«Արարատ» ռազմավարագիտական կենտրոնն
իր կայքում բացում է հատուկ բաժին`
http://www.ararat-center.org/index.php?p=25&l=arm,
որտեղ պարբերաբար զետեղվելու են վերլուծական ու փաստագրական նյութեր
Ջավախքի ու ջավախահայության խնդիրների մասին։

Բաժինը բացվում է «Արարատ» կենտրոնի կազմած ու խմբագրած՝

«Ջավախք. խնդիրներ և հեռանկարներ»
ուսումնասիրությունների ժողովածուի հրապարակմամբ (Ա պրակ)։
Հեղինակներն անդրադարձել են հայ-վրացական հարաբերություններին, Ջավախքի հարցում
Թուրքիայի և Ռուսաստանի վարած քաղաքականությանը, ինչպես նաև այդ երկրամասի
ճակատագրի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությանն ու
պատասխանատվությանը, Ծալկայում հայության ժողովրդագրական ու սոցիալ-տնտեսական
ներկա վիճակին և մի շարք այլ կարևոր խնդիրների։
Հուսով ենք, որ այս կայքէջն օգտակար կլինի Ջավախքի հարցով հետաքրքրվող բոլոր
մասնագետներին, ինչպես նաև որոշում ընդունողներին։

Центр стратегических исследований "Арарат"
на своем сайте открывает специальный раздел,
где будут выставляться аналитические и документальные материалы,
посвященные проблемам Джавахка и джавахкского армянства –

http://www.ararat-center.org/index.php?p=25&l=arm.
Раздел открывается публикацией сборника статей

"Джавахк: проблемы и перспективы"
(Выпуск I). Сборник составлен и отредактирован Центром "Арарат". Авторы исследуют
армяно-грузинские отношения, политику Турции и России вокруг Джавахка, политику и
отвественность Республики Армения по отношению к этому армянонаселенному региону,
демографические и социально-экономические проблемы армянства Цалки,
а также другие важные вопросы по данной тематике.
Мы надеемся, что этот веб-ресурс будет востребован как всеми специалистами по
джавахской проблематике, так и теми, кто уполномочен принимать решения.

Ararat Center for Strategic Research
introduces a special section on its website,
where analytical and documentary materials will be posted
about the problems of Javakhk and its Armenian population –

http://www.ararat-center.org/index.php?p=25&l=arm.
The section opens with the publication of the collection of articles, titled

"Javakhk: The Problems and Perspectives"
(Issue I), compiled and edited by the Ararat Center. The authors examine Armenian-Georgian
relations, the policies of Turkey and Russia regarding Javakhk, the policies and responsibility of the
Republic of Armenia regarding this Armenian-populated region, the demographic and social-economic
problems of Tsalka district and other related questions.
We hope that this internet-resource would be useful to all specialists
on Javakhk as well as decision-makers.

