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- تاریخ ارمنیان ایران
-Աղվանք, Ադրբեջան, Ոճրագործություն եւ Ծավալապաշտություն
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 جنایت و توسعه طلبی،  آذربایجان،( ارّانՊարսկերեն)
-Հայ Գրականության Պատմություն 3 հատորով(Պարսկերեն)  جلد3 تاریخ ادبیات ارمنی در
-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,2014 ،  تورونتو،  اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی، گیکور
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  تورونتو، ، 2  و1  جلد، گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  تورونتو، ،  جلد سوم، گزیده مقاله های ارمنی ادیک باغداساریان

Բրյուսելում ստորագրվեց
ՀՀ-ԵՄ նոր
համաձայնագիրը

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 تورونتو،  ادیک باغداساریان-  برگردان فارسی و انگلیسی، گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014,  فارسی،  نگاهی بر فن ترجمه2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-  فارسی، تاریخ نژادکشی ارمنیان
-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.
.1394  تورونتو،  ترجمه ادیک باغداساریان،  ریاضیات، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده
-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015:
Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015.
.1394  تورونتو،  ترجمه ادیک باغداساریان،  کیهانشناسی، میالدی7 آنانیا 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
 تورونتو1395جمهوری آرارات – فارسیԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian
Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,
Toronto, 2016, 2016  تورئنتو، خانواده ارمنی در درازنای تاریخ
Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017
Armenian Biographical Encyclopedia , in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of Armenian Diaspora, in English, Toronto, 2017
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com կամ 1-818-627-8643
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Համաձայնագիրը նոր գլուխ է բացում
Հայաստանի ու Եվրոպական Միության
հարաբերություններում. ԱԳ նախարար
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 -1فرمان کریمخان

Պարսկերեն բաժին

تاریخ :شهر شوال المكرم ،سنه 1177
فرستنده :فرمان كریم خان
موضوع :درباره آزادي مسيحيان در ممالك محروسه

Արցախի պատմություն...................................................0-2
Աղվանք, Ադրբեջա.....................................................2-6

فرمان کریمخان
فرمان تعالي شد آنكه در این اوان عمده المسيحيه پادري فرنسيه حكيم وارد حضور و به عرض رسانيد كه به موجب ارقام سالطين جنت مقام
صفویه اناراهلل برهانهم هميشه پادریان فرنگيان و خليفها در ممالك محروسة ایران خانه و جا و مكان داشته ،هر یك به رسم و آیين خویشتن مشغول و تجار و
سوادگران آن طایفه به تجارت قيام و عشور متوجهات حسابي خود را مهمسازي عمال خيریت اعمال مينمودهاند مشروط بر انكه احدي از آنها مرتكب امري
كه خالف ملت مقدس اثني عشره عليهم صلوات اهلل الملك االكبر باشد به حسب ظاهر نكرده ،احدي را هم با ایشان رجوعي نباشد و هرگاه جماعت ارامنه به
آنها ضرر و نقصاني رسانيده ،متعرض احوال آنها شوند ،بعد از ثبوت آن آ نها را ترجمان نمایند و پادریان كرمليان و دنيكان و جزویت و كنجوخي و
اگوستن و غيره كه در والیات آذربایجان از شيروان و قراباغ و دارالسلطنه تبریز و گنجه و نخجوان و قلمرو عليشكر دارالسطنة اصفهان والكاء فارس از
شيراز و بندرعباس و سایر ممالك محروسه ميباشند و در هر جا كه خواسته باشند توقف و سكني كرده ،هر یك از ارامنه و عيسویان واوالد ایشان كه
خواسته باشند نزد ایشان آمد و شد كرده ،تعليم بگيرند و درس بخوانند نيز ممانعت نكرده ،چنانچه جماعت مذكوره اموات خود را در مقامي كه به جهت
مدفون آنها تعيين مينمایند به دستور سنن دین خود برده دفن نمایند ،عایق و مانعي جهت آنها نباشد و امداد و اعانت الزمة آنها به عمل آمده ،احدي نسبت به
ایشان ظلم و ستم ننمایند ودر خصوص صدق ادعایات و غرض خود ارقام مذكوره را آورده به نظر رسانند لهذا عالي جاهان بيگلر بيگيان عظام و حكام كرام
و غيره عما ل والیات محروسه در خصوص امور مذكوره به نحوي كه حسب االرقام سالطين به شروط مذكوره مقرر شده ،از آن قرار معمول و عشور
متوجهات حسابي تجار و سوداگران را باز یافت و تخلف از فرمودة مبارك جایز نداشته ،مراعات ایشان را منظور دارند و در عهده شناسند.
تحریرا" في شهر شوال المكرم سنه 1177

 -2حکم عباسمیرزا
تاریخ1227:
فرستنده :عباس ميرزا
گيرنده :خوانين و بيگزادههاي اهل كاختي
موضوع :در باب فتح گرجستان
حكم خطابي عباس ميرزا به خوانين و بيگزادههاي اهل كاختي 1227
حكم واال شد آنكه بدانند كه پيشتر از آنكه فرستاده هاي شما به ایروان به دارالسلطنه تبریز بيایند عاليجاه حسين خان سردار و بيگلربيگي ایروان
غيرت و مردانگي و حمّيت و اخالص شما را عرض كرده و نوشته بود كه به قدر شش هزار نفر سالدات روسيه را در قيق كشته و چند عراده توپ آنها را
گرفتهاید .عالي جاه الكساندر ميرزا هم غيرتها و ارادتها و انتظارهاي شما را براي حركت ما عرض كرده بود درین وقت كه فرستادگان زبدة المسيحيه اودیك
بك و كيوركي وارد دارالسلطنة تبریز گردیدند همة كارهاي شما را در خدمت ما عرض نمودند و مردي و مردانگي و شجاعت و فرزانگي شما بر ما حالي
شده و مشخص شد كه سازش ظاهري شما با روسيه براي گذشتن زمستان و آمدن بهار و رسيدن وقت حركت ما بوده الحق خدمتي كه شما كردهاید بهترین
خدمتهاست .شفقتي هم كه ما به شما خواهيم فرمود بزرگترین شفقتها خواهد بود ،روي شما سفيد روي شما سفيد حال زمستان گذشته و موسم بهار رسيده ما
سپاه منصور را حاضر فرمودهایم این روزها جزم و صریح با توپهاي دوزخ شرار و سربازان آتشبار و سواران جّرار از تبریز حركت و مانتد سيلهاي كوه ربا به
آن حدود عزیمت خواهيم كرد.

Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության
միջեւ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագրի
ստորագրումը
դարձավ
այս
գագաթաժողովի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը։ Այդ
մասին ասել է ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը
համաձայնագրի ստորագրումից հետ։
Նրա խոսքով, այս համընդգրկուն եւ հավակնոտ
համաձայնագիրը մեր համատեղ ձեռքբերումն է, որը նոր
գլուխ է բացում Հայաստանի ու Եվրոպական Միության
հարաբերություններում։ «Այն կուռ իրավական հիմք է
հանդիսանում քաղաքական երկխոսության ամրապնդման,
տնտեսական
ու
ոլորտային
համագործակցության
ընդլայնման, առեւտրի ու ներդրումների համար նոր
հնարավորությունների ստեղծման, եւ շարժունակության
մեծացման համար՝ ի շահ մեր քաղաքացիների»,- նշել է
Նալբանդյանը եւ հավելել. «Համաձայնագիրը նոր խթան
կհանդիսանա ժողովրդավարական հաստատությունների,
մարդու
իրավունքների,
օրենքի
գերակայության
ամրապնդման ուղղությամբ Հայաստանում ընթացքող
բարեփոխումների համար»։
Ըստ ԱԳ նախարարի, կարեւոր է, որ համաձայնագիրը
վերահաստատում է Եվրոպական Միության հայտարարված
հանձնառությունը աջակցելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահների
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտության
հանգուցալուծման
ջանքերին
ու
մոտեցումներին՝ հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի
ու սկզբունքների վրա, մասնավորապես՝ ուժի կամ ուժի
սպառնալիքի
չկիրառման,
ժողովուրդների
իրավահավասարության ու ինքնորոշման եւ տարածքային
ամբողջականության։
«Հայաստանը պատրաստակամ է այսուհետ եւս զարգացնել
եւ
ամրապնդել
ԵՄ
հետ
համապարփակ
համագործակցությունը
երկկողմ
հետաքրքրություն
ներկայացնող բոլոր բնագավառներում` հիմնվելով այս
համաձայնագրի
վրա
եւ
հաշվի
առնելով
մեր
հանձնառությունները այլ ինտեգրացիոն ձեւաչափերում։
Հավատացած ենք, որ նախորդ տարիներին մեր ունեցած
ձեռքբերումները կուռ հիմք են հանդիսանում՝ շարունակելու
ու առավել ընդլայնելու մեր գործընկերությունը եւ, անշուշտ,
այս նոր համաձայնագիրը մեր հարաբերությունները
կբարձրացնի որակական նոր մակարդակի»,- ասել է
նախարարը։

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª Սասունցի դավիթ
ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը
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Լույս Ամսագիր
Հայաստանի Հանրապետություն
Բրյուսելում ստորագրվեց Տրանսեվրոպական
տրանսպորտային ցանցի դեպի Հայաստան
ընդլայնման փաստաթուղթը
24.11.2017

Ենթադրվում է այդ համաձայնագիրը մոտ 87 հազարով
ավելացնի ուղեւորահոսքը եւ ավելի քան 16 մլն եվրո կբերի
առաջին 5 տարիների ընթացքում, ինչպես նաեւ կբարելավի
ավիաընկերությունների հասանելիությունը շուկաները՝
ապահովելով ավելի լայն ընտրություն եւ ցածր սակագներ։
Տրանսպորտի հարցերով եվրահանձնակատար Վիոլետա
Բուլկը նշել է, որ ավիացիոն համաձայնագիրը ոչ միայն
կբարելավի շուկաների հասանելիությունը, այլ նաեւ
կնպաստի անվտանգության ամենաբարձր ստանդարտների
հաստատմանն ու շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը։
Այն նորն խթան կհաղորդի ավիացիայի զարգացման
գործընթացին եւ նոր հնարավորություններ կտա բիզնեսի
համար։
Հայկական պատվիրակությունը համաձայնել է իր
իշխանություններին
հանձնարարել
ստորագրել
այդ
համաձայնագիրը անհրաժեշտ ներքին ընթացակարգերի
ավարտից հետո։

Բրյուսելում ստորագրվեց ՀՀ-ԵՄ նոր
համաձայնագիրը
24.11.2017
Նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ՀՀ Նախագահի գլխավորած
պատվիրակության կազմում գտնվող ԱԳ նախարար
Էդվարդ Նալբանդյանը եւ Եվրամիության արտաքին
քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր
ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին ստորագրեցին
Տրանսեվրոպական
տրանսպորտային
ցանցի
դեպի
Հայաստանի Հանրապետություն ընդլայնման բարձր
մակարդի փոխըմբռնման արձանագրությունը։
Փաստաթուղթը միտված է Եվրամիության եւ Արեւելյան
գործընկերության երկրների միջեւ տրանսպորտային
հաղորդակցության արդյունավետության բարձրացմանը,
համատեղ
ենթակառուցվածքային
առաջնահերթությունների նախանշմանը եւ տրանսպորտային ցանցերի
զարգացմանը։

ԵՄ–ն եւ Հայաստանը նոր ավիացիոն
համաձայնագիր են կնքել
24.11.2017

ԵՄ–ն Բրյուսելում կայացած «Արեւելյան գործընկերության»
գագաթնաժողովի շրջանակում ավարտել է Հայաստանի հետ
ավիացիոն համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները։

Բրյուսելում քիչ առաջ Հայաստանն ու Եվրամիությունը
ստորագրեցին նոր Համապարփակ եւ ընդլայնված
գործակցության համաձայնագիրը: Այն ստորագրվել է
Արեւելյան
գործընկերության
գագաթաժողովի
շրջանակներում :
Համաձայնագիրը ստորագրել են ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ
Նալբանդյանն ու ԵՄ արտաքին քաղաքականության եւ
անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար
Ֆեդերիկա Մոգերինին, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի
ներկայությամբ։
Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջեւ Ասոցացման համաձայնագրի
շուրջ բանակցություններ սկսվել էին 2010 թվականի
հուլիսին, որը ներառում էր նաեւ ազատ առեւտրի գոտու
ստեղծում, սակայն
2013 թվականի
սեպտեմբերին
Հայաստանը հայտարարել էր Մաքսային միությանն
անդամակցելու մասին եւ հրաժարվել ԵՄ-ի հետ
համաձայնագիր կնքել: Այդուհանդերձ, 2015-ին ԵՄ-ն եւ
Հայաստանը նորից բանակցություններ սկսեցին՝ արդեն նոր
համաձայնագիր կնքելու շուրջ: Այս տարվա մարտին նոր
Համապարփակ
եւ
ընդլայնված
գործակցության
համաձայնագիրը նախաստորագրվեց, իսկ այսօր արդեն
ստորագրվեց:
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Լույս Ամսագիր
«Բերքառատ Արցախ». Հեռուստամարաթոն2017-ի ընթացքում հավաքվել է 12.505.456 մլն
դոլար

Վահե Կարապետյան- 60.000ԱՄՆ դոլար
Ժան Մարի Ատամիան- 50.000ԱՄՆ դոլար
Ալբերտ Բոյաջյան-50.000ԱՄՆ դոլար

Որքա՞ն գումար են փոխանցել մարաթոնին հայ
գործարարները

«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
Հեռուստամարաթոն 2017-ի ընթացքում արձանագրվել
է 12.505.456 մլն
ԱՄՆ
դոլարի
նվիրատվություն
և
նվիրատվության խոստում:
«Հայաստան» հիմնադրամից հայտնում են, որ այդ գումարն
ուղղվելու է երկու խոշոր ծրագրի. նախ Արցախի
տարածքում իրականացվելու է խորքային հորերի հորատում
ու նոր ոռոգման ցանցի կառուցում, երկրորդ՝ Արցախում
տեղակայվելու են արևային էներգետիկ կայաններ (solar
power stations)։
Հեռուստամարաթոնն ամեն տարի իրականացվում է ԱՄՆ-ի
Լոս Անջելես քաղաքում։ Գործունեության 25 տարիների
ընթացքում Հիմնադրամը մոտ 700 000 նվիրատուների
շնորհիվ ավելի քան 50 000 ծրագիր է իրականացրել
Հայաստանում և Արցախում՝ ընդհանուր 350 միլիոն ԱՄՆ
դոլար արժողությամբ: Կառուցվել, վերակառուցվել և
իրականացվել են ավելի քան 605 կմ ճանապարհ, 580 կմ
ջրագիծ ու ջրատար, 149 կմ գազամուղ, 70 կմ էլեկտրագիծ,
359 դպրոց և մանկապարտեզ, 24 համայնքային կենտրոն,
500
տուն
և
բնակարան,
75
առողջապահական
հաստատություն, 58 մշակութային ու սպորտային կենտրոն,
100 ջերմոց, 169 կրթական, մշակութային ու գիտական
ծրագրեր:

Այս տարվա խոշոր բարերաներն են.
Անանուն բարերար /ԱՄՆ/- 2.500.000 ԱՄՆ դոլար
Սամվել Կարապետյան- 2.250.000 ԱՄՆ դոլար
Զանգեզուրի Պղնձամոլիբդենային գործարան- 350.000 ԱՄՆ
դոլար
Սամվել Ալեքսանյան- 200.000ԱՄՆ դոլար
Վարդանյանների ընտանիք- 125.000 ԱՄՆ դոլար
Վարուժան Գրիգորյան- 100.000ԱՄՆ դոլար
Բարսեղ Բեգլարյան-100.000ԱՄՆ դոլար
Անանուն բարերար /ԱՄՆ/-100.000 ԱՄՆ դոլար
Բաղդասարյանների ընտանիք-/ԱՄՆ/-100.000ԱՄՆ դոլար
Հենրիկ Տեր-Ղուկասյան /Իրան/- 100.000ԱՄՆ դոլար
Վալեքս Գրուպ- 100.000ԱՄՆ դոլար

Լոս Անջելեսում այս պահին ընթացող «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամի ամենամյա դրամահավաքին
առայժմ ամենամեծ գումարը նվիրաբերել է «Տաշիր»
ընկերությունների
խմբի
սեփականատեր,
ռուսաստանաբնակ գործարարՍամվել Կարապետյանը։
Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը ուղիղ
եթերում հայտնել է, թե Կարապետյանը մարաթոնին
փոխանցել է 2 մլն 250 հազար դոլար գումար։
Ուղիղ եթերում նշվել է նաեւ, որ Վարդանյաններ ընտանիքը
փոխանցել
է
125
հազար
դոլար,
Զանգեզուրի
պղնձամոլիբդենային գործարանը՝ 350 հազար դոլար։ ԱԺ
պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը փոխանցել է 200
հազար դոլար, իսկ «Ֆլեշ»-ի սեփականատեր Բարսեղ
Բեգլարյանը՝ 100 հազար դոլար։ Այլ գործարարներ եւս
խոշոր գումարներ են նվիրաբերում։
Հիմնադրամի մամուլի ծառայությունից հայտնում են,
Հեռուստամարաթոն 2017-ի թեման «Բերքառատ Արցախն»
է։ Հեռուստամարաթոնից ստացված գումարն ուղղվելու է
երկու խոշոր ծրագրի, նախ Արցախի տարածքում
իրականացվելու է խորքային հորերի հորատում ու նոր
ոռոգման ցանցի
կառուցում,
երկրորդ՝ Արցախում
տեղակայվելու են արեւային էներգետիկ կայաններ (solar
power stations)։
Հեռուստամարաթոնն ամեն տարի իրականացվում է ԱՄՆ-ի
Լոս Անջելես քաղաքում։
Գործունեության 25 տարիների ընթացքում Հիմնադրամը
մոտ 700 000 նվիրատուների շնորհիվ ավելի քան 50 000
ծրագիր է իրականացրել Հայաստանում եւ Արցախում՝
ընդհանուր 350 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ:
Կառուցվել, վերակառուցվել եւ իրականացվել են ավելի քան
605 կմ ճանապարհ, 580 կմ ջրագիծ ու ջրատար, 149 կմ
գազամուղ, 70 կմ էլեկտրագիծ, 359 դպրոց եւ
մանկապարտեզ, 24 համայնքային կենտրոն, 500 տուն եւ
բնակարան, 75 առողջապահական հաստատություն, 58
մշակութային ու սպորտային կենտրոն, 100 ջերմոց, 169
կրթական, մշակութային ու գիտական ծրագրեր:
Նախորդ տարի «Իմ Արցախը» խորագրի ներքո անցկացված
հեռուստամարաթոնի ընթացքում հանգանակվել է 15 428
777 ԱՄՆ դոլար։

Ինդիանան ճանաչել է Հայոց
ցեղասպանությունը
06.11.2017
Ինդիանայի նահանգապետ Էրիկ Ջ․ Հոլքոմբը հանդես է եկել
հայտարարությամբ, որը դատապարտում է 1915 թ․
Օսմանյան կայսրությունում երեք միլիոն հայերի, հույների,
ասորիների ու սիրիացիների սպանությունը։
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ԱԳ նախարարը Բենիամին Նեթանյահուին
ներկայացրել է արցախյան կարգավորման

Այսպիսով Ինդիանան դարձել է ԱՄՆ 48-րդ նահանգը, որը
ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը, հայտնում է Հայ
դատի Ամերիկայի հանձնախմբի Արեւելյան թեւը։
Նահանգապետ Հոլքոմբը նաեւ նոյեմբերի 6-12 շաբաթը
«Հայաստանի շաբաթ» է հայտարարել։
Նահանգի հայկական համայնքի ներկայացուցիչները
ողջունել են նահանգապետի այդ քայլը՝ նշելով, որ այդ
հայտարարությունը հիշեցում է ոչ միայն Ինդիանայի
քաղաքացիների, այլեւ Թուրքիայի կառավարության համար,
որը շարունակում է ժխտել ցեղասպանությունը ու արդեն
ավելի քան մեկ դար փորձում է «պատանդ պահել
ճշմարտությունը»։

Փաստաթղթում ասվում է 20 եւ 21-րդ դարերում
ցեղասպանությունների
հաջորդական
ցիկլի
մասին,
մասնավորապես հիշատակվում է Մերձավոր արեւելքի
քրիստոնյաների, եզդիների ու այլ փոքրամասնությունների
դեմ ԻՊ-ի ցեղասպանությունը։ Վերջում ասվում է, որ
ճանաչելով ու մշտապես հիշելով Հայոց ցեղասպանության,
Հոլոքոսթի ու այլ հանցագործությունների մասին՝ «մենք
օգնում ենք պաշտպանել պատմական հիշողությունը,
այնպես անել, որ նման վայրագություններն այլեւս
չկրկնվեն»։

Նոյեմբերի 7-ին պաշտոնական այցով Իսրայելում գտնվող
արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպեց
Իսրայելի վարչապետ, արտաքին գործերի նախարար
Բենիամին Նեթանյահուին:
Հանդիպումը
մեկնարկեց
ընդլայնված
կազմով՝
պատվիրակությունների
մասնակցությամբ,
ապա
շարունակվեց առանձնազրույցի տեսքով:
Ողջունելով հյուրին՝ Իսրայելի վարչապետը կարեւորեց
Հայաստանի ԱԳ նախարարի այցն Իսրայել եւ նշեց, որ
Իսրայելը
պատրաստակամ
է
ընդլայնել
հարաբերությունները Հայաստանի հետ՝ ընդգծելով, որ
երկու երկրների միջեւ առկա է համագործակցության մեծ
ներուժ:
Շնորհակալություն հայտնելով այցելության հրավերի եւ
ընդունելության
համար՝
նախարար
Նալբանդյանը
Բենիամին Նեթանյահուին փոխանցեց ՀՀ Նախագահ Սերժ
Սարգսյանի
ողջույններն
ու
բարեմաղթանքները։
Հայաստանի արտգործնախարարը գոհունակությամբ նշեց,
որ վերջին շրջանում հայ-իսրայելական շփումներում
նկատվում է ակտիվացում եւ համոզունք հայտնեց, որ
հիմնվելով
երկու
ժողովուրդների
բարեկամական
պատմական հարուստ ավանդույթների վրա, համատեղ
ջանքերի
շնորհիվ
Հայաստանի
եւ
Իսրայելի
հարաբերությունները նոր լիցք կստանան։
Զրուցակիցները նշեցին, որ խորհրդանշական է, որ այցը
տեղի է ունենում երկու երկրների միջեւ դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանական
տարում,
համոզմունք
հայտնելով,
որ
այն
լավ
հնարավորություն է անցած ճանապարհը գնահատելու եւ
հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ նոր քայլեր
ձեռնարկելու համար:
Հանդիպմանը հանգամանալից քննարկում տեղի ունեցավ
հայ-իսրայելական
երկկողմ
օրակարգի
հարցերի,
միջազգային կառույցներում համագործակցության շուրջ։
Մտքեր փոխանակվեցին երկկողմ առեւտրատնտեսական
կապերի աշխուժացման, գործարար կապերի խթանման,
իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնման եւ միջազգային
կառույցներում
փոխգործակցության
սերտացման,
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների,
գիտության
եւ
կրթության,
զբոսաշրջության,
գյուղատնտեսության
բնագավառներում համատեղ ծրագրերի իրականացման
հնարավորությունների շուրջ:
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Իսրայելի վարչապետը եւ Հայաստանի ԱԳ նախարարը
անդրադարձան Երուսաղեմում հայկական հարուստ
պատմամշակութային ժառանգությանը։
Վարչապետ Նեթանյահուն ու նախարար Նալբանդյանը
մտքեր փոխանակեցին տարածաշրջանային եւ միջազգային
հրատապ խնդիրների, մերձավորարեւելյան զարգացումների
շուրջ:
Էդվարդ
Նալբանդյանը
ներկայացրեց
ղարաբաղյան
հիմնախնդրի
բացառապես
խաղաղ
կարգավորման
ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահ երկրների ջանքերը:

են այն
մասին,
որ
կողմերը նոր մակարդակի
հարաբերություններ են հաստատում:
Դեսպանը
շեշտել
է,
որ
երկրների
միջեւ
ապրանքաշրջանառությունը այս տարվա 9 ամիսների
ընթացքում հասել է 140 մլն դոլարի՝ ի տարբերություն
նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 71 մլն դոլարի
ցուցանիշի, իսկ Հայաստանից ԱՄԷ թռիչքների քանակը
շաբաթական մինչեւ 18-ի է հասել:

ԱՄԷ դեսպան. Հայաստանի հետ
հարաբերությունները հասել են
ռազմավարական գործընկերության
30.11.2017

«Ակնհայտ է, որ երկու բարեկամ երկրների միջեւ
տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը, ինչպես
նաեւ Հայաստանում ԱՄԷ-ի ներդրումների աճը վկայում են
Հայաստանի տնտեսության մեջ գործարար վստահության
մասին, ինչին նպաստել են նաեւ հայ գործարարների
ջանքերը», - ասել է դեսպանը:
Նոյեմբերի 30-ին Երեւանում Արաբական Միացյալ
Էմիրությունների (ԱՄԷ) հիմնադրման 46-ամյակն են նշել:
Միջոցառմանը ներկա էին Հայաստանում դիվանագիտական
առաքելությունների հավատարմագրված ներկայացուցիչները, կառավարության ներկայացուցիչները եւ այլ հյուրեր:

Արևմտյան Հայաստան
Իր ողջույնի խոսքում Հայաստանում Արաբական Միացյալ
Էմիրությունների դեսպան Ջասիմ Մուհամմեդ Ալ Կասիմին
նշել է, որ երկրների միջեւ հարաբերությունները գտնվում են
բարձր մակարդակի վրա եւ անցյալ տարի հասել են
ռազմավարական գործընկերության մակարդակի:
Նրա խոսքով՝ անցյալ տարվա ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսյանի վերջին այցը ԱՄԷ, Աբու Դաբիի թագաժառանգի
առաջիկա այցը Հայաստան, ինչպես նաեւ այս տարվա
հուլիսին ԱՄԷ արտգործնախարարի Երեւան այցը վկայում

Թուրքիայի Այնթափում ջնջվում են հայկական
հետքերը. թուրքական կայքի անդրադարձը
Թուրքիայի նախկինում հայաշատ Այնթափ քաղաքի
հայկական թաղամասի ոչնչացման վերաբերյալ նյութ է
հրապարակել թուրքական GazeteKarinca կայքը։
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Նա, մասնավորապես գրել է.
«Երբ պոլսահայ համայնքի որոշ անդամներ փորձեցին նոր
պատրիարք ընտրել անգործունակ Մեսրոպ պատրիարքին
փոխարինելու համար, Թուրքիայի իշխանությունները
պաշտոնապես հայտարարեցին, որ քանի դեռ գործող
պատրիարքը ողջ է, նոր պատրիարք չի կարող ընտրվել:
Նույնիսկ աթոռակից պատրիարք ընտրելու խնդրանքը
մերժվեց Ստամբուլի նահանգապետի կողմից։

Կայքն իր հրապարակման սկզբում շեշտել է, թե Այնթափում
1915–ի Հայոց ցեղասպանությունից հետո հայերին
պատկանող եւ պատմական արժեք ներկայացնող մի շարք
շինություններ վերածվել են մզկիթների կամ սրճարանների։
Հայերի մասին ամենակարեւոր հետքը կրող Էբլեհան
թաղամասի ամենաբարձրադիր վայրում կառուցված Սուրբ
Աստվածածին եկեղեցին 2010–ին վերանորոգման անվան
տակ վերածվեց Փրկության մզկիթի։ Բացի այդ, եկեղեցու
ներսում գտնված եւ քրիստոնեության մասին վկայող
որմնանկարները ջնջել են։
Կայքը նշել է նաեւ, որ Այնթափում կան նաեւ հայերին
պատկանած այգիներով եւ մի քանի հարկից բաղկացած
տներ, որոնց մեծ մասը վերածվել է սրճարանների կամ
որպես բուտիկ–հյուրանոց է ծառայություն մատուցում
տեղացի եւ արտասահմանցի զբոսաշրջիկներին։

Սփյուռք
Պոլսահայ համայնքի երկընտրանքը՝ նոր
պատրիարք ընտրելիս. թշնամանք եւ գաղտնի
գործարք
Մի քանի տարի շարունակ Ստամբուլում խոշոր վեճ էր
հասունանում պոլսահայ համայնքի անդամների միջև՝ Հայոց
նոր
պատրիարքի
ընտրության
ծրագրերի
շուրջ.
առճակատումը պատմական խոր արմատներ ունի և
վերջերս ավելի է սրվել Հայոց պատրիարք Մեսրոպ
Մութաֆյանի անբուժելի հիվանդության կապակցությամբ,
որն ի վիճակի չէ կատարել իր պարտականությունները
Ալցհեյմերի հիվանդության պատճառով: Այս մասին իր
հոդվածում գրում է «Կալիֆորնիա Կուրիեր» թերթի
հրատարակիչ և խմբագիր Հարութ Սասունյանը:

Թուրքիայի իշխանությունները օգտվեցին այն պատրվակից,
որ հայ համայնքի 1863 թ. ազգային սահմանադրությամբ
նախատեսված չէ աթոռակից պատրիարքի պաշտոն։
Սակայն խնդիրն այն է, որ տասնամյակներ առաջ
թուրքական կառավարությունն անվավեր էր ճանաչել այդ
սահմանադրությունը։ Եթե կառավարությունն իր որոշումը
կայացնում է չգործող սահմանադրության հիման վրա,
ուրեմն նա ճանաչում է դրա վավերականությունը։ Եթե
սահմանադրությունը վավերական է, ուրեմն հայ համայնքն
իրավունք ունի ընտրելու պատվիրակներ, որոնք էլ իրենց
հերթին կարող են ընտրել նոր պատրիարք։ Ցավոք, հայ
համայնքը չմտածեց այս հակասությունը թուրքական
կառավարության ուշադրությանը ներկայացնելու մասին:
Մենք հիշում ենք, որ Մեսրոպ պատրիարքը մինչ 1998 թ. իր
ընտրությունը
նույնպես
արժանացավ
թուրքական
իշխանությունների դիմադրությանը։ Ի վերջո, նա գնաց
Անկարա և «գործարք կնքեց» փակ դռների հետևում թուրք
պաշտոնյաների հետ, ինչը նրան հնարավորություն տվեց
պատրիարք ընտրվել։ Շուտով նա սկսեց աջակցել տարբեր
թուրքական հարցերի, ներառյալ այցելություններ Արևմտյան
Եվրոպայի երկրներ՝ հանդես գալով Եվրամիությանը
Թուրքիայի անդամակցության օգտին և մի շարք
այցելություններ
Միացյալ
Նահանգներ՝
թուրքական
իշխանությունների խնդրանքով հրապարակային ելույթներ
ունենալու համար:
Այս տարվա սկզբին պոլսահայ համայնքի մի քանի
անդամներ որոշեցին նոր պատրիարք ընտրելու մեկ այլ
փորձ կատարել, որի շարժառիթը պատրիարքարանի
փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի հանդեպ
ունեցած իրենց դժգոհությունն էր և լիարժեք պատրիարք
ունենալու ցանկությունը։ Խնդիրն այն էր, որ Արք. Աթեշյանը
չհրաժարվելն
իր
պաշտոնից,
փակում
էր
նոր
ընտրությունների դուռը, տեղական և համաշխարհային
հայության, մասնավորապես Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Գարեգին
Բ-ի
կողմից
ճնշումներից
հետո,

ÈàôÚê # 229 Նոյեմբեր, 2017 թ. էջ 5

Լույս Ամսագիր
պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ Արք.Աթեշյանը
հրաժարական կտա և տեղապահ կընտրվի Գերմանիայի
հայկական եկեղեցու թեմի առաջնորդ, Արք. Գարեգին
Բեկջյանը՝
նոր
պատրիարքի
ընտրությունները
կազմակերպելու համար։
Այս համաձայնությունից շատ չանցած, մի խումբ հայտնի
պոլսահայեր հանձնաժողով ստեղծեցին պատրիարքի
ընտրությունները նախաձեռնելու համար, թեև համայնքում
բոլորն էլ գիտեին, որ թուրքական իշխանությունները դեմ
էին նման ընտրություններին։ Փաստորեն, մինչ Արք.
Բեկջյանը ընտրվում էր տեղապահ, Արք Աթեշյանը նամակ
ստացավ Ստամբուլի նահանգապետից՝ տեղեկանալով, որ
թուրքական իշխանությունը չի ճանաչում Արք. Բեկջյանի
ընտրությունը և շարունակում է Արք. Աթեշյանին համարել
օրինական փոխանորդ։ Ցավոք, Արք. Աթեշյանն այդ նամակը
ներկայացրեց նախաձեռնակ մարմնին միայն այն բանից
հետո, երբ նրանք Արք. Բեկջյանին արդեն ընտրել էին իր
պաշտոնում։ Այս դրվագն ավելի խորացրեց թշնամությունը
Արք. Աթեշյանի դեմ հանդես եկողների մոտ, և նրանք
շարունակեցին աջակցել Արք.Բեկջյանին։
Այս երկընտրանքի լուծման համար Արք. Բեկջյանը նամակ
գրեց Ստամբուլի նահանգապետին՝ հանդիպում խնդրելով։
Պատասխանին 60 օր սպասելուց հետո, Արք. Բեկջյանը
մեկնեց
Գերմանիա՝
հանդիպելու
Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հետ, նրա այցելության
ժամանակ։
Մինչ Արք. Բեկջյանը գտնվում էր Թուրքիայից դուրս,
Ստամբուլի նահանգանպետը հանդիպման հրավիրեց Արք.
Աթեշյանին,
Սահակ
եպիսկոպոս
Մաշալյանին
և
նախաձեռնող նախաձեռնակ մարմնի ղեկավարին։ Պարզ էր,
որ նահանգնապետը չէր ցանկանում հանդիպել Արք.
Բեկջյանի հետ, ում ընտրությունը նա չէր ճանաչում:
Բանավեճն ավելի սաստկացավ տեղի հայ համայնքի այն
անդամների միջև, որոնք իրենց ավելի իրատես էին
համարում, ընդունելով Թուրքիայի իշխանությունների դերը
պատրարքի ընտրություններում, և նրանց՝ որոնք մերժում
էին
թուրքական
իշխանությունների
ցանկացած
միջամտություն։ Արք. Աթեշյանի կողմնակիցները ընդգծում
էին՝ անիմաստ
է դեմ լինել թուրքական
հզոր
իշխանությունների ցանկություններին, որոնք ձերբակալել
էին ընդդիմության հազարավոր անդամների և նույնիսկ
ձեռնոց նետել այնպիսի հզոր երկրների, ինչպիսիք են
Գերմանիան
և
Միացյալ
Նահանգները։
Ավելին,
Արք.Աթեշյանի կողմնակիցները նշում էին, որ եթե Գարեգին
Բ
կաթողիկոսը
կարող
է
միջամտել
Պոլսո
պատրիարքարանի՝
ինքնավար
հաստատության
ընտրություններին, ապա անկախ նրանից, թե որքան
անցանկալի է, հասականալի կլինի, որ Թուրքիայի
նախագահը իրավունք կունենա միջամտել իր երկրում տեղի
ունեցող ընտրություններին։
Դրությունը ավելի վատթարացավ, երբ մինչ Գերմանիայից
Արք. Բեկջյանի վերադարձը, նախաձեռնակ մարմնի հինգ
անդամները
հրաժարական
տվեցին
Ստամբուլի
նահանգապետի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։
Հանձնաժողովի մյուս անդամները, մինչ որոշում կայացնելը,
ցանկացան սպասել Արք. Բեկջյանի վերադարձին։
Արք. Բեկջյանը, Ստամբուլ վերադառնալուց և նախաձեռնող
հանձնաժողովի հետ խորհրդակցելուց հետո, հայտարարեց,
որ նա նամակ կգրի Թուրքիայի ներքին գործերի

նախարարին՝ առերես հանդիպման խնդրանքով։ Հաշվի
չառնելով
Ստամբուլի
նահանգնապետի
հստակ
հրահանգները՝ Արք. Բեկջյանը շարունակեց մնալ իր
պաշտոնում։
Արք. Բեկջյանի մտադրությունը, մասնավոր հանդիպում
ունենալու ներքին գործերի նախարարի հետ, հղի է
որոգայթներով։ Ինչպես Արք. Մութաֆյանի դեպքում, Արք.
Բեկջյանը ևս կարող է մասնավոր գործարք կնքել
նախարարի հետ՝ խոստանալով այսուհետ կատարել
թուրքական իշխանությունների հանձնարարությունները։
Արք. Բեկջյանը, որպես Գերմանիայի թեմի առաջնորդ, իր
պաշտոնավարման ընթացքում պարբերաբար խոսել է Հայոց
ցեղասպանության մասին։
Մյուս տարբերակն այն է, որ Արք. Բեկջյանը կարող է
հրաժարվել իր պաշտոնից՝ դուռ բացելով Արք.Աթեշյանի
պատրիարք ընտրվելու համար, որը դեմ կլինի պոլսահայ
համայնքի մեծամասնության ցանկություններին, սակայն
կհամապատասխանի
թուրքական
իշխանության
նախապատվությանը»:

Ֆրանսիայի նախագահը մրցանակ է հանձնել
Դինքի կնոջը

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անձամբ է Ժակ
Շիրակի անվան «Հակամարտությունների կանխարգելման
մրցանակը» հանձնել Հրանտ Դինքի կնոջը՝ Ռաքել Դինքին։
Թուրքական
Diken-ի
փոխանցմամբ՝
Ֆրանսիայի
նախագահը շեշտել է, թե Ռաքել Դինքի ղեկավարած
հիմնադրամը մեծ աշխատանք է իրականացրել թուրքական
լրատվամիջոցներում ատելության դրսեւորումները բացահայտելու, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը նպաստելու եւ ազգային փոքրամասնությունների
իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։
Ռաքել Դինքն իր հերթին շեշտել է, որ հիմնադրամը
ստեղծվել է Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո, երբ
ընկերներով որոշում է կայացվել շարունակել Դինքի
պայքարը։ «Հիմնադրամի նպատակն է Թուրքիայում գլուխ
բարձրացնող
խտրականության
դեմ
պայքարը,
երկխոսության եւ խաղաղության լեզուն, տարբեր
ինքնություններին միմյանց հետ մերձեցնել եւ պահպանել
մշակութային -առանգությունը»,-ասել է Հրանտ Դինքի կինը։
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Զիմբաբվեի փոքրաթիվ հայերն աշխատում են
հիմնականում բժշկության ասպարեզում. Լեւոն
Արեւշատյան

ում խոշոր քաղաքներ կան՝ գեղեցիկ շենքերով, բայց ես եղել
եմ նաեւ գյուղական բնակավայրերում. մեծ չքավորություն է
տիրում այդ երկրում: Դա համեմատում եմ Զիմբաբվեի հետ
եւ կարծում եմ, որ Զիմբաբվեն աֆրիկյան տարածաշրջանի
մարգարիտն է, բայց սխալ ձեռքում է հայտնվել: Եթե ճիշտ
ձեռքում լինի, հրաշալի հեռանկարներ կունենա եւ կարող է
լավագույն պայմաններն ապահովել բնակչության համար»,ամփոփում է Լեւոն Արեւշատյանը:

Միջազգային
Լապշինը մտադիր է ՄԻԵԴ-ում Ադրբեջանի
դեմ բողոք ներկայացնել
Բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինը մտադիր է ՄԻԵԴ-ում
Ադրբեջանի դեմ բողոք ներկայացնել:
«Ինչքան լավն են իմ Մոսկվայի, Լոնդոնի, Թել Ավիվի, Կիեւի
ադրբեջանցի ընկերները, այնքան տհաճ է այդ պետությունը:
Մենք մոտավորապես 1-1,5 ամսից կհիշենք նրանց մասին,
երբ իմ բողոքը հանսի Ստրասբուրգ ՄԻԵԴ-ին», puerrtto.livejournal.com –ում գրել է բլոգերը:
Զիմբաբվեում բնակվող հայերի թիվը չի գերազանցում 30-ը՝
ներառյալ աֆրիկյան այս պետությունում հաստատվածների
թոռներն ու ծոռները: Այս մասին հայտնեց Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպության
Զիմբաբվեի
գրասենյակի
նախկին
տնօրեն
Լեւոն
Արեւշատյանը: Նա Զիմբաբվեում է բնակվում 1998
թվականից:
Լեւոն Արեւշատյանի փոխանցմամբ՝ Զիմբաբվեում բնակվող
հայերի մի մասն արդեն քաղաքացիություն ունի, ոմանք՝
ժամանակավոր կեցության իրավունք:
Ինչպես ամենուր՝ այստեղ նույնպես կարողանում են
աշխատանք գտնել: «Հայն աշխատասեր է: Այստեղ էլ
աշխատում են: Բժշկության ասպարեզում կան հայեր՝
բժիշկներ, ատամնաբույժներ: Ես էլ աշխատում էի որպես
համաճարակաբանության գծով խորհրդատու: Կան նաեւ
բիզնեսով զբաղվող հայեր»,- պատմում է Արեւշատյանը:
Հայերը Զիմբաբվեում փոքրաթիվ են, բայց կապված են
միմյանց. պարբերաբար հանդիպում են, այցելում միմյանց:
«Մեծ համայնք չկա, ինչպես Հարավային Աֆրիկայում: Ի
դեպ՝ այնտեղ նույնիսկ ցանկանում էին հայկական եկեղեցի
կառուցել, բայց հարցը մինչեւ հիմա չի լուծվել: Հարավային
Աֆրիկայում շուրջ 300 հայ կա: Այնքան էլ մեծ թիվ չէ, բայց
եթե եկեղեցի ունենային, շատ լավ կլիներ»,- ասում է Լեւոն
Արեւշատյանը:
Նա 20 տարի աֆրիկյան տարածաշրջանում է աշխատել՝
Նիգերիայից
մինչեւ
Կոնգո.
գործի
բերումով
համաճարակաբանն աֆրիկյան ավելի քան 30 երկրում է
եղել: Վստահեցնում է, որ Զիմբաբվեի նման ծաղկուն երկիր
Աֆրիկայում չի տեսել:
«Այս երկիրը հրաշալի ենթակառուցվածքներ ունի՝
ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ, հրաշալի եղանակային
պայմաններ են, բժշկության մակարդակն էլ ժամանակին
շատ բարձր էր: Բացի այդ, քանի որ Մուգաբեն (Զիմբաբվեի
նախկին նախագահը - խմբ.) ուսուցիչ է եղել, մեծ
նշանակության էր տալիս կրթությանը: Զիմբաբվեի
բնակչության 90 տոկոսը գրագետ է համարվում: Սա
չտեսնված բան է, աֆրիկյան ոչ մի երկրում գրագետ
բնակչությունն այդքան մեծ թիվ չի կազմում: Օրինակ՝ ՀԱՀ-

Լապշինը նաեւ նշել է, որ «վրդովվելով նրանից, որ ՌԴ-ն իմ
Բաքվում գտնվելու ժամանակ պաշտպանում էր իմ
իրավունքները, Ադրբեջանի իշխանություններն իրենց
ադրբեջանալեզու լրատվամիջոցներով սկսել էին ցեխ նետել
Ռուսաստանի ղեկավարության վրա:
Սկզբում վիրավորում էին ԱԳՆ մամուլի ծառայության
ղեկավար Մարիա Զախարովային:
Այժմ հասել են ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովին՝ նրան
բառացի «Ռուսաստանի հայկական արտաքին գործերի
նախարար» անվանելով»:
2016 թվականի վերջում Լապշինը Ադրբեջանի խնդրանքով
Մինսկում ձերբակալվել էր: Ադրբեջանը նրան առանց Բաքվի
հետ համաձայնեցնելու ԼՂ այցելության համար սեւ
ցուցակում էր ընդգրկել:
Սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւը
Լապշինին ներում շնորհելու մասին հրամանագիր էր
ստորագրել:
Միաժամանակ պարզվել է, որ բանտում Լապշինին քիչ էր
մնում ինքնասպանության են հասցնեին:
Ալեքսանդր Լապշինը հավաքում է ադրբեջանական
բանտում բռնությունը հաստատող փաստաթղթեր
Լապշինի կալանավորումը գլխացավանք էր Ադրբեջանի
համար․ փաստաբան
Լապշին. Կարծիք կա, որ Ադրբեջանին չի կարելի ներել ինձ
սպանելու փորձը
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Լույս Ամսագիր
Մշակույթ
Խորհրդային Հայաստանի հիմնադրման 97-ամյակի
առիթով (29.11.1920-29.11.2017)

Կրթություն եւ գիտությունը
Հայաստանում
¥1945-1990¤
Էդ. Բաղդասարյան

Կրթությունը

Արտեմ Ալիխանյան - 1908-1978

Հայրենական պատերազմի հաղթական ավարտից
հետո կրթության ասպարեզում նկատելի տեղաշարժեր
կատարվեցին: Դպրոցական եւ բարձրագույն կրթության
համակարգերը վերելք ապրեցին: 1958թ. օրենք ընդունվեց
կյանքի հետ դպրոցի կապն ամրապնդելու եւ 8-ամյա
պարտադիր ուսուցման անցնելու մասին: 1966թ. խնդիր
դրվեց անցնել ընդհանուր միջնակարգ կրթության: Դրա
իրականացումը պահանջեց մեծ ջանքեր եւ շուրջ 10 տարի
ժամանակ:
Հետեւողական
ուշադրություն
էր
դարձվում
դպրոցական հարմարավետ շենքերի շինարարությանը:
Բավական է նշել, որ միայն 1966թ. հանրապետությունում
շահագործման հանձնվեց 150 դպրոցական շենք: Մեծ
ուշադրություն դարձվեց միջնա-կարգ մասնագիտական
կրթությանը եւ երեկոյան ուսուցմանը: 1980թ. միջնակարգ
դպրոցների թիվը հասավ 943-ի, իսկ տեխնիկումներինը` 70-ի:
Որոշակի առաջընթաց կատարվեց նա եւ բարձրագույն
կրթության ոլորտում: Հետպատերազմյան տարիներին
կառուցվեցին
պոլիտեխնիկական,
գյուղատնտեսական,
մանկա-վարժական ինստիտուտների, Եր եւանի պետական
համալ-սարանի նոր ուսումնական շենքերը: Արդի
տեխնիկական մասնագիտությունների գծով բացվեցին նոր
ֆակուլտետներ
ու
բաժիններ:
Մանկավարժական
ինստիտուտի մասնաճյուղեր հիմնվեցին Լենինականում եւ
Կիրովականում: Հանրապե-տությունում գործում էր 14 բուհ,
ուր կադրեր էին պատրաստում ավելի քան 100
մասնագիտությունների գծով1:

Աբրահամ Ալիխանով 1904-1970

Գիտությունների ակադեմիայի ստեղծումը նոր թափ
հաղորդեց
գիտական
հաստատությունների
ուժերը
միավորելուն եւ խթանեց հանրապետությունում գիտության
զարգացումը:
Տեսական եւ կիրառական մաթեմատիկայի ուղղությամբ կատարված ուսումնասիրությունները հանգեցրին
լայն ճանաչման արժանացած մաթեմատիկական դպրոցի
ստեղծմանը:
Ֆիզիկայի
տարբեր
բնագավառներում
կատարված հետա-զոտությունների հիման վրա զարգացան
արտադրության միանգամայն նոր ճյուղեր` կիբեռնետիկան,
ռադիոտեխ-նիկական եւ էլեկտրոնային արտադրությունը:
Աստղագիտության
բնագավառում
կատարվող
ուսումնա-սիրությունները լայն ճանաչման արժանացան:
Բյուրականի
աստղադիտարանը
ակադեմիկոս
Վ.Համբարձումյանի
գլխավո-րությամբ
դարձավ
համաշխարհային հնչեղություն ունեցող աստղագիտության
կենտրոն:
Նշանակալի
հաջողություններ
ձեռք
բերվեցին
քիմիական
եւ
կենսաբանական
գիտությունների
ասպարեզում:

Գիտությունը
Հայրենական պատերազմի եռուն շրջանում` 1943թ.,
հիմնադրվեց Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիան:
Նրա հիմնադիր անդամների մեջ էին գիտության տարբեր
բնագավառների մեծանուն մասնագետներ Լեւոն եւ Հովսեփ
Օրբելիները, Աբրահամ եւ Արտեմ Ալիխանյանները, Վիկտոր
Համբարձումյանը, պատմաբան Հակոբ Մանանդյանը,
գրականագետ Մանուկ Աբեղյանը, լեզվաբան Հրաչյա
Աճառյանը, բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը եւ ուրիշներ:
Գիտությունների ակադեմիայի առաջին նախագահ ընտրվեց
արեւելագետ Հովսեփ Օրբելին, որին 1947 թ. փոխարինեց
աստղաֆիզիկոս Վիկտոր Համբարձումյանը:

1
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Վիկտոր Համբարձումյան -1908-1996
Լուրջ
ձեռքբերումներ
արձանագրվեցին
հայագիտության տարբեր բնագավառներում` հայ ժողովրդի
պատմության, լեզվի, գրականության, կերպարվեստի,
երաժշտության եւ մյուս ասպարեզներում: Գաղափարական
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Լույս Ամսագիր
հարկադրանքի թուլացման պայմաններում 1950-ական
թվականների
վերջերից
պատմա-բանները
սկսեցին
Հայկական հարցի, ազգային ազատագրական պայքարի,
հայկական գաղթավայրերի եւ սփյուռքի պատմության
ուսումնասիրությունը: Պատմագրության ասպարեզում
կատարված ուսումնասիրությունների հիմքի վրա ստեղծվեց
«Հայ ժողովրդի պատմություն» ութհատորյակը, որը մեր
ժողովրդի
ամբողջական
պատմությանը
նվիրված,
նախադեպը չունեցող ծանրակշիռ կոլեկտիվ աշխատություն
էր: Նույն ձեւով ստեղծվեց «Հայ Նոր գրականության
պատմություն» հինգհատորյակը եւ այլն: Արժեքավոր
աշխատություններ ստեղծվեցին հայոց լեզվի պատմության,
քերականության վերաբերյալ: Հրատարակվեցին մի շարք
արժեքավոր բառարաններ: Արվեստագետները ստեղծեցին
հայ երաժշտությանը, թատրոնին, կերպարվեստին նվիրված
աշխա-տություններ:
Մատենադարանը գրադարանային կարգավիճակից
վերափոխվեց գիտահետազոտական հիմնարկության եւ,
տեղափոխվելով ձեռագրերի պահպանության հարմարավետ
շենք, սկսեց արդյունավետ զբաղվել սկզբնաղբյուրների
ուսումնասիրության ու հրատարակման գործով:
Հանրապետության կյանքում նշանակալի երեւույթ էր
12 հատորով «Հայկական Սովոտական հանրագիտարանի»
ստեղծումը, իսկ 13-րդ հատորը ամբողջությամբ նվիրված է
Հայաստանի պատմության ու մշակույթին2:

Գրականություն
Հայրենական պատերազմը լայն արտացոլում գտավ
գրականության մեջ: Պատերազմի տարիներին գեղարվեստական որոշ երկերի կողքին առաջատար էր դարձել
հրապարակախոսությունը:
Բազմաթիվ
հոդվածներով
հանդես եկան Ավ. Իսահակյանը, Դ. Դեմիրճյանը, Հր.
Քոչարը, Ն. Զարյանը
եւ ուրիշներ: Այդ շրջանի
գեղարվեստական ծավալուն գործերից նշանավոր են Դ.
Դեմիրճյանի «Վարդանանք» եւ Ստ. Զորյանի «Պապ
թագավոր» պատմավեպերը: Հետպատերազմյան առաջին
տասնամյակում գրականության մեջ գերիշխող էր դարձել
պատերազմի
թեմատիկան:
Պատերազմին
նվիրված
ծավալուն երկեր ստեղծեցին Սերո Խանզադյանը («Մեր գնդի
մարդիկ») եւ ուրիշ գրողներ: Չափածո երկերով զինվորի
սխրանքը գովերգեցին Համո Սահյանը, Վահագն Դավթյանը,
Հրաչյա Հովհաննիսյանը, Գեւորգ Էմինը եւ շատ ուրիշներ:

Ստ. Զորյան
2

Գրողների ավագ սերնդի հետ արժեքավոր գործեր
ստեղծեցին երիտասարդ գրողները: Ստեղծագործական նոր
բարձունքներ
նվաճեց
հայ
պոեզիայի
ականավոր
ներկայացու-ցիչներից
Հովհաննես
Շիրազը:
Նրա
բանաստեղծությունների մեջ առաջնակարգ տեղ էր գրավում
հայրենիքի սիրո գաղափարը:

Հ. Շիրազ

Ամբողջ ուժով հնչեց Պարույր Սեւակի տաղանդը,
մարդու
ազատությունն
ու
բարոյական
վեհ
հատկությունները գովերգող նրա մարտական քնարը: Նրա
լավագույն ստեղծագործություններից է «Անլռելի զանգակատուն» պոեմը, որը նվիրված է հայ մեծ երգահան Կոմիտասի
կյանքին:
Ստեղծագործական նոր բարձունքների հասան Ս.
Կապուտիկյանը, Վ. Դավթյանը, երիտասարդ սերնդի
ներկայացուցիչներից Ռ. Դավոյանը, Լ. Դուրյանը եւ
ուրիշներ:
Մի խումբ անվանի գրողներ իրենց ըստեղծագործություններում անդրադարձան հայ ժողովրդի պատմական
անցյալին, նրա ազգային ազատագրական պայքարի
հերոսական դրվագներին: Լայն ճանաչում ստացավ Հրաչյա
Քոչարի
«Նահապետ»
ստեղծագործությունը,
ուր
ներկայացվում է հայ ժողովրդի 1915 թ. ողբերգությունը եւ
կյանքը շարունակելու հայ մարդու հաստատակամությունը:
Նույն թեմատիկայով գեղարվեստական արժեքավոր գործեր
ստեղծեցին Խ.Դաշտենցը, Գ. Մահարին, Մ. Գալշոյանը, Ս.
Ալաջաջյանը եւ ուրիշներ:
Հասարակության կողմից լայն ընդունելության
արժանա-ցան
տաղանդավոր
արձակագիր
Հրանտ
Մաթեւոսյանի ստեղծագործությունները, ինչպես նա եւ
Վարդգես Պետրոս-յանի եւ ուրիշների երկերը:
Նկատելի հաջողություններ ձեռք բերվեցին նաեւ հայ
թատերգության (Գ. Տեր–Գրիգորյան, Պ. Զեյթունցյան) եւ
գրականության մյուս ճյուղերում:
Թարգմանվել ու հայերեն են հրատարակվել համաշխարհային արժեք ներկայացնող ռուս եւ եվրոպական հեղինակների երկեր: Տպագրվել են հայ դասական հեղինակների
երկերի բազմահատորյակներ3:

Գ. Էմին

- Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ»õ³Ý, 1994, ¿ç 440-443£

Պ. Սեւակ

3

- ÜáÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 446-448£
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Լույս Ամսագիր
Արվեստ
Հետպատերազմյան
ժամանակաշրջանը
դարձավ
արվեստի տարբեր ճյուղերի` երաժշտության, թատրոնի ու
կինոյի, կերպարվեստի, ճարտարապետության զարգացման
պատմական մի փուլ:
Հայ երաժշտական արվեստը նշանավորվեց ժանրերի
բազմազանությամբ: Հայ երգահանների համաստեղության
մեջ առաջատար դեր էր կատարում համաշխարհային
ճանաչման արժանացած Արամ Խաչատրյանը: Նրա
«Սպարտակ» բալետը, բեմադրվելով աշխարհի շատ
երկրներում, մեծ հաջողու-թյուններ ունեցավ:
Երաժշտության տարբեր ժանրերում արժեքավոր
գործեր ստեղծեցին երգահաններ Առնո Բաբաջանյանը,
Ալեքսանդր Հարությունյանը, Էդվարդ Միրզոյանը, Էդգար
Հովհան-նիսյանը,
Ավետ
Տերտերյանը,
Տիգրան
Մանսուրյանը եւ ուրիշներ:
Հայ
երիտասարդության
շրջանում
մեծ
ընդունելություն գտան Արթուր Մեսչյանի, Ռուբեն
Հախվերդյանի գործերն ու նրանց կատարումները:
Հայ դասական եւ ժողովրդական երաժշտությունը
լայն հասարակությանը հասկանալի ու հոգեհարազատ
դարձնելուն նպաստեցին կատարողական լավագույն
կոլեկտիվները, Հայաստանի պետական երգչախումբը Հ.
Չեքիջյանի գլխավո-րությամբ: Երաժշտական-ազգագրական
մի շարք խմբեր մեծ աշխատանք են տանում պատմական
Հայաստանի տարբեր շրջանների ինքնատիպ ժողովրդական
պարերի ու երգերի վերականգնման ու անհետացումից
փրկելու ուղղությամբ:
Հանրապետությունում եւ նրա սահմաններից դուրս
լայն ճանաչման արժանացավ երգչուհիներ Գոհար
Գասպարյանի, Զարուհի Դոլուխանյանի, դաշնակահարուհի
Սվետլանա
Նավասարդյանի,
դիրիժորներ
Միքայել
Թավրիզյանի, Օհան Դուրյանի, ջութակահարներ Ռուբեն
Ահարոնյանի, Ժան Տեր-Մերկերյանի եւ այլ կատարողների
վարպետությունը:
Հետպատերազմյան տասնամյակները դարձան հայ
թատերական եւ կինոարվեստի վերելքի ժամանակաշրջան:
Երեւանից բացի իրենց գործունեությունն էին շարունակում
մի շարք շրջանների թատրոններ: 1963 թ. Երեւանում Հրաչյա
Ղափլանյանի ջանքերով հիմնվեց դրամատիկական նոր
թատրոն: Հետագայում բացվեցին երիտասարդական,
կամերային, մնջախաղի թատրոններ:
Հանդիսատեսի բարձր գնահատականին արժանացան
դերասաններ Մետաքսյա Սիմոնյանը, Վարդուհի Վարդերեսյանը,
Մհեր
(Ֆրունզիկ)
Մկրտչյանը,
Խորեն
Աբրահամյանը, Սոս Սարզսյանը եւ ուրիշներ:
Կինոարվեստի զարգացումը սկսվեց 1960-ական
թվականներից: Այն նշանավորվեց Ֆ. Դովլաթյանի «Բարեւ,
ես եմ» եւ Հ. Մալյանի «Եռանկյունի» եւ «Մենք ենք, մեր
սարերը»
գեղարվեստական
կինոնկարներով:
Հայ
կինոարվեստում նշանավոր եր եւույթ էր մեծատաղանդ
ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի «Նռան գույնը» նկարը, որը
նվիրված է հայ մեծ բանաստեղծ-երգիչ Սայաթ-Նովային:
Այս շրջանում մեծ ներշնչանքով գործում էր հայ
գեղանկարչության նահապետը` Մարտիրոս Սարյանը:
Անվանի
վարպետի
ստեղծագործությունը
վիթխարի
ազդեցություն ունեցավ հայ գեղանկարչության զարգացման

վրա: Մնայուն գործեր ստեղծեցին նկարիչներ Հ.
Զարդարյանը,
Գր.
Խանջյանը,
Է.
Իսաբեկյանը,
հայրենադարձ նկարիչ Հարություն Կալենցը եւ ուրիշներ:

Մինաս Ավետիսյան
Մհեր Մկրտչյան
Լայն ճանաչման արժանացավ կյանքից շուտ հեռացած
Մինաս Ավետիսյանը: Հայաստանի բնությունը փայլուն
պատկերներով ներկայացրեցին Հակոբ Հակոբյանը եւ շատ
ուրիշներ:

Սերգեյ Փարաջանով
Քանդակագործության մեջ իրենց ստեղծագործություններով
աչքի
ընկան
Ղ.
Չուբարյանը,
Ս.
Բաղդասարյանը, Ն. Նիկողոսյանը, Լ. Թոքմաջյանը եւ
ուրիշներ: Հայ արվեստի նվաճումներից են Սասունցի
Դավթի
(քանդակագործ`
Ե.
Քոչար),
Ալեքսանդր
Թամանյանի (քանդ.` Ա. Հովսեփյան), Մարտիրոս Սարյանի
(քանդ.` Լ. Թոքմաջյան) արձանները` Եր եւանում, Դավիթ
Բեկի
հուշարձանը
Կապանում
(քանդ.`
Ս.
Բաղդասարյան) եւ այլն:
Հայ
կերպարվեստի
լավագույն
ստեղծագործությունները բազմիցս ներկայացվել են միջազգային
ցուցահանդեսներում եւ արժանացել բարձր գնահատանքի:
Այս շրջանում հայ ճարտարապետությունը լուրջ
առաջը-նթաց ապրեց: Կառուցապատվեցին քաղաքները,
կառուցվեցին մշակույթի, արտադրական բազմաթիվ շենքեր,
հուշահա-մալիրներ եւ այլն: Ճարտարապետության մեջ
որոշակի
էր
հայկական
ճարտարապետության
ավանդույթներից ըստեղծա-գործաբար օգտվելու ձգտումը:
Համընդհանուր ճանաչման արժանացան ճարտարապետական
այնպիսի
կոթողներ,
ինչպիսին
են
Սարդարապատի
հերոսամարտի
համալիրը
(ճարտարապետ` Ռ. Իսրայելյան), Հայոց Մեծ եղեռնի
հուշահամալիրը (ճարտ.` Ա. Թարխանյան, Ս. Քալաշյան),
Մարզահամերգային
համալիրը,
«Զվարթնոց»
օդանավակայանը, ՀՀ ԳԱԱ նախագահության շենքը
(ճարտ.` Ս. Սաֆարյան), Մետրոպոլիտենի մի քանի
կայարան, Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության
տունը եւ այլն:Այսպիսով, 20-րդ դարի երկրորդ կեսին,
չնայած գաղափարական որոշ կաշկանդումներին, հայ
մշակույթը մեծ նվաճումներ ունեցավ4:
4
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Համաձայնագիրը նոր գլուխ է բացում
Հայաստանի ու Եվրոպական Միության
հարաբերություններում. ԱԳ նախարար
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 -1فرمان کریمخان

Պարսկերեն բաժին

تاریخ :شهر شوال المكرم ،سنه 1177
فرستنده :فرمان كریم خان
موضوع :درباره آزادي مسيحيان در ممالك محروسه

Արցախի պատմություն...................................................0-2
Աղվանք, Ադրբեջա.....................................................2-6

فرمان کریمخان
فرمان تعالي شد آنكه در این اوان عمده المسيحيه پادري فرنسيه حكيم وارد حضور و به عرض رسانيد كه به موجب ارقام سالطين جنت مقام
صفویه اناراهلل برهانهم هميشه پادریان فرنگيان و خليفها در ممالك محروسة ایران خانه و جا و مكان داشته ،هر یك به رسم و آیين خویشتن مشغول و تجار و
سوادگران آن طایفه به تجارت قيام و عشور متوجهات حسابي خود را مهمسازي عمال خيریت اعمال مينمودهاند مشروط بر انكه احدي از آنها مرتكب امري
كه خالف ملت مقدس اثني عشره عليهم صلوات اهلل الملك االكبر باشد به حسب ظاهر نكرده ،احدي را هم با ایشان رجوعي نباشد و هرگاه جماعت ارامنه به
آنها ضرر و نقصاني رسانيده ،متعرض احوال آنها شوند ،بعد از ثبوت آن آ نها را ترجمان نمایند و پادریان كرمليان و دنيكان و جزویت و كنجوخي و
اگوستن و غيره كه در والیات آذربایجان از شيروان و قراباغ و دارالسلطنه تبریز و گنجه و نخجوان و قلمرو عليشكر دارالسطنة اصفهان والكاء فارس از
شيراز و بندرعباس و سایر ممالك محروسه ميباشند و در هر جا كه خواسته باشند توقف و سكني كرده ،هر یك از ارامنه و عيسویان واوالد ایشان كه
خواسته باشند نزد ایشان آمد و شد كرده ،تعليم بگيرند و درس بخوانند نيز ممانعت نكرده ،چنانچه جماعت مذكوره اموات خود را در مقامي كه به جهت
مدفون آنها تعيين مينمایند به دستور سنن دین خود برده دفن نمایند ،عایق و مانعي جهت آنها نباشد و امداد و اعانت الزمة آنها به عمل آمده ،احدي نسبت به
ایشان ظلم و ستم ننمایند ودر خصوص صدق ادعایات و غرض خود ارقام مذكوره را آورده به نظر رسانند لهذا عالي جاهان بيگلر بيگيان عظام و حكام كرام
و غيره عما ل والیات محروسه در خصوص امور مذكوره به نحوي كه حسب االرقام سالطين به شروط مذكوره مقرر شده ،از آن قرار معمول و عشور
متوجهات حسابي تجار و سوداگران را باز یافت و تخلف از فرمودة مبارك جایز نداشته ،مراعات ایشان را منظور دارند و در عهده شناسند.
تحریرا" في شهر شوال المكرم سنه 1177

 -2حکم عباسمیرزا
تاریخ1227:
فرستنده :عباس ميرزا
گيرنده :خوانين و بيگزادههاي اهل كاختي
موضوع :در باب فتح گرجستان
حكم خطابي عباس ميرزا به خوانين و بيگزادههاي اهل كاختي 1227
حكم واال شد آنكه بدانند كه پيشتر از آنكه فرستاده هاي شما به ایروان به دارالسلطنه تبریز بيایند عاليجاه حسين خان سردار و بيگلربيگي ایروان
غيرت و مردانگي و حمّيت و اخالص شما را عرض كرده و نوشته بود كه به قدر شش هزار نفر سالدات روسيه را در قيق كشته و چند عراده توپ آنها را
گرفتهاید .عالي جاه الكساندر ميرزا هم غيرتها و ارادتها و انتظارهاي شما را براي حركت ما عرض كرده بود درین وقت كه فرستادگان زبدة المسيحيه اودیك
بك و كيوركي وارد دارالسلطنة تبریز گردیدند همة كارهاي شما را در خدمت ما عرض نمودند و مردي و مردانگي و شجاعت و فرزانگي شما بر ما حالي
شده و مشخص شد كه سازش ظاهري شما با روسيه براي گذشتن زمستان و آمدن بهار و رسيدن وقت حركت ما بوده الحق خدمتي كه شما كردهاید بهترین
خدمتهاست .شفقتي هم كه ما به شما خواهيم فرمود بزرگترین شفقتها خواهد بود ،روي شما سفيد روي شما سفيد حال زمستان گذشته و موسم بهار رسيده ما
سپاه منصور را حاضر فرمودهایم این روزها جزم و صریح با توپهاي دوزخ شرار و سربازان آتشبار و سواران جّرار از تبریز حركت و مانتد سيلهاي كوه ربا به
آن حدود عزیمت خواهيم كرد.

Հայաստանի Հանրապետության եւ Եվրոպական Միության
միջեւ Համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության
համաձայնագրի
ստորագրումը
դարձավ
այս
գագաթաժողովի հիմնական ձեռքբերումներից մեկը։ Այդ
մասին ասել է ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը
համաձայնագրի ստորագրումից հետ։
Նրա խոսքով, այս համընդգրկուն եւ հավակնոտ
համաձայնագիրը մեր համատեղ ձեռքբերումն է, որը նոր
գլուխ է բացում Հայաստանի ու Եվրոպական Միության
հարաբերություններում։ «Այն կուռ իրավական հիմք է
հանդիսանում քաղաքական երկխոսության ամրապնդման,
տնտեսական
ու
ոլորտային
համագործակցության
ընդլայնման, առեւտրի ու ներդրումների համար նոր
հնարավորությունների ստեղծման, եւ շարժունակության
մեծացման համար՝ ի շահ մեր քաղաքացիների»,- նշել է
Նալբանդյանը եւ հավելել. «Համաձայնագիրը նոր խթան
կհանդիսանա ժողովրդավարական հաստատությունների,
մարդու
իրավունքների,
օրենքի
գերակայության
ամրապնդման ուղղությամբ Հայաստանում ընթացքող
բարեփոխումների համար»։
Ըստ ԱԳ նախարարի, կարեւոր է, որ համաձայնագիրը
վերահաստատում է Եվրոպական Միության հայտարարված
հանձնառությունը աջակցելու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
համանախագահների
կողմից
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտության
հանգուցալուծման
ջանքերին
ու
մոտեցումներին՝ հիմնված միջազգային իրավունքի նորմերի
ու սկզբունքների վրա, մասնավորապես՝ ուժի կամ ուժի
սպառնալիքի
չկիրառման,
ժողովուրդների
իրավահավասարության ու ինքնորոշման եւ տարածքային
ամբողջականության։
«Հայաստանը պատրաստակամ է այսուհետ եւս զարգացնել
եւ
ամրապնդել
ԵՄ
հետ
համապարփակ
համագործակցությունը
երկկողմ
հետաքրքրություն
ներկայացնող բոլոր բնագավառներում` հիմնվելով այս
համաձայնագրի
վրա
եւ
հաշվի
առնելով
մեր
հանձնառությունները այլ ինտեգրացիոն ձեւաչափերում։
Հավատացած ենք, որ նախորդ տարիներին մեր ունեցած
ձեռքբերումները կուռ հիմք են հանդիսանում՝ շարունակելու
ու առավել ընդլայնելու մեր գործընկերությունը եւ, անշուշտ,
այս նոր համաձայնագիրը մեր հարաբերությունները
կբարձրացնի որակական նոր մակարդակի»,- ասել է
նախարարը։

Þ³åÇÏÇ ³é³çÇÝ ¿çáõÙª Սասունցի դավիթ
ì»ñçÇÝ ¿çáõÙª Էդ. Բաղդասարյանի նոր գրքերը
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ماهنامه لويس
عالي جاه سردار ايروان وعالي جاه اليقساندر ميرزا را نيز مأمور فرموديم كه پيش
از ما با لشكرهاي آراسته حركت نمايند و به خواستة خدا و با حركت ما و
رسيدن لشكرها و توپ و توپخانه و سربازي كه ساختهايم ،روسيه را طاقت
برابري نخواهد بود و در همين سال واليت گرجستان و شهر تفليس از لوث
وجود روسيه پاك شده ،همه اهالي گرجستان از بزرگ و كوچك آرام و راحت
و به همگي شما كه اين خدمت را كرده و اين غيرت را به جا آورده و به ساير
اهالي گرجستان از مرحمتها و انعامهاي ما فيضها و بهرهها خواهد رسيد و

 -رویه 1

 -3فرمان فتعلي شاه تاريخ  :جمادي االول 1227
فرستنده :فتحعلي شاه
گيرنده :مهديقلي خان قراباغي
موضوع :در باب اخراج روسها از محال قراباغ
فرمان فتحعلي شاه به مهديقلي خان قراباغي جمادي االول سنه 1227
مهديقلي خان جوانشير را از وقوع بعضي امور و كنارهجويي و دور گرديها از

چشمهاي شما و ديگر اميدواران و جاننثاران از غبار موكب ما روشن خواهد شد

خدمت اقدس شهرياري توحشي و توهمي حاصل شده بود و درين وقت مراحم

و ه ريك مرتبههاي بلند از حضرت ما خواهند يافت و هم اين غيرت و شجاعت

و مكارم پادشاهي را مايه استظهاري و اميدواري خود ساخته ،مهياي تقديم

و ارادت و اخالص شما تا قيامت بر روي روزگار خواهد ماند و همگي شما و

خدمات و اوامر و نواهي پادشاهي را متقلد اطاعت و انقياد و متعهد دفع و رفع و

هركس كه با شما موافقتي نمايد نسال" بعد نسل در دولت ابد مدت بهرهها

قتل و اسر و اخراج كفرة روسيه از محال قراباغ گرديده باشد نواب همايون ما

خواهند ديد .ما هميشه شما را بنده و اخالص كيش خود ميدانستيم و يقين

نيز كناره گرديهاي او را در پيشگاه عنايت و مرحمت خديوانه معروض صفح و

داشتيم كه هر وقت عزم گرجستان نماييم همگي از بزرگ و كوچك به ركاب
ما خواهند آمد و مشغول خدمت خواهند شد اما در نظر داشتيم كه پياده و
توپخانة ما بهتر از سالدات و توپخانة روس شده وقتي كه حركت به آنجا بكنيم
امر آنجا در همان يك حركت يكسره تمام نماييم حال به حول و قوة خدا
توپخانه و سربازي كه البته شنيدهايد مهيا شده و امري كه در نظر ما بود حاصل

اغماض پادشاهي و او را مورد توجهات خاطر رأفت ذخاير داشته ،عزيمت
خسروانه را مقرونا" به كمال الّتصميم بر اين معني گماشتهايم كه هرگاه مشاراليه
با طايفة روسيه دشمني آغاز و از عهدة خدمات مقرره برآيد و ساحت قراباغ را
از لوث مداخلت روسيه پاك و مصفي نمايد ،مشاراليه را به نهجي كه مقصود و

گرديده در طرف قراباغ هم ظاهرا" كاري نمانده در همان حركت زمستان كه

مراد اوست در واليت قراباغ متمكن و مستقر فرمود محال مزبور را بدون

نموديم و البته خبر آن را شنيدهايد شدنيها شد و قليل ناتمامي كه مانده همان

مشاركت غير از بيگانه و خويش بدو واگذاريم و اهالي واليت مزبوره را كه

سرحدنشينان قراچهداغ و قشوني كه در قراچهداغ گذاشتهايم به خواست خدا به

اكنون در ساير واليات آذربايجان متفرق و متوطن شدهاند امر به مراجعت

اتمام ميرسانند حال سربازان ما چون شيران گرسنه به خونهاي روسيه گرجستان

فرموده ،به طريق سابق در محال قراباغ ساكن و متوطن فرماييم و عالي جاه

نشستهاند و همين كه حركت به آن طرف نماييم گرجستان مفتوح و سردار و

مشاراليه و فرزندان او را بالتّمام در ساية مرحمت پادشاهي پيوسته محفوظ و از

سالدات روس همگي كشته و اسير خواهند شد و شما هر يك در جاهاي خود به
راحت و آرام خواهيد نشست و روسيه هم چون صدمة سربازان آتشبار و توپهاي
البرزكوب ما را ديده و دانستهاند كه شما در گرجستان و اهالي قراباغ در قراباغ
و ايالت گنجه در گنجه از آنها رنجيد و به ما متوسل گرديده همه طالب و

رهگذر جان و مال و اعتبار و اقتدار محفوظ فرماييم مقرر آنكه عالي جاه
مهديقلي خان جوانشير بعد از زيارت فرمان همايون از روي نهايت استظهار و
اطمينان و اميدواري سالك طريق خدمت شهرياري و در تقديم مهمات مقرره

جوياي پادشاه و دولت خود ميباشند و اين را هم شنيدهاند كه سر عسكر و

كوشيده ،بعد از انجام مهم مزبور خود را بدون مشاركت غير بيگلربيگي واليت

عساكر روم امسال با استعداد كلي به آخقه و باشاچق ميآيند و باسپاه ما جدايي

قراباغ داند و مادام الحيوة در پناه امان ظل اللهي خود و اوالد و متعلقان خود را

ندارند هر روز نوشتههاي ايشان ميرسد و سخن سازش به ما ميگويند بلكه به اين

از تعرض جان و مال و امثال آن از جانب اولياي دولت محفوظ و مسلم يابد و

سبب امسال خود را خالص نمايند اما معلوم است كه سخنهاي ايشان همه دروغ و

اين فرمان را به رسم اماننامه محفوظ داشته با ظهور شروط مقرره از شوائب

چارهاي است كه براي كار خود ميجويند شما همگي خاطر جمع و مطمئن خاطر

تغيير و تبديل مصون دانسته در عهده شناسند.

از حركت و عزيمت ما به آن طرف باشيد و مستعد و آمادة كار شويد و دوستان
و متفقان خود را خبردار از عزم و ارادة ما نماييد كه انشاءاهلل الرحمان اين
روزها از همه طرف لشكر مظفر ما خواهند آمد و قلع مادة روسيه را به خواست
خدا خواهيم كرد .باري درين وقت فرستادگان شما را مورد شفقت و انعام
فرموده مرخص كرديم كه زودتر آمده شما را خبردار نمايند عالي جاه حسين
خان سردار و بيگلربيگي ايروان و عالي جاه آليقساندر ميرزا هم پيشتر از ما با

 -4عهدنامه گلستان
موضوع :سواد عهد نامه گلستان بين ايران و روسيه
تاريخ :بيست و نهم شوال  1228برابر با  12اوكدمبر 1813
سواد عهد نامه گلستان كه فيمابين دولتين عليتين روسيه و ايران بسته شده

سپاه كلي حركت خواهند كرد و تا رسيدن ما آنچه عالي جاه سردار مشاراليه به

به وكالت عالي جاه ميرزا ابوالحسن خان و ينارال ليدنانه نيكوالي رديشچوف

شما اظهار نمايد از آن قرار معمول دارند و آنچه هم شما صالح دانيد به ما و عالي

به تاريخ سنه 1228

جاه سردار مشاراليه اظهار كنيد و مطمئن باشيد كه روزهاي زحمت و مشقت

بسم اهلل الرحمن الرحيم

گذشته و روزهاي راحت و آرام شما رسيده است .در هر باب و هر مواد الطاف
و اعطاف خاطر خطير ما را درباره خود كامل دانسته همه روز از روي نهايت
اميدواري و استظهار به معرض عرض درآورده ،به حصول موصل و به عزّ انجاح
مقرون دانند و در عهده شناسند.

اعليحضرت قضا قدرت خورشيد آيت پادشاه اعظم جمجاه ايمپراطور اكرم عالي
دسستگاه مالك بااالاستقالل كل ممالك ايمپرية اروسيه و اعليحضرت قدر
قدرت كيوان رفعت پادشاه اعظم سليمان جاه مالك با االستقالل ممالك شاهانة
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ايران به مالحظه كمال مهرباني و اشفاق عليتين كه در مادة اهالي و رعاياي

شود ارباب تجار طرف ممالك اروسيه كه وارد ممالك ايران ميشوند مأذون

متعلقين دارند به دفع و رفع امور عداوت و دشمني كه بر عكس رأي شوكت

خواهند بود كه اگر خواهند با امول و تنخواه خودشان به جانب ممالك

آراي ايشان است طالب و به استقرار مراتب مصالحة ميمونه و دوستي جواريت

پادشاهانة ديگر كه دوست ايران باشند بروند طرف دولت ايران بالمضايقه

سابقة مؤكده را در بين الطرفين راغب ميباشند به احسن الوجوه رأي عليتين قرار

تذكرات راه به ايشان بدهند و همچنين از طرف دولت عليه روسيه نيز در مادة

گرفته در انجام اين امور نيك و متصوبه از طرف اعليحضرت قدر قدرت پادشاه

اهالي تجار جانب دولت ايران كه از خاك ممالك اروسيه به جانب ساير ممالك

اعظم و ايمپراطور بااالستقالل كل ممالك اروسيه به عالي جاه معلي جايگاه

پادشاهانه كه دوست اروسيه باشند ميروند معمول خواهد شد وقتي كه از رعاياي

جنرال ليدنانه اروسيه سپهساالر و مدير عساكر ساكنين جوانب قفقاز لينه و

متعلقة دولت علية اروسيه در زمان توقف و تجارت در ممالك ايران فوت شده

گرجستان ناظم امور و مصالح شهر به واليات عويدناي و گرجستان و قفقاز لينه

اموال و امالك او در ايران بماند چون مايعرف او از مال رعاياي متعلقة دوست

حاجي ترخان و كارهاي تمامي ثغور و سرحدات اين ميبايد الي وعدة سه ماهة

است لهذا ميبايد اموال مفوت به موجب قبض الوصول شرعي رد و تسليم

هاللي بعد از تصديق و خط گذاردن در اين عهدنامه از طرفين مرخص و رد

بازماندگان و اقوام مفوت گردد و نيز اذن خواهند داد كه امالك مفوت اقوام و

گرديده ،هر يك از جانبين خرج و احتياج به اسراي مزبور داده به قراكليسا

بفروشند چنان كه اين معني در ميان ممالك اروسيه و نيز در ممالك پادشاهانه

رسانند و وكالي سرحدات طرفين به موجب بيشتر اعالمي كه در خصوص

ديگر دستور و عادت بوده متعلق به هر دولت باشد مضايقه نمينمايند .فصل نهم-

فرستادن آنها به جاي معين به يكديگر مينمايند اسراي جانبين را بازيافت و

باج و گمرك اموال تجاران طرف دولت اروسيه كه به بنادر و بالد ايران بياورند

حاصل خواهند كرد و آناني كه به سبب تقصير يا به خواهش خود از مملكتين

از يك تومان مبلغ پانصد دينار در يك بلده گرفته از آنجا با اموال مزبور به هر

قرار نمودهاند اذن به آن كساني كه به رضا و رغبت خود ارادة آمدن داشته

واليات ايران بروند چيزي مطالبه نگردد و همچنين از اموالي كه از ممالك ايران

باشند داده شود كه به وطن خود مراجعت نمايند و هريك از هر قومي چه اسرا

بيرون آورند آنقدر گرفته زياده به عنوان خرج و توجيه و تحميل واختراعات

و چه فراري كه نخواسته باشند كه بيايند كسي را به او كاري نيست و عفو

چيزي از تجاران اروسيه باشد و شلتاق مطالبه نشود و به همين نحو در يك بلده

تقصيرات از طرفين نسبت به فراريان اعطا خواهد شد .فصل هفتم -عالوه از

باج وگمرك تجاران ايران كه به بنادر و بالد ممالك اروسيه ميآورند يا بيرون

اظهار و اقرار مزبورة باال رأي بيضاضياي اعليحضرت قدر قدرت پادشاه اعظم و

ميبرند به دستور گرفته اختالفي به هيچ وجه نداشته باشد .فصل دهم -بعد از نقل

ايمپراطور كل ممالك اروسيه و اعليحضرت كيوان رفعت پادشاه اعظم ممالك

اموال تجاران به بنادر كنار دريا و يا آوردن از راه خشكي به بالد سر حدات

ايران قرار يافته كه ايلچيان معتمد طرفين كه هنگام لزوم مأمور و روانة

دولتين عليتين اذن و اختيار به ارباب تجار و معامالت طرفين داده شده كه اموال

دارالسلطنه جانبين ميشوند بر وفق لياقت رتبه و امور كلي مرجوعه الشأن را و

و تنخواه خودشان فروخته اموال ديگر خريده و يا معاوضه كرده ديگر از امناي

برداشت و محبت نمايند و به دستور سابق وكاليي كه از دولتين بخصوص

گمرك و از مستأجرين طرفين اذن و دستوري نخواسته باشند زيرا بر ذمّة امناي

حمايت ارباب معامالت در بالد مناسبه طرفين تعيين و تسكين گرديده زياده از

گمرك و مستاجرين الزم آن است مالحظه نمايند كه معطلي و تأخيره در كار

ده نفر عمله نخواهند داشت ايشان با اعزار شاسته مورد مراعات گرديده به

تجارت ارباب معامالت وقوع نيافته ،باج خزينه را از بايع و يا از منيع هر نحو كه

احوال ايشان هيچ گونه زحمت نرسيده ،بل زحمتي كه به رعاياي طرفين عايد

در ميانة خودشان سازش مينمايند حاصل و بازيافت نمايند .فصل يازدهم -بعد از

گردد به موجب عرض و اظهار وكالي مزبور رضايي به ستمديدگان جانبين داده

تصديق و خط گذاردن درين مشروطنامه به وكالي مختار دولتين عليتين بالتأخير

شود .فصل هشتم -در باب آمد و شد قوافل و در باب معامالت در ميان ممالك

به اطراف جانبين اعالم و اخبار و امر اكيد بخصوص باالمره ترك و قطع امور

دولتين عليتين اذن داده ميشود كه هر كسي از اهالي تجار بخصوص ثبوت اينكه

عداوت و دشمني به هر جا ارسال خواهند كرد شرط اين مشروط نامه الحاله كه

درست رعايا وارباب معامالت متعلقة دولت علية اروسيه و يا تجار متعلق دولت

بخصوص استدامت مصالحه دائمي طرفين مستقر و دو قطعة مشروحه با ترجمان

بهية ايران ميباشند از دولت خود يا از سرحدداران جانبين تذكره و كاغذ راه را

خط فارسي مرقوم و محرروار وكالي مختار مأمورين دولتين عليتين مزبورة با ال

در دست داشته باشند از طريق بحر و برّ به جانب ممالك اين دو دولت بدون

تصديق و مهر مختوم گرديده مبادله به يكديگر شده است ميبايد از طرف

تشويش آيند و هركسي هر قدر خواهد ساكن و متوقف گشته مأمور تجارت و

اعليحضرت قضا قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور اكرم مالك كل ممالك

معامله اشتغال نمايند و زمان مراجعت آنها به اوطان خود از دولتين مانع ايشان

اروسيه و از جانب اعليحضرت خورشيد رتبت شاه اعظم واالجاه ممالك ايران به

نشوند آنچه مال و تنخواه از امكنة ممالك اروسيه به واليات ايران و نيز از طرف

امضاي خط شريف ايشان تصديق گردد چون اين صلحنامه مشرحه مصدفه

ايران به ممالك اروسيه برند به معرض بيع رسانيده و يا معاوضه به مال و اشياء

ميبايد از هر دولت پايدار به وكالي مختار برسد لهذا از دولتين عليتين در مدت

ديگر نمايند اگر در ميانة ارباب معامالت طرفين بخصوص طلب و غيره شكوه و

وعدة سه ماه هاللي وصول گردد تحريرا" في معسكر اروسيه در رودخانة زيوه

دعايي باشد به موجب عادت مألوفه به نزد وكالي طرفين يا اگر وكيل نباشد به

من محال گلستان متعلقة واليات قراباغ به تاريخ بيست و نهم ماه شوال سنه 1228

نزد حاكم آنجا رفته امور خود را عرض و اظهار سازند تا ايشان از روي صداقت

هجريه و تاريخ دوازدهم ماه اوكدمبر سنه .1813

م راتب ادعاي آنها را تحقيق ومعلوم كرده خود يا به معرفت ديگران قطع و
فصل كار را خواسته نگذارند كه تعرض و زحمتي به ارباب معامالت عايد واصل
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 رویه 3الفباي ارمني را پذيرفت و به او در تدوين كتابت آراني ياري داد.

ارّان ،آذربایجان

پس از تقسيم ارمنستان بزرگ ميان روم و ايران در سال 387م.

جنایت و توسعه طلبي

دولت جبار ساساني استان هاي آرتساخ ( )Artsakhو اوتيك ()Utik
ارمنستان شرقي را به آران پيوند داده «مرزباني آران» را تشكيل داد .از آن پس

خالصه ای از تاریخ ارّان و سرنوشت شوم آن

نام آران مفهوم جغرافياي -سياسي پيدا نمود.
اين مرزباني تا يورش تازيان پابرهنه به حيات خود ادامه داد .اين

تالیف :ادیک باغداساریان

مرزباني سرزميني متشكل از اقوام گوناگون بود .خاندان هاي حكمران و فئودال

(ا .گرمانیک)

ارمني معروف به ناخارارها با تكيه بر ارمنيان اين سرزمين زندگي و امور داخلي
مرزباني را اداره مي كردند.

()3

تا سال 462م .شهر كاپاغاك پايتخت مرزباني بود .در سالهاي -636

اقوام و مردمان آلبانیا

 462شهر پيروز آباد يا پارتاو يا پرتوه پايتخت و مركز اين سرزمين گرديد .در
سال  636شخصي به نام واراز-گريگور (از خاندان مهرانيان) "نخستين حاكم"

تاریخ زندگي و اعتقادات آنان

آران گرديد .خاندان مهرانيان پس از چيرگي تازيان تبديل به كارگزاران آنان
شدند و در سال  706حكمراني آنان مضمحل شده سرزمين آنان به نايب السلطنه

مردم ساكن آلبانيا تك عنصري نبودند بلكه از آميزش بيش از
بيست قوم مختلف پديد آمده بودند .قديمي ترين مركز اقتصادي ،سياسي و
فرهنگي آلبانيا يا آران جلگه آوتاران  Avtaranبود .در اينجا جوامع باستاني
شهري با مركزيت كاپاغاك تشكيل گرديد .با اضمالل جامعه هلنيستي پيش از
ميالد نظام طبقاتي تشكيل گرديد .بر پايه  26طايفه و اتحاد قومي در سده
نخست پيش از ميالد حكومت برده داري پادشاهي آران تشكيل شد .اين اتحاد
قومي با برخورداري از مناسبات بسيار نزديك با ارمنستان ،تحت تاثير شديد
سياسي و فرهنگي آن قرار داشت .سپاه سلطنتي آلبانيا (62،000پياده نظام و
 22،000سواره نظام) با شكل و تشكالت خود مانند سپاه ارمنستان بود .آنها در
قالب سپاه عظيم تيگران بزرگ پادشاه ارمنستان در برابر روميان جنگيدند.
اُرويز( )Oruyzپادشاه آلبانيا در سال 65پ.م .در برابر سپاه پومپئوس نبرد
كرد و باعث تلفات بسياري در سپاه دشمن گرديد .ليكن بعدها مجبور شد پيمان
صلح با پومپئوس منعقد كند و در جرگه هم پيمانان او در آيد.
كونديوس كراسوس در سال  36پيش از ميالد به آران لشكركشي
كرد و زوبيرا( )Zobiraپادشاه اين سرزمين را مجبور به رعايت پيمان سال 65
پ .م .نمود .در اثر قيام بزرگ سال  20پ .م .در ارمنستان بزرگ اين سرزمين
نيز استقالل يافت.
در سده نخست و نيمه سده دوم ميالدي پادشاهي اشكاني ماساژت در
غرب آران با شهر چوغ ( )Choghبه عنوان پايتخت آن بر پا بود .برخالف
خاندان اشكاني ارمنستان كه تالش مي كرد خود را مستقل از اشكانيان ايران
نگاه دارد ،اشكانيان آران از سده چهارم ميالدي به بعد معموالً تحت تاثير سياسي
در بار ايران بودند و به تحريك آن گهگاه در مناطق نزديك مرزهاي ارمنستان
دست به شورش مي زدند .ليكن اقدامات شاهان آران يعني سانسان ()Sanesan
و اورناير( )Urnayrقرين موفقيت نمي گردد .پادشاه اورناير در دهه 370
دين مسيحي را پذيرفت و يكي از جانشينان او يسواغن ( )Yesvaghenكه
مناسبات بسيار دوستانه اي با ارمنستان داشت رسالت مسروپ ماشتوتس مبدع

«آرمنيا» يا ارمينه پيوست .حكمرانان ارمني آرتساخ و اوتيك تا اواخر سده 9
م .به موجوديت خود ادامه دادند و از اين زمان به پادشاهي باگراتوني پيوستند.
بر خالف آران مرزباني ،قلمرو پيشين پادشاهي آران در منابع ارمني
بصورت «آران اصلي» ياد مي شود .حكمراني هاي ارمني در قلمرو آران از
جمله پادشاهي محلي آرانشاهيان يا آرانشاهيك ها موجوديت خود را حفظ
كردند.
در سده پنجم اقوام خزر اغلب به قفقاز حمله مي كردند لذا خسرو
انوشيروان اول (531-579م ).نواحي ساحلي چوغ ،در بند و مناطقي از
داغستان جنوبي را تصرف كرد و برج و بارو هايي در مرزهاي دربند بنا نمود.
به كمك ساسانيان روساي طوايف آن مناطق كه توسط مورخان
ارمني چون يغيشه ،پاوستوس بوزاند و ديگران «شاه» خوانده شده اند ،قلمرو
حكومتي خود را تحكيم بخشيدند .واچه دوم شاه سلسله آرانشاهيك يا
آرانشاهيان ،شهر پارتاو را بعنوان پايتخت بنا نمود.
پس از تسلط تازيان آران جزو «ارمينه» در آمد .واحدهاي نظامي
برخي طوايف كوچ نشين مسلمان از سوي تازيان مهاجم در پارتاو ،چوغ و
شاماخي اسكان گزيدند.
هنگام قيام خرميان (بابك خرم دين) در سالهاي  809-937خالفت
تازي نفوذ خود را در اين ناحيه از دست داد .پس از فرو نشاندن آتش قيام و
دستگيري بابك ( ،)873سهل -سمبات حاكم خاچن در آرتساخ با لقب «بطريق
الران» ص احب آران شد .بعدها بتدريج حكمراني هاي محلي گديچ،
بلوكان(بايالكان) ،پارسويس و گاردمان بر پا شدند .در نيمه دوم سده نهم وقتي
كه حكومت در حال اضمحالل خلفا پادشاهي باگراتونيان ارمنستان را به رسميت
شناخت ،حكومت هاي خاچن ،پاريسوس ،گاردمال ،باپالكان ،ديزاك وارد
قلمرو ارمنستان شدند .گريگور – هامام نوه سمبات آرانشاه مرزهاي حكومت
خود را در شمال به كوه هاي قفقاز گسترش داد و سرزمينهاي شاكي (شكي) و
زاناراتس را ضميمه حكومت خود ساخت و در سال  893خود را «شاه آران»
ناميد .در سده دهم ميالدي پادشاهي باگراتوني در شيراك قلمرو آرتساخ و
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 رویه 4روش ديم آبياري مي شد.

پس از مرگ گريگور -هامام پادشاهي او چند تكه شد .از رودكر تا
مناطق جنوب تا كوه هاي مراو با مركز پاريسوس به ساهاك-سوادا فرزند
گريگور -هامام رسيد .اين پادشاهي بعنوان يكي از توابع پادشاهي باگراتوني
آني تا نيمه سده  11و تا قتل خائنانه پيليپه (فيليپه) فرزند گريگور توسط امير
گنجه دوام يافت.
لقب «پادشاه آران» پس از آن در تعلق سلسله حكمراني كيوريكيان
در لُري قرار مي گيرد .آترنرسه نوه گريگور -هامام در سالهاي  897 -950در
آنسوي رود كر با لقب «پادشاه آران» حكومت كرد .پس از او سوادا-
ايشخانيك ( )950-960با باگراتونيان گرجستان هم پيمان گرديد و به مكتب
خالسدوني گرويد.
بعدها در سال  1104داويت شينارار (داويت سازنده) اين پادشاهي
را به گرجستان منظم نمود .بقاهاي خلفاي تازي كماكان در امير نشين هاي پارتاو
و گنجه باقي ماندند .پارتاو در سال  913و  944ويران گرديد و گنجه توانست
به حيات خود ادامه داده در سايه حكومت شداديان كرد تبار رونق يافت .در آن
بخش از آران كه از رود كر بسوي شمال شرق قرار داشتند ،امير شماخي
حكو مت خودرا تا باكو ،در بند گسترش داد و پادشاهي شيروانشاهيان را تاسيس
نمود.
بعدها بتدريج حاكمان شداديان و ديگر امراي مسلمان  ،دشت هاي
اين سرزمين و آرتساخ را تصرف كردند .از نيمه هاي سده  11م .حمالت تركان

اران در سالهاي  706-387م.

سلجوقي آغاز گرديد و مهاجرت اقوام كوچ نشين ترك از آسياي ميانه به اين
سرزمين گسترش يافت و دشت هاي سبز ميان رودهاي ارس و كر چراگاه هاي
مطلوب آنان گرديد.
حمالت و لشكركشي هاي تركان سلجوقي و سپس تاتارها و مغوالن
مانع از پيشرفت و رونق اين سرزمين گرديد و بافت جمعيتي و قومي اوتيك را
تغيير داد .اقوام آغوز-تركمان آسياي ميانه بتدريج بر اين سرزمين چيره شدند و
نام آران يا آوانك تنها بر پيشاني حوزه كليسايي گانزاسار بعنوان مركز معنوي
و روحاني حكومت هاي محلي ارمني قراباغ باقي ماند.
آرانيان عموما به شغل كشاورزي و دامداري مشغول بودند .يافته هاي
باستان شناسي حاكي از مداركي چون ابزار و وسايل كشاورزي ،داس و سنگ
آسياب ،تبر ،وسايل برنده ،كارد ،بقاياي غالت ،استخوان هاي بجا مانده از
اسكلت حيوانات اهلي چون گاو و بز ،خوك و گراز ،سگ ،اسب ،قاطر و
پرندگان و ماكيان ،چاه هاي حفر شده براي نگهداري غالت ،خمره هاي
نگهداري مواد خوراكي و بسياري آثار همانند اينان نشان دهنده چگونگي
زندگي اهالي قديمي آران هستند.
زمين و خاك نقش پايه اي در زندگي اقتصادي آرانيان داشت .در
زمان هاي دورتر كشاورزي توسط ابزارهاي ساده دستي مانند بيل و امثال آن
صورت مي گرفت و تنها در اواخر هزاره نخست پيش از ميالد بود كه گاو آهن
چوبي يا بهتر است بگوييم وسايل شخم زني چوبي رايج گرديد .تيغه آهني هنوز

زمين و خاك نقش پايه اي در زندگي اقتصادي آرانيان داشت .در
زمان هاي دورتر كشاورزي توسط ابزارهاي ساده دستي مانند بيل و امثال آن
صورت مي گرفت و تنها در اواخر هزاره نخست پيش از ميالد بود كه گاو آهن
چوبي يا بهتر است بگوييم وسايل شخم زني چوبي رايج گرديد .تيغه آهني هنوز
حتي در زمان استرابون بكار نمي رفت .بر خالف ارمنستان كه كشاورزي
بصورت ديم و آبياري صورت مي گرفت ،زمين هاي حاصلخيز آران تنها به يك
روش ديم آبياري مي شد.
ساكنان قديمي آران نخست محصوالت كشاورزي خود را توسط
داس هاي سنگي ولي بعدها فلزي گردآوري مي كردند .آنها پوست غالت را با
سندان هاي سنگي جدا مي ساختند وتوسط آسياب هاي سنگي آرد بدست مي
آوردند .آنها احتماال از چم نيز استفاده مي كردند.
يكي از مهمترين مشغله هاي آرانيان را دامداري تشكيل مي داد زيرا
كليه منابع و نيازهاي كار برايشان فراهم بود ،از جمله چراگاه هاي سبز و وسيع،
آب و غيره.
اهالي آران به محصول انگور و پرورش تاكستانها اهميت زيادي مي
دادند .آنها به صيفي كاري و پرورش و گسترش بوستان ها و باغها نيز مي
پرداختند .پرورش زيتون و استخراج روغن آن رواج داشت .محصوالت ديگر
آنها شامل پنبه ،ابريشم و حرير بافي بود.1

حتي در زمان استرابون بكار نمي رفت .بر خالف ارمنستان كه كشاورزي
بصورت ديم و آبياري صورت مي گرفت ،زمين هاي حاصلخيز آران تنها به يك

1

 -موسس کاغنکاتوانسی ،کتاب اول ،فصل پنجم.
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 -رویه 5

آرانيان فرصت صيد ماهي را نيز از دست نمي دادند و ماهيگيري

شده است و آن نسخه خطي شماره  7117است كه او در كتابخانه نسخ خطي

يكي از منابع تامين غذا و آذوقه بود .آنان غير از موارد ياد شده به داد و ستد

ارمنستان پيدا كرده است .اين نسخه خطي را هوهان آرچيشتسي( Hovhan

نيز مي پرداختند .همانند ديگر اقوام ،آنها نيز در آغاز مبادله كااليي مي كردند

 )Archishetsiدر سالهاي  1411-1448از روي نسخه اصلي نمونه برداري

و مبادله پولي رايج نبود .حتي استرابون نيز به اين امر اشاره نموده است.1

كرده است و حاوي اطالعات بسيار ارزشمندي در زمينه دستور زبان ،و واژه

آرانيان آفتابپرست بودند و بويژه ماه را مي پرستيدند و استرابون

شناسي و بجز از آن اين اثر شامل الفباي آراني و شش زبان ديگر است.

زيارتگاهي براي آن در مرزهاي ايبريا قيد كرده است .2اين پرستش آسماني بر
روي اشياء سفالي نيز انعكاس يافته اند .آنها به احترام خدايان خود پرستشگاه
هايي تاسيس مي كردند و قرباني هديه مي دادند .حتي ميان اين قربانيان،
اشخاص نيز ديده شده اند و استرابون در اين خصوص يادداشتهايي دارد.3
تصاويري براي آنها روي صخره هاي كوبيستان باقي مانده است.
موسس كاغانكاتواتسي نيز در سده هاي بعد در مورد قرباني انساني
در پرستشگاه ها مطالبي ضبط كرده است.4
كاغانكاتواتسي مي نويسد« :واچاگان كه مورد لطف و عنايت
خداوند بود فرمان داد تا جادوگران ،دسيسه گران ،مغان ،فرزندان عطاران و
انگشت بران را گرد آورده در مدارس تعليم خداشناسي دهند و راه و روش
زندگي را بر اساس اصول مسيحيت به آنها بياموزند.5»...
جالب است كه در كنار پرستشگاه مزارع كشاورزي وجود داشت
كه مغان بر آنها سرپرستي مي كردند .آرانيان احترام خاصي نسبت به پيشينيان
خود داشتند .سخن گفتن در باره درگذشتگان تجاوز به مقدسات محسوب مي
شد .معموالً كليه اموال و دارايي هاي منقول درگذشتگان را با آنها دفن مي
كردند به همين دليل نيز آرانيان همواره از دارايي ها و ارث پدري محروم بودند

و در تنگدستي زندگي مي كردند.6
الفبای آرانی که آبوالدزه در  1937کشف کرد

خط و زبان آران
زبان آرانيان در سده هاي ميانه پس از استحاله نژادي آنان از ميان
رفت .نظر بر اين است كه زبان آرانيان به خانواده زباني ايبري -قفقازي تعلق
داشت .تا امروز غير از چند تكه نمونه هاي باقي مانده آثار و منابع قابل توجهي
از كتابت و صخره نويسي ها و زبان آرانيان باقي نمانده است و براي ما مشخص
نيست كه زبان آنها چه ساختاري داشته است .برخي از دانشمندان معتقدند كه
زبان آرانيان زبان قديمي اودي ها يا اوتي ها بوده است .ما در صفحات آينده
مقاله اي نيز در مورد اوتي ها ارائه مي دهيم.
از خط و كتابت آراني تنها يك سند بجا مانده كه گوياي الفباي
آراني است و آن توسط اي .آبوالدزه دانشمند گرجي در سال  1937كشف
 -1استرابون ،کتاب  ،11فصل اول شماره .4
 -2همانجا ،شماره .7
 -3همانجا .شماره .7

 -4موسس .همانجا کتاب اول ،فصل .18

 -5همانجا .کتاب اول ،فصل  .18ايروان .1969 :ص .38
 -6استرابون .کتاب اول ،فصل  ،1شماره .8

بر اساس «تذکره مسروپ ماشتوتس» به قلم کوريون مورخ سده
پنجم میالدی الفبای آرانی توسط مسورپ ماشتوتس و به کمک شخصی بنام
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بنیامین اختراع شده است.1

 رویه 6در نتیجه لقب «جاثلیق آرانی ،لپنیانس و چوغا» بکار رفت .نخستین جاثلیق

الفبای آرانی از  52حرف تشکیل می شود شامل  9صدادار (دو
گونه آ سه گونه ای ،ی ،اِ ،اٌ ،او) و  43حروف صامت يا بی صدا.

کلیسای آران آباس ( )552-596نام داشت .و شهر پارتاو يا بردع يا بردعه
مرکز کلیسای آران گرديد .از سال  609به بعد که کلیسای گرجستان از

دانشمندانی چون آ .شانیدزه و هراچیا آجاريان روی الفبای آرانی

وضعیت استقالل کلیسايی صرف نظر کرد و به کلیسای بیزانس متشبث گرديد،

کار کرده اند لیکن با توجه به کمبود متون کافی تحلیل زبانی آن تاکنون به

حوزه های اسقفی آران (پارتاو ،چوغا ،کاپاغاک ،آماراس ،هاشو ،تاغزانک،

نتايج قابل توجهی منتهی نشده است.

وانک مزاران ،وانک کلخو ،ساغیان ،شاکی يا شکی و غیره) جاثلیقی آران را

هنگام حفاری های مینگچاور تکه هايی از نوشته های مفروض

تشکیل دادند که مقر تابستانی آن قلعه بردتاکور بود.

آرانی روی سنگ صخره ای ،تکه های سفالی و غیره يافت شده است .بررسی و
تجزيه و تحلیل زبان آرانی با استفاده از اين بافته های قلیل تاکنون به نتايج قابل
توجهی نرسیده است.

کلیسای آران
نخستین اسقف کلیسای آران گريگوريس نام داشت که برای اشاعه
مسیحیت از ارمنستان به آران رفته بود لیکن او در سال  338به دستور سنتروک
پادشاه اشکانی ماساژتها کشته می شود و در آماراس به خاک سپرده می شود.
با اين حال مسیحیت در آران گسترش می يابد و به مذهب رسمی تبديل می
يک نمونه کلیسای آرانی

گردد.

کلیسای آران همانند کلیسای ارمنستان در سالهای  591-626بر علیه فعاالن
خالسدونی مبارزه کرد .اين در واقع مبارزه ای سیاسی میان شرق و غرب بود.
پس از يورش تازيان جنبش خالسدونی با رکود روبرو شد و کلیسای آران به
يکی از حوزه های اسقفی کلیسای ارمنی تبديل گرديد .وانک خامشی واقع در
دهستان میابور در پادشاهی پاريسوس در سده های  9-10تبديل به مرکز
کلیسای آران گرديد .از سال  1240به بعد جايگاه حوزه اسقفی وانک گانزاسار
اهمیت بیشتری يافت (در اينجا خاندان حسن جاللیان ارمنی حاکم بودند) در
سده 14م .گانزاسار تبديل به مرکز جاثلیقی آران شد و به مقر جاثلیقی
گانزاسار اشتهار يافت که از جاثلیق ارمنستان تبعیت می کرد .وانک جاثلیق
نش ین گانزاسار در واقع مرکز مهم سیاسی و معنوی حاکمان محلی ارمنی يا ملک
وانک گانزاسار در آرتساخ(قراباغ)

های آرتساخ بود .از نیمه سده  17تا سده  19جاثلیق های کلیسای آران حريفان

اختراع حروف الفبای آرانی توسط مسروپ ماشتوتس به کمک

خود را داشتند (واقع در وانک يريتس مانکان در خاچن).

بنیامین در سال  415-420باعث اشاعه مسیحیت و رو نق فعالیتهای مذهبی می

جاثلیقی آران به فرمان حکومت تزاری در سال  1815منحل شد .از

گردد ،گر چه زبان ارمنی برای مراسم کلیسايی بکار می رفت .مرکز اسقفی

اين زمان به بعد حوزه ها و نواحی تابع جاثلیق آران تبديل به دو حوزه اسقفی و

آران در روستای آماراس واقع بود .اسقف های آران توسط جاثلیق های

يک نمايندگی مذهبی تابع جاثلیق ارمنستان در اچمیادزين شدند.

ارمنستان (رهبران کل کلیساهای ارمنی) تقديس می يافتند .ساسانیان از گروه

حوزه اول (حوزه شوشی يا آرتساخ) شامل اين نواحی بود :واراندا،

های مذهبی ضد خالس دونی و ضد بیزانسی به رهبری کلیسای ارمنی حمايت می

خاچن ،ديزک ،بردازور ،جرابرد ،گلستان ،لنکران ،شکی ،کاپاغاک ،حاجی،

کردند .در جلسه سال  503که در دوين برگزار شد و در جلسه  551دوين

خنی ،کا مبجان و آراش .حوزه دوم اسقفی (با مرکز شماخی) شامل در بند،

کلیساهای ارمنی و آرانی کالً از کلیساهای بیزانس منفک و مستقل شدند.

قوبان ،باکو ،سالیان و نواحی و کلیساهای نزديک بود .مرکز نمايندگی مذهبی

از آن پس رهبر کلیسای آران لقب «جاثلیق» داشت لذا مقر
جاثلیقی آران تحت حمايت کلیسای ارمنی و جاثلیق کل ارمنستان تشکیل شده

سوم شهر گنجه بود و دهستان های گاردمان ،پاريسوس و زاده تابع آن بشمار می
رفتند.

 -1کوريون .تذکره مسوپ ماشتوتس .ايروان .1941 :ص .68-73
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-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,2014 ،  تورونتو،  اثر هوانس تومانیان برگردان انگلیسی، گیکور
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Ա,Բ- Պարսկերեն
2014 ،  تورونتو، ، 2  و1  جلد، گزیده مقاله های فارسی ادیک باغداساریان
-Հոդվածների ժողովածու, Հատեր Գ, Հայերեն
2014 ،  تورونتو، ،  جلد سوم، گزیده مقاله های ارمنی ادیک باغداساریان

Բրյուսելում ստորագրվեց
ՀՀ-ԵՄ նոր
համաձայնագիրը

-Հայ գրականության ընտրանի (Անգլերեն եւ պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.
2014 تورونتو،  ادیک باغداساریان-  برگردان فارسی و انگلیسی، گزیده نثر و نظم ادبیات ارمنی
-Ակնարկ Պարսկերենի Ուղղագրության, (Պարսկերեն) Տորոնտո, 2014.  نگاهی بر شیوه نگارش فارسی2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Թարգմանության մասին (Պարսկերեն), Տոտոնտո, 2014,  فارسی،  نگاهی بر فن ترجمه2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-Հայոց ցեղասպանության Պատմություն, (Պարսկերեն), Տորոնտո, 2014
2014  تورونتو،  ادیک باغداساریان-  فارسی، تاریخ نژادکشی ارمنیان
-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.
.1394  تورونتو،  ترجمه ادیک باغداساریان،  ریاضیات، میالدی7 آنانیا شیراکاتسی دانشمند سده
-Անանիա Շիրակացի, Տիեզերագիտություն, Պարսկերենի թարգմանեց Էդիկ Բաղդասարյանը, Տորոնտո, 2015:
Anania Shirakatsi, Cosmography, translated into Persian by Edic Baghdasarian, Toronto, 2015.
.1394  تورونتو،  ترجمه ادیک باغداساریان،  کیهانشناسی، میالدی7 آنانیا 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
 تورونتو1395جمهوری آرارات – فارسیԱրարատյան Հանրապետ. Պարսկերեն, Տորոնտո, 2016, Rep. of Ararat, in Persian
Հայկական ընտանիք, պատմա-ազգագրական ակնարկ, Տորոնտո, 2016, The Armenian Family throughout the history,
Toronto, 2016, 2016  تورئنتو، خانواده ارمنی در درازنای تاریخ
Encyclopedia of Armenian Historical Geography, in English, Toronto, 2017
Armenian Biographical Encyclopedia , in English, Toronto, 2017
Encyclopedia of Armenian Diaspora, in English, Toronto, 2017
Պատվիրելու համար դիմել www.Edic-Baghdasarian.com, edbagh@yahoo.com կամ 1-818-627-8643
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