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Խմբագրական Ազդ

Նորութիւն §Զարթօնք¦էն

Յետայսու, «Զարթօնք»ի մէջ լոյս տեսնող կարգ
մը լուրերու եւ մանաւանդ թերթիս արտադրութիւնը
հանդիսացող հարցազրոյցներու կամ հաղորդագրութիւններու առնչուող տեսերիզները մեր
տպագիրին ընթերցողներուն տրամադրութեան
տակ կը դնենք գրութեան կողքին տեղ գտած QR
ծածկագրին միջոցաւ:
Ծածկագրէն կրնան օգտուիլ բոլոր անոնք,
որոնք ունին QR code reader կամ scanner բջիջային
հեռախօսի յաւելուածը (application):
«Զարթօնք»ի այս նորութիւնը համեստ փորձ
մըն է տպագիրը համացանցային աշխարհին հետ
կամրջելու ու համարկելու, որուն առաջին անգամ
օգտագործումի որպէս թուական խորհրդանշականօրէն ընտրեցինք երէկուայ թուականը՝ 16
Հոկտեմբեր 2018, որ տարեդարձն էր Հայ տպագիր
առաջին թերթին՝ Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին մէջ Յարութիւն Շմաւոնեանի հրատարակած
«Ազդարարին»:
Նշենք, որ 16 Հոկտեմբերը Հայրենիքի մէջ կը
նշուի, որպէս Հայ Մամուլի օր: Այս առիթով կը
շնորհաւորենք հայրենիքի թէ հայկական սփիւռքներու մէջ հրատարակուող մեր պաշտօնակիցները,
անոնց մաղթելով յաջողութիւն:
Մինչ նորարարութիւններու մէջ շատ յաճախ
առաջին ու ռահվիրայ «Զարթօնք»ի տպագրին, թէ
ելեկտրոնայինին կը մաղթենք յարատեւ վերելք եւ
զարգացում:
«Խմբ.»

e-mail: zartonkadl@gmail.com
P.O.Box: 11-617
Beirut-Lebanon
Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447
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Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը
Շատ Մօտ Է. Հարիրի

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Երեքշաբթի յոյս յայտնեց, որ նոր կառավարութեան կազմաւորումը բաւականին մօտ է:
«Ես գիտեմ, որ կառավարութեան կազմաւորումը,
ի հեճուկս ներդրուած բազմապիսի ջանքերուն,
երկար տեւեց, սակայն ուրախ եմ յայտնելու, որ ի
վերջոյ պիտի յաջողինք զայն վերջնականապէս ի
կատար ածել»,- ըսաւ Հարիրի Մեծ Սէրայլի մէջ
տուած ուղերձին մէջ:
Ի միջի այլոց, խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի նոյնպէս լաւատեսութիւն յայտնած է
կառավարութեան կազմաւորման կապակցութեամբ
եւ նշած, որ նկատառելի յառաջխաղացք կայ այդ
գործընթացին մէջ:

Պաապտայի Նախագահական Պալատին Մէջ Ժոմպլաթ Հանդիպում Ունեցաւ
Նախագահ Աունի Հետ

Ընկերվար-յառաջդիմական
կուսակցութեան
ղեկավար Ուալիտ Ժոմպլաթ Երեքշաբթի յետմիջօրէին հանդիպում ունեցաւ նախագահ Միշէլ Աունի հետ: Զրուցակիցները հիմնականօրէն անդրադարձան կառավարութեան կազմաւորման առնչուող
շարք մը խնդիրներու:
«Ալ Ժումհուրիա» տեղական օրաթերթին տուած
հարցազրոյցին մէջ, որ հրապարակուեցաւ Երեքշաբթի առաւօտեան, Ուալիտ Ժոմպլաթ յայտնած
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ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Հրաժարական Տուաւ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հրաժարական
տուաւ իր պաշտօնէն:
«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին
վարչապետը յայտարարեց ուղիղ եթերի ընթացքին:
«Ինչպէս ես ասել էի, այսօր հրաժարական եմ
տալիս Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնից»,- նշեց Փաշինեան:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան իր հրաժարականի մասին յայտնած էր
«Ֆրանս 24» հեռուստաընկերութեան հետ հարցազըրոյցի ժամանակ: Փաշինեան
նշած
էր,
որ
խորհրդարանական արտահերթ
ընտրութիւններու շուտափոյթ կայացման համար կը

պատրաստուի հրաժարական տալ մինչեւ Հոկտեմբեր 16, այդ պարագային ընտրութիւնները
տեղի կ'ունենան Դեկտեմբեր 9-ին կամ 10-ին:
Տեսանիւթը դիտել այստեղ տրամադրուած QR
ծածկագրով:
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Որո՞նք Են Ֆրանքոֆոնի Գագաթնաժողովի Հիմնական Արդիւնքները
ՆԱՐԵԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ
Հայաստանի մէջ կայացաւ երկրի անկախացումէն ի վեր ամենամաշտաբային միջազգային
իրադարձութիւնը՝ Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան 17րդ գագաթնաժողովը, որուն
ծիրէն ներս Հայաստանը երկու տարիով ստանձնեց
այդ կառոյցի նախագահութիւնը: Նման միջոցառումին կազմակերպումը, անշուշտ, պահանջած է
թէ՛ դիւանագիտական, թէ՛ կազմակերպչական
հսկայական ջանքեր: Այժմ, երբ գագաթնաժողովը
բարեյաջող կերպով աւարտած է, ցանկալի է
յետադարձ հայեացք նետել եւ գնահատել՝ ի՞նչ
տուաւ անիկա Հայաստանին:
Արդիւնքները ամփոփելու ատեն նախ եւ առաջ
անհրաժեշտ է արձանագրել, որ Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան գագաթնաժողովի
նախագահութիւնը (ՖՄԿ) մէկ երկրէն միւսը չի
փոխանցուիր յաջորդական կարգով, ինչպէս ընդունուած է շարք մը այլ կառոյցներու մէջ (օրինակ՝
ՇՀԿ, ԵՄ, ԵԱՏՄ): Կառոյցի նախագահութեան
ստանձնումը հայկական կողմի նախաձեռնողականութեան եւ աշխոյժ աշխատանքի արդիւնք է, ինչը
պէտք է գնահատել ըստ արժանւոյն:
Միջազգային կապերու ամրապնդում
Բաւական բարձր մակարդակի կազմակերպուած
նման լայնամաշտաբ միջոցառումի հիւրընկալումը,
անշուշտ, դրական ազդեցութիւն ունեցաւ Հայաստանի միջազգային հեղինակութեան վրայ: Հայաստան ժամանած էր 84 երկրի պատուիրակութիւն,
որոնցմէ 38ն ներկայացուած էր երկրի ղեկավարի
մակարդակով: Նման ներկայացուցչական մասնակցութիւնը մէկ կողմէ կը վկայէ նախապատրաստական աշխատանքներու բարձր արդիւնաւէտութեան, միւս կողմէ՝ Հայաստանի նկատմամբ
միջազգային հետաքրքրութեան մասին: Ամիսներ
առաջ տեղի ունեցած թաւշեայ յեղափոխութեան
արդիւնքով, գաղտնիք չէ, որ միջազգային հանրութեան մօտ Հայաստանի նկատմամբ ձեւաւորուած է
բաւական դրական ընկալում, ինչը կ'արտայայտուէր
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Ֆրետէրիք Շոբեն
Ֆրետէրիք Շոբեն (լեհերէն՝ Fryderyk Franciszek
Chopin 1 Մարտ 1810 - 17 Հոկտեմբեր 1849), լեհ
յօրինող, երգահան։
Ծնած է 1810ին Վարշաւայի մօտ գտնուող Ժելեազովայ Վոլլեայ գիւղը։ Աշխարհահռչակ երաժիշտ
եւ տաղանդաւոր դաշնակահար էր, սակայն չէր
սիրեր համերգներ տալ։
Շոբէն կը համարուի «ռոմանթիկ երաժշտութեան»

նաեւ Երեւանի մէջ տեղի ունեցած երկկողմ բարձրաստիճան հանդիպումներու ընթացքին:
Գագաթնաժողովի ծիրէն ներս Հայաստան ժամանած էր աւելի քան 3500 հիւր, իսկ Ֆրանքոֆոնի
գագաթնաժողովի լուսաբանման, «Ֆրանքոֆոն
լրագրողներու միջազգային միութեան» ժողովին
մասնակցելու համար՝ շուրջ 600 լրագրող: Նման
մեծաքանակ հիւրերու եւ լրագրողներու ներկայութիւնը բաւական լաւ հնարաւորութիւն էր աշխարհի
շուրջ 274 մլն ֆրանսախօսներու համար Հայաստանի եւ հայկականի վերաբերեալ իրազեկուածութեան բարձրացման տեսանկիւնէն:
Գագաթնաժողովը բաւական լաւ հնարաւորութիւն էր նաեւ ՀՀ արտաքին կապերու զարգացման
եւ ամրապնդման համար: 2003ին՝ որպէս դիտորդ,
2008ին որպէս միաւորուած անդամ, իսկ արդէն
2012էն՝ որպէս ՖՄԿ լիիրաւ անդամ, Հայաստանը
բաւական լաւ օգտագործած է կառոյցի ընձեռած
հնարաւորութիւնները՝ շարք մը երկիրներու հետ
հաստատելով դիւանագիտական յարաբերութիւններ, իսկ ուրիշներու հետ ալ աւելի ամրապնդելով
երկկողմ փոխգործակցութիւնը: Չնայած տարածամեծագոյն վարպետներէն մէկը։ Գրած է դաշնամուրային ստեղծագործութիւններ։ Ընկերը՝ Ռոպերթ
Շումանը, ըսած է, որ Շոբենի ստեղծագործութիւնները
կը նմանին «ծաղիկներով ծածկուած թնդանօթներու»:
Շոբենի երաժշտութեան հրաշալի յատկութիւններէն մէկը իր հասանելիութիւնն է, որ օժտուած է
բացառիկ մեղեդիութեան զգացումով։ Շոբեն ըսած
է, որ իր երաժշտութեան ոգին մէկ բառով կարելի է
արտայայտել. լեհերէն «ժալ» բառով։
Մանկութիւն
Շոբենի հայրը՝ Նիքոլայ Շոբենը, ֆրանսացի էր,
որ 1787ին երբ Շոբէն 16 տարեկան էր, գաղթած է
Լոթարինգայէն։ 1810ին Շոբէն մկրտուած է այն
եկեղեցիին մէջ, ուր իր ծնողքը պսակուած էր։ Նոյն
տարին Շոբենի ընտանիքը տեղափոխուած է Վարշաւա, ուր հայրը պիտի դասաւանդեր ֆրանսէրէն։
Շոբէն յաճախած է Վարշաւայի ճեմարանը 18231826 թուականներուն։ Շոբենի ընտանիքի բոլոր
անդամները ունէին երաժշտական տաղանդ։ Այսպիսով, Շոբենը փոքր տարիքէն հմտացած է երաժըշտութեան ասպարէզին մէջ։
Շոբենի առաջին դաշնամուրի ուսուցիչը եղած է
Wojciech Zywny-ն։ Սակայն տաղանդաւոր Շոբենը
շատ կարճ ժամանակի մէջ գերազանցեց իր
ուսուցիչը։ 7 տարեկան երեխան սկսած եր արդէն
մասնակցիլ ելոյթներու եւ ստեղծագործած էր 2

կան հեռաւորութեան՝ ափրիկեան, ասիական
երկիրներու հետ նման կապերու առկայութիւնը
Հայաստանի համար բաւական կարեւոր է՝ մէկ
կողմէ փոխգործակցութեան ներուժի բացայայտման
եւ իւրացման, միւս կողմէ՝ միջազգային տարբեր
հարթակներու վրայ համագործակցութեան տեսանկիւնէն: Երեւանեան գագաթնաժողովը այս
առումով եւս բաւական լաւ հարթակ ծառայեց ՖՄԿ
անդամ երկիրներու ներկայացուցիչներուն հետ ՀՀ
վարչապետի, նախագահի եւ ԱԳ նախարարի հանդիպումներու կազմակերպման, երկկողմ յարաբերութիւններու քննարկման, օրակարգի յստակեցման եւ, ինչու ոչ, նոր պայմանաւորուածութիւններու
ձեռքբերման համար:
Գագաթնաժողովը թերեւս աւելի կարեւորուեցաւ
Ֆրանսայի նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնի եւ Գանատայի վարչապետ Ճասթին Թրիւտոյի՝ Հայաստան կատարած այցով: Յատկանշական է, որ
Մաքրոնը նախագահի պաշտօնին առաջին անգամ
կ'այցելէր Հայաստան: Թէեւ այցը կը կրէր աշխա-

¾ç 07
պոլոնեզներ։
Պատանեկութիւն
Մինչեւ 13 տարեկան Շոբենը կրթութիւնը ստացած է տունը։ 1823ին տեղափոխուեցաւ Վարշաւայի
վարժարանը։ 1826ին Շոբեն հետեւեցաւ երաժշտական եռամսեայ դասընթացքներու։ 1826 թուականին
Շոբեն սկսաւ պաշտօնապէս ուսումնասիրել Էսների
հետ երաժշտական յօրինումներ։ Այս դասընթացքներու ժամանակ Շոբեն կրկին փաստեց իր տաղանդը։
1828ին ճամբորդութեան մը ընթացքին Շոբէն
մասնակցեցաւ քանի մը համերգներու։ Տարիներու
ընթացքին ան շարունակեց յօրինել եւ հասաւ մեծ
հռչակի ոչ միայն որպէս յօրինող, այլ նաեւ նուագող։
Աւելի ուշ, 1830ին Շոբէն, զգալով Լեհաստանի
ողբալի վիճակը (ապստամբութիւններու պատճառաւ) եւ տեսնելով Ֆրանսայի անհոգութիւնը այս
վիճակի նկատմամբ, գրեց «Յեղափոխական Էդիւտը Սի մինորի մէջ։
Վերջին տարիներ
1848ին Փարիզի մէջ ան տուաւ իր վերջին համերգը, ապա մեկնեցաւ Լոնտոն, ուր մասնակցեցաւ
քանի մը համերգի։ Շոբեն կը տառապէր անբուժելի
հիւանդութենէ, եւ այդ պատճառաւ չկրցաւ դասաւանդել։ Աղքատութեան հետեւանքով ան չէր կրնար
գոհացնել իր կարիքները։ Մահացաւ 1849ին, 39
տարեկանին:
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¾ç 03

Օտար Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ջնջուած Պսակադրութիւնը...

Պատահած է որ պսակադրութիւններ ջնջուած
են, զանազան պատճառներով։ Այդ պատճառները
կրնան ըլլալ հոգեբանական՝ երբ կողմերէն մէկը
յանկարծ անվստահ ըլլալով միտքը կը փոխէ։
Ամերիկացիները այս երեւոյթը կը կոչեն «Cold feet»
եւ առաց երկար-բարակ մտածելու անոր մասին
կ'անցնին-կ'երթան...
Ջնջուած պսակադրութեանց պատճառներէն
մին ալ կրնայ ըլլալ նիւթականը, եւ այս է մեր այսօրւան նիւթը։ Կար ժամանակ, երբ մարդիկ ամուսնութեան մը խրախճանքին հրաւիրուած ըլլալով՝
նուէրներով կ'երթային։ Այսօր, սակայն, սովորական
դարձած է, որ նուէրի փոխարէն մարդիկ նիւթական
օժանդակութիւն կատարեն։ Ինչո՞ւ, որովհետեւ
խրախճանքները շատ ծախսալից դարձած են:
Մեր պատմութեան հարսը (տես նկարը) ինքնութիւնը գաղտնի կը պահէ։ Ան դիմատետրի (Facebook)
վրայ նկարագրած է իր կեանքը, թէ ի՛նչպէս հանդիպած է իր նշանածին, ի՛նչպէս երկուքը միասին
ծրագրած են իրենց ամուսնական խրախճանքը եւ
վերջապէս թէ ինչո՛ւ հարկադրաբար ջնջած է իր
պսակադրութիւնն ու խրախճանքը։
Ուրեմն անոնք 14 տարեկանին հանդիպած են
իրար դպրոցին մէջ, 18 տարեկանին նշանուած են
եւ երբ 20 տարեկանին զաւակ մը ունեցած են, որոշեր են ամուսնանալ։ Իրենց ծրագրած ամուսնական
խրախճանքի ծախսերուն նախահաշիւը հասած է

60 հազար տոլարի։ Ուստի խնդրած են իւրաքանչիւր
հիւրէ, որ 1,500 տոլարով մասնակցի իրենց խրախճանքին, այլապէս թող բարեհաճի ներկայ չգտնուիլ...
Հոս փակագիծ մը բանալով կ'ուզեմ յիշել, որ
իրենց կնքամայրը որոշած է 5,000 տոլարով իր
մասնակցութիւնը բերել, իսկ փեսային ծնողքը
խոստացած է 3,000 տոլար։
Դժբախտաբար, սակայն, 8ը հրաւիրեալներ
պատասխանած են որ 1,500 տոլարով պիտի մասնակցին։ Ուրեմն, 60,000 տոլարի նախատեսուած
ծախսին համար միայն 20,000 տոլարի խոստում
ստացած ըլլալով՝ հարսը որոշած է յետս կոչել
պսակադրութիւնն ու ամուսնական խրախճանքը։
Առաւել, նշանածն ալ իրեն համամիտ չգտնուելով,
խզած է անոր հետ իր յարաբերութիւնը եւ որոշած է
երկու ամիսով երթալ Հարաւային Ամերիկայ եւ իր
կեանքը վայելել: Ա՛ռ քեզի հարսանեկան գայթաղկութիւն...

երեխաներ։
Կցուած նկարը դիտելով՝ կրնաք կարծիք մը
կազմել այդ տօնակատարութեան ճոխութեան եւ
զարդարանքին նկատմամբ...

Ծննդեան Աննախընթաց Տարեդարձ մը...

Մանուկի մը առաջին ծննդեան տարեդարձը
տօնախմբելը ընդունուած սովորութիւն մըն է, սակայն այդ հանդիսութեան ծախսը պէտք է ունենայ
չափ ու սահման։
Այս դէպքը կը պատահի Աւստրալիոյ Մելպուրն
քաղաքին մէջ։ Արդարեւ, 31 ամեայ մայր մը՝ Ճէքի
Լէմ, իր տղուն՝ Լէչլընի ծննդեան առաջին տարեդարձի տօնակատարութեան համար ծախսած է
12,650 աւստրալիական տոլար, այսինքն՝ 9,100
ամերիկեան տոլար։
Հարցազրոյցի մը ընթացքին ան յայտնած է, թէ
երբեք դժգոհ չէ, որ տղուն տարեդարձի տօնակատարութեան համար ան ծախսի չափն ու սահմանը
անցած է։ Թերեւս ալ իրաւունք ունի մեր նորելուկ
մայրը, երբ նկատի առնենք, թէ ան իր առաջին
յղութեան վիժում ունեցած է։
Ուրեմն երբ Լէչլըն ծնած է որպէս առողջ զաւակ,
անոր ուրախութիւնը զգլխած է Ճէքին եւ ան որոշած
է մեծածախս հանդիսութեամբ մը տօնախմբել
անոր առաջին տարեդարձը։ Այդ հանդիսութեան
հրաւիրուած են 125 մեծահասակ մարդիկ եւ 50

Հոս կ'ուզեմ բաղդատական մը ներկայացնել
այսօրուան մեր առաջին եւ երկրորդ դէպքերուն
կապակցութեամբ։ Առաջինին պարագային՝ հարս
ըլլալիքը պնդած է, որ հարսանեկան ծախսերուն
մասնակցին հրաւիրեալները։ Մինչդեռ երկրորդ
պարագային՝ մայրը իր նիւթականով հոգացած է
տարեդարձի բոլոր ծախսերը։ Անշուշտ հրաւիրեալներն ալ տօնակատարութեան գացած են նուէրներով, ըստ ընկալեալ սովորութեան։
Դժբախտաբար մեր հայ-ամերիկեան իրականութեան մէջ ալ տեղ գտած է հրաւիրեալներու
նիւթական օժանդակութեամբ ճոխ խրախճանքներ
սարքելու անհամ երեւոյթը...

Քար.- Մեր Բառերուն Ամենէն Փափուկը
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Մետաքս է, ծիածան է, աղօթք է, հէքիաթ է,
նազանք է, արցունք եւ ժպիտ է։ Ո՛չ, յարգելի
ընթերցող, այս ազնիւ եւ քնարական խօսքերը չեն
ուղղուած դէպի գեղեցկուհիի մը, անոր մազերուն,
կամ՝ դէպի անոր բանած նուրբ ասեղնագործութեան։
Այս խօսքերով հայ ժողովուրդը նկարագրած է՝
քարը։ Այո, այն կարծր նիւթը՝ որ ագուլիսցիի
համար «քօր» էր, զէյթունցիի եւ հաճընցիին համար
«քօյ», իսկ մուսա լեռցիի համար՝ «քուր», եւ որուն

վրայ նստած է ամբողջ ժողովուրդ մը, եւ որուն
քարհատ, քարտաշ եւ քարկոփ վարպետները,
իրենց քարածին ձեռքերով, դարեր շարունակ
ստեղծեր են քարակոթողներ, քարարձաններ եւ
«քարէ մատեաններ»։ Տեսնելու համար, թէ ինչպէ՛ս
քարացած բառ մը հայու մտածողութեան մէջ
փափկացաւ ու դարձաւ նոյնիսկ «սիմֆոնիա», ձեզ
կը հրաւիրեմ մտովի ճամբորդել Երեւանէն Սեւան
ուղղուող «Մ4» միջպետական ճանապարհ, կանգ
առնել անոր 14-րդ քիլոմեթրի վրայ, ու դիտել մեր
աշակերտները, որոնք հանրաշարժէն իջած՝ ճամբու եզրին կը հաւաքեն «սատանի եղունգ»։ (Ժողովուրդը այսպէս կը կոչէ հրաբխային, ապակենման, կիսաթափանցիկ այն սեւ քարը, որ երկրաբանական
շրջանակներու մէջ յայտի է որպէս «օպսիտիան»։
– Պարոն, նոյն քարերն են հոս կամ հոն։
Տղաները ինչո՞ւ վեր-վեր կ՚ելլեն։
– Այո… Մեղեդի, երբ տղայ զաւակ ունենաս կը
հասկնաս։
Երբ աշակերտներու մեծամասնութիւնը մեր
մօտակայքն է ու տաբատի մը գրպանը լեցնելու
չափ քար հաւաքելով զբաղած է, Շանթն ու Աւօն,
հայկական լեռնաշխարհի պարզ զաւակներ, քարեր
գլորելով դարվար՝ սկսած են բլրակի վրայ բարձ-

րանալ։ Անոնք քոթոթներու կը նմանին, որոնք կը
սիրեն խաղի համար մայր արջուկի գլուխը կամ
ուսը մագլցիլ։
– Մեղեդի, թէեւ «քար» բառին բուն իմաստն է
«կարծր», ու գիտնականներ թող շարունակեն
չափել ու կշռել անոր նիւթական յատկութիւնները,
տե՛ս հայու երեւակայութիւնը ինչպէ՛ս նրբացուցեր է
զայն։ Սուրբ Գիրքի մէջ ան գործածուած է «գոհար,
ակունք» իմաստով, ուրկէ կու գայ Գեղարդի քարափոր տաճարի մէջ ձեր երգած «շարական»ներուն
իմաստի մեկնաբանութիւնը։ Իւրաքանչիւր տօնի
համար յատուկ ստեղծուած այդ հոգեւոր երգերու
շարքը կը ստուգաբանուի որպէս թանկագին քարերու՝ «ակն»ներու շարք՝ «շար-ական»։ Իսկ եթէ
երգ է քարը, նախերգանքը պէտք է, որ կատարէ
Վահան Տէրեանը։ Կը յիշե՞ս «Մի՛ խառնէք մեզէ
բանաստեղծութիւնը։
– Այո, ա՚ն, որ Նաիրան արտասանեց արտասանութեան երեկոյին։
– Այո, այդ մէկը, ուր Տէրեանը աշխարհին կը
յորդորէ.
«Չի հասկանայ ձեր հոգին եւ ծոյլ, եւ օտար,
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Ֆութպոլ

Եւրոպայի Ազգերու Լիկա

Փորթուկալ, Հոլանտա, Իտալիա Եւ Անգլիա Յաղթական

Հինգշաբթի օր սկսան Եւրոպայի Ազգերու Լիկայի 3¬րդ հանգրուանի
մրցումները։ Առաջին լիկային մէջ Փորթուկալ փաստեց որ զօրաւոր
հաւաքական մըն է նոյնիսկ առանց Քրիսթիանօ Ռոնալտոյի, երբ յաղթական
վերադարձաւ Լեհաստանի դաշտէն։ Ռոպերթ Լեվանտովսքի կատարեց իր
100¬րդ մրցումը Լեհաստանի հաւաքականին հետ։ Երկրորդ Լիկային մէջ
Ռուսիա յուսախաբ ըրաւ իր համակիրները, երբ առանց կոլերու հաւասարեցաւ
Շուէտի հետ։ Երրորդ Լիկային մէջ Սերպիա գրաւեց չորրորդ խմբակի
առաջատարի դիրքը յաղթելէ ետք Մոնթենեկրոյին։ Չորրորդ լիկային մէջ,
Հայաստանի հաւաքականը կատարեց իր 3¬րդ մրցումը իր դաշտին վրայ
մրցելով 4¬րդ դիրքը գրաւող Ճիպրալթարի հաւաքականին դէմ։ Այս նոր
մարզիչ Արմէն Կիւլպուտաղեանցի առաջին մրցումն էր հաւաքականին հետ։
Հակառակ Հայաստանի յստակ առաւելութեան տուգանային հարուածներու եւ
դիպուկ հարուածներու թիւով, կոլ չնշանակուեցաւ։ 50¬րդ վայրկեանին
Ճիպրալթար ստացաւ տուգանային հարուածի իրաւունք եւ Չիփոլինա
նշանակեց մրցումին միակ կոլը։ Ստորեւ տեսնել արձանագրուած արդիւնքները.
Ա.Լիկա
Ա.խմբակ. - Հոլանտա ¬ Գերմանիա 3¬0
կոլեր.Վան Տայք 30, Տեփայ 86, Վիյնալտում 90+3, փոխ.Փրոմէս, Պլինտ
Դասաւորում.1¬Ֆրանսա 4 կէտ 2¬1, 2¬Հոլանտա 3 կէտ 4¬2, 3¬Գերմանիա
1 կէտ 0¬3
Բ.խմբակ. - Պելճիքա ¬ Զուիցերիա 2¬1
կոլեր.Լուքաքու 58, 84 փոխ.Մէօնիէ, Մերթենս ¬ Կավրանովիչ 76, փոխ.
Էլվետի
- Իսլանտա ¬ Զուիցերիա 1¬2
կոլեր.Ֆինպոկասոն 81, փոխ.Սիկուրիոնսոն ¬ Սեֆերովիչ 52, Լանկ 67,
փոխ.Խաքա, Շաքիրի
Դասաւորում.1¬Պելճիքա 2 մ.6 կէտ 4¬2, 2¬Զուիցերիա 3 մ.6 կէտ 9¬3,
3¬Իսլանտա 3 մ. 0 կէտ 1¬11
Գ.խմբակ. - Լեհաստան ¬ Փորթուկալ 2-3
կոլեր.Փիաթէք 18, Պլաշչիքովսքի 77, փոխ.Քուրզաուա, Լեվանտովսքի ¬
Ա.Սիլվա 31, Կլիք սխալ.42, Պ.Սիլվա 52, փոխ.Փիցցի, Քարվալիօ
- Լեհաստան ¬ Իտալիա 0¬1
կոլ.Ք.Պիրակի 90+2
Դասաւորում.1¬Փորթուկալ 2 մ.6 կէտ 4¬2, 2¬Իտալիա 3 մ.4 կէտ 2¬2,
3¬Լեհաստան 3 մ. 1 կէտ 3¬5։
Դ.խմբակ. - Խրուաթիա ¬ Անգլիա 0¬0
- Սպանիա ¬ Անգլիա 2-3
կոլեր.Փ.Ալքասէր 58, Ս.Ռամոս 90 7, փոխ.Ասենսիօ, Սեպայոս ¬ Սթըրլինկ
16, 38, Ռեշֆըրտ 29, փոխ.Ռեշֆըրտ, Քէյն 2
Դասաւորում.1¬Սպանիա 3 մ.6 կէտ 10¬4, 2¬Անգլիա 3 մ.4 կէտ 4¬4,
3¬Խրուաթիա 2 մ. 1 կէտ 0¬6։
Բ.Լիկա
Ա.խմբակ. ¬ Սլովաքիա ¬ Չեխիա 1¬2
կոլեր.Համշիք 62 ¬ Քրմենչիք 52, Շիք 76, փոխ.Տոշքալ 2
Դասաւորում.1¬Ուքրանիա 6 կէտ 3¬1, 2¬Չեխիա 3 կէտ 3¬3, 3¬Սլովաքիա 0
կէտ 1¬3
Բ.խմբակ. ¬ Ռուսիա ¬ Շուէտ 0¬0
¬ Ռուսիա ¬ Թուրքիա 2¬0
կոլեր.Նէօյսթատթէր 20, Չերիշեւ 78, փոխ.Կոլովին
Դասաւորում.1¬Ռուսիա 3 մ. 7 կէտ 4¬1, 2¬Թուրքիա 3 մ.3 կէտ 4¬6, 3¬Շուէտ
2 մ. 1 կէտ 2¬3։
Գ.խմբակ. ¬ Աւստրիա ¬ Հիւս.Իրլանտա 1¬0
կոլ.Արնոթովիչ 72, փոխ.Զուլի
¬ Պոսնիա Հերցեկովինա ¬ Հիւս.Իրլանտա 2¬0
կոլեր.Է.Ծեքօ 27, 73, փոխ.Վիշչա, Փիանիչ
Դասաւորում.1¬Պոսնիա 3 մ. 9 կէտ 5¬1, 2¬Աւստրիա 2 մ.3 կէտ 1¬1, 3¬Հիւս.
Իրլանտա 3 մ. 0 կէտ 1¬5։
Դ.խմբակ. ¬ Իրլանտա ¬ Դանիա 0¬0
Դասաւորում.1¬Դանիա 4 կէտ 2¬0, 2¬Կալէս 3 կէտ 4¬3, 3¬Իրլանտա 1 կէտ
1¬4։

Գ.Լիկա
Ա.խմբակ.¬ Իսրայէլ ¬ Սկովտիա 2¬1
¬ Իսրայէլ ¬ Ալպանիա 2¬0
Դասաւորում.1¬Իսրայէլ 3 մ. 6 կէտ 4¬2, 2¬Սկովտիա 2 մ. 3 կէտ 3¬2,
3¬Ալպանիա 3 մ.3 կէտ 1¬4
Բ.խմբակ.
¬ Յունաստան ¬ Հունգարիա 1¬0, կոլ.Միթրօկլու 65, փոխ.Ցիմիքաս
¬ Էսթոնիա ¬ Ֆինլանտա 0¬1, կոլ.Փուքքի 90+1, փոխ.Լոտ
¬ Էսթոնիա ¬ Հունգարիա 3¬3
¬ Ֆինլանտա ¬ Յունաստան 2¬0
կոլեր.Սոյիրի 46, քամարա 89, փոխ.Լոտ
Դասաւորում.1¬Ֆինլանտա 12 կէտ 5¬0, 2¬Յունաստան 6 կէտ 3¬4,
3¬Հունգարիա 4 կէտ 5¬6, 4¬Էսթոնիա 1 կէտ 3¬6։
Գ.խմբակ.
¬ Պուլկարիա ¬ Կիպրոս 2¬1
¬ Նորվեկիա ¬ Սլովենիա 1¬0, կոլ.Օ.Սելնէս 45+5
Դասաւորում.1¬Պուլկարիա 9 կէտ 5¬2, 2¬Նորվեկիա 6 կէտ 3¬1, 3¬Կիպրոս
3 կէտ 3¬5, 4¬Սլովենիա 0 կէտ 2¬5։
Դ.խմբակ. ¬ Լիթուանիա ¬ Ռումանիա 1¬2
¬ Մոնթենեկրօ ¬ Սերպիա 0¬2, կոլեր.Միթրովիչ տուգ.18, 81
¬ Ռումանիա ¬ Սերպիա 0¬0
¬ Լիթուանիա ¬ Մոնթենեկրօ 1¬4
Դասաւորում.1¬Սերպիա 8 կէտ 5¬2, 2¬Մոնթենեկրօ 7 կէտ 6¬3, 3¬Ռումանիա
6 կէտ 4¬3, 4¬Լիթուանիա 0 կէտ 2¬9։
Դ.Լիկա
Ա.խմբակ.
¬ Վրաստան ¬ Անտորրա 3¬0
¬ Լաթվիա ¬ Ղազախստան 1¬1
Դասաւորում.1¬Վրաստան 9 կէտ 6¬0, 2¬Ղազախստան 2 կէտ 2¬4,
3¬Լաթվիա 2 կէտ 1¬2, 4¬Անտորրա 2 կէտ 1¬4
Բ.խմբակ.
¬ Պելառուսիա ¬ Լիւքսեմպուրկ 1¬0
¬ Մոլտովա ¬ Սան Մարինօ 2¬0
¬ Պելառուսիա ¬ Մոլտովա 0¬0
¬ Լիւքսեմպուրկ ¬ Սան Մարինօ 3¬0
Դասաւորում.1¬Լիւքսեմպուրկ 9 կէտ 10¬1, 2¬Պելառուսիա 8 կէտ 6¬0,
3¬Մոլտովա 5 կէտ 2¬4, 4¬Սան Մարինօ 0 կէտ 0¬13։
Գ.խմբակ. ¬ Ֆարօ Կղզիներ ¬ Ատրպէյճան 0¬3
¬ Քոսովօ ¬ Մալթա 3¬1, ¬ Ատրպէյճան ¬ Մալթա 1¬1
¬ Ֆարօ Կղզիներ ¬ Քոսովօ 1¬1
Դասաւորում.1¬Քոսովօ 8 կէտ 6¬2, 2¬Ատրպէյճան 6 կէտ 5¬2, 3¬Ֆարօ
Կղզիներ 4 կէտ 4¬7, 4¬Մալթա 2 կէտ 4¬8։
Դ.խմբակ.
¬ Հայաստան ¬ Ճիպրալթար 0¬1, կոլ.Չիփոլինա տուգ.50
¬ Մակեդոնիա ¬ Լիխթընշթայն 4¬1
Դասաւորում.1¬Մակեդոնիա 9 կէտ 8¬1, 2¬Լիխթընշթայն 3 կէտ 4¬6,
3¬Հայաստան 3 կէտ 2¬4, 4¬Ճիպրալթար 3 կէտ 1¬4։

Այսօրուան Մրցումներու Յայտագիր

Ստորեւ տեսնել այսօրուան մրցումներու յայտագիրը (փակագիծերու մէջ`
խումբին դիրքը).
ԿԻՆԵՐՈՒ ՉԵՄՓԻԸՆԶ ԼԻԿԻ 1/8¬ՐԴ ԱՒԱՐՏ.ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ԵՐԹ
Ժամը 19։30 Լիլըսթրէօմ (Նոր.) ¬ Պրէօնտպի (Դան.)
Ժամը 19։30 Լինքէօփինկ (Շուէտ) ¬ Փարի Սէն Ժերմէն (Ֆր.)
Ժամը 19։30 Պարսելոնա (Սպան.) ¬ Կլասկօ Սիթի (Սկովտիա)
Ժամը 20։00 Զուրիխ (Զուից.) ¬ Պայըրն Միւնիխ (Գեր.)
Ժամը 20։00 Այաքս Ամսթերտամ (3) ¬ Օլիմփիք Լիոնէ (2)
Ժամը 20։00 Վոլֆսպուրկ (Գեր.) ¬ Աթլեթիքօ Մատրիտ (Սպան.)
ՍԵՐՊԻՈՅ ԲԱԺԱԿԻ 1/16¬ՐԴ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆ
Ժամը 16։00 Նափրետաք Քրուշեվաց (6) ¬ Մեթալաց (Բ.Դաս.)
Ժամը 19։00 Տինամօ Վրանիէ (16) ¬ Ցրվենա Զվեզտա (1)
ՊՐԱԶԻԼԻ ԲԱԺԱԿԻ ԱՒԱՐՏԱԿԱՆ ՀԱՆԳՐՈՒԱՆԻ ԴԱՐՁ
Ժամը 03։45 Քորինթիընզ (11) ¬ Քրուզեյրօ (10)
ԹԵՆԻՍԻ ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ԿԻՆԵՐՈՒ ՄՐՑԱՇ.1/8¬ՐԴ ԱՒԱՐՏ.ՀԱՆԳՐ.
Ժամը 11։00¬էն սկսեալ «beinsports» կայանէն
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Մշակութային Արձագանգ
«Քեզ Համար, Ազնաւուր» Համերգային
Ծրագիր Հոկտեմբեր 29ին Եւ 30ին

Ռիատի Պէյրութ Շահեցաւ Տիտղոսը

Լիբանանի պասքեթպոլի ախոյեանութեան որպէս սկիզբ տեղի ունեցաւ
Սիւփըր Բաժակի մրցումը ախոյեան «Հ.Մ.Ը.Մ»ին եւ «Ռիատի Պէյրութ»ին
միջեւ «Ֆուատ Նաուֆալ» մարզադաշտին վրայ։ Առաջին քառորդին «Հ.Մ.Ը.Մ.»
յառաջ անցաւ 22¬17 հաշիւով։ Երկրորդ քառորդի աւարտին «Հ.Մ.Ը.Մ» կը
յաղթէր 43¬30 հաշիւով։ Երրորդ քառորդին, «Ռիատի» մօտեցաւ «Հ.Մ.Ը.Մ»ին
շնորհիւ նորեկ Մարք Լայընզի երեք կէտնոցներուն եւ քառորդը աւարտեցաւ
յօգուտ «Հ.Մ.Ը.Մ»ի 59¬57 հաշիւով։ Լայընզ ստեղծեց տարբերութիւնը 4¬րդ
քառորդին եւ «Ռիատի Պէյրութ» յաղթեց 87¬72 հաշիւով։ «Հ.Մ.Ը.Մ.»ի կազմէն
փայլեցան Հոճ եւ Ճոնսըն։

ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլ Լիբանանի Աղջկանց Պասքեթպոլի
Բ. Դասակարգի Ախոյեան

Շարունակելով իր յաղթարշաւը, ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլի աղջիկները,
անցնող շաբաթավերջին Լիբանանի պասքեթպոլի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան մասնակցելու ուղեգիրը ապահովելէ ետք, Կիրակի օր՝ 53-50
արդիւնքով պարտութեան մատնեցին Եու.Էս.Ժի-ն եւ շահեցան Լիբանանի
պասքեթպոլի Բ. դասակարգի ախոյեանութեան տիտղոսը:
Աւարտականի մրցումը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 14 Հոկտեմբեր 2018,
կէսօրէ ետք ժամը 4-ին, Լուէյզիի մարզադաշտին մէջ: Մրցումը ընթացաւ
հաւասար եւ սուր պայքարով: Երկու կազմերը անզիջում պայքար տարին
շահելու ախոյեանութեան տիտղոսը: Մեր աղջիկները
վերջաւորութեան
տարին արժանի յաղթանակ եւ պարտութեան մատնեցին իրենց մրցակիցը:
Նշենք, թէ ՀԵԸ Անդրանիկի ընտանիքը յառաջիկայ մարզական տարեշըրջանին երկու տարբեր կազմերով պիտի մասնակցի աղջկանց պասքեթպոլի
ախոյեանութեան մրցումներուն՝ ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութ եւ ՀԵԸ Անդրանիկ
Սին Էլ Ֆիլ:
Ջերմապէս կը շնորհաւորենք ՀԵԸ Անդրանիկ Սին Էլ Ֆիլի աղջկանց
խումբը, անոր մարզչական կազմը, պատասխանատուները եւ համակիրները
այս զոյգ յաղթանակներուն առիթով:

Ալեքսանդր Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային
ակադեմիական թատրոնէն ներս, Հոկտեմբեր 29ին եւ 30ին պիտի կայանայ
«Քեզ համար, Ազնաւուր» համերգային ծրագիրը՝ նուիրուած մեծ երգիչ Շառլ
Ազնաւուրի յիշատակին:
Համերգային ծրագիրին պիտի մասնակցին Հայկ Պետրոսեան, Իվեթա
Մուկուչեան, Գոռ Սուճեան, Սոնա Ռուբէնեան, Մաշա Մնջոյեան, Էրիկ, Սեւակ
Ամրոյեան, Նայիրա Մանուչարեան, Աղուան Պապոյեան, Էվա Ոսկանեան:
Համերգային ծրագիրի յատուկ հիւրը պիտի ըլլայ Վարդան Պետրոսեան:
Լրացուցիչ տեղեկութիւններու համար կրնաք հեռաձայնել հետեւեալ
համարով՝ 094-44-70-80։

Նշանաւոր Հայեր
Հայ Բազկամարտիկը Թուրքիոյ Մէջ
Դարձած Է Աշխարհի Ախոյեան

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս Հասաւ Լիբանանի Պասքեթպոլի
Գ. Դասակարգի Ախոյեանութեան ,Ֆայնըլ Ֆորե Հանգրուանը

Կիրակի, 14 Հոկտեմբեր 2018ի երեկոյեան, Լիբանանի աղջկանց պասքեթպոլի Գ. դասակարգի ախոյեանութեան երկրորդ հանգրուանի մրցումներուն,
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս՝ 50-38 արդիւնքով պարտութեան մատնեց Հիլալ
ալ Նասրը եւ հասաւ ,Ֆայնըլ Ֆորեի հանգրուանը: Մրցումը տեղի ունեցաւ
Շիահի մարզադաշտին մէջ:
,Ֆայնըլ Ֆորե հանգրուանի առաջին մրցումը յաղթելու պարագային, ՀԵԸ
Անդրանիկ Անթիլիասի աղջիկները, ըստ ֆետերասիոնի կանոնագրութեան,
ինքնաբերաբար կը բարձրանան Բ. դասակարգ եւ կը հասնին աւարտական
մրցումին: Աւարտականին յաղթող խումբը պիտի դառնայ ախոյեանութեան
տիտղոսակիր :
Յաջողութիւն կը մաղթենք ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի մարզուհիներուն:

Թուրքիոյ Անթալիա քաղաքին մէջ տեղի ունեցող բազկամարտի աշխարհի
երիտասարդական առաջնութեան Հայաստանի ներկայացուցիչ Դաւիթ
Դադիկեան ոսկէ մետալ շահած է 90+ դասակարգին մէջ:
Դադիկեան մրցումը սկսած է 1/16 եզրափակիչէն եւ, յաղթելով 2 ղազախ,
2 ռուս եւ թուրք մրցակիցներուն, դարձած է աշխարհի ախոյեան, կը փոխանցէ
news.am-ը:
Դաւիթ Դադիկեան կը ծառայէ Հայոց բանակին մէջ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²ëïáõ³Í ½ÇÝù ÷³ëï³µ³Ý ëï»ÕÍ³Í ¿ñ »õ
Çñûù ³É Éáõë³Ñá·Ç Ùûñë ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ »Õ³Í
¿ñ úÝÝÇÏÁ ÷³ëï³µ³Ý »õ èáå»ñÃÝ ³É µÅÇßÏ
Ï³ñ¹³óÝ»É »õ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ, ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï ã³ñ³ã³ñ »õ ³ÝËÝ³Û
Ï'³ßË³ï¿¯ñ...: ºõ ³Û¹ ¹Ç½³Í ·áõÙ³ñÁ 115
(Ñ³ñÇõñ ï³ëÝ»õÑÇÝ·) ûëÙ. ÑÝãáõÝ áëÏÇÝ áñ
åÇïÇ ÁÉÉ³ñ Ù»ñ ³å³·³Û áõëÙ³Ý ¹ñ³Ù³·ըÉáõËÁ... Ù»Í í³×³é³Ï³ÝÇ ÙÁ ¹ñ³Ù³·ÉáõËÁ
»Õ³õ... ·³½³Ý íáÑÙ³ÏÝ»ñáõ Ëñ³Ë×³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý·ëï³å³ï³éÝ»ñ...: ÆëÏ »ë
áñ ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý³÷áùñÝ ¿Ç, ³ñï³Ï³ñ· ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ï¿ñ ÍÝ³Í É³Ïáï ÙÁÝ ¿Ç: ºñµ ³ùëáñ
»É³Ýùª Ñ³½Çõ »ûÃÁ ï³ñ»Ï³Ý ³ãùÁ µ³ó,
ã³ñ³×Ç×Ç, ³Ýí³Ë »õ ³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ åñåïáÕ
[ïÕ³Û ÙÁÝ ¿Ç]:
¶³Éáí îÇ·ñ³ÝáõÑÇ ÷áùñ ùñáçë, Ñ³½Çõ áõÃ³Ùë»³Û Ýáñ³ÍÇÝ ÙÁ Ùûñë ·ñÏÇÝ íñ³Û, ½³ÛÝ
Ïñ»Éáí ã³÷ã÷»óÇÝù ë³ñ áõ Óáñ, ÏÇ½Çã ³ñ»õáõÝ ï³Ï ÙÇÝã»õ Ù»ñ Ñ³ëÝÇÉÁ í»ñç³Ï¿ïÁª
¶áÕ·áÃ³, ³ÛëÇÝùÝ ð³ùù³, î¿ñ ¼ûñÇÝ ÙûïÁ...
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇ ÇÙ Ù³ëÇëª ³Ý½áõëå,
»éáõÝ »õ Ëáñ³Ù³ÝÏ ÷áùñÇÏ ÙÁÝ ¿Ç: ê³ ³É
å¿ïù ¿ å³ïÙ»Ù: ²ëïáõÍáÛ á¯Õç å³Ñ³ÍÁ á»õ¿
ëáõ°ñ, Ï³Ù É³°Ëï, Ï³Ù ÷áñÓ³Ýù, ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ, Ãßáõ³éáõÃÇõÝ, ³ÝûÃáõÃÇõÝ, ëá°í »õ ëå³Ý¹
ã»Ý ÏñÝ³ñ ëå³Ý»°É, áãÝã³óÝ»É...
ºñµ ÍÝ³Í »Ù, ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë ³Ýóª ³ÝÍ³ÝûÃ
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ ½Çë ÏÁ í³ñ³Ï¿ »õ µáÉá¯ñ
Ù³ñÙÇÝë áõ ÝáÛÝÇëÏ ³ãù»ñë í¿ñù»ñáí ÏÁ
å³ï¿ »õ ¹»Õ áõ ¹³ñÙ³Ý, µÅÇßÏª ÑÇÝ áõ Ýáñ,
»õñáå³óÇ Ï³Ù ï»Õ³óÇ û·áõï ã»Ý áõÝ»Ý³ñ:
²ÙÇëÝ»ñ »õ ï³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï áëÏÇ ÏÁ
Ã³÷»Ý... Ç½áõ¯ñ... ³ÛÉ»õë Ù¿Ï ÏáÕÙ ÏÁ Ý»ï»Ý
»Õ»ñ áñ ë³ïÏÇÙ »õ ³É ³½³ïÇÝ ÇÙ »ñ»ë¿ë:
´³Ûó ï³ñµ»°ñ ïÝûñÇÝáõ³Í ¿ »Õ»ñ: úñ ÙÁ
Éáõë³Ñá·Ç Ù³Ûñë, ½Çë Ñ»ïÁ ³é³Í µ³ÕÝÇù
Ï'»ñÃ³Û »õ Ñá°Ý ½Çë ¹áõñë Ó·»Éáí ÏÁ Ñ³ÝáõÇ,
áñå¿ë½Çª Ý»ñëÁ Éá·Ý³Éáõ ÙïÝ¿: ´³ÕÝ»å³Ý
ÏÇÝÁ ÏÁ Ý³ÛÇ áñ »ëª í»ÝÏ, í»ÝÏ, í»ÝÏ ÏÁ ×ã³Ù,
Ï'Áë¿ Ùûñëª §ïÇÏÇÝ, ë³ å½ïÇÏÇÝ Ý³Û¿° ï»°ë,
·áõó¿ Ï³Ã Ï'áõ½¿¦:
Ø³Ûñë ·ÉáõËÁ ïËáõñ ß³ñÅ»Éáí Ï'Áë¿,
³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ ³°Ý: Ð»ñÇ¯ù ¿ ï³ÝçáõÇÉë Ù¿ÏáõÏ¿ë
ï³ñÇ¿ Çí»ñ...: ´³ÕÝ»å³ÝÁ Ñ³ñó Ïáõ ï³Û Ã¿
Ç°Ýã áõÝÇ: §²¯Ë Ù³ÛñÇÏ, ¹»Õ áõ ¹³ñÙ³Ý ãáõÝÇ,
Ù»ñ ·ÉËáõÝ å»É³Ý ¿¦:
- Ü³ÛÇÙ ï»ëÝ»Ù ³Ý·³Ù ÙÁ,- Ï'Áë¿ ÏÇÝÁ:
Ø³Ûñë É³Ã»ñë ÏÁ ù³Ï¿ »õ ÏÇÝÁ Ý³Û»Éáíª
§í³¯Ë ïÕ³Û ½³õ³Ï ¿ »Õ»ñ »õ ÏÁ ã³ñã³ñ¿ù
³Ûë Ë»Õ×Á: ¶Ý³° ïáõÝ ãáñ ÉáõµÇ³Ý Ë³ß¿° »õ
å³Õ»óáõñ, »õ ·³Õç íÇ×³Ïáí Ù¿çÁ Ã³Õ¿°,
ÙÇ³ÛÝ Ã¿ ùÇÃÝ áõ µ»ñ³ÝÁ ¹áõñë ÙÝ³Ý, áñ
Ï³ñ»Ý³Û ßáõÝã ³éÝ»É: ´³Ý ÙÁ ã¿°, Ï'³Õ»ÏÝ³Û
Ï'³½³ïÇ¦: Ø³Ûñë, ³ÝÙÇç³å¿°ë, Ñ³·áõëïÝ»ñÁ »ï ÏÁ Ñ³·ÝÇ, ïáõÝ ÏÁ ¹³éÝ³Û, Ï³Ãë³Û
ÙÁ ÉáõµÇ³Ý Ï'»÷¿ ÏÝáç Áë³ÍÇÝ å¿ë, ½Çë Ù¿çÁ
ÏÁ Ã³Õ¿: Ê»Õ× Ù³Ûñë ÏÁ Ý³ÛÇ áñ, í»ÝÏ í»ÝÏ
í»ÝÏ ×ã³óáÕ Ó³ÛÝ-ÓáÛÝ ãÏ³°Û: Î³ñÍ»Éáí áñ
Ù»é³Í »Ù... Ïáõ·³Û ³Ï³Ýç ÏÁ ¹Ý¿, ÏÁ Ý³ÛÇ áñ
ßáõÝã Ïáõ ï³Ù-Ï'³éÝ»Ù, ÏÁ Ñ»é³Ý³Û. ÙÇù³ÝÇ
Å³Ù Û»ïáÛ ÏÁ µ³Ý³Û áñ ï»ëÝ¿ Ç°Ýã »Õ³Í ¿:
Æ±Ýã ï»ëÝ¿ª ³ãù»ñë Ï¿ë ÙÁ µ³óáõ³Í »Ý »õ

ÙáñÃÇë íñ³ÛÇ í¿ñù»ñÁ ëÏë³Í »Ý Ï»ÕõáõÇÉ »õ
ï³ù¿Ý ëåÇï³Ï Ù³ùáõ°ñ ÙáñÃÁ »ñ»õÇÉ ëÏë³Í
¿: àõñ³Ë³ó³Í ½Çë ·ÇñÏÝ ³é³Í ÏÁ í³½¿
µ³ÕÝÇù »õ ÏÝáç óáÛó ï³Éáíª §ï»°ë Ù³ÛñÇÏ¦,
Ï'Áë¿: ÎÇÝÁ ÇÝù »õë áõñ³Ë³ó³Í, Ï'Áë¿. §³ÕçÇÏë,
í³ÕÁ Ýáñ¿Ý ÝáÛÝÁ ÏñÏÝ¿¦, »õ »ë ³Û¹å¿ëáí
³åñ»Éáõ Çñ³õáõÝù ëï³Ý³Éáí, Ï»³ÝùÇ ÏÁ
¹³éÝ³¯Ù... áñå¿ë½Ç ï»ëÝ»Ù ³ßË³ñÑÇ íñ³Û
»ñ»ù Ï³Ù ãáñë Ñ³ñÇõñ ï³ñáõ³Û Ï»³Ýù
áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇ ÙÁ ãï»ë³Í í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñÝ áõ
ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ áõ ¹ÅáË³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ íÏ³Ý
»õ ³Ï³Ý³ï»ëÁ ÁÉÉ³¯Ù...:
ÆÝãå¿ë í»ñÁ ÛÇß»óÇª ß³ï ã³ñ³×Ç×Ç »õ
³Ýí³Ë É³Ïáï ÙÁÝ ¿Ç...: ²éïáõÝ»ñÁ »Õµûñëª
úÝÝÇÏÇÝ, Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ »ñµ Ý³Ë³×³ßÇ ÏÁ
Ýëï¿ÇÝù, Ù³Ûñë Ã³ëáí É»óáõÝ éáõåÁ »õ
½³Ý³½³Ý ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñ Ù»ñ ³éç»õ ÏÁ ¹Ý¿ñ:
Ð³½Çõ Ù³Ûñë ù³ÛÉ ÙÁ Ñ»é³ó³Íª »ë Ã³ëÁ
·ÉáõËë ù³ß»Éáí ÏÁ ËÙ¿Ç ³Û¹ ù³Õóñ éáõåÁ,
ÙÇÝã »Õµ³Ûñë ÏÁ ëÏë¿ñª §Ù³ÛñÇ°Ï, ï»°ë Ýáñ¿°Ý
ËÙ»ó, Ýáñ¿°Ý ËÙ»ó éáõåÁ, Ñ³ïóáõó...¦, ÏÁ
Ï³Ýã¿ñ:
Ø³Ûñë ÏÁ ëÏë¿ñª §³ãù¹ ùáñÝ³, ³Û¹ù³¯Ý
çáõñ ãÇ° ËÙáõÇñ: ÆÝãå¿±ë ÏÁ ËÙ»ë¦: øÇã í»ñçÁ,
»ñµ ³Ù¿°Ý ÇÝã í»ñç³ó³Í, Ë³Õ³Õ Ï'ÁÉÉ³ñ,
Ù³Ûñë Ù»ñ ·ñå³ÝÝ»ñÁ ÏÁ É»óÝ¿ñ ë»õ ã³ÙÇã,
ÁÝÏáÛ½ Ï³Ù Ýáõß, »ñµ»ÙÝ ³Ýáõß å³ëï»Õ »õ
ãÇñ ÙÇ³ëÇÝ, »õ »Õµ³Ûñë Ó»éù¿ë µéÝ³Í, ÓÇõÝÇÝ
íñ³Û¿Ý í³½»Éáí Ï'»ñÃ³ÛÇÝù ¹åñáó, áñ Ù»ñ
ïáõÝ¿Ý ß³ï Ñ»éáõ ¿ñ, µ³Ûóª Ù»Ýù [É³õ] Ï»ñåáí
å³ßïå³Ýáõ³Í óáõñïÇ ¹¿Ù, Ó»éù»ñÝÇë
µáõñ¹¿ Ó»éÝáóÝ»ñ ³Ýóáõó³Í, áïù»ñÝÇëª ÙÇÝã»õ Ù»ñ ÍáõÝÏ»ñÁ Ñ³ëÝáÕ µáõñ¹¿ Ñ³ëï ·áõÉå³Ý»ñ, ·ÉáõËÝÇë É³õ ·ÉË³ÝáóÝ»ñáí å³ßïå³Ýáõ³Í, ÓÇõÝÝ áõ µáõùÁ Ñ»·Ý»Éáí, Ï³Ûïé»Éáí,
÷áùñÇÏ ÙïñáõÏÝ»ñáõÝ ÝÙ³Ù, ×³Ù÷³Ý Ñ³½³ñáõÙ¿Ï ã³ñ³××ÇáõÃÇõÝÝ»ñáí, ÏÁ ÙïÝ¿ÇÝù
¹åñáóÇÝ ß¿Ýù¿Ý Ý»ñë... »ñ³Ý»¯ÉÇ ûñ»ñ: ºë, áñ
÷áùñÇÏÝ»ñáõÝ Ù³ëÁ Ï'áõë³Ý¿Çª ². ¹³ë³ñ³Ý,
Ñ³½Çõ ëñ³ÑÇÝ ¹éÝ¿Ý Ý»ñë Ùï³Í, Ë³Õ ÙÁ Ï³Ù
µ³ó³éÇÏ ¹¿åù ÙÁ ÏÁ ëï»ÕÍ¿Ç áñáíª ³éïáõ³Ý
§µ³ñÇ ÉáÛë¦Á Ó»éù»ñáõë íñ³Û Ï'ÁÝ¹áõÝ¿Ç
ù³Ý³ÏÇ ù³ÝÇ ÙÁ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñ »õ í³ÛñÏ»³ÝÇ
ÙÁ Ñ³Ù³ñ ×ã³Éáõ Ó»õ³Ï»ñåáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý Ï³åÇÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»É¿ Û»ïáÛ (áñå¿ë½Ç å³ïÇÅë
Ï³ñ× ï»õ¿) ÏÁ ·ñ³õ¿Ç Ýëï³ñ³Ýë:
àõñ³Ë ¿ÇÝù ï³Ý Ù¿ç, Ã¿»õ á°ã Ñ³ñáõëï,
µ³Ûó µ³ñ»Ï»óÇÏ »õ ß³ï ÙÁ Ñ³ñáõëï ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ ïáõÝ»ñ¿Ý ³õ»ÉÇ É³°õ ¿ñ Ù»ñ ³åñ»É³Ï»ñåÁ, ù³ÝÇ áñ Ù³Ûñë ß³°ï Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝ
ëÇñáÕ, ³Ù¿Ý Ç°Ýã ûñÇÝ³õáñ ÏÁ å³ïñ³ëï¿ñ »õ
»ñµ ¹åñáó¿Ý í»ñ³¹³ñÓÇÝ ï³ÝÇù ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝù¯...

¸¿åù»ñ ÇÙ Ù³ÝÏáõÃ»Ý¿ë
ºñµ ³Û¹ ³ÝµáõÅ»ÉÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿Ý µáõÅáõ³Í
ÁÉÉ³Éáí, ÏñÏÇÝ ³ßË³ñÑ »Ï³Û ...Ù³Ûñë, Éáõë³Ñá·ÇÝ, ½Çë ß³°ï ëù³Ýã»ÉÇ Ã³õÇßÇ íñ³Û áëÏ»Ã¿Éáí ³ë»ÕÝ³·áñÍ³Í ÑÇ³Ý³ÉÇ¯ (Õ³õ³½Ç)
½·»ëïáí ÏÁ å³×áõ×¿ñ ³é Ç ·áÑáõÃÇõÝ
²ëïáõÍáÛ áñ ³½³ï³Í ¿ñ ½Ç°ë...:
úñ ÙÁ, ÷áÕáó Çç³Í, ·ÉáõËë ³é³Í ÏÁ
ù³É»Ù..., »õ ³Ûëå¿ë ×³Ù÷³Ý ÏáñëÝóáõó³Í
³ë¹ÇÝ-³Ý¹ÇÝ Ã³÷³éÇÉ ÏÁ ëÏëÇ¯Ù...: ØÇÝã
µ³ñÇ ÏÇÝ ÙÁ Ïé³Ñ»Éáíª ë³ ïÕ³Ý ³Ýå³ÛÙ³Ý

Ïáñëáõ³Í ÁÉÉ³Éáõ ¿, ÇÝÍÇ Áë³õ. §ïÕ³ë, »Ïáõ°ñ
ù»½Ç Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ ï³Ù áñ Ë³Õ³ë¦, »õ »ë
áõñ³Ë Ý»ñëÁª µ³ÏÁ Ùï³Û: ´³ñÇ ÏÇÝÁ ÛÇñ³õÇ,
³éç»õë Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñ É»óáõó, ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý
½³Ý³½³Ý ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñ »õë µ»ñ³õ áñ »ë
½µ³ÕÇÙ ÙÇÝã»õ áñ ÍÝáÕùë ÷ÝïéïáõùÇ »ÉÉ¿...:
ØÇÝã ³Ý¹ÇÝ, Ù³Ûñë í³ñ Çç³Í ¹áõé-¹ñ³óÇÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³ñó³ùÝÝ¿ª èáå»ñÃÁ ï»ë³±
ù,
Ï³Ù áõ±ñ ¿: à°ã áù Éáõñ áõÝÇ: Ø³¯Ûñë Ë»É³·³ñ³Í,
ÏÁ ëÏëÇ É³É áõ Ù³½»ñÁ ÷»ïï»¯É... Ñûñë Éáõñ
ÏÁ ÕñÏ»Ý... Ñ³Ûñë ïáõÝ Ïáõ ·³Û: Ð³ëÏÝ³Éáí
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Û³×³Ë ÃÇõñù»ñÁ ùñÇëïáÝ»³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñ ÏÁ ÷³ËóÝ»Ý »Õ»ñ, Ñ³Ûñë
ÙáõÝ»ïÇÏ ÙÁ ÏÁ í³ñÓ¿ »õ Ï'ÇÛÝ³Ý ÷áÕáó áõ
Ã³Õ¿-Ã³Õ, ÷áÕáó¿-÷áÕáó ÙáõÝ»ïÇÏÁ ÏÁ ëÏëÇ
µ³ñÓñ Ó³ÛÝáí Ï³Ýã»É §Ã³õÇß¿ áëÏ»Ã¿É µ³Ýõ³Í ½·»ëïáí ÷áùñÇÏ ïÕ³Û ÙÁ ·ïÝáÕÇÝ É³°õ
Ýáõ¿ñ åÇïÇ ï³Ýù Ñ»É³É¿Ý, áí áñ ï»ë³õ ÃáÕ
Éáõñ ï³Û¯...¦: ì»ñç³å¿¯ë, ÙáõÝ»ïÇÏÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ
³Û¹ µ³ñÇ ÏÝáç ï³Ý ¹áõéÁ, áõñ ÇÝù Ï»ó³Í ÏÁ
ëå³ë¿ »Õ»ñ... §Ñáë ¿ å³ñáÝ ùáõ° ½³õ³Ï¹¦,
Áë»Éáí Ý»ñë ÏÁ ï³ÝÇ: Ð³Ûñë ï»ëÝ»Éáí ½Çë áñ
Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñáí ½µ³Õ³Í »Ù Ï'Áë¿.
- èáå»ñÃ, ïÕ³ë ÇÝ±ã Ï'ÁÝ»ë:
- Ð³ÛñÇÏ »ë ÏÁ Ë³Õ³Ù,- ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù:
- îÕ³°ë, Ù³Ûñ¹ Ñá°Ý ïáõÝÁ Ïáõ É³Û Ë»ÝÃÇ
å¿ë, ù³É¿ ïáõÝ »ñÃ³Ýù,- Ï'Áë¿, »õ ïÇÏÝáç
¹³éÝ³Éáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝ»É¿
»ïù, Ï'áõ½¿ Ýáõ¿ñ ÙÁ ï³É, µ³Ûó µ³ñÇ ÏÇÝÁ ÏÁ
Ù»ñÅ¿: Ð³Ûñëª ¹³ñÓ»³É ÏñÏÇÝ »õ ÏñÏÇÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ [Û³ÛïÝ»Éáí], Ó»éù¿ë µéÝ³Í ÏÁ
ù³É»Ýù »õ »ë µ³ñÇ ïÇÏÝáçÁ ¹³éÝ³Éáí Ï'Áë»Ù
»Õ»ñ §Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñÁ Ñá°ë Ãá°Õ ÙÝ³Ý, »ñÃ³Ù
Ù³ÛñÇÏÇë ùáí, í»ñçÁ Ýáñ¿Ý Ïáõ ·³Ù¦:
... ºñ»ù ï³ñ»Ï³ÝÇë ½Çë µáÕáù³Ï³Ý³ó
Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Á ¹ñÇÝ, ù³ÝÇ áñ [³Ý] Ù»ñ ï³Ý
ß³ï Ùûï ¿ñ »õ ß¿ÝùÁ Ýáñ³ß¿Ý ÁÉÉ³ÉáõÝª
ï³Ï³õÇÝ ½³Ý³½³Ý Ù³ë»ñÁ ÏÇë³õ³ñï ¿ÇÝ:
Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÁ »ñÏñáñ¹ Û³ñÏÝ ¿ñ, µ³Ûó
ï³Ï³õÇÝ ù³ñ¿ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ »½»ñùÁ
í³Ý¹³ÏáñÙ ã¿ñ ¹ñáõ³Í: Ø»ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
ê³ñ·Çë ³ÝáõÝáí ÇÝÓÙ¿ ³õ»ÉÇ Ù»Í ïÕ³Û ÙÁ
Ï³ñ, áñ ½Çë Û³×³Ë ÏÁ Í»Í¿ñ... »õ »ë ³É
³ÝÏ³ñáÕ ÁÉÉ³Éáí ½ÇÝù Í»Í»Éáõ, ÷áËíñ¿ÅÇ
Û³ñÙ³ñ ³éÇÃÇ ÏÁ ëå³ë¿Ç, áñÁ ãáõß³ó³õ:
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Որո՞նք Են Ֆրանքոֆոնի Գագաթնաժողովի Հիմնական Արդիւնքները
¾ç 02
տանքային բնոյթ, անիկա բաւական յագեցած էր եւ
աւելի ամրապնդեց վերջին շրջանին զգալիօրէն
աշխուժացած հայ-ֆրանսական երկխօսութիւնը:
Բաւական ջերմ մթնոլորտի մէջ անցաւ նաեւ
Ճասթին Թրիւտոյի պաշտօնական այցը, որ Գանատայի վարչապետի առաջին այցն էր Հայաստան:
Այցի ընթացքին կողմերը անդրադարձած են
երկկողմ յարաբերութիւններու լայն օրակարգին,
ինչպէս նաեւ ձեռք բերած են առանձին պայմանաւորուածութիւններ, օրինակ՝ Հայաստանի եւ
Գանատայի միջեւ օդային փոխադրումներու երկկողմ համաձայնագիրի, զբօսաշրջիկներու ընտանքիներու եւ գործարարներու շփումները դիւրացնելու համակարգերուն վերաբերեալ:

Երեւանեան հռչակագիր

ՖՄԿ 17րդ գագաթնաժողովի ժամանակ ընդունուեցաւ նաեւ Երեւանեան հռչակագիրը, որուն
նախապատրաստական աշխատանքներուն մէջ
բաւական մեծ ջանքեր գործադրուած են: Այս առումով կարեւոր էր, թէ ի՛նչ ձեւակերպումներ տեղ կը
գտնեն այդ փաստաթուղթին մէջ Ղարաբաղեան
հակամարտութեան վերաբերեալ: 2010, 2012, 2014
եւ 2016 թուականներուն տեղի ունեցած գագաթնաժողովներուն ժամանակ ընդունուած բանաձեւերուն մէջ եղած է անդրադարձ (հիմնականօրէն
միանման) Ղարաբաղեան հակամարտութեան, ուր
ՖՄԿ անդամ երկիրները իրենց աջակցութիւնը
յայտնած են «բանակցութիւններուն՝ Մինսքի խումբի համանախագահներու միասնական եւ անբաժան հէնք հանդիսացող սկզբունքներուն հիման
վրայ», ինչպէս նաեւ կոչ ըրած հակամարտութեան

բոլոր կողմերուն զերծ մնալու ուժի կամ ուժի
սպառնալիքի կիրարկումէն:
Ինչ կը վերաբերի Երեւանեան հռչակագիրին,
ապա անիկա նոյնպէս Ֆրանկոֆոն տարածքներու
հակամարտութիւններուն, այդ կարգին՝ Ղարաբաղեան հակամարտութեան առնչուող դրոյթներ կը
պարունակէ: Այս առումով կարելի է առանձնացնել
18րդ եւ 19րդ կէտերը: 18րդ կէտին մէջ, մասնաւորապէս, կ'ըսուի, որ երկիրները կը պարտաւորուին.
«Քննադատել միջազգային մարդասիրական իրաւունքի որեւէ խախտում, ինչպէս նաեւ մարդասիրական հարցերու եւ քաղաքականացումը, կոչ ընել
պաշտպանելու հակամարտութեան գօտիներու
քաղաքացիական բնակչութեան եւ երաշխաւորել
անոնց հիմնարար իրաւունքները եւ ազատութիւնները, ինչպէս նաեւ ապահովել արագ եւ անխոչընդոտ մարդասիրական մուտք»:
Հռչակագիրի 19րդ կէտին մէջ նշուած է. «ՄԱԿ
նպատակներուն եւ սկզբունքներուն համաձայն՝
մենք կը վերահաստատենք մեր հաւատարմութիւնը՝
Ֆրանկոֆոն տարածութեան առնչուող ճգնաժամերու եւ հակամարտութիւններու խաղաղ կարգաւորման՝ մասնաւորապէս միջազգայնօրէն ճանչցըւած բանակցային ձեւաչափերու ծիրէն ներս,
բոլոր իրավիճակներուն մէջ խթանելու երկխօսութիւնը, եւ միջնորդութիւնը՝ այդ ճգնաժամերուն եւ
հակամարտութիւններու կարգաւորման հասնելու
համար, ինչպէս նաեւ կ'աջակցինք հակամարտութիւններու կանխարգիլման կարգաւորման գործընթացին մէջ կանանց աճող դերակատարութեան»:
Եթէ 19րդ կէտը աջակցութիւն է ԵԱՀԿ ՄԽ
համանախագահութեան ձեւաչափի ներքոյ ընթացող Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին, ապա 18րդ յօդուածին մէջ

անդրադարձ կայ հակամարտութեան գօտիներուն
մէջ քաղաքացիական բնակչութեան դէմ զաւթողականութեան, հիմնարար իրաւունքներու ոտնահարման, մարդասիրական խնդիրներու քաղաքականացման. ցաւալի երեւոյթներ, որոնք ազրպէյճանական
կողմի քաղաքականութեան մաս են:

ՖՄԿ ընդլայնում

ՖՀԿ Երեւանեան գագաթնաժողովը կարեւոր էր
նաեւ կառոյցի ընդլայնման եւ զարգացման տեսանըկիւնէն: Գագաթնաժողովի շրջանակներուն մէջ
տեղի ունեցան կազմակերպութեան գլխաւոր
քարըտուղարի ընտրութիւններ եւ այդ պաշտօնին
ընտրուեցաւ Ռուանտան ներկայացնող Լուիզ
Մուշիքիվապոն: Միեւնոյն ժամանակ, Միացեալ
Արաբական Էմիրութիւնները, Կոսովոն եւ Սերպիան
ստացան Ֆրանքոֆոնի միաւորուած անդամի, իսկ
Կամպիան, Իռլանտան, Լուիզանան (ԱՄՆ) եւ
Մալտան՝ դիտորդի կարգավիճակ: Ըստ էութեան՝
սա ՖՄԿ նկատմամբ հետաքրքրութեան, կառոյցի
զարգացման եւ ընդլայնման եւս մէկ կարեւոր
ցուցիչ է:
Ամփոփելով Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան Երեւանեան գագաթնաժողվի
արդիւնքները՝ կարելի է նշել, որ անիկա յաջողուած
եւ բաւական լաւ փորձ էր Հայաստանի համար՝
ինչպէս նման մեծամաշտաբ միջոցառումներու
կազմակերպման, այնպէս ալ զայն միջազգային
կապերու զարգացման եւ ամրապնդման համար
ծառայեցնելու տեսանկիւնէն:
Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Աղբիւրը՝ «Արմէնփրես»
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
§Զարթօնք¦ի աշխատակից

Քար.- Մեր Բառերուն Ամենէն Փափուկը
¾ç 03
Տաճար է մեր երկիրը, սուրբ է ամէն քար»։
Գիտե՞ս Մեղեդի, թէ՛ ինչու բանաստեղծներ
այսպիսի սուր եւ արդար տեսողութիւն ունին։ Աշուղ
Ճիւանին տուեր է պատասխանը.
«Բանաստեղծի աչքերը փորձաքար են հաստատուն,Չեն դադարի քննելուց լաւ ու վատը օրն ի
բուն»։
Աւօն, «Հայաստան» կոչուած քարակոյտի այժմ
սփիւռքաբնակ զաւակը, իր հայրենի կարօտի չափ
մեծ քարեր կը պեղէ։ Յատուկ ջանք կը թափէ
ամենէն ծանրը յայտնաբերելու համար։
– Մեղեդի, եզակի երեւոյթ է աշխարհի բոլոր
լեզուներու մէջ, որ հայերէնը ունի չորս հարիւրի
չափ, ո՛չ, սխալ չլսեցիր, չորս հարիւր բառ՝ «քար»ով
շինուած։ Փոքրիկ բառարան մը պէտք պիտի ըլլար
բոլորը ցանկագրելու համար։
– Չեմ զարմանար, պարոն, երբ մեր երկիրը
քարերով է հարուստ, թէեւ աղքատ է անոր իւղով…
– Իսկ ինչպէ՞ս չյիշել մեր «քար»-է տեղանունները։
Ըստ «Հայաստանի եւ յարակից շրջաններու տեղանուններ» բառարանի՝ Ծոփքէն Ուտիք, Գուգարքէն
Սիւնիք, կէս հազարի չափ են անոնք։ Եւ քարակերտ
մեր երկրամասի կեդրոնն է քարերուն ամենէն
սրբազանը՝ Արարատը, ու մեր քարաշէն բնակավայրերը, որպէս լոյսի կաթիլներ, փռուած են այդ
հսկայութեան փէշերուն տակ, ինչպէս՝ Քարաբերդը,
Քարախաչը, Քարաղբիւրը, Քարաշամբը, Քարավաճառը, Քարավանքը, Քարաձորն ու Քարուտը…
Բայց, Մեղեդի, օրեր եղան ու մեր քարը ծովը ինկաւ։

Անիշխան երկրի մէջ քար քարի վրայ չմնաց,
քարադէմ ասպատակողներ քարուքանդ ըրին
նրբակերտ այդ գեղեցկուհին։ Երկրի մէջ տիրեց
քար լռութիւն։ Բանաստեղծ Գէորգ Էմինը, որուն
տապանաքարը Աշտարակի Կարմրաւոր եկեղեցիի
բակի մէջ է, քարացաւ, երբ իր աչքերով դիտեց
պատմութեան այդ քարասիրտ էջերը։ Երբ սթափեցաւ, բանաստեղծը ծանրօրէն վերսկսաւ շարժել
իր գրիչը. «Քարաշատ այն երկիրը, որտեղ քարէ
տուն ունէր միայն Յիսուսը, եւ որը յաճախ չէր
կարողանում մի կտոր քար դնել իր ամենից սիրելի
զաւակների շիրիմներին… Գառնին ու Զուարթնոցը,
իմ Ախթամարն ու Տեկորը… աւերուա՛ծ անգամ,
նրանք մեր քարէ ստորագրութիւնն ու կնիքն են այս
հողի վրայ»։ Սակայն, Մեղեդի, քարի կամք ունեցող
ժողովուրդը, ամուր որպէս քարաբեկոր, քարէն
հանեց իր հացը։ Նկատեցի՞ր նաեւ, թէ որքա՛ն
հարուստ են մեր «քար»է դարձուածքները։
– Պարոն, մեր քովէն անցնող-գացող օտար
զբօսաշրջիկներուն ինչպէս բացատրել այս ամէնը
ու մեր «քարահաւաք» այս արարողութիւնը։
– Գիտեն։ Միթէ՞ մեր քարակերտ վանքերէն,
Քարին Տակերէն ու Քարահունջերէն գրաւուած չեն
անոնք։ Իսկ, եթէ աւելի համոզիչ ըլլալ կ՚ուզես,
Համօ Սահեան թարգմանէ ու պատմէ անոնց.
Ուր որ նայում եմ, քարէ բարձունք է,
Քարէ արցունք է, քարէ ժպիտ,
Քարէ ծաղկունքի քնքշանք է բիրտ,
Քարէ ամպրոպ է ու ծիածան է,
Քարէ մագաղաթ, քարէ մատեան է։
Խօսիր Չարենցը ու հպարտ արտասանէ. «Ու

հնամեայ քաղաքների հազարամեայ քարն եմ
սիրում»։ Պատմէ անոնց, նաեւ թէ մենք մայրական
սէրն իսկ չափեր ենք քարով ու թարգման եղիր
Շիրազին.
Հիմալայն իբրեւ կշռաքար դրի՝
Վեր թռաւ լեռը հետն իր նժարի…
Նորից մայրիկիս սէրը քաշեց վար։
Իսկ երբ այս գիշեր Երեւան վերադառնանք,
լեզու եղիր Պարոյր Սեւակին ու պատմէ անոնց, թէ
հայ բանաստեղծը ինչպէս նկարագրեց իր մայրաքաղաքը։
– Ճիշդ այսպէս. «Տաք է սէրը մեր շէկ քարերիդ
պէս»։
– Եւ, շարունակէ… «Մեր դարէ կարօտ, մեր
քարէ նազանք»… Մեղեդի, տղաներուն այլեւս
կանչենք, աւելի վեր չելլեն ու վտանգաւոր բան մը
չընեն։ Մեր խօսակցութիւնն ալ կը շարունակենք
հանրաշարժի մէջ ու կը տեսնենք, թէ մեր բառը
պատմութեան ի՜նչ քարուղիներէ անցեր է
«Ակօս»
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¾ç 01
էր, որ նախագահ Միշէլ Աունի հետ տեղի ունենալիք խորհրդակցութիւններուն
պիտի շօշափեն բազմապիսի հարցեր, ընդհուպ մինչեւ կառավարութեան
կազմաւորումը:

Երեսփոխանները Վերընտրեցին Լիբանանի Խորհրդարանի
Քարտուղարութեան Անդամները

Երեքշաբթի խորհրդարանի փոխնախագահ Էլի Ֆըրզլիի գլխաւորած
նիստէն ետք, երեսփոխանները վերընտրեցին քարտուղարութեան միեւնոյն
անդամները:
Երեսփոխաններ Ալան Աուն եւ Մարուան Համատէ անմրցակից էին որպէս
խորհրդարանի ներկայ գործելաժամկէտի մշտական քարտուղարներ: Երեսփոխաններ Միշէլ Մուսա, Սամիր Ժըսըր եւ Յակոբ Բագրատունեան այսուհետ
նոյնպէս պիտի զբաղեցնեն միւենոյն պաշտօնները քարտուղարութեան
պիւրոյին մէջ:
Խորհրդարանական յանձնաժողովներու նախագահներն ու անդամները
եւս անփոփոխ մնացին:

Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ընդունած Է
Կառավարութեան Հրաժարականը

Æñ»ñ³Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ, µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñ »õ ÏñÃáõÃÇõÝ ç³Ùµ»Éáõ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ
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

Հաճնոյ Հերոսամարտի 98ամեակ
Հանդիսաւոր ս. եւ անմահ պատարագ Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
մէջ տեղի կ'ունենայ Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018ին: Յաւարտ ս. եւ
անմահ պագարագի պիտի կատարուի հոգեհանգստեան պաշտօն, ապա
մատաղօրհնէք:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Ընդունած Է Կառավարութեան Հրաժարականը:
Ինչպէս Կը Փոխանցէ «Արմէնփրես»Ը, ՀՀ Նախագահի Աշխատակազմի
Հասարակայնութեան Հետ Կապերու Վարչութենէն Կը Տեղեկացնեն, Որ
Կառավարութեան Հրաժարականը Ընդունելու Մասին ՀՀ Նախագահի
Հրամանագիրին Մէջ Կ'ըսուի.
«Հիմք Ընդունելով Սահմանադրութեան 130րդ Յօդուածը.
Ընդունիլ Կառավարութեան Հրաժարականը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ»

Տեղի Ունեցաւ Կառավարութեան Արտահերթ Նիստ
Երէկ տեղի ունեցաւ ՀՀ կառավարութեան արտահերթ նիստ, որ վարեց ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:
Ինչպէս «Արմէնփրես» տեղեկացուց, նախքան
օրակարգային հարցերի քննարկումը վարչապետը
յայտնած է, որ նոյն օրը երեկոյան հանդէս պիտի գայ
յայտարարութեամբ մը: «Հայաստանը կը թևակոխէ
պատմական շրջափուլ, որուն արդիւնքներով պէտք է
աւարտին հասցնենք գարնան Հայաստանի մէջ տեղի
ունեցած ոչ բռնի, թաւշեայ ժողովրդական յեղափոխութիւնը: Այդ մասին ես աւելի մանրամասն յայտարարութեամբ հանդէս կու գամ երեկոյան»,- նշած է վարչապետը:
Կառավարութեան ղեկավարը շնորհաւորած է նաեւ տնտեսական զարգացման և ներդրումներու եւ գիւղատնտեսութեան նորանշանակ նախարարներուն,
իրենց պաշտօնը ստանձնելու առիթով:
Կառավարութիւնը հիմնականին մէջ քննարկած է ընտրական օրէնքի
վերաբերող բարեփոխումներու ծրագիրներ:
Տեսանիւթը դիտել այստեղ տրամադրուած QR ծածկագրով:
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՒ Տ. ՆԱՐԵԿ ՔՀՆՅ. ՀԷՃԻՆԵԱՆ
Հոգեւոր հովիւ Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ
Մասնակցութեամբ «Գայիանէ» երգչախումբին,
ղեկավարութեամբ Պրն. Ղազարոս Ալթունեանի
Շաբաթ, 20 Հոկտեմբեր 2018ի երեկոյեան, եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ
պիտի կատարուի մատաղի պատրաստութիւն, որուն սիրով հրաւիրուած
է հաւատացեալ մեր հայ ժողովուրդը:

ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ՆՈՅ ՀԱՃՆՈՅ Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

¸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 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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