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Պրիւքսելեան 3-րդ Խորհրդաժողովը Լայն Հնարաւորութիւն Կը 
Ստեղծէ Քննարկելու Գաղթականներու Ճգնաժամը. Հարիրի

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրի նշեց, որ Պրիւքսելի մէջ Սուրիոյ եւ 
տարածաշրջանի ապագային շուրջ Եւրամիութեան 
կազմակերպած երրորդ խորհրդաժողովը լայն 
հնարաւորութիւն կը ստեղծէ քննարկելու Լիբանան 
հաստատուած սուրիացի գաղթականներու ճգն-
ժամը եւ տունդարձի հեզասահ ընթացքը երաշխա-
ւորող հաւանական ուղիները:

«Մենք ամբողջովին կողմ ենք գաղթականներու 
տունդարձին: Ի դէպ, առկայ է պարզ ու մեկին 
իրականութիւն մը՝ Լիբանանի մէջ գաղթականու-

Իրանա-ազրպէյճանական սահմանին Մարտ 
12-ի կէս գիշերին տեղի ունեցած է վերջին օրերուն 
երկրորդ փոխհրաձգութիւնը: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, ազրպէյճանական լրատուամիջոց-
ները կը յայտնեն, որ ազրպէյճանցի սահմանապահ-
ները նկատած են Իրանի կողմէ դէպի իրենց կողմը 
շարժող 6 զինուած սահմանախախտ:

Ազրպէյճանի պետական սահմանապահ ծառա-
յութեան մամուլի հաղորդագրութեան համաձայն՝ 
սահմանախախտները հրաժարած են սահմանա-
պահներու հրահանգները կատարելէ ու կրակ 
բացած են: Կը նշուի, որ սահմանապահները պա-
տասխան կրակ բացած են, որուն հետեւանքով մէկ 
հոգի զոհուած է, իսկ միւսները դիմած են փա-
խուստի՝ նետելով իրենց քով եղած իրերը:

Միջադէպին մասին ազրպէյճանական կողմը 
տեղեակ պահած է իրանական կողմը: Այս գծով 
կ'ընթանայ հետաքննութիւն:

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

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:

թեան ներկայութիւնը, որուն լուծումը հրամայական 
է»,- նախքան խորհրդաժողովը, Պաապտայի 
նախագահանիստ պալատին մէջ նախագահ Միշէլ 
Աունի հետ հանդիպումէն ետք լրագրողներու հետ 
զրոյցին մասնաւորաբար ընդգծեց Հարիրի:

Նշենք, որ միջազգային հանրութիւնը կը բա-
ցառէ գաղթականութեան վերադարձին սատարելու 
հնարաւորութիւնը մինչեւ Սուրիոյ 8-ամեայ հակա-
մարտութեան քաղաքական լուծումը: 

12 Մարտ 2019-ին Ստեփանակերտի մէջ Հա-
յաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի եւ Արցախի Հանրապետութեան նա-
խագահ Բակօ Սահակեանի համանախագահու-
թեամբ կայացաւ Հայաստանի եւ Արցախի Անվը-
տանգութեան խորհուրդներու համատեղ նիստը: 
Օրակարգի հիմնական թեման կը վերաբերէր Լեռ-
նային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղաղ կարգաւո-
րումի գործընթացին մէջ ներկայ իրավիճակի հա-
մատեղ գնահատումին եւ համակարգուած 
գործողութիւններու     ուրուագծումին:

Քննարկումներուն Հայաստանի եւ Արցախի 
Անվտանգութեան խորհուրդներու անդամներուն 
կողմէ գնահատուեցաւ Արցախի անվտանգութեան 
համակարգը եւ վերահաստատուեցաւ, որ           
պաշտպանութեան ապահովման կարողութիւնները 
երաշխաւորուած են եւ կը գտնուին բարձր մա-
կարդակի վրայ: Միեւնոյն ժամանակ, հայկական 
երկու կողմերը վերստին ընդգծեցին իրենց աջակ-
ցութիւնը եւ յանձնառութիւնը ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի  
համանախագահութեան հովանիին ներքոյ հիմնա-
հարցի բացառապէս խաղաղ կարգաւորումին` հիմ-
նըւած միջազգային իրաւունքի հիմնարար սկըզ-
բունքներու, մասնաւորապէս ժողովուրդներու 
ինքնորոշումի իրաւունքի իրագործման վրայ։

Ընդգծուեցաւ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմ-
նահարցի ծիրէն ներս Արցախի անվտանգութեան 
ապահովումն ու կարգավիճակը հայկական կող-
մերուն համար եղած են եւ կը մնան բացարձակ 
գերակայութիւններ: Կարեւոր համարուեցաւ խա-
ղաղութեան մթնոլորտի ձեւաւորումը, վտանգի 
նուազումը եւ միջադէպերու կանխարգիլումի մեքե-
նականութիւններու եւ  փոխվստահութեան ամրա-
պընդումին ուղղուած քայլերու ներդրումը, ինչպէս 
ամրագրուած է Տուշանպէի, իսկ մինչ այդ նաեւ 
Վիեննայի ու Ս. Փեթերսպուրկի գագաթնաժո-
ղովներուն:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Ստեփանակերտի Մէջ Կայացաւ 
Հայաստանի Եւ Արցախի Անվտանգութեան 
Խորհուրդներու Համատեղ Նիստը

Միջազգային Èáõñ»ñ

Իրանա-ազրպէյճանական Սահմանին Տեղի Ունեցած Է Վերջին 
Օրերուն Փոխհրաձգութեան Երկրորդ Դէպքը

ՀՀ Նախագահը Ստորագրած Է Սահմանուած Կարգի 
Խախտումով Զինուորական Պարտադիր Ծառայութիւն 

Չանցած Քաղաքացիներուն Առնչուող Օրէնքը

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան Մարտ 11-ին ստորագրած է 
«Սահմանուած կարգի խախտումով զինուորական պարտադիր 
ծառայութիւն չանցած քաղաքացիներուն մասին» Հայաստանի 
Հանրապետութեան օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ կատարելու 
մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքը։ Այս մասին կը 
տեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխա-
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն։

Իրանա-ազրպէյճանական սահմանին փոխ-
հըրաձգութիւն մը եւս տեղի ունեցած էր Մարտ 10-
ին, որուն հետեւանքով զոհուած էր ազրպէյճանցի 
սահմանապահներէն մէկը:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում Սկսուեց
Գերագոյն Հոգեւոր Խորհրդի Ժողովը

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Այցելութիւնը Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի 
Նախագահ Պերճ Սեդրակեանը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ստեփան Չորլեան 

Ստեփան Չորլեան (13 Մարտ 1854, Մունճու-
սուն, Կեսարիոյ գաւառ, Անգարայի նահանգ- 15 
Մայիս 1921), հայ դեղագործ։

Ծնած է 13 Մարտ 1854-ին Անգարայի նահանգի 
Կեսարիոյ գաւառի Մունճուսուն գիւղը։ Նախ-
նական կրթութիւնը ստացած է ծխական դպրոցը։ 
Մեկնած է Թուրքիոյ եւրոպական մասը ապրող 
ազգականին քով եւ այդտեղ շարունակած է 
ուսումը։ 1873–76 թուականներուն ուսանած է Կ. 
Պոլսոյ Օսմանեան դեղագործական վարժարանը։ 
1876 թուականին վերադարձած է ծննդավայր ու 
հիմնած է դեղատուն։ Շուտով դարձած է գիւղի 
հմուտ դեղագործն ու բժիշկը։ 1880 թուականին 
փոխադրուած է Կեսարիա եւ «Ուզուն Չարշը»-ի 
մէջ («Երկար շուկայ») դեղատուն բացած է։ Կարճ 

ժամանակի մէջ արժանացած է տեղի բնակչու-
թեան համակրանքին։

1910 թուականին մեկնած է Եգիպտոս եւ մէկ 
տարի մնացած է Աղեքսանտրիա՝ եղբօրը քով։ 
1911 թուականին, վերադառնալով Սեթեն Էօնիւ, 
աշխատած է որպէս Իսփենճեան դեղատան տնօ-
րէն։ Յաճախ գացած է մօտակայ գիւղերը` քարո-
զելու, բժշկելու, աղքատներուն դեղ բաժնելու։ 

1915 թուականի տեղահանութեան ժամանակ 
կառավարութեան հրամանով Ս. Չորլեանի ըն-
տանիքն ու ազգականները աքսորի չեն ենթար-
կըւած։ Պատերազմի ընթացքին աշխատած է 
Կեսարիոյ մէջ։ 1917 թուականի Յուլիսին Մունճու-
սուն-Կեսարիա ճամբուն վրայ գողերը կողոպտած 
եւ դանակահարած են զինք։ Փրկուած է հրաշքով։ 
1920 թուականի վերջերուն ձերբակալուած է 
որպէս յեղափոխական եւ բանտարկուած է՝ ի 
թիւս շարք մը ակնառու անձանց։ Մէկ ամիսէն 
ազատ արձակուած է՝ առողջութիւնը ի սպառ 
քայքայուած եւ հիւանդ վիճակի մէջ։

Մահացած է 15 Մայիս 1921-ին՝ 67 տարեկան 
հասակին։ Կինը եւ երեք աղջիկները տեղա-
փոխուած են Աղեքսանտրիա։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մարտի 12-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, 
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կա-
թողիկոսի,  սկսուեց Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի 
ժողովը ընդլայնուած կազմով: 

Ժողովը բացուեց Տէրունական աղօթքով, ապա 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գլխաւորութեամբ 
ԳՀԽ անդամներն աղօթեցին նորոգ հանգուցեալ 
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք երջանկա-
յիշատակ Տ. Մեսրոպ արքեպիկոպոս Մութաֆեանի 

Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Հայ-
կական Բարեգործական Ընդհ. Միութեան նա-
խագահ Պերճ Սեդրակեանը: 

Մտերմիկ մթնոլորտին մէջ տեղի ունեցած երկար 
հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ ընդհանուր 
քննութեան ենթարկելու Հայաստանի դիմագրաւած 
ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրները, ինչպէս 
նաեւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեանց յառա-
ջիկայ հանգրուանի առնչուած խնդիրներ ու մօտե-
ցումներ:

եւ Երուսաղէմի Ս. Յակոբեանց միաբանութեան 
անդամ հոգելոյս Տ. Համբարձում վարդապետ Քե-
շիշեանի հոգիների հանգստութեան համար:

Այնուհետեւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի  հո-
գեւորական եւ աշխարհական անդամներին իր 
օրհնութիւնն ու բարեմաղթանքները բերեց Ամե-
նայն Հայոց Կաթողիկոսը: Վեհափառ Հայրապետը 
հայցեց, որպէսզի Տէրն առաջնորդի ժողովական-
ներին` արդիւնաւէտ կերպով անցկացնելու ԳՀԽ 
հերթական ժողովը:

Հնգօրեայ ժողովի ընթացքում կը քննարկուեն 
Եկեղեցու վարչական, կազմակերպայ-իրաւական, 
կանոնական, կարգապահական, սոցիալական եւ 
Եկեղեցու առաքելութեան արդիւնաւորմանն առըն-
չուած այլ հարցեր: Քննարկման առարկայ կը 
դառնան 2019 թ. որպէս Ընտանիքի տարուայ միջո-
ցառումների, Կոմիտաս վարդապետի եւ Յովհան-
նէս Թումանեանի ծննդեան 150-ամեայ յոբելեան-
ներին նուիրուած միջոցառումների ծրագրերը: 
Ժողովին կը ներկայացուի Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
2018 թուականի գործունէութեան տեղեկագիրը: 

Օրակարգում ընդգրկուած են նաեւ Նուիրա-
պետական Աթոռների հետ յարաբերութիւններին, 
թեմերին, հայրապետական պատուիրակութիւն-
ներին եւ հովուական առաքելութեանը վերաբերող 
հարցեր:
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Յովհաննէս Թումանեանի Սիրած Վայրը՝
Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգոր Վանքը Դսեղի Մէջ

Տարին Թումանեանական Է.
Մենք Ալ Շարունակենք Ապրիլ Թումանեանով

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Շողգամը

Նախակրթարանի մնացած օրերէս, ինչպէս 
նաեւ հետագայի աշակերտութեան, ամէն ինչ չէ որ 
առիթներով ինքզինք յիշել կու տայ, բայց ինչ որ 
տպաւորուած է հինէն, կը մնայ դրոշմուած անքակ-
տելիօրէն. այսինքն՝ դաջուած, անքակտելիօրէն 
ամրացած:

Նստինք նախակրթարան. Բանանք գիրքը ու 
նկարով ալ զարդարուած գրութիւնը՝ ՇՈՂԳԱՄԻ 
պատմութիւնը: Հարցը շողգամին  փարուածութեան 
է՝ խրուած հողին, եւ ի հարկէ ծաւալը, որով դժուար 
վիճակի մատնած է զայն պոկել ուզողը, որ կը քաշէ 
ու կը քաշկռտէ «քաշեցին ու քաշեցին, շողգամը 
հողէն չհանեցին»: Կու գայ պապիկը, կու գայ 
մամիկը եւ... ընտանիքի փոքր անդամներ եւս ու 
վերջ ի վերջոյ շողգամը տեղէն դուրս կը հանեն:

Դասընկերներէս մին, որ խորհրդային Հայաս-
տան ուսանած էր գրականագիտութիւն, ի հարկէ 
աւարտելէն ետք վերադարձաւ վկայականով եւ 
ուսուցչութեան ասպարէզ պիտի ընտրէր տրամա-
բանօրէն: Այդպէս ալ եղաւ, սակայն ինծի իր 
դժգոհութիւնը յայտնեց բարձրագոյն դասարան-
ներու մէջ տեղ չգտնելուն համար: Իսկ ես ապշած 
մնացի իր այդ մտածողութեան եւ ըսի. «Եթէ ես 
տնօրէն ըլլայի, ամէնէն հմուտ ուսուցիչները  ամէնէն 
փոքր դասարաններու կը հրաւիրէի՝ աւելցնելով, որ 
Աստուածաշունչի մէջ գրուած է «Կրթէ՛ մանուկը 
ճամբան սկսած ատենը»: Ու վե՛րջ:

Ինչքա՜ն պատմուածքներ կան խորքային իմաստ-
նութեամբ, որոնք պարուրուած են մանկական 
քաղցրութեամբ ուսանելի: Կատարելութիւն յուսալ 
բնական է, բայց իրականութեան չի համապա-
տասխաներ: Վերջ ի վերջոյ մարդ արարածը միշտ 
ալ ձգտող եղած է, ու այդ խթաններէն մին է 
յառաջդիմութեան: Այդքան: Ու այդ ալ բաւական է:

Ինչ որ ենք վերջ ի վերջոյ մեր մտածողութեան 
արգասիքն ենք, որ կու գայ դպրոցներէն, բարձ-
րագոյնէն, ապա համալսարան ու դեռ անկէ անդի՛ն 
անհատական աշխատանքով ու անձնական ուժերը 
մէկ հաւաքականութեան մէջ պարփակելու: Սա-
րուխանեան գծանկարով երրորդութիւնը. եկեղեցի, 
դպրոց, ակումբ: 

Այս օրերուս, երբ արդէն Ապրիլեան եղեռնի 
մասին յայտարարութիւններ կ'երեւին արդէն, մեր 
դէմ ունինք ՀԱՐՑ մը, որ տակաւին կը սպասէ 
լուծումի ու մենք կը «քաշենք ու կը քաշկռտենք»: 
Արդեօք պիտի հասնի՞նք լուծումի մը: 

Հայաստանաբնակ իրանահայ Շահէն Յով-
սէփեանի հետաքրքրութիւններուն շրջանակը մեծ 
է։ Ան խորացած է Հայոց պատմութեան, ճարտարա-
պետութեան եւ դրամագիտութեան մէջ։ Անձամբ 
կ'ուսումնասիրէ պատմութենէն մեզի ժառանգութիւն 
հասած կոթողները։ Ամէն շաբաթավերջին կ'այցելէ 
Հայաստան գտնուող պատմական մոռցուած վայ-
րեր, կը լուսանկարէ եւ իր տեղեկութիւնները կը 
բաժնեկցի գիտական շրջանակներու եւ իր ծանօթ-
ներուն հետ։ Ան նորովի կը բացայայտէ Հայաս-
տանը՝ իր հետաքրքրական մանրամասնութիւն-
ներով։ Շահէն Յովսէփեանը կը ճամբորդէ նաեւ 
Վրաստան: Կ'այցելէ ոչ միայն Ջաւախք, այլ նաեւ 
բուն Վրաստանի տարածքին գտնուող հայկական 
պատմական վայրեր, մոռցուած վայրեր։

Տարին թումանեանական է։ Այս առիթով կ'ու-
ղարկեմ Շահէնէն ստացած ել-նամակի բովանդա-
կութիւնը՝ համապատասխան 2 նկարով։ Ան կը 
գրէ.

«Մի քանի ամիս առաջ եղած եմ Յովհաննէս 
Թումանեանի ծննդավայր Լոռի մարզի Դսեղ գիւղը 
եւ, մտնելով շրջանի անտառները, այցելած եմ 
Թումանեանի ամենասիրած վայրը՝ Բարձրաքաշի 
վանքը՝ թաղուած անտառներու մէջ։

Թումանեանի՝ Դսեղի տուն-թանգարանի պա-
տին ամրացուած կայ վանական համալիրէն նկար 
մը, որուն առջեւ կանգնած է Թումանեանը իր 
ընկերներով։ Նկարին մէջ կ'երեւի կառոյցի մէկ 
մասը, որ ջոկուած է հիմնական շէնքէն։ Անոնք սոյն 
բաժնի աւերուելու վտանգը տեսնելով՝ քարեր 
լեցուցած են վտանգուած մասին տակ՝ թոյլ չտալով, 
որ փլուզուի շէնքը։

Երկրորդը իմ նկարածս է, ուր պարզ կ'երեւին 
անոնց տեղադրած քարերը, որոնց շնորհիւ մինչեւ 
օրս մնացած ու պահպանուած է շինութիւնը։ 
Վերջերս զայն ամրապնդած են տախտակներով»։

Կը կարծեմ՝ պարտք ունինք Ամենայն հայոց 
բանաստեղծին նկատմամբ՝ փրկելու իր սիրած 
վայրը՝ Բարձրաքաշ Ս. Գրիգորի վանական համա-
լիրի մնացորդը եւ տարածքին գտնուող պատմական 
ժառանգութեան ուրիշ կոթողները։

*     *     *
Ստորեւ երկու նկարները, իսկ հուսկ, Wikipedia-

էն համառօտ տեղեկութիւն Բարձրաքաշի վանքին 
մասին։

*     *     *
Բարձրաքաշ Սուրբ Գրիգորի վանք

Բարձրաքաշ Սբ. Գրիգոր վանքը (10-13 դարե-
րուն) կը գտնուի Լոռի մարզի Դսեղ գիւղէն 2 քմ 
հիւսիս-արեւելք (Սաղուձոր` Ձաղիձոր գետի) Մարց 
գետի ձախակողմեան ձորալանջին, անտառի մէջ։ 
Վանական համալիրը նուիրուած է հայ առաջին 
կաթողիկոս Սուրբ Գրիգորին: 

Համալիրը, ըստ երեւոյթին, երկար կեանք չէ 
ունեցած, պատերու վրայի ամենաուշ արձանագ-
րութիւնները կը վերաբերին 13-րդ դարուն: Վանքը 
մեր ժամանակները հասած է ամբողջովին աւերակ 
վիճակի մէջ (անցեալի տեղեկագիրերէն մէկը զայն 
կը նմանցնէ «Կանաչ մահիճի վրայ պառկած, ժպի-
տը դէմքին երիտասարդ ու գեղեցիկ ննջեցեալի»։ 
Մասնակիօրէն նորոգուած է 1939 թուականին։ 
Մաքրութեան աշխատանքներ կատարուած են 
1950 եւ 1969 թուականներուն: 

Համալիրը կը կազմեն երկու եկեղեցիները, 
գաւիթը, մատուռը, Մամիկոնեաններու տոհմական 
գերեզմանոցը, ձիթհանը եւ խաչքարերու մնացորդ-
ները։ Հիմնական խումբը կազմող 2 եկեղեցիները 
տեղադրուած են իրարու կից` մէկ շարքի մէջ։

*     *     *
Իմ կողմէս աւելցնեմ, որ Յովհաննէս Թուման-

եանը ինքզինք ու իր գերդաստանը կը համարէր 
Մամիկոնեաններու շառաւիղներէն։
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

è¿³É Ø³ïñÇï ºõ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¸áõñë ØÝ³óÇÝ

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ ³é³çÇÝ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ« 
»ñµ ²ÙëÃ»ñï³ÙÇ Ù¿ç 2-1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Í §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ §²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù¦ÇÝ ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ 
ÑÇõñ»ñáõÝ ³Ý³ÏÝÏ³É ×ÝßáõÙáí£ 7-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ù³ñáùóÇ ¼ÇÛ¿Ë 
Ýß³Ý³Ï»ó §²Û³ùë¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ë»ñå Â³ïÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ 18-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« î¿ÛíÇï Ü»ñ¿ë Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0« ¹³ñÓ»³É 
Â³ïÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 62-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Â³ïÇã Ýß³Ý³Ï»ó »ññáñ¹ 
ÏáÉÁ« ì³Ý î¿ äÇùÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 70-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø³ñùû ²ë»ÝëÇû 
Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« è»ÏáõÇÉáÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 72-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Þ¿ûÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 4-1£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ å³ñïáõÃÇõÝ 
Ïñ»ó 1-4 Ñ³ßÇõáí »õ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí ¹áõñë 
ÙÝ³ó â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ¿Ý£ 

úñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³õ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ÇÝ ¹¿Ù« áñ »ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ³Í ¿ñ 3-0 
Ñ³ßÇõáí£ ¸³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ« Ñ³Ï³é³Ï §äáñáõëÇ³¦Ç ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý 65 
³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ý ¿ñ áñ Ýß³Ý³Ï»ó ø¿ÛÝÇ 
ÙÇçáóáí 48¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« êÇëáùáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 
§ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç 1-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ »ñÏñáñ¹ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ« 
»ñµ Ø³Ýã»ëÃÁñÇ Ù¿ç 2-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Í §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Á 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ÇÝ ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ 
ÑÇõñ»ñáõÝ ³Ý³ÏÝÏ³É ×ÝßáõÙáí£ 2-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ å»É×Çù³óÇ Èáõù³ùáõ 
Ýß³Ý³Ï»ó §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« û·ïáõ»Éáí ·»ñÙ³Ý³óÇ å³ßïå³Ý 
ø»ñ¿ñÇ ëË³É ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý£ 12-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Êáõ³Ý ä»ñÝ³Ã 
Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ« Øå³÷÷¿Ç ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §ö³ñÇ ê¿Ý 
Ä»ñÙñÝ¦ ÏáñëÝóáõó ß³ï ³éÇÃÝ»ñ£ ²å³« 30-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÝáÛÝ 
Èáõù³ùáõÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-1« û·ïáõ»Éáí ¹³ñå³ë³å³Ñ äáõýáÝÇ 
ëË³É¿Ý« è»ßýÁñïÇ Ñ³ñáõ³ÍÁ ½ëå»Éáõ ³ï»Ý£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« 
¹³ßïÇ ï¿ñ»ñÁ ÷áñÓ»óÇÝ Ýß³Ý³Ï»É Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« ÇëÏ 
§ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÏÁ å³ßïå³Ýáõ¿ñ£ ØÇÝã»õ áñ Ñ³ë³õ ÙñóáõÙÇ 90+4¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÁ« »ñµ Çñ³õ³ñ³ñÁ Ýß³Ý³Ï»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í 
§ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç û·ïÇÝ« áñáíÑ»ï»õ ·Ý¹³ÏÁ ¹å³Í ¿ñ å³ßïå³Ý øÇÙ÷»Ùå¿Ç 
Ó»éùÇÝ£ è»ßýÁñï Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ »ññáñ¹ ÏáÉÁ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 
§ºáõÝ³ÛÃï¦Ç 3-1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ ³Ýó³õ ù³éáñ¹ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý ûï³ñ ¹³ßïÇ íñ³Û ³õ»ÉÇ ß³ï ÏáÉ Ýß³Ý³Ï³Í 
ÁÉÉ³Éáí£ 

úñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« öáñÃáõÏ³ÉÇ §öáñÃû¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³õ §èáÙ³¦ÇÝ ¹¿Ù« áñ »ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ³Í ¿ñ 2-1 Ñ³ßÇõáí£ ¸³ñÓÇ 
ÙñóáõÙÇÝ« §öáñÃû¦Ý áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ ØñóáõÙÇ 
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 2-1 Ñ³ßÇõáí Ç Ýå³ëï §öáñÃû¦Ç£ 
ÊáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ³Í ÁÉÉ³Éáí 3-3 ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ßÇõáí« ¹ÇÙáõ»ó³õ 
»ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ£ Ðáë ¿ áñ §öáñÃû¦Ý Ýß³Ý³Ï»ó »õ Û³ÕÃ»ó 3-1 Ñ³ßÇõáí áõ 
³Ýó³õ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 0-1« »ñÃ©0-3
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 1-4« »ñÃ©2-1
¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 1-3« »ñÃ©2-0

¬ öáñÃû ¬ èáÙ³ 3-1 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·© »ñÃ©1-2
ÏáÉ»ñ©ÂÇùáõÇÝÇû 26« Ø³ñ»Ï³ 52« ²©Â»É¿ë ïáõ·©117 ¬ î¿ èáëëÇ ïáõ·©37

Æõñáµ³ ÈÇÏ

è¿Ý ¬ ²ñë»Ý³É 3-1
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 16- Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý£ 

§²ñë»Ý³É¦ Ùñó»ó³õ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë üñ³Ýë³ÛÇ §è¿Ý¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ 
å³ñïáõ»ó³õ 1-3 Ñ³ßÇõáí£ ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ 
ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ£ Â¿»õ ÆáõáåÇ Ýß³Ý³Ï»ó 3-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
§²ñë»Ý³É¦Ç Ñ³Ù³ñ« ë³Ï³ÛÝ 42¬ñ¹« 65¬ñ¹ »õ 88-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ §è¿Ý¦ 
Ýß³Ý³Ï»ó »õ Û³ÕÃ»ó 3-1 Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 0-0
¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å ¬ ä»ÝýÇù³ 1-0« ¬ ê»õÇÛ³ ¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï 2-2
¬ è¿Ý ¬ ²ñë»Ý³É 3-1« ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 1-3
¬ â»ÉëÇ ¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ 3-0« ¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ê³ÉóåáõñÏ 3-0
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ øñ³ëÝ³ï³ñ 2-1

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³ñ³ñï¬²ñÙ»ÝÇ³ Þ³ñáõÝ³Ï»ó Ú³ÕÃ»É

Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 22-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦ ¬ §¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý¦ 
ÙñóáõÙÁ£ ì³ñ¹³Ý ØÇÝ³ë»³ÝÇ Ù³ñ½³Í 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ üáõÃåáÉÇ ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
íñ³Û Ùñó»ó³õ 7-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ Î³å³ÝÇ §¶³ÝÓ³ë³ñ¦Ç ¹¿Ù£ 7-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Çíáõ³ñóÇ Ä³Ý¬Ä³· äáõÏáõÑÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ÇëÏ 79-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ éáõë ²ÝÃáÝ øáåÇ³Éùû Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 
2-0 »õ ËáõÙµÁ ï³ñ³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç »õ 10-ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ áõ 
³Ùñ³åÝ¹»ó Çñ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ 2-0
¬ ²ñó³Ë ¬ ²ñ³ñ³ï 0-0
¬ ÞÇñ³Ï ¬ öÇõÝÇÏ 0-2« ÏáÉ»ñ©¾©ì³ñ¹³Ý»³Ý 78« ê©Þ»íãáõù 88
¬ ´³Ý³Ýó ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 0-0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²É³ßÏ»ñï 19 Ùñó© 36 Ï¿ï 25-14« 2-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 20 

Ùñó© 35 Ï¿ï 29-15« 3-öÇõÝÇÏ 20 Ùñó©33 Ï¿ï 25-23£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ÃÉ»ÃÇùáÛÇ ¸Åáõ³ñ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 27¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ î»÷©²É³í¿ë ¬ ¿Ûå³ñ 1-1« ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ È»Ï³Ý¿ë 1-0
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 3-1
ÏáÉ»ñ©öÇù¿ 38« Ø»ëëÇ ïáõ·©51« êáõ³ñ¿½ 82 ¬ è³áõÉ î¿ ÂáÙ³ë 24
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ Ðáõ»ëù³ 2-1« ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû ¬ è¿³É ä»ÃÇë 0-1
¬ ÄÇñáÝ³ ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2-3« ¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 0-2
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Պատմամշակութային Արձագանգ

¬ ê»õÇÛ³ ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 5-2
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1-4
ÏáÉ»ñ©ÂáõÑ³ÙÇ 29 ¬ ì³ñ³Ý 34« ä»Ý½»Ù³ ïáõ·©51« 59« ØáïñÇã 85
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 63 Ï¿ï 69-26« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 56 Ï¿ï 

39-17« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 51 Ï¿ï 47-32£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 22£00 ä³ñë»ÉáÝ³ (1) ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (1) ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ (2)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 19£30 ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2) ¬ öÇ Æ êÇ ¼íáÉ¿ (13)
êºðäÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 16£30 Ü³÷ñ»ï³ù øñáõß»í³ó (6) ¬ ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï (3)
Ä³ÙÁ 19£00 òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (1) ¬ è³ïÝÇù êáõñïáõÉÇó³ (8)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 2-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 00£15 ê»ññû öáñÃ»ÝÇû (1) ¬ ¼³Ùáñ³ (4)
Ä³ÙÁ 00£15 ê³Ý Èáñ»Ý½û (3) ¬ ÄáõÝÇÁñ (4)
Ä³ÙÁ 00£15 øñáõ½»Ûñû (1) ¬ î»÷áñÃÇíû È³ñ³ (2)
Ä³ÙÁ 02£30 ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É (1) ¬ ²ÉÇ³Ý½³ ÈÇÙ³ (2)
Ä³ÙÁ 02£30 èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (3) ¬ ö³É»ëÃÇÝû (4)
Ä³ÙÁ 02£30 àõÝÇí»ñë©ø³ÃáÉÇù³ (4) ¬ èá½³ñÇû ê³ÝÃñ³É (3)
Ä³ÙÁ 02£30 üÉ³Ù»ÝÏû (2) ¬ øáõÇÃû (1)
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 2-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00 ø³áõ³½³ùÇ ýñáÝÃ³É (4) ¬ êÇïÝÇ (3)
Ä³ÙÁ 12£00 àõÉë³Ý (2) ¬ Þ³ÝÏÑ³Û (1)
Ä³ÙÁ 13£00 äáõñÇñ³Ù ºáõÝ©(4) ¬ ÄáÝåáõù ØáÃÁñ½ (2)
Ä³ÙÁ 14£00 ä¿Û×ÇÝÏ Îáõ³Ý (3) ¬ àõñ³áõ³ è¿Í (1)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 16-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 17£00 ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ (6) ¬ äÇåÉáë (7)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 01£00 úùÉ³ÑáÙ³ êÇÃÇ Â³ÝïÁñ (4) ¬ äñáõùÉÇÝ Ü¿ó (6)
Ä³ÙÁ 03£30 ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (3) ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (1)
ÂºÜÆêÆ ÆÜîÆÀÜ àôºÈ¼Æ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 12£30 ö³ñÇ½¬ÜÇë ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 15£00 ÂÇññ»Ýû¬²ïñÇ³ÃÇùû ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û©
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 11£30« 13£00 àÉáñ³í³Ûñ¿çù¬êáÉï¿û« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 17£10 äÇ³ÃÉáÝÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý© §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ ºõ Þ³ÝíÇÉ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 15-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 117-87
¬ Ðáõ÷ë ¬ ä¿ÛñáõÃ 64-81
- Þ³ÝíÇÉ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 96-80
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©ü³ïÇ ²É Ê³ÃÇå 30 Ï¿ï 4 éÇå 3 ÷áË 2 Ãû ¬ 

àõáÉÃÁñ Ðá× 34 Ï¿ï 3 éÇå 3 ÷áË 2 ëÃÇÉ 4 Ãû
- ÐÇùÙ¿ ¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© 65-70
¸³ë³õáñáõÙ©1-Þ³ÝíÇÉ 12 Û³ÕÃ©¬ 2 å³ñï© 2-ä¿ÛñáõÃ 10 - 4« 3-èÇ³ïÇ 

ä¿ÛñáõÃ 10 - 3« 4-Ð©Ø©À©Ø© 10 - 3£
ÆëÏ ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ  

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ Þ³ÝíÇÉ 90-79
²Ûë Ù¿ÏÁ §ä¿ÛñáõÃ¦Ç 7-ñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ« ÇëÏ §Þ³ÝíÇÉ¦Ç 3-ñ¹ 

å³ñïáõÃÇõÝÁ£
¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 79-81
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©äñ»ÝïÁÝ ØáåÉÇ 18 Ï¿ï 4 éÇå 1 ëÃÇÉ  ¬ ²ÑÙ³ï 

Æ³Ù³ÛÇÉ 28 Ï¿ï 2 éÇå 2 ÷áË 1 ëÃÇÉ 6 Ãû

Հայաստանը Մասնակցած է «ITB Berlin – 2019» 
Միջազգային Զբօսաշրջային Ցուցահանդէսին

Դրմբոն Համայնքին Մէջ 11-13-րդ Դարերու 
Թուագրուող Խաչքարեր Բացայայտուած են

Պեռլինի մէջ, Մարտ 6-10, տեղի ունեցած է «ITB Berlin – 2019» ամենամեայ 
միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսը:

Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ ցուցահանդէսին այս տարի կը մաս-
նակցէին հայկական շուրջ 25 զբօսաշրջային ընկերութիւններ, հիւրանոցներ 
ներկայացնող կազմակերպութիւններ, զբօսաշրջութիւն կազմակերպող 
անհատներ, որոնք կը ներկայացնէին Հայաստանի զբօսաշրջային գրաւչու-
թիւնը եւ այդ ոլորտի հնարաւորութիւններուն վերաբերող շարք մը փաթեթներ, 
ինչպէս՝ զբօսաշրջային համատեղ ծրագիրներ թէ՛ Հայաստանի մէջ եւ թէ՛ 
տարածաշրջանի:

Ցուցահանդէսի այցելուներուն մէջ էին զբօսաշրջային գործարարութեան 
բազմաթիւ ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, գործարարներ, 
էջատէրեր, որոնք ծանօթացած են հայկական զբօսաշրջային հնարաւորու-
թիւններուն, երկրի հարուստ մշակութային ժառանգութեան: Կայացած է նաեւ 
ազգային ուտեստներու եւ հայկական գինիի համտես:

Նշենք, որ մասնակիցներու թիւով աշխարհի մէջ ամենախոշոր «ITB Berlin» 
ցուցահանդէսը կ՝իրականացուի 1966-էն ի վեր։ Լաւագոյն հանգստավայրերն 
ու զբօսաշրջային փաթեթները ներկայացնելու համար՝ ցուցահանդէսին ամէն 
տարի կը մասնակցին շուրջ 190 երկիր եւ հազարաւոր զբօսաշրջային ընկերու-
թիւններ։ Ցուցահանդէսին նպատակն է տարբեր երկիրներու զբօսաշրջային 
ուղղութիւններու եւ կարողութիւններու, զբօսաշրջային եւ գործնական ճանա-
պարհորդութիւններու համար նախատեսուած վերջին նորարարութիւններու 
ներկայացումը, զբօսաշրջային նոր շուկաներու բացայայտումը:

Մարտակերտի շրջանի Դրմբոն համայնքին մէջ բացայայտուած են 
նորայայտ խաչքարեր:

Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ խաչքարերը Դրմբոնի մատուռ-գերեզմանատան 
տարածքին մէջ յայտնաբերած է Մարտակերտի շրջանային ծառայութեան 
պետ Աւետիք Աղաբեկեանը՝ իր հերթական շրջայցին իբրեւ արդիւնք: 
Խաչքարերը կը թուագրուին 11-13-րդ դարերով։
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Այս հարցումը դնողը եւ անոր պատասխանողը 
արեւելքցի մը չէ, ոչ ալ Արեւմուտքի դրամա-
տիրութեան հակառակորդ յեղափոխական մը եւ ոչ 
իսկ դրամատիրական ներկայ հասարակարգը 
արդիական ստրկատիրական հասարակարգ 
անուանող Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը, այլ 100 տոկոս 
արեւմուտքցի եւ դրամատիրութեան ծառայող ու 
ԱՄՆ-ի պետական բարձր պաշտօնատար մը՝ 
դոկտ. Փոլ Քրէյկ Ռոպըրթս (Dr. Paul Craig Roberts) 
անունով, որ նախագահ Ռիկընի օրով տնտեսական 
քաղաքականութեան մշակումի գծով ԱՄՆ-ի պե-
տական գանձի քարտուղարի օգնականն էր, որուն 
այդ պաշտօնէն բացակայութեան պատճառով 
Միացեալ Նահանգներու տնտեսութիւնը այսօր 
(2008) կը գտնուի իր պատմութեան ամէնէն ձախող 
յանձանձումին մէջ (Այս գնահատականը մասնա-
գէտներու կողմէ տրուած է դոկտ. Ռոպըրթսին 2008 
թուին, դրամատիրութեան մեծ ճգնաժամին սկիզբը)։

Տակաւին վերի խորագիրը մեղմացուած տար-
բերակն է դոկտ. Ռոպըրթսի հարցադրումի բնագ-
րին, որ բառացիօրէն կ'ըսէ. ««ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀԸ» 
արեւմտեան քաղաքակրթութիւնը ի՞նչպէս կրցաւ 
ձեռք բերել «բարոյական խղճմտանք»-ի մենաշնորհ 
մը, երբ ան չունի բարոյական» (դոկտ. Փոլ կ'ըսէ, 
թէ Արեւմուտքի քաղաքակրթութեան կողմնակից-
ները, անոր բոլոր հակառակորդները, աշխարհի 
մէջ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի մարդիկ կը կոչեն)։

Դոկտ. Փոլ Քրէյկ Ռոպըրթս իր այս գրութիւնը 
տուած է Տեղեկատուութեան պարզաբանութեան 
տուն (ՏՊՏ – ICH, Information Clearing House) 
կայքէջին, եւ լոյս տեսած է 24 Յունուար 2008 թուա-
կանի թողարկումին մէջ

(http://www.informationclearinghouse.info/
article19142.htm)։

Արեւմուտքի քաղաքակրթութեան (դրամատի-
րութեան) անբարոյականութիւնը խարանիչ ոճով 
փաստելու համար դոկտ. Ռոպըրթս նախ կը մէջ-
բերէ Արեւմուտքէն հինգ զինուորական առաջնորդ-
ներու մէկ պնդումը, որ կ'ըսէ. «Զանգուածային 
բնաջնջումի զէնքերուն գործածութիւնը կանխար-
գիլելու համար, ամէնէն ազդու միջոցը կորիզային 
զէնքի առաջին գործածութեան դէպքին պահպա-
նութիւնն է որպէս ազդարարութիւն»։

Ան կ՚ըսէ, թէ երեք անգամ կարդացած է այս 
նախադասութիւնը՝ հասկնալու համար ասոր ըսել 
ուզածը եւ հասկցած է, թէ կորիզային զէնքի գոր-
ծածութիւնը կանխարգիլելու համար, ԱՄՆ-ի կողմէ 
Հիրոշիմայի եւ Նաքազաքիի վրայ կատարածին 
յիշատակին նախընթացին պահպանումով (այդ 
զէնքին առաջին գործածողը ըլլալով), ազդու կեր-
պով կանխարգիլուած կ'ըլլայ այդ զէնքին գործա-
ծութիւնը ուրիշներու կողմէ։ Ուրեմն միայն Արեւ-
մուտքին արտօնուած է կորիզային զէնքով ուրիշ 
ժողովուրդներ ջարդել, որպէսզի ուրիշներ չգործա-
ծեն այդ զէնքը։ «Ո՞ւր է բարոյականը այս նախա-
դասութեան մէջ»,- հարց կու տայ ան։ Եւ կը բա-
ցատրէ, թէ այս նախադասութիւնը մէջբերուած է 
այն տեղեկագրէն, զոր Արեւմուտքի հինգ զինուո-
րական առաջնորդները (ամերիկացի մը, գերմա-
նացի մը, հոլանտացի մը, ֆրանսացի մը եւ բրի-
տանացի մը) ներկայացուցած են ՕԹԱՆ-ի 2008 
թուի Ապրիլի գագաթնաժողովին (այս տեղեկագիրը 
կարելի է գտնել www.guardian.co.uk կայքէջին 
վրայ)։ Եւ կ՚աւելցնէ՝ չկարծէք, թէ այս զինուորական 

առաջնորդները ախտավարակ յիմարանոցի մը 
փախստականներ են, այլ ականաւոր հրամանա-
տարներ, եւ անոնք կ'ըսեն, թէ Արեւմուտքի արժե-
համակարգը եւ ապրելակերպը վտանգուած են, 
բայց Արեւմուտքը վճռած է պաշտպանել զանոնք, 
սակայն ՄԱԿ-ը եւ Եւրոմիութիւնը կը տկարացնեն 
ՕԹԱՆ-ը, որուն հաւաստիութիւնը վտանգուած է 
Աֆղանիստանի մէջ։ Եւ եթէ ՕԹԱՆ-ը չյաղթէ 
Աֆղանիստանի մէջ, արեւմտեան քաղաքակրթու-
թիւնը պիտի տապալի այնպէս, ինչպէս տապալեցաւ 
Սովետ միութիւնը։ Արեւմուտքը դեռեւս չ'անդրա-
դառնար, թէ որքա՜ն տկարացած է եւ թէ զօրանալու 
համար, ան դեռեւս կարիքը ունի արձակելու շատ 
աւելի մեծ թիւով եւ շատ աւելի մեծ չափի ռումբեր 
(Դոկտ. Ռոպըրթսի դրամատիրութեան տուած 
ամենամեղմ «անբարոյական» բնութագրումին 
յաջորդեց Վատիկանի Պապին բնութագրումը՝ 
«արդի ստրկատիրութիւն», իսկ 170 տարի առաջ, 
Ք. Մարքս զայն բնութագրած էր «բարբարոսութիւն», 
երբ գրած էր «Մարդկութիւնը այսօր կոչուած է 
ընտրելու բարբարոսութեան եւ քաղաքակրթութեան 
միջեւ, դրամատիրութեան եւ սոցիալիզմի միջեւ»)։

Դոկտ. Ռոպըրթս կը գրէ, թէ տեղեկագրին մէջ 
գերմանացի զինուորական առաջնորդը կը քննա-
դատէ Գերմանիոյ (Մերքելի գլխաւորած) կառավա-
րութիւնը, քանի որ ան արգելք կ՚ըլլայ գերմանական 
միլիթարիզմի (զինուորապաշտութեան) վերադար-
ձին, ինչ որ Արեւմուտքը անկարող կը դարձնէ 
պաշտպանելու իր արժեհամակարգն ու ապրելա-
կերպը եւ կը կրճատէ գերմանական զինուժը 
Աֆղանիստանի մէջ (Դոկտ. Ռոպըրթս ափսոսան-
քով դիտել կու տայ, թէ այս գերմանացի զինուո-
րական հրամանատարը իրօք փախստական մըն է 
վտանգաւոր խելագարներու յիմարանոցէ, երբ 
գերմանական միլիթարիզմին վերադարձը կը 
պահանջէ, մինչդեռ Բ. աշխարհամարտը մղուած էր 
այդ միլիթարիզմին դէմ՝ աւերելով աշխարհն ու 
Գերմանիան եւ տասնեակ միլիոններ սպաննելով, 
որոնց շարքին՝ միլիոնաւոր գերմանացիներ)։

Դոկտ. Ռոպըրթս նոյն ափսոսանքով կը գրէ, թէ 
այս տեղեկագիրը ողջունած է դարձեալ գերմանացի 
ռազմապաշտ պետական պաշտօնակատար մը՝ 
Ռոն Ասմոս անունով, այս տեղեկագիրը նկատելով 
«զարթնելու կոչ մը», դժբախտաբար, «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի 
սպառնալիքներուն հանդէպ՝ փոխանակ զարթնելու 
կոչ մը ուղղելու Արեւմուտքի առաջնորդներուն՝ 
զարթնելու իրենց խելագարութենէն։

Բայց թէ ովքեր կամ ինչ բաներ կը սպառնան 
Արեւմտեան արժեհամակարգին եւ ապրելակերպին, 
անոնք կ'ըսեն՝ քաղաքական մոլեռանդութիւնը, 
կրօնական աւանդապաշտութիւնը եւ կորիզային 
զէնքերու վերահաս տարածումը։ Այս է պա-
տասխանը յիմարանոցի հինգ փախստականներուն։

Եւ հարց կու տայ, թէ քաղաքական մոլեռան-
դութիւն ըսելով որո՞նց կ՚ակնարկեն այս հինգը. 
արդեօ՞ք նախագահ Պուշի գլխաւորած Նոր-
պահպանողականներուն (the neo-conservatives), 
որոնք կը հաւատան, թէ մարդկութեան ապագան 
կախեալ է Միացեալ Նահանգներու միահեծան 
իշխանութեան համայն աշխարհի վրայ հաստա-
տումէն։ Կրօնական աւանդապահութիւն ըսելով 
արդեօ՞ք կ'ակնարկեն Արմակետտոնի զօրակոչ 
ընող «աւետարանականներո՞ւն» կամ քրիստոնեայ 
եւ իսրայէլցի սիոնականներո՞ւն, որոնք հիւլէական 
յարձակում մը կը պահանջեն Իրանի վրայ (ի դէպ, 
նախապէս ալ հայ սիոնականներ ԱՄՆ-էն կը 

Տեսակէտ
Ի՞նչպէս Անբարոյ Արեւմուտքը Դարձաւ Տիպարը Բարոյականին

պահանջէին հիւլէական ռմբակոծում մը Սովետ 
միութեան վրայ, որուն մաս կը կազմէր Արեւելա-
հայաստանը)։ Իսկ կորիզային զէնքերու տարածում 
ըսելով արդեօ՞ք կ'ակնարկեն Իսրայէլի չհրապարակ-
ւած եւ ապօրինաբար ձեռք բերուած մի քանի 
հարիւր կորիզային զէնքերուն։

«Ո՛չ,- կ'ըսէ դոկտ. Ռոպըրթս եւ կը շարունակէ:- 
Այս խելագարած փարանոյաքները քաղաքական ու 
կրօնական ամէն մոլեռանդութիւն եւ մարդկութեան 
սպառնացող վտանգները կը գտնեն արեւմտեան 
քաղաքակրթութենէն (ներառեալ Իսրայէլէն) ԴՈՒՐՍԸ՝ 
«տակաւ բիրտ դարձող աշխարհ»-ին մէջ: Իսլամնե-
րը մոլեռանդ են: Բոլոր սպիտակ «տղաք»-ը 
բանական են եւ առողջ մտքով։

Եւ քմծիծաղով կը շարունակէ հինգերուն զա-
ռանցանքը, թէ ոչ մէկ բրտութիւն կայ ԱՄՆ-ՕԹԱՆ-ի 
ռմբակոծումներուն մէջ Սերպիոյ, Իրաքի եւ Աֆղա-
նիստանի վրայ, կամ Իսրայէլի ռմբակոծումներուն՝ 
Լիբանանի վրայ, կամ Իսրայէլի էթնիկ մաքրագոր-
ծումին՝ Արեւմտեան ափին, կամ Կազայի պաղես-
տինցիներու ցեղասպանութեան մէջ։ Այս ամէնը, 
նոյնպէս Ամերիկայի ռմբակոծումները Սոմալիոյ 
վրայ, Ամերիկայի գործած խենէշ չարչարանքները 
գաղտնի զնտաններուն մէջ, ցուցադրական դատա-
վարութիւններու անթիւ ձերբակալեալներու, 
ընտրեալ կառավարութիւններու տապալումը եւ 
անոնց տեղ մանկլաւիկ կառավարիչներ հաստա-
տելու միջամտութիւնները բրտութիւն չեն, այլ 
«ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ը հնազանդ պահելու համար 
Արեւմուտքի անհրաժեշտ հակադարձութիւններն 
են։ Բրտութիւնները կը կատարուին բացառապէս 
«ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ին մէջ եւ միմիայն անոր մեղքով։ 
Այս բրտութիւններէն ոչ մէկը պիտի պատահէին, 
եթէ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի բնակիչները կատարէին 
միայն այն արարքները, որոնք պահանջուած են 
իրենցմէ կատարել։ Քաղաքակիրթ աշխարհը, որ 
բարոյականութեան մենաշնորհը ունի, ինչպէս 
կրնար արտօնել «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի մարդոց 
վարուիլ անկախօրէն: Մեղա՜յ Աստուծոյ, անոնք 
կրնային յարձակիլ անմեղ երկրի մը վրայ։ «ԲԻՐՏ 
ԱՇԽԱՐՀ»-ը կը բաղկանայ անբարոյ մոլեռանդներէ, 
որոնք կը մերժեն Արեւմուտքին կողմէ լուսանցքայ-
նացուիլ եւ իրենց վրայ օդային զանգուածային 
հազարաւոր ռմբակոծումներուն իրենց հասցուած 
մահուան եւ աւերումին կը պատասխանեն 
անձնասպանական ռումբերով։

Եւ աւելի կծու հեգնանքով կը շարունակէ Արեւ-
մուտքի այս զինուորական առաջնորդները, երբ 
տեսան, որ Արեւմուտքը իր աւանդական զէնքերով 
չկրցաւ իր կամքը պարտադրել իր ներխուժած 
երկիրներուն, ներկայիս պատրաստ են համախո-
հաբար բարոյական աշխարհի կամքին հետ 
բնաջնջելու այս ընդդիմացող ժողովուրդները։ Կը 
հասկնա՞ք՝ Արեւմուտքը, ունեցած ըլլալով մենաշնոր-
հը բարոյականութեան, ճշմարտութեան եւ արդա-
րութեան։ Միւս արտաքին աշխարհի մարդիկը, 
ուրեմն, ակներեւօրէն չարեր են, նենգամիտ ու 
բիրտ։ Հետեւաբար, նախագահ Պուշ մեզի կը թե-
լադրէ կատարել շատ պարզ ընտրութիւն մը բարիին 
ու չարին միջեւ, եւ կը պարզուի, որ բնաջնջուելու 
ամէնէն լաւ թեկնածուն չարն է։ Որքան շուտ մենք 
կարենանք ձերբազատուիլ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-էն, 
այնքան կանուխ մենք պիտի ունենանք ազատութիւն 
եւ դեմոկրատիա ամէնուրեք, այդ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-
էն դուրս։
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ԴԱՒԻԹ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
(1952)

«Գարունը Տալմայի Մէջ»

 Oh, Pretty Woman («Սիրունիկ կինը») - Ռոյ Օրպիսոն 

Շարժանկարի մերօրեայ սիրահարները ծանօթ 
են այս երգին Ճուլիա Ռոպերթսի եւ Ռիչարտ Կիրի 
մասնակցութեամբ «Սիրունիկը» ֆիլմէն եւ վստահ 
են, որ ան նոյնինքն ֆիլմի համար գրուած է։ Բայց 
երգը իր գլխապտոյտ յաջողութիւնը ունեցաւ ֆիլմի 
ծնունդէն քառորդ դար առաջ՝ 1964 թուականին, 
երբ ան 3 շաբաթ շարունակ Պիլպորտ Հոթ 100-
եակի առաջին հորիզոնականին վրայ էր։ Ֆիլմի 
ստեղծումէն ետք ան դարձեալ անգամ յիշեցուց 
հանրութեան Օրպիսոնի հանճարեղ հիթին մասին։

Ան գրեց հիթը  Պիլլի Տիզի հետ համատեղ։ Օր 
մը, երբ անոնք Ռոյի տունը կ'աշխատէին նոր նիւթի 
վրայ, ներս կը մտնէ Ռոյի կինը՝ Գլոտեթը եւ կ'ըսէ, 
որ կը պատրաստուի գնումի երթալու։ Ռոյը կը 
հարցնէ իրեն, թէ արդեօք գումար պէ՞տք է իրեն։ 
Խօսակցութեան հումորով կը միջամտէ Պիլլին՝ 
ըսելով. «Գեղեցիկ կանայք երբեք գումարի կարիք 
չունին»։ Ռոյը անմիջապէս կը սկսի երգել ապագայ 
երգի առաջին տողը, իսկ Պիլլին կը հարուածէ 
սեղանին` նմանակելով կանացի բարձրակրունկ 
կօշիկներու ձայնը։ Քանի մը ժամէն, երբ Գլոտեթը 
տուն կը վերադառնայ, երգը արդէն պատրաստ էր։

Երգի իմաստը Օրպիսոնը կը բացատրէր հետեւ-

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

եալ ձեւով. «Երգի միջին մասը պալլատ է, ուր կը 
նկարագրուի տղամարդու զգացումները, երբ առա-
ջին անգամ գեղեցիկ կին կը տեսնէ։ Սկիզբը ան 
համոզուած է,  որ կը շահի անոր սիրտը, յետոյ կը 
կորսնցնէ վստահութիւնը։ Աւելի ուշ ան յուսահա-
տութեան մէջ կ'իյնայ, կ'որոշէ մոռնալ զայն եւ ահա 
ան կը վերադառնէ»։

Գլոտեթ Օրպիսոնը նոյն այն «սիրունիկ կինն» է, 
որուն շնորհիւ ծնաւ երգի մտայղացումը։ Ան Ռոյի 
կեանքի ընկերն էր 16 տարեկանէն։ Ռոյը իր մասին 
գրած է «Գլոտեթ» երգը։ Անոնք ամուսնացած էին 
1957-ին։ 1964-ին՝ երգի թողարկումի տարին, 
անոնք Գլոտեթի դաւաճանութեան պատճառով 
կ'ամուսնալուծուին։ Մէկ տարի անց, երբ Ռոյը հա-
մերգի կը շտապէր իր հեծանիւով, վթարի կ'են-
թարկուի։ Գլոտեթը իրեն տեսութեան կու գայ։ 
Շուտով անոնք նորէն կ'ամուսնանան։ Սակայն մէկ 
տարի անց, հեծանիւներու հանդէպ իրենց ընդհա-
նուր սէրը կ'աւարտի Գլոտեթի վախճանով։ Ճամ-
բուն վրայ իրենք վթարի կ'ենթարկուին, եւ Գլոտեթը 
կը մահանայ ամուսինին ձեռքերուն մէջ։

Երգը Ռոյը եւ գործընկերը կը գրեն շատ արագ։ 
«Ես զայն գրած եմ ճիշդ այնքան ժամանակի մէջ, 
որքան որ ան կը հնչէ»,- հարցազրոյցներու 
ժամանակ կը կատակէր Ռոյը։ Մէկ շաբաթ անց 
երգը կը ձայնագրեն, իսկ մէկ շաբաթ ետք ալ երգը 
կը թողարկեն։ Այսքան արագ իրենք դեռ չէին 
աշխատած։ 

Երգը Օրպիսոնի վերջին խոշոր հիթն էր։ Անկէ 
ետք ան երկար ժամանակով անցաւ ստուերի տակ։ 
Իր երգերը երթալով աւելի եւ աւելի վատ կը 
վաճառուէին՝ նոր երաժշտական ժանրերու յառաջ 
գալուն պատճառով։ Երգը երկրորդ շունչ ստացաւ 
1990 թուականին «Սիրունիկը» հանրայայտ ֆիլմէն 
ետք։ Ֆիլմն ալ, ի դէպ, իր անունը ստացաւ նոյն 
երգի պատուոյն։  

1991 թուականին երգը, իսկ աւելի ճիշդը՝ Ռոյ 
Օրպիսոնը յետմահու  ստացաւ Կրեմմի մրցանակ 
«Տղամարդու լաւագոյն երգեցողութիւն» անուանա-
կարգին մէջ եւ մտաւ ռոքընռոլը կերտող 500 
երգերու շարքին։

Ի միջի այլոց, երգի հետ կապուած մի քանի 
հետաքրքրական փաստ կայ։ Հեղինակները կը 
խոստովանին, որ երգին մէջ հնչող «Yeah, yeah, 
yeah» արտայայտութիւնը վերցուցած են «Պիլթզ» 
խումբէն, իսկ «Mercy» (գթա՛) արտայայտութիւնը 
երգին մէջ մտցուցած է Պիլ Տիզը։ Ան սովորաբար 

այդ արտայայտութիւնն կ'ընէր, երբ ոեւէ շքեղ կին 
տեսնէր։

Երգը լսելու ատեն անմիջապէս երեւակայութեան 
մէջ կը յայտնուի շքեղ կին՝ կարմիր զգեստով, բարձ-
րակրունկ կօշիկներով, հերարձակ ու անուշաբոյր: 

Հեղինակները յաջողած են երգը 
կերպարանաւորել  ու կեանք հա-
ղորդել անոր, որուն շնորհիւ ալ 
մենք՝ ունկնդիրներս, բացի լսելէ, 
կարծես նաեւ կը տեսնենք զայն։ 



¾ç 08âáñ»ùß³µÃÇ / 13.3.2019

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

¾ç 01
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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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¸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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Ատրպէյճան Կը Վերաբնակեցնէ Արցախէն 
Գրաւած Հողերը
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Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724 
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ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ 

ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ 
 

Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի զա-
ւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ Պահե-
ցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 5-ին, 
Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի պիտի 
ունենան հսկումի արարողութիւններ: 

Սիրով կը հրաւիրենք բոլոր հաւատացեալները մասնակ-
ցելու հսկումի հոգեյոյզ արարողութիւններուն եւ աղօթակցելու 
Դպրեվանեցիներուն: 

 ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ 

 

Արցախի հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ 
բանբեր Արտակ Ներսիսեան «Նիուզ»-ին մեկնաբանեց Ատրպէյճանի արտաքին 
գործոց նախարարութեան յայտարարութիւնը, թէ Արաքսաւանի կառուցման 
ծրագիրը կը խախտէ Ժընեւի համաձայնութիւնները եւ անոնց Լրացուցիչ 
արձանագրութիւնները:

«Նիուզ»-ը Արտակ Ներսիսեանին հարցուց. «Մարտի սկզբին, մեկնաբանելով 
Արցախի հարաւը Արաքսաւան բնակավայրի կառուցման ծրագիրները՝ 
Ատրպէյճանի ԱԳՆ-ն այդ քայլը որակած է որպէս Ժընեւի համագումարներու եւ 
անոնց Լրացուցիչ արձանագրութիւններու խախտում: Միեւնոյն ժամանակ, 
Ատրպէյճանի արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան պնդումով՝ Արաքսա-
ւանի մասին յայտարարութիւնները «ակնյայտ յարձակում են ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահներու հովանիին տակ ընթացող երկարամեայ 
բանակցային գործընթացի վրայ»: Ինչպէ՞ս կը գնահատէք ատրպէյճանական 
կողմի նման յայտարարութիւնները», Արտակ Ներսիսեան պատասխանած է.

«Ատրպէյճանի ԱԳՆ մեկնաբանութիւնը ոչ այլ ինչ է, քան ատրպէյճանա-
ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին մէջ առկայ 
իրավիճակի համար իր պատասխանատուութիւնը ուրիշին վրայ բարդելու փորձ: 
Ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման 
գործընթացին աւելի մեծ վնաս կը հասցնէ ատրպէյճանական կողմի ապակա-
ռուցողական մօտեցումները բանակցային գործընթացի շուրջ, հրադադարի 
միջազգային վերահսկողութեան լիարժէք մեքանիզմներու (մեքենակառոյցներու-
Խմբ.) ներդրման մերժումը, հասարակութեան խաղաղութեան նախապատ-
րաստելու չկամութիւնը, հասարակական խաղաղարար նախաձեռնութիւններոու 
տապալումը, պատերազմի քարոզչութիւնը, հայատեացութեան արմատաւորման 
ուղղուած պետական քաղաքականութիւնը, հայերու հանդէպ ատելութեան հողի 
վրայ կատարուող յանցագործութիւններու խրախուսումը, Արցախի մեկուսացման 
փորձերը եւ այլն:

Նոյնչափ մերկապարանոց են նաեւ ատրպէյճանական կողմի մեղադրանքները 
Ժընեւի համաձայնագիրներու եւ անոնց Լրացուցիչ արձանագրութիւններու 
խախտման մասին: Այդ հարցը վաղուց պաշտօնական Պաքուի կողմէ ինչպէս 
բազմաթիւ շահարկումներու առարկայ դարձած է, այնպէս ալ բազաթիւն 
անգամներ հերքուած է:

Արաքսաւանի հարցը պէտք է դիտարկուի Արցախի գրաւուած տարածքներէն 
եւ Ատրպէյճանէն հայ ներքին տեղահանուածներու ու փախստականներու 
մարդու իրաւունքներու ու կեանքի համար արժանապատիւ պայմաններու 
ապահովման անհրաժեշտութեան տեսանկիւնէ: Այդ մարդիկ ատրպէյճանա-
ղարաբաղեան հակամարտութեան ուժային լուծման քաղաքականութեան ծիրէն 
ներս ատրպէյճանական ղեկավարութեան կողմէ իրականացուած ցեղային 
զտումներու եւ տեղահանութեան զոհ դարձած են: Ատրպէյճանէն եւ Արցախի 
գրաւուած տարածքներէն հայ փախստականներու եւ ներքին տեղահանուածներու 
կողմէ բնակութեան նոր տարածքներու մէջ հաստատուիլը չի կրնար քննադա-
տութեան առարկայ հանդիսանալ՝ հաշուի առնելով նաեւ, որ ատրպէյճանական 
իշխանութիւնները ոչ միայն հրաժարած են նիւթական եւ բարոյական վնասի 
փոխհատուցում վճարելէ անոնց, այլեւ կը շարունակեն խախտել անոնց իրաւունք-
ները՝ խոչընդոտելով փախստականներու հարցերով զբաղուող միջազգային 
մասնագիտացուած կազմակերպութիւններու Արցախ այցերը:

Ընդհանուր առմամբ, Ժընեւի համաձայնագիրներու խախտման մասին 
Պաքուի մեղադրանքները աւելի քան կեղծ են, հաշուի առնելով այն, որ ատրպէյ-
ճանական իշխանութիւնները կ՛իրականացնեն Արցախի հանրապետութենէն 
գրաւած տարածքներու, մասնաւորապէս, Շահումեանի շրջանի եւ Մարտակերտի 
շրջանի մէկ մասի բնակեցման պետական քաղաքականութիւն»։

Աուն Եւ ՄԱԿ-ի Խաղաղապահ Ուժերու Պաշտօնատարներ 
Անդրադարձան Ծովային Սահմանի Խնդիրին

 Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ 
Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան պաշտօնատար անձանց հետ:

Ինչպէս կը տեղեկանանք նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի 
հրապարակած հաղորդագրութենէն, հանդիպումին նախագահ Աուն վրդովում 
յայտնեց Իսրայէլի՝ Լիբանանի հետ ծովային տարածքը սահմանագծելու 
հակադիր դիրքորոշումին կապակցութեամբ:

Աուն նաեւ ընդգծեց Լիբանանի ինքնիշխանութեան սպառնացող իսրայէլեան 
յարադէպ խախտումները կասեցնելու խիստ անհրաժեշտութիւնը:

ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողութիւններու քարտուղարի տեղակալ Ժան Փիեռ 
Լաքրուա, որ շաբաթավերջին Լիբանան ժամանեց պաշտօնական այցով, 
առանձին հանդիպումներ ունեցաւ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի, 
վարչապետ Սաատ Հարիրիի եւ արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլի 
հետ:
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