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¾ç 02
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Նախարարաց Խորհուրդը Յետաձգեց Նիստը Լիբանանեան-
Սուրիական Յարաբերութիւնները Վերահաստատելու Շուրջ 
Տարաձայնութիւններու Պատճառով

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Մի-
շէլ Աուն յետաձգեց նախարարաց խորհուրդի նիս-
տը լիբանանեան-սուրիական սառած յարաբերու-
թիւնները վերահաստատելու շուրջ նախարարներու 
տարաձայնութիւններուն պատճառով: Այս մասին 
նիստի աւարտէն ետք լրագրողներուն յայտնեց աշ-
խատանքի նախարար Քամիլ Ապու Սլեյման: Յի-
շեցնենք, որ գաղթականներու հարցերով նախարար 
Սալեհ Ղարիպ Սուրիոյ տեղական ինքնակառարա-
վարման եւ կենսոլորտի նախարար, ինչպէս նաեւ 
Գաղթական սուրիացիներու տունդարձը համա-
կարգող գործակալութեան պետ Հուսէյն Մախլուֆի 
հրաւէրով պաշտօնական այցելութիւն կատարած 
էր Դամասկոս, ուր շարք մը պաշտօնատարներու 
հետ քննարկած էր Լիբանան բնակութիւն հաստա-
տած սուրիացի գաղթականներու ապահով տուն-
դարձը:

Անցեալ շաբաթ պաշպանութեան նախարար 
Էլիաս Պու Սաապ, որ կը պատկանի Ազգային ազատ 
հոսանք շարժումի Հզօր Լիբանան խորհրդարանա-
կան պլոքին, Միւնիխ կատարած այցին նոյնպէս 
անդրադարձած է Սուրիոյ հետ յարաբերութիւնները 
վերահաստատելու եւ գաղթականներու վերադար-
ձը դէպի ապահով շրջաններ իրականացնելու 
առանցքային խնդիրին:

Հզպալլա Ոեւէ Մէկուն Չէ Խոստացած 
Աջակցիլ Նախագահական Յառաջիկայ 
Ընտրութիւններուն. Ֆրանժիէ

Մարատա շարժումի առաջնորդ Սլեյման Ֆրան-
ժիէ հաւաստեց, որ ո՛չ ինքը, ո՛չ Ազգային ազատ 
հոսանքի առաջնորդ Ժպրան Պասիլ աջակցութեան 
խոստում ստացած էին Հզպալլայէն նախագահա-
կան յառաջիկայ ընտրութիւններուն:

Նշենք, որ Լիբանանի նախագահական յառաջի-
կայ ընտրութիւնները կը նախատեսուին 2022-ին: 
«Ալ Նահար» տեղական օրաթերթի հաղորդմամբ՝ ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

կառավարութեան կազմաւորման շուրջ քննարկում-
ներուն ժամանակ լուրեր կը շրջանառուէին, որ 
Պասիլ խնդրած է Հզպալլայէն երաշխաւորել իր 
ընտրութիւնը որպէս նախագահ:

Սակայն Ֆրանժիէ «Ալ Նահար»-ի հետ հարցա-
զըրոյցի ժամանակ յայտնեց, որ «Հզպալլայէն ոեւէ 
մէկը որեւէ խոստում չէ ստացած նախագահական 
ընտրութիւններուն», աւելցնելով, որ «տակաւին 
շատ կանուխ է այդ նիւթին մասին խօսելու»: Ան 
դիտել տուաւ նաեւ, որ թեկնածուները առանց Հըզ-
պալլայի աջակցութեան համեմատաբար աւելի քիչ 
հաւանականութիւն ունին ընտրուելու այդ պաշ-
տօնին:

Ֆրանժիէ նշեց, որ նախագահ Միշէլ Աունի 
պաշտօնավարութեան շրջանը կրնար աւելի արդիւ-
նաւէտ ըլլալ, եթէ «ինքը եւ իր կուսակցութիւնը հարկ 
եղած կերպով գործէին», ըսելով, որ Աուն պէտք է 
համախմբէր Ազգային ազատ հոսանք շարժումը 
միւս երեք կուսակցութիւններուն՝ Մարատային, 
Լիբանանեան ուժերուն եւ Փաղանգաւորին հետ:

Այնուամենայնիւ, Ֆրանժիէ ընդգծեց, որ եթէ 
Աուն նախագահ չընտրուէր, երկրի երկուքուկէս 
տարուան աննախագահ կարգավիճակը պիտի 
շարունակուէր:    

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Փետրուար 21-ին 
ընդունած է Վրաստանի պաշտպանութեան նախա-
րար Լեւան Իզորիան:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ վարչապետը ողջունած է Վրաստանի 
պաշտպանական գերատեսչութեան պատուիրա-
կութեան այցը Հայաստան՝ կարեւորելով երկու եր-
կիրներուն միջեւ տարբեր ոլորտներուն մէջ 
եղբայրական յարաբերութիւններու սերտացումը եւ 
զարգացումը:  Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձած է 
այս տարուան Յունուարին Վրաստանի վարչապետ 
Մամուքա Պախթաձէի հետ Պոլնիսի մէջ կայացած 
հանդիպումին՝ նշելով, որ Հայաստանի եւ Վրաս-
տանի միջեւ բարեկամական, աշխատանքային 
մթնոլորտը լաւագոյնս կը խթանէ գործակցութեան 
ընդլայնումը եւ նոր մակարդակի կ ըբարձրացնէ 
զայն: Այս տեսակէտէն ՀՀ վարչապետը ընդգծած է 
երկու երկիրներուն միջեւ յաճախակի փոխայցերու 
կարեւորութիւնը:

Նշելով, որ ուրախ է պաշտօնական այցով Հա-
յաստան գտնուելուն համար՝ Լեւան Իզորիան կա-
րեւորած է  ՀՀ պաշտպանութեան նախարարի հետ 
երէկուան հանդիպումը եւ պաշտպանութեան ոլոր-
տին մէջ երկկողմ գործակցութեան 2019-ի ծրագրի 
ստորագրումը: Իր խօսքով՝ Վրաստանը շահա-
գըրգռուած է ամրապնդելու եւ խորացնելու բարե-
կամ Հայաստանի հետ յարաբերութիւնները եւ 
պատրաստ է շարունակելու արդիւնաւէտ գործակ-
ցութիւնը այդ ուղղութեամբ:

Զրուցակիցները քննարկած են հայ-վրացական 
պաշտպանական գործակցութեան օրակարգին 
վերաբերող հարցեր՝ վերահաստատելով ինչպէս 
ընթացիկ գործընկերութիւնը ամրապնդելու, այն-
պէս ալ նոր նախաձեռնութիւններ իրականացնելու 
փոխադարձ պատրաստակամութիւնը:

Կողմերը միտքեր փոխանակած են տարա-
ծաշրջանային անվտանգութեան եւ կայունութեան 
ապահովման, հակամարտութիւններու խաղաղ 
կարգաւորման հարցերուն շուրջ եւ երկուստեք 

Փաշինեան Կը Կարեւորէ ՀՀ Եւ 
Վրաստանի Հաւասարակշռուած 
Դիրքորոշումը Տարածաշրջանային 
Հակամարտութիւններու 
Կարգաւորման Գործին Մէջ
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Տիմիթրի Պաքրաձէ

Տիմիթրի Պաքրաձէ (7 Նոյեմբեր 1826, Խաշմի, 
Թելաւի գաւառ, Վրաստանի նահանգ, Ռուսական 
կայսրութիւն (այժմ՝ Սակարեճոյի շրջան, Կախեթի 
մարզ, Վրաստան) - 22 Փետրուար 1890, Թիֆլիս, 
Ռուսական կայսրութիւն), վրացի պատմաբան, 
հնագէտ, Սենթ Փեթեսրպուրկի գիտութիւններու 
ակադեմիոյ թղթակից անդամ(1879 թուականին):

Ծնած է 1826 Հոկտեմբեր 26-ին (Նոյեմբեր 
7-ին) Խաշմի գիւղը, հոգեւորական ընտանիքի 
մէջ:

1851-ին կ'աւարտէ Մոսկուայի հոգեւոր ակա-
դեմիան:

1861 թուականէն կ'աշխատի Ռուսական աշ-

խարհագրական միութեան Կազանի բաժանմուն-
քը։ Կը մասնակցի Կովկասի՝ Ռուսական կայսրու-
թեան միանալուն վերաբերող փաստաթուղթերու 
հրապարակութեան (հրատարակութիւնը կ'իրա-
կանացուի Կովկասի հնագրագիտական յանձնա-
ժողովին կողմէ 1873-1875 թուականներուն): 1874 
թուականին կ'առաջարկէ կազմակերպել Կովկա-
սի հնագիտութեամբ հետաքրքրուողներու միութիւն 
մը:

Տիմիթրի Պաքրաձէի աշխատութիւններու շար-
քին մէջ կ'առանձնանան վրացերէն հրատարակ-
ւած «Վրաստանի պատմութիւն» (1889), «Վրաս-
տանն ու վրացիները» (1854), ինչպէս նաեւ ռուսերէն 
հրատարակուած «Կովկասը քրիստոնէական 
հնագոյն յուշարձաններուն մէջ» (1875), «Հնա-
գիտական ճանապարհորդութիւն Վրաստանի ու 
Աճարիոյ մէջ» (1878), «Յօդուածներ Վրաստանի 
պատմութեան ու հնութիւններու մասին» (1887):

Պաքրաձէի նախաձեռնութեամբ Թիֆլիսի մէջ 
կը կազմակերպուի «հնապահոց» (թանգարան):

Կը մահանայ 1890 Փետրուար 10-ին (22-ին) 
Թիֆլիս:

Փաշինեան Կը Կարեւորէ ՀՀ Եւ 
Վրաստանի Հաւասարակշռուած 
Դիրքորոշումը Տարածաշրջանային 
Հակամարտութիւններու 
Կարգաւորման Գործին Մէջ

Վրաստանի Պաշտպանութեան Նախարարը Ծիծեռնակաբերդի 
Յուշահամալիրին Մէջ Յարգանքի Տուրք Մատուցած է 
Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին

Հայաստանն ու Վրաստանը Ստորագրեցին 2019-ի Ռազմական Համագործակցութեան Ծրագիրը
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ընդգծած այդ ուղղութեամբ փոխադարձ ջանքերու 
կարեւորութիւնը: Վարչապետ Փաշինեան կարեւորած 
է երկկողմ հաւասարակշռուած դիրքորոշումը տա-
րածաշրջանային հակամարտութիւններու կարգա-
ւորման գործին մէջ: Վրաստանի պաշտպանութեան 
նախարարը նշած է, որ Վրաստանը կը կարեւորէ 
տարածաշրջանային բարեկամական յարաբերու-
թիւններու հաստատումը եւ կը սատարէ հակամար-
տութիւններու խաղաղ կարգաւորման ուղղութեամբ 
գործադրուող ջանքերուն:

Հայաստան կատարած պաշտօնական այցին 
ծիրէն ներս՝ Վրաստանի պաշտպանութեան նա-
խարար Լեւան Իզորիայի գլխաւորած պատուի-
րակութիւնը այցելած է Ծիծեռնակաբերդի յուշա-
համալիր եւ յարգանքի տուրք մատուցած Հայոց 
Ցեղասպանութեան սրբադասուած նահատակներու 
յիշատակին:

ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան տե-
ղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ 
Լեւան Իզորիայի գլխաւորած պատուիրակութիւնը 
այցելած է նաեւ Մատենադարան` Մեսրոպ Մաշ-
տոցի անուան հին ձեռագրերու գիտահետազօտա-
կան ուսումնարան:

Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Վրաստանի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարար-
ները ստորագրեցին 2019-ի ռազմական համա-
գործակցութեան ծրագիրը: «Արմենփրես»-ի փո-
խանցմամբ` այս մասին Փետրուար 21-ին ՀՀ ՊՆ 
վարչական համալիրի մամուլի սրահին մէջ ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեանի 

եւ Վրաստանի պաշտպանութեան նախարար Լե-
ւան Իզօրիայի համատեղ ճեպազրոյցի ընթացքին 
ըսած է ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ 
Տօնոյեան:

«Քննարկեցինք Հայաստանի Հանրապետու-
թեան եւ Վրաստանի Հանրապետութեան երկկողմ 
յարաբերութիւններուն վերաբերող հարցերը պաշտ-
պանութեան բնագաւառն մէջ: Ստորագրեցինք 
Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ 2019-ի ռազմա-
կան համագործակցութեան ծրագիրը, որ կը ստո-
րագրուի 2010 թուականէն ի վեր: Ան այս տարի 
յագեցած է պաշտպանութեան բնագաւառի նախա-
ձեռնութիւններով` ռազմական կրթութիւն, մարդու 
իրաւունքներ, ռազմական բժշկութիւն, բարեվար-
քութիւն, կաշառակերութեան դէմ պայքարի տա-
րատեսակ միջոցառումներ: Հայաստանը եւ Վրաս-
տանը  փոխադարձաբար կ՛ընկալեն եւ կը յարգեն 
իրարու նախապատւութիւնները ու կը հաւատան 
ապագային աւելի անվտանգ ու բարեկեցիկ Հարա-
ւային Կովկաս ունենալու գաղափարին»,- ըսած է 
Տօնոյեան:

Վրաստանի պաշտպանութեան նախարարը 
նշած է, որ վրացական կողմը պատրաստ է շարք 
մը ոլորտներու մէջ իր փորձը կիսելու հայկական 
զինուած ուժերու հետ:

«Մենք շատ արդիւնաւէտ քննարկումներ ունե-
ցանք Հայաստանի պաշտպանութեան նախարա-
րին  հետ այն հարցերու շուրջ, թէ ինչպէս խորացնել 
մեր երկու երկիրներու զինուած ուժերու միջեւ հա-
մագործակցութիւնը: Վրացական կողմը պատ-
րաստ է իր փորձը կիսելու հայկական կողմին հետ: 
Մենք յաջողութեամբ կը կիսենք մեր փորձը 
ՆԱԹՕ-ի անդամ շարք մը երկիրներու հետ: Ես կը 
գնահատեմ հայ զինծառայողներու մասնակցու-
թիւնը Վրաստանի մէջ կայացած «Վեհանձն գործ-
ընկեր 2018» զօրավարժութեան, որ տեղի ունեցած 
է ՆԱԹՕ-ի հովանիին տակ»,- ըսած Իգորիան:

Վրաստանի Հանրապետութեան պաշտպանու-
թեան նախարարը Հայաստան  ժամանած է պաշ-
տօնական այցով:
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600 էջերու վրայ տարածուած այս վերջին հա-
տորը կը ներառէ վերջին ութ տարիներու 
ընթացքին վեհափառ հայրապետի պատգամ-
ներէն, խօսքերէն ու հարցազրոյցներէն քաղ-
ւածքներ՝ հոգեւոր, բարոյական, ազգային, մի-
ջեկեղեցական ու պահանջատիրական խնդիրներ 
քննարկող։ Ստորեւ յիշեալ հատորի յառաջա-
բանէն բաժիններ։

Ø³ñ¹áõ ûñ»ñÁ ËáïÇ ÝÙ³Ý ÏÁ Í³ÕÏÇÝ áõ ÏÁ 
Ù»éÝÇÝ, ÇÝãå¿ë ÏÁ ÛÇß»óÝ¿ ê³ÕÙáë»ñ·áõÝ (103.15), 
»ñµ ³ÝáÝù ã»Ý ß³Õ³Ëáõ³Í ³ñÅ¿ù Ý»ñáí »õ ã»Ý 
ÑáõÝ³õáñáõ³Í Ñ³õ³ïùáí áõ ï»ëÉ³Ï³Ýáí£ ²Ûë å¿ë 
¿ Ý³»õ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ³½·»ñáõ£

ä³ïÙáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Ï»ñï»Éª Ù»ñÅ»Éáí ¹³éÝ³É 
·»ñÇÝ ³Ýáñ å³ñï³¹ñ³Í ·áÛ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÝ£ 
ä³ïÙáõ ÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Ï»ñ ï»Éª Ï³éã»Éáí ³ÛÝåÇëÇ 
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ áõ Çï¿³ÉÝ»ñáõ, áñáÝù ÏÁ Ï³½Ù»Ý 
³½·Ç ÙÁ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ áõ Ï'³Ùñ³óÝ»Ý ³Ýáñ ·áÛáõ
ÃÇõÝÁ£ ä³ïÙáõ ÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ Ï»ñ ï»Éª ½³ñ·³óÝ»Éáí 
³½·Ç ÙÁ ëï»Õ Í³ ·áñ Í³Ï³Ý á·ÇÝ »õ ³Ùñ³åÝ¹»Éáí 
³Ýáñ Ý»ñùÇÝ ÙÇáõ ÃÇõÝÁ£ ä³ïÙáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ 
Ï»ñï»Éª ×Çß¹ Ï³ñ  ¹³Éáí Å³Ù³ Ý³ÏÇ Ýß³ÝÝ»ñÁ (ÔÏ 
12.5456) »õ ù³çûñ¿Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáí Ù³ñ ï³ Ññ³
õ¿ñÝ»ñÝ áõ ï³·Ý³å Ý»ñÁ£ 

²ÛÝ ³½·»ñÁ, áñáÝù å³ï ÙáõÃÇõÝÁ Ï»ñï³Í »Ýª 
Ç ËÝ¹Çñ ëñµ³½³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ Û³ õ»ñ Å³óÙ³Ý áõ 
í»Ñ Ýå³ ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³ ·áñÍÙ³Ý, Ç å³Ñ³Ýç»É 
Ñ³ñÏÇÝ §ÇÙ³ó»³É Ù³Ñ¦áí, ·á Û³ï» õ³Í »Ý å³ï
Ùáõ Ã»³Ý ÷áÃáñÇÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ²Ûëå¿ë »Õ³Í ¿ Ù»ñ 
³½·ÇÝ ¹³ñ³õáñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ£ Ð³Û Ï»³ÝùÇ »ñÏ
Ý³Ï³Ù³ñÇÝ íñ³Û »ñ»õóáÕ Ýß³ÝÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ 
ï³Ý, Ã¿ Ù»ñ ³½·Á ÏÁ ·ïÝáõÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ýáñ 
Ë³ãÙ» ñáõÏÇ ÙÁ ¹ÇÙ³ó£ Ü»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³Ï Ý»ñÁ ÛÕÇ 
»Ý Ã¿ Ýáñ ³ÝáñáßáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ã¿ Ýáñ Ï³ñ»ÉÇáõ
ÃÇõÝ  Ý»ñáí, áñáÝù ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý å³ï³ë Ë³
Ý³ïáõ í»ñ³µ»ñáõÙ áõ ËáÑ»Ù Ùû ï»  óáõÙ£ ºÃ¿ ãÏ³ñ»Ý³Ýù 
Ù»ñ ³½·ÇÝ å³ñ ½³Í Ý»ñ Ï³Û Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÁ 
Ñ³Ù³ å³ñ÷³Ï áõ Çñ³ å³ßï Ùûï» óáõ Ùáí ³ñÅ»
õáñ»É áõ Ù»½ ßñç³å³ïáÕ ï³· Ý³å Ý»ñáõ Û³ÕÃ³
Ñ³ñ Ù³Ý ³é³çÝáñ¹áÕ ÙÇçáóÝ»ñáõ ¹ÇÙ»É, Ù»ñ 
§÷áùñ ³ÍáõÝ¦ ÏñÝ³Û ÇÝù½ÇÝù ·ïÝ»É ³ÝÝ³Ë³
ï»ë»ÉÇ Çñ³íÇ ×³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç£

Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñ³ÝÏ³Ë³óáõÙ¿Ý ßáõñç ù³éáñ¹ 
¹³ñ Û»ïáÛ, Ñ³ Ï³é³Ï Ý»ñùÇÝ Ã¿ ³ñï³ùÇÝ 
×³Ï³ïÝ»ñáõÝ íñ³Û Ï³ ï³ñ áõ³Í áñáß ¹ñ³ Ï³Ý 
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ, ²ñó³ËÇ Ñ³ñóÁ, ïÝï»ëáõ
Ã»³Ý í³ï³ éáÕç íÇ ×³ ÏÁ »õ ³ñï³ ·³ÕÃÁ, ÏÁ 
ß³ñáõÝ³Ï»Ý ÙÝ³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ³½·ÇÝ Ù³ñÙÝÇÝ 
íñ³Û Ïáï ï³óáÕ í¿ñù»ñ£ ²Ýó »³ÉÇ ëË³ÉÝ»ñÁ 
ãÏñÏÝ»Éáõ »õ Ð³Û³ë ï³ÝÁ ¹¿åÇ å³ÛÍ³é ³å³ ·³Û 
³é³çÝáñ¹»Éáõ Ëáëïáõ Ùáí ×³Ùµ³Û »É³Í §Ã³õß»³Û 
Û»Õ³÷á Ëáõ  Ã»³Ý¦ ëï»Õ Í³Í Ûáõ ë³ÉÇó ÙÃÝáÉáñ ïÁ, 
ëå³ë»ÉÇ ¿ áñ Ýå³ë ï¿ Ýß»³É ï³· Ý³å Ý»ñáõÝ 
µ³ñ»É³õÙ³Ý£ ØÇõë ÏáÕÙ¿Ý, Ñ³õ³ë³ ñ³Ïßéáõ³Í áõ 
× ÏáõÝ ù³Õ³ù³ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ Ð³
Û³ëï³ÝÇ ÑÇõ ëÇ  ë³ÛÇÝ Ñ³ñ»õ³ÝÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ý
ñ³å¿ë ³ñ»õ Ùáõï ùÇÝ Ñ»ï, ÇÝã å¿ë Ý³»õ Ð³Û³ë
ï³ÝÇ ³½·å» ïáõÃÇõÝ ÇÝù Ýáõ ÃÇõ ÝÁ »ñ³ßË³ õáñáÕ 
³½¹³ÏÝ»ñáõ áõ ³ñÅ¿ù Ý»ñáõ ³ÝíÃ³ñ å³Ñ  å³

ÝáõÙÁª ³ é³Ýó ÇÝùÝ³Ù»Ïáõë³óÙ³Ý íï³Ý ·ÇÝ 
»ÝÃ³ñÏ» Éáõ Ñ³Ý ñ³å»ïáõ ÃÇõÝÁ, Éáõñç Ù³ñï³Ññ³
õ¿ñÝ»ñ »Ý£

ê÷ÇõéùÁ ÙÝ³ÛáõÝ Ù³ßáõÙÇ Ù¿ç ¿, Ñ³Ï³é³Ï Çñ 
ÙÕ³Í µáõéÝ ·áÛ³ å³Ûù³ñÇÝ£ Ü»ñùÇÝ ³ñï³·³ÕÃÁ 
¹¿åÇ ëáëÏ §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ¦áí µÝáñáß áõáÕ 
ÇÝùÝáõÃÇõÝ, ÏÁ ß³ñáõ Ý³ÏáõÇ, ³Ù¿Ý ï»Õ£ Ø»ñ ÇÝù
Ý³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ½¿Ý ù»ñÁ ëÏë³Í »Ý Å³Ý· 
Ï³ å»É£ Ø»ñ ßñç³å³ï¿Ý Ù»½ ½³Ý³½³ÝáÕ ·ÇÍ»ñÁ 
ëÏë³Í »Ý Ñ» ï½ Ñ»ï¿ ³ÝÑ» ï³Ý³É£ Ð³Ù³ßË³ñ
Ñ³Û Ý³ó³Í ³ß Ë³ñ ÑÇÝ Ù¿ç ÇÝùÝ³Ï»¹ñáÝ ³å ñÇÉÁª 
Ù»ñ Ñá·»õáñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ï³
éáÛó Ý»ñáí å³ßïå³Ý áõ³Í, ¹³ñÓ³Í ¿ ÷³ëïûñ¿Ý 
³Ý Ï³ ñ»ÉÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³Ý×Çß¹£

²ñ¹»ûù Ý»ñÏ³Û å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ù»½ å¿ïù ã¿± ÙÕ»Ý 
ÇÝùÝ³×³ Ý³ãÙ³Ý Ýáñ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ áõ ÇÝùÝ³ñ
ï³Û³Û ïáõÃ»³Ý Ýáñ Ï»ñ å»ñ áñáÝ»Éáõª å³ Ñ»Éáí 
ËáñùÁ, ÙÇçáõÏÁ áõ á·ÇÝ, »õ Ñ³Û Ù³ñ¹Á µ³Ý³Éáí 
Ýáñ ÑáñÇ ½áÝÝ»ñáõ£ ²ñ¹»ûù ê÷ÇõéùÇ Ý»ñáõÅÁ 
çÉ³ïáÕ áõ ·³ ÕáõÃ  Ý»ñÁ ÇÝùÝ³ÏÕ½Ç³óáõÙ ³é³ç
Ýáñ¹áÕ Ý»ñ·³ÕáõÃ³ ÛÇÝ å³Û Ù³Ý Ý»ñÁ Ù»ñ Ï³éáÛó
Ý»ñÁ å¿ïù ã¿± ÙÕ»Ý ¹áõñë ·³Éáõ Ï³Õ³å³ñáõ³Í 
Ùï³ÍáÕáõÃ»Ý¿Ý áõ ³õ³Ý ¹³ Ï³Ý ·áñÍ» É³ Ï»ñ
å»ñ¿Ý »õ Çñ»Ýó ¹³ñå³ëÝ»ñÁ É³ÛÝûñ¿Ý µ³ Ý³ Éáõ 
Ýáñ Ñá ñÇ ½áÝ Ý»ñáõ£ ²ñ¹»ûù ê÷ÇõéùÁ Ù³ß»óÝáÕ 
Ý»ñÏ³Û å³Û Ù³Ý Ý»ñÁ å¿ïù ã¿± ÙÕ»Ý Ù»ñ »ñÇ ï³
ë³ñ¹áõ ÃÇõÝÁ, áñ ³õÇßÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ Ù»ñ Ï»³Ý  ùÇÝ, Çñ 
Û³é³ ç³ï»ëÇÉ Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ùµ áõ µ³½ Ù³ ÏáÕ
Ù³ÝÇ Ù³ë Ý³·Ç ïáõÃ»³Ùµ, Ù»ñ ³½·Á µ³Ý³ Éáõ Ýáñ 
ÑáñÇ½áÝ Ý»ñáõ£

Üáñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõ µ³óáõÇÉ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ µ³óáõÇÉ 
³å³·³ ÛÇÝª ³é³Ýó Ùáé Ý³Éáõ ³Ýó»³ÉÁ, µ³óáõÇÉ 
ÝáñÇÝª ³é³Ýó ³Ýï» ë»Éáõ ÑÇÝÁ, µ³óáõÇÉ Ñ³Ù³Ñ³Û
Ï³Ï³ÝÇÝª ³é³Ýó Ñ»é³Ý³Éáõ ï» Õ³Ï³Ý¿Ý£ Üáñ 
ÑáñÇ½áÝÝ»ñáõ µ³óáõÇÉ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ª Ý»ñ¹³ß Ý³Ï áõ 
Ñ³ñëï³óáõóÇã ÷áËÝ»ñ·áñÍáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»É Ù»ñ 
ßñç³ å³ ïÇÝ áõ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³ó³Í ³ßË³ñÑÇÝ 
Ñ»ï, ÙÝ³Éáí Ï³éã³Í Ù»ñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ áõ ÇÝù
Ý³Ñ³ë Ï³óá ÕáõÃ»³Ý£ Üáñ ÑáñÇ½áÝ Ý»ñáõ µ³óáõÇÉ 
ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ª ×ß¹»É ³ÛÝ åÇëÇ ³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³
ñáõ ÃÇõÝ, áñ Ù»½ Ï'áõÕÕ¿ Ñ»é³ ÝÏ³ ñ³ÛÇÝ áõ »ñÏ
ñ³ßáõÝã Íñ³· ñáõÙ Ý»ñáõ£

²Ûë ÍÇñ¿Ý Ý»ñë, ê÷Çõé ùÇ í»ñ³ Ï³½ Ù³ Ï»ñåáõÙÁ 
³ÝÛ»ï³ Ó·»  ÉÇ ³é³ç  Ý³Ñ»ñÃáõÃÇõÝ ¿, »õ ³Ýáñ Ý»
ñáõÅÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý áõ ×Çß¹ û·ï³·áñÍáõÙÁª Ññ³
Ù³Û³Ï³Ý£ ²ÝÏ³ëÏ³Í, ÇÝù½ÇÝù Ñ³Û ¹³õ³ÝáÕ 
Ñ³ÛáõÝ í³Ë×³ Ý³ Ï³Ý Ñ³ëó¿Ý Ð³Û³ë ï³ÝÝ ¿£ ê³
Ï³ÛÝ, ê÷Çõé ùÇÝ í»ñ³Ï³½Ù³ Ï»ñ åáõÙÁª Çñ Ù³ñ¹áõ
Åáí, Ý»ñáõ Åáí áõ Ï³éáÛóÝ»ñáí, Ù³Ý³ õ³Ý¹ Çñ 
ÇÝùÝáõÃ»³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõ Ã»³Ý í»
ñ³Ï»Ý ë³õáñáõÙáí, ³é³Ýó ù³ÛÇÝ Ï³ñ»õá ñáõÃÇõÝ 
áõÝÇ Ã¿ Ð³ Û³ë  ï³ ÝÇ Ñ½û ñ³óÙ³Ý »õ Ã¿ Ñ³Ù³Ñ³Û
Ï³ Ï³Ý Çï¿³É Ý»ñáõ Çñ³Ï³Ý³ó Ù³Ý Ñ³Ù³ñ£

Ü»ñùÇÝ ¹ñáõ³ÍùÝ»ñáí, Ùï³Í»É³Ï»ñå»ñáí áõ 
Ùï³ Ñá·áõ ÃÇõÝ Ý»ñáí Çñ³ñÙ¿ ï³ñµ»ñ ·³ÕáõÃ
Ý»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ ë÷ÇõéùÝ»ñÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³½
·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³ Ëûë³Ï³ÝÇ áõ ï»ëÉ³ Ï³ ÝÇ 
ßáõñç Çñ³ñ ½û¹»É »õ ÝáÛÝ áõÕÕáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹Ý»É£ 
²ñ¹³ñ»õ, Ð³ Û³ë  ï³ÝÇ Ñ½ûñ³óáõÙÁ, ²ñó³ËÇ 
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ³Ùñ³óáõÙÁ, Ñ³ Ûáó ó»Õ³ëå³
ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÝ áõ Ñ³ïáõóáõÙÁ »õ ³ÙµáÕ
ç³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ó·ïáõÙÁ ÏñÝ³Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÑÇÙ
ùÁ áõ Ñ¿ÝùÁ Ï³½Ù»É Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ, 
³ÛÉ Ý³»õ ÏñÝ³Ý ¹³éÝ³É ³½ ·³ ÛÇÝ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý 
áõ ÇÝùÝ³·Çï³Ï óáõ Ã»³Ý Ñ³ñÃ³ÏÁ áõ ½ûñ»Õ å³Ñ
å³ÝÙ³Ý ³é³ÝóùÁ£ ²ÛÉ³å¿ë, Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³Ùáõñ 
·³ Õ³ ÷³  ñ³Ëûëáõ Ã»Ý¿ áõ é³½Ù³í³ ñ³Ï³Ý Ûëï³Ï 
áõÕÕáõÃ»Ý¿ ½áõñÏ, ëáëÏ Ñ³Ûñ» Ý³ ëÇñáõÃ»³Ý ³ÉÇù

Ý»ñáõÝ Ù¿ç ûñûñáõáÕ ê÷Çõé    ùÇÝ ÇÝù Ý³Ù³ßáõ ÙÇ ÁÝ
Ã³ó ùÁ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É ³ñ³· áõ ³Ý ¹³éÝ³ÉÇ£

ê÷ÇõéùÇÝ Ñ³Ûûñ¿Ý ·áÛ³ï»õ»ÉÁ á»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï¿ 
³õ»ÉÇ ³ Ù¿Ýûñ  »³Û å³Ûù³ñ ¿£ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ½ûñ³Ï
óáõÃÇõÝÁ ê÷ÇõéùÇ ·á  Û³å³Û ù³ñÇÝ ×ß¹á ñáßÇã ¿£ 
Ð³Û³ëï³Ý »õ ê÷Çõéù ÇÙ³ëïáõ ÃÇõÝÁ áõ å³ï  
ñ³ë ï³ Ï³ ÙáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý, Ñ³Ù³·áõ
Ù³ñ Ý»ñ¿ áõ ÷á Ë³ ¹³ñÓ ³Ûó»Éáõ ÃÇõÝ Ý»ñ¿, µ³ñ»
·áñ ÍáõÃ»Ý¿ áõ åÇ½Ý¿ë³ ÛÇÝ Ý»ñ¹ ñáõÙÝ»ñ¿ ³Ý¹ÇÝ, 
ÙÇ³ë Ý³µ³ñ Íñ³·ñ» Éáõ áõ Ñ³Ý·ñáõ³  Ý³ ÛÇÝ Ï»ñ
åáí Çñ³·áñ Í»Éáõ ³ÛÝ ÇÝã áñ ¿³Ï³Ý ¿ §áõÅ»Õ 
Ð³Û³ë ï³ÝáõÅ»Õ ê÷Çõéù¦ ï»ëÉ³ Ï³ÝÇ Çñ³Ï³
Ý³óÙ³Ý£ ²Ûë å¿ïù ¿ ¹³éÝ³Û Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ³Ýß»Õ 
ù³Õ³ù³ Ï³  ÝáõÃÇõÝ£ Ð³ Ù³½ ·³ÛÇÝ Êáñ Ñáõñ¹ ÙÁ 
ëï»Õ Í»Éáõ ·³Õ³ ÷³ñÁ, áñáõÝ ßáõñç ËáñÑñ¹³Ï óáõ
ÃÇõÝÝ»ñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý í»ñ çÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»
ñáõÝ, ÏñÝ³Û Ï³ ñ»õáñ ¹»ñ áõÝ»Ý³É ³Ûë ·Íáí£

2015ÇÝ Ýß»óÇÝù Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 
³Ù»³ ÏÁ, 2016ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ýñ³
å» ïáõ Ã»³Ý 25³Ù»³ÏÁ »õ 2018ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
³é³çÇÝ Ñ³Ý ñ³ å»ïáõ Ã»³Ý 100³Ù»³ÏÁ£ ²Ûë 
³Ù»³ÏÝ»ñÁ ëáíá ñ³Ï³Ý ï³ñ» ¹³ñÓ  Ý»ñ å¿ïù ã¿ 
¹³éÝ³Ý Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»³Ý ùÇ ûñ³óáÛóÇÝ íñ³Û. 
³ÛÉª Ýáñ ßáõÝã Ý»ñ³ñÏáÕ áõ Ñ½ûñ å³ï·³Ù ÷áË³Ý
óáÕ ¹¿åù»ñ£ Ð³Ûñ»Ý³ ëÇñáõÃ»³Ùµ çñ¹»Õ áõ³Í 
Ï³ñ·³Ëûë»ñÁ ·ûï»åÝ¹Çã »Ý áõ Ý³»õ ¹³ëïÇ³
ñ³ ÏÇã, ³Ýï³ñ³ÏáÛë£ ê³Ï³ÛÝ, Ñ³ñÏ ¿ Ñ» éáõ ÙÝ³É 
Éá½áõÝ ·³ÛÇÝ Ùß³ ÏáÛÃÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ Ë³Ý
¹³í³ éáõÃ»Ý¿Ý »õ ³Ù¿Ý µ³Ý í³ñ¹³·áÛÝ ï»ëÝ»Éáõ 
Ë³ µáõ ëÇÏ Ùûï» óáõÙ Ý»ñ¿Ý£ Æñ³ï»ëáõ ÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û 
Ûáé» ï»ëáõÃ»³Ý ÙÃÝá Éáñï ëï»ÕÍ»É. ë³Ï³ÛÝ ×Ç´ß¹ 
áõÕÕáõÃ»³Ý áõ ¹ÇñùáñáßáõÙ Ý»ñáõ Ï'³ é³ç Ýáñ¹¿£ 
´áÉáñ å³ñ³ ·³Ý» ñáõÝ áõ µáÉáñ å³Û Ù³ÝÝ»ñáõÝ 
Ù¿ç, Ù»ñ ³½·ÇÝ áõ Ñ³Ûñ» ÝÇùÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý áõ 
·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñÁ ³ é³ç  Ý³Ñ»ñÃ ÝÏ³ ï»ÉÁ, ·³Õ³
÷³ ñ³ Ëû ëáõ Ã»Ý¿Ý ³Ý¹ÇÝª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñ 
¹³éÝ³Û Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ é³½Ù³ í³ñáõ Ã»³Ý ³Ùáõñ 
ÑÇÙùÁ£

Ø»ñ ³½·ÇÝ Ñ½ûñáõÃ»³Ý ³ÕµÇõñÁ Çñ Ñ³ õ³ ù³
Ï³Ý Ý»ñáõÅÝ ¿, »õ ³Û¹ Ñ³õ³ ù³Ï³Ý Ý»ñáõ ÅÁ Ï³½
ÙáÕª

 Ù»ñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»ñ áõÝ»ó³Í 
³Ýß»Õ Ñ³õ³ ï³ñ ÙáõÃÇõÝÁ.

 Ù»ñ Ó·ïáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»ñ ³Ýï»ÕÇï³ÉÇ 
Û³ÝÓÝ³ éáõ ÃÇõÝÁ.

 Ð³Û³ëï³ÝÁ áõ ²ñó³ËÁ Ñ½ûñ³óÝ»Éáõ Ù»ñ 
³Ýµ» Ï³Ý»ÉÇ í×é³  Ï³Ùáõ ÃÇõÝÁ.

 ê÷ÇõéùÁ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù»ñ Ñ»ï»õá
Õ³Ï³Ý ×Ç·Á.

 »õ ³Ûë µáÉáñÇÝ ÙÕáõÙ ïáõáÕª Ù»ñ ³ÝËáñï³Ï»ÉÇ 
Ñ³õ³ïùÝ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³ ÝáõÃÇõÝÁ£

àõñÇß ×³Ý³å³ñÑ ãáõÝÇÝù£ ²ÛÉ³å¿ë, Ù»ñ Ï»³Ý
ùÇ »ñÏÝ³Ï³ Ù³ñÇÝ íñ³Û ÙáõÃ ³Ùå»ñ åÇïÇ Ïáõ
ï³ÏáõÇÝ£ Ð³ñÏ ¿ ³ÛÝå¿ë Ùï³Í»É áõ Íñ³·ñ»É, 
·áñÍ»É áõ å³Ûù³ñÇÉ, áñ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ ÑáñÇ ½á ÝÇÝ 
íñ³Û µ³½Ù³Ý³Ý Ù»ñ ³½·ÇÝ §í³ñ¹³ Ñ»Õ»Õ ³ñß³
ÉáÛë¦Á ³õ»ïáÕ ×³ é³ ·³ÛÃÝ»ñÁ£
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Մշակութային Արձագանգ

ø³Õáõ³ÍùÝ»ñ úï³ñ Ø³ÙáõÉ¿Ý

Թուրքիոյ Քաղաքաշինութեան Նախարարութիւնը կը Խոստանայ 
Վերանորոգել Տիարպեքիրի Ս. Կիրակոս Եկեղեցին

Մենք Հայերը Ետ Չենք Ուղարկեր Այստեղէն. Էրտողան

«Քարերու Պոէզիա. Անի» 
Ցուցահանդէսը՝ Անգարայի Մէջ

Թուրքիոյ շրջակայ միջավայրի եւ քաղաքաշի-
նութեան նախարարութիւնը կը խոստանայ վերանո-
րոգել Տիարպեքիրի Սուր շրջանին մէջ գտնուող հայ-
կական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որ վերջին 
տարիներուն մեծապէս վնասուած է քրտական բան-
ւորական կուսակցութեան դէմ թրքական ուժայիննե-
րու գործողութիւններուն հետեւանքով: Այս մասին կը 
հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ վկայակոչելով թրքական 
Daily Sabah պարբերականը։

Հայկական եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ տեղի քաղ-
դէական եկեղեցւոյ վերանորոգման ծախսերը կա-
ռավարութիւնը վերցուցած է իր վրայ:

Սուրի ղեկավար Ապտուլլահ Չիֆթչին յայտնած է, 
թէ կ՝ակնկալեն, որ վերանորոգման աշխատանքները, 
որոնք ամենայն հաւանականութեամբ պիտի կազմեն 
10 միլիոն թրքական լիրա (1.8 միլիոն ԱՄՆ տոլար), 
պիտի սկսին շատ շուտով:

Ուշագրաւ է, որ ան Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ 

Թուրքիոյ մայրաքաղաք Անգարայի Երկրաբանու-
թեան եւ արուեստի թանգարանին մէջ, այսօր կը 
բացուի «Քարերու պոէզիա. Անի» ցուցահանդէսը: 
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակո-
չելով arkeolojikhaber.com-ը։

«Anadolu Kultur» (Անատոլիայի մշակոյթ) կազմա-
կերպութեան կողմէ նախաձեռնուող ցուցահանդէսին 
կը ներկայացուին լուսանկարներ պոլսահայ անուանի 
լուսանկարիչ Արա Գիւլերի արխիւէն եւ ուսումնասի-
րութեան կեդրոնէն, Աթաթուրքի անուան գրադարա-
նէն եւ Institute for the History of Material Culture of the 
Russian Academy of Sciences (IHMC RAS)-ի արխիւէն:

Կը նշուի, որ կազմակերպիչները ներկայացուելիք 
ցուցանմուշներով պիտի փորձեն մարդոց հաղորդա-
կից դարձնել Մետաքսի ճանապարհի հռչակաւոր 
քաղաքներէն հանդիսացած Անիի շքեղութեան ու 
պատմութեան:

Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ Մայիս 26:
Նշենք, որ նոյնանուն խորագիրով ցուցահան-

դէսներ 2018-ին տեղի ունեցած են Պոլսոյ, ապա՝ 
Երեւանի մէջ, քաղաքաշինութեան կոմիտէի Ալ. Թա-
մանեանի անուան ճարտարապետութեան ազգային 
թանգարան-ուսումնարանին մէջ:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանը 
կրկին խօսած է Հայոց Ցեղասպանութեան ու իրենց 
երկրին մէջ ապրող հայերուն մասին: Ան ելոյթ 
ունեցած է Պոլսոյ մէջ իրականացուող Պուտա-
փեշտեան գործընթացի 6-րդ համաժողովին, որուն 
մասնակցած են նախարարներու մակարդակով 
ժամանած տարբեր երկիրներու պատուիրակու-
թիւններ: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-
ը՝ վկայակոչելով Anadolu Ajansı-ը։

Գաղթականութեան թեմայով ելոյթին ժամանակ՝ 
Էրտողան նախ յայտարարած է, որ Թուրքիան 
վերջին տարիներուն ապաստան տուած է 4 միլիոն 
փախստականի, որոնց 3.6 միլիոնը սուրիացիներ 
են: Այս ծիրէն ներս՝ Էրտողան անդրադարձած է 
նաեւ Թուրքիոյ մէջ բնակող հայերու հարցին, ըսե-
լով՝

«Սուրիայէն, ուր 2011-էն մինչեւ այսօր բախումներ 
կ՝ընթանան, մեր երկրին մէջ ապաստանած ոեւէ 
մէկը ստիպողաբար ետ չենք ուղարկած: Արամէա-
ցիները ետ չենք ուղարկած, քրիստոնեաները՝ 
նոյնպէս: Միւս կողմէն հայերն ալ ետ չենք ուղար-
կած: Այս պահուն Թուրքիոյ մէջ կ՝ապրի մօտ 100 
հազար հայ, որուն շուրջ 40 հազարը Թուրքիոյ քա-
ղաքացիներ են: Միւսները քաղաքացի չեն, սակայն 
մեր երկրէն չենք արտաքսեր, քանի որ Թուրքիա 
եկել են իրենց երկրին մէջ ունեցած դժուարու-

անմխիթար վիճակի մէջ յայտնուելու պատասխանա-
տուն յայտարարած է քիւրտերը, մինչդեռ անիկա 
մեծապէս տուժած է նոյնինքն թրքական ուժայիններու 
գործողութիւններէն:

Նշենք, որ Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկա-
կան եկեղեցին Մերձաւոր Արեւելքի ամենամեծ քրիս-
տոնէական եկեղեցիներէն է: Մեծ դժուարութեամբ 
իրականացուած վերանորոգման աշխատանքներէն 
ետք՝ 2011-ին, անիկա վերաբացած էր դռները հա-
ւատացեալներու առջեւ:

2012-ի Նոյեմբերին` 32 տարուան ընդմիջումէ 
ետք՝ այստեղ կատարուած էր վերանորոգման յաջոր-
դած առաջին եկեղեցական արարողութիւնը: Նոյն 
օրը, եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցած էր նաեւ առաջին 
պսակադրութիւնը: Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ վերա-
նորոգման աշխատանքները իրագործուած էին 
Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի նիւթական աջակ-
ցութեամբ: Աշխատանքներուն աջակցութիւն ցուցա-
բերած էր նաեւ Տիարպեքիրի քաղաքապետարանը: 
Վերակառուցուած էր եկեղեցւոյ զանգակատունը, որ 
վնասուած էր 2015-ի` ռմբակոծութենէն: Եկեղեցւոյ 
գմբէթը ամենաբարձրն էր քաղաքին մէջ, եւ մզկիթ-
ներու մինարէներէն բարձր չըլլալու համար՝ մահ-
մետականները աւերած էին զայն:

Թէեւ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին մինչեւ 1980 գոր-
ծած է, սակայն անոր զանգերը միայն 2012 Նոյեմբեր 
4-ին կրկին ղօղանջած են՝ 97 տարի անց: 2015-ին, 
այն թաղամասին մէջ, ուր կը գտնուի եկեղեցին, վերսկը-
սած էին բախումները թուրքերու եւ քիւրտերու միջեւ: 
Անոնք յատկապէս սաստկացած էին 2016 Յուլիսի 
ռազմական յեղաշրջման ձախողած փորձէն ետք:

թիւններուն պատճառով»:
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին խօսելով՝ Էր-

տողանը կրկնած է, որ թուրք ազգը որեւէ այլ ցեղա-
խումբի նկատմամբ ցեղասպանութիւն չէ իրագոր-
ծած:

«Հիմա աշխարհի մէջ ու յատկապէս Եւրոպայի 
մէջ, այսպէս կոչուած Հայոց Ցեղասպանութեան 
անուան տակ որոշակի քարոզչութիւն կ՝իրակա-
նացուի: Մենք ալ կ՝ըսենք, որ ատիկա պատմաբան-

ներու գործն է, եւ թող անոնք քննարկեն ու լուծեն 
ատիկա: Մեր ամբողջ կեանքի, պատմութեան 
ընթացքին այս ազգը երբեք որեւէ ցեղական տարրի 
նկատմամբ ցեղասպանութիւն չէ իրագործած»:

Ըստ Էրտողանի՝ Թուրքիան ընդունած է տար-
բեր երկիրներու վարչաձեւերու կամ ահաբեկչական 
կազմակերպութիւններու կողմէ հալածուած փախըս-
տականներ՝ առանց հաշուի առնելու անոնց ազ-
գային կամ կրօնական պատկանելիութիւնը։
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Սուրիահայ 
Օրագիր

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Չորեքշաբթի, 20 
Փետրուարին ընդունեց Շարլ Ազնաւուրի զաւակը՝ 
Նիքոլա Ազնաւուրը, որ «Ազնաւուր» հիմնարկի 
համահիմնադիրն է:

Փաշինեան փափաք յայտնեց տեղեկանալու 
հիմնարկի ծրագիրներուն մասին, թէ ինչ կը ծրագ-
րըւի իրականացնել՝ «Շարլ Ազնաւուրի ժառանգու-

թիւնը նաեւ Հայաստանում պահպանելու եւ Հա-
յաստանը որպէս ազնաւուրեան կարեւոր կենտրոններից 
մէկը դարձնելու նպատակով եւ իմաստով»:

Նիքոլա Ազնաւուր շնորհակալութիւն  յայտնեց 
վարչապետ Փաշինեանին ջերմ ընդունելութեան 
համար եւ վարչապետին պատմեց «Ազնաւուր» 
հիմնարկի գործունէութեան եւ յետագայ ծրագիր-
ներուն մասին:

Հալէպի Քառասուն Մանկանց մայր տաճարին 
մէջ, վերականգնումէն ետք, առաջին պատարագը 
տեղի պիտի ունենայ Մարտ-Ապրիլին:

Եկեղեցին 2015-ին պայթեցուցած էին ԻՊ 
գրոհայինները:

«Աշխատանքներուն ծաւալը վիթխարի էր: Մի-
ջանցքը ամբողջութեամբ աւերուած էր, ստիպուած 
էինք զայն կրկին կառուցել: Մենք օգտագործած 
ենք պահպանուած հին քարերը, անոնք հաւաքած 
ենք եւ դրած նորովի: Ասիկա ամենադժուարն էր: 
Շէնքի գրեթէ 70 տոկոսը աւերուած էր»,- ըստ News.
am-ի՝ ըսած է ճարտարապետ Գաբրիս Թամասեան: 
Արդէն դրուած են տաճարի նոր դռները եւ պատու-
հանները, նստարանները շուտով կը բերուին: 
Ճակատամասը ամբողջութեամբ վերականգնուած 
է, աւարտին կը մօտենան երեսապատման աշխա-
տանքները:

Քառասուն Մանկանց եկեղեցւոյ վերականգնումը 
կ՝իրականացուի Հալէպի հայ համայնքի հաւատաց-
եալներու նուիրատւութիւններով: Առնուազն 150 
հազար մարդ իր աւանդը բերած է սրբավայրի վե-
րականգնման գործին: Կը նախատեսուի տաճարին 
մէջ առաջին պատարագը իրականացնել Մարտի 
վերջը-Ապրիլի սկիզբը:

Փետրուար 16-ին Արժանթինի մէջ ՀՀ դեսպան 
Էսթերա Մկրտումեան Մար տել Փլաթայի մայր 
տաճարին մէջ ներկայ գտնուեցաւ Մար տել 
Փլաթայի հայկական համայնքի 31-րդ տարեդարձին 
նուիրուած ձեռնարկին եւ Վարդանանց տօնին 

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Նիքոլա Ազնաւուր Նիկոլ Փաշինեանին Ներկայացուց 
«Ազնաւուր» Հիմնարկի Ծրագիրները Հալէպի Քառասուն 

Մանկանց Եկեղեցին 
Վերականգնումէն Ետք 
Պիտի Բացուի Գարնան

Սփիւռքահայ Կեանք
Արժանթինի Մար Տել Փլաթա Քաղաքի Հայկական 
Համայնքը Նշած Է Հիմնադրման 31-ամեակը

առթիւ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Արժանթինի եւ 
Չիլիի թեմի առաջնորդ Գ.Տ. Գիսակ արքեպիսկոպոս 
Մուրադեանի կողմէ մատուցուած պատարագին:

Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնեն ԱԳՆ 
մամլոյ ծառայութենէն, ձեռնարկներուն ներկայ էին 
տեղի հայ համայնքի ղեկավար Աւետիս Սահակեան, 
Արժանթինի հայ կեդրոնէն ներկայացուցիչներ, 
տեղական օրէնսդիր եւ գործադիր մարմիններու 
պաշտօնեաներ եւ այլ հիւրեր:

Իր ողջոյնի խօսքին մէջ դեսպան Մկրտումեան 
նշեց, որ շատ հպարտ է, որ հայ ժողովուրդի պատ-
մութեան այս յիշարժան օրը ներկայ կը գտնուի 
Մար տել Փլաթա քաղաքի հայ համայնքի կողքին` 
որպէս Արժանթինի մէջ Հայաստանի դեսպան եւ 
որպէս հայրենակից, քանի որ այս օրը կը խորհըր-
դանշէ հայ ժողովուրդի պատմութեան վճռորոշ 

պահերէն մէկը, երբ Վարդան Մամիկոնեանի 
առաջնորդած փոքրաթիւ զօրքը նահատակուեցաւ 
յանուն հաւատքի եւ հայրենիքի` փրկելով եւ սե-
րունդներուն փոխանցելով հայկական ինքնութիւնն 
ու քրիստոնեայ հաւատքը:
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Արցախի Հանրապետութեան Հռչակումը եւ Նախապատմութիւնը

Արցախեան Շարժման 31-րդ տարեդարձին առի-
թով՝ Արցախի պետական համալսարանի դասա-
խօս, պատմական գիտութիւններու թեկնածու Տա-
րօն Յակոբեան յօդուածաշար կը սկսի Artsakhpress.
am-ի մէջ՝ ներկայացնելով 1991-94թթ. Արցախի 
ներքաղաքական կեանքի զարգացումները՝ նոր 
սերունդի համար բացայայտելով հետաքրքրական 
փաստեր եւ դրուագներ: Կը ներկայացնենք յօդ-
ւածը արեւմտահայերէնի վերածուած։

Հեղինակի առաջին գիտավերլուծական յօդուա-
ծը, որ կը վերաբերի Արցախի Հանրապետութեան 
հռչակման եւ անոր նախապատմութեան, ընթեր-
ցողի դատին կը ներկայացուի Հանրապետութեան 
վերածնունդի օրուան առիթով:

«Լեռնային Ղարաբաղը, (պատմական Արցախ 
նահանգի մէկ հատուածը), ըլլալով պատմական 
Հայաստանի անբաժանելի մաս, խորհրդային կար-
գերու հաստատումէն ետք 1921 թ. ՌԿ(բ)Կ Կովբիւ-
րոյի Յուլիս 5-ի ապօրինի որոշումով բռնակցուեցաւ 
Խորհրդային Ատրպէյճանին: Այնուհետեւ, 1923 թ. 
Յուլիս 7-ին, Ատրպէյճանի Կենտգործկոմը ընդու-
նեց հռչակագիր «Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար 
մարզի կազմաւորման մասին»: Սակայն նորաս-
տեղծ մարզի սահմաններուն մէջ չընդգրկուեցան 
հարթավայրային Ղարաբաղի մեծ մասն ու արեւ-
մըտեան լեռնային շրջանները (ներկայիս ԼՂՀ 
պաշտպանութեան բանակի կողմէ ազատագրուած 
տարածքները):

(Ատրպէյճանի կողմէ տասնամեակներ ի վեր 
կիրառուած հակահայկական քաղաքականութիւնը, 
հայ բնակչութեան մարդկային եւ ազգային արժա-
նապատւութեան ոտնահարումը ստեղծեց ծայրայեղ 
լարուած իրավիճակ: 1985 թ. ետտ գորբաչովեան` 
այսպէս կոչուած «վերակառուցման» քաղաքակա-
նութիւնը ԼՂ-ի հայութեան հնարաւորութիւն ըն-
ձեռեց հանդէս գալու իր ոտնահարուած իրաւունք-
ներու պաշտպանութեամբ եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
Ինքնավար Մարզը Հայկական Խորհրդային Սոց-
իալիստական Հանրապետութեան վերամիաւորելու 
պահանջով:

1988թ. Փետրուար 20-ին, ԼՂԻՄ ժողովրդական 
պատգամաւորներու մարզային խորհուրդի նստա-
շըրջանը որոշում ընդունեց ԼՂԻՄ-ը Ատրպէյճա-
նական ԽՍՀ կազմէն հանելու եւ Հայկական ԽՍՀ 
կազմին մէջ մտցնելու հարցով Ատրպէյճանական 

ԽՍՀ եւ Հայկական ԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդներու 
առջեւ միջնորդելու մասին: Սակայն ԽՄԿԿ Կենտ-
կոմի քաղբիւրօն 1988 թ. Փետրուար 21-ին ընդունեց 
ժողովուրդներու ինքնորոշման միջազգային սկզբունք-
ներուն հակասող որոշում, որմով Ղարաբաղեան 
շարժումը որակուեցաւ իբրեւ «ծայրայեղական» եւ 
«նացիոնալիստական», ինչպէս նաեւ` փորձ կատար-
ւեցաւ հիմնահարցի քաղաքական լուծումը 
փոխարինելու տարբեր քայլերով, որն ալ հարուցեց 
մարզի բնակչութեան խիստ դժգոհութիւնը:

Անտեսելով հայ բնակչութեան ինքնորոշման 
իրաւունքը եւ անոր պահանջի իրաւաքաղաքական 
հիմնաւորուածութիւնը` Ատրպէյճանը Մոսկուայի 
հովանաւորութեամբ կրկին նախընտրեց հարցի 
կարգաւորման, աւելի ճիշդ` մերձեցման ոչ քաղա-
քակիրթ մեթոտները` կազմակերպելով ցեղական 
զտումներու գործընթաց: Ասիկա արդէն քաղա-
քական ահաբեկչութիւն էր արցախահայութեան եւ 
ամբողջ հայ ժողովուրդի հանդէպ: Խորհրդային 
զօրքերու օգնութեամբ հրկիզուեցան ու աւերուեցան 
շարք մը հայկական բնակավայրեր: Ողջ Ատրպէյ-
ճանի տարածքին վրայ սկսաւ զանգուածային 
մարդաորս հայ բնակչութեան հանդէպ, կարծես կը 
կրկնուէին 1915 թ. իրադարձութիւնները` ամէնուրեք 
տեղահանուած հայ բնակչութիւն եւ անմեղ զոհեր: 
Այդ իրավիճակը պահպանուեցաւ մինչեւ 1991 
թուական, երբ նշմարուեցաւ Խորհրդային Սոցիա-
լիստական Հանրապետութիւններու Միութեան լու-

ծարման հեռանկարը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը ձե-

ւաւորուեցաւ ԽՍՀՄ-ի լուծարման գործընթացին, 
ԽՍՀՄ պետական կառոյցին մէջ ներառնուած ազ-
գային պետական կազմաւորման` ԼՂԻՄ-ի եւ հայա-
բընակ Շահումեանի շրջանի հիմքի վրայ։ Հաշուի 
առնելով Հայաստանի հետ վերամիաւորման պա-
հանջի բաւարարման անհնարինութիւնը ԽՍՀՄ-ի 
ու միջազգային որոշ կազմակերպութիւններու մէջ, 
ինչպէս նաեւ անոնց կողմէ խնդիրը իբրեւ Հայաս-
տանի` Ատրպէյճանի նկատմամբ տարածքային 
յաւակնութիւն դիտելը, որ կրնար անկասելի դար-
ձընել ատրպէյճանա-հայկական պատերազմը, ԼՂ 
իշխանութիւնները ընտրեցին մարտավարութեան 
միակ ճիշդ` փոխզիջումային տարբերակը՝ Սեպ-
տեմբեր 2-ին ընդունելով ԼՂՀ յայտարարելու մա-
սին Հռչակագիր։ Այդպիսով ԼՂ-ն, մէկ կողմէ` իրեն 
յայտարարեց Ատրպէյճանէն դուրս, միւս կողմէն` 
հրաժարեցաւ Հայաստանի հետ վերամիաւորումէն։ 
Այդ պահէն փոխուեցաւ Արցախեան շարժման բնոյ-
թը, եւ անիկա ընդունեց անկախ պետականութիւն 
կերտելու շեշտուած ուղղորդում։ Այսպիսով` ԽՍՀՄ-ի 
լուծարման հանգամանքներուն մէջ, նախկին Ատր. 
ԽՍՀ-ի տարածքին վրայ կազմաւորուեցան երկու 
անկախ պետութիւններ. մէկը` ԼՂՀ-ն, միւսը` Ատըր-
պէյճանի Հանրապետութիւնը»: 

(Շարունակելի)
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝ ԵՌԱԳՈՅՆը
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ԵՄ-ն Հայաստանին 31 Միլիոն Եւրոյի Դրամաշնորհ Պիտի Յատկացնէ
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ՀՀ կառավարութիւնը հաւանութիւն տուաւ Եւրո-
պական միութեան հետ «ԵՄ-ն Հայաստանի հա-
մար. տարածքային զարգացում» ֆինանսաւորման 
համաձայնագրի ստորագրման առաջարկին: Տըն-
տեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախա-
րար Տիգրան Խաչատրեան նշեց, որ համաձայ-
նագիրին ծիրէն ներս՝ ԵՄ-ն Հայաստանին երկրին 
պիտի յատկացնէ 31 միլիոն 250 հազար եւրոյի 
դրամաշնորհ: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը։

«Համաձայնագրի հիմնական նպատակն է Հա-
յաստանի հիւսիսային շրջաններուն՝ ՀՀ կառավա-
րութեան կողմէ իբրեւ փորձնական շրջաններ 
ընտրուած Շիրակ, Լոռի եւ Տաւուշ մարզերուն մէջ, 
ընդհանուր եւ հաւասարակշռուած ներառական 

աճի իրականացումը` խելացի եւ կայուն գիւղա-
տընտեսութեան, նորարարական զբօսաշրջութեան 
եւ ստեղծագործական արդիւնաբերութեան ճիւղե-
րու խթանման միջոցով: Ծրագրին նպատակներն 
են՝ աջակցիլ եւ նախնական թափ հաղորդել շուկա-
յահէն արկածասէր ընկերութիւններուն, որոնք տա-
րածքային բնորոշ մարտահրաւէրներու լուծումներ 
կ՝առաջարկեն, թափ հաղորդել արագ աճի հնա-
րաւորութիւն ունեցող փոքր եւ միջին ձեռնար-
կութիւններուն՝ ՀԸԳՀ գործիք ստեղծելու միջոցով 
անոնց ընկերային-տնտեսական ազդեցութեան 
մակարդակը բարձրացնելու համար, խթանել 
բարենպաստ միջավայր՝ տարածքային արկածասէր 
ընկերութիւններու եւ փոփոխութիւններ իրականա-
ցընողներու ազդեցութիւնը ընդլայնելու համար»,- 

ըսաւ Խաչատրեան:
Կ՝ակնկալուի, որ ծրագիրը պիտի նպաստէ ներդ-

րումային եւ բարձր յաւելեալ արժէքով գիւղա-
տընտեսական եւ նորարարական զբօսաշրջութեան 
ոլորտի արկածասէր ընկերութիւններու յաջորդա-
կան շղթայի ստեղծման, Ստեղծարար կեդրոնի 
միջոցով ստեղծարար ոլորտներու մէջ (ձեւաւորում, 
լսա-տեսողական ոլորտ եւ նորարարութիւն) ձեռ-
նարկատիրական տաղանդ ունեցող նոր սերունդ 
դաստիարակելուն, միջազգային շուկայ միտուած 
ներդրումային եւ նորարարական արհեստագի-
տական արկածասէր ընկերութիւններու յաջորդա-
կան շղթայի ստեղծման, Շիրակի մարզին մէջ 



¾ç 07àõñµ³Ã / 22.2.2019 ¾ç 07âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ  ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(1937-2003)

«Սատանային Վայրէջքը»

Համացանցի Վրայ

Կարօ Փայլանը Մայրենի 
Լեզուի Օրուան Առիթով 
Գրառում Կատարած է

Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու դեմոկ-
րատական կուսակցութեան հայ անդամ Կարօ 
Փայլանը, իր Facebook-ի եւ Twitter-ի էջերուն վրայ 
գրառում կատարած է: Բացի գրառումէն, ԺԴԿ 
կուսակցութեան տեսաուղերձով հայերէն ուղերձ 
մը յղած է. «Համառօրէն մեր մայրենին պիտի խօ-
սինք: Պիտի խօսինք հայերէն, համշեներէն, քրտե-
րէն, արաբերէն, լազերէն: Պիտի խօսինք, պիտի 
կարդանք, պիտի մտածենք մեր մայրենիով»: Իսկ 
հասարակական ցանցերու վրայ հրապարակած է 
հետեւեալ ուղերձը.

«Մայրենին` խաղաղութիւն է։
Մայրենին` արդարութիւն է։
Մայրենին` համերաշխութիւն է, հաւասարութիւն։
Մայրենին ինքնութիւն է, պատիւդ է…
Զարգացո՛ւր մայրենի լեզուդ…»

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ԵՄ-ն Հայաստանին 31 Միլիոն Եւրոյի Դրամաշնորհ
Պիտի Յատկացնէ

Իլհամ Ալիեւ Հանդիպած Է Մինսքի Խումբի 
Համանախագահներուն Հետ

ԵԽ-ը Ընդունած Է Թուրքիոյ Եւրոպայի Մէջ Համալրման Շուրջ 
Բանակցութիւնները Կասեցնելու Առաջարկը

¾ç 06

ձմեռնային մարզական հաստատութիւններու հիմ-
նադրման եւ այլն: Նախատեսուած աջակցութեան 
որոշ բաղադրիչներուն իրականացումը պիտի 
ապահովուի Գերմանիոյ միջազգային համագոր-
ծակցութեան ընկերութեան (GIZ), Աւստրիական 
զարգացման գործակալութեան (ADA), Վերակա-
ռուցման եւ զարգացման եւրոպական դրամատան 
(EBRD) հետ՝ Հարեւանութեան ներդրումային հար-
թակի միջոցով: Համաձայնագիրը կը ֆինանսա-
ւորուի ԵՄ պիւտճէէն` Եւրոպական հարեւանութեան 
գործիքի ծիրէն ներս: Համաձայնագրի իրականաց-
ման ժամանակահատուածը կը կազմէ 72 ամիս:

Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւ Փետրուար 
21-ին Պաքուի մէջ հանդիպած է ԵԱՀԿ Մինսքի 
խումբի համանախագահներ՝ Իկոր Փոփովի (Ռուս-
իա), Սթեֆան Վիսքոնթինի (Ֆրանսա), Էնտրիւ Շո-
ֆերի (ԱՄՆ) եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնա-
կան ներկայացուցիչ Անճեյ Քասփրչիքի հետ:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ ազրպէյճանական azertag-ը:

Հանդիպումին կողմերը փոխանակած են իրենց 
տեսակէտները Ղարաբաղեան հակամարտութեան 
կարգաւորման բանակցութիւններու ներկայ ըն-
թացքին եւ հեռանկարներուն վերաբերեալ:

Եւրախորհրդարանը ընդունած է Թուրքիոյ հետ  
համալրման շուրջ բանակցութիւնները պաշտօնա-
պէս կասեցնելու վերաբերեալ առաջարկը:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական «Հապերլեր»-ը:

Եւրոպայի հետ համալրման շուրջ Թուրքիոյ հետ 
բանակցութիւնները կասեցնելու հարցը Թուրքիոյ 
հարցերով ԵԽ զեկուցող Քեթի Փիրիի առաջարկով 
դրուած էր քուէարկութեան:

Առաջարկը ընդունուած է 40 կողմ, 7 դէմ եւ 10 
ձեռնպահ ձայներով:



¾ç 08àõñµ³Ã / 22.2.2019 ¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց Առաջնորդ  
Բարձրաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսի 

 
Կազմակերպութեամբ Հաճնոյ Հայրենակցական 

Միութեան 
 

Նոյեան Տապանի հետքերը յայտնաբերող 
շարժանկարի  ցուցադրութիւն 

   
Կը ներկայացնէ ծանօթ գիտնական եւ խմբագիր Դոկտ. 

Արի Թօփուզխանեան, որ հայերէնի վերածած է սոյն 
շարժանկարը։ 
 

Տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 22 Փետրուար 2019-ին, 
երեկոյեան ժամը 7-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հ.Կ.Բ.Մ.-
ի դարմանատան սրահին մէջ, Նոր Հաճըն։ 

 
Հրաւէր 

  
ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ 

ՋԱՐԴԵՐՈՒՆ 
31-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ 

 
Սումկայիթի ջարդերուն 31-րդ տարելիցին առիթով, 

Կիրակի, 24 Փետրուար 2019-ին, Լիբանանի Հայոց Թեմի 
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, յաւարտ սուրբ պատարագի, 
հոգեհանգիստ պիտի կատարուի Սումկայիթի ջարդերու 
ընթացքին ազերիներու ձեռամբ զոհուած հայորդիներու 
հոգիներուն խաղաղութեան համար:   
 

Կոչ կ՛ուղղենք բոլորին մասնակցելու հոգեհան-
գըստեան արարողութեան եւ յարգելու մեր անմեղ զոհերուն 
յիշատակը: 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
 
 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                                   «Արին» Պարախումբի 
      Վարչութիւն 

Ճաշ - Հանդիպում 
Գեղարուեստական Յայտագիր 

Տեղի Կ'ունենայ  Չորեքշաբթի,  6 Մարտ 2019, Առաւօտեան  
Ժամը 11-Էն Սկսեալ, «Mamounia» Ճաշարանին Մէջ, Զալքա: 

 


