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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 3ارمني در تاريخ ادبيات  
-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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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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Անկախության օր. 
Հայաստանի 

Հանրապետությունը 26 
տարեկան է 

 
 
Այսօր` սեպտեմբերի 21-ին, ողջ աշխարհի հայությունը 
նշում է Հայաստանի Հանրապետության  Անկախության 
օրը: 
Հայաստանի Անկախության հռչակագիրն ընդունվել է 
1990թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն 
Խորհրդի նիստում: 
ԽՍՀՄ օրենսդրությանը լիովին համապատասխան 
1991թ. սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ տարածքում անցկացվեց 
ԽՍՀՄ–ից դուրս գալու հարցով հանրաքվե, որին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող 2,056,758 
քաղաքացիներից 2,042,627-ը (94.39%) Հայաստանի 
անկախությանը «այո» ասացին։ Դեմ էր ընդամենը 10 
հազար մարդ կամ 0,46 տոկոսը: 
1990 թ. Անկախության հռչակագրից հետո ՀՀ Գերագույն 
խորհրդի որոշումով 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին 
Հայաստանի տարածքում անցկացվեց հանրաքվե: 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը  
պատասխանեց հետեւյալ հարցին. «Համաձայն եք, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ, 
ժողովրդավարական հանրապետություն` ԽՍՀՄ կազմից 
դուրս»: 
Հաջորդ օրը հրապարակվեց ՀՀ անդրանիկ անկախ 
օրենսդիր մարմնի դիմումը հայ ժողովրդին. 
«Ազատության ճանապարհին մեզ սպասում են նոր 
փորձություններ, դա ամենօրյա քննություն է լինելու մեզ 
համար: Պահպանենք մեր ոգեւորությունը, բայց 
համակվենք իրապաշտությամբ, շարունակենք մնալ 
երազող, բայց սթափ դատողությամբ»: 
Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդը, 
ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի 
Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն: 
Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության հռչակումից 
հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի 
Հանրապետությունը: Առաջինը Լիտվան է, որ ՀՀ-ն 
ճանաչել է դեռ մինչեւ  անկախության հռչակումը` 1991 թ. 
Օգոստոսի 14-ին: Ապա 1991 թ. ընթացքում եւս 47 
պետություն ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության 
անկախությունը: 
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 اريخ آرتساخ(قره باغ)چكيده كتاب ت
)19(  

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

  
  

  16سند شماره 
  

  العاده شوراي بيستمينتصميم جلسه فوق
  دوره نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

  
شوروي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري هاي درباره ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري  

  شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان.
  ، استپاناكرت1988فوريه  20

هاي نمايندگان مردمي شوراي نمايندگان منطقه خود استماع و بررسي نطقالعاده شوراي بيستمين دوره نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني با جلسه فوق  
هاي شوروي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از درباره ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري"مختار قراباغ كوهستاني 

  گيرد كه:تصميم مي "مهوري شوروي سوسياليستي ارمنستانجمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به ج
هاي زحمتكشان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، از شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي با توجه به ميل و خواست  

درك و احساس كنند و مسئله انتقال منطقه خود مختار  "اغ كوهستاني را عميقاشود آرزوهاي ساكنان ارمني قرابجمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تقاضا مي
ياليستي قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي را حل و فصل كنند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوس

  انتقال قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي ميانجيگري نمايد.آميز مسئله وفصل مسالمتگردد در مورد حلدرخواست مي
  
  ."1988، فوريه 21 "قراباغ شوروي"مأخذ: روزنامه "

  
  17سند شماره 

  
  ،نمايندگان 1988ژوئن  21العاده مورخ تصميم جلسه فوق

  مردمي شوراي دوره بيستم منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني،
  گونگي ايجاد ثبات و برطرف نمودن مشكالت منطقهدرباره چ 

  
  شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تصميم گرفت:       

هاي زحمتكشان منطقه از با توجه به خواست 1988فوريه  20العاده مورخ شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در جلسه فوق - 1
شود، آرزوهاي ساكنان ارمني اي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تقاضا ميشوراه

 درك و احساس كنند و مسئله انتقال منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي "قراباغ كوهستاني را عميقا
آميز مسئله انتقال وفصل مسالمتگردد در مورد حلوفصل كنند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي درخواست ميرا حل

  قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي ميانجيگري نمايد.
  

، همچنين جلسه هفتم شوراي عالي دوره يازدهم آذربايجان 1988ژوئن  13ايجان در تاريخ هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذرب  
هاي عالي حكومت جمهوري اند. بررسي دقيق تصميمات ارگانبا بررسي مسئله ياد شده، آن را غير قابل قبول تشخيص داده 1988ژوئن  17شوروي در تاريخ 

گردد كه هم هيئت رئيسه شوراي عالي آذربايجان شوروي و هم شوراي عالي آذربايجان شوروي مفهوم و آذربايجان در خصوص اين مسئله به اين نقطه منتهي مي
كنند. پاسخ آنها در غير قابل قبول بودن ي درك نميرا به خوب 1988فوريه  20محتواي تصميم شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ 
هاي عالي حكومتي يك جمهوري شوروي سوسياليستي. زيرا در غيراينصورت اين تصميم، در وهله اول يك عمل نمايشي غير مسئوالنه است تا اقدام حقوقي ارگان

هاي عالي حكومتي جمهوري شوروي سوسياليستي لل، به هيچ وجه با عنوان ارگاناين اقدام ناشي از عدم شناسايي اصل لنينيستي حق تعيين سرنوشت آزادانه م
  مطابقت ندارد.
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ունի
կողմ
30-ի
նախ
Հար
հիբր
համ

այաստան

Հայաստա
վտանգութ

կական պետ
վտանգություն

պտեմբերի 30-
ել է Հայաստա
ղարշակ 
յմաններում 

վտանգության
րցերը» թեմա
խորհրդարան
բրիդային պ

ւսափել լայ
ղաքական 
րիդային պատ
քում ռազմա

տության անվ
ահովված չէ, 

րել»,- հարցնու
տարիների 

խարարը, 
վտանգություն
զմական սպա
վթադոլարներ
դրբեջանը ի վ

խոսում է ա
ակի է ապ

թոդներով»,- շե

Վաղարշա
խրախուսել 

իրադա

աստանի հ
ի ռազմական 
մից՝ Ադրբեջա
ին լրագրողնե
խկին պաշտ
րությունյանը՝ 
րիդային պատ
մակարգի արդ

նի Հանրա

անն ի վիճա
թյունը․Վաղ

տությունն ի 
նը բոլոր 
-ին լրագրողն
անի նախկին

Հարություն
հիբրիդային 

ն համակարգի
այով Երեւա
նային լսումներ
պատերազմի 
նածավալ պ
նպատակներ
տերազմի կա
ական ուժն 
վտանգությու
ի՞նչ հիբրիդա

ւմ է Վաղարշա
ընթացքու

Հայաստանն
նը, անկախ 
առնալիք հա

կամ հզ
վիճակի չէ լու
այն մասին, ո
պահովել իր
եշտել է Վաղա

ակ Հարութ
է Ադրբեջա

արձություն

համար այսօ
սպառնալի

անի ու Թուրքի
երի հետ զրո
տպանության

«Ժամա
տերազմներին

դյունավետ հա

È

ապետությ
 

ակի է ապա
ղարշակ Հա

վիճակի է 
մեթոդներով

ների հետ զր
ն պաշտպանո
նյանը՝ 

պատերազմն
ի արդյունավ

անում անցկա
րի ժամանակ։

նպատակը 
պատերազմից

րի իրական
ամ ոչ ռազմա

է։ Պատկ
ւնը ռազմակա
ային պատերա
ակ Հարությու
ւմ, շարունա
ն ապահո

նրանից, ո
նդիսացող Ա

զոր տնտես
ծել իր առջեւ

որ հայկական
ր անվտանգ
արշակ Հարութ

թյունյան․ Թ
անին 2016-
նների ընթա

օրվա դրութ
իք երկու 
իայի։ Այս մաս
ույցում ասել

ն նախարա
անակակից 

ն կոլեկտիվ ա
ակազդման հա
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յուն 

ահովել իր 
արությունյ

 
ապահովել 
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ներին կոլեկտ

վետ հակազդմ
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ց ու հա
նացմանը։ 
ական մեթոդն
կերացրեք, 
ան տեսակետ

ազմ այն կարո
ւնյանը։ 
ակեց նախ

ովել է 
որ մեզ համ
Ադրբեջանն ո
սական ներ
ւ դրված խնդի
ն պետություն
գությունը բո
թյունյանը։  
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Լեռնա
Այս 
պայմա
անվտա
խնդիր
ժամա
պատգ
Նա հի
անօրի
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ազատ
անկախ
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իր 

անում անցկա
ների ժամանա
խոսքով՝ Ադ

թյան մեջ է 
նագիտական 
քիան Հայաս
զգային տես
տերազմի 
ով  Թու
արարությունը

արշակ 
արարությունն
քիան խրախո
արձություննե
նենք, որ Թ

եթին Ջանիկլի
անակ արել էր
ավստահ է հնչո
ասել էր «Ադ

ություններ ե
եջանական ժ
ր, մենք ձեռնա
քիայի նախար

եռնային Ղ
արածք չի ե

ային Ղարաբա
մասին այ

աններում հիբ
տանգության հ

րները» խո
անակ հայտար
գամավոր Խոս
իշեցրել է, որ
ինական ճանա

պահից Լե
տության եւ 

ախացավ ավե
Մ-ից դուրս 
ւթյունյանը: 

1  

ացված ՀԱՊ
ակ։ 
դրբեջանի հետ

գտնվում, ի
հարաբերությ
ստանին շրջ
սակետից դա

տարր։ Ո
ւրքիայի 
ը հենց այդ մ

Հարությունյ
ներով, հավե
ուսել է Ադր

երի ժամանակ
Թուրքիայի պա

ին Ադրբեջան
ր մի հայտար
ում նույնիսկ «
դրբեջանն ու

են։ Մենք մ
ժողովրդի ցա
արկում ենք ա
րարը։  

Ղարաբաղը
եղել. Խոսր

 

աղը երբեք Ադ
այսօր՝ սեպտ
բրիդային պա
համակարգի 

որագրով խորհ
րարել է Հանրա
սրով Հարությ

ր 1921 թվակա
ապարհով փոխ

Լեռնային Ղա
անկախությ

ելի վաղ, քան
գալու մաս

ՊԿ միջխորհ

տ Հայաստա
իսկ Թուրքիա
թյուններ չունե
ջափակման 
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Ու Բաքվո
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դրբեջանի տա
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ն եղբայրակա
արիքն ունեն
հրաման է մե
այլեր»,- ասել

րբեջանի 
թյունյան 
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Նախ
Յոր
ասա
Նախ
Նախ
ասա
«Գլխ
Հար
Շնո
Միր
նստ
Օգտ
Անտ
պաշ
քար
կար
հռչա
աջա
Հար
2017
ազգ
անդ
մար
կենտ
մեր 
իրա
Անց
միջա
անդ
պատ
դժվա
Ես ա
ամբ
Ղար
խաղ
մաս
ենք:
այդք

րբեջանը չո
հավակնո

Սար

խագահ Սեր
րքի ՄԱԿ-ի կե
ամբլեայի 72
խագահը հան
խագահ Սերժ
ամբլեայի 72-րդ
խավոր ասամ
րգելի՛ տիկնայ
որհավորում 
րոսլավ Լայ

տաշրջանի նախ
տվելով առիթ
տոնիո Գուտ
շտոնում ընտ

րտուղար, մեն
րեւոր առաքե
ակած գերակ
ակցությունը: 
րգելի՛ տիկնայ
7 թվականը 
գերի 
դամակցությա
րտի 2-ին 
տրոնակայան
ժողովրդի կո

ացման տրամա
ցած տարինե
ազգային հա
դամ: Մարտա
տվով դրանց

վարը Լեռնայի
արդեն հինգե

բիոնից եւ 
րաբաղի հակա
ղաղության, 
սին, սակայն, 
: Ուստի, պար
քան հեռու այ

ունի որեւէ 
ություն նե

րգսյանի ելո

րժ Սարգսյան
ենտրոնակայա
2-րդ նստաշ
նդես է եկել ելո
ժ Սարգսյանի
դ նստաշրջանո

մբլեայի հարգա
ք եւ պարոնա
եւ հաջողութ
չակին՝ Գլխ
խագահ ընտր
թից՝ կրկին 

տերեշին ՄԱԿ
տրվելու առթի

նք Ձեզ հաջո
ելությունն իր
կայություններ

ք եւ պարոնա
մեզ համար
կազմակերպո

ան 25-րդ տա
Միավորված 

նում ծածանվ
ողմից ինքնոր
աբանական եւ
երի ընթացք

անրության լի
ահրավերները
ց դիմագրավ
ն Ղարաբաղի

երորդ անգամ 
կրկին ստիպ
ամարտությա

առաջընթաց
ցավոք, մենք

րտքս եմ համա
դ բաղձալի հա

È

հիմք Արցա
րկայացնել
ույթը ՄԱԿ

նը սեպտեմբ
անում մասնա
շրջանին: Հա
ույթով: 
ի ելույթը Մ
ում. 
արժա՛ն նախա

այք, 
թյուն եմ մ

խավոր ասա
րվելու կապակ

շնորհավորո
Կ-ի Գլխավո
վ: Հարգելի՛ պ
ողություն են

րականացնելո
րը վայելում 

այք, 
ր նշանավորվ
ությանը 
արեդարձով: 

ազգերի 
վեց հայոց եռ
րոշման հիմնա
ւ բաղձալի ար
քում Հայաս
իիրավ եւ պ
ը շատ էին,
վեցինք: Ամե
ի հակամարտո

եմ հանդես գ
պված եմ խ

ան մասին: Կգե
ցի եւ համա
ք այդ փուլից 
արում բացատ
անգրվանից: 
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Լույս 

ախի հանդ
լու. Սերժ 

Կ-ում 

բերի 19-ին Ն
ակցել է Գլխա
անրապետութ

ՄԱԿ-ի Գլխա

ագահ, 

մաղթում պա
ամբլեայի 72
կցությամբ: 
ում եմ պա
որ քարտուղա
պարոն Գլխա
նք մաղթում 
ու գործում: 

են Հայաստա

վեց Միավորվ
Հայաստա

1992 թվակա
ընտանիքի 

ռագույնը՝ որպ
արար իրավու
րդյունք: 
ստանը դար

պատասխանա
, սակայն մ

ենակարեւորն 
ությունն էր: 
գալիս այս բա
խոսել Լեռնա
երադասեի խո
ագործակցութ

դեռ շատ հե
տրել, թե ինչու 

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

դեպ 

 

Նյու 
ավոր 
թյան 

ավոր 

արոն 
2-րդ 

արոն 
արի 

ավոր 
այդ 
Ձեր 
անի 

ված 
անի 
անի 
այս 

պես 
ւնքի 

ձավ 
ատու 
մենք 

ու 

արձր 
ային 
ոսել 

թյան 
եռու 
ենք 

Արցախ
մեկնա
հայութ
խաղա
Ադրբե
Պաշտ
գագա
էթնիկ
Երբեմ
Ադրբե
հետեւ
գտնվո
ժառա
Ակնհա
ընտրո
1992-1
հետեւ
բանակ
Անցած
քառօր
շարու
իր նպա
2016 թ
ընթաց
պատե
քաղա
հանդե
կատա
պարգ
հանձն
Հարգե
Արդեն
Ադրբե
հիմնա
արմա
թունա
մտած
ահազա
զբաղվ
ոչ կառ
Այս ա
ժողով
նշանա
միայն 
հայութ
եմ Եր
սփյուռ
Բոլորը
ժողով
պարզա
է: 
Ադրբե
Արցախ
Արցախ
արդա
ձգտու
Հարգե
Ազատ
հասար
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իր 

խի ժողովրդ
արկեց գրեթե 3
թյան ինքնորո

աղ կոչերի եւ 
եջանը դիմեց ո

տոնական 
աթնակետն էին
կ զտումներն
մնի հայաբնակ
եջանի կառ
ւողականորեն
ող հայկական

անգությունը: 
այտ է, որ այդ
ություն չուներ
1994 թվակ
ւանքները 
կցություններ
ծ տարվա 
րյա պատեր
ւնակում է հետ
ատակը: 
թվականին ծա
ցքում Ադրբե
երազմի մ

աքացիական 
եպ: Այստեղ չ

արած մի զինծ
գեւի: Այդ պ
նեց անձամբ Ա
ելի՛ պարոն նա
ն տարինե
եջանում դար
արար եւ 

ատավորվել 
ավորում է 
ծողությունը: Ա
զանգում են ռ
վող մի շարք 
ռավարական 
ամենը մեզ բ
վրդի ինքնորո
ակություն ուն
ն Հայաստան
թյան միասնա

րեւանից, որտ
ռք համաժողո
ը պետք է

վրդավարակա
զապես միջնա

եջանը չունի 
խի հանդեպ 
խը երբեք ան

ար չեն այդ պետ
ւմները: 
ելի՛ տիկնայք ե

տ Արցախն 
արակություն 

2  

դի ինքնորոշմ
30 տարի առա
ոշման անքա
այդ ուղղութ

ուժի կիրառմա
Բաքվի ա

ն Ադրբեջանի
ն ու զանգվա
կ ամբողջ շրջ

ռավարություն
ն ոչնչացնել ի
ն հսկայական

դ պայմաններո
ր, քան ինքնապ

կանների ծա
եւ ա

րը Ադրբեջանի
ապրիլին Ա

րազմն ապա
տապնդել Արց

ավալված ռազ
եջանի զինվ
մի շարք 

բնակչությա
չեմ կարող չնշ
ծառայող արժ

պարգեւը նրա
Ադրբեջանի նա
ախագահ, 
եր շարու
րձել է պետ
բաղկացուցիչ
է դպրոցա

այդ երկր
Արդեն տարի

ռասիզմի եւ ա
մասնագիտա
կազմակերպո

բերում է այն
ոշման իրավո
նի: Այս հարցո
նի եւ Արցա
ական տեսակե

տեղ այս օրերի
ովը: 
է գիտակցեն

ան ուղիով զա
ադարյան հետ

իրավական 
հավակնությո

նկախ Ադրբեջ
տական շրջա

եւ պարոնայք
այսօր կայա
է: Մեր ըն

ման պայքար
աջ: Ի պատաս
կտելի իրավո

թյամբ ձեռնա
ան: 
այդ քաղա
ի հայ բնակչու
ածային տեղ
աններ հայաթ
նն էլ շա
իր վերահսկող
ն մշակութայ

ում Արցախի ժ
պաշտպանութ

անր պատե
այնուհետեւ 
ի համար որե
Ադրբեջանի 
ացուցեց, որ
ցախի ժողովրդ

զմական գործ
ված ուժերը 

հանցագ
ան եւ ռա
շել, որ նման 
ժանացավ պե
ան տեսախցի
ախագահը: 

նակ հայա
տական քաղա

չ մաս: Այ
ական դասա

րի երիտաս
իներ շարունա
այլատյացութ

ական միջկառ
ություններ: 
ն համոզման
ունքի իրացու
ում ես արտա

ախի, այլեւ 
ետը: Այս ուղե
ին կայանում 

ն, որ այժմ
արգացող Ար

տամնացությա

եւ բարոյակա
ուն ներկայա
ջանի մաս չի 

անակին Արցա

ք, 
ացած ժողով
նդհանուր կա

րի նոր փու
սխան Արցախ

ունքի իրացմա
արկվող քայլեր

աքականությա
ւթյան ջարդեր
ղահանումներ
թափվեցին, իս
րունակում 
ղության ներք
ին եւ հոգեւո

ժողովուրդն ա
թյան դիմելը:

երազմը, դր
ծավալվա

եւէ դաս չեղա
սանձազերծա

ր Ադրբեջան
դին բնաջնջել

ծողություններ
կատարել ե

գործություննե
ազմագերիներ
վայրագությո

ետական բարձ
իկների առջ

ատյացություն
աքականությա

Այն խորապե
ագրքերում 
սարդ սերնդ
ակ այդ մասի

թյան հարցերո
ռավարական 

ն, որ Արցախ
ւմը կենսակա

ահայտում եմ 
ողջ աշխարհ
երձը ես բերո
է  Հայաստա

մ Ադրբեջան
րցախի համա

ան խորհրդան

ան որեւէ հիմ
ացնելու համա

կազմել, ուստ
ախը բռնակցել

վրդավարակա
արգախոսը 

ւլը 
խի 
ան 
րի՝ 

ան 
րը, 
րը: 
սկ 

է 
քո 
որ 

այլ 

րա 
ած 

ան: 
ած 
նը 
ու 

րի 
են 
եր 
րի 
ւն 
ձր 
եւ 

նը 
ան 
ես 
եւ 
դի 
ին 
ով 
եւ 

խի 
ան 
ոչ 
հի 
ւմ 

ան-

նը 
ար 
իշ 

մք 
ար: 
տի 
ու 

ան 
եւ 
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Լույս Ամսագիր 

հանձնառությունը՝ «Ոչ ոք չպետք է անտեսվի», պետք է 
դառնա Միավորված ազգերի այս ընտանիքի 
գործունեության անկյունաքարը: Հենց այդ պատճառով էլ, 
վստահ եմ, Արցախի ժողովուրդը երբեք չի մեկուսացվի 
կայուն զարգացման նպատակների իրականացումից: 
Խորապես համոզված եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության չլուծված լինելն Արցախի բնակչության 
իրավունքների վրա որեւէ ազդեցություն չպետք է ունենա։ 
Խոսքս առաջին հերթին յուրաքանչյուր մարդ էակի համար 
անօտարելի իրավունքի մասին է: Խոսքս  կյանքի իրավունքի 
մասին է, հանրային կյանքը կազմակերպելու իրավունքի 
մասին է, սեփական իշխանությունը ազատ ձեւավորելու 
իրավունքի մասին է, արտաքին աշխարհի հետ ազատ 
հաղորդակցվելու եւ բազմաթիվ այլ իրավունքների մասին է։ 
Հայաստանը հետեւողականորեն նպաստել եւ նպաստելու է 
Արցախի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը, նրա կայուն եւ 
ժողովրդավարական զարգացմանը: Ոչ ոք իրավունք չունի 
խոչընդոտելու նշված ուղղություններով իրականացվող 
նախաձեռնություններին եւ ծրագրերին: Արցախի 
իրավական կարգավիճակը, իսկ ավելի ստույգ՝ միջազգային 
իրավական ճանաչման բացակայությունը, խոչընդոտ չէ 
այնտեղ ապրող կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների 
իրացման համար։ 
Մենք համոզված ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլընտրանք 
չունի: Այժմ այս բարձր ամբիոնից ես վերահաստատում եմ 
մեր հանձնառությունն այդ առումով: 
Միեւնույն ժամանակ, բոլորը պետք է գիտակցեն, որ 
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը մարդու իրավունքների 
խնդիր է: Այն կարող է լուծվել միայն մարդու հիմնարար եւ 
անօտարելի իրավունքներից մեկի՝ ժողովրդի ազատ 
ինքնորոշման միջոցով: 
Կարգավորման ինչ տարբերակի էլ հանգենք, միեւնույն է, 
Արցախի Հանրապետությունը չի կարող ունենալ ավելի 
ցածր կարգավիճակ եւ վայելել ավելի քիչ ազատություն, քան 
այսօր ունի: Ադրբեջանը պետք է ճանաչի եւ հարգի Արցախի 
ժողովրդի կողմից իր ապագան ազատ 
կամարտահայտությամբ որոշելու իրավունքը, իսկ 
արցախահայության անվտանգությունը պետք է 
երաշխավորված լինի բոլոր հնարավոր միջազգային եւ 
ներքին մեխանիզմներով: 
Մնացած բոլոր հարցերն ածանցյալ են: Մնացած բոլոր 
հարցերը կգտնեն իրենց տրամաբանական եւ արդար 
լուծումը՝ խնդրի կարգավորմանը զուգահեռ: 
Հարգելի՛ պարոն նախագահ, 
Վերջին անգամ այս նույն բարձր ամբիոնից խոսելիս՝ 
անդրադարձա Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման գործընթացին եւ պարտքս համարեցի մեկ առ 
մեկ երախտագիտություն հայտնել բոլոր այն երկրներին, 
որոնք ճանաչել էին իմ ժողովրդի դեմ Օսմանյան 
կայսրությունում կատարված այդ հրեշավոր ոճիրը: 
 Պատվո ու Պատասխանատվության այս բարձր ամբիոնից 
պարտքս եմ համարում երախտագիտություն հայտնելու այն 
երկրներին, որոնք ճանաչեցին կամ վերահաստատեցին 
իրենց դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ: 
Շնորհակալություն` անկախ այդ ճանաչման ձեւաչափից եւ 
օգտագործված ձեւակերպումներից: 
Շնորհակալություն շատ ու շատ երկրների բոլոր այն 
գործիչներին, պետական մարմիններին, տարածքային 

միավորներին կամ կազմակերպություններին, որոնք ի լուր 
աշխարհի իրենց անունով են իրերը կոչում: Դաիսկապես 
կարեւոր է, քանի որ ուրացումը ճանապարհ է հարթում 
ցեղասպանության նոր ոճիրների համար: 
Այս կապակցությամբ պետք է հիշենք, որ հաջորդ տարի 
Միավորված ազգերի ընտանիքը նշելու է Ցեղասպանության 
հանցագործությունը կանխարգելելու եւ պատժելու մասին 
կոնվենցիայի 70-ամյակը: Հայաստանն այդ առիթով հանդես 
է գալու նոր նախաձեռնությամբ, եւ մենք բոլորին հրավիրում 
ենք մեզ միանալ եւ պաշտպանել այդ նախաձեռնությունը: 
Այսուհանդերձ, մենք Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը 
երբեք նախապայման չենք դարձրել Հայաստանի 
եւԹուրքիայի երկկողմ հարաբերությունները 
կանոնակարգելու համար: Ավելին, հենց Հայաստանի 
նախաձեռնած գործընթացի շնորհիվ 2009 թվականի 
հոկտեմբերին կնքվեցին Ցյուրիխյան 
արձանագրությունները: 
Այդ փաստաթղթերն առ այսօր չեն վավերացվել եւ 
հանգրվանել են պաշտոնական Անկարայի 
մութգզրոցներում: Թուրքիայի կառավարությունը անհեթեթ 
նախապայմաններ է առաջ քաշում դրանք վավերացնելու 
համար, որոնք բնավ չեն բխում արձանագրությունների 
տառից եւ ոգուց: Այդ ամենի հանդեպ հայ ժողովրդի հստակ 
վերաբերմունքը ես արտահայտեցի երեք տարի առաջ՝ այս 
բարձր ամբիոնից: 
Այժմ եկել է լրացուցիչ պարզաբանում տալու ժամանակը: 
Թուրքիայի ղեկավարությունը սխալվում է, եթե մտածում է, 
որ ինքը կարող է առհավետ պատանդ վերցնել այդ 
փաստաթղթերը եւ վավերացնել միայն իրեն հարմար 
առիթով: Արձանագրությունները բանակցվել են ներկայիս 
պայմաններում՝ առկա խնդիրներին լուծում գտնելու համար: 
Դրանց կենսագործման ուղղությամբ շարունակաբար որեւէ 
դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում 
Հայաստանը այդ երկու արձանագրությունները 
հայտարարելու է առ ոչինչ: Մենք 2018 թվականի գարուն ենք 
մտնելու առանց այդ, ինչպես, ցավոք սրտի, փորձը ցույց 
տվեց, սին արձանագրությունների: 
Հայաստանը, այնուամենայնիվ, շարունակում է համոզված 
լինել, որ յուրաքանչյուր երկու հարեւան պետություններ 
պարտավոր են հիմնել եւ վայելել կանոնավոր 
հարաբերություններ՝ իրենց միջեւ հնարավոր բոլոր 
տարաձայնությունները քննարկելու եւ դրանց լուծումները 
գտնելու նպատակով: 
Մենք հենց այս հավատամքով ենք առաջնորդվում 
ամենատարբեր ինտեգրացիոն գործընթացներում մեր 
մասնակցությունն իրականացնելիս: Հայաստանն այսօր 
Եվրասիական տնտեսական միության ակտիվ անդամ է եւ իր 
շահագրգիռ մասնակցությամբ փորձում է նպաստել 
տնտեսական խոշոր այդ տարածքում ապրանքների ու 
ծառայությունների անարգել տեղաշարժի ճանապարհով 
մարդկանց համար ավելի շատ բարիք ստեղծելու ջանքերի 
խթանմանը: Դրական արդյունքներ արդեն իսկ ունենք, ինչն 
ապագայի լավ հույսեր է ներշնչում: Մենք նաեւ ծրագրում 
ենք նոյեմբեր ամսին Եվրամիության հետ ստորագրել 
Համաձայնագիր համապարփակ եւ ընդլայնված 
գործընկերության մասին, որը, մեր համոզմամբ, կօգնի մեզ 
նոր թափ հաղորդել Հայաստանում իրականացվող 
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին: 
Հարգելի՛ տիկնայք եւ պարոնայք, 
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մար 
0 մլն 
արը 

ների 
թերի 

պատր
ընդուն
Իսկ ա
ծախսե
այլն, պ
Միայն
եթե ա
 

ՀՀ Ա
նախա
պատգ
Ադրբե
Եվրան
Պատգ
համա
ֆեյսբո
ճանա
Սրտա
ծննդյա
կյանքը
ենք 
Հանրա
 

Ե
Հ

Երեւա
Հայաս
համա
հայտա
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իր 

րաստման, «Փ
նելության եւ 

ահա Հայաստա
սերը՝ ավիատո
պատվիրակնե
ն թե, դժվար 

ամեն ինչ ելույթ

Վերջապ
պատգամ

ԱԺ արտա
ագահ Արմեն
գամավոր Մ
եջանի մայրա
նեսթ ԽՎ-ի հա
գամավորները

ացանցում եւ հ
ուքյան էջո

ապարհներին 
անց շնորհավո
ան առիթով։ 
ը նվիրած մա
առանց մե

ապետություն

Երեւանում
Հայաստան

անում սեպտե
ստան–Սփյուռ

աժողովի ա
արարություն։

4  

Փարավոն» ռե
այլ նման նպա

ան այցելելու, 
ոմս, հյուրան
երը հոգացել ե

է ասել, ի՞նչ 
թների մակար

պես հասա
մավորները

հրապար

աքին հարաբ
ն Աշոտյանն 

Մանե Թանդի
աքաղաք Բա
ամաժողովին
ը լուսանկ
հետւյալ գրա

ում․ «Այսօր
էինք։ Վեր

որում ենք մե
Խորին երախ

արդկանց։ Մեն
եր Հայրենի
նը և հայ ժողո

մ իր աշխա
ն–Սփյուռք 

եմբերի 20-ին 
ռք 6-րդ 

արդյունքում 
։ 

եստորանում մ
ատակներով:
եւ այստեղ իր

նոցի ամրագր
են սեփական մ

կհիշվի այս 
րդակից այն կո

անք Բաքու․
ը լուսանկա
րակել 

բերություններ
ու «Ելք» խ

իլյանն արդե
աքու, որտեղ
ն։ 
կար են 

առումն արել հ
ր տոնակա
րջապես հաս
եզ՝ բոլորիս մե
խտիքը Հայաս
նք ուժեղ ենք մ
իքի։ Կեցցե 
ովուրդը»։ 

տանքն ավ
6-րդ համա

իր աշխատա
համաժողո

ընդունվել 

մասնակիցներ

րենց կեցությա
րում, սնունդ 
միջոցներով: 
համաժողովի

ողմ չի գնում»

 հայ 
ար են 

 
րի մշտակա
խմբակցությա
են հասել ե

ղ կմասնակցե

հրապարակ
հանձնաժողով
ն ողջ օր
սանք Բաքո
եր պետությա
ստանին իրեն
միասին և ոչի

Հայաստան

վարտեց 
աժողովը 

 
անքն ավարտե
ովը։ Եռօրյ

է ամփո

րի 

ան 
եւ 

ից, 
: 

ան 
ան 
են 
են 

կել 
վի 
րը 
ու։ 
ան 
նց 

ինչ 
նի 

եց 
յա 

ոփ 



 

 

Նշե
նախ
Սահ
Մեծ
ՀՀ վ
նախ
 

Կ

Արե
մար
լեզո
Հայա
ճյու
այս 
ելույ
հերթ
Նրա
ընդա
վտա
դաս
հազ
արե
լավա
առա
մերձ
կենտ
երրր
չհստ
ամր
հայր
(Հայ
խմբ
 

Ի

 
Իսլա
մաս
6-րդ
Հրա
Նրա
մլն հ
մլն ի

նք, որ համ
խագահ Սեր
հակյանը, Ամ
ծի Տանն Կիլի
վարչապետ Կ
խագահ Արա Բ

Կկազմենք ա
ռազմավա

եւմտահայերե
րդ, ՅՈւՆԵՍԿ
ուներից մեկը…
աստանում կ

ւղի զարգացմա
մասին նշեց 

ւյթ ունենալով
թական համա

ա խոսքով՝ ա
ամենը 2 մլ

անգի մեջ գտն
սավանդող դպ
զար երեխան
եւմտահայերե
ագույն մասնա
աջին՝ արե
ձեցում, երկր
տրոնացում 
րորդ՝ ուղղագ
տակեցնելով, 
րապնդումը 
րենիքից սփ

այաստանում ա
բ.): 

Իսլամացա
խոսել իրե

ամացած հայ
սին։ Այս մասի
դ համաժողով

անուշ Հակոբյա
ա խոսքով՝ ընդ
հայ է ապրում
իսլամացած հ

մաժողովի բա
րժ Սարգսյան
մենայն հայոց
իկիո կաթողի

Կարեն Կարապ
Բաբլոյանը։ 

արեւմտահ
արություն. 

ն տարբերակ
ԿՕ-ն այն հա
… 
կմշակվի հայ
ան ռազմավա
սփյուռքի նա

վ Երեւանում ը
աժողովում: 
արեւմտահայե
լն մարդ, ՅՈ
նվող լեզուներ
պրոցներ են հ
ներ: «Անհրա
նով խոսող

ագետները պե
ւելահայերենի

րորդ՝ արեւմտ
արտագաղթ

գրության ճշգ
թե արդյոք 

չի նպաստի
փյուռքի մեկո

արեւմտահայ

ած հայերն ա
ենց մասին.

յերն արդեն 
ին սեպտեմբե
վի ժամանակ
անը։ 
դունված է հա
մ, սակայն նրա
հայերին, որոն

È

ացմանը ելույ
նը, ԼՂՀ նա
ց կաթողիկոս
կոս Արամ Ա–

պետյանը, իսկ

հայերենի զ
Հրանուշ Հ
 

կով խոսում է 
մարում վտա

այոց լեզվի ա
արություն: Սե
ախարար Հրա
ընթացող Հայ

երեն տարբեր
ՈւՆԵՍԿՕ-ն 
րից մեկը: Արե
հաճախում ըն
աժեշտ է փ
ղների թիվը:
ետք է աշխատ
ի եւ ար
տահայերենի 
թի տարբեր
գրտում»,- աս

արեւմտահա
ի հետագայո
ուսացմանը 
երենով ոչ մե

արդեն չեն 
. Հրանուշ Հ

չեն վախենո
րի 20-ին՝ Հայ
, ասել է սփյո

ամարել, որ ար
անց թվին պե
նք արդեն չեն 
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Լույս 

ւյթ ունեցան 
ախագահ Բա
ս Գարեգին Բ
–ն, երկրորդ 

կ երրորդ օրը՝ 

զարգացմա
Հակոբյան

 
ընդամենը 2

անգի մեջ գտն

արեւմտահայե
եպտեմբերի 20

անուշ Հակոբյա
յաստան-Սփյո

րակով խոսու
այն համար

եւմտահայերե
նդամենը 150-

փորձել մեծա
 Հայոց լե

տեն 3 հարցի վ
րեւմտահայեր
մաքրություն

ր օջախներ
սաց Հակոբյա

այերենի դիրք
ում պատմակ

եւ հեռացմա
եկը չի խոսու

վախենում
Հակոբյան

ում խոսել իր
յաստան–սփյո
ուռքի նախար

րտասահմանո
ետք է գումար

վախենում ա
 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

ՀՀ 
ակո 
Բ–ն, 
օրը՝ 
ԱԺ 

ան 

2 մլն 
նվող 

երեն 
0-ին 
անը՝ 
ուռք 

ւմ է 
րում 
ենով 
-170 
ցնել 

եզվի 
վրա. 
րենի 
ն եւ 
րում, 
անը՝ 
քերի 
կան 
անը 
ւմ – 

մ 

րենց 
ուռք 
րար 

ում 7 
րել 2 
ասել, 

թե ով
երկրնե
հայկա
եկեղե
կենտր
սահմա
ազգի 
նրանք
երկրնե
ազգի 
պահպ
ընտա
 

ա

Հայաս
մասնա
ին՝ Հա
փոխվ
Նրա խ
գիտնա
զարգա
օգտա
«Համա
ոլորտ
ժողով
պահպ
միջմշա
զբոսա
այցելե
շատ է
հազար
 

ԱՄ

ԱՄՆ 
համա
հարաբ
Հաբա
Նրանց
(ANCA
կարող
Արցախ
ժողով
բռնապ
եւ դժ
Համբա
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իր 

վ ենք իրենք
երում։ Երկրի

ական կազմա
եցի, 1004 դպր
րոն, 637 
անադրական 
հայրենադար

ք, ովքեր արտ
երի օրինավո

նկատմամբ 
պանեն իրենց

անիքը»,– ասել 

Հայաստա
աշխատանք

ցանցեր

ստանը պատր
ագետների ցա
այաստան–Սփ
վարչապետ Վա
խոսքով՝ քննա
ականների ե
ացման նոր ծ

ագործել բոլոր 
աժողովին գ

տում համատե
վրդի պա
պանման հա
ակութային 

աշրջության հ
ել 1 մլն 260 հա
է, քան 2015–

ար էր»,– ասել է

ՄՆ կոնգես

Կոնգրեսու
անախագահ 
աբերություննե
արդը այցելել ե

ց ուղեկցել է
A) նախագա
ղացել են հա
խը չափից ա

վրդի հաղթան
պետության ն
ժվարությամբ
արյանը: 

5  

ք։ Հայերն ա
ի սահմաննե

ակերպություն
րոց, 34 թանգ

մշակութա
բարեփոխու

րձության եւ 
տասահմանում

որ քաղաքաց
հարգանք ն

ց լեզուն, ավա
է Հակոբյանը

անը պատրա
քը սփյուռք
րի հետ. փո

րաստ է խորա
անցերի հետ։ Ա
փյուռք համաժ
աչե Գաբրիելյա
արկվել են հա
եւ իրավաբա

ծրագրեր։ Պրո
հնարավոր ճյ

գնահատվել 
եղ աշխատա
ատմամշակութ
ամար։ Հայա

երկխոսությո
հոսքին։ 2016
ազար զբոսաշ
–ին, իսկ 10 տ
է Գաբրիելյան

սականներն
Ստեփանա

ւմ հայկակա
Ֆրենք Փ

երի հարցերով
են Արցախ: 
է Ամերիկայի
ահ Րաֆֆի
ամոզվել Կոն

ավելի ամերիկյ
նակը օտարեր
նկատմամբ ժո
բ նվաճված 

ապրում են 
երից դուրս կ
ն, 38 համահ
գարան, 103 հ
ային կենտ
ւմներով ամր
պահպանման

մ են ապրում,
ցիներ լինեն, 
ներշնչեն եւ 
անդույթներն 

ը 

աստ է խոր
քի մասնագ
ոխվարչապ

ացնել աշխատ
Այս մասին սե

ժողովի ժամա
անը։ 

այ ինժեներնե
անների կար
ոֆեսիոնալ նե
ուղերում, կա
է նաեւ զբ

անքի կարեւո
թային ժ

աստանը ամ
ունը եւ 

6 թվականին 
շրջիկ, ինչը 6 տ
տարի առաջ 

նը։ 

ն այցելել ե
ակերտ 
ան հարցեր
Փալոնեն ե
վ կոմիտեի ա

ի Հայ դատի
ի Համբարյա
նգրեսի մեր 
յան պատմութ
րկրյա տիրակ

ողովրդավարո
հաղթանակ 

աշխարհի 1
կա 30 հազա

հայկական, 7
հայագիտակա
տրոն։ «Իս
րագրվել է հա
ն խնդիրը։ Իս
 պետք է իրեն
որպեսզի հա
միաժամանա
ու հայկակա

րացնել 
գետների 
պետ 

 
տանքը սփյուռք

եպտեմբերի 2
անակ, ասել է Հ

երի, բժիշկներ
րողություններ
երուժը պետք
րծում է նա։ 
բոսաշրջությա

որությունը հա
ժառանգությա
մրապնդում 
նպաստում 

Հայաստան 
տոկոսով ավե
այդ թիվը 38

ն Շուշի եւ 

րով կոմիտե
եւ արտաքի
անդամ Թուլս
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անը: «Ինչպե

բարեկամներ
թյուն է՝ ազա
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ության արժան
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HAl
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Սեպ
Ներ
եւ 
ներկ
հայկ
Բար
տնօ
Կոն
Ազգ
հյու
ուսո
ԱԺ 
առա
հան
Դատ
մեծ 
էին 
ներկ
գիտ
Ներ
որ  
Կոն
աջա
հար
համ
2006
նվիր

լոնեն եւ 
եփանակերտի
եւ ելույթ են 

թացքում նրա
տական ներ
այաստան» հ

րիա Մեհրանյ
մանախագահ 
եցնենք, որ 

պտեմբերի 18-
CA-ի նախագ
lO Trust 
անազերծման 

Ֆրանք Փա
միջազգ

պտեմբերի 
րկայացուցիչնե

Թուլսի Գե
կայացուցիչ 
կական համա
րսամյանի եւ 
օրեն Մարիա Մ
նգրեսականնե
գային ժողովի
ւրերը այցե
ումնարան եւ 

նախագահ
անձնազրույցի
նդիպում, որտ
տի գրասենյա
դահլիճում կա
Արցախի օր

կայացուցիչնե
տակրթական ո
րկայացնելով 

Արցախում 
նգրեսի Հա
ակցությունը 
րցերում: 
մագործակցու
6թ-ից ԱՄՆ 
րված միջոցա

Հաբարդն 
ի մշակութայի
ունեցել Արց

անց  ուղեկց
րկայացուցիչ 
ամահայկակա
յանը եւ Ամեր
Էնթոնի Բար
ԱՄՆ կոնգր

-ին նույնպես
գահ Րաֆֆի Հ

կազմակերպո
աշխատանքն

ալոուն. Ար
գային իրա

համապա

20-ին Արցա
երի պալատի
եբըրդը՝ ԱՄ

Ռոբերտ 
ագումարի (Ա
«Հայաստան»
Միհրանյանի 

երին առավոտ
ի նախագահ 
լել են Շ
Սուրբ Ամենա
ի աշխատա

ից հետո կայ
տեղ հյուրերի

ակի տնօրեն Րա
ազմակերպվա

րենսդիր ու գ
երը, հա
ոլորտների պա

հյուրերին՝ 
եւ Հայաստ

այկական 
համահա

Խոսելով 
ւթյան մասին՝

Կոնգրեսում
առումների կ

È

այցելել են
ին եւ կրոնակ
ցախի խորհր
ցել են ԱՄ

Ռոբերտ 
ան հիմնադր
իկայի Հայկա

րսամյանը: 
րեսական Դե
ս Արցախ էր
Համբարյանի 
ության ներ
ներին: 

րցախն անկ
ավունքի նոր
ատասխան 

ախ են ժ
ի անդամներ Ֆ
ՄՆ-ում Արցա

Ավետիսյան
ԱՀՀ) համանա
» հիմնադրամ
ուղեկցությամ

տյան Շուշիո
Աշոտ Ղուլյա

Շուշիի արհ
ափրկիչ եկեղե
ասենյակում 

յացել է ընդլ
ին միացել է 
աֆֆի Համբա

ած հանդիպմա
գործադիր իշ

անրային-քաղա
ատասխանատ

ԱԺ նախա
տանում մշտա

հարցերով 
այկական 

անցած 
 Աշոտ Ղուլյա
մ  Արցախի 
կազմակերպու
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Ավետիսյա
րամի նախագ

ական ասամբլե

եւիդ Վալադա
ր այցելել, որտ

հետ հետեւե
րկայացուցիչն

կախացել է
րմերին 

 
ժամանել Ա
Ֆրենք Փալոո
ախի մշտակ

նի, Ամերիկ
ախագահ Էնթ
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հանձնախ
նշանակութ

տարին
անը կարեւոր

անկախությա
ւմը եւ Արցա
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ՌԴ

փոխ

Ռուսա
ժողով
քննար
ապօրի

ր,  2017 թ.  էջ 6

իր 

զգային ճան
ւողական ջան
տահական չէ,
ս Արցախի 
արող առաջին

անգային մակա
նված բանաձ

ն քաջալերում
ար անհավասա
տում են ԱՄ
րձակ գաղա

ագահը: 
հակալություն
ունը անդրադ
նախմբի եւ 

ագործակցությ
նակություն 

տվող քաղաքա
ընթացի կապ

Կոնգրեսում
ադիր համանա
 գործունեու
իկյան հասար
իրողություն, 

ախացել է 
ապատասխան
ական ինստիտ
րեսական Թ
արած իր առա
կին զինվորակ
ող ժողովուրդ
քը եւ, որ

ագայում եւս շ
ար պահանջին

փակելով հա
է, որ ամերիկ
տակին՝ Արցա
աչմանն ընդա

նակության եւ

Դ Դաշնութ
Ղարաբա

խանցելու հ

աստանում ար
վի Դաշնությա
րկել 1921 հ

րինի փոխանց

6  

նաչման հա
նքերը: 
 որ հենց ամ

անկախությ
ն ազդակները
արդակի օրե
ձեւերի տեսք
մ են Արցախի
ար պայքարո

ՄՆ-ի հավատ
ափարին»,- ը

ն հայտնելով հ
դարձել է Կոնգ

Արցախի 
ան ձեւավոր

հայտնել 
ական, տնտ

պակցությամբ:
մ Հայկական
ախագահ Ֆր
ւթյունը հիմն
րակությանը 
որ Արցախը 

միջազգային
ն եւ ունի
տուտներ: 
Թուլսի Գեբ
աջին այցի մա
կան քաջ գիտ
դների կողմից
րպես իշխա
շարունակելու
: 

անդիպումը՝ խ
կացի գործըն

ախի միջազգայ
առաջ մի ք
ւ բարձր գնահ

թյան խորհ
աղն Ադրբեջ
հարցը. Նոր

 

րեւմտահայեր
ան խորհրդի

հուլիսի 5-ին 
ցելու հարցը։ Ա

արցում կոնգ

մերիկյան նա
թյունն ու 
ը, որոնք արտ
նսդիր մարմի

քով: Նման բ
ի ժողովրդին
ում, այլեւ մե

տարմությունն 
ընդգծել է 

հանդիպման 
գրեսի Հայկա

իշխանությո
րված ավանդ

Արցախում 
տեսական եւ 

 
ն հարցերի 

րենկ Փալոուն
նականում ն
հասցնելու Ա
իրավական ե

ն իրավունք
ի արդյունա

բըրդը, խոս
ասին, ընդգծե

տակցում է պա
ց խաղաղութ

անության ն
ւ է աջակցել 

խորհրդարան
նկերների այց

ային ներգրավվ
քայլ է, որն
հատանքի: 

հուրդը պետ
ջանին ապ
րատ Տեր Գ

րի կոնգրեսը 
ի նախագահի

Ղարաբաղը
Այս մասին սե

գրեսականներ

ահանգներից ե
ազատություն

տահայտվում ե
ինների կողմի
բանաձեւերը 
ն ազատությա
եկ անգամ ե

ազատությա
խորհրդարան

համար՝ Ֆրեն
ական հարցերո
ունների միջ
դույթներին 

տարեցտար
սոցիալակա

հանձնախմբ
նը շեշտել է, ո
նպատակ ուն
Արցախի մասի
երկիր է, որ ա
քի նորմերի

ավետ գործո

սելով Արցա
ել է, որ որպե
ատերազմի մե

թյան ընկալմա
ներկայացուցի
արցախցիներ

նի նախագահ
ցը միասնակա
վածությանն 
ն արժանի 

տք է քննի 
օրինի 

Գրիգորյան
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ին՝ 
լրագ
ռազ
«Ես
աշխ
ղար
անկ
ուղղ
խոր
նա 
կքնն
Ուկր
1921
փոխ
 

Հ
հ

Այս 
Ռու
76,9
սեպ
դիրք
ուսո
«Հա
խու
Նրա
երկի
տոկ
Ռու
Ռու
համ
14 տ
համ
տոկ
 

Հ

Հայա
մաս
նախ
դաշ
Փաշ

Հայաստան–
գրողների հ
զմական–քաղա
ս ղեկավարու
խատում ենք Դ
րաբաղյան հ
կախությունը 
ղությամբ։ Վե
րհրդի ղեկավա
հարցազրույց
նարկի 
րաինային  հա
1 հուլիսի 5
խանցելու հար

Հայաստան
համարում 

տարվա մայի
ւսաստանին բ
9 տոկոսը եւ 
պտեմբերի 27

քորոշումներ»
ումնասիրությ

ասարակական
ւմբ» ՀԿ-ի (AP
ա խոսքով, 2
իր է համարել
կոսը: 
ւբեն Սարգս
ւսաստանին ո
մարողների 46
տոկոսը՝ ԵՏՄ

մարողների 3
կոսը՝ ԵՏՄ-ին

Հայաստան
անօդաչու

աստանում ա
սին սեպտեմբե
խարար Վիգե
շինք խմ
շինյանի  հարց

–Սփյուռք 6-ր
հետ հանդիպ
աքական գործ
ւմ եմ արեւմ
Դաշնության 
հարցի կար

ճանաչելու 
երջերս մենք ն
ար Վալենտին
ցում ասել էր,

Ղրիմն 
անձնելու հար
5-ին Ղարաբա
րցը»,– ասել է 

նում Ռուսա
մոտ 78 տո

տոկ

իսին անցկացվ
բարեկամ երկ

թշնամի՝ 3,9
7-ին, «Դեպի
» հաս
յան արդյունք

ն հետազոտ
PR Group) նախ
016 թվական
լ հարցվածներ

սյանը հատ
ոչ բարեկամ կ
6,8 տոկոսը կ
Մ-ին: Իսկ ա
1,6 տոկոսը կ
: 

նը սեփակա
ւ սարքեր է 

Սարգ

անօդաչու սա
երի 13-ին ԱԺ
են Սարգսյա
մբակցության
ցին։ 

È

րդ համաժողո
պման ժամա
ծիչ Նորատ Տե
մտահայերի 
խորհրդում ե
գավորման 

ու շրջափա
նամակ էինք գ
նա Մատվիեն
, թե Դաշնութ

ապօրինի
ցը։ Ահա, խնդ
աղը Ադրբեջ
Տեր Գրիգորյա

աստանին բ
ոկոսը, թշնա
կոսը 

 
ված հարցմա

կիր է համար
9 տոկոսը: Այ
ի Հյուսի՞ս, 
սարակական 
քները ներկա
տությունների
խագահ Ռուբե
նին Ռուսաստ
րի 61 տոկոսը

տկանշական 
կամ թշնամակ
կողմնակից է 

ահա Ռուսաստ
կողմնակից է

ան տեխնոլո
արտադրո

գսյան 
 

արքեր են ար
Ժ–ում ասել է պ
անը՝ պատաս
ն ղեկավ
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ովի շրջանակ
անակ, ասել
եր Գրիգորյան
կոնգրեսը, մ

եւ Պետդումայ
եւ Ղարաբա

ակումն հան
գրել Դաշնութ
նկոյին՝ նշելով
թյան խորհու
ի կերպ
դրեմ, քննե՛ք ն
ջանին ապօր
անցը։ 

բարեկամ է
ամի՝ մոտ 4

 

ն արդյունքնե
րել հարցվածն
յս մասին այ
թե՞ Արեւմո

կարծ
այացնելիս նշե
ի առաջատ
են Սարգսյան
տանին բարեկ
ը եւ թշնամի՝ 

համարեց, 
կան պետությ
ԵՄ-ին, եւ մի

տանին բարեկ
է ԵՄ-ին, եւ 

ոգիաներով
ում. Վիգեն 

րտադրվում։ 
պաշտպանութ
սխանելով «Ե
վար Նի

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

կում 
լ է 
նցը։ 
մենք 

այում 
աղի 

նելու 
թյան 
վ, որ 
ւրդը 
պով 

նաեւ 
րինի 

է 
4 

երով 
ների 
սօր՝ 

ուտք 
ծիքի 
ել է 
տար 
նը: 
կամ 
11,3 

որ 
թյուն 
իայն 
կամ 
36,1 

վ 

Այս 
թյան 
Ելք» 
իկոլ 

 
Նա նշ
արտա
իր սա
սեփակ
հիման
մարտ
լավ»,–
 
ՀՀ կ
Տիգ

Երկու
աջակց
պեղու
ին՝ լրա
արշավ
պեղու
քաղա
Նրա խ
աջակց
առան
տրամ
հետա
«Փառք
աջակց
մակա
բարդ 
Այդուհ
զբաղե
Պետր
Դրա հ
շատ լ
համա
Նրա 
իրակա
որտեղ
Հնագե
հինգե
միայն 

ր,  2017 թ.  էջ 7

իր 

շեց, որ Ադրբե
ադրում։ Դրան
արքերն է արտ
ական տեխնոլո

ն վրա։ «Ն
տական առաջա
– հավելեց նախ

կառավարո
գրանակերտ

պե

ւ տարի առաջ
ցություն ցու
ւմների իրակա
ագրողների հ
վախմբի ղե
ւմներ է իրա

աքի ավերակնե
խոսքով՝ չնայա
ցություն են 

նձին բարերա
մադրում՝ պե
ագա աշխատա

ք Աստծո, մ
ցում։ Պետք

արդակով Ղար
է միջազգա

հանդերձ, հա
եցնելով մեծ
րոսյանը։ 
հետ մեկտեղ, 
լավ է պահպա

ապատասխան
խոսքով՝ Տիգ

անացվել են հ
ղ վերջինիս բա
ետը հայտնե

երորդ ուղղան
ն հիմքն է պահ

7  

եջանն իր սեփ
ն ի պատասխ
տադրում նաե
ոգիաներով, ա

Նրանք կատ
ադրանքները,
խարարը։ 

ությունը հր
տում իրակ

եղումներին

ջ ՀՀ կառավար
ւցաբերել Տի
անացմանը։ Ա
հետ հանդիպ
եկավար Հա

ականացրել Տի
եր Լեռնային Ղ
ած տվյալ հան

գտել ի դեմս
արների, որ
եղումների 

անքները շարո
մեզ գոնե ԼՂ

տք է հասկ
րաբաղը ճանա
ային որեւէ 
արազատ եր

ծամիտ դիրք

Պետրոսյանը
անվել որպես 
նում է դասա
գրանակերտո
հյուսիսում գտ
արձրությունը
ել է նաեւ, 
նկյունաձեւ ա
հպանվել։ 

փական անօդա
խան՝ նախար
եւ Հայաստա
այլ ոչ թե ուր

տարել են ե
, եւ ժամանա

րաժարվել 
կանացվող 
ն. հնագետ

րությունը հրա
իգրանակերտո
Այդ մասին սե

պման ժամանա
ամլետ Պետր

իգրանակերտ
Ղարաբաղում
նգամանքին, գ
ս ԼՂՀ ղեկա

րոնք քիչ մ
իրականացմա

ունակելու համ
ՂՀ  իշխանո
կանալ, որ 
աչված չէ, եւ ա

աջակցությո
րկիրն էլ է 
քորոշում»,–

ը նշել է, որ Տ
պատմական 

ական բոլոր չ
ում հիմնակա
տնվող բերդա
ը տեղ–տեղ հա

որ նրանք 
աշտարակն են

 

աչու սարքերն
րարն ասաց, ո

անը, ընդ որու
րիշի գծագրեր
եւ կկատարե
ակի հետ ավե

է աջակցե
ղ գիտական

 
աժարվեց որե
ում գիտակա
եպտեմբերի 8
ակ, հայտնել 
րոսյանը, որ

տում (հնագու
մ–խմբ.)։ 
գիտնականներ
ավարության 

միջոցներ չե
անն ուղղվա
մար։ 
ություններն ե

քաղաքակա
այդ պատճառո
ուն ստանալ

մեզ մերժե
պարզաբանե

Տիգրանակերտ
հուշարձան 

չափանիշների
ան պեղումներ
ապարսպի մոտ
ասել է 4 մետր

արդեն թվո
ն պեղում, որի

ն է 
որ 
ւմ, 
րի 
են 
ելի 

լ 
ն 

եւէ 
ան 
8–

է 
րը 
ւյն 

րն 
եւ 
են 

ած 

են 
ան 
ով 
լը։ 
ել՝ 
եց 

տը 
եւ 

ին։ 
րն 
տ, 

րի։ 
ով 
ից 



 

 

Հնա
Տիգ
կամ
Պետ
վաղ
Տիգ
ընդլ
«Մե
մենք
ընդհ
մեկտ
ցուց
ից 
բան
 

Ստե
մար
հան
նախ
Անդ
խոր
«Մե
Հայա
պար
երկր
կառ
որ տ
նպա
ամբ
անհ
տար
կազ
ներկ
կատ
անո
գործ
Օրի
բան
այլե
Հայո
մոտ
մոտ
հար
են: Ա
են ե

ագետն ընդգծե
գրանակերտու
մ արծաթյա հա
տրոսյանը նշե
ղ քրիստոնեա
գրանակերտու
լայնման կարի

եկ տարում այ
ք դժվար թ
հանուր պատ
տեղ  հավելե
ցաբերվող աջա

40 օր աշ
նվորների փոք

Ստեղծվող
խորհրդա

եղծվող Համա
րմին է: Ս
նդիպման ժա
խարար Հրանո
դրադառնալով
րհուրդը պարտ
ենք չենք կարո
աստանի, Լե
րտադիր լինե
րներում սով

ռույցներ գործ
տեղ՝ նախագա
ատակը: Դժբ
բողջ աշխարհ
հրաժեշտությո
րիները ցույց

զմակերպությո
կայացուցիչնե

տարում: «Սա
ում այն, ինչ 
ծունեության 

ինակ՝ ղարաբա
ն ունեն ոչ միա
եւ Սփյուռքը,
ոց ցեղաս

տեցումները 
տեցումներից, 
րցումներ ներկ
Այնպես որ, ա

երկկողմանի օ

ել է, որ ներկ
ւմ հայտնաբե
այելիներ, ինչպ
ել է, որ գիտ
կան շրջանին

ւմ պեղո
իք ունեն։ 
յդ հիասքանչ 

թե կարողան
տկերը»,– պա
ելով, որ ԼՂ
ակցության շն

շխատել՝ ներ
քրաքանակ մի

ղ Համահա
ատվական մ

նախա

ահայկական խ
Սեպտեմբերի 
ամանակ այ
ուշ Հակոբյան
վ այն հար
տադի՞ր կառո
ող այնպիսի մ
ռնային Ղար
լ: Սա բացառ

վորաբար տա
ծում են. ինչ-որ
ահին առընթե
բախտաբար, 
հով, եւ այս պ
ուն կա»: Ըս
ց են տալիս,
ունների 
երը ժամանու

ա չի նշանակո
մենք ասել 
ոլորտներում

աղյան խնդրի
այն Հայաստա
, լոբբիստակ
սպանության 

կարող ե
եւ Սփյուռքն, 
կայացնել, որո

այսպիսի քննա
օգտակար լինե

È

կայիս պեղում
րվել են զենքի

պես նաեւ ոսկյ
նականներն ա

ն։ Սակայն, հն
ումների 

պատի 15-20
նանք կազմե
արզաբանել է
ՂՀ կառավար
նորհիվ իրենց
րգրավելով հ
ի խումբ։ 

այկական խ
մարմին է. ս
արար 

խորհուրդը խ
5-ին՝ լրա

ս մասին ա
նը: 
րցին, թե 

ույց է լինելու, ն
արմին ստեղծ

րաբաղի եւ Ս
ռվում է: Մեծ 
արբեր ձեւա
ր տեղ կոնգրե
եր խորհուրդ:

ճակատագի
պոտենցիալը 
ստ նախարա
 որ մեր Սփ

ղեկավար
ւմ են, լսում, 
ում, որ նրան

ենք: Սակայ
մ շտկումներ 
ի վերաբերյալ 
անն ու Լեռնա
կան կազմակ

հարցում
են տարբեր

ավելի ազատ
ոնք պետակա

արկումները, ժ
ել»,- ընդգծեց 
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մների ընթացք
ի մասեր, բրո
յա զարդեր։ 
արդեն հասել
նագետի խոսք
աշխատանքն

0 մետրը բացե
ել այդ քաղա
է նա՝ դրա հ
րության կող
 հաջողվում է

հնագետների 

խորհուրդը 
սփյուռքի 

 
խորհրդատվակ
ագրողների հ
ասաց սփյու

Համահայկակ
նախարարը ն
ծել, որը կարո
Սփյուռքի համ

սփյուռք ունե
աչափերով նմ
ես է կոչվում, 
 Ո՞րն է գլխա

իրը մեզ ցրե
կոնսոլիդացն

արի՝ անցած 
փյուռքի հայտ
րները 

հստակեցում
նք մեկնում են
յն նրանք իր

են կատար
ասելու եւ ան

ային Ղարաբա
կերպություննե
մ պետութ
րվել Սփյու

տ լինելով, կար
անից տարբերվ
ժողովները կա
Հակոբյանը:

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

քում 
ոնզե 

լ են 
քով, 
ներն 

ելով՝ 
աքի 
հետ 

ղմից 
է 30-

եւ 

կան 
հետ 
ւռքի 

կան 
նշեց. 
ղ էր 
մար 

եցող 
ման 
ինչ-

ավոր 
ել է 
նելու 

25 
տնի 

եւ 
մներ 
ն եւ 
րենց 
րում: 
նելու 
աղը, 
երը: 

թյան 
ւռքի 

րող է 
վում 

արող 

Ինչ վե
այս հ
գրեթե
մոտեց
է կազմ
տեղի 
շրջան
 

Հ
տար

Հայաս
միտու
տարիք
թվի մ
այսօր՝
առթիվ
աշխա
Տարեց
Գեւոր
Նրա խ
է 100 
ապրո
իսկ Ե
«Ընդ ո
Անահի
հիմնա
Հայաս
կկազմ
ստացվ
հետ 
կենսա
ապահ
աշխա
«2017թ
«Ծերա
սոցիա
ռազմա
մատչե
ընդգծ
 

Երկար
այսօր՝
անվտա
Հակոբ
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երաբերում է խ
հարցերը արդ
ե 20 տարի
ցումը հետեւյա
մավորվի հաջ
կունենա այս

նակում»,- հավ

Հայաստան
րեկան է, ապ

գյուղո

ստանում տա
ւմ է նկատվո

իքի մարդկանց
մոտ 13 տոկոս

՝ սեպտեմբեր
վ հրավիրված

ատանքի եւ ս
ցների հիմն

րգյանը: 
խոսքով, այսօ
 տարին լրա

ում է Գեղարք
Երևանում 100

որում՝ նրանց
իտ Գեւորգյ

ադրամի 
ստանում 205
մեն բնակչութ
վում է, որ Հ
կապված առ

աթոշակ վճա
հովելու եւ այ

ատունակ տար
թ․ կառավա
ացման հետեւ
ալական պ
ավարությունո
ելի եւ որակյ
ծեց Անահիտ Գ

Մահա

րատեւ հիվա
՝ սեպտեմբե

տանգության 
բյանը։ 

8  

խորհրդի աշխ
դեն երկար ժ
ի, շարունակ
ալն է՝ Համահ
ջորդ տարվա մ
ս ամիս հոբե
վելեց Հրանուշ

նի ամենատ
պրում է Գե

ում. Անահի
 

արեց բնակչ
ում. ներկայու
ց թիվը կազմո
սը (շուրջ 390
րի 30-ին, Տա
ծ մամուլի աս
սոցիալական 
նահարցերի 

րվա դրությա
ացած 85 մար
քունիքի Երան
0 և ավելի բա
 մեծ մասը կա
անը նշեցմ 

կանխատես
50 թ․ 65-ից բ
թյան 22-23 տ
Հայաստանը ծ
ռաջանում են

արելու, սոցի
այլն. բացի այ
րիքը։ 

արության հա
ւանքների հա
պաշտպանութ
ում» ամրա
յալ ծառայութ
Գեւորգյանը: 

ացել է Գորի

անդությունից
երի 30-ին, 
ծառայության

խատանքին եւ
ժամանակ քն
կեց նախար

հայկական խո
մայիսին: Եվ ա

ելյանական մի
շ Հակոբյանը:

տարեց բնա
եղարքունի

իտ Գեւորգյ

չության թվի
ւմս 63 տարե
ում է մշտակա
0 հազար մար

արեցների միջա
սուլիսի ժամա
հարցերի նա

բաժնի պ

ամբ հայաստա
րդ, ամենատ

նոս գյուղում՝ 
արձր տարիքի
անայք են»: 

որ ՄԱԿ-ի 
սումների 
բարձր տարի

տոկոսը։ Այսի
ծերացող երկ
ն տնտեսակա

իալական ծա
ս, նվազում է

ավանությանն 
ղթահարման 

թյան 2017
ագրվել են 
թյունների տր

իկ Հակոբյա

ց հետո 71 
մահացել է 

ն նախկին տ

ւ անդամների
ննարկվում ե
րարը: «Այսօ
որհուրդը պետ
առաջին նիստ
իջոցառումներ
  

ակիչը 115 
իքի Երանո
յան 

ի ավելացմա
եկան եւ բարձ
ան բնակչությա
րդ): Այս մասի
ազգային օրվ

անակ նշել է Հ
ախարարությա
պետ Անահի

անում բնակվո
տարեց բնակի

115 տարեկա
22 բնակիչ կա

Բնակչությա
համաձայ

իք ունեցողներ
նքն, ըստ նրա

կիր է, իսկ դր
ան խնդիրնե

առայություննե
է բնակչությա

արժանացա
եւ տարեցներ

7-2020 թթ
տարեցների

րամադրումը»

անը 

 
տարեկանո
ՀՀ Ազգայի

տնօրեն Գորի

ին, 
են՝ 
օր 

տք 
տը 
րի 

ոս 

ան 
ձր 

ան 
ին, 
վա 
ՀՀ 
ան 
իտ 

ւմ 
իչը 
ան, 

ա. 

ան 
յն, 
րը 
ա, 

րա 
եր՝ 
եր 

ան 

ած 
րի 
թ․ 
ին 
»,-

ւմ 
ին 
իկ 



 

 

Նշե
2016
գնդա
պաշ
պաշ
Կեն
Ծնվ
1963
Պոլի
1969
անվ
Աշխ
1970
օպե
բաժ
1991
վար
գլխա
1995
նախ
1997
անվ
1999
տեղ
2003
ծառ
2004
հրա
անվ
ՀՀ 
ծառ
երկա
Կոչո
Գեն
«Մա
Սուր
ՀՀ վ
ՀՀ վ
 
Ար

Թ

Թու
հան
անվ
Ինչպ
ը,  
անո

նք, որ 
6թ.  փետրվ
ապետ Գորիկ
շտոնից, նշա
շտոնում։ 

նսագրական 
վել է 1946 թ.–ի
3-1968 թթ. –
իտեխնիկակա
9-1970 թթ. 
վտանգության
խատանքային
0-1991 թթ. 
երլիազոր, բա
ժնի պետ։ 
1-1995 թթ. - 
րչության 2-ր
ավոր վարչութ
5-1997 թթ.
խարարության
7-1999 թթ. 
վտանգության
9-2003 թթ. - 
ղակալ։ 
3-2004 թթ. 
ռայության տն
4 թվականի

ամանագրով 
վտանգության
Նախագահի 

ռայությունը ա
արաձգվել է մ
ումներ եւ շքա

ներալ-գնդապե
արտական խա
րբ Վարդան Մ
վարչապետի հ
վարչապետի հ

րևմտյան 
Թուրքիայի մի

ւրքիայի մի
նդիսավորությ
վան մշակութա
պես տեղեկա
Վագըֆ գյու

ունով մշակու

ՀՀ նախա
վարի 12-ի 
կ Հակոբյանն

անակվել ՀՀ 

տվյալներ 
ի, փետրվարի 
– ուսանել է 
ան ինստիտու

անցել է 
ն կոմիտեի բա
ն 

- ՀԽՍՀ Պ
աժանմունքի պ

ՀՀ Ազգային
րդ վարչությա
թյան պետ։ 
 - ՀՀ 
ն 2-րդ գլխավո

- ՀՀ Ներ
ն նախարարի 
ՀՀ Ազգային 

- ՀՀ ԿԱ 
նօրենի տեղակ
ի նոյեմբերի

նշանակվել
ն ծառայությա

2011 թ. փե
ազգային անվ
ինչեւ 2016 թվ
անշաններ 
ետ (17 դեկտե

աչ» 2-րդ աստի
Մամիկոնյանի
հուշամեդալ (2
հուշանվեր (20

Հայաստա
իակ հայկակա

կենտրոն 

իակ հայկա
յամբ բացվե
ային կենտրոն

ացնում է Ստ
ւղում պատրի
ւյթի կենտրո

È

ագահ Սերժ
հրամանագր

ն ազատվել էր
նախագահի

11–ին, Լենին
Կ. Մարքսի 
տում: 

Մինսկի ԽՍ
արձրագույն դա

գ
ՊԱԿ-ի օպե
պետ, բաժնի 

ն անվտանգու
ան պետի 

Ազգային ա
որ վարչությա

րքին գործեր
տեղակալ։ 
անվտանգութ

Ազգային ա
կալ։ 
ի 8-ին Հ
լ է ՀՀ 

ան տնօրեն։ 
ետրվարի 16-ի
վտանգությա

վականի փետր

եմբերի 2009 թ
իճանի շքանշա
ի շքանշան։ 
2006)։ 
013)։ 

ան 
 
ան գյուղում 
են բացել 

ական Վա
ել է Մեսրոպ
նը։ 

տամբուլի հայկ
իարք Մեսրո
ոնի բացումի
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Լույս 

ժ Սարգսյա
րերով գեներ
ր ԱԱԾ  տնօր
ի խորհրդակա

նականում։ 
անվան Երեւա

ՍՀՄ Պետակ
ասընթացներ։
գործունեությ
երլիազոր, ավ
պետի տեղա

ւթյան պետակ
տեղակալ, 2

անվտանգութ
ան պետ։ 
րի եւ ազգա

թյան նախարա

անվտանգութ

Հ Նախագա
ԿԱ Ազգա

ի հրամանագ
ն մարմիններ
րվարի 11-ը։ 

թ.)։ 
ան։ 

մշակութայի

 
ագըֆ գյուղ
պ Մութաֆյա

կական «Ակո
ոպ Մութաֆյա
ից առաջ գյո

 

 Սեպտեմբեր

Ամսագի

անի՝ 
րալ-
րենի 
անի 

անի 

կան 
 
յուն 
վագ 
կալ, 

կան 
2-րդ 

թյան 

ային 

արի 

թյան 

ահի 
ային 

գրով 
րում 

ին 

ղում 
անի 

ոս»–
անի 
ուղի 

Սուրբ
որից հ
Մշակո
համայ
քաղա
եւ այլ 
 
Աղթ

Աղթա
պատա
NEWS
հայկա
հայտն
իշխան
Նշենք
Աղթա
բացվե
Այնուհ
Թուրք
տարի
թույլտ
Թուրք
հայտա
իրակա
թույլտ
սեպտե
Վերջի
Պոլսո
կայաց
ահաբե
հայտա
իշխան
ծիսակ
Այս խ
զեկույ
պետքա
Հիշեցն
թվակա
Արծրո
նկարի
զարդա
զարդա
հարթո
հաշվի
ժամեր
Արծրո
Քրիստ
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բ Աստվածած
հետո տոնակա
ութային կեն

այնքի բազմ
աքապետը,  Հա

թուրք պաշտո

թամարի հա
անընդմե

ամար կղզու 
արագ չի մատ
S.am-ի հետ 
ական բաժն
նեց, որ 
նությունների

ք, որ Թուր
ամարի Սուրբ
ել է այցելութ
հետ Պոլսո 
քիայի կառավ

ին մեկ ա
տվություն ս
քիայի մշակո
արարեց, թե 
անացնելու ե

տվությունը: Պ
տեմբերի երկրո
ին անգամ այս
ո հայոց պատ
ցրեց Վանի 
եկչական հա

արարել։  Դր
նությունները 
կատարությու
խնդրին իր «
յցում ան

քարտուղարու
նենք, որ Աղթ
աններին կառ
ունու պատվե
իչ Մանվելի 
արված են 
աքանդակներ
ությունը։ Զա

ի է առել հն
րի լուսավորո
ունու դիմաք
տոսը, որին ար

9  

ծին եկեղեցում
ան ճաշ է մատ
նտրոնի բացմ
մաթիվ ներ
աթայի Սամա
ոնյաներ։ 

այկական եկ
եջ պատարա

հայկական 
տուցվելու: 
տ զրույցում 
նի խմբագիր

պատճառը 
ի թույլ չտալն է
րքիայի կառ

բ Խաչը 2007
ւթյունների հ

Հայոց պա
վարությանը՝ 
անգամ պա
ստանալու հ
ույթի նախա

արդեն կա 
ւ եկեղեցու 

Պատարագի ա
որդ կիրակի: 
ստեղ պատար

տրիարքարանն
Սուրբ Խա

արձակումներ
րանից հետո

ը դադ
ւններն Աղթամ
«Աշխարհում 
նդրադարձել 
ւթյունը: 
ղթամարի Սու
ռուցվել է Վաս
երով` ճարտա

կողմից։ Տա
6 հորիզ

րով, որոնք 
արդաքանդակ
նարավոր դի
ությունը։ Պա
քանդակն է,

արքան պարզու

մ պատարագ
տուցվել հյուրե
մանը ներկա
րկայացուցիչն

անդաղի շրջա

կեղեցում 3
ագ չի մատ

եկեղեցում 

«Ակոս» պ
ր Բագրատ 

ոչ թե 
է, այլ անվտան
ռավարության
7թ.–ին վերա
ամար որպե

ատրիարքարա
Աղթամարի 

ատարագ ի
համար: 201
րար Էրթուղ
Սուրբ Խաչո
գմբեթին խա
անցկացման 

րագ մատուցվ
ն արդեն 201

աչ եկեղեցու 
ը հաշվի ա
ո էլ արդե

դարեցրին 
մարի հայկակ
կրոնի ազա

էր ն

ւրբ Խաչ եկե
սպուրականի 
արապետ, քա
աճարի արտա
զոնական շա

չեն խախտ
կները ստեղծ
իտանկյուններ
ատերից մեկի
, կողքին՝ ո
ւմ է եկեղեցու

գ է մատուցվե
երին։ 

ա են եղել հա
ներ, Հաթա
նի քայմաքամ

3-րդ տարի
տուցվի 

 
այս տարի 

պարբերական
Էստուկյան

Թուրքիա
նգությունը: 
ն միջոցներո

անորոգվել է 
ս թանգարա

անը դիմել է
Սուրբ Խաչո

իրականացնել
10-ի մարտի
ղրուլ Գյունա
ում պատարա
աչ տեղադրել

օր նշանակվե

վել է 2014թ-ի
5թ.-ին որոշո

պատարագ
առնելով, չեղյա
են Թուրքիա

կրոնակա
կան եկեղեցու

ատության» նո
նաեւ ԱՄ

եղեցին 915-92
իշխան Գագի

անդակագործ 
աքին պատեր
արք կազմո

տում պատեր
ծելիս Մանվե
րը և տարբե
ի վրա Գագի
ողջ հասակո
ւ մանրակերտ

ել, 

այ 
այի 
մը 

ն 

էլ 

նի 
նը 

այի 

ով 
եւ 

ան: 
էր 
ւմ 
ու 
ին 

այը 
ագ 
ու 
եց 

ին: 
ւմ 

գը, 
ալ 

այի 
ան 
ւմ: 
որ 

ՄՆ 

21 
իկ 
և 

րը 
ող 
րի 
ելը 
եր 
իկ 
ով 

տը։ 



 

 

Ստա
գրու
Բեյօ
Լուս
արտ
Տեղ
ավտ
հսկա
իրեն
ու փ
 

Ստա
պլա
է Վա
կան
պետ
Բնա
կազ
Հայ 
սեֆ
բնա
մոտ
ավե
Թու
լինե
Պետ
կար
եկեղ
նախ
սեփ

Ստամբո

ամբուլում հա
ւմ է, որ սեպտ
օղլու թաղամ
սավորիչ եկե
տեֆակտներ գ
ղի բանկիչները
տոմեքենայում
այական նկա
նց նկատել են

փախել։ 

Թուրքիա
համայնքն

կղզին

ամբուլի Իշխ
անը Թուրքիայ
ատիկանի Ռ
նդրադառնա 
տության կո
ապահպան ա
զմակերպել նա

քրիստոնյան
ֆարդյան հրեա
ակեցված, ինչպ
տ 14 հազար բ
ելացնելու դե
ւրքիայի հնագ
ելու բնույթը։ 
տության 
րգավիճակը 
ղեցիներին, վ

խատեսվում 
փականատերե

ուլում հայկ
կողոպ

այկական եկե
տեմբերի 15-ի

մասում գտնվո
եղեցի են ն
գողացել։ 
ը նկատել են գ
մ տեղավորե
արն ու խաչե
ն՝ հանցագործ

այում հայկ
ները պայք
ների պահպ

խանաց կղզի
յում բողոքի ա
Ռադիոն։ Ն

լողափերին, 
ողմից պահ

ակտիվիստներ
աեւ քրիստոնյա
ները, ուղղափ
աները այս կ
պես Թուրքիա
բնակիչներին ա
եպքում կղզի
գույն բազմա

կողմից պ
կորցնելը 

վանքերին, սի
է գեղանկա

երից, որոնք հ

Èà

կական եկե
պտել 

եղեցի է կողո
ին կողոպտիչ
ող հայկական
երթափանցել

գողերին, երբ 
ել եկեղեցու
ելությունը։ Հ
ները մի կողմ 

կական ու հ
արում են Ի

պանման հա

իների վերակ
ալիք է առաջ 

Նախագծի շ
անտառներ

հպանվող շ
րից բացի, բո
ա եւ հրեակա

փառ հույները,
կղզիներում ա

այում ոչ մի այ
ավելի քան 50
իները կկորց

ակրոն եւ մշա

պահպանվող 
սպառնում 

ինագոգներին։
ար փայտյա 
հիմնականում
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Լույս 

եղեցի են 

 
ոպտվել։ Doğ
չները Ստամբ
ն Սուրբ Գրի
լ եւ կրոնակ

նրանք փորձե
ւց հափշտակ
Հասկանալով, 

են նետել գող

հրեական 
Իշխանաց 
ամար 

 
կառուցման 

բերել, հայտն
շինարարությո
րին, նախկին
շինություններ

ողոքի ակցիա
ն համայնքներ
կաթոլիկներն

այնքան խիտ
յլ տեղ։ Կղզին
0 հազար նորե
ցնեն Օսման

ակութային օջ

հուշարձա
է պատմակ

։  Միաժամա
տները օտա

 պատկանում

 

Սեպտեմբեր

Ամսագի

an-ը 
բուլի 
իգոր 
կան 

ել են 
կած 

որ 
ղոնն 

նոր 
նում 
ունը 
նում 
րին։ 

ա են 
րը։ 
ն ու 

տ են 
ների 
երին 
նյան 
ջախ 

անի 
կան 
նակ 
արել 
մ են 

հայերի
բազմա
Թուրք
Փամո
ցույցե
կղզին 
միջավ
 
Սփյ
 

Սի
ք

 

Սիրիա
սպառ
Սիրիա
Այվազ
«Մեր 
միակ 
վարժա
արտեր
լավ ա
վերջո 
վերակ
Հայր 
անփո
Սիրիա
որոնք
ենք մո
փող ե
մի մա
մեր կո
 

Սպ
Վար

Սեպտ
ժամա
խորհր

ր,  2017 թ.  էջ 1

իր 

րին եւ հրեա
ահարկ բնակե
ք գրող, Նո
ուկը, որը կղզի
երին։ «Գեղեց
ն վերածվում
վայրի կործան

ուռք 

իրիայում ա
քրդերից է 

այում ապրող
նում: Այս մաս

այի Ջեզիրեի 
զյանը: 
շրջանում ուն
վտանգը քր

արաններ, ա
երը, քանդում վ
առիթի, փորձո

կկարողանա
կանգնել մեր ի

Անդրանիկի
ոխարինելի ե
ան անփոխար
ք մենք ունենք
ուծում, ոչ դրո
ենք տալիս: Հո
ասը վերադառ
որցրածը»: 

պահանի թե
րուժ Մինաս

Հայաս

տեմբերի 22-ի
անում Հա
րդաժողովին 

10  

աներին։ Դր
ելի թաղամաս
ոբելյան մրցա
իներից մեկում
ցիկ հին Ստ
մ է դժոխ
նման եւ պրիմ

ապրող հայ
սպառնում

ղ հայերին 
սին  ասաց Սի
շրջանի առա

նենք ինքնապ
րդերից է գա

առգրավում ե
վարժարաննե
ւմ է մեզ օգնե
ա տեր կան
իրավունքները
ի խոսքով, 
երկիր է. «Մ
րինելի երկիր

ք Սիրիայում, 
ոշմաթուղթ են
ույս ունենք, ո
ռնա՝ կվերագ

եմական խ
սյանը հար

ստանից վե

ին, երբ Հայա
այաստան-Սփ

մասնակցած

րանց տեղեր
սեր կառուցվեն
անակի դափ
մ է ապրում, մ

տամբուլի մաս
խային առեւտ
միտիվության»

յերին վտա
մ. Հայր Անդ

վտանգ միա
իրիայում Կաթ
ջնորդ հայր Ա

պաշտպանությ
ալիս: Քրդեր

են քրիստոնյա
երը: Պետությ
ել, հուսով ենք
նգնել ամբողջ
ը:»,-ասաց նա
հայերի հա

Մեր՝ սիրիահյ
ր է, այն ազա

ոչ մի տեղ չո
նք տալիս, ոչ հ
որ, եթե արտ

գտնենք ու կվ

որհրդի ատ
րձակման է 
երադառնա

 
աստանից Նո

փյուռք հա
ծ  Սպահանի 

րում պետք 
ն։ 

փնեկիր Օրհա
միացել է բողոք
սին երազանք
տրի, շրջակ
»,– ասել է նա։

անգ միայն 
դրանիկ 

 
այն քրդերից 

թոլիկ եկեղեց
Անդրանիկ Ծ.Վ

յան ջոկատնե
րը մտնում ե
աների տներ
ունը սպասելո

ք, որ բանակը
ջ շրջանին 

ա: 
ամար Սիրիա
հյերիս համա
ատություններ
ունենք՝ ոչ հար
հոսանքի, ոչ ջր

տագաղթածներ
վերականգնեն

տենապետ 
է ենթարկվե
ալիս 

որ Ջուղա էի
ամահայկակա
 Հայոց Թեմ

է 

ան 
քի 
քի 

կա 
 

է 
ու 
Վ. 

եր, 
են 
րը, 
ով 

ը ի 
եւ 

ան 
ար, 
րը, 
րկ 
րի 
րի 
նք 

ել 

ին 
ան 
մի 



 

 

պատ
Խոր
գիշե
առջ
Ազգ
դիվա
վիրա
հան
Առա
Մին
«Նշե
Առա
հակ
հար
որեւ
Վար
հիվա
բուժ
եւ ա
բնա
Կատ
հար
պար
մար
կատ
նպա
Թեմ
մար
հան
չտրվ
անս
եւ ո
ավա
տեղ
հաղ
 
Ես

Մյա
քիմի
մաս
ընթ
Այս 
մշա
փոխ
Հետ

տվիրակությա
րհրդի ատեն
երվա ժամը 10
ջեւ հարձակմա
գային Առաջ
անից հայտնո
ավորել են 
նցագործները 
աջնորդարանի
նասյանը: 
ենք որ նույն

աջնորդ Սիփ
կառակ տարա
րձակման թիր
ւէ վնաս չի պա
րուժ Մինա
անդանոց եւ 
ժումները: Նրա
այսօր դուրս է

ակարան: 
տարված 
րուցվել է դատ
րզելու համա
րմինների կող
տարվել են, ս
ատակով առա
մի թեմակա
րմինները դա
նցագործ արա
վել որոշ լր

ստույգ տեղեկ
որ հարկավո

արտը, որպ
ղեկություններ
ղորդագրությա

ս հայ եմ, ա
Հայաստա

ա

անմարում բնա
իկոս  է եւ ս

սնակցելու Հա
թացավ սեպտե

համաժողովն
ակույթի պա
խանցել մեր
տեւաբար, այս

ան անդամնե
նապետ Վա
0-ի սահմաննե
ան է ենթարկվ
ջնորդարանի 
ում են, որ նրա
նրան եւ դի

փորձել 
ի ավտոմեքեն

ն մեքենայում 
փան Ծ. Վրդ
ածված լուրեր
րախ չեն դար
ատճառվել: 
ասյանն անմ

կատարվել են
ա առողջակա

է գրվել հիվան

հանցագործ
տական գործ
ր ընթանում 

ղմից, որոնց մի
սակայն քննու
այժմ հրապարա

լ առաջնորդ
ատապարտել
արքները, հայ
րատվամիջոց
կություններին
ր է սպասել 
պեսզի հն
ր փոխանցե
ան մեջ: 

այդ պատճա
նը. 60-ամյա

անգամ է Հա

ակվող 60-ամյ
սննդի տեխնո

այաստան-Սփյ
եմբերի 18-20-ը
ն, ըստ Տու Զ
հպանմանը:  
 ժառանգու
ս համաժողով
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երը, այդ թ
արուժ Մինա

երում իր  բնա
վել անհայտ ա

Սպահանի 
անք մահակով
իմել փախուս

են հար
նայի վրա, որո

է եղել նաեւ
դ. Քեչեջյանը
րի, Հայր Սու
րձել եւ նրան

միջապես տ
ն առաջին օգ

ան վիճակն այ
նդանոցից ու 

ծության 
ծ եւ դեպքի հ
է հետաքննո

իջոցով որոշ բ
ւթյան ընթաց
ակումներ չեն
դը, ժողովակ
լով այս ե
յտնում են ո
ների տարա
ն եւ մեկնաբ

մինչեւ քննո
նարավոր 
ել հանրությա

առով ես շա
ա Տու Զար

այաստանու

յա Տու Զար Մ
ոլոգ։ Նա Հա
յուռք 6-րդ հա
ը։ 

Զարի, նպաստ
«Մենք պ

ւթյունը նոր 
վը շատ արդ
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թվում Թեմակ
ասյանը, վերջ
ակարանի մուտ
անձանց կողմի

Հայոց Թ
վ եւ սուր զեն
ստի: Մինչ 
րձակվել ն
ում եղել է Վար

ւ թեմի թեմա
ը, այդուհանդ
ւրբը եւ վարո
նց ու մեքենա

տեղափոխվել 
նության եւ մյ
յժմ գոհացուց
տեղափոխվե

կապակցությա
հանգամանքն

ություն պատկ
բացայայտում

ցքը չխանգար
կատարվում:

կանությունը 
եւ նմանօրի
ր անհրաժեշտ

ածած սխալ 
բանություններ
ության ընթա

լինի ճշգր
անը»,-ասված

ատ եմ սիրո
րն առաջին
ւմ 

 
Մինթը ինժեն

այաստան է ե
ամաժողովին, 

տում է հայկակ
պարտավոր 

սերունդներ
դյունավետ է 

 

Սեպտեմբեր

Ամսագի

կան 
ջինս 
տքի 

ից: 
Թեմի 
նքով 
այդ 

նաեւ 
րուժ 

ակալ 
դերձ 
որդը 
ային 

է 
մյուս 
ցիչ է 
ել իր 

ամբ 
ները 
կան 

մներ 
րելու 
: 

եւ 
նակ 
տ է 

եւ 
րին, 

ացքի 
րիտ 

ծ է 

ում 
ն 

ներ–
եկել 
որն 

կան 
ենք 

րին: 
այն 

մարդկ
ասել է
NEWS
Մյանմ
«Մայր
Միայն
ղեկավ
հնարա
օտարե
տարի 
Կաթո
հայկա
միասն
Շարու
հայկա
այցելե
ժառա
տեղեկ
ասում
Նրա պ
եկել 
առաջ,
(Մարտ
Սարգի
են  «S
ցանցը
«Հայր
1980 
սկիզբը
զարգա
արեւա
պլանտ
հյուրա
Զարը։
Նրա պ
«Դրա 
հետ 
ամենա
Մյանմ
վախե
նրան 
հիշում
60 տա
հայրե
հարցի
Կինը ս
հայ եմ
 

Ն

 
Նիսի 
համա
բարեգ
Օգնու
ամբող
«Մենք
ու առ
դրանո

ր,  2017 թ.  էջ 1

իր 

կանց համար
է Տու Զար Մի
S.am-ի թղթա
մարի հայկակ
րաքաղաք Յա
ն երկու տար
վարի շնորհի
ավորություն 
րերկրացիների
ի առաջ՝ 201
ողիկոս Գարե
ական եկեղեց
նական դարձա
ւնակելով նա

ական սերուն
ել հայկական 

անգությունը, 
կությունը փո
մ է հայուհին:
պապի անունը

Երկրորդ 
,  աշխատել 
տին Սարգիս,
իս), ովքեր հ

Strand Hotel» շ
ը: 
րս հիմնել է պ

թվականից դ
ը։ Եվ ես 
ացման ուղ
ադարձային 
տացիայի համ
անոցների համ
։ 
պապը մահաց

համար մենք
կապ պահպ

ափոքրն էր 5
մայի բանակի 

ենում էր կապ
կկալանավոր

մ է Մինթը։ 
արվա մեջ ա

ենիք եւ պատա
ին՝ նա նշեց, 
սկզբում ժպտ
մ, այդ պատճա

Նիսի հայեր
Արց

հայերը ձմեռ
ար։ Այս մասի
գործական մի
ւթյունը տրամ
ղջ Պրովանս տ
ք գտել ենք այ
ռաքելու հնա
ով կօգնենք»,-

11  

ր, ովքեր բնա
ինթը: 
ակցի հետ 
կան համայնքի
անգոնում համ
րի առաջ մե

իվ իրապես ա
ունեցանք

ի, այլ երկրնե
14 թ. հոկտ

եգին Երկրորդ
ցի, որից հե
ավ »,-ընդգծել

ա նշել է, որ 
նդ։  «Մենք պ

եկեղեցի, ուս
մշակույթը: 

ոխանցենք հ

ը Մալխաս Մի
համաշխ

է հայտնի «
, Տիգրան Սար
հարավարեւե
շատ շքեղ հին

պլանտացիա 
դրվեց մեր փ

սկսեցի աշխ
ղղությամբ: 
է, որը շա

մար: Մենք տե
մար ենք սուր

ցել էր, երբ հայ
ք չենք կարող
պանել։ Հայր
5 երեխաներ

ի անձնակազմ
պ հաստատե
րեին եւ մենք

առաջին անգ
ասխանելով տ
որ արտասվ

տաց, հետո երե
առով շատ եմ 

րը ձմեռայի
ցախի հայե

ռային հագուս
ին  հայտնել 

իության նախա
մադրելու են 
տարածաշրջա
յդ ամբողջ սպ

արավորությու
- ասել է Պոլա

ակվում են ա

զրույցում նա
ի կյանքի մասի
մայնքն ունի մ
ենք կարողաց
անկախ դառ
ք շփումնե
երի բնակիչնե

տեմբերին, Ամ
դը եկավ Մյա
ետո մեր հա
լ է Մինթը։ 
Մյանմարում

պետք է կոչ 
սումնասիրել 

Մենք պ
հաջորդ սերո

ինաս է եղել։ Ն
արհային 

«Սարգիս եղբ
րգիս, Ավետ Ս

ելյան Ասիայո
նգաստղանի 

եւ սուրճի ար
փոքր ընտան
խատել իմ 

Մեր եր
ատ օգտակա
եղացիների ե

րճ ստեղծում»,

յրը դեռ փոքր 
ղացել հայկակ
րս ինժեներ–

րի մեջ։ Նա 
ում, այդ իսկ պ

ել օտարերկր
ք խնդիրներ 

գամ այցելելով
տպավորությո
վելու աստիճա
եխայի պես ա
սիրում Հայա

ին հագուստ
երի համար

ստ կգնեն Ար
է Նիսի հայ

ագահ Մացակ
Նիսի ու Մո

անի հայերը, հա
պառազինությ
ւններ ու հու

ադյանը։  

արտերկրում», 

ա պատմել 
ին։ 
մոտ 100 մար
ցանք մեր նո

ռնալ: Եվ մեն
եր ունենա

երի հետ: Երե
մենայն Հայո

անմար, այցելե
ամայնքն ավե

մ աճում է նո
անենք նրան

մեր հայկակա
պետք է ա
ունդներին », 

Նա Մյանմար
պատերազմի

բայրների» մո
Սարգիս, Արշա
ում հիմնադր
հյուրանոցներ

րտադրությու
նեկան բիզնես

հոր բիզնես
րկրի կլիմա
ար է սուրճ
ւ բարձրակար
,-պատմել է Տ

 էր։ 
կան համայնք
–էլեկտրիկ է
աշխատում է
պատճառով ն

րացիների հետ
կունենայինք»

վ պատմակա
ունների մասի
ան հուզված 

արտասվեց. «Ե
աստանը»։ 

տ կգնեն 
ր 

րցախի բանակ
յ-ֆրանսիակա
կ Պոլադյանը։
ոնակոյի, նա
ավելել է նա։
յունները գնել
ւյս ունենք, ո

- 

է 

րդ։ 
որ 
նք 
ալ 
եք 
ոց 
եց 
ելի 

որ 
նց 

ան 
այս 

- 

ր է 
ից 

ոտ 
ակ 
րել 
րի 

ւն: 
սի 
սի 

ան 
ճի 
րգ 
ու 

քի 
էր, 
էր 

նա 
տ. 
»,-

ան 
ին 
է։ 

Ես 

կի 
ան 
 
եւ 

ու 
որ 



 

 

Մալ
բաց
Մայ
հար
կազ
Այգի
ստա
ժամ
 

Իրա
հայ 
տվե
Հար
Քու
քվեա
պատ
քվա
«Հա
հար
իշխ
Մեն
փոփ
հայ 
 
Մի

Ի
ա

Իրա
հայտ
կողմ
փոխ

Մալայզի

լայզիական 
ցվել է Հայ
յմունախ Շա

րմար է խաղ
զմակերպելու հ
ին գտնվում 

ացել է նման 
մանել հայ վաճ

Իրաքի Ք
քվեարկե

աքի Քուրդիստ
պատգամավո

ել Ստամբուլի 
րցազրույցում 
ւրդիստանի տ
արկելու իրա
տգամավորի, 

արկել հանրաք
այերը եւ քրդա
րաբերություն

խանության հա
նք աջակցու
փոխություն է
պատգամավո

իջազգայի
Իրաքի Քուր

նկախացմա
կողմնակ

աքի Քուրդի
տնել է անկա
մնակիցների 

խանցմամբ՝ Բ

իայի Ջորջթ
Հայկակա

Պենանգ կղ
կական այգ

արիֆի խոսք
ղերի ու հաս
համար, հայտ
է Հայկական
անվանում 1

ճառականներ

ուրդիստա
ել հանրաքվ

Բակ

տանի ինքնավ
որ Արամ Շահ
հայկական «Ա

Արամ Շա
տարածքում 
ավունք ուն

քվեարկած 
քվեին։  
ական իշխան
ների մեջ են

ամար հաճո բ
ւմ ենք անկ
է բերելու»,–ա
որը։ 

ին          
րդիստանի
ան մասին 
կիցների հա

իստանի ղեկ
ախացման մ

հաղթանա
Բարզանին կ

Èà

թաունում բ
ան այգի 

ղզու Ջորջթա
գի։ Քաղաքա
քով՝ այգու 
սարակական 

տնում է The Su
ն փողոցից ոչ
9-րդ սկզբին,

ր։ 

անի հայերը
վեին. Արա
ոյան 

վար հատված
հին Բակոյան
Ակոս»–ին։ 

ահին Բակոյա
ապրող 4 հ

նեն 650 հա
հայերի մեծ 

նությունը 20
ն։ Այդ պատճ
բաները, մեր հ
կախությանը։

ասել է Իրաքի

ի ղեկավար
հանրաքվե

աղթանակի
կավար Մաս
ասին հանրա
ակի մաս
կոչ է արել 
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բացվել է 

 
աուն քաղաք
ապետ Դատ
տարածքը շ
միջոցառում

un Daily-ն ; 
չ հեռու։ Փող
 երբ այնտեղ

ը «այո» են 
ամ Շահին 

 
ծի խորհրդարա
նը հարցազրու

անը նշել է, 
հազար հայե
այ։  Ըստ 

մասը «այո

15–ից հետո 
ճառով քրդակ
համար էլ լավ
։ Դա դրակ
ի Քուրդիստա

ը հայտնել 
եում «այո»
ի մասին 

սուդ Բարզա
աքվեում «այո
սին։ Ruda

Բաղդադին 
 

Սեպտեմբեր

Ամսագի

քում 
տուկ 
շատ 
մներ 

ղոցը 
ղ են 

անի 
ւյց է 

որ 
երից 
հայ 

ո» է 

լավ 
կան 

վ են։ 
կան 
անի 

է 
»-ի 

անին 
ո»-ի 
aw-ի 

ու 

հարեւ
որոնք

«Դուք
ձեր կա
«այո» 
ու ցեղ
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Լույս Ամսագիր 

զարգացումը Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք միասնության և 
ողջ հայ ժողովրդի հավաքական նպատակների 
իրականացման գրավականն են,      

 
Կենսական նկատելով ազգային ինքնության 

պահպանման գործում հոգևոր, բարոյական ավանդական 
արժեքների շուրջ համախմբումը, հայ ընտանիքի 
ամրապնդումը և ծնելիության աճի խթանումը, 

 
Վերահաստատելով մեր համազգային 

պատասխանատվությունն Արցախի ժողովրդի` սեփական 
ճակատագիրն ազատ տնօրինելու անքակտելի իրավունքի 
իրացման, ժողովրդավարության զարգացման և միջազգային 
հանրությանը լիիրավ ինտեգրման հարցերում, 
 

Գիտակցելով Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի 
առջև առկա և հնարավոր նոր մարտահրավերներին 
միասնաբար` պետության, հայ եկեղեցու, համահայկական 
կառույցների և  համայնքային կազմակերպությունների 
ջանքերի համադրմամբ արձագանքելու և համահայկական 
խնդիրները համատեղ ուժերով լուծելու 
անհրաժեշտությունը, 

 
Համոզված լինելով, որ փոփոխվող աշխարհում 

Սփյուռքի համայնքների դինամիկ զարգացումը 
հնարավորություն է տալիս նորովի մասնակցություն բերելու 
Հայաստանի և Արցախի տնտեսական ու մշակութային 
զարգացմանը՝ այդպիսով նպաստելով հզոր հայրենիքի 
կառուցմանը,  

 
Փաստելով, որ Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրությունում  ամրագրված է հայապահպանմանն 
ուղղված քաղաքականություն վարելու և 
հայրենադարձությանը համակողմանիորեն նպաստելու 
պետության առաքելությունը, որը նոր որակ և 
բովանդակություն է հաղորդելու Հայրենիք-Սփյուռք 
հարաբերություններին,  

 
Հավաստելով, որ իր իրավունքների 

պաշտպանության ու արդարության վերականգնման համար 
հայության պայքարը հիմնված է համամարդկային 
արժեքների վրա և հանդիսանում է մեր համազգային 
գործակցության առանցքային ուղենիշներից մեկը, 

 
Ողջունելով Համահայկական խորհրդի՝ որպես 

համազգային առաջնահերթությունների ճշգրտման, 
ազգային ներուժի մեկտեղման և բարձր մակարդակի 
ռազմավարական երկխոսության հարթակի ձևավորման 
գործընթացը, 

 
Հավատարիմ մնալով Հայոց ցեղասպանության 100-

րդ տարելիցի Համահայկական հռչակագրի սկզբունքներին, 
 

Վերահաստատում ենք մեր 
պատրաստակամությունը՝ միասնաբար և փոխադարձ 
պատասխանատվությամբ, մարդկային, նյութական և 
հոգևոր ներուժի համախմբմամբ առավել ամրապնդել 
Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնությունը` այն 

ուղղորդելով հետևյալ նպատակների և խնդիրների  
իրագործմանը. 
 

Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի 
Հանրապետության հզորացմանը, անվտանգության 
ամրապնդմանը, բարգավաճմանը, աշխարհասփյուռ 
հայկական համայնքների համախմբմանը, ազգային 
ինքնության պահպանմանը, ինչպես նաև 
հայրենադարձության քաջալերմանը, 
 

Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ և արդարացի 
հանգուցալուծմանը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման 
իրավունքի իրականացման միջազգային ճանաչմանը,  
 
 Օսմանյան կայսրության և Թուրքիայի տարբեր 
վարչակարգերի կողմից պետականորեն ծրագրված և 
իրագործված Հայոց ցեղասպանության միջազգային 
ճանաչման, դատապարտման և դրա հետևանքների 
վերացման ուղղությամբ առավել համակարգված և 
միասնական քաղաքականության  իրականացմանը, 
ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ ուղղված 
հանցագործությունների կանխարգելման նպատակով 
միջազգային հանրության պայքարի առաջնագծում 
հաստատուն դիրքի պահպանմանը` այդ համարելով  որպես 
ցեղասպանություն վերապրած ժողովրդի` համամարդկային 
արժեքների և միջազգային իրավունքի վրա խարսխված 
բարոյական պարտք ողջ միջազգային հանրության առջև, 

 
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանն 

ուղղված գործընթացում իրազեկվածության առավել 
բարձրացմանը, պատմական հիշողության պահպանման ու 
փոխանցման կարևորմանը եւ այդ հանցագործության 
ժխտման, նսեմացման դեմ պայքարի իրականացմանը՝ այդ 
թվում իրավունքի ուժով,  

 
Հայաստանի պաշտպանվածության ամրապնդմանը, 

զինված ուժերի ռազմատեխնիկական, տեխնոլոգիական և 
մասնագիտական ներուժի արդիականացմանը, 
ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը` որպես 
տնտեսության զարգացման և տեխնոլոգիական 
առաջընթացի շարժիչ ուժ և «Ազգ-Բանակ» հայեցակարգի 
կենսագործման առանցքային ուղղություն, 

 
Աշխարհի տեղեկատվական տարբեր 

հարթակներում հայատյացության և հակահայ 
քարոզչության փորձերի դեմ միասնական պայքար 
ծավալելու և նման քաղաքականության ազդեցության 
չեզոքացման ուղղությամբ գործնական ծրագրերի և 
համակարգված գործունեության շարունակական 
իրականացմանը,  

 
Երիտասարդության շրջանում ազգային ինքնության 

հավաքական որակների տարածմանն ու ամրապնդմանը, 
հայ դպրոցի զորացմանը, հայ սերունդներին 
հայկականության ոգով դաստիարակմանը, հայեցի 
կրթության գործում ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
ներդրմանը, հայրենաճանաչության նոր ծրագրերի 
մշակմանն ու իրականացմանը, 
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Հայության մեջ սիրո, համերաշխության, 
հանդուրժողականության, վստահության և միասնության 
ամրապնդմանը, հայ մարդու անվտանգ ու արժանապատիվ 
կյանքի համար բարենպաստ միջավայրի ապահովմանը, 

 
Հայկական  համայնքների առջև ծառացած 

մարտահրավերների դիմագրավման ու հաղթահարման և 
հնարավոր այլ մարտահրավերների բացահայտման 
ուղղությամբ ջանքերի համադրմանը,  

 
Մերձավոր Արևելքի և, մասնավորապես, ծանր 

փորձությունների միջով անցնող Սիրիայի հայությանը 
համակողմանի աջակցության ցուցաբերմանը, այդ 
տարածաշրջանում հայկական հաստատությունների, 
պատմամշակութային կոթողների և մշակութային 
արժեքների պահպանմանը,   

 
Հայաստանի, Արցախի բնակավայրերի (հատկապես՝ 

սահմանամերձ)  կենսագործունեության տարբեր ոլորտների 
զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակմանը և 
իրականացմանը, 
 

Հայաստանի և Արցախի վերաբերյալ միջազգային 
իրազեկվածության բարձրացմանը, այդ նպատակով 
համահայկական օրակարգի ձևավորմանը և դրա լուծման 
ուղղություններով միասնական քաղաքականության 
մշակմանը և իրականացմանը` նոր և ավանդական 
կառույցների միջոցով, 

 
Տարբեր երկրներում հայկական 

պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանելու, 
աշխարհում հայկական մշակույթը պատշաճ կերպով 
ներկայացնելու, հայկական համայնքների 
ինքնակազմակերպման  ուղղությամբ միասնական ջանքերի 
գործադրմանը, 

Արևմտահայերենի պահպանման, տարածման, 
Սփյուռքում հայոց լեզվի և հայագիտական առարկաների 
դասավանդման աջակցության նպատակով Հայաստանի և 
Սփյուռքի մասնագիտական ներուժի համախմբմանը:  

Համաժողովի մասնակիցներս լիահույս ենք, որ 
Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի բոլոր կառույցները, 
երիտասարդության լայն ներգրավմամբ, պատշաճորեն 
կնշեն Հայաստանի առաջին Հանրապետության ու 
Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյա, ինչպես նաև 
քաղաքամայր Երևանի հիմնադրման 2800-ամյա 
հոբելյանները:  

Սույն ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ երաշխավորում 
ենք որպես ուղենիշ ողջ հայության, Հայաստանի 
Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության 
պետական մարմինների, հայ եկեղեցու, 
համահայկական, համայնքային կառույցների ու 
կազմակերպությունների համար՝ հետամուտ լինելու 
համահայկական նպատակների իրականացմանը:  
ՀԱՅԱՍՏԱՆ – ՍՓՅՈՒՌՔ 6-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ  
Երևան - 20.09.2017թ. 
 
Ծանոթ. Համաժողովին մասնակցում էր ԼՈՒՅՍ-ի գլխավոր 
խմբագիր Էդ. Բաղդասարյանը 

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ԿՆՔՎԱԾ ԱԴՐԻԱՆԱՊՈԼՍՈՒՄ 
1829 թ. սեպտեմբերի 2-ին 

 
Հանուն Ամենազոր Աստծո 
 
Ամենապայծառափայլ, Ամենահզոր, Մեծն թագավոր և 
Ինքնակալ Ամենայն ռուսաց Նորին կայսերական 
Մեծությունը և Ամենապայծառափայլ, Ամենահզոր Նորին 
մեծություն Օսմանյան Մեծն կայսրը, մղված պատերազմի 
աղետներին վերջ դնելու և իրենց Տերությունների միջև 
հաստատուն և անսասան հիմքի վրա խաղաղությունը, 
բարեկամությունը և ազնիվ համերաշխությունը 
վերականգնելու հավասար ցանկությամբ, միաբանորեն 
վճռեցին սույն փրկարար գործի քննումն ու ղեկավարումը 
վստահել երկու կողմերի Լիազորներին, այսինքն՝ Ամենայն 
ռուսաց Նորին Մեծություն կայսրի կողմից-պայծառափայլ և 
բարձր գերազանցությունը կոմս Իվան Իվանովիչ Դիբիչ-
Զեբալկանսկուն, Նորին մեծությունը գեներալ-թիկնապահ և 
այլն, որը բարձրագույն շնորհով ստացած լիազորության 
ուժով նշանակեց և Ռուսական Կայսերական Արքունիքի 
Լիազորներ անվանեց Պայծառափայլ և Մեծարգո 
Պարոններ Կոմս Ալեքսեյ Օռլովին, Նորին կայսերական 
Մեծության Գեներալ-Թիկնապահին և այլն, և Կոմս Ֆյոդոր 
Պալենին, Գաղտնի Խորհրդականին և այլն, իսկ Նորին 
Մեծություն Օսմանյան Կայսրի կողմից-Գերապատվելի 
Պարոններ Մեհմեդ-Սադիկ-Էֆենդիին, Օսմանյան Բարձր 
Դռան իսկական Մեծն Դեֆթերդարին և Աբդուլ-Կադիր-
Բեյին, Անատոլիայի Կազի-ասքերին: Հիշյալ լիազորները 
հավաքվելով Ադրիանապոլսում, իրենց լիազորագրերը 
փոխանակելուց հետո, ձեռք բերեցին համաձայնություն 
ստորև հետևող հոդվածների շուրջ.  
Հոդված 1. Երկու Կայսրությունների միջև ցայժմ գոյություն 
ունեցող ամեն տեսակ թշնամանք ու անմիաբանություն 
այժմվանից վերջանում են ցամաքի և ծովերի վրա՝ թո'ղ 
ուրեմն հավիտյան լինի խաղաղությունը, բարեկամությունը 
և անաղարտ համերաշխությունը Ամենայն Ռուսաց Նորին 
Մեծություն Կայսրի և Փադիշահի, նրանց 
թագաժառանգների և հաջորդների, ինչպես նաև նրանց 
կայսրությունների միջև: Երկու բարձր Պայմանավորվող 
Կողմերը առանձնապես հոգ կտանեն այն ամենը կանխելու 
համար, ինչը կարող է վերածնել թշնամությունը երկու 
Տերությունների հպատակների միջև: Նրանք ճշտորեն 
կկատարեն հաշտության սույն Պայմանագրի բոլոր 
պայմանները և հավասարապես կհսկեն որպեսզի այն բնավ 
չխախտվի ո'չ ուղղակի, ո'չ անուղղակի կերպով:  
... 
Հոդված 4. Վրաստանը, Իմերեթիան, Մինգրելիան, 
Գուրիան և Անդրկովկասի շատ այլ մարզեր, արդեն 
վաղուցվանից առհավետ միացված են Ռուսական 
կայսրությանը. 1828 թվականի փետրվարի 10-ին 
Պարսկաստանի հետ կնքված պայմանագրով սույն 
տերությանն են զիջված նաև Երևանի և Նախիջևանի 
Խանությունները: Ուստի երկու բարձր Պայմանավորվող 
Կողմերը անհրաժեշտ համարեցին երկու կողմերի 
տիրույթների միջև, հիշյալ գծի ամբողջ երկայնքով, 
հաստատել ճշտորեն սահմանագիծ, որն ընդունակ լինի 
ապագայում կանխելու ամեն տեսակ թյուրիմացություններ: 
Նույն կերպով նրանք նկատի առան այն միջոցները, որոնք 
կարող են անհաղթահարելի խոչընդոտ դառնալ 
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սահմանակից ցեղերի ասպատակումների և 
ավարառությունների դեմ, որոնք ցայսօր այնքան հաճախ 
խախտում են երկու կայսրությունների բարեկամական և 
բարիդրացիական կապերը: Այս պատճառով որոշված է 
սրանից հետո Ասիայում Ռուսական Կայսերական 
Արքունիքի և Օսմանյան Բարձր Դռան 
տիրապետությունների միջև սահման համարել այն գիծը, 
որը Սև ծովից սկսած ուրիայի այսօրվա սահմանագծի 
երկայնքով առաջանալով, հասնում է Իմերեթիայի 
սահմանին, և այնտեղից ուղիղ գծով՝ այն կետին, որտեղ 
Ախալցխա քաղաքը և Ախալքալաք ամրոցը մնան հիշյալ 
գծից դեպի հյուսիս, և նրանից առնվազն երկու ժամվա 
ճանապարհի հեռավորության վրա:  
Վերը նշված սահմանագծից հարավ և արևմուտք՝ դեպի 
Կարսի և Տրապիզոնի փաշայությունների, մեծ մասամբ 
Ախալցխայի փաշայության կողմն ընկած բոլոր հողերը 
կմնան Բարձր Դռան առհավետ տիրակալության ներքո. իսկ 
այն հողերը, որոնք հիշյալ գծից ընկած են դեպի հյուսիս և 
արևելք՝ դեպի Վրաստանի, Իմերեթիայի և ուրիայի կողմը, 
ինչպես նաև Սև ծովի ափը՝ Կուբանի գետաբերանից մինչև 
ներառյալ Ս. Նիկոլայի նավահանգիստը, կմնան Ռուսական 
Կայսրության առհավետ տիրակալության ներքո: 
Սրա հետևանքով Ռուսական Կայսերական Արքունիքը 
Բարձր Դռանը տալիս է և վերադարձնում Ախալցխայի 
փաշայության մնացած մասը, Կարս քաղաքը իր 
փաշայությամբ հանդերձ, Բայազետ քաղաքը՝ իր 
փաշայությամբ հանդերձ, Բայազետ քաղաքը՝ իր 
փաշայությամբ հանդերձ, Էրզրում քաղաքը՝ իր 
փաշայությամբ հանդերձ, ինչպես նաև այն բոլոր վայրերը, 
որոնք գրավված են ռուսական զորքերի կողմից և որոնք 
գտնվում են վերը նշված սահմանագծից դուրս:  
… 
Հոդված 11. Երկու կայսրությունների միջև սույն 
հաշտության պայմանագրի ստորագրումից և երկու 
թագավորների վավերացումների փոխանակումից հետո, 
Բարձր Դուռն անհապաղ ձեռնամուխ կլինի նրա մեջ 
բովանդակվող որոշումների շտապ և ճշտորոշ կատարմանը: 
Խոսքը վերաբերում է 3-րդ և 4-րդ հոդվածներին, որտեղ 
խոսվում է այն սահմանագծերի մասին, որոնք երկու 
կայսրություններին անջատելու են Եվրոպայում և 
Ասիայում…  
Եվ հենց որ այս տարբեր հոդվածները համարվեն 
կատարված, Ռուսական Կայսերական Արքունիքը կսկսի իր 
զորքերը դուրս բերել Օսմանյան կայսրության 
տիրապետություններից, համաձայն առանձին ակտում 
նախանշված այն հիմունքների, որոնք հավասարաուժ են 
սույն հաշտության պայմանագրի մյուս մասերին: Իսկ մինչև 
գրավված հողերի կատարյալ մաքրումը, իրենց ուժի մեջ 
կմնան Ռուսական Կայսերական Արքունիքի ազդեցությամբ 
այժմ այնտեղ մտցված կառավարումն ու կարգը և 
Օսմանյան Բարձր Դուռը բնավ չի միջամտի դրան:  
Հոդված 12. Սույն հաշտության պայմանագրի 
ստորագրումից հետո երկու կողմերի զորքերի 
Հրամանատարներին անհապաղ կհրամայվի դադարեցնել 
պատերազմական գործողությունները ցամաքում և ծովերի 
վրա: Իսկ նրանց այն գործողությունները, որոնք տեղի 
կունենան սույն պայմանագրի ստորագրումից հետո, 
կհամարվեն որպես թե չկատարված, և սույն 
պայմանագրում բովանդակվող որոշումների մեջ չեն մտցվի 

ոչ մի փոփոխություն: Նույն կերպով այն բոլոր 
տերիտորիաները, որոնք այդ ժամանակամիջոցում 
կնվաճվեն բարձր պայմանավորվող տերություններից մեկի 
կամ մյուսի զորքերի կողմից, առանց փոքրագույն իսկ 
հետաձգման կվերադարձվեն:  
Հոդված 13. Բարձր պայմանավորվող Տերությունները, 
միմյանց միջև վերսկսելով անկեղծ բարեկամության 
դաշինքը, ընդհանուր թողություն և լիակատար ներում են 
պարգևում իրենց բոլոր, ամեն դիրքի հպատակներին, որոնք 
պատերազմի ընթացքում, որն այժմ բարեհաջող ավարտվել 
է, մասնակցել են պատերազմական գործողություններին, 
կամ իրենց վարքով և կարծիքներով դրսևորել են 
նվիրվածություն երկու պայմանավորվող տերություններից 
որևէ մեկի նկատմամբ: Ուստի այդ անձանցից ոչ ոք իր 
նախկին արարքների համար չի ենթարկվի 
անհանգստության կամ հետապնդումների ո'չ իր անձի, ո'չ 
իր գույքի նկատմամբ. ավելին, նրանցից յուրաքանչյուրին 
իրավունք է տրվում նորից տեր կանգնելով իր նախկին 
ունեցվածքին, հանգիստ, օրենքների հովանավորության 
ներքո, վայելել իր ունեցվածքը կամ երկյուղ չկրելով ոչ մի 
տեսակ նկրտումներից և հալածանքներից, ծախել այն 
տասնութ ամսվա ընթացքում, եթե կցանկանա իր 
ընտանիքով և շարժական գույքով հանդերձ սեփական 
ընտրությամբ վերաբնակվել մյուս Տերության հողում: Բացի 
դրանից, երկու կողմերի հպատակներին, որոնք բնակվում 
են Բարձր Դռանը վերադարձվող կամ Ռուսական 
Կայսերական Արքունիքին զիջվող մարզերում, տրվում է 
նաև 18-ամյա ժամանակամիջոց, հաշված սույն 
հաշտության պայմանագրի վավերացումների 
փոխանակման օրից, որպեսզի նրանք, եթե հարկավոր 
համարեն, կարողանան իրենց, պատերազմից առաջ կամ 
հետո ձեռք բերած, սեփականության վերաբերմամբ անել 
կարգադրություն, և իրենց դրամագլուխներով ու 
շարժական գույքով անցնել պայմանավորվող 
տերություններից մեկի կամ մյուսի երկիրը: 
Հոդված 14. Երկու Կայսրություններում գտնվող 
ռազմագերիները, որ ազգության, կոչման և սեռին էլ 
պատկանելիս լինեն, սույն հաշտության պայմանագրի 
վավերացումների փոխանակումից անմիջապես հետո պետք 
է հանձնվեն և վերադարձվեն առանց փոքրագույն իսկ 
փրկագնի կամ հատուցման: Բացառություն կկազմեն այն 
Քրիստոնյաները, որոնք Բարձր Դռան Մարզերում 
կամավոր կերպով ընդունել են Մահմեդական դավանանքը 
և այն Մահմեդականները, որոնք Ռուսական կայսրության 
սահմաններում նույնպես հոժարակամ ընդունել են 
Քրիստոնեական հավատը: 
Նույն կերպ պետք է վարվել նաև այն Ռուսահպատակների 
հետ, որոնք սույն հաշտության պայմանագրի 
ստորագրումից հետո, ինչ-ինչ պատճառներով գերի են ընկել 
և գտնվում են Բարձր Դռան Մարզերում: Ռուսական 
Կայսերական Արքունիքը խոստանում է նույնն անել Բարձր 
Դռան հպատակների վերաբերմամբ:  
Երկու պայմանավորվող կողմերը գերիներին պահելու 
համար ծախսած գումարների դիմաց չեն պահանջի ոչ մի 
հատուցում: Յուրաքանչյուր տերություն կհոգա, որպեսզի 
ռազմագերիներն ստանան այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է 
սահմանին հասնելու համար, որտեղ և երկու Կողմերի 
Կոմիսարները նրանց կփոխանակեն:  
Հոդված 15. Տարբեր ժամանակ Ռուսական Կայսերական 
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Լույս Ամսագիր 

Արքունիքի և Օսմանյան Բարձր Դռան միջև կայացած և 
կնքված բոլոր պայմանագրերը, կոնվենցիաները և 
որոշումները, բացառությամբ այն հոդվածների, որոնք 
վերացված են սույն հաշտության պայմանագրով, 
հաստատվում են իրենց ամբողջ ուժով և տարածության 
ընդգրկմամբ, և երկու Բարձր պայմանավորվող Կողմերը 
պարտավորվում են դրանք պահպանել սրբությամբ և 
անխախտ կերպով:  
Հոդված 16. Սույն հաշտության պայմանագիրը 
կվավերացվի երկու Բարձր պայմանավորվող 
Տերությունների կողմից և նրանց Լիազորների միջև դրանց 
վավերացումների փոխանակումը կկատարվի վեց շաբաթ 
հետո, կամ, եթե դա հնարավոր կլինի, ավելի շուտ:  
Սույն հաշտության ակտը, որը բովանդակում է 16 հոդված 
և, որը վերջնականապես կհաստատվի սահմանված 
ժամանակ երկու Կողմերի վավերացումների 
փոխանակումից հետո, մենք, մեր լիազորությունների ուժով 
ստորագրեցինք, կնքեցինք և այն փոխանակեցինք մյուս 
համանմանի հետ, որը ստորագրել են և կնքել Օսմանյան 
Բարձր Դռան վերոհիշյալ Լիազորները, Ադրիանապոլսում, 
1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ին:  
 
Մշակույթ          

 
Dream 

 
By Subat Shahaziz, Jan. 2, 1864 

Trans. By Edic Baghdasarian, March 26, 1980 
 
I heard a sweet voice, 
It was of my old mom, 
A gleam of happiness shone. 
But, alas, it was a dream. 
 
There, a murmurous spring 
Was rolling pearls, 
It was as bright as crystal, 
A visionary dream, it was. 
 
And the motherly sad melody 
Reminded my days of infancy, 
I felt kisses of my mom, 
Oh, alas, it was a dream. 
 
She embraced me eagerly, 
My very wet eyes, she wiped, 
But my tears were rolling down,… 
Oh, why it was a dream…? 
 

The Last Farewell 
 

By Subat Shahaziz, 1865 
Trans. By Edic Baghdasarian, April 5, 1980 

I rode my horse, to Moscow 
I chose my direction, 
Even my mom’s tear I didn’t see, 
The horse went off rapidly. 

 
Who will wipe away, my dear mom, 
Your rolling tears? I said. 
“I will wait my beloved son 
Until the holy day you come back”.  
 
And  one after the other are passing on 
Many days and many years, 
My mom’s tears turn into sea, 
And having no lucky times. 

 

To My Mother 
Avetic Isahakian, 1893, 

Trans. By Edic Baghdasarian,  1980 
 

I have got away from my home, 
An unlucky stranger, homeless I am, 
I am separated from my dear mom, 
Sad and gloomy, sleepless I am. 
 
You! Various birds, coming from the mounts, 
Oh, haven’t you seen my mother? 
You! gentle breezes, coming from the seas, 
Haven’t you brought me a message? 
 
Birds and gentle breezes came 
Touched me voicelessly and passed on, 
My desirous and anxious heart 
They touched in silence and passed on. 
 
Oh, your face and sweet tongue 
Have missed, my dear mom! 
I wish, I wish to be dreaming 
And fly to you, dear mom! 
 
At silent night, when you’re sleepy, 
To embrace your soul, and kiss it, 
To join your heart eagerly, 
To weep and smile, dear mom! 
 

*** 
  ...اگر مطمئن باشم

  پتروس كاجبروني
  )30/4/1372ترجمه ا. گرمانيك(

اگر مطمئن باشم كه پاسبان عبوس مرا با مهر و محبت  دستگير خواهد كرد، گر 
  بيگناه باشم، خود را تسليم او خواهم كرد.چه 

اگر مطمئن باشم كه قاضي عادل مرا با مهر و محبت  محاكمه خواهد كرد، من 
  بدون دفاع، خود را  محكوم خواهم نمود.

اگر مطمئن باشم كه زندانبان سنگدل مرا با مهر و محبت به زندان خواهد افكند، من 
  .خواهم سپردخانه ام را رها نموده خود را به حبس 

  اگر تنها با مهر و تنها با مهر و محبت رفتار كنند.
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Անկախության օր. 
Հայաստանի 

Հանրապետությունը 26 
տարեկան է 

 
 
Այսօր` սեպտեմբերի 21-ին, ողջ աշխարհի հայությունը 
նշում է Հայաստանի Հանրապետության  Անկախության 
օրը: 
Հայաստանի Անկախության հռչակագիրն ընդունվել է 
1990թ. օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն 
Խորհրդի նիստում: 
ԽՍՀՄ օրենսդրությանը լիովին համապատասխան 
1991թ. սեպտեմբերի 21-ին ՀՀ տարածքում անցկացվեց 
ԽՍՀՄ–ից դուրս գալու հարցով հանրաքվե, որին 
մասնակցելու իրավունք ունեցող 2,056,758 
քաղաքացիներից 2,042,627-ը (94.39%) Հայաստանի 
անկախությանը «այո» ասացին։ Դեմ էր ընդամենը 10 
հազար մարդ կամ 0,46 տոկոսը: 
1990 թ. Անկախության հռչակագրից հետո ՀՀ Գերագույն 
խորհրդի որոշումով 1991 թ. սեպտեմբերի 21-ին 
Հայաստանի տարածքում անցկացվեց հանրաքվե: 
Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը  
պատասխանեց հետեւյալ հարցին. «Համաձայն եք, որ 
Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ, 
ժողովրդավարական հանրապետություն` ԽՍՀՄ կազմից 
դուրս»: 
Հաջորդ օրը հրապարակվեց ՀՀ անդրանիկ անկախ 
օրենսդիր մարմնի դիմումը հայ ժողովրդին. 
«Ազատության ճանապարհին մեզ սպասում են նոր 
փորձություններ, դա ամենօրյա քննություն է լինելու մեզ 
համար: Պահպանենք մեր ոգեւորությունը, բայց 
համակվենք իրապաշտությամբ, շարունակենք մնալ 
երազող, բայց սթափ դատողությամբ»: 
Սեպտեմբերի 23-ին ՀՀ Գերագույն խորհուրդը, 
ամփոփելով հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի 
Հանրապետությունը հռչակեց անկախ պետություն: 
Գերագույն խորհրդի կողմից անկախության հռչակումից 
հետո տասնյակ պետություններ ճանաչեցին Հայաստանի 
Հանրապետությունը: Առաջինը Լիտվան է, որ ՀՀ-ն 
ճանաչել է դեռ մինչեւ  անկախության հռչակումը` 1991 թ. 
Օգոստոսի 14-ին: Ապա 1991 թ. ընթացքում եւս 47 
պետություն ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության 
անկախությունը: 
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 اريخ آرتساخ(قره باغ)چكيده كتاب ت
)19(  

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

  
  

  16سند شماره 
  

  العاده شوراي بيستمينتصميم جلسه فوق
  دوره نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

  
شوروي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري هاي درباره ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري  

  شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان.
  ، استپاناكرت1988فوريه  20

هاي نمايندگان مردمي شوراي نمايندگان منطقه خود استماع و بررسي نطقالعاده شوراي بيستمين دوره نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني با جلسه فوق  
هاي شوروي ارمنستان و آذربايجان در خصوص خروج منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني از درباره ميانجيگري شوراهاي عالي جمهوري"مختار قراباغ كوهستاني 

  گيرد كه:تصميم مي "مهوري شوروي سوسياليستي ارمنستانجمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن آن به ج
هاي زحمتكشان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، از شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي با توجه به ميل و خواست  

درك و احساس كنند و مسئله انتقال منطقه خود مختار  "اغ كوهستاني را عميقاشود آرزوهاي ساكنان ارمني قرابجمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تقاضا مي
ياليستي قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي را حل و فصل كنند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوس

  انتقال قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي ميانجيگري نمايد.آميز مسئله وفصل مسالمتگردد در مورد حلدرخواست مي
  
  ."1988، فوريه 21 "قراباغ شوروي"مأخذ: روزنامه "

  
  17سند شماره 

  
  ،نمايندگان 1988ژوئن  21العاده مورخ تصميم جلسه فوق

  مردمي شوراي دوره بيستم منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني،
  گونگي ايجاد ثبات و برطرف نمودن مشكالت منطقهدرباره چ 

  
  شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني تصميم گرفت:       

هاي زحمتكشان منطقه از با توجه به خواست 1988فوريه  20العاده مورخ شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در جلسه فوق - 1
شود، آرزوهاي ساكنان ارمني اي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تقاضا ميشوراه

 درك و احساس كنند و مسئله انتقال منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني از جمهوري آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي "قراباغ كوهستاني را عميقا
آميز مسئله انتقال وفصل مسالمتگردد در مورد حلوفصل كنند، در عين حال از شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي درخواست ميرا حل

  قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي به ارمنستان شوروي ميانجيگري نمايد.
  

، همچنين جلسه هفتم شوراي عالي دوره يازدهم آذربايجان 1988ژوئن  13ايجان در تاريخ هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي آذرب  
هاي عالي حكومت جمهوري اند. بررسي دقيق تصميمات ارگانبا بررسي مسئله ياد شده، آن را غير قابل قبول تشخيص داده 1988ژوئن  17شوروي در تاريخ 

گردد كه هم هيئت رئيسه شوراي عالي آذربايجان شوروي و هم شوراي عالي آذربايجان شوروي مفهوم و آذربايجان در خصوص اين مسئله به اين نقطه منتهي مي
كنند. پاسخ آنها در غير قابل قبول بودن ي درك نميرا به خوب 1988فوريه  20محتواي تصميم شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ 
هاي عالي حكومتي يك جمهوري شوروي سوسياليستي. زيرا در غيراينصورت اين تصميم، در وهله اول يك عمل نمايشي غير مسئوالنه است تا اقدام حقوقي ارگان

هاي عالي حكومتي جمهوري شوروي سوسياليستي لل، به هيچ وجه با عنوان ارگاناين اقدام ناشي از عدم شناسايي اصل لنينيستي حق تعيين سرنوشت آزادانه م
  مطابقت ندارد.
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شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني  - 2  

مربوط به  1988ژوئيه  17عدم توافق خود را با تصميم جلسه هفتم مورخ 
هيئت  1988ژوئن  13شوراي عالي جمهوري آذربايجان شوروي و جلسه مورخ 

درباره ميانجيگري "رئيسه شوراي عالي جمهوري آذربايجان شوروي در قبال 
ايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني بين شوراهاي عالي نم

در خصوص خروج منطقه خود  "هاي شوروي ارمنستان و آذربايجانجمهوري
مختار قراباغ كوهستاني از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان و پيوستن 

ه به كند و با توجاعالم مي "آن به جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان
اوضاع متشنج و با بيان اراده ساكنان ارمني قراباغ كوهستاني، و براساس 
ضرورت تحقق اصل لنين در مورد حق تعيين سرنوشت آزادانه ملل كه مبناي 

دهد، حكومتي حكومت چند مليتي اتحاد شوروي را تشكيل مي -ساختار ملي
ر شوروي به شوراي عالي اتحاد جماهي "يك بار ديگر مستقيما "ضرورتا

سوسياليستي مراجعه كرده تقاضاي بررسي دقيق و كامل تصميم شوراي عالي 
مبني بر پذيرش منطقه خود مختار  1988ژوئن  15ارمنستان شوروي مورخ 

قراباغ كوهستاني در قالب جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، همچنين 
درباره  1988فوريه  20اي نمايندگان مردمي مورخ تصميم شوراي منطقه

خروج قراباغ كوهستاني از آذربايجان شوروي و پيوستن آن به ارمنستان "
  وفصل مساعد مسئله را دارد.و حل "شوروي

به منظور ايجاد ثبات و آرامش و براي بازگشت سير عادي زندگي به   
گردد، تا حل منطقه، از هيئت رئيسه شوراي عالي اتحاد شوروي درخواست مي

به عنوان تنها انتخاب قابل قبول در شرايط فعلي،  "مسئله، موقتانهايي و مساعد 
ترين مدت منطقه خود مختار از جمهوري شوروي سوسياليستي در كوتاه

  آذربايجان خارج و تحت نظارت دولت اتحاد شوروي قرار گيرد.
شوراي نمايندگان مردم منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني در  - 3  

كند و با توجه ماهير شوروي سوسياليستي ميانجيگري ميدادگاه عالي اتحاد ج
حقوقي رويدادهاي شهر سومگاييت آذربايجان  - به ضرورت ارزيابي و سياسي 

شوروي، جنايات حكومتي انجام شده در شهر و تحريف واقعيات اغتشاشات 
اي و بانديستي  و تالش دادگاه عالي جمهوري آذربايجان شوروي براي توده

ا به عنوان كشتارهاي ناشي از آشوب و اعمال غير قانوني، همچنين با جلوه آنه
آميز سومگاييت كه با اصول توجه به اين موضوع كه كشتارهاي شرارت

سوسياليسم هماهنگي ندارند به روابط سياسي، زندگي اخالقي و مناسبات 
آميز ديرينه همسايگان ارمنستان و آذربايجان، خدشه بزرگي وارد مسالمت

قانون اتحاد جماهير شوروي  27ماده  1آورده است، به استناد نكته شماره 
درباره دادگاه عالي اتحاد شوروي، تقاضا دارد اين اقدامات جنايي را به عنوان 
دادگاه بدوي تحت داوري خود بگيرد و اين امر را به نام اتحاد جماهير شوروي 

اطع اما عادالنه خود را صادر طرفانه  بررسي نموده حكم قسوسياليستي بطور بي
  كند.

تائيد متن درخواست شركت كنندگان اجالس كنوني خطاب به  - 4  
  نوزدهمين كنفرانس حزبي جمهوري ها.

شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني به  - 5  
كند كه سير عادي زندگي را در موسسات، كليه زحمتكشان منطقه اعالم مي

ها، كلخوزها، ساوخوزها برقرار كنند و در جهت جبران كليه خسارات سازمان
وارد آمده به اقتصاد مردمي كليه كوششهاي خود را تسريع نمايند و با روند 

  عادي كار به استقبال نوزدهمين كنفرانس حزبي بروند.
  رئيس كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني

  تروسيانش.م.پ
  منشي كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني
  ر.و. خاچيان

  
  "1988ژوئن  24 "قراباغ شوروي"مأخذ:  "

  18سند شماره 
  تصميم اجالس هشتم دوره بيستم شوراي نمايندگان

  مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني
  ار قراباغ كوهستاني درباره اعالم خروج منطقه خود مخت

    از جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان
  1988ژوئيه  12

حزب كمونيست اتحاد شوروي، روند استراتژيك حزب  27كنگره   
اجتماعي كشور، توسعه انحراف ناپذير آتي -در جهت رونق اقتصادي

دموكراسي شوروي و تعميق خودگرداني سوسياليستي مردم را اعالم و ايجاد 
ست. بر همين اساس نيز اصالحات انقالبي زندگي اجتماعي، حكومتي كرده ا

آغاز شد. حل مسائل مربوط به دوران اصالحات به كمك افكار كهنه دوران 
پذير نيست. اصالحات انقالبي، طرز فكر انقالبي فردپرستي و اختناق امكان

  متناسب را نياز دارد.
ات در خصوص نتيجه طرز فكر موجود در دوران پيش از اصالح  

المللي بود. به همين علت بود مناسبات ملي، تحريف وضعيت واقعي مناسبات بين
حزب كمونيست اتحاد شوروي و نوزدهمين كنفرانس  27كه در كنگره 

تواند با وجود مسايل جماهيري به شدت تمام تاكيد شد كه موفقيت ما نمي
  مناسبات ملي قابل تجسم باشد.

يجه تالش چندين نسل از مردم شوروي است. ها نتاتحاد جمهوري  
توان وحدت زحمتكشان كليه ملل و اقوام اتحاد شوروي، حق روي پرچم آن مي

هاي ملي، تسريع پيشرفت مناطق تعيين سرنوشت ملل، رستاخير و رشد فرهنگ
  هاي قومي را مشاهده كرد.عقب مانده، و غلبه بر نفاق "ملي قبال

ه نوزدهمين كنفرانس جماهيري حزب همانگونه كه در قطعنام  
آمده است كه ديناميزم مخصوص مرحله پيشين  "كمونيست اتحاد شوروي حقا

تشكل حكومت چند مليتي شوراها در اثر دوري جستن از اصول سياست ملي 
لنين، نقض قوانين در دوران فردپرستي، و در نتيجه تحجر فكري و عقيدتي، 

ه حل مسئله ملي، توسط برطرف شدن تضعيف شد. كسب موفقيتهاي مربوط ب
اقتصادي و  - مسائل مناسبات ملي قابل تجسم بود. تقاضاي رونق اجتماعي

هاي قومي به هاي خود مختار و گروهها و تشكلتك جمهوريفرهنگي تك
گرفت و مسايل نه چندان حاد مربوط به اندازه كافي مورد توجه قرار نمي

شد. اين امر به عدم كفايت وفصل نميان خود حلها در زمپيشرفت ملل و مليت
  گرفت.گرديد و گاهي در وضعيت بحراني قرار مياجتماعي منجر مي

سازد كه حزب كمونيست اتحاد شوروي اين مطلب را مطرح مي  
كليه مسايل مربوط به روابط ملل را بايد به موقع پي برد و براساس اصول 

وفصل نمود. به زعم لنين، اين امر بدين معني حلسياست ملي لنين بطور عادالنه 
هاي ملي بايد عدالتياست كه بر عليه موانع تحكيم توافق سوسياليستي و بي

  امان و قاطعانه انجام داد.اي بيمبارزه
اي ميمسئله قراباغ كوهستاني در زمره اينگونه مسايل جايگاه ويژه  

 5دخالت مستقيم استالين در تصميم مورخ  عدالتي ملي ناشي ازيابد كه از بي
درصد جمعيت بومي ارمني  6/94بر قراباغي روا داشته شد كه از  1921ژوئيه 

جزو قلمرو  "برخوردار بود و بدون آنكه اراده ملت مورد توجه قرار گيرد قهرا
آذربايجان شوروي قرار گرفت. اين مسئله در طول چند دهه بعدي در شرايطي 

شد كه در اثر اعمال و كردار طراحي شده و از پيش فكر شده  حادتر و عميق
ها و نواحي، مراكز رهبران آذربايجان، موسسات آموزشي ارمني در شهر

گرديد و تاريخ ملت شدند، يادگارهاي تاريخي ويران ميفرهنگي تعطيل مي
شد. ارمنيان به منظور حفظ بقاء خود سرزمين پدري را ترك ارمن تحريف مي

كردند و در مناطق مختلف اتحاد شوروي دنبال خانه و كاشانه آواره مييم
  شدند.

هاي ملي با اصول سياست ملي لنين اينگونه سياست در قبال اقليت  
آميز خسارات هنگفتي به زندگي سياسي، مغايرت دارد. اين اعمال تحريف

  آورده است. اقتصادي و معنوي ساكنان ارمني منطقه وارد - اخالقي، اجتماعي
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همه اين اعمال علي رغم تقاضاي ارائه شده در مورد مسايل منطقه   
به رفيق م. گرباچف دبير كل كميته مركزي حزب كمونيست و تصميم متخذه 

  توسط كميته مركزي حزب و شوراي وزيران اكنون نيز كماكان ادامه دارد.
وفصل مسئله قراباغ كوهستاني تنها از طريق خروج آن از حل  

  پذير است.آذربايجان شوروي و پيوستن به ارمنستان شوروي امكان
براساس مطالب ياد شده، شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود   

  گيرد:مختار قراباغ كوهستاني چنين تصميم مي
ارد زير ضروري است با توجه به اوضاع موجود، يك بار ديگر تاكيد مو - 1

براساس اراده و خواست حكومتي اكثريت مطلق ساكنان قراباغ كوهستاني و 
برپايه ضرورت تحقق اصل لنين در تعيين سرنوشت آزادانه ملل كه مبناي 

دهد، بايسته است منطقه خود ساختار حكومت ملي اتحاد ملل را تشكيل مي
  جان شوروي خارج گردد.مختار قراباغ كوهستاني از قالب حكومتي آذرباي

اوضاع منطقه به وخامت گراييده و موضعگيري  "با توجه به اين كه اخيرا - 2
كند، و با ثباتي اوضاع كمك ميهاي جمهوري هر چه بيشتر به بيارگان

مناسبات با آذربايجان شوروي قطع شده، لذا از نظر  "توجه به اينكه، عمال
قراباغ كوهستاني، تنها انتخاب قابل شوراي نمايندگان منطقه خود مختار 

ژوئن  15قبول، تحقق تصميم شوراي عالي ارمنستان شوروي در جلسه مورخ 
  باشد.در خصوص مسئله منطقه قراباغ كوهستاني مي 1988

شوراي نمايندگان مردمي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني اظهار  - 3
ارمنستان شوروي مورد كند كه وحدت قراباغ كوهستاني با اميدواري مي

ها، زحمتكشان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي توجه و درك عميق خلق
  قرار گيرد.

به كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني  - 4
شود مقدمات تغيير نام منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني ماموريت داده مي

  ساخ را فراهم كند.به منطقه خود مختار ارمني آرت
  رئيس كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني

  ش. م. پتروسيان 
  منشي كميته اجرايي شوراي نمايندگان مردمي منطقه قراباغ كوهستاني

  ر.و. خاچيان      
  "1988ژوئيه  13، "قراباغ شوروي"مأخذ: "

  19سند شماره 
  الختياراتصميم كنگره نمايندگان تام  

  منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني  ساكنان 
  1989اوت  16  

كند كه تحقق االختيار ساكنان قراباغ كوهستاني اعالم ميكنگره نمايندگان تام      
هاي فدراسيون شوروي، توسعه حقوق واقعي شوراهاي محلي، استقرار پيشرفت

حل مسايل سياسي،  دموكراسي واقعي و دموكراتيك شدن زندگي اجتماعي به
اقتصادي و اجتماعي قراباغ كوهستاني كمك خواهند نمود و تشنج قومي منطقه از 

  ميان خواهد رفت.
شوراي عالي اتحاد شوروي، قرار شده است در  1989بر اساس تصميم اول اوت        

اي مورد بررسي قرار العاده تشكيل شوند و اوضاع منطقهمناطق مختلف جلسات فوق
سازي هاي برطرفها و روشاي راهتوده - هاي اجتماعيو توام با جنبش گيرد

  مشكالت موجود بررسي و تدوين گردد.
هاي جمعيت قراباغ كوهستاني از اين امكانات محروم است. زيرا فعاليت  
اي حزب و شوراي نمايندگان مردمي منطقه بطور غيرقانوني منع شده كميته منطقه

وط به روش اداري ويژه عملي نگرديده است و كميته اداره ويژه است. مصوبه مرب
منطقه قراباغ، درشرايطي نامشخص از اعتماد مردم محروم است و قادر به اداره 

پيچيده و بغرنج است اما از طرف  "باشد. اوضاع منطقه قراباغ شديدامنطقه نمي
سب قرار ندارد. هاي مركزي حكومت مورد ارزيابي شايسته و عملكرد مناارگان

كنگره با اتكاء به همه اين موارد، تا زمان احياء روش حكومت قانوني مشروطه، 
اي شوراي ملي را به ثبت ضرورت تشكيل ارگان انتخابي مردمي خودگرداني منطقه

  رساند.مي

كنند كه طرف آذربايجاني از شركت نمايندگان كنگره ابراز تاسف مي  
و خودداري كرده و مايل به مصالحه متقابل نيست و در كنگره و مذاكره رودرر

جويد. با اين حال، وفصل جامع مسايل با استفاده از طرق پارلماني دوري ميبراي حل
كنگره معتقد است كه ايجاد شوراي ملي زمينه را براي برقراري ثبات در منطقه، 

هاي و كليه مليتبازگرداني زندگي عادي، ايجاد حسن روابط ميان نمايندگان مردمي 
  ساكن منطقه فراهم خواهد كرد.

هاي شوراهاي محلي، ها و پلنومبا تصميم مطالب و موضوعات جلسه  
هاي هاي جوانان كمونيست و مجتمعهاي صنفي و سازمانهاي حزبي، اتحاديهسازمان

قاد مردم هاي اجتماعي، و با ادامه راه غلبه بر تمام مواردي كه اعتكارگري و سازمان
اختيار ساكنان قراباغ سازد، كنگره نمايندگان تامنسبت به اصالحات را متزلزل مي

كوهستاني، با اتكا به قانون اساسي اتحاد شوروي، اصول تحكيم دموكراسي و 
دموكراتيزه كردن بعدي جامعه مصوب كنگره نمايندگان خلق اتحاد شوروي و 

  شوند:زير اتخاذ مي هاينوزدهمين كنفرانس جماهير، تصميم
با توجه به خواست و اراده مردم كه در تصميمات شوراهاي شهري  - 1

هاي سازماناي و شهري حزب، پلنومهاي ناحيهو ناحيه اي نمايندگان مردمي، كميته
هاي اجتماعي و جوانان كمونيست منعكس شده هاي كارگري و سازمانهاي اتحاديه

اي نمايندگان اي حزب و شوراي منطقهدد كميته منطقهاست، تا زمان فعاليت مج
كند و از طرف مردم كليه مردمي اين كنگره اقدام به انتخاب شوراي ملي مي

ها را هاي برگزاري كنگرهاختيارات الزم براي اداره منطقه در حد فاصل ميان زمان
  نمايد.به آن تفويض مي

داني مردمي است كه از شوراي ملي يك ارگان دموكراتيك خودگر  
هاي مردم سرچشمه گرفته است و براي عملي طرح اصالحات و خالقيت توده

فراخوانده  "تعلق كل قدرت حاكمه اتحاد شوروي به مردم"ساختن اصل سياسي 
  شده است.

شوراي ملي براي هدايت كارهاي جاري خود از ميان همين ارگان  - 2  
اولين اهداف اصلي شوراي ملي عبارتند از:  كند.اقدام به انتخاب رئيس شورا مي

هاي اصالحات، ايجاد ثبات، جلوگيري از برخوردهاي قومي، كمك به فعاليت
  گسترش همه جانبه دموكراسي و حل مسئله قراباغ كوهستاني.

شوراي ملي و رياست آن ارگان مردمي واحد كمونيستها و افراد غير   
ي خط مشي و قانون اساسي اتحاد شوروي شوند. با شناسايي رسمحزبي محسوب مي

و با فعاليت در محدوده قوانين شوروي، خط مشي خود را بخاطر منافع مردم از 
هاي صفي، هاي حزبي، اتحاديهطريق شوراهاي محلي نمايندگان مردمي، كميته

كند. وظايف هاي كارگري، تدوين مياتحاديه جوانان كمونست و شوراهاي مجتمع
  گردد.ت شوراي ملي و رياست آن توسط كنگره كنوني مشخص ميو اختيارا

كنگره عزم راسخ و پيگيرانه خود را در جهت اتحاد مجدد منطقه  - 3  
خود مختار قراباغ كوهستاني و جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان اعالم مي

  دارد.
كنگره هرگونه تالش دولت آذربايجان براي دخالت در امور داخلي - 4  

كند و سياست دستوري را در قبال منطقه خود مختار غير قابل قبول طقه را رد ميمن
  داند.مي

نمايندگان كنگره تصميم شوراي محلي نمايندگان مردمي شاهوميان  - 5  
مبني بر وحدت با منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني را مورد استقبال قرار داده 

  دارند.له اعالم ميآمادگي خود را براي كمك به حل اين مسئ
كند به اعتصابات پايان دهند و كنگره به ساكنان منطقه اعالم مي - 6  

كند در جهت برقراري روند عادي اشتغال و كليه فعاليتشوراي ملي را موظف مي
  هاي روزمره منطقه اقدام نمايد.

دهد براي عملي ساختن امور كنگره به شوراي ملي مسئوليت مي - 7  
  برنامه و طرح الزم را تدوين نمايد. مطرح شده

پرچم دولتي اتحاد شوروي به عنوان نشانه حكومتي در قلمروه  - 8  
  گيرد.منطقه مورد استفاده قرار مي

الختيار ساكنان منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني، مأخذ: موضوع جلسات كنگره نمايندگان تام"
  ."24-26ص ص 1989

  ادامه دارد
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  اران، آذربايجان
  جنايت و توسعه طلبي

  
  خالصه اي از تاريخ اران و سرنوشت شوم آن

  
  تاليف: اديك باغداساريان

  (ا. گرمانيك)
  

)1(  

  
  پيشگفتار

  
حدود يكصد سال است كه نام آذربايجان بعنوان يك واحد سياسي 
و حكومتي در منابع و مطبوعات بر سر زبان ها پديد آمده است. تاكنون كتابها 

عده اي بربرتبار به زبان هاي و مقاله هاي بسياري در تصحيح اين اشتباه عمدي 
  گوناگون چاپ منتشر شده است.

گذاردن نام آذربايجان بر سرزمين آلبانياي قفقاز كه در سده هاي 
اخير اران و شيروان نام داشت سبب انحرافها و تشويشهايي در بررسي تاريخ اين 
بخش از قفقاز گرديد. برخي از سران دولت ها با انگيزه هاي سياسي 

اني را به خدمت گرفتند تا براي مردم آلبانياي قفقاز (از اين نظر نويسندگ
آلبانياي قفقاز مي نويسم كه با كشور آلباني در اروپا اشتباه نشود) تاريخي جعل 

كشوري پديد آوردند كه مغرضانه آذربايجان نام يافته، در حاليكه اين  و كنند
و در طول تاريخ پيش از  منطقه هيچ ارتباطي با استان آذربايجان ايران ندارد

  هرگز نام آذربايجان براي آن بكار نرفته است.  1918ژوئن 
امروز، جعل تاريخ در بسياري از نقاط گيتي تسري يافته است. پان 

تالش خواهيم كرد تاريخ  دفترتركيست ها، از شاخص ترين آنها هستند. در اين 
  جمال ارائه نماييم.و جغرافيا و فرهنگ اران يا آلبانياي قفقاز را به ا

  
  منابع تاريخي

  
يا آلبانياي قفقاز (به ارمني آغوانك) منابعي  در  ان يا آراندر باره ار

   :دست است كه در اينجا به اختصار ارائه مي شود
   :منابع ارمني - 1

نه تنها براي ارمنيان  منابع تاريخ و فرهنگتاريخنگاري ارمني يكي از غني ترين 

ان منابع بشمار مي رود. در باره ار همسايه يا دور و نزديككه براي اقوام و ملل 
  زير شايان يادآوري است:

 -تاريخ ارمنيان، مم. 5خورناتسي (موسي خورني) سده  سوس  
اثر آنانيا شيراكاتسي دانشمند » جهان نما«يا » سويتستآشخارا«- 

  م.7ارمني سده 
  م.5تاريخ ارمنيان، تاليف پاوستوس بوزاند. سده - 
  م. 5ره ماشتوتس، تاليف كوريون. سده تذك- 

ان نيز الفبايي (مسروپ ماشتوتس مخترع الفباي ارمني، براي قوم ار
  اختراع كرد).
  .5تاريخ جنگ وارتان، يغيشه. سده - 
  .5تاريخ ارمنيان، غازار پارپتسي. سده - 
  .7و6تاريخ ارمنيان، سبئوس. سده - 
 -تاريخ اران، م7. سده كاغانكاتواتسيس وس.  
  .7- 8). سده Ghevondتاريخ، غوند(- 
  .9- 10تاريخ ارمنيان. هوانس دراسخاناكرتسي. سده - 
  .13تاريخ سيساكان، استپان اربليان. سده- 
  .اسقف اوختانستاريخ ارمنيان، - 
  .  10-11تاريخ جهان، استپان تارونتسي. آسوغيك سده - 
  .13تاريخ ارمنيان، گراگوس گانزاكتسي. سده - 
  .آيريوانتسيتار وقايعنگاري، مخي- 
  تاريخ خاندان آرزوني، توما آرزروني.- 
  تاريخ ارمنيان، آگاتانگغوس.- 
  وقايعنگاري، ماتوس اورهايتسي.- 
  ، مخيتار آنتسي.ديوان گيتي- 
  تاريخ تارون، هوهان ماميكنيان.- 
  تاريخ، ساموئل آنتسي.- 
  
  منابع يوناني و التين: -2
  ميالد.جغرافيا، استرابون. سده اول پيش از  - 
  ميالدي. 2. سده سيديونرافيا، غج- 
  رافي نگار و مورخ سده نخست ميالدي.غنيوس. جيپل- 

  اراتوستس-- 
  پوسيدونيوس- 
  پارتوكلس- 
  ينيتوپانس مليئت- 
  دنيوس- 
  مترو دوروس اسكسي- 
  كراتسيهيپس- 
  پلوتارخ- 
  گايوس وليوس پاتركولوس- 
  آپيانوس- 



 

 

 4رويه-نامه لويسماه

 1396ماهمهر227هشمار

  پوبليوس كرنليوس تاكيتوس- 
  ديون كاسيوس- 
  منابع عربي، و ساير منابع -3
  دان، ابن فقيهلالب- 
  صوراالرض، ابن حدقل- 
  معجم البلدان، ياقوت حموي- 
  تقويم البلدان، ابوالفدا- 
  نزهه القلوب، حمداهللا مستوفي- 
  تاريخ عالم آراي عباسي، اسكندر بيگ منشي- 
  

  در باره آرانيان
26طوايفي كه به ان يا آران يا آلبانيا از به نوشته استرابون اهالي ار 

زبان مختلف قفقازي صحبت مي كردند تشكيل شده بود. برخي از اين طوايف 
ها، نارها، سوده ها، موغها، ساكاسيگعبارت بودند از اودي ها (يا اوتي ها)، گار

اكها، قلي ها، لق ها. هرودوت نيز اقوام ساكن منطقه شرق بها، آناركماردها، آريا
اين سه قبيله  مي داند. كه احتماالً» اوتي«و » انكاسپي«، »ميك ها«قفقاز را 

  هسته اصلي ساكنان آلبانياي باستان را تشكيل مي دادند.
پديد آمده كه نام ديگر » آر«به نظر احمد كسروي آران از واژه 

  .1يا همان تيره آريايي است» اير«نژاد بزرگ 
م است كه ارانيان در ادبيات باستاني ارمني بصورت قو هقابل توج

و بعدها مورخان ارمني آن را بصورت آغوانك (به معني  2ندثبت شده ا» آالن«
، رآغوان ها يا آلباني ها يا سرزمين آالن) يا آلوانك بكار برده اند. مي دانيم كه 

، قابل تبديل به يكديگرند لذا آالن به آران، آغان يا آغوان به آغوانك غ، ل
  .تبديل مي شوند

نظر را دارد و معتقد است بوميان نخستين احمد كسروي هم همين 
 داست. بارتول» اير«نام داشته اند كه نام ديگري از نژاد » آر«يا » آل«آران 

دانشمند شوروي و نيكوغايوس (نيكالي) مار دانشمند گرجي شوروي معتقدند 
كه آران و آالن از يكديگر جدا بوده اند آنها آالنها را از نژاد ايراني و آرانها را 

شمرده اند. به نظر ما حداقل با توجه به نام هاي قيد شده (بدون  يافثياز اقوام 
در نظر گرفتن ويژگي هاي مردمشناسي آنها كه اطالعات چنداني در دست 

نام  ونيست) اين نظريه منطقي بنظر نمي رسد. با توجه به سير تكاملي زباني اين د
و » ب«ي دانيم در زبانشناسي و نامهاي ارمني اين قوم همه يك ريشه دارند. م

   لذا : 3به يكديگر تبديل مي شوند» و«
  به آغوان (ارمني)و آلبان به آلوان  - 
  بدست مي آيد. آران يا اران و ر تشديد مي يابد، ف و ذبا ح وآلوان به آروان  - 

                                                            
  .255- 257. ص 1357احمد كسروي. شهرياران گمنام. چاپ پنجم، تهران:  -  ١
. ص 1990تاريخ ارمنيان. موسس خورناتسي (موسي خورني). ايروان:  -  ٢

116 -112.  
. تهران: 1چهارم، جلد محمد تقي بهار ملك الشعرا، سبك شناسي. چاپ  -  ٣
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در هر حال همه اين نام ها آران/آالن/اران/الوان/آغوان/آلبانيا يكي 
  هستند.

دانشمندان تاريخ در ارمنستان شوروي پژوهشهاي بسيار عميق در 
مله قوم هاي ساكن در قفقاز در زمان باستان جخصوص تاريخ اقوام مختلف از 

انجام داده اند. يكي از آنان شادروان سورن يرميان عضو آكادمي علوم ارمنستان 
اولين  چاپ شد، براي 1939است. او در تاريخ دو جلدي شوروي كه در سال 

بار تاريخ آغوانك يا آران و مردم آن از زمان هاي قديم تا سده بيستم ارائه 
جلدهاي دوم و سوم تاريخ چند جلدي ، نموده است. بعدها اين بخش از كتاب 

. اين اثر آكادميسين سورن يرميان اساس و پايه 4ملل شوروي را تشكيل داد
  ك/آالن) را تشكيل مي دهد.پژوهش در باره تاريخ آلبانيا (آران/اران/آغوان

را منتشر نمود » اطلس«اثر ديگر خود  1952سورن يرميان در سال 
كه براي اولين بار در تاريخ تاريخنگاري شوروي مرزهاي سرزمين آلبانيا ترسيم 

» ارمنستان بر اساس جهان نماي آنانيا شيراكاتسي«شده است. مرزهاي آلبانيا در 
به اين كتاب را  مفصل منضمواريم روزي نقشه . اميد5به روشني مشخص شده اند

  به فارسي ترجمه نموده در اختيار پژوهندگان فارسي زبان قرار دهيم. 
سورن يرميان بيش از بيست پژوهش در باره تاريخ سياسي، اجتماعي 

  .6رافياي اران انجام داده استغ، اقتصادي و ج
ت سرزمين درباره ادبيا«آ. مناساكانيان اثر خود  1966در سال 

. او در باره خط و كتابت و ادبيات قوم آران، مسايل قومي 7را چاپ كرد» آران
پژوهش بسيار عميقي صورت مي دهد. اين اولين اثر پژوهشي است كه 

  ا تجزيه و تحليل مي كند. روط به اران باشتباهات تاريخي مر
برگ هايي از تاريخ سرزمينهاي «رزش مي توان ااز آثار پژوهشي با 

  . 8اثر باگرات اولوبابيان را ياد نمود» شرقي ارمن
آ. هاكوپيان در اثر خود كه به زبان روسي منتشر شده است واژه 

  آلبانيا را تجزيه و تحليل مي كند.
برخي به اصطالح تاريخدانان  ،در كنار پژوهشگران ارمني و اروپايي

كه در جعل و ترك و آذري (در جمهوري قالبي آذربايجان) مطالبي نوشته اند 
نمي توان قلمداد  گويي چيزي ديگريانحراف تاريخ هستند. اينها را غير از ياوه 

كرد. دانشندان بزرگ ايراني چون احمد كسروي، اسماعيل رايين و پروفسور 
عدم اطاله عنايت اهللا رضا و ديگران پاسخ اين جعليات تاريخ را داده اند. براي 

  . ٩آثار اينان جلب مي كنيم نظر خوانندگان را به مطالعه كالم
  داردادامه 

                                                            
٤ - Istoria ccp, … m. 1958.  

  .1963ايروان: ». ارمنستان بر پايه جهان نماي شيراكاتسي«سورن يرميان.  -  ٥
  . 42-82. ص 1984سورن يرميان. زندگي و آثار. ايروان:  -  ٦
  . 1966آ. مناساكانيان. در خصوص مسايل ادبي سرزمين آران. ايروان:  -  ٧
ايروان: ». برگ هايي از تاريخ سرزمينهاي شرقي ارمن«باگرات اولوبابيان.  -  ٨

1981.  
  ، و ديگر آثار او. 1357احمد كسروي. شهرياران گمنام. تهران:  -  ٩

  .  1360عنايت اهللا رضا، آذربايجان و اران. چاپ اول. تهران: 
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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 3ارمني در تاريخ ادبيات  
-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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,  
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