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î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Պասիլ Պէտք Չէ Միջամուխ Ըլլայ Կառավարութեան Կազմաւորման Հարցին
Մէջ. ԼՈ-ի Նախարար

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Պըրրի Կոչ Կ'ընէ Արաբական Եւ Իսլամական Միասնականութեան
ԱՄՆ-ի Կողմէ Միտուած Պաղեստինի Հարուածելուն Դիմաց

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի Զուիցերիոյ մէջ գլխաւորեց հանդիպում մը, նախքան
միջխորհրդարանական միութեան ամէնամեայ
ժողովը, ուր կոչ ըրաւ արաբական եւ իսլամական
երկիրներու խորհրդարանական ներկայացուցիչներու միասնականութեան ԱՄՆ-ի նախագահ
Տոնալտ Թրամփի կողմէ միտուած պաղեստինը
հարուածելուն դիմաց: Այս մասին կը հաղորդեն
խորհրդարանի նախագահի տեղեկատուական
գրասենեակէն:

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447

յայտարարութեան մը մէջ յստակօրէն ընդգծեց, որ
արտաքին գործոց նախարարի ժամանակաւոր
պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ պէտք է իրաւամբ
դադրի նախարարաց խորհուրդի կազմաւորման
հարցին մէջ տեւաբար միջամուխ ըլլալէ:
ԼՈ-ի մամլոյ խօսնակի յայտարարութեան համաձայն՝ ընկերային հարցերու նախարարի ժամանակաւոր պաշտօնակատար եւ երեսփոխան Փիեռ
Պու Աասի ըսաւ, որ մինչ Պասիլ իրաւունք ունի
յայտնելու իր անձնական կարծիքներն ու համոզումները, սակայն միեւնոյն ատեն չի կրնար գնահատել
ուրիշները»:

¾ç 08

Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան նախարար

Շրջանային Èáõñ»ñ

Լրատուամիջոցները Կը Յայտնեն Սուրիոյ Մէջ ԱՄՆ-ի Գլխաւորած
Միաւորումի Կողմէ Սպիտակ Ֆոսֆոր Կիրարկելու Մասին
Սուրիոյ մէջ ահաբեկիչներու դէմ պայքարող
միջազգային միաւորումը, զոր կը գլխաւորէ Միացեալ Նահանգները, միջազգային բանաձեւերով
արգիլուած սպիտակ ֆոսֆոր կիրարկած է սուրիական Հաճին քաղաքին մէջ իրականացուած օդային
հարուածի ժամանակ: «Արմէնփրես»ի փոխանցմամբ՝ այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ նովոսթ»ին՝
յղում կատարելով սուրիական «SANA» գործակալութեան:
Ռմբակոծութեան ենթարկուած են Տէր Զօրէն
110 քմ հեռաւորութեան վրայ գտնուող քաղաքի
որոշ շրջաններ:
«Ikhbariya» հեռուստաընկերութիւնը յայտնած է
խաղաղ բնակչութեան մօտ մի քանի զոհի, ինչպէս

Գանատայի Վարչապետ Թրիւտօն
Շատ Արդիւնաւէտ Գնահատած
Է Հայաստանի Իր Գործընկեր
Փաշինեանի Հետ Հանդիպումները

Գանատայի վարչապետ Ճասթին Թրիւտօն
Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ կատարած գրառումներով
անդրադարձած է անցնող շաբաթ Երեւանի մէջ
տեղի ունեցած Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան միջոցառումներուն եւ Հայաստան
կատարած պաշտօնական այցի դրուագներուն։
«Այս շաբաթ Հայաստանում մենք համագործակցում էինք Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան գործընկերներուն եւ ընկերներուն հետ՝
ժողովրդավարութեան, բազմազանութեան, սեռերու հաւասարութեան եւ աճի խթանման ուղղութեամբ, ինչը կ'աշխատի բոլորին համար»,- նշած է
Ճասթին Թրիւտօն:
Մէկ այլ գրառումով Գանատայի վարչապետը
անդրադարձած է Երեւանի մէջ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիր այցելութեան՝
շեշտելով. «Այսօր Երեւանի մէջ մենք յիշեցինք
Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն: Մենք երբեք
չենք մոռնար զանոնք»:
Ան առանձնացուցած է նաեւ ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեանի հանդիպումները՝ ընդգծելով,
որ Գանատայի եւ Հայաստանի նպատակն է
փոխադարձ ճամբորդութիւններու, զբօսաշրջութեան եւ առեւտուրի խթանումը։ «Նիկոլ Փաշինեանի
հետ այսօր շատ արդիւնաւէտ
հանդիպումներ
տեղի կ'ունենան Երեւանի մէջ»,- շեշտած է Ճասթին
Թրիւտօն:

¾ç 02
նաեւ տուժածներու մասին:
Աղբիւրը կը նկատէ, որ սա արգիլուած
զինամթերքի կիրարկումով առաջին հարուածը չէր
Հաճինի նկատմամբ: Աւելին, Սուրիոյ մէջ
հակամարտող կողմերու հաշտութեան ռուսական
կեդրոնը յայտնած էր, որ Սեպտեմբեր 8-ին
ամերիկեան F -15 ինքնաթիռները քաղաքը
ռմբակոծելու ժամանակ կիրարկած են ֆոսֆորային
արկեր, որուն հետեւանքով հրդեհներ բռնկուած
են: Այդ ժամանակ միաւորումէն յայտնած են, որ
սպիտակ ֆոսֆորով սպառազինութիւն չունին:

¾ç 02
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց Գանատայի Վարչապետին

Հոկտեմբերի 13-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց Գանատայի վարչապետ Ճասթին Տրիւդոյին`
ուղեկցութեամբ ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար
Զոհրապ Մնացականեանի:
Նորին Սրբութիւնը ողջունեց Գանատայի վարչապետի առաջին պաշտօնական այցը Հայաստան`
յոյս յայտնելով, որ այն աւելի պիտի խթանի հայգանատական յարաբերութիւնները եւ նպաստի
առկայ գործակցութեան առաւել ընդլայնմանն ու
ամրապնդմանը:
Վեհափառ Հայրապետը գոհունակութեամբ հաստատեց, որ ֆրանքոֆոնիայի միջազգային կազմակերպութեան 17-րդ գագաթնաժողովի բարեյաջող
անցկացումը Հայաստանում առիթ դարձաւ տարբեր երկրների միջեւ յարաբերութիւնների խորացման, նոր կապերի եւ գործակցութեան հաստատման: Նորին Սրբութեան խօսքով, այն հնարաւորութիւն
ընձեռեց ֆրանքոֆոնիայի կազմակերպութեան
անդամ-երկրներին ճանաչելու հայ ժողովրդին եւ
հաղորդ դառնալու նրա իղձերին, երկրի առջեւ
ծառացած մարտահրաւէրներին:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Գանատայի
վարչապետին ներկայացրեց նաեւ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի առաքելութիւնը հայ ժողովրդի
կեանքում` ընդգծելով, որ Հայոց եկեղեցին հայ
ժողովրդի հետ միասին դիմագրաւել է դարերի
դժուարութիւններն ու փորձութիւնները, կրել նոյն
տառապանքներն ու զրկանքները, ապրել նրա
իղձերով եւ տեսիլքներով: Նորին Սրբութիւնը
մասնաւորապէս անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան եւ խորհրդային տարիների հետեւանքով
Հայոց եկեղեցու կրած կորուստներին եւ ներկայում
եկեղեցու կողմից տարուող գործունէութեանը

տարբեր ոլորտներում` վստահութիւն յայտնելով, որ
նոր իրողութեան պայմաններում Հայոց եկեղեցին
պիտի կարողանայ առաւել մեծ չափով շարունակել
իրականացնել իր առաքելութիւնը հայ ժողովրդի
հոգեւոր վերազարթօնքի կերտման ու միասնականութեան ամրապնդման գործում:
Գարեգին Բ. Կաթողիկոսը նաեւ գնահատանքով
արձանագրեց այն ջերմ վերաբերմունքը, որ Գանատայի իշխանութիւնների կողմից մշտապէս դրսեւորուում է հանդէպ հայ համայնքը եւ նրա ազգայինհոգեւոր կեանքը: Այս առիթով Նորին Սրբութիւնը
նկատեց, որ Գանատայի հայ համայնքը գեղեցիկ
կամուրջ է երկու երկրների միջեւ յարաբերութիւնների
զօրացման եւ զարգացման համար:
Իր հերթին Գանատայի վարչապետն իր ուրախութիւնն արտայայտեց հանդիպման կապակցութեամբ` ընդգծելով, որ երեք տասնամեակ անց մեծ
հաճոյք է վերստին այցելել Հայաստան եւ մեծ
պատիւ` հիւրընկալուել հայոց հոգեւոր կենտրոնում,
ինչպէս նաեւ նպաստել երկու երկրների միջեւ
կապերի խորացմանը:
Պրն. Ճասթին Տրիւդոն, խօսելով Գանատայում
ապաստան գտած հայ համայնքի մասին, մասնաւորապէս նշեց, որ Գանատան պէտք է շնորհակալութիւն յայտնի երկրում հաստատուած կանադահայերին, որոնք հսկայական ներդրում են ունեցել
Գանատայի կեանքի տարբեր ասպարէզներում:
Անդրադառնալով հայ-կանադական յարաբերութիւններին` վարչապետը շեշտեց, որ Գանատան
հպարտ է Հայաստանի գործընկերը լինել եւ շարունակելու է գործակցութիւնը տարբեր հարթութիւններում:
Գանատայի վարչապետը Վեհափառ Հայրապետին ներկայացրեց նաեւ Ծիծեռնակաբերդի
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Արցախի Նախագահը Այցելած Է
Գիւղատնտեսութեան Աշխատողի
Օրուան Տօնավաճառը

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան Հոկտեմբեր 14-ին այցելած է Գիւղատընտեսութեան աշխատողի օրուան կապակցութեամբ Ստեփանակերտ քաղաքին մէջ կազմակերպըւած տօնավաճառ:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Արցախի
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նախագահը շրջած է տաղաւարները,
ծանօթացած շրջաններու եւ անհատ ձեռներէցներու
կողմէ ներկայացուած ապրանքներուն, մասնակիցներուն հետ զրուցած անոնց աշխատանքին մէջ
առկայ խնդիրներուն շուրջ:

Արմէն Սարգսեան Հրաժեշտի
Հանդիպում Ունեցած Է Հայաստանի
Մէջ ԱՄՆ Դեսպան Ռիչարտ Միլսի Հետ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան հրաժեշտի հանդիպում ունեցած
է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ԱՄՆ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ռիչարտ Միլսի հետ, որ
կ'աւարտէ
դիւանագիտական
առաքելութիւնը
Հայաստանի մէջ:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
նախագահ Սարգսեան շնորհակալութիւն յայտնած
է դեսպանին՝ պաշտօնավարման ընթացքին հայամերիկեան յարաբերութիւններու ամրապնդման
գործին մէջ ունեցած նշանակալի աւանդին համար
եւ յաջողութիւններ մաղթած հետագայ գործունէութեան մէջ:
Դեսպան Միլսը ըսած է, որ մշտապէս կը մնայ
Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի լաւ բարեկամ:
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Մուշեղ Գալշոյեան
Մուշեղ Գալշոյեան (13 Դեկտեմբեր 1933, Կաթնաղբիւր գիւղ, Թալինի շրջան – 15 Հոկտեմբեր
1980) հայ արձակագիր, լրագրող, ՀԽՍՀ Պետական մրցանակի դափնեկիր (1981-ին, յետմահու,
«Մարութայ սարի ամպերը» ժողովածուի համար)։
Բարձրագոյն ուսումը ստացած է Երեւանի
գիւղատնտեսական հիմնարկին մէջ, զոր աւարտած է 1957ին։ Այս մարզին մէջ կը գործէ քանի մը
տարի։
Կ'անցնի հրապարակագրութեան ու գրակա-
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նութեան։ Մաս կը կազմէ թերթերու խմբագրութեան աշխատանքին (վերջինը՝ «Գարուն»):
1969-1971 Մոսկուայի մէջ կը հետեւի գրականութեան դասընթացքներու։ Միաժամանակ
կը սկսի հրատարակուիլ հատորներով. «Կռունկ»
(1969), «Ծաղկած քարեր» (1973), «Բովտուն»
(1974, պետական մրցանակ):
1975էն սկսեալ կը ստանձնէ պատասխանատուի
պաշտօն «Հայաստան» պետական հրատարակչականին մէջ։
Կը մահանայ 1980ին։
«Մարութայ սարի ամպերը» պետական մրցանակը կը ստանայ յետմահու։
Ուրիշ գործեր
«Ձորի Միրօն», «Ընծայագիր»
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Նուիրական Հնչեղութիւն Ունեցող
Բարեզարդման Աշխատանքի Մը Դէմ Յանդիման
(Հայկազեան Համալսարանին)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ
Նոր ժամանակներու, այսպէս ըսած, պարտադրանքն է, որ ամէն միջավայր թէ կառոյց հերթաբար
նախաձեռնէ ներքին բարեզարդման աշխատանքի,
որ խորքին մէջ ներդրում մըն է, որ կը միտի բարգաւաճ ու կենսունակ պահելու տուեալ կառոյցը։

Գաղութահայ կեանքի մէջ նման նախաձախնդիր
եւ գնահատելի մօտեցումներ անպակաս են, տարբեր բնագաւառներէ ներս, ինչպէս՝ եկեղեցի,
դպրոց, ակումբ, միութիւն եւ այլն, ինչ որ միշտ
ողջունելի են եւ երախտարժան։
Ի դէպ, որեւէ կառոյցի բարեզարդում կը դառնայ
ինքնանպատակ, եթէ երբեք անոր չյաջորդեն նաեւ
բազում ոլորտներու բարեկարգչական հեռանկարներ, որոնք այլապէս ալ պիտի նպաստեն առաւել
արդիւնաւէտ եւ շահեկան գործունէութեան ծաւալումի, ծաղկումի, բարգաւաճումի եւ յառաջդիմութեան։
Հայկազեան համալսարան։
Սփիւռքեան մեր իրականութեան մէջ երեւոյթ
մըն է այս կառոյցը, որ կոչուած է ըլլալու իրերայաջորդ սերունդներու ակադեմական կրթարանը,
բարոյահոգեբա-նական կազմաւորումի միջավայրն
ու հայաշունչ ապրումներու հաւաքավայրը։
Փաստօրէն, տասնամեակներէ ի վեր (1955) իր
պատուական ներկայութեամբ գործող հայկական
այս համալսարանը, ծնունդն է եղած երազի ու
հաւատամքի, յոյսի ու վերապրումի, որ ցարդ կը
շարունակէ իր առաքելութիւնը, բարձր պահելով
անոր հիմնադիրին՝ փրոֆ. Արմենակ Հայկազեանի
մարդակերտումի հաւատոյ հանգանակը։
Ճիշդ է, որ Հայկազեան համալսարանէն ներս
բարեզարդման բազմապիսի աշխատանքներու
ականատես եղած ենք վերջին տարիներուն, ինչպէս՝ շէնքերու թէ յարակից մասերու, գրադարաններու նորոգութիւն, գրասենեակներու հաստատում,
գիշերօթիկի ապահովում, ուսանողական թէ մասնագիտական միջավայրի ստեղծում եւ այլն։ Սա-

կայն այս պարագային, նորովի բարեզարդման
աշխատանքը ունի տարբեր հնչեղութիւն եւ իմաստ։
Ինչո´ւ, որովհետեւ վերջերս կատարուած բարեզարդումը ընդգրկեց այն շէնքը, ուրկէ ծնունդ առած
է Հայկազեան համալսարանը։ Երկյարկանի շէնք
մը, որ օրին, 1930-ականներուն ծառայած է իբրեւ
պատսպարան-կրթարան, հայ վերապրող օրիորդներու, որոնք մազապուրծ ազատած են Հայոց ցեղասպանութենէն։ Շէնք մը, ուր իրենց թանկագին
կեանքն ու քրտինքը, հոգեմտային աշխարհն ու
յոյսը ներդրած են ազնուահոգի միսիոնարներ,
որոնք, հետագային, տուեալ կառոյցը նուիրած են
Հայ աւետարանական համայնքին, իբրեւ հայասիրութեան եւ քրիստոնէական հաւատքի կենարար
յիշատակ։
Եւ ահա, երբ կ'ընդգծենք նորովի բարեզարդման
աշխատանքին իմաստը, յուզական երեւոյթ ըլլալու
իրողութիւնը, այլապէս ալ կ'ուզենք շեշտադրել, որ
անիկա ոգեւորող եւ նուիրական է, ձեւով մը երախտագիտութիւն, բոլոր անոնց հանդէպ, որոնք իրենց
միտքն ու հոգին, կամքն ու հաւատքը շաղախած են
հայութեան հետ եւ ցոյց տուած են լուսաւոր կեանքի
ճանապարհը։
Յայտնապէս խօսքը կը վերաբերի ամերիկացի
միսիոնարուհի Էլիզապէթ Ուէպի (Webb), որուն
մարդասէրի կոչումը, դէպի հայութիւն ծաւալած
անոր բարեգործի ու խնամատարի գործունէութիւնը
եղած է գերազանցապէս օրինակելի։
Հայասէր Էլիզապէթ Ուէպ իր բարեգործութիւնը
սկսած էր դեռ 1886-1922 թուականներու եւ ան
ականատես է եղած Կիլիկիոյ հայութեան ապրած
դժոխային պայմաններուն։ Իբրեւ ականատեսի
վկայութիւն, Ատանայի ջարդերուն (1909) մասին,
ան օրին տեղեկագրած է արհաւիրքը եւ փոխանցած
միսիոնարական վարչութեան։
Բարեպաշտ ու ազնուահոգի միսիոնարուհին
տեղահանութեան ենթարկուած հայութեան հետ կը
հասնի Լիբանան եւ կը լծուի բարեգործութեան։ Իր
ջանքերուն շնորհիւ կը բացուին պատսպարանկրթարաններ, ուր հայ աղջիկներ կը ստանան ուսում եւ հոգատարութիւն, սէր ու գուրգուրանք։ Ան
մինչեւ խոր ծերութիւն կը մնայ հայ իրականութեան
ծառայելով եւ կեանքէն կը հեռանայ անմնացորդ
նուիրումի խորհրդանիշ դառնալով։ Մեծ մարդասէրը կը թաղուի Լիբանան, հեռու իր ընտանիքէն
եւ ծննդավայրէն։
Ահա մեծագոյն արժանիքը նման մեծութիւններու,
որոնց յիշատակը կրկին լոյսին կը բերուի, այս
անգամ բարեզարդելով անոր ստեղծած բոյնը, որ

¶ð²ôàô²Ì úð
ÂØØ ÈÇµ³Ý³ÝÇ î»Õ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ

ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü Üàô²¶²ÊàôØ´ (Youth Band)
1 »õ 2 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2018

աւելի քան 60 տարիէ կը շարունակէ իր ակադեմական առաքելութիւնը։

Այսօր Հայկազեան համալսարանը օժտուած է
նորովի բարեզարդուած բաժինով մը՝ «Ուսանողութեան կեդրոն», որ կը ներառէ արդի ոճով կառուցւած ուսանողական նստավայր, հսկայ ճաշասրահ,
խոհարարական բաժին, մարզանքի վայր, քարտուղարութեան սենեակ եւ յարակից բաժիններ։
Իրօք, ուշադրութեան արժանի է հետեւեալ իրականութիւնը, որ, նկատի առած օրուան հրամայական պահանջը՝ բարեզարդումը, համալասարանի
տնօրէնութիւնը, իր խնամակալ կազմով յանձն
կ'առնէ նման նախաձեռնութիւն, հակառակ տիրող
երկրի տնտեսական ճգնաժամին, եւ իր լրումին կը
հասցնէ նոր օրերու երազը, եւ պատշաճութեամբ
յագեցած կահոյքով՝ ուսանողին կը հրամցնէ նուիրական այս աշխատանքը։
Երազները իրականութիւն կը դառնան երբ
առկայ է հաւատամքը, համուզումը, կամքն ու տեսլականը։
Տեղին է յիշել, որ աւանդութիւն դարձած է Հայկազեան համալսարանին, ամէն տարի ձեռնարկով
մը յիշատակել իր «Հիմնադիրներու օր»-ը։ Այս տարի անիկա պիտի զգենու իւրայատուկ հնչեղութիւն,
որովհետեւ Հոկտեմբեր 15-ին, հանդիսութեամբ մը
բացումը պիտի կատարուի բարեզարդուած շէնքին։
Բոլորի վարձքը կատար։
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Ամրան կէսերուն ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա
Յակոբեանը յայտարարեց, որ կը սկսի արշաւ՝ յանուն խաղաղութեան, յանուն ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման: Նախաձեռնութիւնը կոչուեցաւ «Կանայք՝
յանուն խաղաղութեան»: Այդ յայտարարութենէն
մօտ երկու ամիս անց՝ Հոկտեմբեր 7-ին, Արցախ
էին ռուս հասարակական, քաղաքական, գրական,
մշակութային եւ լրատուական ոլորտներու յայտնի
կին գործիչները: Ժամանած են ՀՀ վարչապետի
տիկին Աննա Յակոբեանի հրաւէրով: Արցախի մէջ
խումբին միացաւ նաեւ հանրապետութեան առաջին
տիկին Անահիտ Սահակեանը: Խումբը մեկնած է
առաջնագիծ: Ազրպէյճանը փորձած է խոչընդոտներ
ստեղծել այցի ռուս մասնակիցներուն համար:
Սակայն սպառնալիքները ոչինչ փոխած են: Անոնք,
որոնք միացած էին ՀՀ վարչապետի տիկնոջ կոչին,
հասան ոչ թէ պարզապէս Ստեփանակերտ, այլ
առաջնագիծ՝ խրամատներ: Աննա Յակոբեանի
շնորհակալութիւնը առաջին հերթին նախաձեռնութեան միացած կանանց ուղղուած էր. «Շնորհակալ
եմ, որ արձագանգեցիք: Չնայած, ձեզմէ իւրաքանչիւրը այնպիսի կենսագրութիւն ունի, որ նոյնիսկ
կ'ամչնամ ձեզի շնորհակալութիւն յայտնել»: Նախաձեռնութեան նպատակը խաղաղութեան հաստատումն է: Աննա Յակոբեանը խրամատներէն
խաղաղութեան արշաւին միանալու կոչը ազրպէյճանցի մայրերուն յղած է: «Մենք կը յորդորենք
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան մէջ
ներգրաւուած կողմերուն եւ միջնորդ երկիրներուն
խնայել սահմանի այս ու հակառակ կողմերու վրայ
կանգնած հայ եւ ազրպէյճանցի 18-20 տարեկան
զինուորներու կեանքերը, չդժբախտացնել անոնց
ծնողները եւ երեխաները, չխաղալ հարիւրաւոր
ընտանիքներու ճակատագիրին հետ, հրաժարիլ
հակամարտութեան լուծման ռազմական ճանապարհէն եւ հարցի կարգաւորումը փնտռել բացառապէս
բանակցութիւններու սեղանին շուրջ։ Մենք կոչ
կ'ընենք ազրպէյճանցի կանանց եւ մայրերուն
միանալու այս արշաւին եւ նոյն ուղերձը յղելու քաղաքական որոշումներ կայացնողներուն»» մասնաւորապէս ըսուած է ուղերձին մէջ, որ Աննա Յակոբեանը ներկայացուց առաջնագիծ հասած խումբին:
Սահմանի միւս կողմէն Ազրպէյճանի ԱԳՆ պաշ-

Ռուսիայէն Արցախ Հասած Են՝ Յանուն Խաղաղութեան
տօնական ներկայացուցիչի պաշտօնակատար Լէյլա Ապտուլայեվան անդրադարձած է ռուս կանանց՝
Արցախ կատարած այցին՝ զուտ մարդասիրական
նախաձեռնութեան քաղաքական գնահատականներ տալով: Ռուսիայէն ժամանած հիւրերը զարմացած են: «Եթէ չփորձես օգնել, ապա դուն կը
դառնաս ուղղակի դիտորդ, եւ մենք չցանկալով
դիտորդի կարգավիճակին մէջ ըլլալ՝ այսօր այստեղ
ենք: Մենք կ'ուզենք միւս կողմին հետ ալ խօսիլ,
չենք ուզեր, որ խոչընդոտեն միայն անոր համար,
որ խաղաղութեան արշաւի ծիրէն ներս այստեղ
ենք»,- կ'ընդգծէ ՌԴ Պետական տումայի պատգամաւոր Սվեթլաննա Ժուրովան:

Ժամանած խումբի անդամներէն ոմանք առաջին
անգամ չէ որ Արցախ կը գտնուին: Ոմանք առիթ
ունեցած են ժամանակ առ ժամանակ Արցախի մէջ
տեղի ունեցող ընտրութիւններուն մասնակցելու՝
դիտորդական առաքելութեամբ: «Կանանց երկխօսութիւն» ռուսական քաղաքական կուսակցութեան
ղեկավար Էլենա Սեմերիքովան 1990-ականներու
սկիզբը Արցախ էր: Այնպէս որ, ազրպէյճանաղարաբաղեան հակամարտութեան մասին լսելով
չէ, որ գիտէ: «Շատ յուզոււած եմ: Եւ որքան կը
մօտենայինք խրամատներուն, այնքան կ'աւելնար
յուզումս: 1990-ականներուն, երբ ես եւ իմ երեխաս
փրկուեցանք մահէն, ես խոստացայ, որ ամէն ինչ
պիտի ընեմ, որպէսզի այս հողին վրայ երբեք
պատերազմ չըլլայ: Անոր համար ալ այստեղ եմ»յուզումը հազիւ կը զսպէ «Կանանց երկխօսութիւն»
կուսակցութեան ղեկավար Էլենա Սեմերիքովան:
Արշաւին միացողները կը ստանան զարդեր՝
պատրաստուած հալած փամփուշտէ: Այս մասին
յայտարարած է Աննա Յակոբեանը, որ առաջնագիծ
հասած էր նման զարդերով: Այդ զարդերը կը

դառնան «Կանայք յանուն խաղաղութեան» արշաւի
խորհրդանիշը: «Ես կ'ուզէի, որ մենք կարողանայինք
նոյնիսկ ինքնաձիգէն ու հրասայլէն զարդեր պատրաստել: Անոնք կ'ըլլային շատ մեծ, հսկայական:
Բայց կարեւորը՝ այլեւս չէին կրակեր: Այնպէս որ, ես
շատ կ'ուզեմ այդ զարդերը, եւ շնորհակալութիւն՝
հիանալի գաղափարի համար»,- նոր գաղափարէն
ոգեւորուած է նաեւ ռուս հասարակական գործիչ
Աննա Ֆետերմեյսերը:
Հիւրերը ընդունած է նաեւ Բակօ Սահակեանը:
Ան ողջունած է նման նախաձեռնութիւնը՝ որպէս
բարեկամական կապերու խորացման ու ընդլայնման համար լաւ հարթակ: Արցախի նախագահը
յոյս յայտնած է, որ նախաձեռնութիւնը կը կրէ
շարունակական բնոյթ:
Որպէս Յետգրութիւն
Պաքուէն այս նախաձեռնութեան բաւական
ուշադիր կը հետեւին եւ ժամանակ առ ժամանակ
կ'արձագանգեն: Եթէ այցի նախօրէին աւելի շատ
սպառնալիքներ կը հնչէին նախաձեռնութեան
մասնակիցներու հասցէին, ապա Արցախ այցելելէ
ետք սպառնալիքները աւելի նիւթական տեսք ստացան: Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարութիւնը Ռուսիոյ շարք մը քաղաքացիները Արցախ
այցելութեան համար «սեւ ցուցակի» մէջ կ'ընդգրկէ:
Ինչպէս կը նշուի Ազրպէյճանի արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան հաղորդագրութեան մէջ,
արտաքին գործոց նախարարութիւնը կ'ուսումնասիրէ ՌԴ քաղաքացիներու խումբի կողմէ Արցախ
այցելելու մասին տեղեկութիւնը: Անհրաժեշտ
հաստատումէ ետք, որոշում կ'ընդունուի անոնց
անունները «սեւ ցուցակի» մէջ ընդգրկելու մասին:
Սա ալ խաղաղութեան արշաւին ազրպէյճանական
մասնակցութիւնը:

Պահեստազօրը Մեկնած Է Առաջնագիծ
Հոկտեմբեր 8-ին Արցախի նախագահ Բակօ
Սահակեան պաշտպանութեան նախարար Լեւոն
Մնացականեանի եւ բարձրաստիճան սպայակազմի
ներկայացուցիչներու ուղեկցութեամբ մեկնած է
առաջնագիծի հիւսիսային հատուածը, իրավիճակին
ծանօթացած, հետեւած առաջնագիծի ամրացման
ուղղուած աշխատանքներու ընթացքին:

Առաջնագիծ տանող ճանապարհին առաջին
կանգառը հրետանաւորներու դիրքերն էր: Բակօ
Սահակեան ծանօթացած է անձնակազմին հետ,
իսկ մասնագիտութեամբ հրետանաւոր պաշտպանութեան նախարար Լեւոն Մնացականեանը հանդիպումը օգտագործած է երիտասարդ հերթափոխի
մասնագիտական գիտելիքները ստուգելու համար:
Գոհ է: Երիտասարդ հրետանաւորները աւագներուն
չեն զիջիր: Նոյնիսկ աւելին, հիմնաւորապէս կը
տիրապետեն նորութիւններուն եւ առանց դժուարութեան, գործնական պայմաններու մէջ կը կիրարկեն իրենց գիտելիքները:
Իրավիճակը շփման գիծի հիւսիսային հատւածին մէջ այս օրերուն համեմատաբար հանգիստ
է: Արդէն առաջնագիծին վրայ նախագահին զեկուցած են պատասխանատուները: «Իրավիճակը իսկապէս հանգիստ է այս օրերուն,- կը մանրամասնէ ՊԲ
գնդապետ Կարօ Ճաւալեանը:- Վերջին շաբթուան
ընթացքին հրադադարի խախտումներ չեն եղած»:

Ատիկա, սակայն, չի նուազեցներ դիրքապահներու զգօնութիւնը: Դեռ աւելին, ծրագիրներու
համաձայն՝ Սեպտեմբեր-Հոկտեմբեր ամիսներուն
առաջնագիծին վրայ մարտական հերթապահու-
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թեան կը մասնակցի նաեւ զօրահաւաքային պաշարը: «Ի հարկէ, բոլորս ալ տեղեակ ենք մարտական
գործին: Բոլորս ալ ժամկէտային ծառայութիւն
անցած ենք, շատերս 2016-ի Ապրիլեան պատերազմին մասնակցած ենք: Բայց ժամանակ առ ժամա-

Պահեստազօրը Մեկնած Է Առաջնագիծ
նակ վերյիշելը, ինչու ոչ՝ նորութիւններուն ծանօթանալը օգտակար է: Երբ մի քանի օր այստեղ՝ առաջնագիծին
վրայ կ’անցընենք, սա արդէն հարազատ տեղ կը
դառնայ, եւ արդէն տեղանքին լաւ ծանօթ կ’ըլլանք
եւ արագ կը կողմնորոշուինք»:
Առաջնագիծ այցելել եւ զինուորական հիւրասիրութենէն հրաժարիլ անհնար է: Նախագահը
հրաւէրը սիրով կ'ընդունի: Թէյ եւ զրոյց՝ երկրի
ղեկավարին հետ: Ծառայութեան պայմաններուն
մասին պահեստազօրայինները Բակօ Սահակեանին պատմած են թէյի սեղանին շուրջ: Նախնական
պատրաստութենէ ետք անոնք մարտական այս
յենակէտին վրայ կը հերթապահեն առանց զինուորականներու: Փորձի շրջան անցընող զինուորականները կը կարեւորեն պահեստազօրայիններու
պատրաստուածութիւնը, անոնց ներկայութիւնը եւ
համատեղ ծառայութիւնը ժամկէտային ծառայող-

ներու հետ: «Ժամկէտային զինծառայողները, իրենց
կողքին տեսնելով զօրահաւաքային պաշարը, աւելի
հանգիստ կ'ըլլան, վստահ, որ անհրաժեշտութեան
պարագային պահեստազօրը կը կանգնի իրենց
կողքին՝ կատարելու մարտական խնդիրը»,- կ'ընդգըծէ գնդապետ Կարօ Ճալաւեանը, որուն ղեկավարած միաւորման կազմին մէջ են նաեւ պահեստազօրայինները:
Հանդիպումը առանց նուէրներու չանցաւ:
Պահեստազօրայիններու դիրքի աւագը, որ, ի դէպ,
դիրքին վրայ ամենափոքրն է տարիքով, բարեխիղճ
ծառայութեան համար նախագահէն ժամացոյց
ստացած է:
Նշենք, որ Սեպտեմբեր-Հոկտեմբերին զօրահաւաքային պաշարի ընդգրկմամբ պարապմունքները
տեղի կ'ունենան Արցախի պաշտպանութեան
բանակի բոլոր զօրամասերուն մէջ:

Վալանսի Պատուիրակութիւնը Արցախ Է
Արդէն մօտ մէկ տասնեակ յուշագիրեր կը
փաստեն Արցախի եւ Ֆրանսայի քաղաքներուն
միջեւ բարեկամական կապերու հաստատումը:
Առաջիններէն մէկը Ֆրանսայի մէջ քոյր-քաղաք
գտաւ Ստեփանակերտը: Ստեփանակերտի եւ
Վալանսի համագործակցութեան յուշագիրը 2015ին ստորագրուած է: Այցելութիւններու, փոխայցելութիւններու ծրագիրներ կային: 2016-ին Ապրիլեան պատերազմը ծրագիրներու ժամանակացոյցը
խմբագրեց, որոշ ծրագիրներ յետաձգեց:

Երեք տարի անց՝ 2018-ի Հոկտեմբեր 9-ին,
բազմամարդ պատուիրակութեամբ Արցախ գալը
Վալանսի քաղաքապետը կը գնահատէ որպէս
2015-ին սկսած բարեկամութիւնը խորացնելու, գործնական հարթութիւն տեղափոխելու հնարաւորութիւն: Ծրագիրները յետաձգուած են, սակայն, 3
տարի անց ալ անփոփոխ են. փորձի փոխանակումը
գերխնդիր է, Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին մէջ կայացած հանդիպումին վստահեցուցած
է Սուրէն Գրիգորեանը: «Սորվելու շատ բան ունինք
Վալանսէն՝ քաղաքային տնտեսութեան կառավարման հարցին մէջ: Պատերազմի տարիներուն մեր
քաղաքային տնտեսութիւնը գրեթէ ամբողջովին
ոչնչացուեցաւ: Տարիներու ընթացքին շատ բան
վերականգնած ենք, կառուցած: Բայց դեռ շատ
ընելիքներ ունինք»,- ընդգծած է Ստեփանակերտի
քաղաքապետը:

Վալանսի քաղաքապետ Նիքոլա Տարակոնը
երկրորդ անգամ ըլլալով Արցախ է: Կը վստահեցնէ՝
Ստեփանակերտն ու Վալանսը ոչ թէ քոյր քաղաքներ
են, այլ գաղափարակից: «Ստորագրուած յուշագիրով մենք ոչ միայն քոյր քաղաքներ ենք, այլեւ կը
կիսենք այն գաղափարները, որոնց հաւատարիմ
ենք ու մեր համակրանքը կ'արտայայտենք անկախութեան համար ձեր պայքարի հանդէպ»,- Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին մէջ կայացած
հանդիպումին վստահեցուցած է Վալանսի քաղաքապետ Նիքոլա Տարակոնը: Ան Ստեփանակերտի
քաղաքապետարանի աշխատակիցները Վալանս
հիւրընկալելու պատրաստակամութիւն յայտնած է:
Սուրէն Գրիգորեանը սիրով ընդունեց առաջարկը:
Երկուստեք համոզուած են՝ հեռաւորութիւնը քոյրքաղաքներու համագործակցութիւնը չի խանգարեր:

Այցի երկրորդ օրը՝ Հոկտեմբեր 10-ին, Ստեփանակերտի դպրոցները շրջելով՝ հիւրերը համոզուեցան, որ Ֆրանսան Արցախէն այնքան ալ հեռու չէ:
Առաջին հանդիպումը Ստեփանակերտի թիւ մէկ
դպրոցին մէջ էր: Դպրոցականներէն շատերը

ֆրանսացիներու հետ ազատօրէն կը շփուին
ֆրանսերէն: Իսկ բաց դասին ֆրանսացի հիւրերուն
ֆրանսերէն պատմեցի Արցախի, Ֆրանսայի, հայկական ու ֆրասական տօներու մասին՝ յաճախ
Վալանսէն ժամանած պատուիրակութեան անդամները մասնակից դարձնելով քննարկումներուն:
«Ես կը մտածեմ, որ շատ բան ունինք սորվելու
ձեզմէ: Դուք կառուցած, վերակառուցած էք ձեր երկիրը եւ կը շարունակէք՝ չնայած այն դժուարութիւններուն, որ կան, այն բարդութիւններուն, որ ունիք
սահմանին»,- զարմանքը չի թաքցներ Վալանսի
փոխքաղաքապետ Ֆրանք Դիրածոնեան-Թոմասը
եւ կը վստահեցնէ՝ հակառակ անոր որ ժամանակ
առ ժամանակ Արցախի սահմաններէն մտահոգիչ
լուրեր կը ստանան, Վալանսի մէջ շատերը կը
ցանկային միանալ պատուիրակութեան ու Ստեփանակերտ գալ:
Ստեփանակերտի մէջ Վալանսի պատուիրակները ծաղիկներ խոնարհած են Շառլ Ազնաւուրի
յիշատակին, ապա մասնակցած մեծ շանսոնիէի
անունը կրող կեդրոնին մէջ «Փոլ Էլիուարի տուն
Ֆրանքոֆոնի կեդրոն» հիմնադրամի կազմակերպած ցուցահանդէսին: Մշակոյթի կեդրոնի ճեմասըրահին մէջ ֆրանսական քաղաքակրթութեան
նուիրուած ձեռային աշխատանքներու ցուցահանդէս էր, ուր ներկայացուած են Ստեփանակերտի,
Շուշիի, Մարտունիի տարբեր դպրոցներու աշակերտներու, Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կեդրոնի սաներու աշխատանքները:
Շատ գործերու մէջ ֆրանսականն ու հայկականը
այնքան ներդաշնակ միաւորուած էին, որ նոյնիսկ
հիւրերը զարմացած էին:
Ստեփանակերտ
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ

ÌÝÝ¹³í³Ûñëª Î»ë³ñÇ³ ¶³Ûë¿ñÇ, Cesaré
ä³ïÙ³Ï³Ý »õ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏÝ»ñ
Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ Ï»¹ñáÝÁ ï³÷³ñ³Ï
¹³ßï³·»ïÝÇ ÙÁ íñ³Û Ï³éáõóáõ³Í ³Ûë
í³ÕÝç³Ï³Ý ù³Õ³ùÁ, å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ï
ÙÁ ³½·»ñáõ, Ýß³Ý³õáñ Ù»Í³Ù»ÍÝ»ñáõ »õ
¹¿åù»ñáõ ÍÝÝ¹³í³Ûñ »õ Ã³ï»ñ³µ»Ù »Õ³Í ¿:
²Ýáñª Ñ³Û»ñë Î»ë³ñÇ³ ³ÝáõÝÁ Ïáõ ï³Ýù,
ÇëÏ ÃÇõñù»ñÁ ¶³Ûë¿ñÇ Ï'³Ýáõ³Ý»Ý: Þñç³å³ïáõ³Í µ³ñÓñ³µ»ñÓ É»éÝ»ñáí, áñáÝóÙ¿
µ³ñÓñ³·áÛÝÁ ²ñ·¿áë-¾ñ×Ç³ë É»éÝ ¿, ÙÇ°ßï
ÓÇõÝ³Í³ÍÏ, Û³×³Ë ³Ùé³Ý ú·áëïáë ³ÙëáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ ÓÇõÝ¿ íñ³Ý »õ [³Û¹]
³éÃÇõª ßñç³Ï³ÛÇ ³Û·ÇÝ»ñáõÝ åïáõÕÝ»ñÁ
óñï³Ñ³ñ ÁÉÉ³Éáí µáÉáñáíÇÝ ÏÁ ÷×³Ý³Ý:
ÜáÛÝå¿ëª ´³ñë»Õ Ð³Ûñ³å»ï É»éÁ Çñ ë»å
Ï»óáõ³Íùáí, Ï³ñÍ»ë ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ µ»ñ¹Ç
ÙÁ Ï»ñå³ñ³ÝùÁ Ï'³éÝ¿:

²Ñ³¯ ³Ûë í³ÕÝç³Ï³Ý ù³Õ³ùÇÝ ßñç³å³ïÇÝ ë÷éáõ³Í, ø³ñ³ï»ñ¿ Ïáãáõ³Í µÉñ³ÏáÕÇÝ
ë÷éáõ³Í ³Û·ÇÝ»ñáõÝ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç ³Ù¿Ý³Ýß³Ý³õáñ »ÕáÕ, §¶³ë³ñ×»³ÝÝ»ñáõÝ ³Û·ÇÝ¦
³ÝáõÝáí ³Ýáõ³ÝÇ, Ù»ÍÙûñë ³Û·ÇÇÝ Ù¿ç, 1907
ú·áëïáë 15ÇÝ ³ßË³ñÑ »Ï³Í »Ù: Ø³ÝÏáõÃÇõÝë
ß³¯ï ÷áÃáñÏ³ÉÇ »Õ³Í ¿: ØÏñïáõÃ»³Ýë Å³ÙáõÝ Ñûñ»Ý³Ï³Ý »õ Ùûñ»Ý³Ï³Ý ·»ñ¹³ëï³ÝÇë
ÙÇç»õ, µ³õ³Ï³Ý í¿×»ñ Í³·³Í »Ý: Â»ñ áõ ¹¿Ù
áñáßáõÙÝ»ñ »õ å³Ûù³ñÝ»ñ ÙÕáõ³Í »Ý: ì»ñç³å¿ë... ã¿½áù ·»ïÇÝ ÙÁª ù»éÇÇë ÏáÕÙ¿Ý

Եղեռնը կը ''հալածէ'' մեզ: Մեր գիտակիցին
ու անգիտակիցին մէջ, մեր երէցներէն մեզի
աւանդուած եւ ժառանգուած շատ բաներու մէջ
ենթազգայաբար առկայ է ան: Հայութեան, մե՛ր
պատկանած ազգին ենթարկուած Ցեղասպանութեան այլեւայլ դրական ու ժխտական հետեւանքներուն - ակամայ թէ գիտակցաբար - կրողներն ենք մենք:
Մօտիկ անցեալին, Զարթօնքի էջերով հրատարկեցինք զէյթունցի տղեկ Յարութիւն Գալայճեանի յուշերը: Մեզմէ իւրաքանչիւրը ծանօթ
է (կամ ակնկալելի է որ ծանօթ ըլլայ) իր ընտանիքի եղեռնեան դրուագներուն: Ահա հրատարակութեան կու տանք ցեղասպանութեան ուրիշ անտիպ յուշագրութիւն մը: Ճիշտ է բոլոր
այս յուշագրութիւններուն մէջ ալ բռնահանում,
տարագրութիւն, համաճարակ, անապատ, անսւաղութիւն, կողոպուտ, սպանդ, մահ եւ նման
դրուագներ կան, բայց իւրաքանչիւրը զինք
միւսէն զատորոշող իւրայատկութիւններու, մանրամասնութիւններու տարբերութիւններ ունի:
Ատոնց համադրումը պիտի դառնար հայոց
դէմ կատարուած Ցեղասպանութեան մարդկային տառապանքի պատմութեան ուրիշ տեսակի
գիրք մը, որ դեռ կը սպասէ զինք յառաջացնողը:
Ստորեւ հրատարակութեան կու տանք կեսարացի տղեկի մը՝ Ռոպերթ Հայկազն Եսայեանի յուշերը:
Եսայեան ծնած է 1907ին: Տարագրութեան
(Կեսարիա-Հալէպ-Րաքքա-Հալէպ..), եւ որբանոցային (Հալէպ-Պոլիս-Քորֆու...) երկար թափառումներէ ետք, ան 1920ականներու սկիզբին
Յունաստանէն կ'ացնի Հալէպ՝ Պէյրութի վրայով: 1930ականներու աւարտին կը հաստատուի
Ճիւնի, ուր կը մահանայ 1981ին, արկածի հետեւանքով:
Եսայեան իր յուշերը սկսած է գրել 1970ականներու երկրորդ կէսին: Դժբախտաբար,
ան իր յուշերու գրառումը հասցուցած է մինչեւ
հազար իննհարիւր քսանականներու սկիզբը:
Յուշերը անաւարտ մնացած են իր անակնկալ
մահուան պատճառով:
Յուշագրութիւնը գրեթէ չունի ենթավերնագրեր: Զանոնք մենք աւելցուցած ենք անկիւնաւոր
փակագիծերով:
Ï'³é³ç³ñÏáõÇ ûï³ñ ³ÝáõÝ ÙÁ (èáå»ñÃ):
´³Ûó »Ïáõñ ï»ëª Ñ³½Çõ ù³Ñ³Ý³ÛÇÝ ÏÁ
Û³ÛïÝáõÇ ÙÏñïáõÃ»³Ý ÙÇçáóÇÝ, ³Ûë ³Ý·³Ù
³É ù³Ñ³Ý³Ý Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û: ØÇÝã ³Û¹ ù»éÇë,
Ë»Õ× »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÇÝ Ùûñáõù¿Ý µéÝ³Í Ï'áõ½¿
µéÝ³¹³ï»É, µ³Ûó Ù»ñÓ³õáñÝ»ñÁ ÙÇç³Ùï»Éáí
Ï'³Ýç³ï»Ý: ÊÝ¹ÇñÁ Ï'»ÉÉ¿ ³é³çÝáñ¹ ëñµ³½³ÝÇÝ Ùûï: ¸Çõ³Ý³·¿ï »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÁ
ÁÙµéÝ»Éáí Ï³óáõÃ»³Ý ÷³÷ÏáõÃÇõÝÁ, Ï'áñáß¿
áñ ³ÝáõÝë ÏáãáõÇ èáå»ñÃ-Ð³ÛÏ³½Ý »õ ³Û¹å¿ëáí ÏÁ Ï³ñ·³¹ñáõÇ ËÝ¹ÇñÁ:
ÌÝáÕùÝ»ñáõë »õ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõë Ù³ëÇÝ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
Ø»°ñ ÁÝï³ÝÇùÁ í»ó Ñá·Ç¿ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ.
Ñ³Ûñëª ¸³ÝÇ¿É êáõ×áõ-ºë³Û»³Ý: Ú»ï³·³ÛÇÝ
ëáõ×áõ (= çñÏÇñ) Ù³Ï¹ÇñÁ í»ñóÝ»Éáí, »Õ³Í
»Ýù ºë³Û»³Ý: Ø»¯ÍÑ³Ûñë, áñáõÝ ³ÝáõÝÁ
Ú³Ïáµ »Õ³Í ¿, çñÏÇñ Ï³Ù çñµ³ßË »Õ³Í ¿ »õ

Զգայուն հոգիի տէր, հայրենասէր, քաջ, ուշիմ, համարձակ տղեկի մը ամբողջ ապրումները
կ'արտացոլան այս յուշագրութեան մէջ: Յուշագրողը յաճախակի կը դիմէ շեշտի, երկարի,
կախմանկէտի օգտագործման, որոնք անձնական զգացումներն ու մեկնաբանութիւնները
ընդգծելու յաւելեալ միջոցներ կը հանդիսանան
իր արդէ՛ն իսկ զգայուն ու ջերմ հոգիէն գրուած
տողերը առաւել ապրումային դարձնելով:
Եսայեան ունի սահուն լեզու, հարուստ բառապաշար, դիտելու եւ խորաչափելու աչք ու
միտք, շեշտակի զգացականութիւն: Միտքերը
հաղորդական են, արտայայտչաձեւը՝ յստակ,
բառերը՝ ընդհանրապէս զուսպ: Յուշագրութեան
մէջ կան հատուածներ, ուր զգացական եւ ապրումային զեղումները ուրիշ բնութագրումներ կու
տան հանրածանօթ կարգ մը դէմքերու: Նման
պարագաներու հանդիպած ենք նաեւ այլ յուշագրութիւններու մէջ (ինչպէս հալէպահայ
հանրածանօթ բժիշկ Ալթունեանին հասցէին,
հակառակ իր բարեհամբաւութեան): Զանց
չառնելով այդ դրուագները, մենք կը կարծենք
որ անձնական տպաւորութիւնները չունին ընդհանրացման ուժ եւ դժուար թէ որեւէ ձեւով
արատաւորեն բնութագրուող անհատին ամբողջական դիմապատկերը, մանաւանդ որ տուեալ
դրուագները կրնան ունենալ համոզիչ այլեւայլ
ընդունելի կամ անընդունելի բացատրութիւններ:
Յուշագրութիւնը՝ 254 էջանի (իւրաքանչիւրը
քսանութ տող), ձեռագրուած է ճերմակ էջերու
վրայ: Ան լաւ պահպանուած է եւ դիւրընթեռնելի:
Ձեռագիրին պատճէնը մեզի յանձնեց իր
որդին՝ տիար Ռաֆֆի Եսայեանը, որուն կը
յայտնենք մեր շնորհակալութիւնը:
Բնագրին կատարած ենք նուազագոյն լեզւական եւ ուղղագրական հպումներ, քառակուսի
փակագիծերու մէջ կատարած ենք բառային
յաւելումներ՝ առաւել հասկնալի դարձնելու համար միտքը:
Յուշագրութեան կցած ենք տարրական ծանօթագրութիւն մը՝ նպատակ ունենալով յետագային - գիրքի ձեւով հրատարակելու ատեն աւելի ամբողջական ծանօթագրութեամբ օժտել
զայն:
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

ãáñë ½³õ³ÏÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë,
²É»ùë³Ý, Ü³½³ñ »õ ³Ù¿Ý³÷áùñÁª Ñ³Ûñëª
¸³ÝÇ¿É: ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ñûñ»Õµ³Ûñë ã»Ù ×³Ýãó³Íª
ÍÝáõÝ¹¿ë ³é³ç í³Ë×³Ý³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, µ³Ûó
Ñ³ñë³Ý ×³Ýãó³Í »Ù - ß³ï ³½Ýáõ³Ï³Ý
ïÇÏÇÝ ÙÁ ÎÇõÉ»ÝÇ³ ³ÝáõÝáí - »õ Çñ »ñÏáõ
½³õ³ÏÝ»ñÁª Ú³Ïáµ×³ÝÁ »õ Ü³ñÏÇ½Á:

Þ³ñ. 1
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã
Ü»ñÏ³Û³óáõÙ
Սասնայ ծռեր

յին երաժշտական թատրոնի բեմին
վրայ

Համերգ

Յարութիւն Չքոլեան - Հայկական հնչերանգներ. Տուտուկ
Զուռնայի Նեյ

•18/10/2018 19:00, 20/10/2018
19:00, 27/10/2018 19:00
•Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան
ազգային ակադեմական թատրոն
•Գր. Լուսաւորիչի 6 – հեռ.՝ (+374
10) 527 670
•2000 - 5000 դրամ
Բեմադրութեան հիմքը կը կազմէ
«Սասնայ ծռեր» հայ ժողովրդական
դիւցազներգութիւնն է։ Հերոսական
անպարտելի ոգի, դիւցազուններու
սխրանքներ եւ հայ ժողովուրդի՝ իր
ոսոխներուն դէմ մղած դարաւոր
պայքար։ Ներկայացումը հանդիսատեսին կը ներկայացնի նոր մօտեցումներ՝ ժամանակակից լուծումներով։

Մանկական

Փոքրիկ իշխանը

•16/10/2018 20:00
•Թումանեան ԿՂԶԻ
•Թումանեան 28\20, Հեռ. (+37494)
889 384
•3000 դրամ
Յարութիւն Չքոլեանը տաղանդաւոր երաժիշտ է, որ կը տիրապետէ
բազում երաժշտական գործիքներու
եւ մասնագիտացած է հայկական
փողային գործիքներու մէջ, ինչպիսիք են տուտուկը, զուրնան, շուին,
ինչպէս նաև քլարնեթը եւ նեյը։
Չնայած իր երիտասարդ տարիքին՝
Յարութիւնը կը համարուի հայկական ամենանշանաւոր գործիքի՝
տուտուկի մեծ վարպետներէն մէկը։

Ռուբէն Հախուերդեան

•17/10/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, Հեռ.՝ (+374
10) 545 742
•2000 – 10000 դրամ

Խաչատրեանը եւ ճազը

•17/10/2018 12:00
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
•Սայաթ-Նովա 4 – հեռ. ՝ (+374
10) 520 254, (+374 10) 563 243
•1000 դրամ
Անթուան տէ Սենթ Էքզիւփերիի
այլաբանական հեքիաթի բեմադրութիւնն է, որուն հիմքին ինկած է մանկութեան հրաժեշտ տալու զգացումը:
Փոքրիկ իշխանը իր ճանապարհին
կը հանդիպի Վարդին եւ Աղուէսին,
որ կը սորվեցնէ իրեն սիրել ընկերներն ու մտերիմները եւ մշտապէս
հոգ տանիլ անոնց մասին:

«Մոխրոտիկ». երազանքները կ'իրականանան

•20/10/2018 14:00
•Պետական կամերային երաժշտական թատրոն
•Պռօշեան փող. 1-ին փակուղի, 1
շէնք, հեռ.՝ (+374 10) 588 813
•1000 - 1500 դրամ
«Մոխրոտիկ» Պետական կամերա-

•18/10/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, Հեռ.՝
(+374 10) 545 742
•2000 - 7000 դրամ
Հոկտեմբեր 18ին՝ ժամը 19:00,
«Արամ Խաչատրեան» համերգասըրահին մէջ տեղի կ'ունենայ «Խաչատըրեանը եւ ճազը» խորագրով համերգ։ Այս համերգով կը կատարենք
Խաչատրեանի միջազգային 6րդ
փառատօնի հանդիսաւոր բացումը։
Յիշեցնենք, որ փառատօնը կը նուիրւի Արամ Խաչատրեանի 115ամեակին
եւ տեղի կ'ունենայ Հոկտեմբեր 18-էն
Նոյեմբեր 13։
Ծրագիրին մէջ՝ Արամ Խաչատըրեանի ստեղծագործութիւններու
ճազային մշակումներ

Բարեգործական համերգ՝
նուիրուած կրծքագեղձի քաղցկեղի դէմ պայքարին
•19/10/2018 19:00

•Արամ Խաչատրեան
համերգա-սըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, Հեռ. (+374
10) 545 742
•1000 - 8000 դրամ
Ծրագիր`
Մոցարթ. Սիմֆոնիա-համերգ ջութակի, ալտ եւ նուագախումբի համար /28-30 վ. Դաշնամուրի համերգ
թիւ 2 /20-22 վ. - Բրուխ. Շոթլանտական ֆանթազիա ջութակի եւ նուագախումբի համար
Մենակատարներ`
Պորիս Պելքին, ջութակ (Պելճիքա)
- Դաւիթ Աբրահամեան, ալտ
(Սպանիա), Արմէն Բաբախանեան,
դաշնամուր
Նուագապետ՝ Էդուարդ Թոփչեան

Լիլի Սեւոյեան. մենահամերգը` նուիրուած մեծանուն շանսոնիէ Շառլ Ազնաւուրի յիշատակին

•19/10/2018 19:00
•Նարեկացի արուեստի միութիւն
•Վարդանանց 16/1, Հեռ.՝ +(374
10) 580 105
•Մուտքը ազատ է
Հոկտեմբեր 19-ին՝ ժամը 19:00ին,
«Նարեկացի» արուեստի միութեան
մէջ տեղի կ'ունենայ Լիլի Սեւոյեանի
(ալտ) մենահամերգը` նուիրուած
մեծանուն շանսոնիէ Շառլ Ազնաւուրի
յիշատակին:
Միջոցառումին կը հնչեն Ս. Ռախմանինովի, Լ. Սեւոյեանի, Ֆ. Շուպերթի եւ Է. Միհրանեանի ստեղծագործութիւններէն:

Ալեքսեյ Չումաքովի համերգը Երեւանի մէջ

•21/10/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, Հեռ. (+374
10) 545 742
•5000 - 50000 դրամ

Ցուցահանդէս

«Տէր-Ղազարեաններու մանրարւեստ» ցուցահանդէս

•15/10/2018 17:30
•Երեւանի պատմութեան թանգարան
•Արգիշտի 1, Հեռ.՝ +(374 10) 568 109
•Մուտքը ազատ է
Միայն Էդուարդ Տէր-Ղազար-

եանին յաջողուեցաւ մեծ հանճարներ
Չափլինին եւ Փականինիին տեղաւորել ասեղի անցքի մէջ, ստեղծել
աշխարհի ամենափոքր ջութակը...
Իր մանրագլուխգործոցները որպէս
նուէր ստացան Ռոքֆելլերը, Ինտիրա
Կանտին, Խրիւշչովը, Էլիզապէթ II-ը
եւ այլք։
Աշխարհահռչակ մանրաքանդակագործ Էդուարդ Տէր-Ղազարեանի
ծննդեան 95ամեակի առթիւ Հոկտեմբեր 9-15 տեղի կ'ունենայ «Տէր-Ղազարեաններու մանրարուեստ» ցուցահանդէսը։

Ցուցահանդէս
նուիրուած
ՀՀ-ի մէջ Ֆրանքոֆոնի 2018-ի

•19/10/2018 11:00
•«Ալպերթ եւ Թովէ Պոյաճեան»
•Ա. Իսահակեան փող. 36, Հեռ.՝
+(374 10) 56-18-55
•Մուտքը ազատ է
Հայաստանի Գեղարուեստի Պետական ակադեմիայի գեղանկարչութեան ամպիոնի դասախօսներու աշխատանքներու ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ՝ նուիրուած
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Մէջ ՖՐԱՆՔՈՖՈՆԻ
2018 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԳԱԳԱԹՆԱԺՈՂՈՎԻՆ

Շնորհանդէս

«Լուսնի ասպետը» գիրքի
շնորհանդէս

•20/10/2018 15:00
•Նոյեան Տապան գրախանութ
•
Աբովեան 8, Հեռ. (+37412)
505 505
•Մուտքը ազատ է
Կը հրաւիրենք ձեզ ներկայ գտնըւելու գրող Արմինէ Մուրադեանի
«Լուսնի ասպետը» գիրքի շնորհանդէսին:
Գիրքը կը նուիրուի Հայկ Թորոյեանի եւ Ապրիլեան պատերազմի
հերոսներու յիշատակին:
Գիրքի հասոյթը պիտի փոխանցըւի Ապրիլեան պատերազմի մասնակից եւ հերոս Հրայր Պաղտասարեանին:

Փառատօն

Սուրճի եւ թէյի փառատօն

•19/10/2018 10:00, 20/10/2018 10:00
•Կարապի լիճ
•Երեւան, Տէրեան փող.
Փառատօնը իսկական տօն կը
դառնայ այս անուշաբոյր եւ թարմացընող ըմպելիքներու սիրահարներուն համար:

¾ç 08

ºñÏáõß³µÃÇ / 15.10.2018
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց Գանատայի Վարչապետին
¾ç 02

յուշահամալիր իր այցելութեան տպաւորութիւնները:
Զրոյցի ընթացքում Վեհափառ Հայրապետը եւ պրն. Ճասթին Տրիւդոն
խօսեցին խաղաղ, բարօր եւ ապահով աշխարհի կերտման գործում միջկրօնական երկխօսութեան կարեւորութեան մասին: Այս կապակցութեամբ
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ներկայացրեց Հայոց եկեղեցու ներգրաւուածութիւնը միջկրօնական եւ միջեկեղեցական երկխօսութիւններում, ինչպէս
նաեւ տեղեկացրեց ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորմանն
ուղղուած հոգեւոր առաջնորդների ջանքերի մասին:
Հանդիպմանն անդրադարձ կատարուեց քաղաքական գործիչների
կարեւոր պատասխանատուութեանը մարդկային կեանքում ողբերգութիւնների
կանխարգելման, անարդարութեան եւ տառապանքների յաղթահարման,
աղքատութեան վերացման գործում: Այս կապակցութեամբ Նորին Սրբութիւնը
վստահութեամբ ընդգծեց, որ Գանատայի երիտասարդ եւ եռանդուն
առաջնորդն ապագայի իր տեսլականով մեծ նպաստ կը բերի խաղաղ
աշխարհի կառուցմանը:
Հանդիպմանը ներկայ էին Մայր Աթոռի Արտաքին յարաբերութիւնների եւ
արարողակարգի բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ տ. Նաթան արքեպիսկոպոս
Յովհաննիսեանը, Գանատայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տ. Աբգար
եպիսկոպոս Հովակիմեանը եւ թեմական խորհրդի ներկայացուցիչներ:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01

Միացեալ Թագաւորութեան Դեսպանը Յոյս Կը Յայտնէ
Լիբանանի Կառավարութեան Շուտափոյթ Կազմաւորման
Կապակցութեամբ

Միացեալ Թագաւորութեան դեսպան Քրիս Ռամբլինկ ըսաւ, թէ Միացեալ
Թագաւորութիւնը յոյսով է, որ Լիբանան պիտի յաջողի մօտիկ ապագային ի
կատար ածել նախարարաց խորհուրդի կազմաւորումը: Այս մասին Կիրակի
հաղորդեցին Փաղագաւոր կուսակցութենէն, դեսպան Ռամբլինկի եւ նախկին
նախագահ ու կուսակցութեան փոխղեկավար Ամին Ժմայէլի միջեւ տեղի
ունեցած հանդիպումէն ետք:
«Միացեալ Թագաւորութիւնը, ինչպէս այլ երկիրներ, յոյսով է, որ Լիբանանի
նոր կառավարութիւնը պիտի կազմաւորուի մօտիկ ապագային: Մենք մեր
հերթին պատրաստ ենք օգնելու Լիբանանին պահպանելու երկրի անվտանգութիւնը, կայունութիւնը, ինքնիշխանութիւնը եւ բարգաւաճումը»,- մէջբերուած
է Ռամբլինկի խօսքը:

¾ç 02

ՀՀ Վարչապետը Ներկայ Գտնուած Է Երեւանի
Քաղաքապետի Երդմնակալութեան Արարողութեան
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ
նախագահ Արմէն Սարգսեանի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ծայրագոյն
Պատրիարք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հետ ներկայ գտնուած է Երեւանի
նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի պաշտօնը ստանձնելու երդման
հանդիսաւոր արարողութեան։ Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, այս
մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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³é³ù»ÉáõÃ»³Ý »õ ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ëáñ³å¿ë
·Çï³ÏÇóª Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 2002ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í §ê»åáõÑ Þ³Ñå³½»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý üáÝïÁ 2018-2019
ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ Ý³»õ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª
ÏñÃ³Ýå³ëï Û³ïÏ³óÝ»Éáí ²½·³ÛÇÝ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, ÙÇçÝ³Ï³ñ·
»õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý Û³×³ËáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ:
àõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ï°áõ½»Ýù Û³ÛïÝ»É, áñ §ê»åáõÑ Þ³Ñå³½»³Ý¦
ÎñÃ³Ï³Ý üáÝï¿Ý û·ïáõÇÉ ÷³÷³ùáÕ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ ËÝ¹ñáõÇ
Ý»ñÏ³Û³Ý³É Çñ»Ýó ½³õ³ÏÇÝ Û³×³Ë³Í ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ù³ñïáõÕ³ñáõÃ»³Ý, ºñÏáõß³µÃÇª 22 ÐáÏï»Ùµ»ñ¿Ý ºñÏáõß³µÃÇª 5 ÜáÛ»Ùµ»ñ 2018 ³ÝÑñ³Å»ßï ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Çñ»Ýó ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¹ÇÙáõÙÝ³·ñ»ñÁ£
ìëï³Ñ »Ýù, áñ §ê»åáõÑ Þ³Ñå³½»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý üáÝïÇ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙÁ Ëáñ³å¿ë åÇïÇ ·Ý³Ñ³ïáõÇ ²½·. í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
ÍÝáÕÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿:
§êºäàôÐ Þ²Ðä²¼º²Ü¦
ÎðÂ²Î²Ü üàÜîÆ ì²ðâàôÂÆôÜ

¶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

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Նեփալի Մէջ 8 Լեռնագնաց Զոհուած Է
Նեփալի մէջ Կուրճա Հիմալ գագաթը բարձրանալու ժամանակ մահացած է
առնուազն 8 լեռնագնաց: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով
«Քոմսոմոլսքայա բրավտա» պարբերականը, այս մասին կը տեղեկացնէ
«Ֆրանսփրես»ը:
Մահացածներէն չորսը ուղեկցորդներ են, ինչպէս նաեւ Հարաւային Քորէայի
հինգ լեռնագնացներ, որոնցմէ մէկը անյայտ կորսուած է:
Տեղի ոստիկանները յայտնած են, որ անոնք մահացած են այն ժամանակ,
երբ ձիւնամրրիկը աւերած է անոնց ճամբարը:
Անցեալ տարի Ապրիլին Նեփալի մէջ մահացած է զուիցերացի յայտնի
լեռնագնաց Ուելի Սթեքը: Ողբերգութիւնը տեղի ունեցած է, երբ վերջինս
Էվերեսթ բարձրանալու համար նախապատրաստական աշխատանքներ կը
տանէր:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù
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ï»õ
³
µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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