«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ºñÏáõß³µÃÇ / 17.12.2018 82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 69(22«380)

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Իսրայէլ Յայտարարեց Թէ Յայտնաբերած Է Հըզպալլայի
Ապօրինաբար Փորած 4րդ Ներքնուղին

Նշենք, որ Հարիրիի՝ Միացեալ Թագաւորութիւն
այցելութեան նպատակն էր մասնակցիլ ԼիբանանՄիացեալ Թագաւորութիւն առեւտրական եւ ներդրումային ժողովին, որ տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի:
Յիշեցնենք, որ վարչապետի պաշտօնակատարը
Հինգշաբթի յոյս յայտնած էր, որ կառավարութեան
կազմաւորումը պիտի իրականանայ նախքան
տարեվերջը:

Պասիլ Յոյս Կը Յայտնէ Նոր Կառավարութեան Կազմաւորման Կապակցութեամբ

Հարիրի Վերադարձաւ Պէյրութ, Մինչ
Երէկ Լիբանանի արտաքին գործոց նախարարի
Կառավարութեան Կազմաւորման Խըն- պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ յոյս յայտնեց,
դիրը Կը Մնայ Անլոյծ
որ նոր կառավարութիւնը որպէս ամանորեայ
Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի Շաբաթ երեկոյեան Միացեալ Թագաւորութիւն կատարած պաշտօնական այցէն վերադարձաւ Պէյրութ, մինչ կառավարութեան կազմաւորման
խնդիրը կը մնայ անլոյծ: Այս մասին կը հաղորդէ
Հարիրիի տեղեկատուական գրասենեակը:

նուէր պիտի կազմաւորուի երկրին համար:
«Մենք պէտք է գիտակցինք նոր կառավարութեան արժէքը, որովհետեւ եթէ կորսնցնենք անոր
արժէքը, կրնայ խնդիր դառնալ եւ ոչ թէ նուէր»,ըսաւ Ժպրան Պասիլ Մարժաայուն շրջանի մէջ
տեղի ունեցած ամանորեայ ձեռնարկի ժամանակ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Սալոմէ Զուրապիշվիլին Ստանձնեց Վրաստանի Նախագահի Պաշտօնը

Վրաստանի նախագահ ընտրուած Սալոմէ
Զուրապիշվիլին Դեկտեմբեր 16ին ստանձնեց պետութեան ղեկավարի պաշտօնը։ Երդմնակալութեան

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Կիրակի Իսրայէլի բանակը յայտարարեց Հըզպալլա կուսակցութեան ապօրինաբար փորած
չորրորդ ներքնուղին՝ հարաւային Լիբանանէն Իսրայէլ տանող ներքնուղիներ յայտնաբերելու եւ
անցափակելու ուղղութեամբ մեկնարկած գործողութիւններէն երկու շաբաթ ետք:
Շարք մը յայտարարութիւններու մէջ Իսրայէլի
բանակի արաբերէնի խօսնակ Ավիչայ Ատրայէ
շաբաթավերջին յայտնեց, որ ռազմայինները
դէպի հիւսիսային Իսրայէլ տանող մէկ այլ ներքնուղի յայտնաբերած են:

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

արարողութիւնը կայացած է Իրաքլի Բ. թագաւորի
(1720-1798) նստավայրին մէջ, կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ԹԱՍՍ»ը։
«Ես՝ Վրաստանի նախագահս, Աստուծոյ եւ ժողովուրդին առջեւ կը յայտարարեմ, որ կը պահպանեմ երկրի սահմանադրութիւնը եւ անկախութիւնը, անոր միասնութիւնն ու անբաժանութիւնը,
բարեխղճօրէն կը կատարեմ նախագահի պարտականութիւններս, հոգ կը տանիմ քաղաքացիներու անվտանգութեան եւ անոնց բարօրութեան,
իմ ժողովուրդիս եւ հայրենիքիս վերածնունդին եւ
փառքին մասին»,- նշած է 66ամեայ Զուրապիշվիլին

ՀՀ Կեդրոնական Ընտրական
Յանձնաժողովի Որոշում. Նորընտիր
Խորհրդարանին Մէջ «Իմ Քայլը»
Դաշինքը Կ'ունենայ 88, ԲՀԿն՝ 26,
ԼՀԿն՝ 18 Աթոռ

«Իմ քայլը» դաշինքը Ազգային ժողովի՝ Դեկտեմբեր 9ին կայացած արտահերթ ընտրութիւններուն արդիւնքներուն համաձայն՝ կը ստանայ
պատգամաւորի 88 աթոռ, «Բարգաւաճ Հայաստան»
կուսակցութիւնը՝ 26, եւ «Լուսաւոր Հայաստան»
կուսակցութիւնը՝ 18 աթոռ։ «Իմ քայլը» դաշինքի
չորս աթոռը կը ստանայ Հայաստանի եզիտի,
ռուս, ասորի եւ քիւրտ ազգային փոքրամասնութիւններու 1ական ներկայացուցիչ։ Համապատասխան որոշումը հաստատուած է ՀՀ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովի Դեկտեմբեր 16ի
նիստին։ Միաժամանակ, «Իմ քայլը» դաշինքի 42ական պատգամաւոր ընտրուած են համապետական եւ տարածքային ընտրական ցուցակներով,
ԲՀԿի պարագային՝ 13ական, եւ ԼՀԿի պարագային՝
9ական։
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ ԿԸՅ պաշտօնական
կայքէն, մէկ այլ որոշմամբ յանձնաժողովը որոշում
ընդունած է վերոնշեալ ընտրութիւններու արդիւնքներուն վերաբերեալ՝ նշելով, որ «Հայաստանի
Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 2018 թուականի Դեկտեմբեր 9ին կայացած արտահերթ
ընտրութիւններու նախապատրաստման եւ քուէարկութեան ընթացքին տեղի չեն ունեցած Հայաստանի Հանրապետութեան ընտրական օրէնսգիրքի այնպիսի խախտումներ, որոնք կրնային
ազդել ընտրութեան արդիւնքին վրայ»:

¾ç 03
երդմնակալութեան։
Արարողութեան ներկայ եղած են տեղացի եւ
օտարերկրացի 1800 հիւր, այդ կարգին՝ 55 երկիրներու պատուիրակութիւններէն։ Ֆրանսայի պատւիրակութիւնը, երկրի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի որոշմամբ, գլխաւորած է նախկին նախագահ
Նիքոլա Սարքոզին։ Հայաստանը ներկայացուցած
է երկրի նախագահ Արմէն Սարգսեանի գլխաւորած
պատուիրակութիւնը։
Արարողութիւնը անցած է Վրաստանի իշխանութեան, հոգեւոր դասի եւ ընդդիմադիր կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներու ներկայութեամբ:

¾ç 02
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց
«Լուսաւոր Հայաստան» Կուսակցութեան Խորհրդարանական Խմբակցութեանը
Դեկտեմբերի 16ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց
կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան խորհըրդարանական խմբակցութեան անդամներին:
Հանդիպմանը կուսակցութեան առաջնորդ
Էտմոն Մարուքեանն Ամենայն հայոց կաթողիկոսին
ներկայացրեց 7րդ գումարման խորհրդարանում
«Լուսաւոր Հայաստան»ի խմբակցութեան անդամներին, անդրադարձաւ կուսակցութեան քաղաքական հայեացքներին ու դաւանած աւանդական
քրիստոնէական արժէքներին` նշելով, որ առջեւում
կան շատ անելիքներ եւ այդ իմաստով մեծ պատասխանատուութիւն է դրուած նորընտիր Ազգային ժողովի ուսերին: Տիար Մարուքեանը այս առաքելութեան համար կարեւորեց հայոց հայրապետի
օրհնութիւնը` ընդգծելով, որ խմբակցութեան
գործունէութեան մէջ նաեւ կարեւոր տեղ պէտք է
յատկացուի ինչպէս Հայաստանում, այնպէս եւ
նրա սահմաններից դուրս գտնուող հարուստ
քրիստոնէական ժառանգութեան պահպանութեան
խնդիրներին:

Այնուհետեւ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան անդամներին ողջունեց եւ իր բարեմաղթանքերը փոխանցեց Նորին Սրբութիւն Գարեգին
Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը: Վեհափառ հայրապետը շնորհաւորեց խորհրդարանականներին
ձեռք բերած վստահութեան քուէի համար, որը
հնարաւորութիւն է ընծայելու նրանց օրէնսդրական
գործունէութեամբ իրականացնել իրենց բոլոր
ծրագրերը, ամուր հիմերի վրայ հաստատել հայոց
պետականութիւնը, նպաստել հզօր եւ ապահով
հայրենիքի կերտմանը:
Երկրի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրների,
դժուարութիւնների եւ խնդիրների յաղթահարման
գործում, որոշումների կայացման մէջ իբրեւ զօ-

րութեան եւ ներշնչման ոգու աղբիւր հայոց հայրապետը նկատեց անցեալի հետ հաղորդակցութիւնը, կարեւորեց ազգային ժառանգութեան
ճանաչողութիւնը եւ կապը պատմութեան հետ:
Նորին Սրբութիւնը վստահութիւն յայտնեց, որ
օրինաստեղծ գործունէութիւնը կխարսխուի այն
աւանդների եւ արժեհամակարգի վրայ, որոնք
դարեր շարունակ ուժ են տուել մեր ժողովրդին`
յաղթանակելու, դիմագրաւելու դարերի փորձութիւնները եւ վերապրելու պատմութեան բոլոր
օրհասական պահերը:

Նորին Սրբութիւնը պատասխանեց նաեւ ներկաների հարցերին, որոնք վերաբերում էին եկեղեցական կեանքի մարտահրաւէրներին, հոգեւոր
ժառանգութեան պահպանութեան խնդիրներին եւ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Մելինէ Հմայեակ
Համամճեան
Մելինէ Հմայեակ Համամճեան (17 Դեկտեմբեր
1922, Կոստանդնուպոլիս, Օսմանեան կայսրութիւն – 7 Մայիս 1999, Երեւան, Հայաստան), հայ
դերասանուհի, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստուհի (1984):
1923 թուականին ծնողներուն հետ հաստատւած է Պուլկարիա, ուր 1939 թուականէն մասնակցած է հայկական թատերական ներկայացումներու։ 1946 թուականին հայրենադարձուած է.

եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններին: Վերջինիս առնչութեամբ վեհափառ հայրապետն ընդգըծեց, որ Հայոց եկեղեցին ինչպէս պատմութեան
ընթացքում, այնպէս եւ այսօր շարունակելու է
սատարել հայրենի պետութեանը, որպէսզի հայոց
ողջ ներուժի համախմբմամբ, սիրոյ եւ միաբանութեան մէջ, նուիրեալ եւ ազգաշէն ծառայութեամբ
կեանքի կոչուի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի`
լուսաւոր հայրենիք ունենալու տեսլականը:
նոյն թուականէն՝ Երևանի Պարոնեանի անուան
երաժշտական-կատակերգական թատրոնի դերասանուհի։ Համամճեանի դերասանական արուեստը ձեւաւորուած է Վարդան Աճեմեանի ղեկավարութեամբ։ Առաջին դերը՝ Թերեզա (Յ.
Պարոնեանի «Շողոքորթը», 1948), ան ստեղծած
է ցայտուն, սակայն միանգամայն հաւաստի դերապատկերներ՝ կերպարային ողջ խորութեամբ,
լաւագոյններէն են Թերեզա, Մարթա (Յ. Պարոնեանի «Շողոքորթը», 1948, «Ատամնաբոյժն արեւելեան», 1952), Մինատորա (Ճոճուայի «Երկու
օրիորդ», 1963), Փեփրոնէ (Ա. Պապայեանի «Փարիզեցի փեսան», 1970), Շողակաթ («Մեծապատիւ
մուրացկաններ», Յ. Պարոնեան, 1992): Մասնակցած է հեռուստատեսային բազմաթիւ ներկայացումներու, նկարահանուած է կինոյի մէջ:
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Հայրենադարձներ

Գործարարութեան Աջակցութիւն Հայրենադարձներուն
ԼՈՒՍԻՆԷ ՆԱԶԱՐԵԱՆ
Որպէսզի հայրենիք ժամանած հայրենադարձները կարենան գործարարութեամբ զբաղիլ
Հայաստանի մէջ եւ մասնագիտականօրէն օգտագործել իրենց գործարարական հմտութիւնները,
անոնց մասնագիտական խորհուրդ եւ աջակցութիւն հարկաւոր է: Փոքր եւ միջին ձեռնարկութիւններուն ՏՏ խորհուրդ տրամադրող «Տեյթաքոմ» ընկերութիւնը օրեր առաջ մեկնարկած է նոր
ծրագիր, որուն նպատակն է ՏՏ աջակցութիւն
ցուցաբերել Հայաստան վերադարձած բոլոր գործարարներուն:
Այն պարագային, երբ որեւէ գործարարութեան
նախագիծի հիմքին մէջ ՏՏ ոլորտն ու թուային
լուծումներն են, ծրագիրի հեղինակները անհրաժեշտ կը համարեն անոնց մասնագիտական գործունէութեան խրախուսումն ու ՏՏ գրագէտ
լուծումներ առաջարկելը:
Արհեստագիտութիւններու զարգացման ներկայ իրավիճակին աշխարհն ունի բազմաթիւ
մարտահրաւէրներ, որոնց լուծումը անհնար է
պատկերացնել առանց կառավարման արուեստի
անվտանգութեան, տեղեկատուական անվտան-

գութեան խնդիրներու լուծման: Եւ որքան յաջողի
արդիւնաւէտ ըլլալ այս դաշտին մէջ, այնքան աւելի
արագ կարելի կ'ըլլայ ապահովել արհեստագիտութիւններու մուտքը առօրեայ կեանք:
Տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու
ներդրումը նորարարական գործողութիւն է այն
իմաստով, որ էապէս կը փոխէ կազմակերպութիւններու մէջ իրականացուող տարաբնոյթ գործունէութեան ողջ բովանդակութիւնը: Գործարարութեան զարգացման հիմնախնդիրները, որոնց
կը բախուին հայրենադարձները, հիմնականին
մէջ կազմակերպատնտեսական են:
Նոր ծրագիրին նպատակը, ըստ հեղինակ,
«Տեյթաքոմ» ընկերութեան տնօրէն Վահագն Նաւասարդեանի, գրագէտ ՏՏ լուծումներու շնորհիւ
Հայաստանի մէջ սեփական գործը հիմնող նորեկ
գործարարներու գործարարութեան նախագիծերու
խրախուսումն է, անոնց մեկնարկային ֆինանսական ծանրաբեռնուածութեան թեթեւացումը եւ
արագ անցումը դէպի գործարար մրցակցային
յարմարողական շրջան:
Ընկերութիւնը պատրաստակամութիւն յայտնած է տրամադրելու անվճար մասնագիտական
խորհուրդ եւ թեքնիկական աջակցութիւն, իրակա-

նացնել ցանցային/համակարգչային ենթակառուցւածքի ամբողջականութիւնը, կատարել անվճար
բաժանորդագրային թեքնիկական սպասարկում,
պատրաստել անվճար տիպային այցեքարտկայքեր եւ այլն:
Ծրագիրէն կրնան օգտուիլ ինչպէս փոքր եւ
միջին ձեռնարկատիրական ընկերութիւնները,
այնպէս ալ անհատ ձեռներէցները: Ծրագիրը կը
գործէ Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր մարզերուն
մէջ: Դիմում յայտերու ընդունման մեկնարկն
արդէն տրուած է:
Վ. Նաւասարդեանի վստահեցմամբ, 2019էն
սոյն ծրագիրը պիտի գործէ նաեւ հայկական
սթարթափներու համար:
Հայաստանի Հանրապետութիւն
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ՀՀ Նախագահ Սարգսեան Վրաստանին Ու Նոր Նախագահին Յաջողութիւններ Մաղթած Է

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Վրաստանի Թելավի քաղաքին մէջ Իրաքլի
Բ.ի պալատէն ներս երէկ ներկա գտնուած է
Վրաստանի նորընտիր նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի
երդմնակալութեան
պաշտօնական
արարողութեան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ մինչ արարողութիւնը պատասխանելով
լրագրողի հարցին՝ նախագահ Սարգսեան մասնաւորապէս նշած է. «Հայաստանն ու Վրաստանը,
ինչպէս նաեւ մեր երկու ժողովուրդները հազարաւոր տարիների բարեկամական ու եղբայրական

յարաբերութիւններ ունեն։ Մենք իսկապէս եղբայրական ժողովուրդներ ենք։ Աւելի քան բնական է,
որ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահը
պէտք է այսօր ներկայ լինէր այստեղ, երբ Վրաստանը նոր նախագահ է ընտրել։
Շնորհաւորում եմ Վրաստանին, երկրի նախագահին։ Վրաստանին ու նոր նախագահին առաջիկայ տարիներին յաջողութիւններ եմ մաղթում։
Ակնկալում եմ աշխատել Վրաստանի նախագահի, կառավարութեան ու խորհրդարանի, ամենակարեւորը՝ ժողովրդի հետ՝ առաւել ամրապընդելու մեր յարաբերութիւնները»:
Միջոցառումի ծիրէն ներս նախագահ Սարգըսեան նաեւ կարճատեւ զրոյցներ ունեցած է երդմընակալութեան արարողութեան մասնակցող
պատուիրակութիւններու ղեկավարներուն եւ շարք

մը հիւրերու հետ։
Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեանի գլխաւորած պաշտօնական պատուիրակութիւնը երէկ առաւօտ
ժամանած էր Վրաստան՝ մասնակցելու նորընտիր
նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի երդմնակալութեան արարողութեան:
Ինչպէս հաղորդած էր «Արմէնփրես»ը, Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն տեղեկացուցած էին, որ այցի ընթացքին նախատեսուած
են նախագահ Արմէն Սարգսեանի երկկողմ հանդիպումները Վրաստանի բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ արարողութեան մասնակցելու նպատակով ժամանած հիւրերու հետ:

Նախագահ Սարգսեան Մասնակցած Է Վրաստանի Նորընտիր Նախագահի Անունով Տրուած Պաշտօնական Ընթրիքին
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան երէկ երեկոյեան մասնակցած է
Վրաստանի նորընտիր նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի անունով՝ ի պատիւ Վրաստան ժամանած բարձրաստիճան պատուիրակութիւններու

տրուած պաշտօնական ընթրիքին: Այս մասին կը
տեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու
վարչութենէն:
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Արցախի Պաշտպանութեան Բանակը՝ Նոր
Հրամանատարական Կազմով Եւ Հին Մարտահրաւէրներով

Արցախի Նախագահը Դեկտեմբեր 14ին պաշտպանութեան բանակ այցելած է՝ հրամանատարական կազմի մէջ կատարուած փոփոխութիւնները
ներկայացնելու համար: Պաշտպանութեան նախարար Լեւոն Մնացականեան ազատուած է պաշտօնէն: Նախագահը բարձր գնահատած է
Մնացականեանի աւանդը պաշտպանութեան
բանակի զարգացման գործին մէջ: «Ուզում եմ իմ
եւ Արցախի ժողովրդի շնորհակալութիւնը յայտնել
գեներալ Մնացականեանին՝ այդ անմնացորդ,
նուիրական ծառայութիւնը մատուցելու համար»,ընդգծած է Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանը:

Նախագահ Սահակեան պաշտպանութեան
բանակի բարձրագոյն հրամանատարական կազմին ներկայացուցած է իր ստորագրած հրամանագիրով պաշտպանութեան նախարար- պաշտպանութեան բանակի հրամանատար նշանակուած
Կարէն Աբրահամեանին: Արցախի մէջ հաւատարիմ
են հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման
յանձնառութեան, բայց եթէ հակառակորդը սադրանքի դիմէ, ՊԲն պէտք է միայն յառաջ շարժի.
շնորհաւորանքի հետ նաեւ յանձնարարականը
ստացաւ նորանշանակ նախարարը: «Ես յաջողութիւն եմ ցանկանում գեներալ Աբրահամեանին
ՊԲ հրամանատարի պաշտօնը ստանձնելուց՝ այդ
նշուած խնդիրները բարձր պատասխանատուութեամբ կատարելու համար»,- անգամ մը եւս
շեշտած է Բակօ Սահակեան: Պաշտպանութեան
նորանշանակ նախարար Կարէն Աբրահամեան
վստահեցուցած է՝ այդպէս ալ կ'ըլլայ. «Կ'ուզեմ
նշել, որ ես եւ մեր բանակի հրամանատարութիւնը

ամէն ինչ պիտի ընենք, որ պահպանենք այն յաջողութիւնները, զորս արձանագրած ենք եւ շարժինք
յառաջ, դէպի զարգացում»:
Կարէն Աբրահամեան մինչ այդ Արցախի պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի առաջին
տեղակալ-հրամանատարակազմի պետն էր: Իր
փոխարէն այդ պաշտօնին նշանակուած է գնդապետ Ջալալ Յարութիւնեանը՝ ՊԲ զօրամասերէն
մէկուն հրամանատարը: «Կը վստահեցնեմ ձեզի,
զինուած ուժերու հրամանատարութեան, որ բանակի հրամանատարակազմը, իմ գլխաւորութեամբս,
ջանք ու եռանդ պիտի չխնայէ: Անձնուիրաբար կը
կատարէ այն խնդիրները, այն առաջադրանքները,
զորս կը յանձնարարէ զինուած ուժերու գլխաւոր
հրամանատարակազմը, ՊԲ հրամանատարը»,արդէն որպէս պաշտպանութեան բանակի հրամանատարակազմի պետ կը վստահեցնէ Ջալալ
Յարութիւնեանը:
Հիմնադրման օրէն առ այսօր հայկական
զինուած ուժերու խնդիր մէկ է եւ ընդհանուր, ըլլայ
այդ Արցախի Հանրապետութեան, թէ Հայաստանի
Հանրապետութեան սահմաններուն, կ'ընդգծէ
հայկական երկու Հանրապետութիւններու զինուած
ուժերու գործակցութեան եւ գործողութիւններու
համադրման ծրագրի ծիրէն ներս Արցախ գտնուող

ՀՀ ԶՈՒ գլխաւոր հրամանատարակազմի պետը:
«Ատիկա հայ ժողովուրդի անվտանգութեան
ապահովումն է, մեր երկու պետութիւններու սահմաններուն անձեռնմխելիութեան ապահովումն է:
Եւ մենք պատրաստ ենք հետագային շարունակելու
այս վիճակը, ինչպէս մինչեւ այսօր իրականացուցած
ենք»,- կը կարեւորէ ՀՀ զինուած ուժերու գլխաւոր
հրամանատարակազմի պետ Արտակ Դաւթեանը:
Լեւոն Մնացականեանը ՊԲ անձնակազմին
հրաժեշտի ուղերձ յղած է: «Ես թողնում եմ պաշտպանութեան բանակի հրամանատարի պաշտօնը:
Անչափ հպարտ եմ, որ ծառայել եւ հարկ եղած
դէպքում պատրաստակամ եմ լինելու կրկին իմ
ծառայութիւնը բերել այն բանակի շարքերում, որն
իր մարտունակութեամբ եղել է, կայ եւ շարունակելու
է մնալ մեր ժողովրդի պաշտպանութեան եւ
անվըտանգութեան գլխաւոր երաշխաւորը: Ուզում
եմ նաեւ հաւաստիացնել, որ իմ համար մեծ պատիւ
էր տարիներ շարունակ զինակցել բոլոր այն շարքայիններին, ենթասպաներին, սպաներին եւ
գեներալներին, ովքեր իրենց բարեխիղճ ծառայութեամբ օրէցօր ամրապնդել ու հզօրացրել են
մեր պաշտպանական համակարգը: Լիայոյս եմ,
որ այսուհետ եւս ձեր իւրաքանչիւրիդ մօտ իշխելու
է մեր երկիրն առաւել պաշտպանուած ու անվտանգ
պահելու անկոտրում կամքն ու վճռականութիւնը:
Ձեր գործողութիւններում եղէք ներդաշնակ, փոխըմբռնող եւ, որ շատ կարեւոր է՝ հայրենեաց պաշտպանի առաքելութեանը հաւատարիմ»,- ըսուած է
Լեւոն Մնացականեանի հրաժեշտի ուղերձին մէջ:
Պատասխանատու պաշտօնին զինքը փոխարինողներուն ալ անփորձանք ծառայութիւն մաղթած է:
Ի դէպ, արդէն յայտնի է, թէ Լեւոն Մնացականեանը ո՛ւր պիտի շարունակէ ծառայութիւնը: Նախագահի հաստատած կառավարութեան որոշմամբ՝
ան նշանակուած է Արցախի Հանրապետութեան
արտակարգ իրավիճակներու պետական ծառայութեան տնօրէն: Բակօ Սահակեանի հրամանագրով՝ ծառայութեան նախկին ղեկավար Կարէն
Սարգսեանը նշանակուած է Արցախի նախագահի
ներկայացուցիչ յատուկ յանձնարարութիւններու
գծով:
Ստեփանակերտ
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Ցեղասպանութիւն 100 + 3
Հռոմի Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Հայոց Ցեղասպանութեան Յիշողութիւն Եւ
Ցեղասպանութիւններու Կանխարգիլում» Խորագրով Համաժողովը
ԹԱԼԱԼ ԽՐԱՅՍ
Իտալիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութեան նախաձեռնութեամբ Հռոմի մէջ տեղի ունեցաւ «Հայոց ցեղասպանութեան յիշողութիւն եւ ցեղասպանութիւններու կանխարգիլումը» խորագրով համաժողովը,
որ կազմակերպուած էր ցեղասպանութեան յանցագործութիւնը կանխարգիլելու եւ պատժելու
մասին համաձայնագիրի եւ Մարդու իրաւունքներու
հռչակագիրի 70ամեակի առթիւ:

Իտալիոյ մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վիքթորիա Պաղտասարեան իր ելոյթին մէջ
նշեց, որ թէեւ աւելի քան 100 տարի անցած է 20րդ
դարու առաջին ցեղասպանութենէն, սակայն այսօր ալ մեր աչքին առջեւ կատարուող ցեղային եւ
կրօնական խումբերու նկատմամբ ինքնութեամբ
պայմանաւորուած յանցագործութիւնները
ցոյց
կու տան, որ աշխարհը զերծ չէ այս նողկալի
արհաւիրքէն: «Միջազգային հանրութեան համար
սա հերթական ահազանգն է, որ ցեղասպանութիւն-

ներու եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու
վտանգը ամենեւին չէ վերացած եւ կը պահանջէ
միջազգային կառոյցներու, պետութիւններու եւ
քաղաքացիական հասարակութեան համախմբւած եւ հետեւողական քայլեր»,- ընդգծեց դեսպանը:
Դեսպանը անդրադարձաւ նաեւ ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման հարցին մէջ միջազգային բարձր ամպիոններու վրայ Հայաստանի
նախաձեռնութիւններու եւ Հայոց ցեղասպանութեան միջազգային դատապարտման ու ճանաչման կարեւորութեան: «Մարդկութեան դէմ նմանօրինակ յանցագործութիւնները կը պահանջեն
համընդհանուր գործողութիւններ միջազգային
կառոյցներու եւ քաղաքացիական հանրութեան
կողմէ: Հարկ է ընդգծել, որ ցեղասպանութիւններու
եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու
կրկնութեան պատճառները միասնականութեան,
ցեղասպանութիւններու ճանաչման եւ դատապարտման վճռականութեան եւ հետեւողականութեան բացակայութիւնն է»,- նկատեց ան:

Վիքթորիա Պաղտասարեան յաւելեց նաեւ, որ
հայերը՝ որպէս ցեղասպանութեան սարսափները
վերապրած ժողովուրդ, բարոյական պատասխանատուութիւն կը զգան՝ ցեղասպանութիւններու
կանխարգիլման կարեւորութեան հարցը բարձրացնելու համար:
Բանախօսներու շարքին էին հայազգի գրող,
«Արտոյտներու ագարակը» վէպի հեղինակ Անթոնիա Արսլանը, Հռոմի հայրապետական արեւելագիտութեան համալսարանի կանոնիկ իրաւունքի
բաժնի փրոֆէսոր հայր Ճորճ Հենրի Ռույսենը,
Սիենայի համալսարանի մարդու իրաւունքներու
պատմութեան փրոֆէսոր Մարչելօ Ֆլորեսը, Միլանի գիտութիւններու համալսարանի հանրային
իրաւունքի հիմնարկներու փրոֆէսոր Պարպարա
Ռանտացօն, Միլանի համալսարանի հայոց լեզուի
փրոֆէսոր Պայքար Սիվազլեանը, ինչպէս նաեւ
քաղաքական, մշակութային, կրօնական այլ
գործիչներ եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ:
Հռոմ

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
«Business Insider»ը Ներկայացուցած Է Աշխարհի Ուժեղագոյն
Բանակներու Վարկանշային Ցանկը
«Business Insider» գործակալութեան կազմած՝
աշխարհի ուժեղագոյն բանակներու վարկանշային
ցանկը կը գլխաւորէ ԱՄՆ զինուած ուժերը:
Ամերիկեան բանակին մէջ կը ծառայէ 2 միլիոն
հոգի: Միացեալ Նահանգներու զինուժին մէջ
ներգրաւուած են 13 հազար ինքնաթիռ, 5.9 հազար
հրասայլ եւ 415 նաւ: Ռազմական պիւտճէն 647
միլիառ տոլար է:
Երկրորդ հորիզոնականը կը զբաղեցնէ Ռուսիան, որուն բանակին մէջ 3.5 միլիոն զինծառայող
կայ: Ռուսական զինուած ուժերուն մէջ ներգրաւուած են մօտ 4 հազար ինքնաթիռ, աւելի քան 20
հազար հրասայլ եւ 352 նաւ: Ռազմական պիւտճէն
47 միլիառ տոլար է:
Առաջատարներու եռեակը կ'եզրափակէ Չինաստանը: Չինաստանի ժողովրդաազատագրական բանակին մէջ կը ծառայէ 2.7 միլիոն հոգի:
Չինաստանի զինուած ուժերու տրամադրութեան
տակ կայ 7.7 հազար հրասայլ, 3 հազար ինքնաթիռ
եւ 714 նաւ: Ռազմական պիւտճէն 151 միլիառ տոլար է:

Առաջատարներու տասնեակին մէջ ընդգրկուած
են նաեւ Հնդկաստանը, Ֆրանսան, Մեծն Բրիտանիան, Հարաւային Քորէան, Ճափոնը, Թուրքիան
եւ Գերմանիան: Վարկանշային ցանկը կազմելու

ժամանակ հաշուի առնուած են տարբեր ցուցանիշներ՝ ներառեալ զինատեսակներու բազմազանութիւնը, զօրաշարժի ներուժը եւ արդիւնաբերութեան զարգացման մակարադակը:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý, É³ÛÝ³Í³õ³É, Ù³ïÇ Ñ³ëïáõÃ»³Ùµ ÙÇ³Ïïáõñ ³å³Ï»³Û å³ïáõÑ³ÝÝ»ñáí »õ Í³ÕÏ³½³ñ¹áõ³Í Ý»ñùÇÝ å³ï»ñáí
Ññ³ß³ÉÇûñ¿Ý ·»Õ³Ï»ñï Ï³éáõóáõ³Íù ÙÁÝ
¿ñ:
²Ûë ëñ³ÑÁ Ù»½Ç ÏÁ Í³é³Û¿ñ »ñÏáõ Ï³ñ»õáñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ. ².ª ³ñ»õ»É»³Ý ÏáÕÙÁ ½»ï»Õ³Í ¿ÇÝù ÷³Ûï³ß¿Ý µ³Ûó ×³ß³Ï³õáñ ëáõñµ
Ëáñ³ÝÁ, ´.ª ÇëÏ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙÁ ½»ï»Õ³Í
¿ÇÝù Ù»Í µ»ÙÁª Ý»ñÏ³Û³óáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£
´³ËïÇ ³ÝûñÇÝ³Ï ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Ù¿°Ï Ë³ÕáíÁª
³Ýó»³ÉÇ ³Û¹ á×ÇñÝ»ñáõÝ µáÛÝÁ Ù»½Ç ÏÁ ïñ³Ù³¹ñáõ¿ñ áñå¿ë½Ç Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çëå³é çÝç»Éáõ
á×ÇñÝ»ñáõÝ ÛÕ³óÙ³Ý Í³é³ÛáÕ ³°Û¹ û×³ËÁ
¹³éÝ³ñ... ç³ñ¹»ñ¿Ý Ù³½³åáõñÍ í»ñ³åñáÕ
ËÉ»³ÏÝ»ñáõÝ ³å³½·³ÛÝ³ó³Í íáÑÙ³ÏÝ»ñÁ
µÇõñ»Õ³óÝ»Éáí, Ù³ùñ»Éáí ÃáõÝ¹ »õ ÙáÉ»é³Ý¹
Ñ³Ûáõ Ñá·ÇÇ í»ñ³Í¿ÇÝ... Ýá°ÛÝ ³Û¹ á×ÇñÝ»ñáõÝ
ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ²ñ¹, ÎÇñ³ÏÇ ³é³õûï Ï³ÝáõË
Ù»ñ Ù³ñ½³Ýù¿Ý Û»ïáÛ, Ï'áõÕÕáõÇÝù... »Ï»Õ»óÇÝ, áõñ »ñÏáõ Ñ³Û »åÇëÏáåáëÝ»ñ ÏÁ ëÏëÇÝ
Ñá·»µáõË ³ÕûÃ»É ³é µ³ñÓñ»³ÉÝ ²ëïáõ³Í,
áñ Ù»½Ç å³ñ·»õ»ó Ù»¯Í ÉáÛëÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÙ³Ý: Ø»Ýù ÏÁ Ó³ÛÝ³ÏóÇÝù ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ý »õ å³ï³ñ³·Ç ëñµ³½³Ý, ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹¿Ý Û»ïáÛ,
Ñ³Õáñ¹áõ³Í Ø»¯Í ´³Ý¿Ý, ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ
½ûñáõÃ»Ý¿Ý, ·áÑáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ýù ²ëïáõÍáÛ,
Ù»½ ßÝáñÑ³Í µ³ñÇùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ...: Ú³õ³ñï
å³ï³ñ³·ÇÝ, µ³ÏÁ Ï'»ÉÉ¿ÇÝù, ÙÇÝã ³ñ»·³ÏÁ
µÉáõñÇÝ »ï»õ¿Ý ÏÁ ëÏë¿ñ ¹áõ°ñë »ÉÉ»É »õ
µ³ñÓñ³Ý³É£ Ø»Ýùª ¹³ë³ñ³Ý ³é ¹³ë³ñ³Ý,
ß³ñù»ñ Ï³½Ù³Í ³°Û¹ í»¯Ñ å³ÑáõÝ, ß¿ÝùÇÝ
ï³ÝÇùÇÝ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í ÑëÏ³Û Ï³ÛÙÇÝ íñ³Û,
ÏÁ ëÏë¿ñ ¹³Ý¹³Õûñ¿Ý µ³ñÓñ³Ý³¯É ÑëÏ³Û³Í³õ³É Ñ³°Û å³ÝÍ³ÉÇ »é³·á¯ÛÝÁ »õ Ù»Ýù
³Ù¿Ýùë ÙÇ³µ»ñ³Ý »õ Ù»ñ Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ Ï'»ñ·¿ÇÝù §Ú³é³°ç Ü³Ñ³ï³Ï¦Á ³å³ »õª §Ø»ñ Ð³Ûñ»ÝÇù¦ÇÝ »ñÏáõ
ïáõÝ»ñÁ.Ü³ÛÇ°ñ Ýñ³Ý, »ñ»ù ·áÛÝáí,
ÜáõÇñ³Ï³¯Ý Ù»°ñ Ýß³Ý,
ÂáÕ ÷áÕ÷áÕÇ ÃßÝ³ÙáõÝ ¹¿Ù,
ÂáÕ ÙÇ°ßï å³ÝÍ³Û Ð³Û³ëï³Ý...
Ðñ³ß³ÉÇ ¿ñ å³¯ÑÁ. ÏñÝ³Ù Áë»Éª §³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý¦:
ÆëÏ³å¿ë ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï³ï³Ï»ñ·áõÃÇõÝ
»õ ³é»Õ³Íáõ³¯Í: àñáõ±Ý Ùïù¿Ý Ï'³ÝóÝ¿ñ Ã¿
ûëÙ³Ý»³Ý áõÅÇÝ Ï»¹ñáÝÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ ³Û¹ Ù»Í ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ß¿ÝùÇÝ ï³ÝÇùÁ Ï³Ý·Ý³Í Ù»¯Í Ï³ÛÙÇÝ
íñ³Û, ÷áË³Ý ûëÙ³Ý»³Ý Ù³ÑÇÏ-¹ñûßÇÝ åÇïÇ
µ³ñÓñ³Ý³¯Û áõ Í³Í³ÝÇ¯ »ñ¿Ïáõ³Ý ëïñáõÏ,
Ñ³É³Íáõ³Í áõ ç³ñ¹áõ³Í, ³Ý³ñ·áõ³Í ó»ÕÇÝ
ç³ñ¹»ñ¿Ý Ù³½³åáõñÍ í»ñ³åñáÕ á°ñµ µ»ÏáñÝ»ñáõÝ Ó»é³Ùµ, Ñ³Û Ýáñ³ëï»ÕÍ å»ïáõÃ»³Ý
å³ÝÍ³ÉÇ »é³·áÛÝ ¹ñûßÁª Ï³ñÙÇñ, Ï³åáÛï,
Ý³ñÝç³·áÛÝ: ²Ý Û³ñ·³Ýù ÏÁ å³ñï³¹ñ¿ñ
³Ù¿Ý³Ë³õ³ñ³ÙÇï »õ Û»ï³ÙÝ³ó Ùïù»ñáí
å³ß³ñáõ³Í, å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ï³ññ»ñáõÝ
³Ý·³Ù »õ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Ï'áõé»óÝ¿ñ ÏáõñÍù»ñÁ Ñ³°Û Ù³ñ¹áõÝ Ç ï»ëª µáÉá¯ñ ½ÇÝù Ý³Ë³ïáÕ ëïáñ ëáÕáõÝÝ»ñáõÝ:
²Û¹ ÝáõÇñ³Ï³°Ý å³ÑáõÝ, »ñµ Ù»ñ ëñï»ñÁ

Ññ×áõ³Ýùáí ÉÇ Ë»É³óÝáñ Ý³Ûáõ³Íùáí Ñå³ñï
»Ý, ³Ñ³° Ïáõ ·³Û Ù»ñ ËÙµ³å»ïÇÝ µ³ñÓµ
Ó³ÛÝÁ §å³ïáõÇ¯ ³°é¦: öáÕ»ñÝ áõ ÃÙµáõÏÝ»ñÁ
ÏÁ ¹Õñ¹³Ý áõ Ù»Ýù Ç° Û³ñ·³Ýë, µ³ñ»õÇ Ï»ó³Íª
Ï'áÕçáõÝ»Ýù ¹ñûßÁ å³ÝÍ³ÉÇ, ÙÇÝã ³Ý¹ÇÝª
µÉáõñÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ ÃÇõñù áñµ³ÝáóÇÝ
Ñ»ï³ùñùÇñ µ³½ÙáõÃ»³Ý Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý Ïñ³Ï áõ
³Ý¿Íù ÏÁ ó³ÛïÇ... ³Ûë ³ÝÑ³õ³ï Ï»³õáõñÝ»ñáõÝ áÕç ÙÝ³ÉáõÝ Ñ³ëó¿ÇÝ: ²ÝáÝùª ¹³éÝ³ó³Í áõ Ï³ï³Õ³Í, Û³ñÙ³ñ ³éÇÃÇ ÏÁ ëå³ë»Ý
Çëå³é áãÝã³óÝ»Éáõ ³Ûë ÙÝ³óáñ¹³óÝ ³É,
áñå¿ë½Ç ·áÑ³óáõÙ ï³Ý Çñ»Ýó íñ¿ÅÇ Í³ñ³õÇÝ, »õ Çñ»Ýó Ñ³ëóáõ³Í ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ ³Ý³ñ·³ÝùÇÝ ³é³ïÁ ³ñÇõÝáí Ù³ùñ»Éáõ, áñáõÝ
í³ñÅáõ³Í »Ý Ç ÍÝ¿...:
Ø»ñ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñáõÝ »õ å³å»ñáõÝ ¹³ñ³õáñ »ñ³½ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÇÝ ³éç»õ, Ù»ñ
ëÇñï»ñÁ Ï'áõéÇÝ, Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ ÏÁ É»óáõÇÝ
Ù»Í³·áÛÝ ·áÑ³óáõÙÇÝ ½·³óáõÙáí »õ Ù»Ýùª
Éù³Í ëïñáõÏÇ ³Ý³ñ·³ÉÇ Ù³Ï¹ÇñÁ, Ù»°Ýù »õë
ÏÁ ¹³ëáõÇÝù §³½³ï ³½·Ç ÙÁ ûñÇÝ³õáñ
½³õ³ÏÝ»ñ¦áõ ÏáãáõÙÇÝ: ¼³ÛÝ Ï»ñïáÕÝ»ñáõ¯Ý,
ëáõñµ»ñáõÝ, ëñµ³½³Ý å³ßï³ÙáõÝùáíÁ Ñ³Ù³Ïáõ³Íª ÷³¯éù »õ Û³ñ·³Ýù µáÉáñ Í³ÝûÃ »õ
³Ý³ÝáõÝ Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ, áñáÝóÙ¿ Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³Ý»ñ Ç ËÝ¹Çñ ³½³ïáõÃ»³Ý ÇÝÏ³Ý
³Ñé»ÉÇ ·áõå³ñÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ... Çñ»Ýó
³ñÇõÝáíÁ ·Ý»Éáí, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÃÇ½Á ³ÛÝ
å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñáõÝ áñ Û³÷ßï³Ïáõ³Í ¿ñ
Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ñ¿Ý, ÃÇõñù ×Çõ³ÕÇÝ ÏáÕÙ¿:
ØÇÝã ÂáõñùÇ³Ý »õ Çñ Ñ½ûñ ½ÇÝ³ÏÇóÁ
¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, ÍÝÏ³ãáù Ñ³ßïáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ûó¿ÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý, ³Ñ³ ³Û¹ Ù»Í ·áõå³ñÇÝ Çñ Ù»Í³·áÛÝ ½áÑ³µ»ñáõÃ»³ÙµÁ Ñ³ÛÝ ³É
ÏÁ ëï³Ý³ñ Ç°ñ ³½³ïáõÃÇõÝÁ Ç å³ïÇ¯õ Ñ³Û
Ï³Ù³õáñÝ»ñáõÝ, ³Û¹ ÷³Õ³Ý·Ý»ñáõÝ ÝáõÇñ³µ»ñáÕ á·ÇÇÝ »õ ËÇ½³ËáõÃ»³Ý...
²Û¹ ëñ³ÑÇÝ µ»Ù¿Ý Ù»°½ª áñµ»ñáõë Ù¿ç, ää.
Þ³õ³ñß ØÇë³ù»³ÝÁ, Þ³Ñ³Ý Ü³Ã³ÉÇÝ, Ðñ³ã
ºñáõ³Ý¹Á, ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ, Øáõß»Õ
²ñù. ¸áõñ»³ÝÁ, êï»÷³Ýáë ²ñù»åÇëÏáåáëÁ...ª Ñ³Û ÁÝïñ³ÝÇÝ, Ñ³Û ³õ³·³ÝÇÝª Çñ»Ýó
Ñ³Ûñ»Ý³ßáõÝã ×³é»ñáí, åÇïÇ Ï»ñï¿ÇÝ Ñ³°Û
Ù³ñ¹Á, Ñ³°Û ÙÇïùÁ »õ Ñ³°Û Ù»Í Ñá·ÇÝ: ²ÝáÝù
ëÇñ³ÛûÅ³ñ ÏÁ ïñ³Ù³¹ñ¿ÇÝ Çñ»Ýó Ã³ÝÏ³·ÇÝ
å³Ñ»ñ¿Ý Ù»½ í»ñ³Ï»ñï»Éáõ, Ëñ³Ëáõë»Éáõ »õ
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ...: Ú³×³Ë Ù»½Ç
Ï'³Ûó»É¿ñ Ð³°Û îñ³Ù³ÃÇù Â³ï»ñ³ËáõÙµÁ Çñ
ÑÇ³Ý³ÉÇ Ï³½Ùáí: ÐáÝ ù»Ù³ÝãÇëï èáõµ¿ÝÁ Çñ
ïáÑÙÇÏ ù»Ù³Ýã³Ûáí, Ù»½Ç ÏÁ ï³Ý¿ñ ÏÁ
Ñ³ëóÝ¿ñ ÙÇÝã»õ ²ñ³ñ³ïÇÝ ·³·³ÃÁ... Ñ³Û
ÑáíÇïÝ»ñÁ, ¹³ßï áõ Óáñ»ñÁ, Ù»½Ç Ñá·Çáí ÏÁ
÷áË³¹ñ¿ñ ¹¿åÇ Ù»ñ »ñ³½Á: ... ï¿ñ »õ ïÇÏÇÝ
êáõñ³µ»³ÝÝ»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ îÇÏ. Ø³ß³Ý, Çñ
³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý Ó³ÛÝáí, »ñµ Ï'»ñ·¿ñ §Ð³Û³ëï³Ý¦Á »õ §ÎéáõÝÏ¦Áª Ù»Ýù ³éÇÝùÝáõ³Í ÏÁ
Ãé¿ÇÝù ¹¿åÇ »ñÏÇñÝ ²õ»ï»³ó: ²Ý¹ÇÝ, Þ³ÑË³ÃáõÝÇÝ Çñ Ñ³Û »õ ÏáíÏ³ë»³Ý å³ñ»ñáí
Ù»½Ç ÏÁ ·³Ù¿ñ Ù»ñ ï»Õ»ñÁ, Ù»ñ áõßùÁ Çñ»Ý
ù³ß»Éáí... Þ³ÑÙáõñ³ï»³ÝÁ, ³Û¹ Ñ³Û ëáË³ÏÁ, Ï'áõ½¿ÇÝù áñ Ù»½Ç Ñ»ï ÙÝ³ñ Û³õ¿¯ï, µ³Ûó
ã¿ñ ÁÝ¹áõÝ»ñ...: ´³½Ù³ÃÇõ »ñ»õ»ÉÇÝ»ñ Ù»½Ç
Ïáõ ·³ÛÇÝ ÎÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁ »õ Ù»Ýù Ù»Í³·áÛÝ
Ñ³×áÛùÁ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝù »ñµ Ýáñ µ³Ý³ËûëÇ ÙÁ
·³ÉáõëïÁ Ù»½Ç ³õ»ï¿ÇÝ: ²Û¹ ëñ³¯ÑÁ... áõñ
ÝÇõÃáõ³Í »õ ·ñáõ³Í ¿ñ Ù³Ñ³í×ÇéÁ Ñ³Ûáõ-

Ã»³Ý... Ýá°ÛÝ ³Û¹ ëñ³ÑÁ ³ÛÅÙ ÏÁ Í³é³Û¿ñ
í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óÝ»Éáõ »õ ³ÝÙ³Ñ³óÝ»Éáõ ³°Û¹
Ù³Ñ³å³ñï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ù³½³åáõ¯ñÍ áñµ»ñÁ...:
ÎÇñ³ÏÇ Ï¿ëûñ¿Ý »ïùÁ ³Ûó»ÉáõÝ»ñ Ïáõ
·³ÛÇÝ Çñ»Ýó á¯ñµ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ ³Ûó»É»Éáõ »õ
áõñ³Ë³óÝ»Éáõ...: ºë ³Ûó»ÉáÕ ãáõÝ¿Ç: ÆÙ Ù»Í³Ñ³ñáõëï,
³Ùµ³ñï³õ³Ý
³½·³Ï³ÝÝ»ñë
³ñ¹»û±ù »ñµ»õÇó¿ Ùï³µ»ñ³Í ÁÉÉ³Ý Ã¿ Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇù¿Ý áñµ ÙÁ áñµ³ÝáóÁ ÏÁ ÙÝ³Û »õ ½³°ÛÝ
³Ûó»É»Éáí í³ÛñÏ»³°Ý ÙÁ ÙÇ³ÛÝ áõñ³Ë³óÝ»Ý...
ù³°õ ÉÇóÇ, Ù»Õ³¯Û ²ëïáõÍáÛ... ³Û¹ï»ë³Ï
ëñµ³åÕÍáõÃÇõÝ Ï'ÁÉÉ³±Û...
´³Ûó ...ÎÇñ³ÏÇ ûñ ÙÁ, Ù»ñ í³Ý»óÇ ¹éÝ³å³ÝÁ ëÏë³õ ÇÙ ³ÝáõÝë Ï³Ýã»É... èáå»ñÃ ºë³Û»³Ý: ¼³ñÙ³ó³Í í³½»óÇ ¹³ñå³ëÁ. ¹ÇÙ³óë
Ï³ÛÝ³Í ¿ Ù»ñ í³Õ»ÙÇ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Êáñ¿Ý»³ÝÁ,
ÏáÏÇÏ Ñ³·áõ³Í »õ Ëáßáñ Íñ³ñ ÙÁ åïáõÕÝ»ñáí
»õ ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñáí É»óáõÝ: Ü»ïáõ»ó³õ íÇ½ë
»õ ëÏë³õ Ã¿° É³É, Ã¿° Ñ³Ùµáõñ»É ½Çë. §²¯Ë
»Õµ³¯Ûñ, áñù³¯Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ áñ ù»½ ÏÁ ÷Ýïé»Ù
»õ í»ñç³å¿ë ³½·³ÛÇÝ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý
ÇÙ³ó³Û áñ Ñáë ÷áË³¹ñáõ³Í ¿ù: ºÏ³Û ù»½Ç°
ï»ëÝ»Éáõ »õ Ï³ñûïë ³éÝ»Éáõ: ¸áõ°Ý ÇÝÍÇ
Ù³ñ¹ ÁñÇñ, »ë ù»½Ç° å³ñï³Ï³Ý »Ù ³ÙµáÕç
Ï»³ÝùÇë ï»õáÕáõÃ»³Ý: Ü»ñë Ùï³Ýù Ù³ëÝ³õáñ ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ Û³ïÏ³óáõ³Í ëñ³ÑÁ »õ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ëÏë³õ Çñ å³ïÙáõÃ»³Ý. §»ñµ ÇÙ
ÍÝáÕùë ëå³ÝÝ»óÇÝ ã»ñù¿½Ý»ñÁ... å¿ÏÁ ÇÝÍÇ°
Çñ Ñ»ï ïáõÝ ï³ñ³õ, áñå¿ë½Ç ï³Ý Ù¿ç áñå¿ë
Í³é³Û»Ù... »õ »ë ÍÝáÕùÇë ëå³Ýáõ»ÉáõÝ ó³¯õÁ
ëñïÇë, Ñá°Ý ³åñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï
³ßË³ï³Ýù ÏÁ Ï³ï³ñ¿Ç. ³ËáéÁ Ù³ùñ»É,
ÓÇ»ñáõÝ Ý³ÛÇÉ, ï³Ý ·áñÍ»ñÁ Ï³ï³ñ»É... ÇëÏ
»ñµ å¿ÏÁ Çñ ã»ñù¿½Ý»ñáí Ñ³Û Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñÁ
ç³ñ¹»Éáí, ³ÝáÝó Ã³ÝÏ³·ÇÝ ½³ñ¹»Õ¿ÝÝ»ñÁ
áõ ¹ñ³ÙÝ»ñÁ, ·áñ·»ñÁ »õ Ã³ÝÏ³·ÇÝ Çñ»ñÁ
ÏáÕáåï³Í ³ñÇõÝáï Ñ³·áõëïÝ»ñáí ïáõ°Ý ÏÁ
¹³éÝ³ñª »ë ëïÇåáõ³Í ¿Ç ³Ù¿Ý¿Ý ³é³ç ëñ»É
å¿ÏÇÝ »ñÏë³ÛñÇ ÑëÏ³Û ¹³ßáÛÝÁ - áñáõÝ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹áó å³ñ³ÝáóÝ»ñáõÝ Ñ³ñáõ³Í»Éáí, ëÕáóÇ í»ñ³Íáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ñ - áñå¿ë½Ç
³é³õûï Ï³Ýáõ°Ë ÏñÏÇÝ Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û
Û³ñÓ³Ï»Éáí Ù³ñ¹ÇÏÁ ç³ñ¹»¯Ý »õ ÏáÕáåï»Ý:
öáùñ ¿Ç »õ ³Ý½ûñ, ³Û¹ Ññ¿ßÝ»ñ¿Ý íñ¿Å
ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´³Ûó ã¿Ç° ÙáéÝ³ñ, áñ ÍÝáÕùë
³Û¹ Ññ¿ßÇÝ Ó»éùáí ç³ñ¹áõ»ó³Ý: ºñ»ù ï³ñÇ
ß³ñáõÝ³Ï ³ÕûÃ»óÇ áñ ²ëïáõ³Í ³Ûë ³Ý½·³ÙÝ»ñáõÝ Ç°Ýù å³ïÅ¿: Ø»ñ ßñç³ÝÇÝ µáÉá¯ñ
å¿Û»ñáõÝ å¿ÛÉ»ñ å¿ÛÇÝ ¿ñ ³Õ³ë »õ ³Ù¿ÝùÁ ÏÁ
¹áÕ³ÛÇÝ ÇñÙ¿: ÆñÇÏáõÝ ÙÁ »Ï³õ »õ ÃáõÕÃÇ ÙÁ
Ù¿ç ÷³ÃÃáõ³Í µ³Ý ÙÁ ÇÝÍÇ »ñÏ³ñ»ó »õª
§µ³°ó áõ ï»°ë¦, Áë³õ: ´³óÇ¯ Ç±Ýã ï»ëÝ»Ùª...
½áÛ· ÙÁ Ù³ñ¹áõ ³Ï³Ýç. §·Çï»±ë ×³õñª
Ï»³õáõñ ³ÝÑ³õ³ï, ³Ûë ³Ï³ÝçÝ»ñÁ áñáõ±Ý
»Ý...¦: Þáõ³ñ³Í ÁëÇª §ã»Ù ·Çï»ñ¦:
- ²Ûë ³Ï³ÝçÝ»ñÁ Ó»ñ ·á×³ ÷³÷³½ÇÝ
³Ï³ÝçÝ»ñÝ »Ý: Ò»éùÁ Ë³ã ÙÁ µéÝ³Í ÇÝÍÇ
Áë³õ Ã¿ ¹áõ°Ý ÇÝÍÇ µ³Ý ÙÁÝ ³É ã»ë ÏñÝ³ñ
ÁÝ»É...: ²Ýáñ Ñ³Ù³ñ, ½ÇÝù ëå³Ý»É¿ ³é³ç,
Ý³°Ë ³Ï³ÝçÝ»ñÁ Ïïñ»óÇ »õ ³å³ ·ÉáõËÁ
ÃéóáõóÇ... ß³ÝÁ ³éç»õÁ Ý»ï¿°- Ññ³Ù³Û»ó:
´³Ûó ßáõÝÁ Ñáïáï»ó áõ »ï Ï»ó³õ...
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã

Մանկական
Բեւեռային ճեպընթաց

• 18/12/2018 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
• 19/12/2018 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
• 20/12/2018 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
• 21/12/2018 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
• 22/12/2018 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
• 23/12/2018 11:00, 13:30, 15:00, 17:00
Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
• Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520 254,
(+374 10) 563 243
• 1000 - 1500 դրամ
«Ո՞վ է գողացել նուէրները» ներկայացումի հեղինակները կը ներկայացնեն
ՆՈՐ ամանորի երաժշտական ներկայացում ՝ բաղկացած խաղերէ եւ ամանորի հեքիաթէ:
Հրաշք որոնելիս

նան ռոպոթները, այլմոլորակայինները,
որոնք երեխաներուն պէտք է սորվեցնեն
ջարդել-փշրել իրենց նոր խաղալիքները:
Դերասանները շատ կը տխրին, բայց,
ուրիշ ելք չունենալով կը սկսին հաւաքել
իրենց իրերը, որպէսզի հեռանան կրկեսէն: Եւ նոյն այդ ժամանակ կը յայտնուի
փոքրիկ տղայ մը, որ ամբողջ սրտով կը
հաւատայ հրաշքներու գոյութեան ու կը
փոխէ իրադարձութիւններու ընթացքը:
Իսկ թէ ինչպէս կը յաջողի անոր մէջ,
կ'իմանաք, երբ դիտէք մեր Ամանորի,
շատ գունեղ, կրկեսային համարներով
լի, հրաշքաշատ ներկայացումը:
Ամանորեայ հեքիաթ

23/12/2018 12:00, 14:00, 16:00
• Երգի պետական թատրոն
• Խանճեան 13 ա, (+374 10) 566
790, (+374 10) 566 792
• 1500 դրամ
Հեղինակ` Մանէ Գրիգորեան
Թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար` Արթուր Գրիգորեան

• «Նարեկացի» արուեստի միութիւն
• Վարդանանց փող. 16/1, +(374 10)
58-01-05
• Մուտքը ազատ է
Դեկտեմբեր 18ին՝ ժամը 19:00ին,
«Նարեկացի» արուեստի միութեան մէջ
տեղի կ'ունենայ կիթառահարներ Բարդի
Մինասեանի եւ Սարօ Պապիկեանի
երաժշտական երեկոն:
Միջոցառումին կը հնչեն հայ,
արեւմտաեւրոպացի երաժշտահաններու
եւ հեղինակային ստեղծագործութիւններ:

Ցուցադրում
Food Alco Expo 2018

FIX at Tesla

• 21/12/2018 20:00
• Tesla
• Մաշտոցի 7/2, Հեռ. (+37499) 222
772
• 2000 դրամ
ՖԻՔՍ - (Ֆրիտոմ իզ էքսփենսիւ) փորձառական ելեկտրոնիկ կիթառ եւ
տրամզ, որոնց արմատները կ'աճին բոլորիս ծանօթ «Բամբիռ» նուագախումբէն:
Տիեզերական կիթառի մռնչիւնի խառնուրդը գունաւոր քլաբային գիշերուան
տրամադրութեան հետ:
Համերգ

OPEN KIDSը Երեւանի մէջ

20/12/2018 11:00, 13:00. 15:00, 17:00
21/12/2018 11:00, 13:00. 15:00, 17:00
22/12/2018 11:00, 13:00. 15:00, 17:00
23/12/2018 11:00, 13:00. 15:00, 17:00
Երեւանի քաղաքապետարանի «Մհեր
Մկրտչեան» արտիստական թատրոն
Խորենացի 18, (+374 10) 519 901,
(+374 10) 586 024
700 դրամ
Սա գեղեցիկ ու բարի պատմութիւնն
է հրաշքներու մասին: Հեքիաթի հերոսները կրկեսի դերասաններն են, որոնց
տնօրէնը կը հեռացնէ աշխատանքէ նոյն
այն ժամանակ, երբ անոնք ամանորի
նոր ներկայացում կը պատրաստէին:
Տնօրէնը կ'ըսէ, որ այսուհետ անոնց փոխարէն կրկեսին մէջ պէտք է ելոյթ ունե-

• Մուտքը ազատ է
Դեկտեմբեր 22ին՝ ժամը 12:00էն,
ԷՕՆում տեղի կ'ունենայ ամէնամեայ
աւանդոյթ դարձած ձեռագործ իրերու
ամանորեայ տօնավաճառը։

• 23/12/2018 21:00
• Մեցցօ ակումբ
• Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98 20
62 06, +374 10 52 42 11

Ցուցահանդէս

• 22/12/2018 11:0023/12/2018 11:00
• Yerevan Expo Center
• Յ. Յակոբեան 3
+(374 10) 235 775
• 5000 դրամ
FOOD-ALCO EXPO 2018 նախագիծը
նպատակ կը հետապնդէ՝
• Քաղաքացիները ձերբազատել
ամանորեայ տօնական ծախսերու զգալի
մասէն
• Կատարել գնումներ միայն համտեսումէ ետք
• Վայելել լաւ երեկոյ դասական երաժըշտութեան, պարային համարներու
ներքոյ
• Ապահովել վաճառքի մեծ աճ արտադրողներու եւ ներմուծողներու համար

Ներկայացում
«Քաղաք, որտեղ ես եմ». ներկայացում

•
18/12/2018
•
18:30
•
«ԼՈՖԹ»
Դեկտեմբեր 18ին՝ ժամը 20:30ին,
#LoftYerevanի մէջ տեղի կ'ունենայ
«Քաղաք, որտեղ ես եմ» ներկայացումը։
Ամենանոր Ամանոր

Ամանորեայ Տօնավաճառ ԷՕՆում
• 23/12/2018 19:00
• Տինամօ մարզահամալիր
• Վարդանանց 69, Հեռ.: + (37410)
552311
• 5000 - 15000
OPEN KIDSը ամենաերիտասարդ եւ
ամենայաջողած երաժշտական նախագիծն է ամբողջ Ուքրանիոյ մէջ։

Համերգ

Համերգ, կիթառի երեկոյ. Բարդի
Մինասեանի եւ Սարօ Պապիկեան
• 18/12/2018 19:00

• 22/12/2018 12:00
• Էօն/aeon
• Տէրեան փողոց 3ա, Հեռ. +(37410)
53 87 66, +(37495) 53 87 66

• 20/12/2018 19:30, 21/12/2018 19:30
• Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան
ազգային ակադեմական թատրոն
• Գր. Լուսաւորիչի 6, (+374 10) 527
670
• 2500 - 6000 դրամ
Յովհաննէս Դաւթեան, տօնական
յայտագիր
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ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ ԻՐ
ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

Ðð²ä²ð²ÎÆ ìð²Ú ¾

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան
փայլուն ելոյթներէն ետք, մօտ օրէն, պարուսոյց եւ գեղարուեստական ղեկավար տիկին Անի Կոստանեանի գլխաւորութեամբ պիտի վերսկսի
նոր տարեշրջանի փորձերուն:
Փորձերը տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
Պարախումբը կ'ընդունի վեց տարեկանէն սկսեալ դիմորդներ: Բոլոր անոնք,
որոնք կը փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան
համար կրնան դիմել ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ, հեռ՝ 04- 523043/44 կամ
պարախումբի վարչութեան:
ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի Վարչութիւն

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
«Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
«Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ
տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին,
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ
Ծննդեան տօներուն առիթով։
Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու «Զարթօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:
«ԶԱՐԹՕՆՔ»

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՄԵՐԳ
(ՁՕՆՈՒԱԾ՝ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻ 45-ԱՄԵԱԿԻՆ)

ԲԱՐՁ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
ԿԱՏԱՐՈՂՈՒԹԵԱՄԲ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ
«ՇՆՈՐՀԱԼԻ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԻՆ
ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՄԲ
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի

Տեղի կ՚ունենայ Ուրբաթ, 4 Յունուար 2019-ի երեկոյեան ժամը 8։00-ին,
Saint Joseph եկեղեցւոյ մէջ, Monnot։
ՀՐԱՒԷՐ

Ծանօթ.- Մասնակցիլ փափաքողներուն համար յատուկ փոխադրակառքեր տրամադրուած են հետեւեալ կեդրոններէն, ուրկէ ժողովուրդը պիտի
փոխադրուի երեկոյեան ժամը ճիշդ 6։30-ին։
ՓՈԽԱԴՐԱԿԱՌՔԵՐՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ
1. Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ դիմաց, Նորաշէն, Պուրճ Համուտ։
2. Պուրճ Համուտ Հրապարակ։
3. Ազգային Ծերանոցին դիմաց, ժողովրդային շէքեր, Պուրճ Համուտ
4. ՀՅԴ «Է. Ակնունի» ակումբ Ֆանար։
5. ՀՅԴ «Շուշի» ակումբ, Ռաուտա։
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