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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017 
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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ՍԵՎՐԻ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
10 օգոստոսի 1920 

 
Մեկ կողմից՝
Բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան և 
Ճապոնիան,
որոնք սույն պայմանագրում նշված են որպես Գլխավոր 
դաշնակից տերություններ,
Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Հեջասը, Լեհաստանը, 
Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սերբա-Խորվաթա-
Սլովենական պետությունը և Չեխոսլովակիան,
որոնք վերոհիշյալ գլխավոր տերությունների հետ 
կազմավորում են դաշնակից տերություններ, և մյուս կողմից՝
Թուրքիան,Նկատի առնելով, որ Օսմանական կայսերական 
կառավարության խնդրանքով գլխավոր դաշնակից 
տերությունները 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիային 
տվել են զինադադար, որպեսզի հնարավոր դառնա 
Հաշտության պայմանագրի կնքումը.
Նկատի առնելով որ դաշնակից տերությունները հավասար 
չափով են ցանկանում, որպեսզի հաստատուն և տևական 
խաղաղությամբ փոխարինվի Թուրքիայի դեմ պատերազմը, 
որի մեջ նրանցից մի քանիսը հաջորդաբար ուղղակի կամ 
անուղղակի են ներգրավվել և որի սկզբնապատճառը եղել է 
1914թ. հուլիսի 28-ին նախկին Սերբիայի Կայսերական և 
Արքայական Ավստրո-Հունգարական կառավարության 
կողմից պատերազմի հայտարարումն ընդդեմ Թուրքիայի և 
1914 թ. հոկտեմբերի 29-ին դաշնակից տերությունների դեմ 
Թուրքիայի սկսած և Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի 
կողմից ղեկավարվող թշնամական գործողությունները:
Այս նպատակով բարձր պայմանավորվող կողմերը որպես 
իրենց լիազորներ նշանակեցին՝
Մեծ Բրիտանիայի, Իռլանդիայի և Անդրծովյան 
տիրապետությունների միացյալ թագավորության նորին 
մեծություն արքան, Հնդկաստանի կայսրը՝ 
Վիկտորիայի շրջանի կոմանդոր, Փարիզում նորին 
բրիտանական մեծության լիազոր մինիստր սըր Ջորջ 
Դիքսոն Գրեհեմին,
Եվ
Կանադայի դոմինիոնի կողմից՝
Միխայիլի և Գեորգիի շքանշանի կոմանդոր, Միացյալ 
թագավորությունում Կանադայի Գերագույն կոմիսար 
պատվարժան սեր Ջորջ Խոլսե Պեռլեին.
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 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)18(  

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

  
  نشست هفتم

  
  گريگوريان-، هفتمين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار گرديد. رئيس: آستوازادور آوديسيان، منشي: ت. تر1920ه مه ما 22در تاريخ   

  دستور جلسه
  موضعگيري دولت موقت در قبال اوضاع سياسي موجود. -1  
  مسايل جاري. -2  
  بيانات زير درباره مورد اول ابراز شد:  
وضعيت سياسي به  "مشغول كار نجات موجوديت فيزيكي مردم هستيم. فعال "گيرند و عمدتادر شرايط بحراني انجام مي هاي ماآرشاوير كاماليان: فعاليت  

اند و مايلند از طريق قلمرو ما به مرزهاي تركيه برسند تا از آنان در برابر انگليسيان حمايت شرح زير ايجاد شده است: بلشويكها به مرزهاي ما نزديك شده
ا نيروي كافي براي حفظ موقعيت تسخير ناپذير خود نداريم. در صورت عقب نشيني تحميلي، مردم ما مجبور خواهند شد موضع خود را نسبت به كنند. م

قرباني  "كند، تا بعداروسيه شوروي مشخص كنند. مردم مخالف بلشويكها نيستند، اما خطر ترك اينجا توسط آنها ضرورت ايجاد قشون را ايجاب مي
كار بگيريم. شايد بلشويكهاي محلي قادر به تغيير اوضاع باشند و با در دست گرفتن حكومت غالگران نشويم و در صورت نياز قواي دفاعي خودمان را بهاش

ما بايد از اين ديدگاه قراباغ را بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان اعالم كنند... موضع ارمنيان بايد متمايل به روسها باشد و نه آذربايجان... حزب 
  حمايت كند و آن را به كنگره پيشنهاد نمايد. اگر كنگره نپذيرد، دولت بايد استعفا دهد.

توانيم وضعيت باثباتي ايجاد كنيم. بايد بلشويكهاي محلي را دعوت كرد و با آنها مشورت نموده همه گريگوريان: بدون هيچگونه كمكي ما نمي-لودويك تر  
  د و سپس بايد تصميم گرفت كه چه موضعي بگيريم.چيز را روشن كر

  
خود را تنها  آستوازادور آوديسيان: تمام اقدامات ما بايد از روي احتياط باشد. اوضاع خارجي براي بلشويكها آنقدر هم مطلوب نيست. هر لحظه ممكن است  

شي سياسي مجزايي را در پيش گيريم. هيچگونه پيشنهادي از روسيه دريافت توانيم خط مببينيم و در برابر مخاطرات قرار گيريم پس در اينگونه شرايط نمي
دارد كه موضع مشخصي اتخاذ كنيم. با توجه به اينكه ما هميشه ممكن است در معرض خطر قرار داشته باشيم و تا ايم... اوضاع كنوني ما را بر آن مينكرده

جان و تركيه رهايي يابند و يك دولت راستين بلشويكي ايجاد كنند، بنابراين ما بايد تمام نيروهاي خود را توانند از دام دوستي آذربايوقتي كه بلشويكها نمي
سپاه روسيه عقب نشيني  به كار بگيريم تا زندگي نو روي قبر ارمني پديد نيايد... و اما اگر تقدير اين است كه بميريم پس بايد با مبارزه بميريم. احتمال دارد

ي ارمنيان را تسريع نمايد. اگر آذربايجان از باكو به سمت گنجه حركت كند، براي كسب حيثيت باالتر حكومت ممكن است به آرتساخ و كند و نابود
ه ه و با زور بزانگزور ضربه بزند. آيا بايد به اتحاد ارضي آذربايجان و تركيه امكان تحقق بدهيم؟ در اين صورت آرتساخ و زانگزور از ارمنستان جدا شد

باشد. كند كه قلمرو آرتساخ و زانگزور خارج از آذربايجان باشد كه در واقع درخواست روسيه شوروي هم ميشوند. اين امر ايجاب ميآذربايجان ملحق مي
اي خود بارها اين مطلب را ابراز هتا وقتي كه خطر هست، بايد به اين درخواست پاسخ دهيم كه ما با شما هستيم و نه با آذربايجان. ارمنيان آرتساخ در كنگره

ها و ساير آيند توضيح دهيم. از آنجا كه ارمنستان مخالف بلشويكها نيست و اسكناسهاي دروغين كه از خارج ميداشته اند... در اين مورد بايد به تئوريسين
  يد به روسيه شوري اطالع دهيم...توانيم تنها با او باشيم. در اين مورد باموارد ما به ارمنستان وابسته است، ما مي

  
كند به ارمنستان ملحق شويم. اين نه فقط يك نظريه حفظ موجوديت فيزيكي مردم مهمترين مسئله ما است و اين امر به ما حكم مي "نيكالي ايساخانيان: فعال  

اند. نظريه تاكتيك ضد خونريزي، حفظ موجوديت دهاصولي بلكه تاكتيكي است... اوضاع سياسي جديدي بوجود آمده است و بلشويكها به ما نزديك ش
آيد كه موضع بلشويكها در قفقاز تا چه ايم. حاال اين سئوال پيش ميها و آذربايجان حفظ شدهكند. ما از دست تركها، انگليسيفيزيكي مردم را ايجاب مي

زيكي مردم را حفظ نمائيم، بايد حاضر باشيم در هر لحظه حكومت شوروي را تواند استوار باشد؟ براي اينكه در هر صورت بتوانيم موجوديت فيحد مي
توانند خيلي زودتر به سوي مردم آرتساخ حركت كنند. براي اين كار ما بايد از پيش آماده باشيم و در پذيرا باشيم و اين امر را اعالم كنيم زيرا بلشويكها مي

اند، و تا زماني كه را هم بايد در اين مورد قانع كنيم... تا وقتي كه بلشويكها در آرتساخ مستقر نشده درو. عين حال قدرت دفاعي خودمان را هم حفظ نمائيم
دار الحاق الحيتاوضاع با ثبات سياسي ايجاد نشده، بايد از بلشويكها بخواهيم نيروي دفاعي ما را نقض نكند. بايد به آنها يادآوري كنيم كه هيچ ارگان ص

عدم ذربايجان را اعالم نكرده است، زيرا چنين چيزي وجود ندارد. بايد آرتساخ را تنها در كنار ارمنستان پذيرفت. و اما درباره آنچه كه به آرتساخ به آ
  شود بايد گفت كه اين امر توسط وقايع و رويدادهاي گذشته قابل اثبات است...شناسايي آذربايجان از طرف ارمنيان آرتساخ مربوط مي
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կայացուցիչ գե
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րիզում Ճապոն
պան պ-րն Կ. Մ
աստանը՝ 
կական Հանրա
ն Ավետիս Ահա
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տակարգ դեսպ
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իստր պ-րն Ֆր
ան պ-րն Ժորժ
մեծություն թա
սենատոր, Փա
ր դեսպան կոմ
զմական խորհ
եներալ Ջիովա
ն մեծության կ
նիայի ն.մ. կայ
Շինդին. 

նիայի ն.մ. կայս
Մացուին. 

ապետության պ
արոնյանին. 
որին մեծության
անորդ և լիազ

ուլ Վան-դեն-Հե
նական իրավո
վիրակության 

մեծության թա
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Էրազմ Պիլցին
ուգալական Հա

ստրների խորհ
ստային. 
նիայի Նորին մ
նսների մինիստ
զում Ռումինիա
անորդ և լիազո
երի, խորվատն
վորը՝ 

ստրների խորհ
չին. 

աքին գործերի մ
սլովակյան Հան

աքին գործերի մ
նում Չեխոսլով
անորդ և լիազո
իան՝ 
տոր, գեներալ 
տոր Ռիզա Թև
ում Թուրքիայի 
տր Ռեշադ Խա

ք, իրենց լիազո
սիր և պատշա
ւմների շուրջ.
պայմանագրի 
երազմի վիճակ
ահից և սույն պ
ակից տերությո

տոնական հարա
 3-րդ 

ԱՔԱԿԱՆ ԴՐՈՒ
ն 6-րդ 

ԱՍՏԱՆ 
ած 88. Թուրքի
ստանը, ինչպե
ւթյունները, որպ
ած 89. Թուրքի
անավորվող կո
իզոնի, Վանի և

ստանի միջև ս
ալ Նահանգնե
ւմը, նույնպես 
ղ է առաջարկե
լ սահմանագծի
տորիաների ապ
ած 90. Այն դեպ
մանագիծը որո
րա մասը հանձ
ն հայտարարու
արվում է հանձ
ունքներից և իր
ւմները, որոնք 
տորիաների նկ
ադրվեն նաև ա

ստանի սուվեր
ակցությամբ նր
տավորությունն
ունքները, որոն
մանվեն սույն Պ
թներ) 241-244-
րդ կոնվենցիան
այն բոլոր հարց
անագրով և որ
տորիայի փոխա
ած 91. Եթե 89

 

. 
անրապետությ
հրդի նախկին ն

մեծության թա
տր պ-րն Նիկո
այի ն.մ. թագա
որ մինիստր իշ
ների և սլովենն

հրդի նախկին ն

մինիստր պ-րն
նրապետությա
մինիստր պ-րն
վակյան Հանրա
որ մինիստր պ

Հաադի փաշա
ևֆիկ բեյին. 

արտակարգ դ
ալիոս բեյին, 
րագրերը փոխ

աճ ձևի ու համ

ուժի մեջ մտն
կը: 
պայմանագրի 
ունների միջև 
աբերություննե

ՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

իան հայտարա
ս այդ բանն ա
պես ազատ և 

իան և Հայաստ
ողմերը, համաձ
և Բիթլիսի վիլ

սահմանատում
երի որոշմանը 
և այն բոլոր մի

ել Հայաստանի
ին հարող օսմա
պառազմական
պքում, եթե 89
ոշելիս վիլայեթ
ձնվի Հայաստա
ւմ է, որ որոշմա
ձնված տերիտ
րավահիմունք
կիրառվելու են

կատմամբ, այս
այդ տերիտորի

րենությանը հա
րա վրա դրվող 
ների բաժինը, 
նցով նա կարո
Պայմանագրի 8
-րդ հոդվածներ
ները կկարգա
ցերը, որոնք չե
ոնք կարող են
անցման կապա

9-րդ հոդվածու

թյան պրեզիդեն
նախագահ դո

ագավորը՝ 
ոլայ Տիտուլեսկ
ավորի արտակա
շխան Դմիտրի
ների նորին մեծ

նախագահ պ-

ն Անտե Տրումբ
ան պրեզիդենտ
ն Էդուարդ Բեն
ապետության 

պ-րն Ստեֆան 

ային. 

դեսպանորդ և 

խանակելով, դր
մաձայնվեցին հ

ելու օրվանից 

որոշումների պ
գոյություն կու
եր:  

արում է, որ ճան
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Լույս Ամսագիր 
մասը հանձնվի Հայաստանին, ապա Սահմանագծման 
հանձնաժողով, որի կազմը կորոշվի հետագայում կստեղծվի 
երեք ամսվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ արդեն 
ընդունված կլինի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև տեղում 
սահմանագիծ անցկացնելու վերաբերյալ հիշյալ հոդվածում 
նախատեսվող որոշումը: 
Հոդված 92. Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ Հայաստանի 
սահմաններն ըստ պատկանելույն կորոշվեն շահագրգռված 
պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ: 
Երբ 89-րդ հոդվածում նախատեսված որոշումն արդեն 
ընդունված կլինի և դրանից հետո այս կամ այն շահագրգռված 
պետությունները չեն կարողանա ընդհանուր 
համաձայնությամբ որոշել իրենց սահմանագիծը, վերջինս 
կորոշեն Գլխավոր դաշնակից տերությունները, որոնք դրա հետ 
միասին պետք է հոգ տանեն սահմանազատումը տեղում 
գծանշելու մասին: 
Հոդված 93. Հայաստանն ընդունում է, համաձայնվելով դրանք 
մտցնել Գլխավոր տերությունների հետ պայմանագրի մեջ, այն 
որոշումները, որոնք այդ Տերություններն անհրաժեշտ 
կհամարեն Հայաստանում այն բնակիչների շահերը 
պաշտպանելու համար, որոնք ռասայի, լեզվի և կրոնի առումով 
տարբերվում են ազգաբնակչության մեծամասնությունից: 
Հայաստանը նմանապես համաձայնվում է Գլխավոր 
տերությունների հետ Պայմանագրի մեջ մտցնել այն 
որոշումները, որոնք այդ տերություններն անհրաժեշտ 
կհամարեն տրանզիտի ազատությունը և այլ ազգերի առևտրի 
համար արդարացի պայմանակարգը պաշտպանելու համար: 
Բաժին 12-րդ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ 
Հոդված 125. Տասնութից բարձր տարիք ունեցող այն անձինք, 
որոնք սույն Պայմանագրի համապատասխան բնակություն են 
հաստատել Թուրքիայից անջատված տերիտորիայում, և որոնք 
ռասայի առումով տարբերվում են ազգաբանկչության 
մեծամասնությունից, սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց 
հետո միամյա ժամանակամիջոցում կարող են 
քաղաքացիություն ընտրել հօգուտ Հայաստանի, Ադրբեջանի, 
Վրաստանի, Հունաստանի, Հեջասի, Միջագետի, Սիրիայի, 
Բուլղարիայի կամ Թուրքիայի, եթե այն պետության 
ազգաբնակչության մեծամասնությունը, որի օգտին 
կատարվում է քաղաքացիության ընտրությունը, պատկանում է 
նույն ռասային, ինչ և քաղաքացիության ընտրության 
իրավունքը կենսագործող անձը: 
Մասն 4-րդ 
ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Հոդված 142. Նկատի առնելով, որ 1914 թվականի նոյեմբերի 1-
ից հետո Թուրքիայում գոյություն ունեցող տեռորիստական 
ռեժիմի պատճառով չէին կարող նորմալ կարգով տեղի ունենալ 
քրիստոնյաների դավանափոխություններ, այդ ամսաթվից 
հետո կատարված դավանափոխությունները չեն ընդունվում, և 
այն բոլոր անձինք, ովքեր մինչև 1914 թվականի նոյեմբերի 1-ը 
չեն եղել մուսուլման, կդիտվեն որպես ոչ մուսուլմաններ, եթե 
միայն նրանք վերականգնելով իրենց ազատությունը, իրենց 
սեփական կամքով չեն կատարի այն բոլոր 
ձևականությունները, որոնք անհրաժեշտ են իսլամն ընդունելու 
համար: 
Պատերազմի ժամանակ Թուրքիայում մարդկանց նկատմամբ 
կատարված վայրագությունների պատճառած չարիքն 
առավելագույն չափով քավելու համար օսմանյան 
կառավարությունը պարտավորվում է իր և օսմանյան 
իշխանությունների կողմից ցույց տալ ամեն տեսակ 
աջակցություն՝ 1914թ, նոյեմբերի 1-ից հետո անհետացած, 
առևանգված, ներկալված և ազատագրված ամեն ռասայի և 
ամեն կրոնի մարդկանց որոնելու և ազատելու համար: 
Տուժվածների՝ իրենց, նրանց ընտանիքների և նրանց 
մերձավորների բողոքներն ընդունելու, անհրաժեշտ 
հետաքննություններ կատարելու և վերջնական ձևով 

վերոհիշյալ անձանց ազատելու մասին որոշումներ հանելու 
գործում օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է 
դյուրացնել Ազգերի լիգայի խորհրդի կողմից նշանակվելիք 
խառն հանձնաժողովների գործողությունները: 
Օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է հարկադրել, 
որ հարգվեն այդ հանձնաժողովների որոշումները և 
ապահովվեն այս ձևով իրենց բոլոր իրավունքները 
վերականգնած անձանց անվտանգությունը և ազատությունը:  
Հոդված 144. Օսմանյան կառավարությունը ընդունում է լքված 
սեփականության (Emval-i Metpune') վերաբերյալ 1915 
թվականի օրենքի, ինչպես նաև այդ օրենքի լրացումների 
անիրավացիությունը, և հայտարարում է դրանք վերացված և 
ուժը կորցրած ինչպես անցյալում, նույնպես և ապագայում: 
Օսմանյան կառավարությունը հանդիսավոր կերպով 
պարտավորվում է հնարավորության սահմաններում նպաստել, 
որպեսզի իրենց օջախները վերադառնան և իրենց գործերը 
վերսկսեն օսմանյան այլազգի այն քաղաքացիները, որոնք 
1914թ. հունվարի 1-ից հետո գաղթել են գազանությունների 
հանդեպ ունեցած վախից դրդված, կամ արտաքսվել են 
բռնադատման որևէ այլ եղանակով: Օսմանյան 
կառավարությունն ընդունում է, որ օսմանյան հիշյալ 
քաղաքացիներին կամ նրանց համայնքներին պատկանող այն 
անշարժ և շարժական գույքերը, որոնք կարող են որոնելով 
գտնվել, ում ձեռքում էլ դրանք լինեն , պետք է որքան 
հնարավոր է շուտ վերադարձվեն (իրենց տերերին): Գույքերը 
վերադարձվելիս ազատ են լինելու որևէ պարտիքներից և 
սերվիտուտներից, որոնցով նրանք կարող էին ծանրաբեռնված 
լինել, և վերադարձվեն առանց որևէ հատուցման այժմյան 
սեփականատերերին կամ գործածողներին, բայց այնպիսի 
հայցերի պայմանով, որոնք այս վերջինները կարող են հարուցել 
նրանց դեմ, ումից նրանք այդպիսիք ստացել են: 
Օսմանյան կառավարությունը համաձայնվում է այն բանին, 
որպեսզի Ազգերի լիգայի խորհուրդը միջնորդ 
հանձնաժողովներ նշանակի բոլոր այն վայրերում, որտեղ դա 
կհամարվի անհրաժեշտ: Այդ հանձնաժողովներից 
յուրաքանչյուրը կազմված կլինի օսմանյան կառավարության 
մեկ ներկայացուցչից, այն համայնքի մեկ ներկայացուցչից, որն 
իրեն համարում է տուժված կամ որի անդամը իրեն համարում 
է տուժված, և Ազգերի լիգայի խորհրդի նշանակած 
նախագահից: Միջնորդ հանձնաժողովները կվարեն այն բոլոր 
հարցերը, որոնք նշված են սույն հոդվածում, և դրանք կլուծեն 
արագընթաց վարույթի կարգով: 
Հիշյալ միջնորդ հանձնաժողովները օժտված կլինեն հետևյալ 
հրամանները տալու իշխանությամբ. 
1. անհրաժեշտ համարված ամեն տեսակ վերակառուցումների 
և վերականգնումների համար օսմանյան կառավարության 
կողմից բանվորական ուժ մատակարարելու մասին: Այդ 
բանվորական ուժը կհավաքագրվի այն տերիտորիաներում 
ապրող ազգությանը պատկանող մարդկանցից, որտեղ 
միջնորդ հանձնաժողովը անհրաժեշտ է համարում հիշյալ 
աշխատանքների համարումը: 
2. այն բոլոր անձանց մեկուսացումը, որոնք հետաքննությունից 
հետո կճանաչվեն որպես վայրագությունների կամ 
տեղահանությունների ակտիվ մասնակիցներ, կամ թե դրանց 
հարուցողներ. հանձնաժողովը կհրահանգի. թե այդ անձանց 
գույքի նկատմամբ ինչ միջոցներ պետք է ձեոք առնվեն: 
3. 1914թ. հունվարի 1-ից հետո համայնքի՝ մահացած կամ 
անհետացած անդամներին պատկանած բոլոր գույքերի և ամեն 
տեսակ սեփականության վերադարձման մասին, ընդ որում այդ 
գույքերը և սեփականությունը պետության փոխարեն, կարող 
են վերադարձվել համայնքին: 
4. 1914թ. հունվարի 1-ից հետո անշարժ սեփականության 
վաճառման կամ նրա նկատմամբ սեփականատիրական 
իրավունքների հաստատման ակտերը չեղյալ հայտարարելու 
մասին. այդ անշարժ գույքերի (այժմյան) տերերին 
վարձահատուցելու պարտականությունն ընկած կլինի 
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Լույս Ամսագիր 
օսմանյան կառավարության վրա, և առիթ չի հանդիսանա 
իրավունքների վերականգնումն ուշացնելու համար: Միջնորդ 
հանձնաժողովը, սակայն, կունենա շահագրգռված կողմերի 
միջև արդարացի համաձայնություններ հաստատելու 
իրավունք, եթե խնդրո առարկա սեփականության այժմյան 
տերը վճարել է որևէ գումար: 
Օսմանյան կառավարությունը պարտավորվում է 
հնարավորության սահմաններում դյուրացնել հանձնաժողովի 
աշխատանքը և ապահովել նրանց որոշումների կատարումը, 
որոշումներ, որոնք կլինեն անբողոքարկելի: Այդ որոշումներին 
չի կարող հակադրվել օսմանյան դատական կամ վարչական 
իշխանությունների ոչ մի որոշում: 
Մասն 9-րդ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
Բաժին 2-րդ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐ 
Հոդված 277. Թուրքիան ընդունում է, որ վերացված են և 
վերացված են մնում մինչև 1914թ. օգոստոսի 1-ը կամ այդ օրից 
հետո և մինչև Ռուսաստանի կամ նախկինում Ռուսաստանի 
տերիտորիայի մի մասը կազմող զանազան պետությունների և 
կառավարությունների հետ, սույն Պայմանագրի ուժի մեջ 
մտնելու օրը, ինչպես նաև Ռումինիայի հետ 1916թ. օգոստոսի 
15-ից հետո և մինչև սույն Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրը 
կնքված բոլոր պայմանագրերը, կոնվենցիաները կամ 
համաձայնագրերը: 
Մասն 11-րդ 
ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐ, ՋՐԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ ԵՎ 
ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐ 
Բաժին 2-րդ 
ՆԱՎԱԳՆԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Գլուխ 4-րդ 
ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՃԱՆԱՉՈՒՄ ԵՆ ՈՐՈՇ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՈՇ ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐԻ 
ՕՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ) 
Հոդված 349. Թուրքիայի համար դեպի Միջերկրական ծովը և 
Էգեյան ծովը ազատ մուտք ապահովելու նպատակով նրան 
տրվում է տրանզիտի ազատություն Թուրքիայից անջատված 
տերիտորիաներում և նավահանգիստներում: 
Տրանզիտի ազատություն հանդիսանում է այն, ինչ սահմանված 
է (սույն Պայմանագրի) 328-րդ հոդվածում. քանի դեռ այդ 
առթիվ կնքված չի լինի ընդհանուր (համընդհանուր) 
կոնվենցիա, որից հետո այդ ազատությունը կփոխարինվի նոր 
կոնվենցիայի որոշումներով: 
Շահագրգռված պետությունների կամ վարչությունների միջև 
(կնքվելիք) կոնվենցիաները՝ ֆինանսական հանձնաժողովի 
համաձայնությամբ կսահմանեն, որչափ որ դա վերաբերում է 
Թուրքիային, վերը տրված իրավունքի կենսագործման 
պայմանները և մանավանդ կկարգավորեն նավահանգիստների 
և նրանցում գոյություն ունեցող ազատ գոտիների 
օգտագործման եղանակը, միջազգային ծառայությունների և 
ուղիղ տոմսերին ու բեռնագրերին վերաբերող տարիֆների 
սահմանումը, նաև Բեռնի՝ 1890թ. հոկտեմբերի 14-ի 
կոնվենցիայի որոշումների և լրացուցիչ որոշումների 
կիրառումը, մինչև վերոհիշյալի փոխարինումը նոր 
կոնվենցիայով: 
Տրանզիտի ազատությունը կտարածվի փոստային, 
հեռագրային և հեռախոսային ծառայությունների վրա: 
Հոդված 351. Բաթումի նավահանգստի վրայով ազատ մուտք 
դեպի Սև ծովը տրվում է Վրաստանին, Ադրբեջանին և 
Պարսկաստանին ճիշտ այնպես, ինչպես և Հայաստանին: 
Մուտքի այս իրավունքը կիրագործվի (սույն Պայմանագրի) 349-
րդ հոդվածում նախատեսված պայմաններով: 
Հոդված 352. Սույն Պայմանագրի 3-րդ մասի (քաղաքական 
դրույթներ) 89-րդ հոդվածում նախատեսված որոշման 
պահպանմամբ Հայաստանին Տրապիզոնի նավահանգստի 
վրայով տրվում է ազատ մուտք դեպի Սև ծովը. մուտքի 

իրավունքը կիրագործվի 349-րդ հոդվածում նախատեսված 
պայմաններով: 
Այս դեպքում Տրապիզոնի նավահանգստում Հայաստանին 
առհավետ, քանի որ ժամկետը չի սահմանված Ազգերի լիգայի 
կողմից, վարձակալության կհանձնվի մի տեղամաս, որը կդրվի 
341-344-րդ հոդվածներում նախատեսված ազատ գոտիների 
ընդհանուր ռեժիմի տակ, և որը նախորոշված կլինի այդ 
պետությունից արտահանվող կամ ներմուծվող ապրանքների 
անմիջական տրանզիտի համար: 
Նախորդ պարբերությունում նշված տեղամասի 
սահմանազատումը, նրա միակցումը գոյություն ունեցող 
երկաթուղիներին, նրա սարքավորումը, նրա շահագործման 
եղանակը և ընդհանրապես նրա օգտագործման բոլոր 
պայմանները, ներառյալ վարձավճարը, կսահմանվեն այն 
հանձնաժողովի կողմից, որը կազմված կլինի Հայաստանի մեկ 
պատգամավորից, Թուրքիայի մեկ պատգամավորից և Ազգերի 
լիգայի կողմից նշանակված մեկ պատգամավորից: Այս 
պայմանները կարող են նույն կարգով վերանայվել 
յուրաքանչյուր տասը տարին մեկ անգամ: 
Ի վավերացումն որի, վերը հիշատակված լիազորներրը 
ստորագրեցին սույն Պայմանագիրը: 
Կազմված է Սևրում հազար ինը հարյուր քսան թվականի 
օգոստոսի տասին միակ օրինակով, որը ի պահպանություն 
կմնա Ֆրանսիական Հանրապետության կառավարության 
արխիվներում և որի վավերացված պատճեները կհանձնվեն 
ստորագրող տերություններից յուրաքանչյուրին: 
/ / Ջորջ Գրեհեմ / / Ա.Ահարոնյան 
/ / Ջորջ Խ. Պերլեյ / / Ժ. Վան-Դեն-Հեյվել 
/ / Էնդրյու Ֆիշեր / / Ռոլեն Ժեկմեն  
/ / Ջորջ Գրեհեմ / / Ե.Կ. Վենիզելոս 
/ / Ռ.Ա. Բլանկենբերգ / / Ա. Ռոմանոս 
/ / Արթուր Հիրցել / / Մավրիկի Զամոյսկի  
/ / Ա. Միլերան / / Էրազմ Պիլց 
/ / Ֆ. Ֆրանսուա Մարսել / / Ալֆոնսո Կոստա 
/ / Ժյուլ Կամբոն / / Դ.Ժ. Գիկ 
/ / Պալեոլոգ / / Ստեֆան Օսուսկի  
/ / Բոնին / / Հաադի 
/ / Մարիետտի / / Դոկտոր Ռիզա Թևֆիկ 
/ / Կ. Մացուի / / Ռեշադ Խալիոս 
 

Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Ինչպիսի՞ն են Օձաբերդ ուրարտական 
բնակավայրի պեղումների արդյունքները. Այն 

հիմնել է Ռուսա I-ը 
 
ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Էդուարդ 
Շարմազանովի գլխավորած պատվիրակությունն օգոստոսի 
29-ին այցելել է Գեղարքունիքի մարզ` Օձաբերդ 
ուրարտական բնակավայր, որտեղ իրականացվում են 
հնագիտական պեղումներ եւ ծանոթացել հնագիտական 
աշխատանքների ընթացքին: 
ԱԺ-ից  հայտնում են, որ ՀՀ ԱԺ փոխնախագահին ուղեկցել 
են Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Բոթոյանը, ՀՀ ԱԺ 
առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական 
հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը եւ 
համայնքների ղեկավարներ: 
Հնագիտական արշավախմբի ղեկավար, պատմական 
գիտությունների թեկնածու Միքայել Բադալյանը ՀՀ ԱԺ 
պատվիրակությանը ներկայացրել է կատարված 
աշխատանքները, մանրամասնորեն պատմել պեղումների 
արդյունքները: 



 

 

Միք
իրա
նրա
ուսո
նվա
ուսո
ժամ
մեկն
ուրա
գործ
ՀՀ 
ուսո
է, որ
զբոս
Օձա
հավ
«Օձ
ժառ
Շար
օժա
ավա
ՀՀ 
մշտ
լիահ
հետ
զբոս
Արշ
պեղ
արե
նկա
ստո
 
Ելք

 
Իրո
վերա
բար
լրագ
Հայա
Տաճ
«Ելք
անվ
«Եվ
այնպ

քայել Բադ
ականացրած պ
անով, որ 
ումնասիրվում

աճումը եւ 
ումնասիրված
մանակաշրջա
ն է, որ հնա
արտական եւ
ծընթացները մ

ԱԺ փոխ
ումնասիրելով
ր ամբողջ աշխ
սաշրջիկների 

աբերդը Ռուս
վակնում է դառ
ձաբերդը մեր 
ռանգությունն
րմազանովը 

անդակել արշա
արտելու հարց

ԱԺ առողջա
տական հանձն

հույս է, ո
տագայում 
սաշրջության 
ավախմբի ա

ղել ամրոց-բնա
եւմուտք տեղ

ատել են դամբ
որոտը, պատե

ք կա, ելքը 
վերադա

ոք ելք կա, 
ադարձն է, ո

րվոք վիճակի 
գրողների հ
աստանի կոմ
ճատ Սարգսյա
քե խմբակց
վանափոխելու
վ «Ելքե-ին եւ 
պես անեին, 

դալյանի ղ
պեղումներն 

Սեւանի 
մ է ուրարտ

վերակառու
ծ Ռուսա
նի հետ: Սա 

արավորություն
ւ հետուրարտ
մեկ ընդհանո

խնախագահ 
վ հնագետների
խարհում հնա

նախընտրա
սա I-ի հիմնա
ռնալ զբոսաշր

ժողովրդի մ
ներից մեկն 

եւ պատր
ավախմբին պ
ցում: 
ապահության
նաժողովի նա

որ Օձաբերդ
կդառնա 

կարեւոր վայր
անդամները հ
ակավայրի, ին

ղակայված բլր
բարանների խ

երի հետքեր: 

կոմունիստ
արձն է իշխա

Սարգ

ելքը կոմո
որի օրոք կն
կգա: Այս մա

հետ հանդի
մունիստական
անն՝ անդրադ
ցության՝ փո
ւ վերաբերյալ 
մյուսն երիտա

որ օբյեկտ

ղեկավարած 
առաջին հերթ

հարավային
տական շրջա

ւցումը կապ
ա I-ի 

այն եզակի 
ն է ընձեռում
տական պատ
ւր տարածքու

Էդուարդ 
ի կատարած պ

ագիտական վա
ած այցելությո

ած բացառիկ
րջության կենտ
մշակութային 

էե,- նշե
րաստակամու
պեղումները շ

ն եւ սոցիալ
ախագահ Հա
դ ուրարտա

Գեղարքու
րերից մեկը: 

հետագայում 
նչպես նաեւ ա
րի տարածքը
խցեր, իսկ նե

տական կու
անության. 
գսյան 
 

ունիստական 
նվազի արտա

ասին, այսօր՝ 
պման ժամ
ն կուսակցու
առնալով Երե
ողոցների ո
առաջարկին:

ասարդներին 
տիվորեն վեր 
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Լույս 

արշավախ
թին կարեւոր
ն ավազան

անի ամրոց, 
պված է 

իշխանութ
հուշարձաննե
մ ուսումնասի

տմամշակութա
ւմ: 

Շարմազանո
պեղումները, 

այրերը դարձե
ունների վայր
կ ամրոց է, 
տրոն: 
ամենահարո

լ է Էդուա
ւթյուն հայտ
շարունակելու

լական հարց
ակոբ Հակոբյա

ական հնավա
ւնիքի մա

նպատակ ու
ամրոցից հար
ը, որի գագա
երքեւում` մի

ւսակցությա
Տաճատ 

 

կուսակցութ
ագաղթը, երկ
օգոստոսի 28

մանակ նշել 
թյան առաջն

եւանի ավագա
որոշ անուն
 
խորհուրդ կտ

հանեին եր
 

26  Օգոստոս,

Ամսագի

խմբի 
ր են 
նում 
որի 
քիչ 

թյան 
երից 
իրել 

ային 

ովը, 
նշել 

ել են 
րեր: 
որը 

ուստ 
արդ 
տնել 
ւ եւ 

ցերի 
անը 
այրը 

արզի 

ւնեն 
րավ-

աթին 
ինչեւ 

ան 

թյան 
կիրը 
8-ին, 

է 
նորդ 
անու 
ններ 

տայի 
րկրի 

թերու
արտա
անուն
Նրա 
նեգատ
դատա
տարի 
Ինչ 
անվա
խորհր
Լենին
կան: 
այսօր 
անուն
Տաճա
առնչո
գիտնա
ստացե
 

Մ

77 տա
արվես
Աղայա
28-ին,
գերեզ
օգոստ
Անտո
Երեւա
կրթութ
արվես
աշխա
հեռուս
Հեռուս
Տարա
«Մովս
բնակի
Գրիգո
Դասա
ինստի
մանկա
ֆակու
Նա 
ամուս
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իր 

ւթյունները, պ
ագաղթը: Ին
ններ են ուզում
խոսքով, իհա

տիվ երեւույ
ապարտել են, 
ի է եղել: 

վերաբերու
անափոխությա

րդանիշ է ֆ
նգրադում 

Սերունդները
 խոնարհվում

նների առաջե:
ատ Սարգսյա
ությամբ իշխ
ականները չեն
ել, պարտավո

Մահացել է

արեկանում Ե
ստի վաստա
անցը։ Նրա հ
 ժամը 18:00-

զմանոցի հա
տոսի 29-ին, ժա
ոն Աղայանցը
անի գեղարվես
ւթյունը շար
ստի ակադե

ատել է
ստաընկերութ
ստաթատրոն

աբուզիի՝ «Սի
սես ապեր
իչներըե, Գոլ
որյանի՝ «Մեռն

ավանդել է Եր
իտուտում ե
ավարժական 
ւլտետում: 
հաղորդավար

սինն էր: 

 

պակասեցնեին
նչո՞ւ այդպիս
մ փոխելե,- աս

արկե, խորհրդ
յթներ, եղել 

բայց այն հա

ւմ է 
անը՝ նա 
ֆաշիստական 

հայերի 
ը չպետք է հակ
մ ենք արցա
: 
նը զարմանք

խանության ն
ն միջամտում
որ են իրական

է ռեժիսոր Ա
 

 
Երեւանում մ
ակավոր գո
ոգեհանգիստ
-ին՝ «Լյուարե

արեւանությամ
ամը 13:00-ին՝
ը ծնվել է Լ
ստաթատերա
րունակել Լ

եմիայի ասպ
է Հայ
թյունում: 
նում բեմադ
ինյոր Պապա
րըե, Խան
լդոնիի՝ Երկ
նող ֆլորանե 
րեւանի թատ

եւ Խ. Աբով
համալ

ր, դերասան

ն ժողովրդի հո
սի նպատակ
սաց նա: 
դային տարի

է 37 թի
արյուր տարվ

Լենինգրադյա
ասաց. 

Գերմանիայ
անունով 

կադրվեն անո
ախան հերոսն

ք հայտնեց, ո
ներկայացուցի

մ. «Եթե գիտա
նությունը ներ

Անտոն Աղ

մահացել է ռե
րծիչ, պրոֆ

տը տեղի կունե
ե սգո սրահու
մբ): Վերջի
՝ նույն վայրից
Լենինգրադու

ական ինստիտ
Լենինգրադի 

պիրանտուրայո
յաստանի 

դրել է Սկ
ագատտոե, Ք
նզադյանի՝ 
կու տիրոջ 

եւ այլ պիեսնե
տրոնի եւ կին
վյանի անվա
լսարանի 

նուհի Նոնն

ոգսը, կանխեի
կ չի դրվո՞ւ

իներին եղել ե
իվ, ոն իրեն
վա մեջ դա մե

ան փողոց
«Լենինգրադ

յի ձախողմա
փողոցնե

ուննեին, մենք 
ների ու նրան

որ այս խնդր
իչներն ու 

ական կոչում ե
կայացնելե։ 

ղայանցը 

 

եժիսոր, ՀԽՍ
ֆեսոր Անտո
ենա օգոստոս
ւմ (Շահումյա
ն հրաժեշտ

ց: 
ւմ։ Սովորել 
տուտում, ապ

թատերակա
ում: 1963թ-ի

հանրայի

կառնաչչիի 
Քալանթարյան

«Քարանձավ
ծառաե, Տե

եր: 
նոյի պետակա
ան պետակա

կուլտուրա

նա Զոտովա

ին 
ւմ, 

են 
նք 
եկ 

ցի 
դը 

ան. 
եր 
էլ 

նց 

րի 
եւ 
են 

ՍՀ 
ոն 
սի 

ան 
տը՝ 

է 
պա 
ան 
ից 
ին 

եւ 
նի՝ 
վի 

եր-

ան 
ան 

այի 

այի 



 

 

Խո
հեր

 
Օգո
պետ
իրա
չկան
Հայա
սահ
37 
ոստ
 

Դ

Դադ
եկեղ
հնա
Face
նախ
«Հնա
հետ
սպա
 
Մե

ն

ԱՄՆ
տար
բազ
բառ

ոսրովի ան
րթապահո

ա

ոստոսի 28-ի
տական արգ

ականացվում 
ն: 
աստանի ԱԻ

հմանված է շո
փրկարար ծա

տիկան: 

Դադիվանքո

դիվանքի վա
ղեցու վերա

ագիտական պե
ebook-ի իր է
խագահի խորհ
ագիտական 

տաքրքիր 
ասումովե,-գրե

եր դիրքորո
նախարար

Ն համանախա
րրերը նորութ

զմիցս հրապ
ռափոխում։ 

նտառում 4 
ություն է սա
ակտիվ օջա

ին, ժամը 10
գելոցում հր

է հետախու

ԻՆ-ից  հայտն
ւրջօրյա հերթ
առայող, 9 ա

ում հնագիտ
սկս

անական հա
ականգման 
եղումների գո

էջում գրել է 
հրդական Տիգ

պեղումների
և արժեք
ել է նա: 

ոշումն անփ
րը՝ Հոգլանդ

մաս
ագահ Ռիչար

թյուն չեն պար
պարակված 

Այդ մաս

տեղամաս
ահմանված

ախներ չկան
 

0:00-ի դրութ
րշեջ-փրկարա
ւզություն, ա

նում են, որ չո
թապահությու
արգելոցի աշ

տական պե
սվել 

ամալիրի փո
նախագծի 

ործընթաց է սկ
Արցախի Հա

գրան Աբրահա
ի գործընթա
քավոր բա

փոփոխ է. Ա
դի հայտար
սին 

րդ Հոգլանդի կ
րունակում եւ 

Մադրիդյան
սին Արցա
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Լույս 

ով շուրջօր
ծ. այս պահ
ն 

 

թյամբ Խոսր
արների ուժե
ակտիվ օջախ

որս տեղամա
ւն, ներգրավվա
խատակից ե

եղումներ ե

 
ոքր գմբեթա

շրջանակներ
կսվել: Այս մա
անրապետութ
ամյանը: 
աց ենք սկ
ացահայտումն

Արցախի Ա
րարության

կողմից հնչեցվ
հանդիսանում

ն սկզբունքն
խի հանրա
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րյա 
հին 

րովի 
երով 
խներ 

ասով 
ած է 
եւ 5 

են 

ավոր 
րում 

ասին 
թյան 

կսել՝ 
ների 

ԱԳ 
ն 

ված 
մ են 
ների 
ային 

հեռուս
արտա
մեկնա
Ռիչար
ղարա
«Մեր 
հայտն
հակամ
այն 
հարատ
կողմի
բոլոր 
իրողո

2016 թ
որ իրա
են, եւ
զարգա
Այսօր,
ձեռնա
ապահ
պայմա
հրադա
իրագո
պայմա
բալաս
դրակա
Միրզո
 

Հ
ը

Հայաս
իշխան
մասին
ինքնո
Նրա խ
ժողով
պատր
մյուս բ
ժողով
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իր 

ստատեսությա
աքին գործե
աբանելով Մ
րդ Հոգլանդ

աբաղյան հակա
դիրքորոշում

նի է եւ մնում 
ամարտության

միտված 
ատեւ  խաղաղ
ի լիարժեք մա

փուլերին 
ությունները։ 

թ․ ապրիլի պա
ականություն
ւ կարող են 
ացումների հա
, նախ եւ առ

արկել խաղ
հովման 
անավորվածո
ադարի խախ
ործման 
անավորվածո
ստի եւ խո
ան տեղաշա
ոյանը։ 

այաստանի
ընդունումը

Պ

ստանի անկա
նությունը գլխ
ն օգոստոսի

որոշումե միավ
խոսքով՝ դա ա
վուրդը բոլոր
րաստ անկախ
բոլոր ժողովո

վուրդները, 

 

ան հետ զր
երի նախար

Մինսկի խմբի
դի կողմից 
ամարտությա
մը այդպիսի 

է անփոփոխ
ն կարգավորմ

է ապ
ղություն, անհ

ասնակցության
եւ չի կար

ատերազմը ա
նից կտրված 

ճանապարհ
ամար։ 
ռաջ, անհրաժե
ղաղ գործը

եւ 
ությունների, 
խտումների հե

ուղղությամ
ությունները կ
ոչընդոտում 
արժի հնար

ի անկախո
ը պետք է ա

Պարույր Հա

ախության Հռչա
խավորող մար
ի 23-ին հա
վորման առաջ

ամենակարեւո
ր ժողովուր
խություն հռչա
ուրդների՝ ներ

հայ ժողո

րույցում ասե
րար Կարեն
ի ԱՄՆ հա

հնչեցված 
ն կարգավորմ
առաջարկներ

խ։ Ադրբեջանա
ման ցանկացա
պահովել 
հնար է առա
ն բանակցայի
ող հաշվի 

ակնառու կերպ
մոտեցումներ

հ հարթել ան

եշտ է հետեւո
ընթացի ա

ձեռք 
մա

ետաքննությա
մբ։ Չի

կուտակվելով՝ 
են բանակց

րավորություն

ության Հռչ
արժանավա
այրիկյան 

ակագիրը փոխ
րդկանց մտած
այտարարել 
ջնորդ Պարույ
որն է ժողովրդ
րդներից ավ
ակելուն։ Ի տ

րառյալ Արեւել
ովուրդն ու

ել է Արցախ
ն Միրզոյան
ամանախագա

ադրբեջանա
ման տարրերը
րի վերաբերյա

ա-ղարաբաղյա
ած մոդել, եթ
կայուն 

անց արցախյա
ին գործընթաց
չառնել առկ

 
պով ցուցադրե
րը վտանգավո
նկանխատեսե

ողական քայլե
անշրջելիությա

բերվա
ասնավորապե
ան մեխանիզմ
իրականացվա
վերածվում ե

ցություններո
նըե,- նշել 

չակագրի 
այել նշել. 

 
խեց պետակա
ծելակերպը։ Ա

է «Ազգայի
յր Հայրիկյանը

դի համար։ «Հա
վելի շատ է
տարբերությո
լյան Եվրոպա
ւներ կայո

խի 
նը՝ 
ահ 
ա-
ը։ 
ալ 

ան 
թե 
եւ 

ան 
ցի 

կա 

եց, 
որ 
ելի 

եր 
ան 
ած 
ես, 
մի 

ած 
են 
ւմ 
է 

ան 
Այս 
ին 
ը։ 
այ 
էր 
ւն 

այի 
ւն 



 

 

կազ
ուղղ
որ 
իրա
Ուղի
Հայկ
կամ
հռչա
իրա
իրա
Հռչա
 

Կյա
թար
րդ տ
Նշե
Եգի
Ավա
միջն
Պյա
թվա
սցեն
եղել
թվա
գլխա
գրող
եղել
Առա
պիե
Գրք
ռուս
Զեյթ
մշա
հաս
պատ
2007
Հայա
Սահ
մի 
ասպ
կոչո
պար
թվա
գրա
մեծ 

զմակերպությո
ղությամբե,- ն

անկախությ
ադարձություն
ղիղ 27 տարի
կական ԽՍՀ

մքը՝ ելնելով 
ակագրի եւ 

ագործելով 
ավունքը, ըն
ակագիրը։ 

Մահա

անքից հեռացե
րգմանիչ Պերճ
տարին /հուլիս
նք, որ Պերճ 

իպտոս, 1938 
արտել է Ե
նակարգ դպ

ատիգորսկի օ
ականներին 
նարական դա
լ է «Հայֆիլ

ականներին` 
ավոր խմբագի
ղների միությա
լ է ՀՀ մշակույ

աջին գիրքը տ
եսների, որոնք
քերը թարգմա
սերեն, անգլեր
թունցյանը պե

ակույթի վաստ
սարակական գ
տվավոր անդա
7 թվականի
աստանյայց 
հակ-Սուրբ Մ
քանի տարի 

պետե, ինչպես
ումներին։ 2
րգևատրվել 

ականին ՀՀ 
ականության և

ավանդի համ

ուն, որն աշ
նշել է Պարույ
յան հռչակա

ն էր, եւ ճիշտ կ
ի առաջ՝ 1990

-ն, հայտնելո
Մարդու իր

միջազգային 
ժողովուրդնե
նդունեց Հ

ացել է Պեր

ել է ականա
ճ Զեյթունցյա
սի 18-ին/: 

Զեյթունցյան
թ.։ 1948 թ

Երևանի Ղա
պրոցը: 1963
օտար լեզունե

սովորել է 
ասընթացներո
լմեկինոստուդ
հեռուստաֆի
իրը, 1975-198
ան քարտուղա
յթի առաջին ն

տպագրվել է 19
ք բեմադրվել 
անվել են 1
րեն, ֆրանսեր
ետական մրցա
տակավոր գո
գիտություննե
ամ: 

ին Պերճ Զ
Առաքելակա

Մեսրոպե պատ
առաջ էլ ա

ս նաև «Երևա
2013 թ. ՀՀ
է ՀՀ վարչա
Անկախությա

և մշակույթի զ
մար պարգևա

շխատում էր
յր Հայրիկյան

ագրի ընդու
կլինի այն արժ
0 թվականի օ
վ հայ ժողովր
րավունքների 

օրենքի հա
երի ազատ 
Հայաստանի 

րճ Զեյթունց
 

վոր գրող, հ
անը: Նա վերջե

նը ծնվել է Ա
թվականին հա
ազարոս Աղ
3 թվականին
երի ինստիտ

Մոսկվայի
ում։ 1965-196
դիայի խմբա
իլմերի «Երևա
86 թվականներ
արը։ 1991-199
նախարարը: 
956 թվականի
են Երևանի 

11 լեզուներո
րեն, արաբերե
անակի կրկնա

ործիչ, Հռոմի 
երի «Տիբերին

Զեյթունցյանի
ն Սուրբ եկ

տվո բարձր շք
արժանացել է 
անի պատվա
Հ Վարչապ

ապետի հուշա
ան 25-ամյակ
զարգացման գ
տրվել է Պատ
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ր անկախութ
նը։ Նա հավելե
նումը կարե

ժանավայել նշե
օգոստոսի 23

վրդի միասնակ
համընդհան

այտնի նորմեր
ինքնորոշմ

անկախութ

ցյանը 

 
րապարակախ

երս էր բոլորել

Ալեքսանդրիայ
այրենադարձե
ղայանի անվ
ն ավարտել
ուտը։ 1963-1

ի բարձրագ
68 թվականնե
գիրը, 1965-1
անե ստուդի
րին՝ Հայաստա
92 թվականնե

ին։ Հեղինակ 
թատրոններ

ով, այդ թվ
ն: 

ակի դափնեկի
արվեստների

նաե ակադեմի

ին հանձնվել
կեղեցու «Սո
քանշան։ Դրա

«Հայ արվես
ավոր քաղաքա
պետի որոշմա

ամեդալով։ 2
կի առթիվ, 
գործում ներդր

տվո շքանշանո

 

26  Օգոստոս,

Ամսագի

թյան 
ել է, 
եւոր 
ել: 
3-ին, 
կան 
նուր 
րից, 
ման 

թյան 

խոս, 
լ 79-

ում, 
ել է։ 
վան 
լ է 
1964 
գույն 
երին 
1975 
իայի 
անի 

երին 

է 12 
րում։ 
վում՝ 

իր է, 
ի և 
իայի 

լ է 
ուրբ 

անից 
ստի 

ացիե 
ամբ 
2016 
հայ 

րած 
ով: 

Նրա գ
«Փարի
արևա
Նազով
Նրա 
Քոլդո
ամերի
ձյունե
 

Հա
որտ

Հայաս
է եզդի
ասուլի
աշխա
Եզդին
Հայաս
դպրոց
հրատա
«Եթե 
կապրե
 

Խոշոր
ունեն 
մամու
Սիլվա
Նրա 
փոփո
ծառայ
մասին
պայմա
Ըստ 
տեխն
փոխա
բացառ
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իր 

գործերից են 
իզի համար

ագալըե, «Ոտ
վրեցին և իր ե

կատարած 
ուելի «Տաք 
իկացինե, Է
երըե և «Հրաժ

այաստանը
տեղ զարգա

ստանը միակ 
իական մշակո
իսի ժամանա

արհի եզդիների
ների միութ
ստանում գոր
ցներ, պետա

տարակվում, ռա
աշխարհում 

րեն ու կզարգա

«Խոսրո
կանխա

ր հրդեհներ, ի
ում ամբողջ 

ւլի ասուլիսի 
ա Ադամյանը։ 

խոսքով՝ 
ոխություններ 

այությունը մշ
նե-հիշեցրեց 
աններում հր

Ադամյանի՝ 
նիկան բավար
արեն ուղղա
ռապես անթո

 

«Մեր թաղի 
րե, «Ամենատ
տքի, դատար
երկրորդ աշակ

թարգմանո
գետըե, Գ

Էռնեստ Հեմ
ժեշտ զենքինե 

ը միակ երկ
անում է եզ

Թամոյ

երկիրն է աշխ
ույթը։Այս մաս
ակ հայտար
ի միության նա
թյան նախ

րծում են եզդի
ական մակա
ադիոհաղորդ

եզդիներ չմն
անանե,-հայտա

ովի անտա
ատեսելի էր

ինչպես «Խոսր
աշխարհում։ 

ժամաակ հ

առաջին 
են։ 

շտապես զգո
բնապահպա

րդեհը միանգ
հրդեհը հա

րար չէր. «Իմ
աթիռից ցեմե
ույլատրելի էե։

ձայներըե, «Մ
տխուր մարդ
րանն է գա
կերտը: Խոր Վ

ություններից 
Գրեհեմ Գրե
մինգուեյի «Կ

ստեղծագործ

կիրն է աշխ
զդիական մ
յան 

խարհում, որտ
սին օգոստոսի
րարել է Հա
ախագահ Ազի

խագահը հ
իների համար 
արդակով դա
ում է թարգմա
նան, Հայաստ
արարեց Ազիզ

առե-ում հրդ
. բնապահպ

րովի անտառ
Այս մասին օ

հայտարարեց 

պատճառը 
«Օդերեւո

ուշացնում էր
անը՝ հավելել
գամայն կան
անգցնելու հ
մ տեղեկությո
ենտ էին 
։ 

Մեզնից հետո
դըե, «Վերջի

ալիսե, «Հիսո
Վիրապե… 

են Էրսքի
ենի «Խաղա
Կիլիմանջարո
ծությունները:

խարհում, 
մշակույթը. 

 
տեղ զարգանո
ի 17-ին մամու
այաստանի 
իզ Թամոյանը

հիշեցրեց, ո
նախատեսվա

ասագրքեր ե
անվում։ 
տանում նրան
զ Թամոյանը։

դեհը 
պան 

 
ե-ում, տեղի ե
գոստոսի 17-ի

բնապահպա

կլիմայակա
ութաբանակա
ր ուժեղ շոգ
լով, որ շոգ
խատեսելի է

համար ԱԻՆ
ուններով՝ հող
նետում, ին

ոե, 
ին 
ւս 

ին 
աղ 
ոյի 
 

ւմ 
ւլի 
եւ 

ը։ 
որ 

ած 
են 

նք 

են 
ին 

ան 

ան 
ան 
գի 
գի 
էր։ 

Ն-ի 
ղի 

նչը 



 

 

«Փա
չուն
արձ
ունի
խնա
ռուս
ինքն
Բնա
հան
փոփ
փոփ
խար
այն 
չհամ
Նրա
միջա
Դրա
կենդ
փրկ
համ
տար
 

Оգո
իրա
կազ
78-ա

 
Ար
 

Թ

Ամե
Թու

աստացի պա
նենքե,-հայտա
ձանագրելով, 
ի։ «Երկրի ա
այելե-ասաց 
սական կ
նուրույն  հան

ապահպանը 
նգեցրեցին 
փոխություննե
փոխությունն 
րույկներ վառ

հրդեհի հա
մարելով։ 

ա խոսքով՝ հ
ատները. «Իս
ական լուրն 
դանիներին, ա

կվելե։ Ադամյա
մար անհրաժե
րիներ։ 

Մահացե

ոստոսի 2-ին 
ավունքների պ
զմակերպությա
ամյա Էդուարդ

րևմտյան

Թուրքիայի
ֆիլմը թ

երիկացի գր
ւրքիայից ֆոտ

արզվեց, որ 
արարեց Ա

որ նույնիսկ 
անվտանգությա

բնապահպա
կողմի օգն
նգցնել հրդեհը

նշեց մի 
աղետին։ 

երից՝ պատ
է, ծառերը

ելու մասին բն
ամար այնքան

հիմնականում
սկ նրանց թի

այն է, ո
ամենայն հավ
անը հավելեց,
եշտ կլինեն տ

ել է Էդուար

մահացել է 
պաշտպանությ
ան նախագահ
դ Հովհաննիսյ

ն Հայաստ

ի միակ հայ
թարգմանվ

ող Կարոլին
տոթղթակից 

մենք ավիա
Ադամյանը՝ 
Ադրբեջանը 

ան համար պ
անը՝ հավելել

նության 
ը։ 

շարք խն
Բացի 

տճառը երկր
ը կտրելը։ Ի
նապահպանը
ն էլ հավանա

մ տուժել են 
իվը հարյուրնե
որ թռչուննե
վանականությ
 որ արգելոցը

տասնյակ, եթե

րդ Հովհան

«Աքիլեսե ա
յան կենտրոն
հ Էդուարդ Հո
յանը մահացե

տան 

յկական գյո
վում է թուր

ն Թրենթճ 
Սաիթ Սեդր
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ացիոն տեխնի
տխրությա

նման տեխնի
պետք չէ գում
լով, ո առա
չէր հաջո

նդիրներ, որ
կլիմայա

րի լանդշաֆ
Իսկ արգելոց
ը կոչ արեց չխո
ական պատճ

սողուններն
երի է հասնո

երին եւ խո
յամբ, հաջողվ
ը վերականգն
ե ոչ հարյուրա

ննիսյանը 

 
ավտովարորդն
ն հասարակակ
ովհաննիսյանը
ել է ինֆարկտի

ուղի մասին
րքերեն 

 
Գյուրբուզի 

րքան Գյուրբո

 

26  Օգոստոս,

Ամսագի

իկա 
ամբ 
իկա 
մար 
անց 

ողվի 

րոնք 
ակա 
ֆտի 
ցում 
ոսել՝ 
ճառ 

ն ու 
ումե։ 
ոշոր 
վել է 
նելու 
ավոր 

ների 
կան 
ը:  
ից։ 

ն 

եւ 
ուզի 

կողմի
մասին
Ինչպե
Անկար
պատր
վերջին
ֆիլմու
լուսան
տեսա
հնարա
Նշենք
գյուղե
հերոս
մասնա
սանջա
Թուրք
 

Հա՞
քուր

 
Դիարբ
տարե
ճնշում
Ինչպե
տարե
իրենց 
զինվոր
ամիսն
զինվոր
գործո
76-ամյ
«Խուզ
տատի
որ ինք
սակայ
ոստիկ
տատի
ծպտյա
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իր 

ից դեռեւս 201
ն պատմող ֆի
ես տեղեկացն
րայում ԱՄ
րաստված «Փ
ն հայկական 
ւմ ներկայաց
նկարի պ

ագրություններ
ավոր է դիտել 
ք, որ Վագըֆ 
երից մեկն է
սական 
ակիցները։ 
ակը հանձնեց
քիայի վերջին 

՞յ ես, տատի
րդ կնոջ տա

բեքիրի քրդա
եց կինը բողո
մների ենթարկ
ես տեղեկացն
եց կնոջ թոռն

տատին 
որականների 
ներ առաջ 

որականները 
ողություն են ս
մյա տատի տո
զարկության 
իին հարցրել, 
քը մահմեդակ

այն երբեմն թե
կանների հետ
իի հետ հայե
ալ հայիե,-նշել

 

2-ին Թուրքիա
իլմը թարգման
նումէ  Ստամ

Մ դեսպանա
Փոքրացող հա

գյուղե վերնա
ցված են 22 

պատմություն 
ր։ Մինչ ա

vakifli.com կա
գյուղը Կիլիկ

է, որոնց բն
Մուսալեռ

1939-ին Ֆ
ց Թուրքիային

ու միակ հայա

ի․ թուրք ո
անը Աստվա

կատա
 

աբնակ Հազրոյ
ոքել է ոստիկ
կվելու համար
նում է Ստամ
ները ահազան

ենթարկվում
ճնշումներին

թուրքակա
Հազրոյի 

սկսել, որի ժա
ունը։ 

ժամանակ Ա
նրա հայ լինե

կան է եւ մշտ
երթում է Աստ
տ ինչ-որ անձի
երեն խոսել՝ փ
լ են թոռները։

այի միակ հա
նվում է թուրք
բուլի հայկակ

ատան հովա
ամայնք․ Վագ
ագրի ներքո վա

կենսագրակա
եւ ե

այժմ ֆիլմն
այքում։ 
կիայի Սուետ
նակինչեը հա

ռան 
Ֆրանսիան 
ն։ Վագըֆը հ
աբնակ գյուղը

ստիկաննե
ածաշունչ ե

աղել 

յի շրջանում ա
կանների կող
ր։ 
մբուլի հայկակ
նգել են խմբա
մ է ոստի
ն։ Նրանք շ

ան ոստիկա
շրջանու

ամանակ խուզա

Աստվածաշուն
ելու մասին։ Տա
տապես Ղուրա

տվածաշունչը։
իք են եկել, ո
փորձելով իբր
 

այկական գյուղ
քերեն։ 
կան «Ակոսե-

անավորությամ
գըֆ՝Թուրքիա
ավերագրակա

ան հատված, 
երկու կար
ն անգլերենո

տիայի շրջանի 
անդիսացել ե
հերոսամարտ
Ալեքսանդրեթ

հանդիսանում
ը։ 

երը տարեց
են տեսել ե

ապրող 76-ամյ
ղմից մշտակա

կան «Ակոսե-
ագրություն, ո
իկանների 
եշտել են, ո
նությունն 
ւմ հատո
արկել են իրեն

նչ են գտել 
ատին շեշտել 
ան է կարդու
Դրանից հետ

ովքեր սկսել ե
ր բացահայտ

ղի 

-ը, 
մբ 

այի 
ան 

6 
րճ 
ով 

6 
են 
տի 
թի 

է 

ց 
ւ 

յա 
ան 

-ը, 
որ 
ու 
որ 
ու 
ւկ 
նց 

եւ 
է, 

ւմ, 
տո 
են 

տել 



 

 

հոգ

 
Ստա
տեղ
գործ
կոչո
Թու
Միհ
ամբ
պատ
զինվ
Մու
պահ
հոգե
անց
Այնո
Բալ
մար
64-ա
Կիպ
ստա
Ստա
եւ մ
 

վ

Թու
ահա
ներկ
Թու
ոստ
իրա
է, որ

Թուրք
գեհանգիստ

ամբուլի հայկ
ղի է ունեցել 
ծողություննե

ումը ստացած
ւրքական Yen
հրանի թաղմ
բողջովին զին
տվո պահակա
վորականներ։
ւրադ Միհրա
հակախմբի 
եւորականներ

ցկացրել։ 
ուհետ Մուրա
լըքլըի հայկա
րմինը։ 
ամյա Մուրա
պրոսում թու
ացել «Կիպր
ամբուլի «Փա

մինչ օրս որպե

Ադանայու
վաճառվող

ւրքիայի Ադա
ազանգի հիմ
կայացնող սրբ
ւրքական 

տիկանություն
ակականացրա

ր Սեյհանի շր

քիայի ազգա
տը հայկակ

կական Սուր
թուրքական զ

երի մասնակց
 Մուրադ Միհ
nikapihaber կա
ման արարող
նվորական կա
ախմբի զինվոր
։ 

անի դագաղը 
զինվորների 

րը հոգեհան

ադ Միհրան
կան գերեզմա

ադ Միհրան
ւրքական կող
րոսի հերոսե

ակ շուկայումե
ս հաջողակ եւ

ւմ ոստիկա
ղ սրբապատ

անայի Սեյհա
ման վրա 
բապատկեր ե
Milliyet-ի 
ը ահազ

ած ուսումնաս
րջանի տների

ային հերոս
կան եկեղե
 

րբ Աստվածա
զորքերի կազ
ցած եւ «Կ
հրանի հոգեհա
այքի փոխան
ղությունը կա
արգով, որին
րականներ եւ

եկեղեցի է 
կողմից, որ

նգստի արա

նի դագաղը 
անոց, որտեղ

նը 1974-ին 
ղմի գործողո
ե կոչումը։ 

ե ոսկու տաղա
ւ սիրված ոսկե

անները 3 մլ
տկեր են բռ

անի շրջանում
պատմական

են բռնագրավե
փոխանցմա

զանգի հ
իրության ընթ

ից մեկում պա
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ս հայի 
եցում են ար

 

ածին եկեղեց
զմում Կիպրոս
Կիպրոսի հեր
անգիստը։ 
նցմամբ՝ Մուր
ազմակերպվե

ն մասնակցել
բարձրաստի

բերվել պատ
րից հետո 

արողություն 

տեղափոխել 
ղ էլ ամփոփել

մասնակցել
ություններին 

Այնուհետ 
ավարներ է բա
երիչ է եղել։ 

լն եվրոյով 
ռնագրավել

 
մ ոստիկանն
ն մեծ ար
ել։ 

ամբ՝ Ադան
հիման վ
թացքում պա

ատմական ար
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րել  

ցում 
սում 
րոսե 

րադ 
ել է 
լ են 
ճան 

տվո 
հայ 

են 

են 
լ են 

լ է 
եւ 

նա 
ացել 

լ 

ները 
րժեք 

նայի 
վրա 
րզել 

րժեք 

ներկա
սրբապ
Գործո
հայտն
լայնու
Հնագե
սրբապ
սրբապ
Սրբապ
պնդել 
 

Թ

Թուրք
հայկա
Ինչպե
Աքշեհ
նախա
եկեղե
համա
ֆինան
գյուղե
եկեղե
Նշվում
մշակո
Աքշեհ
վերան
հարեւ
կվերա
Ըստ հ
ը Աք
ժամա
Երրոր
Թուրք
ցուցա
 

 
Թուրք
հայտն
ֆիլմը 
սոցկա
Ֆիլմո
Հայաս

,  2017 Ã.  էջ 8

իր 

այացնող, 1
պատկեր է վա
ողություն ս
նաբերել են 
ւթյամբ Քր
ետները դժ
պատկերի գին
պատկեր է։ 
պատկերը վա
լ է, թե այն իր ա

Թուրքիայու

քիայի Քոնիա
ական եկեղեցի
ես տեղեկացն
հիրի քաղա
արարությունը
եցու դիմաց 

աձայն 
նսավորելու Ա

ե նախագիծը
եցու վերանորո
մ է, որ հայկա

ույթային կենտ
հիրի քաղա
նորոգմանը 
ւանությամբ գ

ածվի բուտիկ հ
հայտնի պատ
քշեհիրի շրջա
անակ շրջան
րդություն եկե
քական Kanal 

ադրությունը բ

Վանա լ

քական ռեյթի
նի ռեժիսոր 

բողոքի մե
այքերում։ 
ում Արարատ 
ստանի մաս, ո

 

1000 տարվ
աճառվում 3 մլ
սկսած ոստ

1,4 մետր 
րիստոսի պ
ժվարացել ե
նը՝ շեշտելով,

աճառելու կա
ավագ եղբորի

ւմ լքված հա
վերանորո

ա նահանգի Ա
իներից մեկը վ
նում է Ստամ
աքապետարա

ը օրեր առա
համաձայնա

Զարգացման
Աքշեհիրի շրջ
ը, որի մեջ է
ոգումը։ 
ական եկեղեց

տրոն է դառնա
աքապետը 

զուգահեռ 
գտնվող նախ
հյուրանոցի։ 

տմաբան Ռայմ
անում 5 հազ
նում գործե
եղեցին։ 
D-ով հայ ռեժ
ողոքի ալիք է 

լիճը Հայաս

ինգային Kana
Սարի Անդր

եծ ալիք է բ

լեռն ու Վա
որն էլ խիստ վ

վա հնությո
լն եվրոյով։ 

տիկանները 
երկարությամ

պատկերով 
են նշել հ
 որ այն խիս

սկածանքով 
ից է մնացել իր

այկական ե
ոգվելու 

Աքշեհիրի շրջ
վերանորոգվել
մբուլի հայկակ
անը եւ 
աջ Աքշեհիրո
ագիր են ստ
ն նախ
ջանում «Նաս
է մտնելու նա

ցին վերանոր
ալու։ 
նշել է, թ

կվերանոր
խկին քահանա

մոնդ Գեւորգյա
զար հայ է 

ել է հայկա

ժիսորի ֆիլմի 
բարձրացրել․

ստանի մի 

al D հեռուստ
րեասյանի «Պ
բարձրացրել 

անա լիճը ներ
վրդովեցրել է թ

ուն ունեցո

նշված տնի
մբ եւ 80 ս
սրբապատկե

հայտնաբերվա
ստ թանկարժե

ձերբակալված
րեն։ 

եկեղեցի է 

 
անում գտնվո
լու է։ 
կան «Ակոսե-

Զարգացմա
ում հայկակա
տորագրել, որ
խարարություն
սրեդին Հոջա
աեւ հայկակա

րոգվելուց հետ

թե եկեղեց
րոգվի նա

այի տունը, որ

անի՝ մինչ 191
բնակվել։ Ա

ական Սուր

․ Արարատն ո

մաս 

տաալիքով հա
Պաշտպաններ

մամուլում 

րկայացվում ե
թուրքերին։ 

ող 

ից 
սմ 

եր։ 
ած 
եք 

ծը 

ող 

-ը, 
ան 
ան 
րի 
նը 

այի 
ան 

տո 

ու 
եւ 
րը 

5-
Այդ 

րբ 

ու  

այ 
րե 
եւ 

են 



 

 

Ֆիլմ
հրա
հիմն
մեկն
տար
ցուց
 

Լու

Պոլս
արք
ժամ
Եկե
խոր
Պոլս
ցուց
աշխ
անդ
Այն 
խոր
«Մո
կհա
երա
համ
 

պա

Չի 
տան
Աղթ
Թու
Խա
այցե

մի հետ կ
ապարակել Ay

նականում 
նաբանությու
րածքային 
ցադրել հենց թ

Թուրքիայ
ւսավորիչ ե

սո պատրի
քեպիսկոպոս 
մը 21.00-ին, 
եղեցւում տեղ
րագրով լուսա
սո պատր
ցահանդեսին 

խատանքներ, 
դամներից Մկր

կազմակերպվ
րհրդի ջանքեր
ուտքն ազատ

ամախմբվի Ս
աշխիքը կդառ
մակեցությանե

Աղթամար
ատարա՞գ կ

դ

բացառվում, 
ն հայերին 

թամար կղզու 
ւրքիայի կառա

աչը 2007թ.–ի
ելությունների

կապված ք
ydinlik պարբե

հետեւյա
ններ են, ո
ամբողջական

թուրքական հե

յի Գնալը կ
եկեղեցում 

արքական 
Բեկչյանի օր
Գնալը Կղզու
ղի է ունեցե
նկարչական ց

րիարքարանից
մասնակցել

որոնց շարք
րտիչ Արծիվյա
վել է եկեղեցո

րով: 
տ է, մշակ
Ս. Գրիգոր 
ռնա տարբեր
ե,-ասված է հա

րում 2 տար
կմատուցվի
դեռ երկմտ

որ Թուրքիա
սեպտեմբեր

հայկական եկ
ավարության մ
ին վերանոր
ի համար որ

ննադատակա
երականը։ Իս
ալ բո
որ չի կար
նությունը չ
եռուստաալիք

կղզու Սուր
ցուցահան

տեղապահ 
րհնությամբ, 
ւ Սուրբ Գրի
ել «Cuma, C
ցուցահանդես
ց հայտնո
լ են 5 լ

քում են են 
անը եւ Բերքե 
ու հոգեւոր հո

կութասեր հա
Լուսավորիչ 

ր հավատքնե
աղորդագրութ

րվա դադա
ի. հայկակա
անքի մեջ է

այի իշխանո
րին պատա
կեղեցում: 
միջոցներով Ա
րոգվել է 
րպես թանգա

ÈàôÚê # 22

Լույս 

ան հոդված 
սկ սոցկայքեր
ովանդակությա
րելի Թուրքի
չճանաչող ֆ
քով։ 

րբ Գրիգոր 
նդես է բացվ

 
Տեր Գարե

օգոստոսի 17
իգոր Լուսավո
Cumartesi, Pa
ս բացումը։ 
ում են, 
լուսանկարիչն
նաեւ համայ
Արաբյանը։ 

ովվի եւ թաղա

ասարակությո
Եկեղեցում 

երի եղբայրակ
թյան մեջ: 

արից հետո 
ան համայն
է 

 
ւթյունները թ

արագ մատո

Աղթամարի Սո
եւ բացվել 

արան: Այնուհ
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է 
րում 
ամբ 
իայի 
ֆիլմ 

վել 

եգին 
7-ին 
որիչ 

azarե 

որ 
ների 
յնքի 

ային 

ունը 
եւ 

կան 

նքը 

թույլ 
ուցել 

ուրբ 
է 

հետ 

Պոլսո
կառա
անգա
ստանա
նախա
կա Սո
գմբեթ
անցկա

Վերջի
Պոլսո
կայաց
ահաբե
հայտա
իշխան
ծիսակ
Այս խ
զեկույ
պետքա

«Վերջ
չի մա
տարա
իշխան
թույլա
կարող
արտո
հասնե
փոխա
ճիշտն
դրությ
քաղա
դրանք
լարվա
նշեց «
Բագրա
Հիշեցն
թվակա
Արծրո
նկարի

,  2017 Ã.  էջ 9

իր 

ո Հայոց պա
ավարությանը՝ 
ամ պատար
նալու համար:
արար Էրթուղ
ուրբ Խաչում 

թին խաչ տեղ
ացման օր նշա

ին անգամ այս
ո հայոց պատ
ցրեց Վանի 
եկչական հա

արարել։  Դր
նությունները 
կատարությու
խնդրին իր «
յցում ան

քարտուղարու

ջին երկու տա
ատուցվում 

ածքում բա
նություններն

ատրել այդ ծիս
ղ ասել՝ կանցկ

ոնեն պատար
ելը: Քաղաք
արեն նշանակ
ն ասած, նաեւ
թյուն է կար
աքներում փառ

ք էլ չեն անցկ
ած հարաբերո
«Ակոսե պար
ատ Էստուկյա
նենք, որ Աղթ
աններին կառ
ունու պատվե
իչ Մանվելի 

 

ատրիարքարա
Աղթամարի 

րագ իրակա
: 2010-ի մար

ղրուլ Գյունայ
պատարագ ի
ղադրելու թո

անակվեց սեպ

ստեղ պատար
տրիարքարանն

Սուրբ Խա
արձակումներ
րանից հետո

ը դադ
ւններն Աղթամ
«Աշխարհում 
նդրադարձել 
ւթյունը: 

արում սեպտե
Սուրբ Խաչ

ավականին 
ն ասել են, 
իսակատարութ
կացվի պատա
րագն անցկա

քապետերը բ
կված են պաշ
ւ լարված իրա
րելի ասել: 
ռատոններ էլ է
կացվում՝ հաշվ
ությունները»,
րբերականի հ
անը: 
ղթամարի Սու
ռուցվել է Վաս
երով` ճարտա

կողմից։ Տա

անը դիմել է
Սուրբ Խաչո

անացնելու 
րտին Թուրքի
ը հայտարար

իրականացնել
ւյլտվությունը

պտեմբերի երկ

րագ մատուցվ
ն արդեն 201

աչ եկեղեցու 
ը հաշվի ա
ո էլ արդե

դարեցրին 
մարի հայկակ
կրոնի ազա

էր ն

եմբերին այնտ
չի տոնին ն
լարված ի
որ կարող ե
թյունն անցկա
արագը, թե ոչ
ացնել, դժվա
բանտարկված
շտոնական պ

ավիճակ է, պա
Պատմական

էին անցկացվ
վի առնելով թ
, անդրադառն
հայկական բա

ւրբ Խաչ եկե
սպուրականի 
արապետ, քա
աճարի արտա

էր Թուրքիա
ում տարին մե
թույլտվությո

իայի մշակույթ
րեց, թե արդե
լու եւ եկեղեց
ը: Պատարագ
կրորդ կիրակի

 
վել է 2014թ-ի
5թ.-ին որոշո

պատարագ
առնելով, չեղյա
են Թուրքիա

կրոնակա
կան եկեղեցու
տությանե նո

նաեւ ԱՄ

 
տեղ պատարա
նվիրված: Ա

իրավիճակ 
են այս տար
ացնել, բայց չե
չ: Եթե նույնիս
ար է այնտե
ծ են, նրան

պաշտոնյաներ
ատերազմակա
ն Հայաստան
վում, բայց հիմ
թուրք-քրդակա
նալով խնդրի

աժնի խմբագի

եղեցին 915-92
իշխան Գագի

անդակագործ 
աքին պատեր

այի 
եկ 
ւն 

թի 
են 
ու 
գի 
: 

ին: 
ւմ 

գը, 
ալ 

այի 
ան 
ւմ: 
որ 

ՄՆ 

ագ 
Այդ 

է, 
րի 
եմ 
սկ 
եղ 
նց 
րը, 
ան 
նի 

մա 
ան 
ին, 
իր 
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զար
զար
հար
հաշ
ժամ
Արծ
Քրի
 

Տ
ան

Թու
(HD
այցե
գտն
գերե
Ստա
այդ 
զրու
«Ուր
կաս
եղել
«Ակ
տար
բնա
այնտ
բոլո
սակ
Փայ
հայկ
թվա
մահ
Տխր
չկար
«Ակ
Արտ
Արշ
ընթ
Էդր
ցուց
համ
ջուր
վերա

րդարված ե
րդաքանդակնե
րթությունը։ Զ
վի է առել 

մերի լուսավո
ծրունու դիմա
իստոսը, որին 

Տխրեցի, որ 
նգամ չկարո

այցելել է Վ

ւրքիայի քրդա
DP) կուսակցո
ելել է Վան 
նվող պատմա
եզմանոցում զ
ամբուլում լու
տարածքը շր

ւցել է տարա
ր ձեռքս տար

սկած չունեմ, ո
լե: 

կոսիե հետ զր
րածքը Ուր

ակավայր է ե
տեղ բնակութ

որը պատմում
կայն դժբախտ
յլանն ընդգծե
կական գերեզ

ականներին ոչ
հմեդական մա
րեցի, որ մ
րողացանք տե

կոսիե փոխա
տամետ) շրջա
իլ Գորկին, ն

թացքում ոչնչա
րեմիթի քաղա
ցանակ է դրվե
մայնքի մասին
րն էլ կտրել 
աբերյալ բոլոր

են 6 հորի
երով, որոնք
Զարդաքանդա
հնարավոր 

որությունը։ Պ
աքանդակն 
արքան պարզ

մեր նախն
ողացանք տ
Վանի հայկ

ական «Ժողո
ության հայ պ

ստուգելու ա
ական «Դիլքայ
զուգարան են 
ւյս տեսնող «
րջափակված 

ածքի բնակիչն
րա՝ մարդու ոս
որ այս տարա

րույցում հայ պ
րարտական 
ղել. «Այդ ժա
թյուն են հա
մ էին եկեղեց

տաբար այդ հի
ել է, որ տեղ
զմանոցի գերե
չնչացվել են: 

ատուռ, զուգա
եր նախնինե
եր կանգնելե: 

անցմամբ, Վ
անի Դիլքայա թ
նրա տն կողք

ացված աղբյու
աքապետարան
ել, բայց ըստ Փ
ն պատմող ցո

են: Ըստ Փ
ր փաստաթղթ

È

իզոնական 
ք չեն խախ
ակները ստե
դիտանկյունն

Պատերից մե
է, կողքին՝ 

զում է եկեղեց

նիների մնա
տեր կանգն
կական գեր
 

 
ովուրդների դ

պատգամավոր
այն պնդումնե

յա Հյոյուքե-ո
կառուցել: 

«Ակոս» թերթի
է եղել փշալա

ների հետ, որ
սկոր դուրս եկ

ածքը հայկակա

պատգամավո
ժամանակն

ամանակներից
աստատել: Ու
ցիների ու դպ
իշողությունը ջ
ղացիներն աս
եզմանաքարեր
«Այս գերեզմ
րան եւ սրճար
երի մնացոր

Վանի էդրեմի
թաղամասում
քը կառուցվա
ւրը 2015-ին վե
նի կողմից այ
Փայլանի, այդ
ուցանակը հա
Փայլանի, հա
թերը ոչնչացվե
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Լույս 

շարք կազ
խտում պատ
ղծելիս Ման

ները և տար
եկի վրա Գա

ողջ հասա
ցու մանրակեր

ացորդների
նել. Փայլա
րեզմանոց

 

դեմոկրատակա
ր Կարո Փայլա
երը, թե Վան
ում եւ հայկակ

ի փոխանցմա
արերով: Փայլա
րից հետո նշե
կավ: Այլեւս որ
ան գերեզման

րը նշել է, որ 
ներից մնաց
ց ի վեր հայ
ւմ հետ խոսե

պրոցների մաս
ջնջվել էե: 
ում էին, որ 
րը 1940-50-ակ

մանոցի շրջան
րան է կառուց
րդներին անգ

իթի (հայկակ
մ ծնվել մեծաց

ած եւ ժամանա
երականգնվել 
յդ մասին վկա

դ աղբյուրի եւ 
անվել է, աղբյո
այկական կյա
ել են: 

 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

զմող 
տերի 

վելը 
րբեր 

ագիկ 
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րտը։ 

ին 
անն 

անե 
անն 
նում 
կան 

ամբ, 
անը 
ել է. 
րեւէ 
ոց է 

այդ 
ցած 
յերն 
եցի, 
սին, 

այս 
կան 
նում 
ցվել: 
գամ 

կան 
ցել է 
ակի 
է եւ 

այող 
հայ 

ուրի 
անքի 

Թ
ս

 
Աշխա
կրոնի 
հայտա
ներկա
զեկույ
«Աշխա
իրենց 
ուղղվա
նշել է 
Պետք
կապվա
վերահ
եզդին
հարկ 
բռնաբ
խնդիր
Չինաս
Թուրք
«Թուր
սահմա
ներկա
համայ
սեփակ
Մասն
Կաթո
1915 թ
նստավ
Սահմա
ընթաց
հայցվո
դատա
իշխան
ծիսակ
եկեղե
Ադրբե
առաջն
են հա
առավ
որոնք
իրավո
կրոնա
ծառայ
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իր 

Թուրքիայո
սեփականո

Պե

արհի բնակչութ
ի ազատությ
արարել է ԱՄ

այացնելով Ա
յցը: 
արհի բնակչո
կրոնի ազատ

ած թշնամակա
նա, հաղորդո

քարտուղարի 
ված առավել բ
հսկողության 
ները եւ քրիստ

են վճար
բարվում կամ
րներ կան 
ստանում, Պ
քիայում, նշում
րքիայում ի
անափակել ո

այացուցիչների
այնքներում 
ականության շո
նավորապես, զ
ողիկոսության
թվականին ա

ավայրը Սիս
անադրական 
ցակարգային 

վորը դիմել էր
արան: Զեկույ
նությունները 
կատարությու
եցում: 
եջանում 20
նորդ, որոնց տ

ամարում: Պե
վել բարդ է ոչ ա
ք փաստորե
ունքից: «Իշխ
ական հաստա
այություններըե

0  

ում հայկակ
ության խնդ
ետդեպի զե

 

թյան երկու ե
թյան իրավո
ՄՆ-ի պետքա
Աշխարհում 

ության գրեթ
տության սահմ
ան գործողութ

ում է «Ամերիկ
խոսքով, կ

բարդ է իրավի
տակ եղած

տոնյաները լա
րում, սակա
մ վաճառվում

նաեւ 
Պակիստանում

մ է պետքարտ
իշխանություն
որոշ կրոնակա
ի մարդու 

շարունակվ
ուրջ վեճերըե:
զեկույցում նշ

ն հայցը, որը պ
ապօրինի կերպ
սում: 2016-ի
ն դատարա

պատճառներ
էր Մարդու ի
յցը հիշատակ

ը դադարե
ւններն Ախթ

016-ին ձերբ
տեղական դի
ետքարտուղա
ավանդական 
ն զրկված 

խանություննե
ատություններ
ե, - նշում է Պե

կան եկեղե
դիրը նշված
եկույցում

երրորդից ավ
ւնքից, օգոս

արտուղար Ռե
կրոնի ազա

թե 80 տոկոս
մանափակմա
թյունների պա

կայի ձայնը»: 
կրոնի ազատ

իճակը Դաեշի 
ծ տարածքն
ավագույն դեպ
այն հաճախ
մ որպես ստր
Սաուդյան 

մ, Սուդանում
տուղար Թիլեր
նները շարո
ան փոքրամա
իրավունքներ

վում են 
: 
շված է Մեծի 
պահանջում է
պով գրավված
ի հունիսին

անը մերժել 
րով, սակայն,
իրավունքների
կում է նաեւ, 
եցրել են 
թամար կղզո

բակալվել էկ
իտորդները քա
արությունն ը

կրոնական խ
են ազատ

երը շարունակ
ր եւ խափա
ետքարտուղա

եցական 
ծ է ԱՄՆ 

 

վելին զրկված
ստոսի 15-ի

եքս Թիլերսոն
ատության նո

սն ապրում ե
ան կամ դրա դե
այմաններումե

տության հե
ահաբեկիչներ

ներում, որտե
պքում հատո

խ՝ սպանվու
րուկներ: Լուր

Արաբիայու
մ, Իրանում 
րսոնը. 
ունակում ե

ասնություններ
րը, իսկ որ

կրոնակա

Տանն Կիլիկի
է վերադարձն
ծ Կաթողիկոս
ն Թուրքիա

էր հայց
, դեկտեմբերի
ի Եվրոպակա
որ Թուրքիա

կրոնակա
ու հայկակա

կրոնական 8
աղբանտարկյա
նդգծում է, ո

խմբերի վիճակ
տ հավաքվել
կում են փակ

անել կրոնակա
արությունը: 

է 
ին, 
նը, 
որ 

են 
եմ 
ե,-

ետ 
րի 
եղ 
ւկ 

ւմ, 
րջ 
ւմ, 
եւ 

են 
րի 
ոշ 

ան 

իո 
նել 
սի 

այի 
ցն 
ին 

ան 
այի 
ան 
ան 

86 
ալ 
որ 
կը, 
ու 

կել 
ան 



 

 

Հայա
ապա
իսկ 
ազգ
Կրո
Հայա
սակ
է 20
եկեղ
վկա
Եհո
2016
ավա
ազգ
Տար
կապ
բահ
փոք
հալա
«Իր
դատ
մեղա
ենթ
մեղա
Միա
կրոն
ծայր
ծնող
 

Պոլս
կազ
նահ
օրվա
Ինչպ
Պոլս
Բեք
Ստա
պատ
13-ը
դեկտ
ընտ

աստանում 
ահովված է Ս
Հայ Առաքելա

գային եկեղեց
ոնի ազատո
աստանում, հ

կայն՝ գոյությո
016-ի հոկտե
ղեցու քահա

աների դեմ ճնշ
ովայի վկաներ
6-ին Վրաստա
անդական կր
գային ինքնութ
րածաշրջանու
պված իրավի
հայի հա
քրամասնությո
ածանքների ե

րանը շարուն
տապարտել 
ադրանքներով

թարկվել «Ա
ադրանքովե, -

ացյալ Նահան
նի ա
րահեղականո
ղ հիմնական պ

Պոլսո հայ
նախատ

սո հայոց 
զմավորված 
հանգապետար
ա առաջարկի
պես տեղեկա
սո հայոց 

քչյանի ստորա
ամբուլի նահ
տրիարքի ընտ
ը։ Դիմումում
տեմբերի 

տրությունը։ 

մտքի, խղճի
Սահմանադրո
ական Եկեղե
ցի եւ ազգա
ության դեմ
հարեւանների

ուն ունեն: Մա
մբերի 2-ին Վ

անայի դեմ բ
ման 17 դեպք
րի դեմ 11 բռ
անում, որտեղ
րոնական խմ
թյան պահպա
ւմ առավել բա
իճակը Իրանո
ավատքի 
ունների 

են ենթարկվու
նակում է իր

մշուշոտ
վ. 2016-ին 

Աստծո դեմ
- նշել է Թիլեր
նգների պետ
ազատության

ություն եւ կրո
պատճառների

ոց պատրի
տեսվում է դ

անցկա

պատրիար
նախաձեռն

րան է հանձն
ի հետ կապվա

ացնում է Ստա
պատրիարքի

ագրությամբ 
հանգապետա
տրության օր 
մ նշվել է, 
10-ին ան

È

ի եւ կրոնի 
ությամբ, նշվա
եցին հռչակվա
ային ինքնությ

մ ուղղված
ի համեմատ, 
ասնավորապե
Վանաձորի ա
բռնություններ
երը: 
ռնության դե
ղ, զեկույցի գ
մբերն ընկալվ

անման վտանգ
արդ է կրոնի ա
ում, որտեղ 

եւ այլ 
ներ

ւմ: 
ր քաղաքացի
տ հավ

20 մարդ 
մ պատերա

րսոնը: 
տքարտուղարը
ն սա
ոնական արմ
ից մեկն է: 

իարքի ընտ
դեկտեմբեր
ացնել 
 

 
րքի ընտրու
նող խումբ
նել պատրիա
ծ դրմումը։ 

ամբուլի հայկ
ի տեղապահ

նախաձեռնո
արան հանձն

է առաջարկվ
որ անհրաժ

նցկացնել 
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ազատությո
ած է զեկույց

ած է Հայաստա
թյան պահապ
ծ միջադեպ

հազվադեպ 
ս, զեկույցը նշ

ավետարանակ
րը եւ Եհով

պք էր գրան
գնահատմամբ
վում են որպ

գ: 
ազատության հ

քրիստոնյանե
կրոնակ

րկայացուցիչն

իներին մահվ
վատուրացութ
մահապատժի
ազմ վարե

ը հիշեցրել է,
ահմանափակո
մատականությ

տրությունը
րի 13-ին 

 

ւթյան հար
բը Ստամբ
րքի ընտրութ

ական «Ակոս
հ արք․Գարե
ղ խմբի կող

նված դիմում
վում դեկտեմբ
ժեշտ է ար
պատվիրակն

 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

ունն 
ում, 
անի 

պան: 
պերը 

են, 
շում 
կան 
վայի 

ցվել 
բ, ոչ 
պես 

հետ 
երը, 
կան 

ները 

վան 
թյան 
ի է 
ելուե 

, որ 
ումը 

թյուն 

ը 

րցով 
բուլի 
թյան 

սե-ը, 
եքին 
ղմից 
մում 
բերի 
րդեն 
ների 

Թ
զուգ

Վանա
հայկա
կառու
«Ժողո
«Ժողո
մի շար
Ինչպե
ը,  H
հարցա
նախա
Արտա
վրա զո
Նշենք
էր հա
կողմի
քաղա
վրա զո
 
Թու

Ստամ
սոցկա
Սեւան
իշխան
սառեց
սեւ օր
են սա
Սեւան
Նշենք
արձակ
էր դ
ժամա
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Թուրքիայու
գարան կա

ա լճի ափին 
ական գերեզմ
ւցելու 
ովրդահնարա
ովուրդների դ
րք պատգամա
ես տեղեկացն
HDP-ի եւ 
ադրում են 
արարին՝ պ
ամեդում կառո
զուգարան եւ հ
ք, որ օրեր առ
այտվել, որ Վ
ից Վանի 

աապետերը հա
զուգարան եւ հ

ւրքական ի
Սեւան Նիշ

մբուլահայ հ
այքերում նոր գ
ն Նիշանյա
նությունները 
ցրել են իր բա
րերի համար 1

առեցրել։ Ոչ թե
ն Նիշանյանը։

ք․ որ Սեւա
կուրդ էր գնա

դարձել, որ 
անակավոր բնա

  

ւմ հայկակա
ռուցելու հ

տեղափո

հանգստի գ
մանի վրա զո

հարցը
ապետականե 
դեմոկրատակա
ավորներ տեղա
նում է Ստա

CHP-ի պա
ուղղել Տ

պարզաբանում
ուցված լողա
հանդերձարա
ռաջ թուրքակա
Վանի Արտա

եւ Արտ
անրային լողա
հանդերձարա

իշխանությ
շանյանի բ

 

հայտնի լեզվա
գրառում է կա
անը գրել 
ը որեւէ բա
անկային հաշի
12 հազար լիրա
ե պետություն
։ 
ան Նիշանյա

ացել եւ չէր վեր
հունական 

ակության իրա

ան գերեզմ
արցը խորհ

ոխվել 

գոտի ստեղծե
ուգարան եւ 
ը 

(CHP) ե
անե (HDP) կ
ափոխել են խ

ամբուլի հայկա
ատգամավորն
Տուրիզմի ե
մ պահանջ
փին հայկակա

ան կառուցելու 
ան մամուլում

ամեդի շրջանո
տամեդի ժ
փում հայկակ

ան են կառուցե

ունները սա
բանկային հ

աբան Սեւա
ատարել։ 

է, թե 
ան գտնել չ
իվը։ «Մի բան
ա ունեի։ Ոչին

ն է, այլ հանցա

անը թուրքա
րադարձել։ Ավ

իշխանությո
ավունք են տվ

մանի վրա 
հրդարան է

 
ելու ժամանա
հանդերձարա

ընդդիմադի
եւ քրդակա
կուսակցությա

խորհրդարան։
ական «Ակոս
ները գրավո
եւ մշակույթ
ջելով Վան
ան գերեզման
հետ կապված

մ տեղեկությո
ում Անկարա
ժամանակավո
կան գերեզման
ել։ 

առեցրել են
հաշիվը 

 
ան Նիշանյան

թուրքակա
չկարողանալո

նկային հաշվո
նչ չգտնելով՝ դ

ախումբե,-գրել

ական բանտի
վելի ուշ հայտն
ունները նրա
վել։ 

է 

ակ 
ան 
իր 

ան 
ան 

սե-
որ 
թի 
նի 
նի 
ծ։ 
ւն 

այի 
որ 
նի 

ն 

նը 

ան 
ով՝ 
ւմ 

դա 
լ է 

ից 
նի 

ան 



 

 

Հիշե
դատ
դատ
Նիշա
ցեղա
դիրք
 

Փ

Թու
մոտ
օրոք
զրու
հայկ
մաս
Ախո
Ախո
դատ
գերե
ժողո
«Չկ
հայկ
մար
հան
քրիս
մահ
համ
 

Ս

Ներ
նահ

եցնենք, որ
տարանների 
տապարտվել ա
անյանը մի
ասպանությա
քորոշումով։ 

Փորձագետ․
ունե

ւրքիայում հայ
տ խնդիրներ 
ք, այլեւ մահ
ւյցի ժամանա
կական ազ
սնակից, «Վեր
ոյանը։ 
ոյանը պարզ
տավարությու
եզմանի ճակա
ովրդի ազգայի

կան մեխանիզ
կական կողմի
րդկանց, նույ
նձնել, քանի ո
ստոնյա, նրա
հմեդական գ
մարե,- նշեց «Վ

Սկանդալ․ Թ
վանքը հ

րկայում Թու
հանգի Կամա

ր Սեւան 
կողմից 11 

ապօրինի շինա
իշտ բացա

ան մասին ո

․ Թուրքիայ
են նույնիսկ

այերի ու առհա
են առաջանո

հից հետո։ Ա
ակ օգոստոսի
զգային կոն
րադարձե հիմն

զաբանել է, 
ւն Մուշ ք
ատագրի վերա
ին հերոս, ֆիդ

զմներ, որոնք 
ին փոխանցել
յնիսկ մահից

որ եթե հանգո
ա ազգականն
գերեզմանոցո
Վերադարձե հ

Թուրքիայո
հանձնել են 

բնակի

ւրքիայի տա
ախի շրջանի 

È

Նիշանյանը
տարվա ազ

արարության 
ահայտ խոս
ու աչքի ընկ

յում հայեր
կ մահից հե
 

 
ասարակ բոլոր
ում ոչ միայն

Այս մասին լր
ի 5-ին հայտն
նգրեսե կա
նադրամի նախ

որ Թուրքիա
քաղաքում հ
աբերյալ, որտե
դայի Գեւորգ Չ
կկարգավորե

լը։ Գլխավոր խ
ց հետո, ան
ուցյալը հայ է 
ներին տեղ չե
ում՝ հանգուց
հիմնադրամի 

ում հայտնի
գյուղի մու
չներին 

արածքում գ
Թորթան գ
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ը թուրքակ
զատազրկման

համար։ 
սել է Հա
կել իր անվ

րը խնդիրնե
ետո 

 

ր քրիստոնյան
ն կենդանութ

րագրողների հ
նել է «Արեւմտ
ազմակերպութ
խագահ Արագ

այում սկսվե
հին հայկակ
եղ թաղված է 
Չավուշը։ 

եին գերեզման
խնդիրն այն է
նհնար է հո
կամ պարզապ
են հատկացն
ցյալին թաղ
նախագահը։

ի հայկակա
ւսուլման 

 
տնվող Երզ

գյուղում գտն

 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

կան 
էր 

այոց 
վախ 

եր 

ների 
թյան 
հետ 
տա-

թյան 
գած 

ել է 
կան 
հայ 

նոցը 
է, որ 
ողին 
պես 
նում 
ղելու 
 

ան 

նկա 
նվող 

Սուրբ
բնակի
Թուրք
վանակ
Թուրք
Ազիզ 
եկեղե
եկեղե
որակվ
գանձա
առնել
գրանց
մահից
հիմա 
արարո
բնակչի
շեշտե
փոքրա
կապվա
Ազիզ 
դատա
բնակի
Նշենք
գտնվո
թվում
 

Թո
ա

 
Իզմիր
օգոստ
նվիրվա
Ինչպե
Իզմիր
պատա
Ոսկեբ
Կազա
Իզմիր
1862 թ
էր, ապ
2013-ի
համայ
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բ Տրդատ վա
իչների անունո
քական Aktifh

ական համալի
քիայի հայկա

Դաղջըն հա
եցին հանձնվ
եցին որպես 
վել, որից հ
ագողերի հար
լու համար վա
ցել էին գյուղ
ց հետո եկեղե

հայ համա
րողություն իր
չից թույլտվու
ելով, որ սրան
ամասնություն

ված Լոզանի պ
Դաղջըն նշել

ական հայց է
իչների դեմ։ 
ք, որ Սուրբ Տ
ող եկեղեցինե

մ Տրդատ թագ

ուրքիայի Ի
առաջին պա

րի (Զմյուռն
տոսի 14-ին 
ված պատարա
ես տեղեկացն
րի Սուրբ Հովհ
արագը մատո
բերան կաթոլի

անջյանը։ 
րի Սուրբ Հով
թվականին։ 19
պա 1960-ին 
ին վերանոր

այնքին։ 

2  

անքը սեփակ
ով։ 

haber կայքի փ
իրի սեփական
ական միությ
այտարարել է,
վել է բնակի

պատմամշա
հետո այն 

րձակումներին
անական համ
ղի 3 բնակչի
եցին հանձնել 

այնքը ցանկա
րականացնել,
ւթյուն ստան
նով պետությ
նների իրավ

պայմանագրի 
լ է, թե կանգ 
է ներկայացնե

Տրդատ վանա
երում եղել են 
գավորի եւ Գրի

Իզմիրում հ
ատարագն ե

 

նիա) Սուրբ
Աստվածած

ագի են մասնա
նում է Ստամ
հաննես եկեղե
ուցելու է Ստ
իկ եկեղեցու հ

վհաննես կաթ
922-ի Իզմիրի 
տրամադրվել

րոգվել ու վ

կանաշնորհվել

փոխանցմամբ՝
նաշնորհման 
ուններից մե
, թե անթույ
իչներին։ «20
ակույթային 

մշտապես 
ն։ Այդ հարձա
մալիրը 2017-ի
ի անունով, ս

են 16 բնակչի
անա պատար
, պետք է գ

նաե,-ասել է Ա
ունը խախտո

վունքների ու
դրույթները։ 
չի առնելու ե

ելու պետութ

ական համալիր
9 սրբերի մաս

իգոր Լուսավո

հայերը 95 տ
են իրական

բ Հովհաննե
նի Վերափո

ակցելու կաթոլ
մբուլի հայկակ
եցում 95 տար

տամբուլի Սու
հոգեւոր առաջ

թոլիկ եկեղեցի
մեծ հրդեհից 
լ էր ՆԱՏՕ-ի
վերադարձվել

լ է գյուղի 

՝ Սուրբ Տրդա
հետ կապվա

եկի նախագա
լատրելի է, ո
05 թվականի
շինություն 
ենթարկվել 

ակումների դեմ
ի մայիսի 23-ի
սակայն նրան
ի։ Այսինքն, եթ
րագ կամ ա
գյուղի այդ 
Ազիզ Դաղջը
ում է ազգայի
ւ կրոնի հե

եւ այս հարցո
թյան եւ գյուղ

րի տարածքո
սունքները, ա
որչի։ 

տարի անց 
նացնելու 

 

ես եկեղեցո
ոխման տոնի
լիկ հայերը։ 
կան «Ակոսե-
րի անց առաջի
ւրբ Հովհաննե
ջնորդ Վարդա

ին կառուցվել
հետո այն լքվ

ի զինվորների
լ է կաթոլի

16 

ատ 
ած 
ահ 
որ 
ից 

է 
է 

մն 
ին 
նց 
թե 
այլ 
16 
ըն՝ 
ին 

ետ 

ով 
ղի 

ւմ 
այդ 

ւմ 
ին 

-ը, 
ին 
ես 

ան 

լ է 
վել 
ին։ 
իկ 



 

 

Սփ
 
Սի

 
Սիր
«Իս
պայ
մար
կայք
Նուբ
հաղ
Սիր
կուս
«Ռո
ավա
ժամ
պրո
Օզա
Օզա
դեմո
հայտ
Նուբ
Ստա
տխր
հեղա
օգոս
պայ
հաղ
Նշե
Յոզ
Քար
ծան
Ամե
պրո
1980
կուս
գործ
Հայտ
Շահ
Որո
պատ

փյուռք 

իրիայում Ի
հր

րիայում 201
սլամական 
յքարող հայա
րտի ժամանա
քերը։ 
բար Օզանյա

ղորդագրությո
րիայում գոր
սակցությունն
ոժավայում 
ազակախմբեր
մանակ օգոստ
ոլետարիատի 
անյանը միա
անյանը անմա
ոկրատական 
տարարությա
բար Օզանյան
ամբուլի հայկ
րություն ա
ափոխական 
ստոսի 14–ին 
յքարում զոհ

ղորդագրությա
նք, որ Նո

զգաթում, աղ
րագյոզյան դպ

նոթացել է Թո
ենակ Բաքրի հ
ոլետարիատի 
0–ականների 
սակցության ռ
ծողություննե
տնի է, որ 
հումանի եւ Լե
ոշ տեղեկությ
տերազմին։ 

ԻՊ–ի դեմ մ
րամանատ

5 թվականի
պետությանե

ազգի Նուբար 
ակ զոհվել է։ Ա

անի մահվան 
ուններ են 
րծող քրդա

ները։ 
(Սիրիայի 

րի դեմ հե
տոսի 14–ին հ

անձնազոհ
ացավ անմա
ահ էե,–նշվել

երիտա
ան մեջ։ 

նի զոհվելու փ
կական «Նոր 

ապրեցինք, 
հրամանատա
Ռոժավայում

հվել էե,–նշվ
ան մեջ։ 
ուբար Օզան
ղքատ հայի 
պրոցում, այն
ուրքիայի կոմ
հետ եւ սկսել 
նկատմամբ։ 

վերջում մ
ռազմական թ

երի։ 
նա թուրքեր

ենինի մասին 
ուններով մա

È

արտերի ժա
տար է զոհվե

 

ից քրդական
ե խմբավո

Օզանյանը 
Այս մասին գր

հետ կապվա
տարածել Թ

ական ու 

հյուսիս–
երոսական մ
հայ ժողովրդի
հ հրամանա

ահների բան
լ է Սիրիայի

ասարդություն

փաստին է ան
Զարթոնքե 

երբ իմացա
ար, ընկեր Նո
մ ԻՊ–ի ավազ
վել է «Նո

նյանը ծնվել 
ընտանիքո

նուհետ Դպրե
մունիստների 
հետաքրքրութ

միացել է 
թեւին եւ մաս

րեն է թարգ
գրքեր։ 

ասնակցել է ն

ÈàôÚê # 22

Լույս 

ամանակ հ
ել 

 

ն ուժերի հ
րումների 
օգոստոսի 14

րում են քրդակ

ած ցավակցակ
Թուրքիայում 
կոմունիստակ

–խմբ) ԻՊ
մարտեր մղ
ի հերոս ֆիդա
ատար Նուբ
նակին։ Նուբ
ի քրդերի «

նե շարժմ

նդրադարձել ն
շարժումը։ «Մ

անք, որ 
ուբար Օզանյա
զակախմբերի 
ր Զարթոնք

է Թուրքի
ում։ Սովորել
եվանքում, որտ

առաջնրոդնե
թյուն ցուցաբե

կոմունիստակ
սնակցել մի շա

գմանել Ստեփ

նաեւ Արցախ

 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

հայ 

հետ 
դեմ 

4–ին 
կան 

կան 
եւ 

կան 

Պ–ի 
ղելու 
այի, 
բար 
բար 
Նոր 
ման 

նաեւ 
Մեծ 
հայ 

անը 
դեմ 

քե–ի 

իայի 
լ է 
տեղ 
երից 
երել 

կան 
արք 

փան 

խյան 

Սիրիա
հրամա
լենինի
 

Ռա

 
Սիրիա
հայ ե
քաղա
պետո
հաստա
պարբե
շրջան
Մուհա
Ազատ
պատմ
ստիպե
տարբե
պատմ
ենթար
մասին
«Իսլա
հետո 
Հասա
 
Ախա

ն
դավա

Վրաստ
խումբ
հայերի
հետա
կուսա
խոսքո
ջավախ
պարտ
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իր 

այում ԻՊ–ի դ
անատար մա
իստների ջոկա

աքքայում ե

այի կառավար
եւ ասորի մի

աքից չէինք 
ությանե կո

տատելուց հե
երականը՝ 

նում աշխա
ամմեդին: 
տագրված հ
մել է, որ «Իսլա

պել են գլխաշոր
երվելու համ
մել են պար
րկվելու, հսկա
ն: 

ամական պետ
տեղի քրիստ

աքե քաղաքում

ալքալաքու
նրանք, որո
աճանում է

տանի ԿԳՆ-ի
բ ստեղծելու 
րին ինքնո

ապնդում: Այս 
ակցության հա
ով՝ Վրաստա
խքցիներին ո

տադրում են սո

3  

դեմ պայքարու
ասնակցել է

ատում։ 

երկու հայ ը
ԻՊ-ի ձե

րական բանա
ի քանի ընտ

կարողացել 
ողմից այս

ետո: Այս մ
վկայակոչելո

ատող անկ

հայուհիներից 
լամական պետ
ր կրել, սակայ

մար, դեմքը 
րբերաբար ծ

այական տուրք

տությանե կո
տոնյաների մե
մ: 

ւմ աշխատ
ոնք վրացեր
էին հայերի

ի որոշումը՝ Ջ
եւ վրացեր

ությունից 
մասին աս

ամանախագահ
անի իշխան
ոչ թե հնարա
ովորել պետա

ւմ Նուբար Օզ
է մարտերին

ընտանիք է
եռքից 

ակին հաջողվե
տանիքների ա
լ հեռանալ 
ստեղ վեր

մասին գրում
ով Սիրիայի
կախ լրագր

Սաուս Կ
տությանե զին

այն, մահմեդակ
չծածկել: Մյո

ծաղրի ու ս
քեր վճարելու 

ողմից Ռաքք
եծ մասն ապա

անքի էին ը
րեն չգիտեի

ին. Դավիթ 

Ջավախքում 1
րեն ուսուցա
զրկելու ն

սաց «Վիրք
հ Դավիթ Ռստ

նություններն 
ավորություն 
ական լեզուն: 

զանյանը որպե
ն մարքսիստ

է ազատվել

 

ել է Ռաքքայի
ազատել, որոն

«Իսլամակա
ահսկողությո

մ է «ԱԿՕՍ
ի քրդաբնա
րող Մեսու

Կարապետյան
նյալներն իրեն
կան կանանցի
ուս հայերն 

ստորացումներ
հարկադրանք

քան գրավելո
աստան է գտ

ընդունվում
ին, բայց 
Ռստակյա

 
130 շարժակա

անելու մասի
նպատակ 
ե չգրանցվա
տակյանը: Նր

այս քայլո
են տալիս, ա

ես 
տ–

ից 
նք 

ան 
ւն 

Սե 
ակ 
ւթ 

նը 
նց 
ից 
էլ 

րի 
քի 

ւց 
տել 

մ 

ան 

ան 
ին, 

է 
ած 
րա 
ով 
այլ 



 

 

«Են
փոխ
տիր
ի՞նչ 
սովո
աշխ
ջավ
Դավ
նախ
պետ
սովո
չկան
օգտ
օտա
նաե
դեպ
իշխ
Վրա
լեզվ
սա հ
Դավ
հայտ
տիր
ինտ
կար
հայտ
Ախա
վրա
Ավե
քաղ
հիմն
Վրա
մամ
անվ
Ջավ
որտ
 
Կա

Կան
կան
թույ
Համ
կառ
CBC
Արշ
հուլ
Man

նթադրենք՝ վր
խվելու: Վրա
րապետում է վ

է փոխվել: Թ
որելուց հետ

խատանք է գտ
վախահայերին
վիթ Ռստա
խադեպն արդ
տական լեզո
որեցին՝ չկան
նք: Ես կար

տագործվում 
արացնելու հա
եւ սովորի վրա
պքում հակառ
խանություններ
աստանի իրա
վի ուսուցումը
հակահայկակ
վիթ Ռստակ
տարարությու

րապետում պե
տեգրվում վրա
րողանում գտն
տարարությու
ալքալաքում ա

ացերեն չգիտեի
ելի վաղ տեղե
ղաքի ու մյո
նականում հա

աստանի կրթ
մուլի ծառայո
վան դպրոցը 
վախքի համա

տեղ կա վրացե

անադայի հ
զրահատե

նադայի հայ 
նադական 
յլտվությունը չ
մայնքի առ
ռավարության
C Canada-ն: 
ավը սկսվել է
լիսին հայտն
nufacturing-ը 

րացերենին տ
ստանում ապ
վրացերենին, 
Թող մեկը կա

տո իր կյանք
տել, իմաստը ո
ն ինքնություն

ակյանի խոս
դեն եղել է. «
ուն սովորեցի
ն, Թբիլիսիո

րծում եմ, որ
է՝ հայեր

ամար: Եթե հա
ացերեն, դա 
ռակ ուղղութ
րը: Ստացվ

ավասության տ
ը պարտադրա
կան երեւույթ է
կյանի խոսքո
ւնները, թ
ետական լեզվի
աց հասարա
նել, միայն ար
ւններ. «Ս
աշխատանքի 
ին, բայց դավա
եկացրել էինք
ուս բնակավա
այեր են, սկս

թության ու գ
ությունը հայ

պատրաստե
ար, որպեսզի ն
երենի ուսուցմ

հայերը արշ
եխնիկայի 

համայնքը 
զրահամեք

չեղյալ համար
աջնորդները 

նը համոզել չեղ

, երբ Radio C
նել են, որ 

Ադրբեջա

È

տիրապետեցին
պրող հայերի
բայց դրանից
անգնի եւ աս

քում ինչ-որ 
ո՞րն է: Դա ընդ
նից զրկելուե,- 
սքով՝ Վրա
«Կախեթիում
ին՝ արդեն 
ւմ սովորեցի
ր պետական
րին իրենց 
այը լավ տիրա

միայն ողջուն
թյամբ են ա
վել է այնպ
տակ ենք հա

անք է պարզա
էե,- ասաց նա

ով՝ վրաց իշ
թե ջավախ
ին եւ այդ պա

ակությանը, ա
րդարացումնե
Սահակաշվիլի
էին ընդունվո

աճանում էին 
ք, որ Ջավախ
այրերի բնակ
սել են վրացե
գիտության ն
յտարարել է,
ել է 130 շա
նրանք ուղեւոր
ման պահանջ։ 

շավ են սկս
արտահան

արշավ է ս
քենաների 
րելու նպատա

ցանկանու
ղարկել գործա

Canada Internat
INKAS A

անի Ներք
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ն, դրանից ի՞
ի կեսից ավե
 նրանց կյանք

սի, որ վրացե
բան է փոխ

դամենը գործի
ասաց նա: 

աստանում դ
մ ապրող հայ

չկան, Գորի
ինք՝ կիսով չ
ն լեզու ասվա

ինքությու
ապետի իր լեզվ

նելի է, բայց 
աշխատում վր
պես, որ մ
այտնվել եւ հի
ապես մեզ համ
ա: 
շխանությունն
խքցիները 

ատճառով է, որ
աշխատանք 

եր են եւ ստահ
իի ժամա
ում նրանք, որ
հայերինե: 

խքի Ախալքա
կիչներին, որ
երեն սովորեց
նախարարութ
, որ Ժվանի

արժական խմ
րվեն այն վայր

ել Ադրբեջա
նման դեմ

 
սկսել Ադրբե

արտահանմ
կով: 

ւմ են եր
արքը, հայտնո

tional-ը եւ CB
Armored Veh
քին գործ

 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

՞նչ է 
վելին 
քում 
երեն 
խվել, 
իք է՝ 

դրա 
յերը 
իում 
չափ 
ածն 
ւնից 
վին, 
այս 

րաց 
մենք 
իմա 
մար, 

ների 
չեն 

ր չեն 
չեն 

հոտ 
նակ 

րոնք 

ալաք 
րոնք 
ցնել: 
թյան 
իայի 
մբեր 
րեր, 

ան 

եջան 
ման 

րկրի 
ում է 

BC-ն 
hicle 
ծերի 

նախա
փոխա
Կանա
նախա
Կանա
է հայ
որոշու
տարա
սկզբու
եւ 
նախա
նշված
Կանա
նաեւ 
փոխա
համայ
Կանա
Օսթին
նախա
հնարա
ներկա
բարեկ
միջան
որոնք
ենք, ո
համայ
հետե,
 

Կառ

Լիբան
Կառա
ընդհա
պաշտ
Տեր-Ս
NEWS
պատմ
ընդուն
է իրավ
«Սակա
Լիբան
տալով
առաջի
նշանա
Այս պ
մահից

 2017 Ã.  էջ 14

իր 

արարության հ
ադրամիջոցնե
ադա-հայկակա
ագահ Շահե
ադայի վարչապ
յ համայնքի 
ւմը մի երկ

ածաշրջանի խ
ւնքները, որոն
որոնք Կ

արարությունը
ծ է նամակում
ադայի Հայկակ

խորհրդարան
անցել այն տեղ

այնքը «բացարձ
ադայի ԱԳ նա
նը հայտարար

արարի ներկ
ավորության 

այացուցիչների
կամն է եւ 
նձնային եւ էթ
ք օգտակար ե
որ սերտորեն

այնքի հետ, ինչ
- նշել է նա: 

10 տարվա
ռավարութ

43-ամյ

նանի հայ հա
ավարությունո
անուր քննիչ:
տոնում նշանա
Սարգսյանը: 
S.am-ին տված
մեց, որ հա
նվել է Ֆրանս
վաբանի մասն
այն որպես փ
նանի հայ 4 ն
վ Կառավար
ին դասակա

ակվել Կենտր
պաշտոնը նախ
ց հետո՝ արդե

4  

հետ համաձա
երի մատակար
ան կոմիտեի
ե Թանաչյա
պետ Ջասթին
մտահոգությո

կրի, որը պ
խաղաղության
նց մենք, կան

Կանադայի 
ը ձգտում է 
: 
կան ազգային
նի ավելի քան
ղեկությունը, ո
ձակապես ցնց
ախարարի մ
րել է, որ խորհ
կայացուցիչ 

դեպքում կ
ի հետ: «Հայա
դաշնակիցըե

թնիկ ամուր հ
են երկու երկր
ն համագործա
չպես նաեւ Հա

ա ընդմիջո
թյան կենտր
յա հայուհի

ամայնքը 10 տ
ում ունի 
: Երկարատ
ակվել է լիբա

ծ հարցազրույ
այկական դպ
սիական համա
նագիտությու

փաստաբան եր
նախարարներ
րության քնն
արգի կառավ
րոնական խո
խկինում հայ 
են 10 տարի, հ

այնագիր է ստ
րարման մասի
ի քաղաքակա
նը նամակ 

ն Թրյուդոյին, 
ունը: «Զենք 

պարբերաբար 
նը, խախտու

նադացիները ա
Միջազգայի

աշխարհում 

ն կոմիտեն (A
ն 50 անդամն
որ ամբողջ հա
ցված էե: 

մամուլի քարտ
հրդարանում Կ
Մեթ Դեքոր

կհանդիպի հ
աստանը Կան
,- նշել է Օ
հարաբերությ
րների համար:
ակցում ենք Կ
այաստանի կա

ումից Լիբա
րոնական խ

ի է նշանակ

տարվա ընդմ
կենտրոնակա

եւ պայքարի
անանահայ, 4

յցում Հուրի Տ
պրոցն ավար
ալսարան, որտ
ւնն ու դարձել 
րբեք չեմ աշխ

րի խորհրդատ
նությունները՝
վարական պ

որհրդում ընդ
է զբաղեցրե

հայերի չէին ն

տորագրել երկի
ին: 
ան հարցերո

է ուղարկ
որում հայտն
տրամադրել
սպառնում 

ւմ է այն բոլո
աջակցում են
ին գործեր

առաջ մղելե

ANCC) դիմել
ների՝ խնդրելո
այ-կանադակա

տուղար Ադա
Կանադայի Ա
րսին առաջի
հայ համայնք
նադայի մտերի
սթինը: «Մեն
ուններ ունեն
: Մենք հպար
Կանադայի հա
առավարությա

անանի 
խորհրդում

կվել 

 
միջումից հետ
ան խորհրդ
ից հետո ա
43-ամյա Հուր

Տեր-Սարգսյան
րտելուց հետ
տեղ եւ ստաց
փաստաբան:

խատել: Եղել ե
տու, որից հետ

՝ դարձել ե
պաշտոնյա 
դհանուր քննի
ել, սակայն նր
նշանակում: Հա

իր 

ով 
կել 
նել 
ու 
է 

որ 
նք, 
րի 
ե,- 

լ է 
ով 

ան 

ամ 
ԱԳ 
ին 
քի 
իմ 
նք 

նք, 
րտ 
այ 

ան 

մ 

տո 
դի 

այս 
րի 

նը 
տո 
ցել 
 
եմ 

տո 
եմ 
ու 
իչ: 
րա 
այ 



 

 

համ
նշեց
Կառ
նախ
անօ
ինքը
ազգ
Նշե
բնա
պաշ
Կառ
տու
կան
 

պ
ք

 
Սիր
ինչպ
գերի
«Իս
Jezy
համ
«ԻՊ
համ
դրսե
քո ա
Մի 
ունե
«Մե
Ամե
կոտ
թաք
Ի 
ազա
փոք
 

ինք

Թու
օդա
տպա
կատ
«Սկ
հուզ
զգա

մայնքի պայքա
ց Հուրի Տեր- Ս
ռավարության
խարարությու
օրինական քա
ը շարունակու

գային միջոցա
նք, որ տա

ակվում է մոտ 
շտոններ զբ
ռավարության
ւրիզմի նախա
նանց հարցերո

Սիրիայու
պատմել է, 
քաղաքում

րիայում բնակ
պես էին 
իշխանության

սլամական պ
yah՝ պաշտպա
մար, հաղորդո
Պ-ի գերիշխա
մապատասխա
եւորել։ Եթե չ

արարքի համա
քանի ամիս 

եցել, էլեկտաէ
ենք հաց, ջո
ենուր հրթիռն
տրված էին։ Մե
քնվում էին նկ
վերջո, ընտ

ատագրված տ
քրիկ գյուղում՝

Օդաչու 
քնաթիռով

ւրքական Atla
աչու Ալեք
ավորությունն

տարելուց հետ
կզբում ես գրեթ
զմունք կա

ացողություննե

արից հետո ե
Սարգսյանը: 
ն այս խորհուր
նների աշխա

այլեր չանի: Հո
ւմ է պահել կա
առումներին 

արբեր գնահա
140-165 հազ

բաղեցնող հա
ն կազմում 

արար է նշանա
ով նախարար

ւմ բնակվող
թե ինչպես
՝ ԻՊ-ի գեր

կվող հայերի
ապրում Ռ

ն ներքո։ 
պետությունըե 
անված լինելո
ում է EBL New
անության ն

ան հագնվել
չես կատարում
ապատասխան

անց ընտանի
էներգիան եւ
ուր կամ էլ
ներ էին, բոլո
ենք թեյ, նախ

կուղումե,-հիշե
տանիքին հա
տարածք։ Այժ
՝ քաղաքի մեր

Ակոպովը կ
վ վայրեջքի

as Global ավ
քսանդր Ա
ների մասին՝ 

տո, հաղորդում
թե ոչինչ չէի զ

ար։ Միջա
եր էր առաջա

È

ես դարձա ընդ

րդը վերահսկո
ատակիցներին
ուրի Տեր-Սար
ապը հայ համա
պարտադիր 

ատականներո
զար հայ: Կառ
այերի թիվը
կա երկու 

ակվել Ավետիս 
ր՝ Ժան Օղասա

ղ հայերի ը
ս էին ապրո
րիշխանութ

ի ընտանիքը 
Ռաքքա քա

նրանցից հ
ու եւ պատժ

ws-ը։ 
ներքո գտնվ
լ եւ պատշ
մ հրամանը, ա
նե,-ասացին հ
իքը նույնիսկ 
ւս մշտապես 
լեկտրականու
որ պատուհա
աճաշ կամ ճա

եցին նրանք։ 
աջողվել է 
ժմ նրանք նոր
րձակայքում։ 

կիսվել է վն
ի տպավորո

վիաընկերությ
Ակոպովը 
վնասված օդա
մ է RT-ն։  

զգում, մի փոք 
ադեպն, իհ
ացնում, սակ
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դհանուր քննի

ում է երկրի բո
, որպեսզի ոչ
րգսյանը նշեց
այնքի հետ, բո
մասնակցում

ով՝ Լիբանան
ռավարություն
ը շատ քիչ 

հայ նախար
Գիդանյանը, 

աբյանը: 

նտանիքը 
ում Ռաքքա

թյան ներքո

պատմել է, 
աղաքում՝ Ի

հարկ է գան
ժից խուսափ

վելով՝ պետք
շաճ վարքա
ապա կպատժ

հայերը։ 
հաց ու ջուր
անջատում 

ւթյուն չունեի
աններն ու դո
աշ չունեինք, մ

փախչել ԻՊ
ր կյանք են սկ

նասված 
ություններ

 
յան ուկրաինա

պատմել 
անավով վայր

հետվայրէջքա
հարկե, տհ
կայն գերբնակ
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իչե,- 

ոլոր 
չ ոք 

ց, որ 
ոլոր 
մ է: 
նում 
նում 

է: 
րար. 
իսկ 

ա 
ո 

թե 
ԻՊ-ի 

նձել՝ 
փելու 

ք է 
ագիծ 
ժվես 

ր չի 
էին։ 
ինք։ 
ուռը 
մենք 

Պ-ից 
կսել 

րով 

ացի 
է 

րէջք 

ային 
հաճ 
կան 

ոչինչ 
աշխա
ինքնա
հատա
անցնե
Նրա խ
սոցկա
խոսքե
գտնվե
Հուլիս
ինքնա
Հյուսի
հազար
կարկո
Ստամ
կայաց
Ակոպո
օդանա
 
Միջ
 
Ազեր

է

 
Թուրք
ժամա
հայտա
Թուրք
Իլբեր 
ազերի
Ստալի
վրացի
ասել է
 

Իս

Իսրայ
բորսա

 2017 Ã.  էջ 15

իր 

չէի զգում։
ատանքը։ Ուղ
աթիռը, օդանա
ածներն են վն
ելու մյուս բոլո
խոսքով՝ միջա

այքերում սկսե
եր գրել։ Ակո
ել, որոնց մասի
սի 27-ին թո
աթիռը Ստամ
իսային Կիպր

ար ֆուտ բա
ուտը վնասել 
մբուլի օդանա
ցրել։ 

պովն ինքնաթ
ավում գտնվող

ջազգային

րի անունով
է այդ անու

ք պատմաբա
անակ 
արարություն 
քական CNNt

Օրթայլն հա
ի տերմինին՝ 
ին է այդ ա
ի էր, նա ազգե
է թուրք պատմ

սրայելի ՊՆ
սարքեր մա

յելական Aero
ային կոմյունի

5  

։ Հետո շա
ղեւորներին 

ավի մատյանո
նասվել եւ ա

որ ընթացակա
ադեպից հետո
ել են իրեն ու
ոպովը հավե
ին շուրջ 30 տ

ուրքական A
մբուլի Աթաթ
րոս է մեկնել
արձրության 

է Airbus A3
ավակայան 

թիռն իջեցր
ղ 127 ուղեւոր

ն          

վ ազգ չկա,
ւնը տվել․ թ

 

ան Իլբեր Օ
ադրբեջանցին
է արել։ 

turk-ի փոխան
անդիպման ժ

ասել է․ «Ա
անունը տվել, 

երից չէր հաս
մաբանը։ 

Ն-ն արգելե
ատակարա

onautics պաշ
իկե է հրապ

արունակեցի 
իջեցնելուց 

ում գրեցի, թե 
անձնակազմի 
արգերըե,- ասե
ո ավելի ճանա
ղղված երախ

ելեց, որ հին
տարի է՝ ոչինչ չէ

tlas Global 
թյուրքի օդա
լ։ Մի քանի 
վրա (շուրջ

20 օդանավը,
վերադառնալ

րել է գրեթ
րից ոչ ոք չի տո

, անգրագե
թուրք պատ

Օրթայլըն մի
ներին 

նցմամբ՝ թուր
ժամանակ ան
Ազերի անուն

իսկ Ստալի
սկանում։ Նա 

ե՞լ է անօդա
արել Ադրբե

 
տպանական 
պարակել, որ

կատարել ի
հետո զննեց
ինքնաթիռի ո
հետ գնացին

ել է Ակոպովը
աչված է դարձե
խտագիտությա
ն ընկերներ ե
էր լսել։ 
ավիաուղիներ

անավակայանի
րոպես անց
 1220 մետ
, անձնակազմ
լու որոշում 

թե կուրորե
ուժել։ 

ետ Ստալին
տմաբան 

 

ի միջոցառմա
կատաղեցնո

րք պատմաբա
նդրադառնալո
նով ազգ չկա
նը անգրագե
փորձանք էրե

աչու թռչող 
եջանին 

ընկերություն
րի համաձայ

իմ 
ցի 
որ 
նք 
։ 
ել, 

ան 
են 

րի 
ից 

4 
տր) 

մը 
է 

են, 

նն 

ան 
ող 

ան 
ով 
ա։ 
ետ 
ե,-

նը 
յն՝ 



 

 

պաշ
վերա
արգ
Orbi
գործ
վկա
Կոմ
իրա
տվյա
եկա
Ընկ
խոս
վար
տնտ
Բաց
պահ
ըստ
Պար
շար
Ադր
Ադր
Սակ
Ադր
NEW
նախ
տեղ
պահ
Հիշե
պար
տեղ
Defe
մատ
հնա
են հ
 

մա

Բաք
ողջ 
հար
Գայ
կողմ
Ինչպ
մաս
ուղա
օգտ
Առկ
ման

շտպանությա
ահսկողությա

գելափակել է 
itier K1 ան
ծարքը։ Այս

այակոչելով NE
մյունիկեում ա
ականացվեն 2

ալ հաճախոր
ամտի 20 
կերությունը հ
սքը, ըստ 
րկանիշով երկ
տեսական կապ
ցի այդ՝ այդ 
հեստամասեր

տ Aeronautics-ի
րբերականը ն

րքում նման եր
րբեջանը, որո
րբեջանում է 
կայն ընկեր
րբեջանի անու
WSru.co.il-ը 
խարարության
ղեկությունը։ 
հին պատասխ
եցնենք, որ մի
րբերականը գ

ղեկությունը, 
ense Systems ը
տակարարվող

արավորությու
հայկական դիր

Բաքո
ատակարա

ապարա

քուն ահաբեկի
պետական ա

րցազրույցում հ
յտանջիեւան, 
մից ահաբեկիչ
պե՞ս կարող
սին, որ Ադ
արկում տա

տագործվում ե
կա է այն 
նրամասն ներկ

ն նախար
ան վարչութ

կարեւոր հ
նօդաչու թռչո
ս մասին 
EWSru.co.il-ը։ 
ասվում է, որ մ
2017-2018 թվա
րդի գնումնե
տոկոսը, իս
հաճախորդին
Moody's ըն
կրի մասին 
պեր ունի։ 
նույն երկրու

ր արտադրող
ի լիցենզիայի։
նշում է, որ A
րկու երկրներ 
ոնք ունեն Ba

Aeronautics-
րության կո
ւնը չի նշվում։ 

Իսրայ
նը խնդրել 

Հաղորդագ
խան դեռ չի ստ
ի քանի շաբաթ
գրել էր, որ 
համաձայն ո
ընկերության 

ղ ան
նները ցուցա
րքերին։ 

ուն ահաբեկ
արել՝ գործա

ատը. Բուլղ

իչներին զենք է
ապարատը: Այ
հայտարարել է 
որը վերջերս 
ներին զենք ու

ղացաք տեղե
րբեջանը մե
արբեր երկ
են ահաբեկի

հետաքննակ
կայացնում են

È

րարության 
թյունը ժամ
հաճախորդին 
ող սարքի մ
հաղորդում 

մատակարար
ականներին։ 

երը կազմել 
սկ 2015 թ

ն չի նշում՝ մ
նկերության, 
է, որի հետ 

ւմ անօդաչու 
ղ գործարան 

 
Aeronautics-ի 
գոյություն ու

a վարկանիշ։ 
-ի գործարան
ոմյունիկեում 
 

յելի պ
է մեկնա

գրությունը 
տացվել։  
թ առաջ «Մաա
Իսրայելի ՊՆ

որի՝ իսրայելա
օպերատորնե

նօդաչու 
դրելու նպատ

կիչներին զ
ադրելով ող
ղարացի լր

է մատակարա
յս մասին «Հայ
է բուլղարացի լր
հայտնի դար

ւղարկելու մասի
եկություն ձ
եծ քանակու
կրներ, եւ 
չների կողմից
կան հոդվա
ն այն տեղեկո

ÈàôÚê # 22

Լույս 

արտահանմ
անակավորապ

20 մլն դոլա
մատակարարմ

է haqqin.a

րումները պետ
2016 թվակա
են ընկերութ
թվականին՝ 

մատնանշելով,
Ba վարկա
Իսրայելը սե

թռչող սարք
է տեղակայվ

հաճախորդն
ւնեն՝ Սերբիա
Դրանցից մի

ն տեղակայվ
ուղղակիո

պաշտպանութ
աբանել տ

հրապարակ

արիվ ա-Շավո
Ն-ն ստուգու

ական Aeronau
երը Ադրբեջա

տեխնիկ
տակով հարվա

զենք է 
ղջ պետակա
րագրող 

 
արել՝ գործադր
այ ձայնե-ին տ
րագրող Դիլիա
րձավ Ադրբեջ
ին հոդվածով:

ձեռք բերել
ւթյամբ զենք

այդ զենք
ց: 
ծը, որտեղ 
ությունները, ը
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ման 
պես 
արի 
ման 
az-ը՝ 

տք է 
անին 
թյան 

18։ 
, որ 
ային 
երտ 

քերի 
ված՝ 

ների 
ան ու 
իայն 
ված։ 
որեն 

թյան 
վյալ 

կելու 

ունե 
ւմ է 
utics 

անին 
կայի 
ածել 

ան 

ելով 
տված 
անա 
ջանի 
 
այն 
ք է 

քերն 

ես 
ըստ 

որոնց՝
տեղեկ
թվիթթ
այս հա
հանդի
հետաք
ահաբե
Երբ 
զարմա
այս մե
Ես Բո
բացահ
Սիրիա
զենքեր
բնակչ
սկսեցի
գորըն
Այսպի
պատկ
երկրնե
մանրա
զուգըն
(Anony
Իմ ա
բուլղա
ինչպե
մասնա
Այս բ
ճնշմա
Բուլղա
գործո
հարցա
կայքի
ազատ
Իսկ
հաստ
բան:
Բուլղա
հրապա
նշել, ո
եղել է
Բուլղա
չէ այս 
բուլղա
ահաբե
կառա
հրապա
տեղեկ
զենքեր
ծառայ
հետա
ոչինչ չ
իմ հր
եթե 
տեսակ
այլ պ
բնակչ
ամենի
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՝ Ադրբեջանը 
կություններն 
թերյան անհա
արցի վերաբեր
իսացավ, ո

աքննական ա
եկիչներին ապ
սկսեցի ուսո

անք ապրեցի,
եղսակցությա
ուլղարիայի ք
հայտումը մեծ

այում էի, տե
երով Սիրիայի 
չությանը… Ա
ի հետաքնն

նթացի մասին
իսիով տեղեկ
կեր, որով բաց
երի՝ ապօրին
ամասնություն
նթաց նկատ
ymous) օգտա

արած բացահ
արացիների շ
ես երկրի ղեկա
ակցություն ու
բացահայտու
ան ենթարկվե
արիան ազատ

ում: Ի վերջո
ազրույցի տեղ

ին, բայցեւայն
տությունն ինձ

երկրի կա
տատեցի՞ն, հա

արիայի կառա
պարակումները
որ ահաբեկիչն
է Բուլղարիայի
արիայի կառա
գործարքներո

արական զեն
եկիչներին: 

ավարությունը 
պարակումները

կություն չուն
երը հասել Սիր
այությունները 
ախուզում են ի

չասվեց, միայ
րապարակումն

Բուլղարիա
ակետը քննենք

պետության, 
չությանը սպա
ից կարող են

6  

տարբեր երկ
ինձ համ

այտ օգտատի
րյալ մանրամա

որպեսզի ես
աշխատանք՝ 

պօրինի կերպ
ումնասիրել 
, քանի որ Բա

ան մեջ ներգրա
քաղաքացի ե
ծ անակնկալ է
եսա, որ բու
չափավոր ընդ

Ամոթ ապրեց
նական աշխ

ն մանրամասն
կությունները 
ցահայտվում 
նի զենքի մա
նները: Այս 
տելի էր, ո

ատերը հետեւո
հայտումները 
շրջանում, նր
ավարություն
ւնենալ: 
ւմները հրապ
եցի՞ք: 
տ երկիր է, այս
ո ես անկախ
ղի ունենալը 
նպես ես հետ
ձ համար ամեն
առավարությո
արցրի՞ն հրա

ավարության 
ը պետք է ան
ներին զենք տ
ի եւ երրորդ պ

ավարությունը
ում: Գոյությո
նքերը հասց
Սա է պա

տարբեր 
ը՝ նշելով, 
նեն, չգիտեն՝
րիա: Նաեւ տե

այս թ
իրականացրել
ն հայտնի դա
ները: Այստեղ

այի կառավ
ք, կտեսնենք, 

եւ տեղյակ
անող զենքերը
նք եզրակաց

րներ զենք է ո
մար հասան
իրոջից, որ ին
ասնություննե

ս կարողան
պարզելու հա

պով զենք հաս
այդ թղթած

աքվի կողքին կ
ավված էր նաե
եմ, բուլղարա
էր ինձ համար

ւլղարական ա
դդիմությունը
ի: Երբ տուն
խատանքը՝ 
ներ հավաքելո

շատացան, 
էր Ադրբեջան

ատակարարմա
նյութերի հր

որ թվիթթեր
ում էր իմ աշխ

մեծ ցնցում
րանք զարմա

նը կարող է ն

պարակելուց

ստեղ ճնշումն
խ լրագրող ե

աշխատակցո
տաքննող լրա
նակարեւոր ա
ունից Ձեզ

ապարակման

համար, բնա
նընդունելի լի

տալու վերաբե
պետության մ

ը ուղղակիորե
ուն ունի մի եր
ցրել է Սիրի
ատճառը, որ

առիթներով 
որ այդ 

՝ ինչպես է 
եղեկացա, որ 
թղթածրարի 
լ, սակայն այս

արձավ, որ իրե
ղ որոշ նրբու

վարության 
որ նրանք զեն

կ չեն եղել, 
ը դեպի ո՞ւր են
ցնել, որ Բու

ուղարկում: Ա
նելի դարձա
նձ տրամադրե
եր: Եվ դա հիմ
նամ ծավալ
ամար Բաքվ
սցնելու հարց
րարները, մե

կանգնած էր, 
եւ Բուլղարիա

ացի եմ, եւ ա
ր: 2016թ-ին եր
արտադրությա
ը հարվածում է
ն վերադարձա

այս ամբող
ու նպատակո

ստեղծվեց մ
նի, մի շարք ա
ան վերաբերյա
րապարակման
րյան անհայ

խատանքին: 
մ առաջացրի

ացած էին, թ
նման բանի մե

ց հետո որե

ների մեթոդը 
եմ, մինչեւ ա
ում էի «Տրուդ
ագրող եմ, ի

արժեքներից է:
հետ կա

 մասին ինչ-ո

ականաբար, ի
ինեին: Պետք
երյալ գործարք
միջեւ, այսինք
են ներգրավվա
րրորդ կողմ, որ
իայում կռվո

ր մեր երկր
հերքեց ի

մասին որե
բուլղարակա

երկրի հատո
վերաբերյա

ս մասին հստա
ենք մերժում ե
ւթյուններ կա

ներկայացրա
նք են վաճառ

թե խաղա
ն տարվում: Ա
ւլղարիան, ըս

Այդ 
ան 
եց 
մք 
լել 
վի՝ 
ցը: 
եծ 
եւ 

ան: 
այս 

րբ 
ան 
էր 
ա, 
ղջ 

ով: 
մի 
այլ 
ալ 
նը 
յտ 

ին 
թե 
եջ 

ւէ 

չի 
այս 
դե 
իմ 
: 

ապ 
որ 

իմ 
է 

քը 
քն՝ 
ած 
րը 
ող 
րի 
իմ 

եւէ 
ան 
ւկ 
ալ 

ակ 
են 

ան. 
ած 
ռել 
աղ 
Այս 
ստ 



 

 

էութ
չէ, Բ
Ըստ
ահա
է: 
Դժվ
ոչ թ
հիմն
որ 
գործ
փոխ
որը 
հաջ
դեսպ
որ 
թռի
Բաք
օգտ
տես
պետ
փաս
Պար
մեղա
պատ
դատ
Հետ
հայ
Բաք
հայտ
(քմծ
Ձեր
մեծ
ունե
տեղ
պետ
մաս
Բնա
գիտ
որ ա
հայե
Իմ 
դիվա
ապօ
հաճ
 
Թո

Թու
իրա
Նշո
2 մ 

թյան, այս ամե
Բուլղարիան դ
տ Ձեզ՝ ին
աբեկիչներին

վար է այս հար
թե ընկերությո
նավոր տեղեկ

Բաքուն զե
ծադրելով ող

խադրումն ար
պետական 

ջողվել է զ
պանատներին
գոյություն ո

իչքե, որը զերծ
քուն խուզար

տվել ու զեն
սակետը, որ 
տական մակա
ստաթղթեր կ
րզ է, որ կողմ
ադրանքները,
տերազմելու 
տապարտման
տաքրքիր է, ո

տնվել եք Բա
քվի իշխանութ
տնվել եմ ա
ծիծաղում է), բ
ր հրապարա
 արձագանք 
ենք Արցա
ղեկություննե
տության հետ
սին: 
ականաբար, 
տեմ Արցախյա

այս ապօրինի
երի դեմ է օգտ

եզրակացու
անագիտակա
օրինի գործա

ճախ հայերի դ

ուրքիան սկ

ւրքիայի իշխա
անական սահմ

ւմ են, որ պա
լայնության մ

են ինչ մեջ կող
դա արել է միջն
նչո՞ւ է Բա
ն զենք վաճա

րցին պատաս
ունների միջո
կությունների 
ենքի այդ 
ղջ պետակա

րվել է Silk Wa
հովանավորչո

զենքի փոխա
ն տրված ար
ունի այսպես

ծ է խուզարկո
րկումներից զե
նք փոխադրե

Բաքվի ար
արդակով են ա
կան ինձ մոտ
մերը չպիտի ը
, սակայն 

համար, ե
ն: 
որ այս բացա

աքվի «սեւ ցու
թյունների հետ

այդ ցուցակի 
բայց ցայսօր չ

ակումները հ
գտան: Մենք

ախի հարցի
երը ցույց ե
տ գործ ունե

հետեւում եմ
ան հակամարտ

ի գործարքնե
տագործել Ղա
ւթյունը հետ

ան միջոցներ
արքներ կատա
դեմ է կիրառվո

կսել է պատ
սահմ

անություններ
մանի վրա, հայ

ատը կազմված
մեծաղյուսների

È

ղմ է, բայց այն
նորդների օգն

աքուն այս 
առելու դրդա

սխանելը, քան
ոցով է զենք վ

համաձայն, պ
գործարքները

ան ապարատ
ay ավիափոխա
ություն է վա
ադրումն իր
րտոնությունն
ս ասած «դի
ումներից: Դա
երծ եղող ավ
ել: Սա ամր
րած այս գո
արվել: Այս ամ
տ, որոնք հրա
ընդունեն իրե

զենքն 
ենթակա է 

ահայտումնե
ւցակումե… 
տ ոչ մի կապ չ

գլխավոր տ
ունեմ տեղեկո
այկական լր

ք Ադրբեջանի
ի վերաբեր
ն տալիս, թ
ենք: Ի՞նչ եք

մ հրապարա
տության մաս
երից ստացվա

արաբաղի սահմ
տեւյալն է՝ 
րը գործադր
արելու համա
ում: 

տ կառուցե
մանին 

րը սկսել են 
այտնում է ՌԻԱ
ծ է լինելու 3 մ
իից։ Սահման

ÈàôÚê # 22

Լույս 

ն գլխավոր կո
նությամբ: 

քայլին դի
ապատճառը ո

նի որ Ադրբեջա
վաճառել, այլ
պարզ է դառն
ը կատարել 
տը: Իսկ զե
ադրողի միջոց
այելում: Բաք
րականացնել 
երով: Հայտն
իվանագիտակ

ա է պատճառը
վիաթռիչքների
րագրում է 

ործողությունն
մենն ապացու
ապարակված 
ենց ներկայաց

օգտագործ
միջազգայնո

երից հետո Դ

չունեմ.. Երեւի
տեղերից մեկ
ություն: 
րատվադաշտ
ի հետ խնդիր
րյալ, եւ
թե ինչ տեսա
ք մտածում

ակումներին, 
սին եւ վստահ
ած զենքից ն
մանի վրա: 

Բաքուն բո
րում է՝ զե
ար, եւ զենքն

ել Իրանի հե

 
պատ կառո

Ա Նովոստին։
 բարձրությա

նի այն հատվա
 

6  Օգոստոս,

Ամսագի

ողմը 

իմել, 
ո՞րն 

անը 
լ, իմ 
նում, 

է՝ 
ենքի 
ցով, 

քվին 
իր 

նի է, 
կան 

ը, որ 
ից է 
այն 

ները 
ւցող 

են: 
ցվող 
ծողը 
որեն 

Դուք 

ի թե 
կում 

տում 
րներ 

այս 
ակի 
այս 

լավ 
հ եմ, 
նաեւ 

ոլոր 
ենքի 
ն էլ 

ետ 

ուցել 

ն ու 
ածը, 

որտեղ
նահա
Թուրք
900 կմ
Մայիս
իշխան
երկայ
միջոցա
բանվո
 
Անկ

Նախկ
օգտա
շարու
Գերմա
համա
կապա
Twitte
Նշենք
Էրդող
տալն է
 
Թու

Թուրք
մատա
ը: 
Թուրք
Meclis
թվակա
դոլար
արտա
Հաղոր
Ադրբե
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իր 

ղ սկսվել է 
անգապետ Սու

քիան հիմա ա
մ երկարությա
սին լրատվամ
նությունները 
նքով 70 կմ
առումների շր
որական կուսա

կարայի քա

կինում եւս 
ագործած Անկ
ւնակում է ռաս
անիայի «Կ

անախագահ 
ակցությամբ Ա
er-ի իր էջում ն
ք, որ Ջեմ Օզ
ղանի հետ խո
է, ինչն էլ կատ

ւրքիան շար

քիան շար
ակարարել Ադ

քիայի Արտահ
si – TiM) պ
անի հուլիսին

րի ռազմակ
ադրանք է մատ
րդագրության
եջանը 932 մլն

7  

շինարարու
ւլեյման Էլբան

ավարտում է Ս
ան պատի շինա
միջոցները հա

ը մտադիր են 
մ երկարությ
րջանակում, ո
ակցության դե

աղաքապետ
հայեր

«հայե բա
կարայի քաղա
սիստական գո

Կանաչներիե 
Ջեմ Օզդ

Անկարայի քա
նրան «հայի վա
զդեմիրը մի հա
ոսելու միակ 

տաղեցրել էր Ա

րունակում

րունակում 
դրբեջանին: Ա

հանողների մի
պաշտոնական
ն Թուրքիան

կան եւ ա
տակարարել: 
ն համաձայն՝
ն դոլարի նման

ւթյունը, այցե
նը։ 

Սիրիայի հետ ս
արարությունը
այտնել էին, 
թուրք-իրանա

թյան պատ 
որոնք ուղղվա
եմ։  

տը կրկին վի
րին 

առը որպես 
ղաքապետ Մե
ործելաոճը։ 

կուսակցու
դեմիրի հայ
աղաքապետ Մ
աստակե է ան
արցազրույցո
լեզուն նրան 

Անկարայի քա
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Լույս Ամսագիր 

 Մշակույթ 
Թիրգան 

Էմմա Բեգիջանյան 
Թիրգանը, ինչպես Նոուռուզը, Մեհրեգանը եւ Սադեհը պատմական 
Իրանի գլխավոր տոներից է, որոնքը նշվել է մեծ շուքով: Այն տոնել 
են թիր ամսվա թիր օրը, այն է՝ թիրի 13-ին, քանզի յուրաքանչյուր 
ամսվա 13-րդ օրը թիր էր կոչվում: Այն  զրադաշտականները  
տոնում են իրանական արեգակնային տոմարով թիրի (հունիս 21-ից 
հուլիսի 21-ը) 10-ին: 3 օրվա տարբերությունն առաջացել այն 
պատճառով, որ պատմական Իրանում տարվա բոլոր ամիսները 30 
օր էին, իսկ մնացած 5-6 օրը այլ կերպ էր հաշվարկվում: Այսօր՝ թիրի 
10-ին հունիսի 30-ին, Թիրգանը զրադաշտականները  տոնում են 
Իրանի տարբեր քաղաքներում՝ Թեհրանում, Քյարաջում, Յազդում 
եւ դրա մերձակա գյուղերում,  Արդաքանում, Քերմանում, 
Շիրազում, Սպահանում եւ Ահվազում, ինչպես նաեւ Եվրոպայի ու 
Ամերիկայի զրադաշտական համայնքներում: Սակայն 
իրանագետներից շատերի, այդ թվում իրանական տոների, դրանց 
օրացույցային տվյալների մասին լուրջ ուսումնասիրությունների 
հեղինակ Ջալիլ Դուսթխահի կարծիքով,  Թիրգանը պետք է տոնել 
թիրի 13-ին, նշելով, որ թիրի 10-ին նշելը նշականում է անտեսել դրա 
անվանակոչումն ու առասպելական հենքը: Այս հարցի շուրջ նման 
տեսակետի ենք հանդիպում նաեւ հռչակավոր տոմարագետ, 
մաթեմատիկոս Աբուռեյհան Բիրունիի ուսումնասիրություններում: 
Սակայն զրադաշտ մուբեդ Քուրոշ Նիքնամն այս առնչությամբ 
շեշտում է, որ եթե Թիրգանն ավանդական տոմարով նշվի, 
տոնացույցի մեջ խառնաշփոթ կառաջանա, բացի այդ, ինչ-որ տեղ 
թիրի 13-ին նշելն Օմար Խայամի ջանքերով կարգավորված 
օրացույցի անտեսում է եւ արհամարանք աստղագիտական ոլորտի 
ձեռքբերումների հանդեպ: 
 Հարկ է նշել, որ Թիրգանի օրվա վերաբերյալ տեսակետները չեն 
սահմանափակվում վերոհիշյալով: Օրինակ, ոմանց, այդ թվում 
Բահար Մոխթարյանի կարծիքով, Թիրգանը «ամառային 
հեղափոխության» (ամռան սկիզբ) տոնն է, ուստի նշվել է թիրի 1-
ին, ինչն առ այսօր պահպանվում է Ֆարահանի շրջանում:  Բացի 
այդ,  կան տեսկետներ, որոնց համաձայն  Թիրգանը տոնել են 
տարվա առաջին թիր օրը՝   ֆարվարդինի (խոյի) 13-ին, որը կոչվում 
է «սիզդաբեդարի» տոն, ինչով էլ ավարտվում են նոուռուզյան 
տոնակատարությունները: Որոշ աղբյուրներում նշվում է, որ այն 
տոնել են  մեհր ամսվա 13-ին, թիր օրը՝ (կշեռք) հոկտեմբերի 4-ին եւ 
այլն: 
Անդրադառնալով տոնի շարժառիթներին, նշենք, որ այն հնագույն 
ժամանակներում նվիրված  է եղել Թիշթեր (Tishtray կամ Tishtar, 
Sirius) անձրեւաբեր աստղին: Հետագայում՝ զրադաշտական 
շրջանում նվիրված է եղել  Tishtray կամ Tishtar (իզադին)  անձրեւի 
հրեշտակին, ինչն ամրագրված է Ավեստայում:14-րդ Յաշտը 
նվիրված է հենց Թիշթերին, որտեղ նկարագրվում է նրա պայքարը 
երաշտի դեւի հետ՝ պայքար չարի եւ բարու միջեւ:  Ավանդույթի 
համաձայն  անձրեւի հրեշտակ Թիշթերը նախ երեւան է գալիս 15 
ամյա պատանու տեսքով, ապա եզան, իսկ վերջում սպիտակ, 
գեղեցիկ, ոսկյա ականջներով ու ոսկյա հանդերձանքով ձիու 
կերպարանքով եւ մտնում է տիեզերական անծայածիր ծովը: 
Այնտեղ պայքարի մեջ է մտնում սեւ ականջներով ու սեւ պոչով սեւ 
ձիու սարսափազդու կերպարանքով երաշտի՝ Իփուշ դեւի հետ:  
Նրանց մենամարտը տեւում է 3 օր ու գիշեր, Թիշթերը պատրվում է 
եւ գնում  Աստծու մոտ  օգնություն  խնդրում: Աստծո կամոք 
Թիշթերը երկրոդ մենամարտում հաղթում է դեւին: Ուստի 
անձրեւաբեր ամպերը, որոնք տիեզերական ծովից էին վեր 
բարձրանում քամու օգնությամբ  սփռվում աշխարհի վրա եւ 
կենսատու անձրեւ է տեղում: Իրացիները տոնել են  այդ օրը՝  
Թիրգանը:  
Ըստ մեկ այլ ավանդապատումի Թիրգանի տոնը կապվում է 
իրանցիների եւ թուրանցիների միջեւ պատերազմի հետ, երբ 
Իրանում իշխում էր Մանուչեհր շահը, իսկ Թուրանումէ 
Ա ֆրասիաբը: Առասպելի համաձայն վերջիններիս միջեւ 
պատերազմը շարունակվում է տարիներ, ի վերջո, թրի մեկին 

իրացիները ջախջախիչ պարտություն են կրում, որն իրանցիների 
համար ազգային սգո օր է համարվել: Առ այսօր էլ 
զրադաշտականներն այդ օրն այցելում են իրենց բարեկամ, 
հարազատ սգավոր ընտանիքներին: Իրանական զորքը 
Մազանդարանում  շրջապատման մեջ է ընկնում եւ հենց այստեղ 
պատերազմող կողմերը փոխհամաձայնության են գալիս, որպեսզի 
այլեւս նրանց միջեւ պատերազմ չծագի: Որոշվում է՝ որտեղ ընկնի  
Մազանդարանից դեպի արեւելք արձակված նետը,   այնտեղ  էլ 
կլինի երկու երկրների միջեւ սահամնագիծը: Մինչ 
բանակցությունները շարունակվում են, երեւան է գալիս Երկրի 
հրեշտակ՝ Էս ֆանդյարմազը եւ կարգադրում նետ ու աղեղ բերել: 
Իրանցիների մեջ ամեահզոր նետ արձակողն Արաշն էր: Երկրի 
հրեշտակը նրան հանձնարարում է, որ նետն աղեղում դենել եւ 
արձակել արեւելքի ուղղությամբ: Արաշ հասկանում է, որ իր երկրի  
ծավալն իր բազկի ուժից ու նետի թռիչքից է կախված, 
պատրաստվում է, ապա մերկանում  եւ շահին ու զինվորներին 
դիմելով ասում.«Տեսեք, ես լիովին առողջ եմ, որեւէ թերություն 
մարմինս չունի, սակայն  գիտեմ, որ նետի հետ մարմինս կլքի նաեւ 
իմ ողջ էներգիան»: Ապա բարձրանում էԴեմավանդ լեռան գագաթը 
եւ իր աստվածատուր ուժով նետն արձակում, իսկ ինքն 
անշնչանալով ընկնում է գետին: Բարձրագույն աստված Հորմոզը 
(Ահուրամազդա)  քամու հրեշտակին (Վայոյին) կարգադրում է 
պահապան դառնալ  արձակված նետին: Նետն առավոտից մինչեւ 
կեսօրը երկնքում սլանալով անցնում է լեռներով ու դաշտերով եւ 
հասնում  Ամուդարյա գետի ամփին աճած աշխարհի աեմամեծ 
ընկուզենուն, խրվում բնի մեջ: Դրանից հետո յուրաքանչուր տարի 
այդ օրն իրանցիները տոնել են որպես Թիրգան:  
Ինչ վերաբերում է տոնի ավանդական  հանդիսություններին, ապա 
ավանդույթներից գլխավորը միմյանց վրա ջուր լցնելն է, ինչպես 
Վարդավառին: Հաճախ տոնն անց են կացնում աղբյուրների ու 
գետերի մոտ:  
Առավել տարածված հանդիսություններից է նաեւ «կժի վիճակն» 
է(չաքո դոլաե) : Ինչպես մեր համբարձման «վիճակը»,  տոնին 
նախորդող օրըմի դեռատի օրիորդի ընտրում են եւ նրան են տալիս 
լայն լայն բերանով մի կանչ կուժ՝«դոլաե», նա մաքուր ջուր է լցնում 
դրա մեջ, ծածկում կանչ մետաքսե թաշկինակով: Ապա կուժը 
տանում է բոլոր նրանց մոտ, ովքեր երազանք, ցանկություն ունեն 
եւ ուզում են մասնակցել չաքո դոլաեի արարողությանը: Նրանցից 
յուրաքանչյուրն ինչ-որ փոքրիկ իր՝ մատանի, ականջօղ կամ 
մետաղադրամ եւ այլն գցում է կժի մեջ: Աղջիկը վերջում կուժը 
տանում է, դնում  կանչ նոճու տակ: Հաջորդ օրը, երբ ավարտվում է 
միմյանց ջրելու ավանդույթը, մտքում երազանք պահածները 
հավաքվում են ինչ-որ տեղ, օրիորդը կուժը ծառի տակից բերում է, 
մեծահասակաները բանաստեղծություններ են արտասանում, իսկ 
նա մեկ-մեկ  կժից հանում է իրերը: Դրանց տերերը արտասանված 
բանաստեղծություններից  հասկանում են՝ կատարվելու է իրենց 
իղձը, թե՝ ոչ: 
Թիրի եւ քամու ապարանջան կոչվող սովորույթը եւս Թիրգանի 
սիրված ավանդույթներից է: երբ սկսվում է տոնի կերուխումը  
մարդիկ իրենց ձեռքին են կապում «Թիր եւ քամի» կոչվող 7 
տարբեր գույնի թելերով հյուսվածքը եւ այն 9 օր հետո բացում են ու 
բարձր տեղից՝ տանիքից, քամուն են հանձնում արտասանելով. 
Թիր գնա, քամի արի: 
Վիշտ գնա, խինդ արի: 
Ցավ ու տանջանք գնա, 
Բախտ արի,  մարգարտաշար արի: 
Գրականություն 
1.www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-
9bdf6f144d534c71b5559acda9b532c4-fa.html 
2. fa.wikipedia.org/wiki تيرگان/   
3. www.farhangsara.com/ftirgan.htm 
4. www.seemorgh.com/culture/default.aspx?conid=7938&tabid 
5.www.yataahoo.com/?p=2791 
6. www.tirgan.se/index.php/news/2012-06-09-00-54-03 
markazi.irib.ir/index.php/web/.../14048 تيرگان٢٠جشن%٢٠راسم%م-   
7. www.irandeserts.com/content/article/تيرگان-جشن.ht 
8. daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha...iran.../13471.html  



 

  

  

  

  

  

  

  
  

Մշակութային և Հասարակական Ամսագիր 
ԼՈՒՅՍ 

Արտոնատեր եւ գլխավոր խմբագիր՝ 
Էդ.  Բաղդասարյան 
Խմբագրական կազմ՝ 

Թամար Փանոսյան, Վանիկ Բաղդասարյան 
Թամ Ղարախանյան, Վաչիկ Վարդանյան  
Էմմա Բեգիջանյան, Հովիկ Վարդումյան,  

Սաթենիկ Ավետիսյան, Անդրանիկ Խեչումյան 
Փոստարկղ  15875-9488  Թեհրան - Իրան 

Էլեկտրոնային փոստ՝  louys_monthly@yahoo.com  
Ինտերնետային հասցեն՝    www.louysonline.com 

 
LOUYS 

Armenian Cultural and  Social  Monthly 
 

License-holder and Editor-in-Chief   
Edic Baghdasarian 

www.Edic-Baghdasarian.com 
WEB master: Baruyr Baghdasarian 

POBox 15875-9488  Tehran – Iran 
E-mail : louys_monthly@yahoo.com 
Internet  :   www.louysonline.com 

Հոդվածների  հեղինակների  կարծիքները  կարող  են  
չհամընկնել  խմբագրության տեսակետներին: 

Արտատպության  դեպքում  հղումը  «ԼՈՒՅՍ» - ին   
պարտադիր  է: 

 
  لويس ماهنامه

 اديك باغداساريان: و سردبير ،  مدير مسئول صاحب امتياز
   15875- 9488تهران صندوق پستي نشريه : نشـاني 

  louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:
 www.louysonline.com : نشـاني اينترنـت

ՍԵՎՐԻ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ
10 օգոստոսի 1920 

 
Մեկ կողմից՝
Բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան, Իտալիան և 
Ճապոնիան,
որոնք սույն պայմանագրում նշված են որպես Գլխավոր 
դաշնակից տերություններ,
Հայաստանը, Բելգիան, Հունաստանը, Հեջասը, Լեհաստանը, 
Պորտուգալիան, Ռումինիան, Սերբա-Խորվաթա-
Սլովենական պետությունը և Չեխոսլովակիան,
որոնք վերոհիշյալ գլխավոր տերությունների հետ 
կազմավորում են դաշնակից տերություններ, և մյուս կողմից՝
Թուրքիան,Նկատի առնելով, որ Օսմանական կայսերական 
կառավարության խնդրանքով գլխավոր դաշնակից 
տերությունները 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիային 
տվել են զինադադար, որպեսզի հնարավոր դառնա 
Հաշտության պայմանագրի կնքումը.
Նկատի առնելով որ դաշնակից տերությունները հավասար 
չափով են ցանկանում, որպեսզի հաստատուն և տևական 
խաղաղությամբ փոխարինվի Թուրքիայի դեմ պատերազմը, 
որի մեջ նրանցից մի քանիսը հաջորդաբար ուղղակի կամ 
անուղղակի են ներգրավվել և որի սկզբնապատճառը եղել է 
1914թ. հուլիսի 28-ին նախկին Սերբիայի Կայսերական և 
Արքայական Ավստրո-Հունգարական կառավարության 
կողմից պատերազմի հայտարարումն ընդդեմ Թուրքիայի և 
1914 թ. հոկտեմբերի 29-ին դաշնակից տերությունների դեմ 
Թուրքիայի սկսած և Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիայի 
կողմից ղեկավարվող թշնամական գործողությունները:
Այս նպատակով բարձր պայմանավորվող կողմերը որպես 
իրենց լիազորներ նշանակեցին՝
Մեծ Բրիտանիայի, Իռլանդիայի և Անդրծովյան 
տիրապետությունների միացյալ թագավորության նորին 
մեծություն արքան, Հնդկաստանի կայսրը՝ 
Վիկտորիայի շրջանի կոմանդոր, Փարիզում նորին 
բրիտանական մեծության լիազոր մինիստր սըր Ջորջ 
Դիքսոն Գրեհեմին,
Եվ
Կանադայի դոմինիոնի կողմից՝
Միխայիլի և Գեորգիի շքանշանի կոմանդոր, Միացյալ 
թագավորությունում Կանադայի Գերագույն կոմիսար 
պատվարժան սեր Ջորջ Խոլսե Պեռլեին.

 

Այս համարում 
 

 
Հայերեն բաժին 

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

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

3- Արևմտյան Հայաստան..................................................7 

4- Սփյուռք.........................................................................13 

5- Միջազգային..................................................................15 

6- Մշակույթ.......................................................................18 
 

 
Պարսկերեն բաժին 

Արցախի պատմություն...................................................0-2 

 

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª  Սևրի դաշնագիրը 

      ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª  Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը 
 

Համար  226, Օգոստոս 2017  No. 226, August 2017 
  1396ماه  شهريور 226شماره    –ماهنامه لويس 

 چكيده كتاب تاريخ آرتساخ(قره باغ)
)18(  

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

  
  نشست هفتم

  
  گريگوريان-، هفتمين جلسه هيئت دولت موقت آرتساخ برگزار گرديد. رئيس: آستوازادور آوديسيان، منشي: ت. تر1920ه مه ما 22در تاريخ   

  دستور جلسه
  موضعگيري دولت موقت در قبال اوضاع سياسي موجود. -1  
  مسايل جاري. -2  
  بيانات زير درباره مورد اول ابراز شد:  
وضعيت سياسي به  "مشغول كار نجات موجوديت فيزيكي مردم هستيم. فعال "گيرند و عمدتادر شرايط بحراني انجام مي هاي ماآرشاوير كاماليان: فعاليت  

اند و مايلند از طريق قلمرو ما به مرزهاي تركيه برسند تا از آنان در برابر انگليسيان حمايت شرح زير ايجاد شده است: بلشويكها به مرزهاي ما نزديك شده
ا نيروي كافي براي حفظ موقعيت تسخير ناپذير خود نداريم. در صورت عقب نشيني تحميلي، مردم ما مجبور خواهند شد موضع خود را نسبت به كنند. م

قرباني  "كند، تا بعداروسيه شوروي مشخص كنند. مردم مخالف بلشويكها نيستند، اما خطر ترك اينجا توسط آنها ضرورت ايجاد قشون را ايجاب مي
كار بگيريم. شايد بلشويكهاي محلي قادر به تغيير اوضاع باشند و با در دست گرفتن حكومت غالگران نشويم و در صورت نياز قواي دفاعي خودمان را بهاش

ما بايد از اين ديدگاه قراباغ را بخشي از روسيه شوروي و نه آذربايجان اعالم كنند... موضع ارمنيان بايد متمايل به روسها باشد و نه آذربايجان... حزب 
  حمايت كند و آن را به كنگره پيشنهاد نمايد. اگر كنگره نپذيرد، دولت بايد استعفا دهد.

توانيم وضعيت باثباتي ايجاد كنيم. بايد بلشويكهاي محلي را دعوت كرد و با آنها مشورت نموده همه گريگوريان: بدون هيچگونه كمكي ما نمي-لودويك تر  
  د و سپس بايد تصميم گرفت كه چه موضعي بگيريم.چيز را روشن كر

  
خود را تنها  آستوازادور آوديسيان: تمام اقدامات ما بايد از روي احتياط باشد. اوضاع خارجي براي بلشويكها آنقدر هم مطلوب نيست. هر لحظه ممكن است  

شي سياسي مجزايي را در پيش گيريم. هيچگونه پيشنهادي از روسيه دريافت توانيم خط مببينيم و در برابر مخاطرات قرار گيريم پس در اينگونه شرايط نمي
دارد كه موضع مشخصي اتخاذ كنيم. با توجه به اينكه ما هميشه ممكن است در معرض خطر قرار داشته باشيم و تا ايم... اوضاع كنوني ما را بر آن مينكرده

جان و تركيه رهايي يابند و يك دولت راستين بلشويكي ايجاد كنند، بنابراين ما بايد تمام نيروهاي خود را توانند از دام دوستي آذربايوقتي كه بلشويكها نمي
سپاه روسيه عقب نشيني  به كار بگيريم تا زندگي نو روي قبر ارمني پديد نيايد... و اما اگر تقدير اين است كه بميريم پس بايد با مبارزه بميريم. احتمال دارد

ي ارمنيان را تسريع نمايد. اگر آذربايجان از باكو به سمت گنجه حركت كند، براي كسب حيثيت باالتر حكومت ممكن است به آرتساخ و كند و نابود
ه ه و با زور بزانگزور ضربه بزند. آيا بايد به اتحاد ارضي آذربايجان و تركيه امكان تحقق بدهيم؟ در اين صورت آرتساخ و زانگزور از ارمنستان جدا شد

باشد. كند كه قلمرو آرتساخ و زانگزور خارج از آذربايجان باشد كه در واقع درخواست روسيه شوروي هم ميشوند. اين امر ايجاب ميآذربايجان ملحق مي
اي خود بارها اين مطلب را ابراز هتا وقتي كه خطر هست، بايد به اين درخواست پاسخ دهيم كه ما با شما هستيم و نه با آذربايجان. ارمنيان آرتساخ در كنگره

ها و ساير آيند توضيح دهيم. از آنجا كه ارمنستان مخالف بلشويكها نيست و اسكناسهاي دروغين كه از خارج ميداشته اند... در اين مورد بايد به تئوريسين
  يد به روسيه شوري اطالع دهيم...توانيم تنها با او باشيم. در اين مورد باموارد ما به ارمنستان وابسته است، ما مي

  
كند به ارمنستان ملحق شويم. اين نه فقط يك نظريه حفظ موجوديت فيزيكي مردم مهمترين مسئله ما است و اين امر به ما حكم مي "نيكالي ايساخانيان: فعال  

اند. نظريه تاكتيك ضد خونريزي، حفظ موجوديت دهاصولي بلكه تاكتيكي است... اوضاع سياسي جديدي بوجود آمده است و بلشويكها به ما نزديك ش
آيد كه موضع بلشويكها در قفقاز تا چه ايم. حاال اين سئوال پيش ميها و آذربايجان حفظ شدهكند. ما از دست تركها، انگليسيفيزيكي مردم را ايجاب مي

زيكي مردم را حفظ نمائيم، بايد حاضر باشيم در هر لحظه حكومت شوروي را تواند استوار باشد؟ براي اينكه در هر صورت بتوانيم موجوديت فيحد مي
توانند خيلي زودتر به سوي مردم آرتساخ حركت كنند. براي اين كار ما بايد از پيش آماده باشيم و در پذيرا باشيم و اين امر را اعالم كنيم زيرا بلشويكها مي

اند، و تا زماني كه را هم بايد در اين مورد قانع كنيم... تا وقتي كه بلشويكها در آرتساخ مستقر نشده درو. عين حال قدرت دفاعي خودمان را هم حفظ نمائيم
دار الحاق الحيتاوضاع با ثبات سياسي ايجاد نشده، بايد از بلشويكها بخواهيم نيروي دفاعي ما را نقض نكند. بايد به آنها يادآوري كنيم كه هيچ ارگان ص

عدم ذربايجان را اعالم نكرده است، زيرا چنين چيزي وجود ندارد. بايد آرتساخ را تنها در كنار ارمنستان پذيرفت. و اما درباره آنچه كه به آرتساخ به آ
  شود بايد گفت كه اين امر توسط وقايع و رويدادهاي گذشته قابل اثبات است...شناسايي آذربايجان از طرف ارمنيان آرتساخ مربوط مي
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  هنتيج

دولت موقت به اين باور رسيده است كه در شرايط سياسي فعلي تنها بايد يك   
مسئله عمده مورد توجه قرار گيرد و آن نجات موجوديت فيزيكي ارمنيان 

هاي ساكنان آرتساخ آرتساخ است و تمام تصميمات اتخاذ شده از طرف كنگره
  از همين نياز مبرم سرچشمه گرفته است...

هميشه چشم اميد به انقالب بزرگ روسيه بسته است يعني مردم ارمني كه   
انقالبي كه براي ملل آزادي به ارمغان آورده و از همان آغاز عقيده حق تعيين 
سرنوشت ملل را حمايت نموده است، به نزديك شدن ارتش آن به سرحدات 

فرستد، و همين امر باعث گرديده ملت ارمني براي تشكيل آرتساخ درود مي
اي دفاعي خود اهميت قايل شود. ملت ارمني مصمم است هرگز تحت نيروه

هيچ شرايطي سرنوشت خود را حتي به آذربايجان شوروي وابسته نكند. آنها 
اند چنان نظام سياسي را بپذيرند كه روسيه انقالبي پديد آورده است در آماده

اسي عين حال در صدد تقويت نيروي تدافعي تا برقراري وضعيت باثبات سي
  باشد.مي

ماه مه  26آنگاه تصميم گرفته شد كنگره دهم ارمنيان آرتساخ در تاريخ   
  برگزار گردد.

  رئيس:                               منشي: (امضاء)     
ـ دستنويس، نسخه 1- 27هاي ،شماره4033،5،498ها، مأخذ: اسناد سازمان"

  "اصل
  13ره سند شما

  صورتجلسه
  ، روستاي مارتاكرت1920آوريل  29

  
 70كنگره ارمنيان خاچن، جرابرد و گلستان برگزار شد. از ميان   

نفر نماينده با مجوزهاي قانوني در كنگره شركت  62روستاي اين نواحي  
داشتند. يك هيئت بازرسي براي بررسي مجوزهاي نمايندگان انتخاب شد كه ي. 

كيميان و هامبارسوم آقابابيان به عضويت آن در آمدند. از يريتسيان، آ. هوا
روستاي  38روستا از  34آيد كه نمايندگان گزارش اين هيئت چنين بر مي

 13روستا از  13روستاي خاچن، نمايندگان  19روستا، از  16جرابرد نمايندگان 
روستاي گلستان در كنگره شركت دارند و همه آنها از مجوزهاي قانوني 

خوردارند. پس از شنيدن گزارش هيئت، قانوني بودن كنگره تائيد شد و اقدام بر
به انتخاب رئيس گرديد. با اكثريت آراء آ. ورديان به عنوان رئيس و ي. 

  يريتيسيان به عنوان منشي برگزيده شدند.
افتتاح كرد و گزارش داد كه هدف اين  "رئيس كنگره جلسه را رسما       

  هاي قفقاز در تفليس است.اي به كنفرانس جمهوريدهكنگره اعزام نماين
دستور جلسه زير نيز در كنگره پيشنهاد شد: اتخاذ موضع به نفع كداميك        

  هاي ارمنستان و آذربايجان صورت گيرد؟ از جمهوري
پس از بحث و تبادل نظر، كنگره تصميم گرفت گرايش و موضع   

عالم كند و تحت هيچ شرايطي حاكميت خود را نسبت به جمهوري ارمنستان ا
دولت آذربايجان بر آرتساخ را نپذيرد... آنگاه انتخاب نماينده صورت گرفت. 
نمايندگي نرسس ناسيبيان پيشنهاد شد. شخص اخير پيشنهاد انتخاب غير علني را 

راي به عنوان نماينده روستائيان خاچن، جرابرد و گلستان در  59داد و او با 
هاي سياسي هاي قفقاز در تفليس برگزيده شد تا خواستوريكنفرانس جمه

كنگره و تصويري از اوضاع سياسي گذشته را بصورت شفاهي و كتبي در آنجا 
ارائه دهد. از نظر كنگره شايسته است اسناد جنجال برانگيزي را به اين 
صورتجلسه ضميمه كند كه اساس برقراري حاكميت ضد مردمي و ضد ارمني 

دهد. دولت آذربايجان با نقض ان بر مردم ارمني آرتساخ را تشكيل ميآذربايج
مفاد مهم توافقنامه خود با كنگره هفتم ارمني آرتساخ، همواره به سياست 

  تجاوزكارانه و ضد ارمني خود ادامه داده است.
بدون اطالع و توافق شوراي وابسته به استانداري كل، قشون  - 1  

سوي زانگزور حركت داده است و در مسير نيان بهخود را از طريق قلمرو ارم
ها و گاوها را دزديده و ها بسته، اسبان و گاوميشخود مردم را به گاري

  ويرانيهايي به بار آورده است.
بار تقويت  3- 4قشون خانكند و شوشي پيش از كنگره هفتم  - 2  

ور وارد ميشده، زحمتكشان ارمني تحت فشار قرار دارند، در منازل آنها به ز
پردازند، در نتيجه رفت و آمد زنان شوند و به خورد و خوراك و تجاوز زنان مي

  ها غير ممكن شده است.ارمني در كوچه
چند بار  توسط استاندار و شخصي به نام سرهنگ دوم تونگيني  - 3  

و كالنتريان معاون استاندار درخواستهايي مبني بر تمركز قشون در مارگوشاوان 
  باشف) شده است...(يوز

بر اساس توافقنامه منعقد شده با كنگره هفتم، بجاي اينكه  - 4  
روستاهاي غايباليشن، كركژان، دوالنالر و ديگر روستاهاي ويران شده توسط 
تركها بازسازي شود، بر عكس، در مقابل ارمنيان خانكند و جاميشلو نيروي 

مهاجرت كنند و نه دارايي  گردد و اينها اجازه ندارند نهوحشتناكي بسيج مي
خود را به فروش برسانند. در نهايت، ساكنان ارمني جاميشلو و خانكند مورد 

شوشي بسته شد و مسافرت از - قتل و كشتار و چپاول قرار گرفتند. جاده باكو
ها مسافر ارمني خاچن، جوانشير و واراندا به شهر غير ممكن گرديد. كشتار ده

دهي قتل عام ارمنيان (نژادكشي) (در خانكند، شوشي، در اينجا و آنجا سازمان
  آقدام، تارتار و...) به پديده عادي روزانه تبديل شده است.

هاي بر اساس توافقنامه، بجاي رفع نيازهاي مهاجران ارمني صف - 5  
جديدي از مهاجران تشكيل شد، كليه وجوهي كه براي مهاجران ارمني در نظر 

د و براي مهاجران ترك خرج نمودند و بدين ترتيب گرفته شده بود ضايع كردن
  بين دو همسايه بذر نفاق و نفرت و دشمني پاشيدند.

نتيجه تمام اين كارها اين بود كه به منظور شادماني ملت ترك،  - 6  
مارس) جشني بر پا كردند: شوشي را ويران كردند و  23در روز سال نو، (

ان و زنان ارمني را به قشون خودشان هزاران نفر را آماج گلوله نمودند، دختر
ها را توسط توپ و مسلسل ويران نمودند كه تعداد  آنها  هديه كردند. آنها خانه

  بدين شرح است :
 - 4، 210غليشباغ  - 3، 20جاميشلو  - 2، 150خانازاخ - 1در خاچن :           
 - 8، 230خاناباد  - 7، 90خرامورت  - 6، 70مهديشن  - 5، 220بالوجا 

  .145مارگاراشن  - 10، 190نوراگيوغ  - 9، 110اگلوخ كار
 - 4، 75مارگوالران  - 3، 210ماراغا  - 2، 70غازانجي  - 1در جرابرد:         

  . 300تاليش  - 6، 110چايلو باال  - 5، 80چايلو پائين 
در   1917غير از ساكنان بومي روستاهاي ياد شده، بايد مهاجرين سال         

آروخ و داميرالت را اضافه كرد.  - روستاهاي بروج، لوان روستاهاي ياد شده و
 - 11، 100حسن قلعه  - 10، 65غاهريالر  - 9، 60ماراغا  - 8، 300سارو  - 7

 - 2، 700شن ماناسي - 1، در گلستان: 12يرمجان  - 12، 60سوسوالن 
نركين شن (شن  - 5، 60خارخاپور  - 4، 45گاپروت  - 3، 240غاراچينار 

، 170اركج  - 8، 90پاريس  - 7، 250ين شن (شن باال) ور - 6، 150پائين) 
  ، كليه اين روستاها طعمه چپاول و آتش شدند...  70آبالت  - 9

  ه.آ.). - نماينده قرار دارد 61(سپس امضاء     
  رئيس (امضاء)آ. ورديان
  منشي      ي. يريتسيان

، تايپ شده،  191- 192، شماره 200،1،563ماخذ: آرشيو اسناد دولتي، "
 "رونوشت 

  14سند شماره 
  صورتجلسه

، كنگره روستائيان ارمني ناحيه ديزاك 1920ماه مه  14در تاريخ   
در روستاي توغ برگزار شد. رئيس: نيكالي ترگريگوريان منشي نوراير 

  موسيسيان.
در اين كنگره نيكالي ايساخانيان و آرسن ترهوهانيسيان نمايندگان   
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د. آنها درباره التيماتوم آذربايجان گزارش دولت موقت آرتساخ حضور داشتن
شد حاكميت آذربايجان را كردند. بر اساس آن از ارمنيان آرتساخ تقاضا مي

  بپذيرند.
  شود:آنگاه دستور جلسه مشخص مي  
  اوضاع سياسي - 1  
  مسايل جاري - 2  

نخست موضعگيري ارمنيان آرتساخ نسبت به آذربايجان و دولت آرارات         
هاي خود تاكيد كردند كه التماتوم بررسي قرار گرفت. نمايندگان در نطقمورد 

اي براي باليا و مصائب جديد ارمنيان است. آنها درخواست آذربايجان تنها بهانه
  كردند همراه با زانگزور به دولت آرارات بپيوندند.

  گيرد:قطعنامه زير به اتفاق آرا مورد پذيرش قرار مي  
ش نماينده دولت موقت در مورد وضعيت سياسي و با با شنيدن گزار  

اي روستائيان آگاهي درباره نامه دريافتي از كميته انقالب شوشي، كنگره ناحيه
  ارمني ديزاك با توجه به اينكه:

تحوالت اخير آذربايجان آنارشيسم است و ماهيت بلشويكي  - 1  
  ندارد.

ها بدون اينكه گها و بيرهبران دولت پيشين آذربايجان، خان - 2  
  اند.مجازات شوند در مقام خود ابقاء شده

همان افراد پيرو سياست پيشين در راس دولت آذربايجان  - 3  
زانگزور را مطرح مي - شوروي قرار دارند و در وهله اول  مسئله آرتساخ 

پس از بروز انقالب نيز سنگرها حفظ شده كماكان صداي توپ  - 4    سازند.
هاي خود ها و نوري پاشاها هنوز در مقامرسد، سلطانفميو تفنگ به گوش 

  اند و ظلم و ستم نسبت به ارمنيان شهر ادامه دارد.باقي مانده
  شود كه:لذا تصميم گرفته مي             

پاسخ دولت موقت آرتساخ به اعالميه كميته انقالب شوشي  - 1  
  تائيد گردد.
ورت جداگانه بلكه همراه با وفصل اينگونه مسائل نه بصحل - 2  

  جمهوري ارمنستان انجام شود.
  ه.آ.) - نفر از نمايندگان كنگره قرار داد 42(سپس امضاء 

  رئيس كنگره ناحيه ديزاك (امضاء)
  منشي (امضاء)

، دستنويس، 90- 92، شماره 461، 5، 4033مأخذ: اسناد سازمانها،  <<
   >>اصل

  15 سندشماره
  صورتجلسه

كنگره روستائيان واراندا در روستاي  1920ماه مه  14در تاريخ   
هاغورت برگزار شد. از طرف دولت موقت آرتساخ، آقايان آرشاوير كاماليان و 

 34نفر از نمايندگان  51روستا  36هاروتيون توميان حضور داشتند. از ميان 
  داراي مجوز قانوني است. نفر آنها 30اند كه روستا در كنگره شركت كرده

آرام باغداساريان به عنوان رئيس كنگره و آقايان آلكسان كوچاريان   
  و دانيل آراكليان به عنوان منشي برگزيده شدند.

  گيرد:مسائل زير مورد بررسي قرار مي  
  گزارشي درباره وضعيت سياست خارجي. - 1  
  گزارشي درباره سياست داخلي. - 2  
  .سخنان نمايندگان - 3  
  هاي دولت موقت آرتساخ.گزارش فعاليت - 4  
  مسايل جاري. - 5  
آرشاوير كاماليان درباره اوضاع سياست خارجي گزارش داد. او   

اظهار داشت كه در ششم ماه، دو فراخوان از طرف كميته انقالب شوشي 
دريافت شده است، يكي خطاب به دولت موقت آرتساخ و ديگري خطاب به 

رتساخ. كميته انقالبي اعالم كرده كه دولت مساواتي روستائيان زحمتكش آ

آذربايجان سرنگون شده و آذربايجان شوروي تشكيل يافته است كه از طرف 
كند روسيه شوروي نيز به رسميت شناخته شده است. كميته انقالبي پيشنهاد مي

ها را سرنگون كرد. دولت شوروي تشكيل داد و همراه كه بايد دولت داشناك
ذربايجان شوروي به آناتولي شوروي ملحق شد... كميته انقالبي همچنين با آ

كند كه ارتش داوطلبان منحل شده و بر اساس اطالعات موجود، ارتش اعالم مي
سرخ به مرزهاي آذربايجان و گرجستان نزديك شده است. اين امر روي زندگي 

ويكهاي محلي داخلي آذربايجان تاثير گذاشته است. حكومت باكو به دست بلش
گردد و مقامات و افتاده و در ساير نواحي آذربايجان نظام شوروي برقرار مي

ها مشاركت دارند همانند سلطانف در شوشي. نمايندگان قديمي آذربايجان در آن
كنند كنيم كه اين يك پديده موقت است. رهبران آذربايجان سعي ميما فكر مي

هاي امپرياليستي و پان اده كرده برنامهتحت عنوان بلشويك از فرصت استف
اسالميستي خود را اجرا كنند. ما بايد هشيار باشيم و تا زماني صبر كنيم كه 
نيروهاي دولت انقالبي روسيه وارد مرزهاي آرتساخ شوند. همه اين موارد اساس 

  دهد.پاسخ دولت را تشكيل مي
بايد به سپس هاروتيون توميان سخن گفت و متذكر شد كه ما ن  

خواهند بلشويكهاي كنوني ترك اعتماد كنيم زيرا اينها تحت عنوان بلشويك مي
هاي پان اسالميستي خود را اجرا كنند. او اظهار كرد كه اولين اقدام برنامه

دولت شوروي باكو اين بود كه به جمهوري ارمنستان التيماتوم داده و خواسته 
و زانگزور خارج كند. زيرا چنين  است نيروهاي خود را از مرزهاي آرتساخ

كند كه آرتساخ و زانگزور بخش جدايي ناپذير آذربايجان را تشكيل گمان مي
دهند و در آينده بايد به آذربايجان و سپس به آناتولي شوروي ملحق شوند. مي

بدين ترتيب قصد تركيه، تشكيل يك حكومت عثماني از قازان تا استامبول و 
  ه عنوان سرزمين حد فاصل اين دو نقطه است.نابودي ارمنستان ب

سپس چند تن از نمايندگان اظهار نظر كردند و از پاسخ دولت   
  حمايت نمودند.

نمايندگان بلشويك اعالم كردند كه به حكومت شوروي فعلي   
هايي چون سلطانف نبايد در دولت آذربايجان اعتماد ندارند، زيرا ارمني كش

  شوروي جايي داشته باشند.
پاسخ ارائه شده به كميته شوشي توسط دولت آ رتساخ بررسي شد و   

  با اكثريت آرا تصويب گرديد.
سپس نمايندگان گزارشي در مورد روستاهاي خود ارائه كردند. همه   

آنها به اين امر اشاره كردند كه كماكان خودكامگي برخي افراد در روستاها 
دانند كه به روستائيان نميبويژه در خصوص مسئله خواروبار وجود دارد. 

كداميك پاسخ دهند. آنها اظهار كردند كه روستائيان مجبورند آخرين قطعه نان 
دهد كه از طرف چند دسته نظامي خود را بدهند. اغلب وقايعي رخ مي

گيرد. آنها همچنين اعالم كردند كه در بسياري تقاضاهايي به روستا صورت مي
هاي كشاورزي ميشود كه مزاحم فعاليتانجام ميجاها سربازگيري در شرايطي 

  گردد.
كند كه روستائيان نياز كنگره توجه دولت را به اين امر جلب مي  

  شديدي به نفت، صابون، پارچه، نمك و ساير ارزاق ضروري دارند.
هاروتيون توميان به نمايندگان پيشنهاد كرد كه وضعيت وخيم   

  هاي نان خود را با آنها تقسيم كنند.رين تكهمهاجران را بهبود ببخشند و آخ
شركت كنندگان كنگره اظهار عالقه كردند كه دولت در حد   

هاي زحمتكشان آرتساخ را تشكيل دهد و مردم را درباره مسايل امكان، كنگره
  مهم آگاه نگهدارد.

  رئيس: آ. باغداساريان
  منشي: آ. كوچاريان

  ."، دستنويس، اصل64- 4003،5،461،65ها، مأخذ: اسناد سازمان"
  
  ادامه دارد
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Լույս են տեսել 
Էդիկ Բաղդասարյանի  նոր գրքերը 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017 
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com  կամ 1-818-627-8643 
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