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Ուրբաթ նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում
ունեցաւ Լիբանանի մէջ ՄԱԿի յատուկ համակարգողի պաշտօնակատար Բերնիլ Տահլեր Քարտելի
հետ, ուր մասնաւորաբար ընդգծեց, որ Լիբանան
յանձնառու է ՄԱԿի անվտանգութեան խորհուրդի
1701 բանաձեւի իրականացման, ինչպէս նաեւ
վերստին մերժեց Հըզպալլայի կողմէ հաստատուած
հրթիռակայաններու մասին պնդումները: Այս մասին կը հաղորդեն նախագահական գրասենեակէն:

ձեռք ձգելու նոր կառավարութեան մէջ, ինչ որ
ակնբախօրէն վերստին խոչընդոտ հանդիսացած է
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի
կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին
մէջ առկայ փակուղիի վերացման ուղղութեամբ
ներդրած ջանքերուն:

Սիւննի Անկախ Երեսփոխանները Կը
Պնդեն Ներկայացուցչութիւն Ձեռք Ձգելու Նոր Կառավարութեան Մէջ

Ընկերվարական-յառաջդիմական կուսակցութեան առաջնորդ Ուալիտ Ժոմպլաթ Ուրբաթ «Ալ
Ժումհուրիա» տեղական օրաթերթի հրապարակած
հարցազրոյցին մէջ դիտել տուաւ, որ կառավարութեան կազմաւորման ի կատար ածումը խոչընդոտող վերջին խնդիրի լուծումը, որ է՝ 6 սիւննի
անկախ երեսփոխաններու ներկայացուցչութիւնը,
ապահովապէս կախուած է Հըզպալլա կուսակցութենէն:

Սիւննի Անկախ Երեսփոխաններու
Ներկայացուցչութեան Խնդիրի Լուծումը
Կախուած Է Հըզպալլայէն. Ժոմպլաթ

Միջազգային Լուրեր

Մելպուռնի Մէջ Մարդ Զոհուած Է Դանակով Զինուած Տղամարդու
Յարձակումին Հետեւանքով
Մելպուռնի մէջ մարդ զոհուած է դանակով
զինուած տղամարդու յարձակումին հետեւանքով:
Այդ մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
մամուլի ասուլիսի ժամանակ պատմած է
Աւստրալիոյ Վիքթորիա նահանգի ոստիկանութեան
ներկայացուցիչ Տէյվիտ Քլէյթոնը: «Երեք մարդ
դանակէն վիրաւորուած է: Ցաւօք, անոնցմէ մէկը
նոյն ատեն մահացած է: Միւս երկուքը ներկայիս կը
գտնուին հիւանդանոցի մէջ»,- ճշդած է ան:
Լրատուամիջոցներու տուեալներով՝ բախումը
տեղի ունեցած է, երբ մեքենայ մը բռնկուած է
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Հըզպալլայի Կողմէ Հաստատուած Հրթիռակայաններու
Մասին Իսրայէլական Պնդումները Սխալ Են. Աուն

Խումբ մը սիւննի երեսփոխաններ նախագահ
Միշէլ Աունի հետ Պաապտայի նախագահական
պալատին մէջ հանդիպումէ ետք մամլոյ հեռարձակւող ասուլիսի ժամանակ դարձեալ պնդեցին անպայմանօրէն նախարարական ներկայացուցչութիւն

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

¾ç 07

Փաշինեան Ասթանայի Մէջ
Մասնակցեցաւ ՀԱՊԿ-ի
Հաւաքական Անվտանգութեան
Խորհուրդի Նիստին

Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեան Ասթանայի մէջ մասնակցած է
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի
կազմակերպութեան Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի նիստին, կը տեղեկացնէ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու
բաժինը:
Վեհաժողովին մասնակցած են նաեւ կազմակերպութեան անդամ երկիրներու` Պիելոռուսիոյ,
Ղազախստանի, Խըրխըզիստանի, Ռուսիոյ եւ
Տաճիկիստանի ղեկավարները:
Նախ տեղի ունեցած է առաջնորդներու նեղ,
ապա ընդլայնուած կազմով նիստը:
Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի
անդամները քննարկած են միջազգային եւ շրջանային անվտանգութեան, ՀԱՊԿ-ի անդամ երկիրներու միջեւ կազմակերպութեան շրջագիծին եւ
միջազգային ասպարէզին մէջ փոխադարձ գործակցութեան հետ կապուած հարցեր:
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ 20182019-ի համար ՀԱՊԿ-ի նախագահութիւնը պիտի
ստանձնէ Խըրխըզիստանի Հանրապետութիւնը`
Խըրխըզիստանի նախագահ Սորոնպայ Ժենպեքով
ներկայացուցած է նախագահութեան ընթացքին
իր երկրին առաջնահերթութիւնները:
Վեհաժողովի ընթացքին ընդունուած են շարք
մը փաստաթուղթեր: Անոնց կարգին եղած են`
ՀԱՊԿ-ի Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի ամփոփիչ հռչակագիրը, միջազգային ահաբեկչական կազմակերպութիւններու կողքին զինուած
հակամարտութիւններուն մասնակցած անձերու
նկատմամբ փոխհամաձայնեցուած միջոցառումներու վերաբերեալ միացեալ յայտարարութիւնը:
Պետութիւններու ղեկավարները ընդունած են
Հաւաքական անվտանգութեան խորհուրդի որոշումներ, որոնք նպատակամղուած են ՀԱՊԿ-ի
ճգնաժամային արձագանգման կատարելագործման, անօրինական գաղթի հակազդելուն, համակարգուած տեղեկատուական քաղաքականութեան
զարգացման, հաւաքական ուժերու կազմակերպման ու կազմի ճշդման, զինուորական-տնտեսական
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Կիւմրիի «Վարդան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Աճեմեան»ի Անուան Պետական Դրամատիկական Թատրոնը
Ընդունեց ՀԲԸՄի Նախագահ
Պերճ Սեդրակեանը

Նոյեմբեր 8ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետը Անթիլիասի Մայրավանքի
Վեհարանին մէջ ընդունեց Համազգայինի «Գասպար Իփէկեան» թատերախումբի վարչութենէն պատւիրակութիւն մը եւ վերջինիս հրաւէրով Լիբանան
ժամանած Կիւմրիի «Վարդան Աճեմեան»ի անուան
պետական դրամատիկական թատրոնը։
Հանդիպման ընթացքին խօսք առաւ Կիւմրիի
պետական թատրոնին գեղարուեստական ղեկավար եւ բեմադրիչ Լութֆիկ Յարութիւնեան, որ,
ներկայացնելէ ետք դերասանները, հակիրճ կերպով
խօսեցաւ թատերախումբին մասին, ու Վեհափառ
Հայրապետին ներկայացուց թատրոնին ներկայ եւ
ապագայ ծրագիրները։
Իր կարգին, Նորին Սրբութիւնը կարեւորեց մշա-

կոյթի դերը հայապահպանման աշխատանքներուն
մէջ։ Խօսելով թատրոնին մասին, Վեհափառ
Հայրապետը ընդգծեց թատրոնին կարեւոր դերը
մշակոյթի, գրականութեան եւ միտքի զարգացման
մէջ, ըսելով. «Արուեստի կողքին, թատրոնը կը
հետապնդէ դաստիարակչական առաքելութիւն.
լաւ թատրոն է այն թատրոնը, որ հանդիսատեսին
միտքին մէջ կը շարունակուի նոյնիսկ ներկայացումէն ետք, որովհետեւ հանդիսատեսին միտքին
ու հոգիին մէջ պատգամ մը ձգած կ՚ըլլայ»։
Նշենք, որ թատերախումբը Լիբանան ժամանած
է այս շաբաթավերջին ներկայացնելու երեք ներկայացումներ՝ «Հարսանիք Թիկունքում», «Սիրոյ
քեսթինկ» եւ «Երկնագոյն շան աչքեր» թատերախաղերը։

Երեքշաբթի, 8 Նոյեմբեր 2018ի առաւօտուն,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Անթիլիասի Մայրավանքի Վեհարանի իր գրասենեակէն ներս ընդունեց այցելութիւնը Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան նախագահ
Պերճ Սեդրակեանին։
Աւելի քան ժամ մը տեւած հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան Հայաստանի ներքին կացութեան, եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութեան եւ
Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան առնչուած
շարք մը հարցեր։
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Փաշինեան Ասթանայի Մէջ Մասնակցեցաւ ՀԱՊԿ-ի Հաւաքական Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստին
համագործակցութեան միջպետական յանձնախումբի նախագահի պաշտօնի թեկնածութեան
հաստատման:
Հանդիպումի ընթացքին անդրադարձ կատարւած է ՀԱՊԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի նշանակման հետ կապուած հարցին: Կողմերը պայմանաւորուած են հարցին շուրջ քննարկումները շարունակել
6 դեկտեմբերին` Ս. Փեթերսպուրկի մէջ տեղի
ունենալիք հանդիպումի ընթացքին: Միաժամանակ,
աշխատանքներ պիտի կատարուին ընդհանուր
քարտուղարի լիազօրութիւններու վաղաժամ դադրեցման հետ կապուած հարցերը կարգաւորող համապատասխան չափանիշներու մշակման ուղղու-

թեամբ:
Նազարպայեւ. «ՀԱՊԿի Նոր Ընդհանուր Քարտուղար Պիտի Դառնայ Պիելոռուսիոյ Ներկայացուցիչը»
Ղազախստանի
նախագահ
Նուրսուլթան
Նազարպայեւ կը կարծէ, որ ՀԱՊԿ-ի նոր ընդհանուր
քարտուղար պիտի դառնայ Պիելոռուսիոյ ներկայացուցիչը, կը տեղեկացնէ ԹԱՍՍ լրատու գործակալութիւնը:
Ան նշած է, որ Եուրի Խաչատուրովը ետ կանչելը
տարակարծութիւն յառաջացուց` աւելցնելով որ
ՀԱՊԿ-ի կանոնադրութեան համաձայն, Հայաստանին կը յաջորդէ Պիելոռուսիան:
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Գէորգ Յովսէփ Գոյեան
Գէորգ Յովսէփ Գոյեան (Տէր-Նիկողոսեան), (10
Նոյեմբեր 1901, Թիֆլիս – 24 Փետրուար 1982, Մոսկուա), թատերագէտ, ԽՍՀՄ արուեստի վաստակաւոր
գործիչ։
ԽՄԿԿ անդամ 1930 թուականէն։ 1935 թուականին աւարտած է Մոսկուայի Լունաչարսքիի անուան
թատերական հիմնարկի թատերագիտական բա-

Ըստ Նազարպայեւի, ՀԱՊԿ-ի պետութիւններու
բոլոր ղեկավարները ըսած են, որ ընդհանուր քարտուղարը պէտք է ըլլայ պիելոռուսական կողմէն:
Զոհրապ Մնացականեանը Շեշտած Է Խաղաղ
Բանակցային Հոլովոյթին Մէջ Արցախի Ներգրաւուածութեան Կարեւորութիւնը
Նոյեմբեր 8-ին Ասթանայի մէջ Հայաստանի
արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար
Զոհրապ Մնացականեան մասնակցած է Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան արտաքին գործոց նախարարներու

¾ç 03
ժինը։ 1936 թուականէն նոյն հիմնարկի դասախօս,
1949 թուականէն՝ փրոՖէսոր, 1958 թուականէն՝
ԽՍՀՄ Ժողովուրդներու թատրոնի պատմութեան
ամպիոնի վարիչ։ Աշխատութիւններէն են՝ «Ռուսական թատրոնի պատմութիւնը 17-19-րդ դարերուն»,
«Ռուսական թատրոնի զարգացման ուղին» եւ այլն:
1944 թուականին Երեւանի մէջ մասնակցած է թատերական հիմնարկի հիմնադրման եւ դասաւանդած
մինչեւ 1949 թուականը։ 1952 թուականին Մոսկուայի
մէջ լոյս ընծայած է համաշխարհային թատրոնի
պատմութեան եւ հայագիտութեան ասպարէզին մէջ
կարեւոր աւանդ ներկայացնող՝ «Հայ թատրոնի
2000 տարին» երկհատոր աշխատութիւնը։ 1970
թուականին հայերէն հրատարակուած է «Ո՛րն է
ազգային թատրոնը» յօդուածներու ժողովածուն՝
նուիրուած ԽՍՀՄ ժողովուրդներու թատերական
մշակոյթի զարգացման հարցերուն:
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Ինչո՞ւ Ժողովուրդը Թիկունք Չկանգնեցաւ Իր Նախագահին
ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
Տասը տարի որպէս երկրի նախագահ պաշտօնավարելէ, իսկ ատկէ առաջ ալ որպէս վարչապետ
աշխատելէ ետք պետութեան առաջին դէմքը
անփառունակ վախճան մը ունեցաւ. ժողովուրդը
չպաշտպանեց նախագահին, տարիներ շարունակ
անոր մատուցած ծառայութիւններուն համար: Ի՞նչն
էր պատճառը: Կարելի է ըսել, որ տարիներու ընթացքին ժողովուրդը աստիճանաբար հիասթափւեցաւ ստեղծուած իրավիճակէն, շատեր բռնեցին
արտագաղթի ճամբան, ուրիշներ մեկնեցան «խոպան»` երկրին մէջ մնացած իրենց ընտանիքներուն
հաց հայթայթելու համար, իսկ մնացողներն ալ կամ
փողոցներուն մէջ պտուղ ու բանջարեղէն սկսան
ծախել, կամ ալ թաքսի քշել, քանի որ մինչեւ անկախութիւնը աշխատող հիմնարկները քանդուած ու
թալանուած էին: Նոր հիմնարկներ չկառուցուեցան
եւ նոր աշխատատեղեր չբացուեցան՝ հակառակ
ղեկավարութեան «Առաջ Հայաստան» բացագանչութիւններուն: Փակագիծերու մէջ աւելցնենք, որ
«Առաջ Հայաստան» լոզունգը կեղծ դերակատա-

րութիւն մը ունեցաւ Վանաձորի մէջ: Յայտարարուեցաւ, որ Վանաձորի Քիմիական Գործարանը պիտի
վերագործարկուի եւ աւելի մանրամասնօրէն
նշուեցաւ, թէ ո՛ր բաժանմունքը որ ամսուն պէտք է
աշխատի: Վանաձորի բնակչութիւնը ոգեւորուեցաւ.
ի վերջոյ այդ գործարանի շնորհիւ էր, որ նախկին
գիւղաքաղաքը քաղաք դարձած էր խորհրդային
ժամանակաշրջանին: 2008ի նախագահական
ընտրութիւնները հեռու չէին, այդ պատճառով ալ
2007ին սկսան աշխատցնել արհեստական կիսաթանկարժէք քարերու բաժանմունքը: Յայտարարւեցաւ, որ գործարանը նոր սեփականատէր ունի,
բայց աշխատողները այդպէս ալ չիմացան, թէ ով է
տուեալ սեփականատէրը: 2008ի ընտրութիւնները
վերջացան:
Յաջորդեցին նոր տարիներ. ոչ մէկ նոր բաժանմունք աւելցաւ վերը նշուածի վրայ: 2013ի ընտրութիւններու երկրորդ շրջանը հեռու չէր: Եւ յանկարծ
յայտարարուեցաւ, որ նոր բաժանմունքներ պէտք է
գործարկուին. խիստ թափով բազմաթիւ նոր, մասնագէտ կամ ոչ մասնագէտ, անհրաժեշտ կամ աւելորդ մարդիկ ընդունուեցան աշխատանքի: Մարդիկ
կենսուրախ էին, որ վերջապէս վերադարձան

աշխատանքի, մաքրեցին, զարդարեցին սենեակներն ու արհեստանոցները իրենց տուներէն նոյնիսկ ծաղիկներ ու ծաղկամաններ բերելով. արտադրական մասերը առանձին-առանձին փորձարկուեցան:
Երկրաշարժէն յետոյ անգործութեան մատնուած
գործարանը այժմ եռուզեռի մէջ էր:
2013ի նախագահական ընտրութիւնները վերջացան: Ապրիլ ամսին սկսաւ պաշտօնավարութեան
երկրորդ շրջանը, եւ... Մայիսին գործարանի աշխատանքները դադրեցան: Աշխատաւորներու մեծ
մասը ուղարկեցին տուն, մնացին կիսաթանկարժէք
քարերու աշխատողները, որոնք առանց արտադրանք տալու շարունակեցին գործարան յաճախել
մինչեւ Նոյեմբեր 1ը: Մարդիկ անմիջապէս արձագանգեցին` «ընտրութիւնները վերջացան, գործարանը այլեւս պէտք չէ»: Այնուհետեւ գործարանը
սնանկ յայտարարուեցաւ եւ սկսաւ քանդելու գործողութիւնը:
Ամփոփելու համար տանք մի քանի հարց.
Առաջին հարց. ինչո՞ւ մինչեւ վերջ անյայտ մնաց
սեփականատիրոջ անունը. երկրորդ հարց` ի՞նչ
սեփականատէր է, որ առանց մասնագէտներու
հետ ծախսի եւ եկամուտի մասին նախահաշուարկ
կատարելու սկսաւ գործարան աշխատցնել, եւ երրորդ հարցը` ի՞նչպէս եղաւ, որ գործարանի սնանկացած ըլլալը ընտրութիւններէն մէկ ամիս առաջ
չպարզուեցաւ, այլ մէկ ամիս ետք:
Նափոլէօն կայսրը ժամանակին ըսեր է. «Ժողովուրդին մէկ անգամ կարելի է խաբել, երկու
անգամ կարելի է խաբել, երրորդ անգամ չես կրնար
խաբել»:
Ահա թէ ինչու Վանաձորի, և ընդհանրապէս
Հայաստանի ժողովուրդը չուզեց լսել նոր սուտեր և
նոր ուղի ընտրեց իրեն համար:
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Փաշինեան Ասթանայի Մէջ Մասնակցեցաւ ՀԱՊԿ-ի Հաւաքական Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստին

խորհուրդի, պաշտպանութեան նախարարներու
խորհուրդի եւ անվտանգութեան խորհուրդներու
քարտուղարներու կոմիտէի միացեալ նիստին:
Նիստի օրակարգին վրայ էին ՀԱՊԿ-ի շրջագիծին մէջ համագործակցութեան, միջազգային ու
շրջանային անվտանգութեան եւ միջազգային հարթակին վրայ կազմակերպութեան անդամ երկիրներու միջեւ արտաքին քաղաքական համադրման
առնչուող հարցեր: Անդրադարձ կատարուած է
Աֆղանիստանի, Սուրիոյ եւ Միջին Արեւելքի մէջ
վերջին զարգացումներուն:
Իր խօսքին մէջ նախարարի պաշտօնակատար
Մնացականեան շնորհակալութիւն յայտնած է
Ղազախստանի իր գործընկերոջ` ՀԱՊԿ-ի յաջող
նախագահութեան համար եւ հայկական կողմին

աջակցութիւնը յայտնած է Խըրխըզիստանի յառաջիկայ նախագահութեան` կազմակերպութեան
արդիւնաւէտութեան բարձրացման եւ համագործակցութեան խորացման ուղղուած առաջնահերթութիւններուն:
Անդրադառնալով նիստի օրակարգի հարցերուն`
նախարարի պաշտօնակատարը վերահաստատեց
Հայաստանի վճռականութիւնը շարունակելու ՀԱՊԿ-ի
անդամ պետութիւններու պաշտպանական ներուժի
զօրացման եւ արդի մարտահրաւէրներու եւ սպառնալիքներու դէմ պայքարին մէջ ջանքերու ամրապընդման ուղղութեամբ քայլերը:
Զոհրապ Մնացականեան նշած է, որ Հայաստանը կարեւոր կը նկատէ ծայրայեղականութեան եւ
միջազգային ահաբեկչութեան հակազդեցութեան

ուղղուած միացեալ եւ համակողմանի ջանքերու
նշանակութիւնը:
Ան կարեւոր նկատած է ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ
ներուժը մեծցնելու եւ ՄԱԿ-ի հետ համագործակցութեան ամրապնդման ուղղութեամբ ձեռնարկուող
քայլերը:
Անդրադառնալով ղարաբաղեան տագնապին`
նախարարի պաշտօնակատարը ընդգծած է, որ
Հայաստանի նոր կառավարութիւնը բազմիցս
վերահաստատած է իր յանձնառութիւնը տագնապի
բացառապէս խաղաղ լուծման` ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
խմբակի համանախագահութեան հովանիին ներքեւ:
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Մշակութային Արձագանգ
Հայաստանի «Նոր Անուններ»
Նոյեմբեր 10-17 Հայաստանէն Լիբանան պիտի
ժամանէ «Նոր անուններ» պատանի տաղանդաւոր
երաժիշտներու խումբը՝ գլխաւորութեամբ Տիկին
Սիլվա Մեքինեանի:
«Նոր անուններ»ի երաժիշտները Կիրակի, 11
Նոյեմբեր 2018ին Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան դեսպանատան հովանաւորութեամբ Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր Տիկնանց
Համախմբումի կազմակերպութեամբ, մայրաքաղաք
Երեւանի հիմնադրութեան 2800ամեակի հանդիսութիւններու ծիրին մէջ համերգ մը տեղի պիտի
ունենայ ՀԿՄի Յովհաննէս Պօղոսեան սրահին
մէջ: Մուտքը՝ ազատ է:
Հայաստանի «Նոր անուններ» ծրագիրը ստեղծըւած է 1989ին ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ
Սիլվա Մեքինեանի նախաձեռնութեամբ` Մշակոյթի
գործիչներու ընկերակցութեան հետ համատեղ:
Յայտնաբերել եւ զօրավիգ կանգնիլ պատանի
տաղանդներուն` այսօրուան նոր անուններուն ու
ապագայի հոգեւոր մշակոյթը կերտողներուն՝ ա՛յս է
«Նոր անուններ» ծրագիրի գլխաւոր նպատակը։
Ծրագրին անդամագրուած շուրջ 30 շնորհալի
պատանի երաժիշտ կատարողները հանրապետութեան երաժշտական կրթօճախներ ու լաւագոյն
սաներն են՝ միջազգային եւ հանրապետական մրցոյթներու եւ փառատօներու դափնեկիրներ: Ծրագրին
համերգային կենսագրութիւնը հարուստ է բազում
ելոյթներով թէ՛ Երեւանի եւ թէ՛ Հայաստանի տարբեր
քաղաքներու մէջ` Կիւմրի, Վանաձոր, Էջմիածին,
Աշտարակ, Ապարան, Եղեգնաձոր եւ այլն: «Նոր
անուններ»ը ճանչցուած է նաեւ Հայաստանի սահմաններէն դուրս: Հայ պատանի երաժիշտներու
ելոյթներուն աշխարհագրական ընդգրկումները կը
հասնին մինչեւ Լատինական Ամերիկա, Եւրոպա,
Մերձաւոր Արեւելք: Անոնց ծափահարած են բազմաթիւ երկիրներ` Արժանթին, Ուրուկուէյ, Պրազիլ,
Ֆրանսա, Զուիցերիա, Մոնաքօ, Իտալիա, Սպանիա, Մալթա, Մեծն Բրիտանիա, Գերմանիա , Աւստրիա,
Չեխիա, Յունաստան, Ռուսիա, Ուքրանիա, Վրաստան, ԱՄՆ, Պելճիքա, Լիւքսեմպորկ, Գանատա,
Պուլկարիա, Պարսկաստան, Թուրքիա, Լիբանան,
Սուրիա, Յորդանան, ԱՄԷ: Ծրագրի լաւագոյն
սաները յաջողութեամբ հանդէս եկած են շարք մը
միջազգային փառատօներու մէջ՝ «Մոլորակի նոր
անուններ » (Ռուսիա, 1998), ԵՈՒՆԵՍՔՕի համաժողով (Ֆրանսա, 1998), «Պէյրութի արտիստիք
գիշերներ» (Լիբանան, 1999), «Սլավոնական
արուեստի փառատօն» (Ֆրանսա, 2001), «Սերկեյ
Ռախմանինով -140» (Գերմանիա, 2013): Հայ
պատանիները փայլուն ելոյթներ ունեցած են Համաշխարհային դրամատան (Ուաշինկթըն, 2003),
Գանատայի խորհրդարանի շէնքին մէջ (Օթաուա,
2003), «Ազատութիւն» ռատիոկայանի կեդրոնական
գրասենեակին մէջ (Պրահա, 2004), Յ. Մենուհինի
անուան երաժշտական դպրոցին մէջ (Լոնտոն,
2004), մասնակցած են «Արամ Խաչատրեան-100»
միջազգային փառատօնին (Պոսթոն, Ուաշինկթըն,
Նիւ Եորք), «Հայաստան-2020» միջազգային համաժողովին (Յունաստան, 2003), «Մէկ ազգ, մէկ
մշակոյթ» համահայկական մշակութային առաջին
(Երեւան, 2004), «Ազգային պատկերասրահ» երաժըշտական փառատօներուն (Երեւան, 2005, 2006),
Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի տարուան նուիրուած
համերգային ծրագրին (2006): 2009 Ապրիլին «Նոր
Անուններ» ծրագրի պատանի երաժիշտները համերգային ելոյթով ներկայացուցած են Հայաստանը

ՄԱԿի Ժընեւի գրասենեակի Ազգութիւններու պալատին մէջ, իսկ 2013ին Քոփենհակընի նորակառոյց
ՄԱԿ-Աւանին մէջ: 2015ին «Նոր անուններ»ի համերգները Սպանիոյ, Ֆրանսայի եւ Զուիցերիոյ մէջ
նուիրուած էին Հայոց ցեղասպանութեան 100ամեայ
տարելիցին: 2015ին հայ պատանիները մասնակցած են 3 երկիրներու՝ Ռուսիոյ, Հայաստանի եւ
Մալթայի «Նոր անուններ»ի համատեղ երաժշտական նախագիծին Մալթայի մէջ, ինչպէս նաեւ Ռուսիոյ, Հայաստանի եւ Աւստրիոյ «Նոր անուններ»ի
համատեղ համերգին Վիեննայի մէջ: Պատանի
երաժիշտներու համար կազմակերպուած են կատարելագործման դասընթացքներ Լոնտոնի Թագաւորական երաժշտական ակադեմիոյ մէջ, Յ.
Մենուհինի անուան երաժշտական դպրոցին մէջ,
Սուզդալի ամառնային ստեղծագործական դպրոցին մէջ։ 2011-2018 Երեւանի մէջ կազմակերպուած
էր պատանի երաժիշտ-կատարողներու 8 միջազգային փառատօն, որոնցմէ 6-րդը նուիրուած էր ՀՀ
անկախութեան 25ամեակին: Այս խորագրով անցած է նաեւ հայ պատանիներու ելոյթը Մոսկուայի
մէջ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Ռուսիոյ եւ Նոր
Նախիջեւանի հայոց թեմի առաջնորդարանի
վեհաշուք դահլիճին մէջ։ Փառատօնը ծնունդ տուաւ
նոր նախագիծի մը... ի մի բերել հայ պատանի տաղանդը՝ անկախ բնակութեան վայրէն, Հայաստանի
«Նոր անուններ» ծրագրի համերգային հիւրախաղերուն մէջ ընդգրկել նաեւ հայկական սփիւռքի
շնորհալի պատանի երաժիշտները։ Հետեւաբար,
Մոսկուայի մէջ (2016), այնուհետ եւ Ֆրանսայի
(2017; 2018) եւ ԱՄՆի մէջ (2017; 2018) կայացած
համերգներուն կը մասնակցէին Հայաստանի,
Ռուսիոյ, Մալթայի եւ Ֆրանսայի հայազգի պատանի
երաժիշտ-կատարողները։ 2017ին Ուաշինկթընի
մէջ հայ պատանիներու կատարումները զարդարեցին ԱՄՆի եւ Հայաստանի միջեւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ ու հաստատման 25ամեակի տօնակատարութիւնը ԱՄՆի քոնկրեսի «Ռեյպըրն»
սրահին մէջ։ Բացառիկ էին նաեւ Համաշխարհային
դրամատան «Փրեսթըն» սրահին մէջ կայացած
համերգային երեկոն՝ նուիրուած Համաշխարհային

դրամատան ու արժոյթի միջազգային հիմնադրամին Հայաստանի անդամակցութեան 25ամեակին (Ուաշինկթըն, 2017) եւ Լոս Անճելըսի մէջ ՀՀ
գլխաւոր հիւպատոսութեան հրաւէրով կազմակերպըւած համերգային երեկոն (Zipper Hall, 2018)։
7րդ տարին անընդմէջ Հայաստանի «Նոր անուններ»ի մենակատարները կը մասնակցին Ուաշինկթընի մէջ «Հայաստանի մանուկներ» (COAF)
հիմնադրամի ամէնամեայ բարեգործական կալահամերգին, որուն շնորհիւ հաւաքուած միջոցները
կ’ուղղուին Հայաստանի մարզերուն։
«Զ.»

¶ð²ôàô²Ì úð
Ð.´.À.Ø.- ÈÆ´²Ü²Ü
îÇÏÝ³Ýó Ø³ëÝ³×ÇõÕ»ñáõ Ð³Ù³ËÙµáõÙ

ØÆæÆÜøÆ Ö²Þ
âáñ»ùß³µÃÇ, 7 Ø³ñï 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018
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Մշակութային Արձագանգ
Րոզվարդ Սիսերեանի Յիշատակին Ցուցահանդէս
ՎԻԳԷՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
Րոզվարդի յիշատակին ցուցահանդէսի բացումը
տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 25 Հոկտեմբեր 2018-ին
Լիբանանեան գեղարուեստի աքատեմիայի (ALBA)
նորակառոյց ցուցասրահին մէջ, Սին Էլ Ֆիլ, ներկայութեամբ Անտրէ Պըքաազիի, ALBA-ի տնօրէն եւ
արուեստասէր բազմութեան:

Ծնած է Հալէպ 1924-ին: Րոզին Վարդուհի Սիսերեան կոչուած է Րոզվարդ որբացած հօրը կողմէ:
Կ'ապրի Սուրիա իր մեծ մօրը, մօրը, մօրաքրոջը,
քրոջը եւ եղբօրը հետ: Կ'ամուսնանայ բժիշկ Սեպուհ
Սիսերեանի հետ եւ կը հաստատուի Գամիշլի:
Անոնք կ'ունենան հինգ զաւակներ: 1960-ին Րոզվարդ եւ ամուսինը, որ կը սիրէին Լիբանանը, կը
հաստատուին հոն վերջնականապէս: Րոզվարդ
փոքր տարիքէն հակում ունեցած է երաժշտութեան
եւ գեղանկարչութեան: Արդէն մեծ մայր՝ ան չի վարանիր արձանագրուելու 1975-ին, 51 տարեկանին,
ALBA-ի նկարչական դպրոցին: Աշխատասէր, կարգապահ եւ ընդունակ ուսանող՝ ան կը ստանայ
1980-ին բարձր ուսման վկայական գեղանկարչու-

թեան՝ հակառակ երկրի պատերազմական վիճակին: Ան շուտով 1981-ին կը նշանակուի ուսուցչուհի
ALBA-ի մէջ, ուր կը դասաւանդէ մինչեւ 1997: Անոր
դասընթացքները կ'ընդգրկեն գոյներու ուսումնասիրութեան զարդարանքի լեզուն: Րոզվարդ իր
գործերը ցուցադրած է Ֆրանսայի, Հայաստանի եւ
Միացեալ Նահանգներու մէջ: Ան հիմնադիրներէն
եղած է Թորոս Ռոսլին նկարչութեան աքատեմիային, Պուրճ Համուտ: Ան մահացած է 2016-ին
Պէյրութ:
Րոզվարդ տարիներու ընթացքին կը կատարելագործէ իր թեքնիքը եւ կը զարգացնէ իր անձնական
ոճը: Ան բնութիւնը շատ կը սիրէր ու անկէ ներշընչուէր: Իր գործերուն մէջ բնութեան միջավայրը,
տարածութիւնները, բոյսերը, ծաղիկները, թռչունները մեր աչքերուն կը տողանցեն երազի մը նման:
Ինչ որ անոնց կու տայ ներկայութիւն մը եւ կեանք

մը մօտ պատկերայինի (figuratif) եւ վերացականի
(abstract) խառնուրդի մը, շատ անգամ անիրական
համադրումը իր նիւթերուն, տաբակաձեւ, գոյն
գոյնի վրայ դրուած, մեծ դեր կը խաղան ճարտար
յօրինումներու եւ մէջտեղ կը հանեն անսպասելի
գոյնի երանգներ՝ հարուստ Արեւելքի համերով.
համադրումը կարմիրի, նարնջագոյնի, վարդագոյնի, գոց կապոյտի, դեղինի եւ ուժգին կանանչի
կը փոխադրեն քնարերգական մթնոլորտ եւ սէրը
միջերկրականի:
Այս ցուցահանդէսը յետադարձ ակնարկ մը կը
նետէ իր տարիներու աշխատանքին վրայ, ուր գե-

ղանկարիչը տարբեր շրջաններէ կ'անցնի՝ հասնելու
համար ներկայ կատարելագործութեան նաեւ, այս
ցուցահանդէսը «մեծարանք մը կ'ուզէ ըլլալ այս մեծ
կնոջ,- կ'ըսէ ALBA-ի տնօրէն Անտրէ Պըքաազի,- իր
արուեստին, բայց նաեւ իր գործերուն, իր նուիրումը
Հայաստանին, որբերուն, սկսնակ արուեստագէտներուն եւ իրեն վեհանձն ու ազատ հոգիին»:

1993-ին ALBA-ի մէջ Րոզվարդ կը ծանօթանայ
Կիւվտերի (Guvder), որ անոր նկարչութիւնը կը
բնութագրէ «երաժշտային գործ»:
Թող իրեն գործերը ըլլան ձեզի յայտնութիւն մը,
համանուագ մը աչքերու եւ թէ իր գոյները ձեր
մտքին մէջ արձանագրուին յաւիտեան:

Սփիւռքահայ Կեանք
Եգիպտոս

«Թէքէեան» Սրահի Եւ «Հայ Տանիք»ի Բացումը
Հինգշաբթի, 8 Նոյեմբերի երեկոյեան տեղի ունեցաւ Կոկանեան սրահի նորոգուած եւ յաւելուած
բաժիններուն բացումը, հաճելի եւ ճոխ մթնոլորտի
մէջ:
Կոկանեանի փոքրիկ պարտէզը ողողուած էր
լոյսերով, իսկ մարգագետինը ամբողջովին փոխւած, հոն դրուած հանգստաւէտ բազկաթոռներով:

Կոկանեան սրահի ատենապետ տոքթ. Գէորգ
Երզնկացեան բացումը կատարեց երեկոյին՝ շեշտը
դնելով այս գողտրիկ ակումբին ապահով, հաճելի
եւ հայադրոշմ մթնոլորտին վրայ, ապա հրաւիրեց
աշխատանքը գործնականապէս ծրագրած եւ իրագործած տիկին Սաթօ Սարգիսեան-Աբգարեանը եւ
անոր յանձնեց շնորհակալութեան յուշանուէր մը:
Տիկին Սաթօն իր խօսքին մէջ շնորհակալութեան
կողքին դրուատեց այն միասնական ոգին, որ կը
տիրէ սրահէն ներս եւ որ կարողութիւն կու տայ մեծ
գործեր կատարելու:
Ապա Եգիպտոսի Հայոց Թեմին բարեջան Առաջնորդ Տ. Աշոտ Եպս. Մնացականեան եւ Հայ կաթողիկէ համայնքին Վիճակաւոր Գերապայծառ
Գրիգոր Օգոստինոս Գուսան հրաւիրուեցան բացումը կատարելու Թէքէեան սրահին եւ Հայ Տանիքին:

Ներկաները երկար ատեն յամեցան ակումբէն
ներս, վայելելով Ռուբէն Սաատի գեղեցիկ ձայնն ու
օրուան ճոխ հիւրասիրութիւնը:
Շնորհաւորութիւններ Կոկանեանի նոր բաժիններուն համար: Բոլոր վարչականներուն եւ աշխատանքին մասնակցողներուն վարձքը կատար:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²Ûë ¹¿åù¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ûñ ³Ýó, ÙÇïùë ¹ñÇ°
³Ýå³ÛÙ³Ý ³°Û¹ Ù³ÛñÇÏ¿Ý íñ¿Åë ÉáõÍ»É, ½Ç°Ýù
í³ËóÝ»É: Ò»éùë ÇÝÏ³Í Ãñù³Ï³Ý Ù³ñÃÇÝÇ
ÙÁ ÷³Ù÷áõßïÁ Ù»ñ ·Çß»ñáõ³Ý ÃÇÃ»Õ»³Û
Ó¿ÃÇ ×ñ³·ÇÝ »½»ñùÁ ï»Õ³õáñ»óÇ »õ ³ÛÝå¿ë
ÙÁ ¹Çñù³õáñ»óÇ, áñ »ñµ å³ÛÃ»Éáõ ÁÉÉ³Û ...
Ï³å³ñÁ áõÕÕ³ÏÇ å³ïÇÝ ½³ñÝáõÇ, µ³Ûó
Ó³ÛÝÁ ½Ç°Ýù í³ËóÝ¿...: Öñ³·Á ÏÁ ÙÝ³ñ å¿ïù³ñ³ÝÇÝ ùáí »õ »ë Ñ»éáõÝ Ï»ó³Í, å¿ïù³ñ³Ý
»ñÃ³É áõ½áÕÝ»ñáõÝ Ï'Áë¿Ç Ã¿ª Ý»ñëÁ Ù³ñ¹ Ï³Û
»°ë »ÉÉ»ÉáõÝ ÏÁ ëå³ë»Ù... ÙÇÝã»õ áñ ½·³óÇ Ã¿
³ÛÉ»õë å³ÛÃÇõÝÁ Ùûï»ó³Í ¿ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
Ù³ÛñÇÏÁ ¹¿åÇ Ñá°Ý Ï'áõÕÕáõ¿ñª »ë ³Ý»ñ»õáÛÃ
»Õ³Û: Ð³½Çõ Ù³ÛñÇÏÁ ÑáÝ Ñ³ë³Íª ÷³Ù÷áõßïÁ
å³ÛÃ»ó³õ ·Çß»ñáõ³Ý ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ñé»ÉÇ
Ó³ÛÝ Ñ³Ý»Éáí...: Ø³ÛñÇÏÁ í³Ë¿Ý ·»ïÇÝ ï³å³É»ó³õ ... »õ »ë ³É íñ¿Åë ÉáõÍ³Í, ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ·³óÇ å³éÏ»ó³Û£ Ø³ÛñÇÏÁ ½·³ó
Ã¿ Ç°Ù ÏáÕÙ¿ë ¿ñ, µ³Ûóª ³Ûë ³Ý·³Ù Éáõé ÙÝ³ó,
ù³ÝÇ áñ, ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ½Ç°Ýù ³Ûå³Ý³Í ¿ÇÝ Ç°ñ
Áñ³Í Ù³ïÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª §Ë»Õ× ïÕáõÝ
Ù³Ñáõ³Ý å³ï×³é åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇñ¦, Áë»Éáí£
´³Ûó, ¹»é ëå³ë»óÇ áñ ·ÉËáõÝ ³õ»ÉÇ Ù»Í
÷áñÓ³Ýù µ»ñ»Ù£ ºñµª ³Ù³é ûñ ÙÁ áõß ·Çß»ñ
ÑáÝ ·³óÇ, ïÕ³ùÁ ÇÙ ·³Éáõë ëå³ë³Í ¿ÇÝ,
ÁëÇÝ Ã¿ª §ï³ÝÇùÁ, Ñ³ïÇÏ ÷éáõ³Í ¿, ³ëáñ
Ñ³Ë¿Ý ¹áõÝ ÏñÝ³ë ·³É¦£ ÀëÇª §Ó³ÛÝ ÙÇ° Ñ³Ý¿ù, ù³ÝÇ áñ Ù³ÛñÇÏÁ ï³ÝÇùÇ ¹é³Ý ×Çßï
Ù¿çï»ÕÁ Ýëï³Í ¿, Ãá°Õ É³¯õ ÙÁ ùÝ³Ý³Û...¦:
ÚÇñ³õÇ Å³ÙÇ ÙÁ ã³÷ ëå³ë»É¿ Û»ïáÛ, »ñµ
ï»ë³Û áñ Ø³ñÇ³Ù Ù³ÛñÇÏÁ, ·ÉáõËÁ »ï-³é³ç
ß³ñÅÇÉ ëÏë³õª ³ÛÉ»õë íëï³Ñ ¿Ç áñ ÏÁ ùÝ³Ý³ñ
...Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó í»ñ µ³ñÓñ³ó³Û ³ÝÓ³ÛÝ
³ÝßßáõÏ, íñ³Û¿Ý ó³ïÏ»óÇ, í³ñïÇùë Ñ³Ý»Éáí
Í³Ûñ»ñÁ Ï³å»óÇª Ëáõñ×Ç Ó»õ ï³Éáí, »õ
Ïñó³ÍÇë ã³÷ É»óáõóÇ Ï¿ë ãáñó³Í Ñ³ïÇÏÁ áõ
¹³ñÓ»³É íñ³Û¿Ý ó³ïÏ»Éáí Ñ³ë³Û í³ñÁ, áõñ
ïÕ³ùÁ ³ÝÑ³Ùµ»ñ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ...£ ²Ù¿ÝáõÝ ³É
µ³ÅÝ»óÇ ãáñ Ñ³ïÇÏÁ »õ ëÏë³Ý µ»ñ³ÝÝ»ñÁ
³Õ³É...: Ø³ÛñÇÏÁ ³ñÃÝó³õ... ï»ë³õ áñ Çñ ùáíÇ Ù³ëÁ Ù³ùñáõ³Í ¿ñ »õ ïÕáó ³Ïé³Ý»ñáõÝ
ï³Ï ³Ý¹³¹³ñ Ï'³Õ³óáõ¿ñ...: êÏë³õ ½³ÛñáÛÃáí åáé³É Ã¿ª §³éïáõÝ Ñ³ÛñÇÏÇÝ Éáõñ åÇïÇ
ï³Ù¦ »õÝ. »õÝ.£ ØÇÝã ¹áõéÁ ½³ñÝáõ»ó³õ »õ ÇÙ
ã³ñ µ³Ëï¿ë... Ñ³ÛñÇÏÁ Ý»ñë Ùï³õ, µ³Ûó »ë
·ÉËÇë ·³ÉÇù å³ïáõÑ³ëÁ Ïé³Ñ»Éáí, ³ÝÏÇõÝÁ
÷áë ÙÁ Ï³ñ... ÇÝù½ÇÝùë ³Û¹ ³Õµ³Ýáó ÷áëÇÝ
Ù¿ç Ý»ï»óÇ... áõñª ÉÇ³ÉáõëÇÝÇÝ ßáÕ»ñÁ ÏÁ Ã³÷³Ýó¿ÇÝ: Ð³½Çõ ßáõÝã Ù'³é³Í, ÑëÏ³Û Ï³ñÇ×
ÙÁ Ó³Ë° µÃ³Ù³ïë Ë³ÛÃ»ó... ½³ñÏÇª ½³ÛÝ
ëå³ÝÝ»óÇ... Ó³ÛÝ Ñ³Ý»Éáõ ³ÝÏ³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý
ï³Ï ·ïÝáõ»Éáí ... ß³åÇÏÇë Í³ÛñáíÁ Ù³ïë
É³õ ÙÁ Ï³å»óÇ »õ Ë»Õ¹»óÇ ó³õë áñ ëÏë³õ
Ïáïï³É ÙÇÝã ³Ý¹ÇÝ, Ñ³ÛñÇÏÁ Çñ Ï³ï³Õ³Í
Ññ³µáõËÇÝ ³ÛñáÕ É³õ³Ý ÏÁ Ã³÷¿ñ µáÉáñÇë
Ñ³ëó¿ÇÝ...:
Ä³Ù ÙÁ ï»õ»ó ³Ýáñ Ù»ñ ùáí ÙÝ³ÉÁ. »ë ³°Û¹
÷áëÇÝ Ù¿ç Íáõ³é³Í ÏÁ ¹ÇÙ³¹ñ¿Ç ó³õÇÝ,
³Ïé³Ý»ñë ë»ÕÙ³Í... ³ñ¹¿Ý å³ïÇÅë ëï³ó³Í ¿Ç µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, µ³Ûó »ñµ Ñ³ÛñÇÏÁ
Ù»ÏÝ»ó³õ ¹áõñë Ý»ïáõ»ó³Û ³Û¹ ·»ñ»½Ù³Ý¿Ý
»õ ïÕáó Ï³Ýã»Éáí û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³Ûó»óÇ...
ïÕáóÙ¿ Ù¿ÏÁ Áë³õ. §Ï»óÇñ¦, ½Ù»ÉÇÝ Ñ³Ý»Éáí,
Ù³ïë ù³ÝÇ ÙÁ ï»Õ¿Ý ×»Õù»°ó: ÚÇñ³õÇ, »ñµ

ÃáõÝáï ³ñÇõÝÁ ¹áõñë Å³ÛÃù»óª »ë ßáõÝã ÙÁ
ù³ß»óÇ »õ áñáíÑ»ï»õ ß³ï ï³é³å³Í ¿Ç ...
ÇÝÏ³Û ³ÝÏáÕÇÝ »õ ùÝ³ó³Û£ ²éïáõÝ Ï³½¹áõñõ³Í ¿Ç, ·³óÇ í³ñÇ ïáõÝ, å³ßïûÝÇë ·ÉËÇÝ,
µ³Ûó ³Ûë ³Ý·³Ù, Ñ³ÛñÇÏÁ Éáõé Ï»ó³õ...: ²Û¹å¿ëáí Ù³Ñ³å³ïÇÅ¿Ý ³Ýå³ñï ³ñÓ³Ïáõ³Í
¿Ç£
ø³ÝÇ ÙÁ ûñ »ïù, Ñ³ÛñÇÏÁ Áë³õ Ã¿. §èáå»°ñÃ, Ñ»ï¹ ù³ÝÇ ÙÁ ïÕ³Û »õë ³°é »õ ÙÇ³ëÇÝ
ÃáÕ ·³Ý...¦£ Þáõïáí, É³õ³·áÛÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿ë
Ï³Ýã»óÇ »õ ãáñë å³Ñ³Ï áõÅ»ñáí... Ñ³ÛñÇÏÇÝ
Ñ»ï»õ»ó³Ýù, ·³óÇÝù ßáõÏ³Û, ³å³ Ëáßáñ
Ë³Ý ÙÁ Ùï³Ýù. ÑáÝ Ñ³ÛñÇÏÁ çáñÇÝ ÇÝÍÇ
Û³ÝÓÝ»Éáíª §ëå³ë»ó¿ù ÙÇÝã»õ áñ ·³Ù...¦
Áë³õ£ ì»ñç³å¿ë, Ñ³ÛñÇÏÁ ½Ç°ë Ï³Ýã»Éáíª §ë³
ï³ëÝ »õ »ûÃÁ É»óáõÝ å³ñÏ»ñÁ ÏÁ ï»ëÝ»±ë,
³ëáÝù Ù»ñÝ »Ý, »ë ÑÇÙ³ Ï'»ñÃ³Ù, »õ Ù»ñ
Ï³é³ï³Ý ïÕ³ùÁ ÏÁ ÕñÏ»Ù, ¹áõù É³°õ å³ßïå³Ý»ó¿°ù, µ³Ûó ¹á°õÝ ³Ù¿Ý¿Ý í»ñçÁ »Ïáõñ¦,
Áë³õ »õ çáñÇÝ Ñ»ÍÝ»Éáí Ñ»é³ó³õ...£ îÕ³Ûáó
ÁëÇ, Ã¿ª §³Ûë å³ñÏ»ñÁ Ù»ñÝ »Ý, íñ³Ý Ýëï»ó¿°ù¦: ØÇÑñ³ÝÁª ³é³çÇÝ ÝëïáÕÁ, ß÷»Éáí å³ñÏÁ
ëÏë³õ ùÝÝáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»É, »õ ¹³éÝ³Éáí
ïÕá°óª §ã³ÙÇ°ã ¿¦, Áë³õ »õ ½Ù»ÉÇáí Í³Ï ÙÁ
µ³Ý³Éáí ÙñçÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ÉÍáõ»ó³õ,
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÝáÛÝ Í³ÏÁ û·ï³·áñÍ»Éáí Ù»ñ
·ñå³ÝÝ»ñÁ Éáõé Ï»ñåáí É»óáõ³Í ¿ÇÝ, »õ Ù»Ýùª
Ã³·³õáñ³Ï³Ý Ñ³ñë³ÝÇùÇ ë»Õ³ÝÇÝ Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñë, ã³ÙÇ°ã Ï'³Õ³ÛÇÝù... ÙÇÝã ³Ý¹ÇÝª
Ú³ÏáµÁ, §ïÕ³°ù, ³Ûë å³ñÏÁ áõñÇß µ³Ý ¿ ...¦,
Áë³õ: øÝÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»Éáí, ï»ë³Ýù áñ
³Û¹ »ñ»ù å³ñÏ»ñÁ, ù³Õóñ³Ñ³Ù ³ñÙ³õÝ»ñ
¿ÇÝ ...£ Ðñ³ßùÇ ÙÁ å¿ë ·Çõï ÙÁÝ ¿ñ å³ï³Ñ³ÍÁ
»õ Ù»Ýù, ³ÛÉ»õë ã³ÙÇãÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ ÃáÕ³Í,
Û³ñÓ³ÏáõÙ Ï³ï³ñ»óÇÝù ³Û¹ »ñ»ù å³ñÏ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ íñ³Û µ³óáõ³Í Í³ÏÇÝ »õ ëÏë³Ýù Ù»ñ
³ßË³ï³ÝùÇÝ »õ ³Ñ³¯ Ñ³ë³Ý Ù»ñ Ï³éù»ñÁ:
Î³é³å³Ý ¶ñÇ·áñÁ ÇÝÍÇ Ù¿Ï ÏáÕÙ ù³ß³Í
Ñ³ñóáõó. §Ù¿çÇÝÝ»ñÁ Ç±Ýã »Ý¦, ÁëÇª §14 å³ñÏ
ã³ÙÇã, ÇëÏ »ñ»ù å³ñÏ»ñÝ ³É ³ñÙ³õ »Ý¦:
- È³õ,- Áë³õ,- »ë Ó»ñ ·áÕó³ÍÝ»ñáõÝ ³ËáéÇÝ Ù¿ç ï»Õ Ïáõ ï³°Ù, µ³Ûó ¹áõ°ù ³É Ù»ñ
³é³ÍÝ»ñáõÝ Ó³ÛÝ ÙÇ° Ñ³Ý¿ù: ºë ³ÛÝå¿ë ÙÁ ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ù, áñ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ñ³ëÏÝ³É Ã¿ ³ëáÝóÙ¿
³éÝáõ³Í ¿£
- Þ³¯ï É³õ,- ÁëÇ,- ÙÇ³ÛÝ Ã¿ Ù»ñ ³é³ÍÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ ³ËáéÇÝ Ù¿ç ï»Õ ïáõñ£
Ð³ë³Í ¿ñ ÇÙ »ñ»ù ûñáõ³Ý Ñ³ó¿Ý ½ñÏáõ»Éáõë
÷áËíñ¿ÅÇÝ Å³ÙÁ...£ Î³éù»ñÁ µ»éóáõóÇÝ »ñ»ù³Ï³Ý å³ñÏ: Ø»ñ ïÕáóÙ¿Ý Ù¿ÏÁ ³ÝáÝó ÁÝÏ»ñ³ó³õ: ²Ûë ³é³çÇÝ Ï³ñ³õ³ÝÝ ¿ñ »ñÏñáñ¹
Ï³ñ³õ³ÝÇÝª Ýáñ¿Ý »ñ»ù³Ï³Ý å³ñÏ, »õ »ñÏáõ
ïÕ³Û ... ÇëÏ »ë »õ Ú³ÏáµÁª í»ñçÇÝ Ï³ñ³õ³ÝÇÝ
ÙÝ³óÇÝù, ÙÝ³ó»³ÉÁ µ»éóáõóÇÝù »õ ×³Ù÷³Û
»É³Ýù, »ñµ Ã»Ã»õ ³ÝÓñ»õ ÙÁ ëÏë³õ Ï³Ù³óÏ³Ù³ó ï»Õ³É, ÙÇÝã ³ñ¹¿Ý ÙÃÝÝ³É ëÏë³Í
¿ñ...: ØÇÝã Ù»Ýù áñµ³ÝáóÇÝ Ùûï»ó³Í ¿ÇÝù,
¶ñÇ·áñÁ Ëáßáñ ·ÉËÇ Í³ÍÏáó (ù»ýÇ¿) ÙÁ
ïáõ³õ ÇÝÍÇ »õ Áë³õ. §Ëáßáñ ¹³Ý³Ïáí ÙÁ
×»Õù»Éáí »ñÏáõ å³°ñÏ Ù¿ÏÁ ã³ÙÇã ÙÇõëÁ
³ñÙ³õ áõ½³ÍÇ¹ ã³÷ É»óáõ°ñ¦: ÜáÛÝÁ »õë
Çñ»Ýùª ³õ»ÉÇáí í»ñóáõóÇÝ »õ Ù»ñ ·áÕûÝÝ»ñÁ
³ËáéÇÝ Ù¿ç ï»Õ³õáñ»É¿ »ïù, ëÏë³Ý å³ñÏ»ñáõ ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý...: ºñµª ·»ïÝ³Û³ñÏ
Ù³é³ÝÇÝ ¹ñ³Ý Ùûï»ó³¯Ý Çµñ Ã¿ áïùÁ
ë³Ñ»Éáí å³ñÏÁ ÏéÝ³Ï¿Ý í³°ñ ·Éáñáõ»ó³õ »õ

ã³ÙÇãÁ å³ñÏ¿Ý ¹áõñëª ·»ïÇÝ ë÷éáõ»ó³õ:
Üá°ÛÝÁ »Õ³õ ³ñÙ³õÇ å³ñÏÇÝ: Ø»Ýù Ù»ñ ·áÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ³½³ï³Í ¿ÇÝù... ù³ÝÇ áñ íÏ³Û ãÏ³ñ
³Û¹ å³ñÏ»ñáõÝ ×»Õùáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ...£ Ø»Ýù
³ÛÉ»õë áõÕÕáõ»ó³Ýù... Ù»ñ í»ñÇ ïáõÝÁ, Çµñ
³ÝûÃÇ°, µ³Ûó Ïáõßï, ·ñå³ÝÝ»ñÁ ã³ÙÇãáí
É»óáõÝ£ ÐáÝ Ñ³ëÝ»Éáí, ³÷ ÙÁ-³÷ ÙÁ ëÏë³Û
µ³ÅÝ»É ÁÝÏ»ñÝ»ñáõë »õ ³ÝáÝù ³É Ù³ëÝ³ÏÇó
»Õ³Ý ³ñù³Û³Ï³Ý Ñ³ñë³Ý»Ï³Ý ×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ,
Ñ³Ù»Õ, ù³¯Õóñ ã³ÙÇãÁ ×³ß³Ï»Éáí: Ø¿Û ÙÁÝ ³É
¹áõéÁ ½³ñÝáõ»Éáí ...å³ïáõ»ÉÇÝ ïÝÏáõ»ó³õ,
¹áÕ ÙÁ ÇÝÏ³õ ëñïÇë Ù¿ç, »ñµª Éë»óÇ áñ ½Çë ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ñ, »É³Û ·³óÇ... §Ññ³ÙÙ¿ Ñ³ÛñÇ°Ï¦
ÁëÇ£
- Æ±Ýã »Õ³õ, µáÉá¯ñ å³ñÏ»ñÁ µ»ñÇ±ù,- Ñ³ñóáõó:
- ²°Ûá, Ñ³ÛñÇÏ,- ÁëÇ,- »õ »ë ³Ù¿Ý³í»ñçÇÝ
Ï³éùáí »Ï³Û£
- Þ³ï É³°õ, ß³ï É³°õ,- Áë»Éáí Ñ»é³ó³õ,
å³ïáõÑ³ëÝ ³É Çñ Ñ»ï ï³Ý»Éáí£ ÞáõÝã ÙÁ
ù³ß»Éáí »ïª ³ÝÏáÕÇÝ Ùï³Û ...ï³Ï³õÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñë ã³ÙÇã ³Õ³Éáí ½µ³Õáõ³Í ¿ÇÝ...£
²éïáõÝ Ù»ñ ³éûñ»³Ý ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù£
Ä³Ù³Ý³ÏÁ ß³¯ï ·¿ß ¿ñ 1917 ³ßÝ³Ý Ù¿ç
¿ÇÝù... ³ÛÉ»õë ÃÇõñù»ñÁ ³Ù¿Ý ÏáÕÙ¿Ý ëÏë³Í
¿ÇÝ å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõÇÉ »õ Ï³ï³Õ³¯Í
Çñ»Ýó ëñïÇÝ Ãá°ÛÝÁ áÕç ÙÝ³ó³Í Ñ³ÛáõÃ»³Ý
íñ³Û Ã³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ³Ù¿Ý ÙÇçáóÇ ÏÁ ¹ÇÙ¿ÇÝ
»õ Ù³Ý³õ³°Ý¹ª Ñ³°Û áñµ»ñáõÝ ÑáÍ µ³½ÙáõÃÇõÝÁ
Çñ»Ýó ³ãùÇÝ Ï³ï³ÕáõÃÇõÝ »õ ³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ
Ý»ñ³ñÏ¿ñ...: àõñ»ÙÝ ¹»é Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ Å³Ù³Ý³ÏÁ
û·ï³·áñÍ»É...£ Î¿ëûñ ¿ñ... »ë ³ÕçÏ³Ýó µ³ÅÇÝÇÝ ¹é³Ý ³é³ç ÏÁ ëå³ë¿Ç, áñå¿ë½Ç Ñ³ÛñÇÏÇÝ ×³ß¿Ý »ïù, Çñ»Ý Ñ»ï åÇïÇ »ñÃ³Ù »õ
³Ñ³¯... ÃÇõñù ùáÙÇë¿ñ ÙÁ »õ ãáñë áëïÇÏ³ÝÝ»ñ
»Ï³Ý...: ºë Ïé³Ñ»Éáí áñ ³Ûë ßáõÝ»ñÁ µ³ñÇ°
Ýå³ï³Ïáí ã»Ý ·³ñ... ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ³ÝáÝó
Û³é³ç³ó³Û, áñå¿ë½Ç ãÙûï»Ý³Ý ¹é³Ý£ øáÙÇë¿ñÁ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáíª §Ë³õ³×³ ²Ñ³ñáÝÁ áõ±ñ
¿¦, Ñ³ñóáõó...: ºë Ñ³ëÏó³Û áñ »Ï³Í »Ý Ñ³ÛñÇÏÁ Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ, ÁëÇª §Ë³õ³×³Ý ßáõÏ³Û
·Ý³ó »õ ¹»é ã»Ï³õ »õ ùáíë Ï»óáÕ ³ÕçÏ³Ý
Ï³Ù³ó ÙÁ ³ãù ÁñÇ¦: ºñµ ³ÕçÇÏÁ í³½»ó Ý»ñë
¹áõéÁ ù³ß»Éáí ·áó»óÇ »õ ÁëÇ Ã¿ª §Ñá°ë ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ïáõÝÝ ¿, ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ Ý»ñë ÙïÝ»É...¦:
øáÙÇë¿ñÁ ½³Ûñ³ó³Í, »ñÏáõ ÷³é³õáñ ³åï³Ï
Çç»óáõó »ñ»ëÇë »õ ëÏë³õ ¹é³Ý Ã³ÏÁ áõÅ·Ýûñ¿Ý
½³ñÝ»É£ ØÇÝã ³Û¹ ³ÕçÇÏÁ Ý»ñëÁ ³Ñ³½³Ý·Á
ïáõ³Í ¿ñ... »õ Ñ³ÛñÇÏÁ »ï»õÇ ¹éÝ¿Ý Ãéóáõó³Í
ï³ñ³Í ¿ÇÝ...:

Þ³ñ. 24
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Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó
Ê³ãµ³é

êáõïáùáõ

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ

ä³Ñáõ³Í ´³éÁ

ՄԱՐԶԱՆՔ
ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý
1-Մեսինա- Այաշ, 2-Իրապաշտ- ահա, 3-Մառախուղ, 4-Իմ- Նաթալի, 5-Ռահ- յաջող, 6-Սա- ամտաղ, 7-Իզ(միր)- կամենալ, 8-Ծամ- ագարակ,
9-Ամիրալ, 10-Հկ՝ կալէրի- սի, 11-Համիտ- Սիս:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó
1-Միմիք- ահ, 2-Երամ- Սիամ, 3-Սառ- ռազմ,
4-Հկ՝ Ագապի- արի, 5-Նախ- հակամէտ,
6-Աշուն- մագիլ, 7-Տղայ- մարագ, 8-Թատերակ,
9-Յառաջանալ, 10-Ահ- լողակ- սի, 11-Շաւիղմիս:

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë

Առագաստ
Իրաւարար
Մարզանք
Ասպարէզ
Լողացող
Յաղթահարել
Բեւդռ
Խաղ
Յաղթանակել
Գնդակ
Խաղա
Գնդակախաղ
Կապարճ
Նաւ
Կոլֆ
Նաւարկել

Գնդամուղ
Կորսնցնել
Նետել
Գնդարձակ
Կորսնցնող
Շքանաշան
Դաշտագետին
Կռփամարտիկ
Ջրամարտ
Թէնիս
Համազգեստ
Ցանց
Թի
Թիավար
Ձի
Ճատրակ

´áÉáñ Ë³Õ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Û³çáñ¹ Þ³µ³Ã ûñáõ³Û
ÃÇõáí:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 03

Փաշինեան Ասթանայի Մէջ Մասնակցեցաւ ՀԱՊԿ-ի
Հաւաքական Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստին
Մնացականեան ընդգծած է, որ Արցախի անվտանգութեան եւ կարգավիճակի հարցը կը շարունակէ մնալ Հայաստանի առաջնահերթութիւններու
շարքին, ինչպէս նաեւ շեշտեց խաղաղ բանակցային հոլովոյթին մէջ Արցախի`
որոշիչ ձայնով ներգրաւուածութեան կարեւորութիւնը:
Ըստ «Քոմերսանթ»-ի Ալիեւ Պատրաստ Եղած Է Հիւրի Կարգավիճակով
Մասնակցելու ՀԱՊԿ-Ի Վեհաժողովին, Սակայն…
Ռուսական «Քոմերսանթ» օրաթերթը երէկ հրապարակած է յօդուած մը
ՀԱՊԿ-ի մասին, որուն մէջ յղում կատարելով իր դիւանագիտական աղբիւրներուն, գրած է, թէ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ կ՛ուզէր հիւրի
կարգավիճակով մասնակցիլ ՀԱՊԿ-ի երէկուան վեհաժողովին, սակայն
հայկական կողմը չէ արտօնած: Այս մասին կը հաղորդէ «Ազատութիւն»
ձայնասփիւռի կայանը:
Ալիեւի մասնակցութեան նախաձեռնութիւնը Ղազախստանի նախագահ
Նուրսուլթան Նազարպայեւինն էր:
«Քոմերսանթ»-ի աղբիւրներուն համաձայն, Նազարպայեւին այս հարցին
մէջ աջակցած են անդամ երկիրներու միւս ղեկավարները, մասնաւորաբար`
Պիելոռուսիոյ նախագահ Ալեքսանտր Լուքաշենքոն:
Ռուսական օրաթերթը տեղեկութիւնը հաստատելու համար դիմած է
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան, սակայն նախարարութեան
բանբեր Աննա Նաղդալեան պատասխանած է, որ այս մասին տեղեկութիւն
չունի:

Միջազգային Èáõñ»ñ
¾ç 01

Մելպուռնի Մէջ Մարդ Զոհուած Է Դանակով
Զինուած Տղամարդու Յարձակումին Հետեւանքով

Նիկոլ Փաշինեան Աշխատանքային Այցով Կը Մեկնի
Ֆրանսա
Հայաստանի Հանրապետութեան
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր 10-11 աշխատանքային այցով կը մեկնի Ֆրանսա:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփըրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
Նիկոլ Փաշինեանը Փարիզի մէջ կը մասնակցի Առաջին աշխարհամարտին
կնքուած զինադադարի 100ամեակին նուիրուած արարողութեան եւ Փարիզի
խաղաղութեան համաժողովի աշխատանքներուն:

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակգութիւն
Այս տարեշրջանին նոր եւ նախկին սաներու համար արձանագրութիւնները կ'ըսկսին Հոկտեմբեր 16-էն մինչեւ Նոյեմբեր 17,
առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ ետքը ժամը 2, ամէն
Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը:
Կարեւոր:
1) Դիմողները պարտաւոր են իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2) Վերոյիշեալ
թուականէն
ետք
դիմումնագիրը
պիտի
մերժուին:
Վարչութիւն

Սուոնսթոն-սթրիթ փողոցին վրայ: Տեսադիտարկումի խցիկներէն կ'երեւի, թէ
ինչպէս տղամարդը զէնքը թափահարելով կը նետուի ոստիկանութեան
սպային վրայ: Աւելի ուշ յայտնի դարձած է, որ յարձակողը բռնած են,
ոստիկաններէն մէկը կրակած է անոր կուրծքին, այժմ տղամարդը օրհասական
վիճակի մէջ կը գտնուի հիւանդանոցին մէջ:
Քլէյթոնը յաւելած է, որ «ահաբեկչութեան հետ միջադէպի կապը չէ
հաստատուած», այլ կասկածեալներ առայժմ չկան:
Ոստիկանութիւնը միջադէպի վայր ժամանած է այն հաղորդումէն ետք, որ
մեքենան մխրճուած է առեւտրական շէնքի մէջ ու բռնկուած, հաղորդած է
«ՌԻԱ Նովոսթի»ն:
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