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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Հարիրի Մեղադրեց Հըզպալլան 
Կառավարութեան Կազմաւորումը 
Յետաձգելուն Համար

Վահագն Աթաբեկեանը Նշանակուած Է 
Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպան

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Իսրայէլի Օդուժի Հարուածներէն Հինգ Պաղեստինցի 
Զոհուած Է Կազայի Հատուածին Մէջ. «Maan»

Շրջանային Èáõñ»ñ

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի ըսաւ, որ վերջերս կառա-
վարութեան կազմաւորման յոյսերը վերստին յօդս ցնդեցնող կողմը առանձ-
նապէս Հըզպալլա կուսակցութիւնն է: Այս մասին Հարիրի ըսաւ երէկ տեղի 
ունեցած մամլոյ ասուլիսի ժամանակ: 

Նշենք, որ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի սոյն մեկնա-
բանութիւնը ուղղակի պատասխան էր Հըզպալլայի գլխաւոր առաջնորդ Հա-
սան Նասրալլայի՝ Շաբաթ օրուան ուղերձին, ուր վերջինս ընդգծեց, որ իր կու-
սակցութիւնը «մէկ տարի, երկու տարի, նոյնիսկ յաւերժ» պիտի զօրակցի 6 
սիւննի անկախ երեսփոխաններու՝ նոր կառավարութեան մէջ առնուազն մէկ 
նախարարով ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու պահանջին:  

Երկրի Տնտեսական Խնդիրներու Լուծումը Պիտի Ըլլայ Յա-
ռաջիկայ Կառավարութեան Առաջնահերթութիւնը. Աուն

Նախագահ Միշէլ Աուն Երեքշաբթի հաւաստեց, որ երկրի տնտեսական 
խնդիրներու լուծումը պիտի ըլլայ յառաջիկայ կառավարութեան առաջնա-
հերթութիւնը: Այս մասին կը հաղորդեն նախագահական գրասենեակէն:

«Տնտեսական ճգնաժամը հսկայական աշխատանք կը պահանջէ լուծուելու 
համար, եւ սա հաստատապէս պիտի ըլլայ յառաջիկայ կառավարութեան 
առաջնահերթութիւնը, յատկապէս որ այս լուծումներուն հիմքերը յստակ են եւ 
պարզապէս կը պահանջեն բոլորի ներդրումը»,- ըսաւ Աուն:

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Նորընտիր Վարչութիւնը Ներկայացնող 
Պատուիրակութիւնը Այցելութիւն Տուաւ 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին

Երէկ՝ Երեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2018-ի առաւօտեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը Լիբանանի Ռամկավար Ազա-
տական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային նորընտիր վարչութեան 
պատուիրակութեան:

Այցելութիւնը առիթ մը հանդիսացաւ ընդհանուր անդրադարձ մը կա-
տարելու Հայաստանի այժմու կացութեան, Հայաստան-Սփիւռք գործակ-
ցութեան ու յատկապէս Լիբանանի ներքին կացութեան հետ աղերս 
ունեցող հարցերուն:

Նորին Սրբութիւնը շնորհաւորեց նորընտիր Վարչութիւնը եւ յաջողութիւն 
մաղթեց իր ազգային ծառայութեան մէջ, միաժամանակ շեշտելով միջ-
կուսակցական գործակցութեան հրամայականը՝ ի խնդիր մեր ժողովուրդի 
ներքին միասնականութեան առաւել ամրապնդման:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
նախագահի հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ՀՀ 
նախագահի հրամանագիրով Լիբանանի մէջ 
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան նշանակ-
ւած է Վահագն Աթաբեկեանը:

ՀՀ Զինուած ուժերու կողմէ Սուրիա գործուղուող խումբի առաքելութիւնը 
բացառապէս մարդասիրական է, եւ անիկա ոչ մէկ միլիմեթր պիտի չշեղի 
ատկէ:

Այս մասին Նոյեմբեր 13-ին Ազգային ժողովին մէջ, պատասխանելով 
պատգամաւոր Արմէն Աշոտեանի հարցումին, ըսած է ՀՀ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան:

«Սուրիոյ հետ կապուած մեր քաղաքական նպատակը աջակցիլն է Հալէպի, 
Սուրիոյ հայ համայնքին, որպէսզի մեր հայրենակիցները վերադառնան խա-
ղաղ կեանքին: Այդ խումբը ունի բացառապէս մարդասիրական առաքելութիւն, 

Սուրիա Մեկնող ՀՀ ԶՈՒ Մարդասիրական Խումբը Պիտի 
Չշեղի Իր Առջեւ Դրուած Առաքելութնէն. Նիկոլ Փաշինեան

Իսրայէլի ռազմաօդային ուժերու հարուածներուն հետեւանքով հինգ 
պաղեստինցի զոհուած է Կազայի հատուածին մէջ: Այդ մասին, ինչպէս կը 
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Նոյեմբեր 13ին յայտնած է «Maan» պաղեստինեան 
լրատուական գործակալութիւնը՝ վկայակոչելով ափամերձ միջատարածքի 
բժշկական աղբիւրներ:

Նախօրեակին առողջապահութեան նախարարութիւնը յայտնած էր 
Կազայի հիւսիսային հատուածին մէջ 22 եւ 27 տարեկան սպաննուած երկու 
արաբներու մասին, իսկ մէկ հոգի եւս զոհուած էր Եգիպտոսի հետ սահմանի 

Ձախէն՝ Տոքթ. Աւետիս Տաքեսեան, Վեհափառ Հայրապետը, Սեւակ Յակոբեան, Սեդրակ Քիւրէճեան
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Սուրիա Մեկնող ՀՀ ԶՈՒ Մարդասիրական Խումբը Պիտի Չշեղի Իր Առջեւ 
Դրուած Առաքելութնէն. Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստանի Մէջ Այլեւս Չկայ Մենաշնորհ, Ներմուծման, Արտահանման Արգելք. Նիկոլ Փաշինեան

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Արմիս 

Արմիս (բուն անունով՝ Արմենակ Միսիրեան) 
(23 Մարտ 1901, Ատըեաման, Թուրքիա - 14 
Նոյեմբեր 1977, Փարիզ, Ֆրանսա), հայ նկարիչ։

Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդա-
վայրին մէջ, Թուրքիա, ապա Հալէպի մէջ, ուր 
հաստատուած է 1915 թուականէն ետք։ 1930 
թուականին տեղափոխուած է Փարիզ ու յաճա-
խած է Ժիւլիան եւ Կրանտ Շոմիեր ակադեմիաները։ 
Մասնակցած է ֆրանսահայ նկարիչներու «Անի» 
ընկերութեան ցուցահանդէսներուն։ Իբրեւ գե-

Իսրայէլի Օդուժի Հարուածներէն 
Հինգ Պաղեստինցի Զոհուած Է 
Կազայի Հատուածին Մէջ. «Maan»

Շրջանային Èáõñ»ñ

ղանկարիչ՝ ան հռչակաւոր դարձած է եւ ճանչ-
ցÁւած է 1952 թուականին։ 1959 թուականին 
արժանացած է «Փոփուլիստ» սալոնի առաջին 
մրցանակին։ Ան Փարիզի, Ցիւրիխի եւ Ամսթեր-
տամի մէջ ցուցադրած է Մեծ եղեռնին եւ հայ 
ժողովուրդի վերապրումին նուիրուած քսան 
կտաւ:

1956 թուականին այցելած է խորհրդային Հա-
յաստան։ 1964 թուականին Երեւանի մէջ կազ-
մակերպուած է Արմիսի անհատական ցուցահան-
դէսը։ Իր գործերուն մէկ մասը նուիրած է Հայաստանի 
պետական պատկերասրահին («Երեք բարեկամ-
ներ», 1955, «Ընտանիք», 1959, «Սայլը նրբանցքում», 
1960, «Երիտասարդութիւն», 1961, «Կիթառահա-
րը», 1963 եւ այլն): 1965 թոաւականին Հալէպի 
մէջ լոյս տեսած է Արմիսի «Դրուագներ նկարչա-
կան կեանքէս» գիրքը:

Մահացած է 14 Նոյեմբեր 1977ին:

որու հասցէատէրը Սուրիոյ հայ համայնքն է, մաս-
նաւորապէս` հալէպահայութիւնը, որովհետեւ այս-
օր, ինչպէս առաջ, հայութեան մեծամասնութիւնը 
կեդրոնացած է այնտեղ: Կային մտահոգութիւններ, 
որ միջազգային մեր գործընկերներուն կամ անոնց 
մէկ մասին համար անընդունելի պիտի ըլլայ 
այսպիսի առաքելութեան իրականացումը: Բայց 
մենք ունինք ըմբռնում իմ ձեւակերպած առաքելու-
թեան մասին, եւ մեր բոլոր գործընկերները ըմ-
բÁռնումով կը մօտենան մեր ցանկութեան: Մենք 
պիտի իրականացնենք այդ առաքելութիւնը ճշգրիտ 
մեր նկարագրածի ծիրէն ներս, եւ ոչ մէկ միլիմեթր 
անկէ աւելի»,- ըսած է Փաշինեան:

Մարդասիրական առաքելութեան խումբի ծախ-
սերը պիտի իրականացուին ՀՀ ամավարկէն:

Արմէն Աշոտեան Նիկոլ Փաշինեանէն հետաքÁր-
քրուեցաւ, թէ որուն կողմէ եղած է այդպիսի ծրագիր 
իրականացնելու առաջարկը:

«Առաջինը` նպատակի ձեւակերպումն է, եւ այդ 
նպատակը, ըստ էութեան, շատ երկար ժամանակ 
կը  ձեւակերպուի թէ Սուրիոյ հայութեան կողմէ, թէ 
Հայաստանի հանրութեան կողմէ, եւ մենք անընդ-
հատ տարբեր կառոյցներու, որոնց կարգին  եւ՛ 
Ռուսիոյ, եւ՛ Սուրիոյ կառավարութիւններուն առջեւ 

հարց բարձրացուցած ենք` Սուրիոյ մեր հայրենա-
կիցներու հետ կապուած խնդիրները լուծելու 
առումով, որոնց մէջ  մարդասիրական եւ ականա-
զերծման: Այդ քննարկումներու արդիւնքով ծագած 
է գաղափար, որ քանի որ Սուրիոյ մէջ իրավիճակը 
փոխուած է ու կը փոխուի, եւ, ըստ էութեան, կարծես 
թէ, գործընթացները պարզ են, թէ ինչ ուղղութեամբ 
կ՛երթան, պէտք է պատրաստուիլ խաղաղ կեանքի: 
Այդպէս ծագած է գաղափարը, որ մենք ալ մեր 
ներդրումը ունենանք յայտկապէս հալէպահայու-
թեան խաղաղ կեանքի համար որոշակի դաշտ 
ստեղծելու գործին մէջ»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան 2019 թուա-
կանի պիւտճէի նախագիծը կրաւորական է, հիմնÁ-
ւած է այն չափանիշներու վրայ, որոնք ստացուած 
են իբրեւ ժառանգութիւն: Այս մասին,  այսօր 
Ազգային ժողովի մօտ իր ելոյթին մէջ նշած է ՀՀ 
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան: 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

«Ընթացիկ քաղաքական քննարկումներու որո-
շումներու ազդեցութիւնները այս փուլով հաշուի 
առնուած չեն, որ չի նշանակեր, որ ցանկացած 
պահու անոնք հաշուի չեն առնուիր եւ ներառուիր: 
Այնուամենայնիւ, ես կ՝ուզեմ ընդգծել, որ պիւտճէի 
մեր քաղաքականութեան մէջ տեղի ունեցած են 
շրջադարձային փոփոխութիւններ»,- ըսած է Նիկոլ 
Փաշինեան՝ աւելցնելով, որ իրենց պիւտճէի քաղա-
քականութիւնը կարելի է համարել աշխատանքի 
խրախուսում: Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով, այս 
հարցը իրենց համար ունի խիստ կարեւոր նշանա-
կութիւն, որովհետեւ գործունէութեան ընթացքին, 

իբրեւ հանրային փոփոխութիւններու կարեւոր 
պայման, կը համարեն անհատական ջանքը: Ըստ 
անոր՝ երկրին մէջ չեն կրնար տեղի ունենալ դրա-
կան փոփոխութիւններ, եթէ անոնց հիմքը անհա-
տական ջանքը չէ: Ան նշած է, որ երբ մինչ այժմ 
խօսուած է տնտեսական զարգացման, աճի մասին, 
նկատի առնուած է այն, թէ  տեղէ մը որեւէ խոր-
հÁրդաւոր մարդիկ, ընկերութիւն պիտի գայ զար-
գացնէ պետութիւնը, կառավարութիւնն ալ պիտի 
զբաղի այդ ընկերութիւններու հետ յարաբերու-
թիւնները կարգաւորելու գործով:

«Մենք, տնտեսական աճ ըսելով, նկատի կ՝ու-
նենանք համընդհանուր ջանքի մէկտեղումը: Մեզի 
համար կարեւոր է, որ տնտեսական կառուցուածքը 
փոխուի այնպէս, որ ատիկա ըլլայ ներառող: Ատի-
կա կը նշանակէ, որ մեր քաղաքական խնդիրն է 
իւրաքանչիւր անհատի համար ստեղծել տնտեսա-
կան գործունէութեամբ զբաղելու իրական հնարա-
ւորութիւն: Մենք այսօր կը գտնենք, որ քաղաքական 

մակարդակով այդ խնդիրը լուծած ենք, Հայաստանի 
մէջ այլեւս չկայ մենաշնորհ, տնտեսական գործու-
նէութեան սահմանափակ, ներմուծման, արտա-
հանման արգելք: Ուրեմն, յառաջիկայ շրջանին 
կարեւոր խնդիր պիտի ըլլայ տնտեսական պայման-
ներու ապահովումը, որպէսզի տնտեսական գոր-
ծունէութեան ցանկացած ձեւ ըլլայ մատչելի բոլորի 
համար տէ իւրէ, եւ հնարաւորինս շատ մեծ թիւով 
մարդիկ ընդգրկուին աշխատանքի մէջ»,- ըսած է 
Նիկոլ Փաշինեան:

¾ç 01

Ռաֆահ քաղաքէն արեւելք օդային յարձակումի 
ընթացքին: Իսրայէլի կողմէ Նոյեմբեր 13ին վերսկÁ-
սած գործողութեան ընթացքին 26ամեայ ագարա-
կապան զոհուած է Պէյլ-Լիահիի մէջ: Բացի այդ՝ 
իսրայէլական կողմի տուեալներով՝ բանակային 
անօդաչուն հարուած հասցուցած է պաղեստինցիի 
մը, որ ականներ կ'արձակէր Իսրայէլի տարածքի 
ուղղութեամբ:

Պաղեստինեան տարածքներու մէջ լարուած 
թէժ իրավիճակին հետեւանքով Մահմուտ Ապասը 
ընդհատած է պաշտօնական այցը Քուէյթ եւ 
վերադարձած է Ռամալլահ:

Աւելի կանուխ, Պաղեստինի նախագահ Մահ-
մուտ Ապասը կոչ ըրած է համաշխարհային հան-
րակցութեան անյապաղ միջամտելու Կազայի հատ-
ւածի իրադրութեան եւ կանգնեցնել Իսրայէլի 
զաւթողականութիւնը: Ապասը հեռախօսային հա-
ղորդակցութիւններ ունեցած է տարածաշրջանի ու 
աշխարհի ղեկավարներուն հետ՝ կոչ ընելով «ան-
հապաղ ու շտապ կարգով միջամտելու իրադրու-
թեան՝ զաւթողականութիւնը կանգնեցնելու նպատակով»: 
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¾ç 07

21րդ Դարը Մերն Է
Յեղափոխութիւն՝ Որ Իրականացաւ Մարդկային Արժէքներով

   ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ-ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ

«Գործն է անմահ, լաւ իմացէք, որ խօսւում է 
դարէ-դար...»

Յ. Թ.
Ամէն դարաշրջան ունի իր իւրայատուկ դիմ-

ագիծը:
Ի՞նչ տուաւ մեզի 21-րդ դարը։
Այս դարը   գիտութեան  դար է, որ  մարդուն գի-

տական միտքը հասցուց  իր բարձրակէտին։
Սակայն պատմութեան մէջ եղաւ մարդկութեան 

ամենադաժան դարերէն մէկը։
Արդարութեան եւ մարդու իրաւունքներու հան-

դէպ իր  մեղանչումներով։
Բացէք ժողովուրդներու  պատմութեան էջերը՝ 

տեսնելու 20-րդ դարու խելագար պատերազմները, 
ջարդերն ու կոտորածները, տեղահանութիւններն 
ու արտագաղթերը։ Մարդկութեան հանդէպ գործա-
դÁրուած ահաւոր ոճիրները, բնաջնջելու համար 
ազգեր ու ժողովուրդներ։

Դարասկիզբէն մինչեւ դարավերջը հայ ժողո-
վուրդը ապրեցաւ բուռն հակասական  ու բախտորոշ 
իրադարձութիւններ։ Դարավերջին ձեռք բերաւ իր 
անկախ պետականութիւնը։ Երկիրը յայտնուեցաւ 
տխուր փաստերու առջեւ՝ արտագաղթ, հասարա-
կական չարաշահումներ, անաշխատանք ժողովուրդ։

Երբ վրայ հասաւ 21-րդ դարը, մարդը փորձեց 
դէմքը դարձնել դէպի մարդը, դէպի արդարութիւնը, 
դէպի մարդկային բարեկիրթ օրէնքները։

Երրորդ հազարամեակը եկաւ՝ գիտակցելով, որ 
ամենակարեւորը մարդն է: Այս դժուար օրերուն 
չկայ աւելի մեծ բան, քան գթասրտութիւն, բարու-
թիւն, սէր եւ կարեկցանք մարդու հանդէպ։ Թերեւս 
աշխարհը վերափոխելու եւ գեղեցիկ դարձնելու 
ձգտումն է։

Եւ մենք՝ հայերս, դարձանք նախաձեռնողը իւ-
րացնելու մարդկային այդ վսեմ իտեալները։

Տոգորուած էինք ինչ որ բան ընելու, մեր ոգեշունչ 
խօսքը հնչեցնելու բուռն կիրքով ու յորդորներով, 
մեր երկիրը  դրախտավայր դարձնելու վճռակա-
մութեամբ։

Ամէն սերունդի վերապահուած է երազանքներու 
ու  բաղձանքներու սահմանագիծ մը՝ թելադրուած 
ժամանակի ընձեռած  հնարաւորութիւններով եւ 
ազգային խնդիրներու ընթացքի տրամաբանու-
թեամբ։

Այսօր Հայաստանի մէջ սերունդ մը կայ, որ ժա-
ռանգած է հայ ժողովուրդին մարդկային արժէք-
ները։ Եւ կը հաւատայ, որ ժամանակավրէպ կար-
գախօսներ չեն ազգային գաղափարախօսութիւնն 
ու ազգային ծրագիրը։

Սերունդ մը, որ կը գիտակցի, թէ հայ ժողովուր-
դին առջեւ ծառացած են մեծ խնդիրներ՝ հողային, 
տարածքային, քաղաքական, հոգեբանական ու 
բարոյական։ Մեծ հարցականներ կան մեր կեանքին 
մէջ։ Եւ նորանոր հարցականներ կը յառաջանան 
օրէ-օր։

Ահա թէ ինչու  քաղաքական-հասարակական  
վերիվայրումներու մէջէն անցած, յանուն ճշմարտ-
ութեան եւ օրինականութեան, յանուն արժանա-
պատիւ կեանքի, տասնամեակներու պայքար մղած 
հայրենի ժողովուրդը, ապաւինեցաւ հայրենասէր 
հայորդիներու ջանքերուն, գտնելու ճշմարիտ 
ուղին, փրկուելու հասարակական քաոսէն։ Անոնք  
իրենց վստահուած գործը կը կատարեն  ազնուօրէն 
ու խղճի մտօք՝ վերականգնելու  հայոց երկիրը 
ամուր պատուանդանի վրայ։

Ուրեմն մենք կը յաղթենք, քանի դեռ չէ մթագնած 
մեր պատմական յիշողութիւնը, քանի դեռ կ'ընթա-
նանք մեր ժառանգած արժէքներու գիտակցու-
թեամբ։

Եւ այս բոլորը մեզի կը ներշնչեն այն համոզումը, 
թէ աշխարհի ժողովուրդները  օր մը իրենց դէմքը 
պիտի դարձնեն դէպի  բռնագրաւուած Արարատ 
լեռը, դէպի մարդկութեան խիղճը։

Վերջապէս եկաւ ժամանակը մտածելու մարդ-
կային արժէքներու գնահատման մասին: Այսօր մեր 
մէջ աւելի խորացաւ այն հաւատքը, որ մարդիկ, 
ազգեր ու ժողովուրդներ յաղթանակներ կրնան 
նուաճել ոչ միայն իրենց ռազմական ու տնտեսական 
ոյժով, այլեւ իրենց մարդկային արժանիքներով:

21-րդ դարը մեր դարն է:

Հիմա եկած է գործելու եւ երազելու ժամանակը: 
Մեր երազանքը բազմապատիկ թեւերով ու սխրալի 
խոյանքներով պէտք է ընթանայ դէպի ապագայ, 
դէպի գործնական հայրենասիրութիւն։

Մեծն Թումանեանն է, որ այսօր իր իմաստուն 
խօսքերով մեզի կը յուշէ.

Գործն է անմահ, լաւ իմացէք,
Որ խօսւում է դարէ-դար...
Երնէկ նրան, որ իր գործով
Կ'ապրի անվերջ, անդադար։
Երանի Թումանեանի խորիմաստ  պատգամը ոչ 

միայն սորվինք արտասանել, այլեւ ընկալենք իր 
խոր իմաստով՝ որպէս ապրելակերպ եւ որպէս 
ազգի հաւաքական կեանքի բովանդակութիւն։

Ուրեմն գործել՝ ստեղծելու համար կայուն պե-
տականութիւն, իր ժողովուրդին, իր մշակոյթին 
տէր կանգնող  հզօր հայրենիք։ Նոր հազարամեակին 
արժանավայել քաղաքակիրթ երկիր։

Հայրենանուէր այս գործը իրականալի է եւ 
կ'իրականանայ, եթէ իւրաքանչիւր հայ ապրի ու 
գործէ յանուն հայրենիքին, մասնակից դառնայ 
հայրենիքի հզօրացման գործին՝ ապրելու համար 
միասնական որպէս մէկ ազգ, մէկ ժողովուրդ, մեր 
հայրենի հողին վրայ։

Գեղամ Սարեանը  պիտի ուզէր աւելցնել.
Դարը դարից ոյժ կ'առնի,
Եւ դարերի փոշին վրան
Պայծառ գործը կը յառնի...

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն

Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ

Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018

Իսրայէլի Օդուժի Հարուածներէն 
Հինգ Պաղեստինցի Զոհուած Է 
Կազայի Հատուածին Մէջ. «Maan»

Շրջանային Èáõñ»ñ

¾ç 02

Յիշեցնենք, որ նախորդող օրը Կազայի Հատ-
ւածէն 370 Հրթիռ Արձակուած Է Իսրայէլի Ուղղու-
թեամբ: Արդարաեւ Կազայի հատուածէն 370 հրթիռ 
արձակուած են Իսրայէլի ուղղութեամբ, անոնցմէ 
100ը կալանուած է հակաօդային պաշտպանութեան 
«Երկաթեայ գմբէթ» համակարգի կողմէ: Այդ մա-
սին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, երէկ 
յայտնած է Իսրայէլի պաշտպանութեան բանակի 
մամուլի ծառայութիւնը:

«Իսրայէլի քաղաքացիական անձանց դէմ ահա-
բեկչական կազմակերպութիւններու լայնամաշտաբ 
գրոհի մեկնարկէն ի վեր Կազայի հատուածին մէջ 
370 հրթիռի արձակում գրանցուած է Իսրայէլի 
ուղղութեամբ, որոնցմէ 100ը կալանուած է «Երկաթ-
եայ գմբէթ» հակաօդային պաշտպանութեան 
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Ֆութպոլ
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ºáõí»ÝÃÇõë ¼Çç»ó³õ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁïÇÝ

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÝ ¿ñ ´©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦ ¬ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ·³·³ÃÇ 
ÙñóáõÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ØÇÉ³Ýû ù³Õ³ùÇ §ÖÇáõ½»÷÷¿ Ø¿³óó³¦ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí« 
ë³Ï³ÛÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý ëÏë³õ ïÇñ³å»ï»É£ ØÇ³ÛÝ 83¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
ÑÇõñ»ñáõ Ï³½Ù¿Ý Ø³ÉùáÙ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« øáõÃÇÝÇáÛÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ÆëÏ 87¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Æù³ñïÇ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó 
ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ ËáõÙµ»ñáõ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ 
ÆëÏ À©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç §ºáõí»ÝÃÇõë¦ ¬ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ·³·³ÃÇ 
ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÂáñÇÝû ù³Õ³ùÇ §²ÉÇ³Ýó êÃ³ïÇáõÙ¦ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí« 
ë³Ï³ÛÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ëÏë³õ ïÇñ³å»ï»É£ ²é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ 
³õ³ñï»ó³õ 0¬0 Ñ³ßÇõáí Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ 
§ºáõí»ÝÃÇõë¦ ³ßËáõÅ³óáõó Çñ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ »õ 65¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
äáÝáõããÇ ·»Õ»óÇÏ ÷áË³ÝóáõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»ó øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³ÉïáÛÇÝ« áñ 
Ýß³Ý³Ï»ó ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñáõÝ ÏáÉÁ£ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÷áñÓ»ó ÷áË»É 
Ñ³ßÇõÁ »õ 79¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¹³ßï Ùï³Í Ø³Ã³Ý 86¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£ ÆëÏ 89¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç 
Ù³ñ½ÇÏ ²É¿ùë ê³Ýïñû ëË³ÉÙ³Ùµ Ýß³Ý³Ï»ó Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí 2¬1 
Ñ³ßÇõáí£²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

²©ËÙµ³Ï© ¬ ØáÝ³ùû ¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ 0¬4
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 2¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬äáñáõëÇ³ îáñÃ©9 Ï¿ï 8¬2« 2¬²ÃÉ©Ø³ïñÇï 9 Ï¿ï 7¬6
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬1
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 10 Ï¿ï 11¬3« 2¬ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 7 Ï¿ï 5¬5 
¶©ËÙµ³Ï© ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 2¬0
¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 6 Ï¿ï 7¬5« 2¬Ü³÷áÉÇ 6 Ï¿ï 4¬3
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Þ³Éù¿04 ¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û 2¬0
¬ öáñÃû ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ 4¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬öáñÃû 10 Ï¿ï 9¬3« 2¬Þ³Éù¿04 8 Ï¿ï 4¬1£
º©ËÙµ³Ï© ¬ ä»ÝýÇù³ ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 1¬1
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ ¾Û Æ ø¿Û ²Ã¿Ýù 2¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 10 Ï¿ï 7¬1« 2¬²Û³ùë 8 Ï¿ï 6¬2
¼©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù 6¬0
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 2¬2
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 9 Ï¿ï 12¬3« 2¬ÈÇáÝ 6 Ï¿ï 9¬8 
¾©ËÙµ³Ï© ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ ¬ èáÙ³ 1¬2
¬ ìÇùÃáñÇ³ öÉ½ÁÝ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 0¬5
¸³ë³õáñáõÙ©1¬è¿³É Ø³ïñÇï 9 Ï¿ï 10¬2« 2¬èáÙ³ 9 Ï¿ï 10¬4
À©ËÙµ³Ï© ¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 1¬2
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ º³ÝÏ äáÛ½ ä»éÝ 3¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ºáõí»ÝÃÇõë 9 Ï¿ï 7¬2« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 7 Ï¿ï 5¬2£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É« ¼»ÝÇÃ« î³ÉóåáõñÏ ºõ â»ÉëÇ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï© ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ ¬ ¼áõñÇË  1¬0
- ÈáõïáÏáñ¿ó è³½Ïñ³ï ¬ ¾Û Æ ø¿Û È³éÝ³ù³ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³Û¿ñ È»í© 9 Ï¿ï 10¬7« 2¬¼áõñÇË 9 Ï¿ï 5¬3 
´©ËÙµ³Ï© ¬ èá½ÁÝåáñÏ ¬ ê³ÉóåáõñÏ  2¬5
¬ ê»ÉÃÇù ¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ê³ÉóåáõñÏ 12 Ï¿ï 14¬5« 2¬È³Û÷óÇÏ 6 Ï¿ï 8¬6
¶©ËÙµ³Ï© - äáñïû ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñëåáõñÏ  1-1
- êÉ³íÇ³ öñ³Ï³ ¬ ø¿ûå»ÝÑ³íÁÝ  0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬¼»ÝÇÃ 8 Ï¿ï 5¬3« 2¬êÉ³íÇ³ öñ³Ï 7 Ï¿ï 2¬1 
º©ËÙµ³Ï© ¬ ìáñëùÉ³ öáÉÃ³í³ ¬ ø³ñ³å³Õ 0¬1
- ²ñë»Ý³É ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ 0¬0« ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç 

ÙñóáõÙÇÝ£
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²ñë»Ý³É 10 Ï¿ï 8¬2« 2¬ê÷áñÃÇÝÏ 7 Ï¿ï 4¬2
¼©ËÙµ³Ï© ¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ØÇÉ³Ý 1¬1
- úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿áë ¬ ¾ý91 îÇõïÁÉ³ÝÅ 5¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬è¿³É ä»ÃÇë 8 Ï¿ï 6¬2« 2¬ØÇÉ³Ý 7 Ï¿ï 6¬4
¾©ËÙµ³Ï© ¬ êå³ñï³Ï ØáëÏáõ³ ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ 4¬3
- è³÷Çï ìÇ»ÝÝ³ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ìÇÛ³ñ¿³É 6 Ï¿ï 10¬5« 2¬êå³ñï³Ï 5 Ï¿ï 7¬8
Ä©ËÙµ³Ï© - øñ³ëÝ³ï³ñ ¬ êÃ³Ýï³ñ ÈÇ¿Å 2¬1
- ²ËÇë³ñë÷áñ ¬ ê»õÇÛ³ 2¬3
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ê»õÇÛ³ 9 Ï¿ï 15¬5« 2¬øñ³ëÝ³ï³ñ 9 Ï¿ï 6¬4
Ä´©ËÙµ³Ï© ¬ ä²Â¾ äáñÇëáí ¬ â»ÉëÇ 0¬1
- ìÇï¿áÃáÝ ¬ ö²úø ê³ÉáÝÇù 1¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬â»ÉëÇ 12 Ï¿ï 6¬1« 2¬ìÇï¿áÃáÝ 6 Ï¿ï 3¬3

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ¼Çç»ó³õ Æñ ¸³ßïÇÝ ìñ³Û
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ í»ñçÇÝ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ¬ §è¿³É ä»ÃÇë¦ 
ÙñóáõÙÁ£ ²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 14¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É ä»ÃÇë¦Ç ¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ 2¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ 3¬4 
Ñ³ßÇõáí£ Ø»ëëÇ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ 81¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç è³ùÇÃÇãÁ ëï³ó³õ Çñ 2¬ñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É  
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 3¬2« ÏáÉ»ñ©ö³ñÃÇ 61« 
è©Ð»ñÝ³Ýï¿½ 81« ÎáïÇÝ 90+1 ¬ ÆÝÇ³ùÇ àõÇÉÇÁÙ½ 36« 64

¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ Ðáõ»ëù³ 2¬1, ¬ ê»õÇÛ³ ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 2¬1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É ä»ÃÇë 3¬4« ÏáÉ»ñ©Ø»ëëÇ ïáõ·©68« 90+2« ìÇï³É 79 ¬ 

üÇñ÷û 20« Êá³ùÇÝ 34« Èû ê»Éëû 71« ø³Ý³É¿ë 83
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 2¬4
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 24 Ï¿ï 34¬18« 2¬ê»õÇÛ³ 23 Ï¿ï 24¬14« 

3¬²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 23 Ï¿ï 16¬8« 6¬è¿³É Ø³ïñÇï 20 Ï¿ï 20¬16£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ Ú³ÕÃ»ó ø³Õ³ùÇ î»ñåÇÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ Ï³ñ»õáñ ÙñóáõÙ 

¿ñ Ø³Ýã»ëÃÁñ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç »õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ÙÇç»õ£ ²é³ç³ï³ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý ïÇñ³å»ïáÕ Ï³½ÙÝ 
¿ñ »õ ï³ñ³õ Çñ 10¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ« »ñµ Û³ÕÃ»ó 3¬1 Ñ³ßÇõáí£ ÆëÏ 
§ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Ïñ»ó Çñ 4¬ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ£ §²ñë»Ý³É¦Ç ÙñóáõÙÇÝ« 
ØËÇÃ³ñ»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ 86¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« è»ÙëÇÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí£ Ð³Û Ù³ñ½ÇÏÁ ¹³ßï Ùï³Í ¿ñ 76¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ 
ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0¬1« ÏáÉ©Ê©üáÛÃ 66
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ üáõÉÑ¿Ù 2¬0« ÏáÉ»ñ©Ø©ê³É³Ñ 41« Þ³ùÇñÇ 53
¬ â»ÉëÇ ¬ ¾íÁñÃÁÝ 0¬0
¬ ²ñë»Ý³É ¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ 1¬1

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
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¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 3¬1
ÏáÉ»ñ©î©êÇÉí³ 12« ²Ïáõ»ñû 48« ÎÇõÝïáÕ³Ý 86 ¬ Ø³ñëÇ³É ïáõ·©58
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 32 Ï¿ï 36¬5« 2¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 30 Ï¿ï 23¬5« 

3¬â»ÉëÇ 28 Ï¿ï 27¬8« 5¬²ñë»Ý³É 24 Ï¿ï 26¬15« 8¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©20 Ï¿ï 
20¬21£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºÎ²Ø²Î²Ü ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 20£00 ¼áõÇó»ñÇ³ ¬ ø³Ã³ñ
ÂºÜÆêÆ îÔàò Ø²êÂÀð¼Æ ²ô²ðî©Øðò²Þ©2¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 16£00 »õ Å³ÙÁ 22£00 §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

Ö³ïñ³Ï

²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
ø³ñáõ³Ý³ ¬ ø³ñÉëÁÝ 1©5¬1©5
ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ×³ïñ³ÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 3¬ñ¹ 

ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³•ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³ ¬ Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ 0©5¬0©5
Øñó³ß³ñùÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ ¿ ó³ñ¹ 1©5¬1©5£ ÎÁ Û³ÕÃ¿ 6©5 Ï¿ï ß³ÑáÕ 

í³ñå»ïÁ£

Â³Ã³ êÃÇÉÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý 2¬ñ¹
ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇ Î³ÉÏ³Ã³ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ §Â³Ã³ êÃÇÉ¦Ç 

×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½•³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ ³ñ³• ×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« 
È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 9 ÙñóáõÙ¿ ß³Ñ»ó³õ 5©5 Ï¿ï »õ •ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²ØÜ¬Ç 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ÜÇù³ñáõ Ð³ù³Ùáõñ³ ß³Ñ»ó³õ 6 Ï¿ï »õ •ñ³õ»ó ³é³çÇÝ 
¹ÇñùÁ£ Ú³çáñ¹Çõ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ß³ï ³ñ³•ª åÉÇó ×³ïñ³ÏÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£  

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ Îñ»ó ²é³çÇÝ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 4¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ äÇåÉáë 122-57
¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© 76-85
- Ð©Ø©À©Ø© ¬ Ðáõ÷ë 94¬82
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©Ø³ÛùÁÉ ¾ý»åñ³ 15 Ï¿ï 5 éÇå 4 ÷áË 2 ëÃÇÉ 1 Ãû 

¬ îÇù»Ùå¿ îÇùëÁÝ 30 Ï¿ï 4 éÇå 4 ëÃÇÉ 2 Ãû
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 100¬95 »ñÏáõ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ¿ »ïù

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©øñÇë øñááõýÁñï 27 Ï¿ï 11 éÇå 12 ÷áË 3 ëÃÇÉ 2 
Ãû ¬ ²ÑÙ³ï ÆëÙ³ÛÇÉ 28 Ï¿ï 5 éÇå 4 ÷áË 5 Ãû

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ¹³ë³õáñáõÙÁ 4 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1¬ä¿ÛñáõÃ 3 Û³ÕÃ ¬ 1 å³ñï« 2¬èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 3 Û ¬ 1 å« 3¬Þ³ÝíÇÉ 3 Û ¬ 1 å

Ø³ñ³ÃáÝ
Ð´ÀØ-ÐºÀ-À  Ø³ëÝ³Ïó»ó³õ   ä¿ÛñáõÃÇ   ØÇç³½·³ÛÇÝ 
Ø³ñ³ÃáÝÇÝ

Ú³çáñ¹³µ³ñ   ÑÇÝ·»ñáñ¹   ï³ñÇÝ ÁÉÉ³Éáí, Ð´ÀØ-ÐºÀ –Á  Çµñ»õ Ï³½Ù³-
Ï»ñåÇã    ·áñÍÁÝÏ»ñ   Ù³ë ÏÁ  Ï³½Ù¿  ä¿ÛñáõÃÇ  ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ø³ñ³ÃáÝÇÝ:  Ð´ÀØ- 
ÐºÀ-Á ÏÁ  ÙÝ³Û  ä¿ÛñáõÃÇ  Ø³ñ³ÃáÝÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ 
Ï³Ù³õáñ³å¿ë Ù³ëÝ³ÏóáÕ  Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ  Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ:

Ü³Ëáñ¹  ï³ñÇÝ»ñáõÝ  ÝÙ³Ý, Ð´ÀØ- ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë »õ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 
ê»õ³Ý  ëÏ³áõï³Ï³Ý ½áÛ·  ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ  Ñ³ñÇõñ¿ ³õ»ÉÇ    ³Ý¹³Ù-³Ý¹³Ùáõ-
ÑÇÝ»ñ (ëÏ³áõï, ³ñ»Ýáõß, ù³é³í»É, »ñ¿ó »õ ËÙµ³å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù»ñ), 
ë³ï³ñ»óÇÝØ³ñ³ÃáÝÇ Û³çáÕáõÃ»³Ý: Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÁ   ·Ý³Ñ³ï»óÇÝ   
Ð´ÀØ-ÐºÀ-Ç  Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý,  µÍ³ËÝ¹Çñ »õ Ï³Ù³õáñ  Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

ÐºÀ-Ç  ëÏ³áõï³Ï³Ý  ½áÛ· ß³ñÅáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó  ËÙµ³å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù»ñáí,  
Þ³µ³Ã   »ñ»ÏáÛ»³Ý Ñ³Ù³ËÙµáõ»ó³Ý  Ð´ÀØ- ÐºÀ-Ç ¼³å¿É Øáíë¿ë»³Ý 
Ï»¹ñáÝÁ: ²ÝáÝù  ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÁÝÃñ»óÇÝ,  Ï³ÝáõË   ùÝ³ó³Ý, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí  
Û³çáñ¹ª ÎÇñ³ÏÇ ûñáõ³Ý  å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ÐºÀ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõ-
Ã»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ ²ñÃáõñ ¶áõÝï³ù×»³Ý »õ Þ³Ñ³Ý ê»Ù»ñ×»³Ý, Ð´ÀØ-Ç  ì³-
ñÇã ïÝûñ¿Ý ²ÝÇÃ³ ÈÇåÇ³ñ,  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë ëÏ³áõï³Ï³Ý  ß³ñ-
ÅáõÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÙµ³å»ï ºÕÇÏ  ²õ»ïÇù»³Ý,  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ê»õ³Ý 
ëÏ³áõï³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  ËÙµ³å»ï  Î³ñ¿Ý ä³ëÙ³×»³Ý,³ÝáÝó 
ÏáÕùÇÝªÚ³ëÙÇÏ  ²õ»ïÇù»³Ý, Â³ÉÇÝ  Ö»å»×»ëÝ - ÆÝùÝ³ïÇáë»³Ý,  ö»ñáõ½  
ÂÇõÃÇõÝ×»³Ý,  ²ñÇÝ Ô³½³ñ»³Ý, Üß³Ý ÔáñÕáñ»³Ý Ùûï¿Ý Ñ»ï»õ»ó³Ý 
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ  Û³çáÕáõÃ»³Ý:

²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 4-ÇÝ, Ý³Ë³×³ß¿Ý »ïù, ÐºÀ-Ç ëÏ³áõïÝ»ñÁ »ñ»ù 
ûÃáåÇõëÝ»ñáí  áõÕÕáõ»ó³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ï»¹ñáÝÁ: úÃáåÇõëÝ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ  
Í³Í³Ý¿ÇÝ Ð´ÀØ-ÐºÀ-Ç ¹ñûßÝ»ñÁ:  îÕ³ùÁ   ¹Çñù µéÝ»óÇÝ   Ùñó³í³½ùÇ  §ýÇÝÇß 
É³ÛÝ¦ÇÝ »ñÏáõ   ÏáÕÙ»ñÁ,  áõÕ»óáÛó ¹³éÝ³Éáí í³½áñ¹Ý»ñáõÝ,ÇëÏ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ  
»ñÏáõ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ µ³ÅÝáõ»Éáí, ëï³ÝÓÝ»óÇÝ ï³ñµ»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, 
í³½áñ¹Ý»ñáõÝ  Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáí  çáõñ, ëÝÝ¹³ÝÇõÃ, Ù»ï³ÉÝ»ñ  Û³ÝÓÝ»É ß³ÑáÕÝ»-
ñáõÝ:   

àõñ³Ë³ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É Ð´ÀØ- ÐºÀ-Á Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÙ³ñ½ÇÏÝ»ñáõ   Ù³ëÝ³Ïó-
áõÃÇõÝÁ³Ûë  ï³ñáõ³Ý Ø³ñ³ÃáÝÇ»ñÏáõ ·ÉË³õáñÙñóáõÙÝ»ñáõÝ:ÐºÀ-³Ï³ÝÝ»ñª 
²ñ³  Ê³ã³ïáõñ»³Ý »õ  ïáùÃ. Þ³Ñ¿ ö³ñÃ³Ù»³Ý ³õ³ñï»óÇÝ 42  ùÉÙ. Ùñó³-
í³½ùÁ, ÙÇÝãª  ²ÝÃÇÃ³ ÈÇåÇ³ñ »õ ÄÇõÉ Þ»ÑÇÝª 21.5   ùÉÙ.-Á:  ²ÝáÝù Ø³ñ³ÃáÝÇ 
³õ³ñïÇÝ ëï³ó³Ý  Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý íÏ³Û³Ï³Ý:

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë »õ  ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ê»õ³Ý  ëÏ³áõï³Ï³Ý  ß³ñ-
ÅáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó  ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ÁÝÃ³óùáí,  ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý »õ  ÙÇ³ë-
Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý   á·Ç Ý»ñßÝã»óÇÝ Ø³ñ³ÃáÝÇÝ  áÕç ï»õáÕáõÃ»³Ý:

ÐºÀ-Æ Ø²ØÈàÚ  ºô îºÔºÎ²îàô²Î²Ü ¶ð²êºÜº²Î
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ø»éÇë ¸³õÇÃÇÝ ÏÁ Ñ³ëÏóÝ¿ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ »õ 
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÁ ³é³Íª ½³åÇÃÇÝ Ï'Áë¿, Ã¿ 
§Ñûñ»Õµûñáñ¹Çë Ã¿° ³Ý·É»ñ¿Ý, Ã¿° ýñ³Ýë»ñ¿Ý, 
»°õ ·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý, »°õ Ãáõñù»ñ¿Ý ·Çï¿: Àë¿° 
÷³ß³ÛÇÝ, »Ã¿ Ï'áõ½¿ª Çñ ùáíÁ ÕñÏ»Ýù¦:

ö³ß³Ý áõñ³Ë³ó³Í ¸³õÇÃÁ Ç°ñ ùáíÁ Ï'³éÝ¿ 
»õ ÏÁ ëÏëÇÝ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃ»³Ý... Ñ»ï½Ñ»ï¿ 
Ùï»ñÙ³Ý³Éáí ¸³õÇÃÇÝ Ñ»ï, ëñïÇÝ ·³Õï-
ÝÇùÁ ÏÁ µ³Ý³Û... Ï'Áë¿. §ïÕ³ë, Ù»°Ýù Ñ³ñÇõñÇÝ 
Ñ³ñÇõ°ñ ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÁ åÇïÇ ÏáñëÝóÝ»Ýù 
... áõñ»ÙÝ »ë ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇÙ ³ÝáÝó ùáíÁ 
÷³ËãÇÉ... »Ã¿ Ï'áõ½»ëª ÇÝÍÇ Ñ»ï, ÙÇ³ëÇÝ 
÷³ËãÇÝù¦: ¸³õÇÃ Ïáõ ·³Û ù»éÇ¿ë Ññ³Å»ßï 
Ï'³éÝ¿ »õ ³Û¹ Ï'ÁÉÉ³Û Çñ»Ýó í»ñçÇÝ ï»ë³Ï-
óáõÃÇõÝÁ...: ²õ»ÉÇ »ïù, »ñµ å³ï»ñ³½ÙÁ ÏÁ 
¹³¹ñÇ »õ 1918 ÜáÛ»Ùµ»ñ 11ÇÝ ½ÇÝ³¹³¹³ñ ÏÁ 
Û³Ûï³ñ³ñáõÇ..., »ñµ ýñ³Ýë³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ 
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³°Û Ï³Ù³õáñÝ»ñÁ ÎÇÉÇÏÇ³Ý ÏÁ 
·ñ³õ»Ý, ù»éÇë Ãñù³Ï³Ý ³Ù¿Ý³Û»ïë³å³Ñ 
·áõÝ¹ÇÝ Ñ»ï ÎÇÉÇÏÇ³ ÏÁ Ñ³ëÝÇ ß³¯ï Ãßáõ³é 
íÇ×³Ïáí: Â¿å¿ï Ñá°Ý Çñ Ùûï ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝª 
²¹³Ù»³ÝÝ»ñáõÝ Ùûï ÏñÝ³ñ å³ïëå³ñáõÇÉ, 
µ³Ûó Çñ í»Ñ³ÝÓÝáõÃ»³Ý ãÇ Ï»ñóÝ»ñ ³ÝáÝó 
¹ÇÙ»É, ³ÛÉª ù³ÝÇ ÙÁ Ï³Ý·áõÝ Ïï³õ ³é³Í, 
å³½³ñÁ ÏÁ ëÏëÇ ³Û¹ Ïï³õÁ Í³Ë»Éáí Çñ 
ûñ³å³ÑÇÏÁ í³ëïÏÇÉ£ ²Ûëå¿ë ù³ÝÇ ÙÁ 
³ÙÇëÝ»ñ Ï'³ÝóÝÇÝ... Ã¿å¿ï ù³ÝÇ ÙÁ ÕáõñáõßÇ 
ï¿ñ Ï'ÁÉÉ³Û, µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ Çñ ÑÝ³Ù³ß ½ÇÝ-
õáñ³Ï³Ý ½·»ëïÇÝ ï³Ï ÏÁ ÙÝ³Û£ ²Ý·³Ù ÙÁ, 
Ï¿ëûñáõ³Ý Ùûï, ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³Û Ï³Ù³õáñÝ»ñ 
³Û¹ï»Õ¿Ý ³Ýó³Í ÙÇçáóÇÝ, ³ÝáÝó Ù¿ç¿Ý ³õ»ÉÇ 
Ýß³Ý³Ï»ÉÇ Ï»óáõ³Íùáí »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ 
·ÉáõËÁ í»ñóÝ»Éáí ù»éÇÇë ÏÁ Ý³ÛÇ »õ ù³ÝÇ ÙÁ 
ù³ÛÉ»ñ ³é³Í »°ï ÏÁ ¹³éÝ³Û, ù»éÇÇë ùáí 
·³Éáíª §å³ñá°Ý, ¹áõ°Ý å³ßã³õáõß ì³Ñ³ÝÁ 
ã»±ë¦, ÏÁ Ñ³ñóÝ¿:

 - ²Ûá°,- Ï'Áë¿ ù»éÇë:
- È³°õ áõñ»ÙÝ ½Ç°ë ã×³Ýãó³±ñ:
- Þ³ï ÏÁ ó³õÇÙ... ã×³Ýãó³Û... ·áõó¿ µ³Ý³-

ÏÇÝ Ù¿ç »Õ³Í Ñ³Û ½ÇÝáõáñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÁÉÉ³ë...:
- ²Ûá° µ³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç »Õ³Í Ñ³°Û ½ÇÝáõáñÝ»ñ¿Ý 

Ù¿Ý »Ù, ¹áõÝ å¿ïù ¿ ½Ç°ë É³°õ ×³ÝãÝ³ë, »ë ùáõ 
íñ³ÝÇ¹ ï³Ï å³éÏáÕ »õ ùáõ Ó»éùáí¹ ³½³ïáõáÕ 
¸³õÇÃÝ »Ù...,- Ï'Áë¿, »õ ·³Éáí ù»éÇÇë »ñ»ë-
Ý»ñ¿Ý ÏÁ Ñ³Ùµáõñ¿ »õ ù»éÇÇë íÇ×³ÏÁ Ñ³ë-
ÏÁÝ³É¿Ý Û»ïáÛ ë³°å¿ë Ï'³ñï³Û³ÛïáõÇ,- µ³-
ñÇùÇÝ ¹¿Ù µ³ñÇù. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¹áõ°Ý 
·áñÍ»óÇñ Ù»¯Í µ³ñÇù ÙÁ, ÑÇÙ³ Ï³ñ·Á ÇÝÍÇ 
»Ï³õ: ºë Ñáë ýñ³Ýë³Ï³Ý ´³ñÓñ øáÙÇë¿ñÇÝ 
ë»ùñ»Ã¿ñÝ »Ù »õ ³Ù¿Ý Ç°Ýã Ç°Ù Ó»éùë ¿: Ú»-
ï³Ûëáõ, »ë åÇïÇ ÁÝ»Ù Ç°Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝë£

´³Ûó ù»éÇë Ï'³é³ñÏ¿ Áë»Éáí, Ã¿ª §³ñ¹¿Ý 
ÇÙ ·»ñ¹³ëï³Ýë ç³ñ¹áõ³Í ÷×³ó³Í ¿... »ë 
³ÛÉ»õë Ç±Ýã åÇïÇ ÁÝ»Ù Û»ï³Ûëáõª ·áñÍ, Ñ³-
ñÁëïáõÃÇõÝ, Ï³Ù µ³ñ»Ï»óÇÏ Ï»³Ýù... ßÝáñÑ-
³Ï³É »Ù ùáõ ³½ÝÇõ ½·³óáõÙÝ»ñáõ¹ Ñ³Ù³ñ£ 
º°ë µ³ÝÇ ÙÁ å¿ïù ãáõÝÇÙ¦£

- È³°õ É³°õ,- Áë»Éáí ÏÁ µ³ÅÝáõÇ ¸³õÇÃÁ£- 
º°ë ÇÙ ·áñÍë ·Çï»Ù »õ å¿ïù »Õ³ÍÁ ÏÁ Ï³ñ-
·³¹ñ»Ù...- Ï'Áë¿£

²Ûë ¹¿åù¿Ý Ñ³½Çõ ß³µ³Ã ÙÁ ³Ýó, ãáñë 
Ï³Ù³õáñÝ»ñ ·³Éáíª §ßáõïá°í ´³ñÓñ øáÙÇ-
ë¿ñÇÝ ùáí åÇïÇ »ñÃ³ë, ßáõ°ï ÃáÕ ïáõñ Ó»é-
ùÇ¹ Ï³Ý·áõÝÁ »õ ù³É¿°¦, ÏÁ Ññ³Ù³Û»Ý£ ø»éÇë 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 27

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Çñ áõÝ»ó³Í ³åñ³ÝùÁ ¹ñ³óÇÇÝ Û³ÝÓÝ»Éáí, ÏÁ 
Ñ»ï»õÇ Ï³Ù³õáñÝ»ñáõÝ »õ Ñá°Ý Ñ³ëÝ»Éáí, Çñ 
¹ÇÙ³óÁ ÏÁ ·ïÝ¿ ¸³õÇÃÁª Ååï»ñ»ë£ ¼ÇÝù 
Ý»ñë Ññ³ÙóÝ»Éáí ÏÁ ëÏëÇ Ñ³ñóáõ÷áñÓÇ, Ã¿ 
Ý³Ë³å¿ë Ç°Ýã ·áñÍáí ÏÁ ½µ³Õ¿ñ Ï³Ù 
å³ßïûÝ áõÝ¿ñ »õÝ....: ºñµ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Û Ã¿ 
·áñ·³·áñÍ »õ ·áñÍ³ñ³ÝÇ ï¿ñ »Õ³Í ¿ª Áëï 
³Û¹Ù ýñ³Ýë»ñ¿Ý ÃáõÕÃ ÙÁ ·ñ»Éáí Ó»éùÁ Ïáõ 
ï³Û, áñå¿ë½Ç Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ´³ñÓñ øáÙÇë¿ñ 
îáùÃ. ÐáÉ³ÝÇÝ...:

ø»éÇë, ÃáõÕÃÁ Ó»éùÇÝ, ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û 
´³ñÓñ øáÙÇë¿ñ îáùÃ. ÐáÉ³ÝÇÝ: Ð³Û³ë¿ñ 
ïáùÃáñÁ Ååï»ñ»ë Ï'³éÝ¿ »õ ÏÁ Ï³ñ¹³Û ³Û¹ 
ÃáõÕÃÁ »õ áõñÇß ÃáõÕÃ ÙÁ ³é³Í µ³Ý»ñ ÙÁ ÏÁ 
·ñ¿, ÏÁ ÏÝù¿, ÏÁ ëïáñ³·ñ¿ »õ ù»éÇÇë ÏÁ 
Û³ÝÓÝ¿, ÙÇÝã ¸³õÇÃ Ååï»ñ»ë ÏÁ Ã³ñ·Ù³Ý¿ 
ÃáõÕÃÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ, áñáí ³Û¹ å³Ñ¿Ý 
ëÏë»³É ýñ³Ýë³óÇÝ»ñáõÝ ²µ·³ñ»³Ý ì³ñÅ³-
ñ³ÝÁ ÑÇÙÝ³Í ·áñ³·áñÍ³ñ³ÝÇÝ ïÝûñ¿Ý ÏÁ 
Ï³ñ·áõÇª 110 (Ñ³ñÇõñ ï³ëÁ ûëÙ. áëÏÇ) ³Ùë³-
Ï³Ýáí, »õ ÏÁ Ññ³Ñ³Ý·¿ª §³ÝÙÇç³å¿ë ·áñÍÇÝ 
·ÉáõËÁ ³ÝóÇ°ñ...¦: ²Û¹ ³Ùë³Ï³ÝÁ ³ÛÝ ³ï»Ý 
Ã³·³õáñÇ ÙÁ ³Ùë³Ï³ÝÇÝ Ñ³õ³ë³ñ ¿ñ£

ø»éÇë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ »õ 
¹áõñë Ï'»ÉÉ¿, Ï'»ñÃ³Û ²µ·³ñ»³Ý ì³ñÅ³ñ³ÝÁ£ 
¸é³Ý å³Ñ³å³ÝÁ, ùÇã ÙÁ Í³Õñ³Ýùáí ÏÁ 
ëÏëÇ ùñÇÃÇù ÁÝ»É... Ã¿ ¹áõÝ ³Ûë ³ñÑ»ëï¿Ý 
µ³Ý ÙÁ ÏÁ Ñ³ëÏÝ³±ë »õÝ., ÏÁ Ï³Ýã¿ ïÝûñ¿ÝÁ, 
»õ ù»éÇë ½³ñÙ³Ýùáí ÏÁ ï»ëÝ¿ Ã¿ Î»ë³ñÇáÛ 
Çñ»Ýó ·áñÍ³ï³Ý ï»ëÇÝ³ÃáñÝ[4] ¿, Çñ ß³ï 
ëÇñ»ÉÇ Ù¿Ï ÁÝÏ»ñÁ, áñ ÁÝï³Ý»ûù Ñá°Ý ³å³ë-
ï³Ý³Í ¿, ÇëÏ ³Ñ³ ù»éÇë... »Ï³Í ¿ ³ÝáÝó 
Ñ³óÁ Çñ»Ýó Ó»éù¿Ý ËÉ»Éáõ...: ²ëÇÏ³ Çñ ËÕ×ÇÝ 
»õ µÝ³õáñáõÃ»³Ý µáÉáñáíÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ÁÉÉ³-
Éáí, ÃáõÕÃÁ Í³É»Éáí ·ñå³ÝÁ ÏÁ ¹Ý¿, »°ï ÏÁ 
¹³éÝ³Û äñ. ¸³õÇÃÇÝ ùáí »õ ËÝ¹ÇñÁ, ³ÙµáÕç 
»Õ»ÉáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ñ½¿: ÎÁ ëÏëÇÝ íÇ×³µ³ÝÇÉ: 
ØÇÝã³Û¹ îáùÃ. ÂáÉ³ÝÁ ÏÁ Ñ»ï³ùñùñáõÇ, 
Ñ³ñó Ïáõ ï³Û ¸³õÇÃÇÝ Ã¿ª Ç°Ýã ¿ å³ï³Ñ³Í 
»õ ÇÝãáõ± »°ï »Ï³Í ¿ ³Ûë ³ÝÓÁ, ³é³Ýó å³ß-
ïûÝÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ£ ¸³õÇÃ ÏÁ Ã³ñ·Ù³Ý¿ Ã¿, 
³ÛÝï»ÕÇ ïÝûñ¿ÝÁ ù»éÇÇë Ý³ËÏÇÝ ·áñÍ³-
ñ³ÝÇÝ ï»ëÇÝ³Ã¿ûñÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹ 
µ³½Ù³Ý¹³Ù ÁÝï³ÝÇùÇ ï¿ñ ÁÉÉ³ÉáõÝ ù»éÇë 
ã'áõ½»ñ ³Ýáñ Ñ³óÁ Ó»éù¿Ý ËÉ»É »õ ÏÁ Ññ³Å³ñÇ 
³°Û¹ å³ßïûÝ¿Ý£

îáùÃ. ÂáÉ³Ý ß³¯ï ³½¹áõ³Í ³Û¹ í»Ñ³ÝÓ-
ÝáõÃ»Ý¿Ýª §¹á°õÝ ß³¯ï Ù»Í³Ñá·Ç ³ÝÓ ÙÁÝ »ë, 
»ë ù»½Ç áõñÇß å³ßïûÝ åÇïÇ Û³ÝÓÝ»Ù. ù³ÝÇ 
ÙÁ ûñ¿Ý, Ù»Ýù Ð³É¿åÇ Ù¿ç áõñÇß ·áñ·³·áñ-
Í³ñ³Ý ÙÁ åÇïÇ Ñ³ëï³ï»Ýù, ÑáÝ ï³Ï³õÇÝ 
áõñÇß Ù¿ÏáõÝ ã»Ýù Û³ÝÓÝ³Í, ÑÇÙ³ÏáõÁÝ¿ ù»°½ 
ïÝûñ¿Ý ÏÁ Ï³ñ·»Ù, å³ïñ³ëï »ÕÇñ ù³ÝÇ ÙÁ 
ûñ¿Ý Ñá°Ý »ñÃ³Éáõ¦, Ï'Áë¿£ ÎÁ µ³ñ»õ»Ý ½Çñ³°ñ 
»õ ù»éÇë ¹áõñë Ï'»ÉÉ¿ áõ Çñ ÏÇë³ï ÃáÕ³Í 
·áñÍÇÝ ·ÉáõËÁ Ï'³ÝóÝÇ£

Æñ³Ï³ÝáõÃÇõ°Ý. ãáñë Ï³Ù³õáñÝ»ñ Çñ»Ý ÏÁ 
Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý Ñ³½Çõ ãáñë ûñ ³Ýó »õ ½ÇÝù ÏÁ 
ï³ÝÇÝ ´³ñÓñ øáÙÇë¿ñÇÝ ùáí: ²Ýª §³Ñ³ª 
å³ßïûÝ³·Çñ¹ »õ »ñ»°ù ³Ùë³Ï³Ý Ï³ÝËÇÏ 55 
(ÛÇëáõÝ »õ ÑÇÝ·) ûëÙ. áëÏÇ, »ñ»ù ïáÙë³Ï ßá-
·»Ï³éùÇÝ Ñ³Ù³ñ »õ í³Õáõ³Ý Ãñ¿Ýáí ×³Ù÷³Û 
Ï'»ÉÉ»ë ³ÝÛ³å³Õ¦, Ï'Áë¿£ ²Ýßáõßï áõñÇß 
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ÙÁ »õë Ïáõ ï³Û, Û³ÝÓÝ»ÉÇ 
Ð³É¿åÇ ÑÇõå³ïáëÇÝ£

²Û¹ ûñ»ñáõÝ áñ»õ¿ ù³Õ³ù³óÇÇ Ñ³Ù³ñ Ãñ¿-

Ýáí ×³Ù÷áñ¹»ÉÁ ³ñ·ÇÉáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª ù»éÇë 
ÙÇõë »ñÏáõ ïáÙë³ÏÝ»ñÁ ÏÁ Í³Ë¿ ï³ë³Ï³Ý 
áëÏÇÇ »õ Û³çáñ¹ ûñÝ Ç°ëÏ ×³Ù÷³Û Ï'»ÉÉ¿ ¹¿åÇ 
Ð³É¿å, áõñ åÇïÇ Ñ³ëï³ïáõ¿ñ í»ñçÝ³Ï³Ý³-
å¿¯ë...£ ²ñ¹ »ñµ Ð³É¿å ÏÁ Ñ³ëÝÇ »õ Çñ ·áñÍÇÝ 
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ý ÏÁ ëÏëÇ, ÑáÝ ýñ³Ýë³Ï³Ý 
ð³Ù³ï³ÝÇ¿ í³ÝùÇÝ µ³ÏÇÝ Ù¿ç »Õ³Í ï³Õ³-
õ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ý ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ýª ½»ï»Õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
ï»½Ï»³ÑÝ»ñÁ, ÙÇÝã í³ÝùÇÝ Ù¿ç áñµ³Ýáó ÙÁ 
»õë Ñ³ëï³ï³Í »Ý ýñ³Ýë³Ï³Ý Ñá·³ï³-
ñáõÃ»³Ý ï³Ï, Ñ³°Û áñµ-áñµáõÑÇÝ»ñáõÝ Ñ³-
Ù³ñ...:

ø»éÇÇë ³é³çÇÝ Ùï³ÍÙáõÝùÁ Ï'ÁÉÉ³Û, ÁÝ-
ï³ÝÇùÇÝ Ïáñáõë»³ÉÝ»ñ¿Ý ËÉ»³ÏÝ»ñ ÷Ýïé»-
Éáõ¯ Ó»éÝ³ñÏ»É... »õ Í³ÝûÃÇ ÙÁ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ, 
Ïáõ ·³Û ²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇÇÝ áñµ³ÝáóÁ£

* * *
Ðáë ÏÁ ëÏëÇÙ ÏñÏÇÝ ½û¹»É ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·-

ñáõÃÇõÝë, ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÏÇë³ï ÃáÕ³Íë 
Ù³ë¿Ý...£ ºë ÝáÛÝ Å³ÙáõÝ í»ñÇ ³õ³½³ÝÁ ·³-
ó³Í ¿Ç Éá·Ý³Éáõ£ ø»éÇë ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ Ã¿ ³Ûëï»Õ, 
úÝÝÇÏ ºë³Û»³Ý Ï³Ù èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý ³ÝáõÝ 
áñ»õ¿ Ù¿ÏÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ±...£ ê³Ã»ÝÇÏ ø»ßÏ¿Ï»³Ý 
³ÝáõÝ ³ÕçÇÏÁ ³é³ç Ý»ïáõ»Éáí Ï'Áë¿. §²Ûá° 
å³ñáÝ, èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý áõ Çñ ÷áùñÇÏ ùáÛñÁ 
Ñá°ë »Ý, Ï»óÇ°ñ »ñÃ³Ù »õ Ï³Ýã»Ù¦: ²Ý í³½»Éáí 
»Ï³õ í»ñÁª »ñµ »ë Éá·ó³Í áõ Ñ³·³Í Ïáõ ·³ÛÇ,  
ÇÝÍÇ Ñ³ë³õ »õ Áë³õ. §ùáõ ³½·³Ï³Ý¹ ù»½Ç¯ 
ÏÁ ÷Ýïé¿...¦: ²Ý¹ÇÝ, ù»éÇë, ëñï³ïñá÷, 
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñ Ï'³åñÇ Ã¿ Ï³ï³±Ï Ï'ÁÝ¿ ³ÕçÇ-
ÏÁ... ù³ÝÇ áñ ÛáÛëÁ Ïïñ³Í ¿ñ áñ»õ¿ ³½·³Ï³Ý 
ÙÁ ·ïÝ»É¿...: ì»ñç³å¿¯ë Ñ³ë³°Ýù ³ëïÇ×³Ý-
Ý»ñáõÝ: Æ±Ýã ï»ëÝ»¯Ù... ¹ÇÙ³óë ³ÃáéÇ ÙÁ íñ³Û 
Ýëï³Í ù»éÇ°ë...£ Ü»ïáõ»ó³Û ³Ýáñ í½Ç°Ý... »°ë 
Ïáõ É³¯Ù... ³Ý... Ïáõ É³Û... Ã¿° áõñ³ËáõÃ»³Ý »õ 
Ã¿° Ññ×áõ³ÝùÇ ³ñóáõÝùÝ»ñÁ Çñ³°ñ Ë³éÝáõ³Í... 
»ñ³½³ÛÇÝ Å³Ù ÙÁ áõñ ÑÇ¯Ý ó³õ»ñÁ Ùáéó³¯Í... 
ÏÁ ëÏëÇÝù Ýá°ñ »ñ³½Ý»ñáõ Ù¿ç ÙËñ×áõÇÉ£

ì»ñç³å¿ë µ³ÅÝáõ»Éáí Çñ³ñÙ¿ ÁëÇ. §Ï»-
óÇñ, ù»éÇ°, ùáÛñë ³É Ï³Ýã»Ù¦, »õ îÇ·ñ³ÝáõÑÇÇÝ 
Ó»éù¿Ý µéÝ³Í... »ñ»ëÁ Ý³Ëßáõ³¯Í... ³ñ³µÇ 
É³Ïáï ÙÁ: øáÛñë »ñµ ï»ë³õ áñ Ù»°Ýù Ïáõ É³Ýùª 
Ý»ñë ÷³Ë³õ: ºë å³ïÙ»óÇ ³Ýáñ å³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ...£ ø»éÇë Ëáëï³ó³õ, ÙÇù³ÝÇ ûñ¿Ý ·³É 
»õ Ù»½ Ç°ñ ùáíÁ ï³ÝÇÉ, áõ Ññ³Å»ßï ³é³õ 
áõñ³Ë ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ùµ, Ù»ÏÝ»ó³õ Çñ Ï³-
ó³ñ³ÝÁ, ³ÛëÇÝùÝ ð³Ù³ï³ÝÇ¿ÇÝ í³ÝùÁ:
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«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» 
Յատուկ Դաստիարակութեան ԿԵԴՐՈՆի

Տարեկան Աւանդական Տօնավաճառ

15 Դեկտեմբեր 2018

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թուրքիայէն Յունաստան Հասնիլ Փորձող Ներգաղթեալներու 
Լաստանաւ Խորտակուած Է  

Թուրքիոյ Իզմիր նահանգի Տիքիլի շրջանէն 
Էկէեան ծովով Յունաստան հասնիլ փորձող ներ-
գաղթեալներու լաստանաւ խորտակուած է:

 Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները:

Լաստանաւի խորտակման պատճառները դե-
ռեւս յայտնի չեն:

Լաստանաւուն մէջ գտնուող երկու ներգաղթ-
եալներ յաջողած են լողալով ափ դուրս գալ, իսկ 10 

Կիպրոսի մէջ Նոյեմբեր 12ին բացուած է երկու 
հսկիչ-անցագրային կէկ Լեֆքա/Ափլիքի եւ Տերի-
ինիայի ճանապարհներուն: Այդ ճամբաներու երթե-
ւեկութիւնը փակ եղած է 1974 թուականէն՝ թրքական 
զօրքերու կողմէ կղզիի մէկ մասի զաւթումէն ետք:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես»ը` վկայակոչելով 
«ՌԻԱ Նովոսթի»ն, հսկիչ-անցագրային կէտերու 

Ռուսիոյ Դաշնութեան իրաւապահները Մոսկ-
ւայի մէջ աշխատող ազրպէյճանցի լրագրող Նամիք 
Հասանովը կը կասկածին արտասահմանեան յա-
տուկ ծառայութիւններու հետ կապեր ունենալու եւ 
լրտեսութիւն կատարելու մէջ:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:

Հասանովը Պաքու հերթական այցէն վերադառ-
նալով իմացած է, որ Ռուսիոյ մէջ կը կասկածուի 
լրտեսութեան մէջ:

Օդակայանին մէջ սահմանապահները Նամիք 
Հասանովը ետ ուղեկցած են ազրպէյճանական 
տարածք եւ տեղեկացուցած, որ ՌԴ մուտք գործելու 
պարագային անմիջապէս կը կալանաւորուի:

ներգաղթեալներ կը համարուին անյայտ կորսուած:
Տեղեկութիւններու համաձայն՝ ներգաղթեալները 

թուրքեր չեն, սակայն անոնց քաղաքացիութեան եւ 
ազգութեան վերաբերեալ տակաւին լուրեր չեն 
հաղորդուիր:

Նախորդ ամիս Իզմիր նահանգին մէջ ներգաղթ-
եալներ տեղափոխող լաստանաւ մը եւս խորտակ-
ւած էր: Փրկարարները յաջողած էին ջուրէն դուրս 
հանել 40 ներգաղթեալներէն միայն 9ի դիերը:

յառաջիկայ բացումին մասին Հոկտեմբեր 26ին 
յայտարարած էին յոյն կիպրացիներու առաջնորդ 
Նիքոս Անասթասիատիսը եւ թուրք կիպրացիներու 
առաջնորդ Մուսթաֆա Աքինճին:

Հսկիչ-անցագրային կէտեր բանալու որոշումը 
կայացուած է 2015 թուականին, սակայն անոր իրա-
կանացումը յետաձգուած է: 2016 թուականին 
աւարտած է ճանապարհներու ականազերծումը, եւ 
սկսած է անոնց ծածկոյթի վերականգնումը: Այդ 
ամէնուն իրականացման համար միջոցներ յատկաց-
ւած են Եւրամիութեան պիւտճէէն: Հսկիչ-անցագ-
րային կէտերու բացումը կը համարուի վստահու-
թեան հաստատման ամենակարեւոր միջոցներէն 
մէկը:

Լեֆքա/Ափլիքի հսկիչ-անցագրային կէտի բա-
ցումի հանդիսաւոր արարողութիւնը ուղեկցուած է 
կիպրական պարերով: Թուրք կիպրացիները 
հսկիչ-անցագրային կէտը հատողները ողջունած 
են ձիթապտուղի ճիւղերով եւ անոնց նարինջ ու 
մանտարին առաջարկած են:

Իսրայէլի Օդուժի Հարուածներէն 
Հինգ Պաղեստինցի Զոհուած Է 
Կազայի Հատուածին Մէջ. «Maan»

Շրջանային Èáõñ»ñ
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համակարգի կողմէ»,- ըսուած է զինուորականներու 
կողմէ տարածուած յայտարարութեան մէջ:

«Haaretz» թերթի տեղեկութեան համաձայն՝ 
հրթիռակոծումներու հետեւանքով մէկ մարդ զոհ-
ւած է: Իսրայէլցի բժիշկները յայտնած են 53 տու-
ժածներու մասին: Բանակի մամուլի ծառայութեան 
մէջ նաեւ յայտնած են, որ Իսրայէլի պաշտպա-
նութեան բանակը, ի պատասխան հրթիռակոծում-
ներու, 100է աւելի ռազմական կայաններ խոցած է 
Կազայի հատուածին մէջ: «Կազայի հատուածին 
մէջ իսրայէլական բանակի շարունակուող հար-
ւածները կ'իրականանան պատասխան լուրջ գրոհ-
ներու՝ Կազայէն Իսրայէլի տարածքի հրթիռակոծ-
ման եւ ականակոծման»,- յաւելած են մամուլի 
ծառայութեան մէջ, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:

Կիպրոսի Յունական Եւ Թրքական Հատուածներու Միջեւ Երկու 
Հսկիչ-Անցագրային Կէտ Բացուած Է

ՌԴի Մէջ Ազրպէյճանցի Լրագրողը Լրտեսութեան Մէջ Կը Կասկածուի



¾ç 08âáñ»ùß³µÃÇ / 14.11.2018 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

¶ð²ôàô²Ì úð

Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան

15 Դեկտեմբեր 2018 

¾ç 01

Տունդարձի Պարագային Սուրիացի Գաղթականներու Միակ 
Երկիւղը Սուրիական Իշխանութիւնն Է. Մերեհպի

 Գաղթականներու հարցերով պետական նախարարի պաշտօնակատար 
Մուին Մերեհպի Երեքշաբթի ըսաւ, որ սուրիական իշխանութիւնը պէտք է 
կտրականապէս կասեցնէ սպանութեան, կալանաւորումի, ինչպէս նաեւ 
զօրակոչի քաղաքականութիւնը Լիբանանէն Սուրիա վերադարձող գաղթա-
կաններու նկատմամբ, որպէսզի այլ գաղթականներ եւս քաջալերուին վերա-
դառնալու եւ բնականոն կեանք վարելու իրենց հայրենիքին մէջ: Այս մասին 
Մերեհպի նշեց հեռարձակուող խորհրդակցութեան ժամանակ: 


