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Իսրայելը օրեր առաջ զենքի վաճառք իրականացրեց 
Ադրբեջանին, որը լայն քննարկման առիթ դարձավ 
Հայաստանում և Իրանում: Եթե հայկական կողմում 
մեծամասնություն էր կազմում ՝ «դե բիզնես ա, փող 
ունենանք, մենք էլ կառնենքե արտահայտությունը, ապա 
Իրանը, ով շատ լուրջ կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանում 
գտնվող իսրայելական զենքը կրակելու է Իրանի վրա, 
միանգամից լուրջ քայլերի գնաց ու ինչ-որ կողմին 
արդարացնելու և իր մեղքը փնտրելու փոխարեն, փորձում է 
մեղմել տվյալ հարցի վտանգները: 
Զենքի վաճառքից օրեր անց Իրանը պաշտոնապես 
հայտարարեց, որ պատրաստ է համագործակցել 
Հայաստանի հետ: ԱԺ նախագահների հանդիպման 
ժամանակ Իրանի ներկայացուցիչը որոշ 
պայմանավորվածություններ ունեցավ Արա Բաբլոյանի հետ: 
Իրանը շատ լավ գիտակցում է, որ հնարավոր ռազմական 
բախման դեպքում Հայաստանն է իր միակ հարևանը, ում 
վրա կարող է հույս դնել, քանի որ Հայաստանը ևս գտնվում է 
ռազմական բախման մեջ, ապա համագործակցությունը 
փոխշահավետ է երկու կողմի համար: 
Չգիտեմ նշված պայմանավորվածությունը ինչ փուլում է, 
բայց Իրանը ամեն կերպ արտահայտում է իր դիրքորոշումը 
Հայաստանի հետ հետագա համագործակցության մասին: 
Համացանցում արդեն տարածում է գտել Իրանում 
կատարված լուսանկարը, որտեղ իրանցի կանայք կանգնած 
են Արցախի դրոշով: Իսկ քաղաքականության, հատկապես 
ռազմական քաղաքականության մեջ պատահական քայլեր և 
մեսիջներ չեն լինում:                    Ashot Asatryan-ի ֆեյսբուքյան էջից 
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)17(  

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

  

  نشست سوم
  

  ايليان، منشي: آ. ترگريگوريان.سومين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار شد. رئيس جلسه: آرسن ميك 1920آوريل  30  
  دستور جلسه

  گزارش ن. ناسيبيان (نماينده جرابرد) -1  
  پذيرش نمايندگان شوشي -2  
  گماشتن مقامات -3  
  مسئله خواروبار -4  
  مسئله مهاجران -5  
  انتخاب رئيس -6  

تغيير كرد. در اثر ازدحام و  "ود. اما وضع خاچن پس از سقوط آسكران كالگزارش ن. ناسيبيان: تا وقتي كه آسكران در دست ما بود، اوضاع به اندازه كافي مناسب ب
ها هاي نظامي دچار نگراني شدند و هر يك از آنان در پي حمايت از خانواده خود برآمد. جبههوحشت جمعيت اولين روستاهاي تصرف شده به وسيله دشمن در ميان گروه

نشيني كردند. يك رشته از روستاها توسط دشمن به آتش كشيده شد و اگر چه دشمن نيروهاي زيادي را بر عليه كا عقبسونزني - شد و به طرف بالوجابتدريج خالي مي
شد. به همين ترتيب روستاهاي بالوجا، غريشباغ، نوراگيوغ، مهديشن، پاهلور، روستاها بسيج نكرده بود اما به علت ضعف مقاومت بسياري از روستاها به آتش كشيده مي

كند و سپاهيان متوجه امر گردند، در آنوقت اين جنجال و آشوب فروكش ميتر مياميلو طعمه آتش شدند. وقتي كه ساكنان روستاهاي در معرض خطر راهي مناطق امنج
  يابند.شده از اوضاع آگاهي مي

گردد. كنگره در اضاي دولت موقت براي انتخاب نمايندگان كنگره دريافت ميدارند. در اين زمان بود كه تقشوند و جبهه را سر پا نگه ميهفتصد نفر جمع مي - ششصد  
شوند. نمايندگان گلستان به علت وضعيت شود و قطعنامه معروف آشنا بر همه شما صادر شده نمايندگان اعزامي به تفليس برگزيده ميآوريل در آقدام برگزار مي 27روز 

 100د. همين شرايط در روستاها نيز حاكم بود... گلستان در صدد انعقاد پيمان صلح بود و به همين علت هيئتي متشكل از شوند در كنگره شركت نمايجنگي موفق نمي
گتاشن  اشت. تركها زماني كه بهنماينده اعزام كرد ليكن تركها اكثر آنان را كشتند و بقيه را مورد شكنجه قرار دادند. سه بار اين تالش صورت گرفت اما نتيجه مثبتي ند

كنند شوند اهالي گتاشن تا حدي به اين درخواست عمل ميپرچم سفيد بلند كردند، آنها به روستا نزديك شده خواستار تحويل سالحها مي "نزديك شدند روستائيان اجبارا
شوند و تركها را مجبور به عقب نشيني ميسالح متوسل ميپيوندد. جوانان خشمگين به كنند و وحشيگري و قتل و غارت بوقوع ميو در اين زمان تركها به روستا حمله مي

كنند كه اگر چه دستوري از طرف شوند سوارهايي براي درخواست كمك از قشون ارمني به باسارگچار بفرستند. قشون ارمني اعالم ميكنند و ارمنيان منطقه مجبور مي
كنند... چنانكه اطالع داريم در ناحيه گلستان و گتاشن قحطي س از آن تركها چند بار درخواست صلح ميبه كمك خواهند شتافت... پ "اند اما حتمادولت دريافت نكرده

توانند به تهيدستان غذا روستا مهاجرت كردهاند، امكانات ناكافي است و به زحمت مي 22بخش نيست. اهالي كامل است... وضعيت مهاجران و پناهندگان در خاچن رضايت
  رسد...نفر مي 1500پناهندگان در خاچن به برسانند. شمار 

  كند.رئيس مسئله نمايندگان را يادآوري مي  
اند. همراهان تنها روستاهاي... تهپاسخي به نامه ما توسط نمايندگان بازگشته از تفليس نرسيده است. آنها در خاچن تنها براي چند دقيقه با اهالي ارمني منطقه ديداري داش -  

سپس آنها اند. ولي زماني كه نمايندگان ارمني پيشنهاد كردند تا روستاهاي ارمني را هم بازديد كنند، آنها به بهانه نداشتن وقت موافقت نكردند. نان نشان دادهتركها را به آ
است به دولت ارمنستان اطالع داد كه هيئت وظيفه خود  اند تنها ميتوان حدس و گمان كرد. الزماز روستاهاي ترك نشين به تتوجور رفتند. اينكه چرا به نامه ما جواب نداده

  را در قبال مردم ارمني انجام نداده است...
  رئيس:
  منشي: (امضاء)
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Ըստ ա
գործո
Պաշտ
ընթաց
կառա
տարբե
երբ խ
ձեւավ
օրյա ժ
կառա
Կենսա
Բակո
Ստեփ
1977թ
դպրոց
1978-8
1981թ
արտա
փակա
շինան
1983-1
գիտա
որպես
1987-1
վարչո
1988 թ
է: 
1990 
ինքնա
1992-1
պետի
1993-1
1995-1
կապեր
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իր 

աքապետ Էդու
գամավոր: 

գաղտնի
րդարանում հ

ագահ Ռոմելա
նենք, ո
ություններում
ագահ Բակ

ակցության պա
ԱԺ երե

ովրդավարութ
ակցություններ
ող նախագահ
խի նոր Սահ

ար սահմանվել
ային ժողովի

հետո արդեն
ապետական ը
սդրությունն
ապատասխան

ին: 
թ-ին` Արցախո

աժողովրդակա
ագահ, այնպես

նախադեպ Ա
այդմ, ընտրվա
ող նախագահ
տոնի ստանձ
ցքում, նորըն

ավարություն ե
երության նա
խորհրդարան

վորմանը: Կառ
ժամկետում ն

ավարության գ
ագրություն 

Սահակյանը
փանակերտ քա
թ. ավարտել
ցը: 
80թթ. ծառայե

թ. ընդունվել է
ադրական մ
անագործ-մեխ
նյութերի կոմբ
1987թթ. աշխ

ական վարչութ
ս վարպետ-ռե
1990թթ. աշխ

ությունում` որ
թվականից Ար

թ. ընդգ
ապաշտպանա
1993թթ. - Լ

ի տեղակալ: 
1995թթ. - ԼՂՀ
1996թթ. - Լ

երի գծով տեղա

ւարդ Աղաբեկ

ի քվեարկ
հայտարարել 

ա Դադայանը: 
որ Արցա
մ առաջադրվե
ո Սահակյա

ատգամավոր Է
եք խմբակց
թյուն» ե
րը հայտարար
Բակո Սահակ
հմանադրությ
լ է անցումայի
լիազորությու

ն տեղի կունե
ընտրությունն

ու կառավա
նեցվեն նախա

ում անցումայ
ան քվեարկո
ս էլ` նոր խորհ
րցախում եղե

ած թեկնածուն
հի լիազորութ
ձնման  օրվ
նտիր նախա
եւ հայտարար
ախորդ հետը
նը մասնակց
ռավարության
նորընտիր նա

գործնեության

ծնվել է 1960
աղաքում: 
է Ստեփանա

ել է խորհրդայ
է աշխատանք

մեքենայացվա
խանիկ: Աշխա
բինատում` որ

խատել է հնու
թյան Ստեփա
եստավրատոր
խատել է մա
րպես մատակա
րցախյան շար

գրկվել է 
ական ուժերում
ԼՂՀ ինքնապ

Հ ՊԲ թիկունք
ԼՂՀ ՊԲ հ
ակալ: 

կյանի օգտին

կության
է հաշվիչ հ

ախի նա
ել է երկու թեկ
անը եւ
Էդուարդ Աղա
ցություններ՝
եւ «Դա
րել էին, որ
կյանի թեկնա
յամբ 2017-20
ին ժամանակա
ւնների ժամկ
ենան Արցախ

ներ: Այդ ընթ
արման կար
ագահական

ային շրջանի ա
ւթյամբ կըն
հրդարան: Ըն
ել է 1995 թ-ին:
ն իր պաշտոն
թյունների ավ
վանից սկսա
ագահը պետք

ի կառավարո
նտրական զա

ցում  էր կա
ն կազմավորո

ախագահը հր
ն ծրագիրը: 

 թվականի օգ

ակերտի թիվ

յին բանակում
քի Ստեփանա
ծ կոմբինատ
ատել է Ստ

րպես քարջարդ
ւթյունների վ

անակերտի մ
ր: 
ատակարարմ
արար: 
րժման առաջա

Լեռնային
մ: 

պաշտպանութ

քի շտաբի պետ
հրամանատար

ն քվեարկել է

արդյունքներ
հանձնաժողով

ախագահակա
կնածու՝ գործո
«Շարժում–88

աբեկյանը։ 
«Հայրենիք

աշնակցություն
սատարում ե

ածությունը։  
020 թթ. երկր
աշրջան, մինչ

կետի ավարտ
խի նախագահ
թացքում երկր
րգը պետք

կառավարմա

ավարտից հետ
նտրվի ինչպե
նտրություններ
: 

նը ստանձնում
վարտման օր

ած՝ 20 օրվ
ք է ձեւավոր
ւթյան կազմը՝
արգացումներ
առավարությա
ումից հետո 2
րապարակում

գոստոսի 30-ի

1 միջնակար

մ: 
ակերտի թիվ
տում` որպե

տեփանակերտ
դ բանվոր: 

վերականգնմա
մասնաճյուղու

ման մարզայի

ամարտիկների

Ղարաբաղ

թյան կոմիտե

տ: 
րի` արտաքի

4 

րը 
վի 

ան 
ող 
8» 

ք», 
ն» 
են 

րի 
եւ 

տը, 
հի 
րի 

է 
ան 

տո, 
ես 
րի 

մ է 
րը: 
վա 
րի 
՝ ի 

րի, 
ան 
0- 
է 

ին, 

րգ 

9 
ես 

տի 

ան 
մ` 

ին 

ից 

ղի 

եի 

ին 



 

 

1996
հրա
1997
գործ
օգնա
1999
2001
ազգ
ազգ
գենե
2007
Հան
Պար
և 
աստ
ծառ
Սար
Հան
անվ
օրին
անդ
Ավա
իրա
Ամո
 
Առ

 201
1083
Արց
հայտ
Մոր
Առա
Մար
Վեց
զույ
պահ
ճան
 

Հ

Հայկ
նոթ
ժամ
ընկե
է, որ
EcoP
հատ

6-1997թթ. - Լ
ամանատարի տ
7-1999թթ. - 
ծերի եւ ա
ական: 
9-2001թթ. - ԼՂ
1 -2007թթ. - 
գային անվտա
գային անվտա
երալ-մայորի զ
7թ. սեպտեմ
նրապետությա
րգեւատրվել է
Ռուսաստան

տիճանի շքա
ռայություններ
րգսյան» եւ այ
նդիսանում 
վտանգության
նապահպանո

դամ: 
արտել է 
ավագիտությա
ուսնացած է, ո

ռաջին կիսա

7 թվականի 
3 երեխա, որո
ցախի Առ
տնում են, որ 
ր և մանկան 
ավելագույն 
րտակերտում

ց ամիսների ը
գեր՝ Ստեփա
հպանման կ
նապարհով): 

Հայաստան

կական TSD
թատետրեր 
մանակ TSD
երության հիմ
ր սարքը հասա
Pad սարքը մ

տկանիշները։ 

ԼՂՀ ՊԲ 10-րդ
տեղակալ: 

Հայաստանի
ազգային ա

ՂՀ ներքին գո
Լեռնային Ղ

անգության 
անգության ծ
զինվորական 
մբերի 7-ից 
ան Նախագահ
է ԼՂՀ «Մարտ
ի Դաշնությ
նշաններով, 
րի համար» 1
յլ մեդալներով

է Ռո
ն, պ
ության հարցե

Արցախի 
ան ֆակուլտետ
ունի երկու զա

ամյակում Ա
երե

առաջին կիսա
ոնցից 565-ը՝ տ
ռողջապահութ
միայն 870 երե
առողջությա
ծնունդներ 

մ՝ 96 երեխա: 
ընթացքում Ար
անակերտի Մ
ենտրոնում, 

ում սկսել ե
նոթատ

D ընկերութ
թողարկել։ 

D (Technolog
մնադիր ու տն
անելի կդառնա
միավորում է

Գրառումներ

դ լեռնահրաձգ

ի Հանրապետ
նվտանգությա

ործերի նախա
Ղարաբաղի Հա

պետվարչությ
ծառայության
կոչում: 

- Լեռնայ
հ: 
տական խաչ»
յան «Պետր
ՀՀ «Հայրենի
-ին աստիճա

վ: 
ուսաստանի 
պաշտպանութ
երով ակադե

պետական 
տը: 

ավակ: 

Արցախում
եխա 

ամյակում Ար
տղա, 518-ը՝ աղ
թյան նախ
եխա ծնվել է Ս

ան պահպանմ
շրջաններից

րցախում արձ
Մոր և մանկա

(բեղմնավորվ

են թողարկ
տետրեր 

թյունը սկս
Նոր սարքի

gy and Sci
նօրեն Վահան 
ա մոտ ժաման
է նոթատետր
ր հնարավոր 

ÈàôÚê # 

Լույս 

գային դիվիզի

տության ներ
ան նախարա

արար: 
անրապետութ

թյան պետ, Լ
ն տնօրեն: Ո

ին Ղարաբա

» 1-ին աստիճա
ոս Մեծ» 
իքին մատուց

անի, ՀՀ «Վազ

Դաշնութ
թյան 
եմիայի իսկակ

համալսարա

մ ծնվել է 10

 
րցախում ծնվ
ղջիկ: 
խարարությու
Ստեփանակեր

ման կենտրոն
ց գրանցվել 

ձանագրվել են
ան առողջութ
վել են բնակ

կել սմարթ 

սել է սմա
ի շնորհանդ
ience Dynam
Շաքարյանը 

նակներս 
րի ու պլանշե

է անել ջնջ
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Ամսագի

իայի 

րքին 
արի 

թյան 
ԼՂՀ 

Ունի 

աղի 

անի 
1-ին 
ցած 

զգեն 

թյան 
եւ 

կան 

անի 

083 

վել է 

ւնից 
րտի 

նում: 
է 

ն 13 
թյան 
կան 

–

արթ- 
դեսի 
mics) 

նշել 

ետի 
ջվող 

գրիչնե
ջնջել 
ամբող
վառա

Նոթա
հավելվ
գրառո
Ըստ 
պահպ
դեպքե
փոխա
 
2017

2017 
զբոսա
մասին
ժամա
ներդր
կոմիտ
Նրա 
Հայաս
հազար
Ռուսա
Միեւն
Հայաս
Իրաքի
Կանա
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իր 

երով, կամ մա
ռետինով։ Գր

ղջությամբ՝ նո
արանում կամ է

ատետրի «խ
լվածների օ
ումները պահե
սարքը ստեղ

պանելու հնա
երի» համար 

արինել տասնյա

7 թվականի
է ժամանե

թվականի 
աշրջային այցե
ն հուլիսի 1

անակ ասա
րումների նա
տեի ղեկավար

խոսքով՝ 20
ստան է ժամա

ար): Ամենամե
աստանից, նա
նույն ժամանա
ստանի համա
ից, Ուզբեկստ

ադայից եւ 

արկերներով ո
րառումնեը կա
ոթատետրը տ
էլ ֆենով։ 

 

խելացիությու
օգնությամբ 
ելու հնարավո
ղծողների մտ

արավորության
մեկ էլեկտրոն
ակ թղթե նոթ

ի 1-ին եռա
ել 18,2 տոկ

զբոսաշ

1-ին ե
ելությունները
19-ին՝ լրագր

աց  Տնտեսա
ախարարությա
ր Զարմինե Զե
017 թվական
անել գրեթե 30
եծ թվով զբ
աեւ հարեւան
ակ, ավելի շատ

ար համեմատա
տանից եւ Թու

Իսպանիայ

ու մատիտներ
արելի է ջնջե

տաքացնելով մ

ւնը» Andro
ամպային 

որությունն է։
տահղացման՝ 
ն շնորհիվ «
նային նոթատ

թատետրերի։ 

մսյակում Հ
կոսով ավել
րջիկ 

եռամսյակում 
ը աճել են 18,2
րողների հետ
ական զար
ան Տուրիզմ
եյթունցյանը:
նի առաջին 
00 հազար զբո
բոսաշրջիկներ
ն Վրաստանի
տ տուրիստնե
աբար նոր ուղ
ւրքմենստանի
յից: «Հետա

րով, որից հետ
լ մասամբ կա
միկրոալիքայի

 
id ու IO
համակարգո

գրառումներ
«կյանքի բոլո

տետրը կարող

Հայաստան
լի շատ 

 
Հայաստա

2 տոկոսով: Ա
տ հանդիպմա
րգացման 
մի պետակա

3 ամիսների
ոսաշրջիկ (298
ր են ժաման
ից եւ Իրանի
եր են սկսել գա
ղղությունների
ից, ինչպես նա
ազոտվում ե

տո 
ամ 
ին 

OS 
ւմ 

րը 
որ 

ղ է 

ն 

ան 
Այս 
ան 
եւ 

ան 

ին 
8,5 
նել 
ից: 
ալ 
ից՝ 
եւ 
են 



 

 

Հնդ
հաս
 

դա

Բյու
տու
կար
այստ
կենտ
այսօ
Սեր
Լրա
Արե
է 
գիտ
համ
Բյու
Արա
«Հա
կար
տու
չկան
մինչ
ունի
արժ
այլ մ
Արե
տար
է, 
բար
զբոս
պայ
կպա
տու
այցե
այցե
Աստ
«աս
ստե

կաստանի, Չ
ստատելու հնա

Բյուրակա
առնալ գիտ

ւրականի ա
ւրիզմում նո
րեւորագույն հ
տեղ նախա
տրոն ստեղծե
օր՝ հուլիսի 19

րժ Սարգսյանի
ագրողների հե
եգ Միքայելյան
ներառել ա

տական կեն
մալսարաններ
ւրականի աս
ագածի հարա
այաստանում 
րգավորված չէ
ւրիստական ե
ն, չկան նա
չդեռ այս առ
ի»,- ասաց նա
ժեքը դա նվաճ
մեր պատմամ
եգ Միքայելյա
րեկան 5 հազ
իսկ հիմնակ

րելավումն 
սաշրջիկների 
յմաններ ստ

ահանջվեն, եւ 
ւրիզմի կազմ
ելությունները
ելուների թիվը

տղադիտարան
ստղային դարպ
եղծել, որտ

Չինաստանի 
արավորությու

նի աստղա
տական տու

կենտրոնն

աստղադիտար
որ ուղղությ
հանգույցների

ատեսվում է 
ել: Նման Կեն
9-ին, ներկայա
ին, որն այցելե
ետ զրույցում
նը հայտնեց, ո

այցելություննե
նտրոններ, 
ր եւ հնագույ
ստղադիտարա

ավային լանջի
նման կ

է, պատահում
երթուղիների մ
աեւ այս թե
ումով Հայաս
ա՝ հավելելով
ճումների պատ
մշակութային ժ
նը նշեց, որ Բ

զար մարդ է կա
կան խնդիրը

է: Նրա 
եւ այլ ա

տեղծելու հա
այդ դեպքում

մակերպիչներ
ը կընդգրկեն 
ը կտրուկ կաճ
նի տնօրենը հ
պասների» մո
եղ սպասա

եւ Ճապոնիա
ւնները»,- հավ

ադիտարան
ւրիզմի կար

ներից մեկը

րանը կարո
յան՝ գիտա
ից մեկը, եւ 

հատուկ Ա
նտրոնի ստեղծ
ացվեց  Հայաստ
ել էր աստղադ
մ աստղադիտ
որ գիտական 
եր ինչպես 
այնպես էլ 
յն աստղադի
անը դիտարկ
ին կարեւորա
կենտրոններ 
մ է, որ դրանք
մեջ, սակայն հ
եմայով հետա
ստանը ահռել
վ, որ Հայաստ
տմությունը չէ
ժառանգությո

Բյուրականի ա
ազմում, եւ սա

ը կենցաղայի
խոսքով՝ 

այցելուների 
ամար  փոք
մ, ինչպես հավ
ը, իրենք ա
իրենց երթո

ճի: 
հայտնեց, որ, 
ոտ ծրագրվել է
ասրահ կլին

ÈàôÚê # 

Լույս 

այի հետ կապ
վելեց նա: 

նը կարող է
րեւորագու
 

ող է դառ
ական տուրի

այս նպատա
Այցելությունն
ծման նախագ
տանի նախագ

դիտարան: 
տարանի տնօ

տուրիզմը կա
ժամանակա

միջնադար
իտարաններ, 
կվում է որպ

ագույն հանգո
այցելությո

ք ընդգրկվում
հատուկ ծրագ
ազոտություն
լի հարստությ
տանի հիմնակ
է, որոնք չեն ե
ունը: 
այցելուների թ
ա շատ փոքր 
ին պայմանն

աշակերտնե
համար տա

քր ներդրում
վաստիացնում
աստղադիտար
ուղիների մեջ

այսպես կոչվ
է  ոչ մեծ կառ
նի, հայկակ
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Ամսագի

պեր 

է 
ւյն 

 
ռնալ 
իզմի 

ակով 
ների 
գիծը 
գահ 

օրեն 
արող 
ակից 
րյան 

իսկ 
պես 
ույց: 
ունը 
մ են 
գրեր 
ներ, 

թյուն 
կան 

եղել, 

թիվը 
թիվ 

ների 
երի, 
նելի 

մներ 
մ են 
րան 
, եւ 

ված, 
ռույց 
կան 

աստղ
հնարա
ծանոթ
գիտելի
մինչեւ
լսարա
աստղ
աստղ
Համբա
Աստղա
երիտա
առաջա
հիմնվա
հայկա
Իսկ վ
Բյուրա
տեխն
դասըն
Ինչպե
նախա
բերվել
ներկա
կընդո
 

«Ս
շնոր

Մայր 
ճեմար
Ամենա
նախա
արարո
Մայր 
Առաքե
պատվ
Նազա
Սունի
գնահա
բազմա
«Էջ Մ
բերվեց

2017 Ã.  էջ 3  

իր 

ղագիտության
ավոր կլինի վ
թանալ այ
լիքների զարգա
ւ մեր օրերը

ան: Այցելությ
ղադիտակով 
ղադիտակի 
արձումյանի թ

ղադիտարանի
ասարդ կա
արկվում է նա

ված առկա եւ
ական վիրտու

վիրտուալ ա
ականի աստ

նիկայի, ժամ
նթացների կա
ես հայտնեց
ագահին է ներ
լ կարճ ժամկ

այացնելու մաս
ունվի: 

Սուրբ Ներս
րհվել Կալկ

վարչությ

Աթոռ Սու
րանի հանդիս
այն Հայոց 

ագահությամբ
րողություն: 

աթոռից հ
քելական Սուր
վո բարձր 

արեթ եկեղեցո
իլ Սոբթիին 
ատություն 
արդյուն վաստ
Միածինն ի Հ
ցին Հայրապե

ն պատմությ
վիրտուալ տե
յս տարած

գացման հետ՝ ժ
ը, ինչպես ն
յունների ծրա

գիշերային 
հետ ծան

թանգարան այ
ի գիտակրթակ
ադրերի նե
աեւ գիտակրթ
ւ հեռակա ո
ւալ աստղադ

աստղագիտութ
տղադիտարան
մանակակից 

ազմակերպման
ց Արեգ Մ
րկայացվել, ե

կետում նրան 
սին, որից հետ

սես Շնորհա
կաթայի Ս.
յան փոխա

ւրբ Էջմիածն
սությունների 

Կաթողիկոս
բ տեղի ունեցա

հայտնում ե
րբ Եկեղեցու 
շքանշան հ

ու վարչության
եւ տիկին

նրանց եկե
տակի: 
Հօրէ» շարակ
ետական սրբ

թյան թանգա
եխնոլոգիաներ
ծքում աս
ժայռապատկե

նաեւ դասախ
ագրի մեջ կը

երկնքի դ
նոթացումը 

այցելությունը:
կան դերի ամ
երգրավման 

թական կենտր
ւսուցման գա

դիտարանի օգ
թյան զարգա
նը հզոր հա

կայքի եւ 
ն անհրաժեշտ

Միքայելյանը, 
եւ համաձայնո

ավելի մանրա
տո այն կքննա

ալի» շքանշ
. Նազարեթ

ատենապետ

նում` Գեւոր
դահլիճում, 

ս Գարեգին 
ավ շքանշանն

են, որ Հ
«Սուրբ Ներս

հանձնվեց Կ
ն փոխատենա

ն Սյուզան 
եղեցանվեր 

կանի երգեցող
բատառ կոնդա

արան, որտե
րի կիրառմամ

ստղագիտակա
երներից սկսա

խոսություններ
նդգրկվի փոք

դիտումը, մե
եւ Վիկտո

մրապնդման 
նպատակո

րոնի ստեղծու
աղափարի վր
գտագործմամ

ացման համա
ամակարգչայի

ուսումնակա
տություն ունի

այս ամեն
ություն է ձեռ
ամասն ծրագի

արվի եւ որոշո

շաններ են 
թ եկեղեցու
տերին 

րգյան հոգեւո
հուլիսի 18-ի

Բ-ի բարձ
ների հանձնմա

Հայաստանյա
սես Շնորհալի

Կալկաթայի Ս
ապետեր տիա

Ռուբենին` 
ընթացքի 

ղության ներք
ակները, որոն

եղ 
մբ 

ան 
ած 
րի 
քր 
եծ 
որ 

եւ 
ով 
ւմ՝ 
րա 
մբ: 
ար 
ին 

ան 
: 
նը 
ռք 
իր 
ւմ 

ւ 

 
որ 
ին, 
ձր 

ան 

այց 
ի» 
Ս. 

ար 
ի 

եւ 

քո 
նք 



 

 

ընթ
տնօ
Մայ
եպի
Ամե
շքա
տիկ
երա
Նազ
հավ
կյան
զորա
իրեն
համ
Ցեր
Մայ
Վեր
բաշ
Կաթ
անդ
հայո
Հայր
ժառ
մեր 
հաս
արձ
եկեղ
նորո
սրբա
կյան
Մար
գնա
Սրբ
շար
սիրո
ու հ
Հան
«Պա
Արա
միա
Հնդ
Մար
Աթո
 

վա
ի

Շատ
ձեւե
բերե
հայտ
Ման
Վյա
ռուս
Հայա
անց

թերցեցին Մա
օրեն Գերաշնո
յր Աթոռի լ

իսկոպոս Հակո
ենայն Հայոց

անշանների շն
կին Սյուզան 

ախտագետ զգ
զարեթ եկեղ
վաստիացրեցի
նքում արձան
ակցության, 
նց ծառայութ
մայնքի, Հայոց
րեկույթին երա
յր Աթոռի եւ Հ

րջում մեծարյա
խեց Նորին 
թողիկոսը: Գ
դաստանից նե
որդիների պ
րապետը նշե

ռանգության, 
նախնիները

ստատություն
ձանագրեց, որ
ղեցու վարչու
ոգվեցին եւ 
ավայրերը` շա
նքում, բ
րդասիրական

ահատանքը հա
բությունը պա
րունակել իրեն
ով ու նվիրում

հայրենիքը: 
նդիսությունն 
ահպանիչ» աղ
արողությանը 
աբանները, ՀՀ 

կաստանում 
րտիրոսյանը, 
ոռի պաշտոնե

Շատ ծիծ
արորդակա
իր լեզուն պ

տ ծիծաղելի է
երով, վարորդ
ելով՝ իր լեզո
տարարել է 
նուկյանը՝ մե

աչեսլավ Վոլոդ
սաց լեզվին 
աստանի վա

ցնեն Ռուսաստ

այր Աթոռի 
որհ Տ. Մուշե
լուսարարապե
ոբյանը: 
ց Գարեգին 

նորհումից հետ
Ռուբենն այ

գացումները փ
ղեցու վարչո
ին, որ բոլոր 

նագրվել են շնո
ում օրհնութ

թյունը բերել 
ց Եկեղեցու եւ
աժշտական կա
ՀԲԸՄ հայորդյ
ալներին եւ ն
Սրբություն 
Գոհունակութ
երս արդյունա
պարգեւատրմ
եց, որ նրանք
որ դարերի մ
` հաստատել
ներ: Նորին 

ր վերջին տար
ւթյան նախա

պայծառաց
արունակելով 
բարեզարդվեց
ն ճեմարանը
այտնելով վար
ատգամեց նո
նց օգտակար
մով հանդեպ 

ամփոփվեց 
ղոթքով: 

ներկա էին 
Սփյուռքի նա

ՀՀ արտակա
ՀՀ ԱԳՆ 

եությունը: 

ծաղելի է, ե
ան վկայակա
պարտադրե

Մանո
է, երբ մի երկ
դական իրավ
ուն պարտա
Հանրային խ

եկնաբանելով 
դինի հայտարա

պաշտոնակա
արորդական 
տանի տարած

Վարչա-տնտ
եղ եպիսկոպո
ետ Գերաշնո

Բ Կաթող
տո տիար Սո
յս ուրախալի

փոխանցեցին 
ության փոխ
ձեռքբերումն
որհիվ Վեհափ

թյամբ եւ պի
հօգուտ Հն

ւ Հայրենիքի: 
ատարումներ

դյաց տների սա
ներկաներին 
Գարեգին Բ 

թյուն հայտն
ավոր ծառայու
ման առիթո
ք ավանդապ

մեջ Հնդկաստա
լով եկեղեցին
Սրբությունը

րիներին շնորհ
անձախնդրությ
ցան Հնդկաս
վ իրենց առա
ց նաեւ 
ը: Վերջում,
րչության անդ
ույն նախան

ր ծառայությո
Հայոց Եկեղե

Ամենայն Հայ

Մայր Աթո
ախարար Հրա
րգ եւ լիազոր
ներկայացուց

րբ ՌԴ-ն փ
անը պատճ
ել այլ երկր

ուկյան 
կիր փորձում 
վունքի վկայա
դրել այլ երկ

խորհրդի նախ
ՌԴ Պետդ

արությանը, թ
ան կարգավի

իրավունքի 
ծքում: 

ÈàôÚê # 

Լույս 

տեսական բա
ոս Բաբայանը
որհ Տ. Հով

ղիկոսի ձեռա
ունիլ Սոբթին

ի առիթով իր
ներկաներին

խատենապետ
երը հնդկահա

փառ Հայրապե
իտի շարունա
նդկաստանի 

ով հանդես եկ
աները: 
իր օրհնությո
Ամենայն Հա

նելով Եկեղե
ւթյուն մատու
ով` Վեհափ

պահներն են 
անում կերտե

ներ եւ կրթակ
ը գնահատան
հիվ Ս. Նազա

թյան ամբողջո
ստանում հա

աքելությունն 
Կալկաթ

, վերստին 
դամներին, Նո
նձախնդրությա
ունը` շաղախվ
եցին, ժողովու

յոց Կաթողիկ

ռ Ս. Էջմիա
անուշ Հակոբյա
ր դեսպան Ար
ցիչներ եւ Մ

փորձում է 
ճառ բերելո
րի. Վազգեն

է արհեստակ
ականը պատճ
կրի: Այս մա
խագահ Վազ
դումայի խոսն
թե Հայաստան
իճակ տվեք, 

վկայականն
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Ամսագի

աժնի 
ը եւ 
նան 

ամբ 
ն եւ 
րենց 
ն: Ս. 
տերը 
այոց 
ետի 

ակեն 
հայ 

կան 

ունը 
այոց 
եցու 
ւցող 
փառ 

այն 
ել են 
կան 

նքով 
արեթ 
ովին 
այոց 

այս 
թայի 

իր 
որին 
ամբ 
ված 
ւրդն 

կոսի 

ածնի 
անը, 
րմեն 

Մայր 

ով՝ 
ն 

կան 
ճառ 

ասին 
զգեն 
նակ 
նում 

որ 
ներն 

«Ուղղ
անգլեր
օրինա
բայց ո
Շատ 
ձեւերո
բերելո
է բարձ
Ռուսա
Վազգ

Նրա 
աշխա
թվակա
ստորա
վարոր
ընդուն
Ռուսա
կոնվե
վարոր
միացա
տարբե
նույնպ
պարտ
վկայա
նոտա
ինչը ն
բայց 
Սահմա
վկայա
անընդ
 
Մահ

Կյանք
միությ
ԶՈՒ 
Ղուկա
Ղուկա
00 Կո
11-ին 
/Բաղր

2017 Ã.  էջ 4  

իր 

ղակի ծիծաղե
երենը տարած
ակ՝ Հնդկաստա
ոչ ոք դա չի պ
ծիծաղելի է, 

ով, վարորդա
ով՝ իր լեզուն պ
ձր պաշտոնա

աստանի պ
գեն Մանուկյա

խոսքով, վ
արհի բոլոր եր
անին Ժնեւու
ագրող երկր
րդական իրա
նվեց Վիենն

աստանը, ե
ենցիայի, յո
րդական իրավ
ած մյուս պե
երություններ

պես ստորա
տադրում է, 
ականով իր ե
արի կողմից թ
նորմալ է, նմա

դնել պետա
անադրությու

ականն իմ եր
դունելի»: 

հացել է բա

քի 68-րդ տա
թյան անդամ, 

պահեստի փ
աս Սիրունյան
աս Սիրունյան
ոնդի սուրբ Հո

հանգուցյա
րամյան 3/ ,

ղելի է: Գիտ
ծվել է եւ դա
անում այն եր
պարտադրել, 
երբ մի երկի

ական իրավու
պարտադրել 

ատար անձի կո
պաշտոնական
անը: 

վարորդական
րկրներում կա
ւմ ստորագրվե
րներում գործ
ավունքը, այ

նայի կոնվեն
եւ՛ Հայաստ
ուրաքանչյուր 
վունքը գործու

ետություններո
ր կան: Օր
ագրել է 
որ ազգային
երկիր գնալո

թարգանված ե
ան որոշ նրբո

ական հարց, 
ւնդ փոխես
րկրում անցնի

անաստեղծ

արում մահացե
գրողների տ

փոխգնդապետ
նը: 
նի հոգեհանգի
ովհաննես եկե

ալի աճյունը 
 որտեղից ժ

տե՞ք ինչն է 
արձել միջազգ
րկրորդ պետա
կյանքն է հա

իր փորձում է 
ւնքի վկայակ
այլ երկրի: Չն
ողմից, դժվար
ն կարծիք»

ն իրավունքի
արող ես օգտա
եց մի կոնվեն
ծում է ոչ 

այլ միջազգայ
նցիան, որին 
տանը: Ըստ

պետությա
ւմ է նաեւ այդ
ում: Չնայած
րինակ՝ Բրա

Վիեննայի 
ն վարորդակա
ու դեպքում ո
եւ հաստատվ
ություններ կ

ասել, որ 
, որ քո 
ի, ուղղակի ծ

ծ Ղուկաս Ս

ել է Հայաստ
տան գործադի
տ բանաստեղ

իստը հուլիսի
եղեցում: Հուլ

կդրվի գրո
ժամը 12-ին 

զարմանալի
գային լեզու, 
ական լեզուն 

անգեցրել դրա
արհեստակա

կանը պատճա
նայած դա հնչ
ր է դա համար
»,-հայտարարե

 
ի վկայական
ագործել. «194
նցիա, ըստ որ

թե ազգայի
այինը: 1968-ի

միացան ե
տ Վիեննա
ան ազգայի
դ կոնվենցիայի
ծ այդտեղ որ
ազիլիան, որ

կոնվենցիա
ան իրավունք
ունենաս նա

ված պատճեն
արող են լինե
դու պետք 
վարորդակա

ծիծաղելի է 

Սիրունյանը

 
տանի գրողներ
իր տնօրեն, Հ
ղծ, մանկագի

ի 3-ին ժամը 1
լիսի 4-ին ժամ
ողների տան

սգո թափոր

ին. 
եւ 
է, 

ան: 
ան 
առ 
չել 
րել 
եց 

նը 
49 
րի՝ 
ին 
ին 
եւ՛ 

այի 
ին 
ին 
ոշ 
րը 

ան, 
քի 
եւ 

նը, 
ել, 

է 
ան 
եւ 

ը 

րի 
ՀՀ 
իր 

8-
մը 
նը 
րը 



 

 

կուղ
Սիր
կատ
Ղու
Ուջա
1971
համ
հայո
Գեղ
աշխ
1989
վար
մշա
ռադ
հաղ
թվա
թվա
թեր
ամս
է ՀՀ
քար
Գրե
քան
ավե
1988
բան
ՀԳՄ
գրա
վեպ
գրա
ժողո
անվ
 

2016
ավե
ասվ
մաս
խոր
Դպր
փոխ
համ
հաս
 
Ար
Ալխ

ղևորվի Ար
րունյանների 
տարելու համա
ւկաս Սիրունյ
ան գյուղում (
1 թվականի
մալսարանի բ
ոց լեզու և 

ղամավան գյ
խատել է «Աշտ
9 թվականներ
րիչ։ 1989-1992

ակույթի ֆ
դիոհեռուստա
ղորդումների 
ականներին՝ 
ականներին՝ 
րթում, 1997-19
սագրի գլխավո
Հ պաշտպան
րոզչության վա
ել է մեծերի և
նի լեզուներով
ելի քան 23 գրք
8թ. 
նաստեղծությո
Մ Ստեփան 

ականության մ
պի համար ա
ական մրցանա

ովածուն ար
վան մանկապա

2016 թվակ
Հա

6 թվականին
ելացել է՝ 348.
ված է 2016 
սին հաշվե
րհրդարանակա
րոցների թիվ
խարեն): Համ
մեմատ, կրթո
սնելով 75 մլրդ

րցախի զին
խանլու գյո

րագածոտնի 
ընտանեկան

ար: 
յանը ծնվել է
այժմ` ՀՀ Արա

ին ավարտե
բանասիրակա

գրականությ
ուղի դպրոց
տարակ» թեր
րին՝ «Գարուն
2 թվականներ

ֆոնդում, 
ապետկոմի 

գլխավոր 
«Ազատամա
Արագածոտ

998 թվականն
որ խմբագիր։ 
ության նախա

արչության գլխ
և մանուկների
վ։ Գրել է նաև
քերի։ 

«Աստղածա
ունների ժողո

Զորյանի 
մրցանակի։ 2

արժանացել է 
ակի: Իսկ 2011
րժանացել է 
ատանեկան գ

կանին դպր
այաստանու

ն դպրոցակա
6-ից հասնելո
թվականի պ

տվությունում
ան մշտական

վը գրեթե նո
մապատասխա
ության ծախ
դ դրամի: 

նուժը վնաս
ուղի կրակա

ունի կոր

մարզի 
ն գերեզման

է 1949թ. դե
ագածոտնի մա
ել է Երևա
ան ֆակուլտե
յուն է դասա
ում,1972-1978

րթի խմբագրո
ն» ամսագրի պ
րին աշխատե
1992-1993 

ման
խմբագի

արտ» թերթ
տնի մարզայ
ներին՝ «Պարտ
1998-2010 թվ
արարության 

խավոր խմբագ
ի համար։ Թ

և կինոսցենար

աղիկ» 
ովածուի համա
անվան ման

2007թ. «Ուշա
«Հայը 21-ր

1թ. «Տառափն
ՀԳՄ Վախթ

գրականությա

րոցականն
ւմ ավելացե

անների թիվը
ով 352.6 հազ
պետբյուջեի կ
մ, որը ք

հանձնաժողո
ւյնն է մնաց

անաբար, նա
սերը 3.3%-ո

ս է հասցրե
ակետին, հա
րուստներ 

ÈàôÚê # 

Լույս 

Ուջան գյ
ոցում թաղո

եկտեմբերի 18
արզ): 
անի պետակ
ետը, այնուհե
ավանդել Սևա
8 թվականնե
ությունում, 19
պոեզիայի բա
ել է Հայաստա

թվականնե
նկապատանեկ
իր, 1993-1
թում, 1996-1

յին «Կանթ
տեզ» մանկակ
վականներին ե

լրատվությա
գիրը։ 

Թարգմանվել է
րներ։ Հեղինա

մանկակ
ար արժանաց
նկապատանեկ

ացած կապիկն
րդ դարասկզբ
նջիկ» մանկակ
թանգ Անանյա

ան մրցանակի։

ների թիվը 
ել է 

 
ը Հայաստան
զարի: Այս մա
կատարողակա
քննարկվում 
ովներում: 
ել (1354՝ 135
խորդող տար

ով ավելացել 

լ Ադրբեջա
ակառակոր
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յուղ՝ 
ումը 

8-ին 

կան 
ետև 
անի 

երին 
978-

աժնի 
անի 

երին՝ 
կան 
1994 
1997 
թեղ» 
կան 
եղել 

ան և 

է մի 
ակ է 

կան 
ցել է 
կան 
ներ» 
բին» 
կան 
անի 
 

նում 
ասին 

անի 
է 

56-ի 
րվա 

են՝ 

անի 
րդն 

Հուլիս
զորքե
հակա
պահպ
սահմա
կողմը
նույն 
հաստ
հարա
ականա
ականա
Ալխան
ադրբե
հրթիռ
ուղղու
հրամա
կիրառ
Հակա
համա
սահմա
գործո
Ալխան
համա
տրամ
կորուս
Ադրբե
ՊԲ-ն 
Կատա
կրում 
 

Է
ներկ

«Լուսա
«Ելք» 
Մեծ Բ
պալատ

2017 Ã.  էջ 5  

իր 

սի 4-ին ա
երի շփման

առակորդը շա
պանման ռեժի
աններում ար
ը կիրառել է 

հատվածում
տոցավոր հա
ավային ուղղու
նանետ (3 
նանետ (2 ա
նլու գյուղ
եջանական զ
ռային կայանք
ւթյամբ 
անատարակա
ռելով նաեւ 82

առակորդի նա
ար ՊԲ առաջա

աններում ստ
ողություններ, 
նլու գյուղու

ապատասխան
մադրված հավ
ստներ: 
եջանական ս
կորուստներ չ

արվածի հետև
է Բաքվի ռազ

Էդմոն Մար
կայացրել է

ավոր Հայաս
խմբակցությ

Բրիտանիայի 
տի նորընտիր

արցախա-ադր
ն գծի տ
արունակել 
իմը: Մասնավ
րեւելյան ուղ
82 միլիմետրա

մ ժամը 12:
ակատանկային
ւթյամբ՝ ժամը

արկ), 19:1
արկ), իսկ 20
ղում տեղա
զինուժը ՏՌ-
քներից (5 արկ

գործող 
ան կետի 
2 միլիմետրան
ախահարձակ
ապահ զորամ

տիպված եղե
ինչի արդյո

ւմ տեղակա
ն ծառա
վաստի տվյալ

սադրիչ գործո
չի ունեցել: 
ևանքների ող
զմաքաղաքակ

րուքյանը Լո
է Արցախի 

արե

ստան» կուսա
ան պատգամ
Լորդերի պալ

ր խոսնակ Լոր

րբեջանական 
տարբեր հ
է խախտել 

վորապես, ժա
ղղությամբ ա
անոց ականա
:45-12:55-ի ս
ն նռնականե
ը 13:35-ին 60 
10-ին՝ 60 
0:20-20:30-ի 

ակայված ռ
107 տիպի հ
կ) կրակ է բաց

զորամասեր
ուղղությամ

նոց ականանե
կ ակտիվութ
մասերը ժամը
ել ձեռնարկել
ունքում վնա

այված կրակ
այությունների
լներով, հակա

ողությունների

ղջ պատասխա
կան ղեկավար

որդերի պա
խնդիրը եւ

ել 

ակցության ն
մավոր Էդմոն
լատում  ընդո

րդ Ֆովլերը։ 

 
 հակամար

հատվածներո
հրադադար

ամը 11:30-11:3
ադրբեջանակա
անետ (4 արկ
սահմաններու
ետ (3 արկ
միլիմետրանո
միլիմետրանո
սահմաններո

ռազմակայանի
համազարկայի
ցել հարավայի
րից մեկ
մբ՝ 20:48-ի

ետ (3 արկ): 
թյունը ճնշել
ը 20:31-20:40
լ պատասխա

աս է հասցվ
կակետին: Պ
ի կողմի
առակորդն ուն

ի արդյունքո

անատվություն
րությունը: 

ալատում 
ւ առաջարկ

 
նախագահ, Ա
ն Մարուքյանի
ունել է Լորդեր

րտ 
ւմ 
րի 
35 

ան 
կ), 
ւմ՝ 
կ), 
ոց 
ոց 
ւմ 
ից 
ին 
ին 
կի 
ին 

ու 
-ի 

ան 
վել 

ՊԲ 
ից 
նի 

ւմ 

նը 

կ 

ԱԺ 
ին 
րի 



 

 

«Լու
ընթ
պալ
խոր
պառ
հետ
«Ելք
Հայա
խնդ
Հան
Հայա
կութ
հիմն
Հայա
Էդմ
խոր
նաե
արդ
վերա
հնա
Հիշե
ի հ
հան
խոր
ակա
ներկ
 

Երե
է Հ
Հովս
ՀՀ 
Արտ
թաղ
 
Գն

Ղար
իրա
կենդ
կան
հան
շտա
մաս
Նրա
խաղ
կար
կրա

ւսավոր Հայա
թացքում Լորդ

լատի գ
րհրդարանակա
ռլամենտարիզ

տաքրքրվել է 
ք» խմբակցո
աստանի ն

դիրներով։ 
նդիպման ընթ
աստանի քա
թյունները, ա
նախնդիրը 
աստանի տես

մոն Մարուքյա
րհրդարանակա
եւ կատարել 
դյունքում 
ահսկողությա

արավորությու
եցնենք, որ Էդ
հրավերով գտ
նդիպումներ 
րհրդարանի, 
ադեմիական 
կայացուցիչնե

Մահացե
քանդակա

եւանում, հուլի
ՀՀ ժողովրդա
սեփյանը: 

մշակույթի 
տաշես Հովսեփ
ղման կառավա

նդապետ. Ա
մեր 

րաբաղյան հ
ավիճակը կարո

դանի վահան
նանց: Այս մ
նդիպման ժա
աբի պետ, 
սնակից Վիտյա
ա խոսքով` նր
ղաղ բնակչո

րծում է, որ ա
ակետը ոչնչաց

աստանից»  ն 
դերի պալատ

գործունեությո
ան վերահ
զմի փորձը։ 
«Լուսավոր Հ

ության գործ
ներքին եւ 

թացքում Էդմո
աղաքական 
արտաքին մա

եւ դրա 
սլականը: 
անը ՀՀ ԱԺ 
ան բարեկամ

է համագոր
կստեղծվե

ան բրիտանա
ններ։ 

դմոն Մարուքյ
տնվում է Լո

է ուն
քաղաքաց

շրջանակներ
երի հետ: 

ել է ՀՀ ժողո
ագործ Արտ

իսի 6-ին, 86 տ
ական նկարի

նախարարո
փյանի մահվա
արական հան

Ադրբեջանը
հողերն են

հակամարտու
ող է լարվել, ք
ն է արդեն օգ
մասին հուլիս
մանակ հայտ

գնդապետ, 
ա Հակոբյանը
րանք թաքնվո
ության թիկո

այս պատճառո
ցնենք, ապա 

հայտնում են
տի խոսնակը 
ունը, ին
հսկողության 

Լորդերի պա
Հայաստան» 

ծունեությամբ
արտաքին

ոն Մարուքյան
համակարգի 
արտահրավեր
կարգավորմա

Հայաստան-Մ
մական խմբի 
րծակցության 
են խո

ական փորձի

յանը Մեծ Բրի
ոնդոնում, որ
նենում  կ
ցիական հ
րի եւ քաղա

ովրդական
տաշես Հով

տարեկանում կ
իչ, քանդակա

ությունից հայ
ան կապակցու
ձնաժողով: 

ը պետք է հ
նք ազատա
ւթյան գոտո
քանի որ հակա
գտագործում 
սի 8-ին` լրա

տարարեց «Հա
Արցախյան

ը: 
ում են երեխ
ունքում: «Ե
ով մենք չպետ
մեծապես սխ

ÈàôÚê # 

Լույս 

, որ հանդիպմ
ներկայացրե

նչպես ն
բրիտանակ

ալատի խոսնա
կուսակցությ

, ինչպես ն
ն քաղաքակ

նը ներկայացր
առանձնահա

րները, Արցա
ան վերաբե

Մեծ Բրիտա
շրջանակներ
առաջարկ, 

որհրդարանակ
ի փոխանակմ

իտանիայի Ա
րտեղ բազմա
կառավարությ
հասարակությ
աքական ուժ

ն նկարիչ, 
վսեփյանը

 
կյանքից հեռա

ագործ Արտա

տնում են, 
ւթյամբ կստեղ

աշտվի` մե
գրել 
ւմ շփման 

առակորդը որպ
երեխաներին

ագրողների հ
այդուկ» ջոկա
ն պատերա

խաների, կանա
Եթե Ադրբեջա
տք է կրակենք
խալվում է: Մ
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ման 
ել է 

նաեւ 
կան 
ակը 
յան, 

նաեւ 
կան 

րել է 
ատ-
ախի 
րյալ 

նիա 
րում 
որի 

կան 
ման 

ԳՆ-
աթիվ 

յան, 
յան, 

ժերի 

ացել 
աշես 

որ 
ղծվի 

ենք 

գծի 
պես 
ն եւ 
հետ 

ատի 
ազմի 

անց, 
անը 
ք եւ 

Մենք 

մշտապ
անկա
բանակ
Մենք 
Վիտյա

Գնդա
հասկա
իրակա
մենք չ
որ հո
Վիտյա
Դիմելո
Հասա
հասկա
մեր հո
ոչ, պ
Հակոբ
 

Հա

Առասպ
պարսի
չի հա
խորհո
աճյուն
պարսի
շրջան
ակուն
Արշակ
հեթան

Հայկա
ու վ
քրիստ
առաջա
հուղա
որ դր

2017 Ã.  էջ 6  

իր 

պես պետք է
անխատեսելի 

կն իր պարտա
մշտապես պե

ա Հակոբյանը

ապետն այնու
ացությունը 
անացվի: «Մե
չենք կարող հո
ողեր կան, ո
ա Հակոբյանը
լով Ադրբեջան

անովին` նա 
անալ, որ հայե
ողերն ենք ազ

պետք է այս
բյանը: 

այ թագավո
ի՞նչ են ցու

սպելում ասվո
ից արքա Շապ

աջողվում ծն
ուրդ են տ
նները, որպ
իկները հեշտ

նցում են 
նքներին, մի
կունիների 
նոսական տա

ական զորքերի
վերադարձնել 
տոնեական 
անում հեթա

արկավորման 
րանք հուղա

է զգոն լինեն
եւ վախկոտ 
ականություն
ետք է ամրապ

ը: 

ւհետեւ շարու
պետք է 

ենք չենք կարո
ողը դավաճա

որոնք պետք 
ը: 
նի պաշտպա

խորհուրդ 
երն իրենցից ո
զատագրել: Նր
ս մտքի հե

որների աճյ
ւյց տվել Աղ
ում է՝ բազմա
պուհ 2-րդ Մե

նկի բերել Հ
տալիս գողա

պեսզի երկիր
տությամբ նվա

Հայաստան
ինչեւ Անի 

աճյունները
աճարի դամբա

ին հաջողվում
թագավորա

Հայաստանո
անոսական թ
հարցում՝ հոգ

արկավորվեն 

նք, քանի որ
հակառակոր

նները հրաշալի
պնդենք մեր բ

ւնակեց, որ 
բարձր 

ող հայրենիքի
անել, սակայն պ

է ազատագր

անության նախ
տվեց խելք 

ոչ մի բան չեն 
րանք դա ցան

ետ հաշտվեն

յունների գա
ղձքի պեղո

աթիվ արշավա
եծին (309-379
Հայաստանը։ 
անալ հայ 
րը զրկվի ի
աճեն այն։ Պա
նը, հասնու

Կամախ 
ը՝ Արամա

արանից: 

մ է ջախջախել
ական աճյու
ում բարդու
թագավորներ
գեւորականու
Սուրբ Վաղ

ր գործ ունեն
րդի հետ: Մե
ի է կատարու
բանակը»,- նշե

 
«ազգ բանակ

մակարդակո
ին դավաճանե
պետք է հիշեն
րել»,- ընդգծե

խարար Զաքի
հավաքել 

նվաճել: «Մեն
նկանում են, թ
ն»,- ամփոփե

աղտնիքը՝ 
ումները 
անքներից հետ
9 թթ) այդպես 

Նրա քրմեր
թագավորներ

իր ուժից 
արսից զորքեր
ւմ Եփրատ
ու գողանո

ազդ աստծ

լ պարսիկների
ւնները։ Բա
ւթյուններ ե
րի աճյուններ
ւթյունը դեմ է
ղարշապատու

նք 
եր 
ւմ: 
եց 

կ» 
ով 
ել, 

նք, 
եց 

իր 
եւ 
նք 
թե 
եց 

տո 
էլ 

րը 
րի 
ու 
րը 

տի 
ւմ 
ծո 

ին 
այց 
են 
րի 
էր, 
ւմ՝ 



 

 

Էջմի
Աղձ
հատ
որսո
որմն
Արշ
Պեղ
Աղձ
Դամ
էր, 
Հայա
ու դ
փառ
 

Պեղ
է 
փոխ
պատ
ուրվ
եկեղ
աճյո
խաչ
քրիս
Առա
արկ
պատ
նախ
բան
հան
մար
ոսկո
անձ
«Եթ
մեծա
կան
առե
անդ
խոս
ոսկո
մինչ
մար
Հակ
նաե
ժամ
տակ
մեջ,

իածնում։ 
ձք  ավանում
տուկ դամբա
որդական 
նաքանդակնե
ակունիների դ

ղումներ․ Առա
ձքում 19-րդ 
մբարանում թ

թե Շահուպ
աստանի մեծ

դրա հետ մեկ
ռքից, նաեւ պե

ղումների նոր 
Պատմամշա

խտնօրեն, հնա
տմության վր
վագծեր ձեռք
ղեցու սալա
ուններով երե
չ է, որը վկայո
ստոնեական ժ

ասպելից բաց
կղերում հայ
տկանել հայ թ

խ բոլոր ոսկոր
նի հետեւանք
նել հողից 
րդաբանական
որները պատ

ձանց, ինչը վկ
թե դրանք 
ահասակ տղ

նանց ոսկորն
եւանգել են 
դամների աճյո
սքով, այդ աճ
որներ այրվ
չքրիստոնեակ

րմինները դիա
կոբ Սիմոնյան
եւ այն փաստ
մանակ արդե
կ՝ սալահատա
, հետո նորից 

Այդ ժամա
մ՝ Արագածի 
արան՝ զարդա

տեսա
երով։ Աղձքը դ
դամբարանը։ 

աջին պեղումն
դարում, ո

թագավորների
պ արքան 

ծ արքաների ա
կտեղ երկիրը 
ետականությո

փուլը՝ 2015-2
ակութային 
ագետ Հակոբ 
րա, ու առա
ք բերել։ Դա
ահատակի 
եք աճյունատ
ում է, որ այդ 
ժամանակաշր
ցի ուրիշ ի՞նչ

այտնաբերված 
թագավորների
րները ջարդվա
քը, որ պարսի

ու իրենց 
ն հետազոտու
տկանում են 
կայում է, որ
սրբերի մա

ղամարդկանց,
ներ։ Այսինքն

թագավորա
ունները»,- աս
ճյունատուփե
ված էին, 
կան ժամանա

ակիզում էին։ 
նի խոսքով ի

տը, որ աճյուն
են գոյություն
ակը քանդվել է
քարերը շարվ

անակ, ըստ
ստորոտին,

անախշ սար
արաններ 

դարեր շարու

ները, որոնք ի
ոչ մի արդյո
ի աճյուններ 
հասել էր 

աճյունները ա
զրկվել էր իր 
ունից։ 

 
2016թթ, ինչպ

ժառանգու
Սիմոնյանը, լ

ասպելը սկսել
ամբարանի 
տակ հայտ

տուփեր։ Դրա
աճյունները թ

րջանում։ 
չ է վկայում 

աճյուններ
ին։ Հակոբ Սիմ
ած էին ու դա կ
իկները հապշ

հետ վեր
ւթյունները ցո
տարբեր սեռ

ր դա ընտանե
ասունքներ լ
, այլ ոչ թե 

ն պարսիկներ
ական ընտա
սում է նա։ Ե

երի մեջ հայտ
իսկ մենք 

ակաշրջանում

իր վարկածի օ
նատուփերը թ
ն ունեցող եկ
էր, տուփերն 

վել էին։ ԻՆչո՞ւ

ÈàôÚê # 

Լույս 

տ ավանդու
 կառուցվում

րկոֆագերով, 
պատկե

ւնակ համարվ

իրականացվե
ունք չեն տ
չեն եղել։ Թվ
իր նպատա

անհետ կորել 
զորությունից

 

պես վստահեցն
ւթյան ԳՀ
լույս է սփռել 
լ է պատմակ
կողքին գտն
տնաբերվել 

անցից մեկի վ
թաղվել են ար

այն մասին,
րը կարող 
մոնյանի խոսք
կարող է լինել 
շտապ են դրա
րցրել։ Երկրո
ույց են տվել

ռերի ու տար
եկան թաղում
լինեին՝ կլին

երեխաների
րը դամբարա
անիքների բո

րրորդ, հնագե
տնաբերված ո

գիտենք, 
մ թագավորն

օգտին է խոս
թաղված էին 
կեղեցու խորա
իջեցվել էին հ
ւ։ 
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Ամսագի

ւյթի, 
մ է 

ու 
երող 
վել է 

ել են 
տվել։ 
վում 

ակին՝ 
էին, 
ց ու 

նում 
ՀԿ-ի 

այդ 
կան 

նվող 
են 

վրա 
րդեն 

, որ 
էին 

քով, 
այն 

անք 
որդ՝ 
, որ 

րիքի 
մ է։ 

նեին 
ի ու 
անից 

ոլոր 
ետի 
որոշ 

որ 
ների 

սում 
այն 

անի 
հողի 

«Պատ
Սասա
էր։ Ո
փորձե
թաքցն
գիտնա
կառու
մի մա
վարկա
աճյուն
համա
 
Հակոբ
գտնել 
ՄԻ ք
գրությ
փլատա
գագա
Սիմոն
միջնա
 
Փոր

Ոչ մ
Ռուսա
կարող
խաղա
լրագրո
համա
Իգիթյ
Իգիթյ
փոխե
ռազմա
նշեց, 
մանգա
«Հայկ
Ռուսա
այլեւ 
հայտա
2016 թ
տվեց, 
ռուսա
սրա հ
ռուսա
ինչպե
համա
փորձա
սովոր
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իր 

տերազմ էր ըն
անյան կայսրո
Ու ամեն վայ
ել գողանալ 
նել հնարավ
ականը ու հ
ւցվել էր կամ 
ասը այնտեղ 
ած է։ Ավելի 
նների լաբոր

ար ֆինանսավո

բ Սիմոնյանը 
լ Աղձքում արդ
քանի վաղ ք

թյուններով, 
ակեր, որի 

աթից իջնող 
նյանի խոսքով

ադարում ապր

րձագետ. Ադ
չունի ռու

օգ

մի սահման
աստանից գն
ղ է հարվածնե
աղ բնակչութ
ողների հետ 

ազգային շարժ
անը: 
անի խոսքով

ել եւ ղարաբա
ական գործոն

որ այս 
ամայն բացաս

կական կողմը
աստանը ոչ մ
այնտեղ ռազ

արարեց Իգիթ
թվականի ապ
 որ ադրբե

ական այդ զե
հետ կապված

ական զենքի 
ես նշեց Իգիթյա

ար ստիպված 
ագետներին 
րեցնելու համա

նթանում։ Հայ
ության դեմ, որ
յրկյան պարս
ոսկորները։ 

վորինս հուսա
հավելում, որ
մոլորեցնելու 

ղ է թաղվվա
ճշգրիտ տվ

րատոր հետ
որում է պետք

մեզ ցույց է 
դեն այս տար

քրիստոնեակա
թագավորակ

մեջտեղով հ
սառը առվա

վ, խոսում է ա
րում էին նշան

դրբեջանը 
ւսական զե
տագործել

նափակում չ
նած զենքի օ
երի ձեւով կիր
թյան դեմ: Ա

հանդիպմա
ժման վարչո

վ` Ադրբեջա
աղյան խնդի

նը: Ըստ որու
կապակցությա

սական է: 
ը պետք է ա
միայն Ադրբե

զմական փորձ
թյանը: 
պրիլյան թեժա
եջանական բ
ենքն արդյունա
ծ կասկածներ
որակի վերա
անը, իր հեղի
էր Ադրբեջա

ադրբեջա
ար: 

յաստանը պա
րը աշխարհա

սիկները կար
Այսինքն դրա
ալի վայրում
ր հիմնական
համար, կամ

ծ։ Չնայած 
վյալների համ

տազոտություն
ք։ 

տալիս, թե ի
րվա պեղումնե
ան գերեզմա
կան պալատ
հոսում էր Ա
ակը։ Այդ ա
այն մասին, ո

նավոր մարդիկ

սահմանա
ենքը հայեր
լու համար

չկա Ադրբեջ
օգտագործման
րառվել հայկա
Այս մասին հ
ն ժամանակ 

ության անդա

նը փորձում 
իրը լուծել` հ
մ ՀՀՇ վարչո
ամբ Ռուսա

ավելի կոշտ լ
եջանին զենք
ձագետների է

ացումը, նրա 
բանակը չի 
ավետորեն օգ

ր է հայտնել ի
աբերյալ: Իսկ 
ինակությունը 
ան ուղարկել 
անցի զինվ

ատերազմում է
ակալ երկրների
րող էին նորի
անք պետք է
մ»,- ասում 
ն դամբարան
մ էլ աճյուններ
սա ընդամեն

մար պետք ե
ններ ու դր

ինչ է հաջողվ
երի ժամանակ
ններ՝ հայերե

տի, ճեմուղ
Արագած լեռա
ամենը, Հակո
որ այստեղ վա
կ։  

փակումնե
րի դեմ 

ջանի կողմի
ն համար, որ

ական կետերի 
հուլիսի 11-ի

ասաց Հայո
ամ Հովհաննե

է ձեւաչափ
հաշվի առնելո
ության անդամ
աստանի դեր

լինի, քանի ո
ք է վաճառու
է ուղարկում»

խոսքով, ցու
կարողանաո

գտագործել, 
իր ձեռք բերա

Ռուսաստան
պաշտպանել
իր ռազմակա
վորականների

էր 
ից 
ից 
էր 

է 
նը 
րի 
նը 
են 

րա 

վել 
կ ։ 
են 
ու 

ան 
ոբ 

աղ 

ր 

ից 
րը 
եւ 

ին` 
ոց 
ես 

փը 
ով 
մը 
րը 

որ 
ւմ, 
»,- 

ւյց 
ւմ 
եւ 

ած 
նը, 
ու 

ան 
ին 



 

 

ՀՀ ն
որոն
ազա
Մար
է. 
Հայա
հոդվ
Արմ
Հան
պաշ
փոփ
Սահ
Լեւո
Հան
(նստ
Ստո
կենս
ծնվե
1997
1997
իրա
Բրիտ
ֆակ
Մաս
Սմի
քաղ
«21-
դաս
անվ
գործ
քաղ
պետ
նախ
Զբա
2007
2008
2001
ՀԿ-ն
Ասո
2007
(ՄԻ
քար
դիմո
պաշ
անդ
2012
համ
Հան
Ամո

Լեւոն Մ
Կա

նախագահ Սե
նց համաձայն 

ատվել է պաշտ
րտիրոսյանը:Հ
«Ղեկավարվել
աստանի Հա
վածի 8-րդ կետ

մեն Եգանյան
նրապետությա
շտոնից»:«Ղեկ
փոխություններ
հմանադրությա
ոն Մարտիրոս
նրապետությա
տավայրը` Օտտ
որեւ ներկա
սագրությունը.
ել է 197
7-1999թթ. ծ
7թ. ավարտե

ավաբանական 
տանիայի Է
կուլտետը: 
սնակցել է մի

իթի անվան կրթ
ղաքական գոր
-րդ դարի 
սընթաց (2003թ
վան կառավար
ծերի նախարա

ղաքական ծրա
տական դեպա
խագահի ընտր
աղվել է իրավ
7թ. հուլիսին 
8-2012թթ. ե
1թ. հիմնադրել
ն, 2003թ.`

ոցիացիա» 
7թ. Միացյալ

ԻԱԿ) համա
րտուղար:  Նու
ումի համաձա
շտոնից:  2007

դամ 
2թ. մայիսի 
մամասնական 
նրապետական
ուսնացած է, ու

Մարտիրոսյ
անադայում

երժ Սարգսյան
Կանադայում

տոնից եւ այդ պ
Համապատասխ
լով 2005 թվ
նրապետությա

տով` որոշում ե
նին ազատել

ան արտակա
կավարվելով 
րով Հայա
ան 55-րդ հոդվ
սյանին նշանա

ան արտակա
տավա)»: 
այացնում 
. 
76թ. փետր
ծառայել է 

ել է Երևան
ֆակուլտետը

Էսեկսի համ
Միջազգային 

ի շարք ծրագ
թական ծրագի
րծիչների համա

առաջնորդներ
թ., Հարվարդի
րման դպրոց, 
արության «Ա
ագիր (2008թ

արտամենտի հ
րություններին
վաբանական 
նշանակվել է

եղել է Հ
լ է «Երիտասա
` «Բրիտա

լ Ազատակա
ահիմնադիր 
ւյն թվականի 
այն ազատվե

7թ. ՄԻԱԿ խ

6-ին ՀՀ ԱԺ
ընտր

ն 
ւնի երկու զավա

յանը նշան
մ ՀՀ դեսպա

նը հրամանագր
մ ՀՀ դեսպան 
պաշտոնում նշ
խան հրամանա
վականի փոփ

ան Սահմանա
եմ. 
լ Կանադայո

արգ եւ լիա
2005 

աստանի Հ
վածի 8-րդ կետ
ակել Կանադա
արգ եւ լի

ենք Լեւոն 

րվարի 19-ի
ՀՀ զինվ

նի պետական
ը: Իրավագետ
մալսարանի 

իրավունքի
գրերի և դաս
իր երիտասարդ
ար (2000թ., Մ
ր» բարձրագ
ի համալսարա
ԱՄՆ),  Ֆրան
պագայի անհ

թ., Ֆրանսիա
հրավերով մա

ն որպես միջա
մասնավոր գ

է ՀՀ վարչապ
Հ նախագա

արդ Դեմոկրատ
անական Շ

ան Ազգային 
է, ՄԻԱ

դեկտեմբերի
ել է գլխավո

խորհրդի եւ քա

Ժ պատգամա
րակարգով 

կո
ակ:  

ÈàôÚê # 

Լույս 

ակվել է 
ան 

 
րեր է ստորագ
Արմեն Եգանյ
շանակվել է Լե
ագրերում ասվ
փոխություննե

ադրության 5

ում Հայաստ
ազոր դեսպ

թվակ
Հանրապետութ
ով` որոշում եմ

այում Հայաստ
իազոր դեսպ

Մարտիրոսյ

ին Երեւանո
ված ուժերո
ն համալսար

տ: 2002թթ.` 
իրավաբանա

ի մագիստր
սընթացների` 
դ հասարակակ
Մեծ Բրիտանի
գույն գործա

անի Ջոն Քենե
նսիայի արտա
ատականությո

ա): 2008թ. Ա
ասնակցել է Ա
ազգային դիտո
գործունեությա
պետի օգնակա
ահի օգնակ
տների Միությո
Շրջանավարտն

ՀԿ
կուսակցութ

ԱԿ-ի գլխա
ն հրաժարակ
որ քարտուղ
արտուղարութ

ավոր է ընտ
Հայաստ

ուսակցություն
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Ամսագի

գրել, 
անն 
եւոն 
վում 
երով 
5-րդ 

տանի 
պանի 
կանի 
թյան 
մ. 

տանի 
պան 

անի 

ում:  
ում:  

րանի 
Մեծ 

ական 
րոս:  
Ջոն 

կան-
իա), 

ադիր 
եդու 

աքին 
ուն» 

ԱՄՆ 
ԱՄՆ 
որդ:  
ամբ:  
ան:   

կան:  
ուն» 
ների 
Կ-ն:  
թյան 
ավոր 
կանի 
ղարի 
թյան 

է:  
տրվել 
տանի 

նից:  

Ա

ՀՀ նա
Աղաջա
Նորվե
Հանրա
պաշտ
ՀՀ 
Թագա
արտա
Արզում
ՀՀ նախ
«Ղեկա
Հայաս
հոդվա
Հրաչյա
եւ 
Հանրա
պաշտ
«Ղեկա
Հայաս
հոդվա
Ալեքսա
Թագա
արտա
Ստորե
կենսա
Ալեքսա
Երևան
1986թ.
մեխան
Մինչև
համակ
ինստի
ծրագր
1988-1
լրատվ
տեղեկ
1990-1
ԳԽ նա
որոշմա
ներկա
1992-1
դեսպա
1992-1
1996-1
1988թ-
2000-2
նախա

2017 Ã.  էջ 8  

իր 

Ալեքսանդր
Հայաստա

ախագահ Սե
անյանն ազատ
եգիայի 
ապետության 

տոնից: 
նախագահի 

ավորությունում
ակարգ եւ լիա

մանյանը: 
խագահի հրամ

ավարվելով 
ստանի Հանր

ածի 8-րդ կետով
ա Աղաջանյան

Նորվեգիայի 
ապետության 

տոնից»: 
ավարվելով 
ստանի Հանր

ածի 8-րդ կետով
անդր Արզ

ավորությունում
ակարգ եւ լիազո
եւ ներկայա

ագրությունը 
անդր Արզումա
նում: 
. ավարտել 
նիկամաթեմատ

և 1990թ. Քա
կարգերի Երևա

իտուտում (Ք
րավորող:  
1990թթ. ղեկա
վական կե
կագրերը:  
1991թթ. եղել է
ախագահությա
ամբ գործուղ

այացուցչությու
1993թթ. եղել 
ան:  
1996թթ.` ՄԱ
1998թթ.` ՀՀ
-ից մասնա

2002թթ. եղել է
ագահ: 

ր Արզումա
անի դեսպա

երժ Սարգսյա
տվել է Դանի

Թագավորութ
արտակարգ

մեկ այլ 
ւմ Հայաստ
ազոր դեսպա

մանագրերում
2005 թվակ

րապետության 
վ` որոշում եմ.

նին ազատել Դ
Թագավո

արտակարգ

2005 թվակ
րապետության 
վ` որոշում եմ.
զումանյանին 

ւմ Հայաստ
որ դեսպան (նս

ացնում ենք Ա

անյանը ծնվել 

է Երևանի 
ատիկական ֆա

աղաքի կառա
անի գիտահետ

ՔԿԱՀԵՆԻ)  ա

ավարել է Հա
ենտրոնը, 

է ՀՀ ԳԽ նախ
ան և Նախար
ղվել է ԱՄ
ւններ հ

է ԱՄՆ-ում 

ԱԿ-ում ՀՀ 
Հ արտաքի

ակցել է Ղ
է Հայոց համազ

նյանը Դան
ան է նշանա

անի հրամանա
իայի Թագավո
թյունում 
գ եւ լիազ

հրամանագր
տանի Հա
ն է նշանակ

մ, մասնավորա
կանի փոփո
 Սահմանադ
 

Դանիայի Թագա
որությունում 
գ եւ լիազ

կանի փոփո
 Սահմանադ
 

նշանակե
տանի Հա
ստավայրը` Կո
Ալեքսանդր 

լ է 1959թ. դեկ

պետական 
ակուլտետը:  
ավարման ավ
տազոտական 
աշխատել է 

այոց համազգ
հրատարակել

խագահի օգնա
րարների խորհ

ՄՆ (ՀՀ դիվ
հիմնելու 

ՀՀ արտակա

մշտական ն
ին գործերի
Ղարաբաղյան
զգային շարժմ

նիայում 
ակվել 

 
ագրով Հրաչյ
որությունում 

Հայաստան
զոր դեսպան

րով Դանիա
նրապետությա

կվել Ալեքսանդ

պես, ասվում է
ոխություններո

դրության 55-ր

ավորությունո
Հայաստան

զոր դեսպան

ոխություններո
դրության 55-ր

ել Դանիա
նրապետությա
ոպենհագեն)»:

Արզումանյան

կտեմբերի 24-ի

համալսարան

վտոմատացվա
և նախագծայի
ճարտարագետ

գային շարժմա
լ կենտրոն

ական: 1991թ. Հ
հրդի համատե
վանագիտակա

նպատակով
արգ և լիազո

ներկայացուցի
ի նախարար
ն շարժմանը
ման վարչությա

յա 
եւ 
նի 
նի 

այի 
ան 
դր 

է. 
ով 
րդ 

ւմ 
նի 
նի 

ով 
րդ 

այի 
ան 
: 
նի 

ին 

նի 

ած 
ին 
տ-

ան 
նի 

ՀՀ 
եղ 
ան 
վ):  
որ 

իչ:  
ր:  
ը:  

ան 



 

 

2001
անդ
անկ
2002
հան
արդ
եղեռ
հան
կոնվ
վերլ
ժողո
ցութ
կերպ
թյու
Պետ
2012
համ
կուս
 

Հուլի
ասմ
Հոգե
20:0
Վեր
Կոմ
Վեր
Երե
ֆակ
Ուսո
դաս
Ջինա
աշխ
հեռո
Հաղ
ասմ
1980
Մուշ
Բելլա
հետ
հայա
բար
կապ
նրա
«Երե

1-2004թթ. Հա
դամ (հայ և 
կախ խումբ):   
2թ. հուլիսին Հ
նձնարարությա
դարադատությ
ռնի նկատ

նցագործությա
վենցիայի 
լուծություն: 2
ովրդավարութ
թյան հարցեր
պություններու
ւններում եղե
տրոսյանի կեն
2թ. մայիսի 
մամասնական 
սակցությունից

Մահաց
հաղոր

լիսի 24-ին 89 
մունքող եւ հաղ
եհանգիստը տ
0-ն, Երեւանի 

րջին հրաժեշտ
միտասի անվան
րա Հակոբյանը
ւանի թատ

կուլտետում՝ 
ումնառության

սընթացներ է ա
անյանի եւ Հ

խատանքի է
ուստատեսութ
ղարդավարակա
մունքով։ 
0-ականներին 
շեղ Իշխանի 
ա Դարբինյան

տո պարբերաբ
աշատ համայն

րձր արվեստը։
պված է եղել իր

ա երկրորդ տու
եւանն է խոսու

այ-թուրքական
թուրք ական

Հայ-թուրքակա
ամբ Նյու

ան միջազգայ
տմամբ Մ

ան կանխարգել
կիրառելիո

2002թ. աշխատ
թյան, տարա
րով զբաղվող 
ւմ: 2008թ. ն
ել է նախագ
նտրոնական ն

6-ին ԱԺ 
ընտրակ

ց: Ամուսնացա

ցել է անվա
րդավար Վ

տարեկանում
ղորդավար Վեր
տեղի կունենա
Այգեձոր 3 հաս

տը՝ հուլիսի 2
ն կամերային ե

ը ծնվել է 1928 
տերական ի

Արմեն Գ
ն տարի
անցել բեմակա
այկուհի Գար
է անցել 

թյան պ
ան աշխատա

կատարել 
բանաստեղծ

նի հետ Լիբա
ար համերգնե

նքներում՝ տար
։ Հայաստանի
ր ամբողջ աշխ
ւնն է եղել։ Նր
ւմ» բառակապ

ն հաշտեցման
նավոր գործի

ան հաշտեցմա
ւ Յորքի 
ին կենտրոնը 
ՄԱԿ-ի Ց
լման և պատժ

ության 
տել է մարդո

ածաշրջանային
ոչ կառավա

նախագահակա
գահի թեկնա
նախընտրակա

պատգամավ
կարգով «

ած է, ունի մեկ զ

անի ասմուն
Վերա Հակո

մ կյանքից հե
րա Հակոբյանը

ա հուլիսի 25-ի
սցեում: 
26-ին, ժամը 
երաժշտության
թ.-ին: 1946-1

ինստիտուտի 
Գուլակյանի 
իներին 

ան խոսքի վարպ
րագաշի մոտ։ 

Հայաստանի 
պետական 

անքին զուգա

է սփյուռքահ
ությունները։ 

անան մենահա
երով հանդես 
րածելով հայ պ
ի ազգային ռ

խատանքային գ
ա անվան հետ

պակցությունը:

ÈàôÚê # 

Լույս 

ն հանձնաժող
իչներից կազմ

ան հանձնաժող
Անցումա

կատարել է Հա
Ցեղասպանութ
ժման վերաբե

իրավաբանա
ու իրավունքն
ն համագործ
արական կազ
ան  ընտ

ածու Լևոն Տ
ան շտաբի պ
վոր է ընտ
«Ժառանգությո
զավակ: 

նքող եւ 
բյանը 

 
եռացել է անվ
ը: 

ին, ժամը 18:0

12:00-ից 13:0
ն տանը: 
951 թթ. սովոր

դերասանա
արվեստանոց
մասնագիտա

պետներ Հրաչո
1951 թվակա

ռադիոյի 
կոմիտե

ահեռ զբաղվե

հայ բանաստ
1972 թվակա

ամերգի մեկնե
է եկել սփյու

պոեզիայի շունչ
ադիոն, որի 
գործունեությո
տ է զուգահեռվ
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Ամսագի

ղովի 
մված 

ղովի 
ային 
այոց 
թյան 
երյալ 

ական 
ների, 
ծակ-
զմա-

տրու-
Տեր-

պետ:  
տրվել 

ուն» 

վանի 

0-ից 

00-ն, 

րել է 
ական 
ցում։ 

ական 
ուհի 

անից 
եւ 

եում։ 
ել է 

տեղծ 
անից 
ելուց 
ւռքի 
չն ու 
հետ 

ունը, 
վում 

ձիթ

 
Արցախ
պլանտ
հետ հա
նախար
Նա, 
գյուղա
բացթո
ձեռքբե
«Արցա
փոքր ա
պլանտ
Ձիթապ
բարձրա
ֆինան
Պտղա
ձիթապ
պտղաբ
գրավո
կազմա
հետագ
Մխոյա
Արցախ
հազար
մասն է
«Արցա
ենք. 2
գյուղա
Սակայ
անհատ
իրակա
հացահ
պետու
մենք 
եգիպտ
Քանի 
հացահ
ծավալն
 
Մահ

77 տա
Ալեքսա
Ալեքսա
համա
ժուռնա
սցենա
դասըն
սցենա
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իր 

Արցախում
թապտղի խո

խում առաջի
տացիաներ: Այս
անդիպման ժա
րար Արամ Մխ
մասնավորապ

ատնտեսության
ողումները, ին
երումների եւ ա

ախի Հանրապետ
այգիներ. առաջ

տացիաներ: 
պտղի այգիներ
ակարգ բուս

նսական մ
աբուծության մե
պտուղը: Գյու
բուծության զա

ում ձիթապտղի
ակերպված աշ
գայում կգերա
անը: 
խի Հանրապետ
ր տոննա հացա
էլ՝ անասնակեր:

ախում արտադր
20 հազար տոն
ատնտեսության

յն հայտնի է
տական նախաձ

անացնում: Ա
հատիկ են տեղ
ւթյունը հոգում
հացահատիկ 

տացորեն է, 50-ը
որ այս տարի 

հատիկ, բնակա
ները»,-ասել է Ա

հացել է ար
Ալ

արեկանում մա
ան Մեխակյա
ան Մեխակյա

ալսարանի 
ալիստիկայի 

արիստների 
նթացները։ 

արներ՝ գեղար

մ առաջիկա
ոշոր պլան
գյուղնախ

իկայում կուն
ս մասին, այսօ

ամանակ նշել է 
խոյանը, հաղորդ
պես, ներկայա
ն ոլորտում 
նչպես նաեւ 

անելիքների մաս
տության տարա
ջիկայում մենք 

րը մեզ կապա
սական յուղով
մեծ հոսքե
եջ ամենաեկա
ւղատնտեսությ
արգացման լուր
ի մշակումը: Ե
շխատանքի շն
ազանցեն նռա

տությունն օգտ
ահատիկ, որի մի

: 
րած հացահատ
ննան արտահա

ն աջակցությա
է, որ մեր 
ձեռնությամբ ի

Ամեն օր հ
ղափոխում ՀՀ. 
մ է մի շարք ծ

ենք արտահա
ը՝ ցորեն ու գար
մենք ամբարել

անաբար, ավելա
Ա. Մխոյանը: 

րձակագիր 
լեքսան Մե

ահացել է արձ
անը: 

անն ավարտ
բանասիր
բաժինը,

եւ ռեժ
Հեղինակել 
րվեստական 

այում կուն
նտացիանե
խարար 

նենանք ձիթա
օր՝ հուլիսի 26-ի

Արցախի գյուղ
դում է «Արցախ
ացրել է 20
գրանցած հա

խոսել ընթ
սին: 
ածքում արդեն 

կունենանք ձի

ահովեն, ոչ մ
վ, այլեւ մե
երի հնարա

ամտաբեր ճյուղ
ան հայեցակա

րջ ծրագրեր. այ
Ես հավատացա
նորհիվ ձիթապ
ան այգիներին

տագործում է 
ի մասը, որպես 

տիկի ուղիղ կես
անվում է Արց
ան հիմնադր
հողօգտագործ

իրենք են ուղիղ 
հարյուրավոր 
դրանց իրակա

ծախսեր: 60-70
անում. բերքի 
րի: 
լ ենք շուրջ 150

անալու են նաե

եւ կինոդր
խակյանը

ձակագիր, կին

տել է Երեւա
րական 
, ապա՝ 

ժիսորների 
է մի շար
եւ դոկումե

նենանք 
ր. Արցախի

ապտղի խոշ
ին, լրագրողնե
ղատնտեսությա

խպրեսը»:  
016 թվական
աջողություններ
թացիկ տարվ

կան ձիթապտ
իթապտղի խոշ

միայն տեղակա
ենք կունենա
ավորություննե

ղը համարվում 
արգում ունե
յնտեղ մեծ տեղ
ած եմ, որ ճիշ
պտղի այգինե
ն»,-ասել է 

մոտավոր 50-
սննդամթերք, մ

սն արտահանո
ցախի գյուղի 
րամի միջոցո
ծողները, իրե

ղ կապով վաճառ
բեռնատարն

անացման համա
0 հազար տոնն

60-70 տոկո

0 հազար տոնն
եւ արտահանմա

րամատուրգ

 
նոդրամատուր

անի պետակա
ֆակուլտետ

Մոսկվա
բարձրագու

ք դրամանե
ենտալ ֆիլմեր

ի 

որ 
րի 

ան 

ին 
րը, 
վա 

ղի 
որ 

ան 
նք 

եր: 
է 

նք 
ղ է 
շտ 
րը 
Ա. 

60 
մի 

ում 
եւ 

ով: 
նց 
ռք 
եր 

ար 
նա 
սը 

նա 
ան 

գ 

րգ 

ան 
տի 

այի 
ւյն 
եր, 
րի 



 

 

համ
թար
Մաս
ավե
«Ապ
Լաք
Արժ
 

«
հ

«Փա
Իրա
Գուգ
իր է
կայա
վերն
«պա
Տեղե
առո
բարձ
կազմ
մեկն
հայտ
զուգ
ադր
այլեւ
Բայց
եւ հի
որ հ
Հայա
Ի դե
առա
հետ
Վրա
Անշո
հայկ
նմա
միա
Առա
համե
գում
Ի դե
սկսվ
Տեղե
Գուգ
համա
մեկը
անհա
նկատ
Հավ
հետ
արգե
տար

մար։ Կատա
րգմանություն
սնավորապես

ետարան», 
պաստան» վեպ
քսնես Հալդորի
ժանացել է «Տա

«Փաստ». Գ
համերգը հ

աստ» օրաթերթ
անի ամենահայտ
գուշը (քաղաքա
էջում գրառու

անալիք համե
նագրել եւ ա

ատմություն է գր
եկացնենք, որ 
ւմով է հետաք
ձրացրել Ադրբ
մակերպել Գու
նել առանց իր հ
տարարվել: Այ
գընկեր ունենա
բեջանական սե
ւս չի կարող այդ
ց սա, կարծես թ
իմա էլ սեփակա
հայտնի երգչու
աստանում համ
եպ, 2000 թվակա
աջին համերգն է

ո, սեպտեմբե
աստանի մայրա
ուշտ այս համ
կական շոուբիզ
ն հայտնի աստ
նգամից մի քա

ավել եւս, երբ ն
երգին ներկա գ

մարներ ծախսե
եպ, Մարզահա
վում են 75 դոլա
եկացնենք նաե
գուշի Հայաստա
աշխարհային 

ը, քանի, որ
ատականությո
տառումներից ե

վելենք նաեւ, որ
ո, երբ հաստ
ելեցին ոչ միա

րիներ այդ պա

արել է ն
ններ: 
ս, նա հ

«Փոքրիկ 
պերի: Թարգմ
ի ստեղծագոր
արվա լավագո

Գուգուշի Եր
իստերիայի

Ադրբեջ

թը գրում է. «Ա
տնի դերասանո
ացիական անո
ւմ է կատարե
րգի մասին: 

առանձնացրել 
րվում» (#history
հայտնի երգչո

քրքիր: Նախ, ո
բեջանում: 201
ւգուշի համերգ

հայ ընկերոջ, որ
յսինքն, իրանց
ալու պատճա
եւ ցուցակում 
դ երկիր մեկնել
թե, այնքան է ա
անատիրական
ւհին այնուամե
մերգ տալ: 
անին ԱՄՆ տե
է նախկին ԽՍՀ

երի 3–ին երգ
աքաղաքում: 

երգը նշանակա
զնեսի, այլեւ հ

տղի ցանկացած 
անի շղթայակա
րա իրանցի բա

գտնվելու համա
լ: 

ամերգային համ
արից, իսկ VIP տ
եւ, որ բացի մ
ան այցը ամենա

մամուլի կող
ր նա իրոք 
ուն է եւ այս գոր
ելնելով չի կարե
ր Իրանում տե
տատվեցին կ
այն երգել, այ

այմաններում ա

նաեւ մի 

հեղինակ է 
սրնգահարի 

մանել է Ֆեոդո
րծությունների
ույն արձակ» մ

րեւանում կ
ի ալիք է բա
ջանում 

Ադրբեջանակա
ուհիներից ու եր
ունը Ֆաիեգ Աթ
ել օգոստոսի 

Երգչուհին իր
է՝ «վերջապե

yinthemaking) հ
ուհու այցը Հա
որ այն հիստե
1–ին, երբ Բա

գը, նա հրաժա
րի պատճառով է
ցի արտիստը 

առով արդեն 
գրանցվել, ինչը

լ: 
ազդել ադրբեջա

զգացումից ելն
ենայնիվ իրենց

եղափոխվելուց 
ՀՄ–ի տարածք
գչուհին ելույթ

ալի իրադարձո
հանդիսատեսի 
ելույթ տարբեր

ան ռեակցիանե
ազմահազար եր
ար պատրաստ ե

մալիրում համե
տոմսերի արժեք
մշակութային ի
այն հավանակա
ղմից ամենալո

բազմաշերտ 
րծոնը թե՛ քաղա
ելի անտեսել: 
եղի ունեցած հ
կրոնական կա
լեւ՝ երկրից դ

ապրելուց հետո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

շարք գրք

«Երազախ
ոդիսակա

որ Դոստոեւս
ից: 
մրցանակի: 

կայանալիք
արձրացրե

 
ն ծագում ունե
րգչուհիներից մ
թեշին) Instagra
31–ին Երեւա
ր այդ գրառ
ես» (#finally) 

հեշթեգերով: 
այաստան մի ք
երիայի մեծ ալի
աքվում փորձե
արվել է Ադրբե
էլ համերգը չեղյ

ազգությամբ 
իսկ հասցրե

ը նշանակում է

անական կողմի 
նելով մտածում
ցն է եւ չի կա

հետո սա Գուգ
քում: Հայաստա
թ կունենա ն

ություն է ոչ մի
համար, քանի

ր ուղղություննե
եր է առաջացն
րկրպագուները
են բավականին

երգի տոմսի գն
քը 600 դոլար է:
իրադարձությո

անությամբ կդա
ուսաբանվածնե

եւ ինքնատ
աքական եւ թե

հեղափոխությո
արգեր, Գուգո
դուրս գալ: Եր
ո, 2000 թվակա
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քերի 

խաբ 
նը», 

սկու, 

ք 
լ 

եցող 
մեկը՝ 
am–ի 
նում 
ումը 

եւ 

քանի 
իք է 
լ են 

եջան 
ղյալ է 

հայ 
ել է 
է, որ 

վրա 
մ են, 
արող 

գուշի 
անից 
նաեւ 

իայն 
ի որ 
երով 
նում: 
ը այս 
ն մեծ 

ները 

ունից 
առնա 

երից 
տիպ 
ե՛ այլ 

ունից 
ուշին 
րկար 
անին 

նրան վ
Եվ չնա
չի տես
ունեցա
սերուն
Իսկ ա
դարձա
ֆիլմից
 
Առա

Արցախ
նախա
գրանց
ընթաց
1144 ե
1189-ի

Այս 
ի  թղթ
արդա
ՔԿԱԳ
Ամենա
477 (ն
161, 
ցուցա
Արցախ
Արցախ
նախա
գրանց
ընթաց
գրանց
ժամա
Այս  մա
Արցախ
նախա
նից.Ամ
Ստեփ
Մարտ
 

Շ
հայտն

սկ

ՍՏԵՓ
ԱՐՑԱ
ի  թղ
միջավ
ՊՈԱԿ
«Շենք
օրեր 
դամբա
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իր 

վերջապես հաջ
այած Իրանում ա
սել նրան, սակա
ած մեծ սերն ո
նդներն անգիր ե
անցյալ դարի 7
ավ պարսիկ ռ
ց հետո, որը ցու

աջին կիսամ

խի Հանր
արարության 
ցման (ՔԿԱԳ
ցիկ տարվա ա
երեխա՝ նախո
ի փոխարեն: 

 
թակցին  տեղե

արադատությա
Գ  և  նոտարի
աշատ ծնունդ
նախորդ տար
որն  համապ

անիշի  հետ: 
խում գրանցվ
խի Հանր

արարության 
ցման (ՔԿԱԳ
ցիկ տարվա
ցվել է թվով 36

անակահատվա
ասին  «Արցա
խի Հանր

արարության  Ք
մենաշատ 

փանակերտում
տակերտում՝ 5

Շուշիի Վերին 
նաբերվել է վա
կսվել են Շուշի

վերակ

ՓԱՆԱԿԵՐՏ,
ԱԽՊՐԵՍ: Այ
ղթակցի  հետ
վայրի պահպ
Կ-ի փոխտնօր
քի հիմքերի ա

առաջ հայ
արան: Դա 

ջողվեց մեկնել 
ապրող քաղաք
այն ավագ սեր

ու համակրանք
երգում են նրա 
0–ականներին 

ռեժիսոր Փարվ
ւցադրվեց նաեւ

մյակում Ար
է ծնվ

րապետությա
քաղաքացիա

Գ) գործակալու
առաջին կիսա
որդ տարվա 

մասին   
եկացրել  են  Ա
ան 
իատի  գործակ
դները  գրան
րի՝ 487), շրջ
պատասխանո

վել է ամուսնու
րապետությա
քաղաքացիա

Գ) գործակալու
ա առաջին 
68 ամուսնութ

ածի 283-ի փոխ
ախպրես» ի  թ

րապետությա
ՔԿԱԳ  և  նո

ամուսնությ
մ՝ 142 (նախո
52 (նախորդ տ

մզկիթի հոգև
աղ քրիստոնեա
իի Վերին մզկի
կանգնման աշ

 
, 
յս  մաս
տ զրույցում

պանության 
րեն  Նժդեհ Եր
ամրացման ա

այտնաբերվել 
 բացառիկ 

ԱՄՆ եւ հաստ
քացիների գրեթ
րնդի կողմից Գ
ը հանգեցրել է
երգերը: 
Գուգուշը ԽՍ

վիզ Սայադի 
ւ Հայաստանում

րցախում 1
վել 
ան Արդա
ական կացութ
ւթյան տվյալն

ամյակում Արց
նույն ժաման

 «Ար
Արցախի  Հան

նա
կալությունից:

նցվել է Ստեփ
ջաններից՝ Մա
ում  է   նախ

ւթյունների թվ
ան Արդա
ական կացութ
ւթյան տվյալն

կիսամյակու
թյուն՝ նախորդ
խարեն: 

թղթակցին  տե
ան արդա
ոտարիատի  գ

ունները գ
որդ տարի՝ 86
տարվա ցուցա

ևոր դպրոցի տա
ական դամբար
իթի հոգևոր դպ
շխատանքները

28 
սին   «

մ  ասել է  
պետական 
րանյանը: 

աշխատանքնե
է վաղ ք

հայտնագո

տատվել այնտե
թե երկու սերուն
ուգուշի հանդե

է նրան, որ բոլ

ՍՀՄ–ում հայտ
«Երկար գիշե
մ»: 

1144 երեխա

արադատությա
թյան ակտեր

ների համաձա
ցախում ծնվել
նակահատված

 
րցախպրես

նրապետությա
ախարարությա
: 
փանակերտու
արտակերտու
խորդ տարվ

վի աճ 
արադատությա

թյան ակտեր
ների համաձա
ւմ Արցախո
դ տարվա նու

եղեկացրել  են
արադատությա
գործակալությ
գրանցվել 

6), շրջանների
անիշը՝ 40): 

արածքում 
րանՀուլիսի 7-ի
պրոցի շենքի 
ը: 

հուլիս
«Արցախպրես

«Պատմակա
ծառայություն

երի ընթացքո
քրիստոնեակա
ործություն 

եղ: 
նդ 
եպ 
որ 

նի 
ր» 

ա 

ան 
րի 

այն 
լ է 
ծի 

ս»-
ան 
ան 

ւմ՝ 
ւմ՝ 
վա 

ան 
րի 

այն 
ւմ 
ւյն 

ն  
ան 
ու
է 

ից՝ 

ին 

սի, 
ս»-
ան 
ն» 

ւմ 
ան 

է 



 

 

բերդ
Ադր
ժամ

Մեդ
շինա
հեռա
Աշխ
տեղ
քրիս
շինա
Նախ
շինա
հնա
ման

Պա

Մոս
Եզր
Այվա
Ավս
ծննդ
մաս
armc
ուղե
որտ
պատ
ջերմ
Հ.Այ
ծովա
բազ
«Իմ
հետ
փաս
նշա
տար

դաքաղաքում
րբեջանի 
մանակաշրջա

դրեսեի հիմքի
արարների 
ացնելուց 

խատանքներն 
ղեկացրել մեր 
ստոնեական 
արարական 
խատեսվում 
արարական 

արավոր   
նրամասնել  է 

արծենում է
սակայն

սկվայի հայկա
րաս արք.Ներ
ազովսկու 

ստրալիայում 
դյան 200-ամյ
սնակցելու նպա
church.info-ի 
եկցեց Սուրբ

տեղ մոմ վա
տմությանը:Ե
մությամբ ցու
յվազովսկու 
անկարիչը եղե

զում կտավներ
մ ծնողներն 
տնորդներն ե

ստով, սակայ
անակում լինել

րիներին եմ 

մ, հերթական
պնդումները 

նի վերաբերյա

ի ամրակայմա
կողմից քա
հետո հա
այդ փուլում 
 ծառայությա
քարարկղայի

աշխատան
է ամբողջութ
աշխատանքն
է  ցուց

 Ն. Երանյան

էի, որ Այվա
ն խորապե

Անդրեյ

ական եկեղե
րսիսյանն օրե
հետնորդների
եւ ՌԴ են 

յա հոբելյանի
ատակով: 
փոխանցմամ

բ Պայծառակ
առեցին եւ ծ
Եզրաս Ս
ւյց տվեց իր 
բնանկարը` 
ել է մեծ հայա
ր ունի: 

ասում էի
ենք, ես, ան

այն խորապես
լ նման մարդ

սկսել իմ 

ն փաստը, 
Շուշիի 

ալ: 

ան աշխատան
րեր են նկ

այտնաբերել 
դադարեցրել 

անը: Տեղում վա
ին թաղում: Ա
նքները դա
թյամբ պեղե
ների ավարտ
ցադրվի 

նը:                  A
 

ազովսկու հ
ս չէի գիտա
 Միլլեր 
 

 
եցու առաջնո
երս  ընդունե
ին, ովքեր 

ժամանել մե
ին նվիրված մ

մբ, Սրբազան 
կերպություն 
ծանոթացան 
Սրբազանն 
աշխատասեն
նշելով, որ 

ասեր եւ հայկա

ն, որ մեն
նշուշտ, պար
ս չէի գիտակ
դու ազգական

արմատներով
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որ հերքում
կառուցմ

 
նքների ժամա
կատվել, որ

են կմա
լ են և այդ մա
ավերացվել է վ
Այդ հատված

ադարեցվել 
լ թաղումը, 

տից հետո 
 նույնությամ

Artsakhpress.am

հետնորդն ե
ակցում.  

 

որդարանում
ել է Հովհան

ապրում 
եծանուն նկա

միջոցառումնե

հայրը հյուրե
Մայր տաճ
Հայ Եկեղե

առանձնա
նյակում պահ

աշխարհահռ
ական թեմանե

ք Այվազովս
րծենում էի 
կցում, թե ին
նը:Միայն վեր
վ հետաքրքր
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մ է 
ման 

նակ 
րոնք 

ախք: 
ասին 
վաղ 
ծում 

են: 
իսկ 
այն 

մբ»,-

եմ, 

 Տ. 
ննես 

են 
արչի 
երին 

երին 
ճար, 
եցու 
ակի 

հվող 
ռչակ 
երով 

սկու 
այդ 

նչ է 
րջին 
րվել: 

Հայկա
առաջի
հայկա
եմ մի 
շնորհի
ժամա
Նշենք
ծովան
տոնա
հանրա
հրավե
Նախի
արք.Ն
2017 
շարքո
(200-ա
ծովան
սեպտե
գիտա

 
Հայ 

 
Հայ ջո
գրքի ռ
Facebo
«Հուլի
հանձն
հաստա
նշելով
պատե
Այս տ
երաժշ
մեկ՝ 
ստեղծ
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իր 

ական մշակո
ին անգամ ե

ական եկեղեցո
աշխարհ, որի

իվ պիտի դա
անակ իր տպա
ք, որ հուլիսի 2
նկարչի ծ

ակատարությո
ապաետությա
երով մասնա
իջեւանի հա
Ներսիսյանը: 

թ. ՅՈՒՆԵՍ
ում ընդգրված
ամյակ): Հայ
նկարչի 20

տեմբերին կա
աժողով: 

ջութակահ
ռե

ութակահար 
ռեկորդակիր 
ook-ի իր էջում
իսի 25-ին Գին
նաժողովը հա

տատել եմ Երեւ
վ, որ այս փոք
երազմի բոլոր 
տարվա փետր
շտության տա
5 րոպե ըն

ծագործությու

ույթի եւ ըն
եմ շփվում:Դա
ում:Ես շատ ո
ի հետ կապվա
առնամ իմ ա

ավորություննե
28-ից 30-ը Թե
ծննդյան 
ունները, 
ան նախագ

ակցելու է նա
այոց թեմի

ՍԿՕ-ի կողմի
ծ է Հովհանն
յաստանի Ա
0-ամյակի 
ազմակերպելո

հար Նիկոլա
եկորդակիր

 

Նիկոլայ Մադ
է դարձել: Այ

մ: 
նեսի ռեկորդն

աստատեց երա
ւանում մի քա
քրիկ հաղթան
վետերաններ

րվարին Կոմի
անը Մադոնը 3
նդմիջումով) 
ւն է կատարել

նդհանրապես 
ա եղավ այստ
ուրախ եմ, որ 
ած եմ գենետ
արմատները»,
երն է կիսել Ան
եոդոսիայում ս

200-ամյակին
որոնց 

գահ  Սերգե
աեւ Ռուսաստ
ի Առաջնոր

ից հիշարժա
նես Այվազովս
Ազգային պա

առիթով ա
ու է ցուց

այ Մադոյա
ր է դարձել

դոյանը Գինես
յս մասին Մա

ների գրքի հա
աժշտական ռե
անի ամիս առա
նակը նվիրում
րին: 
իտասի անվա
33 ժամ (յուրա
59 հայտնի 

լ: 

հայերի հե
տեղ` Մոսկվա

բացահայտո
տիկորեն, եւ որ

,- հանդիպմա
նդրեյ Միլլերը
սկսվում են Մե
ն նվիրվա

Ղրիմ
եյ Ակսյոնով
տանի եւ Նո
րդ Տ.Եզրա

ան տարեթվեր
սկու հոբելյան
ատկերասրահ
այս տարվ

ցահանդես 

 

անը Գինես

 

սի ռեկորդներ
ադոյանը գրել

ամաշխարհայի
եկորդը, որը ե
աջ»,- գրել է նա
մ է Արցախյա

ան Կամերայի
աքանչյուր ժամ

երաժշտակա

ետ 
այի 

ւմ 
րի 

ան 
: 
եծ 

ած 
մի 
վի 
որ 

աս 

րի 
նը 
հը 

վա 
եւ 

ի 

րի 
լ է 

ին 
ես 
ա՝ 

ան 

ին 
մը 

ան 



 

 

Ար
 
Պոլս
նախ

Պոլս
տեղ
ընտ
Ինչպ
Պոլս
մաս
պատ
Ժող
ընտ
Այս 
հայո
Ստե
աշխ
մաս
 

Դի
ջ

Հրա
նիստ
Սամ
Թու
ոստ
ինքը
ձերբ
«Ոս
այստ
Սամ
ոստ
դատ
Այնո
ասա
ստե

րևմտյա
սո հայոց պ

խաձեռնող խո

սո հայոց պա
ղի ունեցած 

տրության կազ
պես տեղեկա
սո հայոց պա

սնակցել են հա
տրիարքարան

ղովի ժամանա
տրության կազ

խմբի ստեղ
ոց պատրիար
եղծված խո

խատանքներ 
սնակցող պատ

ինքին սպա
ջերմ մթնո

անտ Դինքի սպ
տի ժամանակ
մսուն նահանգ
ւրքական C

տիկաններից Մ
ը ներկա է ե
բակալության

ստիկանապետ
տեղ ենք ցո
մասթին եւ Թ

տիկանապետն
տախազը կխո
ուհետ Նահա
ացին, որ այդ 
եղծել, որ ման

ան Հա
ատրիարքի ը

ումբ է ստեղծվ

ատրիարքարա
ժողովում 

զմակերպման 
ացնում է Ստա
ատրիարքարա
այկական հիմն
նի կրոնական

ակ 22 հոգի ընտ
զմակերպման 
ղծմամբ պաշտ
րքի ընտրությա
ումբը պետք

իրականացն
տվիրակների ա

անողի համ
լորտ ստեղ

պանության գ
կ պաշտպան
գի ոստիկանն

Cumhuriyet–ի 
Մեթին Բալթա
եղել Դինքին 

նը Սամս
տն ինձ ասա
ուցմունքները 
Թուրքիայի դ
ն ասաց, որ թո
ոսի։ 
անգապետն ո

երեխայի հա
նրամասն պա

այաստա
ընտրության 
վել 

անում հուլիս
ստեղծվել 

նախաձեռնող
ամբուլի հայկ

անում տեղի ո
նադրամների 

ն ժողովի անդա
տրվել են որպ
նախաձեռնող
տոնապես մե
ան գործընթա
ք է հայ 
նի՝ պարզելո
անունները։ 

մար մեզ հր
ղծել. թուրք

գործով հերթա
ական ճառով

ներից Մեթին 
փոխանցմա

ան դատարա
սպանած Օ

սունի ավ
աց, որ Օգյ

վերցնելու։ 
դրոշ հայտնա
ող մնա իր մո

ու գլխավոր դ
ամար պետք է
ատմի տեղի ո

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ան 
կազմակերպմ

 
սի 4-ի երեկո

է պատրիա
ղ խումբ։ 
ական «Ակոս

ունեցած ժողո
ղեկավարներ

ամները։ 
պես պատրիար

ղ խմբի անդա
եկնարկես Պո

ացը։ 
համայնքի հ

ու ընտրությա

րահանգեցի
ք ոստիկան

 
ական դատակ
վ հանդես է ե
Բալթան։ 

ամբ՝ Սամսո
անում ասել է,
Օգյուն Սամա
վտոկայարան
յուն Սամաս
Ես խուզարկ

աբերեցի, սակ
ոտ մինչ գլխա

դատախազը 
է ջերմ մթնոլո

ունեցածի մաս
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Ամսագի

ման 

ոյան 
արքի 

ս»-ը, 
ովին 
րն ու 

րքրի 
ամ։ 

ոլսո 

հետ 
անը 

ին 
ն 

կան 
եկել 

ունի 
, թե 

ասթի 
նում։ 
սթից 
կեցի 
կայն 

ավոր 

մեզ 
որտ 
սին։ 

Նաեւ 
ոստիկ
մեղադ
 

Թ
հ

Ծագո
բանտի
հրապա
«օրինա
Նիշան
բաց ռ
անազա
Նիշան
հեռախ
չհաստ
տեղեկ
մասին
Նիշան
Թուրք
Թուրք
տարի
պատի
դիման
Որոշ ժ
Թուրք
Թուրք
որոշա
ասել է
չկա, 
համա
Նիշան
մանրա
Հիշեցն
ազատ
շինար
ցեղաս
Թուրք
 

Անա

Հայաս
Անատ
ներքո
հանդի
հակամ
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իր 

հրահանգեցի
կան խաղացի
դրում»,–ասել 

Թուրքիայից
հարց է. Նի

լուսա

ումով հայ, թո
ից փախուստ

պարակել «Fac
ազանցը»: 
նյանը հուլիսի
ռեժիմի բանտ

զատության մե
նյանը Dogan
խոսազրույցու

տատելով, ս
կությունը: «Ա
ն չեմ մտածու
նյանը: 
քական Hurri
քիայից փախ

ին նույնիսկ 
իժների ենթա
նալ: Ե՛վ այստ
ժամանակ ան
քիան մեր երկի
քիայից փախ

ակի գումարի 
է Նիշանյանը՝
եւ իրեն ար

արել: 
նյանը խոստ
ամասները ներ
նենք, որ Սե

տազրկման 
րարություն 
սպանության 
քիայում եւ աչ

Հայաստա
ատոլիայի՝

ստանի համա
տոլիան շարու
ո։ Այս մասի
իպման ժ

ամարտության

ին տեսագրել
ինք ու հիմա
է Մեթին Բալ

ց փախչելը 
իշանյանը փ
անկար է հր

ուրք գրող, լեզ
տի դիմելուց 
cebook»-ի իր

ի 14-ի առավո
տից եւ այդպ
եջ էր 2014 թվա
n լրատվակա
ւմ նշել է, ո

սակայն, երկ
Այլեւս բանտ
ւմ: Ես էլ չգիտ

iyet-ի հետ 
խչելը ընդամե

շատ էր՝ 
արկվելու համա
տեղ, եւ՛ արտա
նց արտերկիր 
իրն է: Անշուշ

խչելը շատ հեշ
դիմաց բոլոր

՝ հավելելով, ո
րդեն փախած

տացել է 
րկայացնել ավ
եւան Նիշանյ

է դատա
իրականացնե

մասին մշտ
չքի է ընկել իր 

անին ձեռն
՝ Թուրքիայ

Փորձա
ար ավելի ձ
նակի մնալ Թ
ին հուլիսի 

ժամանակ 
ն փորձագետ Կ

լ այդ ամենը
ա ինձ են ա
լթան։ 

ընդամենը
փախուստի
րապարակե

զվաբան Սեւա
հետո այսօր

ր էջում եւ ա

ոտյան դուրս 
պես էլ չի վեր
ականից ի վեր
ան գործակա
որ բանտում
կրից հեռա
ում չեմ եւ 

տեմ, թե որտե

զրույցում նա
ենը գումարի 

անարդար, 
ար: Եվս 3 տա

ասահմանում կ
էլ կարող եմ մ
տ մի օր վերա
շտ է: Ինչպե
րն էլ կարող 
որ 48 ժամ սպ
ծ բանտարկյ

իր փախո
վելի ուշ: 

նյանը 11 տա
ապարտվել 
ելու համար
տապես բա
անվախ պահ

տու է Արեւ
յի կազմում

ագետ 
ձեռնտու է, 

Թուրքիայի վեր
18-ին լրագ
ասաց թ

Կարեն Հովհա

ը։ Մենք էլ լա
ամեն ինչի մե

ը գումարի 
ից հետո 
ել 

 
ան Նիշանյան
ր լուսանկար 
այն մակագրե

 է եկել Ֆոչա
րադարձել. Ն
ր: 
ալության հե
մ չի գտնվու
նալու մասի
վերադառնալ

եղ եմ», - ասել

ա նշել է, ո
հարց է: «3
անօրինակա

արի չէի կարո
կարող եմ լինե
մեկնել: Սակա

ադառնալու են
ս տեսնում ե
են փախչել»,

պասելու կարի
յալ կարող ե

ուստի մասի

արի 6 ամսվ
անօրինակա

: Նա Հայո
րձրաձայնել 

հվածքով։ 

ւելյան 
մ գտնվելը.

որ Արեւելյա
րահսկողությա
գրողների հե
թուրք-քրդակա
աննիսյանը։ 

ավ 
եջ 

նը 
է 

ել՝ 

այի 
Նա 

ետ 
ւմ՝ 
ին 
ու 
լ է 

որ 
․5 

ան 
ող 
ել: 

այն 
նք: 
եք՝ 
 - 
իք 
են 

ին 

վա 
ան 
ոց 

է 

 

ան 
ան 
ետ 
ան 



 

 

Նրա
քան
մեր 
Թու
պետ
հստ

Հովհ
Հաք
ստա
պետ
տապ
քրդե
չի զ
չնայ
դիմա
 

Թ

Թու
հայկ
տրվ
Գոր
է, եւ
Քոջ
հայկ

Թ

Թու
ամե
մաս
Հայտ
կողմ
Վաճ
 

ա հավաստմա
ն թուրքական 

դեմ դուրս գ
ւրքիայի տար
տություն ստե

տակեցրեց փոր

հաննիսյանը 
քարի նահան
անալ, ինչը 
տության գոյո
պալմանն աջ
երին։ Հովհան
զինում ԱՄՆ
յած նախկին
ադրությանը։ 

Թուրքիայո
վաճառքի

ւրքիայի խոշո
կական 110-ա

վել։ 
րգի հայտարա
ւ ամբողջովին
ջաելի նահան
կական գորգի

Թուրքիայում
արծաթ

ւրքիայում 
ենախոշոր կա
սին հայտարա
տարարությա
մից պատրաս
ճառողը  գոտո

ամբ՝ քրդերը 
կառավարութ

գալ։ Դրա հետ
րածքում բնա
եղծելու հարց
րձագետը։ 

նշեց, որ մո
նգը կարող 

վերջ կդնի
ությանը։ Փոր
ջակցում է ն
ննիսյանի կար

Ն-ի հետ իր 
նում ակտիվո

ւմ 110 տար
ի են հանել 

որ հայտարար
ամյա գորգի վ

արության մեջ 
ն պահպանվա
նգից Գյոքհան
ի համար պահ

մ 120 հազա
թե գոտի է վ

ապրանքների
այքում հայկակ
արություն է տր
ան մեջ նշվել 
ստված եւ թան
ու գինը գրել է

շատ ավելի 
թյունը։ «Նրա

տ մկետեղ՝ չի 
ակվող շատ 
ում աջակցու

ոտ ապագայ
է պետակա

ի միասնակա
րձագետի խոս
նաեւ ԱՄՆ-ն
րծիքով՝ Ռուսա
դիմակայությ

որեն աջակցո

րվա հայկա
լ 50 հազար

րությունների 
վաճառքի հայ

նշված է, որ 
ած են գույները
ն Սեզեր անո
հանջում է 50 հ
 

ար դոլարով
վաճառքի հ

ի ու ծա
կան արծաթե 
րվել։ 

է, որ վաճա
նկարժեք հին 
է 120 հազար դ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

վտանգավոր 
անք եւս կարող

կարելի չնշել
ծպտյալ հա

ւմ են քրդերի

 
յում թուրքակ

ան կարգավի
ան թուրքակ
սքով՝ Թուրքի

ն, որը զինու
աստանը քրդե
յան պատճա

ում էր քրդակ

ական գորգ
ր դոլարով

 
կայքերից մեկ
տարարությո

գորգը ձեռագ
ը։ 
ունով օգտատ
հազար դոլար

վ հայկակա
հանվել 

 
առայությունն
գոտու վաճա

առվում է հայ
գոտի։ 

դոլար։ 
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են, 
ղ են 
լ, որ 
այեր 
ին»,-

կան 
ճակ 
կան 

իայի 
ւմ է 
երին 
ռով՝ 
կան 

գը 

կում 
ւն է 

գործ 

տերը 
։ 

ան 

ների 
առքի 

յերի 

Սփ
Վախ

10 ՀՈՒ

89 տա
Սադոյա
d՛Armé
ֆիլմու
Օմար Շ
Իզաբե
թատեր
հեռուս
Իզաբե
դուստր
Բուիզն
 

Ժո

Լիոնի 
նիստի
Կեպեն
Նախկի
Կեպեն
Կեպեն
վիրաբո
սկզբու
մեջ, իս
մշակու
իրակա
հիվանդ
ռազմա
Բացի 
ցեղասպ
ադմին
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իր 

փյուռք
խճանվել է 

ՒԼԻՍԻ, 16:26

արեկանում վա
անը: Այս 

énieպարբերակա
ւմ մարմնավոր
Շերիֆի, Կլաու

ել Սադոյանը հ
րական ներկայ
ստատեսային ն
ել Սադոյանը 
ր է, նրա ամո
ն էր: 

որժ Կեպեն

քաղաքապետա
ժամանակ քա

նիկյանին։  
ին քաղաքապե

նիկյանի թեկնա
նիկյանի մասի
ույժ ուրոլոգ է
ւմ հաջողությա
սկ հետո սկսել 
ւյթ ներդնելո

անացրել է 
դանոցում, ո

ավարական զար
դրանից Կեպ

պանության ճա
նստրատորի պա

 
է «Մայրիկ»

Սադոյա
6 

ախճանվել է «Մ
մասին 

անը: Իզաբել 
րել է Աննային՝
ւդիա Կարդինա
հանդես է եկել 

այացումներում, 
նախագծերի: 

Հայոց ցեղաս
ուսինը ֆրանսի

նիկյանը Լի
ընտրվ

արանի քաղաք
աղաքապետ է ը

ետ Ժերար Կո
ածությունը։ 
ին հայտնի է,
է, հայ գաղթա

ան է հասել մաս
է ակտիվ քարո
ւ գաղափարը
Centre Hospi
որտեղ 2005
րգացման հարց

պենիկյանը ակ
անաչմանն ուղղ
աշտոն Բուլուկյ

» ֆիլմի աս
անը 

Մայրիկ» ֆիլմի
հաղորդում

Սադոյանն 
՝ ժապավենում

ալեի, Ժակ Ներս
լ ավելի քան 5

մասնակցել հ

սպանությունը 
իացի հայտնի 

իոնի քաղա
վել 

քային խորհուր
ընտրել հայազգ

ոլոմն անձամբ

, որ նա մա
ականների որդի

սնագիտական 
ոզել Լիոնի հիվ
ը։ Իր գաղա
talier Saint-Jo

5-ից սկսած զ
ցերով տնօրենի
կտիվ մասնակ
ղված արշավին
ան հիմնադրամ

տղ Իզաբե

ի աստղ Իզաբ
մ է Nouve

Անրի Վերնո
մ հանդես գալ
սիսյանի հետ: 
0 ֆիլմում եւ 

հարյուրից ավե

վերապրածնե
դերասան Ժա

աքապետ է 

 
րդը հուլիսի 17

գի 68-ամյա Ժոր

բ էր առաջադր

ասնագիտությամ
ի։ Կեպենիկյա
գործունեությա

վանդանոցներո
ափարները ն
oseph Saint-L
զբաղեցնում 

ի պաշտոնը։ 
կցում էր Հայ
ն ու զբաղեցնո
մում։ 

ել 

 
բել 
lle 

ոյի 
ով 

25 
ելի 

րի 
ան 

7-ի 
րժ 

րել 

մվ 
նը 

ան 
ում 
նա 

Luc 
է 

ոց 
ում 



 

 

Կեպ
քաղա
հետ
 
Լի

Լիոն
Քեփ
տար
դժվա
մաս
«Հպ
բնա
ընտ
շարք
կար
Թէե
եմ հ
Կար
աշխ
անկ
հետ
հայր
ուղղ
Ինչպ
ընկե
երեխ
անո
ամբ
վիրա
մակ
 

Կ

Կան
հայտ
թույ
արտ
Man
ռազ

պենիկյանը մի
ղաքապետի ընտ

ո նա դարձել է 

իոնի նոր քա
1990-ակա
վիրահատ

նի նոր քաղա
փենեկյանը 
րիներին մի քա
արին վիրահ

սնավորապես, 
պարտության զ
ակիչ ունեցող 
տրվելուն մասի

քերում, եւ ի
րող է լինել շատ
եւ որեւէ քաղա
հպարտանալ ն
րո Դերձա

խատանքներով
կախության ա

տեւողականորե
րենիքում ա
ղությամբ: 
պե՞ս չհպարտ
երոջով՝ դոկտո
խաների սրտ

ում, միաժամ
բողջ մի սե
ահատության 
կարդակի»: 

Կանադայի 
արել կա

դադարեց

նադայի Հայ 
տնել՝ տեղեկա
յլ է տվել Տորո

տադրությամբ
nufacturing» 
զմական տեխն

իացել է Ժեր
տրությունների
մշակութային հ

աղաքապե
ններին այ

տություննե

աքապետ ընտ
1990-ական 

անի անգամ այ
ատություններ
նշել է. 

զգացումով լսեց
Լիոնի Գործա

ին: Իր հետ ծա
իր հայրենասի
տերի համար: 
աքի պետ չի ըն
նաեւ դաշնակ
ակյանի՝ Հ
վ: Նա էլ նույ
առաջին տարի
են շարունակ
առողջապահութ

տանամ իմ դ
որ Հրայր Հով

տի արատը բ
անակ մարզե
երունդ՝ այդ

ոլորտը հաս

Հայ դատի
առավարու
ցնել զենքի

դատի հանձ
անալով, որ Կ
ոնտոյում գտն
բ զբաղվող 

ընկերությա
նիկա արտահ

րար Կոլոմի 
ի ժամանակ։ Կ
հարցերով առա

ետ Ժորժ Քե
ցելել է Արց

երով կյանք

տրված բժիշկ
թվականների

ցելել է Հայաստ
րով կյանքեր 

ցի Գեորգին՝ կե
ադիր իշխանո
անոթացել եմ

իրությունը նե

նտրվել, բայց ա
ցական մեկ ա

Հայաստանում
ն մասնագիտ
իներից ի վե
կում է իր 
թյան ոլորտ

դաշնակցական
վակիմյանով, ո
բուժող վիրահ
ելով երիտաս

դ եւ ընդհա
սցնելով միջազ

ի հանձնախ
ւթյանը անհ
ի վաճառքը

նախումբն իր
Կանադայի կա
նվող զրահապ

«INKAS A
անը՝ բարձրտ
հանել Ադրբեջա
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Լույս 
թիմին 2008

Կալոմի ընտրվե
աջին օգնականը

եփենեկյան
ցախ եւ իր 
քեր փրկել

 
կ Գեորգ (Ժո
ին, ամենաշ
տան եւ Արցախ

է փրկել: 

ես միլիոնից ա
ության ղեկա
 Դաշնակցութ

երշնչման աղբ

այս առթիվ ուզ
այլ ընկերոջ՝ բժ
մ իրագոր

տությունն ունի
եր մինչեւ այ

ծառայությո
տի զարգաց

ն մէկ այլ բժ
որ Հայաստան
հատություննե
սարդ բժիշկն
անրապես ս
զգային ակնա

խումբը կոչ 
հապաղ 

ը Բաքվին 

 
ր վրդովմունք
առավարությո

պատ մեքենան
Armored Veh
տեխնոլոգիակ
ան:  
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8-ին, 
ելուց 
ը։  

նը 

որժ) 
շանր 
խ եւ 
Նա, 

ավելի 
ավար 
թյան 
բյուր 

զում 
ժիշկ 

րծած 
ի եւ 
սօր, 

ունը՝ 
ման 

ժիշկ 
նում 

եր է 
ների 

սրտի 
առու 

է 

քն է 
ունը 
ների 
hicle 
կան 

Կանա
Ֆրան
դատն
անհապ
եւ ան
չեղար
«Նման
«իզգոյ
Կանա
ամենա
ներքի
ասել է
«Մինչ
վարչա
սպառ
խաղա
տարա
երկրի 
հավելե
«Փաստ
մահա
սանձա
հրադա
Թույլ 
ներդր
միջեւ 
հակաս
բանակ
Կանա
Ինչ վ
բազմի
կառու
Amnes
վիճակ
հիմնա
անկախ
 

Մի
Չավ

Թուրքա
հարցի 
Թուրքի
AP-ը։ 
Նրա խ
նախատ
ինչպես
կիպրյա
հետո Չ
կղզուց
արթնա
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իր 

ադայի միջազ
նսուա Ֆիլիպ
նի հանձնախո

ապաղ դադարե
նհրաժեշտ ք

րկելու ուղղութ
ն վտանգավ

ոյ» երկրների 
ադայի զեն
ահիմնարար 

ին եւ տարա
է հանձնախմբ
չ օրս բազմ

ակազմը այդ
նալիք ստե

աղությանն 
ածաշրջանայի

 ներսում այլ
լել է Միրաքյա
տացի, 2016-ի

ացու զինատ
ազերծեց, որն
ադարի ռեժիմ
տալով զենք 

րումն է ունենո
ռազմական գ

ասում են Ե
կցային գործ

ադայի պարտա
վերաբերում է
իցս դատապ
ւյցների կողմի
sty Internation
կի հետ կապվ

արար ազատ
ախ մամուլի դե

իջազգա
վուշօղլու․ Ա

դուր

ական զինվոր
շուրջ համաձա

իայի ԱԳ նախ

խոսքով, Անկար
տեսում է զորք
ս Հունաստանն
ան հարցի շու
Չավուշօղլուն 

ց թուրքական 
անան»։  

զգային առեւ
պ Շամպայնին
ումբը կոչ է ար
եցնել զենքի տ

քայլեր ձեռնա
թյամբ: 
վոր զենքերի

ինչպիսին Ա
նքի արտ
նորմերը եւ 

ածաշրջանային
բի նախագահ 
միցս ապացո
դ զենքն օգ
եղծելով Հա

ու անվտա
ին անկայունո
լախոհություն

անը: 
ի ապրիլին Ա
տեսակներով 
ն ամենամահ

մի հաստատու
ք արտահանե
ում Ադրբեջան
գործողությու

ԵԱՀԿ Մինսկ
ծընթացին ա
ավորությունն
է մարդու իր

պարտվել է 
ից, ինչպիսիք

nal-ը ՝ այդ երկ
ված: Ադրբեջա

տությունները 
եմ արձակումն

ային    
 

Անկարան 
րս չի բերի 

րները կմնան 
այնագրի ապահ

խարար Մեւլյութ

րան չի ընդունի
քերի դուրս բեր
ն ու Կիպրոսն
ւրջ բանակցու
նշել է, որ բոլո
զորքերի դու

ւտրի հարցեր
ն ուղղված ն
րել երկրի կառ
տրամադրում

արկել այդ ս

ի տրամադրո
Ադրբեջանն է
տահանմանը 

լուրջ վտանգ
ն կայունութ
Շահեն Միրա

ուցվել է, ո
գտագործում 
այաստանի 
անգությանը, 

ություն ստեղծ
նը հետապնդ

Ադրբեջանը նո
քառօրյա 

հաբերն էր 1
ւմից հետո: 

ել Ադրբեջան, 
նի, Հայաստա
ւններին: Նմա
կի խմբի շ
ամբողջությամ
ներին: 
րավունքների
հայտնի իրա

ք են Human R
կրում մարդու
անը քննադատ

ճնշելու, առ
ների համար»

      

թուրքակա
Կիպրոսից

 
Կիպրոսում ա
հովումից։ Այս մ
թ Չավուշօղլու

ի այնպիսի համ
րում կղզու հյու
ն են պնդում։ 
ւթյունների հեր
որ նրանք, «ով
ւրս բերման մ

րով նախարա
նամակում Հա
ռավարության

մն Ադրբեջանի
սխալ որոշում

ումը այնպիս
է, խախտում 

վերաբերո
գ են ստեղծո
թյան համար»
աքյանը: 
որ Ադրբեջան

է ոչ միա
եւ Արցախ

ոչ միա
ծելու, այլեւ ա
դելու համար»

որ ձեռքբերվա
պատերազ

1994 թվական

Կանադան ի
անի եւ Արցախ
ան որոշումներ
շրջանակներո
մբ աջակցել

ին, Ադրբեջան
ավապաշտպա
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ան զորքերը
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անկախ կիպրյա
մասին հայտնե
ւն, փոխանցում

մաձայնագիր, ո
ւսիսային մասի

Շվեյցարիայո
րթական փուլ
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Թո

Թու
եկեղ
Այն 
գերե
պնդ
պատ
Եկե
կառ
Վեր
Գաբ
Ամե
թար
թվա
սահ
Հոգե
հողա
են պ
գրա
Նրա
վերջ
եկեղ
 

պ
տո

Թու
դրու
պատ
ցեղա
թուր
Ըստ
զար
շար

ուրքիան ա

ւրքիայի կա
ղեցու սեփակ

զրկվել է 
եզմանատներ

դմամբ, ժամկ
տճառով, հաղ

եղեցու առաջ
ռուցված երկո
րջին կաթիլը դ
բրիել վանքի ա
են ինչ սկս
րմացնելու նպ

ականին Մոր
հմանները փա
եւորականներ
ակտորներն ե
պատկանել: Ի

անցվել: 
անց պնդմա
ջնակաապես 
ղեցին: 

Թո
պատգամա
ուգանել Ցե

ւրքիայի խոր
ւյթներ 
տգամավորնե
ասպանությա
րքական «Հյու

տ այդմ, նշվ
րգացում» կո
րժում» կուսա

սորական ո
օբյեկտ է ա

ռավարությու
անության հիս
տասնյակ ե

րից՝ Թու
կետն անց 
ղորդում է Dail
ջնորդների խ
ւ վանք է առգ

դարձավ հարա
առգրավման դ
սվեց նրանից
պատակով կա
ր Գաբրիելի

ակել: 
րի խոսքով՝ ա
են տրվել, որո

Իսկ վանքի հող

ամբ՝ պաշտ
արմատախիլ

ուրքիայի խ
ավորներին
եղասպանո

համ

րհրդարանի 
են հայտ

երն այսուհետ
ան մասին խո

ւրրիյեթ»-ը։ 
վում է, որ 
ուսակցության

ակցության կո

ուղղափառ
առգրավել 

ւնը ասորակ
սուն օբյեկտ է

եկեղեցիներից
ւրքիայի կ
սեփականութ
ly Mail-ը: 
խոսքով՝ 150
գրավվել:  
ավերեւլյան Թ
դեմ բողոքարկ
ց, երբ ազգ
առավարությո
ի եւ մի 

այդ ժամանակ
ոնք դարեր շա
ղը որպես հա

տոնյաները ց
լ անել ասորա

խորհրդարա
ն այսուհետ
ության մա
մար 

կանոնակարգ
տնվել. 

տ կարող են տ
ոսելու համա

իշխող «Ա
ն և կոալի
ողմից պատրա

ÈàôÚê # 2

Լույս 

ռ եկեղեցու

 
կան ուղղափ
է առգրավել: 
, վանքերից 
կառավարութ

թյան իրավու

0 տարի ա

Թուրքիայում Մ
կումը մերժելը
գային ռեեստ

ունը որոշեց 2
քանի գյուղ

կ գյուղացինե
արունակ վան
նրային անտա

ցանկանում 
ական ուղղափ

անի 
տ կարող են
ասին խոսել

 
գում անակն
մասնավորապ

տուգանվել Հա
ար, հաղորդու

Արդարություն
ցիոն «Ազգա
աստվել է եր
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ղերի 
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նկալ 
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այոց 
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ն և 
ային 
րկրի 

խորհր
կանոն
փոփո
Դրանց
ու Թո
վիրավ
պատժ
նման 
հեռաց
«Այս 
իրադա
պատգ
 

մեղ

Շվեդիա
ներկայ
դեմ` 
հանցա
Հաղոր
պատգա
քրդերի
Հայցու
Յըլդըր
2014 թ
մարդկ
անկախ
կողմից
Շվեդիա
որոշու
որոշեն
օրդեր տ
Օրենսդ
գործըն
 
Աշխ

պ

Աշխա
քրդակ
Սիրիա
լրագրո
քրդակ
Հովհա
Նրա խ
պետո
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իր 

րդարանում 
նակարգի ու

ոխությունների
ց շարքում կա

ուրքիայում ապ
վորելու և մե
ժամիջոցներ կ

դեպքում պա
ցնել եւ զրկել ա
դրույթը թիր

արձություննե
գամավորների

Շվեդ պատ
ղադրել են ց

այի խորհրդա
յացրել Թուրքի

նրան ց
ագործություննե
րդվում է, որ
գամավորների հ
ի եւ թուրքերի մ
ւմ հիշատակվո
րըմը: Շվեդիայի
թվականին, երկ
կության դեմ ե
խ այն հանգամ
ց: 
այի դատախազ

ւմ են` նախաքն
ն քննություն ս
տալ: 
դիրները նաեւ 
նկերները կհետ

արհում փա
պետություն

արհում փաստ
կան պետութ
այի տարածք
ողների հետ 
կան հակա
աննիսյանը։ 
խոսքով՝ Սիրի

ությունը վերջ

պատգամավ
ւ արտաքին
ի փաթեթ: 
ա նաեւ թուր
պրող ժողովու
եղադրանքներ
կիրառելու դր
ատգամավորն
աշխատավար
րախավորում 
երը «ցեղա
ի փորձերը»,-ն

տգամավոր
ցեղասպան

մեջ

արանի 5 պ
իայի նախագա

ցեղասպանությ
երի մեջ մեղադր
ր ձախ եւ 

հայցը վերաբեր
միջեւ հակամար
ում է նաեւ Թ
ի օրանսդրությա
կրի դատավոր
ենթադրվող հա
մանքից որտեղ 

զությունից հայ
ննություն սկսե
սկսել, կարող ե

հույս ունեն, ո
տեւեն իրենց օրի

աստացի ա
ն գոյությու

տացի գոյությ
թյուն. մեկը Հ
քում է։ Այ

հանդիպման
ամարտության

իայի տարածք
ջերս է ստեղ

վորների վար
ն տեսքի հ

րք ժողովրդի 
ւրդների ընդհ
ր ներկայացն

րույթները: Մա
ներին կարող
րձի 2/3-ից: 

է հենց 19
ասպանությու
նշում է թերթը

րները Էրդո
նություն կ

ջ 

 
պատգամավոր
ահ Ռեջեփ Թա
ան, մարդկ
րելով, հայտնու

կանաչների 
րում է երկրի հա
րտությանը: 

Թուրքիայի վար
ան համաձայն,

րները կարող ե
անցագործությո

են դրանք կատ

յտարարել են, ո
ել, թե ոչ: Եթե 
են Էրդողանին

որ եվրոպական
ինակին: 

արդեն քրդա
ւն ունի. փո

 
թյուն ունի ա
Հյուսիսային Ի
յս մասին հ
ն ժամանակ 
ն փորձագ

քում ձեւավոր
ղծվել։ «Մայի

րքի, նիստեր
հետ կապվա

պատմություն
հանուր անցյա
նելու դեպքո
ասնավորապե
ղ են նիստերի

9915 թվական
ւն» կոչել
ը: 

ողանին 
ատարելու

րներ հայց ե
այիփ Էրդողա
կության դե
ւմ է AFP-ն: 

կուսակցությա
արավ-արեւելքո

րչապետ Բինա
, որն ընդունվե
են գործեր քնն
ունների համա
տարվել կամ ո

որ ներկա պահ
դատախազնե

ն կալանավորել

ն մյուս երկրնե

ական երկո
որձագետ 

առնվազն երկ
Իրաքի, մյուս
հուլիսի 18-ի
ասաց թուր
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սիրի
պետ
Քու
բավ
նրա
Սակ
Քու
վատ
սեպ
լուր
իշխ
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Իրա
կետի
քաղա
Հուլի
Նուր
մասի
համա
գործ
Օրին
մնա
 

Թուր
ընդո
թիկն

իացի, եւ իրա
տության ձեւա
ւրդիստանը 
վական լավ հա

ա ղեկավարութ
կայն փորձագ
ւրդիստանի 
տթարացան՝ 

պտեմբերին ա
րերից հետո։ 

խանություններ
թե Իրաքի 

ւրքիան՝ Էրդող
րեն Հովհանն
ական պետու

ավորումը։ Որպ
սին, որը 
հմանակից է 
մեմատաբար 

ավորում ստեղ
րքական լիր

ռայություններ
րպես պատիժ՝
արել տվյալ
խատավարձեր

խանություններ
ահսկողությա
հասարակ 
զմակերպել ո
վելեց փորձագ

Իրանը հա
սահմա

անի խոհրդարա
ի համատեղ

ղաքացիների հա
իսի 19-ի բաց 
րդուզ- Մեղրի
ին  Իրանի ո
աձայնագրի 

ծակալությունը
նագծին կողմ է
ցել։  

Կոնգրես
ներողությ

րքիայի նախա
ունեն ԱՄՆ-ու
նապահների վ

աքցի քրդերը 
ավորմամբ։ Դ

թուրքական
արաբերությու
թյան հետ»,-նշ
գետը նկատեց

միջեւ հա
Հյուսիսայի

անկախությա
«Ամենահետա
րի այդ հայտա

կենտրոնակ
ղանի գլխավո
նիսյանը շատ
ւթյան ստեղծո
պես օրինակ՝ 
Թուրքիայի 

Իրանին ու
վերջերս Թո

ղծելու փորձ ձ
րաներ օգտա
րից եւ այլն։ 
՝ թուրքական 
լ տարածքո
րն ու կեն
րին հաջող

ան տակ վերցն
մեկուսացնել 

ու գլխավորե
գետը։ 

աստատել 
անային կե

անը հաստատել
ղ գործածում
ամար։ 

նիստի ժաման
սահմանային

ու Հայաստան
մասին օրին

։ 
քվեարկել 145 

սականներ․
յուն խնդրի

վարքագծ
ագահ Ռեջեփ 
ւմ քանի դեռ 
վարքագծի հա

սկսել են զբ
Դրանով հան

ն իշխանութ
ւններ ուներ։ 
շեց Հովհաննի
ց, որ Թուրքի

արաբերությու
ին Իրաքի

ան հանրաքվ
աքրքիրն այն 
արարությանն
կան իշխանո
որությամբ»,-ա
տ հավանակա
ումը կամ թեկ
նա խոսել է Հա

հարավ-արե
ւ Իրաքին։ Ա
ուրքիայից ա
ձեռնարկվեց, 
ագործելուց, 

իշխանությու
ում բանկվ

նսաթոշակներ
ղվեց հայտն
նել կամ արտ

առաջնորդ
ել են Հաքա

է Նուրդուզ
ետի գործա

լ է Նուրդուզ-Մ
մը Իրանի 

նակ խորհրդա
ն կետի համա
նի կառավարո
նագիծը, հայ

մարդ, դեմ՝ 3, ե

 Էրդողանը
ի իր թիկնա
ծի համար 

Թայիփ Էրդո
նա ներողությ

ամար։ Այս մ

ÈàôÚê # 2

Լույս 

աղվել սեփակ
նդերձ՝ Իրաք
թյունների հ
Համենայն դե

իսյանը։ 
իայի եւ Իրաք
ւնները կտր
ի տարածք
վե անցկացն

է, որ քրդակ
ն արձագանքե
ությունները, 
ասաց նա։ 
ան է համար
կուզ ապագայ
աքարի նահա

եւելքում է 
Այդ տարածք

անկախ քրդակ
որը հրաժար
բանկոմատն

ւնները փորձե
վող մարդկա
ը։ Թուրքակ
նաբերել, ա
աքին աշխար
դներին, որ

արիի ակցիա

զ- Մեղրի 
ածումը 

 
Մեղրի սահմանա

ու Հայաստ

արանը դիտարկ
ատեղ գործած
ությունների մ
տնում է M

եւս 3-ը ձեռնպա

ը պետք է 
ապահների 

ողանին չպետ
ուն չի խնդրե

մասին հայտնե
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Ամսագի

կան 
քյան 
հետ 
եպս, 

քյան 
րուկ 
քում 
նելու 
կան 
եցին 

այլ 

րում 
այում 
անգի 

եւ 
քում 
կան 

րվեց 
ների 

եցին 
անց 
կան 

ապա 
րհից 
րոնք 

ան»,-

ային 
տանի 

կել է 
ծման 
միջեւ 
Mehr 

ահ են 

տք է 
ել իր 
ել է 

կոնգրե
Վաշին
բողոքի
Էրդողա

«Մենք 
բռնապ
Ռոխրա
մարդկ
դրսեւո
Թուրքի
Թուրքի
աջակց
Վաշին
պատա
ներողո
Թուրքի
վերածե
Հիշեցն
անձի կ
ցուցար
են անվ
 
ԱՄՆ
կոչ 

ԱՄՆ 
Պետդ
Վաշին
ցուցա
արտա
Ելույթ
պաշտ
որը 
թիկնա
տուժա
միջադ
«փորձ
Կոնգր
տվել 
«որոնք
հավատ
Թուրք
իրավո
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իր 

եսական Դա
նգտոնում խոսք
ի ակցիայի ժամ
անի թիկնապա

 կանգ չենք 
պետության դե
աբախերը շեշտ
կանց, բայց դա 
որում է Թուրքի
իայի ժողովրդի
իան վերածել ի

ցել է նաեւ 
նգտոնում տեղի
ասխանատվութ
ություն խնդրի
իայի քաղաքա
ել»։ 

նենք, որ Վաշի
կալանավորման
րարների վրա հ
վտանգության 9

Ն կոնգրես
է արել պա

կոնգրեսի
դեպարտամեն
նգտոնում Թո

արարների վ
ահանձնումը։
թ ունենալով 
տպանությանն

կազմակերպ
ապահների 
ածները,  կոն
դեպի ընթաց
ձել է խախտել
րեսականը շեշ

իրենց կոշտ
նք համամիտ 

ատում են Հ
քիայում կրոնի
ունքներին»։ 

անա Ռոխրաբ
քի ազատությա
մանակ, որը կա

ահների հարձակ

առնի, քանի 
եմ հաղթանակ
տել է, որ Էրդո

ոչինչ է այն դա
իայում իր սեփա
ին առաջնորդո
իսլամական բռն

կոնգրեսական
ի ուենցած միջա

թյան ենթարկվ
։ «Տագնապահ

ացիների մի խմբ

ինգտոնի ոստի
ն օրդեր՝ Վաշին
հարձակվելու մ
9 աշխատակից

սականը Պե
ահանջել թո

արտահան

ի անդամ 
նտին կոչ 
ուրքիայի դես
վա հարձակ

Վաշինգտոն
ն ուղղված բո
պել էին 

նգրեսականը 
ցքում թուրք
լ մեր իրավուն
շտել է, որ թու

տությունը, բա
չէին նրանց հ

Հայոց ցեղաս
ի ազատւթյա

«Այսօր մե

բախերը, ելո
ան պաշտպանո
ազմակերպել էին
կումից տուժած

դեռ Թուրքիա
կ չտարվի»,-
ողանը Վաշինգ

աժանության հա
ական ժողովրդի
ում է «մի մար
նապետության

ն Թեդ Պոն։ 
ադեպի մասնա
վեն, իսկ Էրդո
հարույց է, որ մ
բի ու երկիրը բ

իկանությունը տ
նգտոնում մայի
մեղադրանքով։ 
ցներ ու 3 թուրք

ետդեպարտ
ուրք թիկնա
նձնումը 

Ջեյմս 
է արել

սպանատան դ
կման մեջ 

նում խոսքի 
ողոքի ակցիա

Թուրքիայի 

նշել է, որ
քական կառ
նքները»։ 
ւրք թիկնապա
ախվելով մա
հետ, մարդկա
սպանության 
նը, փոքրամա
ենք այստեղ

ույթ ունենալ
ությանը նվիրվա
ն Վաշինգտոնո
ծները։ 

 
այում ստեղծվա

հայտնել է նա
գտոնում ծեծել
ամեմատ, որը ն
ի նկատմամբ։ 
րդ, որը ուզում
ն»։ Նրա կարծիք

Նրա խոսք
ակիցները պետք

ողանը պետք 
մարդը վերցրել
բռնապետությա

տրամադրել է 
իսի 16-ին խաղա

Այդ 18 անձեր
ք ոստիկաններ։

տամենտին
ապահների

 
Մակգովերն

լ պահանջ
դիմաց խաղա

մեղավորներ

ազատությա
այի ընթացքու

նախագահ
հարձակումի

ր այդ ցնցո
ռավարություն

ահները ցույց ե
արդկանց հետ
անց հետ, ովքե

իրողության
ասնություններ
ղ կողմ են

ով 
ած 
ում 

ած 
ա։ 
լ է 
նա 

մ է 
քն 
ով 
ք է 

է 
լ է 
ան 

18 
աղ 
ից 
 

ն 
ի 

նը 
ջել 
աղ 
րի 

ան 
ւմ, 
հի 
ից 
ող 
նը 

են 
տ, 
եր 

նը, 
րի 
նք 



 

 

արտ
իրա
անց
 

Թուր
սկա
կապ
Թուր
է, ո
Թուր
քրդա
Նա 
թուր
ծառ
թե գ
հակա
 
Ին

2012
ծրագ
հարա
Չինա
Հինգ
Յան
հայե
«Այն
ունի
այնպ
աշխ
Չինա
լեզու
Նմա
Չինա
ճանա
նախ
հազա
մեկն
համա
դար
մինչ 

տահայտվում 
ականացնում 
ցկացման իրա

Եթե հեղա
արեւելքո

ստեղ

րքիայի նախկ
նդալային հայտ

պված։ 
րքական Yeni A
ր եթե 2016-ի 
րքիայի արեւ
ական պետությ
շեշտել է, թե 

րքական մաս
այությունների 
գյուլենականնե
առակորդներին

նչո՞ւ են չին

2 թվականին չին
գրեր ուներ
աբերություննե
աստանի ԱԳՆ-
գ տարի անց նր
նգը սովորում է
երեն է ուսումնա
ն ընթացքում, ե
ի, տաղանդներ
պիսի լեզվով, ի

խարհի կենտրո
աստանը զբաղ
ւների ուսումնա

ան քաղաքակա
աստանի նա
ապարհի առ

խաձեռնությունը
արավոր չինաց
նել են նախ
ալսարաններու
ձած ֆրանսերե
 այդ Չինաստա

խոսքի 
ենք բող

ավունքը»,- ասե

աշրջումը հա
ում հայկակ
ղծվելու․ թո

կին ռազմակա
տարարություն 

Akit-ի փոխանց
հուլիսի 15-ի 

ելքում հայկա
յուն էր ստեղծվ
Թուրքիան մի 
սը կառավար

կողմից։ Նախ
երը հեղաշրջում
ն ու թալանելու

ացի ուսան
սովո

նացի ուսանողո
ր՝ ավարտե
երի համալսար
-ում։ 
րա կյանքը հեռ
է Երեւանի պետ
ասիրում, գրում
երբ Պեկինը նոր
րի պահանջա
ինչպես հայերե
նը համարվող,

ղվում է Եվրաս
ասիրությամբ»,
անության հա

ախագահ Սի 
ռեւտրային ճա
ը։ Այսպիսով, 
ցի ուսանողներ

խագծին մասն
ւմ սկսել են դա
ենն ու իսպանե
անում քչերը գիտ

ազատւթյա
ղոքի խաղա

ել է նա։  

աջողվեր, Թ
կան պետու
ուրք դատա

ան դատախա
է արել հեղաշ

մամբ՝ Ահմեդ Զ
հեղաշրջման 

ական, իսկ հ
վելու։ 

քանի մասի բ
րվելու էր 

խկին դատախա
մից հետո կոտ

ւ էին նրանց ուն

նողները սկ
որել 

ուհի Հե Յանգն
ել Պեկինու
րանը եւ աշխ

ռու է իր իսկ ծր
տական համալ

մ է South China M
ր աշխարհակար

արկը, որոնք կ
ենն է, մեծանու
, բարբարոսներ
սիայից Աֆրիկա
-ասվում է հոդվ

ամար խթան 
Ցզինպինի՝ 

անապարհները
կառավարությա
ր լեզու ուսում

նակցող երկրն
ասավանդել ոչ 
րենը, այլեւ լեզո
տեին։ 

ÈàôÚê # 2

Լույս 

անը , մ
աղ ակցիան

Թուրքիայի
ւթյուն էր 

ախազ 

 
ազ Ահմեդ Զե
շրջման փորձի 

Զեքին հայտարա
փորձը հաջող

հարավ-արեւելք

բաժանվելուց հ
ԱՄՆ-ի հատ
զը նաեւ հավել

տորելու էին իր
նեցվածքը։ 

կսել հայեր

 
ն ապագայի հստ
մ Միջազգա

խատանքի ան

րագրերից։ Այժմ
լսարանում, որ
Morning Post-ը։
րգ ստեղծելու հ
կարող են խ
ւմ է։ Ժամանա
րով շրջապատ
ա ձգվող երկրն
վածում։ 

է հանդիսա
հին Մետա

ը վերականգն
ան աջակցութա
մնասիրելու հա
ներ։ Չինաստ
միայն սովորա
ուներ որոնց մա
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Ամսագի

մենք 
ների 

ի 

եքին 
հետ 

արել 
ղվեր, 
քում՝ 

հետո 
տուկ 
լել է, 
րենց 

են 

տակ 
ային 
նցնել 

մ Հե 
րտեղ 
։ 
հույս 

խոսել 
ակին 

տված 
ների 

նում 
աքսե 
նելու 
ամբ, 

ամար 
տանի 
ական 
ասին 

 Մշ
Պ

Առաջի
Գանձա
հետ 
Գրկան
գիտութ
Պրոֆե
Գրիգոր
«Գրիգո
օրը տ
Դեւրիկ
Գրակա
թե ինն
տարին
«1990-
Վարդա
արտահ
տիրում
 

թվակա
Էթեսա
հասակ
կյանքի
պատա
ճամփո
դաստի
գրակա
տեղափ
ամերիկ
հետ: Ա
Փարվի
ինն ամ
և հոգև
չէր կա
ապրող
Բնակա
որոշ
ինստիտ
շարուն
հիվանդ
մահկա
Փեհլեվ

յոթ տ
բանաս
հոր հե
դիվանը
թամսի
վերատ
իր դ
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իր 

շակույթ
Պրոֆեսոր

տ

իկա կիրակի 
ասար եկեղեցո

հանդիպման 
նության ին
թյունների դոկտ
եսորը նշել է, 
ր Լուսավորչի պ
որ Լուսավորչի
տոնակատարու
կյանը։ 
անության ինստ
նչպես էին Վար
ներին հենց Ղա
1994 թթ․ ես
ավարի բոլո
հայտում էին ա
մ էր այնտեղ»,-

Փ

Բանաստեղծու
անի մարտի 
ամին« ականավ
կից աղջնակը
ին ու ստե
անեկության տա
որդում Իրանի
իարակվելով ո

անագետների
փոխվելով Թեհ
կյան դպրոցում

Ամուսնու հետ տ
ինը երկու ամի
միս անց պաշտ
ևոր ընտանիքո

արող համակեր
ղ, աշխարհիկ
անաբար նրանց

ժամանակ
տուտում՝ որ
նակում էր
դացավ և 1

անացուն: Նրա
վիների ընտանե
Փարվին Էթես
տարեկան հ

ստեղծական ապ
ետ առնչվող գի
նը« որում ընդ
իլներ« մինչ օր
տպվել է: Փարվի
դիվանը« ուստ

թ 
․ Գանձասա
արեկան է 

լրանում է 7
ու օծման օրվա

ժամանակ 
նստիտուտի 
տոր, պրոֆեսոր

ո ր Գանձաս
պատվին։ 

ին նվիրված բոլո
ւթյուններ են 

տիտուտի տնօր
րդավառը տոնո

արաբաղում, մա
ս Լեռնային Ղ
լոր տոնակ
այն իրականու
ասե լ է Դեւրիկ

Փարվին Է

ւհին Փարվին
15-ին« Թավր
վոր գրականագ

հաղորդակցվո
եղծագործությո
արիներին Փա
ի տարբեր նա

ու կրթվելով ժ
հետ անմիջա

հրան, Փարվին
մ« որից հետո 

տեղափոխվեցի
իս հետո վերադ
տոնապես ամու
ում, Փարվինի ն
րպվել ոստիկա

վայելքներով
ց ամուսնությո

աշխատելով 
րպես գրադա
ստեղծագործե
941 թվական

ա մարմինն ամ
եկան գերեզմա
սամին բանաստ

հասակից: Նր
պշեցուցիչ մտա
իտնականներին
դգրկված են 
րս 8 հազար 
ինը մահվանից
տի հետագա

արի եկեղե
դառնում 

777-րդ տարեդ
անից։ Այս մաս

հուլիսի 21-ի
տնօրեն, 

ր Վարդան Դեւ
սարի եկեղեցի

որ եկեղեցիներո
 իրականացվ

րենը լրագրողն
ում Ղարաբաղյ

ասնավորապես Գ
Ղարաբաղում 

կատարությունն
ւթյունը, այն հ
կյանը։  

Էթեսամի 
Էմ

ն Էթսամին
րիզում: Նրա
գետ էր, ինչի բ
ում էր մեծ բ

ուններին: Մա
արվինը  հոր հ
ահանգներ և

ժամանակի գիտ
ական շփումնե
նը կրթություն

ամուսնացավ
ին Քերմանշահ
դարձավ հայրա
ւսնալուծվեց: Ա
նուրբ, բանաստ
նին հարիր կա

վ տարված ո
ունը դատապա

Թեհրանի
արանավար,
ել« սակայն
նի ապրիլի 6
մփոփված է Ղ
նատանը` հոր կ
տեղծություննե
րա բնածին
ածողությունը զ
ն ու մտավորա
քասիդեներ« 
օրինակով մի

 մի քանի տար
այում հրատա

եցին 777 

 
դարձը՝ Արցախ
սին լրագրողնե
ին հայտնել 

բանասիրակա
ւրիկյանը։ 
ին կառուցվել 

ում Վարդավա
վում»,- ասել 

ներին պատմել 
ան պատերազմ
Գանձասարում

եմ դիմավոր
ները։ Դրա
հոգեվիճակը, ո

մմա Բեգիջանյա
ծնվել է 19
հայրը՝ Յուսե

բերումով մանո
բանաստեղծնե
անկության
հետ հաճախ

արտասահմա
տնականների
երից: Հոր հե

ստացավ տե
հորեղբոր որդ
քաղաք« սակա

ական տուն« ի
Ապրելով գրակա
տեղծական հոգ
արգ ու կանոն
ոստիկանի հետ
արտված էր:  Ն

բարձրագու
 միաժմանա
շուտով ծա

6-ին կնքեց 
Ղոմում գտնվո
կողքին:  
եր գրել է դեռև

տաղանդը
զարմացնում է

ականներին: Նր
մասնավիներ

ի քանի անգա
րի առաջ այրել
արակված որ

խի 
րի 

է 
ան 

էր 

ռի 
է 

է, 
մի 

մ։ 
րել 
նք 
րը 

ան 
06 
եֆ 
ուկ 
րի 
եւ 
էր 

ան՝ 
ու 

ետ 
ղի 

դու 
այն 

սկ 
ան 
ին 
ով 
տ: 

Նա 
ւյն 
ակ 
նր 
իր 
ող 

ևս 
և 

ին 
րա 

և 
ամ 
էր 

րոշ 



 

 

 

ÈàôÚê # 225  Հուլիս,  2017 Ã.  էջ 18  

Լույս Ամսագիր 
բանաստեղծություններ պահպանվել են հոր կողմից 
հրատարակվող «Բահար» ամսագրում: Մալեքօլշոարա Բահարը 
Փարվինի դիվանի նախաբանում գրել է© «Այս դիվանում 
համադրված են խոսքի և բանականության երկու տարբեր ժանրեր« 
որոնք միասին ներկայացնում են մեկ ընդհանուր 
ամբողջականություն: Փարվինի գրական ոճն անչափ ինքնատիպ և 
գրավիչ է« քանի որ դրանցում համատեղված են Խորասանի կամ 
Նասեր Խոսրովի գրական ու իրաքյան, կամ  ֆարս ոճերը« որոնք 
յուրահատուկ էին Հաֆեզին և Սաադիին»: Պահպանելով 
ավանդական ու դասական ոճը՝ խոսքի և արտահայտչամիջոցների 
հարցում, Փարվին Էթեսամին առավել արդիական ազատ ոճի 
կողմնակից էր: Փարվինի միտքն ամբողջովին ազատ ու անկախ էր« 
լի խոհափիլիսոփայական գաղափարներով և ժամանակակից 
մտածողությամբ: 

Արվեստի և խոսքի օրրան Իրանում բոլորովին էլ 
տարօրինակ չէ տղամարդ գրողների և բանաստեղծների 
առկայությունը« սակայն տաղանդի« խոսքի վարպետության և 
գաղափարային առումով« որպես կին ստեղծագործող, Փարվինն 
աննախադեպ երևույթ է: Նա օժտված էր բանաստեղծին հատուկ 
բոլոր շնորհներով: Նեզամի Արուզին այս առնչությամբ ասել է© 
«Գուցե Փարվինն անգիր չէր հիշում դասական բանաստեղծներից 
տասներկու հազար բեյթ« սակայն իր ստեղծագործություններում 
այնքան արտահայտություններ« բառեր և համեմատություններ էր 
կիրառում« որ միայն այդքանն էլ բավական է»: Փարվին Էթեսամիի 
միայն «Արցունքի ճամփորդությունը» բանաստեղծությունը 
կարդալով կարելի է պատկերացում կազմել ասվածի մասին: Նրա 
բանաստեղծություններն ընթերցվում են ամենուրեք՝ 
պաշտոնական« ուրախության և սգո արարողություններում« 
երիտասարդներին և մանուկներին դաստիարակելիս ու խրատելիս 
և այլն: Իրանցիները Փարվինի ստեղծագործություններին 
ծանոթանում են դեռևս դպրոցից« քանզի դրանք ընդգրկված են 
պարտադիր ուսումնական ծրագրերում: Ժամանակակից 
դասականներից ոչ մեկի ստեղծագործությունները նրա 
ստեղծագործությունների նման սիրված չեն և 
ժողովրդականություն չեն վայելում:  

Փարվինը բարոյական և  հասարակական խնդիրներ 
արծարծող պոետ է: Նա տարրական պարագաների« 
կենդանիների« թռչունների« թելի և ասեղի« ցորենի ու ոսպի 
հատիկի միջոցով լավագույնս նկարագրում է կեղեքվածների և 
չքավորների վիճակն ու նրանց խնդիրները: «Սաբայից մինչև 
Նիմա» գրքի հեղինակը գրում է© «Նա չի գրում անձնական 
ցանկությունների« կանացի սիրո և խառնվածքի մասին« 
փիլիսոփայական ուղղություններից գաղափար չունի և չի ձգտում 
քարոզել կամ հերքել որևէ ուղղություն« այլ ցանկանում է իր 
բանաստեղծության և տաղանդի միջոցով բարեփոխել 
բարոյականությունն ու հասարակությունը»: 

Փարվինն ապրեց ընդամենը երեսունհինգ տարի« սակայն 
համարվեց Ֆորուղ Ֆառռոխզադից և Սիմին Բեհբահանիից առաջ 
եղած իրանցի ամենամեծ և տաղանդավոր բանաստեղծուհին: 
Համարձակորեն կարելի է ասել« որ նրա 
ստեղծագործություններում չկա գաղափարների կրկնություն« ինչն 
ուրիշների մոտ սկսվել էր դեռևս նրանից տասնյակ տարիներ առաջ:  

Յուրքանչյուր տարի մարտի 15-ին Իրանում նշվում է այդ 
երկրի հանրաճանաչ, տաղանդավոր բանաստեղծուհի Փարվին 
Էթեսամի ծննդյան տարելիցը: 
 
Թռիչքի երազանք 
 
Թռչելու իղձով աղավնու մի ձագ 
Բացեց թևերը մի օր համարձակ, 
Ճյուղից-ճյուղ թռավ, որ հասնի պուրակ` 
Տանիքից թռավ մինչև առվի ափ: 
Սակայն այդ ճամփան շատ երկար թվաց,  
Ամեն ինչ մթնեց աչքերի առաջ, 
Ահ ու սարսափից տեղում քարացավ, 
Հոգնած ու տանջված կես ճամփին մնաց: 

Մերթ մտամոլոր չորս կողմն էր նայում, 
Մեկ էլ գլուխը թևի տակ առնում`  
Ոչ եղածի հետ կարող էր հաշտվել, 
Ոչ էլ կարող էր դեպի ետ թռչել: 
Չէր հասկանում, թե ինչ եղավ իր հետ` 
Տան ճանապարհը կորցրել էր անհետ:  
Երեկոն իջավ, քաղցած էր, ծարավ 
Եվ նույնիսկ քունը աչքերից փախավ: 
Թուլացած ընկավ, վախից կծկված. 
- Մայրիկ ջան, ո՞ւր ես,- ողջ ուժով ճչաց:  
Մոտակա ծառից մայրն այսպես խոսեց. 
- Մեծամտության վերջը  դա է հենց, 
Մեծամիտները ընկնում են այդպես: 
Թռչելու համար դու դեռ շատ փոքր ես 
Համբերություն ու խելք պիտի ձեռք բերես: 
Թռչել քեզ համար դեռ վաղ է, դժվար, 
Սկսնակները միշտ ընկնում են վար: 
Ժամանակը կտա համարձակություն, 
Ջանքն ու եռանդը` թևեր ու փետուր: 
Դեռ սիրտդ թույլ է, մարմինդ` տկար 
Ճակատագրի խաղերը` ներկա, 
Դու դեռ չես ելել փողոց ու կտուր, 
Չես տեսել վանդակում տանջվելը իզուր` 
Երեխաների հաճույքի համար: 
Տհաս մտքերով փորձ ձեռք չես բերի,  
Չես կարող կյանքում դու առաջ քայլել, 
Թե չունես պաշար գիտելիքների: 
Կյանքի դասերը պետք է լավ սերտել` 
Նախ ամուր կանգնել ոտքերի վրա, 
Ապա թռչելու մասին մտածել: 
Անհնար է առանց թևերի թռչել, 
Ճախրելուց բացի կա նաև ընկնել: 
 
Դամբանական 
Այժմ սև հողն է բարձը բանաստեղծի, 
Ով բարձր էր գրական անդաստանում 
Եվ քաղցր էր իր խոսքն ու սիրելի,  
Թեեւ քաղցրություն չճաշակեց կյանքում: 
Խոսքերով հարուստ այնքան ու բառերով, սակայն 
Հանգուցյալին տրվող աղոթք ու Յասին1 է մուրում, 
Թող բարեկամները միշտ հիշեն նրան. 
Տխուր է այն սիրտը, որ չունի բարեկամ, 
Աչքի մեջ հողը շատ է  տառապալի, 
Իսկ քարը կրծքին ծանր է անտանելի: 
Այս մահիճի տեսքից նա՛ դասեր կառնի 
Ով ճիշտը տեսնելու ունակ աչք ունի: 
Ով էլ որ լինես, որտեղից էլ գաս 
Սա է լինելու կայնանդ վերջին:  
Մարդը, որքան էլ ծով լինի անտակ, 
Անճարակ է դառնում այս սահմանին: 
Լուռ հանձնվելն է լուծումը միակ, 
Հնազանդվելը պատգամին վերին:  
Ծնել, սպանել և հանձնել հողին` 
Հնագույն ավանդույթն է աշխարհի, 
Այս տանջարանում նա է երջանիկ, 
Ով ամոքել է կյանքում գեթ մեկին: 
*** 
Հոգեւոր մի այր հարցրեց իր որդուն. 
-Գիտե՞ս ինչ է նշանակում մահմեդական լինել. 
Կյանքի բանալի է, բարեպաշտություն, 
Ազնվություն է, չվնասել, մարդկանց ծառայել: 
-Այդ բնորոշմամբ ,-տղան ասաց,-մեր քաղաքում  
Մի մահմեդական կա միայն, եւ հայ է նա էլ: 
                                                           
1  Ղուրանի սուրաներից, որը հաճախ ընթերցվում է մահամերձ հիվանդի 
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բարձրացրել են Արցախի դրոշը, 

 Բաքվում հավանաբար ոռնում են… 
 

Իրանում ծածանվող Արցախի դրոշը 
 

  2017-07-12 

 

Իսրայելը օրեր առաջ զենքի վաճառք իրականացրեց 
Ադրբեջանին, որը լայն քննարկման առիթ դարձավ 
Հայաստանում և Իրանում: Եթե հայկական կողմում 
մեծամասնություն էր կազմում ՝ «դե բիզնես ա, փող 
ունենանք, մենք էլ կառնենքե արտահայտությունը, ապա 
Իրանը, ով շատ լուրջ կասկածներ ունի, որ Ադրբեջանում 
գտնվող իսրայելական զենքը կրակելու է Իրանի վրա, 
միանգամից լուրջ քայլերի գնաց ու ինչ-որ կողմին 
արդարացնելու և իր մեղքը փնտրելու փոխարեն, փորձում է 
մեղմել տվյալ հարցի վտանգները: 
Զենքի վաճառքից օրեր անց Իրանը պաշտոնապես 
հայտարարեց, որ պատրաստ է համագործակցել 
Հայաստանի հետ: ԱԺ նախագահների հանդիպման 
ժամանակ Իրանի ներկայացուցիչը որոշ 
պայմանավորվածություններ ունեցավ Արա Բաբլոյանի հետ: 
Իրանը շատ լավ գիտակցում է, որ հնարավոր ռազմական 
բախման դեպքում Հայաստանն է իր միակ հարևանը, ում 
վրա կարող է հույս դնել, քանի որ Հայաստանը ևս գտնվում է 
ռազմական բախման մեջ, ապա համագործակցությունը 
փոխշահավետ է երկու կողմի համար: 
Չգիտեմ նշված պայմանավորվածությունը ինչ փուլում է, 
բայց Իրանը ամեն կերպ արտահայտում է իր դիրքորոշումը 
Հայաստանի հետ հետագա համագործակցության մասին: 
Համացանցում արդեն տարածում է գտել Իրանում 
կատարված լուսանկարը, որտեղ իրանցի կանայք կանգնած 
են Արցախի դրոշով: Իսկ քաղաքականության, հատկապես 
ռազմական քաղաքականության մեջ պատահական քայլեր և 
մեսիջներ չեն լինում:                    Ashot Asatryan-ի ֆեյսբուքյան էջից 
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)17(  

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

  

  نشست سوم
  

  ايليان، منشي: آ. ترگريگوريان.سومين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار شد. رئيس جلسه: آرسن ميك 1920آوريل  30  
  دستور جلسه

  گزارش ن. ناسيبيان (نماينده جرابرد) -1  
  پذيرش نمايندگان شوشي -2  
  گماشتن مقامات -3  
  مسئله خواروبار -4  
  مسئله مهاجران -5  
  انتخاب رئيس -6  

تغيير كرد. در اثر ازدحام و  "ود. اما وضع خاچن پس از سقوط آسكران كالگزارش ن. ناسيبيان: تا وقتي كه آسكران در دست ما بود، اوضاع به اندازه كافي مناسب ب
ها هاي نظامي دچار نگراني شدند و هر يك از آنان در پي حمايت از خانواده خود برآمد. جبههوحشت جمعيت اولين روستاهاي تصرف شده به وسيله دشمن در ميان گروه

نشيني كردند. يك رشته از روستاها توسط دشمن به آتش كشيده شد و اگر چه دشمن نيروهاي زيادي را بر عليه كا عقبسونزني - شد و به طرف بالوجابتدريج خالي مي
شد. به همين ترتيب روستاهاي بالوجا، غريشباغ، نوراگيوغ، مهديشن، پاهلور، روستاها بسيج نكرده بود اما به علت ضعف مقاومت بسياري از روستاها به آتش كشيده مي

كند و سپاهيان متوجه امر گردند، در آنوقت اين جنجال و آشوب فروكش ميتر مياميلو طعمه آتش شدند. وقتي كه ساكنان روستاهاي در معرض خطر راهي مناطق امنج
  يابند.شده از اوضاع آگاهي مي

گردد. كنگره در اضاي دولت موقت براي انتخاب نمايندگان كنگره دريافت ميدارند. در اين زمان بود كه تقشوند و جبهه را سر پا نگه ميهفتصد نفر جمع مي - ششصد  
شوند. نمايندگان گلستان به علت وضعيت شود و قطعنامه معروف آشنا بر همه شما صادر شده نمايندگان اعزامي به تفليس برگزيده ميآوريل در آقدام برگزار مي 27روز 

 100د. همين شرايط در روستاها نيز حاكم بود... گلستان در صدد انعقاد پيمان صلح بود و به همين علت هيئتي متشكل از شوند در كنگره شركت نمايجنگي موفق نمي
گتاشن  اشت. تركها زماني كه بهنماينده اعزام كرد ليكن تركها اكثر آنان را كشتند و بقيه را مورد شكنجه قرار دادند. سه بار اين تالش صورت گرفت اما نتيجه مثبتي ند

كنند شوند اهالي گتاشن تا حدي به اين درخواست عمل ميپرچم سفيد بلند كردند، آنها به روستا نزديك شده خواستار تحويل سالحها مي "نزديك شدند روستائيان اجبارا
شوند و تركها را مجبور به عقب نشيني ميسالح متوسل ميپيوندد. جوانان خشمگين به كنند و وحشيگري و قتل و غارت بوقوع ميو در اين زمان تركها به روستا حمله مي

كنند كه اگر چه دستوري از طرف شوند سوارهايي براي درخواست كمك از قشون ارمني به باسارگچار بفرستند. قشون ارمني اعالم ميكنند و ارمنيان منطقه مجبور مي
كنند... چنانكه اطالع داريم در ناحيه گلستان و گتاشن قحطي س از آن تركها چند بار درخواست صلح ميبه كمك خواهند شتافت... پ "اند اما حتمادولت دريافت نكرده

توانند به تهيدستان غذا روستا مهاجرت كردهاند، امكانات ناكافي است و به زحمت مي 22بخش نيست. اهالي كامل است... وضعيت مهاجران و پناهندگان در خاچن رضايت
  رسد...نفر مي 1500پناهندگان در خاچن به برسانند. شمار 

  كند.رئيس مسئله نمايندگان را يادآوري مي  
اند. همراهان تنها روستاهاي... تهپاسخي به نامه ما توسط نمايندگان بازگشته از تفليس نرسيده است. آنها در خاچن تنها براي چند دقيقه با اهالي ارمني منطقه ديداري داش -  

سپس آنها اند. ولي زماني كه نمايندگان ارمني پيشنهاد كردند تا روستاهاي ارمني را هم بازديد كنند، آنها به بهانه نداشتن وقت موافقت نكردند. نان نشان دادهتركها را به آ
است به دولت ارمنستان اطالع داد كه هيئت وظيفه خود  اند تنها ميتوان حدس و گمان كرد. الزماز روستاهاي ترك نشين به تتوجور رفتند. اينكه چرا به نامه ما جواب نداده

  را در قبال مردم ارمني انجام نداده است...
  رئيس:
  منشي: (امضاء)
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  نشست چهارم
  

نشست مشورتي دولت موقت آرتساخ در ساروشن برگزار شد  1920ماه مه  2  
كه هاكوپ ترهاكوپيان نماينده مجلس جمهوري ارمنستان در آن شركت 

  داشت.
سه مشورتي نخست به بررسي مسئله نمايندگان اعزامي به تفليس پرداختند. جل  

يادآوري شد كه هيئت نمايندگي پس از مالقات با نمايندگان تفليس از طريق 
  شوشي راهي تفليس خواهد شد.

آنگاه هاكوپ ترهاكوپيان نماينده مجلس جمهوري ارمنستان درباره مسئله   
شود كه آرتساخ و زانگزور و يادآور ميدهد آرتساخ و زانگزور گزارش مي

كنيم، گوئيم، زانگزور هم استنباط ميجدا از هم نيستند، وقتي كه آرتساخ مي
هاي جدايي ناپذير هستند. هرگونه اتفاقي كه در آرتساخ و زيرا اينها بخش

افتد كليه ارمنيان ساكن قلمرو جمهوري ارمنستان را نگران ميزانگزور مي
توان بدون آرتساخ و زانگزور تجسم كرد و ارمنستان را نمي سازد. جمهوري

بر همه ما آشكار است ك آذربايجان نيز نظر مشابهي نسبت به آرتساخ دارد. 
مسئله آرتساخ تنها از طريق جنگ قابل حل است. براي ما نظر مردم آرتساخ و 

ند كه زانگزور نسبت به اين مسئله اهميت دارد، آيا آنها آماده فداكاري هست
توانند محروميت ها الزمه جنگ است، روحيه مردم چگونه است، آيا آنها مي
  و مشكالت مادي و معنوي ناشي از جنگ را بدوش بكشند؟

هاي متفق اين است: انگليسيان تاكيد و اصرار دارند كه موضعگيري دولت  
آرتساخ و زانگزور به آذربايجان ملحق شوند. آنها پس از جنگهاي موفقيت
آمير ما نسبت به زانگزور كوتاه آمدند، اما در قبال آرتساخ كماكان روي نظر 
قبلي خود تاكيد دارند. با اين حال معتقديم كه در مورد مسئله آرتساخ نيز 

توانيم در دو جبهه بجنگيم زيرا تمام نيروي همانگونه عمل خواهند كرد. ما نمي
نها با مهمات و ساز و برگ و خود را بايد در جبهه تركيه متمركز كنيم. ما ت

پول به آرتساخ كمك خواهيم كرد. حتي اين احتمال وجود دارد كه در 
صورت پيروزي ما هم در تقاضاي خود پافشاري كنند. دولت ارمنستان نيروي 

  باشد.بلشويكها را هم در نظر دارد و نيروي آنها مورد توجه متفقين هم مي
  آنگاه تصميمات زير اتخاد شد:  
روبل خرج سفر عزيمت مي 000/30هيئت نمايندگي فردا با دريافت  - 1  

روبل  000/50كند... از دولت ارمنستان نيز درخواست شود در صورت نياز 
در مرزها به نمايندگان كمك مالي دهد... هيئت نمايندگي مواد قطعنامه 

  دهد.كنگره نهم ارمنيان آرتساخ را محور مذاكرات خود قرار مي
بعدي دولت در روستاي تاغاوارت برگزار خواهد شد و  جلسه - 2

  ها گزارشهاي كتبي خود را ارائه خواهند داد.مسئولين بخش
اعزام گريگور قاراگيوزيان به عنوان نماينده دولت موقت به  - 3

جرابرد، تا همراه ايسرايل قوليكوخيان و آرام ورديان اقدام به 
  تشكيل اداره سياسي محلي نمايد.

كند كه ترهاكوپيان عضو مجلس ارمنستان پيشنهاد ميهاكوپ 
  مسايل زير در دستور جلسه قرار گيرد:

  روابط متقابل زانگزور و آرتساخ - 1
  هامسئله چراگاه گله - 2

ارتباطي با زانگزور  "دهد كه فعالنماينده بخش سياسي ارمنستان پاسخ مي  

فته است ليكن فكر وجود ندارد و مشورتي در مورد مسئله چراگاه صورت نگر
  توان مجاز دانست.كنم اين امر را منوط به شرايطي ميمي

  رئيس:
  منشي: (امضاء)

  
  نشست پنجم

  
جلسه پنجم هيئت دولت موقت آرتساخ تشكيل شد. رئيس  1920مه  5روز   

جلسه: آرسن ميكايليان نماينده بخش سياسي جمهوري ارمنستان، منشي ت. 
  ترگريگوريان.
  دستور جلسه

  انتخاب رئيس دولت - 1  
  هاگزارش بخش - 2  
  هاي الزم به هيئت نمايندگي اعزامي به تفليسدادن نامه - 3  
  روابط متقابل آرتساخ و زانگزور - 4  
  ها.مسئله كوچ گله - 5  

با توجه به اين شرايط كه نماينده سياسي جمهوري ارمنستان هميشه بايد به ستاد 
يد از مقام رياست دولت موقت معاف كرد. فرماندهي نزديك باشد، لذا او را با

گيري مخفي آستوازادور آوديسيان به عنوان رئيس دولت موقت طي راي
  انتخاب شد.

ها گزارشهاي خود را خطاب به كميسرهاي مرتبط دولت سپس مسئولين بخش  
  ارمنستان قرائت كردند.

ي) چاپ مقرر شد روي اوراق عنوان ج.ا. (جمهوري ارمنستان به زبان ارمن  
شود. همچنين تصميم گرفته شد گزارشي در مورد اوضاع آرتساخ براي 
شوراي وزيران جمهوري ارمنستان ارسال گردد و براي تهيه آن گروهي به اين 
شرح انتخاب شد: آرشاوير كاماليان، گريگور قاراگيوزيان و تيگران 

  ترگريگوريان.
م شده بر عليه آذربايجان در اين گزارش بايد رويدادهاي گذشته، جنگهاي انجا  

كه دفاعي هستند و نه تهاجمي تشريح شوند. الزم است كه وضعيت پناهندگان، 
مشكالت موجود در ارزاق، عدم وجود افراد با تجربه و مدير براي رهبري 
مبارزه آرتساخ و اوضاع روستاها مورد تاكيد قرار گيرند... در عين حال بايد 

اي براي آينده اند و چه برنامهيي انجام شدهاشاره كرد كه تاكنون چه كارها
شود. در مورد دستمزد اعضاء و مستخدمين دولت كه بويژه بعد از پيشبيني مي

  ويراني شوشي در وضع غيرعادي قرار دارد توضيح داده شود...
ترين كاالها موجود نيستند بويژه نمك، فقدان وسايل ارتباطي ضروري        

ي سرزمين پديد آورده است. ضرورت دارد تدبيري شود مشكالت بزرگي برا 
  تا ناحيه زد به جرابرد مرتبط گردد.

ها مورد بررسي قرار گرفت. سپس مسئله روابط آرتساخ و زانگزور كوچ گله  
ها اشاره گويد. در نطقهاكوپيان عضو مجلس ارمنستان سخن مي-باره تردر اين

كند كه در امر تحكيم و استواري م ميشد كه زانگزور اهالي آرتساخ را مته
اند و اما اهالي آرتساخ نيز به نوبه نيروهاي دفاعي جديت كافي به خرج نداده

كنند. اگر چه اتهامات دو خود اهالي زانگزور را متهم به عدم كمك به آنها مي
طرف نيز درست است اما اين امر نبايد توجه دولت را منحرف كند. امروز 

سئله استحكام ارتباط آرتساخ و زانگزور است. براي اين كار الزم ترين ممهم
زانگزور نيز در آرتساخ نماينده  "اي در زانگزور و متقابالاست آرتساخ نماينده
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داشته باشد. هر دو منطقه نيز بايد بخش جدايي ناپذير حكومت كل باشند. 
و زانگزور مهمترين هدف بايد مسئله اسكان ارمنيان در حد فاصل آرتساخ 

توانند بطور تصنعي اقدام به تقسيم و تجزيه كنند. باشد. در اين صورت نمي
شيوه اداري هر دو منطقه بايد بصورت ايجاد استانداري كل باشد كه برنامه 

كند. به اين ترتيب ما موفق به انجام اين امر ميسياسي ما آن را ايجاب مي
  ايم...شده قرار داده شويم كه جهان خارج را در مقابل عمل انجام

  شود:قطعنامه زير تصويب مي  
از حداكثر و حداقل برنامه سياسي تصويب شده توسط كنگره نهم ارمنيان   

آرتساخ، ضرورت سازماندهي اداره سياسي زانگزور و آرتساخ سرچشمه مي
گيرد. روش اداره مركزي و متحد زانگزور و آرتساخ از آن جهت اهميت دارد 

  نان ارمني را درحد فاصل ميان اين مناطق اسكان داد...كه بتوان ساك
دولت موقت معتقد است كه از هم اكنون بايد در تالش براي ايجاد روش   

اداري متحد زاگزور و آرتساخ برآمد و تا آن زمان با تمام امكانات بايد ارتباط 
  خود را با زانگزور حفظ نمود.

قيده است كه با توجه به اوضاع ها بر اين عدولت موقت در زمينه كوچ گله  
  ها را مطابق با شرايط قبلي آزاد گذاشت.اقتصادي منطقه، بايد كوچ گله

  رئيس:
  منشي: (امضاء)

  نشست ششم
جلسه ششم هيئت دولت موقت آرتساخ تشكيل شد. رئيس:  1920ماه مه  9در   

  آ.آوديسيان، منشي ت. ترگريگوريان.
  دستور جلسه

  دهم.مسئله دعوت كنگره  - 1  
  استعفاء مسئول امور خواروبار. - 2  

  هاي ويژه اعضاء دولت.درباره ماموريت - 3  
  ها و ساير مسايل.گزارش مسئولين بخش - 4  
پيش از پرداختن به بررسي مسايل دستور جلسه، رئيس در مورد خبر مربوط به   

ع ميشوشي دريافت شده توضيح داد. اطال 1ها كه از كميته انقالبكوچ گله
كنند. تشكيل جلسه دهد كه ساكنان سرزمين به انحاء مختلف آن را تفسير مي

  كنگره و بررسي اين امر ضروري است.بيانات زير ايراد شد:
ناپذير بايد برگزار شود. بايد آرسن ميكايليان: كنگره تنها در مواقع اجتناب  

راندا و ديزاك عموم را درباره رويدادهاي سياسي مطلع كرد. بهتر است در وا
هاي خود را هاي محلي تشكيل شود و اعضاء دولت در آنجا گزارشكنگره

 "ارائه دهند. جاروجنجالي كه اعالميه كميته انقالب شوشي بپا كرده كال
هاي دشمن است. از آنجا كه اين كار تالشي براي گريمنعكس كننده حيله

كنگره ارمنيان آرتساخ  تضعيف نيروي دفاعي ما است، بنابراين اكنون تشكيل
هاي اي داده است. براساس آن بايد كنگرهصالح نيست. كنگره نهم قطعنامه

محلي را تشكيل داد و مردم را در مورد مسئله كوچ و پاسخ داده شده به كميته 
  انقالب شوشي آگاه نمود.

نيكالي ايساخانيان: اخبار گوناگون در بين مردم رايج است. براي اين كه   
مورد اتهام قرار نگيرد ضروري است كنگره را تشكيل داد و همه  "ت بعدادول

توانند حقيقت را از فريب و حيله چيز را تشريح كرد. در اينصورت مردم مي

تشخيص دهند. كار انجام شده را بايد براي مردم عيان كرد. از كميته قالبي 
ن داد از طريق كنگره اي دريافت شده و بايد به مردم امكاانقالب شوشي بيانيه

شناسيم، آنها به وظيفه نظر خود را در باره آن بيان نمايد... ما مدرم خود را مي
كنند. اگر ما كنگره را برگزار نكينم مردم خودشان اين كار را خود عمل مي
  خواهند كرد.

آرشاوير كاماليان: براي بسيج مردم و اتخاذ سياستي با ظرافت بايد   
توان آن نظر ملت ارمني و اهالي آرتساخ بايد مشترك باشد و مينكته سنج بود. 

مورد بررسي قرار داد. يك مسئله مهم را بايد در كنگره مطرح نمود.  "را قبال
سپس سياست مشترك ما مشخصي خواهد شد. شايد بتوان نظر آرسن ميكايليان 

كرد، را پذيرفت اما از طرفي هم نبايد موضوعي را كه ايساخانيان اشاره 
  فراموش نمود...

سازي كنگره تشكيل هاروتيون توميان: اگر بايد تنها براي آگاه  
دهيم، اين كار اهميت و جديت خود را از دست خواهد داد. براي اطالع رساني 

هاي محلي تشكيل داد. مستقل از اينكه كنگره تشكيل خواهد توان كنگرهمي
مورد هم رد بررسي قرار داد. در اينشد يا خير اوضاع سياسي موجود را بايد مو

نظر ما نبايد انتزاعي باشد بلكه بايد همگام با نظر كل ارمنيان و دولت ارمنستان 
باشد. هدايت كلي سياست را بايد به دولت ارمنستان واگذار كرد و ما درباره 

سازيم. چون جزئيات امر را نميكليه رويدادها شوراهاي محلي را مطلع مي
لذا امكان برداشت نادرست وجود دارد. اگر الزم باشد سياست خود را دانيم 

تغيير دهيم، از ايروان به ما اطالع خواهند داد.  در قبال آناتولي و بلشويكها بايد 
  سياست و موضع عمومي ارمنيان تدوين و تنظيم گردد...

آستوازادور آوديسيان : اين واقعيت را بپذيريم كه روسيه شوروي   
است. اگر چه اين امر از جهتي خوشحال كننده است، اما از سويي نيز  در راه

آيد... برگزاري كنگره براي من اهميت انگيز است زيرا او همراه با هالل ميغم
شود و نظر خود را ابراز خواهد كرد.  من عملي دارد، مردم از وقايع مطلع مي

ي هستم. در هر دو هاي محلي و يا كنگره عمومطرفدار برگزاري كنگره
صورت نيز مردم اطالعات وسيعي درباره اوضاع دريافت خواهد كرد. اما به 
علت فصل نا مناسب امكان تشكيل كنگره عمومي وجود ندارد. با اين حال 

  تري را به وضعيت موجود خواهد داد.معتقدم كه كنگره پاسخ مشخص
  گردد:تصميمات زير اتخاد مي  
شوراهاي محلي براي اطالع از نظر مردم تشكيل شوند و  در طول دو روز آينده  

 توغهاي محلي برگزار گردند. كنگره محلي ديزاك در روستاي سپس كنگره
  اما كنگره واراندا در هاغورت برگزار شوند.

  گردد.سپس درباره مسايل ديگر تصميماتي اتخاذ مي  
  رئيس:
  منشي : (امضاء)
  ادامه دارد

                                                            
ن، در نواحي مختلف از جمله در پس از فروپاشي دولت مساواتي آذربايجا -1

هاي انقالب تشكيل شده سلطانف رئيس اين كميته بود و از طرف شوشي كميته
هايي تهيه و به مناطق مختلف از جمله به دولت موقت ها و فراخوانآن اعالميه

 باشد.شد. موضوع سخن همين فراخوان ميآرتساخ ارسال مي
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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  1باغداساريان ، جلد  گزيده مقاله هاي فارسي اديك 
-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  - فارسي و انگليسي  گزيده نثر و نظم ادبيات ارمني ، برگردان

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

-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014 
 2014باغداساريان ، تورونتو اديك  -  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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