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ՆԱԽԱԲԱՆ

Յ9  րա քանչ յ9 ր հա սա րա կ9 թ յան գո յատև ման 9  զար գաց ման կար ևոր նա-
խա պայ ման նե րից մե  կը ներ դաշ նակ հա մա կե ց9 թ յ9 նն է՝ ժա մա նա կի մե ջ գո յի 
ի մաս տա վոր ման 9  հստակ կա նո նա կարգ ման հեն քի վրա:  Այս ի մաս տով կար-
ևոր է պատ մա կան փոր ձի 9  ս9 մն  ա սի ր9  մը, պատ մա կան հի շո ղ9 թ յան վե րաի-
մաս տա վո ր9  մը, քա նի որ այն հնա րա վո ր9 թ յ9 ն է տա լիս ոչ մի այն չկրկնե լ9  
անց յա լի սխալ նե րը, այլև զին վե լ9  դարե րով կ9  տակ ված դրա կա նով:  

Այս ա ռ9  մով 9  րա խա լի է, որ հա յոց բազ մա հա զա րամ յա պատ մ9 թ յան ըն-
թաց ք9 մ շատ են փաս տե րը, ո րոնք վե րա բե ր9 մ են հա մա կե ց9 թ յան կա նոն նե-
րին, դա սե րի և սո ցիա լա կան խա վե րի ի րա վ9 նք նե րին: Հայտ նի են ոչ մի այն աշ-
խար հիկ և հոգ ևոր իշ խա ն9 թ յ9 ն նե րի ա ռան ձին՝ դա սա յին, այլև հա մա տեղ՝ ընդ-
հա ն9 ր, հա մազ գա յին ժո ղովն  եր: Դ րանք գ9  մար վ9 մ էին երկ րի հա մար խիստ 
կար ևոր (եր բեմն ՝ ճգնա ժա մա յին) ի րադ ր9 թ յան պայ ման նե ր9 մ՝ ստեղծ ված ի րա-
վի ճա կ9 մ հա մա տեղ 9  ժե րով մի աս նա կան լ9  ծ9 մ գտնե լ9  նպա տա կով։

  Հա յաս տա նի պե տա կա ն9 թ յան պատ մ9 թ յ9 նն ըստ գրա վոր աղբ յ9 ր նե րի 
կա րե լի է բա ժա նել մի  քա նի մե ծ դա րաշր ջա նի.

ա) Վաղ պե տա կան կազ մա վո ր9 մն  ե րի դա րաշր ջան (Ք.ա. Գ-Բ հա զա րամ-
յակ ներ),

բ) Հա մա հայ կա կան հնա գ9 յն պե տ9 թ յ9 ն նե րի դա րաշր ջան (Ք.ա. Թ-Դ դա-
րեր),

գ) Հին հայ կա կան թա գա վո ր9 թ յ9 ն նե րի դա րաշր ջան (Ք.ա. 331 – Ք.ծ. 428 
թվա կան ներ),

դ) Զար գա ցած մի ջ նա դա րի հայ կա կան թա գա վո ր9 թ յ9 ն նե րի դա րաշր ջան 
(ԺԱ-ԺԴ դա րեր),

ե) Հան րա պե տ9 թ յ9 ն նե րի դա րաշր ջան (սկսված 1918 թ. մա յի սի 28-ից):
Ու շա գավ է և հատ կան շա կան, որ նշված բո լոր դա րաշր ջան նե ր9 մ էլ հա-

յ9  թյան կյան ք9 մ կար ևոր դեր են խա ղա ցել բարձ րա գ9 յն խորհր դակ ցա կան 
ժո ղովն  ե րը, ո րոնք տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե ր9 մ կրել են զա նա զան ան վա-
ն9 մն  եր՝ Ա վագ նե րի ժո ղով, Խորհր դա կան նե րի ժո ղով, Աշ խար հա ժո ղով, Ազ գա-
յին-ե կե ղե ցա կան ժո ղով, Խորհր դա րան, Պառ լա մե նտ, Գե րա գ9 յն խոր հ9 րդ, 
Ազ գա յին ժո ղով: Ե թե դա օ րի նա չափ և պար տա դիր է հան րա պե տ9 թ յ9 ն նե րի 
դա րաշր ջա ն9 մ, ա պա ն9 յ նը չի կա րե լի ա սել մի ջ նա դա րի, ա ռա վել ևս հին, հնա-
գ9 յն և վաղն ջա կան ժա մա նա կաշր ջան նե րի հա մար: Ա վե լին, հա մաշ խար հա յին 
պատ մ9 թ յան մե ջ հազ վա դեպ կա րե լի է հան դի պել այդ ժա մա նա կաշր ջան նե ր9 մ 
գոր ծած բարձ րա գ9 յն խորհր դակ ցա կան ժո ղովն  ե րի, ո րոնց գոր ծա ռ9 յթ նե րը 
ե ղել են վճռո րոշ և  ոչ թե՝  կան կամ սոսկ խորհր դակ ցա կան, իսկ դրանց ըն դ9 -
նած կա նոն ներն 9  նե ցել են գե րա կա նշա նա կ9 թ յ9 ն:

Սա կայն բարձ րա գ9 յն խորհր դակ ցա կան ժո ղովն  ե րի գոր ծ9  նե9 թ յ9  նը հայ 
ի րա կա ն9 թ յան մե ջ չի սահ մա նա փակ վել մի այն պե տա կա ն9 թ յ9 ն նե րի ժա մա-
նա կաշր ջան նե րով: Կար ևոր ա ռանձ նա հատ կ9 թ յ9 ն է այն, որ դրանք գոր ծել են 
նաև ան կախ պե տ9 թ յան բա ցա կա յ9 թ յան պայ ման նե ր9 մ՝ վե րած վե լով յ9  րօ րի-
նակ ազ գա յին-սահ մա նա դիր ժո ղովն  ե րի: 

Ա ռա ջին իսկ հա յաց քից ակն հայտ է, որ հայ ի րա կա ն9 թ յան մե ջ սահ մա նադ-
րա կան մշա կ9 յ թի տար րե րը, ո րոնք կոչ ված են ե ղել հա սա րա կա կան կյան քի 
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ինք նա կազ մա կերպ մա նը, առ կա են ե ղել դեռևս վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րից: 
Երկ րի ներ քին կյան քին վե րա բե րող, դա սա յին ներ կա յա ց9 ց չա կան ժո ղով-

նե րը, սո վո րա բար, քիչ են 9  շադ ր9 թ յան ար ժա նա ն9 մ ար տա քին 9  ժե րի կող մի ց 
և հազ վա դեպ են գրանց վ9 մ օ տար աղբ յ9 ր նե ր9 մ: Հին Հա յաս տա ն9 մ տե ղի 9 -
նե ցած բարձ րա գ9 յն ներ կա յա ց9 ց չա կան ժո ղովն  ե րը մե ծ մա սամբ վկայ ված են 
քրիս տո նեա կան դա րաշր ջա ն9 մ, քա նի որ հայ կա կան մա տե նագ ր9 թ յ9  նը մե ր 
երկ րի պատ մ9 թ յ9  նը ման րա մաս նե րով շա րադ ր9 մ է հենց քրիս տո նե9 թ յան պե-
տա կան կրոն հռչա կ9  մի ց սկսած: Դժ բախ տա բար, մե զ չեն հա սել նա խաք րիս տո-
նեա կան դի վան նե րի մե  հե նա կան պատ մ9 թ յ9 ն նե րը, ո րոն ց9 մ մի նչք րիս տո նեա-
կան շրջա նի նման ժո ղովն  ե րի գ9  մար ման մա սին պետք է պահ պան ված լի նեին 
հա ր9 ստ տե ղե կ9 թ յ9 ն ներ: Այ դ9  հան դերձ, նա խաք րիս տո նեա կան ժա մա նա-
կաշր ջա ն9 մ Հա յաս տա ն9 մ առ կա բարձ րա գ9 յն խորհր դակ ցա կան ժո ղովն  ե րի 
մա սին օ տար աղբ յ9 ր նե ր9 մ ևս պահ պան վել են զգա լի թվով տե ղե կ9 թ յ9 ն ներ:

Բա րե բախ տա բար, մե զ հե տաքրք րող նյ9  թի վե րա բեր յալ չա փա զանց հա-
ր9 ստ տե ղե կ9 թ յ9 ն ներ են պահ պան վել քրիս տո նեա կան ժա մա նա կաշր ջա-
նի սկզբնաղբ յ9 ր նե ր9 մ: Դ րանց 9  ս9 մն  ա սի ր9 թ յ9  նը թ9 յլ է տա լիս վեր հա նել 
հան րա յին հա րա բե ր9 թ յ9 ն նե րի զար գաց ման տար բեր ծալ քերն 9  ա ռանձ նա-
հատ կ9 թ յ9 ն նե րը: Այդ նյ9  թե րը դար ձել են բազ մա թիվ 9  ս9 մն  ա սի ր9 թ յ9 ն նե-
րի ա ռար կա (հիմն  ա կա ն9 մ՝ պատ մա գի տա կան և կ րո նա գի տա կան), սա կայն չեն 
դի տարկ վել իբրև հայ ի րա կա ն9 թ յան մե ջ սա հա մա նա դիր մտքի դրսևո ր9 մն  ե րի 
ար գա սիք ներ, նաև այս տե սանկ յ9  նից չեն քննարկ վել մե կ հա մա կար գի մե ջ, ին չը 
կծներ բազ մա թիվ 9  շագ րավ հար ցադ ր9 մն  եր և դ րանց պա տաս խան ներ:

Ներ կա յաց վող 9  ս9 մն  ա սի ր9 թ յ9 ն նե րի ժո ղո վա ծ9 ն մի տ ված է ի մի  բե րե լ9  
Հա յաս տա նի պատ մ9 թ յան մե ջ վկայ ված սա հա մա նադ րա կան մտքի հնա րա վոր 
դրսևո ր9 մն  ե րը, ար ժե վո րե լ9  դրանց ի րա վա գի տա կան դերն 9  նշա նա կ9 թ յ9 -
նը: Հա մե  մա տա կան հա մա կող մա նի վեր լ9  ծ9 թ յան շրջա նակ նե ր9 մ ներ կա յաց-
վ9 մ են մի նչք րիս տո նեա կան դա րաշր ջա նի վկա յ9 թ յ9 ն նե րը, Վա ղար շա պա տի, 
Աշ տի շա տի, Շա հա պի վա նի, Դ վի նի, Կար նո, Աղ վեն քի, Պար տա վի, Մա նազ կեր-
տի, Շի րա կա վա նի, Ա նիի, Հար քի, Լո ռ9 , Ձա գա վա նի, Շ9 ղ րիի, Հ ռոմկ լա յի, Տար-
սո նի, Սի սի, Ա դա նա յի ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան ժո ղովն  ե րը, « Կա նո նա գիրք հա-
յոց»-ը, Սա հակ Պարթ ևի, Դա վիթ Ա լավ կաոր դ9 , Ներ սես Շ նոր հա լ9 , Մ խի թար 
Գո շի, Սմ բատ Ս պա րա պե տի ի րա վա գի տա կան ժա ռան գ9 թ յ9  նը, Լե հա հա յոց և 
Աստ րա խա նի հա յոց դա տաս տա նագր քե րը, Շա հա մի ր յան նե րի «Ո րո գայթ փա-
ռաց»-ը, Արևմ տա հա յոց ազ գա յին սահ մա նադ ր9 թ յ9  նը: Հա տ9 կ 9  շադ ր9 թ յ9 ն 
է դարձ վ9 մ Ա ռա ջին հան րա պե տ9  թյան տա րի նե րին ի րա վա կան մտքի զար գա-
ց9 մն  ե րին, Ար ցախ յան շարժ ման նա խօ րեին և  ըն թաց ք9 մ սահ մա նադ րա կան 
պայ քա րի դրսևոր ման փաս տե րին:

Հան րա գ9  մա րի բե րե լով պատ մա կան ի րո ղ9 թ յ9 ն նե րը, հա մա կող մա նի 
ներ կա յաց վ9 մ են Ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան ժո ղովն  ե րի սահ մա նա դիր դերն 9  նշա-
նա կ9  թյ9  նը, կա նո նա կան սահ մա նադ ր9 թ յ9 ն նե րի ի րա վա գի տա կան բն9  թա-
գրիչ նե րը, սահ մա նադ րա կան մշա կ9 յ թի բնո րոշ գծե րը հայ ի րա վա քա ղա քա կան 
մտքի է ջե ր9 մ: 

Ա ռանձ նա հա տ9 կ 9  շադ ր9 թ յ9 ն է դարձ վ9 մ նաև սահ մա նադ ր9 թ յ9 ն նե րի 
ար ժե բա նա կան ար դի դրսևո ր9 մն  ե րին 9  սահ մա նադ րա կա ն9 թ յան զար գաց-
ման մար տահ րա վեր նե րին:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ -2 

ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Բո զո յան Ա զատ 

Ծն վել է 1954 թ.: 1978 թ. ա վար տել է ԵՊՀ պատ-
մութ յան ֆա կուլ տե տը, 1981 թ.՝ ՀՀ ԳԱԱ Ար ևե լա գի-
տութ յան ինս տի տու տի աս պի րան տու րան: 

1984 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 1995 
թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն: Աշ խա տում է ՀՀ 
ԳԱԱ Ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տում, իբրև Ար ևել-
յան աղբ յու րա գի տութ յան և պատ մագ րութ յան բաժ նի 
վա րիչ: 

Հ րա պա րա կել է 10 մե նագ րութ յուն և շուրջ 180 
հոդ ված:

Ե ղիա զար յան Ար ման

Ծն վել է 1977 թ.: 1999 թ. ա վար տել է ԵՊՀ մի ջազ-
գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տը: 2006 թ. 
պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, իսկ 2012 թ.՝ դոկ տո-
րա կան ա տե նա խո սութ յուն:

2009 թվա կա նից դա սա խո սում է ԵՊՀ Սփ յուռ քա-
գի տութ յան ամ բիո նում: 2013 թ.-ից ամ բիո նի վա րիչն 
է:

Հե ղի նակ է 6 մե նագ րութ յան (նաև հա մա հե ղի-
նակ՝ 2 աշ խա տութ յան) և շուրջ 100 գի տա կան հոդ ված նե րի:
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Թա նան յան Գ րի գոր

Ծն վել է 1952 թ.։ 1978 թ. ա վար տել է ԵՊՀ պատ-
մութ յան ֆա կուլ տե տի փի լի սո փա յութ յան բա ժի նը։ 
1978 թ.-ից դա սա խո սել է Եր ևա նի ա նաս նա բու ժա-
կան-ա նաս նա բու ծա կան ինս տի տու տում։ 1996 թ.-ից 
աշ խա տում է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վում՝ որ պես ար ձա-
նագ րա յին բաժ նի վա րիչ։ 

Հե ղի նակ է շուրջ 60 գի տա կան, գի տա հան րա-
մատ չե լի, հրա պա րա խո սա կան հոդ ված նե րի և  ու-
սում նա մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի։  

Հա կոբ յան Ա լեք սան

Ծն վել է 1955 թ.։ 1978 թ. ա վար տել է ԵՊՀ 
պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը, 1981 թ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ 
Ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տի Սանկտ- Պե-
տեր բուր գի ( Լե նինգ րա դի) բա ժան մուն քի աս պի-
րան տու րան։

1985 թ. ստա ցել է պատ մա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծո ւի, 2014-ին՝ պատ մա կան գի տու-
թիւն նե րի դոկ տո րի աս տի ճան։

Ներ կա յումս ՀՀ ԳԱԱ Ար ևե լա գի տութ յան ինս-
տի տու տի Ք րիս տոն յա Ար ևել քի բաժ նի վա րիչն է։ 

Հե ղի նակ է վեց մե նագ րութ յուն նե րի և 82 գի տա կան հոդ ված նե րի ու 
բնագ րե րի գի տաքն նա կան հրա տա րա կութ յուն նե րի։
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Հա րութ յուն յան Գա գիկ 

Ծնվել է 1948  թ.: 1970 թ. ավարտել է ԵՊՀ 
տնտե սագիտության ֆակուլտետը, իսկ 1973-ին՝ 
ԵՊՀ ասպիրանտուրան: 1974 թ. ստացել է 
տնտեսագիտության թեկնածուի, 1999 թ.՝ իրա-
վագիտության դոկտորի գիտական աստիճան: 

1990 թ. ընտրվել է Գերագույն խորհրդի պատ-
գա մավոր, ԳԽ փոխնախագահ, 1991 թ. ընտրվել 
է ՀՀ փոխնախագահ, 1991 թ. նոյեմբերից մինչև 
1992 թ. հուլիսը կատարել է ՀՀ վարչապետի 
պարտականությունները, 1996-2018 թթ. եղել է 

ՀՀ Սահ մա նադրական դատարանի նախագահը: 2018 թ. մարտից մինչև 
2019 թ. մայիսը եղել է ՀՀ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը: 

2014-2015 թթ. եղել է Սահմանադրական արդարադատության հա-
մաշխարհային կոնգրեսի բյուրոյի նախագահը: Ներկայումս «Սահմանա-
դրական մշակույթ» միջազգային վերլուծական կենտրոնի հոգաբարձուների 
խորհրդի նա խագահն է, Եվրախորհրդի «Ժողովրդավարություն` իրավունքի 
միջոցով» եվրոպական հանձնաժողովի անդամ, «Конституционное пра во-
судие» մի ջազ գային հանդեսի խմբագրական խորհրդի նախագահը: 

1972 թ.-ից դա սախոսություններով հանդես է եկել ԵՊՀ-ում, Երևանի 
Սլավոնա կան, Ֆրան սիական, Ամերիկյան համալսարաններում, ՀՀ Կառա-
վարման ակադեմիա յում, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան համալսարանում, 
Կլերմոն Ֆերանի համալսարանում (Ֆրանսիա), Քեմբրիջի համալսարանում 
(Անգլիա): 

Հեղի նակ է 47 մենագրությունների և ավելի քան 200 գիտական հրա-
պարա կումների:
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Մա րութ յան Հա րութ յուն

Ծն վել է 1956 թ.։ 1978 թ. ա վար տել է ԵՊՀ պատ-
մու թյան ֆա կուլ տե տը, իսկ 1983 թ.՝ ԽՍՀՄ Գի տու-
թյուն նե րի ա կա դե միա յի Ն. Ն. Միկ լու խո- Մակ լա յի 
ան վան ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի աս պի րան-
տու րան: 

1984 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծու ա կան, իսկ 
2007 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն։ 

Ներ կա յումս « Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա-
րան-ինս տի տուտ» հիմ նադ րա մի տնօ րենն է, ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան ինս տի տու տի ար-

դիա կա նութ յան ազ գա բա նու թյան բաժ նի գլխա վոր գի տաշ խա տող։ 
Հե ղի նակ է ե րեք մե նագ րութ յուն նե րի և 117 գի տա կան հոդ ված նե րի, 

հա մա հե ղի նակ է հինգ կո լեկ տիվ մե նա գրու թյուն նե րի։ 

Միր զո յան Նա րի նե

Ծն վել է 1986 թ.: 2008 թ. ա վար տել է ԵՊՀ աստ-
վա ծա բա նութ յան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու-
րան, իսկ 2012 թ.՝ ԵՊՀ վար դա պե տա կան աստ վա-
ծա բա նութ յան ամ բիո նի աս պի րան տու րան: 2015 
թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ-
յուն: 

2011 թ.-ից դա սա խո սում է ԵՊՀ աստ վա ծա բա-
նութ յան ֆա կուլ տե տում:

Հե ղի նա կել է տաս ներ կու գի տա կան հոդ ված:
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 Մով սիս յան Ար տակ

Ծն վել է 1970 թ.: 1994 թ. ա վար տել է ԵՊՀ 
պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը, իսկ 1997-ին՝ ՀՀ ԳԱԱ 
Ար ևե լա գի տութ յան ինս տի տու տի աս պի րան տու-
րան: 1997 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծու ա կան, իսկ 
2015 թ.՝ դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն։ 

 1998 թ.-ից դա սա խո սում է ԵՊՀ Հա յոց պատ-
մութ յան ամ բիո նում, իսկ 2016 թ.-ից նշված ամ բիո-
նի վա րիչն է: ՀՀ ԳԱԱ Ար ևե լա գի տութ յան ինս տի-
տու տի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող է:

Հե ղի նակ է ե րե սուն մե նագ րութ յուն նե րի և  
ա վե լի քան հար յուր գի տա կան հոդ ված նե րի:

2020 թ. հոկտեմբերի 3-ին կնքել է մահկա-
նացուն։

Վա ղարշ յան Ար թուր

Ծն վել է 1963 թ.: 1989 թ. ա վար տել է ԵՊՀ 
ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տը, իսկ 1992-ին՝ 
ԵՊՀ աս պի րան տու րան: 

1996 թ. ստա ցել է ի րա վա գի տութ յան թեկ նա-
ծո ւի, իսկ 2013 թ.՝ ի րա վա գի տութ յան դոկ տո րի 
գի տա կան աս տի ճան։ 

1993 թ.-ից դա սա խո սում է ԵՊՀ ի րա վա բա-
նութ յան ֆա կուլ տե տում: 2005 թ.-ից ԵՊՀ պե-
տութ յան և  ի րա վուն քի տե սութ յան ու պատ մութ-
յան ամ բիո նի վա րիչն է:

2020 թ. սեպտեմբերի 15-ին ընտրվել է Սահմանադրական դատարանի 
դատավոր։

Հե ղի նակ է 20 մե նագ րութ յուն նե րի և 67 հոդ ված նե րի, հա մա հե ղի նակ 
է բազ մա թիվ կո լեկ տիվ մե նագ րութ յուն նե րի և  ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի:
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ 
ԱՐԺԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՀԱՅ  ԺՈՂՈՎՐԴԻ  ՀԱԶԱ ՐԱՄՅԱ 
ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԼՔԵՐՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏ� -ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐ՝

Գ. Գ. ՀԱՐ�  � Ն ՅԱՆ –
« Սահ մա նադ րա կան մշա կ9 յթ» մի  ջազ գա յին վեր լ9  ծա կան կենտրոնի 

հո գա բար ձ9  նե րի խորհր դի նա խա գահ, ի րա վա գի տ9 թ յան դոկտոր, 

պրո ֆե սոր
 – ԵՊՀ Հա յոց պատ մ9 թ յան ամ բիո նի վա րիչ, պատ մա կան 

գիտ9 թյ9 ննե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՏԵՐ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՀԱ ՆԱ 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ

– Մայր Ա թոռ Ս9 րբ Էջ մի ած նի Հ րա տա րակ չա կան  բաժ նի և « Վա չե և 

Թա մար Մա ն9 կ յան» Մա տե նա դա րա նի տնօ րեն

Ս. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ –
Մայր Ա թոռ Ս9 րբ Էջ մի ած նի Հ րա տա րակ չա կան  բաժ նի գլխավոր 

խմբագիր, պատ մա կան գի տ9 թ յ9 ն նե րի թեկնած9 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Բոզոյան Ազատ Հակոբյան Ալեքսան Միրզոյան Նարինե 

Եղիազարյան Արման Հար2 թյ2 նյան Գագիկ Մովսիսյան Արտակ  
Թանանյան Գրիգոր Մար2 թյան Հար2 թյ2 ն Վաղարշյան Արթ2 ր 

 
Հրատարակչության տնօրեն՝ Տ. Արարատ քահանա Պողոսյան

Հրա տա րակ չական խորհրդի 
անդամներ՝

Տ. Մկրտիչ եպս. Պռոշյան, 
Տ. Ռուբեն վրդ. Զարգարյան, 
Տ. Ասողիկ աբղ.Կարապետյան, 
Տ. Արարատ քհն. Պողոսյան, 
Տ. Գաբրիել քհն. Վարդանյան,
Գևորգ Տեր-Վար դանյան,
Կարեն Մաթևոսյան

Սրբագրիչ՝ Նանա Գրիգորյան

Էջադրումը՝ Տ. Ղևոնդ ավ. քհն. Մայիլ յանի
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Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆ - 2020 
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