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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)دوستی دیرینه ایرانیان و ارمنیان 

-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانیا انیارمن خیتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ارّان، آذربایجان ، جنایت و توسعه طلبی 

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3ارمنی در تاریخ ادبیات  

-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

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

-Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 

کومیتاس و شکل گیری موسیقی کالسیک ارمنی    

-Գիքորը, անգլերեն, 2014گیکور ، اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی ، تورونتو ،   

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

 2014، ، تورونتو ،  2و  1گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان ، جلد  

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 

 2014ادیک باغداساریان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزیده مقاله های ارمنی 

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

 2014ادیک باغداساریان ،تورونتو  -گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی ، برگردان فارسی و انگلیسی 

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی

-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر فن ترجمه ، فارسی

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  ارمنیان ، فارسی تاریخ نژادکشی

-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. 

.1394میالدی، ریاضیات ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده   

-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394میالدی، کیهانشناسی ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا شیراکاتسی 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  1395فارسی –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,  2016خانواده ارمنی در درازنای تاریخ ، 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 

http://www.edic-baghdasarian.com/archives/books/History_of_Mathematics_Armenia.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Մշակութային և Հասարակական Ամսագիր 

ԼՈՒՅՍ 
Արտոնատեր եւ գլխավոր խմբագիր՝ 

Էդ.  Բաղդասարյան 
Խմբագրական կազմ՝ 

Թամար Փանոսյան, Վանիկ Բաղդասարյան 

Թամ Ղարախանյան, Վաչիկ Վարդանյան  

Էմմա Բեգիջանյան, Հովիկ Վարդումյան,  

Սաթենիկ Ավետիսյան, Անդրանիկ Խեչումյան 

Փոստարկղ  15875-9488  Թեհրան - Իրան 

Էլեկտրոնային փոստ՝  louys_monthly@yahoo.com  

Ինտերնետային հասցեն՝    www.louysonline.com 

 
LOUYS 

Armenian Cultural and  Social  Monthly 
 

License-holder and Editor-in-Chief   
Edic Baghdasarian 

www.Edic-Baghdasarian.com 

WEB master: Baruyr Baghdasarian 

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

Հոդվածների  հեղինակների  կարծիքները  կարող  են  

չհամընկնել  խմբագրության տեսակետներին: 

Արտատպության  դեպքում  հղումը  «ԼՈՒՅՍ» - ին   

պարտադիր  է: 

 

 لويس ماهنامه
 ادیك باغداساریان: و سردبير ،  مدیر مسئول صاحب امتياز

  15875-9488تهران صندوق پستي نشریه : نشـاني 
 louys_monthly@yahoo.com پست الكترونيكي:

 www.louysonline.com : نشـاني اینترنـت

 

 

Հայաստանի խորհրդարանում 

տեղի ունեցած 

ահաբեկչությունից անցել է 18 

տարի 
 

 
 

18 տարի առաջ` հոկտեմբերի 27-ին, 

ոճրագործների խումբը` Նաիրի Հունանյանի 

գլխավորությամբ, ներխուժեցին Հայաստանի 

Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար 

կրակոցներով սպանեցին կառավարության եւ 

խորհրդարանի անդամներին: 

Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 

Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 

նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ 

փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն 

Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար 

Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի 

պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, 

Հենրիկ Աբրահամյանը եւ Միքայել Քոթանյանը: 

Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը 

տեւեց 2001-2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, 

այդ թվում` նրանց ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, 

նրա եղբայր Կարեն Հունանյանը, նրա քեռին՝ 

Վռամ Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էդիկ 

Գրիգորյանը եւ Աշոտ Կնյազյանը 

դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման: 

Համլետ Ստեփանյանը դատապարտվեց 14 

տարվա ազատազրկման: 

3 տարի տեւած դատավարությունն այդպես էլ 

չկարողացավ կամ չցանկացավ վեր հանել 

ահաբեկչության կազմակերպիչներին եւ մինչ օրս 

էլ հասարակությունը լուրջ կասկածներ ունի 

կազմակերպիչների մասով: 
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 چکیده کتاب تاریخ آرتساخ)قره باغ(
(20) 

 نگارش: دکتر ادیک باغداساریان

 اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
 

 

 20سند شماره 
 سیالیستي ارمنستانتصمیم شوراي عالي جمهوري شوروي سو

 وشوراي ملي قراباغ کوهستاني درباره اتحاد مجدد جمهوري شوروي سوسیالیستي ارمنستان و قراباغ کوهستاني
 ایروان 1989دسامبر  1

جدا با اتكا به اصول انساني حق تعيين سرنوشت ملل و در پاسخ به تمایل قانوني اتحاد دو بخش ملت ارمني كه با توسل به زور از یكدیگر  

 گيرند:  اند، شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني تصميمات زیر را مي  شده

 20شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، مدرك تعيين سرنوشت منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني را كه در اجالس  -1 

اكتبر  19االختيار ساكنان منطقه و جلسه   نمایندگان تام 1989اوت  16اي قراباغ كوهستاني و در كنگره   منطقه شوراي 1988ژوئيه  12فوریه و 

 شناسد.  شوراي ملي تصویب شده است، به رسميت مي

تخب آن را به عنوان االختيار قراباغ كوهستاني و شوراي ملي من  شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان كنگره نمایندگان تام -2 

 شناسد.  تنها مرجع قانوني حكومت به رسميت مي

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني وحدت جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و  -3 

 ساكنان قراباغ كوهستاني نيز صادق و جاري هستند.دارند. كليه حقوق مدني جمهوري شوروي ارمنستان براي   قراباغ كوهستاني را اعالم مي

كنند )با كادر عملياتي   شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني كميسيون مشتركي ایجاد مي -4 

 سياليستي ارمنستان انجام دهد.خود( تا اقدامات عملي الزم را در جهت عملي ساختن اتحاد قراباغ كوهستاني با جمهوري شوروي سو

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني موظفنداز منافع ملي ساكنان ارمني ناحيه شاهوميان و  -5 

 گتاشن واقع در شمال آرتساخ  دفاع وآنها را منعكس كنند.

ستان، به شوراي وزیران جمهوري و ریاست شوراي ملي قراباغ كوهستاني وظيفه ریاست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمن -6 

دهد تمام امور ضروري ناشي از این مصوبه را در جهت اتحاد واقعي ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري ارمنستان شوروي و   مي

 سياسي عملي سازند.  -قراباغ كوهستاني را در نظام واحد حكومتي 

 صدر هيئت رئيسه شوراي عالي      

 جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان 

   ه. وسكانيان

 رئيس شوراي ملي قراباغ كوهستاني

  و. گریگوریان

 

 "1989،دسامبر 3، "ارمنستان شوروي"مأخذ: روزنامه "
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Լույս Ամսագիր 
 

 

Հայաստանի Հանրապետություն 
 

Խորհրդարանում հարգեցին «Հոկտեմբերի 27-

ի» զոհերի հիշատակը 
 

Ազգային Ժողովում այսօր՝ հոկտեմբերի 27-ին,նիստը սկսվեց 

1 րոպե լռությամբ: Պատգամավորները  մեկ րոպե լռությամբ 

հարգեցին «Հոկտեմբերի 27-ի» զոհերի հիշատակը: 

Հիշեցնենք, որ 18 տարի առաջ` հոկտեմբերի 27-ին, 

ոճրագործների խումբը` Նաիրի Հունանյանի 

գլխավորությամբ, ներխուժեցին Հայաստանի Ազգային 

ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար կրակոցներով 

սպանեցին կառավարության եւ խորհրդարանի 

անդամներին: 

Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 

Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 

նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ փոխնախագահներ 

Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն Միրոյանը, օպերատիվ 

հարցերի նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի 

պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Հենրիկ 

Աբրահամյանը եւ Միքայել Քոթանյանը: 

Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը տեւեց 2001-

2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, այդ թվում` նրանց 

ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, նրա եղբայր Կարեն 

Հունանյանը, նրա քեռին՝ Վռամ Գալստյանը, Դերենիկ 

Բեջանյանը, Էդիկ Գրիգորյանը եւ Աշոտ 

Կնյազյանը  դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման: 

Համլետ Ստեփանյանը դատապարտվեց 14 տարվա 

ազատազրկման: 

3 տարի տեւած դատավարությունն այդպես էլ չկարողացավ 

կամ չցանկացավ վեր հանել ահաբեկչության 

կազմակերպիչներին եւ մինչ օրս էլ հասարակությունը լուրջ 

կասկածներ ունի կազմակերպիչների մասով: 

 

Նոր հրթիռային կայաններն արդեն 

Հայաստանում են եւ շուտով կսկսեն գործել 

 
Հոկտեմբերի 31-ին ՀՀ ԱԻ նախարար Դ. Տոնոյանն 

աշխատանքային այցով եղել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի 

Արտաշավան համայնքում գտվող ռադիոլոկացիոն 

կայանում՝ ծանոթանալու պիլոտային ծրագրով նոր 

հրթիռային կայանների տեղադրման աշխատանքներին: 

ԱԻՆ-ից հայտնում են, որ բանակցությունների արդյունքում՝ 

ռուսական ընկերությունը նախատեսված 2 հակա-

կարկտային հրթիռային կայանի հետ միասին, որպես 

նվիրատվություն, տրամադրել է եւս մեկ կայան, 

արդյունքում՝ երկու «Элия 3» կայան տեղադրվել է 

Արագածոտնի, մեկը՝ Արմավիրի մարզում, ինչի շնորհիվ 

ստեղծվել է շղթայական պաշտպանության գոտի: 

Առաջիկա օրերին կայանները պատրաստ կլինեն 

գործարկման: Սա հնարավորություն կտա 

կարկտահարությունից հուսալի պաշտպանության տակ 

առնել շուրջ 45 հազար հա գյուղատնտեսական 

նշանակության հողատարածք: 

Ռուսական «Անտիգրադ» ընկերության ներկայացուցիչն ԱԻ 

նախարարին մանրամասն ներկայացրեց հրթիռային կայանի 

աշխատանքի սկզբունքները: 

Հայաստան են ներկրվել նորագույն արտադրության եւ 

բարձր արդյունավետություն ապահովող վերջին սերնդի 

հրթիռային կայաններ: Կրակոցներն իրականացվում են 

ռադիոլոկացիոն կայանի տրամադրած տվյալների հիման 

վրա՝ ապահովելով թիրախավորման շատ մեծ ճշգրտություն: 

Արտաշավանում գտնվող ռադիոլոկացիոն կայանը եւս 

համալրվել նորագույն թվային սարքավորումներով, որի 

շնորհիվ՝ 

• կբարձրանա դրա գործողության կայունությունն ու 

հուսալիությունը, կապահովի ամպերի պարամետրերի 

չափման ճշգրտության բարձրացումը, 

հեռավերահսկողությունն ու կարգաբերումը. 

• կնվազեն սպասարկման ծախսերը: 

Միաժամանակ իրականացվել են համակարգի 

ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ 

(հրթիռների պահպանության համար անհրաժեշտ 

պահեստների նախապատրաստում, կայանի շենքի 

վերանորոգում, կայանների տեղադրման վայրերի 

ուսումնասիրություն եւ այլն): 

Շնորհակալություն հայտնելով իրականացված մեծածավալ 

աշխատանքի համար՝ նախարար Դ.Տոնոյանը 

հանձնարարեց ապահովել նաեւ մասնագետների 

վերապատրաստումը՝ նորագույն կայանների կառավարումն 

իրականացնելու համար: 

ՀՀ կառավարության որոշմամբ Հայաստանում 

կարկտահարությունից պաշտպանության առավել 

արդյունավետ մեթոդներ ներդնելու նպատակով ներկայումս 

իրականացվող պիլոտային ծրագրի հիման վրա ՀՀ ԱԻ 

նախարարությունը կապահովի ծրագրի 

շարունակականությունը՝ ՀՀ մյուս մարզերի մշակովի 

հողատարածքները եւս առնելով նման կայանների 

պաշտպանության տակ: 

Նշենք, որ համակարգում առկա 2 ռադիոլոկացիոն 

կայանները կարող են սպասարկել նմանատիպ 36 

հրթիռային կայան: 

 

«ՉԻ». Դաշնակներն ընդդեմ վարչապետի. 

Նրանց հարաբերություններն ավելի են լարվել 
«Չորրորդ իշխանություն» թերթը գրում է. «ՉԻ» 

տեղեկություններով՝ տեւական ժամանակ է լարվել են 

վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ դաշնակների 

հարաբերությունները: 

«Անզեն աչքով էլ տեսանելի էլ տեսանելի է, թե ինչպես է 

դաշնակցական «Երկիր Մեդիա ԹՎ»-ով անխնա 

քննադատություն հնչում վարչապետի հասցեին՝ 

հանրությանն ի ցույց դնելով, որ Կարեն Կարապետյանը իր 

տրված խոստումները չի իրագործում։ 

Ի մասնավորի՝ վերջերս տնտեսության զարգացման 
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նախարար Սուրեն Կարայանի ասուլիսից ցուցադրվեցին 

հատվածներ, որտեղ նախարարը դժվարանում է 

պատասխանել վարչապետի խոստացած եւ չկատարած 850 

միլիոն դոլար ներդրումների մասին հարցին։ 

 

 
Նկատենք, որ վարչապետի ու դաշնակցության 

հարաբերությունների լարվածությունը խորքային է, քանի որ 

Կարեն Կարապետյանը պաշտոնավարման հենց առաջին 

պահին պաշտոնանկ արեց դաշնակցական Արծվիկ 

Մինասյանին՝ էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնը 

վստահելով Սուրեն Կարայանին»։ 

 

Արցախի ՊԲ-ն արդեն ունի տեխնիկապես 

վերազինված տեղեկատվական կենտրոն  

 
Արցախի պաշտպանության բանակն արդեն ունի 

տեխնիկապես վերազինված տեղեկատվական կենտրոն: Այն 

ստեղծվել է «Յուքոմ» ընկերության օժանդակությամբ, իսկ 

«ՊանԱրմենիան Մեդիա Գրուպ»-ը պատրաստակամություն 

է հայտնել օգնել կադրերի վերապատրաստման հարցում: 

Կենտրոնի բացումից առաջ «Յուքոմի» խորհրդի նախագահ 

Գուրգեն Խաչատրյանն ու «ՊանԱրմենիան Մեդիա 

Գրուպի» գլխավոր տնօրեն Արմեն Արզումանյանը 

նախարարությունում հանդիպեցին Արցախի ՊԲ 

հրամանատար Լևոն Մնացականյանի, որի 

ընթացքում  պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց ՊԲ 

տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական և մարդկային 

կարողությունների մշտական արդիականացման հարցում 

ինստիտուցիոնալ համագործակցության վերաբերյալ: 

«Տեղեկատվական կենտրոնի կարևորության մասին մենք 

համոզվել ենք 2016թ. ապրիլյան գործողություններից հետո: 

Ինչպես տեսնում եք, մենք որոշակի աշխատանքներ 

կատարել ենք, բայց սա բավարար չենք համարում, 

ընդլայնելու ենք և աշխատելու ենք «ՊանԱրմենիա Մեդիա 

Գրուպի» հետ՝ հաշվի առնելով իրենց տեսակետները 

կահավորման և հետագա աշխատանքների կազմակերպման 

ուղղությամբ: Սահմանվելու է կարգ, որի մասին մենք 

կտեղեկացնենք»,- ասաց նախարարը՝ նշելով, որ 

տեղեկատվական կենտրոնն առավել համակարգված 

կդարձնի իրենց աշխատանքը: 

«Մենք և մեր թիմն անընդհատ համաշխարհային 

տեխնոլոգիաների զարգացման կենտրոնում ենք և հիմա մեր 

փորձը ներդնում ենք սահմանային անվտանգության 

համակարգերի արդիականացման վրա: Տեղեկատվական 

կենտրոնը շատ կարևոր խնդիր է լուծելու. պատերազմական 

փուլերում շատ կարևոր է, որ լրատվությունը լինի արագ, 

հասարակությունն իմանա, թե ինչ է կատարվում: Խոսքն այս 

պարագայում այն մասին է, որ այդ փորձը, որը մեր թիմը 

ձեռք է բերում, ժամանակ առ ժամանակ կարողանանք 

օգտագործել տեղի համակարգերի համազինման, լրացման 

նպատակով»,- ասաց Գուրգեն Խաչատրյանը: 

«ՊանԱրմենիան Մեդիա Գրուպ»-ը բազմիցս ասել է, որ 

պատրաստ ենք աջակցելու և փորձել ենք մշտապես 

օգտակար լինել: Այսօր հանդիպման ժամանակ մենք 

նշեցինք, որ պատրաստ ենք օգնել ե՛ւ կադրերի 

վերապատրաստման, ե՛ւ ցանկացած նոր տեխնոլոգիաներ 

ըմբռնելու, օգտագործելու հարցում»,- լրագրողների հետ 

զրույցում ասաց  «ՊանԱրմենիան Մեդիա Գրուպ»-ի 

գլխավոր տնօրեն Արմեն Արզումանյանը՝  ընդգծելով, որ 

տեղեկատվական պատերազմը, պայքարն ու 

անվտանգությունը հակամարտությունների մաս են 

կազմում: 

ՊԲ շտաբում կայացած հանդիպումից հետո Լևոն 

Մնացականյանը, Արմեն Արզումանյանն ու Գուրգեն 

Խաչատրյանն այցելեցին նորաբաց տեղեկատվական 

կենտրոն՝ ծանոթանալու կատարված աշխատանքներին: 

Այսուհետև նախարարությունն այս սրահում կարող է 

հրավիրել մամուլի ասուլիսներ: Տեխնիկապես հագեցած մի 

սենյակ էլ նախատեսված է լրատվամիջոցների 

ներկայացուցիչների համար: Համակարգիչներ, արագ 

ինտերնետ կապ, քաղաքային հեռախոսներ յուրաքանչյուր 

սեղանին. բոլոր պայմանները կան հարմարավետ 

աշխատանքի համար: Սա նախարարի համար բավարար չէ, 

պատրաստվում են ընդլայնել տարածքն ու այստեղ 

տեղափոխել նաև նախարարության մամուլի բաժնի 

աշխատակիցներին: 

 

Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ ղեկավարն 

ընդունել է մեքսիկացի պատգամավորներին 

 
Հոկտեմբերի 24-ին Արցախի Հանրապետության արտաքին 

գործերի նախարար Մասիս Մայիլյանն ընդունել է 

ճանաչողական այցով Արցախ ժամանած Մեքսիկայի 

Միացյալ Նահանգների Պատգամավորների պալատի 

Մեքսիկա-Հայաստան բարեկամության խմբի անդամներ 

Բլանկա Մարգարիտա Կուատա Դոմինգեսին, Մարիա 
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Կրիստինա Տերեսա Գարսիա Բրավոյին եւ Կառլոս 

Էռնանդես Միրոնին։ 

Մասիս Մայիլյանը ողջունել է մեքսիկացի 

պատգամավորների այցն Արցախ եւ հույս հայտնել, որ այն 

կդառնա երկկողմ համագործակցության հաստատմանն 

ուղղված առաջին քայլը։ Այս համատեքստում  տեղի 

ունեցավ փոխգործակցության հեռանկարային 

ուղղությունների վերաբերյալ կարծիքների փոխանակում։ 

Հանդիպման ընթացքում արտաքին գործերի նախարարը 

պատգամավորներին է ներկայացրել նաեւ Արցախի 

արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները՝ 

անդրադառնալով Արցախի Հանրապետության միջազգային 

ճանաչման, ինչպես նաեւ ադրբեջանա-ղարաբաղյան 

հակամարտության խաղաղ կարգավորման 

գործընթացներին։ 

Հանդիպմանը ներկա է եղել նաեւ Հայաստանի 

Հանրապետության Ազգային ժողովի փոխնախագահ 

Էդուարդ Շարմազանովը։ 

 

«Իրատես». Վերջին օրերին Հայաստանում 

կրկին ակտիվացել են մասոնները. որն է նրանց 

այցի նպատակը 

 
«Իրատես» թերթը գրում է. «Մեր տեղեկություններով` 

վերջին օրերին Հայաստանում կրկին ակտիվացել են 

մասոնները: Հայաստան եկած մասոնական օթյակի 

անդամներն իրենց նորաստեղծ օթյակի աշխատանքներն են 

ճշգրտում: Ի դեպ, մասոնները կրկին Ֆրանսիայից են 

ժամանել: 

Հիշեցնենք, որ այս տարվա ապրիլին Հայաստան էր ժամանել 

Ֆրանսիայի «Մեծ Արեւելք» մասոնական օթյակի (Grand 

Orient de France) ղեկավար, Մեծ վարպետ Քրիստոֆ 

Աբբասը, որը հայտարարեց, թե Հայաստանում հիմնադրվում 

է «Մեծ Արեւելքի» մասոնական օթյակը: 

Ի դեպ, ըստ Աբբասի, Հայաստանում կլինի ինքնավար ու 

անկախ ֆրանկոմասոնական օթյակ: Ընդհանրապես 

մասոնների ու մասոնականության մասին շատ առասպելներ 

կան, որոնք շարունակում են այդպիսին մնալ, քանի դեռ այս 

օթյակները գաղտնիության քողով են պատված: 

Ֆրանսիացի այս մասոնն էլ հայտարարեց, որ Հայաստանում 

ունեն ընկեր եւ եղբայր հայեր, դրա համար էլ ցանկացել են 

այստեղ եւս օթյակ բացել, սակայն ոչ ոք չգիտի, թե ովքեր են 

հայ մասոնները: Ո'չ վերջիններս են բացահայտում իրենց ով 

լինելը, ո'չ էլ տվյալ կառույցի ղեկավարներն են հստակ ու բաց 

խոսում իրենց աշխատանքի եւ հիմնադրման նպատակների 

մասին: Փոխարենն ավելի է ամրապնդվում այն 

համոզմունքը, թե աշխարհը «մասոններն են ղեկավարում»: 

 

Իրանի փոխնախագահին հրավիրել են 

Հայաստան 

ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ու Իրանի 

նախագահի առաջին տեղակալ Էսհաղ Ջահանգիրին այսօր՝ 

հոկտեմբերի 9-ին Թեհրանում կայացած հանդիպմանը նաեւ 

անդրադարձել են տարածաշրջանային զարգացումներին: 

Այս համատեքստում Կարեն Կարապետյանը 

շնորհակալություն է հայտնել իրանական կողմին ԼՂ 

հիմնահարցում հավասարակշռված դիրքորոշման համար: 

Կարեն Կարապետյանն Էսհաղ Ջահանգիրիին 

պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան, ինչը սիրով 

ընդունվել է: 

Հանդիպմանը քննարկվել են նաեւ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների, կապի, տրանսպորտի, 

գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության, կրթության, 

մշակույթի բնագավառներում համագործակցությանը 

վերաբերող հարցեր: 

  

 
 

Կարեն Կարապետյանը եւ Ալի Լարիջանին 

բարձր են գնահատել հայ-իրանական 

քաղաքական երկխոսությունը 

 
Իրան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակում ՀՀ 

վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդիպում է ունեցել 

Իրանի Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ: Կարեն 

Կարապետյանը նախ փոխանցել է ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա 

Բաբլոյանի ջերմագին ողջույնները եւ ավելացրել, որ 

Հայաստանը մշտապես կարեւորում է Իրանի հետ 

բարեկամական հարաբերությունները, որոնք շարունակում 

են զարգանալ փոխըմբռնման մթնոլորտում: 
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Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տարածաշրջանային 

խնդիրներին եւ երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող 

հարցեր։ 

Ալի Լարիջանին անհրաժեշտ է համարել տնտեսական 

համագործակցության շարունակական ամրապնդումը եւ 

այդ գործում կարեւորել է նաեւ երկու երկրների 

խորհրդարանների միջեւ կապերի ընդլայնումը: Այդ առումով 

զրուցակիցները ընդգծել են երկու երկրների 

խորհրդարանների բարեկամության խմբերի 

գործունեության, փոխադարձ այցելությունների, 

խորհրդարանների հանձնաժողովների մակարդակով 

հարաբերությունների զարգացման փաստը եւ նշել, որ հայ-

իրանական հարաբերությունների հետագա զարգացմանն իր 

նպաստն է բերում նաեւ օրենսդիր մարմինների 

համագործակցությունը: «Իրանն ու Հայաստանը միմյանց 

հետ կապված են բարեկամական խորը արմատներով եւ մեր 

նպատակն է, որպեսզի երկկողմ քաղաքական ու 

տնտեսական համագործակցությունը շարունակի 

զարգանալ: Առկա ճգնաժամերի պայմաններում միմյանց 

հետ ավելի շատ խորհրդակցելու անհրաժեշտություն կա, եւ 

այդ առումով ցանկանում եմ գոհունակություն հայտնել մեր 

խորհրդարանական համագործակցության մակարդակից: 

Լիահույս եմ, որ Ձեր այցը նոր լիցք կհաղորդի երկկողմ 

հարաբերություններին», -նշել է նա: 

 
Կարեն Կարապետյանն ասել է, որ շատ բովանդակալից 

հանդիպում է ունեցել ԻԻՀ առաջին փոխնախագահի հետ՝ 

ընդգծելով, որ հայկական կողմը շատ վճռական է 

տրամադրված իրականացնելու ձեռք բերված 

պայմանավորվածությունները, մասնավորապես՝ 

տնտեսական ոլորտում, ինչը նոր լիցք կհաղորդի երկկողմ 

հարաբերություններին: Ալի Լարիջանին իր հերթին ընդգծել 

է, որ հայ-իրանական տնտեսական փոխգործակցության 

հարցում որեւէ սահմանափակում կամ խոչընդոտ գոյություն 

չունի, եւ Իրանի խորհրդարանը շատ դրական է 

տրամադրված հարաբերություններն էլ ավելի ընդլայնելու 

հարցում: Նրա խոսքով՝ երկկողմ տնտեսական օրակարգը 

շատ հագեցած է, եւ առկա են փոխգործակցությունը 

զարգացնելու մեծ հնարավորություններ՝ ինչպես երկկողմ, 

այնպես էլ բազմակողմ ձեւաչափերում: 

Կարեն Կարապետյանն իր գործընկերոջը ներկայացրել է 

Սյունիքում ազատ տնտեսական գոտու գործարկման 

ծրագիրը՝ կարեւորելով դրանում իրանական 

ընկերությունների ակտիվ մասնակցությունը: «Համոզված 

եմ, որ շատ մեծ հնարավորություններ ունենք 

կրկնապատկելու եւ անգամ եռապատկելու մեր 

հարաբերությունները տնտեսական ոլորտում», - ասել է ՀՀ 

վարչապետը: 

Կողմերն անդրադարձել են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնախնդրին՝ երկուստեք ընդգծելով, որ այն պետք է լուծվի 

բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով: 

 

Մենք Հայաստանի հետ համագործակցության 

համար որեւէ սահմանափակում չունենք. 

Իրանի փոխնախագահ  

 
Մենք մեր հարեւանների հետ ունենք լավ 

հարաբերություններ, եւ դրանց զարգացման նպատակով 

կատարվել են լուրջ աշխատանքներ: Այդ մասին ՀՀ 

վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպմանն ասել 

է Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջին 

փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրին։ 

«Մեր երկու երկրները գտնվում են մշակութային, 

քաղաքակրթային եւ աշխարհագրական նույն 

տարածաշրջանում, եւ մեր երկրների հարաբերությունները 

բխում են դարերի խորքից ու հիմնված են երկու 

ժողովուրդների եւ մշակութային ընդհանրությունների վրա: 

Մեր հարաբերությունները մշտապես հիմնված են եղել 

կայունության վրա, եւ Աստծո ցանկությամբ այդպես էլ 

կշարունակվի: Իրանի տարբեր քաղաքներում ապրող մեր 

հայ քաղաքացիներն ունեն ջերմ կապեր Հայաստանի 

Հանրապետության իրենց հայրենակիցների հետ, ինչը լավ 

կամուրջ է երկու երկրների հարաբերությունների 

զարգացման համար: Մենք մեր հարեւանների հետ ունենք 

լավ հարաբերություններ, եւ դրանց զարգացման 

նպատակով կատարվել են լուրջ աշխատանքներ: Մեր 

հարեւանների հետ վարվող արտաքին քաղաքականության 

օրակարգում Հայաստանի Հանրապետությունն ունի իր 

հատուկ տեղը»,- ասել է նա: 

«Մենք Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական եւ 

մշակութային բնագավառներում համագործակցության 

համար որեւէ սահմանափակում չունենք, եւ Հայաստանի 

Հանրապետության մեծարգո վարչապետի այցը երկու 

երկրների միջեւ քաղաքական, տնտեսական եւ մշակութային 

ոլորտներում հարաբերությունների զարգացման 

տեսակետից կարող է հատուկ դեր ունենալ: 

Առանձնազրույցի ու ընդլայնված կազմով 

բանակցությունների ընթացքում քննարկվեցին հարցեր, 

որոնք կապահովեն երկու երկրների հարաբերությունների 

հետագա զարգացումը: Քանի որ Հայաստանի 

Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության 

անդամ է եւ լավ հարաբերություններ ունի Եվրոպական 

միության հետ, ապա այս հարթակը երկու երկրների 

հարաբերությունների զարգացման համար կարող է դրական 
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լինել: Այն ընկերությունների համար, որոնք զբաղված են 

տրանսպորտի կապալառու գործունեության, 

շինարարության եւ տնտեսության տարբեր 

բնագավառներում, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, 

որ համապատասխան պայմաններ կստեղծվեն՝ նրանց 

ակտիվության ընդլայնման նպատակով: Պարսից ծոցից Սեւ 

ծով անցնող տրանսպորտային միջանցքներից մեկը կարող է 

լինել Հայաստանը: Էլեկտրաէներգիայի եւ գազի 

փոխանակման ծրագրի շրջանակում ունենք երրորդ 

բարձրավոլտ գծի շինարարությունը, ինչպես նաեւ այսօր 

ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կարող են 

խթան հանդիսանալ համագործակցության զարգացման 

համար: Կարծում եմ, որ մասնավոր հատվածի մեր 

ներկայացուցիչները կարող են օգտվել ստեղծվող 

պայմաններից, երկու երկրներում ազատ տնտեսական 

գոտիների առկայությունը նույնպես կարող է գործարար 

շրջանակների համագործակցության զարգացման խթան 

հանդիսանալ»,- ասել է Ջահանգիրին։ 

 

Նաիրա Զոհրաբյանը ԵԽԽՎ-ին կոչ է արել 

պարզել, թե ինչպե՞ս է Հունգարիան 7.6 մլն 

դոլարով Բաքվին վաճառել Սաֆարովին 

 
ԵԽԽՎ-ում, այսօր՝ հոկտեմբերի 9-ին, աշնանային 

նստաշրջանում հայկական պատվիրակության անդամ 

Նաիրա Զոհրաբյանը ԵԽԽՎ-ին կոչ է արել պարզել, թե 

ինչպե՞ս է Հունգարիան 7.6 միլիոն դոլարի դիմաց Բաքվին 

վաճառել մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին: 

Նշենք, որ ԵԽԽՎ աշնանային նստաշրջանի օրակարգում 

Ադրբեջանին առնչվող մի շարք հարցեր կան։ Իր ելույթում 

հայկական պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը 

Դոն Կոոռուպցիա անունով հայտնի Պեդրո Ագրամունտի 

հրաժարականը համարել է ընդամենը առաջինը քայլը՝ 

ԵԽԽՎ-ն կոռուպցիայի սարդոստայնից մաքրելու համար, 

ինչպես նաեւ կոչ է արել պարզել, թե ինչպե՞ս է Հունգարիան 

7.6 միլիոն դոլարի դիմաց Ադրբեջանին  վաճառել  Ռամիլ 

Սաֆարովին։ 

 Զոհրաբյանն իր խոսքում, մասնավորապես, նշել է 

հետեւյալը. 

«Քաղաքական իր բժիշկների հորդորով Դոն Կոռուպցիա 

անունով հայտնի Պեդրո Ագրամունտը հոկտեմբերի 6-ին 

հրաժարական տվեց։  Ես շնորհավորում եմ Վեհաժողովի 

այն պատգամավորներին, որոնք թույլ չտվեցին, որ ԵԽԽՎ 

անունը նույնացվի կոռուպցիայի եւ ամենաթողության հետ, 

որտեղ ինչ-որ մեկը կարող է պատգամավոր գնել, վաճառել, 

վերավաճառել եւ պարտադրել սպասարկել իր երկրի 

ավտորիտար օրակարգը։ 

Բայց արդյոք Պեդրո Ագրամունտի վրա վերջակետ դնելը 

բավարար է մեր Վեհաժողովի դեմքից կոռուպցիայի 

սարդոստայնը մաքրելու համար։ Պարզվում է, կոռուպցիոն 

հայտնի մեծ լվացքի մեջ ներգրավված են եվրոպացի տարբեր 

գործիչներ, ովքեր տարիներ շարունակ  դանիական Danske 

Bank-ի էստոնական մասնաճյուղից հսկայական գումարներ 

են ստացել։  Ես հույս ունեմ, որ հունգարական 

պատվիրակության մեր գործընկերները իրենց երկրի 

քաղաքական ղեկավարությանը հարց կուղղեն՝ կապված 

սկանդալային այն բացահայտման հետ, որ Հունգարիան  7.6 

միլիոն դոլարով վաճառել է մարդասպան Ռամիլ 

Սաֆարովին, ով կացնահարել էր հայ սպա Գուրգեն 

Մարգարյանին, երբ  վերջինս եղել է քնած։ 

Կարծում եմ, հունգարացի մեր գործընկերներին պետք է 

հետաքրքրի, եթ ինչպե՞ս են Metastar Invest ընկերության 

կողմից հունգարական MKB բանկում բացված մի 

հաշվեհամարի վրա փոխանցվել միլիոնավոր դոլարներ եւ թե 

ի՞նչ կապ ունեն այդ հաշվեհամարները Հունգարիայի 

քաղաքական իշխանության  հետ։ Ի դեպ, հիշեցնեմ, որ 

Metastar Invest-ն  այն ընկերությունն է, որը պարբերաբար 

գումարներ է փոխացնել ԵԽԽՎ նախկին փոխնախագահ 

Լուկա Վոլոնտեին, ով այս պահին, ամենայն 

հավանականությամբ, իտալական դատախազությանը 

պատմում է իր եւ իր տոտալիտար ընկերոջ  ջերմ 

հարաբերությունների մասին։ 

Հարգելի գործընկերներ, 

Հունիսյան նստաշրջանում մենք պաշտպանեցինք անկախ 

հետաքննող մարմնի ստեղծումը, որը վստահ եմ, 

անաչառորեն հետաքննում է կոռուպցիոն բոլոր փաստերը, 

որոնք վերաբերում են մեր Վեհաժողովին։ Իսկ նման 

փաստեր, որոնք վերջերս  միջազգային մամուլի թոփ թեման 

էին, բազմաթիվ են։ Ես միանում եմ  «Թրանսպարանսի 

Ինթերնեյշընլ» կազմակերպության նախագահի այն 

հայտարարությանը, ով ասում է՝ «ուղղակի շոկային է 

տեսնել, թե ինչպես  այնպիսի հարգված կառույցում, 

ինչպիսին ԵԽԽՎ-ն է, որոշ քաղաքական գործիչներ 

վաճառքի են հանվում, եւ  փակում իրենց աչքերը 

կոռուպցիայի եւ մարդու իրավունքների խախտումների 

վրա»։   

Լիտվայի Սեյմը օրերս դիմել է Լիտվայի ֆինանսական 

հանցագործությունները հետաքննող մարմնին, պահանջելով 

ուսումնասիրել ԵԽԽՎ-ի հետ կապված 

կոռուպցիոն  սկանդալներում լիտվացի գործիչների 

հնարավոր ներգրավվածությունը։ 

Ես հույս ունեմ, որ Լիտվայի օրինակին կհետեւեն  ԵԽ 

անդամ բազմաթիվ երկրներ եւ վստահեցնում եմ, որ Դոն 

Պեդրոյի աղանդի բազմաթիվ հետեւորդներ ստիպված 

կլինեն քաղաքական ապաստան խնդրել իրենց 

կերակրող  երկրից»: 

 

Մեծապես կարեւորում ենք Իրանի հետ ջերմ 

հարաբերությունները. ՀՀ վարչապետը 

հանդիպել է Իրանի նախագահին 

 
Հայաստանը մեծապես կարեւորում է հարեւան Իրանի հետ 

ունեցած ջերմ եւ բարեկամական հարաբերությունները, 

որոնք ունեն դարավոր պատմական լուրջ հիմքեր: Այս 

մասին, այսօր՝ հոկտեմբերի 10-ին, Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության նախագահի նստավայրում Իրանի 

նախագահ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպման ժամանակ 

նշել է ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը: 
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Կառավարությունից  հայտնում են, որ Կարեն 

Կարապետյանը շնորհակալություն է հայտնել 

հյուրընկալության համար եւ փոխանցել ՀՀ նախագահ Սերժ 

Սարգսյանի ողջույններն ու բարեմաղթանքները: 

«Հայաստանը մեծապես կարեւորում է հարեւան Իրանի հետ 

ունեցած ջերմ եւ բարեկամական հարաբերությունները, 

որոնք ունեն դարավոր պատմական լուրջ հիմքեր եւ 

հիմնված են փոխադարձ շահերի վրա: Կարող եմ 

ուրախությամբ նշել, որ այդ հարաբերությունները գտնվում 

են բարձր մակարդակի վրա, եւ երկկողմ 

համագործակցությունը շարունակում է զարգանալ 

փոխըմբռնման մթնոլորտում»,- ասել է ՀՀ վարչապետը: 

Հասան Ռոհանին, ողջունելով Հայաստանի վարչապետ 

Կարեն Կարապետյանի այցն Իրան, համոզմունք է հայտնել, 

որ այն կնպաստի հայ-իրանական բարեկամական 

հարաբերությունների հետագա խորացմանը տարբեր 

բնագավառներում: ԻԻՀ նախագահն ընդգծել է, որ 

պատրաստակամ է օժանդակել երկու երկրների 

կառավարությունների նախաձեռնություններին, ինչպես 

նաեւ համատեղ ծրագրերի իրականացմանը: 

Զրուցակիցները կարեւորել են մի շարք ոլորտներում, 

մասնավորապես, էներգետիկ բնագավառի, 

գյուղատնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, 

զբոսաշրջության, «Սյունիք» եւ «Արաս» ազատ տնտեսական 

գոտիների համագործակցության խորացումն ու 

ընդլայնումը, երկու երկրների միջեւ 

առեւտրաշրջանառության ծավալների ավելացումը: 

ՀՀ կառավարության ղեկավարն ընդգծել է հայ-իրանական 

քաղաքական երկխոսության բարձր մակարդակը: Կողմերն 

անդրադարձել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության 

կարգավորմանն ու տարածաշրջանային խնդիրներին 

առնչվող հարցերի: Կարեն Կարապետյանը նշել է, որ 

Հայաստանը բարձր է գնահատում Իրանի 

հավասարակշռված վերաբերմունքը Լեռնային Ղարաբաղի 

հիմնահարցում, ինչը տարածաշրջանային խաղաղության եւ 

անվտանգության ապահովման կարեւոր երաշխիքներից է: 

Իրանի նախագահը ՀՀ նախագահին ու հայ ժողովրդին է 

փոխանցել իր ջերմ բարեմաղթանքներն ու բարձր գնահատել 

հայ համայնքի դերը երկրի տարբեր ոլորտների զարգացման 

գործում: 

 

 

Արցախի տաղավարի մոտ ադրբեջանցիները 

սադրանքի են դիմել միջազգային 

ցուցահանդեսում 

 
Հոկտեմբերի 12-ից 14-ը Արցախի Հանրապետությունը 

ներկայացված էր ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգ քաղաքում 

ընթացող «Ինվետեքս 2017» միջազգային զբոսաշրջային 

ցուցահանդեսում։ Այդ մասին հայտնում է «Արցախպրեսը» ։ 

ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ 

զբոսաշրջության նախարարության տեղեկացմամբ՝ 

Արցախը՝ որպես զբոսաշրջային ուղղություն 

հետաքրքրություն է առաջացրել տուրիզմի ոլորտի 

մասնագետների եւ ցուցահանդեսի այցելուների մոտ։ 

Գերատեսչության աշխատակիցների կողմից տարվել են 

արդյունավետ աշխատանքներ՝ ուղղված տեղում Արցախի 

զբոսաշրջային ներուժի մասին տեղեկացվածության 

բարձրացմանը։ Մասնավորապես՝ բաժանվել է մեծ 

քանակությամբ զբոսաշրջային գրականություն, 

տեսահոլովակներով սկավառակներ, քարտեզներ, բացի այդ՝ 

ցուցահանդեսի մասնակիցներին ներկայացվում էին Արցախ 

այցելելու եւ շրջաայություններ կազմակերպելու 

հնարավորությունները։ 

Ցուցահանդեսի ընթացքում տեղ են գտել նաեւ 

ադրբեջանցիների սադրանքները։ Այսպես, ցուցահանդեսի 

ողջ ընթացքում տարբեր խողովակներով Ադրբեջանի 

Հանրապետության մի շարք պաշտոնական անձինք, 

համայնքի ներկակացուցիչներ փորձում էին ճնշում 

գործադրել ցուցահանդեսի կազմակերպիչների վրա՝ ԱՀ 

պատվիրակության աշխատանքները դադարեցնելու 

պահանջով։ Հասկանալով, որ իրենց ջանքերը ապարդյուն 

են՝ ցուցահանդեսի վերջին օրը մի խումբ ադրբեջանցիներ 

փորձել են տեղում խոչընդոտել Արցախի տաղավարի 

աշխատանքները՝ լարվածություն ստեղծելով տաղավարի 

շուրջ։ Սակայն ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ 

հաջողվեց կասեցնել նաեւ այդ սադրանքը եւ ցուցահանդեսի 

անվտանգության աշխատակիցների ուղեկցությամբ 

ադրբեջանցիները դուրս են հանվել ցուցահանդեսի 

տարածքից։ 

Ինչպես հայտնում է ԱՀ տաղավարի 

պատասխանատուներից Արտակ Գրիգորյանը, 

պատվիրակութունը մինչեւ վերջին րոպեն առանց որեւէ 

խափանումների կամ խոչընդոտների մասնակցել է 

ցուցահանդեսին: 

Ցուցահանդեսում Արցախի տաղավարի աշխատանքները 

կազմակերպվել էին ԱՀ մշակույթի, երիտասարդության 

հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության կողմից։ 
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Իրանի շուկա դժվար է դուրս գալ, բայց 

հայկական ոչխարի միսը պատրաստ են 

այնտեղ գնել․ «Ոսկե կացին» 

 
 

Իրանի շուկա դժվար է դուրս գալ, բայց հայկական ոչխարի 

միսը, միեւնույնն է, պատրաստ են այնտեղ գնել։ Այս 

մասին ասել է «Ոսկե կացին» հայ-իրանական սպանդանոցի 

մենեջերներից Արբի Ավանեսյանը, որը «ԱրմՊրոդէքսպո 

2017» ցուցահանդեսին ներկայացնում էր ընկերությունը։ 

Ցավոք սրտի, Իրանի սպառողների համար դժվար է գնել այն 

ամենը, ինչ նրանք գնում էին մինչեւ 2012 թվականին 

արժույթի անկումը։ Այդուհանդերձ, իրանցիները 

գնահատում են որակյալ ապրանքը։ «Մեր գործընկերները 

մեծածախ ներմուծողներ են Իրան եւ ասում են, որ 

խանութներն ու ռեստորաններն իրենց հետ կայուն 

աշխատում են։ Իսկ դա նշանակում է, որ հայկական ամիսը 

մրցունակ է տեղական շուկայում ոչ միայն որակով, այլ նաեւ 

գնով եւ անգամ տրանսպորտի ծախսերով»,- հավելել է նա։ 

 

Հայտարարություն. Սարգսյանն ու Ալիեւը 

համաձայնել են քայլեր ձեռնարկել 

բանակցությունների ակտիվացման համար 

 
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն 

ընթացել է կառուցողական մթնոլորտում։ Այս մասին ասված 

է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ԱԳ նախարարների եւ ԵԱՀԿ 

ՄԽ համանախագահների համատեղ հայտարարության մեջ։ 

Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիեւի հանդիպումը տեղի է 

ունեցել հոկտեմբերի 16-ին Ժնեւում՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 

համանախագահներ Իգոր Պոպովի (Ռուսաստան), Ստեֆան 

Վիսկոնտիի (Ֆրանսիա), Էնդրյու Շոֆերի (ԱՄՆ) եւ ԵԱՀԿ 

գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ 

Կասպրշիկի միջնորդությամբ: Հանդիպմանը մասնակցել են 

նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ 

Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Էլմար Մամեդյարովը։ Ավելի ուշ 

նախագահները բանակցությունները շարունակել են 

առանձին: 

«Հանդիպումն անցնել է կառուցողական մթնոլորտում,- 

ասվում է հայտարարության մեջ:- Նախագահները 

համաձայնության են եկել միջոցներ ձեռնարկել բանակցային 

գործընթացն ակտիվացնելու եւ շփման գծում 

լարվածությունը թուլացնելու ուղղությամբ: 

Համանախագահները գոհունակություն են հայտնել 

երկարատեւ ընդմիջումից հետո վերսկսված այս անմիջական 

բանակցություններից: Նրանք պատրաստ են աշխատել 

կողմերի հետ՝ որպես միջնորդ հանդես գալու Լեռնային 

Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման հարցում: 

Մոտ ապագայում համանախագահները կկազմակերպեն 

աշխատանքային  հանդիպումներ արտգործնախարարների 

հետ»: 

Մահացել է Լեւոն Հայրապետյանը 

 
Անազատության մեջ մահացել է գործարար եւ բարեգործ 

Լեւոն Հայրապետյանը։ Այս տեղեկությունը հաստատել են 

Հայրապետյանի հարազատները։ 

Լեւոն Հայրապետյանը մահացել է հոկտեմբերի 18-ին 68 

տարեկանում։ 

Գործարարը մեծ ավանդ է ունեցել Արցախի զարգացման եւ 

բարեկարգման գործում։ Նրա միջոցներով ծրագրեր են 

իրականացվել Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում, 

վերանորոգվել է Գանձասարի վանական համալիրը։ 

Կյանքի վերջին տարիները Հայրապետյանը դատական 

հետապնդումների մեջ անցկացրեց։  

Գործարարը  դատապարտվել է չորս տարվա 

ազատազրկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում՝  նախկին 

սենատոր Իգոր Իզմեստյեվի մորից 700 հազար դոլար 

կորզելու համար։ 

Լեւոն Հայրապետյանը 2016 թվականին տեղափոխվել էր 

Մորդովիայի բանտ, որը համարվում է Ռուսաստանի 

ամենասարսափելի բանտերից մեկը: 

2016-ի ապրիլին գործարարին ազատ արձակելու կոչ-

հայտարարություն էին տարածել նաեւ ԼՂՀ ԱԺ 

խմբակցությունները. «Հաշվի առնելով Լեւոն 

Հայրապետյանի օրեցօր վատթարացող առողջական 

վիճակը՝ ԼՂՀ ԱԺ պատգամավորական խմբակցությունները 

Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններին 

հորդորում են մարդասիրական վերաբերմունքից ելնելով 

գործող օրենսդրության շրջանակներում վերանայել կալանքի 

պայմանները, օբյեկտիվ վերաքննությամբ էապես մեղմել 

սահմանված պատիժը եւ  ազատ արձակել նրան»: 
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Նշենք, որ Լեւոն Հայրապետյանը տարիներ շարունակ 

Արցախում իրականացրել է բազմաթիվ բարեգործական 

ծրագրեր՝ նպաստելով հայրենի երկրի զարգացմանը: Նրա 

ծրագրերն իրագործվել են Ստեփանակերտում, 

Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղում։ Մասնավորապես, 

Հայրապետյանի միջոցներով 2000-2002 թվականներին 

վերակառուցվել է հայկական հռչկավոր Գանձասարի 

վանական համալիրը (13-րդ դար ), որը ներկայիս օրերում 

Ղարաբաղի ամենաբարեկարգված սրբավայրերից մեկն է 

համարվում։  Լեւոն Հայրապետյանը իր վրա է վերցրել նաեւ 

«Հյուսիս-Հարավ» ավտոմայրուղու այն հատվածի 

շինարարության ծախսերը, որն անցնում է Գանձասարի 

վանական համալիրի շրջակայքով։ 2007 թվականին Լեւոն 

Հայրապետյանը ֆինանսավորել է 2,5 միլիոն քմ 

տարողությամբ ջրամբարի կառուցումը Մարտակերտի 

շրջանում գտնվող Խաչեն գետի վրա` տրամադրելով 7 մլն 

դոլար։ 

Հիշեցնենք, որ Լեւոն Հայրապետյանը մեղադրվում է 

իրավաբան Սերգեյ Անտոնովի հետ Բաշկիրիան 

ներկայացնող նախկին սենատոր Իգոր Իզմեստեւի մորից` 

իր որդու դատավճիռը մեղմելու նպատակով 700 000 դոլար 

վերցնելու մեջ: Ըստ քննության, Հայրապետյանը գումարը 

վերցնելուց հետո էապես չի կարողացել ազդել դատավճռի 

մեղմման վրա, ինչի արդյունքում Իզմեստեւը 

դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման` մի շարք ծանր 

հացագործությունների իրականացման համար: 

Հայրապետյանը ձերբակալվել է 2014թ. հուլիսին` Իզմեստեւի 

խոստովանական ցուցմունքներից հետո։ Այնուհետեւ նրա 

նկատմամբ կիրառվել է տնային կալանք, սակայն 2016-ի 

ապրիլին նա նորից կալանավորվել է եւ գնտվում էր 

անազատության մեջ: 

Նրա փաստաբան Հայկազ Մակարյանը բազմիցս դիմել էր ՀՀ 

իշխանություններին, որպեսզի քննարկման առարկա 

դարձնեն Լեւոն Հայրապետյանի արտահանձնման հարցը: 

Լեւոն Հայրապետյանի հուղարկավորությունը կկայանա 

Մոսկվայում։ Նա ցանկություն է հայտնել հուղարկավորվել 

ծնողների կողքին՝ Մոսկվայի հայկական գերեզմանատանը: 

 

Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են 

բանակցել Sukhoi Superjet–ի հիմքի վրա 

ավիաընկերություն ստեղծելու շուրջ 

 
Հայաստանն ու Ռուսաստանը շարունակում են ռուսական 

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) օդանավի հիմքի վրա հայկական 

ավիափոխադրիչի ստեղծման շուրջ բանակցությունները, 

ասված է ՌԴ Տրանսպորտի հաղորդագրության մեջ, 

փոխանցում է «ՌԻԱ Նովոստի»–ն։ 

Հաղորդվում է, որ հոկտեմբերի 24–ին Երեւանում ՌԴ 

տրանսպորտի նախարար Մաքսիմ Սոկոլվը մասնակցել էր 

ՌԴ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդեւի այցի շրջանակում 

կայացած միջոցառումներին։ 

«Նախարարը տեղյակ է պահել, որ ՌԴ Արդյունաբերական 

առեւտրի նախարարության գծով աշխատանք է ընթանում 

Հայաստանում ռուսական Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) 

օդանավի հիմքի վրա հայկական ավիափոխադրիչի 

ստեղծման շուրջ»,– ասված է հաղորդագրության մեջ։ 

 

Մենք Միացյալ նահանգներում հասկանում 

ենք, որ Հայաստանը պետք է ամուր 

հարաբերություններ ունենա Ռուսաստանի 

հետ. ԱՄՆ դեսպան 

 
Հայաստանը պետք է ամուր կապեր ունենա հնարավորինս 

մեծաթիվ երկրների հետ. Հայաստանը դժվարին 

հարեւանության մեջ է գտնվում, եւ հնարավորինս շատ 

երկրների հետ ամուր կապեր ունենալը անչափ կարեւոր է։ 

Այս մասին, «Ամերիկայի» ձայնին տված հարցազրույցում 

նշել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսը: 

Հարցին, թե արտաքին քաղաքական կողմնորոշման 

առումով, Ձեր կարծիքով, ի՞նչ ձգտումներ ունի 

հայաստանյան հասարակությունը. դեպի Արեւմո՞ւտք է 

արդյոք այդ կողմնորոշումը, եւ հնարավոր է արդյոք դրա 

իրականացումը աշխարհաքաղաքական ներկա 

իրադրությունում, դեսպանը պատասխանել է. « Շատերն են 

այս նույն հարցն ինձ ուղղում, եւ ես ուզում եմ, որ 

Արեւմուտքի, իր անմիջական հարեւանների եւ 

Ռուսաստանի հետ Հայաստանի հարաբերությունների 

նկատմամբ մեր դիրքորոշումը լինի հստակ։ 

Մենք Միացյալ նահանգներում հասկանում ենք, որ 

Հայաստանը պետք է ամուր հարաբերություններ ունենա 

Ռուսաստանի հետ։ Դա ունի իր պատմական հիմքերը, 

աշխարհագրական եւ տնտեսական կապեր կան երկու 

երկրների միջեւ։ Երբեք խնդիրն այնպես չի եղել, որ պետք է 

կամ այս ուղղությամբ գնալ, կամ գնալ միայն մյուս 

ուղղությամբ։ Հայաստանը պետք է եւ′ Արեւմուտքի հետ լավ 

հարաբերություններ ունենա, եւ′ Միացյալ Նահանգների, եւ′ 

Ռուսաստանի հետ։ Այդ հարաբերությունները մեկը մյուսին 

չեն բացառում»: 

ԱՄՆ դեսպանի խոսքով, Հայաստանը պետք է 

տարածաշրջանում փորձի առավել բարելավել 

հարաբերություններն իր անմիջական հարեւանների հետ՝ 

Վրաստանի, Թուրքիայի, ինչ-որ մի պահի՝ Ադրբեջանի հետ. 

«Սկզբում դուք հարցրիք՝ արդյոք Հայաստանը իր ներուժն 

ամբողջությամբ է իրացրել՝ լինի տնտեսական զարգացման, 

թե՝ ժողովրդավարության զարգացման ասպարեզներում։ 

Շատ ու շատ խնդիրներ նաեւ պայմանավորված են 
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Լեռնային Ղարաբաղի հարցի չկարգավորված լինելու 

հանգամանքով, կոռուպցիայի խնդիրը կա, ազգային 

անվտանգության խնդիրը կա։ Եվ ես կուզենայի, որ 

Հայաստանը կարողանար կարգավորել Լեռնային 

Ղարաբաղի հարցը։ Հասկանում եմ, որ դա դժվար գործ է՝ 

երկուստեք փոխզիջումներ է պահանջում»: 

 

Փոխնախարար. Այժմ Հայաստանը կարող է իր 

դրոշը բարձրացնել նավերի վրա 

 
«Այժմ Հայաստանը կարող է իր դրոշը բարձրացնել նավերի 

վրա»,- հոկտեմբերի 26-ին ԱԺ-ում հայտարարել է 

Տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

փոխնախարար Գագիկ Գրիգորյանը՝ ներկայացնելով 

Միջազգային ծովային կազմակերպության մասին 

կոնվենցիան, որին կառավարությունն ուզում է միանալ: 

Գրիգորյանը նաեւ հավելել է, որ այդ դեպքում Հայաստանի 

ընկերությունները կարող են իրենց նավերի ու 

լաստանավերի վրա (եթե ցանկություն ունեն ձեռք բերել) 

դնել հայկական դրոշը: Հանրապետությունը կարող է 

ընդունել եւ արտասահմանյան նավերի հաշվառումները, 

քանի որ այդ հարցում ծովային իրավունքի 

սահմանափակումներ չկան: Բացի այդ, կոնվենցիան 

կկանոնակարգի այդպիսի նավերի ընդունումը 

նավահանգիստներում: 

 

Փոխնախարար. Հայաստանը կարող է 

գործարկել սեփական հրթիռներն ու 

մասնակցել տիեզերական 

ուսումնասիրություններին 

 
«Հայաստանը կարող է գործարկել սեփական հրթիռներն ու 

մասնակցել տիեզերական ուսումնասիրություններին»,- 

հոկտեմբերի 26-ին ԱԺ-ում հայտարարել է ՀՀ տրանսպորտի, 

կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

փոխնախարար Արման Խաչատրյանը՝ ներկայացնելով 

«Լուսնի եւ երկնային այլ մարմինների վրա պետությունների 

գործունեության կարգավորման մասին» համաձայնագիրը: 

Համաձայնագրի դրույթների մեծ մասը Հայաստանի համար 

դժվար թե կիրառելի թվա  (երկնային մարմինների վրա 

ռազմական գործողություններ անցկացնելու մերժում, 

ուղեծրում միջուկային զենքի տեղակայում եւ այլն), սակայն 

այս համաձայնագրի ընդունումը Հայաստանին թույլ կտա ո 

իր ուղեծրային դիրքերը գործարկել արբանյակների համար: 

Հանրապետությանը տրվել է այդպիսի 2 դիրք՝ Ռուսաստան, 

Եվրոպա, Հյուսիսային Աֆրիկա եւ Մերձավոր 

Արեւելք  հեռարձակման ծածկույթով: 

«Հանրապետությունը կարող է նաեւ մասնակցել 

տիեզերական միջազգային  հետազոտական ծրագրերին», - 

հավելել է Խաչատրյանը: 

 

Արևմտյան Հայաստան 
 

Վանի Արճեշում գտնվող Արծվաբեր վանքը 

վերջնականապես անհետանալու  

վտանգի տակ է 

 
Վանի Արճեշ գավառի Սալմանաղա թաղամասում գտնվող 

հայկական Արծվաբեր վանքը վերջնականապես 

անհետանալու վտանգի տակ է: Գանձագողերը տասնյակ 

խորը փոսեր են փորել վանքում, իսկ տեղի բնակիչներն 

իրենց աղբը լցնում են այնտեղ: 

Այս մասին հայտնում է Akunq.net-ը։ Ըստ կայքի` հայկական 

աղբյուրներում նշված է, որ սույն վանքը կառուցվել է 7-րդ 

դարի առաջին կեսին կամ 8-րդ դարում` իշխան Մժեհ 

Գնունու (637 թ.) կամ Արճեշի հոգևոր առաջնորդ Եղիա 

Արճեշցու (703-717 թթ.) կողմից, և եղել սույն շրջանի 3 

ամենանշանավոր վանքերից մեկը: 

1393 թ. եկեղեցու վանական դպրոցն ունեցել է 60 աշակերտ, 

իսկ 1409-1414 թթ.` վանահայր Կարապետի օրոք, 

վերականգնվել է: Վանքի գմբեթը մասամբ փլվել է 19-րդ 

դարի առաջին կեսին, սակայն` վերստին կառուցվել: 

Աղբյուրը նաեւ հայտնում է, որ վանքը 1896 և 1915 թթ. 

հարձակման է ենթարկվել, ամենայն հավանականությամբ` 

քրդերի կամ թուրքերի կողմից: 

Արծվաբեր վանքը թուրքերի կողմից զավթվել է Առաջին 

աշխարհամարտից և Հայոց ցեղասպանությունից 

անմիջապես հետո: Վանքի պարիսպներն ու խաչքարերը և 

կից կառույցներն ամբողջովին ավիրվել են, և փաստորեն 

մնացած ավերակները եւս լիովին անհետանալու վտանգի 

տակ են: 
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Թուրքիայում եւս 2 հայկական եկեղեցի է 

նախատեսվում վերանորոգել 
 

 
Թուրքիայի Գյումուշհանեի Սուլեյմանիյե թաղամասում 

կիսաքանդ վիճակում գտնվող 2 հայկական եկեղեցիները 

առաջիկա ամիսներին նախատեսվում են վերանորոգել։ 

Թուրքական Milliyet-ի փոխանցմամբ՝ Ստամբուլի 

տեխնիկական համալսարանի մի խումբ գիտաշխատողներ 

Գյումուշհանեի նահանգապետի կողմից հրավիրվել են 

ուսումնասիրելու Գյումուշհանեի Սուլեյմանիե թաղամասում 

գտնվող 2  հայկական եկեղեցիները։ 

Գյումուշհանեի նահանգապետարանը այդ եկեղեցիների 

վերանորոգման ծրագիր է պատրաստել՝ ցանկանալով 

նահանգում ավելացնել տուրիզմի պոտենցիալը։ 

Եկեղեցիներից մեկը շրջանում հայտնի Սուրբ 

Աստվածածինն է, որից էլ սկսվել են աշխատանքները։ 

Նախնական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են 

հայերեն գրություններով քարեր եւ սրբապատկերներ։ 

 

Սեւ կատու, սեւ բախտ. Ի՞նչ վիճակում է այսօր 

գտնվում Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս 

եկեղեցին 

 
Վերջերս մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, թե 

մի խումբ հավատացյալներ կարողացել են մուտք գործել 

Դիարբեքիրի Սուրբ Կիրակոս և մոմ վառել ու աղոթք անել 

այնտեղ: Դիարբեքիրում Akunq.net–ի հատուկ թղթակից 

Կարոտ Սասունյանից տեղեկացանք, որ եկեղեցու մուտքը 

պաշտոնապես դեռ փակ է, և այդ մարդիկ կարողացել էին 

եկեղեցի մտնել մասնավոր կապերի միջոցով: 

Այնուամենայնիվ, այդ դեպքն առիթ ծառայեց, որ Կարոտ 

Սասունյանը զարտուղի ճանապարհներով և գրեթե կյանքը 

վտանգի ենթարկելով` մտնի Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ 

հայկական եկեղեցին և լուսանկարներ անի այնտեղ, 

որպեսզի ամբողջ հայությունը տեղեկանա սույն եկեղեցու 

ներկայիս վիճակի մասին: Ստորև թուրքերենից 

թարգմանաբար հրապարակում ենք Կարոտ Սասունյանի 

հոդվածը և Սուրբ Կիրակոսում նրա արած լուսանկարները: 

Կարոտ Սասունյան 

Խնկի բույրն առաջին անգամ հենց այս եկեղեցում էի 

զգացել… Այնքան էր դուրս եկել, որ այդ կիսավեր եկեղեցին 

պահպանելու նպատակով կից կառույցում ապրող 

ընտանիքի անդամներից մեկն ինձ մի քանի կտոր խունկ էր 

տվել` թղթի մեջ փաթաթելով… Այդ կիսաքանդ եկեղեցին 

Սուրբ Կիրակոսն էր: Ես Սասունի գյուղերից մեկում էի 

ապրում: Երբեմն, գործի բերումով, Դիարբեքիր էի գալիս: 

Գալուն պես այցելում էի այդ եկեղեցին, որի տանիքը դեռ 

լիովին չէր փլվել: Ամեն այցիս հետ նկատում էի, որ եկեղեցու 

տանիքից երկու կամ երեք քար էլ էր ընկել: Ամեն անգամ 

մտածում էի` մի՞թե մի ճար չկա: Չկա~ր: 

Դիտավորյալ էին թողել, որ այն ավերվի: Դիտմամբ էին 

պատժում նրան: Եվ եկեղեցին քանդվում էր, ոչնչանում` ցավ 

քաշելով ու ցավ պատճառելով: Գրքերում էինք ընթերցել, որ 

Սուրբ Կիրակոսը Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ հայկական 

եկեղեցին է եղել, որ բաղկացած է եղել յոթ խորաններից, և 

որ երբ նրա զանգը հնչում էր, ձայնը մինչև Սասուն էր 

հասնում: Գրքերից էինք իմացել, որ այս եկեղեցու 

զանգակատունը մզկիթի մինարեից բարձր էր եղել, որի 

պատճառով այն քանդել էին տվել: Թնդանոթի ռումբերով 

անգամ չէին կարողացել զանգակատունը հողին 

հավասարեցնել: Դրա համար էլ Սիրիա «աքսորված» մի հայ 

ճարտարապետի էին այդ գործը հանձնարարել: 

Եկեղեցու բակում ապրող չգիտեմ քանի տարեկան Լուսյեն 

քույրիկի` չգիտեմ որ համարի ակնոցները լվանում էի` 

բակում գտնվող փոքրիկ սև բազալտի քարից պատրաստված 

և երիցուկի նմանվող ջրավազանի անիվի միջոցով ջուր 

հանելով: Ամեն անգամ աչքերս համբուրելով` օրհնում էր 

ինձ: Սպասված օրը եկավ… Աստված հոգիդ լուսավորի, 

Լուսյե~ն քույրիկ (գրված է հայերենով-Ակունքի խմբ): Այլևս 

այն ջրավազանի անիվը չկա, որ ակնոցներդ լվանք: Գողացել 

են… Գիտե՞ս` ջուրը չեն կարողացել գողանալ: Թերևս եթե 

կարողանային, ջուրն էլ կգողանային` ճիշտ այնպես, ինչպես 

մեր հայրենիքը գողացան… Մեր հայրենիքը կարողացան 

գողանալ, բայց հողը` ոչ… 

Մի օր, երբ խիստ հորդառատ անձրև էր տեղում, նորից 

Դիարբեքիր էի գնացել: Մտքումս ասում էի` եկեղեցու 

տանիքի մնացյալ հատվածը չի դիմանա այս անձրևին: 

Այդպես էլ եղավ: Անձրևը դադարել էր, իսկ եկեղեցու 

տանիքը` փլվել: Այլևս սկսվել էր անխուսափելի վերջը: 

Պատերն էլ էին փլվելու, խորաններն էլ… Այսինքն` 

վախճանվելու էր մեր եկեղեցին: Բակը լցվել էր տանիքի 

քարերով ու փոշով: «Ի՞նչ է լինելու այս եկեղեցու վիճակը»,-

հարցնում էի ես: Անդո հորեղբայրը, աչքերը լցնելով, 

պատասխանում էր ինձ, դիարբեքիրցի վառարանագործ 

Անդո հորեղբայրը, ով հայտնի էր նաև Անդրանիկ Զոր 

անունով: 

Նա էլ չէր լքել Սուրբ Կիրակոսը: Հիվանդացավ, ստիպված 

եղավ հեռանալ Սուրբ Կիրակոսից, ակամա հյուրընկալվեց 

Ստամբուլի Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցում: Գնաց` 
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չկարողանալով խնկի բույրը նորից շնչել Սուրբ 

Կիրակոսում… Աստված հոգին լուսավորի... 

Բանակում ինձ թագավորի պես էր դիմավորել սասունցի 

Դանիել Քոյունջուն: Երեք ամիս անընդմեջ ինձ պահել-

պահպանել էր: Ծնվել ու մեծացել էր Դիարբեքիրում: Նա ևս 

Սուրբ Կիրակոսում շնչել էր խունկի բույրը: Հանձն առավ 

եկեղեցին վերջնական ավիրումից փրկելու գործը: Նրա 

դասընկերները բարձր պաշտոններ ունեին: Նաև վերջինների 

աջակցությամբ Դանիելը գլխավորեց եկեղեցու հիմնադրամի 

կազմավորման գործը: Եվ` երջանիկ ավարտ. եկեղեցին 

վերականգնվեց: Քանդված զանգակատան տեղում նույնը 

կառուցեցին` նախկինի բարձրությամբ: Թեկուզ և հատուկ 

թույլտվությամբ, այնուամենայնիվ 40 տարի անց առաջին 

պատարագը մատուցվեց: Աշխարհի բոլոր ծայրերից հայեր 

էին եկել: Այդ մեծ եկեղեցու ներսն այնքան էր լցված 

մարդկանցով, որ մեծ մասը բակում էր կանգնել: Այստեղ 

անգամ կանգնելու տեղ չէր մնացել: Դանիելը շատ երջանիկ 

էր: Տարիներ անց վերստին խունկի բույրն էր շնչել և այլոց 

շնչել տվել Սուրբ Կիրակոսում: Սև լուր հասավ. Դանիելի 

սիրտը կանգ էր առել. չկարողացավ Սուրբ Զատիկը տեսնել, 

Սուրբ Հարության տոնի.. 

 
Թուրքիայում Ցեղասպանությունից փրկված 

մի խումբ հայեր հոգեւորականի հետ այցելել են 

իրենց պապերի գերեզմանը 

 
Թուրքիայի Սվազ նահանգի հայտնի Զառա բնակավայրի 

հայկական գերեզմանատուն այցելած մի խումբ հայեր 

հարգանքի տուրք են մատուցել իրենց պապերի հիշատակին։ 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»–ը, 

Զառայի հայկական գերեզմանատունը եղել է ոչնչնացման 

եզրին, երբ  արմատներով Զառայից սերված հայ գործարար 

Ֆեթհի Արասը նախաձեռնել է գերեզմանատան 

վերակագնումը։ 

Այնուհետ գերեզմանատան խնամքն ու պահպանությունն 

ստանձնել է Զառայի քաղաքապատերանը։ 

Զառայի հայկական գերեզմանատուն այցելած հայկական 

խմբին իր աշխատասենյակում ընդունել է Զառայի 

քաղաքապետ Սայըթ Ահմեդ Թալան։ 

 

Վանում առաջարկել են եւս մեկ հայկական 

եկեղեցի վերականգնել 

 
Թուրքիայում խորհրդակցական ժողով է տեղի ունեցել` 

Վանի ամրոցում և հին Վան քաղաքում իրականացվող 

պեղումների վերաբերյալ: Այդ մասին հաղորդում է 

Akunq.net-ը։ 

Աղբյուրի համաձայն, ժողովի ժամանակ ներկայացված 

զեկուցումներում շեշտվել է այս աշխատանքների 

կարևորությունը` Թուրքիայում զբոսաշրջությունը 

զարգացնելու տեսանկյունից: 

«Արեւելյան Անատոլիայի զարգացման գործակալության» 

շենքում կայացած ժողովին ելույթ ունեցած գործակալության 

գլխավոր քարտուղար Հալիլ Իբրահիմ Գյուրայը նշել է. 

«Անընդհատ ասում ենք, թե «Վանը քաղաքա-

կրթությունների քաղաք է», բայց միայն ասելը բավարար չէ: 

Պետք է այդ քաղաքակրթությունները մեջտեղ հանվեն: Մեր 

նպատակն է հին Վան քաղաքի բացահայտումը: Մեր 

կազմակերպությունն աջակցում է այս գործին: Պեղումները 

կատարող խումբը լավն է: Շարունակում ենք 

համակարգված կերպով աշխատել նրանց հետ: Այլևս 

կոնկրետ քայլեր կատարելու ժամանակն է: Վանում շատ 

լուրջ գանձարան ունենք»: 

Այնուհետև ելույթ է ունեցել դոկտոր Էրքան Քոնյարը, որը 

լուսանկարներ ցույց տալով` ներկայացրել է 2002 թ. մինչ օրս 

իրականացվող պեղումների ընթացքը: Նա մասնավորապես 

հայտնել է, որ աշխատանքները պետք է փուլերով 

կատարվեն, և որ թուրքական 5 համալսարաններից 12 

գիտնականներ են մասնակցում դրանց: Նա նաև նշել է, որ 

աշխատանքների ընթացքում օգտվել են անգլիական և 

ամերիկյան արխիվներից ու Ստամբուլի համալսարանի 

գրադարանից, ինչպես նաև` 5-րդ դարի հայկական 

աղբյուրներից: Էրքան Քոնյարը նաև հայտնել է, որ 

ուսումնասիրվող տարածքում առկա են մի շարք եկեղեցիներ 

և շեշտել. «7 եկեղեցի կա այնտեղ: Դրանցից մեկն 

անպայման պետք է վերականգնենք: Պետք է շեշտ դրվի նաև 

բազմամշակութայնության վրա: Միգուցե վերականգնվելիք 

եկեղեցում նաև կրոնական արարողություններ կատարվեն: 

Դա կարող է անել թանգարանի տնօրինությունը»: 
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Թուրքիայում ձերբակալվել է համշենահայ 

մտավորականն ու նրա կինը 

 
Թուրքիայի Արդվին նահանգում ձերվակալվել է համշենահայ 

մտավորական, «Ժողովուրդների դեմոկրատական» 

կուսակցության Հոփայի շրջանի համանախագահ Ջեմիլ 

Աքսուն։ 

Թուրքական Demokrathaber կայքի փոխանցմամբ՝ 

ոստիկանություն հրավիրված Ջեմիլ Աքսուին 

հարցաքննությունից հետո սոցցանցերում գրառում 

կատարելու համար ձերբակալել են։ 

Նրան հայտնել են, որ նա մեղադրվում է սոցցանցերով 

հանցանքը կամ հանցագործին գովելու մեջ։ 

Նշենք, որ  Ջեմիլ Աքսուն 2014 թվականից հրատարակվող 

համշենական առաջին ամսագրի՝ «Գոր»-ի խմբագրակազմի 

անդամ է: 

Աքսուն իր քաղաքական հայացքների պատճառով 8 տարի 

անցկացրել է թուրքական բանտերում։ 

Թուրքիայում ոստիկանությունը խուզարկել է համշենահայ 

մտավորական Ջեմիլ Աքսուի տունը եւ ձերբակալել նրա 

կնոջը։ 

Թուրքական Gazeteduvar կայքի փոխանցմամբ՝ Ջեմիլ 

Աքսուն հայտնել է, որ կնոջը ձերբակալել են սոցցանցերում 

գրառման համար։ «Թուրքիային բնորոշ երեւույթ...։ 

Ֆեյսբուքում գրառում կատարելու համար առավոտյան մեր 

տուն ներխուժեցին, խուզարկեցին, Նուրջանին 

ձերբակալեցին, իմ համակարգիչն ու մի քանի գրքեր տարան 

հետները»,–գրել է Ջեմիլ Աքսուն։ 

Նշենք, որ  Ջեմիլ Աքսուն 2014 թվականից հրատարակվող 

համշենական առաջին ամսագրի՝ «Գոր»-ի խմբագրակազմի 

անդամ է: 

Աքսուն իր քաղաքական հայացքների պատճառով 8 տարի 

անցկացրել է թուրքական բանտերում։ 

 

Ստամբուլի նահանգապետարանում առանց 

արք, Բեքչյանի պատրիարքի ընտրություններն 

են քնննարկել 

 

Ստամբուլում այն պահին, երբ Պոլսո հայոց պատրիարքի 

տեղապահ արք․ Գարեգին Բեքչյանը գտնվել է 

Գերմանիայում, պատրիարքարանի մի շարք 

հոգեւորականներ հանդիպել են Ստամբուլի նահանգապետի 

հետ։ 

ԻՆչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»-ը, 

հանդիպումից հետո արված հայտարարության մեջ նշվել է, 

թե պատրիարքի ընտրությունների նկատմամբ պետության 

անհանգստությունը փարատող առաջարկություններ են 

արվել։ 

«Ակոս»-ը ուշադրություն է դարձնում այն հանգամանքի 

վրա, որ պատրիարքի ընտրության դերակատարները 

հանդիպում են նահանգապետի հետ հենց այն ժամանակ, 

երբ պատրիարքի տեղապահ արք, Բեքչյանը գտնվում է 

Գերմանիայում։ 

Նշվում է, որ Ստամբուլի նահանգապետի հետ հանդիպմանը 

մասնակցել են նախկին փոխպատրիարք, արք․ Արամ 

Աթեշյանը, Պատրիարքարանի կրոնական խորհրդի 

առաջնորդ, եպիսկոպոս Սահակ Մաշալյանը, Սուրբ Փրկիչ 

հիվանդանոցի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ 

Պետրոս Շիրինօղլուն եւ պատրիարքի ընտրության 

նախաձեռնող խմբի նախագահ Սարգիս Քուլեգեչը։ 

Սահակ Մաշալյանը «Ակոս»-ի հետ զրույցում ասել է, թե 

արք․ Բեքչյանի վերադառնալուց հետո կքննարկի 

իրավիճակը, որից հետո հանդես կգա հայտարարությամբ։ 

Ավելի վաղ Պետրոս Շիրինօղլուն հայտարարել էր, թե 

թուրքական իշխանությունների համար արք․ Բեքչյանը 

անցանկալի թեկնածու է, որից հետո Բեքչյանը 

պատասխանել էր, թե իշխանությունները հայ խոսնակի 

կարիք չունեն։ 

«Ակոս»-ն այս հանդիպումից հետո  հայ մասնակիցների 

կողմից պետության միջամտությունը ընտրությունների 

գործընթացին նորմալ ընդունելը տարիօրինակ է համարել։ 

 

Սփյուռք 
 

Վրաստանի հայկական դպրոցները 4 տարի 

ընդմիջումից հետո ստացել են հայոց լեզվի եւ 

գրականության նոր դասագրքեր 

 
Վրաստանի հայկական դպրոցները 4 տարի ընդմիջումից 

հետո ստացան հայոց լեզվի եւ գրականության նոր 

դասագրքեր, հաղորդում է Jnews.ge-ն: 

Վրաստանի Կրթության եւ գիտության նախարարության եւ 

Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության 

բանակցությունների արդյունքում Վրաստանի հայկական 

դպրոցների աշակերտները այսուհետ կսովորեն նոր 

դասագրքերով: Նոր ուսումնական տարվա սկզբին 

Վրաստանի ԿԳ նախարարությունը Հայաստանից ստացել է 

https://jnews.ge/am/?p=14681#.WddGr4-CwdU
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առաջինից մինչեւ իններորդ դասարանների աշակերտների 

համար: Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Սփյուռքի 

նախարարությունը 19 017 կտոր գիրք է ուղարկել: 

Ինչպես տեղեկացանք Ախալքալաքի Կրթական ռեսուրս 

կենտրոնից, շրջանի 65 դպրոցներին անվճար բաժանվել է 

դպրոցական դասագրքեր, այդ թվում եւ նոր հայկական 

գրքեր: Ախալքալաքը ստացել է հայոց լեզվի եւ 

գրականության նոր 8 738 կտոր գիրք: 

«Ուսումնական տարվա սկզբում ԿԳ նախարարությունից 

ստացանք նամակ, որ հայոց լեզվի եւ գրականության 

դասագրքեր են ստացել Հայաստանից: Հիմա արդեն 

դասագրքերը բաժանվել է աշակերտներին, բոլոր 

դպրոցներին անխտիր, ըստ անհրաժեշտ քանակի բաժանվել 

է: Տեղեկանում էինք դպրոցներից, որ գրքերը վատ վիճակում 

են եւ անհրաժեշտ են նոր դասագրքեր, հետեւաբար այդ 

պրոբլեմային հարցը նույնպես լուծվեց», – ասաց 

Ախալքալաքի Կրթական ռեսուրս կենտրոնի ղեկավար 

Թերեզա Չիվչյանը: 

2013 թվականից այս կողմ Ջավախքի հայկական դպրոցները 

հայոց լեզվի եւ գրականության դասագրքերով չէին 

համալրվել: Վերջին անգամ Վրաստանի հայկական 

դպրոցները հայոց լեզվի եւ գրականության դասագրքեր 

ստացել էին 2015 թվականի դեկտեմբերին, որոնք, ինչպես 

ավելի ուշ պարզվեց, չէր համապատասխանում 

ուսումնական ծրագրին, այդ իսկ պատճառով էլ չբաժանվեց 

աշակերտներին: Այդ ժամանակ Հայաստանի Սփյուռքի 

նախարարությունը 5 265 դասագիրք էր ուղարկել 

Վրաստանի հայկական դպրոցների աշակերտներին: 

Հավելենք, որ 2009-2013 թթ. ՀՀ ԿԳ նախարարության 

կողմից Վրաստանի հայկական դպրոցներին տրամադրվել է 

61 522 կտոր գրականություն: Համաձայն հետեւյալ 

բախշման՝ 2009–2010 թթ. ուսումնական տարում 32 060 

կտոր, 2011 թվականին՝ 7 138, 2012 թվականին՝ 7 569 եւ 2013 

թվականին՝ 14 755 կտոր ուսումնական գրականություն: 

Ախալքալաքի շրջանում կա 65 դպրոց, որից 55-ը հայկական 

է, 7-ը՝ վրացական, 1-ը՝ ռուսական եւ 2-ը խառը` հայ-

վրացական ուսուցմամբ: Այդ դպրոցներում ընդհանուր 

սովորում է 7176 աշակերտ: 

Մինչեւ 2017-2018 ուսումնական տարին Վրաստանի 

հայկական դպրոցների աշակերտները սովորում էին ահա 

այսպիսի մաշվածությամբ դասագրքերով: 

 

Քիրքուքում ապրում է 30 հայ ընտանիք, նրանց 

որեւէ վտանգ չի սպառնում. տեր Արթուն 

քահանա Խալաթյան 

 
Իրաքի Քիրքուք քաղաքում ապրող հայերին այս պահին 

որեւէ վտանգ չի սպառնում: Այս մասին այսօր՝ հոկտեմբերի 

14-ին, NEWS.am-ի հետ զրույցում ասաց Էրբիլի հոգեւոր 

հովիվ տեր Արթուն քահանա Խալաթյանը: Նա նշեց, որ 

Քիրքուք քաղաքն այս պահին շրջապատված է իրաքյան 

զորքերով, սակայն, իրավիճակը հանգիստ է, քաղաքը 

գրավելու գործողությունների մասին լուրերը չեն 

համապատասխանում իրականությանը: 

Նրա խոսքով, Քիրքուքում ապրում է 30 հայ ընտանիք, այս 

պահին նրանք բոլորը քաղաքում են, այնտեղ կա նաեւ հայ 

առաքելական եկեղեցի՝ Սուրբ աստվածամայր: 

Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Իրաքի 

զորքերը Քիրքուքի գրավման գործողություն են սկսել: Ընդ 

որում, քրդական Rudaw հեռուստա-

ընկերությունը  հաղորդում է, որ Իրաքի միացյալ 

հրամանատարությունը հերքել է  Քիրքուքի հարավում 

գործողություն սկսելու լուրերը, նշելով, որ Հավիջ քաղաքի 

ազատագրման համար իրականացվող օպերացիայի 

շրջանակներում գործողություններ են իրականացվում 

տարածաշրջանը ԻՊ զինյալներից ազատա-

գրելու  ուղղությամբ։ 

Սակայն փեշմարգայի հրամանատարությունը հայտարարել 

է, որ անցած գիշեր Իրաքի զինյալները եւ ռազմական 

կազմավորումները Քիրքուքի հարավից սկսել են առաջ 

շարժվել հարձակման նպատակով։ Քիրքուք են ուղարկվել 

փեշմարգայի հազարավոր զինյալներ։ 

 

Պետրոս Դուրյանի գերեզմանաքարի վիճելի 

վերանորոգումը Ստամբուլում մեծ աղմուկ է 

բարձրացրել 

 
Հայ գրականության դեմքերից Պետրոս Դուրյանի 

գերեզմանաքարը վերոնորոգելուց հետո պատվանդանի մոտ 

ավելացվել է մարմարե գիրք։ 

Թուրքական Kulturservis կայքում լրագրող Սեւան 

Դեղիրմենջյանն անդրադարձել է Պետրոս Դուրյանի 

գերեզմանաքարի վերանորոգման խնդրին՝ քննադատելով 

մարմարե գրքի տեղադրումը, որն ըստ հեղինակի հետին 

պլան է մղում բուն գերեզմանը եւ աղավաղում 150-ամյա 

գերեզմանաքարի տեսքը։ 

Ստամբուլի հայ ճարտարապետների միության նախագահ 

Գեւորգ Օզքարագյոզը նշել է, թե գերեզմանաքարը 

վերանորոգվել է Դավիթ Այնալըի կողմից, իսկ մարմարե 

գիրքը տեղադրվել է առանց որեւէ մեկի հետ խորհրդակցելու։ 

Պոլսո հայոց պատրիարքարանի կրոնական ժողովի 

ատենապետ, եպիսկոպոս Սահակ Մաշալյանը եւս 

հայտարարել է, թե մարմարե քանդակի տեղադրման մասին 

պատրիարքարանին որեւէ մեկը տեղյակ չի պահել։ 

Հայտնի է, որ Պետրոս Դուրյանի գերեզմանաքարի 

վերանորոգումն իրականացվել է պոլսահայ Հրաչ 

Անուշավան Քըրմըզլյանի կողմից, իսկ վերանորոգման 

https://news.am/
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նախաձեռնությունը պատկանել է Ուսքյուդարի Սուրբ Խաչ 

եկեղեցու հիմնադրամի անդամներին։ 

Պետրոս Դուրյանի գերեզմանաքարի դիմաց դրված 

մարմարե գիրքը հանելու պահանջով ստորագրահավաք է 

սկսվել ստամբուլահայերի շրջանում։ 

Նշենք, որ մարմարե գրքի վրա տպված է Պետրոս Դուրյանի 

«Իմ մահը» բանաստեղծությունը հայերենով եւ 

թուրքերենով։ 

 

Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի դատի 

հարցով ՄԻԵԴ-ի մոտեցումը անարդար ենք 

գտնում. Արամ Ա 

 
Բրյուսելում՝  Եվրոպայի խորհրդարանի սրահներից 

մեկում,  Հայ դատի եվրոպական գրասենյակի կողմից 

կազմակերպված համագումարի բացման նիստին Մեծի 

Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա-ն, իր պատգամը հղելով 

ներկաներին, խիստ քննադատել է ՄԻԵԴ-ի հապճեպ եւ 

անարդար մոտեցումը Սիսի կաթողիկոսարանի վերադարձի 

գործով։ 

Նորին Սրբությունը իր ելույթում շեշտել է, որ չնայած 

Թուրքիայի զորեղությանն ու մի շարք երկրների 

աշխարհաքաղաքական շահերին, Հայոց ցեղասպանութեան 

ճանաչման գործընթացքը շարունակվում է։ «Իսկ ճանաչումը 

ենթադրում է նաեւ հատուցում։ Ավելին, Թուրքիան լինելով 

Օսմանյան Կայսրության շարունակողը, չի կարող ուրանալ 

Հայոց Ցեղասպանությունը եւ անտեսել հատուցումը»,-նշեց 

նա։ 

Նա  նաեւ ընդհանուր գծերով ներկայացրեց Թուրքիայի դեմ 

Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության ներկայացրած 

հայցը։ Նա հայտնեց, որ մի քանի տարի առաջ նամակ է հղել 

նախագահ Էրդողանին՝ պահանջելով Սիսի 

Կաթողիկոսարանի վերադարձը իր իրավատիրոջ՝ Մեծի 

Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության իրավասոության ներքո։ 

Այն բանից հետո, երբ նամակը անպատասխան է մնացել, 

Կաթողիկսարանը Թուրքիայի Սահմանադրական 

դատարան է դիմել։ Իսկ վերջինս, անհիմն իրավական 

հիմնավորումներ ներկայացնելով, մերժել է քննել դատը ՝ 

ընդառաջելով Թուրքիայի Արդարադատության 

նախարարության թելադրանքին։ Ուստի, ստիպված են եղել 

դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ 

Մեծ էր մեր զարմանքը, երբ Եվրոպական դատարանը 

մերժեց ընդունել մեր դատի քննությունը՝ հակառակ 

իրավական հանձնախմբի կողմից դիմումներին։ «Ինչպե՞ս 

եղավ, որ միջազգային իրավագետների եւ եվրոպական 

դատարանի մասնագետների կողմից պատրաստված 900 

էջերից բաղկացած եւ պատմաիրավական լուրջ 

հիմանավորումներով թղթածրարը մերժվեց անհատ 

դատավորի կողմից։ 

Միջազգային դատավարության օրենքների համաձայն, 

դատավորը պարտավոր է լսել հայցը։ Այդ ինչպե՞ս է 

եվրոպական դատարանը թելադրում հայցը ուղարկել 

Թուրքիայի դատարաններ՝ քաջ գիտակցելով, որ 

հարյուրավոր դատավորներ եւ փաստաբաններ՝ այդ թվում՝ 

սահմանադրական դատարանի եւ Սիսի Դատի իրավական 

հանձնախմբին պատկանող,  բանտարկված են։ Մարդու 

իրավունքների ջատագով Եվրոպական դատարանը ինչու՞ է 

իրեն հեռացնում արդարությունից եւ ճշմարտությունից՝ 

մերժելով նույնիսկ մեր դատի ստանձնումը։ Սա ընդվզում է 

առաջացնում հայ ժողովրդի եւ բոլոր նրանց մոտ, ովքեր 

հավատում եւ պայքարում են արդարության եւ մարդկանց 

իրավունքների համար»,- իր վրդովմունքն հայտնեց 

հայրապետը։ 

Շարունակելով իր խիստ քննադատությունը, Արամ Ա. 

Կաթողիկոսը նշեց. «Եվրոպան մարդկային իրավունքների 

ջերմ հավատացող համայնք է. հետեւաբար, արդարությունը 

պետք է վեր համարի բոլոր տեսակի աշխարհաքաղաքական 

նկատառումներից»։ Նորին Սրբությունը կոչ 

է  արել  վերանայել դատը, ապա շեշտել. «Մեր ժողովուրդը 

պիտի շարունակի իր պայքարը խնդրի արդարության 

համար եւ մենք պիտի  հասնենք Սիսի Կաթողիկոսարանի 

արդար դատին թե՛ թուրքական դատարաններում, թե՛ 

Եվրոպական դատարանում»։ 

 

Երեւանում իրանահայը իրանական 

ապրանքները ԵՏՄ արտահանելու համար 

մեծածախ բազա կբացի 

 
Իրանից գործարար Լեւոն Ահարոնյանը պատրաստվում է 

իրանական ապրանքները ԵՏՄ արտահանելու համար 

Երեւանում մեծածախ բազա բացել:  Մի քանի հազար 

քառակուսի մետր տարածքով կենտրոնի համար Երեւանի 

հարավային շրջաններում են պատրաստվում տարածք 

վարձակալել: 

«ԵՏՄ-ից գնորդներին կարող են ամենատարբեր 

ապրանքները հետաքրքրել: Դրանք մրգեր են, բանջարեղեն, 

պահածոներ, նավթաքիմիական ապրանքներ եւ շատ այլ 

բաներ», - ասել է նա: 

Կենտրոնը կես տարուց կսկսի գործել, հավելել  է նա: 

 

Շառլ Ազնավուրը անհարմար հարց տվեց 

Իսրայելի նախագահին 
 

Այսօր Երուսաղեմում Իսրայելի նախագահի նստավայրում 

կայացավ Շառլ Ազնավուրի եւ նրան ուղեկցող ընտանիքի 

անդամների հանդիպումը նախագահ Ռոուվեն Ռիվլինի ու 

Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամի 

ղեկավարության հետ: Այդ մասին հայտնում է 

«Ազատություն» ռադիոկայանը։ 

Հիմնադրամի նախագահ Բարուխ Տենենբաումը շվեդ 

դիվանագետ Ռաուլ Վալենբերգի անվան մեդալով 

պարգեւատրեց ֆրանսահայ աշխարհահռչակ շանսոնիեին, 

https://www.azatutyun.am/a/28817380.html
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նաեւ նրա քրոջը՝ Աիդային, ում փոխարեն պարգեւը 

ստացավ Ազնավուրի որդին՝ Նիկոլասը: 

 

 
 

Հիմնադրամի ներկայացուցիչները բացեցին այս 

միջոցառումը՝ ներկայացնելով հրեա պրոֆեսոր, 

ցեղասպանագետ, հայ ժողովրդի բարեկամ Յաիր Աուրոնի 

մեկամյա աշխատանքը, որի ընթացքում նա գրի էր առել 

Ազնավուրի ընտանիքի պատմությունը, Շառլ Ազնավուրի 

ծնողների՝ Միշայի ու Քնարի, ինչպես նաեւ հենց իր ու քրոջ 

սխրանքները Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին: 

Պատերազմի տարիներին Ազնավուրյանները Փարիզում 

աջակցում էին հայտնի պարտիզան, հետմահու Ֆրանսիայի 

Ազգային հերոս հռչակված Միսաք Մանուշյանին ու նրա 

խմբին եւ ապաստան էին տրամադրել թե՛ հայերին եւ թե՛ 

հրեաներին՝ վտանգելով սեփական կյանքը: 

Ազնավուրը իր խորին երախտագիտությունը հայտնեց թե՛ 

Վալենբերգի անվան հիմնադրամին՝ պարգեւի համար, թե՛ 

Իսրայելի նախագահին՝ ընդունելության համար: 

Աշխարհահռչակ շանսոնիեն նաեւ հարցրեց, թե ե՞րբ է ի 

վերջո Իսրայելը ճանաչելու Հայոց ցեղասպանությունը: 

«Ես ոչ գաղտնի հարց եմ Ձեզ ուղղում եւ չեմ սպասում 

պատասխանի, այնուամենայնիվ կարեւոր է այն 

բարձրացնել: Ինչո՞ւ Դուք չեք ճանաչում Հայոց 

ցեղասպանությունն այն դեպքում, երբ ինքներդ եք 

տառապել նացիստական ռեժիմից», - հարցրեց Ազնավորը: 

Ի պատասխան՝ Ռիվլինը ասաց, որ դա քաղաքական հարց է, 

եւ իր՝ Քնեսեթի պատգամավոր ու այնուհետեւ նաեւ 

նախագահ աշխատած ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուր 

տարի հարցը Իսրայելի խորհրդարանում բարձրացրել են, 

հիշատակել են Հայոց ցեղասպանության օրը, եւ ինքն էլ 2015 

թվականին ՄԱԿ-ի ամբիոնից բավական հստակ խոսել է 

1915 թվականին տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության 

մասին: 

«Մենք Քնեսեթում ներկա ենք եղել այդ սարսափելի 

իրադարձությունների հիշատակի արարողությանը: Ցավոք, 

Իսրայելի կառավարությունը չկարողացավ տեղի ունեցածը 

ճանաչել որպես Ցեղասպանություն, եւ միակ հարցն այն է, 

թե ինչպես է այն ձեւակերպվում: Եվ ես, որպես Իսրայելի 

նախագահ, պարտավոր եմ հարգել Իսրայելի 

կառավարության որոշումները: Կոտորած, թե 

ցեղասպանություն՝ սարսափելի, սարսափելի բան է տեղի 

ունեցել Հայ ժողովրդի հետ 1915 թվականին», - 

մասնավորապես, ասաց Իսրայելի նախագահը: 

Վաղը կեսօրին Նեւէ Շալոմ գյուղում, որը բնակեցված է 

հրեաներով եւ արաբներով, Ազնավուրը ձիթենի է տնկելու ի 

պատիվ հրեաների, քրիստոնյաների ու մահմեդականների 

կյանքը փրկած հերոսների: 

Միջազգային          
 

«Օգնությունը ճանապարհին է». ԱՄՆ-ի 

փոխնախագահ Փենսը խոսել է Հայկական 

լեռնաշխարհի եւ քրիստոնեության մասին 
 

Այսօր ես եկել եմ ասելու ձեզ՝ օգնությունը ճանապարհին է: 

Այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ փոխնախագահ Մայք 

Փենսն «Ի պաշտպանություն քրիստոնյաների» 

գագաթաժողովի իր հայտարարության ընթացքում, 

հավելելով, որ Մերձավոր Արեւելքի քրիստոնյա 

համայնքների նկատմամբ Վաշինգտոնի 

քաղաքականությունն արմատական փոփոխության է 

ենթարկվել: 

ՄԱԿ-ը Փենսի խոսքով, լիարժեք չի կատարում իր 

առաքելությունը: Արդյունքում տարածաշրջանում 

փոքրամասնություն կազմող քրիստոնյա համայնքներին 

ամերիկյան օգնությունը գրեթե չի հասնում. «Մերձավոր 

Արեւելքի մեր քրիստոնյա բարեկամները չպետք է ապավինեն 

միջազգային կազմակերպություններին: Ամերիկան կարող է 

նրանց ուղղակի օգնել: Ուստի պատիվ ունեմ հայտարարելու, 

որ նախագահ Թրամփը հրահանգել է 

Պետքարտուղարությանը դադարեցնել ՄԱԿ-ի 

անարդյունավետ օգնության ֆինանսավորումը: Այսուհետ 

Ամերիկան ուղղակի օժանդակություն կտրամադրի այդ 

համայնքներին»: 

Թրամփի վարչակազմի որոշումը լայն աջակցություն է գտել 

ոչ միայն գագաթաժողովին ներկա Մերձավոր Արեւելքի 

քրիստոնյա համայնքների ներկայացուցիչների, այլեւ 

ամերիկյան օրենսդիրներից շատերի կողմից: Կոնգրեսական 

Քրիս Սմիթի խոսքով դա թույլ կտա քրիստոնյաներին 

իրական օգնություն ստանալ. «Քրիստոնյաները չէին 

այցելում ՄԱԿ-ի օգնության կետերը, քանի որ քրիստոնյա 

կանանց նկատմամբ կարող էին բռնություն կիրառել, իսկ 

տղամարդկանց ծեծի ենթարկել կամ սպանել: Նման 

կետերից շատերում նրանց մահացու վտանգ էր սպառնում»: 

Իր ելույթում փոխնախագահ Փենսը հիշեցնում է, 

քրիստոնեությունը տարածվել է հենց Մերձավոր Արեւելքից. 

«Սիրիայի սարերում, Լիբանանի հովիտներում, Նինվեի 

հարթավայրերում, Հայկական լեռնաշխարհում, Տիգրիսի եւ 

Եփրատի ափերից մինչեւ Նեղոսի դելտա մեր հավատքի 

հայրերն ու մայրերը Քրիստոնյա հավատքի սերմերն են 

տնկել»: 

Իրաքից գագաթաժողովին ժամանած Մայր Օլգան ընդգծում 

է՝ Հայկական, Սիրիական եւ Խալդյան եկեղեցիները 

քրիստոնեությունը ստացել են դեռեւս առաջին դարում 

առաքյալներից, հետեւաբար եւ կոչվում են՝ Առաքելական. 

«Մայրս հայ է եւ մինչ օրս աղոթում է միայն հայերեն, նշում 

Սուրբ Ծնունդը Հայ առաքելական եկեղեցու հետ, քանի որ 

կապված է իր արմատներին: Դա պետք է հարգել եւ թույլ 

տալ մարդկանց պահպանել կապն արմատների հետ»: 

Գագաթաժողովի կազմակերպիչներից՝ Ամերիկայի Հայ 

դատի հանձնախմբի ներկայացուցիչ Արամ Համբարյանը 

նշել է, որ Մերձավոր Արեւելքում քրիստոնյաների 

պահպանության եւ այլ հարցերն անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ 

թե քաղաքական այլ՝ բարոյական տեսանկյունից. «Կարիք 

չկա ընտրություն կատարելու հզոր եւ արդար լինելու միջեւ, 
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Լույս Ամսագիր 
 

նման ընտրություն գոյություն չունի, մենք կարող ենք եւ 

պետք է լինենք հզոր եւ արդար»: 

Իր ելույթում Մայք Փենսը ընդգծում է՝ ամերիկյան 

աջակցությունը վճռական է Մերձավոր Արեւելքի 

քրիստոնյաների պահպանման համար. 

«Միացյալ Նահանգները միշտ կսատարի նրանց, ովքեր 

տառապանքներ են կրում իրենց հավատքի համար: Մենք 

միշտ նրանց ի սատար ենք կանգնելու»: 

 

Ինչպես է Թուրքիան ոչնչացրել իր պատմական 

արխիվներն ու փաստաթղթերը կամ 

ձերբազատվել դրանցից 

 
Թուրքիան փորձում է ոչնչացրել իր պատմական արխիվներն 

ու փաստաթղթերը կամ ձերբազատվել դրանցից: Այս մասին 

իր հոդվածում գրել է «Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի 

հրատարակիչ եւ խմբագիր Հարութ Սասունյանը: 

Նրա հոդվածը ներկայացնում ենք ստորեւ. 

«Մի քանի տասնամյակ շարունակ թուրքական 

կառավարությունը եւ նրա քարոզիչները հայտարարում են, 

որ պետական փաստաթղթերը, մասնավորապես Օսմանյան 

արխիվները, ամբողջովին բաց են եւ հասանելի ամբողջ 

աշխարհի ցանկացած հետազոտողի համար: 

Սակայն թուրք պաշտոնյաներն ու նրանց կողմնակիցները 

լռում են այն մասին, որ Օսմանյան արխիվների բազմաթիվ 

փաստաթղթեր հեռացվել, ոչնչացվել, վաճառվել կամ մշակվել 

են: Բացի այդ, որոշ գաղտնի արխիվներ դեռ փակ են 

օտարների համար: 

Անցյալ ամիս թրքուհի լրագրող Ուզայ Բուլութը 

PhilosProject.org կայքում մի բացահայտող հոդված 

տեղադրեց՝ «Թուրքիան առանց գրաքննության. 

գրաքննության եւ արգելքների պատմություն» վերնագրով՝ 

մի քանի հարյուրամյակների անցյալ ունեցող թուրքական 

արխիվների եւ փաստաթղթերի կարգավիճակի վերաբերյալ: 

Բուլութը ազատ է նման գաղտնիքներ բացահայտելու 

հարցում, քանի որ նա այլեւս չի ապրում Թուրքիայում եւ 

այժմ հաստատվել է Վաշինգտոնում: 

Այսօր Թուրքիայում պետական պատվերով արգելափակված 

է Վիքիպեդիայի կայքը, քանի որ Վիքիպեդիան հրաժարվել է 

ջնջել այն հոդվածները, որոնք բացահայտում են, որ 

թուրքական իշխանությունները աջակցում են Իսլամական 

պետության ահաբեկիչներին: Բացի այդ, Թուրքիայի կողմից 

արգելափակվել են 127 հազար կայքեր եւ 95 հազար 

անհատական վեբ կայքեր, տեղեկացնում է լրագրող 

Բուլութը: 

Այսօրվա հազարավոր կայքերի արգելումը 

շարունակությունն է Օսմանյան սուլթան Բայազիդ II- ի 

1485-ի հրամանագրի, որով մահապատժի էին 

դատապարտվում բոլոր նրանք, ովքեր գրքեր էին տպագրում 

թուրքերեն կամ արաբերեն լեզուներով: Այդ արգելքը մնաց 

ավելի քան երկու դար, հայտնում է Բուլութը: «Այդ արգելքը 

պատմաբանների կողմից լայնորեն վկայակոչվում է որպես 

իսլամի մտավոր եւ գիտական փլուզման հիմնական 

պատճառներից մեկը արդյունաբերական հեղափոխության 

արշալույսին»: 

Թուրքիայի Հանրապետությունը 1923-ից ի վեր, իր 

հիմնադիր Քեմալ Աթաթուրքի օրոք, շարունակեց 

գրաքննության ավանդույթը՝ արգելելով «առնվազն 130 

թերթ, ամսագիր եւ գիրք՝ ըստ Մուստաֆա Յիլմազի եւ 

Յասմին Դորենի «Գրաքննությունը հանրապետական 

ժամանակաշրջանում (1923-1973)» գրքի»: Բուլութի 

տեղեկացմամբ, Թուրքիայի երկրորդ վարչապետ Ադնան 

Մենդերեսը, 1950-60-ական թվականներին արգելեց 161 

հրատարակություն: 

Վերադառնալով արխիվային գրաքննությանը, Բուլութը 

մեջբերել է թուրք հրեա պատմաբան Ռիֆաթ Բալիին, որը 

«բացատրում է մշակված կամ ոչնչացված պետական 

արխիվների պատմությունը իր 2014 թ. գրքում՝ «Թալանի 

ոչնչացման պատմությունը. տպագրված կամ գրված բառեր, 

մեռած տառեր, արխիվները դեն են նետել (կամ վաճառել) 

որպես թափոններ» ….Շատ կուսակցությունների, սենատի 

եւ մի քանի այլ կառավարական կամ ոչ կառավարական 

հաստատությունների արխիվներ կամ փակ են հանրային 

օգտագործման համար կամ այլեւս գոյություն չունեն»: Ըստ 

Բալիի՝ «Թուրքիայում կուսակցությունների արխիվները 

փակվել են 1980 թ. սեպտեմբերի 12-ի պետական 

հեղաշրջման ժամանակ եւ ուղարկվել SEKA (ցելյուլոզի եւ 

թղթի գործարաններ), որպես թղթի թափոն»: 

Թուրքիայի Ժողովրդահանրապետական կուսակցության 

(CHP) արխիվն ամենակարեւորն է, քանի որ այն 

հանրապետության հիմնադրման տարիների 

կուսակցությունն է: Ինչպես Բալին է գրում. «Ոմանք ասում 

են, որ այն [արխիվը] այրվել է, իսկ ոմանք՝ որ այն դեն է 

նետվել սեպտեմբերի 12-ին: Մի քանիսն էլ պնդում են, որ 

դրանք դեն չեն նետվել, այլ այստեղ են: Այսպիսով, այսօր դա 

առեղծված է: Արխիվի մեծ մասը գոյություն չունի»: 

Բացի այդ, Բալին տեղեկացրել է, որ «նախագահության, 

Ազգային հետախուզական կազմակերպության (MIT) եւ 

Ներքին գործերի նախարարության արխիվները փակ են»: 

Հետաքրքիր է, Բալին գրի է առել մի տարօրինակ 

պատմություն, թե ինչպես են «1998 թ. Անկարայում 

արտգործնախարարության գաղտնի փաստաթղթերը 

հայտնաբերվել թափոններ վաճառողի մոտ: 

Նախարարությունը նրան վաճառել էր 15 երկաթյա 

չհրկիզվող պահարաններ: Հետո պարզվել է, որ 

նախարարությունն այդ պահարանները վաճառել էր շենքի 

ներսում ազատ տարածքների բացակայության պատճառով, 

նույնիսկ առանց նայելու, թե ինչ կար դրանց մեջ»: 

Բալին իր գրքում բերում է նաեւ կարեւոր փաստաթղթերի 

ոչնչացման այլ օրինակներ. 

– «Թուրքիայի պատմության ինստիտուտի փաստաթղթերից 

շատերը, ներառյալ Աթաթուրքի մի նամակ, ոչնչացվել են». 

– «1961 թ. Սահմանադրությամբ ստեղծված Սենատի 

նիստերի բոլոր արձանագրությունները, որ ակտիվ էր մնացել 

մինչեւ 1980 թ. սեպտեմբերի 12-ի պետական հեղաշրջումը, 

ուղարկվել էին Ցելյուլոզի եւ թղթի գործարաններ (SEKA)». 

– «Երբ Կրոնական հարցերի (Դիյանեթ) պետական 

ֆինանսավորմամբ նախագահությունը 1965 թ. 

տեղափոխվեց մի նոր շենք, նրա ղեկավարությունն ասաց, 

որ «հին փաստաթղթերը չեն տեղավորվում նոր շենքի մեջ» 

եւ արխիվի փաստաթղթերից մի մասը ուղարկեց SEKA». 
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– «Երբ 1980-ական թվականներին SEKA-ում թղթի պակաս 

առաջացավ, պետական կառույցներին կոչ արվեց իրենց հին 

թղթերն ուղարկել գործարան: Այսպիսով, շատ արխիվներ 

ինստիտուցիոնալ մակարդակով ոչնչացվեցին». 

– 2013 թ. Թուրքիայի ազգային գրադարանի հունարեն, 

եբրայերեն եւ ասորերեն լեզուներով հին գրքերը 

տոննաներով վաճառվեցին, պատճառաբանելով «որ չկային 

գրադարանավարներ, որոնք կարող էին կարդալ այդ 

լեզուները»: 

Որպես հետաքննող լրագրող Ուզայ Բուլութը եզրակացրել է. 

«թուրքական հասարակությունից թաքուն պահված այսքան 

շատ տեղեկատվության միջոցով, թուրքական 

քարոզչությունը ստեղծել է այնպիսի զանգվածներ, որոնք 

կուրորեն հետեւում են ցանկացած պետական 

իշխանության, որոնք կորցրել են բարոյական կողմնացույցը 

եւ երբեք չեն առարկել կամ արտահայտվել, նույնիսկ երբ 

ականատես են եղել մարդու իրավունքների կոպիտ 

խախտումներ, որոնք չեն հարգում հայացքների 

տարբերությունը կամ այլակարծության իրավունքը, եւ 

պետք է ասել՝ որոնք առաջ են շարժվում պատմության 

ծայրահեղ սխալ տարբերակով»: 

Հաջորդ անգամ, երբ թուրքական կառավարության 

քարոզիչները գրեն, որ «մեր արխիվները բաց են», դուք 

կարող եք նրանց ուղարկել այս հոդվածի պատճենը. այնտեղ 

գտնվող նշանավոր թուրք լրագրող Ուզայ Բուլութի 

բացահայտումները կփակեն նրանց բերանները: 

 

Քիրքուքում ապրում է 30 հայ ընտանիք, նրանց որեւէ 

վտանգ չի սպառնում. տեր Արթուն քահանա Խալաթյան 

 
Իրաքի Քիրքուք քաղաքում ապրող հայերին այս պահին 

որեւէ վտանգ չի սպառնում: Այս մասին այսօր՝ հոկտեմբերի 

14-ին, NEWS.am-ի հետ զրույցում ասաց Էրբիլի հոգեւոր 

հովիվ տեր Արթուն քահանա Խալաթյանը: Նա նշեց, որ 

Քիրքուք քաղաքն այս պահին շրջապատված է իրաքյան 

զորքերով, սակայն, իրավիճակը հանգիստ է, քաղաքը 

գրավելու գործողությունների մասին լուրերը չեն 

համապատասխանում իրականությանը: 

Նրա խոսքով, Քիրքուքում ապրում է 30 հայ ընտանիք, այս 

պահին նրանք բոլորը քաղաքում են, այնտեղ կա նաեւ հայ 

առաքելական եկեղեցի՝ Սուրբ աստվածամայր: 

Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Իրաքի 

զորքերը Քիրքուքի գրավման գործողություն են սկսել: Ընդ 

որում, քրդական Rudaw հեռուստաընկե-

րությունը  հաղորդում է, որ Իրաքի միացյալ 

հրամանատարությունը հերքել է  Քիրքուքի հարավում 

գործողություն սկսելու լուրերը, նշելով, որ Հավիջ քաղաքի 

ազատագրման համար իրականացվող օպերացիայի 

շրջանակներում գործողություններ են իրականացվում 

տարածաշրջանը ԻՊ զինյալներից 

ազատագրելու  ուղղությամբ։ 

Սակայն փեշմարգայի հրամանատարությունը հայտարարել 

է, որ անցած գիշեր Իրաքի զինյալները եւ ռազմական 

կազմավորումները Քիրքուքի հարավից սկսել են առաջ 

շարժվել հարձակման նպատակով։ Քիրքուք են ուղարկվել 

փեշմարգայի հազարավոր զինյալներ։ 

 

Հասարակական 
 

Ի՞նչ ապագա ունի Իրաքի Քուրդիստանը եւ ի՞նչ կա 

գերտերությունների մտքին. հարցազրույց թուրքագետի 

հետ 

 
Թուրքիայում ավելի քան համոզված են, որ Իրաքի 

Քուրդիստանի ստեղծումն իսրայելական նախագիծ է, որի 

նպատակը մի կողմից Միջերկրականի ափին իրեն լոյալ 

պետություն ունենալն է, մյուս կողմից՝ Թուրքիայի 

պառակտումը: Այս մասին NEWS.am-ի հետ հարցազրույցում 

նշել է թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանը: 

Իրաքի Քուրդիստանն անկախության հանրաքվե 

անցկացրեց, որին մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց: 

Դուք հնարավոր համարո՞ւմ եք Քուրդիստան 

պետության առաջացումն այժմյան 

աշխարհաքաղաքական իրավիճակում։ Ինչո՞ւ Էրբիլի 

իշխանությունները որոշեցին հենց հիմա հանրաքվե 

անցկացնել։ 

Տեղի ունեցող այս իրադարձությունների արմատներն ավելի 

խորն են. Ամերիկայի ներխուժումից հետո ստեղծվեց 

Քուրդիստանի ինքնավար հատվածը, եւ արդեն այդ 

ժամանակ գծագրվեցին ապագա Քուրդիստանի 

սահմանները: Ներկայում այդ մեծ ծրագրի մի մասն է տեղի 

ունենում: Ինչո՞ւ հիմա Էրբիլի իշխանությունները գնացին 

այդ քայլին: Դրա համար կային մի քանի պատճառներ. նախ 

տարածաշրջանում բավականին անկայուն վիճակ է, 

Սիրիայում տեսնում ենք իշխանությունների թուլացում, 

ռազմական գործողությունների անընդհատ շարունակում, 

Իրաքում քաղաքական իշխանությունները բավական ծանր 

դրության մեջ են: «Իսլամական պետությունը» կարողացել է 

մասնատել, բզկտել Իրաքը, եւ Քուրդիստանի 

իշխանությունների համար բավական հարմար ժամանակ էր 

անկախության հանրաքվե իրականացնելու համար: 

Այսինքն՝ եկավ մի պահ, երբ դրա համար ստեղծվեցին 

նախադրյալներ: 

Ինչպե՞ս կփոխվի տարածաշրջանում ուժերի 

դասավորվածությունը հանրաքվեից հետո։ 
Ինչպես տեսնում ենք այս գործընթացին կան լրջորեն 

հակազդող երկրներ, որոնց որեւէ կերպ ձեռնտու չէ Իրաքի 

Քուրդիստանի անկախությունը: Խոսքը Իրաքի, Իրանի եւ 
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Թուրքիայի մասին է, որոնցից ձեւավորվեց այսպես կոչված 

«դաշինքը»: 

Որքանո՞վ է իրատեսական, որ Թուրքիան կարող է 

իրականացնել Քուրդիստան ռազմական ներխուժման 

մասին սպառնալիքները։ 

Թուրքական իշխանությունները բավական շատ 

սպառնալիքներ հնչեցրեցին ռազմական ներխուժման մասին, 

սակայն թե՛ Թուրքիայի վարչապետը, թե՛ նախագահն իրենց 

խոսքում նաեւ հայտարարեցին, որ Թուրքիան չի 

պատրաստվում պատերազմի, այլ հավանական վտանգի 

դեպքում երկրի անվտանգությունն ապահովելու համար 

ստիպված կլինի գործողություն իրականացնել: Այսինքն՝ 

ուղիղ պատերազմի հավանականություն այս պահին չկա: 

Իսկ Բաղդադը կգնա՞ ռազմական առճակատման։ 
Ինչպես նշեցի՝ իրաքյան իշխանություններն այնքան էլ լավ 

վիճակում չեն, որ դիմեն ռազմական գործողությունների: 

Մանավանդ վերջին տարիներին Իրաքն «Իսլամական 

պետության» դեմ պայքարում բավական կորուստներ է 

ունեցել, իսկ Մոսուլի ազատագրման ժամանակ հաջողվեց 

արդյունքի հասնել կոալիցիոն գործընկերների 

ավիահարվածների եւ նույն քրդական փեշմերգայի 

օգնությամբ: Այսինքն՝ մտածել, որ Բաղդադը կկարողանա 

ռազմական ճանապարհով լուծել խնդիրը, մի փոքր 

իրատեսական չէ: 

Հնարավոր համարո՞ւմ եք Իրանի մասնակցությունը 

Քուրդիստանում ռազմական գործողություններին, թե՞ 

Թեհրանը կնախընտրի սահմանափակվել 

պատժամիջոցներով, ինչպիսին է, օրինակ՝ դեպի Էրբիլ 

թռիչքների դադարեցումը։ 
Իհարկե Իրանին խիստ անհանգստացնող է Քուրդիստանի 

անկախության հանրաքվեն, որովհետեւ հենց անմիջապես 

սահմանին Իրանի տարածքում գտնվում է Քուդիստան 

նահանգը: Քուրդիստանի հանրաքվեն մեծ ոգեւորություն է 

առաջ բերել այդտեղի բնակչության մեջ, եւ Իրանն ուղղակի 

անտարբեր չի կարող մնալ այդ զարգացումներին: Իրանը, 

իհարկե, հայտարարեց պատժամիջոցների մասին՝ առաջին 

հերթին նշելով, որ Բաղդադի խնդրանքով դադարեցնում է 

ավիաթռիչքները, եւ հետագայում գուցե այլ 

պատժամիջոցներ կիրառի, սակայն ուղղակի ներխուժում 

իրաքյան Քուրդիստան կամ պատերազմ չի նախատեսի: 

Մյուս կողմից գիտենք, որ Իրաքի եւ Սիրիայի տարածքում 

գործում են շիական իրանամետ ռազմական ուժեր, որոնք 

Բաղդադի կողմից կազմակերպվելիք որոշակի ռազմական 

գործողությունների ժամանակ  գուցե միանան: 

Ի՞նչ պայմաններում Էրբիլը «կմտափոխվի» եւ 

կհրաժարվի անկախությունից։ 
Ներկա պահին իմ նշած երեք պետությունների կողմից 

Իրաքի Քուրդիստանի նկատմամբ հայտարարված 

պատժամիջոցներն իրականում բավականին ծանր դրության 

մեջ կդնեն Քուրդիստանի ղեկավարությանը: Վերջին 

շրջանում Բարզանիի հայտարարությունները ցույց են 

տալիս, որ իրենք, կարծես, պատրաստ են գնալ 

համաձայնության Իրաքի իշխանությունների հետ, 

պարզապես սպասում են համապատասխան առաջարկի: 

Մինչ այս ներկայացված առաջարկները, ինչպես Բարզանին 

հայտարարեց, իրենց չեն գոհացրել: 

Ռուսաստանը հայտարարել է, որ ինքը Թուրքիայի հետ 

հանրաքվեի հարցով լուրջ տարաձայնություններ չունի։ 

Արդյոք դա նշանակում է, որ Մոսկվան կպաշտպանի՞ 

Անկարային ռազմական միջամտության դեպքում։ 

Այս համատեքստում քիչ է շոշափվում հենց ՌԴ-ի 

դերակատարումը, սակայն կարեւոր է հետեւյալը, որ ոչ ոք 

դրա մասին չի խոսում: Ռուսաստանի Դաշնությունը 

միլիարդավոր ներդրումներ է արել եւ անում է Իրաքի 

Քուրդիստանում, եւ նա տեղի ունեցող գործընթացում 

պարզապես ձայն չի հանում: Եթե Մոսկվան դեմ լիներ այս 

ամենին, նա կբարձրաձայներ եւ կստիպեր ինչ-ինչ քայլերով 

Իրաքյան Քուրդիստանի ղեկավարությանը հետ կանգնել իր 

մտադրությունից, սակայն ինչպես տեսնում ենք, 

Ռուսաստանը պարզապես շարքային հայտարարություններ 

է անում: Նույնը վերաբերում է նաեւ ԱՄՆ-ին: Այսինքն 

հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ ԱՄՆ-ն եւ 

Ռուսաստանը Մերձավոր Արեւելքում, կոնկրետ Սիրիայի 

հարեւանությամբ, որտեղ ԱՄՆ-ն ունի կարեւոր 

ներկայություն, ՌԴ-ն եւ ԱՄՆ-ն չեն փորձում հակադրվել 

միմյանց: 

Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի շահերին որքանո՞վ է 

համապատասխանում Քուրդիստանի առաջացումը։ 
Սա եզակի երեւույթ է, երբ ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի շահերը 

չեն հակադրվում միմյանց, թեեւ ամեն մեկը, իհարկե, ունի իր 

ուրույն շահը: Դա է պատճառը, որ փոխադարձ 

սպառնալիքներ չհնչեցին միմյանց նկատմամբ: Կարծես թե 

երկուսն էլ կողմ են հանրաքվեի անցկացմանը, դրա համար էլ 

պարզապես հանդես եկան շարքային 

հայտարարություններով եւ վերջ: 

Պաշտոնական Երեւանը ինչպե՞ս պետք է 

հավասարակշռություն պահպանի քրդական հարցի եւ 

Իրանի միջեւ։ 

Իհարկե, Հայաստանի համար բավականին բարդ իրավիճակ 

է ստեղծվում: Հասկանալու համար, թե Հայաստանի 

շահերին որքանով է համապատասխանում տեղի ունեցած 

հանրաքվեն,  պետք է հասկանալ՝ ինչ նպատակներ է 

հետապնդում այդ հանրաքվեն, ովքեր են կանգնած դրա 

հետեւում: Հայաստանը պետք է կոնկրետ հասկանա 

իրավիճակի լրջությունը, այսինքն որ կողմից է փչում քամին, 

ինչ նպատակի համար է ծառայում այդ հանրաքվեն եւ ըստ 

դրա կայացնի իր որոշումները, ունենա դիրքորոշում: 

Պարտադիր չէ դիրքորոշումն արտահայտել բանավոր 

հայտարարություններով, սակայն ունենալ հստակ 

դիրքորոշում պետք է: 

Չպետք է մոռանանք նաեւ, որ հյուսիսային Իրաքում, 

այսինքն Քուրդիստանի ինքնավար հատվածում կան 

բազմաթիվ հայեր, որոնց թիվը հասնում է 4-5 հազարի եւ 

Հայաստանի համար նաեւ կարեւոր է այդ հայերի 

անվտանգությունը: Մյուս կողմից Հայաստանը, որը սերտ 

բարեկամական հարաբերություններ ունի Իրանի հետ, 

պետք է իր դիրքորոշումը հայտնելիս բավականին զգույշ 

լինի: Կարեւոր է այնպիսի միջանկյալ վերաբերմունք եւ 

դիրքորոշում գտնել, որպեսզի չվնասի թե՛ Իրանի հետ մեր 

հարաբերություններին, թե՛ հայ համայնքի 

անվտանգությանը Իրաքի Քուրդիստանի հատվածում: 

Պակաս հետաքրքիր չէ նաեւ Իսրայելի դիրքորոշումը։ 

Նեթանյահուն եւ այլ պաշտոնյաներ պաշտպանում են 

քրդական պետության առաջացումը։ Ինչո՞ւ։ Կարո՞ղ է 

Իսրայելը ոչ պաշտոնապես պաշտպանել 

Քուրդիստանին՝ ի հեճուկս Իրանի։ 
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Լույս Ամսագիր 
 

Այս ամբողջ գործընթացում մեկ պետություն, որը, այսպես 

ասենք, պաշտոնապես պաշտպանեց Իրաքի Քուրդիստանի 

անկախության հանրաքվեն եւ աջակցություն հայտնեց, 

Իսրայելն էր: Տարածաշրջանում Իրանը, Թուրքիան ու 

Իրաքը բավականին զգուշանում են Իսրայելից այս 

համատեքստում, քանի որ տվյալ քայլը համարում են 

Իսրայելի իշխանությունների գործողությունների հետեւանք: 

Այսինքն երկար ժամանակ Էրբիլի իշխանությունների հետ 

իսրայելական կողմը համագործակցություն է 

իրականացնում: Թուրքիայում ավելի քան համոզված են, որ 

սա իսրայելական նախագիծ է: Իրանում եւս նման 

կասկածներ ունեն: Ըստ այդ պնդումների, Իսրայելը կողմ է, 

որպեսզի ստեղծվի Մեծ Քուրդիստան, որը ձգվում է Սիրիայի 

հյուսիսով, որտեղ Սիրիայի քրդերն են ստեղծել տարածք եւ 

դե ֆակտո վերահսկողություն են հաստատել մինչեւ 

Միջերկրական ծով ընկած հատվածում: Այսինքն Իսրայելը 

փորձում է մի քանի քայլով ապահովել Միջերկրական ծովի 

ափին իրեն ձեռնտու պետության ստեղծումը: Երկրորդ՝ 

Իսրայելը փորձում է դա պլացդարմ դարձնել Իրանի դեմ իր 

գործողություններում եւ վերահսկելի դարձնել Իրանի հետ 

այդ հատվածը: Իսկ թուրքերի գլխավոր մտավախությունն 

այն է, որ Մեծ Քուրդիստանի ստեղծումով Թուրքիան 

կպառակտվի ու կթուլանա: 

 

 

Մշակույթ          

Քյամալ-օլ-մոլք    
Էմմա Բեգիջանյան 

20-րդ դարի իրանցի հռչակաովոր նկարիչ Մոհամեդ 

Ղա ֆուրին, ով հայտնի է Նասրըդդին շահ Ղաջարի շնորհած 

Քյամալօլմոլք (Երկրի կատարելագործություն) տիտղոս-

անունով` ծնվել է 1848թ., Քաշան քաղաքում, ավեստագետի 

ընտանիքում: Նախնական կրթությունն ստացել է հայրենի 

քաղաքում, ապա հայրը` նկարիչ Միրզա Բոզորգը, նրան իր 

մեծ որդու` Աբու Թորաբի հետ միասին կրթությունը 

շարունակելու նպատակով ուղարկում է Թեհրան: Այստեղ 

նա  ուսումը շարունակել է գեղնկարչություն 

մասնագիտությամբ «Դարոլ         ֆոնուն» (պոլիտեխնիկ) 

«դպրոցում», որը կառուցվել է Նասրըդդին շահ 

Ղաջարի(1848-96թթ.) իշխանության օրոք եւ համարվում է 

Իրանի արդիական առաջին համալսարանը: Եռամյա 

ուսումնառության ընթացքում Մոհամմեդը լուրջ 

հաջողություններ է ունենում: Երրորդ տարվա ավարտին 

«Դարոլ         ֆոնուն» է այցելում Նասերըդդին շահը, որտեղ նա 

տեսնում է հաստատության տնօրենին պատկերող կտավը, 

որ նկարել էր Ղա ֆուրին, շատ է հավանում եւ հրամայում  

նրան աշխատանքի ընդունել որպես արքունի նկարիչ: 

Արքունիքում շահը նրան նախ շնորհում է խանի, ապա 

հատուկ ծառայողի տիտղոս, ավելի ուշ, երբ տարվելով 

Ղա ֆուրիի արվեստով, սկսում է աշակերտել նրան, շնորհում 

է «Նաղաշբաշի» (գլխավոր նկարիչ) տիտղոս, իսկ 1880թ. 

արժանանում է Քյամալօլմոլք բարձր կոչման: Այստեղ նա 

ամուսնանում է պալատական պաշտոնյաներից 

Մե ֆթահօլմոլքի քրոջ` Զահրայի հետ, որից երկու զավակ է 

ունենում` Նոսրաթ անունով մի աղջիկ եւ տղա` Հոսեյն Ալի 

Խան անունով: Արքունիքում աշխատելու տարիներին նա 

170 կտավ է նկարում, որոնցից ամենահայտնին 

«Հայելապատ սրահն» է, այն միաժամանակ առաջին կտավն 

է, որի տակ դրել է իր ստորագրությունը: 

Արքունիքում ապրած տարիներին իր ողջ ժամանակը 

հատկացրել էր «Գոլսթանի» (Ծաղկաստան) պալատում 

ստեղծագործելուն, որտեղ տեղի ունեցավ իր կյանքի տհաճ 

միջդեպերից մեկը: 1888թ., երբ աշխատում էր «Հայելապատ 

սրահը» կտվի վրա, մեղադրվեց գողության մեջ: Ֆաթհալի 

շահ Ղաջարի(1797-1835թթ.)հրամանով, պատրաստված 

հայտնի «Թախթ-ե Թավուս» (Սիրամարգի գահ) հայտնի 

գահի վրայից, որը սարքվել էր Ֆաթհալի շահ Ղաջարի(1797-

1835թթ.)հրամանով, ոսկի էին գողացել, ինչում մեղադրվեց 

նկարիչը, անգամ հարցաքննման ենթարկվեց եւ միայն գողի 

խոստովանությունից հետո նրա հանդեպ կասկածները 

վերացան:  

1897թ., Նասերըդդին շահի մահից հետո, նկարիչն 

ուսումնառության նպատակով մեկնում եւ ավելի քան 3 

տարի անցկացնում Փարիզում, Հռոմում ու 

Ֆլորենցիայում`աշխատելով նշյալ քաղաքների 

թանգարաներում: Ուղեւորությունը նշանակալից դեր 

էունեցել նրա ոճի եւ հայացքների ձեւավորման վրա: 

1900թ.Մոզա ֆարըդդին շահի հրամանով հայրենիք է 

վերադառնում եւ շարունակում աշխատանքն արքունիքում, 

սակայն  իրականում չի կարողանում համակերպվել նոր 

արքայի պահանջներին եւ գնում է Իրաք, որտեղ ապրում է 

1901-4թթ.: «Քյարբալայի հրապարակը» եւ «Բաղդադցի 

ոսկերիչը» կտավները նկարել է այդ տարիներին: Նրա 

վերադարձն Իրան համընկավ սահմանադրական 

հեղափոխության հետ, ինչին հակաված էր նկարիչը, եւ դրան 

իր մասնակցությունը բերեց Ժան Ժակ Ռուսսոյի ու այլոց 

գործերը թարգմանելով եւ հրապարակախոսական 

հոդվածներով:  

1908թ. Քյամալօլմոլքը կառավարությանն առաջարկում է 

կառուցել գեղարվեստի դպրոց, որը կառուցվում է եւ երկար 

տարիներ այդտեղ աշխատել է որպես տնօրեն եւ  նրա 

ջանքերով դաստիրակվում են հայտնի վարպետ նկարիչներ, 

ովքեր գլխավորապես նրա ուղղության շարունակողներն 

էին: Սակայն 1927թ. կրթության ու մշակույթի 

նախարարության հետ դպրոցի անկախության հարցում 

ունեցած լուրջ տարաձայնությունների պատճառով 

հրաժարական է տալիս եւ ուղեւորվում  Նեյշաբուր քաղաքի 

արվարձաններից մեկում գտնվող Հասանաբադ գյուղը: 

1928թ,. պատահարի հետւանքով նա կորցնում մի աչքը, 

սակայն միչեւ կյանքի վերջը մշտապես նկարում է:  

 Անդրադառնալով նրա գործունեությանն ու 

ստեղծագործական ուղուն, հարկ է նշել, որ 

արվեստագետների կարծիքով նրա ջանքերի շնորհիվ շուրջ 

200 տարի  առաջ սկիզբ առած` իրանկան ավանդույթիների 

զուգորդումը եվրոպականին, գործընթացն իր ավարտին 

հասցվեց եւ արդյունքում եվրոպական 

նատուրալիստական(Naturalistic) ավանդույթների 

ձեւաչափով Իրանում յուրատեսակ ակադեմիական 

ուղղություն արձանագրվեց:  

Մեծանուն նկարիչը գեղանկարչական իր գործունեության 

սկզբից եւեթ  ակնհայտորեն հակված էր եվրոպական 

նատուրալիստական ուղղությանը: Հատկանշական է, որ 

Քյամալօլմոլքի երեւան գալով արքունիքի նկրաչի ուսերին 

նոր պարտականություն դրվեց: Նա պետք է լուսանկարի 

ճշգրտությամբ պատկերեր իրադարձությունները, 

մարդկանց, շենքերը, այգիները, որպեսզի արքունի կյանքի 
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Լույս Ամսագիր 
 

ամենաառօրեական դրսեւորումներն այդպիսով վերածվեին 

պատմական փաստաթղթի: Հենց դա է պատճառը, որ այդ 

ժամանակահատվածում ստեղծած գործերում առկա են որոշ 

բացատրություններ երեւույթի կամ իրադարձության մասին, 

ինչպես, օրինակ, «Անկենդան բնություն ծաղկամանի եւ 

որսված թռչունի հետ»(1894թ.): 

 Գեղանկարչության մեջ նա նման հակումներով ու 

մտածելակերպով մեկնելով Եվրոպա, ըստ երեւույթին 

նպատակամղված էր կատարելագործելու իր արվեստի 

տեխիկական կողմը, նշում են արվեստագետները: 

Քյամալօլմոլքը, աշխատելով վերածննդի դարաշրջանի 

մեծերի թանգարաներում, հիացել էր նրանցով: Սակայն կա 

նաեւ տեսակետներ, որոնց համաձայն նկարիչը մշակույթի 

տարբերությամբ եւ իր մտահայեցողությանուու 

արվեստագիտության ոլորտներում բավարար 

փորձառություն չունենալու պատճառով, պատրաստ չէր 

իմպրեսիոնիստական եւ պոստիմպրեսոնիստական 

շարժումներին հակվելու: Նա ճիշտ չընկալեց նաեւ դասական 

գեղագիտությունը եւ Ռեմբրանդի բարդ ոճն ու նկարչական 

տեխնիկան: Դա է վկայում այն փաստը, որ նրա եւ նրա 

աշակերտների աշխատանքներում այդ ոճից հետք անգամ 

չկա: Այսուհանդերձ, Քյամալօլմոքն ակնհայտորեն հակվեց 

դեպի ակադեմիականությունը եւ երբ վերադարձավ Իրան, 

նրա կախվածությունը 19-րդ դարի համալսարանական 

արեւստից խիստ ակնհայտ էր: Ավելին, դա նույնիսկ 

նկատելի էր նրա հասարկական թեմաներով կատարված 

աշխատանքներում: Ընդհանուր առմամբ նա բնանկարի եւ 

դիմանկարի վարպետ էր, «Սեյյեդ Նասրոլլահ Թաղավիի»  

համարվում էդիմանկարը նրա  վարպետության 

գագաթնակետը: 

Քյամալօմոլքը 1940թ. իր մահկանացուն կնքեց 

Նեյշաբուրում  եւ հողին  հանձնվեց հռչակավոր բանաստեղծ 

Աթթար Նեյշաբուրիի դանբարանի հարեւանությամբ:  

Մեծանուն նկարչի առավել հայտնի կտավներից են ` 

«Դեմավանդի համայնապատկերը», «Նասերըդդին շահի 

դիմանկարը», «Կինը ճրագի մոտ», «Գյուղական  տուն», 

«Եգիպտացի տղամարդը», «Սա ֆիաբադի 

համայնապատկերը», «հրեա գուշակը», «Նկրաչի 

դիմանկարը» եւ այլն:  
1. fa.wikipedia.org/wiki/ 

2. www.kamalalmolk.info 

3.forum.patoghu.com/thread2951.html 

4.hamshahrionline.ir/news-101250.aspx 

5.www.tebyan.net 

 

Ուղտասար լեռան շրջակայքում գտնվել է 

ժայռապատկերների նոր «պատկերասրահ» 
 

Հեղինակ՝ Անահիտ Սարգսյան 

 

Սիսիանի մոտ գտնվող Ուղտասար եւ Իշխանասար լեռների 

միջեւ ընկած այս ձորակն ասես պատկերասրահ լինի: 

Իրար զուգահեռ երկու շարք քարեր են, որոնց վրա 

ժայռապատկերներ են՝ այծեր, ցլեր, հովազներ, եղնիկներ, 

որսի տեսարաններ… 

Այստեղ ժայռապատկերներով ամենահայտնի վայրը 

Ուղտասարի գագաթն է, որտեղ զբոսաշրջիկներ շատ են 

այցելում: Այս հատվածում, ինչպես պնդում են մեզ ուղեկցող 

Հուշարձանների պահպանության գործակալության 

տեղական մասնաճյուղի աշխատակից Գագիկ Նավասար-

դյանը եւ տեղի բնակիր Հրաչ Հակոբյանը, դեռեւս այցելուներ 

չեն եղել: 

 
Այստեղ ժայռապատկերներով ամենահայտնի վայրը 

Ուղտասարի գագաթն է, որտեղ զբոսաշրջիկներ շատ են 

այցելում: Այս հատվածում, ինչպես պնդում են մեզ ուղեկցող 

Հուշարձանների պահպանության գործակալության 

տեղական մասնաճյուղի աշխատակից Գագիկ 

Նավասարդյանը եւ տեղի բնակիր Հրաչ Հակոբյանը, դեռեւս 

այցելուներ չեն եղել: 

Փաստացի այս պատկերասրահի առաջին պաշտոնական 

այցելուները մենք էինք: Արժեր խորհրդային հին «ՈւԱԶ»-ով 

դարուփոսերով եւ փոշոտ հողե ճանապարհով 

ուղեւորություն կատարել այստեղ: 

Հրաչ Հակոբյանը պարծեցավ, թե ինքն է հայտնաբերել 

«պատկերասրահը»: Գագիկ Նավասարդյանն ամբողջ 

ճանապարհին՝ թե՛ գնալիս, թե՛ վերադառ-

նալիս  կողմնորոշիչներ էր նշում. ժայռապատկերների մասին 

նա պետք է հայտներ Գործակալությանը, եւ մասնագետները 

պետք է ուսումնասիրեին եւ ընդգրկեին պահպանվող 

ժառանգության ցանկ: 

Գագիկ Նավասարդյանի պարզաբանմամբ՝ ժայռա-

պատկերները, որպես կանոն, թվագրվում են 2 փուլով՝ մ.թ.ա. 

5-4-րդ հազարամյակ եւ մ.թ.ա. 3-1-ին հազարամյակ: «Դրանք 

անչափ կարեւոր տեղեկություն են տալիս այդ 

ժամանակների մարդու գործունեության մասին: Սրանք 

քարե դարի մարդու արվեստի գործեր են, որոնք պատկերում 

են բնության ուժերի դեմ պայքարը»,- ասում է նա: 

Մի շարք ժայռապատկերներում արդեն վարժեցրած, 

ընտանի դարձած կենդանիներ են պատկերված՝ լծված ցլեր, 

այծերի հոտ: 

Մեծաթիվ են որսի տեսարանները՝ նետուաղեղներով, 

նիզակներով, օղապարաններով եւ թակարդներով 

որսորդներ: 

«Ժայռապատկերները կարելի է դասել համաշխարհային 

պատմական ժառանգությանը: Սա միայն Սյունիքի 

հարստությունը չէ: Սա ամբողջ մարդկության զարգացման 

առաջին փուլերից մեկն է»,- ասում է նա: 

Սիսիանի մոտ գտնվող Ուղտասար հնագիտական 

հուշարձանը ժայռապատկերներով լեցուն է՝ դրանք կան 

լեռան ստորոտին, լանջերին, փոքր լճերի մոտ, հրաբխային 

խառնարանում: Դրանք փորված են հորիզոնական կամ 

ուղղաձիգ քարերի հարթ մակերեւույթներին: Դրանց վրա 

հիմնականում պատկերված են որսի տեսարաններ, մարդուն 

շրջապատող բնությունը, ծեսեր: Դրանք ներկայացնում են 

նաեւ նախնադարյան մարդու տիեզերական 

պատկերացումները: 

http://www.kamalalmolk.info/
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Հայաստանի խորհրդարանում 

տեղի ունեցած 

ահաբեկչությունից անցել է 18 

տարի 
 

 
 

18 տարի առաջ` հոկտեմբերի 27-ին, 

ոճրագործների խումբը` Նաիրի Հունանյանի 

գլխավորությամբ, ներխուժեցին Հայաստանի 

Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ եւ դիմահար 

կրակոցներով սպանեցին կառավարության եւ 

խորհրդարանի անդամներին: 

Ահաբեկչության զոհ դարձան երկրի վարչապետ, 

Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի 

նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, ԱԺ 

փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանն ու Ռուբեն 

Միրոյանը, օպերատիվ հարցերի նախարար 

Լեոնարդ Պետրոսյանը, խորհրդարանի 

պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, 

Հենրիկ Աբրահամյանը եւ Միքայել Քոթանյանը: 

Ահաբեկիչների նկատմամբ դատավարությունը 

տեւեց 2001-2003 թվականները: 6 ահաբեկիչները, 

այդ թվում` նրանց ղեկավար Նաիրի Հունանյանը, 

նրա եղբայր Կարեն Հունանյանը, նրա քեռին՝ 

Վռամ Գալստյանը, Դերենիկ Բեջանյանը, Էդիկ 

Գրիգորյանը եւ Աշոտ Կնյազյանը 

դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման: 

Համլետ Ստեփանյանը դատապարտվեց 14 

տարվա ազատազրկման: 
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 چکیده کتاب تاریخ آرتساخ)قره باغ(
(20) 

 نگارش: دکتر ادیک باغداساریان

 اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
 

 

 20سند شماره 
 سیالیستي ارمنستانتصمیم شوراي عالي جمهوري شوروي سو

 وشوراي ملي قراباغ کوهستاني درباره اتحاد مجدد جمهوري شوروي سوسیالیستي ارمنستان و قراباغ کوهستاني
 ایروان 1989دسامبر  1

جدا با اتكا به اصول انساني حق تعيين سرنوشت ملل و در پاسخ به تمایل قانوني اتحاد دو بخش ملت ارمني كه با توسل به زور از یكدیگر  

 گيرند:  اند، شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني تصميمات زیر را مي  شده

 20شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان، مدرك تعيين سرنوشت منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني را كه در اجالس  -1 

اكتبر  19االختيار ساكنان منطقه و جلسه   نمایندگان تام 1989اوت  16اي قراباغ كوهستاني و در كنگره   منطقه شوراي 1988ژوئيه  12فوریه و 

 شناسد.  شوراي ملي تصویب شده است، به رسميت مي

تخب آن را به عنوان االختيار قراباغ كوهستاني و شوراي ملي من  شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان كنگره نمایندگان تام -2 

 شناسد.  تنها مرجع قانوني حكومت به رسميت مي

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني وحدت جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و  -3 

 ساكنان قراباغ كوهستاني نيز صادق و جاري هستند.دارند. كليه حقوق مدني جمهوري شوروي ارمنستان براي   قراباغ كوهستاني را اعالم مي

كنند )با كادر عملياتي   شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني كميسيون مشتركي ایجاد مي -4 

 سياليستي ارمنستان انجام دهد.خود( تا اقدامات عملي الزم را در جهت عملي ساختن اتحاد قراباغ كوهستاني با جمهوري شوروي سو

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان و شوراي ملي قراباغ كوهستاني موظفنداز منافع ملي ساكنان ارمني ناحيه شاهوميان و  -5 

 گتاشن واقع در شمال آرتساخ  دفاع وآنها را منعكس كنند.

ستان، به شوراي وزیران جمهوري و ریاست شوراي ملي قراباغ كوهستاني وظيفه ریاست شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمن -6 

دهد تمام امور ضروري ناشي از این مصوبه را در جهت اتحاد واقعي ساختار سياسي، اقتصادي و فرهنگي جمهوري ارمنستان شوروي و   مي

 سياسي عملي سازند.  -قراباغ كوهستاني را در نظام واحد حكومتي 

 صدر هيئت رئيسه شوراي عالي      

 جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان 

   ه. وسكانيان

 رئيس شوراي ملي قراباغ كوهستاني

  و. گریگوریان
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 21سند شماره 
 

 تصميم شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

 درباره اعالم غير قانوني بودن تصميم بوروي قفقاز كميته مركزي

 1921ژوئيه  5حزب كمونيست )بلشويك( روسيه مورخ 

 

 ، ايروان1990فوريه  13

نستان را ناپذير ارم  نظر به اينكه آرتساخ يعني قراباغ كوهستاني بخش جدايي 

دهد و هرگز به آذربايجان تعلق نداشته است و اينكه قراباغ   تشكيل مي

داراي استقالل و حكومت خود بوده است، به  1918-21كوهستاني در سالهاي 

 نام دولت مردمي اين سرزمين و شوراي ملي ارمنيان.

و نظر بر اينكه سرنوشت قراباغ كوهستاني توسط يك ارگان حزبي غير قانون  

ساسي و فاقد صالحيت يعني براساس تصميم خودكامانه بوروي قفقاز كميته ا

تعيين شده است، و يك  1921ژوئيه  5مركزي حزب كمونيست روسيه مورخ 

دولتي يك حكومت ديگر آن را  -طرف غير محق براي شركت در ساختار ملي

برقرار نموده است و در نتيجه به صورت يك عمل قهرآميز براي مداخله در 

امور داخلي يك جمهوري شوروي مستقل تجلي يافته و متعاقب آن اصل حق 

تعيين سرنوشت ملل پايمال گرديده است و اراده ساكنان ارمني منطقه با 

درصد در منطقه و اراده مردم ارمنستان شوروي درنظر  95اكثريت مطلق 

اساس گرفته نشده است، و با توجه به اصل حق تعيين سرنوشت آزادانه ملل و بر

تصميم جلسه بوروي سياسي كميته مركزي حزب كمونيست روسيه كه به 

تشكيل شد و بر پايه آن سرنوشت قراباغ  1920ژوئيه  9رياست لنين در تاريخ 

شد، و بر پايه مصوبه   كوهستاني بايد با اراده ساكنان بومي منطقه تعيين مي

كه بر اساس  1921ژوئيه  12جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان مورخ 

هاي جماهير سوسياليستي   اعالميه كميته انقالبي آذربايجان بر پايه توافق دولت

ارمنستان و آذربايجان صادر شده و قراباغ كوهستاني را به عنوان بخش 

 ناپذير جمهوري ارمنستان شوروي اعالم نموده است.  جدايي

رمني قراباغ و با ذكر اين مطلب كه حق تعيين سرنوشت آزادانه ساكنان ا 

كميته  1920نوامبر و اعالميه اول دسامبر  30كوهستاني توسط مصوبه مورخ 

انقالبي جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان به رسميت شناخته شده است.

  

اي استوار و به پشتيباني اصول حق تعيين سرنوشت ملل كه با پيمان   با اراده 

شوروي به عنوان اساس مناسبات  تشكيل اتحاد شوروي و قانون اساسي اتحاد

 قومي حكومت چند مليتي شوروي تحكم يافته است،

شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان تصميم زير را اتخاد  

 كند:  مي

تصميم بوروي قفقاز كميته مركزي حزب كمونيست )بلشويك( روسيه در  

ر آن حق تعيين را كه در اث 1921ژوئيه  5مورد قراباغ كوهستاني مورخ 

سرنوشت ارمنيان قراباغ كوهستاني نقض شده است و بخشي از قلمرو جمهوري 

شوروي سوسياليستي ارمنستان ضميمه يك كشور بيگانه گرديده و ملت ارمني 

المللي غيرقانوني و  به دو بخش تقسيم شده است، فاقد اعتبار و از نظر حقوق بين

 شود.  ربط شناخته مي  بي

 سه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستانصدر هيئت رئي

    ه. وسكانيان

 دبير هيئت رئيسه شوراي عالي جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان

    ن. استپانيان

 

 ."1990فوريه  17،  "ارمنستان شوروي"مأخذ: روزنامه "

  

 22سند شماره 

 

 تصميم جلسه

 ايندگان مردمي اي نم  اي و ناحيه  مشترك شوراهاي منطقه  

قراباغ كوهستاني وشاهوميان با شركت نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي 

درباره اعالميه جمهوري قراباغ كوهستاني و  1991سپتامبر  2نمايندگان، مورخ 

 هاي موقت دولتي و حكومتي  تشكيل ارگان

 

 اي نمايندگان مردمي قراباغ  اي و ناحيه  جلسه مشترك شوراهاي منطقه 

كوهستاني و شاهوميان با شركت نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي 

براساس رفراندم انجام شده  "نمايندگان با ابراز اراده و خواست مردم كه عمال

هاي حكومتي منطقه خود مختار قراباغ   و تصميمات متخذه توسط ارگان

ت كوهستاني و ناحيه شاهوميان تصويب گرديده است و بر پايه تمايال

آميز با توجه به   خواهي، استقالل، برابري حقوقي و همزيستي مسالمت  آزادي

اقتصادي و  -هاي سياسي، اجتماعي  منافع كليه ساكنان براي پيشرفت در زمينه

فرهنگي و با طبيعي و قانوني شمردن تمايل ملت ارمن به وحدت مطابق با 

 گردد:  الملل، تصميمات زير اتخاذ مي  حقوق بين

تصويب اعالميه تشكيل جمهوري قراباغ كوهستاني متشكل از منطقه   -1

 خود مختار قراباغ كوهستاني و ناحيه شاهوميان همجوار با آن.

اي نمايندگان مردمي و كميته اجرايي قراباغ كوهستاني تا   شوراي منطقه -2

هاي حكومتي و اداري جمهوري   برگزاري انتخابات سراسري و تشكيل ارگان

 سيس، به عنوان باالترين مرجع حكومتي و اداري موقت خواهند بود.تازه تا

شود با   اي نمايندگان مردمي مسئوليت داده مي  به كميته اجرايي شوراي منطقه -3

تشريك مساعي وسيع اجتماعي در مورد تدوين قانون مربوط به ساختار و 

نموده هاي اداري حكومت جمهوري قراباغ كوهستاني اقدام   وظايف ارگان

 اي ارائه دهد.  جهت بررسي به شوراي منطقه

تا زمان تصويب قانون اساسي و قوانين جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمروه  -4

اين جمهوري، قانون اساسي و قوانين اتحاد شوروي همچنين ساير قوانين جاري 

كه با اهداف و اصول اين اعالميه و خصوصيات جمهوري مغايرت ندارند، 

 جاري خواهند بود. معتبر و
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 اعالميه تشكيل 

 جمهوري قراباغ كوهستاني

اي نمايندگان مردمي قراباغ كوهستاني و   جلسه مشترك شوراهاي منطقه و ناحيه 

شاهوميان با شركت نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان با ابراز 

صميمات براساس رفراندوم انجام شده  و ت "ارده و خواست مردم كه عمال

هاي حكومتي منطقه خودمختار قراباغ كوهستاني و ناحيه   متخذه توسط ارگان

خواهي، استقالل،   شاهوميان تصويب گرديده است و با توجه به تمايالت آزادي

احياء استقالل "آميز، با توجه به اعالميه   برابري حقوق و همزيستي مسالمت

نظر به اينكه در اثر توسط جمهوري آذربايجان، و  "1918-20حكومتي 

سياست آپارتايد و تبعيض نژادي حاكم بر آذربايجان باعث ايجاد جو نفرت و 

ناپذيري نسبت به ملت ارمني در جمهوري شد، و در نتيجه به برخوردهاي   تحمل

اي ساكنان آرام روستاهاي ارمني منجر   مسلحانه، كشتار انسانها، تبعيد توده

اساسي و قوانين جاري اتحاد شوروي كه به  گرديده است، و بر اساس قانون

دهد   هاي ملي ساكن بصورت مجتمع اجازه مي  مردمان مناطق خودمختار و گروه

-در صورت خروج از جمهوري عضو اتحاد جماهير شوروي، مسئله حكومتي

حقوقي خود را خودشان حل و فصل نمايند، و با توجه به اينكه ناحيه شاهوميان 

آمير از قراباغ كوهستاني جدا شده است و با قبول   بطور قهر نيز به همان ترتيب

الملل، و با   طبيعي بودن تمايل وحدت ملت ارمني و مطابقت آن با حقوق بين

آميز مردمان ارمني و آذربايجاني بر   تمايل به احياء مناسبات همزيستي مسالمت

دگي اوضاع و پايه احترام متقابل به حقوق يكديگر، همچنين با توجه به پيچي

تضادهاي موجود در كشور و نيز مبهم بودن سرنوشت ساختارهاي اداري و 

حكومتي اتحاديه آينده، و با احترام و پيروي از منشور حقوق بشر و توافق 

الملل در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اصول توافق حقوق   بين

 ه تفاهم و ياري جامعه جهاني،المللي و با اميد ب  مدني، سياسي و فرهنگي بين

 شود كه:  اعالمي مي

جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمرو فعلي منطقه خود مختار قراباغ كوهستاني  

 گردد.  و ناحيه شاهوميان تشكيل مي

ها بر   جمهوري قراباغ كوهستاني از اختيارات داده شده به جمهوري  

كند و براي خود اين   فاده مياساس قانون اساسي و قوانين اتحاد شوروي است

حق را قايل است كه نظام حكومتي و حقوق خود را بر پايه مشاوره و مذاكره 

 ها، تعيين كند.  سياسي با رهبري كشور و جمهوري

تا زمان تصويب قانون اساسي قوانين جمهوري قراباغ كوهستاني در قلمرو اين  

همچنين ساير قوانين  جمهوري قانون اساسي و قوانين جاري اتحاد شوروي،

جاري كه با اهداف و اصول اين اعالميه و خصوصيات جمهوري مغايرت 

 ندارند، معتبر و جاري خواهند بود.

 اي نمايندگان   اي و ناحيه  جلسه مشترك شوراهاي منطقه

 مردمي قراباغ كوهستاني و شاهوميان با شركت 

 نمايندگان مردمي كليه سطوح شوراهاي نمايندگان

 

 ."1991سپتامبر  3 "خذ: روزنامه جمهوري ارمنستانمأ"

 ادامه دارد

 

 ارّان، آذربایجان

 جنایت و توسعه طلبی
 

 خالصه ای از تاریخ ارّان و سرنوشت شوم آن

 

 تالیف: ادیک باغداساریان

 )ا. گرمانیک(

 

(2) 

 نگاهی به تاریخ آلبانیا
 وسپئومپواژه آلبانيا نخستين بار توسط استرابون پس از لشكركشي 

كار رفت. ليكن استرابون اين واژه را ريشه شناسي نمي كند. اين كار ه به قفقاز ب

توسط مولفان كالسيك بعدي انجام شده است. گروهي از اين مولفان ريشه واژه 

دانسته اند و اهالي آلبانيا را « سفيد»به معني  albusآلبانيا را در التين بصورت 

 ايسيگون نيكيه ايبايد  از اينگونه مولفان داراي موهاي سفيد مي شناختند. 

)سده نخست ميالدي(، آوليوس هليوس )سده دوم ميالدي(، ژوليوس سولين 

را ريشه آلبانيا دانسته  albusم.( مولفان بعدي نيز با پذيرش اين تعبير  4)سده 

 نام نهاده اند. « سرزمين سفيدها»اين كشور را 

شوين، ليكن نگارندگاني چون ك. شاهنازاريان، سن مارتين، اي. 

( در مقاله تاريخ داغستان در دانشنامه بريتانيكا Treverنيكالي مار، ك. ترور )

است و آلبانيا را « كوه»دانسته اند كه به معني   albيا alpريشه واژه آلبانيا را 

كما اينكه داغستان نيز به همين معني  1به معني سرزمين كوهستاني بر شمرده اند

 است زيرا داغ در زبان تركي به معني كوه است. 

پژوهش هاي بعدي نشان داد كه تئوري اخير مبناي درستي نداشت. 

منتسب مي كند. دانشمندان دوره هاي « هال»يوسيفوف ريشه آلبانيا را به قوم 

اخير معتقدند كه نام سرزمين ها و مردمان قفقاز از دگرگوني نامهاي محلي 

 حادث شده اند. 

و آالن آمده  اين سرزمين در منابع باستاني ارمني بصورت آغوانك

، «آلو»و موسي خورني پدر تاريخنگاري ارمني ريشه آن را در واژه ارمني 

مي داند. او نام اين سرزمين را « خوشمزه»، «شيرين»، «نيكو»به معني « آغو»

به رفتار و منش نيكو و دلنشين سيساك فرزند هايك ناهاپت پدر افسانه اي ملت 

 .2ارمني نسبت مي دهد

( نيز همين Movses Kaghankatvatsiسي)موسس كاغانكاتوات

يد مي كند گرچه او آران دلير را كه از اخالف  سيساك بود ينظر خورني را تا

الش شاه اشكاني به بمنشاء اين نامگذاري براي آلبانيا مي داند. زيرا او توسط 

 .3ين شده بودفرمانده و فرماندار اين سرزمين تعيعنوان 

                                                           
 .42-43. ص 1860ك. شاهنازاريان. تاريخ آغوانك. پاريس:  - 1
 . 72-77. ص 1990. ايروان: 8موسي خورني. تاريخ ارمنيان، كتاب دوم، فصل  - 2
 .5. ص 1969موسس كاغانكاتواتسي. تاريخ سرزمين آغوانك. ايروان:  - 3
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 ( تاريخ موسي خورني 10-9يك برگ از نسخه خطي )سده 

يا Աղուանքبنابراين آغوانك )در زبان قديم ارمني بصورت 

است كه بخش نخست به معني نيك و  آنك+  آغوآغوانك( متشكل از دو بخش 

بود )بر اساس ويژگي هاي زبان شناسي  (եանքو بخش دوم در اصل يانك)

در زبان ارمني يك  ووصله اين مقاله است( زبان ارمني كه بحث آن خارج از ح

پسوند جمع است كه تشكيل نام خانوادگي و زيستگاه را مي دهد لذا آغوانك 

-به معني زيستگاه يا مردم سرزمين نيكو است. در نتيجه ريشه شناسي يوناني

رومي و اروپايي براي اين نام بي پايه است. نام هاي ديگر كه توسط اقوام ديگر 

سرزمين و مردم بكار رفته اند از جمله آران، ارّان، آلبانيا چنانكه پيشتر براي اين 

 آغوانك بدين صورت در آمده اند.   نشان داديم در اثر تحول هاي

نظريه ما در اين خصوص كه از نظريه خورني ناشي مي شود با 

 نظريه مرحوم احمد كسروي تطابق دارد.

 آلبانيا در سده اول پيش از ميالد تا سده پنجم ميالدي مرزهاي جغرافيايي

بنا به نوشته مولفان يوناني و رومي در اين دوره آلبانيا سرزميني بود 

سرمت ها، از غرب در شرق قفقاز كه از جنوب با ارمنستان، از شمال با سرزمين 

ز مرز بود و در شرق آن درياي خزر قرار داشته است. آنچه كه ا بري هميبا ا

نوشته هاي مولفان باستان مي توان به آن دست يافت اين است كه رود كُر 

 )كورا( مرز ميان آلبانيا و ارمنستان بود. 

 
 نقشه آلبانيا

 
 

 
 1«تا دو رود ارس و كر است در ارمنيه... آذربايجانحد »

پس چنانكه مشاهده مي شود ابن فقيه رود ارس را مرز آذربايجان 

هيچگاه نام  شمال رود ارسدانسته است. بدين روال معلوم مي شود كه 

 آذربايجان بر اران نهاده نشده است.

ميالدي  1890در دايره المعارف روسي كه چاپ و انتشار آن از سال 

ز گرديد و در شهرهاي سن پترزبورگ پايتخت امپراتوري روسيه و اليپزيك آغا

 :آلمان به چاپ رسيد زير عنوان آلبانيا چنين آمده است

آلبانيا نام باستاني سرزميني است در شرق و جنوب قفقاز ميان »

درياي سياه و درياي خزر، در شمال ارمنستان كه رود كُر مرز آن بوده ساكنان 

 «.همان مردم شيروان كنوني و جنوب داغستان هستنداين سرزمين 
 

 
ارانيان در ميان درياهاي ايبريان )سياه( و »به نوشته استرابون: 

كاسپين )خزر( زندگي مي كند. در شرق سرزمين آنها به دريا ختم مي شد و در 

غرب با ايبريان. در شمال كوه هاي قفقاز و در جنوب با ارمنستان همسايه 

 .2«بودند

                                                           
 .139. ص 1349ابن فقيه. ترجمه مختصر البلدان. تهران  - 1
 . فصل اول.11استرابون. كتاب  - 2

 ارمنستان

 امپراتوری روم

 ایربی
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به نوشته استرابون مرز ارمنستان و آلبانيا تا آنجا كشيده مي شد كه 

 .1آب رود كر و آراكس يا ارس به درياي كاسپين يا خزر ريخته مي شد

اثر آنانيا شيراكاتسي « جهان نما»يا « شخاراتسويتس آ»بر اساس 

 :2بخش بود 11ميالدي آلبانيا داراي  7دانشمند ارمني سده 

 Kheniخني يا Yeghniيغني  -1

 Kambechanكامبچان -2

 Beghبغ -3

 Shakiشاكي يا شكي-4

 Getaruگتارو -5

 Khoghmazخوغماز -6

 Geghavuگغاوو -7

 Hambasiهامباسي -8

 Vostani marzpanمرزبانيا وستاني  Kapaghakكاپاغاك  -9

 Kaladzorيا كاالزور kaghadashtكاغاداشت -10

 Hejeriيا هجري Dashti-bazkanداشت بازكان  -11

مين كشور آسيا آلبانيا بود يعني -21»به نوشته شيراكاتسي: 

هم مرز  سرمتي قفقازآغوانك كه در شرق گرجستان قرار داشت. با كوه هاي 

بود و تا مرز ارمنستان يعني حوالي رود كر امتداد داشت. گرچه سرزمين ميان 

ا اين حال ما سرزمين اينجا تا رود كر از ارمنستان گرفته شده است. ليكن، ب

آلبانيا را كه ميان رود بزرگ كر و كوه هاي قفقاز واقع است تشريح خواهيم 

 . 3«نمود. و اينان هستند...

 

 
 آلبانيا در منابع ارمني

بيست ناحيه و دهستان نيز در قلمرو آلبانيا واقع هستند »و سپس ادامه مي دهد: 

پارنس، -اينانند: شاهاشن، گادمان، كراتيكه از ارمنستان گرفته شده اند و آنها 

پارسيان، كونك -روتستاك، روت-كوستاك، وت-كوغت، آغوي، تور

گونيك، يبزرگ، ايرانيك بزرگ، پيانك، هارچالنك، پارسكانك، موخانك، وا

                                                           
 .5. فصل اول، شماره11همانجا. كتاب  - 1
 .290-291. ص 1979آنانيا شيراكاتسي. ايروان:  - 2
 .290همانجا. ص  - 3

هاباند كوچك يا سيساكاني كوستاك، وستستاك، بردازور، تري، آران رود تا 

 .4«نقطه تالقي ارس و كر

  

 
 

خنگاران ديگر ارمني نيز در باره جغرافياي آلبانيا مطالبي نوشته تاري

( و ديگران. با اين حال بهترين و دقيق 5اند از جمله پاوستوس بوزاند )سده 

 .5ترين تعريف را آنانيا شيراكاتسي ارائه كرده است

 

 
 م. 451آلبانيا در جريان جنگ ارمنيان با يزدگرد دوم ساساني در 

 

 رااز يادداشتهاي مورخان ارمني چنين بر مي آيد كه مرز شمالي آلبانيا              

تشكيل نمي دادند بلكه بخشي از آنها با اين سرزمين  بطور كامل كوه هاي قفقاز

 همسايه بود و آن تنها بخش جنوبي كوه هاي قفقاز بود.

اي در نزد تاريخنگاران اين نظريه نادرست رايج است كه سرزمينه

منطبق بوده اند. ما در ارائه آشخاراتويتس به اين امر اشاره  ماساژتو  آلبانيا 

مفصل تري خواهيم داشت. در تاريخ يك نادرستي ديگر نيز در مورد شمول 

استان هاي اوتيك و آرتساخ در آلبانيا است در حالي كه اينان بعنوان بخشي از 

انه ارمنستان با آلبانيا همسايه گ 15ارمنستان بزرگ و دو استان از استان هاي 

بودند. در بسياري از منابع ارمني آمده است كه اين استان ها با آلبانيا همسايه 

 بوده اند. 
 

 ادامه دارد

                                                           
 .291همانجا. ص  - 4
مادر آينده نزديك ترجمه دقيق و كامل جغرافياي آنانيا شيراكاتسي را به فارسي ارائه خواهيم  - 5

 ن تصحيح خواهيم نمود.دانشمند آلماني را در آ اشتباهات ماركوارتداد و 
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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)دوستی دیرینه ایرانیان و ارمنیان 

-ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ-ը՝ 

(պարսկերեն) 2 ՀԱՏՈՐՈՎ جلد اول و دوم - رانیا انیارمن خیتار  

-Աղվանք,  Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ  Ծավալապաշտություն 

(Պարսկերեն) ارّان، آذربایجان ، جنایت و توسعه طلبی 

-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد 3ارمنی در تاریخ ادبیات  

-Հայկական հարցը, հնագույն շրջանից մինչեւ մեր օրերը, 2 հատորով (Հայերեն) 

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

-Կոմիտասը եւ Հայ դասական երաժշտության ձեւավորումը (Պարսկերեն) 

کومیتاس و شکل گیری موسیقی کالسیک ارمنی    

-Գիքորը, անգլերեն, 2014گیکور ، اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی ، تورونتو ،   

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն 

 2014، ، تورونتو ،  2و  1گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان ، جلد  

-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն 

 2014ادیک باغداساریان ، جلد  سوم ، ، تورونتو ، گزیده مقاله های ارمنی 

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

 2014ادیک باغداساریان ،تورونتو  -گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی ، برگردان فارسی و انگلیسی 

-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014. 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی

-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  نگاهی بر فن ترجمه ، فارسی

-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014 

 2014ادیک باغداساریان ، تورونتو  -  ارمنیان ، فارسی تاریخ نژادکشی

-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. 

.1394میالدی، ریاضیات ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده   

-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015: 

Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015. 

.1394میالدی، کیهانشناسی ، ترجمه ادیک باغداساریان ، تورونتو  7آنانیا شیراکاتسی 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  1395فارسی –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,  2016خانواده ارمنی در درازنای تاریخ ، 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 

http://www.edic-baghdasarian.com/archives/books/History_of_Mathematics_Armenia.pdf
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