسته است و از جمله استحكامات طبيعي ارمنستان به شمار مي  

  با اصل حق تعيين سرنوشت ملل مغايرت دارد. "از ارمنستان و ملحق ساختن قهرآميز آن به يك حكومت بيگانه كالدفاع خواهد ماند. تجزيه آرتساخ 
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طرح اشغال آرتساخ توسط دولت آذربايجان قصد دارد تمايالت پان   
تورانيستي را جامه عمل بپوشاند كه هدف آن اتصال آذربايجان به تركيه و 

و در نتيجه ايجاد جامعه عظيم مسلمانان، ايران از طريق آرتساخ و نخجوان 
قطع ارتباط ارمنستان روسيه از ارمنستان تركيه و نابودي ارمنستان متحد 

  است.
هاي ترك و تاتار به منظور رسيدن به اين هدف آرتساخ را ويران ميتوده  

كشند و دولت آذربايجان در نهان در تدارك كند و ارمنيان ساكن را مي
ود كه در ماه اوت در نواحي نخجوان و شارور بر عليه شورش تاتارها ب

  دولت ارمنستان روي داد.
دولت ارمنسان با ارائه اين اعتراضيه بار ديگر اعتماد و اطمينان خدشه ناپذير   

دارد و خود را نسبت به عدالت و قضاوت عالي كنفرانس صلح اعالم مي
براي ارمنستان  رجاي واثق دارد كه اين كنفرانس مسئله آرتساخ را كه

  اهميت حياتي دارد مورد توجه خاص و خيرخواهانه خود قرار خواهد داد.
  جناب رئيس، اطمينان و اعتماد واالي مارا پذيرا باشيد.
  نخست وزير و وزير امور خارجه، آلكساندر خاديسيان

  هاكوپيان - منشي، آ. تر
دستنويس، همان  121-124هاي (بخش اول) شماره 200،1،50مأخذ: آرشيو دولتي ،  "

  ."135-155به صورت تحرير شده به شماره 
  

  11سند شماره 
  

  صورتجلسه
جلسه نمايندگان ساكنان ارمني ديزاك و واراندا  1920آوريل  18در تاريخ   

برگزار شد. رئيس جلسه: آرشاوير كاماليان، نايب رئيس: نيكالي ايساخانيان، 
  ا: آرام موسايليان و آبرام كيسيبگيان.همنشي

در آغاز جلسه آرسن هوهانيسيان اطالعات مفصلي درباره اوضاع حاكم بر   
  قراباغ ارائه داد. جلسه سپس به بررسي موضوعات دستور جلسه پرداخت.

دهد كه واراندا و آستوازادور آوديسيان مسئول امور داخلي گزارش مي  
ناظر تعين  30اند، كميسارياي محلي با شده ديزاك به نواحي اداري تقسيم

نمايد. گرديده است كه كليه مخارج آنها را جمهوري آرارات پرداخت مي
  اند.شعب پستي، تلگرافخانه و ادارات تلفن در نواحي تاسيس شده

كند كه تاكنون هر خاچاطور ملكوميان مسئول امور خواروبار گزارش مي  
اند بايد قيمت آنها پرداخت شود و ش قرار دادهچه روستائيان در اختيار ارت

سپس خريدها بايد در نواحي صورت گيرند. براي نگهداري آذوقه و 
گردند خواروبار بايد انبارهايي ايجاد شود، كارگزاران و مسئولين تعيين مي

  گيرد.و كار خريد خواروبار به عهده آنان قرار مي
و كشاورزان توضيح داد كه  آرشاوير كاماليان مسئول امور كارگران  

كنند و منتظر پايان جنگ هستند در حالي روستائيان كشت بهاره را آغاز نمي
كه اين امر ممكن است روي اقتصاد قراباغ اثر منفي داشته باشد. بدون تاخير 
بايد كشت بهاره انجام شود و مهاجرين را از نظر شغلي تامين نمود. الزم 

فراخواندگان به خدمت با تمام نيرو انجام  است كارهاي خانگي و زراعتي
  شوند.

هاي پزشكي و بهداشت سخن ميگريگوريان درباره بهبود فعاليت- دكتر تر  
هاي ها و خانهكند كه در واراندا و ديزاك بيمارستانگويد و اضافه مي
هاي زيادي به ساكنان، مهاجران و سربازان اند و كمكبهداشت تاسيس شده

  د.رساننمي
آيد و با نطق خود خطاب به اعضاء ها آقاي درو ميپس از اتمام گزارش  

كند از او و مديران و مسئولين منصوب شده از جانب جلسه درخواست مي
وي حمايت شود تا با تمام نيرو بتوانند در برابر دشمن بجنگند. به هر نحو 

و تشويق شديد بايد پشت جبهه را مستحكم نمود. نطق فرمانده مورد استقبال 
  گيرد.حضار قرار مي

كند، يكي براي خواروبار و سپس جلسه دو هيئت چهار نفره انتخاب مي  
  شوند:ها انتخاب ميديگري براي امور مهاجرين. اين افراد به عضويت هيئت

باغداساريان (تاغالر)، مسروپ  - ميكايل موراديان (وانك)، آرمناك تر
بابايان  -جانيان(بينياتلو)، بغوس تروارتانيان (جراگوس)، سيمون اوان

(گيشي)، آرسن قهرمانيان (كرت)، آرشاك موسايليان (تاغاوارت)، آلكسان 
  كوچاريان (سس).

جلسه نمايندگان روستائيان ارمني واراندا و ديزاك تصميمات زير را اتخاذ 
  كرد:

تصويب هيئت مديران و مسئوالن تعيين شده توسط فرمانده و تائيد اين  -1
  وش سازماني.ر
به هر نحو كمك به فرمانده و مسئولين منصوب شده توسط او به منظور  -2

هاي سريع در جبهه و استقرار نظم و ثبات در پشت جبهه. ( كسب پيروزي
  اند. ه.آ.)نفر اعضاء جلسه امضاء كرده 41سپس 

  ."، دستنويس، اصل4033،5،461ها، ماخذ: اسناد سازمان"
  

  12سند شماره 
  

  هايصورتجلسات نشست
  هيئت دولت موقت آرتساخ

  اعضاء هيئت
  نماينده بخش سياسي جمهوري ارمنستان: آرسن ميكايليان -الف
  مسئول امور داخله: آستوازادور آوديسيان - ب
  مسئول پشتيباني: هاروتيون توميان -ج
  ور ملكوميانمسئول امور خواروبار: خاچات -د
  گريگوريان- ترمسئول امور بهداشت و درمان: دكتر لودويك - ه
  مسئول امور قضايي: نيكالي ايساخانيان - ز
  مسئول آموزش و پرورش: گريگور قاراگيوزيان -ح
  گريگوريان- منشي هيئت: تيگران تر  
  

  

  نشست اول
در روستاي تاغاوارت داخلي، اولين جلسه هيئت دولت  1920آوريل 23  

  ت آرتساخ برگزار شد.موق
رياست جلسه به عهده آرسن ميكايليان نماينده بخش سياسي جمهوري   

  گريگوريان بود.-ارمنسان و منشي جلسه تيگران تر
  اعضاء شوراي ملي ارمني آرتساخ و دولت در جلسه حاضر بودند.  

  :دستور جلسه
  تلگراف دولت ارمنستان -1  
  اعالم احضار به خدمت نظام -2  
  محل استقرار دولت موقت مسئله -3  
  هاي مختلفگزارش بخش -4  
رئيس : تلگرافي با نام درو از طرف دولت ارمنستان دريافت شده است كه  -1

شود نمايندگاني جهت حضور در كنفرانس جمهوريمطابق با آن پيشنهاد مي
  .هاي قفقاز در تفليس انتخاب گردند

هاي اوليه مسئله آرتساخ در كنفرانس مورد بررسي قرار گرفت. در مشورت
  پيشنهادهايي ارائه گرديد:
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I انتخاب يك، دو يا سه نفر نماينده از طرف شوراي ملي پيشين آرتساخ يا .
  ي جهت فرستادن به تفليس.دولت موقت كنون

IIاي براي انتخاب نمايندگان اعزامي به . دعوت به تشكيل جلسه ويژه
كنفرانس. از آنجا كه در شرايط فعلي امكان تشكيل كنگره عمومي ارمنيان 
آرتساخ وجود ندارد، لذا در جرابرد و خاچن بطور جداگانه و در ديزاك و 

  واراندا نيز كنگره جداگانه تشكيل شد.
گردد كه شوند. تاكيد ميهر دو پيشنهاد نيز به بحث و بررسي واگذار مي  

اعزام نمايندگان اجتناب ناپذير است. اينها غير از دفاع از مسئله سياسي 
آرتساخ بايد نيازهاي آرتساخ را نيز در برابر دولت ارمنستان مطرح سازند اين

  ه آموزگاران.ها عبارتند از: حمايت از مهاجرين و پرداخت حقوق ب
  شود مسئله موضعگيري به بحث گذاشته شود.پيشنهاد مي  
  گردد.به همين مناسبت پيشنهادهايي ارائه مي  
: با توجه به كمبود وقت و نياز مبرم به حل سريع مسئله، نمايندگان 1پيشنهاد  

در جلسه حاضر انتخاب و براي تائيد در كنگره معرفي شوند. اگر كنگره 
آنگاه آنها به عنوان نمايندگان دولت موقت در كنفرانس موافقت نكند 

شركت خواهند كرد و نيازهاي آرتساخ را نيز به اطالع دولت ارمنستان 
  خواهند رساند.

  كند.: كنگره نمايندگان را انتخاب مي2پيشنهاد   
  شود.پيشنهاد اول به اتفاق آراء پذيرفته مي  
نفر به كنفرانس اعزام شوند. سپس  شود سهبا اكثريت آراء تصميم گرفته مي  

گريگوريان و آبرام كيسيبكيان - مسئله موضعگيري مطرح گرديد. دكتر تر
موضعگيري ارمنيان آرتساخ مي "اظهار نظر كردند. آنها معتقدند كه فعال

تواند تنها ماهيت ارمني داشته باشد. آنها مسئله ارتباط با آذربايجان را رد مي
مه مصائب و باليا كه ارمنيان شهر شوشي متحمل كند بويژه پس از آن ه

  شدند.
آرشاوير كاماليان : تمايالت مشخص ارمنيان آرتساخ متوجه ارمنستان است.   

تواند مطرح باشد. ليكن تا هيچ وجه مسئله ارتباط با آذربايجان نميهرگز به
نهايي  دانم، ارمنيان متمايل به روسيه هستند، بنابراين موضعگيريآنجا كه مي

ارمنيان از طريق ارمنستان متمايل به روسيه خواهد بود. آرتساخ را به عنوان 
يك واحد جداگانه يا بصورت متحد با زانگزور و باز هم به شكل واحد 

هاي جداگانه توان پذيرفت. ارتش بزرگ انقالب روسيه بخشجداگانه نمي
  قفقاز... را جزو حكومت روسيه درخواهد آورد.

اعالم شود حتي اگر  "دور آوديسيان: موضعگيري ارمنيان بايد علناآستوازا  
ارتش بزرگ روسيه به قفقاز لشكركشي كند. اين تقاضا بايد به آنها نيز 
مطرح شود. رفتار روسيه بلشويكي در قبال ارمنستان مشكوك است. 
موضعگيري مردم ما بايد واضح و روشن باشد، حتي در نظام سوسياليستي 

  غ و زانگزور بايد بخشي از ارمنستان باشند.نيز، قرابا
نيكالي ايساخانيان : بايد بطور عملي به اين مسئله پرداخت. مسئله   

موضعگيري بايد از نياز حفظ موجوديت فيزيكي ارمنيان قراباغ جوشيده و 
ها سرچشمه گرفته باشد و تنها وسيله آن ارمنستان است. ساير موضعگيري

خواهد بود. از همين جا نيز موضعگيري ارمني داراي اهميت درجه دوم 
گيرد. اگر تا يك ماه پيش ارمنيان آرتساخ در ارمنيان آرتساخ سرچشمه مي

مورد انتخاب موضعگيري خود مطمئن نبود، اما امروز اين دودلي وجود 
تونند با آذربايجان ندارد، زيرا ارمنيان آرتساخ معتقدند كه هيچ ارتباطي نمي

توانيم مدت ليكن يك امر را نيز بايد در نظر داشت. ما نميداشته باشند 
  طوالني به جنگ ادامه دهيم.

 cassus bellتواند به جنگ به صورت عملكرد متحد با ارمنستان نيز مي  
كنم كه با خدمت كند. براي اينكه از اين وضعيت جلوگيري كنيم، فكر مي

به عنوان حامي و قيم خود  رد ارتباط با آذربايجان، بايد دولت ارمنستان را
  بپذيريم.

آسالن شاهنازاريان: بيائيد مسئله موضعگيري را كنار بگذاريم چون كه اين   
حل صحيح مسئله اين است كه اگر مردم آرتساخ و  "كار مردم است. فعال

هايي از ارمنستان دريافت كنند، امور خود را تا حل زانگزور بتوانند كمك
  د.نهايي مسئله اداره كنن

هاروتيون توميان: ... نخست الزم است به جنگ پايان داد. موضعگيري ما   
ارمني است ولي چون اين يك ماهيت موقتي دارد، لذابايد تقاضا كرد كه 

هاي دولت آرتساخ توسط شوراي ملي و با برخورداري از كليه ارگان
  ارمنستان اداره شود...

حل مسئله محسوب  "تساخ فعالآستوازادور آوديسيان: اتحاد زانگزور و آر  
يابد. تا آنجا كه مسئله چنين شود زيرا بعد از آن هم جنگ ضرورت مينمي

  اي حل كرد.است بايد آن را بصورت ريشه
آرسن ميكايليان: جنگ پايان نيافته است. بله، مسئله آرتساخ بايد از طريق   

آنقدر هم  جنگ حل شود. در گذشته ارتباط سيونيك و آرتساخ با ارمنستان
مستحكم نبود و اينها نوعي مناطق نيمه مستقل بودند. ليكن اين امر به علت 
تمايل ملت ارمن يا دولت پيشين ارمنسنان نبوده بلكه متعاقب سياست دولت

اند ارمنسنان و ارمنيان هاي نيرومند بوده است. آنها به اين وسيله تالش كرده
اكنون نيز مرتكب شد، نواحي ارمني را تضعيف كنند. اين اشتباه را نبايد 

بايد متحد باشند. اين ارتباط و وابستگي نه تنها تحت عنوان قيموميت بايد 
مستحكم و استوار باشد... از هر جهت كه بر مسئله نگاه كنيم، فرقي نمي

  كند، ما موضعگيري ارمني داريم.
  شود:قطعنامه زير به اتفاق آراء پذيرفته مي  
فقنامه موقت منعقد شده ميان كنگره هفتم ارمنيان آرتساخ و از آنجا كه توا  

آذربايجان توسط دولت اخير نقض شده است، لذا ارمنيان آرتساخ هرگز 
داند. تحت هيچ شرايطي مشمول شدن در قلمرو آذربايجان را امكان پذير نمي

ناپذير جمهوري آرتساخ بايد با كل جامعه ارمني متحد شود و بخش جدايي
 "كند كه فعالتان را تشكيل دهد ليكن اگر شرايط سياسي ايجاب ميارمنس

اين امر به دولت ارمنستان اعالم نگردد، پس دراينصورت آرتساخ و زانگزور 
دانند و با توافق دولت ارمنستان شكل اداري خود را مجزا از آذربايجان مي

  كنند.ديگري را تدوين مي
ساخ، يادداشت تهيه گردد. براي تنظيم شود در مورد رويدادهاي آرتمقرر مي  

  شود:آن كميسيوني به اين شرح انتخاب مي
-آستوازادور آوديسيان، آسالن شاهنازاريان، آرشاوير كاماليان و تيگران تر

  گريگوريان.
آرتساخ براي فراخواني  - سپس فرمان درو فرمانده نيروهاي مسلح زانگزور  

تا  22ت تصميم گرفته شد افراد خدمت نظام خوانده شد. پس از تبادل نظرا
ساله به خدمت فراخوانده شوند. به مسئول امور داخله پيشنهاد شد فرمان 32

هاي الزم را در اين باره به تمام نواحي منتقل كنند. مقرر شد كه مقر دولت 
  موقت در روستاي تاغاوارت داخلي ناحيه واراندا قرار داشته باشد.

ه نمايندگان اعزامي به كنفرانس تفليس پرداخته در پايان بار ديگر به مسئل  
  مقرر گرديد اين افراد به اين منظور انتخاب گردند:
  آسالن شاهنازاريان، داويت آنانون و نرسس ناسيبيان.

  رئيس (امضاء)
  منشي (امضاء)
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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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Մաթեմատիկան Հայաստանում (Անգլերեն), աշխատասիրեց Էդիկ Բաղդասարյանը (Էդ. Գերմանիկ), Տորոնտո, 2015 
-Դավադրությունը Հայ Ժողովրդի Պատմության մեջ, Տորոնտո, Կանադա, 2016 

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

-Aran, Azerbaijan, Crime and expansionism, Toronto, 2016 
تورونتو  ١٣٩۵فارسی –جمهوری آرارات  Արարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian 

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

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