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կազմաւորման գործընթացը հարկադրուած պիտի
ըլլայ վերասկսելու սեւագիրէն:
«Եթէ սիւննի երեսփոխանները ներկայացուցչութիւն ձեռք չձգեն նոր կառավարութեան մէջ,ըսաւ Նասրալլա հեռարձակուող ուղերձի ժամանակ,- մենք ստիպուած պիտի ըլլանք ամէն ինչ
զերոյէն սկսելու»:

Սիւննիներու Ներկայացուցչութիւնը Երբեք Պիտի Չըլլայ Ուժեղ Լիբանան Պլոքի
Հաշուոյն. Ապի Խալիլ

Հըզպալլա Պիտի Շարունակէ Զօրակցիլ
Ուժանիւթի նախարարի պաշտօնակատար Ապի
Սիւննի Անկախ Երեսփոխաններուն. Նաս- Խալիլ «OTV» տեղական հեռուստակայանի հետ
րալլա
հարցազրոյցի ժամանակ ըսաւ, որ Հըզպալլա կու-

Հըզպալլա կուսակցութեան գլխաւոր առաջնորդ
Սայյըտ Հասան Նասրալլա Շաբաթ դիտել տուաւ,
որ եթէ 6 սիւննի երեսփոխաններու՝ նոր կառավարութեան մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու
պահանջը չընդառաջուի, ապա կառավարութեան

սակցութեան գլխաւոր առաջնորդ Սայյըտ Հասան
Նասրալլան դուռը բաց պահեց կառավարութեան
ձեւաւորման խնդիրի լուծումներուն համար, սակայն
այդ մէկը երբեք պիտի չըլլայ Ուժեղ Լիբանան
խորհրդարանական պլոքի հաշուոյն:

Միջազգային Լուրեր

Մաքրոնը Առաջին Աշխարհամարտի Հետեւանքները Չմոռնալու Կոչ
Ըրած Է
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն կոչ
ըրած է չմոռնալու միլիոնաւոր զինուորներու կեանքը խլած Առաջին համաշխարհային պատերազմի
հետեւանքները։ Այս մասին Ֆրանսայի նախագահը
նշած է երկիրներու նախագահներուն եւ ղեկավարներուն առջև ունեցած ճառի ժամանակ. անոնք
Փարիզ ժամանած են պատերազմի աւարտի 100ամեայ յոբելեանի հանդիսութիւններուն մասնակցելու համար, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ՏԱՍՍ»ը։
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Հարիրի Երեքշաբթի Պիտի Յայտարարէ Կառավարութեան
Կազմաւորման Հետ Կապուած Վերջին Զարգացումները

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Երեքշաբթի յետմիջօրէին իր նստավայրին մէջ
պիտի գումարէ մամլոյ ասուլիս կառավարութեան
կազմաւորման առումով արձանագրուած վերջին
զարգացումներուն կապակցութեամբ: Այս մասին
կը հաղորդեն վարչապետի պաշտօնակատարի
տեղեկատուական գրասենեակէն:
Կիրակի հրապարակուած յայտարարութեան
մէջ կը նշուի, որ մամլոյ ասուլիսը տեղի պիտի ունենայ Երեքշաբթի յետմիջօրէի ժամը 1:30ին:

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

¾ç 03

Նիկոլ Փաշինեան Փարիզի Մէջ
Մասնակցած Է Առաջին Աշխարհամարտին
Կնքուած Զինադադարի 100ամեակին
Նուիրուած Արարողութեան

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր 11ին Փարիզի մէջ մասնակցած է Առաջին աշխարհամարտին կնքուած զինադադարի 100ամեակին
նուիրուած հանդիսաւոր արարողութեան:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան եւ տիկին Աննա
Յակոբեան ժամանած են Էլիզէ պալատ, ուր զիրենք
դիմաւորած են Ֆրանսայի Հանրապետութեան
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը եւ տիկին Պրիժիթ
Մաքրոնը: Այնուհետեւ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը Առաջին աշխարհամարտին կնքուած զինադադարի 100ամեակին նուիրուած միջոցառումներուն
մասնակցող պետութիւններու, կառավարութիւններու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու
ղեկավարներուն հետ միասին ուղեւորուած է Փարիզի Շառլ տը Կոլի հրապարակը, ուր տեղի ունեցած է հանդիսաւոր արարողութիւնը:
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը զօրահանդէսի ստուգայց կատարած է, Ֆրանսայի
համար զոհուածներու յիշատակին յարգանքի
տուրքէն եւ «Լռութեան վայրկեան»էն ետք հնչած է
ՖՀ օրհներգը, որուն յաջորդած է մշակութային
ծրագիրը: Ուսանողները ընթերցած են 1918ի
Նոյեմբեր 1ին գրուած գրութիւնը` զուգակցուած
երաժշտական
կատարումներով:
Ֆրանսայի
նախագահի ելոյթէն ետք Եւրոպական Միութեան
երիտասարդական նուագախումբի կատարմամբ
հնչած է ֆրանսացի երաժշտահան Մորիս Ռաւելի
«Պոլերօ» ստեղծագործութիւնը: Միջոցառումը եզրափակուած է անմար կրակի մօտ խորհրդանշական
արարողութեամբ. ուսանողները շրջապատած են
Ֆրանսայի նախագահին եւ, շղթայ կազմելով,
ձեռքը դրած կողքինի ուսին` որպէս հաւաքական
վերածնունդի նշան:
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Կազմակերպած Հայ Գիրքի Համահայկական
Ցուցահանդէսը Այս Տարի Եւս Իր Դռները Բացաւ Ընթերցասէր Հանրութեան Դիմաց
Հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսին, Կիրակի, 11 Նոյեմբեր 2018ին Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ հայ
գիրքի համահայկական 39րդ ցուցահանդէսին
բացման հանդիսութիւնը։
Յետ ս. եւ անմահ պատարագին, հայրապետական թափօրը ուղղուեցաւ ցուցահանդէսին
տաղաւարը։ Վեհափառ Հայրապետը տաղաւարի
մուտքին դիմաւորուեցաւ ՀՄԸՄի շեփորախումբին
կողմէ եւ պաշտօնական բացումը կատարեց ցուցահանդէսին։
Իր պատգամին մէջ, Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ հայ գիրքը արժէք է հայ մարդուն համար,
իսկ արժէքը նուիրական նշանակութիւն եւ իւրայատուկ կարեւորութիւն ունեցող բարոյական, իմացական եւ գեղարուեստական խորհրդանիշ մըն է,
որ անհատի, կազմակերպութեան կամ ընկերութեան մը կեանքը կը ղեկավարէ եւ անոնց յաւերժութիւնը կ'երաշխաւորէ։ Հայրապետը
դիտել
տուաւ, որ առանց արժէքներու կենսագործող առկայութեան, մարդկային կեանքը դատապարտուած
է կորսնցնելու իր որակն ու խորքը, իւրայատկութիւնն
ու ուղղութիւնը։

նէութեան արժէքները իր կեանքին միախառնած
հայ ժողովուրդին համար արժէք է եկեղեցին ու
նաեւ անոր հոգեմտաւոր արժէքներուն պաշտպանը
դարձած հայրենիքը, մշակոյթը, լեզուն ու ընտանիքը։ Այս արժէքներն են, որ մեր ժողովուրդի գոյապայքարը լիցքաւորեցին հաւատքով
ու վճռակամութեամբ»,- ըսաւ Հայրապետը՝ ընդգծելով, որ

«Մարդկային հասարակաց ու ընդհանրական
արժէքներուն առընթեր, իւրաքանչիւր կրօնք կամ
ազգ ունի իր արժէքներու համակարգը։ Քրիստո-

հայ ժողովուրդին համար, մշակութային արժէքներու կողքին, իր ուրոյն տեղն ու դերը ունի գիրքը։
Նորին Սրբութիւնը յայտնեց, որ հայ գիրքը
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Էտուարտ Ութուճեան
Էտուարտ Ութուճեան (ֆրանսէրէն՝ Édouard
Utudjian, 12 Նոյեմբեր 1905, Կ. Պոլիս - 28 Յուլիս
1975, Շարթըր, Ֆրանսա), ֆրանսահայ քաղաքաշինարար, ճարտարապետ:
Իր կրթութիւնը ստացած է Ամերիկեան Ռոպերթ
գոլէճին մէջ: 1934 թուականին աւարտած է Փարիզի
համալսարամի քաղաքաշինական ճարտարապետութեան հիմնարկը, 1934-1936 թուականներուն
ուսանած է յուշարձաններու վերականգնման դասընթացքներուն:
Ութուճեանի նախաձեռնութեամբ՝ 1933 թուականին Փարիզի մէջ կազմակերպուած է ստորգետնեայ
քաղաքաշինութեան ընկերութիւն, որ 1937 թուականին դարձած է միջազգային, ընդգրկելով շուրջ
90 երկիր: Ընկերութեան 1937, 1948 եւ 1959 թուա-

հաւաքական յիշողութեան գանձարան է, որովհետեւ հոն կ՚արտայայտուին հայուն կանչն ու տագնապը, երգն ու վէրքը. «Հոն ապրող ու ապրեցնող
ներկայութիւն են մեր գերագոյն արժէքները՝ եկեղեցին ու Հայաստանը, մեր ազգն ու պատմութիւնը՝
իրենց անցեալով, ներկայով ու ապագայով»։ Ապա
թելադրեց հայ գիրքին մօտենալ երկիւղածութեամբ
ու նախանձախնդրութեամբ, որովհետեւ հայ գիրքէն հեռանալ կը նշանակէ հեռանալ հայութենէ,
ըսաւ Հայրապետը։
Աւարտին, Դպրեվանքի «Արմաշ» երգչախումբը
ներկաներուն հրամցուց փունջ մը ազգային ու հոգեւոր երգեր։
Նշենք, որ ցուցահանդէսը կը շարունակուի
մինչեւ 2 Դեկտեմբեր 2018, ամէն օր առաւօտեան
ժամը 09:00էն երեկոյեան ժամը 07:00։

կանի համագումարներուն Ութունճեան ընտրուած է
քարտուղար: 1936 թուականին հիմնած է «Լը Մոնտ
Սութերէն» («Le monde souterrain») մասնագիտական
հանդէսը, որ պատասխանատու տնօրէն ու խմբագիրը եղած է մինչեւ կեանքին վերջը:
Փարիզի եւ Ֆրանսայի զանազան քաղաքներուն
մէջ Ութուճեանի նախագիծերով կառուցուած են
շուրջ 250 կառոյցներ: Ութուճեանի հեղինակակից է
Փարիզի, Պորտոյի, Վերսայի, Ռուանի կոյուղիի
ջուրերու մաքրման կայաններուն, Պաղտատ եւ
Պասրա քաղաքներուն յատակագծման նախագիծերուն: Դասաւանդած է Փարիզի բարձրագոյն դպրոցներէն ներս, զբաղած է գիտահետազօտական գործունէութեամբ: Հեղինակ է բազմաթիւ գիտական
յօդուածներու, «Հայաստանի 9-17-րդ դարերու յուշարձանները» (1967, ֆրանսերէն) գիրքին:
Անոր մասնակցութեամբ ու նախագիծերով վերականգնուած են որոշ յուշարձաններ, այդ կարգին՝
Երուսաղէմի մայրավանքի Սուրբ Յակոբ եկեղեցին:
Ութուճեան Փարիզի ստորգետնեայ տնտեսութեան
նախագիծի համար համաշխարհային ցուցահանդէսի (Փարիզ 1937) արժանացած է «Մեծ պարգեւ»
(Grand prix) մրցանակին։ Պարգեւատրուած է
Ֆրանսայի «Պատուոյ լեգէոն»ի շքանշանով:
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Ա. Աշխարհամարտի Զինադադարի Հարիւրամեակը
Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ Յասմիկ Քիւրտեան երէկ գրած էր.

Այսօր աշխարհը կը նշէ զինադադարի հարիւրամեակը, յարգելով ու յիշելով պատերազմներու
ընթացքին զոհուած զինուորները։ Սոյն գրութեամբ կը հրաւիրեմ աշխարհացրիւ հայերը յիշելու եւ յարգելու յիշատակը Ցեղասպանութեան
որբերուն, որոնց անզուգական կամքի ոյժին կը
պարտինք մեր գոյութիւնը այսօր:

Մօրս նկարներէն - Հալէպ՝ Ամերիկեան Նպաստամատոյց Գաղթականաց Վարժարանի (Near East Relief) հովանաւորած
որբեր։ Մայրս վերջընթեր շարքին է, մեծ ժապաւէնով աղջկան դիմացը՝ անոր աջին։

Մօրս առաջին նկարը - Մուսուլ, 1918, նկարիչի մը
խանութը, Անգլիացի զինուորի մը հետ։ Մեծ մայրս յաճախ
հետը կը տանէր զինք մօրաքրոջս կողմէ կարուած
յաճախորդներու ապսպրած հագուստները յանձնելու՝
յուսալով որ անոնք ուտելիք կու տան երեխային։

Հայրս՝ որբանոցի ընկերներու հետ. ոտքի՝ ձախին։

Հայրս՝ Արարատեան որբանոցի մէջ. երկրորդ շարք՝ աջին։

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
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Մաքրոնը Առաջին Աշխարհամարտի
Հետեւանքները Չմոռնալու Կոչ Ըրած Է
«1918 թուականի Նոյեմբեր 11ին՝ ժամը 11ին,
հարիւր տարի առաջ Փարիզի, ինչպէս եւ ամբողջ
Ֆրանսայի մէջ ղօղանջած են զանգերը, որոնք ազդարարած են զինադադարի մասին՝ պատերազմի
չորս երկար ու արիւնալի տարիներէ ետք,- ըսած է
Մաքրոնը։ - Այդ եղած է շատոնց, բայց այնպէս կը թուի,
թէ կարծես երէկ էր»: «Այդ պատերազմի հետքերը
պէտք չէ երբեք մոռնալ»,- ընդգծած է Մաքրոնը։
«Ֆրանսան կը խոնարհէ գլուխը զինուորներու
յիշատակին առջեւ։ Ան գիտէ, թէ անոնց ինչո՛վ
պարտական է»,- ըսած է Մաքրոնը։ «Մենք պէտք է
հաստատենք մարդոց առջեւ մեր պատասխանատւութիւնը, մեր երեխաներուն փոխանցենք խաղաղութիւն, որուն մասին երազած են սերունդները»,յաւելած է ան։ Ֆրանսայի ղեկավարը աշխարհի
առաջնորդներուն կոչ ըրած է «պայքարելու խաղաղութեան համար»՝ հրաժարելով «տիրակալութեան
գաղափարներէն»:
Մաքրոն ընդգծած է. «Թող որ այս արարողութիւնը խօսի խաղաղութեան համար զոհուած մեր
զինուորներուն հանդէպ մեր յաւերժական հաւատարմութեան մասին»,- ըսած է Ֆրանսայի ղեկավարը:

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¶áÉ¿×Ç

95-³Ù»³ÏÇ ×³½ Ñ³Ù»ñ·
»õ ×³ßÏ»ñáÛÃ
Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐáõñÇ ²µ³ñ¹»³ÝÇ »õ
Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ

16 »õ 17 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2018
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Üàð²Úð Úàìê¾öº²Ü
§¼³ñÃûÝù¦Ç ²ñó³ËÇ ²ßË³ï³ÏÇó

Պայմանաւորուածութիւններուն Հաւատարիմ,
Բայց Զգօնութիւնը Չթուլցնելով

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանն ու
աշխատանքային այցով Արցախ գտնուող ՀՀ
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան
Նոյեմբեր 4ին մեկնած են Արցախի սահմանի
արեւելեան հատուածը: Արցախի նախագահին ու
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատարին
զեկուցած են` ռազմական իրավիճակը փոփոխական է, բայց վերահսկելի: Վերջին օրերուն եւս
հակառակորդը կը խախտէ հրադադարը: Նիկոլ
Փաշինեան կը կարեւորէ, որ խախտումներու թիւը
նկատելիօրէն կրճատուած է: «Ըստ էութեան մինիմումի են հասել, չնայած առանձին օրերին տատանումներ լինում են: Բայց ընդհանուր առմամբ
պայմանաւորուածութիւնները պահպանուում են ոչ
ամբողջութեամբ: Կարծում եմ դա վատ չէ»,- առաջնագիծին վրայ տուած հարցազրոյցի ժամանակ
ընդգծած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեանը:

Պայմանաւորուածութիւններուն հետեւիլ, բայց
զգօնութիւնն ալ չթուլցնել: Առաջնագիծ կատարած
շրջայցէն ետք սա էր Հայաստանի վարչապետի
պաշտօնակատարի եզրակացութիւնը: «Ամէն դէպքում, մենք պէտք է պատրաստ լինենք ցանկացած
զարգացման»,- նաեւ զգօնութիւնը չթուլցնելու կոչ
ըրած է Նիկոլ Փաշինեանը:
Պատրաստ ըլլալը զինուած ուժերու արդիականացում կ'ենթադրէ` բոլոր մակարդակներուն վրայ:
Խօսքը նաեւ թիկունքային ապահովման մասին է:
Այդ ուղղութեամբ բարեփոխումներու անհրաժեշտութեան մասին Նիկոլ Փաշինեանը աւելի կանուխ
խօսած էր: Առաջնագիծին վրայ գնահատեց փոփոխութիւնները: «Խնդիրներ կան, որոնք, թուում է,
պէտք է լուծուած լինեն, բայց մենք հենց զինուորներից պէտք է իմանանք՝ այդ խնդիրները լուծուած
են, թէ չէ: Եթէ զինուորները, սպաները կոմունիկա-

ցիայի մէջ չմտնեն, բաց բոլոր խնդիրները չքննարկենք, լուծումների հարցում էլ կը դժուարանանք»,կը խոստովանի ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեանը:

Նախագահ Սահակեանն ու վարչապետի պաշտօնակատար Փաշինեան համտեսած են դիրքապահներու սնունդը: Փակագիծերը դեռ մինչեւ վերջ
չեն բանար, բայց կը խոստանան, որ շուտով կ'իրականացուին թիկունքային ապահովման մի քանի
փորձնական ծրագիրներ: «Խնդիր ունենք, որ զինւորականութիւնը զբաղուի զինուորական գործով:
Կենցաղային ապահովման հարցերում այդքան
ժամանակ ու էներգիա չծախսի»,- նպատակը կը
բարձրաձայնէ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը:
Առաջնագիծ այցը առանց նուէրներու չանցաւ:
Ծառայութեան մէջ աչքի ինկած դիրքապահները
պարգեւները ստացան Հայաստանի վարչապետի
պաշտօնակատարէն: Շրջայցի աւարտին՝ աւանդական, համատեղ սելֆին հրամանատարներու,
ղեկավարներու եւ զինծառայողներու հետ:
ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարի՝ արցախ-

«Զարթօնք»ի մէջ «Արցախը Նախորդ Շաբաթ»
Արցախի քաղաքական, ընկերային, մշակութային եւ
տնտեսական առօրեային մասին շաբաթական մեր
ակնարկ-լրատուութիւնը այսօր կը բոլորէ իր երկու
տարին:
Նախ պարբերական սիւնակով մը սկսուած ապա
ամէն Երկուշաբթի ամբողջ բաժինով մը լոյս տեսնող
«Զարթօնք»ի սոյն նախաձեռնութիւնը լայն ժողովըրդականութիւն կը վայելէ մեր ընթերցողներուն
մօտ, որուն համար մենք յառաջիկային ալ անխափան
պիտի շարունակենք անոր հրատարակումը, վստահելով մեր Արցախի աշխատակիցին հետեւողական եւ
բծախնդիր աշխատանքին, որ նաեւ «Զարթօնքի Մկըրտիչ Մսըրլեան» (Բեղուն Գրիչի) 2017 տարուայ մրցանակակիրն է:
Խմբ.
եան այցի արդիւնքները ամփոփուած են Ստեփանակերտի մէջ: Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Ստեփանակերտի
մէջ առանձնազրոյց ունեցած է Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ:
Քննարկուած է հայկական երկու հանրապետութիւններու համագործակցութեան վերաբերող հարցեր: Նիկոլ Փաշինեան եւ Բակօ Սահակեան կարեւորած են ներհայկական կապերու ամրապնդումը,
տարբեր ուղղութիւններով Հայաստանի ու Արցախի
փոխգործակցութեան խորացումը: Այնուհետեւ տեղի ունեցած է ընդլայնուած կազմով հանդիպումը,

որուն ընթացքին քննարկուած են պաշտպանութեան
բանակի մարտունակութեան հետեւողական բարձրացման, Հայաստանի եւ Արցախի ռազմական
փոխգործակցութեան, սահմանագիծին վրայ տիրող իրավիճակին, երկու հայկական պետութիւններու ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան եւ
այս ուղղութիւններով համագործակցութեան վերաբերող հարցեր:

Ասկերանի Բերդի Վերականգնումը Կը Շարունակուի
18րդ դարուն կառուցուած Ասկերանի բերդը
մինչեւ նախորդ դարասկիզբը շարունակած է մեծ
դեր ունենալ Արցախի պաշտպանական համակարգին մէջ: Մեր օրերուն արդէն իր պատմական
արժէքը կը կարեւորուի եւ զբօսաշրջային ներուժը:
Յուշարձանը, սակայն, անխնամ էր, անհրապոյր,
զբօսաշրջիկներու այցելութիւններուն համար՝ ոչ
յարմարաւէտ: Ազատամարտի տարիներուն պայթիւնները նաեւ որոշակի վնասներ յառաջացուցած
էին, պարիսպներուն եւ աշտարակներուն ճեղքեր
աւելցած էին, նոյնիսկ փլուածքներ կային: Վերա-

կանգնման ծրագիրը 2016ին սկսաւ: 2017ին Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհի աջակողմեան
հատուածը արդէն բաց էր զբօսաշրջիկներուն
համար: Պարիսպի այդ հատուածը ոչ միայն վերականգնուած, վերանորոգուած էր, այլեւ զբօսաշըրջիկներու այցերուն համար աւելի յարմարաւէտ
դարձած էր, հրակնատներու վերանորոգուած հարթակները համալրուած էին մետաղէ բազրիքներով
եւ աստիճաններով:
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2018ին վերականգնման աշխատանքներու երկրորդ փուլը մեկնարկեց: Շինարարներուն տեսնելու
համար պէտք է ճանապարհէն դուրս գալ, յաղթահարել փոքրիկ վերելքն ու մօտենալ Մայրաբերդի
մատոյցներուն: «Մայրաբերդի տարածքը կը վերանորոգենք՝ չորս աշտարակներն ու զանոնք
իրար կապող պարիսպները,- կը մանրամասնէ
աշխատանքները իրականացնող «Գարդեն» ՍՊԸ
աշխատանքի ղեկավար Արման Գաբրիէլեանը:Աշխատանքներու մեծ մասը, կարելի է ըսել, աւարտած ենք: Յոյս ունինք՝ կը կարողանանք սահմանուած ժամկէտներուն տեղաւորուիլ»:

Մայրաբերդի՝ դեռ չնորոգուած հատուածները
թոյլ կու տան պատկերացում կազմել, թէ յուշարձանը ինչ վիճակի մէջ էր մինչեւ աշխատանքներու
մեկնարկը: Վերականգնուած հատուածներուն մէջ
պատկերը միանգամայն այլ է: «Կը մնայ, որ վերեւի
հատուածը վերականգնենք՝ պատերու վերին
մասը: Թեքահարթակները ամրացուցած ենք:
Անոնք ամբողջութեամբ պիտի սալապատուին»,կը պատմէ եւ ցոյց կու տայ վերականգնող վարպետներէն Յարութ Սարգսեանը: Խորհրդային
տարիներուն աւելցուած կցակառոյցները քանդուած
են: Պարիսպի ճեղքերը կը փակուին, քանդուած
հատուածները վերականգնուին: Շաղախի համար,
բացի այլ բաղադրիչներէ, կիր եւս կ'օգտագործուի:
Որպէս շինաքար ալ կը ծառայեն պարիսպներէն
թափուած եւ շրջակայ տարածքէն հաւաքուած
քարերը:

Ասկերանի Բերդի Վերականգնումը Կը Շարունակուի
Ասկերանի բերդի վերականգնուած հատուածը
Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհի աջ կողմն
է: Վերականգնուող հատուածը վերն է՝ շրջապատւած չորս աշտարակներով: Երկու հատուածները
կապող կիսաւեր պարսպաշարը կը յուշէ, որ
վերականգնման առնուազն մէկ փուլ կայ տակաւին:
Պատկան մարմինը կը հաստատէ՝ վերականգնողական ծրագիրը պիտի շարունակուի: «Երրորդ
փուլին, 2018-2020 թուականներուն կը նախատեսենք վերականգնել միջնաբերդէն աջ ու ձախ
ձգուող պարսպաշարերը: Նաեւ լրացուցիչ հնարաւորութիւններ կ'ըլլան այցելուներու համար»,- կը
մանրամասնէ Մշակոյթի, երիտասարդութեան

հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան
զբօսաշրջութեան վարչութեան պետ Արտակ Գրիգորեանը: Այս պահուն դեռ չեն շտապեր գնահատելու՝ ի՛նչ արդիւնք ապահոված է Ասկերանի բերդի
ճանապարհամերձ հատուածի վերանորոգումը:
«Այս պարագային դիտարկումը միայն մօտաւոր է:
Կը տեսնենք, որ, այո՛, այցելուները կ'աւելնան:
Սակայն այս փուլին նոյնիսկ չենք ալ ակնկալեր, թէ
այս վիճակին մէջ յուշարձանը կրնայ զբօսաշրջիկին,
ըսենք, կէս ժամէն աւելի պահել,- կը նշէ Արտակ
Գրիգորեանը:- Կու գան, կը շրջին վերանորոգուած

հատուածներով, թերեւս նաեւ կը լուսանկարուին եւ
կը շարունակեն իրենց ճանապարհը»: Յուշարձանի
զբօսաշրջային ներուժը լիարժէք օգտագործելու
ծրագիրները վերականգնման երրորդ փուլի մէկ
մասը պիտի դառնան: Վերականգնողական աշխատանքներուն զուգահեռ՝ կը նախատեսուի Ասկերանի բերդի տարածքին զբօսաշրջիկներու համար
լրացուցիչ հետաքրքրութիւններ ապահովել, ըսենք՝
յուշանուէրներու վաճառքի կէտ կամ մէկ այլ հնարաւորութիւն»: Նաեւ կամուրջներ կը նախատեսուին,
որոնք Ստեփանակերտ-Ասկերան ճանապարհի
վրայէն կը կապեն բերդի աջակողմեան ու ձախակողմեան հատուածները: Իսկ Միջնաբերդի մէջ
թանգարան պիտի գործէ: Առայժմ Ասկերանի բերդի վերականգնումը բացառապէս պետական
պիւտճէի յատկացումներով կ'իրականացուի: Պատասխանատուները յոյս ունին երրորդ փուլի համար նաեւ մասնաւոր հատուածէն միջոցներ ներգըրաւել:

Ասկերանի բերդը Ստեփանակերտէն մօտ 10
քիլոմեթր հեռու է եւ կրնայ հետաքրքրական կանգառ դառնալ դէպի Տիգրանակերտ կամ դէպի
Գանձասար մեկնող զբօսաշրջիկներու համար: Ընթացքի մէջ գտնուող վերականգնողական աշխատանքները մէկ կողմէ թոյլ կու տան փրկել ժամանակի ընթացքին թուլցած եւ վնասուած յուշարձանը,
միւս կողմէ՝ զայն դարձնել Արցախի ամենաշատ
այցելուող զբօսաշրջավայրերէն մէկը:

Ընկերութիւն Ազրպէյճանցիներու Հե՞տ… Ո՞ւր Թաղուած Է Շան Գլուխը
Ասիա Խաչատրեանը, որ ամիսներ առաջ լրատւամիջոցներու մէջ, իսկ աւելի շատ՝ ընկերային
ցանցերու վրայ հանրաճանչցուեցաւ Արցախի մէջ
տեղի ունեցած միջադէպի բերմամբ, վերջին օրերուն դարձեալ որոշ շրջանակներու հետաքրքրութեան կեդրոնին յայտնուած է: Ոմանք կը քննադատեն, ոմանք կը դատապարտեն, երրորդները
կը քաջալերեն: Թեման արդիական է այնքանով,
որ արդէն դուրս եկած է զուտ անձի նկատմամբ
վերաբերմունքի շրջանակներէն:
Ասիա Խաչատրեանի հետ կապուած միջադէպի
շուրջ քննարկումները, որ մի քանի ամիս առաջ
աշխուժացած էին, արդէն հանդարտած էին: Շատերուն արցախեան միջադէպով յայտնի Ասիա
Խաչատրեանը դարձեալ մետիատարածքին հետաքըրքրութեան կեդրոնին յայտնուեցաւ՝ արդէն այլ
թեմայով: Համացանցի վրայ նկարներ տարածուած
են, ուր Ասիա Խաչատրեանն է՝ օտարազգի երիտասարդի մը հետ: Նկարները տարածողը այդ նոյն
երիտասարդն է: Հանդիպումի վայրն ալ Վրաստանն
է, աւելի ստոյգ՝ Թիֆլիս: Ասիայի ընկերը ազրպէյճանցի օգտատէրերէն ոմն Tehran Libreն է: Ազգային
պատկանելութիւնը նաեւ անձնագիրի լուսանկարը
կը հաստատէ, իսկ այդ օգտատիրոջ էջին վրայ, ի
թիւս բազմաթիւ այլ լուսանկարներու, Ազրպէյճանի
ներքին զօրքերու համազգեստով լուսանկար կայ,

գրառումներուն մէջ՝ ընդգծուած հակահայկականութիւն: Իսկ հակահայկական տրամադրուած
Ազրպէյճանի մէջ անձնական էջի վրայ հայու հետ
լուսանկարները անպատիժ տարածողը հազիւ թէ
համացանցի շարքային օգտատէր ըլլայ: Այս ամէնը
հաշուի առնելով՝ լրատուադաշտի տարածքին հանրութեան որոշ հատուածը Ասիայի եւ ազրպէյճանցիի
ընկերութեան քննադատաբար մօտեցաւ: «Մարդկանց այդ արձագանգին կարելի է ըմբռնումով
մօտենալ: Ի վերջոյ, Ազրպէյճանի հետ մենք, այսպէս ըսած, բաւական իւրայատուկ յարաբերութիւններու մէջ ենք. փաստօրէն ե՛ւ Արցախը, ե՛ւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը Ազրպէյճանի հետ
պատերազմական դրութեան մէջ են: Մարդիկ ամէն
օր սահմանէն լուրեր կը սպասեն, հրադադարի
ռեժիմի խախտումներու մասին կը լսեն եւ յանկարծ՝
ընկերութիւն, այն ալ բաւական կասկածելի անձնաւորութեան հետ, որուն անկեղծութեան դժուար է
հաւատալը: Անոր համար ալ Հայաստանի եւ Արցախի արձագանգը այդպիսին էր»,- կը գնահատէ
Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Պապայեանը:
Մէկ այլ հատուած ալ հակառակ ձեւով արձագանգեց: Ողջունեց, քաջալերեց: Ոմանք ալ նոյնիսկ
յայտարարեցին, որ իրենք ալ կը միանան այդ

նախաձեռնութեան: «Նախաձեռնութիւնը պէտք չէ
ինքնանպատակ ըլլայ: Եթէ ատիկա կ'ըլլայ պարզապէս հասարակութեան հակադրուելու, այսպէս
ըսած՝ կարծրատիպ կոտրելու համար, կը կարծեմ՝
չ'արժեր»,- համոզուած է Դաւիթ Պապայեանը:
Արցախէն եւ Արցախէն դուրս բաւական խիստ
քննադատութիւն հնչեց ինչպէս Ասիայի, այնպէս ալ
Ասիային սատարողներու հասցէին: Ընդհուպ
մինչեւ՝ Արցախ՝ Ասիայի մուտքը արգիլելու կոչեր
եղան: Դաւիթ Պապայեանը կոչ կ'ընէ զգացումներու
անձնատուր չըլլալու, իսկ լուծումները կը պատկերացնէ գործող օրէնքներու շրջանակներուն մէջ.
«Կը հասկնամ մեր հայրենակիցներու դժգոհութիւնը,
զգացումները: Բայց կան օրէնքներ եւ ամէն ինչ
պէտք է ըլլայ օրէնքի ծիրէն ներս: Նոյն Ասիա
Խաչատրեանին եւ անոր սատարողներուն ոչ ոք
կ'արգիլէ ազրպէյճանցիներու հետ ընկերութիւն
ընել: Պարզապէս պէտք է վստահ ըլլալ, որ դիմացինը եւս կը ցանկայ իսկապէս ընկերութիւն ընել եւ
ոչ թէ այլ յանձնարարութիւն եւ այլ խնդիր ունի»:
Դաւիթ Պապայեանը պարզապէս կոչ կ'ընէ այդ
շփումներուն մէջ հաշուի առնել առկայ իրողութիւնները: Իսկ իրողութիւնը այն է, որ սահմանի
միւս կողմը բոլորովին բարեկամաբար չեն տրամադրուած:
Ստեփանակերտ
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(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
¸áõéÁ µ³óáõ»ó³õ, îÇÏ. ²ñáõë»³ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáíª §Ññ³ÙÙ»ó¿ù øáÙÇë¿ñ å¿Û¦, Áë»Éáí
Ññ³õÇñ»ó Ý»ñë: ÜáÛÝå¿ë îÇÏ. ²ñáõë»³ÏÝ ³É
ÇÙ Áë³ÍÇë å¿ëª §å³ïáõ»ÉÇÝ ßáõÏ³Û ·Ý³ó »õ
¹»é ã»Ï³õ... ³½³ï ¿ù ïáõÝÁ Ëáõ½³ñÏ»Éáõ...¦,
Áë³õ£ ÞáõÝ»ñÁ Ý»ñëÁ Í³Ï áõ ÍáõÏ Ëáõ½³ñÏ»óÇÝ, áñ ³å³ñ¹ÇõÝ ³Ýó³õ: ºñµ ¹áõñë »É³õ
ùáÙÇë¿ñÁ, ÇÝÍÇ Ï³ï³ÕÇ Ý³Ûáõ³Íùáíª áñáí
Ï'áõ½¿ñ Ñá·Çë ³éÝ»É, ï»ë³Ï-ï»ë³Ï Ñ³ÛÑáÛ³ÝùÝ»ñ ï»Õ³óÝ»Éáí Ñ»é³ó³õ ßáõÝ»ñáõÝ ³Û¹
íáÑÙ³ÏÇÝ Ñ»ï£
´³¯Ûó... ×Ç°ßï Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿ áñ ³ñï³Û³Ûï»Ù: ´³ñÇùÁ µ³ñÇùáí ÷áË³ñÇÝ»óÇ£ ²ÛëÇÝùÝ
ï³ñÇ ÙÁ ³é³ç å³ïáõ»ÉÇÝ ½Çë ÁÝ¹áõÝ»Éáí
áñµ³Ýáó, ½Çë »õ Ç°Ù ·»ñ¹³ëï³Ýë ³½³ï³Í
»Õ³õ »õ ³Ûë ³Ý·³Ù ³É, »°ë ½ÇÝù ³½³ï»Éáí
÷áË³¹³ñÓ³Í »Õ³Û... ³ÝÇõÁ ÙÇßï ÏÁ ¹³éÝ³Û
»õ ãÛáõë³ó³Í Ù¿Ï å³ÑáõÝ, áãÇÝã Ù¿Ïáõ ÙÁ Áñ³Í¹,
ß³ï ãÝãÇÝ Ù¿°Ï µ³ñÇù¹, ï³ñÇÝ»ñ »ïù, Ýá°ÛÝ
³ÝÓÇÝ ÏáÕÙ¿ »Õ³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ ÏñÝ³Û ù»½
Ù³Ñ¿Ý ³½³ï»É...£
Þ³ñáõÝ³Ï»óÇÝù Ù»ñ Ï»³ÝùÁ ³Ûë Û³ñÏÇÝ
ï³Ï£ úñ»ñ ÏÁ Û³çáñ¹»Ý ½Çñ³ñ »õ Ñ»ï½Ñ»ï¿,
ÃÇõñù-·»ñÙ³Ý å³ñïáõÃ»³Ý Éáõñ»ñÁ ÏÁ
Ñ³ëÝÇÝ... µ³¯Ûó... Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇßï ½·áõß »Ý, ù³ÝÇ áñ ÃÇõ°ñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ »õ áõÅ Ï³Û,
áñáÝù ÏñÝ³Ý Çñ»Ýó å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ÕÓÁ
Ã³÷»É Ë»Õ× ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ íñ³Û, Ç Ù³ëÝ³õáñÇª
Ñ³Û»ñáõë ·ÉËÇ¯Ý... ÙÝ³óáñ¹³óÁ ëáõñ¿ ³ÝóÁÝ»Éáõ ·³½³ÝáõÃ»³Ùµ...: ÎÁ ëÏëÇÝ Éáõñ»ñÁ
Çñ³ñáõ Û³çáñ¹»É... ù³Ý³ÉÁ ÇÝÏ³Í ¿ (êáõ¿½Ç)
»õ ³å³ª ²ñ³ñ³ÛÇ ×³Ï³ïÁ ³Ùñ³ó³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý áõ¯ÅÁ... Ëáñï³Ïáõ³Í ¿ Ñ³°Û Ï³Ù³õáñÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ »õ ÃÇõñù áõ ·»ñÙ³Ý ù³é³ëáõÝ
Ñ³½³ñÝáó µ³Ý³ÏÁ, ï³ñÇÝ»ñáõ ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ùµ³ñ³Í ëÝáõÝ¹ »õ é³½Ù³ÝÇõÃ,
Å»Ý»ñ³É ²É»ÝåÇÝ ³ÝÓÝ³ïáõñ »Õ³Í »Ý...
ÃÇõñù»ñÁ ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ Ý³Ñ³Ýç»Ý, ³ÝÏ³ÝáÝ
»õ ³ÝÕ»Ï Ï»ñåáí: Æñ»Ýó Ý³Ñ³ÝçÇÝ ×³Ù÷áõÝ
»ñÏ³ÛÝùÇÝ ³Ù¿Ý Ç¯Ýã Ï'³Ûñ»Ý-ÏÁ ÷×³óÝ»Ý,
áñå¿ë½Ç Û³é³ç³óáÕ ÃßÝ³ÙÇÇÝ Û³é³çË³Õ³óùÇÝ ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý, »õ ³Ñ³¯ Ð³É¿åÇ »ñÏ³ÃáõÕÇÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÁ Çñ ½³Ý³½³Ý
ÙÃ»ñ³ÝáóÝ»ñáí, µáó»ñáõÝ Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ Ï'³ÛñÇ áõ Ï'³ÛñÇ¯, Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ Çñ³ñ »ï»õ¿ û¹Á ÏÁ
Ñ³ÝáõÇÝ »õ »ñµª í»ñçÇÝ Ï³é³ß³ñÁ Ñ»é³ó³Í
¿... ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ËáõÅ¿¯ ³Û¹ ÙÃ»ñ³ÝáóÝ»ñáõÝ
íñ³Û »õ Ïñó³ÍÁ ÏÁ Ã³É³Ý¿¯...£
ä³ïáõ»ÉÇÝ ³°Û¹ ûñ»ñáõÝ ÷³Ë³Í »õ ³å³ëï³Ý³Í ¿ Çñ Ù¿Ï ³ñ³µ µ³ñ»Ï³ÙÇÝ ïáõÝÁ£
²éÇÃ¿Ý û·ïáõ»Éáí »ë »õ ÁÝÏ»ñë, ³ï³Ý³óÇ
ÈáõÃýÇÏÁ, ÏÁ í³½»Ýù ¹¿åÇ Ï³Û³ñ³Ý, áñå¿ë½Ç Ù»Ýù »õë Ù»ñ µ³ÅÇÝÁ ëï³Ý³Ýù ³Û¹ ³õ³ñ¿Ý: ÎÁ ÙïÝ»Ýù ·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, ³Ù¿Ý
ÇÝã ÏáÕáåïáõ³Í ¿, ÙÇ³ÛÝ ¹³ñ³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û
ß³ñáõ³Í ÏÁ ÙÝ³Ý ÑëÏ³Û ïáÙ³ñÝ»ñ... ãáñë
Ñ³ï Ï'Çç»óÝ»Ýù, ï³Ï³õÇÝ »ñµ»°ù ã»Ý ·áñÍ³Íõ³Í Ù³ùáõñ »õ Ýáñ, ¹Åáõ³ñ³õ ÏÁ ß³ÉÏ»Ýù, ÏÁ
ù³É»Ýù ¹¿åÇ ù³Õ³ù: ÐáÝ, ³é³çÇÝ ï³Ý ¹é³Ý
³éç»õ Ï»ó³Í Ù³ñ¹ ÙÁ Ù»½Ç ÏÁ Ï³Ýã¿ - ÏÁ
Í³Ë¿±ù - ÏÁ Ñ³ñóÝ¿: âáñë ïáÙ³ñÝ»ñÁ »ñÏáõ
Ù»×ÇïÇ ÏÁ Í³Ë»Ýù, ³½³ï»Éáí ³Û¹ Í³Ýñ
µ»éÝ¿Ý, »ï ÏÁ í³½»Ýù ÏÁ Ñ³ëÝÇÝù óáñ»ÝÇ »õ
ÁÝ¹»Õ¿ÝÇ ÙÃ»ñ³ÝáóÁ. Ù»ñ ³éç»õÁ Ï¿ë å³ñÏ

ëÇë»é Ï³Û: ºñÏáõùÝÇë ÙÇ³ëÇÝ Ï'áñáß»Ýù ³Û¹
ëÇë»éÁ áñµ³Ýáó ï³ÝÇÉ. ³Ñ³·ÇÝ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí Ùûï »ñ»ù ùÇÉûÙ¿Ãñ Ñ»éáõÝ ·ïÝáõáÕ
Ù»ñ áñµ³ÝáóÁ ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ýù, áñå¿ë½Ç ³Ù¿Ýáõë
×³ß ÁÉÉ³Û, µ³Ûó Ù³ÛñÇÏÁ ÏÁ Ù»ñÅ¿ª §·áÕáõÃ»³Ý
³åñ³Ýù¦, Áë»Éáí: ÐáÝ ·ïÝáõáÕ Ë³ÝáõÃå³ÝÇÝ Ï'³é³ç³ñÏ»Ýù, Ù³ñ¹Á Ù¿Ï Ù»×Çï
ï³Éáí Ù»°ñ Ó»éù¿Ý Ï'³éÝ¿£ ºï ÏÁ í³½»Ýù
Ù»Ýù Ù»ñ ß³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ,
Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ã³÷³Í »Ý
ÙñçÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ. ÇÝã áñ ÏñÝ³Ýª ÏÁ
µ»éóÝ»Ý Ï³éù»ñáõÝ »õ Ï³Ù ß³ÉÏ³Íª ùñïÝ³Ãáñ ÏÁ ÷áË³¹ñ»Ý: î¿ñ-ïÇñ³Ï³Ý ãÏ³Û, ÏáÕáåáõï: ²Ûë ³Ý·³Ù ÏÁ ¹ÇÙ»Ýù ¹¿åÇ ½¿Ýù»ñáõÝ
ÙÃ»ñ³ÝáóÁ áõñ å³ÛÃÇõÝÝ»ñ ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ
óÝó»Ý ßñç³å³ïÁ, µ³Ûó Ù»Ýù ÏÁ Û³çáÕÇÝù,
½¿Ýù ÙÁ »õ ëÝïáõÏ ÙÁ ÷³Ù÷áõßï ³½³ï»É,
Ã¿å¿ï ½¿ÝùÇÝ ÏáÃÁ ùÇã ÙÁ ³Ûñ³Í ¿ñ µ³Ûó
Ù³ñÙÇÝÁ áÕç ¿ñ, ·áñÍ³Í»ÉÇ: ÎÁ ÉÍáõÇÝù
ã³ñã³ñ³ÝùÇÝ Ã»ÉÇë¿ å³ñÏÇÝ Ù¿ç ½»ï»Õ³Í
»ñÏáõ ÓÇ»ñáõÝ å¿ë ÉÍáõ³Í ³Û¹ å³ñÏÇÝ...
Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï ã³ñã³ñ³Ýùáí ÙÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ
ù³ß»Éáí ù³ßùß»Éáí áñµ³Ýáó ÏÁ µ»ñ»Ýù »õ
³ËáéÁ ÏÁ å³Ñ»Ýù, ã³ñ³ã³ñ Ûá·Ý³Í ¿ÇÝù ...
Ï³ñÍ»ë ÑëÏ³Û³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ¹³ßï ÁÉÉ³ñ
³Ù¿Ý ïáõÝ¿ ½¿ÝùÇ å³ÛÃÇõÝ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹
½ÇÝ³ÙÃ»ñ³ÝáóÇÝ ³Ý¹³¹³ñ áñáïáõÙÝ»ñÁ Ð³É¿åÁ í»ñ³Í³Í ¿ÇÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ
¹³ßïÇ¯... á°ã Ã¿ ÃÇõñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿Ý, ³ÛÉ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõñ³ËáõÃ»³Ý »õ Ëñ³Ë×³ÝùÇÝ
³éÇÃáí£
²Ù¿Ý Ù³ñ¹ ³ÝÑ³Ùµ»ñ ÏÁ ëå³ë¿ñ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý »õ ¹³ßÝ³ÏÇó áõÅ»ñáõÝ Ùûï³Éáõï Û³ÕÃ³Ï³Ý ÙáõïùÇÝ...£ ì»ñç³å¿ë ³Ñ³¯ ÙáÃûëÇùÉ¿Ã
Ëáõ½³ñÏáõ áõÅ»ñÁ ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý ù³Õ³ùÇÝ
Ù¿Ï Í³Ûñ¿Ý ÙÇÝã»õ ÙÇõë Í³ÛñÁ »õ ³ÝáÝó ÏÁ
Ñ»ï»õÇÝ, ÑÝ¹ÇÏ ÓÇ³õáñÝ»ñáõÝ »õ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý
ÓÇ³õáñÝ»ñáõÝ í³ßï»ñÁ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÃÝ¹³ÝûÃÝ»ñ, ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ·Ý¹³óÇñÝ»ñ »õ ³ÝÑ³Ù³ñ ù³ÙÇáÝÝ»ñª É»éÝ»ñáõÝ å¿ë ÑëÏ³Û³Ï³Ý
áõï»ëï»Õ¿ÝÇ »õ ½ÇÝ³ÙÃ»ñùÇ å³Ñ»ëïÝ»ñáí£
ÄáÕáíáõñ¹Á ×³Ù÷³Ý»ñáõÝ »ñÏáõ »½»ñùÝ»ñáõÝ
»õ ï³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Ý Ë×áÕáõ³Í ÏÁ Í³÷³Ñ³ñ¿, áõñ³ËáõÃ»³Ý Ñáõññ³ÝÝ»ñ Ï'³ñÓ³Ï¿...:
²å³ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ß»ñÇý ü³Ûë³ÉÇÝ ³ñ³µ
áõÅ»ñÁ áõÕï»ñáõ íñ³Û Ñ»Í³Í... í»ñç³å¿ë ÏÁ
Ñ³ëÝÇ Ä»Ý»ñ³É ²É»ÝåÇÝ Çñ ëå³Û³ÏáÛïáí,
Ù³ëÝ³õáñ ûÃûÝ»ñáõÝ Ù¿ç µ³½Ù³Í£
ÂÇõñùÁ, ³Û¹ ³õ»ñÇã ·³½³ÝÁ, ãù³ó³Í ¿ñ...
Ýá¯ñ Ï»³Ýù »õ Ýáñ ë³ñù ÏÁ ÙïÝ¿ñ »ñÏñ¿Ý
Ý»ñë: Ø»ñ Ñ³ÛñÇÏÝ ³É çáñÇÇÝ íñ³Û Ñ»Í³Í,
³ñ³µ³Ï³Ý áëÏ»Ã¿É Ù»ßÉ³Ñáí »õ ù»ýÇ¿áí, Ç°ñ
Û³ÕÃ³Ï³Ý ÙáõïùÁ ÏÁ ·áñÍ¿ñ áñµ³Ýáó¿Ý Ý»ñë,
µáÉáñÇ¯ë ³É áõñ³ËáõÃÇõÝ ³éÃ»Éáí: Ø»Ýùª
Ù»Íáí-å½ïÇÏáí, Çñ Ó»éù»ñÁ ÏÁ Ñ³Ùµáõñ¿ÇÝù...
ÇÝù ³É Ù»½Çª §ß³ï ³åñÇù¦, Áë»Éáí ÏÁ ÷áË³¹³ñÓ¿ñ...: Ú³çáñ¹ ûñÁ ÇÝù »õë ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ
Å»Ý»ñ³É ²É»ÝåÇÇÝª µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»Éáõ
»õ áñµ»ñáõÝ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇçáó
ËÝ¹ñ»Éáõ...:
àñµ³ÝáóÁ Û»ï ³Û¹áõ Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ñ ³Ý·ըÉÇ³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý »õ ³Ñ³¯ ³Ý·ÉÇ³óÇ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ÙÁ ·³Éáí,
³Ù¿°Ý ÇÝã ³ãù¿ ³ÝóÁÝ»É¿ Û»ïáÛ, ÏÁ ëÏë¿ÇÝ
Ñ³ëÝÇÉ ³ÝÑ³Ù³ñ ëÝïáõÏÝ»ñáí Ý»ëÉ¿ Ï³Ã,
³ÝáõßÝ»ñ, Ùë»Õ¿Ý »õ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ å³-

ÝÇñÝ»ñ, åÇëùáõÇÃ£
²ÛÉ»õë ÷áËáõ³Í ¿ñ Ù»ñ ³åñ»É³Ï»ñåÁ, Ù»½Ç Ýáñ Ñ³·áõëï »õ ÏûßÇÏ, µáÉá¯ñ å¿ïù »Õ³Í
åÇïáÛùÝ»ñÁ ³é³ïûñ¿Ý ÏÁ ïñáõ¿¯ñ...£ âÏ³ñ
á°ã »ûÃÁ Ñ³ïÇÏ ã³ÙÇã, Ï³Ù 3 Ñ³ï Ãáõ½ »õ
Ï³Ù ·³õ³Ã ÙÁ ëÇë»éÇ çáõñÁ... ³ÛÉª ³é³ï
Ñ³°ó, ³Ýáõß»Õ¿Ý, Ù³ùáõñ ½·»ëï...£
ÄáÕáíáõñ¹Á ·ÇÝáíó³Í, Ëñ³Ë×³ÝùÇ Ù¿ç,
»ñ³½³ÛÇÝ íÇ×³Ï ÙÁ ÏÁ ïÇñ¿ñ Ã¿° Ý»ñëÁ »õ Ã¿°
¹áõñëÁ£ Ð³ÛáõÃÇõÝÝ ³É ëÏë³Í ¿ñ ÇÝù½ÇÝù
í»ñ³Ñ³õ³ù»É »õ ÉÍáõÇÉ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³Ù¿ñÝ³ÝáõÇñ³Ï³ÝÇÝª Ñ³õ³ù»É ùÇõñï»ñáõÝ, ÃÇõñù»ñáõÝ, ³ñ³µÝ»ñáõÝ ùáí
»Õ³Í Ù»Í áõ å½ïÇÏ, ïÕ³Û Ï³Ù ³ÕçÇÏ,
ÝáÛÝÇëÏ ³ÙáõëÝ³ó³Í: ´áÉá¯ñ µáÉá¯ñÁ Ñ³õ³ù»Éáõ ÝáõÇñ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ [ÉÍáõ³Í ¿ñ]ª §Ù¿°Ï
Ñ³°Ûª Ù¿°Ï á°ëÏÇ¦ Ýß³Ý³µ³Ýáí »õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ: ²Ý·ÉÇ³Ï³Ý áõÅÇÝ ÏéÃÝ»Éáí ³ÝÑ³Ù³ñ
³ñ³µ³ó³Í ³ÕçÇÏÝ»ñ »õ Ù³Ýã»¯ñ, ÝáÛÝÇ°ëÏ
³ÙáõëÝ³ó³ÍÝ»ñ Ñ³½³ñÝ»ñáí ÏÁ µ»ñáõ¿ÇÝ
³Ù¿Ý ÏáÕÙ»ñ¿Ý ³Ù¿Ý ûñ ß³ñáõÝ³Ï£ ä¿ïù ¿ñ
½³Ýá°Ýù ï»Õ³õáñ»¯É »õ ËÝ³Ù»É »õ ³ÝáÝó
ÍÝáÕùÝ»ñÁ, ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ ·ïÝ»É, Ï³Ù ÇÙ³óըÝ»É »õ Ïáñáõëï áõÝ»óáÕÝ»ñáõÝ Û³Ûï³ñ³ñ»É
áñ ·³Ý »õ ³ãù¿ ³ÝóÁÝ»Ý, Çñ»Ýó áñ»õ¿ Ïáñëըõ³Í Ù¿Ï ³Ý¹³ÙÁ [·ïÝ»Éáõ] Ñ³Ù³ñ...£ àñµ³ÝáóÇÝ ¹áõéÁ Ï»ó³Í, »ÏáÕÝ»ñáõÝ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ
Ñ³Ù³ñ ÏÁ í³½¿Ç Ý»ñëÁ ûýÇëÁ, Éáõñ ï³Éáõ,
áñå¿ë½Ç »ÏáÕÝ»ñáõÝ û·Ý»Ý£ àÙ³Ýù ·áÑ³óáõ¯Ù
·ï³Ý Çñ»Ýó Ù¿Ï Ñ³ñ³½³ïÁ ·ïÝ»Éáí. ·áÑ³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ, áõñ³Ë ½áõ³ñÃ ÏÁ Ù»ÏÝ¿ÇÝ,
áÙ³Ýù ïËáõ¯ñ, Ó»éÝáõÝ³ÛÝ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ:
ºë Ù³ùáùÇ å¿ë ÏÁ í³½¿Ç, áñå¿ë½Ç û·Ý»Ù
³ÝáÝó£
Ø»ñ áñµ³ÝáóÇÝ í»ñÇÝ Ññ³Ù³ï³ñ Ýß³Ý³Ïõ³Í ¿ñ ³Ý·ÉÇ³óÇ Å»Ý»ñ³É ÙÁ, áñ Û³×³Ë Ïáõ
·³ñ å³ïáõ»ÉÇÇÝ Ñ»ï ï»ë³Ïó»Éáõ: ²Ù¿Ý
³Ý·³Ù Ç°ñ ·³ÉáõÝ ½Ç°Ýù ÏÁ å³ïáõ¿Çª ½ÇÝõáñ³Ï³Ý µ³ñ»õÇ Ï»ó³Í »õ Ù³ñ¹Ý ³É Ååï»ñ»ë
ÏÁ ËÝ¹³ñ...£ ²Ý·³Ù ÙÁÝ ³É »Ï³õ, »ë ÝáÛÝå¿°ë
µ³ñ»õÇ Ï»ó³Û »õ ³å³ª Ñ³ÛñÇÏÁ Ï³Ýã»óÇ:
Ä»Ý»ñ³ÉÁ ÇÝÍÇ° Ý³Û»Éáí, Ñ³ÛñÇÏÇÝ Ñ»ï µ³Ý»ñ
ÙÁ Ëûë»ó³õ...£ Ð³ÛñÇÏÁ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí èáå»°ñÃ ·Çï»±ë Å»Ý»ñ³É ¿ý»ÝïÇÝ Ç±Ýã Ï'Áë¿:
- â»Ù ·Çï»ñ Ñ³ÛñÇÏ,- ÁëÇ...£
- Ä»Ý»ñ³É ¿ý»ÝïÇÝ Ï'Áë¿ áñ... Ç°Ýù ½³õ³Ï
ãáõÝÇ, Ï'áõ½¿ ù»½Ç ïáõÝÁ ï³ÝÇÉ ¹åñáó ÕñÏ»É
»õ Çñ»Ý ½³õ³Ï ÁÝ»¯É... Ç±Ýã Ï'Áë»ë...:

Þ³ñ. 25
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã
Պալէ

Ներկայացում

Չիբոլինօ

•12/11/2018 19:00
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոն
•Թումանեան 54, (+374 10) 586
311, 520 241
•2000 - 12000 դրամ
Կ. Խաչատրեան
Պալէ՝ 2 գործողութեամբ

Ներկայացում

Վիննի Փուհ արջուկը

•13/11/2018 19:00
•Երեւանի պետական կամերային
թատրոն
•Մաշտոցի պող. 58 - (+374 10)
566 070, (+374 10) 587 844
•1000 - 4000 դրամ
Յոռետեսական կատակերգութիւն
Հեղինակ եւ բեմադրիչ՝ Արա Երընջակեան

Սեւ, դառը շոկոլադ

«Մայրենիք» ներկայացում

•12/11/2018 20:00
•13/11/2018 20:00
•«Գոյ» փորձարարական թատրոն
•
Գրիգոր Լուսաւորիչի փող.
6, +374-10-547510
•Ներկայացման բեմադրիչ՝ Սամուէլ Թադեւոսեան

«Խօսիր ինձ հետ»

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

Համերգ

Դանիէլ Ռոհն եւ ՀՊՍՆ

•15/11/2018 20:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի
Հրաչեայ Ղափլանեանի անուան
դրամատիկական թատրոն
•Իսահակեան 28 - (+374 10) 524
723
•2000 - 5000 դրամ
Ներկայացում՝ կի՞նը իրաւացի է,
թէ տղամարդը
Բեմադրութիւնը՝ Սուրէն Շահուերդեանի
Դերեր՝ Արամօ-Լուիզա Ղամբարեան

Փարիզեան դատավճիռ

•13/11/2018 20:00
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
•Սայաթ-Նովա 4 - (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
•1000 - 2000 դրամ
«Խօսիր ինձ հետ» Ու. Շէյքսփիր Տեւողութիւնը 1 ժամ
Դերեր՝ Տաթեւ Յովակիմեան, Դաւիթ Սարգսեան
Նկարիչ՝ Կարինէ Օնանիա - բեմադրիչ ՝ Սամսոն Մովսէսեան - Թատրոնի ղեկավար ՝ Ռուբէն Պապայեան

Մանկական

•13/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•2000 - 7000 դրամ
Խաչատրեանի միջազգային 6րդ
փառատօնի փակման կալա-համերգը
Ծրագիրին մէջ՝
Արամ Խաչատրեան... Ջութակի
համերգ
Արամ Խաչատրեան. Սիմֆոնիա
թիւ 2 «Զանգով սիմֆոնիա»
Մենակատար՝ Դանիէլ Ռոհն, ջութակ
Հայաստանի
պետական
սիմֆոնիկ նուագախումբ
Նուագապետ՝ Սերկէյ Սմբատեան

քիի, Փրոքոֆեւի եւ Պերկի ոճով՝ 6
մենակատարներու եւ լարայիններու
համար (Հայաստանեան առաջին
ցուցադրումը)
Պ. Ի. Չայկովսքի. օփ. 19 ջութակի
եւ լարայիններու համար
Պ. Չայկովսքի. լարայիններու
համար օփ. 48

Արտիոմ Մանուկեան Mezzo
ակումբին մէջ - Yerevan Jazz
Fest 2018
•18/11/2018 21:00
•Մեցցօ ակումբ
•Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98
20 62 06, +374 10 52 42 11
•3000 - 10000 դրամ

Ցուցահանդէս

«Լեհաստան. ինքնութիւն եւ
սէր» ցուցահանդէս-մրցոյթ

•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։

Ֆրանքոֆոնի XVII գագաթնաժողովին նուիրուած «Սարեանը եւ Ֆրանսան» ցուցահանդէս

«Մոսկուայի մենակատարներ» կամերային նուագախումբ
•18/11/2018 19:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի
Հրաչեայ Ղափլանեանի անուան
դրամատիկական թատրոն
•Իսահակեան 28 - (+374 10) 524
723
•1000 - 2500 դրամ
Պ. Զէյթունցեան, Տրամա՝ 2 գործողութեամբ 12+, Բեմադրութեան
հեղինակ՝ ՀՀ ժող. արտիստ Արմէն
Խանդիկեան

•15/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•3000 - 15000 դրամ
Նուագապետ եւ մենակատար՝
Եուրի Պաշմեթ
Ծրագիրին մէջ՝
Գ. Սվիրիտով. Կամերային սիմֆոնիա օփ. 14
Պեթհովենի, Պրամսի, Չայկովըս-

•14/11/2018
•Մարտիրոս Սարեանի տունթանգարան
•Սարեան փող. 3, (+374 10) 580
568
•Ֆրանքոֆոնի XVII գագաթնաժողովին նուիրուած «Սարեանը եւ
Ֆրանսան» ցուցահանդէս
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 01

Ճիշդ Աշխատանքի Պարագային ՀՀԿն Կրնայ
Դառնալ ԱԺ Ընտրութիւններուն Երկրորդ Տեղի
Հիմնական Յաւակնորդը. Շարմազանով
Խորհրդարանական արտահերթ
ընտրութիւններուն ճիշդ աշխատանք
կատարելու պարագային Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը կրնայ դառնալ երկրորդ տեղի
հիմնական յաւակնորդը: Ինչպէս կը
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, նման
կարծիք յայտնեց ՀՀԿ խօսնակ, ՀՀ
ԱԺ փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը:
«ՀՀԿն այսօր այլ խնդիր ունի, 2017 թուականին այլ խնդիր ունէր։ Այդ ժամանակ կը միտէինք 50-60 տոկոս հաւաքելու եւ բացարձակ մեծամասնութիւն
դառնալու, այսօր կը միտինք խորհրդարանին մէջ միակ եւ ամենաընդդիմադիր
ուժը ըլլալու, երկրորդ ուժը ըլլալու ակնկալիքով»,- ըսաւ Շարմազանովը:
Շարմազանովի կարծիքով` բոլոր անոնք, որոնք կուսակցութեան ցուցակի
առաջին տասնեակին մէջ կ'ըլլան, պէտք է առաջադրուին որպէս վարկանշային
թեկնածուներ:
Ինչ կը վերաբերի ցուցակը իր, Արմէն Աշոտեանի եւ Վիգէն Սարգսեանի
կողմէ գլխաւորելու հարցին, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, որ
իրենք ցուցակի հետ կապուած որեւէ հարց չեն քննարկած: «Մէկ բան կրնամ
ըսել, որ ես ո՛չ աթոռի, ո՛չ ցուցակի համար կռիւ տուած եմ: Ինչպէս Արմէն
Աշոտեանը, նոյնպէս ալ ես համոզուած ենք, որ մեր պայքարը աթոռի համար
չէ, մեր պայքարը գաղափարի, սկզբունքի համար է, մեր պայքարը ցուցակին
մէջ լաւ տեղ ունենալու համար չէ, մեզմէ իւրաքանչիւրս ունի իր տեղը»,եզրափակեց Շարմազանովը:
Հայաստանի մէջ խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւնները պիտի
կայանան 2018ի Դեկտեմբեր 9ին, նախընտրական քարոզարշաւը կը մեկնարկէ Նոյեմբեր 26էն։ Կուսակցութիւններն ու կուսակցութիւններու դաշինքները կրնան իրենց յայտերը ներկայացնել մինչեւ Նոյեմբեր 14՝ ժամը 18:00։
Անոնց գրանցումը ԿԸՀն կ'իրականացնէ մինչեւ Նոյեմբեր 19՝ ժամը 18:00։
Քարոզչութեան ժամանակահատուածը Նոյեմբեր 26էն Դեկտեմբեր 7 է։
Ընտրական օրէնսգիրքով սահմանուած է 12օրեայ ժամկէտ:

Անցնող Շաբթուան Ընթացքին Հակառակորդը ԱրցախաԱզրպէյճանական Շփման Գիծին Վրայ Հրադադարի
Ռեժիմը Խախտած Է Աւելի Քան 120 Անգամ

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018

Նոյեմբեր 4էն Նոյեմբեր 10 ինկած
ժամանակահատուածին
արցախաազրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին մէջ հակառակորդը
հրադադարի պահպանման ռեժիմը
խախտած է աւելի քան 120 անգամ,
որուն ընթացքին տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէն
հայ դիրքապահներուն ուղղութեամբ
արձակած է շուրջ 1300 կրակոց:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամուլի ծառայութենէն կը տեղեկացնեն, որ
ՊԲի յառաջապահ զօրամասերը խստօրէն կը պահպանեն հրադադարի ռեժիմը եւ կը շարունակեն վստահօրէն իրականացնել մարտական հերթապահութիւն:
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