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Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի
հետ հանդիպումէ ետք, յայտարարութեան մէջ
մէջբերուած է Հարիրիի խօսքը, ուր վերջինս նշած
է, որ բոլորը անխտիր զոհաբերած են ի շահ երկրին՝
ձգտելով բոլոր կուսակցութիւնները ընդգրկող
ազգային միասնական կառավարութեան կազմաւորման»:

Լիբանանեան Ուժերը Կը Բարձրացնէ
Նոր Կառավարութենէն Անմասն Մնալու
Հաւանականութիւնը

Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան երեսփոխան Ժորժ Ատուան Կիրակի բարձրացուց ԼՈի՝ նոր
կառավարութենէն անմասն մնալու հաւանականութիւնը:
Ատուան յստակօրէն ընդգծեց, թէ վարչապետի
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի հաստատապէս
կ'ուզէ, որ ԼՈն եւս իր ներկայացուցչութիւնը ունենայ
նոր կառավարութեան մէջ՝ ի տարբերութիւն Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ Ժըպրան Պասիլին:
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Իսրայէլ Հարուածած Է Կազան

«Russia Today» լրատուական կայքը հաղորդեց,
որ իսրայէլեան կործանիչներ գրոհներ կատարած
են Կազայի տարբեր շրջաններուն ուղղութեամբ:
Կը նշուի, որ թիրախ դարձած են յատկապէս
պաղեստինեան Կազա շրջանի արեւմտեան հատւածին մէջ գտնուող Խան Եունէսի տարածքը,
ինչպէս նաեւ այդ շրջանի ծովափը:
Պաղեստինեան կարգ մը աղբիւրներ նաեւ նշած
են, որ վախի մթնոլորտ տիրած է Կազայի «Ինտոնէզիա» անունը կրող հիւանդանոցին շուրջ, երբ
կործանիչներ հարուածներ հասցուցած են այդ
հատուածին վրայ:
Զոհերու եւ վիրաւորներու մասին տեղեկութիւններ ցարդ չեն հաղորդուիր:
Իր կարգին Իսրայէլի Զինուած ուժերու խօսնակ
Աւեխայ Ատորհի թուիթըրեան իր էջով գրառում մը
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Նոր Կառավարութիւնը Պիտի Կազմաւորուի
Յառաջիկայ Օրերուն. Հարիրի

Խորհրդարանի տեղեկատուական գրասենեակի
յայտարարութեան համաձայն՝ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի նորովի յոյս յայտնեց,
որ նոր կառավարութիւնը պիտի կազմաւորուի
յառաջիկայ օրերուն՝ ի հեճուկս դեռեւս չլուծուած
մէկ փոքր խոչընդոտի:

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

կատարելով յայտարարած է, որ իսրայէլեան կործանիչներ հարուածներ հասցուցած են Համասի
պատկանող աւելի քան 80 դիրքերու ուղղութեամբ:

Հայաստանը ԱՄՆէն Զէնք Գնելու
Առաջարկ Չէ Ստացած. Պաշտպանութեան
Նախարարի Պաշտօնակատար

ՀՀ պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Դաւիթ Տօնոյեանը լրագրողներու հետ
ճեպազրոյցի ժամանակ անդրադարձած է օրերս
Հայաստան այցելած՝ ԱՄՆ նախագահի Ազգային
անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Ճոն
Պոլթոնի՝ Հայաստանին զէնք վաճառելու մասին
ակնարկին։
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ ամերիկեան զէնքի վաճառքի առաջարկ ստանալու եւ ռուսական
զէնքը ամերիկեան զէնքով փոխարինելու մասին
լրագրողի դիտարկումին անդրադառնալով՝ նախարարի պաշտօնակատարը նշած է. «Զէնքի շուկան
բաց շուկայ է, ուր ով կրնայ, ինչ կրնայ, ձեռք կը
բերէ: Մենք այս պահուն Միացեալ Նահանգներէն
ոչ մէկ առաջարկ ստացած ենք»:
Այն հարցին, թէ առաջարկ ստանալու պարագային ի՞նչպէս կ'արձագանգէ հայկական կողմը,
նախարարի պաշտօնակատարը պատասխանեց,
որ գոյութիւն ունի գին, որակ, մատակարարման
ժամանակ։
Հոկտեմբեր 25ին Հայաստան գտնուող ԱՄՆ
նախագահի Ազգային անվտանգութեան հարցերով
խորհրդական Ճոն Պոլթոնը լրագրողներու հետ
հանդիպումին նշած էր, որ Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգները դեռեւս վերջնական որոշում չունի
«Ազատութեան աջակցութեան քայլ» 907րդ ուղղումը չեղարկելու վերաբերեալ, որով կ'արգիլուի
ԱՄՆ կառավարութեան կողմէ օգնութիւն տրամադրել Ազրպէյճանին: «Ես չեմ կրնար կանխատեսել,
թէ ինչպէս կ'ըլլայ որոշումը»,- ըսած էր Պոլթոնը՝
ընդգծելով, որ Հայաստանը իր զէնքի մեծ մասը
ձեռք կը բերէ Ռուսիայէն, Ազրպէյճանը նոյնպէս իր
զէնքի 80 տոկոսը ձեռք կը բերէ Ռուսիայէն, ինչպէս
նաեւ նշած է, որ ամերիկեան զէնքը ռուսականէն
լաւ է:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Պեռնի Մէջ Դասախօսեց Միջ-Եկեղեցական Շարժումին Մասին
Շաբաթ, 27 Հոկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը Պեռն
կատարած իր պաշտօնական այցելութեան ծիրէն
ներս, դասախօսութիւն մը տուաւ միջ-եկեղեցական
շարժումին ներկայ իրավիճակին մասին, քաղաքի
մայր տաճարին մէջ։
Դասախօսութենէն առաջ տեղի ունեցաւ երեկոյեան ժամերգութիւն, որուն նաեւ մասնակցեցան
Վեհափառ Հայրապետին ընկերացող միաբան
հարերը՝ Հոգշ. Տ. Պետրոս Վրդ. Մանուէլեան եւ
Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան։
Նորին Սրբութիւնը իր դասախօսութեան սկիզբը
ընդհանուր ակնարկ մը նետեց պատմութեան
ընթացքին եկեղեցւոյ կեանքէն ներս տեղի ունեցած
բաժանումներուն, որոնք աստուածաբանական
հարցերու առընթեր նաեւ աշխարհաքաղաքական
պատճառներ ունէին։ Հակառակ այս իրողութեան,
եկեղեցին իր ներքին միութիւնը ու Քրիստոսակեդրոն
կեանքն ու առաքելութիւնը պահեց, ըսաւ Վեհափառ
Հայրապետը։ Ի խնդիր եկեղեցւոյ ամբողջական
միութեան վերահաստատման, պատմութեան ընթացքին եղան բազմաթիւ փորձեր, ներառեալ հայ
եւ յոյն, հայ եւ լատին եկեղեցիներուն միջեւ, սակայն
եկեղեցւոյ կեանքէն ներս անցեալէն եկող բաժանումները շարունակուեցան։
«Էքիւմենիք» անունով ծանօթ շարժումը 20-րդ
դարու եկեղեցւոյ կեանքին ամէնէն յատկանշական
երեւոյթներէն մէկը դարձաւ, ըսաւ Վեհափառ
Հայրապետը։ Այս շարժումին գլխաւոր նպատակը
եկեղեցւոյ միութիւնը ըլլալով, նաեւ կը հետապնդէ
գործակցութիւն, յարաբերութիւն, փոխադարձ
հասկացողութիւն, փոխադարձ ճանաչում եւ եկեղեցիները յուզող կարեւոր հարցերու շուրջ հասարակաց մօտեցումներու որդեգրում։ Այլ խօսքով,

«էքիւմենիք» շարժումը եկեղեցիները դուրս բերաւ
երկար դարերու ինքնակղզիացումէն եւ գործակցութեան ու երկխօսութեան ճամբով եկեղեցիները
սկսաւ առաջնորդել դէպի միութիւն տանող ճամբէն։
Խօսելով միութեան մասին, Նորին Սրբութիւնը
ըսաւ, թէ միութիւնը միաձեւութիւն կամ միօրինակութիւն չէ. ոչ կազմակերպչական, ոչ ծիսական
եւ ոչ ալ աստուածաբանական միաձեւութեան հաստատումն է։ Անհրաժեշտութիւն է զանազանութիւնը
պահել ամէն իմաստով, սակայն եկեղեցւոյ դաւանանքին պատկանող հիմնական հարցերուն շուրջ
անհրաժեշտ է համաձայնութեան եզրեր գտնել.
ապա աւելցուց՝ ըսելով, թէ սա երկար ընթացք մըն
է, որ կ՚ենթադրէ սերտ գործակցութիւն եկեղեցիներու միջեւ։
Արամ Ա. Կաթողիկոս ցաւ յայտնեց, որ միջեկեղեցական շարժումին նկատմամբ եկեղեցիներուն հետաքրքրութիւնը սկսած է նահանջ արձանագրել՝
նկատի
ունենալով
միջ-կրօնական
երկխօսութեան հրամայականը ներկայ աշխարհի
նոր իրականութիւններուն դիմաց։ Նորին Սրբու-

թիւնը նաեւ անդրադարձաւ միջ-եկեղեցական կառոյցներու տկարացումին, որուն բացասական հետեւանքները զգալի են զանազան շրջաններէն
ներս։ Այս կացութեան դիմաց Վեհափառ Հայրապետը յատուկ կերպով ընդգծեց «էքիւմենք» ոգիին
վերաշեշտումը, որովհետեւ ներկայ աշխարհին մէջ
եկեղեցիներ չեն կրնար ապրիլ ինքնակղզիացման
մէջ։ Գործակցութիւնը հրամայական անհրաժեշտութիւն է։
Իր պարզած կէտերը Նորին Սրբութիւնը աւելի
լայնօրէն վերլուծեց, երբեմն յստակ օրինակներ տալով։
Աւելի քան ժամ մը տեւած դասախօսութենէն
ետք յուշանուէրներու փոխանակում տեղի ունեցաւ
Նորին Սրբութեան եւ Դոկտ. Հարըլտ եպիսկոպոս
Րայընին միջեւ։ Ապա, եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի
ունեցաւ հիւրասիրութիւն։
Յայտնենք, որ դասախօսութեան կրօնական ու
պետական անձնաւորութիւններու շարքին ներկայ
էին նաեւ Զուիցերիոյ մօտ Լիբանանի դեսպանուհին`Ռօլա Նուրըտտինը եւ Հայաստանի դեսպանատան գործակատար՝ Անահիտ Յարութիւնեանը։

Որո՞նք Էին Պոլթոնի Հայաստանեան Այցի Գլխաւոր Շեշտադրումները
ՆԱՐԵԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆ
ԱՄՆ նախագահ Տ. Թրամփի ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Պոլթոնի այցը տարածաշրջան կը գտնուէր թէ՛ փորձագիտական, թէ՛ հանրային
շրջանակներու ուշադրութեան կեդրոնին: Ըստ էութեան,
սա 1997էն ի վեր նման մակարդակի ամերիկեան պաշտօնեայի առաջին այցն էր, ինչը կը վկայէ Հարաւային
Կովկասի նկատմամբ ամերիկեան վարչակազմի հետաքըրքրուածութեան մասին: Ճոն Պոլթոնը, որ զգալի
ազդեցութիւն ունի թէ՛ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականութեան, թէ՛ անձամբ նախագահ Տ. Թրամփի վրայ,
Հարաւային Կովկաս ժամանած էր աւելի լաւ ծանօթանալու
առկայ իրողութիւններուն, յստակեցնելու տարածաշըրջանային երկիրներու մօտեցումները շարք մը հարցերու
վերաբերեալ, ինչպէս նաեւ ներկայացնելու ամերիկեան
կողմի առաջնահերթութիւնները:
Անդրադառնանք Պոլթոնի հայաստանեան այցին եւ
Երեւանի մէջ կատարուած շեշտադրումներուն՝ փորձելով

առանձնացնել այցի ծիրէն ներս քննարկուած կարեւոր
թեմաները:
Ղարաբաղեան հակամարտութիւն
Պոլթոնը իր այցի ծիրէն ներս նախ եւ առաջ խնդիր
ունէր յստակեցնելու Ղարաբաղեան հակամարտութեան
կարգաւորման վերաբերեալ ազրպէյճանական եւ հայկական կողմերու մօտեցումները՝ աւելի լաւ պատկերացնելու բանակցային գործընթացի ներկայ փուլը եւ
կողմերու տեսլականը: Պոլթոնի յայտարարութիւններէն
կարելի է ենթադրել, որ Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումը իր կողմէ կ'ընկալուի որպէս տարածաշրջանին մէջ ռուսական ազդեցութեան նուազեցման
հնարաւորութիւն: Աւելին, ըստ իրեն՝ Նիկոլ Փաշինեան
արտահերթ ընտրութիւններուն յաղթանակէն ետք ապահովապէս կ'ունենայ բաւական ուժեղ լիազօրութիւն՝ որոշիչ քայլեր կատարելու համար, այդ կարգին՝ հակամարտութեան կարգաւորման ուղղութեամբ:
907րդ բանաձեւ
Պոլթոնի՝ Ազրպէյճան եւ Հայաստան այցի ընթացքին
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Ֆրանքօ Քորելլի
Ֆրանքօ Քորելլի (իտալ.՝ Franco Corelli, իսկական անունը՝ Տարիօ Քորելլի) (8 Ապրիլ 1921,
Անքոնա, Իտալիա – 29 Հոկտեմբեր 2003, Միլան,

բարձրաձայնուած է նաեւ «Ազատութեան աջակցութեան
քայլ»ի 907րդ բանաձեւի մասին, որ կը հանդիսանայ
ԱՄՆի մէջ հայկական լոպպիստական կառոյցներու
թերեւս ամենակարեւոր ձեռքբերումներէն մէկը: Այս բանաձեւը կ'արգիլէ ԱՄՆ կառավարութիւն որեւէ աջակցութիւն ցուցաբերել Ազրպէյճանին, քանի դեռ Պաքուն
շրջափակումի մէջ կը պահէ Հայաստանը:
Իրանական գործօն
ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ճոն Պոլթոնը յայտնի է որպէս Իրանի նկատմամբ կոշտ քաղաքականութեան

¾ç 03
Իտալիա), օփերայի երգիչ (թենոր):
Ծնած է Անքոնա, Իտալիա, 1921ին: 1953 թուականին «Ֆլորենցիական երաժշտական մայիս»
փառատօնին Փրոքոֆեւի «Պատերազմ եւ խաղաղութիւն» օփերայի ժամանակ հանդէս եկած է Փիեռ
Պեզուխովի դերերգով։
1957 թուականէն սկսած է երգել Քովենթ Գարդէն
թատրոնին մէջ (Քաւարատոսսիի դերերգով), 1961
թուականէն՝ Մեթրոփոլիթէն օփերային մէջ (Մանրիքոյի դերերգով):

¾ç 03
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Երեք Տասնամեակ Բանակցութիւն… Եւ Յետոյ Ի՞նչ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Արցախի հարցով բանակցութիւնները կը նմանին տնավարի խօսակցութիւններու: Լրատուամիջոցներուն նիւթ կը մատակարարեն: Նոյն բառերը,
նոյն խօսքերը: Հարցի էականութիւնը չմիջազգայնացուեցաւ: Պատմութեան գնացքին մէջ ճամբու
կէսին մտած են Մինսքի խումբի նախագահները եւ
կը կարծեն, որ իրենցմով կը սկսի պատմութիւնը:
Այդպէս է նաեւ Ազրպէյճանի տրամաբանութիւնը:
Քաղաքականութիւն եւ բանակցութիւն` կը նմանին դատարկ ջաղացքի չախչախին, ո՛չ ցորեն
կրնան աղալ, ո՛չ ալ ալիւր արտադրել, եթէ տեւաբար
չվերադառնան պատմութեան, ճշմարտութեան եւ
իրաւունքին: Արցախի հակամարտութիւնը արհեստական է, որ կը հետամտի բռնութեամբ խոստովանուած-չխոստովանուած շահակցութիւններ բաւարարելու, կրկին ժողովուրդ մը իրաւազրկելու`
ժխտելով պատմութիւնը:
Պատմութիւնը առասպել չէ: Քաղաքականութեան
իրաւութեան ենթահողն է:
Այսօր ազերի կոչուած մարդոց նախնիները ե՞րբ
հասած են աշխարհի այս շրջանը, որ հայերով
բնակուած էր, տէր ունեցող աշխարհ, ուր անոնք
ստեղծած էին մշակոյթ, շինած էին եկեղեցիներ,
վանքեր, կամուրջներ, դպրոցներ:
Եկուորները ներխուժողներ էին, օտար էին:
Պատմութեան եւ քաղաքականութեան զարտուղութիւնները ուզած էին եւ կ’ուզեն իրաւունք դարձընել: Արցախի, այսպէս կոչուած, հակամարտութիւնը լուծել փորձելէ առաջ պատմութիւն հասկնալու
ճիգ պէտք է ընեն:
Առաջարկուեցա՞ւ, փորձ եղա՞ւ քննչական-հետախուզական մասնագիտական արշաւ մը կազմակերպել պատմութեան եւ Արցախ աշխարհի մէջ. ո՞ր
ժողովուրդը բնակած է հոն, ի՞նչ կ’ըսեն պատմութեան արձանագրութիւնները, ի՞նչ կ’ըսեն քարեղէն
վկայութիւնները: Ճշդուա՞ծ է, թէ ո՛վ եղած է այդ
աշխարհի բնիկը, եւ ո՛վ եղած է ներխուժողը, եկուորը, որ իրաւազրկած է բնիկը եւ այսօր կ’ուզէ այդ
իրաւազրկումին հագցնել օրինականութեան շապիկ:
Նիւ Եորքի ՄԱԿ-ի շէնքին մէջ հանդիպիլ Մինսքի
խումբի համանախագահներուն` ապահովաբար
մէկ քայլ առաջ չի կրնար տանիլ բանակցութիւնները,
անոր համար, որ բանակցութիւններու առարկան
որոշ չէ, աւելի ճիշդ` կեղծիք է: Պատմութիւնը չի
կրկնուիր, բայց իրադարձութեանց միջեւ կ’ըլլան
հանգունակութիւններ: Ազրպէյճանը իր պաշտպանին` Թուրքիոյ օրինակին կը հետեւի, անոր որ
գրաւած է ուրիշ քաղաքակրթութեան մը եւ ուրիշ
ժողովուրդներու հայրենիքները: Այսօր, պատմութեան դիմաց կանգնելով, քաղաքակիրթ աշխարհը
ի՞նչ կրնայ ըսել թրքացուած Սուրբ Սոֆիա քրիստոնէական տաճարի մասին, զոր գրաւող սուլթանը
վերածեց մզկիթի, ապա ան դաձաւ թանգարան,
հիմա կրկին Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ առաջարկներ կը լսուին այդ քրիստոնէական տաճարը
մզկիթի վերածելու: Եւ քաղաքակիրթ կոչուած
աշխարհը հանդիսատես է:
Կատարուած իրողութիւնը ո՛չ ճշմարտութիւն է եւ
ո՛չ ալ իրաւունք:
Քանի որ «երէց եղբայր» Թուրքիան յաջողած է
բռնագրաւել եւ իւրացնել, ինչո՞ւ նոյնը պիտի չընէ
Ազրպէյճանը: Մի՞թէ օրին թափանցիկ չէր Թուրքիոյ
ցանկութիւնը` մաս կազմելու հաշտարար Մինսքի
խումբի համանախագահներուն, յափշտակողի եւ
իւրացնողի քաղաքականութիւնը կրկնելու համար:
Թուրք-ազերիները գիտեն, թէ ի՛նչ կ’ուզեն:

Պատմական փորձով գիտեն, որ միջազգային համայնքը չանհանգստանալու համար կը նահանջէ,
նահանջ, որուն անունը պատմութեան մէջ «Միւնիխ
երթալ» է, երբ Բ. Աշխարհամարտի նախօրեակին
դաշնակիցները տեղի տուին եւ հանդուրժեցին
հիթլերական բռնագրաւումները` առանց կարենալ
փրկելու խաղաղութիւնը: Ի՞նչ է հաշուեկշիռը Մինսքի խումբի համանախագահներու երեք տասնամեակներու «մագոգ»-ի քաղաքականութեան, երթեւեկին: Մինչեւ ե՞րբ պիտի շարունակուի
քաղաքական-դիւանագիտական «տուրիզմ»-ը:
Հարկ է նաեւ խօսիլ մեր «մսկոտութեան» մասին:
Ինչո՞ւ չյաջողեցանք եւ չենք ուզեր միջազգայնացնել Սումկայիթի նախճիրը, որ բնիկ ժողովուրդի
մը դէմ գործուած ցեղասպանութիւն էր: Ո՞վ կրնայ
արգիլել, որ այդ նախճիրը ներկայացուի միջազգային արդարադատութեան ատեանի մը: Ինչո՞ւ
Ազրպէյճանի ղեկավարները եւ Մինսքի խումբի
համանախահները կը խօսին թուրք-ազերի գաղթականներու մասին, եւ լուռ կը մնան Պաքուի երեք
հարիւր հազար հայ գաղթականներու մասին,
մարդիկ, որոնց ինչքը կողոպտուած եւ բռնագրաււած է իշխանութիւններու մեղսակցութեամբ:
Համանախագահներ եւ հակամարտութեան մասին խօսող երկիրներ վստահաբար գիտեն, որ
բանակցութիւնները ամլութեան կը դատապարտեն,
դատապարտած են` մոռնալով պատմութիւն,
ճշմարտութիւն եւ իրաւունք: Հայաստան, Արցախ եւ
հեռուէն մօտէն հարցը արծարծող սփիւռքը քաղաքական կոչուած «թարանթելլա»-ին պէտք է վերջ
տան եւ հրապարակ գան միջազգային իրաւունքի
եւ ամէնուրեք ջատագովուող բարոյականութեան
խօսքով:
«Իրաւարար»-ները անկեղծիք կերպով ըսի՞ն, որ
Արցախը հայու հող եւ հայրենիք չէ:

Մեր քաղաքագէտները եւ «բարեկամ»-ները
հարցը ինչո՞ւ այս յստակութեամբ եւ պարզութեամբ
չեն ներկայացներ:
Ինչ որ կը կոչեն «Արցախի հակամարտութիւն»,
եթէ այլազան հաշիւներով ձգձգուող բաց վէրք չէ,
բժիշկները կը խօսին abces de fixationի մասին, լուծման համար այլընտրանք չունի. պատմական ճըշմարտութիւնը եւ մշակութային անժխտելի ներկայութիւնը պիտի ըլլան դատաւոր, ո՛չ կազի եւ նաւթի
խողովակները:
Բայց այս նախ մենք պէտք է ըսենք` առանց
ներգրաւուելու այլապէս շահախնդրուածներու խաղին մէջ, որոնք դեռ երեսուն տարի ալ պիտի
շարունակեն իրենց մէկ մեխին մէկ պայտին խփելու
խաղը եւ քաղաքական «տուրիզմ»-ը:
Եւ Ազրպէյճանի «մեծ եղբայր Թուրքիան» պիտի
շարունակէ իր ժողովուրդներ իրաւազրկող ծաւալապաշտի խաղը` մրցակցութիւններու անձնատուր
միջազգային կամաւոր կուրութեան դիմաց:
Մեր «բարեկամ»-ներէն պիտի կարենա՞նք պահանջել, որ վերջ տան իրենց ճապկումներու խաղին:
Նաեւ նախ մենք դադրինք այդ խաղին մէջ մնալէ:
Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարները կրկին իրարու պիտի հանդիպին:
Հետաքրքրական է գիտնալ, թէ ի՛նչ պիտի ըսեն
իրարու, որ մինչեւ այսօր իրարու ըսած չըլլան:
Երեւան

Որո՞նք Էին Պոլթոնի Հայաստանեան Այցի
Գլխաւոր Շեշտադրումները
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կողմնակից, որ 2007ին անգամ հանդէս կու գար Իրանի
նկատմամբ ռազմական գործողութիւն սկսելու կոչերով:
Ան բաւական մեծ դերակատարում ունի Իրանի հետ
միջուկային գործարքէն ԱՄՆ դուրս գալու եւ Իրանի
նկատմամբ նոր պատժամիջոցներու սահմանման գործին մէջ:
Իրանի նկատմամբ ամերիկեան սաստկացող պատժամիջոցներու իրադրութեան պարագային, ԱՄՆ պաշտօնեաներու կողմէ վերջին շրջանին կը հնչեն նաեւ
հայիրանական յարաբերութիւնները վերանայելու անհըրաժեշտութեան մասին կոչեր: Բնական է, որ Պոլթոնի
այցի ծիրէն ներս տուեալ հարցը եւս քննարկուած է, եւ
հայկական կողմը խնդիր ունէր հնարաւորինս հիմնաւոր
կերպով ներկայացնելու առկայ իրողութիւնները, ինչպէս
նաեւ Իրանի հետ յարաբերութիւններուն մէջ կտրուկ
շրջադարձերու կամ հակաիրանական քաղաքականութեան աջակցելու անհնարինութիւնը:
Սուրիոյ մէջ ՀՀ մարդասիրական առաքելութիւն
Հաշուի առնելով սուրիական ճգնաժամին մէջ ԱՄՆ
ներգրաւուածութիւնը, Սուրիոյ մէջ ռազմական ներկայութիւն ունեցող ՌԴ եւ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ քաղաքականութիւնը՝ բնական է, որ Պոլթոնի հայաստանեան
այցի ծիրէն ներս քննարկումի առարկայ պէտք է դառնար
նաեւ Սուրիոյ մէջ Հայաստանի մարդասիրական առաքելութեան նախաձեռնութիւնը: ԱՄՆ համար սուրիական
ճգնաժամին մէջ երրորդ ուժերու ռազմական ներգրա-

ւուածութիւնը բաւական զգայուն խնդիր է, ուստի կարեւոր
էր, որ հայկական կողմը հնարաւորինս համակողմանի
ներկայացնէր հայկական մարդասիրական առաքելութեան բնոյթը, ժամկէտները եւ խնդիրները: Ըստ Պոլթոնի՝ ան ստացած է հաւաստիացումներ, որ Հայաստանի
առաքելութիւնը կը կրէ ոչ թէ ռազմական, այլ զուտ
մարդասիրական բնոյթ: Կարելի է ենթադրել, որ Սուրիոյ
մէջ հայկական մարդասիրական առաքելութիւնը պիտի
գտնուի ԱՄՆ ուշադրութեան կեդրոնին, ուստի հաւանական մարտահրաւէրներէն խուսափելու նպատակով,
բաւական կարեւոր է խստօրէն հետեւիլ առաքելութեան
ծիրէն ներս սահմանուած խնդիրներուն:
Հայ-ամերիկեան օրակարգ
Պոլթոնի այցը Հայաստան բաւական կարեւոր էր
նաեւ հայ-ամերիկեան երկկողմ յարաբերութիւններու եւ
համատեղ օրակարգի քննարկումի տեսանկիւնէն: Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած թաւշեայ յեղափոխութիւնը
դրական կ'ընկալուի ԱՄՆ կողմէ եւ, ինչպէս Պոլթոնը
յայտարարեց վարչապետի պաշտօնակատարի հետ
հանդիպումին, Միացեալ Նահանգները կ'աջակցի նոր
կառավարութեան ջանքերուն՝ ուղղուած կաշառակերութեան դէմ պայքարին, դատական համակարգի թափանցիկութեան աստիճանի բարձրացման եւ քաղաքացիներուն առջեւ կառավարութեան հաշուետուողականութեան
ծաւալման այնպիսի ուղիներով, որոնք կը յանգեցնեն
ժողովրդավարութեան, իրաւունքի գերակայութեան եւ
տարածաշրջանային կայունութեան ամրապնդման:
«Արմէնփրես»
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Ֆրանսայի Սենթ Էթիէն եւ Արցախի Շուշի քաղաքները Հոկտեմբեր 21ին բարեկամութեան հռչակագիր ստորագրած են: Հետաքրքրականը այն է,
որ երկու քաղաքներուն միջեւ գործնական կապերը
արդէն 3-4 տարուան պատմութիւն ունին: Հռչակագիրը պարզապէս արձանագրեց այն ինչ կայ եւ
ունեցածը զարգացնելու հեռանկարները ուրուագծեց: Յիշարժան իրադարձութեան առթիւ Շուշի
ժամանած էր նաեւ արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեանը:

Հոկտեմբեր 20ին Արցախի նախագահի նստավայրին մէջ Ֆրանսայէն ժամանած հերթական
պատուիրակութիւնը հիւրընկալուած է, այս անգամ՝
Սենթ Էթիէն քաղաքէն, քաղաքապետ Կայէլ Փերտրիոյի գլխաւորութեամբ: Քննարկուած հարցերուն
մասին հիւրերը խօսեցան արդէն Շուշիի մէջ գործընկերներու հետ հանդիպումին, Հոկտեմբեր 21ին:
Քննարկումները քաղաքապետարանին մէջ ծաւալւած են: Շուշին եւ Սենթ Էթիէնը գործնականօրէն
արդէն մի քանի տարիէ կապեր ունին: Անհրաժեշտութիւն յառաջացած է համագործակցութեան
ունեցած պաշարը արձանագրել եւ յարաբերութիւններու խորացման հետագայ ընթացքը որոշել:
«Լէ Փեն Միրապօ, Պուք-Պել-Էր, Վիեն, Վիլիորպան, Վալանս, Տրոմի նահանգը ամբողջովին…»,կը թուարկէ ու դեռ կը շարունակէ Ֆրանսայի մէջ
ԱՀ մշտական ներկայացուցիչ Յովհաննէս Գէորգեանը: Արցախի հետ բարեկամութեան հռչակագիր
ստորագրած ֆրանսական քաղաքներն են: Հոկտեմբեր 20ին դեռ 11ն էին: Ֆրանսա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի նախկին նախագահը ուրախութիւնը չի թաքցներ: Կը խոստովանի՝ Արցախի
օրհներգը հարազատ օրհներգէն պակաս ուրախութեամբ չի լսեր: «Արցունքներ կային աչքերուս,
երբ լսեցի Արցախի օրհներգը: Եւ կ'ուզեմ ըսել, որ
այդ զգացումները անկեղծ են»,- կ'ըսէ Ֆրանսայի
ԱԺ նախկին պատգամաւոր Ֆրանսուա Ռոշպլուանը: Ուրախութեան լրացուցիչ առիթն ալ այն է, որ
Արցախ կատարած իր 15րդ այցը համընկաւ բարեկամ քաղաքներու ցանկի ընդլայնման: Հոկտեմբեր

Արցախ-Ֆրանսա. Նոր Կապեր, Նոր Հնարաւորութիւններ
21ին Բերդաքաղաքին մէջ Բարեկամութեան հռչակագիր ստորագրուած է Արցախի Շուշի եւ Ֆրանսայի Սենթ Էթիէն քաղաքներուն միջեւ: Հռչակագիրին մէջ, մասնաւորապէս, կը նշուի, որ հիմք
ընդունելով Մարդու իրաւունքներու համընդհանուր
հռչակագիրին մէջ ամրագրուած ազատութեան եւ
ժողովրդավարական արժէքներու բացարձակ կարեւորութիւնն ու Հարաւային Կովկասի մէջ կայունութիւն եւ խաղաղութիւն հաստատելու անհրաժեշտութիւնը, կողմերը կ'որոշեն երկու քաղաքներուն
միջեւ բարեկամական կապեր հաստատել: «Մեզմէ
կախուած ամէն ինչ կ'ընենք, որ հռչակագիրին մէջ
նշուածը կեանքի կոչենք»,- կը վստահեցնէ Շուշիի
քաղաքապետ Արծուիկ Սարգսեանը: Իսկ Սենթ
Էթիէնի քաղաքապետը, որ առաջին անգամ Արցախ է, կ'ընդգծէ, մարդկանց շփումներուն պէտք չէ
խանգարեն սահմանները, միջազգային կարգավիճակը: «Գիտեմ, թէ կան քաղաքական հարցեր, որ
որոշ մարդիկ կրնան դժգոհիլ մեր այս նախաձեռնութենէն: Բայց միակ մտահոգութիւնը, որ ունիմ,
այն է՝ պաշտպանել ժողովուրդներու պայքարը, եթէ
այդ պայքարը արդարացի է: Բարեկամութեան

հռչակագիրը նպատակաուղղուած է, որ այդ ուղերձը յղուի, որ Ֆրանսայի մէջ կան մարդիկ, որոնք
կ'աջակցին Արցախի ժողովուրդին այդ պայքարին
մէջ»,- կ'ընդգծէ Սենթ Էթիէնի քաղաքապետ Կայէլ
Փերտրիօն: Համատեղ ծրագիրներ իրականացնել
տնտեսութեան կրթութեան, մշակոյթի, մարմնակըրթութեան ու տեղական ինքնակառավարման
ոլորտներուն մէջ, ինչպէս նաեւ նպաստել երկու
քաղաքներուն միջեւ փորձի եւ մասնագիտական
հմտութիւններու փոխանակման: Այդ մէկը կը
նախատեսուի հռչակագիրով: Հռչակագիրով նախատեսուածը հիմնականօրէն մարդասիրական,
կրթական, մշակութային ոլորտները կ'ընդգրկէ,
բայց բարեկամութեան հռչակագիրերու թիւը
արդէն նաեւ քաղաքական նշանակութիւն եւ կշիռ
կը ստանայ: «Առաջին տեղը, ի հարկէ, մարդասիրական հարցերն են, տարբեր ոլորտներու մէջ
շփումներու,
փոխգործակցութեան
հարցերը:
Սակայն երբ բարեկամութեան հռչակագիրերու
թիւը կ'աճի, այդ թիւը նաեւ նոր, քաղաքական որակ

կը ստանայ. Արցախի ճանաչելիութիւնը կ'ընդլայնըւի անով, եւ, ինչու ոչ, այդ ամէնը խորքին մէջ կը
նպաստէ Արցախի միջազգային ճանաչումին»,- կը
կարեւորէ արտաքին գործոց նախարար Մասիս
Մայիլեանը, որ ներկայ էր բարեկամութեան հռչակագիրի ստորագրման արարողութեան: Իսկ
Ֆրանսայի մէջ Արցախի մշտական ներկայացուցիչ
Յովհաննէս Գէորգեան այդ ճանապարհին արդէն
ունեցած ձեռքբերումներէն մէկը կը մատնանշէ.
«2017-18 թուականներուն Ֆրանսայի 12 քաղաքներուն մէջ կազմակերպուեցան Արցախեան օրեր:
Անոնք հիմնականօրէն այն քաղաքներն են, որոնց
հետ Արցախի քաղաքները բարեկամութեան հռչակագիրեր ունին: Ատիկա թոյլ կու տայ Եւրոպայի
սրտին մէջ բաւական մեծ լսարանի առջեւ ներկայացնել Արցախը՝ իր մշակոյթով, իր հնարաւորութիւններով»:
Շուշին ու Սենթ Էթիէնը համագործակցութեան
արդէն 3-4 տարուան փորձ ունին: Երկու քաղաքներուն կապողը Շուշիի Եզնիկ Մոզեան արհեստագործական ուսումնարանն է, որուն վարպետները
վերապատրաստումը Սենթ Էթիէնի մէջ անցած են:
Հեռակայ ծանօթութեան անմիջական շփումը կը
յաջորդէ: Շուտով վերապատրաստուողներու հերթական խումբը կը մեկնի Ֆրանսա, գարնան ալ
Ֆրանսայէն հիւրերը կը ժամանեն: Քաղաքապետարաններու միջեւ եւս անմիջական կապեր կ'աշխուժանան: «Այս տրամաբանութեան մէջ է, որ Շուշիի
իմ գործընկերոջս հրաւիրած եմ Սենթ Էթիէն: Իսկ
ինչ կը վերաբերի իմ՝ Արցախ վերադարձիս, ապա
ըսեմ, որ եթէ մէկ անգամ Արցախ ըլլաս, դժուար է
պատկերացնել, որ պիտի չվերադառնաս նորէն»,կը խոստանայ Սենթ Էթիէնի քաղաքապետ Կայէլ
Փերտրիօն: Մեկնեցաւ գործընկերոջը հետ Շուշիի
Սուրբ Ղազանչեցոց տաճարին մէջ մոմ վառելէ
ետք:

… ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻ
Սենթ Էթիէնի պատուիրակութեան մեկնելէ մի
քանի ժամ անց Արցախ ժամանեց ֆրանսական
յաջորդ պատուիրակութիւնը՝ Արնուվիլ քաղաքէն:
Ժամանած են՝ Արցախի Շեխեր գիւղի հետ բարեկամանալու համար:

Գիրքը Գրած Եմ Խելքով Եւ Սրտով
Հոկտեմբեր 24ին Ստեփանակերտի մէջ տեղի
ունեցած է Շվոն Նաշ-Մարշալի «Հայրերու մեղքը»
գիրքի շնորհահանդէսը: Ան Հայոց ցեղասպանութեան եւ թուրքերու մեծ մասի ու պաշտօնական
Թուրքիոյ շարունակուող ու անսքօղ ժխտողականութեան, մերժողականութեան մասին է: Գիրքի
շնորհահանդէսին ներկայ էր նաեւ Նաշ-Մարշալի
կնքամայրը՝ «Արտոյտներու ագարակը» յայտնի
պեսթսելերի հեղինակ Անթոնիա Արսլանը: Շնորհահանդէսին ներկայ էին նաեւ Արցախի կառավարութեան եւ խորհրդարանի շարք մը անդամներ,
բուհերու ղեկավարներ:

Ընթերցողներու գրասեղանին ցեղասպանութեան վերաբերեալ նոր արժէքաւոր աշխատութիւն
է ամերիկացի փրոֆէսոր Շվոն Նաշ-Մարշալի
«Հայրերու մեղքը» գիրքը: Ճշմարտութեան հետ
առերեսման փորձ է: Հետազօտական բազմաթիւ
աշխատութիւններ հեղինակած Շվոն Նաշ-Մարշալը
այս անգամ կ'անդրադառնայ այնպիսի ցաւոտ
թեմայի մը, ինչպիսին հայերու եւ յոյներու ցեղասպանութիւնն է: «Հետաքրքրականն ու գնահատելին
այն է, որ գիրքի հեղինակը՝ ամերիկացի գիտնա-
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կանը ոչ թէ պարզապէս գրած է հայերու եւ յոյներու
ցեղասպանութեան մասին, այլ նաեւ այսօր կ'աշխատի, որ այդ ոճիրները ճանչցուին ու դատապարտըւին: Փրոֆէսոր Շվոն Նաշ-Մարշալը նաեւ կ'աշխատի Մերձաւոր Արեւելքի մէջ քրիստոնէական
մշակոյթի պահպանման ուղղութեամբ»,- կը կարեւորէ շնորհահանդէսին ներկայ Արցախի մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանը:

Գիրքը Գրած Եմ Խելքով Եւ Սրտով
Շնորհահանդէսը առաջինը Արցախի մէջ կը
կազմակերպուի: Գիրքի հեղինակի ու իր կնքամայր
Անթոնիա Արսլանի հետ ջերմ յարաբերութիւններ
հաստատուած են: «Շվոն Նաշ-Մարշալը ոչ միայն
փրոֆէսոր է, գիտնական, այլեւ շատ մը կարեւոր
առաքելութիւն իրականացնող կազմակերպութիւն
է կը ղեկավարէ, որ կը կոչուի «Քրիստոնեաները
կարիքի մէջ»: Այդ կազմակերպութիւնը կը գործէ ոչ
միայն ԱՄՆի մէջ, այլեւ հոն, ուր կան կարիքի մէջ
յայտնուած քրիստոնեաներ, քրիստոնէական վտանգըւած արժէքներ,- կը մանրամասնէ Արցախի մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշըրջութեան նախկին նախարար Սերկէյ Շահուերդեանը :
- Համոզուած եմ՝ նոյն այդ սէրն է, որ Շվոնը եւ իր
խումբը Արցախ բերած է»:
Շվոն Նաշ-Մարշալը նախ բոլորին հիացուց իր
հայերէնով, յետոյ անցաւ անգլերէնի՝ աւելի շատ
շնորհահանդէսին ներկայ ուսանողներուն անգլերէնին նպաստելու համար: «Այս գիրքը գրած եմ
խելքով եւ սրտով»,- կ'ընդգծէ փրոֆէսորը:
Ցեղասպանութիւնը կը շարունակուի, քրիստոնէական արժէքներով ապրող Նաշ-Մարշալը համոզուած է՝ նոր վայրագութիւններ կանխելու համար
պէտք է աղաղակել նախկիններուն մասին:

Ամերիկացի փրոֆէսոր Շվոն Նաշ-Մարշալն ու
Անթոնիա Արսլանը Արցախի մէջ հանդիպումներ
ունեցած են նաեւ բարձրաստիճան պաշտօնեաներու
հետ, շփուած երիտասարդներու հետ, հանդէս
եկած դասախօսութիւններով:

Արցախի Մէջ Նռան Այգիները Կ'ընդլայնուին
Արցախի մէջ նռան բերքահաւաքը կը շարունակուի: Գիւղատնտեսութեան նախարարութեան
ներկայացուցիչը բերքատուութեան ցուցանիշներէն
առաջ բերքահաւաքի ենթակայ այգիներու տարածքը կը գնահատէ: «2018ին հանրապետութեան
մէջ նռան այգիները կը զբաղեցնեն շուրջ 1360
հեքթար տարածք,- ցուցանիշները թիւերու կը
վերածէ գիւղատնտեսութեան նախարարութեան

բուսաբուծութեան եւ բոյսերու պաշտպանութեան
վարչութեան պետ Արամ Պատալեանը:- Նռան
այգիներէն 796 հեքթարը այսօր արդէն բերքի տակ
է»: Բերքատուութեան ցուցանիշները կը գնահատեն՝ այգիներու վիճակը հաշուի առնելով. մէկ
մասը դեռ երիտասարդ է եւ նոր-նոր բերքի տակ կը
մտնէ: «Հոկտեմբեր 25ին իրականացուած է բերքահաւաքը: Ընդհանուր առմամբ, 164 թոն հաւաքուած
է 382 հեքթարէն: Այսինքն՝ կրնանք ըսել, միջին
բերքատուութիւնը այս պահուն կը կազմէ 30.5
սենթներ (center= 50 քկ) հեքթարէն»,- ցուցանիշները կը ներկայացնէ Արամ Պատալեանը: Եթէ
բերքատուութեան բարելաւման ուղղուած ջանքերու
արդիւնքները աւելի ուշ պիտի երեւին, ապա նռան
այգիներու ընդլայնման աշխատանքներուն մէջ
արդէն իսկ տեսանելի ցուցանիշներ կ'ուրուագծուին:
«2017ին հանրապետութեան մէջ 1224 հեքթար

նռան այգի ունէինք: 2018ին 136 հեքթարով աւելցաւ
եւ դարձաւ 1360 հեքթար,- կը թուարկէ բուսաբուծութեան եւ բոյսերու պաշտպանութեան վարչութեան պետը:- Սակայն ատիկա ալ վերջնագիծը չէ:
Գիւղատնտեսութեան զարգացման հայեցակարգով
կը նախատեսուի Արցախի մէջ նռան այգիները
5000 հեքթարի հասցնել»:
Նռան այգիներու ընդլայնման նաեւ պետական
աջակցութեան միջոցները կը նպաստեն: Այս պարագային, քանակէն ոչ պակաս որակը կը կարեւորւի: Պետական ծրագիրներով կը խրախուսուի
յատկապէս պտղաբուծութեան ոլորտին մէջ նոր
արհեստագիտութիւններու ներդրումը: Խօսքը
առաջին հերթին ոռոգման ջրախնայող համակարգերու կը վերաբերի: Աւելի մեծ աջակցութիւն կը
նախատեսուի նորատունկ՝ մինչեւ երկու տարեկան
այգիներու համար, պայմանով որ այգին արտադրական նշանակութիւն ունենայ եւ նուազագոյնը
մէկ հեքթար կազմէ, կը մանրամասնէ Արամ Պա-

տալեանը. «Նորատունկ եւ մինչեւ երկու տարեկան
այգիներու պարագային, պետական աջակցութեան
պայմանները աւելի գրաւիչ են: Այսպէս, պահանջըւող գումարի 50 տոկոսը կը տրամադրուի որպէս
անհատոյց աջակցութիւն, իսկ միւս 50 տոկոսը՝
որպէս նպատակային անտոկոս փոխառութիւն՝
հինգ տարուան մարման ժամկէտով: Մարումները
կը սկսին երրորդ տարիէն, երբ, կ'ենթադրենք,
այգին արդէն գոնէ մասամբ բերքի տակ մտած
կ'ըլլայ եւ շահառուին թոյլ կու տայ առանց դժուա-

րութեան իր վճարումները իրականացնել: Երրորդ
տարին կը վճարուի փոխառութեան 20 տոկոսը,
չորրորդ տարուան ընթացքին՝ 30 տոկոսը, իսկ 5րդ
տարին, երբ այգին արդէն լիովին բերքի տակ
կ'ըլլայ, կը նախատեսուի կատարել փոխառութեան
մնացած 50 տոկոսի վերադարձը»: Աջակցութիւն
կը նախատեսուի նաեւ հին այգիներու մէջ ջրախնայող համակարգեր ներդրողներու համար: Այս
պարագային, գումարը ամբողջութեամբ կը տրամադրուի անտոկոս փոխառութեան տեսքով:
Գումարը պէտք է վերադարձուի երեք տարուան
ընթացքին: «Ընդհանուր առմամբ, ջրախնայող
համակարգերու ներդրման ծրագիրի մասով արդէն
ստացած ենք 119 յայտ, որմէ 47ն բաւարարուած է:
Ատիկա շուրջ 300 հեքթար այգիի համար է: 300350 հեքթարի մէջ աշխատանքները կը շարունակւին:
Յառաջիկայ
ամիսներուն
անոնք
ալ
ապահովուած կ'ըլլան ջրախնայող համակարգերով»,- լաւատեսութիւնը չի թաքցներ գիւղատնտեսութեան նախարարութեան բուսաբուծութեան եւ
բոյսերու պաշտպանութեան վարչութեան պետը:
Արդէն կան շարք մը վերամշակողներ, որոնք
մասամբ նաեւ նուռը կ'օգտագործեն, սակայն
նոյնիսկ այդ մէկը հաշուի առնելով՝ վերամշակման
առկայ հնարաւորութիւնները անհամատեղելի են
նռան արտադրութեան ակնկալուող աճին հետ:
Ի դէպ, Արցախի օրէնսդրութեան մէջ կատարւած փոփոխութիւններու շնորհիւ, Արցախի մէջ
նաեւ այլ երկրի քաղաքացի հանդիսացող սփիւռքահայերը կրնան այգեգործութեամբ զբաղիլ եւ
վերամշակման ոլորտին մէջ ներգրաւուիլ:
Ստեփանակերտ
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
úÝÝÇÏÝ áõ »ë É»é³Ý ëïáñáï¿Ý ãáñ Í³éÇ
×ÇõÕ»ñ ÅáÕí»óÇÝù µ»ñÇÝù, áõñÇßÝ»ñáõÝ å¿ë
Ù»°Ýù ³É Ïñ³Ï í³é»óÇÝù: Ø³Ûñë ëÏë³õ ³åáõñ
»÷»É, ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ýª å¿ïù »Õ³Í Éáõ³óùÁ Ï³ï³ñ»É...: ÀÝÃñ»óÇÝù: Ø³Ûñë Ñûñë Áë³õ Ã¿
§³Û¹ ù³ÝáõÝ ã³õáõßÁ Ù»°ñ Ï»³ÝùÁ ³½³ï»ó¦:
¶»Õ»óÇÏ áëÏ»Ã»Éáí µ³Ýáõ³Í ³ë»ÕÝ³·áñÍÇ
ÙÁ Í³ÛñÁ ÑÇÝ· Ù»×Çï Íñ³ñ³Í, Ñûñë ïáõ³õ áñ
³Û¹ µ³ñÇ Ù³ñ¹áõÝ ï³Û: Ð³Ûñë Ï'»ñÃ³Û ÏÁ
·ïÝ¿ [ã³õáõßÁ] »õ Çñ»Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»É¿Ý í»ñç Ï'áõ½¿ ³Û¹ ÷áùñ Ýáõ¿ñÁ ï³É,
µ³Ûó ù³ÝáõÝ ã³õáõßÁ ÏÁ Ù»ñÅ¿° Áë»Éáíª §Ë»¯Õ×
Ù³ñ¹ÇÏ, ï³Ï³õÇÝ ³ëáÝó ß³¯ï áõ ß³ï å¿°ïù
åÇïÇ áõÝ»Ý³ù ³Ûë ×³Ù÷áõ ï»õáÕáõÃ»³Ý: ºë
ÇÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝë Ï³ï³ñ»óÇ ÙÇ°³ÛÝ¦:
Ø³ñ¹Á Çñ³õáõÝù áõÝ¿¯ñ. ³Û¹ ½áõÉáõÙÇ »õ
Ù³ñïÇñáë³·ñáõÃ»³Ý ×³Ù÷áõÝ ï»õáÕáõÃ»³Ý,
ß³ï áõ ß³ï Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ï³Ýç³ÝùÝ»ñáõ
åÇïÇ Ñ³Ý¹Çå¿ÇÝù Çñûù:
²ñ»õ³Í³·ÇÝ, ÙáõÝ»ïÇÏ ÙÁ ã³ñ³·áõß³Ï
ÏÁ åáé³Ûª §³Ù¿Ý Ù³°ñ¹, ³ÝÛ³å³Õ å¿ïù ¿
×³Ù÷³Û »ÉÉ¿... ÙÝ³óáÕÝ»ñÁ åÇïÇ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñáõÇÝ...¦: Ø³ñ¹ÇÏ ëÏë³Ý ×³Ù÷³Û »ÉÉ»É ...
µ³Ûó Ù»Ýù ß³ñáõ³Í ÙÝ³óÇÝù. áã Ù¿Ï ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý ÙÇçáó áõÝ¿ÇÝù: Ê»¯Õ× Ù»ÍÙ³Ûñë
³Ý¹³¹³ñ ÏÁ ×ã³ñ, »Õµ³Ûñëª úÝÝÇÏÁ, Ë»¯Õ×Á
Ïñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï'³Ûñ¿¯ñ, Ùûñëª §·áÝ¿ µ³Ý ÙÁ
áõï»Ýù¦ Áë»Éáí Ïñ³ÏÇÝ íñ³Û ¹ñ³Í Ï³Ãë³Ý
·³½³Ý Å³Ýï³ñÙ³Ý ÓÇáí ÏáËÏñï»ó »õ Ñûñë
·ÉËÇÝ Ë³ñ³½³ÝÁ áõÅ·ÇÝ ½³ñÝ»Éáí ·áé³óª
§Ý¿± ïáõñáõÛáñëáõÝ Ï»³õáõñ¦ (Ç±Ýã ÏÁ Ï»Ý³ë
³ÝÑ³õ³ï): ²ñÇõÝÁ Å³ÛÃù»ó [Ñûñë ·ÉáõËÝ]:
ä³ÑÁ »Õ»ñ³Ï³Ý áõ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¿ñ: ²ëïáõÍáÛ ÏáÕÙ¿Ý Ññ³¯ßù ÙÁ å³ï³Ñ»ó³õ. ÓáñÇÝ
Ù¿ç¿Ý çáñ»å³Ý ÙÁ »ñ»õó³¯õ »ñÏáõ çáñÇáí:
Ð³Ûñë ÇëÏáÛÝ í³½»ó »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³õ ³Ýáñ
Ñ»ï, Ã¿ª ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ »ñÏáõ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ
åÇïÇ Ñ»ÍÝ»Ý: Ð³å×»å µ»éóáõóÇÝù ³åñ³ÝùÝ»ñÁ. ³ÝáÝó Ù»Í Ù³ëÁ ÑáÝ ·»ïÇÝ ÃáÕÉáí
×³Ù÷³Û »É³Ýù:
[ø³ÃÙ³]
ÆñÇÏáõÝÁ ø³ÃÙ³ Ñ³ë³Ýù, ³Û¹ ×³Ù÷áñ¹áõÃÇõÝÁ Ñ»ïÇáïÝ Ï³ï³ñ»Éáí: ø³ÃÙ³Ý Ð³É¿åÇ
Ùûï ³é³çÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÝ ¿ñ, áõñ ¹³ßïÇÝ Ù¿ç
³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ »õ ³ÝÑ³Ù³ñ íñ³ÝÝ»ñáí ÑëÏ³¯Û
íñ³Ý³ù³Õ³ù ÙÁ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ, µ³Ûó ²ëïõ³Í Ç¯Ù ...Ç¯Ýã ³Ñé»ÉÇ ³ÕïáïáõÃÇõÝ. ÙÇÉÇ³ñ³õáñ ×³Ý×»ñáõ ³Ùå»ñ ã»Ý Ó·»ñ áñ ßáõÝã ³éÝ»ë,
ùÇÃ¹ µ»ñ³Ý¹ áõ ³ãù»ñáõ¹ Ù¿ç ÏÁ ËáõÅ»¯Ý...:
§²ñ·ÇÉáõ³Í¦ ¿ íñ³Ý¿¹ ù³ÛÉ ÙÁ ³õ»ÉÇ Û³é³ç³Ý³ë... Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý å¿ïùÁ ×Ç°ßï
áõ ×Ç°ßï íñ³ÝÇÝ »½»ñùÁ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý...
·³ñß³ÑáïÁ »ñÏÇÝùÁ µéÝ³Í ¿ ...Ñ³Ù³×³ñ³ÏÁ
ï³ñ³Íáõ³Í ¿ ³Û¹ ¹ÅáËùÇÝ Ù¿çª Éñ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÃáõñùÇÝ ½áõÉáõÙÇÝ å³Ï³ëÁ...: æáõ°ñ
ãÏ³Û. å¿ïù ¿ Å³Ýï³ñÙ³ÛÇÝ í×³ñ»ë, áñå¿ë½Ç
³ñïûÝ¿ ù»½Ç Ï³Û³ñ³Ý¿Ý çáõñ µ»ñ»É:
Ê»¯Õ× »Õµ³Ûë, úÝÝÇÏÁ, µÝ³Ï³Ý å¿ïùÇÝ
Ñ³Ù³ñ Ï'áõ½¿ ù³ÝÇ ÙÇ ù³ÛÉ Ñ»é³Ý³Éª ³Ùըã-

Ý³Éáí ùáíÇÝÝ»ñ¿Ý, µ³Ûó ³Ñ³¯ ·Ý¹³ÏÁ ÏÁ ëáõñ³Û, Í³Ï»Éáí Ë»Õ×ÇÝ »ñÏáõ ½Çëï»ñÁ ÙÇ³ÛÝ·³Ù³ÛÝ...: Ø³Ûñë Ë»É³·³ñÇ å¿ë í³½»Éáí
·ñÏ»ó ½³ÛÝ áõ µ»ñ³õ íñ³ÝÁ: È³¯ó áõ ×Ç¯ã.
áÕµ³ÉÇ Ï³óáõÃÇõÝ: ´ÅÇ°ßÏ ãÏ³Û, ¹»°Õ ãÏ³Û,
·Ã³óá¯Õ ãÏ³Û: àñáõ± ¹ÇÙ»ë áñ ù»½Ç û·ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëÝÇ, »õ ³õ»ÉÇÝª ù³ÛÉ ÙÁ ³õ»ÉÇ Ñ»é³Ý³É
ãÏ³Û: à±ñ ²ëïáõÍáõÝ ¹ÇÙ»°ë áñ ù»½Ç Ñ³ëÝÇ »õ
µáõÅ»Éáõ ÙÇçá°ó ÕñÏ¿¯... î³é³åÇ°ñ Ñ³°Û ÅáÕáíáõñ¹, áñ ³å»ñ³Ëïûñ¿Ý Éù»óÇ°ñ »ñÏÇ°ñ¹...
ùáõ° å³å»ñáõ¹ ù»½Ç° ÃáÕ³Í ³Û¹ Ã³ÝÏ³·ÇÝ
³õ³Ý¹Á »õ ÷áË³Ý³Ï Ñá°Ý Ù»éóÝ»Éáõ »õ Ù»éÝ»Éáõ Ñ»ñáë³µ³°ñ, ÁÝïñ»óÇñ ³°Û¹ ëïáñÝ³óáõóÇ°ã, áãË³ñ³ÛÇÝ ³ùëñÇÝ ×³Ù÷³Ý: ¸áõ°Ý
³Ûë å³ïÅÇÝ, ³Ûë ³Ñ³õáñ ³Ý³ñ·³ÝùÇÝ...
³ñÅ³ÝÇ »ë...:
ÎÁ ï³é³åÇÝù ³Ù¿Ýùë ³É, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý
Ù¿Ï û·ÝáõÃ»³Ý ÛáÛëÇ...: Ø»ÍÙ³¯Ûñë, Ë»Õ×Á ÏÁ
×ã³Û, Ïáïñ³Í Ã»õÁ Ï³åáÛïÝ³É ëÏë³Í ¿, Ïñ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ï'³ÛñÇ¯... ëÏë³Í ¿ ÑáïÇ¯É: ºÕµ³Ûñëª
§Ù³ÛñÇ¯Ï Ù³ÛñÇ¯Ï¦ ÏÁ å³Õ³ïÇ: Ê»Õ× Ù³Ûñë
ßáõ³ñ³Íª ÙÝ³ó³Í ¿ ³Ý×ñÏ³Í... á±ñÙ¿ÏÇÝ
Ñ³ëÝÇ, Ç±Ýã ÁÝ¿: ì»ó ûñ»ñ ³Û¹ ïáõ³Ûï³ÝùÁ,
³Û¹ ¹ÅáËù³ÛÇÝ ï³é³å³ÝùÁ ³åñ»É¿ »ïù,
ÙáõÝ»ïÇÏÁ ëÏë³õ Ï³Ýã»Éª í³ÕÁ ³éïáõÝ Ï³ÝáõË ×³Ù÷³Û å¿ïù ¿ »ÉÉ»É:
ØÇç³ÝÏ»³É »õ áñå¿ë å³ïÏ»ñÁ ·³ÕÃÇÝ
½áõÉáõÙÇÝ... ½áñ Ù»ñ ·áÕïñÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñ¿Ý Æëñ³Û¿É îËñáõÝÇÝ, Ç°Ýù ³É ³ùëáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï áõÕ»ÏÇó »õ ³Ï³Ý³ï»ë, ³°Ûë
ëñï³×ÙÉÇÏ ï»ë³ñ³ÝÇÝ ·ñÇ Ï'³éÝ¿ ³¯Ûë
Ûáõ½Çã ï»ë³ñ³ÝÁ »õ ÝáÛÝ ×³Ù÷áõÝ íñ³Ý ÏÁ
Ý³Ñ³ï³ÏáõÇ¯: ²Ýáñ ·ñå³Ý¿Ý Ï'»ÉÉ¿ ³ñÇõÝ³Ý»ñÏ »Õ³Í ³Ûë ·ñáõÃÇõÝ-ù»ñÃáõ³ÍÁ: ²Ýßáõ°ßï
»ë ß³°ï ³õ»ÉÇ Ûáõ½Ç¯ã... ëñï³×ÙÉÇÏ »õ
³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ ¹¿åù»ñáõ
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í »Ù:
Ø³ÛñÁ
Æëñ³ÛÇÉ îËñáõÝÇ = ²ñÇë Æëñ³Û¿É»³Ý
ä¿°ïù ¿ ë³ïÏÇÝ Ï»³õáõñÝ»ñÁ Éáõë³ï»Ýã,
Ð³Û»ñÝ ÁÙµáëï ³ÝÑ³õ³ï,
ä¿ïù ¿ çÝçáõÇÝ... ÇÕÓ»ñÝ ³ÝáÝó, ãáõÝÇÝ í»ñç
êï³ÙåáÉÇÝ Ï³°ÙùÝ ¿ ³°ï:
àõ ï³ñ³·Çñ... Ï'»ñÃ³Ý Ñ³Û»ñ Û³ÝÓÝáõ³Í,
àëïÇÏ³ÝÇ Ùïñ³ÏÇÝ.
à°ã î¿ñ áõÝÇÝ, á°ã Ù¿Ï å³ßïå³Ý Ï³Ù ²ëïáõ³Í,
Î'³ÝÇÍ»Ý ÉáÛëÝ ³ñ»õÇÝ:
Ø¿ç»ñÝ Ï³Ý, Í»ñ»ñ, ÏÇÝ»ñ, Ù³ÝáõÏÝ»ñ,
ºõ ³ÕçÇÏÝ»ñ Í³ÕÏ³ïÇ...
ø³ÝÇ¯ ûñ»ñ ³ÝáÝù ³Ý¹áõÉ »Ý ù³É»ñ,
Ö³Ù÷³Ý»ñ¿ ÷ß³ÉÇ...
àõ ¹»é Ï'»ñÃ³Ý, ÝûÃÇ Í³ñ³õ ïñïÙ³·ÇÝ,
ØÇÝã»õ áñ ³É áõÅ³ëõ³é
ì¿ñù»ñÝ Çñ»Ýóª ù³ñ»ñáõÝ ¹¿Ù ³ñÇõÝÇÝ,
ÆÛÝ³¯Ý ·»ïÇÝ, ·ÉËÇí³ñ...:
ÎÇÝ ÙÁ Û³ÝÏ³ñÍ ×³Ù÷áõÝ Ù¿çï»Õ ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ
ºõ Ù³½»ñÁ ÷»ï»Éáí
ÎÁ ÍÝñ³¹ñ¿ Ç°ñ ÑÇÝ·³Ù»³Û ·»Õ³ÝÇ
²ÛÉ Ù³Ñ³Ù»ñÓ, ½³õÏÇÝ ùáí.
àëïÇÏ³ÝÝ»ñÝ ³Ù»Ñûñ¿Ý ÏÁ ·áé³Ý
Þáõ°ï ù³É»ó¿ù Ï»³õáõñÝ»ñ,
ä¿ïù ¿ ù³É¿ù, ¹»é »ñÏ³ñ ¿ Ó»°ñ ×³Ù÷³Ý
àõ ÏÁ ß³ã»Ý Ùïñ³ÏÝ»ñ:

àëïÇÏ³ÝÇÝ Éáõï³ÝùÝ»ñÝ ¿°Ý ãÇ Éë»ñ
â'½·³ñ ó³¯õ... Ùïñ³ÏÇÝ
â¿± áñ Ù³¯Ûñ ¿... »õ ëñïÇÝ Ù¿ç áõÝÇ ë¿ñ,
Ðá·Ç°Ý Ù³ï³Õ ¿ ½³õ³ÏÇÝ:
Æ±Ýã »ë Ï»ó»ñ ¹»é ÏÁ ëå³ë»ë, ¿Û åáéÝÇÏ
àëïÇÏ³Ý ÙÁ ÏÁ åáé³Û.
§â»±ë ï»ëÝ»ñ áñ ËáõÙµÁ Ï'»ñÃ³Û ³õ³ëÇÏ,
ø»½ ÏÁ Í»Í»Ù ³ÝËÝ³Û¦:
´³Ûó ¿Ý ³Ýß³ñÅ ÝÙ³Ý ù³ñ¿ ³ñÓ³ÝÇ,
¸»é ÏÁ ëå³ë¿ ½³õÏÇÝ Ùûï,
ÎÁ ½·³Û áñ Ç°ñ ÛáÛëÁ ÙÇÝ³Ï ÏÁ Ù»éÝÇ.
ØÇ³Ï áñ¹ÇÝ å³éÏ³Í Ñá¹:
ÊáõÙµ¿Ý áÙ³Ýùª ÏÁ Ã³Ë³ÝÓ»Ý Ñ³ÛáõÑÇÇÝ
àñ ßáõï Çñ»Ýó ÙÇ³Ý³Û,
§ºñÃ³°Ýù,- Ï'Áë»Ý,- Ãá°Õ ½³õ³Ï¹ íÇ×³ÏÇÝ...
²ëïáõ³Í ½³¯ÝÇ ÏÁ Ñá·³Û¦:
§ì³ÛñÏ»³Ý Ù'³É,- ÏÁ å³Õ³ïÇ Ñ¿· ³ÛñÇÝ,êå³ë»ó¿°ù í³ÛñÏ»³Ý Ù'³É,
Ðñ»ßï³ÏÝ»ñ »Ï»ñ áñ¹Çë ÏÁ ï³ÝÇÝ...,
Ð³Ý¹¿ëÇ ÙÁ Éáõë³÷³ÛÉ¦:
§Ð»ñÇù áñù³Ý ÙéÉï³óÇñ, Ë»É³·³°ñ,¶áé³ó ÏñÏÇÝ Å³Ýï³ñÙ³Ý,àïùÇ° »ÉÇñ. ß³Ý É³ÏáïÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ
ØÇÃ¿± Ùáéó³ñ ùá ×³Ù÷³Ý¦:
§î»ë¿°ù, ³Ñ³¯ ÏÁ ùÝ³Ý³Û ÇÙ áñ¹Çë,ÎÁ ½³é³Ýó¿ Ù³ÛñÁ Ñ¿·,ÐÇÙ³° »ñÃ³Ýù, áõñ áñ Ï'áõ½¿ù ï³ñ¿ù ½Çë
öáëÇ ÙÁ Ù¿ç Ý»ï¿ó¿ù¦:
ºõ Çñ ëñï¿Ý åáéÃÏ³Éáí ×Ç°ã ÙÁ í³Ûñ³·
Ö³Ù÷³Û Ï'ÇÛÝ³Û...: Ê»ÝÃ ¿ ¿Ý.
Ø³½»ñÝ ÑáíÇÝ ÏÁ ùñùÁç³Û å³ï³ñ³·.
§Ø»é³õ ²ëïáõ³Í ïñïÙûñ¿Ý...¦
²ñ»õÝ ³ßÝ³Ý ³ñÝáï ³ãù Ù'Çµñ»õ,
È»é³Ý »ï»õ ÏÁ Ù³ñÇ.
ì»ñ¿Ý Ï'³ÝóÝÇ ³·é³õÝ»ñáõ »ñ³ÙÁ ë»õ...
ÐáïÝ ³é³Í Ù¿Ï Ýá°ñ áñëÇ[15]:
[¸¿åÇ Ð³É¿å, µ³Ûó î¿ñ ¼ûñ`... ¸³Ù³ëÏáëÇ
÷áË³ñ¿Ý]
Ð³Ûñë Ï³éù ÙÁ í³ñÓ»ó ³éÝ³õáõï Ù³ñ¹¿Ý
»õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³õ áñ Ù»½ Ð³É¿å ù³Õ³ùÇÝ
Ù¿ç åÇïÇ ï»Õ³õáñ¿, áñå¿ë½Ç ³½³ïÇÝù ³Ûë
½áõÉáõÙ¿Ý: Î³é³å³ÝÁ µ³ñÇ Ù³ñ¹ ÙÁÝ ¿ñ,
Ëáëï³ó³õ ³ßË³ïÇÉ Ïñó³ÍÇÝ ã³÷ Ù»½Ç
û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³É: Î¿ëûñáõ³Ý Ùûï Ñ³ë³Ýù Ð³É¿åÇ Ùûï³Ï³ÛùÁ: Ð³½³ñ³õáñ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñ:
ÐáÝ Ù»½ ³ñ·ÇÉ»óÇÝ ÝáÛÝÇëÏ Ï³éù¿Ý í³ñ
ÇçÝ»É, µ³Ûó Ù»ÍÙ³Ûñë áõ »Õµ³Ûñë ³Ý¹³¹³ñ
çáõ¯ñ çáõ¯ñ Ï'³Õ»ñë»Ý... Ï³é³å³ÝÁ ³éÇÃ¿Ý
û·ïáõ»Éáí ×³Ù÷³Û ÙÁ ·ï³õ ¹¿åÇ ù³Õ³ù
Ùûï»Ý³Éáõ... áñå¿ë½Ç Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ïáõÝ ÙÁ
×³ñ¿: Ð³Ûñë ³É ï»ë³õ áñ ÏÇÝ ÙÁ Ù³ÍáõÝ ÏÁ
Í³Ë¿ª ³Ù³Ý ÙÁ ³é³Í í³½»ó áñ Ù»½Ç ùÇã ÙÁ
Ù³ÍáõÝ µ»ñ¿... µ³Ûó Å³Ýï³ñÙ³Ý ùáÙ³Ýï³ÝÁ
ÓÇáí íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí, Í³ÛñÁ Ï³å³ñ¿ ·áõÝ¹áí
³Ùñ³ó³Í Ë³ñ³½³ÝÇ ³ÛÝåÇëÇ ³Ñé»ÉÇ¯
Ñ³ïáõ³Í ÙÁ Çç»óáõó Ñûñë ·ÉËÇÝ áñ ³ñÇõÝÁ
³ÕµÇõñÇ å¿ë ó³Ûï»ó »õ Ë»Õ×Á Ï¿ë áõß³ÏáñáÛë
Ï³éù µ³ñÓñ³ó³õ. §ùß¿° Ï»³õáõñ, ùß¿°,- ÏÁ åáé³ñ
·³½³ÝÁ:- Æ±Ýã Ï»ó»ñ »ë ùß¿ Ï³éùÁ...¦: Ð³Ûñë
ëÏë³õ ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ ó³õÇÝ ï³Ï ùß»¯É ùß»¯Éª Ñ»ï»õ»Éáí Û³é³ç³óáÕ Ï³ñ³õ³ÝÇÝ... ¹¿åÇ ³ÝÍ³Ýû¯ÃÁ, ¹¿åÇ Ù³¯ÑÁ, ¹¿åÇ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõ¯Ý...:
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[15] Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ Í³ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝ.- ¶áÝÇ³ 1916 ÜáÛ»Ùµ»ñ, ëáÛÝ ·ñáõÃÇõÝÁ ³ùëáñÇ ×³Ù÷áõÝ íñ³Û ·ñáõ³Í »õ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇÝ Ù»éÝ»É¿Ý »ïùª ·ñå³Ý¿Ý
Ñ³Ýáõ³Í, ×ÙéÃÏáõ³Í »õ ³ñÇõÝáï:
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã
Քորնէյ Չուկովսքիի
եւ
Յովհաննէս
Թումանեանի
հեքիաթ-բանաստեղ-ծութիւններու
հիման վրայ, երեխա-ներու համար
բեմադրուած, գունեղ եւ ուրախ
ներկայացում:

Համերգ

Քեզ համար, Ազնաւուր

Ü»ñÏ³Û³óáõÙ
Հարսանիք թիկունքում

•28/10/2018 19:00, 29/10/2018
19:00
•Յակոբ Պարոնեանի անուան երաժըշտական կատակերգութեան պետական թատրոն
•Վազգէն Սարգսեան 7, (+374 10)
580 101, 580 075
•2000 - 5000 դրամ
«Հարսանիք թիկունքում»
Կիւմրիի դրամատիկականի նոր
ներկայացումը՝ նուիրուած արցախեան քառօրեայ պատերազմի հերոսներուն։ Փիեսի հեղինակ՝ Անահիտ
Աղասարեան, Փիեսը գրուած է Կիւմրիի դրամատիկականի համար։

Պատմութիւն բաց ծովում

•29/10/2018 19:00, 30/10/2018
19:00, 31/10/2018 19:00
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
•Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
•Ներկայացում, որուն հերոսներուն
ճակատագիրը կախուած է քեզմէ:

270 088
•2000 դրամ
Նորաստեղծ «ԳԱՄՄԱ» հեղինակային թատրոնը կը ներկայացնէ
«Ժամանակի մեքենայ» թատերական
տրաման:
Ներկայացումը կը պատմէ կնոջ
մը մասին, որ որոշած է վերադառնալ
անցեալին...
Ներկայացման ընթացքին կը
նուագակցին Վահէ Քոչարը եւ
Սահակ Ղազարեանը:

«Օթելլօ»

•03/11/2018 21:00
•Երեւանի թատրոնի եւ կինոյի
պետական հիմնարկի ուսումնական
թատրոն
•Ամիրեան 26, (+374 10) 536 221

Ես այստեղ եմ

•01/11/2018 19:30
•Յովհ. Թումանեանի անուան Երեւանի պետական տիկնիկային թատրոն
•Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
•2000 դրամ
Դրամատիկ ներկայացում մէկ
գործողութեամբ
Հեղինակ Թանկերտ Տորսթ, Բեմադրիչ՝ Տաթեւիկ Մելքոնեանը

Ժամանակի Մեքենայ

•01/11/2018 19:00, 03/11/2018
19:00
•ԳԱՄՄԱ հեղինակային թատրոն
•Կրիպոյետով 15ա, Հեռ. (+37499)

•01/11/2018 15:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի
պատանի հանդիսատեսի թատրոն
•Հասցէ՝ Մոսկովեան 3, (+374 10)
563 127, 563 092
•1000 դրամ

Տzzան Բzzան Zzնգան հեքիաթներ
•04/11/2018 17:00
•Փոքր թատրոն
•Աբովեան փ. 11, (+374 10) 561 438
•1000 – 1500 դրամ
Մանկական/ 4+
Լեզուն՝ հայերէն
Տեւողութիւնը՝ 50 վայրկեան

•01/11/2018 19:30
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•5000 - 20000 դրամ
Յատուկ հիւր՝ Պեն Վենտել

Ցուցահանդէս

Վահէ Գասպարեան. անհատական ցուցահանդէս

•29/10/2018 19:30, 30/10/2018
19:30
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոն
•Թումանեան 54, (+374 10) 586
311, 520 241
•2000 - 15000 դրամ
Մասնակիցներ՝ Հայկ Պետրոսեան,
Իվեթա Մուկուչեան, Գոռ Սուջեան,
Սոնա Ռուբէնեան, Մաշա Մնջոյեան,
Էրիք, Սեւակ Ամրոյեան, Նայիրա
Մանուչարեան, Աղուան Պապոյեան
Յատուկ հիւր՝ Վարդան Պետրոսեան:

Յան Մաքսինը Երեւանի մէջ

Մանկական

Հենզելն ու Կրեթելը

Տիգրան Համասեան. մենահամերգ

•30/10/2018 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային
երաժշտութեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040
•
3000 դրամ
Ամերիկացի յայտնի թաւջութակահար Յան Մաքսինը առաջին անգամ
ելոյթ կ'ունենայ Երեւանի մէջ:

Բորիս Բերեզովսքի. Խաչատըրեան
•31/10/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•2000 - 7000 դրամ
Ծրագիրին մէջ՝
Արամ Խաչատրեան՝ Սիմֆոնիա
Արամ Խաչատրեան՝ Դաշնամուր
Մենակատար՝ Բորիս Բերեզովսքի,
դաշնամուր
Հայաստանի պետական սիմֆոնիք նուագախումբ
Նուագապետ՝ Սերկէյ Սմբատեան

•31/10/2018 11:00
•«Ալպերթ եւ Թովէ Պոյաճեան»
•Ա. Իսահակեան փող. 36, +(374
10) 56-18-55
•Մուտքը ազատ է

Բազմաշնորհ հայուհին

•01/11/2018 14:00
•Ալեքսանդր
Սպենդիարեանի
տուն-թանգարան
•Նալպանտեան 21 Հեռ.` (+37410)
521 29 (+37410) 580 783
•Մուտքը ազատ է
Իր գոյութեան ամէն վայրկեանը
ստեղծագործաբար հարստացուցած
Մարինա Սպենդիարովայի կեանքի
պատմութիւնը կ'արտացոլէ բազում
յաջողութիւններէն եւ ժամանակի
ծայրայեղութիւններէն հիւսուած ու
պարտադրուած դժբախտութիւններու շարք, բայց կը թողու նուրբ ու
բարեկիրթ հումորով, կենսահաստատ
կամքով, պայծառ ու գիտակցուած
լաւատեսութեամբ, սիրոյ բազմաշերտ
դրսեւորումներով գծագրուող նշանակալի հետագիծ...

Աննա Կոստանեան / Անհատական ցուցահանդէս

•04/11/2018 15:00, 07/11/2018 15:00
•«ՀԱՅ ԱՐԹ» մշակութային կեդրոն
•Մ. Մաշտոցի պող. 7ա, Հեռ.՝
+(374 10) 53-91-96
•Մուտքը ազատ է
Սիրով կը հրաւիրենք «Գասպարեան-արթ» արուեստանոցի սան`
13ամեայ Աննա Կոստանեանի առաջին անհատական ցուցահանդէսի
բացումին:

¾ç 08

ºñÏáõß³µÃÇ / 29.10.2018

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01

Սլովենիայի Իշխանութիւններէն Պահանջուած Է Շարունակել Մուհամմատ Ռաշիտ Հարպի Մահուան Կապակցութեամբ
Հետաքննութիւն Իրականացնել

Բարձրագոյն օգնութեան յանձնաժողովի ընդհանուր քարտուղարը Կիրակի
կոչ ուղղած է Սլովենիայի իշխանութիւններուն՝ շարունակելու Մուհամմատ
Ռաշիտ Հարպի մահուան կապակցութեամբ հետաքննութիւնը: Այս մասին կը
հաղորդեն տեղական լրատուամիջոցները:
Ընդհանուր քարտուղար Մուհամմատ Խէյր վարչապետի պաշտօնակատար
Սաատ Հարիրիի կողմէ յանձնարարուած էր հետապնդել Սլովենիայի մէջ Մ.
Ռ. Հարպի մահուան դեռեւս չբացայայտուած հանգամանքները:

Հայրենի Èáõñ»ñ
¾ç 01

Հայաստանի Եւ Ազրպէյճանի Ղեկավարներուն Միջեւ
Ստեղծուած Կապուղին Կը Գործէ. Դաւիթ Տօնոյեան

Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի ղեկավարներուն միջեւ ստեղծուած կապուղին
կը գործէ։ Կապուղին այս պահուն կը գործէ նաեւ նախիջեւանեան ուղղութեամբ։
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին ՀՀ պաշտպանութեան նախարարի
պաշտօնակատար Դաւիթ Տօնոյեանը նշած է Հայաստանի գիտութեան եւ
արհեստագիտութիւններու հիմնադրամի (FAST) գլխամասային գրասենեակի
բացումին ժամանակ լրագրողներու հետ ունեցած զրոյցի ընթացքին։
«Այս պահին հաստատուած է աշխոյժ կապ: Անիկա անցեալին նոյնպէս
եղած է, սակայն հիմա վերականգնուած է։ Աշխատանքները կը տարուին»,ըսած է Տօնոյեանը:
Սեպտեմբեր 28ին ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան
Տուշանպէի մէջ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ պայմանաւորուածութիւն ձեռք բերած է սահմանագիծին վրայ լարումը նուազեցնելու եւ
միջադէպերը կանխելու վերաբերեալ: «Այս անգամ որոշակի առարկայական
խօսակցութիւն ստացուեց եւ դրա արդիւնքում մենք մի քանի կարեւոր կէտեր
արձանագրեցինք: Պայմանաւորուեցինք, որ մեր պաշտպանութեան նախարարներին յանձնարարութիւն կը տանք, որ վերջիններս քայլեր ձեռնարկեն
սահմանագծում լարումն իջեցնելու եւ սահմանային միջադէպերը կանխելու
վերաբերեալ: Կարծում եմ, որ սա կարեւոր պայմանաւորուածութիւն է»,- Ֆէյսպուքի ուղիղ եթերի ժամանակ Ալիեւի հետ պայմանաւորուածութիւնը պարզաբանած էր Փաշինեան: Ան նաեւ ընդգծած էր, որ խօսակցութեան ընթացքին
արձանագրուած է նաեւ բանակցային գործընթացի նկատմամբ հաւատարմութիւնը: «Մենք պայմանաւորուել ենք օպերատիվ կապի կոմունիկացիա
ստեղծել»,- ընդգծած է Փաշինեան:
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