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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç
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Հիմնական Ելեկտրակայաններու
Աշխատընթացը Կը Գտնուի Բնականոն
Դրութեան Մէջ՝ Կայծակի Պատճառով
Տեղի Ունեցած Պարապուրդէ Ետք

Նախագահ Արմէն Սարգսեանը Համաներման
Հրամանագիր Ստորագրեց
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան
շաբաթավերջին ստորագրած է Ազգային ժողովի ընդունած ԷրեբունիԵրեւանի
հիմնադրման
2800ամեակի եւ Հայաստանի առաջին
հանրապետութեան անկախութեան
հռչակման 100-ամեակի կապակցութեամբ քրէական գործերով համաներում յայտարարելու մասին, Հայաստանի Հանրապետութեան քրէական
դատավարութեան օրէնսգիրքի մէջ
փոփոխութիւններ եւ լրացում կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքները

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մէջ Նշուեցաւ
Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Օծման Եւ Գահակալութեան 19րդ Տարեդարձը

Տէյր Ամմար եւ Զահրանի շրջաններու ելեկտրակայաններու ներկայ աշխատընթացը բարեբախտաբար կը գտնուի բնականոն դրութեան մէջ՝ կայծակի
պատճառով տեղի ունեցած պարապուրդէ ետք: Այս մասին ելեկտրականութեան
ընկերութեան մօտ աղբիւր մը յայտնեց լրատուական միջոցներու:

Փութին Կը Պարգեւատրէ Հարիրիի՝ Ռուսական Հարցերով
Խորհրդականը

Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութին Կիրակի Քրեմլինի
մէջ ի ներկայութիւն շարք մը պաշտօնատար անձանց տեղի ունեցած

¾ç 08

Նոյեմբերի 4-ին Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի օծման ու գահակալութեան 19-րդ տարեդարձը: Այս առիթով
աշխարհասփիւռ հայոց եկեղեցիներուն մէջ կատարուեցաւ Հայրապետական
մաղթանք:
Միածնաէջ Մայր Տաճարին մէջ Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ ձեռամբ Ռումանիոյ հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Տաթեւ եպիսկոպոս Յակոբեանի:
Արարողութեան ներկայ էին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ պաշտօնավարող եպիսկոպոսներ եւ միաբաններ, թեմակալ առաջնորդներ, Գերագոյն
հոգեւոր խորհրդի անդամներ, պետական այրեր, Մայր Աթոռի բարերարներ եւ
տարբեր թեմերէն հոգեւոր հովիւների առաջնորդութեամբ ժամանած ուխտաւորներ:
Տօնական այս օրը Հայոց Հովուապետին այցելեցին նաեւ մշակոյթի տարբեր գործիչներ: Տարեդարձի առիթով Մայր Աթոռը ստացաւ բազմաթիւ շնորհաւորագրեր աշխարհասփիւռ թեմերէն, ազգային կառոյցներէն եւ հասարակական գործիչն

Հերոսները Չեն Մեռնիր, Անոնք Կը Յաւերժանան
Մեր Սրտերուն Մէջ. Հայկական Մարմնամարզութեան
Ներկայացուցիչները Ցաւակցական Խօսքերը Եուրի
Վարդանեանի Մահուան Կապակցութեամբ
Հայկական մարմնամարզութեան ներկայացուցիչները իրենց ցաւակցութիւնը կը յայտնեն մեծանուն ծանրորդ Եուրի Վարդանեանի մահուան
կապակցութեամբ:
«Աւա՜ղ, երբ դուն հեռացար, շուրջս տեսակ մը դատարկութիւն կը զգամ,
անասելի սառնութիւն, թանկ ու հարազատ ընկերոջ անդառնալի բացակայութիւն… Բայց քեզի հետ կապուած լաւագոյն յիշողութիւններս ինծի ուժ կու
տան: Լոյսերու մէջ մնաս, իմ հոգատար ու սրտացաւ ընկե՛ր, փառապանծ ու
մեծանուն ծանրորդ: Հերոսները չեն մեռնիր, անոնք կը յաւերժանան մեր
սրտերուն մէջ… անմահ ես դուն, Եուրիկ ճան»,-«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ
իր ցաւակցանքի խօսքին մէջ ըսած է մեծանուն հեռացակորդ Ռոպերթ
Էմմիեանը:
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Դաւիթ Տօնոյեանի Գլխաւորած
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Ամենապատիւ Գրիգոր
Պատուիրակութիւնը Այցելեց
Պետրոս Ի. Կաթողիկէ Հոգեւոր Տիրոջ Այցելութիւնը
Լիբանանի Հարաւը Գործող Հայ
Խաղաղապահներու
Տեղակայման Վայր
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Կիրակի, 4 Նոյեմբեր 2018ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ ընդունեց Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ Գրիգոր Պետրոս Ի. Հոգեւոր Տէրը։
Հոգեւոր Տիրոջ կ՚ընկերանային Պէյրութի հայ
կաթողիկէ թեմի օգնական եպիսկոպոս Արհիապատիւ Գէորգ Եպս. Ասատուրեան, Արհիապատիւ
Մանուէլ Եպս.Պաթագեան եւ պատրիարքարանի
տեղեկատուական բաժանմունքի պատասխանատու Գերպ. Սեպուհ Վրդ. Կարապետեան։ Հանդիպման ներկայ էին նաեւ Լիբանանի հայոց թեմի
առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեան,

Մայր Տաճարի լուսարարապետ Գերշ. Տ. Մակար
Եպս. Աշգարեան եւ Կաթողիկոսարանի տեղեկատւական բաժանմունքի վարիչ Հոգշ. Տ. Պետրոս
Վրդ. Մանուէլեան։
Շուրջ ժամ մը տեւած հանդիպումը առիթ մը
եղաւ քննարկելու Հայաստան-Սփիւռք, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ հայ կաթողիկէ
եկեղեցւոյ միջեւ գործակցութեան, ինչպէս նաեւ
Լիբանանի ներկայ կացութեան առնչուած հարցեր։
Յայտնենք, որ Հոգեւոր Տիրոջ այցելութեան
նպատակն էր շնորհաւորել Վեհափառ Հայրապետին ձեռնադրութեան յիսնամեակը։
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Հերոսները Չեն Մեռնիր, Անոնք Կը Յաւերժանան Մեր Սրտերուն Մէջ.
Հայկական Մարմնամարզութեան Ներկայացուցիչները Ցաւակցական
Խօսքերը Եուրի Վարդանեանի Մահուան Կապակցութեամբ
Ցաւակցանքի իր խօսքը ըսած է նաեւ աշխարհի,
Եւրոպայի ախոյեան, ողիմպիական խաղերու արծաթէ մետալակիր Արսէն Ճուլֆալակեանը. «Ցաւօք
մեզմէ հեռացաւ հայկական մարմնամարզութեան
ամենավառ մեծութիւններէն մէկը։ Մարդ, որ մի
քանի տասնամեակ կը շարունակէր կուռք մնալ
ամենատարբեր մարզաձեւերու ներկայացուցիչներուն համար։ Տասնեակ հազարաւոր երեխաներ
եւ պատանիներ սկսած են զբաղիլ մարմնամարզութեամբ՝ցանկալով նմանիլ Եուրի Վարդանեանին։
20րդ դարու լաւագոյն ծանրորդներէն մէկը,
համաշխարհային բազմաթիւ մրցանիշներու հեղինակ, ողիմպիական ախոյեան, աշխարհի եւ Եւրոպայի բազմակի ախոյեան։ Մարդ, որ ազատ մուտք
ունէր ԽՍՀՄ քաղաքական ղեկավարներուն մօտ,

ընդունուած եւ սպասուած էր ամենատարբեր բնագաւառներու լաւագոյն ներկայացուցիչներուն կողմէ,
ճանչցուած էր բոլոր ժողովուրդներուն կողմէ։ Մարդ,
որուն մասին բազմաթիւ առասպելներ հիւսուած
են...
Այնքան շատ կարելի է խօսիլ Եուրի Վարդանեան
մարզիկի մասին։ Եւ դեռ շատ պիտի խօսուի:
Հանգչի՛ր խաղաղութեամբ, հանճար»:
Նոյեմբեր 2ին 62 տարեկան հասակին ԱՄՆ
մահացած է հայկական մարմնամարզութեան
աստղը, ողիմպիական խաղերու ախոյեան Եուրի
Վարդանեանը:
Եուրի Վարդանեան ծնած է 1956 թուականի
Յունիս 13ին։ 1977 թուականին ստացած է ԽՍՀՄ
մարմնամարզութեան վաստակաւոր վարպետի
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Էդուարդ Յովհաննէս
Պաղտասարեան
Էդուարդ Յովհաննէս Պաղտասարեան (14
Նոյեմբեր 1922, Երեւան – 5 Նոյեմբեր 1987, Երեւան), հայ երաժշտահան, ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ (1963):
Ծնած է Երեւան: Միջնակարգ կրթութիւնը
ստացած է Թիֆլիսի մէջ, աւարտած է 1940 թուականին։ 1941 թուականին ընդունուած է Թիֆլիսի
պետական երաժշտանոցը, իսկ 1946 թուականին
տեղափոխուած է Երեւան, ուսումը շարունակած է

ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Դաւիթ Տօնոյեանի գլխաւորած պատւիրակութիւնը աշխատանքային այցով անցեալ
շաբաթավերջին ժամանած էր Լիբանան: Լիբանանի պաշտպանութեան նախարարութիւն այցէն
(տեղեկացուցած էինք օրին – խմբ.) եւ գործընկերոջ
հետ բանակցութիւններէ ետք հայկական պատւիրակութիւնը մեկնած է Լիբանանի մէջ խաղաղապահ առաքելութիւն իրականացնող հայկական դասակի
տեղակայման վայրը։ Նախօրէին
պաշտպանութեան
նախարարը Քոսովօ էր, ուր
նոյնպէս հանդիպած է հայ
խաղաղապահներուն:
կոչում։ 1980 թուականին աւարտած է Լենինականի
Մանկավարժական հիմնարկը։ 1977-1979, 19801981, 1983, 1985 թուականներուն ան դարձած է
աշխարհի ախոյեան եւ գաւաթակիր։ 1980 թուականին ողիմպիական ախոյեան։ 1977-1978, 19801981, 1983 թուականներուն Եւրոպայի ախոյեան եւ
գաւաթակիր։ 1977, 1979, 1981 թուականներուն
ԽՍՀՄ ախոյեան եւ 1976 թուականին՝ գաւաթակիր։
1978-1981 թուականներուն ճանչցուած է աշխարհի
լաւագոյն ծանրորդ։ 1985 թուականին սահմանած է
աշխարհի 43 մրցանիշ։ 1980 թուականին միջին
քաշում առաջինը, երկամարտի ցուցանիշը հասցուցած է 400 քկ-ի։

¾ç 08
Կոմիտասի անուան պետական երաժշտանոցին
մէջ, զոր աւարտած է 1950 թուականին։ 1951-1953
թուականներուն սորված է Մոսկուայի մէջ։ 19611987 թուականներուն դասաւանդած է Երեւանի պետական երաժշտանոցին մէջ (1982 թուականէն՝
փրոֆէսոր): Ռոմանոս Մելիքեանի անուան երաժըշտական
ուսումնարանին
մէջ
եղած
է
ստեղծագործական դասարանի ղեկավար։

Գործունէութիւն

Գրած է սիմֆոնիկ պոեմ (1950), նախերգանք
սիմֆոնիկ նուագախումբի համար (1953), «Շախմատ» պալէն (1940), դաշնամուրի համերգ (1978),
երգեր, ռոմանսներ, թատերական երաժշտութիւն,
կատարած է հայկական ժողովրդական պարերու
դաշնամուրային մշակումներ (1976):
«Տժվժիկ» ֆիլմին մէջ օգտագործուած է իր
երաժշտութիւնը։
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ՌԱԿ-ի Երախտաւորները

Ալպերթ Ուզունեան
Հալէպ, 1922 – Լոս Անճելըս, 2003

ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Երախտաւոր Ուզունեան ծնած է Հալէպ՝ 20
Հոկտեմբեր 1922-ին, չորրորդ զաւակը դառնալով
Խորէն Ուզունեանի եւ Էլիզա Թապագեանի ութ
զաւակներուն։ Հայրը՝ Խորէն, Մեծ Եղեռնէն ետք
Այնթապի բարեկեցիկ կենցաղը լքելով հաստատւած է Հալէպ, ուր որպէս գորգի արհեստավարժ
մասնագէտ կարճ ժամանակի մէջ ճանչցուած է այդ
արհեստով։ Իսկ Ալպերթի մեծ հայրը՝ Յարութիւնը
(ծանօթ որպէս Արթին), յայտնի դասատու էր
Այնթապի քոլէճէն ներս։
Փոքրիկն Ալպերթ իր նախնական ուսումը ստանալէ ետք տեղական վարժարանին մէջ, բարձրագոյն ուսման համար կը յաճախէ Ալեփփօ քոլէճ,
ծանօթանալով անգլերէն լեզուին ու մասնաւոր
հետաքրքրութիւն ցուցաբերելով առեւտրական նիւթերու հանդէպ։
Քոլէճ յաճախած շրջանին, ան իր հօր արհեստանոցէն ներս, իր ազատ ժամերուն օգտակար կը
դառնար անոր։ Հալէպի հետզհետէ կազմաւորուող
գաղութէն ներս, Ալպերթի հասակակից երիտասարդներուն համար գոյութիւն ունէր մշակութային
ու գրական եռուզեռ մը։ Այս շրջանին իր գրական
հակումները կ՚առաջնորդեն զինք որ հեղինակէ
քերթուածներ, ու իր մտերիմները կը դառնան
Ստեփան Ալաջաջեանը (Խորհրդային Հայաստանի
Գրողներու Միութեան քարտուղար) եւ Զարեհ
Մելքոնեանը (յայտնի բանաստեղծ ու երկարամեայ
դաստիարակ)։
1943-ին Ալպերթ պիտի կորսնցնէր հայրը, ու
ինք ուսումը չաւարտած պիտի ստանձնէր իր հօր
արհեստանոցը։ Ասպարէզ մը, որ ժառանգելէ բացի
պիտի դառնար երախտաւորին համար պայծառ
բարօրութիւն կերտելու բարձունք։
1946-47 տարիներու ազգահաւաքի՝ ներգաղթի
ընթացքին, սուրիահայ բազմաթիւ ընտանիքներ կը
ներգաղթեն հայրենիք ու Հալէպը տակաւին կը
մնայ արաբական աշխարհի հայկական գաղութներուն բաբախուն սիրտը, Բերիոյ թեմի առաջնորդարանով, հայկական վարժարաններով, ինչպէս
նաեւ ազգային հասարակական կեանքի կարեւոր
կառոյցներով, մարզական ու երիտասարդական
միութիւններով։ Ուզունեանի համար հալէպահայութեան այս եռուզեռը խանդավառ կը պահէ զինք որ
անմասն չմնայ գաղութահայ կեանքին իր
մասնակցութիւնը բերելէ, մանաւանդ մասնակից
դառնալով Բարեգործականի հայրենասիրական
ծրագիրներուն։
***
1954-ին կեանքի ընկեր կ՚ընտրէ Լիբանան
հաստատուած այլ այնթապցի Ուզունեան ընտանիքի դուստրը՝ Ռոզմէրին ու անոնք կը բախտաւորուին մանչ զաւակով մը՝ Ռոպերթ։
1959-ին Ուզունեանները կ՚որոշեն տեղափոխուիլ
Միացեալ Նահանգներ, ուր արդէն տարիներ առաջ
եկած էին իրենց ընտանեկան հարազատները։
Լոս Անճելըս հաստատուելէ ետք, Ալպերթ կը
շարունակէ իր մասնագիտութիւնը ի սպաս դնել
ծանօթ ամերիկեան գորգի վաճառատուներու մօտ,
նոյն ատեն ծանօթանալով տեղական շուկային։
1962-ին Ուզունեանները կը բախտաւորուին
աղջիկ զաւակով մը՝ Տայանա։
1966-ին Ալպերթ Ուզունեան գորգի մասնագիտութեամբ ու արհեստավարժ հմտութեամբ կը

ձեռնարկէ տէրը դառնալ Persian Rug Cleaning Co.
հաստատութեան, եւ որպէս մասնագիտական կառոյց կարճ ժամանակի մէջ կ՚ունենայ իր յաջողութիւնները։
Երախտաւորը Միացեալ Նահանգներ հաստատւելէ ետք, մուտք կը գործէ Լոս Անճելըսի հասարակական կեանքէն ներս ու կ՚անդամագրուի Ս.
Յակոբ Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ։ 1961-ին
կ՚անցնի Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
շարքերը, որուն կեդրոնը Ֆրեզնօ էր, ՌԱԿ
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեամբ
եւ «Նոր Օր» եռօրեայ պաշտօնաթերթով։ ՌԱԿ այդ
տարիներուն ունէր զոյգ ակումբներ Մեծն Լոս
Անճելըսի շրջանէն ներս։ Ալպերթ Ուզունեան իր
աշխոյժ մասնակցութիւնը կը բերէ տեղական մարմիններու մէջ, առաջին հերթին Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ
երիտասարդական մշակութային կառոյցի թատերական ծրագիրներուն օժանդակելով եւ մասնակցելով։ Ապա, վարչական անդամ կը դառնայ
Բարեգործականի Լոս Անճելըսի մասնաճիւղին, ան
արդէն անդամագրուած էր ՀԲԸՄին Հալէպ գտնըւած շրջանին։
Երախտաւոր ընկերը իր գրական մասնակցութիւնը կը շարունակէ, մասնակից դառնալով Լոս
Անճելըսի ատենոյ մշակութային ու գրական վերելքին, ինչպէս նաեւ յետագային մաս կազմելով
տեղւոյն Թէքէեան Մշակութային Միութեան
հիմնադիր ժողովին՝ 1969-ին։
Ուզունեանի համար կարեւոր կը դառնայ ՌԱԿ
Լոս Անճելըսի Փափազեան ակումբի հասարակական գործունէութիւնը։ 1966-ին կը ստանձնէ
ակումբին ատենապետութեան պաշտօնը, երբ
արդէն 1964-ին շրջանակի պաշտօնաթերթ «Նոր
Օր» եռօրեան Ֆրեզնոյէն տեղափոխուած էր Լոս
Անճելըս, ուր համայնքային աշխուժութիւն մը գոյութիւն ունէր, մանաւանդ երբ 1968-ին Մոնթէպելլօ
քաղաքի բարձունքին պիտի կանգնէր Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած յուշարձանը։
1973-ին Ուզունեան կը դառնայ անդամ ՌԱԿ
Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան,
ու իր ձեռներէց մասնակցութեամբ կը սատարէ
պաշտօնաթերթին արդիականացման։ Իր անվերապահ մասնակցութիւնը կը բերէ նաեւ «Նոր Օր»ի
նոր շէնքի գնման աշխատանքներուն՝ Պեւըրլի
պողոտային վրայ, որ աւելի քան տասնամեակ մը
պիտի ծառայէր ՌԱԿ-ի շրջանակի գործունէութեան։
1980-ին Ալպերթ Ուզունեան իր խանդավառ
մասնակցութիւնը կը բերէ ԹՄՄ Տիգրանեան
ամէնօրեայ վարժարանի շինութեան յանձնախումբին, որ իր դռները պիտի բանար 1981-ի Սեպտեմբերին։ Ուզունեան կը հանդիսանայ վարժարանի հոգաբարձութեան անդամ ու կը ծառայէ
երկար տարիներ։
ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութենէն ներս, այս շրջանին կ՚որոնէ «Նոր Օր»ը
բարեսիրական հիմնարկութիւն դարձնելու ծրագիրը, ու կը ձեռնարկէ հանգանակութիւն կատարել
իր տան մէջ, հանգանակելով շօշափելի գումար մը,
որ յետագային պիտի ծառայէր խթան, Կլենտէյլի
մէջ եկամտաբեր կալուածի մը գնման համար։
1982-ին կը դառնայ պատգամաւոր ՌԱԿ ԺԶ.
ընդհանուր պատգամաւորական ժողովին, ներկայացնելու Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակը, Լառնաքայի մէջ գումարուած ժողովին։ Նոյն տարուան
Յունիսին դառնալով ատենապետը ՌԱԿ Արեւմըտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան, այդ

կազմի ատենադպիրի պաշտօնը կը յանձնէ այս
տողերու հեղինակին։
Երախտաւորի երկամեայ ատենապետութեան
շրջանին, ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակէն
ներս զարկ տրուեցաւ շրջանակի ակումբներուն,
օժտելով զանոնք երիտասարդ առաջնորդներով։
Ինչպէս նաեւ կազմաւորուեցաւ Արմենական Երիտասարդական Շարժումը, որ կարճ ժամանակի
մէջ աշխոյժ գործունէութիւն ծաւալեց ու հետագային
ալ հիւսիսային Ամերիկայի տարբեր գաղութներու
մէջ ունեցաւ միաւորներ։
Այս ժամանակաշրջանին երախտաւորը իր
անվերապահ ներդրումը կը կատարէր ԹՄՄ Արշակ Տիգրանեան վարժարանի վերելքին սատարելով։ Ալպերթ եւ Ռոզմէրի Ուզունեաններու բարերարութեամբ անուանուած էր վարժարանի Առաջին
դասարանը, որ 1984-ին տուաւ նախակրթական իր
առաջին հունձքը։ Ուզունեաններուն համար Տիգրանեան վարժարանը դարձած էր իրենց երկրորդ
բնակարանը, ու ամէն առիթով սատար կը
հանդիսանային վարժարանի վերելքին։
1986-ին երախտաւորը արժանացաւ ՌԱԿի վաստակաւորի շքանշանին, իր բազմամեայ կուսակցական ծառայութեան համար, ՌԱԿի 65-ամեակի
հանդիսութեան ընթացքին։
Առողջական իր վիճակը սկսած էր զինք հեռու
պահել հասարակական կեանքի առօրեայէն, բայց
Ուզունեան շրջան մը բաւարարուեցաւ իր գրական
ներդրումը կատարել ու իր ազգային կեանքի յուշերը ամփոփել՝ գաղթաշխարհի մամուլին թղթակցելով։ Յատկանշական եղաւ Ալպերթ Ուզունեանի
կողմէ զանազան ընդունելութիւնները՝ ի պատիւ
հայրենի մտաւորականներու եւ արուեստի գործիչներու։
1996-ին դարձեալ երախտաւորը պիտի ընտըրւէր ատենապետ ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի
Շրջանային վարչութեան, բայց 10 օրեր ետք սրտի
տագնապի հետեւանքով այդ պաշտօնը վստահւեցաւ այս տողերը արձանագրողին։
2000 թուականի աշնան, ԹՄՄ Միացեալ
Նահանգներու եւ Գանատայի պատգամաւորական
ժողովի առընթեր,– որ կը գումարուէր Լոս Անճելըսի
մէջ,– յատուկ հանդիսութեան ընթացքին, որպէս
բարերար Ալպերթ Ուզունեան արժանացաւ ԹՄՄ-ի
պատուոյ անդամի շքանշանին։
2003-ի Յուլիս 3-ին երախտաւորը յաւիտեան իր
աչքերը պիտի փակէր 81 տարեկան հասակին,
ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի շրջանակէն ներս իր
անսակարկ ներդրումը կատարած հայ մարդու
բաւականութեամբ։
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Ստեփանակերտի մէջ երկու թաղամաս պիտի
կառուցուի՝ աւելի քան 500 բնակարանով: Մինչեւ
տարեվերջ տարածքներու նախապատրաստման,
նախագիծերու պատրաստման աշխատանքները
կ'աւարտին: Բուն շինարարական աշխատանքները
պիտի մեկնարկեն 2019ին:

Տարածքը ամիսներ անց պիտի դառնայ Արցախի շինարարական ամենամեծ հարթակներէն
մէկը: Ստեփանակերտի մէջ երկու նոր թաղամաս
կ'աւելնայ: Տարածքները արդէն ընտրուած են:
Առաջինը մօտ երկուքուկէս հեքթար մակերես կը
զբաղեցնէ: Կը գտնուի Թումանեան փողոցի յարակից տարածքին, սպայական թաղամասի հարեւանութեամբ: Առաջին թաղամասի շինարարութիւնը
պիտի իրականացնէ «Փորթալ» ընկերութիւնը՝
Արցախէն: Նոյն այս կազմակերպութիւնը իրականացուցած է սպայական թաղամասի նախագծային
աշխատանքները: Այսպէս կոչուած ձեռագիրը
նոյնը կ'ըլլայ. երկու թաղամասերը պիտի բաժնուին
ընդամէնը մէկ փողոցով, կը նշէ քաղաքաշինութեան
նախարար Կարէն Շահրամանեանը:

Նոր թաղամասի համար ընտրուած երկրորդ
տարածքը կը գտնուի առաջինէն 2-3 քիլոմեթր
հեռու՝ Տիգրան Մեծ-Ալեք Մանուկեան խաչմերուկի
հարեւանութեամբ, եւ մօտ երեքուկէս հեքթար մակերես կը զբաղեցնէ: Այս թաղամասի ճարտարապետական նախագիծը ռուսաստանաբնակ
Մաքսիմ Աթայանցի ճարտարապետական արուեստանոցը կը կազմէ: Քաղաքաշինութեան նախարարը դեռ փակագիծերը չի բանար, բայց կ'ակնարկէ, որ սա կ'ըլլայ ուրոյն ոճով թաղամաս՝
հետաքրքրական լուծումներով: Այս փուլին դեռ
որոշ մանրամասնութիւններ կը քննարկուին:
Միաժամանակ, այդ աշխատանքի դիմաց ստացած
ամբողջ գումարը կը մնայ Արցախի, աւելի ստոյգ՝
Հադրութի շրջանի Քարագլուխ գիւղին մէջ: Նոյն

500 Նորակառոյց Բնակարան Ստեփանակերտի Մէջ
այդտեղէն են Աթայանցի արմատները: «Ան իր
հայրենի գիւղին մէջ արդէն իսկ որոշ ներդրումներ
ըրած է եւ կը նախատեսէ նախագիծի համար ստացած ամբողջ վարձատրութիւնը եւս ներդրել Քարագլխի մէջ»,- կը մանրամասնէ Կարէն Շահրամանեանը:
Աշխատանքներու աւարտին, Ստեփանակերտը
երկու նորակառոյց թաղամաս կ'ունենայ՝ 8էն 5
յարկանի շէնքերով: «Պիտի ունենանք նուազագոյնը
500 բնակարան»,- ակնկալիքները կ'ամբողջացնէ
քաղաքաշինութեան նախարարը:

Հաշուի առնելով, որ այս բնակարանները պէտք
է յատկացուին արտօնեալ պայմաններով, շուկայականէն անհամեմատ ցած գիներով, պիտի
աշխատին ցած ինքնարժէք ունենալ: Ատիկա,
սակայն, պիտի չազդէ որակին վրայ, կը վստահեցնէ
քաղաքաշինութեան նախարարը: «Պիտի ունենան
բոլոր յարմարութիւնները: Նոյնիսկ բնակարաններու
չափերը էապէս պիտի չտարբերին ընդունուած
չափանիշներէն: Պարզապէս պիտի աշխատինք
մասնաւորաբար արտաքին յարդարման աշխատանքներու պարագային, այսպէս ըսած, համեստ
ըլլալ, իսկ տարածքի բարեկարգման, ենթակառուցւածքներու հետ առնչուող աշխատանքներու զգալի
մասին պետութիւնը պիտի մասնակցի: Այս ամէնէն
ետք պիտի ունենանք անհամեմատ ցած ինքնարժէք, ինչը թոյլ կու տայ բնակարանները վաճառել
աւելի ցած գինով»,- իր լաւատեսութիւնը կը հիմնաւորէ Կարէն Շահրամանեանը:

2019ին շինարարութիւնը կը մեկնարկէ: Հակառակ տպաւորիչ ծաւալներուն՝ Ստեփանակերտի
մէջ երկու թաղամասերու շինարարութիւնը սեղմ
ժամկէտներու մէջ պիտի աւարտի: Աւելի ուշ տուած
մեկնաբանութիւններու մէջ շինարարութեան վերջնաժամկէտները յստակեցուցած է Արցախի պետական նախարար Կրիկորի Մարտիրոսեանը: Իր

խօսքով՝ թաղամասերը պատրաստ կ'ըլլան արդէն
2020ին, շինարարութեան մեկնարկէն ետք մօտ
երկու տարուան ընթացքին:
Երկու թաղամասերու կառուցման ֆինանսաւորման աղբիւրները տարբեր են: Ներգրաւուած են
օտարերկրեայ ներդրողներու գումարներ, կ'ըլլան
նաեւ պետական համաֆինանսաւորում եւ վարկային միջոցներ: Նորակառոյց բնակարաններու մէկ
մասը կը տնօրինուի ըստ պետական ընկերային
ծրագիրներու եւ կը յատկացուի թիրախ յայտարարւած ընկերային խումբերու ներկայացուցիչներուն:
Բնակարաններու մեծ մասը նախատեսուած է
վաճառքի համար: «Կ'ունենանք 15 միլիոն դրամէն
մինչեւ 26 միլիոն դրամ արժողութեամբ բնակարաններ»,- կը մանրամասնէ Կրիկորի Մարտիրոսեանը:
Ոչ միայն արժան կ'ըլլայ, այլեւ կ'առաջարկուի աւելի
մատչելի պայմաններով: Գրաւի հետ կապուած
ծրագիրը կը վերանայուի եւ փոփոխուած տարբերակով ուժի մէջ կ'ըլլայ դեռ մինչեւ նոր թաղամասերու շինարարութեան աւարտը՝ 2019ի Յունուար
1էն: «Գործող կարգով պետութիւնը կը յատկացնէ
վարկի տոկոսագումարի 50 տոկոսը: Մեր կողմէ
կ'առաջարկուի սահմանել այնպիսի կարգ, որ
ընտանիքի մէջ իւրաքանչիւր երեխայի ծննդեան
կապակցութեամբ
տոկոսագումարի
որոշակի
օժանդակութեան չափը պետութեան կողմէ աւելնայ
եւս 5 տոկոսով: Հետեւաբար կ'ըլլայ այնպէս, որ 3
երեխայ ունեցող ընտանիքը կրնայ վարկ (գրաւականով) ստանալ ընդամէնը 4-5 տոկոս տոկոսադրոյքով»,- նորամուծութիւններէն մէկը կը մատնանշէ
պետական
նախարարը:
Կը
շարունակուի
եկամտային հարկի վերադարձի ծրագիրը նոյնպէս:

Վերանայուած է նաեւ կանխավճարի հարցը: Երկու
տարբերակ պիտի առաջարկուի. «Առաջին տարբերակի պարագային, կը մուծուի 10 տոկոս կանխավըճար, եւ վարկը կը ձեւակերպուի 20 տարիով:
Ըստ երկրորդ տարբերակի՝ կանխավճար կը
մուծուի 5 տոկոսի չափով, սակայն վարկի ժամկէտը
կ'ըլլայ 15 տարի»: Ուստի, գրաւը մատչելի կ'ըլլայ
միջին աշխատավարձ ստացող ընտանիքին, կը
վստահեցնէ պետական նախարարը. «Օրինակ՝
երկու սենեակնոց բնակարանի պարագային
ամսավճարը կը կազմէ շուրջ 60 հազար դրամ, 3
սենեակնոց բնակարանի պարգային՝ 80 հազար
դրամ, 4 սենեակնոց բնակարանի պարագային՝
100 հազար դրամ»:
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Նախագահ Բակօ Սահակեան Հոկտեմբեր 30ին
ընդունած է ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահներ Էնտրիւ Շոֆերը, Ստեֆան Վիսքոնթին եւ
ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփշիքը: Համանախագահները
Արցախ ժամանած են ոչ լրիւ կազմով: Բացակայ է
Իկոր Փոփովը: Քննարկուած են ազրպէյճանաղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման
եւ Արցախի ու Ազրպէյճանի սահմաններուն վրայ
տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներուն
առնչուող հարցեր: Արցախի նախագահը վերահաստատած է Ստեփանակերտի հաւատարմութիւնը
ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի ծիրէ
ներս՝ վերստին կարեւորելով բանակցային լիարժէք
ձեւաչափի վերականգնման անհրաժեշտութիւնը եւ
Արցախի մասնակցութիւնը հակամարտութեան
կարգաւորման բոլոր փուլերուն: Բակօ Սահակեանը
կարեւորած է զինադադարի ռեժիմի պահպանման
ուղղուած համակարգերու կիրարկման անհրաժեշտութիւնը` զայն համարելով տարածաշրջանին մէջ
կայունութեան եւ խաղաղութեան պահպանման
առանցքային բաղադրամասերէն մէկը:

Նոյն օրակարգով՝ համանախագահները հանդիպած են նաեւ Արցախի արտաքին գործոց
նախարարի հետ: Մասիս Մայիլեանը վերահաստատած է Արցախի հաւատարմութիւնը ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան բացառապէս խաղաղ կարգաւորման՝ ԵԱՀԿ ՄԽ
համանախագահութեան ծիրէ ներս։ Մասիս Մայիլեան ընդգծած է Արցախի լիիրաւ մասնակցութեամբ
բանակցութիւններու եռակողմ ձեւաչափի վերականգնման անհրաժեշտութիւնը, որ ժամանակին
ապացուցած է իր արդիւնաւէտութիւնը։ ԱԳՆ ղեկավարի գնահատմամբ՝ Արցախի մասնակցութիւնը
բանակցային գործընթացի բոլոր փուլերուն կարեւոր է նաեւ տարածաշրջանային խաղաղութեան
պահպանման համար պատասխանատուութիւնը
կիսելու տեսանկիւնէն։ Այս թեմայի լոյսին տակ
Մասիս Մայիլեան նշած է, որ կարգաւորման
գործընթացին մէջ Արցախի կարգավիճակը՝ որպէս
հակամարտութեան կողմ, օրինական է եւ անվիճելի, ինչը ամրագրուած է ԵԱՀԿ փաստաթուղթերով,
ինչպէս նաեւ հրադադարի հաստատման եւ անոր
ամրապնդման հետ կապուած համաձայնագիրերով։
Արտաքին գործոց նախարարը նաեւ համանախագահներու ուշադրութիւնը հրաւիրած է Արցախի
ժողովուրդի հիմնարար իրաւունքներու իրագործման հետ կապուած իրավիճակին վրայ՝ նշելով, որ
հակամարտութեան չկարգաւորուած ըլլալը պէտք է
խոչընդոտ հանդիսանայ Արցախի քաղաքացիներուն կողմէ իրենց անքակտելի իրաւունքներուն,

Մինսքի Խումբի Համանախագահները Արցախի Մէջ Են

այդ կարգին՝ զարգացման, անվտանգ ու արժանապատիւ կեանքի իրաւունքներու իւրացման
գործին մէջ։
Ստեփանակերտի մէջ միջնորդները ձեռնպահ
մնացին ճեպազրոյցէն. այցը ամփոփող յայտարա-

ւորուածութեան համաձայն՝ ԵԱՀԿ առաքելութիւնը
հրադադարի ռեժիմի ծրագրային դիտարկում
պիտի իրականացնէ Արցախի եւ Ազրպէյճանի
սահմանին՝ Ակնա-Հինդարխ ճանապարհահատւածին մէջ։ Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի դիրքերէն, ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան
Անճէյ Քասփշիքի եւ անոր դաշտային օգնական
Կենատիէ Փեթրիքայի հետ, դիտարկումին պիտի

րութիւնը կ'ընեն տարածաշրջանային այցը աւարտելէ ետք:
Իսկ Հոկտեմբեր 31ին միջնորդները առաջնագիծ
պիտի մեկնին: Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւններուն հետ ձեռք բերուած պայմանա-

մասնակցին նաեւ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահներ Էնտրիւ Շոֆերը եւ Սթեֆան Վիսքոնթին, ինչպէս նաեւ անոնց օգնականները:
Ստեփանակերտ

¾ç 06

ºñÏáõß³µÃÇ / 5.11.2018

Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ð»ï»õ»ó³Û ³ÝáÝó, áñáÝù Ó»éù»ñÝÇÝ Ù¿ÛÙ¿Ï
ÃÇÃ»Õ¿ ³Ù³Ý µéÝ³Í ËáõÙµ»ñáí ÑáÝ ÏÁ
í³½¿ÇÝ... ÑëÏ³Û Ë³ÝÇ ÙÁ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿çï»ÕÁ
÷áùñ ¹é³Ý Ý»ñëÇ ÏáÕÙÁ, ÑëÏ³Û ·»ñÙ³Ý³óÇ
½ÇÝáõáñ ÙÁ Ï»ó³Í, ³Ù³ÝÝ»ñÁ ³éÝ»Éáíª É»óõ³Í »°ï ÏÁ í»ñ³¹³ñÓÝ¿ñ... µ³Ûó »°ë ³Ù³Ý
ãáõÝ¿Ç... ëåñ¹»ó³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áïù»ñáõÝ
ï³Ï¿Ý »õ í»ñç³å¿ë Ñ³ë³Û... ³Û¹ ÷áùñ ¹é³Ý
»õ »ñÏáõ ³÷»ñë µ»ñÝÇë ³é³ç ÙÇ³óáõó³Í
Çñ³ñáõ... áñå¿ë½Ç ³Û¹ ½ÇÝáõáñÁ ß»ñ»÷ ÙÁ
³åáõñ É»óÝ¿ ³÷»ñáõë Ù¿ç, áñå¿ë½Ç É³÷»Ù
½³ÝÇ..., µ³¯Ûó ...ã³ñ µ³Ëï¿ë, »ñµ ÅáÕáíáõñ¹Á
½Çñ³ñ ÑñÙßïÏ»É ëÏë³õ... ³Ý·áõÃ Ù³ñ¹Á
¹áõéÁ ÷³Ï»ó ½³Ûñ³ó³Í, ÙÇÝã íÇ½ë áõ »ñÏáõ
Ó»éù»ñë ¹é³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç ×½ÙáõÇÉÉ ëÏë³Ý...
»Ã¿ ³°Û¹ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ñáå¿ÇÝ... Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý ³Õ³Õ³Ï ÙÁ ã[Ó·¿Ç]... ·áõó¿ Ï³é³÷Ý³ïÇÝ
ÝÙ³Ý, ·ÉáõËë áõ »ñÏáõ Ó»éù»ñë Ë³ÝÇÝ Ù¿ç »õ
Ù³ñÙÇÝë ³É ÷áÕáóÁ ÇÛÝ³ÛÇÝ...: ÄáÕáíáõñ¹Á
ï»ëÝ»Éáí ÇÝÍÇ å³ï³Ñ»ÉÇùÁª Ù³ÑÁ... µáÉá¯ñÁ
ÙÇ³ëÇÝ Ññ»óÇÝ ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É ¹áõéÁ »õ ½Çë
¹áõñë ù³ß»óÇÝ... ßáõÝã ÙÁ ù³ß»óÇ... »õ ³ÝÇÍ»Éáí ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É Õ³ñ³õ³Ý³Ý, áñ Ï»³ÝùÇ
ï»Õ ÇÝÍÇ Ù³¯Ñ... åÇïÇ ßÝáñÑ¿ñ: ÆÝù½ÇÝùë ¹áõñë
Ý»ï»óÇ »õ »°ïª »Ï»Õ»óõáÛ ÷³ÏÁ áõÕÕáõ³Í
ÙÇçáóÇë, ×³Ù÷áõÝ íñ³Û ³ËáéÝ»ñ »õ Ï³éù»ñ
Ï³ÛÇÝ... Ñá°Ý Ù³ñ¹áõÝ Ù¿ÏÁ ½Ç°ë Ï³Ýã»Éáí
Áë³õ. §ïÕ³±ë, ¹áõÝ Ñ³±Û »ë¦:
- ²Ûá° å³å³,- ÁëÇ Çñ»Ý...:
- Ðáë ùÇã ÙÁ ³åáõñ Ï³Û, ³ÝûÃÇ± »ë:
- ²Ûá°,- ÁëÇ:
- Î»°ñ áõñ»ÙÝ,- Áë³õ, »õ ³éç»õë ¹ñ³õ ÷áùñ
ï³ßï ÙÁ É»óáõÝ áëåÇ ³åáõñ, »õ ¹³éÝ³Éáí
ÇÝÍÇ Áë³õ,- §Ð³Ûñ Ù»ñ¦ ·Çï»±ë:
- ²Ûá å³å³,- ÁëÇ:
- àõñ»ÙÝ, §Ð³Ûñ Ù»ñ¦ ÙÁ Áë¿,- Áë³õ: ºõ »ñµ
»ë Ï'³ÕûÃ¿Ç... Ù³ñ¹Á ëÏë³õ ß³ï ËÕ×³ÉÇûñ¿Ý
É³¯É...,- ³¯Ë Ç°Ù ½³õ³ÏÝ»ñë áõ±ñ ÙÝ³óÇÝ
³ñ¹»ûù:- ´³Ûó »°ë` ÷áùñ Ù³ÝáõÏ ÙÁ, ³Û¹ ÑëÏ³Û
³Ù³Ýáí É»óáõÝ ³åáõñÁ... ·áõó¿ ï³ë-ï³ëÝ»ñÏáõ Ñá·ÇÇÝ Ï»ñ³ÏáõñÁ... - »ñ»õ³Ï³ÛáõÃ»Ý¿
¹áõñë ¿, ï³Ï³õÇÝ ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ ÙÇïùë ½Çë ÏÁ
ã³ñã³ñ¿ - ÇÝãå¿°ë É³÷»óÇ...: ´³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿ áñ »ë Ï»ñ³°Û...: Ø³ñ¹áõÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇ »õ ³Ý ³É ÇÝÍÇ Áë³õ. §»ñµ»ÙÝ
Ñ³Ý¹Çå¿, »ñµ áñ Ï»ñ³Ïáõñ ÁÉÉ³Ûª ù»½Ç Ïáõ
ï³Ù¦: ºõ »ë ëÏë³Û ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý ³Û¹ ÏáÕÙ¿Ý ßñç³Ý ÙÁ ÁÝ»Éª Ù³ñ¹áõÝ ³ãù»ñáõÝ Ý³Û»Éáí... µ³Ûó ³Ýû·áõ°ï, Ù³ñ¹Á ½Ç°ë ã¿ñ Ï³Ýã»ñ...
Ð³É¿å ·ïÝáõáÕÝ»ñÁ ½Ç°ë ÏÁ ½·áõß³óÝ¿ÇÝ
Ã¿ª §ãÁÉÉ³Û áñ ä³å ¿É ü³ñ³× Áëáõ³Í Ññ³å³ñ³ÏÁ »ñÃ³ë, ù³ÝÇ áñ ÃÇõ°ñù ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ
ù»½Çå¿ëÝ»ñÁ ÅáÕí»Éáí, µ»éÝ³Ï³éù»ñáõÝ Ù¿ç
É»óÝ»Éá¯í... Ô³ñÉÁù Áëáõ³Í ï»ÕÁ Ëáßá¯ñ ÷áë
ÙÁ ÷áñ³Í »Ý, ³Û¹ ÷áëÇÝ Ù¿ç Ý»ï»Éáí áÕç áÕç
ÏÁ Ã³Õ»¯Ý...¦: àõñ»ÙÝ ÙÇßï ½·áõß ÁÉÉ³Éáíª
¹¿åÇ ³Û¹ Ññ³å³ñ³ÏÁ ã¿Ç »ñÃ³ñ... µ³Ûó Ð³É¿å Ñ³ëÝ»Éáõë »ûÃÝ»ñáñ¹ ûñÁ... ³ÛÉ»õë ã¹ÇÙ³Ý³Éáí ³ÝûÃáõÃ»³Ý ïáõ³Ûï³ÝùÇÝª áõ½»óÇ
Ñá°Ý »ñÃ³É...: Ø³ÑÁ ³ãùë ³éÝ»Éáí ÑáÝ Ñ³ë³Û:
Ø³ñ¹ ÙÁ, Ó»éùÁ ÷áùñ ïáåñ³Ï ÙÁª §Ñ³ÙÙ³±É¦ Áë³õ: ²éÇ ïáåñ³ÏÁ Ó»éù¿Ý »õ Ñ»ï»õ»ó³Û Çñ»Ý: ´³õ³Ï³Ý ù³É»óÇÝù, Ù³ñ¹Á ï³Ý
ÙÁ ¹áõéÁ µ³Ý³Éáí Ùï³Ýù Ý»ñë. ÁÝ¹³ñÓ³Ï

µ³Ï ÙÁ, Ù¿çï»ÕÁ ³õ³½³Ýáí: ºë ïáåñ³ÏÁ
³õ³½³ÝÇÝ »½»ñùÁ ¹ñÇ... »õ Ù³ñ¹Á ·ñå³Ý¿Ý
¹ñ³Ù Ñ³Ý»Éáõ íñ³Û ¿ñ... ÝßÙ³ñ»ó áñ... ×»ñÙ³Ï
ïáåñ³ÏÇÝ íñ³Û... áçÇÉÝ»ñáõ ÑëÏ³¯Û µ³Ý³Ï
ÙÁ Ï'³ñß³õ¿ñ... Ù³ñ¹Á Ï³ïÕ³¯Í... ÷áË³Ý³Ï
¹ñ³ÙÇ... »ñÏáõ ³åï³Ï »õ ÏÇó ÙÁÝ ³É ï³Éáí
ÇÝÍÇ... Ññ»Éáí ¹áõñë íéÝï»ó: àõñ»ÙÝ ¹³ñÓ»³É
Ýå³ï³ÏÇë ¹ÇÙ»óÇ, ¹¿åÇ¯ Ññ³å³ñ³Ï: Ðá°Ý
Ñ³ë³Ûª Ï¿ëûñ ¿ñ, åïï³Í Å³Ù³Ý³Ïë ï»ë³Û
ë³÷ñÇãÇ ÙÁ Ë³ÝáõÃÇÝ Ù¿ç ÃÇõ°ñù ã³õáõß ÙÁ
Ýëï³Í, Ó»éùÁ áÕÏáÛ½ ÙÁ Ë³Õá¯Õ »õ Ñ³°ó áõ
å³ÝÇ°ñ ³é³Í Ï'áõï¿¯ñ... ÙÇÝã »ë ³Û·ÇÇ Ù¿ç
ÍÝ³Í, ù³ÝÇ ï³ñÇ¿ Çí»ñ ³Û¹ ûñÑÝ»³É åïáõÕÇÝ Ï³ñûïÁ ÏÁ ù³ß»¯Ù... ³ãù»ñë áõÕÕ³Í ³°Û¹
Ë³ÕáÕÇÝ áÕÏáÛ½ÇÝ... Ï³ñÍ»ë ³éÇÝùÝ»É áõ½»Éáí, ÏÁ ëå³ë»Ù áñ ·áÝ¿ Ñ³ïÇÏ ÙÁ ÇÛÝ³Û
·»ïÇÝ »õ »ë ËÉ»Éáí Ï³ñûïë ³éÝ»Ù...:
Ø³ñ¹Á ÇÝÍÇ° ¹³éÝ³Éáí µ³ñÏáõÃ»³°Ùµª
§Ïáñëáõ¿¯ ßáõ°Ý Ï»³õáõñ¦, Áë³õ: ´³Ûó »ë ³ÝÛáÕ¹á°Õ¹, ³Ýß³ñÅ ÙÝ³óÇ, ¹áÛ½Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
³Ý·³Ù ãï³Éáí Ù³ñ¹áõÝ ³Û¹ Ï»óáõ³ÍùÇÝ: ÆÙ
Ýå³ï³Ïëª... ³°Û¹ Ë³ÕáÕ¿Ý Ñ³ïÇÏ ÙÁ åÇïÇ
áõï»Ù, áñå¿ë½Ç Ï³ñûïë ³éÝ»Ù: ØÇïùë
Ñ³óÇÝ íñ³Û ã¿, ³ÛÉ ÙÇ°ÙÇ³ÛÝ Ë³ÕáÕÇÝ íñ³Û...:
â³õáõßÁ, ½³Ûñ³ó³Í, ³Ñé»ÉÇ Ñ³ÛÑáÛ³Ýùáí ÙÁª
Ñ³õ³°ïù, Ù³Ûñ, ³½·áõÃÇõÝ Çñ³ñ Ë³éÝ»Éáí...
Ó»éùÇÝ áÕÏáÛ½Á ·»ïÇÝ Ý»ï»°ó... »ë Ý»ïáõ»ó³Û
Ý»°ñë, ËÉ»óÇ ·»ïÝ¿Ý »õ ÃËÙ»óÇ µ»ñ³Ýë... ³Û¹
ûñÑÝ»³É åïáõÕÁ... »õ ¹áõñë »É³Û Û³ÕÃ³Ï³Ý:
ØÇÝã Ñ»éáõÝ, Ñ³°Û ù³Ñ³Ý³Û ÙÁ Ï»ó³Í ÏÁ ¹Çï¿
»Õ»ñ ÇÙ Ï³ï³ñ³Í ¹»ñë: ¼Ç°ë Ï³Ýã»ó
Ù³ïáíÁ: ¼áéáí ÏÉÉ»Éáí µ»ñÝÇë Ù¿çÇ Ë³ÕáÕÇÝ
áÕÏáÛ½Á [áõÕÕáõ»ó³Û Çñ»Ý]...: ø³Ñ³Ý³Ý ÇÝÍÇ
Ñ³ñóáõó. §¹áõ°Ý Ñ³±Û »ë¦:
- ²Ûá, ï¿ñå³å³,- ÁëÇ Çñ»Ý...:
- Ð³°Ûñ, Ù³Ûñ ãáõÝÇ±ë:
- à°ã, ï¿ñ å³å³,- ÁëÇ:
- à±õñ ÏÁ ÙÝ³ë:
- ºÏ»Õ»óÇÇÝ µ³ÏÁ, »ûÃÁ ûñ »Õ³õ ð³ùù³Û¿Ý
·³Éáõë:
- È³õ áõñ»ÙÝ, ù»½Ç áñµ³Ýáó ÕñÏ»Éáõ ÁÉÉ³Ù
Ï'»ñÃ³±ë:
- î¿ñå³å³, Ñ³ó Ï³±Û,- ÁëÇ:
- Ð³ó ³É Ï³°Û, Ñ³·áõëï ³É Ï³°Û,- Áë³õ:
- È³õ ï¿ñå³å³, ÁÝÏ»ñ ÙÁÝ ³É áõÝÇÙ, ½³ÛÝ
³É ÏÁ ÕñÏ»±ë:
- ²°Ý ³É ù»½Ç å¿±ë ¿:
- ²Ûá° ï¿ñå³å³, ùÇãÇÏ ÙÁ Ï»óÇñ »ñÃ³Ù
Ï³Ýã»Ù ½ÇÝù,- Áë»Éáí í³½»óÇ »õ ßáõïáí
ØÇë³ÏÇÝ Ó»éù¿Ý µéÝ³Í... »Ï³Ýù î¿ñÑûñÁ ùáí
»õ µ³ñÇ ï¿ñå³å³Ý, ÃáõÕÃÇ ÙÁ íñ³Û ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ù»°ñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ ÃáõÕÃÁ ÇÝÍÇ°
ï³Éáí Áë³õ.
- ²°Ûë ÃáõÕÃÁ ï³ñ¿°ù ²ù³å¿ Ã³ÕÁ, Ñá°Ý
²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇÇÝ ïáõ¿°ù, áñ Ó»½Ç áñµ³Ýáó
³éÝ¿:
- ´³Ûó ï¿ñå³å³, Ù»Ýù ã»Ýù ·Çï»ñ, á°ã
²ù³å¿Ý »õ á°ã ³É å³ïáõ»ÉÇÝ:
[²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇÇÝ áñµ³ÝáóÇÝ Ù¿ç]
ØÇÝãª ³Û¹, µ³ñÇ î¿ñÑ³ÛñÁ Ñ³°Û å³ï³ÝÇ
ÙÁ Ï³Ýã»ó, ³Ýáñ Û³ÝÓÝ³é³ñ»ó Ù»½ ²ù³å¿,
²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇÇÝ áñµ³ÝáóÁ ï³ÝÇÉ: Ð»ï»õ»ó³Ýù ïÕáõÝ, Íáõé áõ Ùáõñ ÷áÕáóÝ»ñ¿
³ÝóÝ»Éáí, µ³ñÓñ³ó³Ýù ³Û¹ µ³ñÓñ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ï³Ý ÙÁ ¹é³Ý ³é³ç,
Ñ³ñóÝ»Éáí å³ïáõ»ÉÇÇÝ áõ°ñ ÁÉÉ³ÉÁ: ÀëÇÝ Ã¿ª

§å³ïáõ»ÉÇÝ ßáõÏ³Û ·³ó»ñ ¿, ëå³ë»ó¿°ù, »ñµ
áñ ·³Éáõ ÁÉÉ³Û ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ËûëÇù Ç°ñ
Ñ»ï¦: êå³ë»óÇ¯Ýù, ëå³ë»óÇ¯Ýù, ûñÁ ÙÃÝó³õ,
µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ »ÏáÕ-·³óáÕ ãÏ³Û: ²ÛÉ»õë Ûá·Ý³Í, Ñá°Ý Ù³ùáõñ ë³É³Û³ï³ÏÇÝ íñ³Û »ñÏըÝó³Ýù, ëÏë³Ýù ùÝ³Ý³É: ´³õ³Ï³Ý »ïù, Ù¿ÏÁ
áïùáíÁ ½³ñÝ»Éáí Ù»½ ³ñÃÝóáõó: ºÉ¿ù å³ïõ»ÉÇÝ »Ï³°õ: àïùÇ Ï³Ý·Ý»ó³Ýù »õ ÃáõÕÃÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝù Ï³ñ×³Ñ³ë³Ï, ·ÇñáõÏ, ÏÉáñ
¹¿Ùùáí Ù³ñ¹áõ ÙÁ, áñ ²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇ ÏÁ
Ïáãáõ¿¯ñ...: ÂáõÕÃÁ ³éÝ»Éáí, ÙáÙÇ ÉáÛëáí
Ï³ñ¹³ó:
- àõ±ñ »Ý Ó»°ñ ÍÝáÕùÝ»ñÁ,- Ñ³ñóáõó:
- Þ³ïáÝó Ù»é³Í »Ý,- ÁëÇÝù:
- àõ±ñÏ¿ »Ï³ù:
- ð³ùù³Û¿Ý,- ÁëÇÝù: Ø³ñ¹Á ãÑ³õ³ï³Éáí
Ù»ñ Áë³ÍÝ»ñáõÝ,- Áë³õ.
- Ð³°, ³Ûëå¿ë ëáõï Ëûë»Éáí Ïáõ ·³ù »õ
Ñ³·áõëï Ñ³·Ý»É¿Ý »ïùÁ, Ï'³ÝÑ»ï³Ý³ù...:
ì»ñç³å¿ë ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ù»ñ ³ÝáõÝ-Ù³Ï³ÝáõÝÝ»ñÁ »õ ³ÕçÇÏ ÙÁ Ï³Ýã»Éáí Áë³õ ³Ýáñ áñ
Ù»½ í»ñÇ ïáõÝÁ ï³ÝÇ »õ ³ÝÙÇç³å¿ë Ù»ñ
Ù³½»ñÁ Ëáõ½»Éáí, Ù»½ Éá·óÝ»É ï³Û »õ Ù»ñ
½·»ëïÝ»ñÁª ³ÝÙÇç³å¿ë ³Ûñ»¯É...:
²ÕçÇÏÁ Ù»½ ³é³çÝáñ¹»ó í»ñÇ ïáõÝÁ:
²ÝÙÇç³å¿ë Ù»ñ Ù³½»ñÁ Ëáõ½»óÇÝ, Ù»½ Ù»ñÏ³óáõóÇÝ, »õ »ñÏáõ Ù³ÛñÇÏÝ»ñ Ù»½ ï³ßï»ñáõ
Ù¿ç Ýëï»óÝ»Éáí ëÏë³Ý Éá·óÝ»É... Ù³ÛñÇÏÁ
ÇÝÍÇ Ñ³ñóáõó.
- îÕ³±ë, ë³ ÏéÝ³ÏÇ¹ Ïáõ½»ñÁ Ç±Ýã »Ý:
- Ø³ÛñÇÏ, Ãá÷áõ½Ç (É³ËïÇ) Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ
áõé»óùÝ»ñÝ »Ý...,- ÁëÇ:
- Ò»éù»ñÝÇ¹ ÏáïñÇ, ³Ý³ëïáõ³ÍÝ»¯ñ, Ù»Í»ñÁ ëå³Ý»óÇù... ë³° ÷áùñÇÏ ãá×áõËÝ»ñ¿Ý
Ç±Ýã Ï'áõ½¿Çù...:
ì»ñç³å¿ë, ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ï³ù çáõñáí µ³ÕÝÇù ÙÁ ³éÇÝù... ÝáÛÝå¿ë
ÃûÃ³÷»óÇÝù ³Û¹ ÙÇÉÇáÝ³õáñ áçÇÉÝ»ñÁ...
Ù³ñ¹³Ï»ñ íáÑÙ³ÏÝ»ñÁ...: ´³Ûó »Ïáõ°ñ ï»ë
áñ Ñ³Ý¹»ñÓ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç µÝ³°õ Ñ³·áõëï ãÏ³Û,
»õ Ù»Ýù Ï¿ë ·Çß»ñáõ³Ý ½áíÇÝ ï³ù µ³ÕÝÇù
³é³Í, µáÉáñáíÇÝ Ù»ñÏ ëÏë³Ýù å³ÕÇÉ...:
ì»ñç³å¿ë ß³åÇÏ ÙÁ »õ í³ñïÇù ÙÁ ×³ñ»óÇÝ,
ß³åÇÏÁª ÇÝÍÇ »õ í³ñïÇùÝ ³É ØÇë³ÏÇÝ
Ñ³·óáõóÇÝ ùÇã ÙÁ Ù»Í ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ø»ñ
³é³çÝáñ¹ ³ÕçÏ³Ý Ñ»ï»õ»Éáí, »ï »Ï³Ýù í³ñÇ ïáõÝÁ, ³Ýßáõßï å³éÏ»Éáõ ï»Õ ÙÁ ·ïÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²ÕçÇÏÁ ·Ý³ó »õ Ù»Ýù µ³ÏÇÝ Ù¿çï»ÕÁ,
áïùÇ íñ³Û, Ã¿° ³ÝûÃÇ »õ Ã¿° ³ÝùáõÝ ëÏë³Ýù
ëå³ë»É: ºñµ ï»ë³Ýù áñ ³ÕçÇÏ ÙÁ Ï'³ÝóÝÇ,
ÁëÇÝùª §ùáÛñÇÏ, Ù»Ýù Ýá°ñ »Ï³Ýù, ³ÝûÃÇ »Ýù¦:
øáÛñÇÏÁ ·Ý³ó í³ñÇ Ù³é³Ý¿Ý Ëáßáñ åÕÝÓ»³Û
³Ù³Ýáí Ï»ñ³Ïáõñ µ»ñ³õ »õ Ïïáñ ÙÁ ÙÇ³ÛÝ
Ñ³ó: Î»ñ³ÏáõñÁ ëÙµáõÏ ¿ñ, áñ ³é³Ýó ³ÕÇ,
³é³Ýó ÇõÕÇ »õ ÙÇëÇ ÁÉÉ³ÉáõÝ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
ÏÍáõ° ÁÉÉ³ÉáõÝª ïÕ³ùÁ ã»Ý Ï»ñ³Í: ´³Ûó Ñá·
ã¿... »ñÏáõ Ñ³ï, ¹·³ÉÇ ÝÙ³Ý ÷³Ûï¿ µ³Ý»ñ
ÙÁÝ ³É µ»ñ³õ, Áë»Éáíª §Ï»ñ¿°ù »õ Ïßï³ó¿ù¦:
Ø»Ýù, Ñ»ñáë³µ³°ñ Û³ñÓ³Ï»ó³Ýù ³Û¹ ÑëÏ³Û
³Ù³ÝÇÝ íñ³Û, Ù¿Ï¹Ç Ý»ï»Éáí ¹·³ÉÝ»ñÁ,
Ó»éù»ñáí Ï»ñ³Ýù áõ Ïßï³ó³Ýù ÷³é³õáñ³å¿ë..., µ³Ûó å³éÏ»Éáõ ï»Õ ãáõÝÇÝù. ïÕ³ùÁ
µáÉáñÝ ³É µ³ÏÇÝ Ù¿ç ÷éáõ³Í ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñáõ
Ù¿ç ÏÁ ùÝ³Ý³Ý, µ³Ûó Ù»Ýù áïùÇ íñ³Û »Ýù...:
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã
Classic House-Clubի մէջ պիտի հնչէ
իսկական ճազ քաղաքի լաւագոյն
ճազ խումբերէն New Quintetի եւ
ընկերներուն կատարմամբ

Արթուր Սանտովալ - Yerevan
Jazz Fest 2018

Օփերա
Քարմեն

•10/11/2018 19:00
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոն
•Թումանեան 54, (+374 10) 586
311, 520 241
•2000 - 12000 AMD
Ժ. Պիզէ
Օփերա՝ 2 արարով 4 պատկերով
- Քարմեն՝ Կարինէ Պապաճանեան /
Գերմանիա/

•1000 դրամ
Ճոնաթան Լիվինկսթոն Ճայը,
Ֆիզիքական թատրոն/ 12+, Տեւողութիւնը՝ 60 վայրկեան
Լեզուն՝ հայերէն: Ճոնաթան Լիվինկսթոն անունով ճայի մասին փիլիսոփայական պատում, որ կը ձգտի
սորվելու թռիչքի հետ կապուած
ամէն ինչ եւ տարուած է կատարելագործուելու երազանքով: Կեանքի,
չհասկցուած ըլլալու, ներման եւ
ազատութեան մասին տպաւորիչ բեմադրութիւն՝ հիմնուած Ռիչարտ
Պախի համանուն վիպակի վրայ:
Բեմադրութիւնը, նկարչական ձեւաւորումը՝ Վահան Պատալեանի

Մանկական

Վիննի Փուհ արջուկը

Ներկայացում

Ոչնչից մեծ աղմուկ

•05/11/2018 19:00
•Կ. Ս. Սթանիսլավսքիի անուան
ռուսական դրամատիկական թատրոն
•Աբովեան 7, (+374 10) 583 962,
569 199
•3000 – 10000 դրամ
Ս.Փեթերսպուրկի
«Սուպոթա»
պետական թատրոնի հիւրախաղերը
Երեւանի մէջ
Թատրոնի գեղ. ղեկավար՝ Եուրի
Սմիրնով-Նեսվիցքի, ներկայացում՝
Ու. Շէյքսփիրի համանուն փիեսի,
Սթոբարտի, Քլիմի, Ֆրիշի, Պրոտսքիի,
Խարմսի, Ցվեթայեւայի, Քորոլենքոյի
ստեղծագործութեանց թեմաներով

Ճոնաթան Լիվինկսթոն Ճայը

•08/11/2018 19:00
•Փոքր թատրոն
•Աբովեան փ. 11, (+374 10) 561 438

•10/11/2018 12:00, 14:00, 16:00,
11/11/2018 12:00, 14:00, 16:00
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
•Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
•800 - 1400 դրամ

Համերգ

New Quintet & Friends Mezzoի
մէջ

•06/11/2018 21:30
•Մեցցօ ակումբ
•Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98
20 62 06, +374 10 52 42 11
•2000 դրամ
Արթուրօ Սանտովալի ծննդեան
տարեդարձին՝ Նոյեմբեր 6ին, Mezzo

•07/11/2018 20:00
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմիական թատրոն
•Թումանեան 54, (+374 10) 586
311, 520 241
•10ակի Կրեմմի դափնեկիր, 6ակի
Պիլպորտ թեկնածու, Էմմի մրցանակի դափնեկիր Արթուրօ Սանտովալը
«Yerevan Jazz Fest 2018»ի կատարող
աստղն է:
Արթուրօ Սանտովալը ելոյթ կ'ունենայ Հայաստանի պետական ճազ
նուագախումբի հետ միասին: Գեղ.
ղեկավար, նուագապետ՝ Արմէն Հիւսնունց:

Ալեքսանդր Ռամ. Հայաստանի
պետական սիմֆոնիկ նուագախումբ

•07/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•2000 - 7000 դրամ
Աշխարհահռչակ թաւջութակահար
Ալեքսանդր Ռամը Խաչատրեանի
միջազգային 6րդ փառատօնի շրջանակներուն մէջ ելոյթ կ'ունենայ հայ
հանդիսատեսի համար:

Colors Of Music Mezzoի մէջ

•09/11/2018 21:0
•Մեցցօ ակումբ
•Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98
20 62 06, +374 10 52 42 11
•2000 դրամ
Լաւ երաժշտութիւնն ու աշխոյժ
կատարումները Colors of Music
խումբի կատարմամբ:

Autumn Lovers

•09/11/2018 19:00
•Տինամօ մարզահամալիր
•Վարդանանց 69, Հեռ.: + (37410)
552311
•3000 - 7000 դրամ
Բոլորս դէպի Տինամօ մարզադաշտ: Նոյեմբեր 9ին՝ ժամը 19:00ին:
Գէորգ Սիրեկանեան, Սարգիս Եղիազարեան, Gosh

Խաչատրեան

•10/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•2000 - 3000 դրամ

Արամ Խաչատրեանի ամենայայտնի թատերական երաժշտութիւնները
Երաժշտական հատուածներ
«Պեպօ», «Զանգեզուր», «Սթալինկըրատեան ճակատամարտը», «Անմար
կրակը», «Ծովակալ Ուշակով», «Մարդ
թիւ 217», «Գաղտնի առաքելութիւն»
եւ յայտնի ու սիրելի շատ այլ ֆիլմերէ:
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նուագախումբ: Նուագապետ՝
Ռաֆֆի Միքայէլեան

Իվետ Մուկուչեան & Dj Serjo
համերգ Club 12ի մէջ

•11/11/2018 21:30
•Ակումբ 12
•Երեւան, Տէրեան փող. 91, +374
11 44 12 12, +374 96 25 12 12
•12000 - 17000 դրամ
Club 12ի մէջ կը հիւրընկալենք
Iveta Mukuchyanին իր իւրօրինակ
ծրագիրով ու կենդանի կատարումներով: Մեզ կը միանայ նաեւ DJ
Serjoն՝ երեկոն աւելի թէժացնելու
համար:

Ցուցահանդէս

«Լեհաստան. ինքնութիւն եւ
սէր» ցուցահանդէս-մրցոյթ

•09/11/2018 13:00, 12/11/2018 13:00
•«Ալպերթ եւ Թովէ Պոյաճեան»
•Ա. Իսահակեան փող. 36, +(374
10) 56-18-55
•Մուտքը ազատ է
«ԼԵՀԱՍՏԱՆ. ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ եւ
ՍԷՐ» խորագրով նկարչական մրցոյթը կ'իրականացուի Վարշաւայի մէջ
գործող Լեհ-հայկական հիմնադրամի, «Bardzo Biała» պատկերասրահի,
Հայաստանի գեղարուեստի պետական ակադեմիայի համատեղ ուժերով, ՀՀի մէջ Լեհաստանի դեսպանատան եւ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան
բարձր հովանիին ներքոյ։

Ճափոնի տիկնիկները ցուցադրութիւն

•11/11/2018 10:30
•Յովհաննէս Թումանեանի անւան տուն-թանգարան
•Երեւան Մոսկովեան փող., 40 ,
+(374 10) 560 021
•Մուտքը ազատ է
«ՃԱՓՈՆԻԱՅԻ ՏԻԿՆԻԿՆԵՐԸ»
- «Աղօթքի ձեւեր, Սիրոյ մարմնացումներ» խորագիրը կրող աննախադէպ
ցուցադրութիւն: Թանգարանի այցելուներուն կը ներկայացուին Ճափոնական տիկնիկագործական արուեստի
իւրայատուկ նմոյշներ:

¾ç 08
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01
միջոցառումին պարգեւատրեց Լիբանանի վարչապետի պաշտօնակատար
Սաատ Հարիրիի՝ ռուսական հարցերով խորհրդական Ժորժ Շաապանը՝
մարդոց միջեւ ընկերութիւնն ու հասկացողութիւնը, ինչպէս նաեւ ռուսերէն
լեզուն եւ մշակոյթը արտերկրի մէջ խթանելու ուղղութեամբ գործարկած
ջանքերուն համար: Այս մասին կը հաղորդեն Հարիրիի տեղեկատուական
գրասենեակէն:

20 Գաղթականներ, Որոնք Վերջերս Վերադարձան Սուրիա,
Սպաննուած Են. Մերեհպի

Գաղթականներու հարցերով պետական նախարարի պաշտօնակատար
Մուին Մերեհպի Շաբաթ ըսաւ, որ վերջերս Սուրիա վերադարձած 20
գաղթականներ սպաննուած են սուրիական իշխանութեան ուժերուն կողմէ:
Այս մասին կը հաղորդեն տեղական լրատուամիջոցները:
«Լիբանանէն Սուրիա վերադարձող գաղթականներու կեանքը վտանգի
տակ կը գտնուի»,- ըսաւ Մերեհպի:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Հերոսները Չեն Մեռնիր, Անոնք Կը Յաւերժանան Մեր Սրտերուն Մէջ.
Հայկական Մարմնամարզութեան Ներկայացուցիչները Ցաւակցական
Խօսքերը Եուրի Վարդանեանի Մահուան Կապակցութեամբ

2009 թուականին նշանակուած է Հայաստանի նախագահի խորհրդական։
2013 թուականի Մայիս 8ին ազատուած է ՀՀ նախագահի խորհրդականի
պաշտօնէն եւ նշանակուած ՀՀ մարմնամարզութան եւ երիտասարդութեան
հարցերու նախարար։ 2014 թուականի Յունիս 24ին ՀՀ նախագահի հրամանագիրով նշանակուած է Վրաստանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան, այդ պաշտօնին մնացած է մինչեւ 2017:

Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Ղասան եւ Ժիզէլ Վազէն եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Սինթիա Մէնտիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Արսէն եւ Սիլվա Աբելեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Սերժ եւ Նորմա Մէնտիլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժոզէֆ եւ Այտա Մաթար եւ զաւակունք
Տիկին Իզապէլ Նամուր եւ զաւակունք
Հանգուցեալ Սալուա Րըզ Ալլայի ընտանիք
Հանգուցեալ Մաթիլտ Ճիվելէքեանի ընտանիք
եւ համայն Մէնտիլեան, Մաթար, Ուազէն, Ապունայեան, Աբելեան,
Ասիս, Րըզ, Ալլա, Նամմուր, Ճիվելէքեան եւ Ֆրէնքեան ընտանիքներ
եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին՝

ԱՏԵԼ ՄԷՆՏԻԼԵԱՆԻ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Խանամիրեան ընտանիքը շնորհակալութիւն կը յայտնէ բոլոր անոնց,
որոնք անցամբ, ծաղկեպսակով, նուիրատուութեամբ, հեռաձայնով,
ձաւակցական գիրով կամ այլապէս մասնակից դարձան իրենց հարազատին՝ Նուպար Խանամիրեանի մահուան սուգին:

(Ծնեալ Մաթար)

մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 2 Նոյեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Երկուշաբթի,
5 Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրուան ժամը 12:00ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Ֆըրն Էլ Շըպպէքի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան, մինչեւ
երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ Երեքշաբթի, 6 Նոյեմբերին՝ կէսօրէ
առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան 7:00, Ալ Գիամա եկեղեցւոյ
սրահին մէջ, Ալ Պիատա:

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
ï»õ
³
µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

