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Աուն Կառավարութեան Կազմաւորումէն Ետք Պիտի
Հետապնդէ Քաղաքացիական Պատերազմին Անյայտ
Կորսուած Անձանց Մասին Օրինագիծը

ներկայացուցչութիւնը ընդունիլ է: Այս մասին կը
հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:

Կառավարութեան Կազմաւորման Ամէնէն Արագ Ուղին Սիւննի Երեսփոխաններու
«Մենք կոչ կ'ընենք վերջ տալու ժամանակի
Ներկայացուցչութիւնը Ընդունիլ Է. Մու- անիմաստ վատնումին եւ ամէնէն արագ ուղին
սաուի
ընտրելու կառավարութեան կազմաւորման համար,

Հըզպալլա կուսակցութեան երեսփոխան Նաուաֆ Մուսաուի ըսաւ, որ կառավարութեան կազմաւորման ամէնէն արագ ուղին Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող 6 սիւննի երեսփոխաններու

որ է՝ սիւննի երեսփոխաններու ներկայացուցչութիւնը
ընդունիլ»,- մէջբերուած է Մուսաուիի խօսքը:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Սխալմամբ Մաքրոնը Պաշտօնապէս Չեն Դիմաւորած Պուէնոս Այրես
Ժամանելէ Ետք
նած է Արժանթինի փոխնախագահ Գաբրիէլա Մի-

Արժանթինի պաշտօնատարները սխալմամբ
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը եւ իր
տիկինը՝ Պրիճիթը, չեն դիմաւորած Պուէնոս Այրես
ժամանելէ ետք, ուր 30 Նոյեմբերին մեկնարկած է
G20ի գագաթնաժողովը: Այդ մասին, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, յայտնած է «Euronews»
հեռուստաալիքը:
Հեռուստաալիքը կը նշէ, որ Ֆրանսայի նախագահը եւ առաջին տիկինը թիւրիմացաբար դիմաւորած է օդակայանի աշխատակիցը, որ բանուորական հագուստով եղած է:
Աւելի ուշ օդակայան, այնուամենայնիւ, ժամա-

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Նախագահ Միշէլ Աուն երէկ հանդիպում ունեցաւ երեսփոխան Հիքմաթ Տիպի հետ, ուր յայտարարեց, որ ան կառավարութեան կազմաւորումէն
ետք պիտի հետապնդէ Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմին բռնաբար կորսուած անձանց հետաքննութեան մասին օրինագիծի իրականացման
գործընթացը: Այս մասին կը տեղեկանանք նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած յայտարարութենէն:

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

քեթին, որ ողջունած է Ֆրանսայի ղեկավարն ու
անոր կինը, երբ անոնք արդէն մեքենայ կը նստէին:
Այս միջադէպին կապակցութեամբ լուսանկարներն ու կատակները անյապաղ տարածուած են
ընկերային ցանցերու վրայ, կը նշէ «Euronews»ը:
Գագաթնաժողովը պիտի ընթանայ Costa
Salguero ցուցահանդէսային կեդրոնին մէջ, որ կը
գտնուի Լա Փլաթա ծոցի ափին՝ Պուէնոս Այրեսի
կեդրոնէն որոշ հեռաւորութեամբ: Աշխարհի ղեկավարներու հանդիպումին վայրը կը գտնուի Խորխէ
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Արցախի Հանրապետութեան
Նախագահը Մասնակցած է
Ոստիկանութեան Ծառայողի Օրուան
Նուիրուած Տօնակատարութեանt

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան, Նոյեմբեր 30-ին, մասնակցած է Ոստիկանութեան ծառայողի օրուան նուիրուած տօնակատարութեան:
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ նախագահը շնորհաւորած է ոստիկանութեան համակարգի աշխատակիցներն ու վեթերանները մասնագիտական
տօնին առիթով, արժեւորած անոնց ծառայութիւնը,
կանգ առած շարք մը խնդիրներու եւ ընելիքներու
վրայ:
Ծառայողական պարտականութիւնները բարեխղճօրէն կատարելու, ծառայութեան ընթացքին
բարձր արդիւնքներու հասնելու համար եւ մասնագիտական տօնին առիթով՝ երկրի ղեկավարը
պետական պարգեւներ յանձնած է համակարգի
խումբ մը աշխատակիցներու եւ մէկ աշխատակիցի
շնորհած է ոստիկանութեան գնդապետի կոչում:
Տօնակատարութեան ներկայ եղած են ՀՀ ոստիկանութեան պետ Վալերի Օսիպեանը եւ պաշտօնատար այլ անձեր:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Օդուժը Հրթիռակոծած է
PKK-ի Դիրքերը
Նոյեմբեր 30-ին, Թուրքիոյ օդուժը գործողութիւն
մը իրականացուցած է Հիւսիսային Իրաքի մէջ
գտնուող «Քիւրտիստանի բանուորական կուսակցութեան» (ՔԲԿ-PKK) յենակէտերուն ուղղութեամբ։
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով թրքական Sabah-ը։
Հրթիռակոծուած են Հաքուրք, Աւաշին-Պասեան, Կարա, Հաֆթանին եւ Մետինա շրջանները։
Գործողութեան հետեւանքով սպաննուած է 14
քիւրտ զինեալ։
Օդային գործողութիւն իրականացնելու մասին
լուրը յայտնած է Թուրքիոյ զինուած ուժերու գլխաւոր շտաբը՝ Twitter-ի իր էջով։
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Արեւմտահայերէնի Դեկտեմբերի 1ին
Յանձնաժողովի Հանդիպումը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ Դուրս Կը Բերուի Աստուածամուխ
Սուրբ Գեղարդը

Աշխատանքային հանդիպումին լայնօրէն քըննարկուեցան կատարուած աշխատանքները, ի
մասնաւորի ուղղագրութեան առնչուած ուղեցոյցը:
Որոշ փոփոխութիւններէ ետք, յիշեալ ուղեցոյցը
պիտի ղրկուի յանձնաժողովի սփիւռքատարած անդամներուն՝ ստանալու համար անոնց տեսակէտը։
Նոյն ուղեցոյցը նաեւ պիտի տեղադրուի կաթողիկո-

սարանի կայքէջին վրայ, որպէսզի լեզուագէտներ,
ուսուցիչներ, մտաւորականներ եւ արեւմտահայերէնի մասնագէտ ազգայիններ կարենան յանձնաժողովին յայտնել իրենց տեսակէտները։
Ժողովը նաեւ քննեց սոյն աշխատանքը արհեստագիտութեան ճամբով մեր ժողովուրդի զաւակներուն տրամադրելու կարելիութիւնները:
Ժողովի աւարտին, վեհափառ հայրապետը շեշտեց, որ հակառակ մեր դիմագրաւած դժուարութիւններուն՝ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
արեւմտահայերէնի պաշտպանութեան այս աշխատանքը պիտի շարունակուի, որովհետեւ արեւմըտահայերէնը Սփիւռքի մէջ հայապահպանման
կարեւոր կռուաններէն մէկը կը կազմէ:

¶ð²ôàô²Ì úð

¶ð²ôàô²Ì úð

Հինգշաբթի, 29 Նոյեմբեր 2018ին նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսի եւ
ատենապետութեամբ Երուանդ Փամպուքեանի՝
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան արեւմտահայերէնի յանձնաժողովի հանդիպումը տեղի ունեցաւ Անթիլիասի մայրավանքին մէջ:

Պայքար Ակումբ

Վահան Թէքէեան

Ծննդեան Աւանդական Ընթրիք

Միջնակարգ Վարժարան

6 Յունուար 2019

15 Դեկտեմբեր 2018

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Զարեհ Որբունի
Զարեհ Որբունի (24 Մայիս 1902, Օրտու - 1
Դեկտեմբեր 1980, Փարիզ), նշանաւոր հայ վիպասան, խմբագիր եւ արձակագիր։
Ծնած է Օրտու (ծովու վրայ): Նախակրթութիւնը
ստացած է ծննդավայրին մէջ։ Եղեռնի ժամանակ
հայրը կորսնցնելէ ետք, 1919ին կու գայ Կ. Պոլիս,
ուր կը յաճախէ Պէրպէրեան վարժարանը եւ կը
կատարէ իր գրական առաջին նախափորձերը։
1922 թուականին կ'անցնի Ֆրանսա, Մարսէյլ,
ուր քանի մը տարի ետք կը հրատարակէ իր առաջին հատորը։ Որբունի ագահ ընթերցող եղած է,
ծանօթացած է եւրոպական միտքի զարգացման
միտումներուն եւ ֆրանսական գրականութեան
յայտնի գործերուն։
Մինչեւ պատերազմ, կ'ապրի Փարիզ եւ
Սթրասպուրկ։ 1939ին ֆրանսական բանակի
զինուոր դառնալէ ետք, գերի կ'իյնայ ու մինչեւ
1945 թուական կը մնայ Գերմանիա։
Գրական վաստակ
Լոյս կ'ընծայէ պատմուածքներու հատոր մը։

Հայաստանեայց առաքելական սուրբ եկեղեցին
հայոց առաջին լուսաւորիչներ Ս. Թադէոս եւ Ս.
Բարդուղիմէոս առաքեալների տօնն այս տարի
տօնախմբելու է Դեկտեմբերի 1ին:
Առաքեալների տօնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Երկրորդ ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց
կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակով դեռեւս 2015
թուականին հռչակուել է Աստուածամուխ Սուրբ
Գեղարդի ուխտի օր:
Տօնի առիթով Մայր Աթոռի Սուրբ Յովհաննէս
Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտարանում
կը մատուցուի ս. պատարագ, որի ընթացքում տաճար կը բերուի Սուրբ Էջմիածնում պահուող համաքրիստոնէական սրբութիւնը` Սուրբ Գեղարդը:
Սիրով հրաւիրում ենք մեր բարեպաշտ ժողովըրդին այցելելու Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ
ստանալու հրաշագործ Սուրբ Գեղարդից բաշխուող
օրհնութիւնը:
Ս. պատարագի սկիզբը` ժամը 10:30ին:
Նոյնպիսի երկրորդ հատոր մը կը հրատարակէ
տասնամեակ մը ետք։ Բայց փաստօրէն մինչեւ
1960ականներու կէսը հեռու կը մնայ գրական
կեանքէն։ 1965էն ետք միայն, ուշագրաւ վերադարձով մը կ'արտադրէ յաջորդական հինգ գործեր՝ վէպեր եւ պամուածքներ, որոնք կը զգացնեն
միութիւնն ու շարունակականութիւնը իր վիպական աշխարհին ու ոճին։
1929ին՝ «Փորձը»ին, 1965ին՝ «Եւ եղեւ մարդ»ին, 1967ին՝ «Թեկնածուն»ին ու մինչեւ վերջին
վէպին՝ «Սովորական օր մը»ի (1973) գրեթէ
քառասուն տարիներու անջրպետին մէջ Որբունի
երկար ատեն գրականութիւն չէ «ըրած», սակայն
կեանքի իր վերջին քսան տարիներուն հասած է
վիպական-ստեղծագործական որակի մը, որ
վաւերագրումն է իր տաղանդին ու զինք զուգահեռի կը բերէ եւրոպական առումով մեծերու հետ։
1965ին լոյս կը տեսնէ «Եւ եղեւ մարդ»ը, ապա
յաջորդաբար՝ 1966ին՝ «Գոհարիկ եւ ուրիշներ»
նորավէպերու երրորդ հատորը, 1967ին՝ «Թեկնածուն» (Բ. գիրքը «Հալածուածները» վիպաշարքին),
1971ին՝ «Ասֆալթը» (Գ. գիրքը նոյն շարքին), եւ
վերջապէս 1973ին՝ «Սովորական օր մը» վէպը (Դ.
գիրքը շարքին):
Կը մահանայ Փարիզ։ Կը ձգէ անտիպ գործեր։
Մահէն ետք մասամբ լոյս կը տեսնեն մամլոյ մէջ
(վէպ, օրագիր):
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Քաղաքական Տեսակէտ

Դէպի Արտահերթ Ընտրութիւններ

ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Ընդհանրապէս խաղաղ մթնոլորտի մէջ կը
շարունակուի 9 Դեկտեմբեր 2018ի՝ Հայաստանի
մէջ կայանալիք արտահերթ ընտրութիւններու նախընտրական քարոզարշաւը. երկրին համար նորութիւն մըն է այդ առիթը, որը թաւշեայ յեղափոխութեան արդիւնքն է, թէեւ «յեղափոխութեան» գոյն
տալը (թաւշեայ թէ այլ) նախընտրելի չէ, որովհետեւ
գունաւոր փոփոխութիւնները վերջապէս կրնան սեւ
ըլլալ եւ երկիրը քայքայել, ինչպէս եղան Ուքրանիոյ
եւ Վրաստանի պարագաները։ Ընտրութիւններուն
մասնակցող կուսակցութիւններու թիւը մեծ է, եւ
բոլոր թեկնածուներն ալ իրենց լաւագոյն աշխատանքը կը տանին, որպէսզի խորհրդարանի մէջ
տեղ ապահովեն: Տեսնենք, թէ ի՞նչ են կանխատեսութիւնները:
Ընտրութիւններուն պիտի մասնակցին քաղաքական տարբեր ուժեր, որոնք են՝ «Իմ քայլը»
դաշինքը, որը «Քաղաքացիական պայմանագիր»
եւ «Առաքելութիւն» կուսակցութիւններերու դաշինքն
է, «Մենք» դաշինքը, որուն մաս կը կազմեն «Ազատ
դեմոկրատներ» եւ «Հանրապետութիւն» կուսակցութիւնները. Հայաստանի Հանրապետական եւ «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնները, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւնը, «Լուսաւոր Հայաստան»,
«Քրիստոնեայ-ժողովրդական վերածնունդ», «Սասնայ ծռեր», «Օրինաց երկիր», սոցիալ-դեմոկրատական «Քաղաքացիի որոշում» եւ «Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութիւնները:
Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան եւ իր գործակից ընկերները վստահաբար
բացառիկ յաջողութիւններ պիտի արձանագրեն,
մեծ յաղթանակ մը: Ժողովուրդի մեծամասնութիւնը
անոնց կ'աջակցի. անոնցմէ քանիներ նախկին
կարգերու ժամանակ սեւ օրեր ապրած են եւ սակաւապետներու դառն ու դաժան ճնշումներուն
ընդդիմացած ու բանտերը ճաշակած են:
Նախկին Հանրապետական կարգերը (ՀՀԿ)
մեղադրուած են երկրին հարստութիւնը կողոպտելու, քաղաքացիական իրաւունքները խախտելու,
կառավարական, դատական թէ քաղաքացիական
ծառայութիւնները խուճապի մատնելու, ինչպէս
նաեւ փտածութեան, կաշառակերութեան, գործազըրկութեան, արտագաղթի եւ այլ յանցանքներով.
այս բոլորով հանդերձ, անոնք ալ իրենց համակիրները ունին, թէեւ քիչ, սակայն անոնք իրենց
փոխադարձ շահերը ունին, եւ շատ հաւանաբար
ՀՀԿ ալ իր բաժինը պիտի ունենայ յառաջիկայ
խորհրդարանին մէջ: «Բարգաւաճ Հայաստան»ը
իր մեծ գործատէր ղեկավարով իր բաժինը պիտի
ունենայ, եւ միւս կուսակցութիւններն ալ անպայման
իրենց օգտին որոշ չափով քուէարկողներ պիտի
ունենան: Պատգամաւոր կը դառնան այն ուժերը,
որոնք յաղթահարած են նուազագոյն ձայներու
շեմը: Կուսակցութիւններու համար 5 տոկոսն է,
իսկ դաշինքները պէտք է հաւաքեն ամենաքիչը 7
տոկոս:
Միջազգային հանրապետական հաստատութիւնը
(The International Republican Institute- IRI), որը
ԱՄՆ-ի կառավարութեան կողմէ դրամական օգնութիւն կը ստանայ եւ ոչ շահաբեր հաստատութիւն
մըն է ու լաւ յարաբերութիւններ ունի ԱՄՆ-ի Հանրապետական կուսակցութեան հետ, 23 Նոյեմբեր
2018-ին Հայաստանի մասի ուսումնասիրութիւն մը
հրապարակած է. այդ ուսումնասիրութիւնը Հայաստանի բնակիչներու հասարակական նոր կարծի-

քին մասին է. ան տեղի ունեցած է 9 - 29 Հոկտեմբեր
2018ին Հայաստանի բոլոր մարզերուն մէջ. այդ
հետազօտութեան համաձայն՝ խորհրդարանական
յառաջիկայ ընտրութիւններուն Նիկոլ Փաշինեանի
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութիւնը
պիտի ստանայ ձայներու 67 տոկոսը, Էտմոն Մարուքեանի «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւնը՝
10 տոկոսը, իսկ Գագիկ Ծառուկեանի «Բարգաւաճ
Հայաստան» կուսակցութիւնը՝ 9 տոկոսը. հիմնուելով IRIի սոյն հետազօտութեան վրայ՝ այս երեք կուսակցութիւնները միակն են, որ յառաջիկայ խորհըրդարանին մէջ պիտի ներկայացուին: Միւս
կուսակցութիւնները շատ ետին պիտի մնան. Սասնայ ծռեր՝ 3 տոկոս, ՀՀԿ՝ 2 տոկոս, ՀՅԴ՝ 2 տոկոս
եւ այլն:
Կը թուի թէ հետազօտութեան տուեալները գոնէ
ՀՀԿի պարագային շատ տրամաբանական չեն:
Ըստ ուրիշ վերլուծումներու՝ «Իմ քայլը» դաշինքը՝
70 տոկոսով, ՀՀԿէն՝ 20-25 տոկոսով , «Բարգաւաճ
Հայաստան»ը եւ միւս կուսակցութիւնները 5-10
տոկոսով յաջողութիւն պիտի ունենան:
Որքանո՞վ կարելի է վստահիլ IRIի եւ իր նման
հետազօտութիւններուն: Ի՞նչ է անոնց թաքուն նպատակները: Ի՞նչ կ'որոնէ Ամերիկան Հայաստանի
մէջ: Միթէ՞ Ռուսաստանին համար աւելի կարեւոր չէ
Հայսատանի յառաջիկայ խորհրդարանի արդիւնքները: Ամերիկայի եւ շատ մը ուրիշ երկիրներու մէջ
այսպիսի հետազօտութիւններու տուեալները ընդհանրապէս համապատասխան կ'ըլլան կամ փոքր
այլ տարբերութեամբ վերջնական արդիւնքներէն:
Արդեօք այս մէկը ի՞նչպէս պիտի իրականացուի
Հայաստանի պարագային:
Ի հարկէ, IRIի այս հետազօտութիւնները անարժէք չեն, անոնք շատ մը ուրիշ կարեւոր տուեալներ
ունին. ըստ անոնց՝ մասնակցողներու 41 տոկոսը
շատ դրական կը կարծեն Հայաստանի կառավարութեան վերջին փոփոխութիւնները, իսկ ուրիշ 41
տոկոս մըն ալ դրական կը կարծէ, 10 տոկոսը՝
բացասական, ուրիշ 3 տոկոս մը՝ խիստ բացասական, մնացած 5 տոկոսը պատասխան չունի: Իսկ
կառավարութեան ամենամեծ յաջողութիւնը փտա-

ծութեան եւ կաշառակերութեան նուազումը կը
կարծուի, իսկ ամենափոքր յաջողութիւնը՝ աշխատատեղերու ստեղծումը: Ներկայ կառավարութեան
աշխատակազմի նշանակուիլը անյարմար եւ ամենամեծ ձախողութիւնը նկատուած է: Յառաջիկայ
վեց ամիսներու ընթացքին Փաշինեանէն ակնկալւած երեք կարեւոր ձեռքբերումներն են՝ գործազուրկներուն աշխատանք ապահովել, տնտեսական
եւ ընկերային հարցերը լուծել եւ կենսաթոշակները
բարձրացնել: Ժողովուրդի 72 տոկոսը կը խորհի,
թէ Հայաստանը իր ուղիղ ճամբուն վրայ է, իսկ 1
տոկոսը՝ ոչ, մնացած 17 տոկոսը կարծիք չունի:
Տնտեսական իրավիճակի մասին միայն 8 տոկոսը
կը կարծէ, թէ շատ բարելաւուած է, 32 տոկոսը՝
որոշ չափով բարելաւուած, 45 տոկոսը կը կարծէ՝
նոյնն է, 11 տոկոսը՝ աւելի վատ, 2 տոկոսը՝ շատ
վատ, մնացած 2 տոկոսը չի գիտեր: Շատ կարեւոր
կէտ մըն ալ ան է, որ ժողովուրդին 61 տոկոսը
որոշած է երբեք չքուէարկել ՀՀԿին: Հայաստանի
բարենպաստ քաղաքագէտներու եւ յայտնի անձնաւորութիւններու 26 հոգինոց ցանկը գլխաւորած
են Փաշինեանը եւ Արմէն Սարգսեանը (համապատասխանաբար՝ 82 եւ 81 տոկոսներով): Ծառուկեանը միայն 51 տոկոսով գնահատուած է, իսկ
ցանկին պոչը բռնած են Տէր Պետրոսեան, Քոչարեան, Սերժ Սարգսեան, Շարմազանով եւ Արմէն
Աշոտեան՝ համապատասխանաբար 18, 13, 12, 10
եւ 8 տոկոսներով: Արդարեւ ուսումնասիրութիւնը
շատ երկար է եւ մէկ յօդուածով կարելի չէ ամէն ինչ
ընդգրկել:
Վերջապէս, մենք յոյսով ենք, որ քարոզարշաւը
եւ ընտրութիւնները պիտի կայանան հանդարտ,
խաղաղ եւ հայուն վայելուչ մթնոլորտի մէջ: Նաեւ
յոյսով ենք, որ արդարութիւնը վերջապէս պիտի
տիրէ մեր երկրին մէջ, եւ բոլորս միասին պիտի
կերտենք մեր փայլուն ապագան: Յաղթանակին
հասնիլը շատ դժուար է ու կարեւոր, սակայն
յաղթանակը պահելը՝ աւելի բարդ ու հիմնական:
Ներկայ առիթը պէտք չէ՛ կորսնցնել, թերեւս անիկա
վերջինը ըլլայ:
Լոս Անճելըս
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Աւետ. Գոլէճի 95Ամեակի Պաշտօնական Կալա Ընթրիքը
Քաղաքի Հայ աւետարանական գոլէճը, որ
1943էն ի վեր սեփականութիւնն է Պէյրութի Հայ
աւետ. Ա. եկեղեցիին, 1923ի իր հիմնադրութեան
95ամեակը նշեց պաշտօնական կալա ընթրիքով
մը, Տըպայէի «Լը Ռոյալ» պանդոկի Ազուրիա
ընդարձակ ճաշարանին մէջ:
Պաշտօնական կալա ընթրիքին ներկայ էին
ՄԱՀԱԵ միութեան նախագահ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան, նոյն միութեան կեդրոնական մարմինի
ատենապետ եւ Հայկազեան համալսարանի
նախագահ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան իրենց
տիկիններով, Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ
արք. ի ներկայացուցիչ տ. Միքայէլ քհնյ. Տէմիրճեան,
Պէյրութի Հայ կաթողիկէ պատրիարքական թեմի
օգնական եպիսկոպոս հ. Գէորգ եպս. Ասատուրեան,
պետական երեսփոխաններ Յակոբ Թերզեան եւ
Ժան Թալուզեան, նախկին նախարար Վրէժ
Սապունճեան, նախկին երեսփոխաններ, հանգամանաւոր այլ անձնաւորութիւններ, Ա. եկեղեցիի
հովիւը, դպրոցի հոգաբարձութիւնը եւ եկեղեցիի
վերին մարմիններու անդամներ, ՀԱԳի շրջանաւարտներ եւ բարեկամներ:
Կալա ընթրիքին թամատա պրն. Աւօ Թիւթիւնճեանի հրաւէրով Հայ աւետ. Ա. եկեղեցիի հովիւ վեր.
Հրայր Չոլագեան աղօթք մատուցանեց, որմէ ետք
բեմ հրաւիրուեցաւ Հայ աւետ. գոլէճի 1967-2017
տարիներու վաստակաւոր տնօրէն, ներկայիս պատւակալ տնօրէն եւ կալա-ընթրիքի յանձնախումբի
ատենապետ դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանը բացման
խօսքին համար:
Ան նշեց, որ անհատներու կեանքին մէջ 95
տարին յառաջացեալ ծերութեան տարիք է, բայց
հաստատութիւններու պարագային այդ կը նշանակէ 95 տարիներու հարուստ փորձառութիւն:
Ապա պատուակալ տնօրէնը հակիրճ կերպով
անդրադարձաւ յետեղեռնեան հայ սփիւռքի առաջին հայ երկրորդական վարժարանը (հայ սքուլ)
հանդիսացող դպրոցին պատմութեան դրուագներուն: Նշեց, թէ դպրոցը ազգին տուած է 1595
շրջանաւարտներ, որոնք պատուաբեր դիրքերու
հասած են կեանքի մէջ: Խօսքը աւարտեց՝ նշելով,
որ ՀԱԳի ջահը առկայծ է եւ կը պատրաստուի
դիմագրաւելու իր հարիւրամեակը:
Միակտոր գործադրուեցաւ գեղարուեստական
ճոխ յայտագիր մը՝ կատարողութեամբ Հուրի
Աբարդեան – Ֆրետլիի եւ Զուիցերիայէն ժամանած
ճազ նուագախումբին (Օլիվըր Ֆրիտլի, Բիուս Պաշնակըլ եւ Անտրէ Փուզազ), որոնք ներկայացուցին
հայկական եւ միջազգային ճազի կատարումներ:
Կալա ընթրիքին դպրոցի տնօրէն դոկտ. Արմէն
Իւրնէշլեան իր հակիրճ ելոյթին մէջ շեշտեց, որ
իմաստութիւնն ու խրատը ճանչնալու եւ հանճարներուն խօսքերը ըմբռնելու համար (դպրոցին նշանաբանը) դրամը, աշակերտներուն թիւը, տարիներու վաստակը ու այլ նիւթական միջոցներ իսկական
արժէքի եւ որակաւոր արդիւնքի կը վերածուին
յանձնառու, գիտակից ու նուիրեալ աշխատանքով,
որ կ'իրականանայ Ամենակալ Աստուծոյ ապաւինելով ու Անոր ողորմութեան վստահելով: Իսկ Հայ
աւետարանական գոլէճը իր այսօրին հասած է ու
վաղուան կը նայի այդ հաւատքով:
Ուրախ մթնոլորտի մը մէջ տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն, ուր յատկապէս արուեստի գործեր եւ
այլ արժէքաւոր նուէրներ կային:
Յանձնախումբին անունով տիկ. Սիլվա Սողոմոնեան քաջալերեց ներկաները գործնականօրէն

աջակից ըլլալու հայ դպրոցին եւ ապա ծանոյց
կալա–ընթրիքէն առաջ եւ անոր ընթացքին եղած
նուիրատուութիւնները:
Կալա-ընթրիքի վերջաւորութեան խօսք առաւ
դպրոցի հոգաբարձութեան ատենապետ պրն.
Ներսէս Պաղտոյեանը: Ան Կանտիի հետեւողութեամբ նշեց, որ Հայ աւետ. գոլէճը ինքնին պատգամ
մըն է յոյսի, սիրոյ եւ հաւատքի: Ան շեշտեց, որ սրահին մէջ ներկաները, իրենց ներկայութեամբ, նաեւ
հաւատքի, յոյսի եւ սիրոյ պատգամ մըն է, որ կը

ղրկեն Հայ աւետ. գոլէճին, որ դէպի իր հարիւրամեակը կը խոյանայ: Ապա գնահատեց 95ամեակի
գոյգ ձեռնարկներու յանձնախումբերը, եւ արուեստագէտներուն յանձնեց յուշանուէրներ: Հուսկ ան
բեմ հրաւիրեց վերապատուելիներ՝ Գարակէօզեանը,
Հայտոսթեանը եւ Չոլագեանը, դոկտորներ՝
Մսըրլեանը եւ Իւրնէշլեանը, իրեն հետ միատեղ
հատելու 95ամեակի կարկանդակը:
Ներկաներ գոհ եւ ուրախ տրամադրութեամբ
հեռացան սրահէն, յաջող ձեռնարկի աւարտին:

Մշակութային Արձագանգ
Սպիտակի Երկրաշարժի Զոհերու Յիշատակին «30 Տարի
Անց» Խորագիրով Փառատօն Պիտի Իրականացուի
Երեւանի պետական երաժշտանոցի Գիւմրիի
մասնաճիւղին նախաձեռնութեամբ, Դեկտեմբեր
1-ին պիտի մեկնարկէ «30 տարի անց» միջազգային
փառատօնը` նուիրուած 1988 թուականին տեղի
ունեցած աւերիչ երկրաշարժի զոհերու յիշատակին:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ փառատօնին ծիրէն
ներս, աշխարհի տարբեր անկիւններէ Գիւմրի պիտի ժամանեն յայտնի երաժիշտներ, արուեստագէտներ:
Պիտի իրականացուի միջազգային գիտաժողով՝
«Հայաստանի համախմբող դերը համաշխարհային
տիրոյթէն ներս» խորագիրով: Գիտաժողովին
ներկայ պիտի ըլլան հանրածանօթ գիտնականներ
եւ արուեստագէտներ: Պիտի իրականացուին
համերգային ծրագիրներ, վարպետութեան դասեր,

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՌԱԿ Մերճանեան ակումբի վարչական երկարամեայ պատասխանատու ընկեր Մովսէս
Տէկիրմէնճեանի մահուան Ա. տարելիցին
առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի
կատարուի Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018ին
Սրբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ,
Զահլէ, յաւարտ ս. պատարագի:

կլոր սեղաններ: Պիտի մասնակցին մանկավարժներ, քաղաքական գործիչներ, պատմաբաններ,
նշանաւոր գրողներ, գրականագէտներ:

ՎԵՐՋԻՆ ԱՌԻԹ

Հայ Գիրքի Ցուցահանդէսը կը
տեւէ մինչեւ Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018-ը, երեկոյեան ժամը 7։
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Նիքոլա Ազնաւուր Այժմ Աշխուժօրէն Հայերէն Կը Սորվի
Աշխարհահչրակ ֆրանսահայ երգիչ Շառլ Ազնաւուրի որդին` Նիքոլան, Նոյեմբեր 29ին Մոսկւայի մէջ Ռուսարմինֆօ-ին պատմած է, թէ ինչպէս
որոշած է Հայաստան տեղափոխուիլ եւ ինչպէս կը
զգայ իր նախնիներու երկրին մէջ, կը հաղորդէ
“Նիուզ”-ը։
Զուիցերիա մեծացած Նիքոլան բազաթիւն անգամներ եղած է Հայաստան, սակայն տեղափոխւելու մասին վերջնական որոշումը այս տարի կայացուցած է:
«Ես կը սիրեմ Երեւանը, ան ինծի համար հաճելի
է, այնտեղ յարմարաւէտ է»,- նշած է Ազնաւուրկրտսերը` կիսելով Հայաստանի մայրաքաղաքի
մասին իր տպաւորութիւնները:
Գլխաւոր դժուարութիւնը, որ ունի հայերէն
լեզուի չիմացութիւնն է:
«Այժմ ես աշխուժօրէն հայերէն կը սովորիմ:
Սակայն հայոց լեզուն շատ բարդ է, բայց կամացկամաց կը ստացուի: Ապրելով Երեւան` ես կրնամ
արագացնել իմ սորվիլը»,- ըսած է Ազնաւուրի որդին:
Նիքոլան, որ մայրական կողմէն շուէտական
արմատներ ունի, ըսած է, որ Հայաստանի մէջ իրեն
յաճախ հայ չեն համարեր, եւ ստիպուած կ՛ըլլայ

ապացուցել, որ ինքը «իսկական հայ է»:
«Ես հայ եմ, եւ ատիկա չի քննարկուիր: Հնարաւոր է` ես արտաքինով նման չեմ հայու, սակայն
ֆրանսերէնին մէջ արտայայտութիւն մը կայ`
«հագուստը, որ կը կրես, քեզ չի դարձներ այն , որ
դուն կը հանդիսանաս: Ատիկա, իրօք, այդպէս է»,ծիծաղելով նշած է Նիքոլա Ազնաւուրը:
Ան նաեւ խոստովանած է, որ շատ յաճախ
Հայաստանի մէջ, երբ կ՛երթայ շուկայ, ուր կը սիրէ
երթալ հանգստեան օրերուն, մարդիկ իրեն հետ
ռուսերէն կը խօսին, բայց, որպէս պատասխան, ան
գլուխը թափահարելով հայերէն կը պատասխանէ,
որ ինք ռուսերէն չի խօսիր:

Համշէնի Մէջ Գտնուող Պատմական Կամուրջը Փլուզման Վտանգի Տակ է
Թուրքիոյ տարածքին գտնուող Ռիզէ նահանգի
(պատմական Համշէն-Tert.am) Չայելի շրջանի 300
տարուան պատմական կամուրջը փլուզման վտանգի տակ յայտնուած է, այս մասին կը հաղորդէ
«Թերթ»-ը՝ վկայակոչելով թրքական Arkeolojihaber.
net կայքը:
Յայտնի է, որ վերջերս շրջանին մէջ տեղի
ունեցած ճանապարհներու շինարարական աշխատանքներու ժամանակ հողաբարձ մեքենաները
վնասած են կամուրջին մէկ մասը:
Բնակիչները ահազանգած են, որ ատիկա կրնայ
պատմական կամուրջի ամբողջական փլուզման

Այվազովսքիի Ստեղծագործութիւնը
776,000 Տոլարի Ծախուեցաւ

պատճառ դառնալ: Շատերը շեշտած են, որ դարեր
շարունակ կանգուն մնացած ու բազմաթիւ ջրհեղեղներու դիմակալած կամուրջը իշխանութիւններու
ձեռքով այժմ կրնայ ոչնչանալ:

Ազգ – Բանակ
ՀՀ ԶՈւ-ն Իրականացուցած
է «Տոչկա» Հրթիռային
Համակարգի Փորձնական
Արձակում

Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերը իրականացուցած են «Տոչկա» հրթիռային
համակարգի փորձնական արձակում: Հրթիռը
ճշգրիտ խոցած է պայմանական թիրախը՝ 65 քիլօմեթր հեռաւորութենէն: Այս մասին, դիմատետրի
իր էջին վրայ գրած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան:
Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսութեամբ
հեռարձակուող «Զինուժ» հաղորդաշարը բացառիկ
նիւթ պատրաստած է «Տոչկա» հրթիռային համակարգի փորձնական արձակման մասին:
Հեռուստադիտողները նիւթը դիտելու հնարաւորութիւն պիտի ունենան Դեկտեմբեր 1-ին, ժամը
21:45-ին, Հանրային հեռուստաընկերութեան եթերով։
«Զինուժ մեդիա»-ն Youtube-ի վրայ արդէն տարածած է նիւթէն կարճ հատուած մը, ուր կարելի է
տեսնել «Տոչկա»-ի համազարկը:

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն
Երեւան-Սեւան Նոր Արագընթաց Գնացք Պիտի Ներդրուի.
Յակոբ Արշակեան

Ականաւոր հայ նկարիչ Այվազովսքիի ստեղծագործութիւններէն մէկը Լոնտոնի մէջ, Նոյեմբեր
26-ի երեկոյեան տեղի ունեցած աճուրդի մը
ընթացքին վաճառուեցաւ 609,000 բրիտանական
փաունտի (մօտաւորապէս 776,000 տոլար)։
Աճուրդը կազմակերպուած էր նշանաւոր
«Քրիսթի՛զ» հաստատութեան կողմէ։ Այս վաճառքը
մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացուցած էր արուեստասէրներու աշխարհին մէջ։ Այվազովսքիի կողմէ
1873-ին ստեղծուած նկարը կը կոչուի «Մայրամուտ
Վենետիկի Մէջ»։ Անիկա մինչ այդ մաս կը կազմէր
Ճան Քլուկի հաւաքածոյին։
Նշեալ աճուրդին ընթացքին վաճառքի հանուած
Այվազովսքիի նկարը այդ աճուրդին երկրորդ
ամէնէն սուղ ստեղծագործութիւնն էր, իսկ առաջինն
էր Նիքոլա ցարի ժամանակաշրջանէն մնացած
յախճապակեայ ծաղկաման մը։

«Հայաւտոկայեան» ՓԲԸ-ն դրուած է մասնաւորեցման ծրագիրի մէջ, որ ՀՀ զբօսաշրջութեան,
կապի եւ տեղեկատուական ճարտարագիտութիւններու նախարարի պաշտօնակատար Յակոբ Արշակեան կը համարէ անընդունելի ռազմավարական
սխալ: Ըստ Armenpress.am-ի՝ լրագրողներու հետ
հանդիպումի մը ժամանակ՝ ՀՀ զբօսաշրջութեան,
կապի եւ տեղեկատուական ճարտարագիտութիւններու նախարարի պաշտօնակատար Յակոբ Արշակեան ըսած է, որ ծրագիր եղած է սեփականաշնորհել «Կիլիկիա» կայանը, «Հիւսիսային» եւ
«Սասունցի Դաւիթ» կայանները: «Հարցով գործընթացներ սկսած են, եւ կ՝աշխատին այն ուղղութեամբ, որ պետական գոյքի հաշուեկշիռէն բերեն
պետական հաշուեկշիռ»,- ըսած է ան:
Արշակեան նշած է, որ կեդրոնական երթուղիներու երթուղային ցանց պիտի ստեղծուի ամբողջ
Հայաստանի տարածքով, որ նաեւ ընդելուզուած
պիտի ըլլայ Երեւանի քաղաքապետարանի քաղաքի
կեդրոնացուած ցանցին: «Ձեւական կտրօններու
հիմնարկը մենք պիտի վերացնենք: Նոյն վճարին

դիմաց մեքենաները պիտի անցնին պատշաճ զննութիւն: Ղեկային եւ արգելակման համակարգերու
հետ կապուած խնդիրներ պիտի չըլլան եւ այդ
զննութեան կէտերուն մէջ պիտի փորձենք նաեւ
կազմակերպել, որ հերթեր չգոյանան»,-աւելցուցած
է ան:
Երկաթուղի մասով ալ նախարարի պաշտօնակատարը ըսած է, որ ռազմավարութիւն կը մշակուի
միջազգային բեռնափոխադրումներու, ինչպէս
նաեւ ներքին միջազգային ուղեւորափոխադրումներու մասով: «Սեւանի զարգացման ծրագիրին
ծիրէն ներս եւս մէկ ելեկտրական, արդիականացւած արագընթաց գնացք պիտի ներդրուի, ինչպէս
Երեւան-Գիւմրիի պարագային: Ատիկա պիտի դառնայ մեր զբօսաշրջութեան եւ Սեւանի զարգացման
ծրագիրի հիմնական բաղկացուցիչ մասերէն մէկը»,նշած է ան:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ø³ë ÙÁ íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï »õ Ù³ë ÙÁÝ ³É
»Ï»Õ»óõáÛ í»ñÝ³ïáõÝÁ ÏÁ ï»Õ³õáñáõÇÝù »õ
ÏÁ ëÏëÇÝù ÇñÇÏáõ³Ý ÁÝÃñÇùÇ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý, áñ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³Û Ã¿Û-Ïïáñ ÙÁ å³ÝÇñß»ñï ÙÁ Ñ³ó¿ª Ç Ù»Í ½³ñÙ³óáõÙ Ù»ñ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñáõÝ... áñáÝù í³ñÅáõ³Í ÁÉÉ³Éáí ×á¯Ë
ë»Õ³ÝÝ»ñáõ »õ Ñ³Ù³¹³Ù Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõ,
½³ñÙ³Ýùáí ÏÁ ¹Çï¿ÇÝ Ù»ñ å³°ñ½ »õ Ñ³Ù»ëï
ÁÝÃñÇùÁ, ÙÇÝã Ù»ñ ù³ç³éáÕç Ï³½Ù»ñÁ
ÑÇ³óáõÙ ÏÁ å³ï×³é¿ÇÝ Çñ»Ýó£
ÀÝÃñÇù¿Ý »ïù »ñµ ³Ù¿Ý ÇÝã Ï³ñ·Ç Ùï³Í
¿ñ »õ ³Ù¿Ý Ï¿ï»ñáõÝ íñ³Û å³Ñ³ÏÝ»ñ ½»ï»Õõ³Í ¿ÇÝ Áëï ûñÇÝÇª ³ÛÉ»õë áõñ³ËáõÃ»³Ý
å³ÑÝ ¿ñ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£ î»ÕõáÛÝ ÐØÀØÇ Ï³½ÙÁ
Ù»½ ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý í³Û»É»Éáõ ûñáõ³Ý »ñ·ÇÍ³Ï³Ý
Å³å³õ¿ÝÁ£ Ä³ÙÁ ï³ë¿Ý »ïù Ù»Ýù ÏÁ ëÏëÇÝù
Ù»ñ ïáÑÙÇÏ Ëñ³Ë×³ÝùÇÝ£ ÐëÏ³Û Ë³ñáÛÏ ÙÁ
ÏÁ í³é»Ýù »õ ³Ýáñ »ñÏÝ³ëÉ³ó µáó»ñáõÝ ßáõñç
ÏÁ ëÏëÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõñçå³ñÁ, áñ ï»Õ³óÇÝ»ñáõÝ ëñï»ñáõÝ Ù¿ç ³ñï³Ï³ñ· á·»õáñáõÃ»³Ý ¹áõé ÏÁ µ³Ý³Û£ Æñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ³ÛëåÇëÇ
å³ñ½, Ù³ùáõñ »õ ³ÝÙ»Õ áõñ³ËáõÃÇõÝÝ»ñ
³Ý·ï³Ý»ÉÇ ³éÇÃ ÙÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ÇÝ Ï»³ÝùÁ í»ñ³÷áË»Éáõ, Ñ³ñ³½³ï áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Ñ³Û ³åñ»Éáõ£ Ø»ñ Ë»Õ×áõÏñ³Ï Ýáõ³·³ËáõÙµÁ
(áñ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ ãáñë ÃÙµáõÏ¿, ãáñë ÷áÕ»ñ¿,
ãáñë ýÉÇõÃ¿) ³ßË³ñÑÇ ³Ù¿Ý³Ù»Í Ýáõ³·³ËáõÙµÝ»ñ¿Ý ³õ»ÉÇ áõñ³Ë³éÇÃ »õ Ñ³×»ÉÇ
Ñá·»å³ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ£ ºñ·, å³¯ñ,
Ýáõ³· »õ ½³Ý³½³Ý Ë³Õ»¯ñ ï»ÕõáÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ³éÇÝùÝ³Í, Ù»½Ç ù³ß³Í: Î¿ë·Çß»ñáõ³Ý
Ùûï ÏÁ ÷áËáõÇ Ù»ñ Íñ³·ÇñÁ »õ Ù»ñ ËáõÙµ»ñÁ
Çñ»Ýó Ó»éù»ñáõÝ áõÝ»Ý³Éáí Ù¿Ï Ù¿Ï ç³Ñ»ñ,
÷³Ûï»ñáõÝ Í³Ûñ»ñÁ ù³ñÇõÕÇÝ Ã³ÃËáõ³Í
÷³ÃÃáõ³Í ·áõñç»ñáí, ÏÁ ëÏëÇÝù ÏÕ½ÇÇÝ
ßáõñçµáÉáñÁ ïáÕ³Ýóù Ï³ï³ñ»É ç³Ñ³·Ý³óáõÃ»³Ùµ, ÇëÏ ·Çß»ñáõ³Ý Å³ÙÁ »ñÏáõùÇÝ ³ñ¹¿Ý
Ûá·Ý³Í, Ù»°Ýù »õ Ù»ñ ÑÇõñÝÏ³ÉÝ»ñÁ ÏÁ í³½»Ýù
³ÝÏáÕÇÝ...: Ø»½Ç Ñ³Ù³ñ ù³ñÇ íñ³Û, ï³Ëï³ÏÇ, ÷³÷áõÏ ³ÝÏáÕÝÇÝ, ÑáÕÇÝ íñ³Û Ï³Ù
ËáïÇÝª ÝáÛÝÝ »Ý »õ Ï'ÇÛÝ³Ýù áõ ÏÁ ùÝ³Ý³Ýù,
³Ýáõß ùáõÝáí, ³é³õûï Ï³ÝáõË ¹³ñÓ»³É
½áõ³ñÃ Ï»³ÝùÁ í»ñëÏë»Éáõ »õ í³Û»É»Éáõ ÏÕ½»óÇÝ»ñáõÝ ³ëåÝç³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ùÇã ÙÁÝ ³É ã³÷³½³Ýó
»Õ³Ý Çñ»Ýó ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý Ó»õÇÝ ï»ë³Ï¿Ý: ²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ...
²é³õûï Ï³ÝáõË, ½³ñÃûÝùÇÝ ÷áÕÁ ÏÁ
ÑÝã¿: Ìáí³ÛÇÝ Éá·³Ýù¿Ý Û»ïáÛ, Ñ³·áõ»Éáí
§²é³õûï ÈáõëáÛ¦Ý »õ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦Á [Ï'»ñ·»Ýù]:
ÎÕ½ÇÇÝ Ù»Í³Ñ³ñáõëï Ñ³Û»ñÁ ³Ñ³¯ ÏÁ Ùûï»Ý³Ý Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ, áñµ»ñë Ññ³õÇñ»Éáí
Ý³Ë³×³ßÇ, ×³ßÇ »õ ÁÝÃñÇùÇ: ²Ù¿Ý Ù¿ÏÁ ÏÁ
åÝ¹¿ áñ Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁ Çñ»°Ý ïñáõÇ...:
Ø»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁª ÷áñÓ³éáõ° Ù³ñ¹, ã'áõ½»ñ
áñ á»õ¿ Ù¿ÏáõÝ ëÇñïÁ ÏáïñÇ. Ý³Ë³×³ßÁ
Ù¿ÏáõÝ, ×³ßÁ »ñÏñáñ¹ÇÝ »õ ÁÝÃ-ñÇùÁ »ññáñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ Ï'áñáß¿... »õ Ù»Ýù ËáõÙµ»ñáí Ï'áõÕÕõÇÝù ÐØÀØÇ í³ñÇãÇÝ ïáõÝÁ (íÇÉÉ³Ý), áõñ
Ï³ñÍ»ë ·Çß»ñÁ »ñµ»ù ã»Ý ùÝ³ó³Í, ³ÛÉ Ù»Íáí
÷áùñáí Ù»°½ ÑÇõñ³ëÇñ»Éáõ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ùµ
½µ³Õáõ³Í »Ý, »õ Çñûù ³Éª Ã¿Û, ÓÇÃ³åïáõÕ,
å³ÝÇñ »õ ÷áËÇÝ¹ Ù»½Ç ³Ý³ÏÝÏ³É ÏÁ å³ï×³é»Ý, ù³ÝÇ áñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ ·ñ»Ã¿

Ùáéó³Í ¿ÇÝù Ù»ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷áËÇÝ¹Ý áõ Çñ
Ñ³ÙÝ áõ ÑáïÁ: ºõ ³Ñ³¯ Ù»½Ç ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ý
³ÛÝ ³É ³é³ïûñ¿Ý »õ ÑÇ³Ý³ÉÇ »õ Ñ³Ù»Õ:
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃù¿Ý »õ '×³ß³Ï»ëóáõù'¿Ý
»ïù ÏÁ ÝëïÇÝù ÑëÏ³Û³Ï³Ý ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ
ßáõñç, áõñ³Ë-½áõ³ñÃ, Ï³ï³Ï»Éáí »õ ËÝ¹³Éáí...£ î³Ýï¿ñ»ñÁ Ù»½Ç ÏÁ ëå³ë³ñÏ»Ý Ù»Õõ³ç³Ýûñ¿Ý, Ù»½ ÏÁ ëïÇå»Ý ¹³ñÓ»³É áõ
¹³ñÓ»³É É»óÝ»É Ù»ñ åÝ³ÏÝ»ñÁ. §... ³ÝûÃÇ
ã»ÉÉ¿°ù, ù³ÝÇ áñ ·Çß»ñÁ ß³ï Ûá·Ý»ó³ù, É³°õ ³É
³ÝûÃ»ó³Í ÁÉÉ³Éáõ ¿ù¦ª Ï'Áë»Ý...: Ø»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ Ù»ñ ½·³óáõÙÝ»ñáõÝ Ã³ñ·Ù³ÝÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û »õ »ñµ Ù»Ýù µ³ÏÁ Ï'»ÉÉ»Ýù, »ñ»ù
³Ý·³Ù §ÀÁ¯½ åá°õÙ Ñ³, ÁÁ¯½ åá°õÙ Ñ³, ÁÁ¯½
åá°õÙ Ñ³¦ »õ ³å³ª §Ú³é³ç Ü³Ñ³ï³Ï¦
»ñ·»Éáí, »é³·áÛÝÇÝ »õ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ ¹ñûß³ÏÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹áõ³Í ÏÁ ù³É»Ýù ßñç³åïáÛï
Ï³ï³ñ»Éáõ ÏÕ½ÇÇÝ ½³Ý³½³Ý Ù³ë»ñÁ, áñ
³Ù¿Ý ù³ÛÉÇ¹ª µÝáõÃ»³Ý ½³Ý³½³Ý µÝ³Ï³Ý
·áÑ³ñÝ»ñáí ½³ñ¹³ñáõ³Í ¿, µÝ³Ï³Ý ëù³Ýã»ÉÇùÝ»ñ, íÇÉÉ³Ý»ñ, ³Û·ÇÝ»ñ »õ å³ñï¿½Ý»ñ,
ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ »õ µÉáõñÝ»ñ, Íáí³÷ÇÝ íñ³Û
ÑÇ³Ý³ÉÇ ³õ³½áõïù Ï³ñÍ»ë Ù³ëÝ³õáñ Ù³Õõ³Í ÁÉÉ³Û: ...Ø»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ ½³ñÙ³Ý³ÉÇ
·³Õ³÷³ñÁ Ï'áõÝ»Ý³Û, Û³ÝÏ³ñÍª §Ó³¯Ë ¹³°ñÓ¦
Ññ³Ù³ÝÁ Ï'³ñÓ³Ï¿... ËáõÙµÁ Çñ Ó³ËÝ ³éÝ»Éáí áõÕÕ³ÏÇ ¹¿åÇ Íáí ÏÁ ù³É¿, ù³ÝÇ áñ Ï³°ó
Ññ³Ù³ÝÁ ã¿° ïñáõ³Í, Ù»Ýù ÏÁ ù³É»Ýù ÍáíáõÝ
Ù¿ç Ù»°ñ Ñ³·áõëïÝ»ñáí... çáõñÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ Ù»ñ
ÍáõÝÏ»ñáõÝ, ³å³ª Ù»ñ ½Çëï»ñáõÝ, ùÇã Û»ïáÛª
Ù»ñ Ù¿çù»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÏáõñÍù»ñáõÝ... »õ ³Ñ³¯...
³Û¹ ³ï»Ýª §»¯ï ¹³°ñÓ¦, áõ Ù»Ýù »ï ÏÁ ¹³éÝ³Ýù
¹¿åÇ ³÷Á í»ñ¿¯Ý í³°ñ ËËáõÙ ¹³ñÓ³Í, Ç
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ, áñ
ÇÝù½ÇÝù Ñå³¯ñï ÏÁ ½·³ñ ³ßË³ñÑÇ É³õ³·áÛÝ
»õ Ï³ñ·³å³Ñ ËáõÙµÁ Ï³½Ù³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ìáí³÷ÇÝ ³õ³½Ý»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù Ù»ñ ù³Éáõ³ÍùÁ ÙÇÝã»õ áñ Ù»ñ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ ãáñÝ³Ý... ³å³ Ï'áõÕÕáõÇÝù Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÝ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Éáõ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý »õ å³ï³ñ³·ÇÝ, áñ Ù»½Ç
Ù»¯Í ·áÑ³óáõÙ Ïáõ ï³Û...£
Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝª ÷áùñ Ù³ïáõé
Ï³Ù ÑáÛ³Ï³å ï³×³ñ ÙÁ ÁÉÉ³Û ù³Õ³ùÇ
÷³ñÃ³Ù Ï»¹ñáÝÇÝ íñ³Û, Ï³Ùª ³Ýßáõù ·ÇõÕÇ
ÙÁ ³ÝÏÇõÝÁ, áõÝÇ° Çñ Ù¿ç §²ëïáõÍáÛ Ñ»°ï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ¯... ù³ßáÕ³Ï³Ý
½ûñáõÃÇõÝ ÙÁ, ï³ñµ»ñ áõñÇß ³½·»ñáõ ³ÕûÃ³ï»ÕÇÝ»ñáõÝ ³éÃ³Í ½·³óáõÙÝ»ñ¿Ý¦: ä³ï³ñ³·Çã ù³Ñ³Ý³Ý, ½·»ëï³õáñáõ³Í Ëáñ³Ý
áõÕÕáõ»Éáõ å³ÑáõÝ »ñµ §ÊáñÑá¯õñ¹... ËáñÇ¯Ý...
³ÝÑ³ë ³ÝëÏÇ½µÝ¦ Ï'»ñ·áõÇ ... ÇëÏ³å¿ëª ³Û¹
ËáñÑáõ¯ñ¹... ËáñÇ¯ÝÁ... ÏÁ ï³ÝÇ ½ù»¯½ 'ËáñÑáõñ¹Ý»ñáõÝ ³ÝÃ³÷³ÝóÁ', ÷Ýïé»Éáõ Ñá·õáÛÝ
å³å³ÏÁ »õ Ñá°Ý Ù³ñ¹ëª ³ÝÏ³ñá°Õ ³Û¹ Ù»¯Í
·³ÕïÝÇùÇÝ, ³ÝÃ³÷³Ýó»ÉÇ¯... ³ÝÉáõÍ»ÉÇ...
ËÝ¹ÇñÇÝ Éáõë³µ³ÝáõÃ»³Ý... ÏÁ ËáÝ³ñÑÇ¯
ëï»ÕÍáÕÇÝ Ù»¯Í ½ûñáõÃ»³Ý ³é³ç »õ Çñ áãÇÝã
ÑÇõÉ¿ ÙÁ ÁÉÉ³ÉÁ ÁÙµéÝ»Éáí ÏÁ ÍÝñ³¹ñ¿ áõ ÏÁ
Ñ³Ûó¿¯... ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ µ³Ûó ÙÇ°ßï ï»ë³Ý»ÉÇ
»õ Ý»ñÏ³°Û ³Û¹ ½ûñáõÃ»³Ý û·ÝáõÃÇõÝÝ áõ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ áõ ÏÁ Ï³å¿ Ç°ñ Ñá·ÇÝ...
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ³ÝÑáõ¯Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ ...£
Ä³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý »ïù ÏÁ Ñ³õ³ùáõÇÝù Ù»ñ
µ³Ý³Ï³ï»ÕÇÝ, ÏÁ ëÏëÇÝù ã³÷³ÍáÛ Ù³ñ½³ÝùÝ»ñáõÝ »õ µáõñ·»ñ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³×áÛ³ÉÇ

å³ñ³åÙáõÝùÇÝª Ù»½Ç ù³ß»Éáí ÏÕ½ÇÇÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ: ²ÝáÝùª ½³ñÙ³ó³Í áñµ»ñáõë ³Ûëù³Ý Ï³ï³ñ»³É Ù³ñ½áõ»ÉáõÝ, Ï'áõ½»Ý Ù»½ ï»õ³å¿ë ÑÇõñ³ëÇñ»É£ ²Ñ³¯
ÏÕ½ÇÇÝ Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñ¿Ý äñ. Þ³Ñå³½Áª
§úÃ¿É Þ³Ñå³½¦ÇÝ ï¿ñÝ áõ ïÝûñ¿ÝÁ, Ï¿ëûñõ³Ý ×³ßÇÝ Ù»½ µáÉáñë Ç°ñ ïáõÝÁ Ññ³õÇñ³Í ¿.
Ù»¯ñ Ñ³½³ñ³å»ïÝ áõ áõëáõóÇãÝ»ñÁ ã»Ý
Ù»ñÅ»ñ Ññ³õ¿ñÁ...: Ä³ÙÁ ï³ëÝ»õÙ¿ÏÇÝ ÏÁ
¹ÇÙ»Ýù Çñ íÇÉÉ³Ý, áõñ Ù»½ ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ»Ý ÇÝù
áõ Çñ Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ ïÇÏÇÝÁ ß³¯ï ³ÝÏ»ÕÍ »õ
Ñ³ñ³½³ïÇ ½·³óáõÙÝ»ñáí ïá·áñáõ³Í:
ä³ÑÁ ß³°ï Ûáõ½Çã ¿ Ù»½Çª áñµ»ñáõë Ñ³Ù³ñ
áñ ß³ïáÝó ½ñÏáõ³Í ÁÉÉ³Éáí Ù³Ûñ³Ï³Ý ·áñáí¿Ý, ³Û¹ íë»Ù ëÇñáÛ ÷³Û÷³Û³Ýùáí ¹ñ³°Ëï
÷áË³¹ñáõ³Í ÏÁ ½·³Ýù, Ï³Ùª Ù»ñ ÑÇÝ, å³å»Ý³Ï³Ý ï³Ý ë»Ù¿Ý Ý»ñë... Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï
ÍÝáÕÝ»ñáõ ·ñÏ³µ³ó, Ù»½ ¹ÇÙ³õáñáÕ ·áñáí³ÝùÁ... Ï'»ñ³½»Ýù, ³Û¹ å³ÑÁ Ï'³åñÇÝù...:
ÄåÇïÁ ¹¿Ùù»ñáõÝ, Ù»Íáí áõ ÷áùñáí Ï³ñÍ»ë
ß³¯ï ÑÇÝ, Ùï»ñÇÙÝ»ñ »õ Ï³Ù ï³Ý í³Õ»ÙÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÁÉÉ³ÛÇÝùª Çñ³ñÙ¿ µ³ÅÝáõ³Í...
ï³ñÇÝ»ñá¯í, »õ ÑÇÙ³, ³Ûë ³Ýáõ°ß ñáå¿ÇÝ,
½Çñ³ñ í»ñ³·ïÝ»Éáí, »ñç³ÝÏáõÃ»³Ý ù³Õóñ
í³Û»ÉùÁ Ï'³åñ¿ÇÝù...£
ºñÏ³¯ÛÝ, ÑëÏ³Û ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ ß³ñ³ÝÁ Çñ»Ýó
ÑëÏ³Û ëñ³ÑÁ ·ñ³õ³Í ¿ñ. Ù»Ýù ß³ñù»ñáí
µ³½Ù»ó³Ýù ßáõñçµáÉáñÁ Ù³ùáõñ ëå³ëÝ»ñáí
½³ñ¹³ñáõ³Í ë»Õ³ÝÝ»ñáõÝ, áõñ ³Ù¿°Ý ÇÝã ë¿ñ
áõ ÅåÇï ÏÁ µáõñ¿ñ ³ñï³Ï³ñ· í³Û»ÉãáõÃ»³Ý
Ñ»ï...£ î³Ýï¿ñÝ áõ ï³ÝïÇñáõÑÇÝ Çñ»Ýó
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñáí Ù»½ ÏÁ ëå³ë³ñÏ¿ÇÝ Ñ³Ù³¹³Ù Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñáõÝ ù³Õóñ³Ñ³Ù µ³ñÇùÝ»ñÁ£
´ñÇÝÓ¿ ÷ÇÉ³õÝ áõ ÕÁ½³ñÃÙ³Ý, Ï³Ý³ã ÉáõµÇ³Ý, ·»ïÝ³ËÝÓáñÇ Ñ³Ù»Õ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñÁ
Ù»½ ÏÁ ëïÇå»Ý ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ É»óÝ»É Ù»ñ
åÝ³ÏÝ»ñÁ: î³Ýï¿ñ»ñÝ ³É ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ É»óÝ»Ý å³ñåáõ³Í Ù»ñ åÝ³ÏÝ»ñÁ áñ É³°õ Ïßï³Ý³Ýù... µ³Ûó Ù»Ýù Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Ýù ß³ï³Ï»ñáõÃ»³Ý Ù³ñ½³ÝùÇÝ, ³é³ñÏ»Éáí Ã¿ Ù»Ýù
Ù»ñ áñµ³ÝáóÁ ÙÇ³ÛÝ Ù¿°Ï åÝ³Ïáí ÏÁ µ³õ³Ï³Ý³Ý³Ýù, ÇëÏ ³Ûëï»Õ ã³÷¿Ý ß³ï ³õ»ÉÇ
Ï»ñ³Ýù£ ²Ñ³¯ åÝ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ ÷áË³Ý³Ï»Ý
Ýáñ»ñáí »õ ÏÁ µ»ñáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷áËÇÝ¹Á, áñ
Ã³·³õáñ³Ï³Ý ë»Õ³ÝÇÝ í³Û»É, ³ÛÝù³Ý ù³Õóñ³Ñ³Ù, µáõñáõÙÝ³õ¿ï ¿, áñ ³ñï³Ï³ñ· Ï»ñåáí Ïßï³ó³Í ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ ³Ý·³Ù ³ËáñÅ³ÏÁ
ùñùñ»Éáí åÇïÇ ëïÇå¿ñ ×³ß³Ï»É ½³ÛÝ: Ø»Ýù
³É ³ËáñÅ³Ïáí å³ïáõ»óÇ¯Ýù ³Û¹ Ñ³Ù³¹³ÙÁ...£
§Ð³Ûñ Ø»ñ¦¿Ý Û»ïáÛ »ñµ µ³ÏÁ »É³Ýù, Ù»ñ
ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñÁ ¹é³Ý Ù¿ÛÙ¿Ï ÏáÕÙÁ Ï»ó³Í
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë Ù¿ÛÙ¿Ï ËÝÓáñ áõ Ý³ñÇÝç »õ
÷³Ï å³Ñ³ñ³Ý ÙÁ µ³ÅÝ»óÇÝ áñ Û»ïáÛ µ³Ý³Ýù Ýá°ÛÝ ³ï»Ý ËÝ¹ñ»Éáí Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ áñ Ù»ñ ÏÕ½Ç áõÃ»³Ý ï»õáÕáõÃ»³Ý,
µáÉáñ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÁª ³éïáõ, Ï¿ëûñ »õ
ÇñÇÏáõÝ Ùßï³å¿ë Çñ»Ýó ÑÇõñÁ ÁÉÉ³Ýù, Çñ»Ýó
Ã¿° Ñ³×áÛù »õ Ñå³ñïáõÃÇõÝ »õ Ã¿° Ù»Í å³ïÇ¯õ
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ...£
Ø»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ µ³½Ù³ÏÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý »ïù, µáÉáñë Ç ÙÇ µ»ñ³Ý, »ñÇóë
ÃÝ¹³óáõóÇÝù û¹Áª §ÀÁ¯½... åá°õÙ... ³¯Ñ...
ÁÁÁ¯½ åá°õÙ ³¯Ñ...ÁÁÁ¯½ åá°õÙ ³¯Ñ Þ³Ñå³½¦:
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Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó
Ê³ãµ³é

êáõïáùáõ

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

´áÉáñ Ë³Õ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Û³çáñ¹
Þ³µ³Ã ûñáõ³Û ÃÇõáí:

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ

ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý
1-Ուրական- Պահա, 2-Դալարագեղ, 3-Եկաւ- Րուտի, 4-Լիմասոլ, 5-Ին- շիլ- սեխ, 6-Ազէրի- կցեմ, 7-Իմ- Նացի- իլ, 8-Մոգ- Լիլա- օք, 9-Անարի- աւ- քա,
10-Ճարահատ, 11-Տօ- հագուիլ:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó
1-Ունելի- իմաստ, 2-Կինամոն, 3-Ադամ- գաճ, 4-Կաւաշէն- Րաւ, 5-Ալ-սիրալիր, 6-Նափոլիցի- ահ, 7-Հկ՝ Ահալի, 8-Պար- սկ- աւագ, 9-Ագուցեցի- տու, 10-Հետխելօք, 11-Աղիք- քայլ:
³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë

Միջազգային Èáõñ»ñ
¾ç 01

Սխալմամբ Մաքրոնը Պաշտօնապէս Չեն Դիմաւորած Պուէնոս Այրես Ժամանելէ Ետք
Նիւպերիի անուան օդակայանի հարեւանութեամբ,
որ գագաթնաժողովի օրերուն բաց պիտի ըլլայ
միայն պաշտօնական պատուիրակութիւններու
ինքնաթիռներուն համար:
Costa Salgueroին յարող ամբողջ գօտին մեքենաներու եւ հետիոտներու համար փակ պիտի ըլլայ
մինչեւ 1 Դեկտեմբեր՝ ժամը 22:00 (Լիբանանի
ժամանակով 2 Դեկտեմբեր՝ ժամը 3:00):
Սահմանափակումները կը վերաբերին նաեւ
հանրային փոխադրամիջոցներուն: Գագաթնաժողովի երկու օրուան ընթացքին քաղաքին մէջ պիտի
չաշխատի մեթրօն, ինչպէս նաեւ փակ պիտի ըլլան
երկաթուղային կայարաններն ու մեքենակայանները: Քաղաքային հանրակառքերու երթուղիները

կը փոխուին: Առեւտրային չուերթներու համար բաց
կ'ըլլայ Պուէնոս Այրեսի երեք օդակայաններէն միայն մէկը:
Արժանթինի իշխանութիւնը 30 Նոյեմբեր յայտարարած են ոչ աշխատանքային օր եւ Պուէնոս
Այրեսի բնակիչներուն խորհուրդ տուած են օգտուելու երկար հանգստեան օրերէն ու մեկնելու քաղաքէն դուրս:
Արժանթինի անվտանգութեան նախարար Փաթրիսիա Պուլրիչը տեղական հեռուստատեսութեան
եթերի ժամանակ ըսած է, որ գագաթնաժողովի
օրերուն անվտանգութեան ապահովման գործին
մէջ կը ներգրաւուին իրաւապահ մարմիններու
շուրջ 22 հազար աշխատակիցներ, հաղորդած է
«Ինթերֆաքս»ը:
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Թուրքիոյ Օդուժը Հրթիռակոծած է PKK-ի Դիրքերը
Յիշեցնենք, որ PKK-ն Թուրքիոյ մէջ կը համարուի ահաբեկչական
կազմակերպութիւն։ Վերջինիս դէմ ռազմական գործողութիւններ կ՝ընթանան
թէ՛ Թուրքիոյ սահմաններէն ներս, թէ՛ դուրս։ Հիւսիսային Իրաքի մէջ PKK-ն
ունի շարք մը յենակէտեր։ Այնտեղ կը գտնուի PKK-ի գլխաւոր ռազմակայանը։

Թուրքիոյ Դատախազութիւնը Սէուտացի Լրագրողի
Սպանութեան Գործով Մեղադրեալները Ձերբակալելու
Որոշում Կայացուցած Է
Թուրքիոյ դատախազութիւնը սէուտացի ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ
Խաշոկճիի սպանութեան մէջ մեղադրուող անձերը ձերբակալելու որոշում
կայացուցած է: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ
թրքական «Diken» պարբերականը:
Խաշոկճիի սպանութեան մէջ ներկայիս կը մեղադրուի 18 անձ, որոնցմէ 15
Սէուտական Արաբիայէն Իսթամպուլ ժամանած են սպանութեան օրը:
Թուրքիոյ դատարանը սպանութեան գործի մեղադրեալները մեղադրանք
առաջադրած է Թուրքիոյ քրէական օրէնսգիրքի 81 եւ 82 (առանձնակի
դաժանութեամբ իրականացուած կանխամտածուած սպանութիւն) յօդուածներով:

Կարօ Փայլան Անդրադարձած Է Թուրքիոյ Մէջ Մամլոյ
Ազատութեան Խնդիրին
Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ քըրտամէտ Ժողովուրդներու դեմոկրատական
կուսակցութենէն հայազգի պատգամաւոր
Կարօ Փայլան անդրադարձած է Թուրքիոյ
մէջ մամլոյ ազատութեան խնդիրին:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
այս մասին կը տեղեկանանք Փայլանի
թուիթըրեան էջէն:
Կարօ Փայլան մէկ առ մէկ ներկայացնելով իշխանամէտ թերթերուն՝ քննադատած է զանոնք: Ան խորհրդարանին մէջ
ներկայացուցած է թրքական «Սապահ», «Եէնի Շաֆաք», «Միլլիեթ», «Թուրքիէ», «Սթար» թերթերը եւ ամօթանք տուած անոնց անձնակազմին:
«Մեր ժամանակներուն, Թուրքիոյ մէջ գործող մամուլը ունի երկու ճամբայ.
կամ պէտք է գովաբանէ սուլթանը, կամ ըլլայ ազատ: Ազատ մամուլ ըլլալը ունի
իր գինն ու դժուարութիւնները, որոնցմէ են՝ բռնաճնշումները, գովազդի
սահմանափակումը, ձերբակալութիւնները»,- ըսած է պատգամաւորը:
Փայլան նշած է, թէ որեւէ ուժ, որ չենթարկուիր քննադատութեան, սխալներ
կը գործէ:
«Անոնք (իշխանութիւնները) կը փափաքին, որ մարդիկ թերթ չկարդան,
չքննադատեն, հարցեր չտան, սակայն ատիկա, նախ եւ առաջ, կը վնասէ
Էրտողանը, քանի որ որեւէ ուժ, որ չենթարկուիր քննադատութեան, սխալներ
կը գործէ»,- ըսած է Փայլան:

Պետական Դատախազը Մերժեց Ուահապի Բողոքը Ընդդէմ Հարիրիի

Ինչպէս կը հաղորդեն տեղական լրատուամիջոցները, պետական դատախազ Սամիր Համմուտ երէկ մերժեց Սուրիոյ
զօրակցութիւնը վայելող նախկին
երեսփոխան, Թաուհիտ հոսանքի առաջնորդ Ուիամ Ուահապի
բողոքը ընդդէմ վարչապետի
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի:
Հինգշաբթի Ուահապ յայտարարեց, որ ինք բողոք ներկայացուցած է ընդդէմ Հարիրիի եւ անոր զօրակիցներուն: Վերջիններս ցոյցի ժամանակ մահուան սպառնալիքներ ուղղած
են Թաուհիտ կուսակցութեան առաջնորդի հասցէին:
Ուահապ, ըստ երեւոյթին, կ'ակնարկէ Մուսթաքպալ շարժումի զօրակիցներուն կողմէ Ժիէ շրջանին մէջ Երկուշաբթի երեկոյեան տեղի ունեցած ցոյցին:
Ցոյցի դրդապատճառ հանդիսացած էր «LBCI» հեռուստակայանի յայտագիրին
ժամանակ կատարած իր մեկնաբանութիւնը, ուր ան դիտել տուած էր, որ
վարչապետի պաշտօնը Հարիրիի համար չէ:

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ
Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սաներու կրթանպաստի 20182019 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի պիտի ունենան
ամէն Երեքշաբթի օր, մինչեւ 20 Դեկտեմբեր 2018, 6:00-էն 8:00,
միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ, Տորա:
Կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած
թուականը:
ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՈՒԸՐՏ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ

Յարգելի հայրենակիցներ,
Այսու կու գանք յայտնելու մեր սիրելի հայրենակիցներուն, թէ ներկայութեամբ եւ օրհնութեամբ թեմիս բարեջան առաջնորդ Տ. Նարեկ Արք.
Ալեէմեզեանի Գարակէօզեան Հաստատութեան «Լէյլաւան»ի դարմանատան վերաբացումը՝ պիտի կատարուի այս կիրակի, 2 դեկտեմբեր, 2018-ին
կէսօրուայ ժամը 12։00-ին յետ Ս. եւ Անմահ Պատարագին։
Սիրով հրաւիրուած են մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու սոյն
վերաբացման հանդիսութեան։
Տնօրէնութիւն
Գարակէօզեան Հաստատութեան
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