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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 

Armenian Biographical Encyclopedia , in English, Toronto, 2017 

Encyclopedia of Armenian Diaspora, in English, Toronto, 2017 

Encyclopedia of the Armenian political History, 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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Մոսկվայի Կլոր սեղանը 
 

2017թ. դեկտեմբերի սկզբին Մոսկվայում տեղի է 

ունեցել Իզբորգյան ակումբի <<Կլոր սեղանը>> 

նվիրված Լեռնային ղարաբաղի պրոբլեմին: 

Մասնակցել են  ռուս գործիչներից միյն նրանք, ովքեր 

Ղարաբաղի հարցում պաշտպանում են Ադրբեջանին, 

ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հյուսիսային Կովկասի 

ներկայացուցիչներ; 

Իզբորգյան ակումբն օգտվում է լայն 

հեղինակությունից, բայց ցավալիորեն մեր 

քաղաքագետները, որոնք միայն Հայաստանի 

լրատվամիջոցներով են խոսում Ղարաբաղի 

պաշտպանության օգտին, կարևոր չեն համարում 

մասնակցել այդ ակումբում քննարկվող հարցերին և 

դրա միջոցով ռուս և եվրոպական լսարանին հասցնել 

Ղարաբաղի հարցի օբյեկտիվ պատմությունը:  

Այլապես, Ռուսական տեռուստատեսության հայտնի 

մեկնաբան Մաքսիմ Շևչենկոն չէր հայտարարի, թե  

<<Իմ տեսակետով պատմական ճշմարտությունն 

Ադրբեջանի կողմն է>>: 

Մասնակիցներից <<Ռուսաստան-մահմեդական 

աշխարհ>>ստրատեգիական հետազոտությունների 

կենտրոնի նախագահ Շամիլ Սուլթանովն ասել է 

հետևյալը. Ղարաբաղի հակամարտության լուծումով 

շահագրգռված են նաև Թեհրանի որոշակի խմբեր: 

Դրա հետ միասին Թեհրանն ունի հատուկ 

հարաբերություններ Հայաստանի հետ< Եվ առաջին 

հերթին Դաշնակցության հայկական գլոբալ ցանցի 

միջոցով: Այս կառույցինԻրանական կողմն 

օգտագործում է այն բանի համար, որպեսզի իր 

տեսակետը հասցնի արևմտյան որոշակի 

շրջանակներին>>: 

Իսկ Իզբորգյան ակումբի ղեկավար, <<Զավտրա>> 

թերթի խմբագիր, հայտնի հասարակական գործիչ, 

գրող Ալեքսանդր Պրոխանովն ասել է հետևյալը. 

<<…Բանակցությունները, որ վարվում են Հայաստանի 

և Եվրոմիության միջև կիսափակ ձևաչափով /իսկ այդ 

բանակցությունների նպատակն է Եվրոպային, 

եվրոպացիներին ներքաշել որպես մի նոր խաղացող 

այդ փխրուն աշխարհում/, դրանք ապակայունացնում 

են հենց իրավիճակը: Եվրոպան, ինչպես մենք 

հասկանում ենք, գալիս է ռուսական ազդեցության 

գոտի ոչ թե այն բանի համար, որպեսզի խաղաղություն 

հաստատի, այլ այն բանի համար, որպեսզի 

իրականացնի ոչ կառուցողական ակցիաներ, 

որովհետև Եվրոմիությունը հանդիսանում է 

Ռուսաստանի ստրատեգիական հակառակորդ: 

Ինչպե՞ս կդասավորվեն Ռուսաստանի և 

ժամանակակից Եվրոպայի հարաբերությունները: Դա 

սանկցիաներն են, իսկ Եվրոմիության թիկունքում 

թաքնված է  ՆԱՏՕ-ի ռազմական 

կազմակերպությունը: Եվ ենթադրաբար Եվրոպայի 

մտնելը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի խորքը, ընդլանում է 

նրան, և իհարկե, թուլացնում է Ռուսաստանի դերը>>: 
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  1396ماه دی   230شماره    –ماهنامه لویس 

 چکیده کتاب تاریخ آرتساخ)قره باغ(
(22) 

 نگارش: دکتر ادیک باغداساریان

 اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
 

 اسناد دیگري از تاریخ ارمنستان و آرتساخ
 

 نامه وزیر مختار روس به وزیر خارجه ایران -5
 1253شهر رجب المرجب سنة  21تاریخ: 

 فرستنده: وزیر مختار روس
 گيرنده: وزیر خارجة ایران

 باب ایجاد نظم در سرحدات )مسائل اتباع و سرحدات ایران و روس( موضوع: در
 جنابا، جاللت و نبالت نصابا، محبّان نوازا، دوستان استظهارا

ه حاكم چندی قبل ازین نوشته به این مضمون از جناب فرمانفرمای گرجستان به دوستدار رسيد كه چون امنای دولت عليّة ایران خواهش نموده بودند ك 
م حاجي علي اغ و حاكم قراداغ همدیگر را مالقات نموده، نظمي در كار سر حدات آن صفلحات دهند كه مثل نظم سرحدات طالش و اردبيل كه به سعي و اهتماقراب

اهلل خان را كه از جانب عسكر و كولویل لونسكوف در ابتدای بهار یافته است شود، لهذا فرمانفرمای گرجستان حاكم قراباغ را مأمور داشته است كه رفته نعمت
در آن سرحدات نظم جناب امير نظام مأمور است مالقات نموده، به نظم امور سرحدات پردازند و جناب فرمانفرما اميدوار است به طوری كه حاكم اردبيل و طالش 

اهلل خان داده شود كه بالمره ترك سرقت فيمابين نعمتاند چنين نظمي هم در امور سرحدات قراباغ و قراداغ سعي و اهتمام حاكم قراباغ و عالي جاه داده
واهش اوليای سرحدنشينان آن صفحات شود و آسودگي خلق ا لمنتها حاصل آید. توقع آنكه امر و اهتمام جناب فرمانفرما را در باب نظم سرحدات كه حسب الخ

 آگاهي دهند. دولت قاهرة ایران است به عرض امنای دولت قاهرة ایران رسانيده، ایشان را
 1253شهر رجب المرجب من شهور سنه  21في  "تحریرا

 
 نامه مامور دولت به وزیر دول خارجه -6

 1254تاریخ : شهر شوال 
 فرستنده: از مأمور دولت علية حسن علي خان ولد مرحوم اسمعيل خان

 هگيرنده: مقرب الخاقان ميرزا مسعود وزیر دول خارج
 موضوع: تجاوزات سرحدی ایران و روس

 هو

اند كه فرمان اقدس همایون شهریاری روحنافداه كه در باب امور سرحد برحسب استدعای مقرب الخاقان ميرزا وزیر دول خارجه الطاف خاطر واال مخصوص بوده

اهلل تعالي را دیدیم و از فرمایشات مقرره و استاد مكرم حاجي سلمهجناب وزیر مختار دولت بهية روسيه صادر شده بود زیارت شد و نوشتة جناب جاللت مـآب 

توان كرد چرا كه در سرحد طرفين رسد انكار نميافتد و به ظهور ميمطبوعات مؤكدة آنها مطلع شدیم. دزدی و دغلي را كه در سرحد هر دو طرف اتفاق مي

ر به اتحاد دولتين عليتين و حفظ شرایط معاهده طرفين كمال سعي و اهتمام در نظم امور سرحدیه و اند كه كارشان دزدی و سرقت است ما هم نظایالتي نشسته

كنيم دقيقه غفلت ندادیم از چاكران حضرت عليه كه در آذربایجان بودند هر سال معتمدی برای قطع اینگونه دعاوی ایم و مياسترداد اموال مسروقه هميشه كرده

جاه حسين علي خان جاه محمد شریف بيك مأمور شد امسال هم عاليكردند ما نيز گاهي حسين بيك را فرستادیم و پارسال عاليمور سر حد ميالجانبين مأدایره بين

ند بعد از تحقيق و ثبوت ااند كه قرار درستي درین مواد بدهند و مالي كه از طرفين بردهبيات یوزباشي به حكم ما به سرحد رفته و با كماندات قراباغ مالقات كرده

جاه حاجي خان و نوادة مصطفي خان شرواني حكم و مقرر استرداد و عاید دارند دزد و شریر و اینگونه اشخاص از سرحد هردو طرف دور كردند. در باب عالي

دو طرف حدودات و سامان امر فرمای عساكر شده بود كه موافق فصل چهاردهم عهدنامة تركمان چای باید از سرحد دور كرده حكم فصل مزبور نسبت به هر 

دار رابع عسكریه مقتدر گيوركي صاحب نشانة شمشير طالی المرقوم به جهت سفاین بحر خضر صاحب حمایل الكسندر نيوی ذی حمایل مرتبة اولين فرمای مرتبه

معلي  جاهپادشاه اعظم مالك بااالستقالل ممالك ایران هم عالي رفعت واالرتبت رشادت و بهادری نيكورای ردیشچوف اختيار كلي اعطا شده اعلي حضرت كيوان

مشير اكثر امور دولت  شأن و محرم اسرار نهان وجایگاه ایلچي بزرگ دولت ایران كه مأمور دولتين روم و انگليس بوده عمدة االمراء واالعيان مقرب درگاه ذی

 حضور در مرتبة دوم آن صاحب عطای خاص پادشاهي خود از بهية ایران از خانوادة دودمان وزارت و از امرای واقفان

mailto:%20louys_monthly@yahoo.com
http://www.edic-baghdasarian.com/
http://www.louysonline.com/
mailto:louys_monthly@yahoo.com
http://www.louysonline.com/
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Հայաստանի Հանրապետություն 
 

ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանի 

համագործակցությունը զարգանում է 

բնականոն. Սերժ Սարգսյան  

 

 
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է ՆԱՏՕ-ի 

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ռոուզ Գոթեմյոլերին, ով 

Հայաստան է ժամանել մասնակցելու «ՆԱՏՕ-ի շաբաթ» 

միջոցառումներին: 

Ողջունելով հյուրին՝ Հանրապետության Նախագահը 

կարեւորել է Հայաստանում ավանդաբար անցկացվող 

«ՆԱՏՕ-ի շաբաթ» միջոցառումների շարքը՝ լայն 

հասարակությանը Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունների 

մասին պարբերաբար իրազեկելու տեսանկյունից: 

Նախագահ Սարգսյանը գոհունակությամբ է արձանագրել, 

որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ Հայաստանի 

համագործակցությունը զարգանում է բնականոն եւ 

շնորհակալություն է հայտնել ՆԱՏՕ-ի կողմից Հայաստանին 

ցուցաբերվող աջակցության համար: Օգտվելով հանդիպման 

առիթից՝ Հանրապետության Նախագահը խնդրել է իր 

շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքները փոխանցել 

ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին նրա 

պաշտոնավարման ժամկետի երկարաձգման առթիվ: 

Զրուցակիցները երկուստեք ջերմությամբ են հիշել իրենց 

նախորդ հանդիպումները՝ 2011 թվականին, երբ Ռոուզ 

Գոթեմյոլերը ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականն էր եւ 

դրանից հետո՝ ս.թ. փետրվարի 27-ին ՆԱՏՕ-ի 

կենտրոնակայանում Գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգի 

հետ հանդիպման ժամանակ: 

Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերություններից բացի 

հանդիպմանն անդրադարձ է եղել Հայաստանի արտաքին եւ 

անվտանգային քաղաքականությանը, տարածաշրջանային 

զարգացումներին եւ այդ համատեքստում ԼՂ հիմնախնդրի 

կարգավորման բանակցային գործընթացին: ՆԱՏՕ-ի 

Գլխավոր քարտուղարի տեղակալը Հանրապետության 

Նախագահից հետաքրքրվել է նաեւ Սահմանադրության 

փոփոխություններից հետո Հայաստանում կառավարման 

նոր համակարգի անցնելու կապակցությամբ իրականացվող 

գործընթացներով: 

Ռոուզ Գոթեմյոլերը շնորհակալություն է հայտնել 

Հայաստանին այն վճռական ու հետեւողական 

աջակցության համար, որ իրականացնում է միջազգային 

խաղաղապահ գործողություններին ակտիվ 

մասնակցությամբ՝ իր կարեւոր ներդրումն ունենալով 

միջազգային խաղաղության ու անվտանգության 

ապահովման գործում: 

ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի տեղակալը 

գոհունակությամբ է խոսել Հայաստանի հետ Անհատական 

գործընկերության գործողությունների ծրագրի (ԱԳԳԾ) 

իրականացման մասին՝ նշելով, որ հաջողությամբ 

իրականացվել է չորս ծրագիր, եւ արդեն հաստատվել է 

Հայաստան-ՆԱՏՕ 2017-2019թթ. հինգերորդ ծրագիրը: 

 

Հայտնաբերվել է Մուսա լեռան հերոսամարտի 

մասնակիցների տարհանման տեսարաններով 

25 լուսանկար. Հայկ Դեմոյան  

 
Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 

ջանքերով հաջողվել է հայտնաբերել մինչ օրս անհայտ շուրջ 

քսանհինգ նոր լուսանկար՝ Մուսա լեռան հերոսամարտի 

մասնակիցներին ֆրանսիական ռազմանավերի միջոցով 

տարհանելու տեսարաններով: Այս մասին Facebook-ի իր 

էջում գրել է Հայոց ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը՝ դա անվանելով 

բացառիկ հայտնագործություն: 

Հայտնաբերված բնօրինակ լուսանկարներն արվել էն 1915 

թվականի սեպտեմբերին, ֆրանսիական ռազմածովային 

նավատորմի սպայի կողմից: Լուսանկարները ներկայացնում 

են նավակներով խաղաղ հայ բնակչությանը դեպի 

ռազմանավեր տեղափոխելու գործողությունները, նավերի 

տախտակամածին նրանց տեղավորումն ու այլ 

տեսարաններ: 

Նորահայտ բնօրինակ այս լուսանկարները հանրությանը 

կներկայացվեն 2018 թ. ապրիլին»,-ընդգծել է Դեմոյանը: 
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Հայաստանը TESLA-ի հետ քննարկում է 

կուտակիչ կայանների ծրագիրը. նախարար 

 

 
 

Հայաստանը TESLA-ի հետ քննարկում է կուտակիչ 

կայաններ կառուցելու ծրագիրը։ Այդ մասին «168 

Ժամ»  թերթի տնտեսական մեկնաբան, B4B.am հարթակի 

հիմնադիր Բաբկեն Թունյանին տված հարցազրույցում 

հայտնել է Կապի, տրանսպորտի եւ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Մանուկյանը։ 

Խոսելով ներդրողների ակումբի ծրագրերի մասին՝ 

նախարարը նշել է. «Առաջինը, որի մասին բազմիցս ասել 

ենք, Շնող ՀԷԿ-ի ծրագիրն է, որը նախնական 

գնահատականներով՝ կկազմի 150-200 մլն դոլար, դա 

խորհրդային ժամանակներից ի վեր չկառուցվող հէկ էր, որի 

նախագծումը սկսվել է դեռ խորհրդային ժամանակներում, 

բայց խորհրդային պետությունը չկարողացավ նույնիսկ 

ավարտել կամ նույնիսկ սկսել շինարարությունը: 

Երկրորդ, արդեն սկսել ենք նախահաշվարկային 

աշխատանքները կոշտ թափոնների վերամշակումից 

էլեկտրաէներգիայի ստացման կայանի կառուցման համար: 

Ծրագիրը դեռ նախագծային, նախահաշվարկային փուլում է, 

բայց նախնական գնահատումներով՝ կկազմի 60-80 մլն 

դոլար, ընդ որում՝ սա կլինի Կոտայքի եւ Սեւանի 

տարածաշրջաններում պիլոտային ծրագիր: Այն հետո 

կտարածվի մնացած բոլոր մարզերում»: 

Ըստ Մանուկյանի, ներդրողների ակումբի ծրագրերից շատ 

կարեւոր նշանակություն ունեցավ Հայաստանում առաջին 

արդյունաբերական նշանակության արեւային կայանի 

կառուցումը: Իր տեսակի մեջ լինելով եզակի՝ այն խթան 

հանդիսացավ, եւ դրանից 6 ամիս անց Հայաստանում 

հայտնվում են նոր արեւային կայաններ: 

«Մի կարեւոր հանգամանք էլ նշեմ, այդ տիպի կայանների 

կողմից արտադրվող էներգիայի ծավալների մեծացմանը 

զուգահեռ՝ ի հայտ է գալիս այդ էլեկտրաէներգիան 

կուտակելու անհրաժեշտություն։ Հակառակ դեպքում մենք 

պետք է արտադրենք ու կորցնենք, քանի որ 

հնարավորություն չունենք այդ պահին սպառելու: Եվ հենց 

դրա հետ է կապված ներդրողների ակումբի հաջորդ 

ծրագիրը, որն այս պահին քննարկվում է TESLA-ի հետ, 

զուգահեռ՝ նաեւ այլ արտադրանքի հետ. փորձում ենք նաեւ 

կառուցել կուտակիչ կայաններ: Առաջին պիլոտայինը կլինի 

Դդմաշենում` մինչեւ 15 մեգավատտ հազորությամբ 

կուտակիչ կայանի կառուցում: Սրա նախնական արժեքը 15-

17 մլն դոլար է: Այս 4 ծրագրերն արդեն ընթացքի մեջ են, 

նախագծային, նախահաշվարկային փաստաթղթերի 

մշակման փուլում են»,- ասել է նախարարը։ 

Իսկ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նշել է. «Եթե մեզ 

հաջողվի իրականացնել այս վերջին ծրագիրը, դա 

սկզբունքորեն կփոխի մեր էներգետիկ անվտանգությունը: 

Թեպետ էներգետիկ անվտանգության տեսակետից մեր 

երկիրն առանց այն էլ Եվրոպայի պետությունների 

մեծամասնությունից շատ ավելի անվտանգ է, այսինքն՝ 

ֆորսմաժորային պայմաններում գազի մատակարարում, եւ 

այլն: Ինչպես պարոն Մանուկյանն ասաց՝ արեւային 

էներգետիկայի զարգացումը կունենար սահման, եթե մենք 

կուտակիչ ակումուլյատորների խնդիրը չենք լուծում, 

որովհետեւ ռեակտիվ հզորության սպառման խնդիր կա»: 

Հարցին,  իսկ այս կուտակիչների ծրագիրը չի՞ հակասում 

«Գազպրոմի» շահերին, վարչապետը պատասխանել է. «Ոչ, 

շուկա է: Ամեն մեկը պետք է փորձի շուկային արձագանքել: 

«Գազավիկները» պետք է մտածեն՝ ոնց են իրենց վաղվա օրը 

կառուցելու»: 

 

Սաթիկ Սեյրանյանն ընտրվեց Հայաստանի 

ժուռնալիստների միության նախագահ 

 

 
 

Հայաստանի ժուռնալիստների միության 12-րդ 

համագումարն այսօր՝ դեկտեմբերի 28-ին, բաց 

քվեարկությամբ Հայաստանի ժուռնալիստների միության 

նախագահ ընտրվեց «168 ժամ» թերթի գլխավոր խմբագիր, 

«Արմենիա» հեռուստաընկերության «Ռ-Էվոլյուցիա» 

հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Սաթիկ Սեյրանյանը:  

Համագումարի ժամանակ Սաթիկ Սեյրանյանի օգտին 

քվեարկեց միության 57 անդամ, եւս մեկը դեմ քվեարկեց: 

Ինքնառաջադրվել էր նաեւ երիտասարդ լրագրող 

Հարություն Ծատրյանը, որն ընդամենը 3 տարի առաջ էր 

անդամակցել միությանը եւ Միության կանոնադրության 

համաձայն իրավունք չուներ լինել թեկնածու, սակայն նիստը 

վարող Նաղաշ Մարտիրոսյանն անտեսեց այդ փաստը եւ 

քվեարկության դրեց նաեւ նրա թեկնածությունը: 

Հարություն Ծատրյանը հավաքեց զրո ձայն: 

https://168.am/2017/12/27/888162.html
https://168.am/2017/12/27/888162.html
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Նշենք, որ համագումարն անցավ բավականին լարված 

մթնոլորտում: Ներկաներից շատերը պնդում էին, որ 

համագումարի անցկացումն անօրինական է, իրենք զանգով 

են իմացել դրա մասին եւ նույնիսկ օրակարգը չունեն: 

«Ոչ մեկս պատվիրակ չենք, զանգել, կանչել են, այս ամենն 

օրենքի շրջանակում չէ: Ինչո՞ւ ենք Գրողների միությունում 

անում մեր համագումարը, ինչո՞ւ ենք մեր Միության շենքը 

վարձով տվել»,- հայտարարեց Լավրենտի Միրզոյանը: 

Հարություն Ծատրյանը նույնպես նշեց, որ սոցիալական 

ցանցից է իմացել համագումարի մասին, ապա 

հետաքրքրվեց, թե ինչու է այդքան քիչ մարդ եկել: 

Հետաքրքրական է, որ Աստղիկ Գեւորգյանը նույնիսկ 

Միության անդամների իրական թիվը չգիտեր, հետեւաբար, 

պարզ չէր, թե անդամների քանի տոկոսն է ներկա այսօրվա 

համագումարին:  

Հիշեցնենք, որ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը 

արդեն 40 տարի (1977 թվականից) ղեկավարում է Աստղիկ 

Գեւորգյանը: 1997 թվականից ի վեր Միությունը 

համագումար չէր անցկացրել: 

Շուրջ 10-15 րոպե տեւած սուր բանավեճից հետո Նաղաշ 

Մարտիրոսյանին վերջապես հաջողվեց թեկնածուներ 

առաջադրելու մասին հայտարարել: Մարտիրոսյանն 

շտապում նիստն ավարտել 1,5 ժամում, քանի որ այդքան 

ժամանակով էին վարձակալել դահլիճը. նա մոռացավ 

առաջադրումից հետո թեկնածուներին ձայն տալ: 

«Սաթիկ Սեյրանյանին բոլորն էլ ճանաչում են, ի՞նչ 

ձեւականությունների հետեւից ենք ընկել, ով Սաթիկ 

Սեյրանյանին չի ճանաչում, իր խնդիրն է»,- ասաց նա: 

Չնայած սրան, Սաթիկ Սեյրանյանն ու Հարություն 

Ծատրյանը ելույթ ունենալու իրավունք ստացան եւ 

ծրագրային դրույթները ներկայացրին: Միության 

նախագահի քվեարկությունից հետո շատերը հեռացան 

դահլիճից, չնայած որ վարչության կազմն էլ պետք է 

ընտրվեր: 

 

Մահացել է ճարտարապետ Ռուբեն 

Հասրաթյանը 

 
 

Երկարատեւ հիվանդությունից հետո՝ 74 տարեկանում 

մահացել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր 

ճարտարապետ Ռուբեն Հասրաթյանը։ 

Ռուբեն Հասրաթյանը ծնվել է 1943 թ. սեպտեմբերի 24-ին, 

Երեւանում։ Նա պետական եւ հասարակական գործիչ 

Գրիգոր Հասրաթյանի որդին է։ 

1967 թվականին ավարտել է Երեւանի պոլիտեխնիկական 

ինստիտուտը։ 1967-1972 թվականներին աշխատել է 

«Երեւաննախագիծ», 1972-1991 թվականներին եւ 1997 

թվականից՝ «Հայպետնախագիծ» (1980-1991 թթ. եւ 1997 

թվականից՝ ճարտարապետության արվեստանոցի 

ղեկավար) ինստիտուտներում, 1991-1997 թթ.՝ 

Երնորոգնախագիծ ինստիտուտի տնօրեն։ 

Ռուբեն Հասրաթյանի համահեղինակային նախագծերով 

իրականացվել են Կապանի թիվ 5 եւ թիվ 6 թաղամասերի 

կառուցապատումը (1981-1986), Գյումրիի (1982), Երեւանի 

«Էրեբունի» (1983, Սոֆիայի «Բիենալե-87» մրց.) 

օդանավակայանները, Երեւանի թեթեւաթլետիկայի ծածկած 

մանեժը (1977), կազմվել Ստեփանավան քաղաքի 

վերականգնման գլխավոր հատակագիծը (1989) եւ 

Ձորագետի ձախափնյա կառուցապատման նախագիծը 

(1989-1991)։ 

Երիտասարդ ճարտարապետների ստեղծագործության 

(1977), «Տարվա լավագույն կառույց» (1984) 

համամիութենական ստուգատեսների դափնեկիր է։ 

Ռուբեն Հասրաթյանը 2004 թվականին Երեւանում 

տեղադրված Գրիգոր Հասրաթյանի հիշատակի հուշաքարի 

ճարտարապետն է, նաեւ 2008 թվականին Երեւանում 

տեղադրված Վիլյամ Սարոյանի հուշարձանի 

ճարտարապետներից մեկը։ 

Նա 2012 թվականին Երեւանում տեղադրված «Վարք 

հավերժության» քանդակի ճարտարապետն է: 

 

Կյանքից հեռացել է գրականագետ  

Ֆելիքս Մելոյանը 

 

 
 

Դեկտ. 15,2017: Կյանքի 77-րդ տարում մահացել 

է Հայաստանի գրողների միության անդամ, 

գրականագետ Ֆելիքս Մելոյանը: Լրագրողների հետ 

զրույցում այս մասին հայտնեց Հայաստանի գրողների 

միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը: «Մահվան 

պատճառը երկարատև հիվանդությունն էր»,- նշեց 

Միլիտոնյանը: 

Ֆելիքս Մելոյանը 1962 թվականին ավարտել է Երևանի 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական 

ինստիտուտի պատմալեզվագրական ֆակուլտետը։ 1962-

1964 թվականներին եղել է «Մետալուրգ» թերթի 

պատասխանատու քարտուղարը։ 1964-1968 թվականներին 

աշխատել է Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և 

արվեստի թանգարանում որպես կրտսեր գիտաշխատող։ 

1966-1971 թվականներին եղել է «Գրական թերթի» 

քննադատության բաժնի վարիչը, 1971-1978 թվականներին 

«Գրական թերթի» խմբագրի տեղակալը։ 1978 թվականի 

օգոստոսից եղել է «Սովետական գրականություն» ամսագրի 

գլխավոր խմբագրի տեղակալը։ 1996-2001 թվականներին 

եղել է ՀԳՄ վարչության քարտուղար։ ՀԳՄ «Նորք» հանդեսի 

խմբագիրն է։ 
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Մավր Դավթյան. եզակի համբերատար 

պետական գործիչը 
21:19 28 դեկ, 2017 

 
Մահացել է Մավր Դավթյանը 

20:22 27 դեկ, 2017 

88 տարեկանում մահացել է հայտնի իրավաբան ու 

պետական գործիչ Մավր Դավթյանը։ Ղեկավարել է 

խորհրդահայ հեռուստատեսության և ռադիո-

հաղորդումների պետական կոմիտեն, 20 տարի եղել է 

Կոմկուսի կենտկոմի անդամ, նորանկախ Հայաստանի 

Առողջապահության նախարարության իրավախորհրդա-

տուն։ Մավր Դավթյանի հոգեհանգիստը տեղի է ունեցել 

դեկտեմբերի 28-ին Սուրբ Հովհաննես եկեղեցում, 

հուղարկավորությունը՝ դեկտեմբերի 29-ին: 

 
 

Արևմտյան Հայաստան 

 
Պոլսո հայոց պատրիարքի տեղապահը 

հայտարարություն է տարածել Երուսաղեմի 

հետ կապված 
 

 
 

Պոլսո հայոց պատրիարքի տեղապահ արք. Գարեգին 

Բեքչյանը անհանգստություն է հայտնել Երուսաղեմի շուրջ 

տեղի ունեցող զարգացումների հետ կապված։ 

Ինչպես տեղեկացնումէ  Ստամբուլի հայկական «Ակոս»–ը, 

արք Բեքչյանի հայտարարության մեջ նշվել է, որ Պոլսո 

հայոց պատրիարքարանում անհանգստությամբ են 

հետեւում Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու 

Թրամփի որոշումից հետո միջազգային լարվածությանը։ 

«Կրոնական առումով աշխարհի եւ մարդկության ժառանգ 

հանդիսացող Երուսաղեմը քաղաքական գործիք դարձնելը 

քրիստոնյաներին, այդ թվում եւ հայ եկեղեցուն ավելի է 

անհանգստացնում։ Անհրաժեշտ է բոլոր կողմերի ջանքերը, 

որ միաստված կրոնների համատեղ սրբավայր հանդիսացող 

Երուսաաղեմը վնաս չստանա»,–նշվել է հայտարարության 

մեջ։ Նշենք, որ Պոլսից հետո հայ եկեղեցու 2–րդ 

պատրիարքարանը գտնվում է Երուսաղեմում։ Հայ եկեղեցին 

Երուսաղեմում համաքրիստոնեական սրբավայրերում մեծ 

իրավունքներ ունի։ 

 

Թուրքիայի Մալաթիայում 2 հազար տարվա 

հնության կարաս են հայտնաբերել 
 

 
 

Թուրքիայի Մալաթիա նահանգում գյուղացիներից մեկը 

այգում 2 հազար տարվա կարաս է հայտնաբերել։ 

Թուրքական Milliyet-ի փոխանցամամբ՝ Մալաթիայի 

Դողանշեհիրի շրջանի գյուղերից մեկում գյուղացին այգին 

ջրելու ժամանակ նկատել է, որ ջուրը մի անկյունում 

միանգամից ներքեւ է իջնում։ Նա սկսել է փորել եւ կավի 

խոշոր կտորի հանդիպել։ 

Գյուղացին հասկացել է, որ հնագիտական իր է հայտնաբերել 

եւ զանգահարել է տուրիզմի եւ մշակույթի վարչություն։ 

Գյուղացու փորած վայրը ժամանած հնագետները նշել են, որ 

հայտնաբերվել է 2 հազար տարվա հնություն ունեցող 

կարաս։ 

Թե ինչ նպատակներով է կարասը օգտագործվել, դեռ 

հայտնի չէ։ 

 
Սփյուռք 
 

Պետք է պայքարել Թուրքիայում 

սեփականության վերադարձի, գործարքների 

սառեցման համար. Հայ արքեպիսկոպոսը՝ 

«Ինջիրլիքի» մասին 

 
«Նրանք, ովքեր այրում են սրբավայրերը, մարդ արարած էլ 

կայրեն». այս բառերով է ռաբբի Արթուր Շնեյդերը բացել 

սրբավայրերի առգրավմանը նվիրված քննարկումը, 

հաղորդում է «Ամերիկայի ձայնը»:  

Վաշինգտոնում անցած կրոնական ազատության 

միջազգային խորհրդաժողովի շրջանակներում 

Արդարադատության եւ մարդու իրավունքների հայկական 

https://www.amerikayidzayn.com/a/4154170.html
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իրավական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Քեյթ 

Նահապետյանը ներկայացրեց Հայոց ցեղասպանության 

տարիներին Թուրքիայում առգրավված հայերի, հույների եւ 

ասորիների սեփականության պատմությունը: 

 

 
 

Նահապետյանի խոսքով, Հայոց ցեղասպանությունը եզակի 

էր նաեւ այն առումով, որ առաջին անգամ 

սեփականությունն առգրավվում էր հատուկ ընդունված 

պետական օրենքների շրջանակներում. «Ավերելով 

համայնքը, զրկելով մարդկանց սեփականությունից, նրանց 

տկարացնում էին, իսկ բռնագրավելով նրանց սրբավայրերը՝ 

նրանց զրկում վերադառնալու հնարավորությունից»: 

Ստեղծված պայմաններում, Նահապետյանի խոսքով, մնում 

է պայքարել այդ սեփականության վերադարձի կամ էլ 

առնվազն՝ դրա շուրջ բոլոր գործարքների սառեցման համար: 

Ի դեպ, մինչեւ Ցեղասպանությունը հայկական 

սեփականություն հանդիսացող հողերի վրա է գտնվում նաեւ 

թուրքական Ինջիրլիքի օդանավակայանը, որը Թուրքիան 

տրամադրում է Միացյալ Նահանգներին, նշում է 

Եկեղեցիների ազգային խորհրդի նախագահ Վիգեն 

արքեպիսկոպոս Այկազյանը. «Մենք այդ երկրում երբեք սոսկ 

փոքրամասնություն չենք եղել. Մենք Կոնստանդնուպոլսի, 

Փոքր Ասիայի եւ Անատոլիայի բնիկ ժողովուրդ ենք»: 

Միայն Անատոլիայում մինչեւ Ցեղասպանությունը գործում 

էր 2600-ից ավելի հայկական եկեղեցի եւ վանք, հիշեցնում է 

արքեպիսկոպոս Այկազյանը: Այսօր գործում է միայն 

Աղթամար կղզու եկեղեցին, այն էլ՝ տարին միայն մեկ օր: 

Հիշեցնենք, որ Թուրքիան չի ճանաչում Հայոց 

ցեղասպանությունը եւ հրաժարվում է որեւէ 

սեփականություն վերադարձնել: 

«Վերջին 10 տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք 

Թուրքիայի իշխանությունների հետ կապ հաստատել 

իրավաբանների միջոցով, սակայն՝ ապարդյուն»: 

Որեւէ աջակցություն չեն ստանում քրիստոնյաները նաեւ 

Եգիպտոսում, Իրաքում եւ Քրդստանում, ավելացնում է 

Վիգեն արքեպիսկոպոս Այկազյանը. «Եգիպտոսի նախագահ 

Սիսիի, կամ Իրաքի վարչապետի, կամ Քրդստանի 

առաջնորդ Բարզանիի հետ հանդիպումների ընթացքում 

նրանք բոլորը խոսքով մեզ աջակցում են, սակայն՝ ոչինչ չեն 

անում: Ցավոք, նման պայմաններում, 10-15 տարի անց 

Իրաքում այլեւս որեւէ քրիստոնյա չի մնալու»: 

Իրավիճակը հնարավոր է փոխել միայն նոր քայլերի շնորհիվ, 

նշում է արքեպիսկոպոսը, հակառակ դեպքում, այն հողում, 

որտեղ ծնվել է քրիստոնեությունը, այլեւս քրիստոնյա չի մնա: 

 

Վրացահայ առաջին կին տիեզերագնացը 

NASA-ի պարգեւի է արժանացել 
 

 
NASA-ի տիեզերագնաց Հայդի Ֆայֆերը Վրաստանի 

քաղաքացիական ավիացիայի  առաջին եւ դեռեւս միակ կին 

տիեզերագնաց 25-ամյա Նադեժդա Բենքլյանին 

պարգեւատրել  է ԱՄՆ դեսպանատան «Կանացի 

լիդերության եւ խիզախության» պարգեւով։ Այս մասին 

հայտնում է «Sputnik Գրուզիան»։ 

Պարգեւատրման արարողությունը կայացել է Վրաստանի 

Ավիացիայի համալսարանում, որի շրջանավարտ է նաեւ 

Բենքլյանը։ Դրա հետ մեկտեղ, Տիեզերագնացության եւ 

տիեզերքի ուսումնասիրության ազգային գործակալության 

(NASA) տիեզերագնացը  հանդիպել է նաեւ ուսումնարանի 

ուսանողների հետ եւ կիսվել իր փորձով։ 

Ֆայֆերը ոչ միայն 1993 թվականից NASA–ի տիեզերագնաց 

է, այլեւ ԱՄՆ նավատորմի կապիտան։ Տիեզերագնացն 

առաջին անգամ տիեզերք է դուրս եկել 2006 թվականին։ 

«Սա ինձ համար մեծ պատիվ է, բացի այդ, այս պարգեւը 

հանձնել է շատ կարեւոր անձնավորություն։ Ես հիացած եմ 

նրանով։ Սա այնպիսի անհավանական զգացում է, երբ 

այդպիսի մեկը հիացած է քեզնով։ Պարզվում է, նա 

ցանկացել է օդաչու դառնալ , բայց տեսողության հետ 

կապված խնդիրների պատճառով չի կարողացել»,- ասել է 

Բեքլյանը «Sputnik Գրուզիային»։ 

Մի քանի ամիս առաջ Բենքլյանը սկսել է աշխատել «Georgian 

Airways» վրացական ավիաընկերությունում եւ օրինակ է 

դարձել այն բանի, որ կինը կարող է կատարել տղամարդու 

գործ, եւ ապացուցել, որ ինքնաթիռը կառավարել նրա մոտ 

ավելի վատ չի ստացվում, քան տղամարդկանց։ 

 

Ստամբուլում տեղի է ունեցել վերանորոգված 

հայկական եկեղեցու օծումն ու բացումը 
 

Ստամբուլի Քուրուչեշմեյի Երեւման Սուրբ Խաչ եկեղեցին 

իր դռներն է բացել հավատացյալների առաջ։ 

Ինչպես տեղեկացնում է Ստամբուլի հայկական «Ակոս»–ը, 

Երեւման Սուրբ Խաչ եկեղեցին օծել է Պոլսո հայոց 

պատրիարքարանի կրոնական խորհրդի առաջնորդ, 

եպիսկոպոս սահակ Մաշալյանը։  Իր խոսքում Սահակ 

Մաշալյանը նշել է, որ անհրաժեշտ է տեր կանգնել հայ 

համայնքի համար մեծ կարեւորություն ներկայացնող 

եկեղեցիներին։ «Պետք է մեր եկեղեցիները բաց պահենք ու 

աղոթենք։  Եկեղեցիները հասարակության սիրտն են։ Ես 

այսօր այստեղ տեսնում եմ նաեւ Սուրբ Խաչ դպրեվանքի 
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սաներին։ Ցանկանում եմ նրանց տեսնել նաեւ ամեն կիրակի 

պատարագների ժամանակ»,–ասել է եպիսկոպոս 

Մաշալյանը։ 

Այնուհետ խոսքով հանդես է եկել եկեղեցու հիմնադրամի 

անդամ Սարո Բենքլիյանը, եւ եկեղեցու վերանորոգմանը 

ֆինանսական աջակցություն ցույց տվողներին 

շնորհակալություն հայտնել։ 

 

Իրանի նախագահը հայկական երկու 

ընտանիքի է այցելել  
 

 
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին կիրակի երեկոյան 

հայկական երկու ընտանիքի է այցելել քրիստոնեական 

Սուրբ Ծննդյան տոնի կապակցությամբ: Նրա այցելած 

ընտանիքների որդիները՝ Էդվին Շահմիրյանը եւ Ժորժ-

Քեշիշ Հարությունը զոհվել են 1980-ականներին Իրանի եւ 

Իրաքի միջեւ տեղի ունեցած երկարատեւ պատերազմի 

ընթացքում: Հասան Ռոհանիի այցելությունների մասին 

տեղեկատվությունը, լուսանկարները տեղադրված են Իրանի 

նախագահի պաշտոնական կայքում: 

«Ազատություն» ռադիոկայանի փոխանցմամբ, իրանա-

իրաքյան պատերազմում զոհված Էդվին Շահմիրյանի 

ընտանիքում շնորհավորելով Սուրբ Ծնունդը, Հասան 

Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը գնահատում է 

պատերազմի նահատակների հավատարմությունն ու 

ինքնազոհությունը եւ հարգանքով լի է նրանց ընտանիքների 

հանդեպ: Շահմիրյանների ընտանիքում Հասան Ռոհանին 

ասել է, որ այս օրերը ուրախություն են Իրանի ամբողջ 

ժողովրդի եւ աշխարհի համար, հատկապես «մեր հայ եւ 

քրիստոնյա քաղաքացիների համար, եւ ես ուրախ եմ 

այցելություն կատարելով այս երեկո», - նշել է Իրանի 

նախագահը: 

Արձագանքելով Էդվին Շահմիրյանի մոր ուրախությանը, 

շնորհակալությանը, որ Իրանի նախագահը այցելել է իրենց 

ընտանիք, Ռոհանին ասել է. - «Սա մեր պարտքն է, 

ամենաքիչը, որ կարող ենք անել նահատակների սիրելի 

ընտանիքների համար: Դուք ձեր որդուն նվիրել եք 

պաշտպանելու երկիրն ու Իրանի ժողովրդին, եւ անկասկած 

բարձր տեղ ունեք Ամենակարողի կողքին»: 

Ռոհանին ասել է, որ Իրանի ժողովուրդը միշտ գոհ է իր հայ 

քաղաքացիներից, նրանց համարում է «վստահելի, 

աշխատասեր եւ ազնիվ քաղաքացիներ, որոնք սիրում են 

իրենց երկիրը»: 

Կրոնական դավանանքի առումով իսլամական 

հանրապետության նախագահ, դոկտոր Ռոհանին ասել է, որ 

«Իրանի ժողովուրդը Հիսուս Քրիստոս մարգարեին, 

Մուհամադ մարգարեին, Նոյ մարգարեին, Իբրահիմ 

մարգարեին եւ Մովսես մարգարեին համարում է մեծ 

մարգարեներ, որոնք օրհնություն եւ բարօրություն են բերել 

մարդկությանը»: 

Ժորժ-Քեշիշ Հարությունի ընտանիքում շնորհավորելով 

Սուրբ Ծնունդը՝ Ռոհանին ասել է, որ «Հիսուս Քրիստոսի 

բնույթը եւ ուսմունքը կարող են մարդկությանը բերել 

խաղաղություն եւ համատեղ խաղաղ գոյակցություն»: 

Ողջունելով պատերազմի նահատակների ընտանիքների 

ինքնազոհությունը եւ համբերությունը, Հասան Ռոհանին 

ասել է, որ Իրանի ամբողջ ժողովուրդը պաշտպանում է 

սիրելի նահատակների արյունը, որոնք իրենց կյանքը 

զոհաբերելով պաշտպանել են Իրանի հողը: 

Ռոհանին ընդգծել է, որ Իրանում բոլոր կրոններն ու էթնիկ 

խմբերը ուրախությունների կամ տխրությունների օրերին 

կանգնած են կողք-կողքի: «Մեր ժողովուրդը միշտ կողք-

կողքի է եղել ու կշարունակի այդպես մնալ», - ասել է նա: 

Իրանահայ երկու ընտանիքներ այցելությունների ժամանակ 

Հասան Ռոհանիին ուղեկցել է նահատակների եւ 

վետերանների հարցերով փոխնախագահը, ով նաեւ 

զոհվածների ընտանիքներին հուշագրեր է հանձնել: 

 

 
 

Սինգապուրի հայերը ցանկանում են իրենց 

ավանդն ունենալ երկրի մշակութային 

ժառանգության պահպանման գործում 

 
News Asia  սինգապուրյան գործակալությունը հրապարակել 

է երկրի  փոքր հայ համայնքի ոչ նյութական 

ժառանգությանը, այդ թվում՝  մշակույթի ու սովորույթների 

պահպանմանը նվիրված լայնածավալ հոդված: 

https://www.azatutyun.am/a/28937728.html
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Հոդվածում նշվում է, որ այս պահին համայնքը բաղկացած է 

ընդամենը 60 մարդուց, որոնք տոներին հավաքվում են տեղի 

հայկական եկեղեցում: 

Հայ համայնքը Սինգապուրի ոչ նյութական մշակութային 

ժառանգության օրինակներից մեկն է: Հաջորդ տարվա 

ապրիլին երկիրը նախատեսում է սկսել երկրի մշակութային, 

այդ թվում՝ ոչ նյութական ժառանգության պահպանման 

ծրագիր: Ծրագիրը ներառում է համապատասխան ցուցակի 

կազմում, եւ այն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի  դատին հանձնելը։ 

Այս իմաստով հայ համայնքը ակնկալում է, որ իր ձայնը եւս 

լսելի կլինի: Գեւորգ Սարգսյանի եւ նրա կնոջ գլխավորած 

հայկական համույթը տարվա ընթացքում մի քանի 

համերգներով է հանդես եկել: Սարգսյանը հույս ունի, որ 

հայկական թանգարան եւ պատկերասրահ կբացվի այստեղ: 

«Մենք քիչ ենք, բայց մենք մեր ներդրումն ենք կատարում 

պատմությանը մեջ: Այն տեսանելի կամ ճանաչված չէ, բայց 

կա»,-ասել է Սարգսյանը: 

 

Թբիլիսիում Թանդոյանց Սուրբ Աստվածածին 

հայկական եկեղեցու հարցը պետք է համայնքը 

որոշի. Վիրահայոց թեմի առաջնորդ 

 

 
 

Թբիլիսիի Թանդոյանց Սուրբ Աստվածածին հայկական 

եկեղեցու հետ կապված հարցը Հայաստանի նախագահին է 

ներկայացվել ընդհանուր համատեքստում, սակայն այս 

հարցի կարգավորմամբ պետք է զբաղվի Վրաստանի հայ 

համայնքը: Այս մասին Թբիլիսիում լրագրողների հետ 

զրույցում ասել է Հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց 

թեմի առաջնորդ Վազեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը: 

Նրա խոսքով՝ Վրաստանում հայկական ժառանգության հետ 

կապված խնդիրները պետք է լուծի հայ համայնքը եւ հասնի 

նրան, որ հայկական պատմական եւ մշակութային 

հուշարձաններին վնաս հասցնողները պատժվեն: 

«Մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է՝ մենք չենք ցանկանում, որ 

Սուրբ Էջմիածինը եւ Երեւանը զբաղվեն Վրաստանում 

հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման հետ 

կապված խնդիրներով: Այս իրավիճակը կարող է 

միջպետական եւ միջեկեղեցական խնդիրների հանգեցնել: 

Հետեւաբար՝ այդ հարցով պետք է զբաղվի Վրաստանում հայ 

համայնքն ինքը»,- նշեց Միրզախանյանը: 

Եպիսկոպոսը հայտնեց, որ եթե Թանդոյանց եկեղեցու հետ 

կապված հարցը մինչեւ ընթացիկ տարեվերջ չլուծվի, ապա 

հայ համայնքը Վրաստանի կառավարությանը դատի կտա, 

ինչպես նաեւ հարցի լուծմանը կներգրավի միջազգային 

կառույցներին: 

Հիշեցնենք, որ 2017 թվականի հուլիսին Վրաստանի 

կառավարությունը Թբիլիսիում Թանդոյանց Սուրբ 

Աստվածածին եկեղեցին, որը կառուցվել է 19-րդ դարում, 

հանձնել է Վրաստանի Պատրիարքարանին: 

Ավելի վաղ այս թեմայով Վրաստանի Տոլերանտության եւ 

բազմազանության ինստիտուտը հոդված էր պատրաստել, 

որում մասնավորապես նշված էր. «2017 թվականի հուլիսին 

Վրաստանի կառավարությունը Վրաց ուղղափառ եկեղեցուն 

է հանձնել վնասված եկեղեցի, որը գտնվում է Թբիլիսիում 

Աղմաշենեբելի 38 հասցեում, եւ նրան հարող տարածքը: 

Սակայն մինչեւ դա, պետությունը չի ուսումնասիրել 

տաճարի ծագումը եւ նրա մշակութային ու կրոնական 

նշանները, մինչդեռ Պատրիարքարանն արդեն եկեղեցում 

տարբեր տեսակի աշխատանքներ է իրականացնում»: 

 

Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը խստորեն 

քննադատել է Արամ Աթեշյանին 

 
Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը պաշտոնական 

հայտարարություն էհայոց-պատրիարքութենէն-

լուսաբանութիւ/  տարածել՝ անդրադառնալով Արամ արք. 

Աթեշյանի՝ Երեւանում արած հայտարարություններին։ 

«Այսպիսով հայտնի դարձած է թե ճշմարտությունները 

խեղաթյուրելու, գործընթացին մոտ չկակգնած անձանց 

խաբելու իր նախաձեռնությունները, որ հաճախխ տեսնում 

ենք Թուրքիայում, կշարունակեն անցնել երկրի 

սահմաններից։ Արամ Արքեպիսկոպոսի նման վարմունքը 

պատշաճ չէ անհատին, մանավանդ եկեղեցականին»,- 

ասվում է հայտարարության մեջ։ 

«Արամ Արքեպսիսկոպոսը պնդում է, թե 

Թուրքիայի  Հանրապետության համար ինքը դեռ 

Պատրիարքական Փոխանորդ է, քանի որ պետությունը չի 

ճանաչում այժմյան տեղապահին։ Տեղապահի ընտրությունը 

մեր եկեղեցու ներքին հարցն է։ Կը կատարվի ըստ կարգ ու 

կանոնների եւ ավանդությունների։ Ուստի մարտի 15-ին 

Եկեղեցական Համագումար Ժողովի գումարմամբ կայացած 

ընտրությամբ, որի թեկածունեից մեկն էլ ինքն էր, 

տեղապահն ընտրվել է ըստ կանոնի։ Իր առաջին 

պարտականությունն էր հարգանքով ընկալել ընտրության 

արդյունքը ու խուսափել՝ մեր եկեղեցու մանավանդ այսպիսի 

տագնապալի ներքին մեկ հարցը հրապարակային եւ 

խեղաթյուրիչ արտահայտություններով բանավեճի նյութ 

դարձնելուց»։ 

Պոլսո Հայոց պատրիարքարանը խստորեն քննադատել է 

Արամ Աթեշյանի հայտարարությունները՝ մեկ առ մեկ 

անդրադառնալով դրանց։ 

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/
http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/hy/
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Միջազգային          
 

Թուրքական համալսարանի պրոֆեսորը 

իջեցրել է Ադրբեջանի դրոշը եւ պահանջել հետ 

վերադարձնել Հայաստանի դրոշը  

 
Թուրքիայի Բուրսա քաղաքի Ուլուդաղի 

համալսարանում  Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դրոշների հետ 

կապված սկանդալ է առաջացել։ 

Ուլուդաղի ադրբեջանցի ուսանողները հայտարարել են, թե 

դեկտեմբերի 5–ին նկատել են, որ Ադրբեջանի դրոշը բացակայում է 

համալսարանի առջեւից։  Համալսարանում նրանց պարզաբանել 

են, թե դրոշների նորացում է տեղի ունենում եւ մեկ շաբաթ անց նոր 

դրոշ կտեղադրվի։ 

Մեկ շաբաթ անց ադրբեջանցի ուսանողները  տեսել են, որ դեռ 

դրոշը չկա, համալսարանի ղեկավարությանը հայտնել են, որ 

ցանկանում են իրենց ուժերով կախել Ադրբեջանի դրոշը։ 

 Սակայն դրոշների հարցերով պատասխանատու, իսլամի 

պատմության դասախոս, պրոֆեսոր Սալիհ Փայը ադրբեջանցի 

ուսանողներին ասել է, որ օրեր առաջ անհետացել է Հայաստանի 

դրոշը եւ կասկածը հենց ադրբեջանցիների վրա, եւ եթե նրանք 

վերադարձնեն Հայաստանի դրոշը, պրոֆեսորը կկախի նաեւ 

Ադրբեջանի դրոշը։ 

Ադրբեջանցիները հաջորդ օրը որոշել են գնալ համալասարան եւ 

ինքնուրույն կախել իրենց երկրի դրոշը, սակայն նրանք շատ են 

զարմացել, երբ տեսել են մեծ թվով ոստիկանական մեքենաներ 

համալսարանի բակում։ 

Ադրբեջանցի ուսանողները ստիպված համալսարանից դուրս են 

բողոքի ակցիա իրականացրել։ 

Այս թեման մեծ արձագանք է գտել միայն ադրբեջանական 

մամուլում։ 

 

Հասարակական    

 
«Ադրբեջանը քաղաքակրթությունից դուրս». 

Գիրք այն մասին, թե ինչպես են պետական 

ծրագրով ոչնչացնում հայկական 

հուշարձանները  
2017 թվակլանի սկզբին «Հայկական ճարտարապետության 

հետազոտությունների հիմնադրամը» «Ադրբեջանը 

քաղաքակրթությունից դուրս» վերնագրով գիրք է 

հրապարակել այն մասին, թե ինչ է պատահել հայկական 

պատմամշակութային հուշարձանների հետ, որոնք գտնվում 

են ժամանակակից Ադրբեջանի տարածքում: Այս մասին 

2017 թվականի ամփոփիչ մամուլի ասուլիսում ասաց 

հիմնադրամի ղեկավար, հուշարձանագետ Սամվել 

Կարապետյանը: 

Նրա խոսքով՝ գրքի վերնագիրն արդեն խոսում է դրա 

բովանդակության մասին. գրքում ներկայացված է, թե 

ինչպես են պետական ծրագրով զինված ուժերի կիրառմամբ 

անցած 2 տասնամյակում ոչնչացվել Ադրբեջանի տարածքի 

հայկական հուշարձանները: «Այս ամենը տեղի է ունեցել այն 

նույն սցենարով, ինչ 1940-ական թվականներին 

Թուրքիայում»,- ասաց նա: 

 

 
 

Գրքում ներկայացված են տեղանքի մանրամասն 

քարտեզներ, լուսանկարներ, որոնցում երեւում է, թե 

հուշարձանն ինչպիսի տեսք է ունեցել մի քանի տարի առաջ, 

եւ ինչպիսի տեսք ունի հիմա: Գրքի մեջ է ընդգրկված նաեւ 

Շամխորի շրջանի Գոլիցինո գյուղի ռուսական եկեղեցին, 

որը նույնպես ավերված է: 

Մասնագետը հավելեց, որ գիրքը հրատարակվել է 3 լեզվով՝ 

Ադրբեջանին դիմակազերծ անելու նպատակով, որը փորձում 

է աշխարհին ներկայանալ որպես քաղաքակիրթ երկիր: 

«Սա իսկապես քարոզչական իմաստով Ադրբեջանի դիմակը 

պատռող մի հատոր է, որը ցույց է տալիս, թե ինչ 

հակամշակութային երկիր է Ադրբեջանը, եւ ինչ 

ծայրահեղական, վանդալական վերաբերմունք ունի 

հատկապես հայ մշակույթի նկատմամբ»,- ասաց նա։ 

Գրքի տպաքանակը 1000 օրինակ է, մոտ 40 օրինակ 

հիմադրամը նվիրել է ՀՀ ԱԳ նախարարությանը: 

Հիմնադրամից ԱԳՆ-ն գնել է եւս 60 օրինակ: Սամվել 

Կարապետյանի խոսքով՝ առաջին անգամ է այսպիսի բան 

լինում, որ ԱԳՆ-ն իրենցից գիրք գնի քարոզչական 

նպատակով: 

Գրքի հրատարակման հովանավորն է «Մոնարխ» 

ընկերությունը, որին գտել է Քաղաքաշինության կոմիտեի 

ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը: 
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Հատուած Ստեփան Սապահ-Գիւլեանի 

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԸ հատորից 
 

 
 

ՀՈԳԵԶՄԱՅԼՈՒԹԵԱՆ ՔԱՂՑՐ ՎԱՅՐԿԵԱՆՆԵՐՈՒՄ.- Դա 

1895ի վերջերը, այն օրերումն էր, երբ ամէն րոպէ սպասւում էր 

Մայիս 11ի Ծրագրի վերջնական ձեւի ընդունելութեանը, 

ստորագրութեանը եւ գործադրութեանը: Լորդ Սոլզբրին իր 

յաւելուածական առաջարկը բերել եւ խնդիրը կարգադրուելու 

վրայ էր: Դեռ Բերլինից արտաքոյ կարգի «Օսմանեան Գերման» 

պատուիրակութիւնը Պետերբուրգ գնացած չէր, – սուր 

հակամարտութիւններ, չէզոքացումի ճիգեր տեղի չէին ունեցած, 

եւ խօսքը անգղիական դիւանագիտութեանն էր, որ վարում էր 

ընդհանուր համաձայնութիւնը: 

Դա կեանքի մի վարդաստան էր, անե՜զր, անսահմա՜ն, 

հազարաւոր անուրջներով լի: 

Այդ օրերի մէջ՝ կա՞ր մէկը, որ յեղափոխական չլինէր. ո՞վ իրեն Ս. 

Դ. Հնչակեան չէր համարում. ո՞րն էր անժպիտը. ո՞ր հոգին էր, որ 

անո՜յշ, քա՜ղցր զմայլանքների մէջ չէր ընկած եւ ինքն իրեն 

հպարտ չէր զգում՝ իր Ազգովը, իր Հայ լինելովը: 

Մակընթացութեա՜ն վայրկեաններ, երբ սաստիկ փոթորիկներից 

յետոյ՝ նաւակը բարձրանում էր դէպի վե՜ր, դէպի անքո՜յթ 

նաւահանգիստ: 

Ուրեմն կատարւո՞ւմ էր, իրականանո՞ւմ էր ա՛յն, ինչ որ 

պատանեկութեան օրերի երազն էր, – ինչ որ օդի, 

բարձունքների, անսահմանութեան մէջն էր փնտռվում: 

Վերջապէս գալի՞ս էր ոգի, նա մարմի՞ն էր առնում Հայաստանի 

լեռներից, ձորերից, աղբիւրներից, ծառ ու ծաղկունքներից: Մեր 

նախահայրերի թողած անանց յիշատակները, ուրեմն՝ անօգուտ 

վկաններ չէի՞ն եղած. մեր անհուն տառապանքը, ցաւը, վիշտը, 

թափած արիւնը, երկնել, պտղաբերե՞լ էին… 

«Տղաքս, աշխատեցէ՛ք, ուժ տուէք, ջանք մի՛ խնայէք. վաղը 

Հայաստանը կ’ազատի, Հայրենիքը, Ազգը ձեզ պէտք պիտի 

ունենայ, չէ՞ որ պետական լեզուն հայերէնը պիտի լինի. դէ՜հ, ձե՛զ 

տեսնեմ, ամբարեցէք, իւրացրէք այդ աստուածային լեզուի 

գանձերը, ինչքան շատ սովորիք՝ դարձեալ սովորելիք կայ, նա 

անսպա՜ռ գանձ է, ճիգ թափեցէ՛ք, կարդացէ՛ք, կարդացէ՛ք եւ ձեր 

երջանկայիշատակ նախահայրերի թողած անգին գանձի վրայ 

զմայլեցէ՜ք…»: Սա էր շարունակական յորդորը 

Հայկաբանութեան ուսուցիչ՝ Մկրտիչ Պալեանի, դեռ 1879ին: 

Դա այլեւս պատանեկան վառ երեւվակայութեան սահմանի մէջը 

չէ՞ր: 

Ու «Ձայն տուր, ո՛վ ծովակ»ի անուրջը իրականանալու վրա՞յ էր: 

Կարելի՞ էր հոգեզմայլութեան մէջ չընկնել, այդ օրերում: 

Հեւալով՝ ներս վազեց, Սեբաստացի, դերձակ, համայն հոգի, ջիղ 

ու նեարդ կազմող մեր ընկեր Արտաշէսը: Ու պոռա՜ց, ճչա՜ց, 

հեկեկալով, թռչկոտելով. – «Ընկե՛ր, խենթանա՜մ պիտի, 

խենթանա՜մ… Հայաստանը ազատուի պիտի… ազատ 

Հայաստան պիտի ունենանք, մեզ իշխանութիւն կուտան… 

խենթանա՜մ պիտի, խենթանամ…»: 

Ու խեղճ ընկերը՝ ինքը իրենից դուրս եկած թէ՛ արտասւում, թէ՛ 

պարում էր: 

-Արտաշէս, փոխանակ խենթանալու, խելքդ պահիր ազատ 

Հայաստանի համար, դուն պէտք պիտի գաս, ասում եմ: 

-Չէ, ընկեր, չէ՛, խենթանամ պիտի… չեմ դիմանար, խենթանալ 

կուգայ…: 

Սա մի նմոյշ հոգեկան վիճակ էր: 

Պարիզի անգղիական ճիւղի՝ մամուլի սէնդիկատի անդամ էի: 

Լոնտոնի «Դէյլի Քրօնիկլ»ի թղթակից, Պրն. Մակտօնալտը, 

որպէս երիցագոյն անդամ եւ նախագահ, հեռագրով կանչած էր 

յայտնելու, որ իրենց հրահանգուած է Հայկական վեց 

նահանգների Բարձր Քննիչի (Քոմիսէրի) համար՝ պաշտպանել 

իշխան Վալդեմարի թեկնածութիւնը ու հարցնում է՝ «Հայերը, 

ձեր Կուսակցութիւնը ուրիշ մէկը ունի՞…»: 

Երջանի՜կ րոպէներ: 

Մի երկու օր յետոյ՝ հեռագիր եմ ստանում Պրն. Դընի Կօշէնից. 

նա ուզում է գիտնալ թէ ո՞վ է այն Հայ մարդը, որ բոլոր Հայերի 

համակրութիւնն ու վստահութիւնն ունի եւ կարող է Հայկական 

վեց նահանգների Բարձր Քննիչի պաշտօնի համար թեկնածու 

ներկայացուիլ, քանի որ Մայիս 11ի Ծրագիրը շատ յաջող ելքի 

յանգելու վրայ է: 

Պատասխանում եմ, որ այդ մասին դեռ Կուսակցական որոշում 

չունենք. բայց ամենից աւելի հաւանականն է Նուբար Փաշան: 

Ու հարց է գնում թէ, Նապոլէոնի տան անդամներից մէկին 

Հայերը կ’ուզէի՞ն: 

Անմոռաց ժամեր: 

Տնքտնքալով՝ մեզ մօտ է գալիս, մի օր, Ջունդ ասպետը, մեզ 

աւետում է, որ Հայաստանի համար Իշխան ընտրելու վրայ են: 

Յայտնում է, «որ Ն. Վ. Նուբար Փաշան չի ուզեր, որ իր 

թեկնածութիւնը յառաջ մղուի, այլ իր որդու, Պօղոս Փաշայի»: 

Ոգեւորութիւնը ամէն տեղ է. նա իր գագաթնակէտին է հասած: 

Ու այդ հոգեզմայլութեան րոպէներում վայելեցինք հոգեկան մի 

հրճուանք, երջանկութիւն, որ միշտ անմոռանալի, անկեղծ կը 

մնայ: 

Չգիտեմ թէ ի՞նչ զգացին մեր հերոս ընկերները, երբ Ս. Դ. 

Հնչակեան թրի տակից շարան-շարան անցան Թուքր 

զինւորները՝ Զէյթունի բերդի անձնատուութեան ժամանակ: 

Բայց առանց հոգեկան լինելու՝ մի՞թէ կարելի չէ զգալ նրանց 

հոգւոյ խաղացքը: 

Ի՞նչ կը լինի հոգին մի յամառ յաղթողի, երբ իր թշնամուն՝ 

տապալուած, ծունկի վրայ, իր առաջքը չոքած կը տեսնի: – Դա 

Հայ Տիգրաններին, Արտաշէսների՞ն միայն պէտք էր հարցնել: 

Ու այդ վայելեցի՜նք, վայելեցի՜նք՝ ճոխաբար: 

«Իտտիհատ»ականները եկան մեզ տեսնելու. այս անգամ 

գլուխնին կախ, ընկճուած… 

Ո՞վ է թափանցել, կարդացել, հայելու վրայ առել Թուրքի հոգին, 

երբ նա Հային պէտք ունի, նրա օգնութեան անհրաժեշտութիւնն 

է զգում: Այդ րոպէին նրա քծնանքը, շողոքորթութիւնը, 
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Լույս Ամսագիր 
 

ծամածռութիււնները բնորոշիչ, յատկանշական, ինքնուրույն, 

ցեղային չե՞ն: Ո՛վ կեանքի այդ պատկերը տեսած է, նա միայն 

կ’ըմբռնի այդ վայրկեանը՝ ուր որ ենք, դէմ դիմաց: 

«Դոքտոր» Նազըմը ժպտում էր, բայց թոյն էր, բայց հարկ էր 

տեսնում ժպտալ, որովհետեւ պէտք է որ ժպտար… 

Ու ասացին. «Վերջապէս առաք, բարի՜ վայելում, դարձեալ՝ 

որպէս եղբայրներ՝ միասին պիտի լինինք: Դուք Պետութեան 

արեւելյան թումբը պիտի կազմէք եւ մեր ընդհանուր 

վերածնունդի օրինակը, պատճառը դառնաք… Էլ մոռանանք 

մեր կռիւները…» – Երջանի՜կ ականջներ որ այդ բառերը լսեցին: 

Ա՜խ, դա ինչո՞ւ միշտ չլինէր: 

Յետաշրջութեան ոգին տիրեց, րէակցիան եկաւ… էլ կա՞ր մէկը, 

որ երէկուայ իր սիրածին, իր պաշտածին չքարկոծէր, նրան 

դժբախտութեան պատճառ չբռնէր: 

Ո՞վ էր, որ Ս. Դ. Հնչակեաններին հալածելը, հայհոյելը իր 

ազգային պարտականութիւնը չէր համարում: 

Հոգեկան վիճակ, որ յարատեւ, անբաժան, մնայուն է 

սահմանափակ, անպատրաստ, չկազմակերպուած ուղեղների, 

բնաւորութիւնից, ինքնուրոյնութիւնից զուրկ անհատների եւ 

հաւաքական մարմինների համար: 

Այդ էլ եկաւ, տեսանք, շօշափեցինք, ճաշակեցինք: 

Քաղցրութիւնը առանց դառնութեան չի լինիլ, – ասում են: 

ԱՆՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՆ ՕՐԵՐՈՒՄ. -Յետաշրջականութիւնը, 

րէակցիան թագաւորում էր. մտքերի մէջ տիրող պղտորութիւնը 

ընդհանուր էր: Հայկական Դատը թէեւ որոշ չափով 

շարունակում էր եւրոպական դիւանատները զբաղեցնել, բայց 

Համիդի կառավարութիւնը արդէն յաջողել էր զօրաւոր 

կռուաններ յառաջ բերել եւ նրանց վրայ յենուելով՝ իր 

ընդդիմադրութիւնը ուժեղացնել: 

Տեղի ունեցաւ Կ. Պոլսոյ «Օսմանեան բանկայի դէպքը», 26 

Օգոստոս 1896: Հեռագիրը հասաւ Պարիզ, երեկոյան թերթերը 

«Դէպքի» գլխաւոր գծերը պատմելով՝ ամենաբուռն 

յարձակումները գործեցին Հայերի դէմ: Եկաւ եւ ահռելի 

կոտորածի բօթը: Մի քանի օրից յետոյ՝ «Բանկան կոխողների» 

Մարսէյլ բերուիլը հաղորդուեցաւ: Հայկական կոտորածը 

հետզհետէ տարածուիլ սկսեց: Ֆրանսիական թերթերը, 

մանաւանդ կաշառուածները՝ կատաղի թոյն էին թափում, 

մեղադրելով Հայերին, որ նրանք՝ այս անգամ՝ Թուրք 

կառավարութիւնը թողած՝ սկսել են Եւրոպացիների գոյքերին եւ 

ապահովութեռանը ձեռք զարկել. չէր արտայայտւում ո՛չ մի 

արգահատանք՝ դէպի կոտորուողները: Ընդհակառակը՝ շատերի 

թէզն էր՝ ուժեղացնել Թուրք կառավարութեան ձեռքը որպէսզի 

նա կարող լինէր այդպիսի «դէպքերի» կրկնութիւնն արգիլել: 

Դրութիւնը ճմլիչ էր. հարկաւոր էր գործել: 

Ժընէւից, այդ դառն օրերի մէջ, Դաշնակցականները Պարիզի Ս. 

Դ. Հնչակեանների օգնութիւնն էին խնդրել: Դաշնակցականները 

եկան մեզ գտան: Տեղի ունեցաւ ընդհանուր խորհրդակցութիւն. 

գծուեցաւ անմիջական անելիքը: 

Բայց ի՞նչ բացատրութիւն տալ, ինչո՞ւ, ի՞նչ նպատակով էին 

Դաշնակցականները «Բանկան» մտել. որո՞նք էին «Դէպքը» 

յառաջացնող պատճառները, ի՞նչ արդարացում. սրանք նախ 

ճշտել պէտք էին, որովհետեւ Միւնիր Բէյը եւ իր 

տրամադրութեան տակ եղող թերթերը ամենասեւ գոյներով էին 

նկարագրում «Դէպքը» եւ պարզապէս ասում էին, որ նա 

ռուսահայ ոչնչականների մի ձեռնարկն էր, բնական կողոպտելու 

եւ եւրոպացիներից վրէժ առնելու՝ իրենց միւս երկրների 

անիշխանական ընկերների համար, եւ այլ տասը տեսակ 

ափեղցփեղութիւններ: 

Դաշնակցական ներկայացուցիչը եւ իր ընկերները որոշեալ մի 

լուրջ պատճառաբանութիւն ներկայացնել չկարողացան: 

Ժողովրդականներից ոմանք առաջ բերեցին «Եւրոպական 

շահերը խանգարելու» տեսութիւնը. բայց դա ո՛չ միայն 

անբաւարար, այլեւ սխալ համարուեցաւ, աչքի առաջ ունենալով՝ 

որ մի դրամատան, առ առաւելն գանձի եւ պաշտօնեանների 

ոչնչացումովը՝ Եւրոպական շահերը չէին կարող վտանգուել՝ 

ընդարձակ Թիւրքիայի մէջ, ուր այդ շահերը ամէն տեղ էին: 

Իրաւ է, Ս. Դ. Հնչակեաններն էլ ժամանակին գործ են ածել 

«Եւրոպական շահերի խանգարումի» տեսութիւնը, որ 

Հայկական Դատը եւ նրա բազուկը ներկայացնող Հայ 

Յեղափոխութիւնը պիտի գար Հայաստանից եւ Հայ Ազգից 

քաղաքական այնպիսի նոր գոյացութիւններ ստեղծելու, որ 

Եւրոպական Պետութիւնները՝ նոյնիսկ իրենց քաղաքական եւ 

տնտեսական շահերի տեսակէտով՝ աւելի լաւ պիտի համարէին 

Հայ քաղաքական Մարմնի վրայ յենուելու, քան Թուրք, որ 

արդէն մեռնում էր եւ չէր կարողանում Ժամանակակից Կեանքի 

բարդ պահանջներին յարմարուելու: 

Ժամանակին Ֆրանսիայի Արեւելյան քաղաքականութիւնն էր 

յենուել Լեհերի վրան, բայց յետոյ նրանց թողնելով՝ կրթնել սկսաւ 

ճիշդ հակառակորդ կողմի՝ Ռուսների վրան: Շատ առաջ՝ 15 եւ 

16րդ դարերում, Անգլիան բարեկամ էր Ռուսաստանին՝ ընդդէմ 

Թիւրքիայի. վերջը՝ իր քաղաքական կողմանցոյցը հակառակ 

ուղղութեան վրայ դրեց. եւ այսպէս շատ օրինակներ՝ որ 

պատմութեան մէջ պակաս չեն թէ՛ հին եւ թէ նոր 

ժամանակներում: Իսկ այդպիսի մանր դէպքերով, Եւրոպական 

չնչին գումարների ոչնչացումով՝ ո՛չ միայն «Քաղաքական դէպք» 

չէր յառաջանալ եւ Եւրոպական շահերի հաւասարակշռութեան 

նժարը դէպի Հայերը չէր հակիլ, այլ՝ ընդհակառակը. նրանք 

աւելի կը միանային Թուրք կառավարութեան հետ, նրան ուժ կը 

տային, այդպիսի «մանր դէպքեր» իր սաղմի մէջ հետեւանքների 

մասին էլ կա՛մ լուռ հանդիսատես լինելու եւ կամ ձեռքի տակից 

հաւանութիւն տալու, որով՝ կողմնակի կերպով, ծուռ 

ճանապարհով, այդ ուղղութեամբ գնալով՝ մենք աւելի մեր 

թշնամու շահերին եւ թէզին ծառայած կը լինէինք, քան մեր: Եւ 

արդէն, ֆրանսիական թերթերից շատերը այդ ոգով էին սկսել 

արտայայտուիլ: 

Երկար վիճաբանութիւններից յետոյ, գտնուեցաւ միջին 

ճանապարհը. ընդհանուր համաձայնութեամբ ընդունուեցաւ 

մեր բերած հետեւեալ բանաձեւը. «Որովհետեւ հեռաւոր 

գաւառների եւ մասնաւորապէս Հայաստանի մէջ արդէն 

անընդհատ կոտորածներ էին տեղի ունենում, եւ Եւրոպան քար 

լռութիւն էր պահում, յուսահատութիւնը մեզ մղեց դէպի այդ 

ձեռնարկը: Դա մենք ընտրեցինք մի միջոց՝ Եւրոպական 

Պետութիւններին հասկացնելու, որ մեր անզէն ժողովրդին 

անխնայ կոտորում են. դուք պատրաստութիւն ունիք եւ դուք էք 

միայն, որ միջամտելով՝ այդ աղէտների առաջքը կարող էք 

առնել. մենք անիշխանականներ չենք, մեր ձեռնարկը 

անիշխանական չէ. ո՛չ էլ Բանկան կողոպտելու, օդը հանելու եւ 

նրա պաշտօնեաներին սպանելու նպատակ ենք ունեցել. 

ռումբերի գոյութիւնը պարզապէս ինքնապաշտպանութեան 

համար էր եղած»: 

Միւնիր Բէյը եւ իր բերան թերթերը, «Մէշվէրէթ»ն էլ նրանց մէջ, 

առիթ էին գտել. եւ ո՛չ միայն Հայ Յեղափոխականներին 

ամենասեւ գոյներով էին նկարագրում, այլ եւ՝ ածական չէր 

մնում, որ չթափէին Հայ Ազգի գլխին: 

Որքան որ կոտորածը սաստկանում էր, բայց կարեկցութեան 

շշուկ անգամ չկար՝ բացի անգլիական մամուլից. Ֆրանսիականը 

«լռութեան դաւադրութեան» մէջն էր: 

Հարկաւոր էր հասարակական միտքը եւ մամուլը լուսաւորել. 

«Դէպք»ին տալ արժէք եւ որքան կարելի էր մեծ չափով մեր 

Դատի օգտին ծառայեցնել, ինչպիսի նպատակով անշուշտ 

յղացել, գործել էին «Դէպք»ի հեղինակները: 

Դիմեցի Անատոլ Լըռուա Բոլիոյին. պէտք եղած 

յանձնարարագրերը ստացայ: Հարկաւոր եղաւ տեսնել նա՛եւ 

Ակադեմիայի ընդհանուր քարտուղար՝ Ժորժ Պիկոյին. նա էլ 
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ամենայն յօժարութեամբ իր ծառայութիւնը տուեց: Նոյնը արաւ 

ե՛ւ Վանտալը, ինչպէս եւ նշանաւոր պատմաբան Էրնէստ 

Լաւիսը: Հանոտոն արտաքին գործոց նախարար էր. Բարտուն 

էլ՝ ներքինը, Ռիբոն, այժմս ելեւմտից նախարար, ամէնից աւելի 

մեծ ազդեցութիւնն ունէր Հանոտոյի վրայ, որպէս իր նախկին 

աշակերտի. նրա աջակցութիւնը ամէնից աւելի վճռական դեր 

պիտի խաղար: Այդ օրուայ անցքերից անջնջելի կը մնայ 

հետեւեալ իրողութիւնը: Ռիբոյին ներկայացած ժամանակ, երբ 

բացատրում էի եղածը, կոտորուածը, ու հարցը դարձաւ 

կոտորածների շուրջը, որ անգլիական լրագրերը հաղորդել էին, 

թուլութեան մի րոպէին՝ անկարող եղայ արտաքուստ զսպել եւ 

լացայ: Ստացայ իր յանձնարարած այցետոմսը: Հոգւոյ այդ 

փղձկալից տրամադրութեան մէջ՝ դուրս եկայ փողոց եւ հազիւ 

մէկ քանի քայլ առած՝ Ծերակոյտի մեծ դարպասի առաջ՝ 

հանդիպեցայ Ահմէդ Րիզային եւ «Դոքտոր» Նազըմին, որ թեւ 

թեւի տուած՝ ուրախութեամբ ճեմում էին: Ինձ տեսնելիս՝ 

արտասուաթոր աչքերով՝ կանգ առան եւ Ահմէդ Րիզան՝ 

Ներոնին միայն յատուկ մի ժպիտով, Հայի արիւնը ծծող, նրանով 

ուռճացող Թուրքի շեշտով՝ ընդառաջելով՝ ասաց. «Պ. Սապահ-

Գիւլեան, այս անգամ 10 հազարներով են կոտորում… Ո՞ւր 

մնաց Հայկական Դատը, Մայիս 11ի Ծրագիրը, Եւրոպական 

միջամտութիւնը…»: «Դոքտոր» Նազըմը հոգեկան մի առանձին 

ցնծութեամբ աւելացրեց. «Այս մի քանի օրուայ կոտորածների 

թիւը 100 հազարից անցել է. երեւի, էլ Հայ չպիտի թողնեն»: 

Կեանքիս մէջ գլխապտոյտից չպիտի կարողանամ ազատուել՝ 

այդ երկու «թշնամիներ»ի այդ օրուայ հոգեկան հրճուանքը 

աչքիս առաջ պատկերացնելիս»: 

 

Մի քիչ առաջ ունեցած հոգեկան տկարութիւնիցս ամաչելով՝ 

հաւաքեցի ուժերս եւ մի ծակող հեգեհանքով պատասխանեցի. 

«Պրն. Րիզա Բէյ, գիտցի՛ր, համոզուիր՛ր, որ 10 հազարներ 

ունինք կոտորուելու համար. 100 հազարներ էլ՝ Օսմանեան 

բռնապետութիւնը փլցնելու. միլիոններ էլ՝ Ազատ, Անկախ 

Հայաստան առաջ բերելու: Դուք մեռնում էք անհետանալու 

համար, մենք մեռնում ենք վերածնուելու, ապրելու նպատակով: 

Իսկ «Դոքտոր» Նազըմի հրճուանքին էլ այն կասեմ, որ ապագայ 

ազատ Հայաստանի մէջ, մենք ձեզ չենք կոտորիլ, այլ 

քաղաքակիրթ մարդիկը կը դարձնենք. առ այժմս դուք ձեր 

ճանապարհով, մենք՝ մեր: Դեռ կը տեսնուինք»: 

Ու իրարուց հեռացանք՝ առանց ձեռք տալու: 

Ամէն նախապատրաստութիւն տեսնելուց յետոյ՝ կազմուեցաւ 

մի պատգամաւորութիւն՝ 25-30 հոգուց բաղկացած. բացի Ս. Դ. 

Հնչակեան եւ Դաշնակցական ուսանողներից, հարկ 

տեսնուեցաւ առնել մեզ հետ նաեւ Պարիզի հայ գաղութից մի 

քանի Յեղափոխական համակիր անձնաւորութիւններ էլ: 

Այցելութիւններ տրուեցան, անխտիր, բոլոր թերթերին. 

ընդունւում էին ֆրանսիական քաղաքավարութեամբ. 

իւրաքանչիւր խմբագրատուն դասախօսութեանց սրահի էր 

վերածւում. տեղի ունենում երկար բացատրութիւներ եւ 

հակաճառութիւններ: Շատ խմբագրատունների մէջ 

վիճաբանութեանց մասնակցում էին ո՛չ միայն խմբագրապետը, 

այլ բոլոր խմբագիրները, նամանաւանդ քաղաքական մասինը: 

Պատգամաւորութիւնը՝ 3-4 օրուան մէջ՝ հազիւ կարողացաւ իր 

այցելութիւնները գլուխ հանել: Այնուհետեւ դիմումներ 

կատարուեցին նշանաւոր քաղաքական անձնաւորութիւնների 

մօտ՝ խնդիրների իսկութիւնը նրանց էլ բացատրելու համար: 

 

Թրքամոլ թերթեից՝ «Ժուռնալ դէ Դէբա»ն մեզ բացէ ի բաց 

ասաց, որ ֆրանսիական դիւանագիտութիւնը չէր կարող 

նախընտրութիւն տալ Հայկական Շահերին, քանի որ Թիւրքիոյ 

գոյութիւնը իրենց համար անհրաժեշտ էր եւ իրենք միտք ունեին 

նրան հենց դաշնակիցը դարձնել, «Ժուռնալ ի քաղաքական 

մասի խմբագիրը, որ հայտարարեց յօդուածներ էր հրապարակել 

եւ «Բանակայի Դէպք»ի առթիւ Հայերի կոտորածը 

արդարացրել, – փախաւ խմբագրատան ետեւի դռնից, կարծելով 

թէ յարձակում պիտի լինէր իր վրան: Մասնաւոր ունկնդրութիւն 

արեցին մեզ՝ «Լը Տան»ի խմբագրապետներից Հէբրարը, 

Պրեսանսէն եւ Դէշանը: Այդ թերթը այդ ժամանակ, Հանոտոյի 

քաղաքականութեան արտայայտիչն էր: 

«Ժուռնալ դը Պարի»ի գլխաւոր խմբագիրը բացատրութիւնները 

լսելուց յետոյ՝ նոյն երեկոյեան իսկ, եւ այնուհետեւ 

շարունակաբար, կծու յօդուածներ հրատարակեց Հանոտայի 

արեւելյան քաղաքականութեան եւ ֆրանսիական 

անտարբերութեան դէմ, – ճիշդ մեր տուած բանաձեւով էլ 

՝ձեւակերպեց իր տեսութիւնները: «սուառ»ի խմբագիրը իր 

յօդուածը պատրաստեց մեր ներկայութեանը. մի յօդուած էլ 

Պատուիրակաութեան կողմից զետեղեց: Խմբագիրը՝ մի 

կրակոտ երիտասարդ՝ ամէն կողմ հեռախօսներ տալով՝ որոշեց 

նախաձեռնութիւնն ստանձնել. պարիզի ամբողջ 

ուսանողութիւնը ոտքի հանել եւ միաշարան կազմելով՝ 

Պատգամաւորական ժողովին ու Ծերակոյտին ուղարկել՝ 

բողոքելու համար Հայկական կոտորածների դէմ: Մեզ 

թելադրեց այդ մասին Էրնէստ Լաւիսի յօժարութիւնը բերել միւս 

օրը՝ ինչ որ եղաւ: 

Ռոշֆորի «Էնտրանսիժան»ը ուղղակի կրակ ու բոց սկսեց 

ժայթքել. նոյնը արեցին ե՛ւ Տիկին Սէվրինը, Դրիւմոնը, եւայլն, 

եւայլն: 

Պարիզի ամբողջ ուսանողութիւնը միաշարան (մոնոմ) կազմելու 

վրայ էր, երբ ներքին գործոց նախարար Բարտուից հեռաձայն 

եկաւ, որ ֆրանսիական դիւանագիտութիւնը անհրաժեշտ 

միջոցներ ձեռք էր առել՝ կոտորածի առաջն առնելու եւ Մարսէյլի 

մէջ բանտարկուած Հայ յեղափոխականներին «արձակելու», 

որով այդ ցոյցին այլեւս հարկ չմնաց: 

Ֆրանսիական մի պատգամաւորութիւն՝ Վանդալը, Լը Ռուա-

Բոլիոն, Կոմս դը Մէօնը, Դընի Կոշէնը մէջն ունենալով՝ 

ներկայացել էին Հանոտոյին եւ պահանջել եռանդագին 

միջամտութիւն: «Այլեւս ո՛չ մի կաթիլ արիւն». Հանոտոյի տուած 

այդ հրանահգը Կ. Պոլսոյ իր դեսպանին՝ դրա հետեւանքն էր: 

Միւնիր Բէյը եւ «Երիտասարդ Թիւրքերը» այդ օրերը 

կատարեալ համաձայնութեամբ գործեցին: 

Մեզ հետեւելով՝ «Իտտիհատ»ականներին էլ 

պատգամաւորութիւն կազմեցին՝ թերթերին եւ քաղաքական 

անձնաւորութիւններին բացատրութիւններ տալու համար: 

Նրանց ցուցումներն եղած էին.- 

«Բանկայի Դէպք»ը յառաջացնողները Ռուսահայ 

անիշխանականներն էին: 

Ցոյցը եղած էր «Բանկա»ն կողոպտելու եւ օդը հանելու 

նպատակով: Օսմանեան զինուորներն էին, որ իրենց կեանքի 

գնով այդ «ոճիր»ը արգիլիլ էին, որպէս թէ: 

Գաւառների մէջ, ամէն տեղ, Հայերն էին եղած նախայարձակը՝ 

թուրքերի վրան: 

Մինչեւ անգամ «Պըտի Ժուռնալ»ի յաւելուածի մէջ 

հրատարակել տուեցին մի պատկեր, թէ ի՛նչպէս Բիթլիսի մէջ 

զինուած Հայերը յարձակուել էին մզկիթներում աղօթող անմեղ 

եւ անզէն թուրքերի վրայ: 

 

«Մէշվէրէթ»ը Հայկական այդ կոտորածները արդարացնում էր: 

«Իտտիհատ»ականները ոչինչ չխնայեցին մեզ վարկաբեկելու, 

Հայկական Դատը ամենաշփոթ գոյներով ներկայացնելով: 

Հակառակ իրենց ջանքերին, մեծ բան անել չկարողացան: 

Հասարակաց կարծիքը, անկաշառ մամուլը, գլխին տէր, 

հեղինակութիւն ունեցող անձնաւորութիւնները միշտ մեր կողմը 

մնացին եւ պայքարը շարունակուեց: 
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Մոսկվայի Կլոր սեղանը 
 

2017թ. դեկտեմբերի սկզբին Մոսկվայում տեղի է 

ունեցել Իզբորգյան ակումբի <<Կլոր սեղանը>> 

նվիրված Լեռնային ղարաբաղի պրոբլեմին: 

Մասնակցել են  ռուս գործիչներից միյն նրանք, ովքեր 

Ղարաբաղի հարցում պաշտպանում են Ադրբեջանին, 

ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հյուսիսային Կովկասի 

ներկայացուցիչներ; 

Իզբորգյան ակումբն օգտվում է լայն 

հեղինակությունից, բայց ցավալիորեն մեր 

քաղաքագետները, որոնք միայն Հայաստանի 

լրատվամիջոցներով են խոսում Ղարաբաղի 

պաշտպանության օգտին, կարևոր չեն համարում 

մասնակցել այդ ակումբում քննարկվող հարցերին և 

դրա միջոցով ռուս և եվրոպական լսարանին հասցնել 

Ղարաբաղի հարցի օբյեկտիվ պատմությունը:  

Այլապես, Ռուսական տեռուստատեսության հայտնի 

մեկնաբան Մաքսիմ Շևչենկոն չէր հայտարարի, թե  

<<Իմ տեսակետով պատմական ճշմարտությունն 

Ադրբեջանի կողմն է>>: 

Մասնակիցներից <<Ռուսաստան-մահմեդական 

աշխարհ>>ստրատեգիական հետազոտությունների 

կենտրոնի նախագահ Շամիլ Սուլթանովն ասել է 

հետևյալը. Ղարաբաղի հակամարտության լուծումով 

շահագրգռված են նաև Թեհրանի որոշակի խմբեր: 

Դրա հետ միասին Թեհրանն ունի հատուկ 

հարաբերություններ Հայաստանի հետ< Եվ առաջին 

հերթին Դաշնակցության հայկական գլոբալ ցանցի 

միջոցով: Այս կառույցինԻրանական կողմն 

օգտագործում է այն բանի համար, որպեսզի իր 

տեսակետը հասցնի արևմտյան որոշակի 

շրջանակներին>>: 

Իսկ Իզբորգյան ակումբի ղեկավար, <<Զավտրա>> 

թերթի խմբագիր, հայտնի հասարակական գործիչ, 

գրող Ալեքսանդր Պրոխանովն ասել է հետևյալը. 

<<…Բանակցությունները, որ վարվում են Հայաստանի 

և Եվրոմիության միջև կիսափակ ձևաչափով /իսկ այդ 

բանակցությունների նպատակն է Եվրոպային, 

եվրոպացիներին ներքաշել որպես մի նոր խաղացող 

այդ փխրուն աշխարհում/, դրանք ապակայունացնում 

են հենց իրավիճակը: Եվրոպան, ինչպես մենք 

հասկանում ենք, գալիս է ռուսական ազդեցության 

գոտի ոչ թե այն բանի համար, որպեսզի խաղաղություն 

հաստատի, այլ այն բանի համար, որպեսզի 

իրականացնի ոչ կառուցողական ակցիաներ, 

որովհետև Եվրոմիությունը հանդիսանում է 

Ռուսաստանի ստրատեգիական հակառակորդ: 

Ինչպե՞ս կդասավորվեն Ռուսաստանի և 

ժամանակակից Եվրոպայի հարաբերությունները: Դա 

սանկցիաներն են, իսկ Եվրոմիության թիկունքում 

թաքնված է  ՆԱՏՕ-ի ռազմական 

կազմակերպությունը: Եվ ենթադրաբար Եվրոպայի 

մտնելը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի խորքը, ընդլանում է 

նրան, և իհարկե, թուլացնում է Ռուսաստանի դերը>>: 
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 چکیده کتاب تاریخ آرتساخ)قره باغ(
(22) 

 نگارش: دکتر ادیک باغداساریان

 اي از اسناد و مطالب مربوط به تنازع بقاء آرتساخشمه
 

 اسناد دیگري از تاریخ ارمنستان و آرتساخ
 

 نامه وزیر مختار روس به وزیر خارجه ایران -5
 1253شهر رجب المرجب سنة  21تاریخ: 

 فرستنده: وزیر مختار روس
 گيرنده: وزیر خارجة ایران

 باب ایجاد نظم در سرحدات )مسائل اتباع و سرحدات ایران و روس( موضوع: در
 جنابا، جاللت و نبالت نصابا، محبّان نوازا، دوستان استظهارا

ه حاكم چندی قبل ازین نوشته به این مضمون از جناب فرمانفرمای گرجستان به دوستدار رسيد كه چون امنای دولت عليّة ایران خواهش نموده بودند ك 
م حاجي علي اغ و حاكم قراداغ همدیگر را مالقات نموده، نظمي در كار سر حدات آن صفلحات دهند كه مثل نظم سرحدات طالش و اردبيل كه به سعي و اهتماقراب

اهلل خان را كه از جانب عسكر و كولویل لونسكوف در ابتدای بهار یافته است شود، لهذا فرمانفرمای گرجستان حاكم قراباغ را مأمور داشته است كه رفته نعمت
در آن سرحدات نظم جناب امير نظام مأمور است مالقات نموده، به نظم امور سرحدات پردازند و جناب فرمانفرما اميدوار است به طوری كه حاكم اردبيل و طالش 

اهلل خان داده شود كه بالمره ترك سرقت فيمابين نعمتاند چنين نظمي هم در امور سرحدات قراباغ و قراداغ سعي و اهتمام حاكم قراباغ و عالي جاه داده
واهش اوليای سرحدنشينان آن صفحات شود و آسودگي خلق ا لمنتها حاصل آید. توقع آنكه امر و اهتمام جناب فرمانفرما را در باب نظم سرحدات كه حسب الخ

 آگاهي دهند. دولت قاهرة ایران است به عرض امنای دولت قاهرة ایران رسانيده، ایشان را
 1253شهر رجب المرجب من شهور سنه  21في  "تحریرا

 
 نامه مامور دولت به وزیر دول خارجه -6

 1254تاریخ : شهر شوال 
 فرستنده: از مأمور دولت علية حسن علي خان ولد مرحوم اسمعيل خان

 هگيرنده: مقرب الخاقان ميرزا مسعود وزیر دول خارج
 موضوع: تجاوزات سرحدی ایران و روس

 هو

اند كه فرمان اقدس همایون شهریاری روحنافداه كه در باب امور سرحد برحسب استدعای مقرب الخاقان ميرزا وزیر دول خارجه الطاف خاطر واال مخصوص بوده

اهلل تعالي را دیدیم و از فرمایشات مقرره و استاد مكرم حاجي سلمهجناب وزیر مختار دولت بهية روسيه صادر شده بود زیارت شد و نوشتة جناب جاللت مـآب 

توان كرد چرا كه در سرحد طرفين رسد انكار نميافتد و به ظهور ميمطبوعات مؤكدة آنها مطلع شدیم. دزدی و دغلي را كه در سرحد هر دو طرف اتفاق مي

ر به اتحاد دولتين عليتين و حفظ شرایط معاهده طرفين كمال سعي و اهتمام در نظم امور سرحدیه و اند كه كارشان دزدی و سرقت است ما هم نظایالتي نشسته

كنيم دقيقه غفلت ندادیم از چاكران حضرت عليه كه در آذربایجان بودند هر سال معتمدی برای قطع اینگونه دعاوی ایم و مياسترداد اموال مسروقه هميشه كرده

جاه حسين علي خان جاه محمد شریف بيك مأمور شد امسال هم عاليكردند ما نيز گاهي حسين بيك را فرستادیم و پارسال عاليمور سر حد ميالجانبين مأدایره بين

ند بعد از تحقيق و ثبوت ااند كه قرار درستي درین مواد بدهند و مالي كه از طرفين بردهبيات یوزباشي به حكم ما به سرحد رفته و با كماندات قراباغ مالقات كرده

جاه حاجي خان و نوادة مصطفي خان شرواني حكم و مقرر استرداد و عاید دارند دزد و شریر و اینگونه اشخاص از سرحد هردو طرف دور كردند. در باب عالي

دو طرف حدودات و سامان امر فرمای عساكر شده بود كه موافق فصل چهاردهم عهدنامة تركمان چای باید از سرحد دور كرده حكم فصل مزبور نسبت به هر 

دار رابع عسكریه مقتدر گيوركي صاحب نشانة شمشير طالی المرقوم به جهت سفاین بحر خضر صاحب حمایل الكسندر نيوی ذی حمایل مرتبة اولين فرمای مرتبه

معلي  جاهپادشاه اعظم مالك بااالستقالل ممالك ایران هم عالي رفعت واالرتبت رشادت و بهادری نيكورای ردیشچوف اختيار كلي اعطا شده اعلي حضرت كيوان

مشير اكثر امور دولت  شأن و محرم اسرار نهان وجایگاه ایلچي بزرگ دولت ایران كه مأمور دولتين روم و انگليس بوده عمدة االمراء واالعيان مقرب درگاه ذی

 حضور در مرتبة دوم آن صاحب عطای خاص پادشاهي خود از بهية ایران از خانوادة دودمان وزارت و از امرای واقفان
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خنجر و شمشير و كارد مرصع استعمال ملبوس ترمه و يراق مرصع اسب ميزرا 

اند حال در معسكر اروسيه و ابوالحسن خان درين كار مختار با الكل نموده
رودخانة زيوه من محال گلستان متعلقة واليت قراباغ مالقات و جمعيت نموده 

عد از ابراز و مبادلة مستمسك مأموريت و اختيار كلي خود به يكديگر و ب
مالحظه و تحقيق امور متعلق به مصالحة مباركه به نام نامي پادشاهان عظام قرار 

ابد و به موجب اختيار نامجات طرفين قيود و فصول شروط مرقومة ذيل را الي
 داريم.مقبول و منصوب و استمرار مي

د از اين امور جنگ و عداوت و دشمني كه تا حال در بع -فصل اول 
ابد مقطوع و بين دولتين عليتين اروسيه و ايران بود به موجب اين عهد نامه الي
حضرت قضا متروك و مراتب مصالحة اكيد و دوستي شديد در بين اعلي

قدرت پادشاه اعظم امپراطور مالك بااالستقالل كل ممالك اروسيه و اعلي
ورشيد رايت پادشاه داراشوكت ممالك ايران و وارث وليعهدان عهد حضرت خ

آن عظام و ميانة دولتين عليتين فخام ايشان پايدار و مسلوك خواهد بود. فصل 
چون بيشتر به موجب اظهار و گفتگوی طرفين قبول و رضا در بين  -دوم

نديم دولتين عليتين شده است كه مراتب مصالحه در بنای اسطاطوسكوه او پريز
يعني طرفين در هر وضع و حالي كه الي قرارداد مصالحه الحاله بوده است از 
انقرار باقي و تمامي الكاء و واليات خوانين نشين كه تا حال در تحت ضبط و 
تصرف هر يك از دولتين بوده كماكان در ضبط و اختيار ايشان بماند لهذا در 

مرقومة ذيل سنور و سرحدات  بين دولتين عليتين اروسيه و ايران به موجب خط
مستقر و تعيين گرديده از ابتدای اراضي آدينه بازار به خط درست از راه 
صحرای مغان تا به معبر يدی بلوك رود ارس و از باالی كنار رود ارس تا 
اتصال و الحاق رودخانه كپنك چای به و از طرف راست رودخانه كپنك چايي 

قراباغ و نخجوان و ايروان و نيز رسدی از و از آنجا خط حدود سامان واليات 
سنور گنجه جمع و متصل گرديده بعد از آن حدود مزبور كه واليات ايروان و 
گنجه و هم حدود قزاق و شمس الدينلو را تا به مكان ايشك ميدان تشخيص و 

سازد و از ايشك ميدان نيز از باالی سر كوههای طرف راست طرق منفصل مي
حمزه چمن و از سر كوههای پلنگ الي گوشة حدود محال های و رودخانه

شوره كل و از گوشه شوره كل از باالی كوه برف دارالذكر گذشته از سرحدّ 
چای ملحق محال شوره كل و ميانة حدود قرية مسدره وارتيك به رودخانه ارپه

نشين طالش در گردد و چون واليت خانو متصل شده معلوم و مشخص مي
اوت و دشمني دست به دست افتاده، لهذا به جهت زيادة صدق و هنگام عد

راستي حدود واليت طالش مزبور را از جانب انزلي و اردبيل بعد از تصديق اين 
صلحنامه از پادشاهان عظام معتمدان و مهندسان مأموره كه به موجب قبول و 

چه و وفاق يكديگر و به معرفت سرداران جانبين جبال و رودخانه ها و دريا
سازند آن را نيز تحرير و تميز و تشخيص مي "امكنه و مزارع طرفين تفصيال

معلوم و تعيين ساخته، آنچه در حال تحرير اين صلحنامه دست در تحت تصرف 
جانبين باشد معلوم نموده آن وقت خط حدود واليت طالش نيز در بنای 

طرفين آنچه در  اوسطاطو سكوه او بريزنديم مستقر و معين ساخته، هر يك از
تصرف دارد بر سر آن باقي خواهد ماند و همچنين در سرحدات مزبورة فوق 
اگر چيزی از خط طرفين بيرون رفته باشد معتمدان و مهندسان مأمورة طرفين 

 -هر يك طرف به موافق اسطاطوسكوه او بريزنديم رضا خواهد داد. فصل سيم
لك ايران به جهت ثبوت حضرت كيوان رفعت پادشاه اعظم مالك ممااعلي

حضرت قدر قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور كل دوستي و وفاقي كه به اعلي
ممالك اروسيه دارند با اين صلحنامه به عوض خود و وليعهدان عظام تخت 
شاهانة ايران واليات قراباغ و گنجه كه مسمي به ايلي سابط بولست والكای 

ربند و بادكوبه و هرجا از واليت طالش نشين شكي و شيروان و قبه و دخوانين
را با خاكي كه اآلن در تحت تصرف دولت اروسيه است و تمامي داغستان و 
گرجستان و محال شوره كل و آچوق باش و كوريه و منكريل و انچاز و تمامي 
الكاء و اراضي كه در ميانة قفقاز لينه و سرحدات معينه الحاله بوده و نيز آنچه 

بابي قفقاز لينه الي كنار دريای خضر متصل است مخصوص و از اراضي و ار
حضرت قضا اعلي -داند. فصل چهارممتعلق به ممالك ايمپرية اروسيه مي

قدرت پادشاه اعظم و ايمپراطور و مالك ممالك اروسيه برای اظهار دوستي و 
حضرت خورشيد رايت شاه واال شوكت ايران و به اتحاد خود نسبت به اعلي

اثبات اين معني كه بنابر همجواريت طالب و راغب است كه در ممالك جهت 
شاهانة ايران مراتب استقالل و اختيار پادشاهي را در بنای اكيد مشاهده و 

نمايند كه مالحظه نمايند لهذا از خود و از عوض وليعهدان عظام اقرار مي
گردد مي هريك از فرزندان عظام ايشان كه به وليعهدی دولت ايران تعيين

هرگاه محتاج به اعانت و امدادی از دولت عليه اروسيه باشند مضايقه ننمايند تا 
از خارج كسي نتواند دخل در مملكت ايران نمايد و به امداد و اعانت اروس 
دولت ايران محكم و مستقر گردد و اگر در سر امور داخلة مملكت ايران 

علية اروس را در آن ميانه كاری فيمابين شاهزادگان مناقشتي رخ نمايد دولت 
های دولت اروسيه كه كشتي -نيست تا پادشاه وقت خواهش نمايد. فصل پنجم
نمايند به دستور سابق مأذون برای معامالت بر روی دريای خضر تردد مي

خواهند بود كه سواحل و بنادر جانب ايران عازم و نزديك شوند و زمان 
ن اعانت و ياری دوستانه نسبت به آنها طوفان و شكست كشتي از طرف ايرا

های جانب ايران هم به دستور سابق مأذون خواهد بود كه برای شود و كشتي
معامله روانة ساحل اروسيه شده به همين نحو در هنگام طوفان و شكست كشتي 
از جانب اروسيه اعانت و ياری دوستانه در باره ايشان معمول گردد و در 

رية جنگي اروسيه به طريقي كه در زمان دوستي و يا های عسكخصوص كشتي
اند حال های جنگي دولت اروسيه با علم در دريای خضر بودهدر هر وقت كشتي

شود كه به دستور سابق معمول كرده و احدی از نيز محض اذن داده مي
دولتهای ديگر سوای دولت روس كشتي جنگي در دريای حضر نداشته باشند. 

امي اسرايي كه در جنگاه گرفتار يا آنكه از اهالي طرفين اسير تم -فصل ششم
شده از كرستيان و هر مذهب ديگر باشند مساوات دارد و مخصوص به طرفي 

نشست و نزديك سرحد بود نيست. اوقاتي كه مصطفي خان در اين طرف مي
نظر به رعايت حكم فصل چهاردهم عهدنامه و حفظ قواعد دوستي هر دو دولت 

اهتمام ديوانيان در دور كردن او از سرحد به حدی و به جايي رسيد كه بهيه 
الجاءً كاغذ به بزرگان دولت روس نوشت آنها هم پذيرفتند و اورا به آن طرف 

با خود  "بردند و در سرحد جا دادند. وقت رفتن جمعي را از مغاني و غيره عنفا
بيگي و امثال او از برد كه بالفعل نزد او هستند. اگر دور كردن حاجي خان 

سرحد الزم باشد از آن طرف هم دور كردن مصطفي خان از نزديكي سر حد 
جاه مرقوم شد و بايد جناب وزير مختار واجب است. برای استحضار آن عالي

دولت بهية روسيه را مطمئن از سعي ما در نظم امور سرحد نمايد ديگر چيزی 
ين است كه از صاحب منصبان نظام كه دانيم ابرای انظباط مهام سرحد الزم مي

فوجي ندارند يكي دو معتمد امنای دولت قاهره بايد مأمور سرحد شود كه 
هميشه صد نفر سرباز و پنجاه نفر سواره در آنجا مانع ظهور اينگونه امور گردد 
و مقصر و مرتكب را تنبيه نمايد و هميشه روزنامه نفرستد هركس را كه صالح 

ض كرده به حكم سركار اقدس اعلي مأمور شود به شرطي كه و معتمد دانند عر
جاه حسينعلي خان نيز عرض كرده بود و از قراداغي نباشد به همين طور عالي

ايد يكي هم اين بوده است و بايد چاپارخانه جمله شروطي كه با كماندات كرده
در اين طرف نيز ساخته شود. صاحب منصب و سرباز و سوار كه مأمور 

جاه مراتب را به هند شد بايد با مواجب و جيره باشد و هميشه بدين عاليخوا
خاكپای مبارك عرض كند و هرطور حكم فرمودند ما همين كارها به زودی 

 فرمود ما را مستحضر سازد در عهده شناسند.
 1254في شهر شوال  "تحريرا

 مهر: فرمان
ناپذيربودن قراباغ يياعالميه كميته انقالب آذربايجان درباره بخش جدا -7

 كوهستاني، زانگزور و نخجوان از جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان
 1920نوامبر  30

 به همه 
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از طرف جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان درباره  
 نوامبر به اطالع خلق ارمن برسانيد كه: 30تصميمگيری كميته انقالب مورخ 

شوروی سوسياليستي در ارمنستان با كسب اطالع از اعالم جمهوری  
دهقاني آذربايجان بخاطر پيروزی  -از سوی دهقانان شورشي، دولت كارگری

فرستد. از امروز مرزهای قبلي ارمنستان و آذربايجان لغو خلق برادر درود مي
ناپذير شوند. قراباغ كوهستاني، زانگزور و نخجوان به عنوان بخش جداييمي

 شوند.رمنستان به رسميت شناخته ميجمهوری سوسياليستي ا
پاينده باد برادری و اتحاد كارگران و دهقانان ارمنستان و آذربايجان  

 شوروی.
 ن.نريمانف -رئيس كميته انقالب آذربايجان

 كميسر خلق امور خارجه، حسينف
 (1920دسامبر  7ايروان،  "كمونيست")روزنامه

 
ستان به ن. نريمانف رئيس نامه س. كاسيان رئيس كميته انقالب ارمن -8

 كميته انقالب آذربايجان
 1921ژانويه 

كميته انقالب جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان با شادماني  
درباره  1920نوامبر  30برادرانه تصميمگيری دولت شوروی آذربايجان مورخ 
 زانگزور، نخجوان و قراباغ كوهستاني را دريافت كرد.

سابقه و جديد های همسايه، نمونه بياين تصميم در ميان كشور 
از سوی  "رود، جايي كه حكومتش عمالتاريخي در روابط متقابل به شمار مي

آيد و نه اينكه با توسل به ريختن خون و اشك همسايگان زحمتكشان پديد مي
بلكه با اعتقاد به سازندگي سوسياليستي قصد گسترش مرزها را دارند. دولت 

در يك چشم به هم زدن اينگونه مسائل را كه تا اين زمان  شوروی به آساني و
 كند.رسيد، حل و فصل ميالينحل به نظر مي

تصميم خالصانه آذربايجان شوروی، ارمنستان شوروی را نيز غرق در        
احساسات اعتماد متقابل فرو برد تا دست همكاری به سوی همسايه ديرينه دراز 

های ی در هر دو كشور و با استقرار حكومت تودهكند. با اعالم حكومت شورو
های ملي در حيات خلق -های بورژواكارگر و دهقان، ديگر جايي برای بت

برادر وجود ندارد و هيچ تهديد مسلحانه در قبال زحمتكشان كشورهای همسايه 
در كار نيست. حل عادالنه اين مسئله از طرف دولت آذربايجان، كه سالحي 

ها ومساواتيستو مفتضح برا ی نابودسازی متقابل در دست داشناك آلودخون
های مضمحل توسط اراده آزادانه خلق بود، اساس تزلزل ناپذير همكاری 

 كند.گذاری ميسياسي و اقتصادی دو جمهوری را پايه
از اين پس در مرزهای ارمنستان شوروی فشارهای بي معني و  

چشم نخواهند خورد و تمام نعمات شوروی شامل  وحشيانه اديان و ملل ديگر به
 گردد.حال كليه شهروندان ارمنستان مي

 های شوروی سوسياليسيتي ارمنستان و آذربايجانپاينده باد برادری جمهوری
 شوروی سوسياليسيتي فدراتيو روسيهپاينده باد هم پيمان ما جمهوری

الملل زيت مبارزاتي آن بينالملل و مركپاينده باد انقالب پرولتاريای بين
 كمونيستي

 س. كاسيان -رئيس كميته انقالب ارمنستان
 

 (13، شماره 40113)آرشيو جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان، ف 
 

متن فرمان كميته انقالب ارمنستان در باره الحاق مجدد قراباغ كوهستاني به  -9
 ارمنستان

 1921ژوئن  12
 

نقالب جمهوری شوروی سوسياليستي بر پايه اعالميه كميته ا 
آذربايجان و توافق بدست آمده ميان دولتهای جماهير شوروی سوسياليستي 

گردد كه قراباغ كوهستاني از هم ارمنستان و آذربايجان، بدينوسيله اعالم مي
اكنون بخش جدائي ناپذير جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان را تشكيل 

 دهد.مي
 رهای خلق جمهوری شورویرئيس شورای كميس

 سوسياليستي ارمنستان آ.مياسنيكيان)آلكساندر مارتوني( 
 منشي، م. قارابگيان 

 
ژوئن  19)ارمنستان شوروی(، ايروان  "خورهردايين هاياستان")روزنامه 

1921) 
ای قراباغ كوهستاني وابسته به حزب تصميم پلنوم كميته ناحيه  -10   

مسئله درخواست زحمتكشان ناحيه برای  كمونيست آذربايجان درباره
 الحاق مجدد ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني به

 جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان 
 1988مارس  17

ای قراباغ كوهستاني حزب كمونيست آذربايجان پلنوم كميته ناحيه 
 گيرد كه:تصميم مي

اراده  در انعكاس انتظامات ساكنان ارمني ناحيه خود مختار و
های قراباغ كوهستاني، از بوروی سياسي كميته اكثريت مطلق كمونيست

گردد تا مسئله مركزی حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروی درخواست مي
الحاق مجدد ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني به جمهوری شوروی 

ين وفصل عادالنه قرار گيرد و بدسوسياليستي ارمنستان مورد بررسي و حل
در مورد تعلق ارضي قراباغ اصالح  1920ترتيب اشتباه رخ داده در اوايل دهه 

 گردد.
 

 (1988مارس  18)قراباغ شوروی ( "سوتاكان قراباغ")
تصميم رياست شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان      -11

درباره درخواست نمايندگان شورای خلق ناحيه خود مختار قراباغ 
 اني در خصوص الحاق ناحيه از كوهست

 جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان 
 به جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان

 1988ژوئن  13
رياست شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان اظهار  

دارد كه براساس قانون اساسي اتحاد شوروی و آذربايجان شوروی، وضعيت مي
قانون مربوط به ناحيه خود "ر قراباغ كوهستاني توسط حقوق ناحيه خود مختا
مصوب شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي  "مختار قراباغ كوهستاني

 گردد.آذربايجان برپايه درخواست شورای مرزی نمايندگان خلق تعيين مي
دهد كه نيازهای اقتصادی، اجتماعي و معنوی اين وضعيت اجازه مي 

ها و اقوام ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني برآورده يتنمايندگان كليه مل
شود. با اين حال، اوضاع قراباغ كوهستاني و مسائل نگران كننده زحمتكشان 

دهند كه تا زمان اخير نقايصي در ميان رهبری ناحيه وجود دارد و نشان مي
 اند.در نظر گرفته نشده "های ملي ساكنان كالويژگي

زيران اتحاد شوروی و كميته مركزی حزب تصميم شورای و 
درباره تدبيرانديشي در جهت  1988مارس  24كمونيست اتحاد شوروی مورخ 

اقتصادی ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني در سالهای  -تسريع رشد اجتماعي
و اقدامات صورت گرفته از طرف شورای وزيران و كميته  1995-1988

ايجان شرايط مساعدی برای تسريع مركزی حزب كمونيست جمهوری آذرب
رشد نيروهای توليدی ناحيه خودمختار قراباغ كوهستاني، و حل مسائل حاد 

 اند.معيشتي پديد آورده -فرهنگي و مسكوني
با بررسي همه جانبه درخواست نمايندگان شورای نمايندگان خلق  

جمهوری ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني مبني بر انتقال تعلق ناحيه از 
شوروی سوسياليستي آذربايجان به جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان، 
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داند، رياست شورای عالي جمهوری شوروی آذربايجان آن را غير قابل قبول مي
زيرا اجرای آن بر خالف منافع جمهوری آذربايجان و ساكنان ارمني است و با 

 الحات توافق ندارد.های كشور ما و امر اصامر تحكيم دوستي تمام خلق
های آذری و ارمني در دهد كه خلقرياست شورای عالي اطمينان مي 

پاسخ به درخواست دبير اول كميته مركزی حزب كمونيست اتحاد شوروی 
رفيق م. گورباچف از هيچ كوششي در جهت حفظ و استحكام دوستي و 

قالبي اجتماع ای برای تجديد انبرادری كوتاهي نخواهد كرد و تالش شايسته
 سوسياليستي صورت خواهد داد.

صدر هيئت رئيسه شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان، س 
 تاتليف
 منشي رياست شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان ر.كاجيوا

 
  (1988ژوئن  14 "پاكينسكي راپوچي")روزنامه  

 
وسياليستي ارمنستان درباره تصميم شورای عالي جمهوری شوروی س -12

ميانجيگری ميان شوراهای جمهوری شوروی آذربايجان و ارمنستان به 
منظور خروج قراباغ كوهستاني از جمهوری شوروی آذربايجان و الحق 

العاده به جمهوری شوروی ارمنستان و در مورد تصميم اجالس فوق
 20مورخ  نمايندگان شورای خلق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني

 1988فوريه 
دارد شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان اظهار مي 

المللي كه مسئله مربوط به قراباغ كوهستاني، همچنين بسياری ديگر مسائل بين
حل نشده، در مركز توجه كميته مركزی حزب كمونيست اتحاد شوروی قرار 

ر اول كميته مركزی حزب دارند، كه گواه آن درخواست م. گورباچف دبي
كمونيست از زحمكشان آذربايجان و ارمنستان است. اين درخواست به منظور 

های شوروی، مسئوالنه مورد پذيرش كليه زحمتكشان و تحكيم دوستي خلق
جامعه ارمنيان شوروی قرار گرفت. بنا به تصميم بوروی سياسي كميته مركزی 

مركزی موظف گرديد، علل حاد حزب كمونيست اتحاد شوروی، دبير كميته 
المللي و مجموعه مسائل ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني شدن روابط بين

مورد بررسي قرار داده. پيشنهادهای مناسب را برای بررسي دولت اتحاد 
شوروی و كميته مركزی حزب كمونيست ارائه دهد. تصميم شورای وزيران 

ست شوروی مبني بر اقدام تسريع اتحاد شوروی و كميته مركزی حزب كموني
سياسي ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني گواه بر توجه عظيم  -رشد اقتصادی

 به نيازهای ناحيه و مسائل قراباغ كوهستاني است.
از تزهای كميته مركزی حزب  "شورای عالي جمهوری تماما 

كمونيست شوروی خطاب به نوزدهمين كنفرانس حزبي جماهير حمايت مي
گردد در حيطه اصالحات نظام سياسي ضروری است كند كه در آنها بيان مي

اقداماتي مورد بررسي و اجرا قرار گيرند كه در راستای رشد آتي اتحاد 
الملل و رشد شوروی قرار داشته باشند، بذل توجه هميشگي به مسائل روابط بين

 و پيشرفت هر ملت و قوم ضرورت دارد.
 گيرد:شوروی سوسياليستي تصميم ميشورای عالي جمهوری  

ای با بررسي همه جانبه تصميم اجالس فوق العاده شورای ناحيه -1
 20نمايندگان خلق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني مورخ 

و با توجه به اوضاع آشفته پديد آمده در قراباغ  1988فوريه 
ی كوهستاني، همچنين بيان اراده ساكنان ارمني جمهوری شورو

ارمنستان و قراباغ كوهستاني، با تاسي از حق تعيين سرنوشت 
قانون اساسي اتحاد شوروی،  70آزادانه ملل مذكور در ماده 

با الحاق قراباغ كوهستاني به جمهوری شوروی سوسياليستي 
 ارمنستان موافقت گردد.

از شورای عالي اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي درخواست  -2
وج ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني از گردد كه مسئله خر

جمهوری آذربايجان شوروی و الحاق آن به جمهوری ارمنستان 
شوروی مورد بررسي قرار گرفته و بطور مثبت و عادالنه حل

 وفصل گردد.
شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان با مراجعه  -3

يجان، به شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي آذربا
گيری باعث اختالل در روابط اميدوار است كه اين تصميم

حسن همجواری ديرينه در جمهوری نگردد و اين امر مورد 
 درك عميق خلق آذربايجان قرار گيرد.

صدر هيئت رئيسه شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان 
 ه.وسكانيان

اليستي ارمنستان ن. منشي هيئت رئيسه شورای عالي جمهوری شوروی سوسي
 استپانيان 

 (1988ژوئن  16سوتاكان هاياستان )ارمنستان شوروی( ")روزنامه 
تصميم شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان درباره  -13

محكوميت جنايات صورت گرفته در شهر سومگائيت جمهوری شوروی 
 سوسياليستي آذربايجان

اليستي ارمنستان جنايات شورای عالي جمهوری شوروی سوسي 
را  1988صورت گرفته در قبال ساكنان ارمني شهر سومگائيت در ماه فوريه 

 كند.محكوم مي
ها و شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان به خانواده 

 كند.گناه احساس همدردی ميديدگان بيدوستان قربانيان تسليت گفته با رنج
رای عالي جمهوری شوروی سوسياليتس ارمنستان صدر هيئت رئيسه شو

 ه.وسكانيان
منشي هيئت رئيسه شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان 
 ن.استپانيان

 1988ژوئن  15ايروان، 
 

 (1988ژوئن  16)ارمنستان شوروی(، "سوتاكان هاياستان")روزنامه
روی سوسياليستي در تصميم هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد جماهير شو    -14

خصوص مسئله قراباغ كوهستاني و درباره تصميمات متخذه از سوی 
 شوراهای عالي 

 جماهير شوروی سوسياليستي ارمنستان و آذربايجان
هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي  -1 

پس از بررسي تقاضای شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان 
درباره درخواست شورای نمايندگان خلق ناحيه خود  1988ژوئن  15رخمو

مختار قراباغ كوهستاني مبني بر الحاق ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني به 
 1988ژوئن  17جمهوری شوروی سوسياليستي ارمنستان و تصميم مورخ 

شورای عالي جمهوری شوروی سوسياليستي آذربايجان درباره غير قابل قبول 
 -بودن الحاق قراباغ كوهستاني به جمهوری ارمنستان، تغيير تقسيمات ارضي

ملي مبتني بر قانون اساسي و مرزهای جماهير ارمنستان و آذربايجان را 
 داند.غيرممكن مي

پذيرش اين تصميم، هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد جماهير شوروی  
گيرد كه شوروی صورت مي( اتحاد 78سوسياليستي بر پايه قانون اساسي )ماده 

تواند دچار های اتحاد شوروی بدون توافق آن نميمطابق آن قلمرو جمهوری
های دو جمهوری گيری غير از آن برخالف منافع خلقتغيير گردد. يك تصميم

 ساخت.المللي اين منطقه وارد ميهای جدی به روابط بينبود و زيانمي
دارد كه حاد شوروی اظهار ميهيئت رئيسه شورای عالي ات 

زحمتكشان قراباغ كوهستاني در راستای اجرای سياست ملي لنين در طول 
آميزی در عرصه اقتصادی و های موفقيتسالهای استقرار حكومت شوروی گام

اند. توام با آن در ناحيه خود مختار، پيشرفت علمي و زندگي اجتماعي برداشته
های منافع ملي ساكنان ارمني بويژه در زمينه بسياری از مسائل مربوط به
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مانده بودند. تمام اين فرهنگي و آموزشي و سياست كادر رهبری الينحل باقي
شدند، بلكه روی هم انباشته نيز ميهای منفي نه تنها به موقع برطرف نميجنبه

ان های حكومتي جماهير شوروی سوسياليستي آذربايجان و ارمنستشدند. ارگان
و ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني بطور سطحي با اوضاع پديد آمده برخورد 

ارضي  -اساس ساختار مليكردند و خطر سياسي ناشي از تقاضاهای بازنگری بي
منطقه را درك نكردند و موضع انتظاری و انفعالي انتخاب كردند. اوضاع 

های ارمنستان و ات خلقها حاد شده و زيان بزرگي به اقتصاد و مناسبجمهوری
آذربايجان وارد آمده است. همه اينها بدرستي از طرف زحمتكشان كشورمان 

 محكوم گرديد.
براساس تصميمات متخذه از سوی كميته مركزی حزب كمونيست و  

هيئت رئيسه شورای عالي و شورای وزيران اتحاد شوروی به منظور اصالح 
يمي برای تامين رشد و پيشرفت نقايص جدی و بهبود اوضاع، اقدامات عظ

اقتصادی و فرهنگي ناحيه خود مختار قراباغ كوهستاني، بهبود زندگي 
زحمتكشان، تحكيم نظام سوسياليستي و تربيت ساكنان جماهير ارمنستان و 

رود شرايط اجتناب آذربايجان با روحيه دوستي برادرانه و همكاری، انتظار مي
وری ارمنستان و ناحيه قراباغ كوهستاني ناپذيری برای گسترش ارتباط جمه

گردد. هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد شوروی اعزام نمايندگان پيشبيني مي
بيند تا با همكاری نزديك با نمايندگان آذربايجان خود به قراباغ را ضروری مي

 های اتخاذ شده بكوشند.و ارمنستان در اجرای اجباری تصميم
الي اتحاد شوروی از زحمتكشان جماهير ارمنستان و هيئت رئيسه شورای ع -2

خواهد از هيچ كوششي در جهت های حزبي و دولتي ميآذربايجان، ارگان
 احياء مناسبات برادرانه ساكنان ارمني و آذری دريغ نكنند.

هيئت رئيسه اتحاد شوروی به شورای وزيران اتحادشوروی،  
های اجرايي و و آذربايجان و ارگانشوراهای نمايندگان خلق جماهير ارمنستان 

سازی كند كه اقدامات ضروری را در جهت عادیهماهنگي آنها مقرر مي
اوضاع در ارمنستان، قراباغ و آذربايجان انجام دهند و انظباط شغلي را تحكيم و 

كم و كاستي اجرا و از هرگونه فعاليت قوانين اساسي و اتحاد شوروی را بي
ممانعت  "تفاده غير دمكراتيك از حقوق دمكراتيك جداخصمانه ملي و اس

 كنند.
بررسي مسائل مربوط به اجالس شورای عالي اتحاد شوروی الزم  

ها واگذار گردد تا پس از آماده كردن است به اجالس ويژه شورای مليت
های خود آنها را برای بررسي به هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد پيشنهاد

 د.شوروی تسليم كن
دهد اكنون كه هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد شوروی تشخيص مي -3

نوزدهمين اجالس سراسری حزب كمونيست اتحاد شوروی پيشنهادهای جديدی 
برای تعميق روند اصالحات انقالبي جامعه ارائه داده است از جمله تحكيم هر 

های ه شورایهای رئيسها، بويژه اهميت دارد كه هيئتچه بيشتر مناسبات خلق
های مستقل و خود مختار، شوراهای محلي نمايندگان خلق عالي كليه جمهوری

همواره مسائل تحكيم همكاری برابر و دوستي مردم شوروی بر اساس اصول 
انترناسيوناليسم را مد نظر داشته باشند. الزم است كه هر عضو از جامعه شوروی 

الحقوق در هر نقطه مورد نظر صرف نظر از مليت، خود را شهروند متساوی 
المللي را بايد به موقع حل كرد و توام با بداند. مسائل مربوط به مناسبات بين

 منافع هر ملت و قوميت، منافع كل ميهن سوسياليستي را هم در مد نظر داشت.
صدر هيئت رئيسه شورای عالي اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي    آ. 
 گروميكو

شورای عالي اتحاد جماهير شوروی سوسياليستي ت. منتشا  منشي هيئت رئيسه
 شويلي

 1988ژوئيه  18مسكو،كرملين، 
 

 (1988ژوئيه  20)ارمنستان شوروی(،  "سوتاكان هاياستان")روزنامه 
 پایان

 ارّان، آذربایجان

 جنایت و توسعه طلبی
 

 خالصه ای از تاریخ ارّان و سرنوشت شوم آن

 

 تالیف: ادیک باغداساریان

 )ا. گرمانیک(

 

(4) 

 1فهرست جاثلیق های کلیسای آران
 

 
 در آرتساخ)قراباغ( روانک گانزاسا

 
 Abbas, 551-595آباس

 Viro, 595-629وروي

 Zacharias I, 629-644زاكاريا

 Hovhan I, 644-671هوهان اول

 Ukhtanes, 671-683اوختانس

 Yeghiazar, 683-689يغيازار

 Nerses I, 689-706نرسس

 Simeon I, 706-707سيمئون

 Michael, 707-744ميكايل

 Anastas I, 744-748آناستاس

 Hovsep I, 748-765هوسپ

 David I, 765-769داويت اول

 David II, 769-778داويت دوم

                                                           
1
 .1-3. ج 1959-61ماغاكيا اورامانيان. آزگاپاتوم. بيروت:  - 
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 Matte, 778-779ماته

 Moses I, 779-781موسس

 Aharon, 781-784آهارون

 Soghomon I, 784سوغومون

 Thedoros, 784-788تئودوروس

 Soghomon II, 788-789سوغومون

 Hovhanes II, 799-824هوانس دوم

 Moses II., 824موسس دوم

 David III. 824-852داويت سوم

 Hovsep II, 852-877هوسپ دوم

 Samuel, 877-894ساموئل 

 Hovnan, 894-902هونان

 Simeon II, 902-923سيمئون دوم

 David IV, 923-929داويت چهارم

 Sahak, 929-947ساهاك

 Gagic, 947-958گاگيك

  David V., 958-965داويت پنجم

 David VI., 965-971داويت ششم

 Petros 987-971پتروس

 Moses III, 987-993موسس سوم

 Markos 993ماركوس

 Joseph III سوم  هوسپ

 Markos II 1079ماركوس دوم

 Hovanes III 1079-1121هوانس سوم

 Stepan I, 1129-1131استپان اول

  Gregory I, 1139گريگور اول

 Bezhgen, 1140بژگن

 Nerses II, 1149-1155نرسس دوم

 Stepanos II, 1155-1195استپانوس دوم

 Hovanes IV, 1195-1235هوانس چهارم

 Nerses III, 1235-1262نرسس سوم

 Stephen III, 1262-1323استپانوس سوم

 Sukias, 1323سوكياس

 Petros II, 1331پتروس دوم

 Zakaria II, 1331زاكاريای دوم

  David Iداويت

 Karapet, 1402-1420كاراپت

 Hovanes V, 1426-1428هوانس پنجم

 Matevos I ,1434اول ماتوس

 Atanasius, 1441آتاناسيوس

 .Gregory IIگريگور دوم

 Hovanes VI,1470هوانس

 Azariaآزاريا

 Thomas,  1471توماس

 Aristakesآريستاكس

 Stepanos IV,1476استپانوس چهارم

  Nerses IV, 1478هارمچنرسس 

 Shmavon, 1481شماون

  Arakel, 1481-1497آراكل

 Matevos II, 1488ماتوس

 Aristakes II, 1515- 1516آريستاكس

 Sarkis I, 1554ساركيس اول

  Gregory III, 1559-1574گريگور سوم

 Petros II, 1571پتروس دوم

 David VIII, 1573داويت هشتم

 Pilipos Tumetsiپيليپوس تومتسي يك سال

 Hovhanes 1574-1584هوانس ششم

  ,Davit IXداويت نهم

 Anastas II, 1585آناستاس دوم

 Shmavon II, 1586-1611شماون

 Aristakes III Kolataketsi, 1588ريستاكس كوالتاكتسيآ

 Melikset Arashetsi, 1593مليك ست آراشتسي

 Simeon III 1616سيمئون سوم

 Peter II Khandzketsi, 1653-1675پتروس دوم خاندزكتسي

-Yeremiah Hassan-Jalalyan, 1676يرميا حسن جالليان

1700 
 Yesayi hasan-jalalyan, 1702-1728يسايي حسن جالليان

 ,Hovanes Gandzasaretsiيتسانزاسارگهوانس 

 Sarkis II. Gandzasaretsi, 1810-1815انزاساریگساركيس 
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