
Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 147(22«448) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.ºñÏáõß³µÃÇ / 18.3.2019

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Այն Խօսակցութիւնները, Թէ Ես Կը Ձգտիմ Ստանձնելու 
Երկրի Նախագահութիւնը, Խիստ Վիրաւորական Են. Պասիլ

Ազգային ազատ հոսանք շարժումի առաջնորդ 
Ժպրան Պասիլ յայտարարեց, որ նախագահական 
յառաջիկայ ընտրութիւններուն պատրաստուելու եւ 
երկրի ղեկավարութիւնը ստանձնելու իր նպա-
տակաուղղուածութեան մասին յարադէպ խօսակ-
ցութիւնները կը միտին վիրաւորելու կուսակցու-
թիւնը, նախագահը եւ երկիրը:

Խօսելով ԱԱՀ-ի խորհրդաժողովին՝ կուսակցու-
թեան առաջնորդը բացասեց նման հաւանակա-
նութիւն մը՝ սա անարգական վերաբերում հա-
մարելով ուղղակի երկրի գործող նախագահ Միշէլ 
Աունին:

«Ես նման ձգտումներ չունիմ, եւ այն խօսակ-
ցութիւնները, թէ ես կը ձգտիմ երկրի նախագահի 
պաշտօնին, անարգանք է ոչ միայն կուսակցու-
թեանս, այլ նաեւ նախագահին եւ ընդհանրապէս 
երկրին»,- ըսաւ ան:

Պասիլ նշեց նաեւ, որ ԱԱՀ-ը օրինակացումը 
ստացած է ժողովուրդի աջակցութենէն, աւելցնելով, 
թէ ինք անձնապէս պիտի չթոյլատրէ, որ Լիբանանի 
մէջ կաշառակերութիւնը ներս թափանցէ իր 
կուսակցութենէն:

Մարոնի Համայնքի Պատրիարքը Կը 
Դատապարտէ Նիւ Զելանտայի Մէջ 
Տեղի Ունեցած Ահաբեկչութիւնը

Լիբանանի մարոնի համայնքի պատրիարք 
Պշարա Ռաաի դատապարտեց Նիւ Զելանտայի 
մէջ տեղի ունեցած յարձակումը՝ զայն բնութագրելով 
որպէս ակաբեկչութիւն: Այս մասին կը տեղեկանանք 
ազգային լրատուական գործակալութեան հրա-
պարակած հաղորդագրութենէն:

Պքերքէի մէջ իր կիրակնօրեայ քարոզին ըն-
թացքին մարոնի պատրիարքը կոչ ըրաւ տարածելու 
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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:

սիրոյ եւ խաղաղութեան լեզուն եւ նման թեմաներու 
մօտենալու ամենայն արդարութեամբ, բարձր գի-
տակցութեամբ ու հասկացողութեամբ:

Նշենք, որ աւստրալացի ծայրայեղ աջակողմեան 
զինեալի՝ Նիւ Զելանտայի մէջ երկու մզկիթներու 
վրայ յարձակումին զոհ գնաց 50 հոգի:

Այս տխուր առիթով Լիբանանի Հանրապետու-
թեան վարչապետ Սաատ Հարիրի գրառում կա-
տարեց Twitter-ի էջին վրայ՝ ըսելով. «Բառերը ան-
զօր են արտայայտելու մեր մեղադրողական 
դիրքորոշումը՝ ի տես այս ահաբեկչական գործո-
ղութեան: Ես՝ Հանրապետութեան վարչապետս, 
Լիբանանի անունով մեր խորազգած ցաւակցու-
թիւնները կը յայտնենք ահաբեկչութեան զոհերուն:    

Մոսկուայի մէջ կայացած է ՌԴ ԱԳՆ պաշտօ-
նական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի 
ամենշաբաթեայ ճեպազրոյցը, որու ընթացքին 
վերջինս մեկնաբանած է Ռուսաստանի դիրքորո-
շումը ԼՂ հիմնախնդրի կարգաւորման բանակցու-
թիւններու ձեւաչափի փոփոխութեան հարցի շուրջ:

«Ռուսաստանը՝ որպէս ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի 
համանախագահ երկիր, բազմիցս կարծիք յայտ-
նած է բանակցային ձեւաչափի մասին, որու փո-
փոխութիւնը հնարաւոր է կողմերու համաձայնու-
թեամբ: Եթէ Երեւանն ու Պաքուն պայմանաւորուին, 
որ Լեռնային Ղարաբաղը կրկին պէտք է ներկա-
յացուի բանակցութիւններուն, ապա այդ կ'ըլլայ 
կողմերու որոշումը, եւ մենք կը յարգենք այն», - 
ըսած է Մարիա Զախարովան:

Ան նաեւ ընդգծած է, որ այս դիրքորոշումը կը 
կիսեն Մինսքի խումբի համանախագահներու 
«եռեակ»ի միւս անդամները:

Պատասխանելով լրագրողի հարցին՝ Մարիա 
Զախարովան նշած է, որ կողմերու՝ ցանկութիւն 
յայտնելու եւ ռուսական կողմին նման հարցով 
դիմելու պարագային ՌԴ-ն 5 ապրիլին Մոսկուայի 
մէջ կայանալիք ԱՊՀ (Անկախ պետութիւններու 
համագործակցութիւն) երկիրներու Արտաքին 
գործոց նախարարներու գագաթնաժողովին կրնայ 
հարթակ տրամադրել Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
ԱԳ նախարարներու հանդիպման համար:

Փարիզի իրաւապահ մարմինները քաղաքին 
մէջ ընթացող «դեղին բաճկոններու» ցոյցերու 
ծիրէն ներս ձերբակալած են 31 հոգի: Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ 
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

Տեղական լրատուամիջոցները կը նշեն, որ ի 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Զախարովա Արցախի 
Մասնակցութեան Վերաբերեալ 
Ուշագրաւ Յայտարարութիւն Ըրաւ

Փարիզի Մէջ Ոստիկանները 
Ձերբակալած Են «Դեղին 
Բաճկոններու» Ցոյցի 31 Մասնակից

Տինքի Սպանութեան Գործով Ազատ Արձակուած Երկու 
Կասկածեալները Դարձեալ Կը Ձերբակալուին

Պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» պարբերականի հիմնադիր Հրանդ Տինքի 
սպանութեան գործով օրերս պայմանական ազատ արձակուած երկու 
կասկածեալները դարձեալ կը ձերբակալուին: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով թրքական «Անատոլու» գործակալու-
թիւնը, Սթամպուլի դատարանը Մարտ 15-ին բաւարարած է դատա-
խազներու միջնորդութիւնը Սթամպուլի ոստիկանութեան հետախուզական 
բաժնի ղեկավար Մուհարեմ Տեմիրքալեն եւ «Fox TV» հեռուստաընկերու-
թեան լրատուական բաժնի տնօրէն Էրճան Կիւնը դարձեալ ձերբակալելու 
համար:
Տինքի սպանութեան գործով յաջորդ դատական նիստը տեղի կ'ունենայ 
Յունիս 11-13:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Արցախի Հանրապետութեան Պետական Նախարարը 
Լիբանանի Մէջ

Հանդիպում՝ Լիբանանի Հայկական 
Լրատուամիջոցներու Ներկայացու-
ցիչներուն Հետ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Լեւոն Աշոտ Ասմարեան 

Լեւոն Աշոտ Ասմարեան (3 Հոկտեմբեր 1922-
18 Մարտ 1993), հայ գրականագէտ: Բանասի-
րական գիտութիւններու մասնագէտ (1984):

Ծնած է 1922-ին ՀՀ Արմաւիրի մարզի Արմաւիր 
գիւղը: 1945-ին աւարտած է Երեւանի պետական 
համալսարանը: 1959-էն սկսեալ եղած է ՀՀ ԳԱԱ 
գրականութեան հիմնարկի գիտաշխատող:

Ասմարեանի ուսումնասիրութիւնները կը վե-
րաբերին հայ գրականութեան նորագոյն շրջա-
նին: «Հայ նոր գրականութեան պատմութիւն» 
բազմահատորեակի հեղինակներէն է:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

16 Մարտ 2019-ին Արցախի Հանրապետութեան 
պետական նախարար պարոն Գրիգորի Մարտի-
րոսեանի այցը սկսաւ Պէյրութ, Լիբանան: Պետա-
կան նախարարին կ'ընկերակցի Արցախի Շահում-
եան շրջանի վարչակազմի ղեկավար պարոն 
Գագիկ Մարտիրոսեան:

Պետական նախարար Մարտիրոսեանի առա-
ջին հանդիպումը եղաւ Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան 
պարոն Վահագն Աթաբեկեանի եւ ՀՀ դեսպանա-
տան աշխատակազմին հետ: Հանդիպումին ներ-
կայ էր նաեւ «Արցախ ռութց ինվեսթմընթ» ներդ-
րումային ծրագիրներու կազմակերպութեան 
ներկայացուցիչ պարոն Բենիամին Պչաքճեանը, 
ինչպէս նաեւ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Արցախի 
Հանրապետութեան մշտական ներկայացուցիչ 
պարոն Կարօ Քեպապճեան:

Ապա Արցախի Հանրապետութեան պետական 
նախարարը ՀՀ դեսպանատունէն ներս տեսակցեց-
աւ հայ աւանդական երեք կուսակցութիւններու՝ 
Ռամկավար ազատական կուսակցութեան (ՌԱԿ), 
Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան կուսակցութեան 
(ՍԴՀԿ) եւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան 
(ՀՅԴ) Լիբանանի ղեկավար մարմիններու ներ-
կայացուցիչներուն հետ, որուն ընթացքին ներկա-
ները քննարկեցին Արցախի մէջ վերջին զարգա-
ցումները եւ հայկական սփիւռքի ներգրաւուածութիւնը 
Արցախի հզօրացումի աշխատանքներուն մէջ, ինչ-
պէս նաեւ գործակցութեան զանազան հնարա-
ւորութիւնները:

Սոյն հանդիպումէն ետք, պետական նախարար 
Գրիգորի Մարտիրոսեան հանդիպում մը ունեցաւ 
Լիբանանի օգնութեան խաչի (ԼՕԽ), Հայ մարմ-
նակրթական ընդհանուր միութեան (ՀՄԸՄ) Լիբա-
նանի եւ կեդրոնական վարչութեան, Համազգային 
մշակութային միութեան Լիբանանի եւ կեդրոնական 
վարչութեան, ինչպէս նաեւ Հայ-կական բարեգոր-
ծական ընդհանուր միութեան (ՀԲԸՄ) ներկայա-
ցուցիչներուն հետ, որոնց հետ քննարկեց Արցախի 

հասարակական, քաղաքացիական եւ մարզամշա-
կութային ոլորտներուն մէջ եղած վերջին զարգա-
ցումները:

Արցախի պետական նախարար պարոն Գրի-
գորի Մարտիրոսեան բարձր գնահատեց Լիբանանի 
հայկական կուսակցութիւններու եւ միութիւններու 
հայրենանուէր աշխատանքն ու հայրենիքին եւ 
հայութեան սատարելու անոնց պատրաստակա-
մութիւնը: Աւարտին, պարոն Մարտիրոսեան յուշա-
նըւէրներ յանձնեց ներկայացուցիչներուն:

Արցախի պատուիրակութիւնը հանդիպում 
ունեցաւ նաեւ Լիբանանի մէջ գործող հայկական 
լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն հետ։ 
Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան 
զեկուցեց Արցախի զարգացման ծրագիրներուն եւ 
կառավարութեան կողմէ ճշդուած առաջնահեր-
թութիւններուն մասին՝ կարեւոր նկատելով ԱՌԻ-ի  
ներդրումային եւ յատկապէս բնակարանային 
ծրագիրներու իրականացումը։ Իր հերթին, Շահում-
եանի վարչական շրջանի ղեկավար Գագիկ 
Մարտիրոսեան զեկուցեց իր ղեկավարած շրջանի 
ընձեռած զարգացման կարելիութիւններուն մասին՝ 
եւ յատկապէս խօսելով գիւղատնտեսութեան, անաս-
նապահութեան, մեղուաբուծութեան, վանքային 
համալիրներու եւ կոթողներու առումով զբօսա-
շըրջութեան ոլորտներուն մասին։

Հանդիպումը առիթ եղաւ, որ Արցախի պետա-
կան հիւրերը պատասխանեն լրատուամիջոցներու 
ներկայացուցիչներու հարցումներուն։
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ո՞վ Է Լեքս Նաճարեանը

Ամէն անգամ որ հայ մը փայլի՝ որպէս մարզիկ, 
արուեստագէտ կամ քաղաքական գործիչ, հայրենի 
թէ օտար երկնակամարի տակ մեր սրտերը կը լեց-
ւին հպարտութեամբ եւ անհուն գոհունակութեամբ 
եւ մենք կ'ուզենք տարածել այդ լուրը համայն 
հայութեան, որպէսզի իրենք ալ բաժնեկից դառնան 
մեր ուրախութեան։

Ահաւասիկ այդ վերջին աստղերէն մին է Լեքս 
Նաճարեանը, որ կ'ապրի Նեպրասքա նահանգի 
Լինքըն քաղաքը։ Լեքս Նաճարեան 2012-ին աւար-
տած է երկրորդական վարժարանը եւ 2017-ին՝ 
համալսարանը՝ ստանալով պսակաւոր արուեստից 
տիտղոսը հոգեբանութեան ճիւղին մէջ։

Լեքս Նաճարեան (տե՛ս նկարը) այս տարուան 
Յունուար ամսուն ընտրուած է Նեպրասքա նահան-
գի գեղեցկութեան թագուհի (Miss Nebraska) եւ առ 
այդ պիտի մասնակցի Միացեալ Նահանգներու 
գեղեցկութեան թագուհիի մրցոյթին, որ տեղի պի-
տի ունենայ այս տարուան ընթացքին Լուիզիանա 
նահանգի Շրեվըփորթ-Պոսիէ (Shreveport-Bossier) 
քաղաքը:

Հետաքրքրական է գիտնալ, որ Լեքս Նաճարեան 
կը սերի ազգային բարերարի մը ընտանիքէն։ 

Արդարեւ, Լեքսի մեծհօր՝ Սարգիսի մեծ հայրը ուրիշ 
մէկը չէ, եթէ ոչ նոյնինքն խարբերդցի Լազար 
Նաճարեանը, որուն նիւթական օժանդակութեամբ 
հիմնուած է Հալէպի ՀԲԸՄ-ի Լազար Նաճարեան 
նախակրթարանը 1954 թուականին։

1959 թուականին այդ նախակրթարանին աւել-
ցաւ երկրորդական բաժին մըն ալ՝ նիւթական օժան-
դակութեամբը Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկի 
հայկական բաժանմունքին, եւ դպրոցը վերանուան-
ւեցաւ ՀԲԸՄիութեան Լազար Նաճարեան-Գալուստ 
Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարան, որ տա-
կաւին գործօն է Հալէպ քաղաքին մէջ։

Գալով Լեքս Նաճարեանի մեծհօր՝ Սարգիսի 
կենսագրութեան՝ ան ուսանեցաւ բժշկութիւն եւ 
դարձաւ նշանաւոր վիրաբոյժ՝ մասնագիտանալով 
երիկամի, շարոյրի եւ լեարդի պատուաստումին 
(transplant) մէջ՝ հաստատուելով Մինիսոթա նա-
հանգը։ Ինչո՞ւ այս մասնագիտութիւնը. որովհետեւ 
իր հայրը՝ Կարապետը, շատ հիւանդ էր, երբ ինք կը 
մեծնար, որ դժբախտաբար մահացաւ 56 
տարեկանին, մինչ Կարապետի հայրը՝ բարերար 
Լազար Նաճարեանը, ապրեցաւ 93 տարի։

Զարմանալի զուգադիպութեամբ մը 2018-ի՝ 
Միացեալ Նահանգներու գեղեցկութեան թագուհին 
ընտրուած էր Նեպրասքա նահանգէն եւ կը կոչուէր 
Ռոզ Սամըրզ։ Մեր մաղթանքն է որ հայազգի Լեքս 

Նաճարեան ոչ միայն ընտրուի Միացեալ Նահանգ-
ներու գեղեցկութեան թագուհին, այլեւ Տիեզերքի 
գեղեցկութեան թագուհի (Miss Universe), որ տեղի 
պիտի ունենայ այս տարի Թայլենտի Պենքոք մայ-
րաքաղաքը։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Փարիզի Մէջ Ոստիկանները 
Ձերբակալած Են «Դեղին 
Բաճկոններու» Ցոյցի 31 Մասնակից

Նիւ Զելանտայի Վարչապետը Հանդիպած Է Ահաբեկչութենէն 
Տուժածներուն Եւ Զոհուածներու Ընտանիքներուն

Boeing-ը Ներկայացուցած Է Պատմութեան Մէջ Ամէնէն Երկար 
Մարդատար Ինքնաթիռը. «CNN»
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տարբերութիւն նախորդ շաբթուան ցոյցերուն՝ 
Մարտ 16-ի ցոյցը կ'իրականացուի բաւական յար-
ձակողական կերպով: Փարիզի որոշ հատուածներու 
մէջ ոստիկանները ցուցարարներուն դէմ արցուն-
քաբեր կազ եւ ջրցան մեքենաներ կիրառած են:

Փարիզի եւ Ֆրանսայի միւս քաղաքներուն մէջ 
«դեղին բաճկոններու» ցոյցը տեղի կ'ունենայ  18-րդ 
շաբաթէ անընդմէջ: Ցոյցերը սկսած են 2018 
թուականի Նոյեմբերէն:

Նիւ Զելանտայի վարչապետ Ճասինտա Արտեռն 
այցելած է Քրայսթչերչ քաղաքը, ուր Մարտ 15-ին 
տեղի ունեցած էր 50 հոգիի կեանքը խլած 
ահաբեկչութիւնը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

Վարչապետը եղած է հիւանդանոցները, 
հանդիպած է ահաբեկչութենէն տուժած անձանց եւ 
մահացածներու ընտանիքներուն հետ: Զոհերու 
ընտանիքներուն պիտի վճարուի փոխհատուցում:

Վարչապետը հանդիպած է ոստիկաններուն 
հետ: Կը նշուի, որ ոստիկանները Նիւ Զելանտայի 
մէջ պիտի հսկեն եկեղեցիները, այնքան ատեն որ 
դեռ վտանգը չէ անցած:

Նիւ Զելանտայի Քրայսթչերչ քաղաքի մզկիթնե-
րուն մէջ Մարտ 15-ին տեղի ունեցած է հրաձգութիւն, 
որ երկրի վարչապետ Ճասինտա Արտեռնը ահա-
բեկչական գործողութիւն անուանած է: «Այժմ պարզ 
է, որ այդ յարձակումները կարելի է բնութագրել 
որպէս ահաբեկչութիւն»,- ըսած է ան:

Boeing ընկերութիւնը մասնակիցներու նեղ 
շրջանակի համար կայացուցած է աշխարհի մէջ 
ամէնէն երկար մարդատար ինքնաթիռի՝ Boeing 
777X նորագոյն օդանաւի շնորհանդէսը։ Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ԹԱՍՍ»-ը, 
այս մասին յայտնած է «CNN» հեռուստաընկե-
րութիւնը։

«Մարտ 13-ին առաջին Boeing 777X-ը ներ-
կայացուած է ընկերութեան [Boeing] աշխատակից-
ներուն Էվերեթ քաղաքի (Ուաշինկթըն նահանգ) 
ինքնաթիռներու արտադրութեան գործարանի 
տարածքին»,- նշած է հեռուստաալիքը։

Արտադրողի տուեալներով՝ նոր օդանաւի երկա-

Ահաբեկչութեան հետեւանքով մահացածներու 
թիւը հասած է 50-ի, վիրաւորներու թիւը՝ մօտ 50-ի: 
Վիրաւորներէն 12 հոգի, այդ կարգին՝ երեխաներ, 
կը գտնուին վերակենդանացումի բաժանմունքը: 
Մզկիթին վրայ կատարուած գրոհէն ետք ձերբակալ-
ւած է չորս հոգի՝ երեք տղամարդ եւ մէկ կին:

րութիւնը 77 մ է, թեւերու բացուածքը՝ 72 մեթր։ 
Boeing 777X-ը կը դառնայ նաեւ երկու շարժիչ 
ունեցող ամենամեծ մարդատար ինքնաթիռը։

Նորագոյն օդանաւի նախօրինակը կ'ըլլայ Boeing 
777X-ը, որ կրնայ ընդունիլ 400 – 425 ուղեւոր։ 
Օդանաւի թռիչքի հեռաւորութիւնը կը կազմէ աւելի 
քան 14 հազ. քիլոմեթր։ Աւելի կարճ՝ 70 մ երկա-
րութեամբ Boeing 777-8X-ը, որ կրայ վերցնել 350 – 
375  ուղեւոր, կրնայ թռչիլ աւելի քան 16 հազ. 
քիլոմեթր։

Բացի այդ՝ ընկերութիւնը կը նշէ, որ «վառելիքի 
ծախսը եւ շահագործումի ծախսերը [Boeing 777X 
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Կարեւոր Պատգամը Ստեփանակերտէն՝ Փաշինեան Ալիեւ 
Հանդիպումին Ընդառաջ

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

¾ç 05

Մարտ 11-ին Արցախ ժամանած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան: Օդակայանը զինք դիմաւորած է 
Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանը: Նոյն օրը 
Հայաստանի վարչապետը հիւրընկալուած է Ար-
ցախ նախագահի նստավայրը, ուր երկկողմ 
քննարկում կայացած է:

Ընդլայնուած կազմով հանդիպումը Մարտ 12-ին 
նախատեսուած էր: Այդ օրը Ստեփանակերտի մէջ 
կայացաւ ՀՀ եւ Արցախի անվտանգութեան 
խորհուրդներու համատեղ նիստը, որ նման ձեւա-
չափով առաջին անգամ տեղի կ'ունենար: Բակօ 
Սահակեան կ'ընդգծէ, որ ձեւաչափը նոր է, բայց 
քննարկումներու առանցքը աւանդական ուղղու-
թիւններն են: Առաջին հորիզոնականի վրայ հա-
կամարտութեան կարգաւորումին ուղղուած ջան-
քերն են.     «Օր առաջ հանդիպել եմ ԵԱՀԿ գործող 
նախագահի անձնական ներկայացուցչին: Բնական 
է՝ խօսել ենք շփման գծում տիրող իրավիճակին, 

ինչպէս նաեւ բանակցային գործընթացի մասին: Եւ 
այսօրուայ այս իւրայատուկ խորհրդի նիստը 
հնարաւորութիւն կը տայ անդրադառնալ մեր 
տնտեսութեան խնդիրներին, մեր հանրային կեան-
քում տեղ գտած զարգացումներին եւ կը նախանը-
շենք յաջորդ մեր առաջադրանքները, որոնք, ան-

կասկած, կը բարձրացնեն մեր երկրի անվըտանգութեան 
աստիճանը եւ կը նպաստեն ընդհանրապէս մեր 
հայրենիքի հզօրացմանն ու շէնացմանը»: Նախա-
գահ Սահակեան ընդգծած է, որ համազգային 
օրակարգին վրայ հակամարտութեան կարգաւորու-
մին զուգահեռ կը շարունակեն արդիական մնալ 
Արցախի միջազգային ճանաչումին ուղղուած 
ջանքերը. «Ինչպէս այս տարիների ընթացքում եղել 
է, անփոփոխ են մնացել ազգային օրակարգում 
մեր առաջադրանքները: Կարծում եմ, ինձ հետ 
համամիտ կը լինէք, որ եղել է, կայ եւ վաղն էլ կը 
մնայ այդ օրակարգի առաջնահերթութիւններում 

Արցախի Հանրապետութեան միջազգային ճանա-
չումը»:

Նախքան այդ, բանակցային սեղանին մօտ 
օրակարգի վրայ է Ստեփանակերտի տեղի վերա-
կանգնումի հարցը, ինչը, Հայաստանի վարչապե-
տին խօսքով, Ազրպէյճանի նախագահին հետ 

յառաջիկայ հանդիպումին քննարկուելիք թեմանե-
րու շարքին է. «Հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 
Արցախի ներգրաւուածութիւնը բանակցային գործ-
ընթացում մեզ համար քմահաճոյք չէ, ոչ էլ առաւել 
եւս նախապայման, այլ պարզ արձանագրումն այն 
բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգաւորման 

հարցում առանցքային նշանակութիւն ունի Ար-
ցախի ներգրաւուածութիւնը»: 

Վարչապետ Փաշինեան ընդգծած է, որ Հա-
յաստանի Հանրապետութիւնը պատասխանատ-
ւութենէն չի խուսափիր, այլ որպէս բանակցող կողմ 
կը յորդորէ ընդունիլ Արցախի իրաւունքները, որոնք 
դեռ 1990-ականներուն միջազգայնօրէն ճանչցուած 
են. «Անհեթեթ են բոլոր այն մեկնաբանութիւնները, 
թէ Հայաստանի Հանրապետութիւնը կամ վարչա-
պետը այս դիրքորոշմամբ իրենց ուսերից թօթա-
փում են պատասխանատուութիւնը եւ այն դնում են 
Արցախի իշխանութեան կամ ժողովրդի վրայ: 
Որեւէ շահարկման տեղ չթողնելու համար հարկ եմ 
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Նոր Իրավիճակի Մէջ Հին Մօտեցումները Անընդունելի Են
Արցախեան Հիմնախնդիրին Շուրջ Զարգացումները Աշխոյժ Փուլ Կը Թեւակոխեն

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 04

Արցախի մէջ եւ Արցախի շուրջ անցնող շաբաթը 
նորութիւններով հարուստ էր քաղաքական եւ 
մասամբ ալ ռազմական հարթութեան վրայ. 
ազրպէյճանական հերթական զօրավարժութիւն-
ներէն մինչեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցը 
տարածաշրջան, մարդու իրաւունքներու ոլորտին 
մէջ ունեցած խնդիրներուն վերաբերեալ Պաքուին 
հասցէագրուած բաց նամակով մեղադրանքներ 
Մոսկուայէն եւ Ուաշինկթընէն: Ի դէպ, կը սպասուի 
Փաշինեան-Ալիեւ հանդիպումը, որուն օրակարգէն 
առանձին մանրամասնութիւններ այս կամ այն 
ձեւով ուրուագծուեցան անցնող շաբթուան ըն-
թացքին:

Մարտ 11 – 15 Ազրպէյճանը հերթական լայնա-
մաշտաբ զօրավարժութիւնները իրականացուց: 
Ոմանց կարծիքով՝ անոնք հերթական զօրավար-
ժութիւններ էին: Razm.info կայքի համակարգող 
Կարէն Վրթանեսեան այլ կարծիքի է: Ըստ իրեն՝ 
Ազրպէյճանը բացէ ի բաց կը պատրաստուի 
պատերազմի, եւ այդ հաւանականութիւնը պէտք չէ 
թերագնահատել: «Եթէ ըլլար խափանարարութիւն, 
դիպուկահարները աշխուժանային, կարելի էր 
մտածել, որ անոնք կ'աշխատին հոգեբանական 
ճնշում գործադրելու: Բայց այս մաշտաբի զօրավար-
ժութիւնները աւելի լուրջ են եւ իրապէս վտանգ կը 
ներկայացնեն»,- կը գնահատէ Կարէն Վրթանես-
եանը: Կարէն Վրթանեսեանին կը շարունակէ 
Razm.info կայքի վերլուծաբան Հայկ Խաչիկեանը: 
Վերլուծաբանը կը շեշտէ, որ ազրպէյճանական 
զինուժը կը խաղարկէ այնպիսի բեմագիր մը, ուր 
հայկական կողմը հակառակորդ է, եւ խնդիր 
դրուած է տարբեր զօրատեսակներու ներգրաւումով 
ճեղքելու հակառակորդի պաշտպանութիւնը: Միա-
ժամանակ, այս անգամ Ազրպէյճանը զօրավարժու-
թիւններուն մէջ ներգրաւեց նաեւ վերջերս ձեռք 
բերած որոշ նոր զինատեսակներ: Այս ամէնուն 
հաշուարկով՝ հայկական կողմը Ազրպէյճանէն 
ամէն օր պէտք է սպասէ արկածախնդրութեան: 
Եթէ ներքին կամ արտաքին քաղաքականութեան 
մէջ ինչ-որ խնդիր լուծելու կարիք ըլլայ, Ազրպէյճանի 
վարչակարգը չի խորշիր նոր արկածախնդրութենէ, 
կը յիշեցնէ Կարէն Վրթանեսեանը:

Միջազգային հանրութիւնը տարբեր մակար-
դակներով, պատգամներով կամ «բաց նամակով» 
կ'ընդգծէ, որ պայթիւնավտանգ տարածաշրջանի 
մէջ անթոյլատրելի է լարուածութեան նոր օճախի 
ստեղծումը: Նաեւ սա էր տարածաշրջան ժամանած 
ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Սլովաքիոյ արտաքին 
գործոց նախարար Միրոսլաւ Լայչաքի ուղերձը 
հակամարտութեան կողմերուն: ԵԱՀԿ գործող 
նախագահը Հայաստան ժամանեց երեք տարուան 

ընդմիջումէ ետք: Միրոսլաւ Լայչաքը հանդիպումներ 
ունեցաւ ՀՀ բարձրաստիճան պաշտօնեաներուն 
հետ: Հայաստանեան այցի արդիւնքները ի մի բեր-
ւած են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանի եւ ԵԱՀԿ գործող նա-
խագահ Միրոսլաւ Լայչաքի համատեղ ասուլիսին: 
Երեւանը կը վերահաստատէ իր մօտեցումները:  
«Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգաւո-
րումի ծիրէն ներս Արցախի անվտանգութեան 
ապահովումն ու կարգավիճակը Հայաստանի 
համար եղած են եւ կը մնան բացարձակ գերակա-
յութիւններ»,- ընդգծած է Զոհրապ Մնացականեանը:

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարը 
ընդգծած է, որ ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակա-
մարտութիւնը ոչ թէ կրօնական կամ տարածքային 
վէճ է, այլ, ամէնէն առաջ, ցեղասպանութիւնը 
կանխելու հնարաւորութիւն: «Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդիրի առանցքը կը կազմէ Արցախի 
ժողովուրդի մարդու իրաւունքներու եւ հիմնարար 
ազատութիւններու, սեփական հայրենիքի մէջ իր 
ճակատագիրը ազատ տնօրինելու անօտարելի 
իրաւունքը: Սա կը վերաբերի Արցախի 150 հազար 
բնակչութեան ֆիզիքական, կենսական անվտան-
գութեան, կեանքի իրաւունքին»,- նշած է ՀՀ 
արտաքին գործոց նախարարը:

Միրոսլաւ Լայչաքը իր հերթին վերահաստատած 
է, որ նոյնինքն Մինսքի խումբը կը մնայ հակա-
մարտութեան կարգաւորումի հարցին մէջ միջազ-
գային լիազօրութիւն ունեցող միակ ձեւաչափը: 
Կարգաւորումի գործընթացին հիմնական տրամա-
բանութիւնը անփոփոխ է: ԵԱՀԿ նախագահը 
Երեւանի մէջ կայացած ասուլիսին յիշեցուցած է 
հիմնական դրոյթները՝ ազգերու ինքնորոշումի իրա-
ւունք, տարածքային ամբողջականութիւն եւ ուժի 
կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում:

Մարտ 13-ին Երեւանի մէջ կայացած է Արցախի 
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար 
Մասիս Մայիլեանի  հանդիպումը  ԵԱՀԿ գործող նա-
խագահ,  Սլովաքիոյ Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարար Միրոսլաւ Լայչաքի հետ: ԵԱՀԿ 
գործող նախագահին խնդրանքով՝ Մասիս Մայիլ-
եանը ներկայացուցած է ազրպէյճանա-ղարաբաղ-
եան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորումի 
շուրջ արցախեան կողմի դիրքորոշումը: Եռակողմ 
բանակցութիւնները վերականգնելու անհրաժեշ-
տութենէն բացի՝ Մասիս Մայիլեանը կարեւորած է 
նաեւ նոր գաղափարներու մշակումը՝ խաղաղ 
գործընթացին մէջ իրական յառաջընթացի հաս-
նելու համար: Նախկին գաղափարներն ու մօտե-
ցումները, զորս յիշեցուցած են համանախագահները 
իրենց վերջին յայտարարութեամբ, այսօր փոխուած 

իրավիճակի մէջ արդէն արդիական չեն եւ պէտք է 
վերանայուին:Վերանայումի ենթակայ չեն մարդա-
սիրական հարցերը: Չկարգաւորուած հակամար-
տութիւնը պէտք չէ հակամարտութեան գօտիին մէջ 
գտնուողներու կենսական պայմանները սահմա-
նափակէ կամ խնդիրներ յառաջացնէ իրենց հիմ-
նարար իրաւունքները կենսագործելու գծով: Այս 
հարցին մէջ Մասիս Մայիլեանը մատնացոյց ըրած է 
միջազգային հանրութեան դերը՝ ի դէմս նաեւ 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի:

Մարդասիրական հարցերը ուղղակի կ'առնչուին 
ժողովուրդները խաղաղութեան նախապատրաստե-
լու թեզին հետ, որ աւելի աշխոյժ կը շրջանառուի 
վերջին ամիսներուն: Թէ ո՛վ աւելի շատ ընելիք ունի 
այս հարցին մէջ, միջնորդ երկիրներէն երկուքը 
յայտարարեցին պաշտօնապէս: Առաջին յայտա-
րարութիւնը Մոսկուայէն հնչեց: Ռուսիոյ արտաքին 
գործոց նախարարութիւնը կոչ ըրաւ իր ազգութեամբ 
հայ եւ Հայաստանի հետ կապ ունեցող քաղաքա-
ցիներուն՝ ձեռնպահ մնալու Ազրպէյճան այցելելէ, 
քանի որ այդ երկրի սահմանապահ ծառայութիւն-
ները անոնց համար կրնան խնդիրներ ստեղծել: 
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ հարցը կար-
գաւորելու Մոսկուայի կոչերը կ'անտեսուին Պաքուի 
կողմէ: Թեման ընդլայնեց Ուաշինկթընը: Միացեալ 
Նահանգներու պետական քարտուղարութեան 
ժողովրդավարութեան, մարդու իրաւունքներու եւ 
աշխատանքի հարցերով յանձնախումբը ամէնամ-
եայ զեկոյցին մէջ նշած է, որ նման խնդիրներու կը 
բախին Ազրպէյճան այցելող բոլոր հայերը՝ անկախ 
անկէ, թէ ո՛ր երկրի քաղաքացի են: Ինչպէս կ'ըսեն, 
մեկնաբանութիւնները աւելորդ են:

Այս տրամադրութեամբ ալ կը նախապատ-
րաստուի Փաշինեան-Ալիեւ առաջին պաշտօնական 
հանդիպումը: Տեղն ու վայրը դեռ չեն յայտարարուած: 
Հայկական կողմին մօտեցումները անփոփոխ են: 
Նիկոլ Փաշինեան զանոնք ներկայացուցած է 
Ստեփանակերտի մէջ անվտանգութեան խորհուրդ-
ներու համատեղ նիստին:

Այդ առթիւ Պաքուի արձագանգն ալ որոշակի 
շարժում ստեղծեց: Նախ յայտարարուեցաւ, որ 
բանակցութիւններու ձեւաչափին մասին քննարկում 
չի կրնար ըլլալ, յետոյ յայտարարեցին, որ հայկական 
կողմը կրնայ քննարկումի ներկայացնել որեւէ 
հարց, բայց Պաքուն ալ իր մօտեցումը չէ փոխած: 
Վերջին յայտարարութեան հեղինակը Էլմար Մա-
մետովն էր: Ան հաստատեց, որ Փաշինեան-Ալիեւ 
հանդիպումը, ամէն պարագայի, կը կայանայ: Տեղն 
ու ժամանակը դեռ չեն յայտարարուիր:

Ստեփանակերտ

Կարեւոր Պատգամը Ստեփանակերտէն՝ Փաշինեան Ալիեւ 
Հանդիպումին Ընդառաջհամարում ընդգծել՝ Հայաստանի Հանրապետու-

թիւնը եղել է, կայ եւ կը մնայ Արցախի անվտան-
գութեան թիւ մէկ երաշխաւորը եւ կը շարունակի իր 
ներգրաւուածութիւնը խաղաղութեան գործընթա-
ցում»:

Հելսինկեան եզրափակիչ փաստաթուղթի երեք 
դրոյթները՝ ուժի կամ անոր սպառնալիքի չկիրա-
ռումը, ազգերու ինքնորոշումի իրաւունքն ու տա-
րածքային ամբողջականութեան սկզբունքը, բա-
նակցութիւններու համար հիմք ընդունելուն 
Երեւանը սկզբունքօրէն դէմ չէ, նշած է Հայաստանի 

վարչապետը, պարզապէս անհրաժեշտ է յստակ 
ձեւակերպել ու բացառել ոեւէ մէկուն կողմէ անոնց 
տարընթերցումը: Ժողովուրդները խաղաղութեան 
նախապատրաստելու յանձնառութեան պարագա-
յին նոյնպէս պէտք է գործէ բոլորին կողմէ ու 
համաժամանակեայ սկզբունքը:

Համատեղ նիստին ընդգծուած է, որ Լեռնային 
Ղարաբաղի հիմնահարցի ծիրէն ներս Արցախի 
անվտանգութեան ապահովումն ու կարգավիճակը 

հայկական կողմերուն համար եղած են ու կը մնան 
բացարձակ գերակայութիւններ: Կարեւորուած է 
խաղաղութեան մթնոլորտի ձեւաւորումը, վտանգ-
ներու նուազումը եւ միջադէպերու կանխարգիլումի 
համակարգերու եւ փոխվստահութեան ամրապըն-
դումի միջոցառումներու ներդրումը, ինչպէս որ 
ամրագրուած է Տուշանպէի, իսկ մինչ այդ նաեւ 
Վիեննայի ու Սանթ Փեթերսպուրկի գագաթնա-
ժողովներուն:
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Ինչպէ՞ս Հասնիլ Եւրոպական Միութիւն
Ծնունդներու սակաւութիւն, մշակութային ու 

հասարակական յարաբերութեանց մէկ այլ որակ 
արձանագրած, տնտեսական ուռճացում ապրած ու 
ծերացած ցամաքամասի՝ Եւրոպայի եւ զայն 
առաջնորդող Եւրոպական Միութեան (հիմնուած է 
1993 թուականի Նոյեմբեր 1-ին: Յայտնի է նաեւ 
«երեք սիւներ» անուամբ, պարզ այն պատճառով, 
որ սոյն բարձրագոյն կառոյցը հիմնուած է նա-
խապէս գոյութիւն ունեցող եւրոպական երեք՝ 
«Ածուխի եւ պողպատի եւրոպական միութիւն», 
«Աթոմային ուժանիւթի եւրոպական միութիւն» եւ 
«Եւրոպական տնտեսական միութիւն» համայնք-
ներու հիման վրայ՝ անոնց աւելցնելով նաեւ 
արտաքին միասնական քաղաքականութիւնը եւ 
քաղաքական ու իրաւական համագործակցութիւնը) 
կորիզը կազմող գերտէրութեանց (միասնական 
կառուցուածքով քաղաքական միաւորում՝ Եւրո-
պական Միութիւն ստեղծելու նպատակով, անդամ 
երկիրները մասամբ հրաժարած են իրենց ազգային 
ինքնիշխանութենէն)  քաղաքա-տնտեսական ըն-
դարձակումին ու թափանցումին եւ մարդկային երի-
տասարդ, գործարար ու ստեղծագործ ներուժով Եւրո-
պան պատուաստելու գործընթացին սկզբունքօրէն 
«չի հակասեր» Եւրոպական Միութեան սահմաններու 
ընդարձակումը դէպի Փոքր Ասիա եւ Այսրկովկաս... եւ 
ինչու չէ նաեւ Ափրիկեան Միջերկրածովեան երկիր-
ներ: Սակայն ներկայացուցչական ժողովրդավարու-
թեան վարչակարգի ներքին համակարգով ղեկավար-
ւող, եօթը պաշտօնական ենթակառուցուածքային 
միաւորումներ ունեցող (Եւրոպական խորհրդարան, 
Եւրոպական խորհուրդ, խորհրդարան, Եւրոպական 
յանձնաժողով, Եւրամիութեան արդարադատու-
թեան դատարան, Հաշիւներու դատարան եւ Եւրո-
պական կեդրոնական պանք), այսինքն՝ գերտնտեսա-
կան ու քաղաքական համակարգ վայելող սոյն 
կառոյցին՝ ԵՄ-եան որքանո՞վ պատշաճ պիտի ըլլայ 
ծաւալողական քաղաքականութեան պտղալիութիւնը, 
մասնաւորապէս Թուրքիոյ եւ Այսրկովկասեան երկիր-
ներու հետ, երբ վերջիններուս տնտեսա-քաղաքական 
ընթացքը ոչ միայն արկածախնդրական, յարափոփոխ 
ու անկայուն է, այլեւ որոշ պարագաներու նաեւ 
հակասական ԵՄ-եան սահմանադրական կարգին:

Չնայած ներկայիս 28 երկիրներէ բաղկացած եւ 
աւելի քան կէս միլիառ բնակչութիւն ունեցող Եւրո-
պական Միութիւնը, ինքնին Ամսթըրտամի {ստորագըր-
ւած է 1997 թուականի Հոկտեմբեր 2-ին (ուժի մէջ 
մտած է 1999 թուականի Մայիս 1-ին)}  եւ Լիզպոնի 
(ստորագրուած է 2007 թուականի Դեկտեմբեր 13-
ին) համաձայնագրերուն միջեւ ինկած ժամանակա-
հատուածին լուրջ տնտեսա-քաղաքական, իրաւական 
եւ սահմանադրական բարեփոխումներու աշխոյժ 
գործընթաց մը ապրեցաւ եւ միաժամանակ տարած-
քային ընդարձակում արձանագրեց՝ իր կազմին մէջ 
առնելով Արեւելեան Եւրոպայի 10 նոր երկիրներ՝ 
Էսթոնիան, Լաթվիան, Լիթուանիա, Լեհաստանը, 
Չեքիան, Հունգարիան, Սլովաքիան, Սլովենիան, Մալ-
թան եւ Կիպրոսը, ապա եւ 2007 թուականի սկիըզբ-
ներուն՝  Ռումանիան եւ Պուլկարիան, այնուհանդերձ 
2008 թուականէն տնտեսական ճգնաժամ ապրող 
ԵՄ-եան չխանգարեց, որ 2013 թուականի Յուլիս 1-ին 
իր կազմին մէջ առնէ 28-րդ անդամ երկիր մը՝ 
Հորվաթիան եւ յորդորէ նաեւ այլ երկիրներու, որ 
անդամակցին սոյն միութեան՝ առանց հաշուի 
առնելու, որ ան կը դիմակայէ այնպիսի ներքին ու 

արտաքին մարտահրաւէրներ, ինչպիսիք են՝ Լիզպոնի 
համաձայնագիրը, Պալքանեան ու Այսրկովկասեան 
երկիրներու եւ Թուրքիոյ մերձեցումը, ինչպէս նաեւ 
պրեքսիթը {Brexit (a portmanteau of «British» and 
«exit»)՝ Միացեալ Թագաւորութեան հեռացումը 
Եւրոպական Միութենէն}:

Խորհրդային միութեան փլուզումի պաշտօնական 
յայտարարութեան զուգընթաց (Տեղի ունեցած է 1991 
թուականի Դեկտեմբեր 26-ին՝ ԽՍՀՄ գերագոյն 
խորհուրդի հանրապետութեանց խորհուրդին կող-
մէ ընդունուած որոշումին համաձայն), «անկախու-
թիւն» հռչակած Հայաստանի Հանրապետութիւնը, իր 
նախորդ տնտեսա-քաղաքական ձախորդ փորձը 
ետեւը ձգած, նոր տնտեսութեան, արդարադատու-
թեան, պետական կառավարման ոլորտներու բարե-
փոխումներու իրականացման, ժողովրդավարական 
հասարակութեան կայացման, մարդու իրաւունքներու 
եւ հիմնարար ազատութիւններու պաշտպանութեամբ 
զբաղող հիմնարկներու ամրապնդման, զուգընթացա-
բար տարիներու կուտակած աշխարհիկ կենսաձեւի եւ 
մշակութային ու գիտական ոլորտներու առաւել զար-
գացման  գործընթացին, կամայ իր հայեացքը որո-
շակիօրէն շեղեց Մոսկուայէն դէպի Պրիւքսել՝ առանց 
հոգեբանականօրէն եւ գործնականօրէն վերջնակա-
նապէս թօթափելու նախորդ հասարակարգէն ժառան-
գած անբաղձալի ողջ ոստիկանական, կաշառա-
կերութեան, անպատասխանատուութեան ու 
հաւատազուրկ աւանդը:

Նորանկախ եւ ազատ տնտեսական շուկայ նետ-
ւած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ տնտեսա-
քաղաքական գործակցութեան տասնամեակներու 
փորձ կուտակած Եւրոպական Միութեան միջեւ 
գործակցութիւնը դեռեւս համակարգուած էր 1996 
թուականին ստորագրուած եւ 1999 թուականին ուժի 
մէջ մտած «Գործընկերութեան եւ գործակցութեան 
մասին» համաձայնագրով: Չնայած Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը 1991 թուականի Դեկտեմբեր 21-
էն (համաձայնագրի վաւերացումը տեղի ունեցած է 
1992 թուականի Փետրուար 18-ին) անդամ էր Անկախ 
պետութիւններու համագործակցութեան (ԱՊՀ) եւ 
2015 թուականի Յունուար 2-էն՝ Եւրասիական տնտե-
սական միութեան (ԵՏՄ), ինչպէս նաեւ Արցախեան 
հիմնահարցի առկախ վիճակը կը սպառնայ մեր 
փոքրիկ Հանրապետութեան անկախութեան եւ ողջ 
ազգի գոյընթացին, այնուհանդերձ, 2017 թուականի 
Նոյեմբեր 24-ին Պրիւքսելի մէջ կայացած Արեւելեան 
գործընկերութեան 5-րդ գագաթնաժողովի շրջանակ-
ներուն, ստորագրուեցաւ ութ գլխաւոր ենթավերնագ-
րերէ բաղկացած (Նոր աշխատատեղերու ստեղծում, 
Առեւտուրի նոր հեռանկարներ, Աւելի արդար 
կարգաւորումներ, Միջոցներու արդիւնաւէտութեան 
բարձրացում, Անվտանգութեան մակարդակի բարձ-
րացում, Աւելի մաքուր շրջակայ միջավայր, Կրթու-
թեան կատարելագործում եւ գիտահետազօտական 
հնարաւորութիւններու ընդլայնում եւ Ժողովրդա-
վարութեան ու մարդու իրաւունքներու ամրապնդում)՝ 
ՀՀ-ԵՄ «Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկե-
րութեան» համաձայնագիրը, որուն 2018 թուականի 
Յունիս 21-ի անդրանիկ նիստին մասնակցեցաւ ար-
տաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի 
գլխաւորած ՀՀ-եան պաշտօնական պատուիրակու-
թիւնը՝ տնտեսա-քաղաքական նոր հորիզոններ բա-
նալով հայրենի ու աշխարհասփիւռ հայութեան առջեւ:

Իսկ երկիր մոլորակի 30 պետութեանց, ութ 
տարածքային ինքնակառավարման մարմիններու եւ 
եօթը համաշխարհային կազմակերպութեանց կողմէ 

ցեղասպան ճանչցուած Օսմանեան Թուրքիոյ ժա-
ռանգութիւնը հաւատարմօրէն շարունակող եւ 1949 
թուականէն Եւրոպայի խորհուրդի առաջին ան-
դամներէն մէկը դարձած Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը 
Եւրոպական Միութիւն մտնելու համար յայտ ներ-
կայացուցած է տակաւին եւրոպական երեք համայնք-
ներու {Եւրոպական տնտեսական համագործակ-
ցութիւն (ԵՏՀ), Ածուխի եւ պողպատի եւրոպական 
միաւորում (ԱՊԵՄ) եւ Եւրաթոմ կազմակերպութեանց 
միաձուլումով ստեղծուած են Եւրոպական համայնք-
ները} գործադիրներուն՝ Եւրոպական յանձնաժողովի 
(ԵՅ) եւ Եւրոպական միութեան խորհուրդի (ԵՄԽ) 
միջոցաւ 1986 թուականի Փետրուարին Եւրոպական 
միակ ակտի կնքումին համընթաց (գործունէութեան 
մէջ մտած է 1987 թուականի Յուլիսին): Սակայն 
իրենք զիրենք նոր օսմանցիներ հռչակած եւ պահ-
պանողական հոսքի աջակեդրոն կազմակերպութիւն 
յայտարարած «Արդարութիւն եւ զարգացում» կու-
սակցութիւնը իր ձեւաւորումէն, երկրի ղեկը ստանձ-
նելէն եւ «դրացի երկիրներուն հետ զերօ խնդիրներ» 
բանաձեւը ընդունելէն եւ յայտարարելէն ետք, իր 
հետագայ գործընթացով ոչ միայն կենսագործեցին 
«դրացիներուն հետ զերօ յարաբերութիւններ» 
տարբերակը, որ ի յայտ եկաւ «արաբական գարուն» 
կոչեցեալ խառնիճաղանճի վժվժուկներու առաջին 
իսկ օրերէն (Թուրքիան ոչ միայն մեղսակից, այլեւ 
գործակից է իր սահմաններէն Սուրիա թափանցած 
հազարաւոր ահաբեկչական տարրերու զինումին ու 
աշխուժացումին, «Իսլամական պետութեան» աջակ-
ցութեան, հազարաւոր Սուրիոյ քաղաքացիներու 
սպանդին ու տեղահանութեան, բիւր բնակավայ-
րերու աւերումին եւ...), այլեւ երկրէն ներս մարդու 
հիմնարար իրաւուքներու եւ օրէնքի գերակայութեան 
շարունակական խախտումներուն պատճառով 
(մասնաւորապէս 2016 թուականին Թուրքիոյ մէջ 
տեղի ունեցած զինուած յեղաշրջումի փորձէն եւ 
իշխանութեան կողմէ կատարուած զանգուածային 
ձերբակալութիւններէն ետք), հարկադրեցին ԵՄ-
եան ղեկավար մարմիններուն, որ 2016 թուականին 
դադրեցնեն անդամակցութեան բանակցութիւնները: 
Վերջապէս, ըստ Անատոլու գործակալութեան 2017 
թուականի տուեալներուն՝ թուրք հասարակութեան 
ԵՄ-եան նկատմամբ տածած վստահութեան 
մակարդակը բաւական նուազած է. «Եթէ 2000 
թուականին ան 79% էր, ապա 2010-ին այդ ցուցանիշը 
նուազած է՝ հասնելով 42%-ի: Չնայած 2015 թուականին 
վերաճած եւ հասած էր 65%-ի, ապա 2016-ին անկում 
արձանագրելով հասած է 46%-ի»: Այսպիսով, 
յարաբերութեանց վստահելիութեան երկկողմանի 
պղտորումը պէտք է փնտռել թրքական ժառանգա-
կանութեան մէջ:
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Ես պիտի ապրիմ այնպիսի հայրենիքի մը մէջ, 
ուր հնագոյն քաղաքակրթութեան պատկանող

 իւրաքանչիւր հայ մարդ դառնայ 
ժամանակակից քաղաքակրթութեան փարոսը:

Պէտք է ընդունինք, որ Թուրքիոյ պատմա-
քաղաքական շրջադարձերը անկասկած, որ իրենց 
անդրադարձներն ունեցած են ոչ միայն տարա-
ծաշրջանային երկիրներու հասարակա-տնտեսա-
քաղաքական ընթացքին վրայ, այլեւ լրջօրէն 
ուշադրութիւնը հրաւիրած եւ զբաղեցուցած են 
գերտէրութեանց քաղաքական, դիւանագիտական, 
գաղտնի սպասարկութեանց, ռազմական եւ ռազ-
մա-արդիւնաբերական համապատասխան մար-
միններուն, պարզ այն պատճառով, որ այսօր 
Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան, եւ 
Հիւսիսաթլանթեան դաշինքի անդամ, Տնտեսական 
համագործակցութեան եւ զարգացման կազմա-
կերպութեան, Եւրոպայի անվտանգութեան եւ հա-
մագործակցութեան կազմակերպութեան (ԵԱՀԿ), 
Իսլամական վեհաժողով կազմակերպութեան 
(ԻՎԿ) եւ G20-ի {Քսանի խումբ, (Group of Twenty 
Finance Ministers and Central Bank Governors), 20 
տնտեսութիւն (19 ազգային տնտեսութիւն եւ ԵՄ)}  
հիմնադիր անդամ, «Արդարութիւն եւ զարգացում» 
կուսակցութեան (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
հովանին վայելող եւ 2017 թուականէն կառավարման 
նախագահական ձեւ որդեգրած (մինչեւ 2017 
թուականի սահմանադրական բարեփոխումներու 
հանրաքուէն, Թուրքիան եղած է խորհրդարանական 
Հանրապետութիւն) Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը 
իր 783,356 քառակուսի քիլոմեթր տարածքով, 
աւելի քան 82 միլիոն բնակչութեամբ եւ արձա-
նագրած տնտեսական լուրջ նուաճումներով, իրա-
կան եւ անուանական համախառն ներքին եկա-
մուտի ցուցանիշերով (GDP կամ GDI) կը դասուի 
երկիր մոլորակի 15-րդ եւ 17-րդ պետութիւնը {2019 
թուականի տուեալներով՝ Թուրքիան ունի ընդհանուր 
2.373 թրիլիոն ամերիկեան տոլարի գնողունակու-
թեան համարժէքութեամբ համախառն ներքին 
արդիւնք (GDP) կամ գնողունակութեան համարժէքու-
թեամբ համախառն ներքին եկամուտ (GDI) եւ ընդ-
հանուր 631 միլիառ ամերիկեան տոլարի անուանա-
կան համախառն ներքին եկամուտ (GDI)}:

Թուրքիոյ իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» 
երիտասարդ քաղաքական կուսակցութեան հիմ-
նադիր Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի գլխաւորած 
Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը վերջին զոյգ տաս-
նամեակներուն ինչպիսի՞ հէնքային կառոյցներու 
վստահելով կրցաւ ազդու ռազմա-քաղաքական 
դիրք ունենալ Մերձաւոր Արեւելեան  տարածա-
շըրջանին մէջ եւ միջազգային ինչպիսի՞  բանակ-
ցային խաղաքարթեր կրցաւ պոկել նախօրօք 
պատրաստուած «արաբական գարուն» կոչեցեալ 
անդէմ, արիւնալի, աւերիչ ու հիւծող սանդար-
մետէն: Իսկ Ռեճեփին սերնդակից մեր հայրենիքի՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան ղեկն ստանձնած 
քաղաքական այրերն ու տարածաշրջանային հայ 
դասական քաղաքական կուսակցութեանց «ղեկա-
վարները» զուգընթացաբար մեր ազգային անվը-
տանգութիւնը անխոցելի դարձնելու, համազգային 
մնայուն շահեր հետապնդող ճակատ ստեղծելու եւ 
զայն ամրակալելու, ինչպէս նաեւ երկիրի բարգա-
ւաճման զարկ տալու համար ինչպիսի՞ վահանակներ 
ու հնարքներ ի գործ դրին եւ որքանո՞վ կրցան 

օգտուիլ մեր հազարամեակներու կուտակուած 
փորձէն:

Թրքական Հէնք Եւ Հայկական Ողո՞րմ
Տակաւին դար մը առաջ արեւմտեան գերտէու-

թեանց ռազմա-քաղաքական դաշտ ինկած, քա-
ռամեայ անկախութեան պատերազմի մէջ խռուած 
եւ լուրջ տարածքային կորուստներ արձանագրած 
(Թրակիա, Էգէեան ծովու կղզիներ, Կիպրոս, Եգիպ-
տոս եւ արաբական տիրույթներ՝ Պաղեստին, Սուր-
իա, Իրաք եւ Հիճազ) օսմանեան Թուրքիան նոր եւ 
«զարմանալիօրէն» արեւմտամէտ աշխարհա-
հայեացքով 1923 թուականի Հոկտեմբեր 29-ին 
հռչակելով իր անկախութիւնը՝ հանրապետական 
կառավարման համակարգով եւ Թուրքիոյ Հան-
րապետութիւն անուամբ, (մինչ այդ 1923 թուականի 
Յուլիս 24-ի Լոզանի պայմանագրով միջազգային 
հանրութեան կողմէ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը 
արդէն իսկ ճանչցուած էր, որպէս Օսմանեան կայս-
րութեան իրաւայաջորդ, ի հաշիւ դրացի պետու-
թեանց) ուժգնօրէն նետուեցաւ համաշխարհային 
քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական դաշտ՝ 
իրեն հետ կրելով անցեալի կայսերական «բարքը», 
նուաճողական ձգտումները, ազգային ծաւալողա-
պաշտ ժառանգականութիւնը եւ գոյապայքարի 
բնազդաին ունակութիւնը: Թուրքիան տասնամ-
եակներու ընթացքին դառնալով երկիր մոլորակի 
համաշխարհային կարեւորագոյն կազմակերպու-
թեանց ու կառոյցներու անդամ եւ հիմնադիր 
անդամ, դիմակայելով ներքին ու արտաքին բազում 
տնտեսա-քաղաքական ցնցումներ՝ երբեք իր 
պատմական յիշողութենէն չջնջեց համաիսլամական 
եւ համաթուրանական լայնածաւալ տնտեսա-քա-
ղաքական պետական միաւորում ստեղծելու գաղա-
փարն ու ձգտումները, եւ պատեհ առիթին «լուռ 
յեղափոխութեամբ» ծնունդ տուաւ Նոր օսմանցիներ՝ 
«Արդարութիւն եւ Զարգացում» պահպանողական 
հոսքի աջակեդրոն հայեացքներ ունեցող իշխող 
կուսակցութեան, որ իր 18-ամեայ շրջադարձային 
գործընթացով եւ անձնիշխանական առաջնորդու-
թեամբ (autocracy) ոչ միայն շրջազարդ մը դարձաւ 
սահմանամերձ թրքական տարրերուն եւ տարա-
ծաշրջանային իսլամական արմատական կազմա-
կերպութեանց համար, այլեւ իր վրայ բեւեռեց 
միջազգային հանրութեան ակնթարթային անու-
շադրութենէն սթափած ողջ ռազմա-քաղաքական 
զանգուածը: 

Միւս կողմէն 20-րդ դարու առաջին ցեղասպա-
նութեան ենթարկուած հայ ազգը զոհողութիւններու 
մեծ գինով իր պապենական հայրենիքին մէկ 
տասներորդ տարածքին վրայ հազիւ թէ սկսած էր 
հանրապետական միաւոր մը ստեղծել ու զայն 
ամրապնդել, յեղակարծօրէն տարածքային մեծ 
կորուստներ ունենալով՝ դարձաւ աշխարհակուլ 
խելագարուած ամբոխներու՝  համայնավարական 
միակուսակցական համակարգի, խորհրդային 
«երկաթեայ վարագոյրի» տասնհինգ վասալներէն 
մէկը՝ շուրջ եօթ տասնամեակ կորսնցնելով իր 
ազգային ու պետական ինքնուրոյնութիւնն ու 
«ինքիշխանութիւնը»: Իսկ Խորհրդային միութեան 
փլուզումէն ետք, երիտասարդ ու հիւանդ հայրիկի՝ 
Ռուսաստանի ճիրաններէն «մազապուրծ եղած» եւ 
«անկախութիւն» հռչակած պառաւ որդին՝ Հայաս-
տանի Հանրապետութիւնը, ոչ միայն ինքզինք 
շրջապատուած գտաւ թրքական ցեղերով (Շուրջ 
800 հազար կովկասի թաթարներ կամ ազերիներ 
կ'ապրին Հայաստանի Հանրապետութեան արեւ-

մըտեան սահմանակից Թուրքիոյ՝ Կարսի մարզի եւ 
Իգդիրի մէջ. իսկ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրա-
պետութեան մէջ շուրջ 400 հազար: Վրաստանի մէջ 
եւ մասնաւորապէս երկրի հարաւ եւ հարաւ-
արեւելեան շրջաններուն մէջ կը բնակին շուրջ 240 
հազար ազերիներ: Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան բնակչութեան մէկ քարորդը կազմող ազե-
րիներուն ընդհանուր թիւը կը հասնի 16-17 միլիոնի, 
որոնք մասնաւորապէս կը բնակին Արեւմտեան 
Ատրպէյճանի, Արեւելեան Ատրպէյճանի, Արդաբիլի 
եւ Զանճանի, ինչպէս նաեւ Համադանի, Ղազուինի 
եւ Թեհրանի մէջ: Իսկ ներկայիս Ատրպէյճանի 
Հանրապետութեան մէջ կ'ապրի շուրջ 9 միլիոն 
ազերի: Փաստօրէն, Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը աքցանի մէջ առած ազերիներուն ընդհանուր 
թիւը, ըստ ներկայ նախանիշերու, կը հասնի աւելի 
քան 27 միլիոնի), 

այլեւ տակաւին չձեւաւորուած քաղաքական ու 
ռազմական վահանակներով, խռուելով պարտադըր-
ւած Արցախեան պատերազմին մէջ եւ ենթարկուելով 
շրջափակման, յայտնուեցաւ մութ ու ցուրտ տարի-
ներու ճիւաղային մթնոլորտին մէջ՝ կորսնցնելով 
առանց այդ ալ չգոյացած ազգային տնտեսութիւնը, 
երկրի ապագան կերտող երիտասարդութեան 
ընտիր, ազգանուէր ու մարտնչող տարրի եւ 
մարդկային ներուժի զգալի մասը (Արցախեան 
պատերազմին տուինք շուրջ հինգ հազար զոհ եւ 
նոյնքան անյետ կորած: Զուգընթացաբար սկիզբ 
առաւ նաեւ անյաղթահարելի արտագաղթը): Հետա-
գայ զոյգ տասնամեակներուն քաղաքական 
վիժուածքներուն ու սաղմնաւորումներուն համըն-
թաց ծայր առած կաշառակերութիւնը, իշխող տար-
րերու ցուցաբերած ոչ հայանպաստ վարքագիծը եւ 
ներքին ու արտաքին աննպաստ տնտեսա-քաղա-
քական գործառնութիւնները, մէկ կողմէն արտա-
գաղթի դռներ բացին եւ միւս կողմէն համազգային 
դժգոհութեան ալիք յառաջացուցին, զորս Նիկոլ 
Փաշինեանի գլխաւորութեամբ սկիզբ տալով «Իմ 
քայլը» նախաձեռնութեան՝ վերաճեցաւ «թաւշեայ 
յեղափոխութեան»՝ յուսոյ ու վերապրելու նոր 
հորիզոնի մը առջեւ դնելով հայրենի եւ աշխար-
հասփիւռ հայութեան՝ իր «տնտեսական յեղափո-
խութեան» նախաձեռնութեամբ ու գործընթացով. 
միաժամանակ իր ուսերուն վրայ կրելով նուազա-
գոյնը նախորդ զոյգ տասնամեակներուն կու-
տակուած տնտեսա-քաղաքական եւ մշակութային 
վարակի, կաշառակերութեան ճարակի դարման-
ման եւ փակուղիի առջեւ յայտնուած Արցախեան 
հիմնախնդրի խաղաղ ու պատշաճ կարգաւորման 
ողջ պատասխանատուութիւնը:          

Հայաստանի Հանրապետութիւնը աքցանի մէջ առած 
ազերիներու բնակավայրերը
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Համերգ 
Տիգրան Մանսուրեան - 80. Չարենցի հետ

•21/03/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտու-

թեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040
•1000 - 3000 դրամ
Համերգ` նուիրուած Տիգրան Մանսուրեանի 

80-ամեակին
Հայաստանի պետական կամերային երգչա-

խումբ
Գեղ. ղեկավար եւ նուագախումբի ղեկավար՝ 

Ռոպերթ Մլքէեան
Ծրագիրին մէջ`
Տ. Մանսուրեան. «Արուեստ Քերթութեան», 

խօսք` Եղիշէ Չարենցի
Մաս Ա.- «Գիշերային երեք երգ», «Գիշերը», 

«Անքնութիւն», «Ես վախենում եմ»,
Մաս Բ.- «Կանացի երեք դիմանկար», «Էմալէ 

պրոֆիլը Ձեր», «Ծիածանը», «Մանոն Լեսկօ», Մաս 

Գ.- «Աշնան երեք երգ», «Քամին», «Ճափոնական 
թանկաներ», «Աշնան երգ», Մաս Դ.- «Եւ կիջնի 
լռութիւն»:

Մինչեւ 6 տարեկան երեխաներու մուտքը 
կ'արգիլուի:

Ներկայացում 
Տղաները չափն անցնում են կամ Էթիւտ 

կանանց մասին

•19/03/2019 19:00
•Երեւանի պետական կամերային թատրոն
•Մաշտոցի պող. 58, (+374 10) 566 070, (+374 

10) 587 844
•1000 - 4000 դրամ
Առաջին ներկայացում
Անպատասխանատու ներկայացում
Փիեսի հեղինակ՝ Արա Երնջակեան
Բեմադրիչ՝ Արշալոյս Յարութիւնեան
Դերեր՝
Ռաֆայէլ Երանոսեան, Սենիկ Բարսեղեան, 

Ներսէս Մարկոսեան

«…Ոչ բոլոր կանայք գեղեցիկ են։ Կան նաեւ 
չնաշխարհի՜կ գեղեցկուհիներ։ Չկան տգեղ 
կանայք։ Կան կարճատես տղամարդիկ»:

Իուարշայի սուրը

•23/03/2019 19:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի պատանի 

հանդիսատեսի թատրոն
•Հասցէ՝ Մոսկովեան 3,  (+374 10) 563 127, 

563 092
•1000 - 2000 դրամ
Ուրարտական առասպել
Ներկայացումը կը նուիրուի Էրեբունի-Երե-

ւանի 2800 ամեակին

Ցուցադրում 
Լոյսի մոլորակ. մօր եւ մանկան էքսփօ-

կոնֆերանս

•23/03/2019 10:00
•Meridian Expo & Event Centre
•Ոսկերիչներու 1 Հեռ. (+37455) 001 661
•Մուտքը ազատ է 

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ
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18

Կարապետ (Շառլ) Ադամեան
(1872 – 1947)
«Գափ տը Այի մէջ. Լազուր ափ
(Քոթ Տազիւր)»
Ադամեան ծնած է Կ. Պոլիս։ Կրթութիւնը ստացած է Վենետիկի Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարանը, հետեւած է նկարչութեան՝ 
աշակերտելով փրոֆեսորներ Անթոնիօ Փայոլեթիին եւ Փիեթրային (1887-1893)։ Յաճախած է նաեւ Գեղարուեստի ակադեմիան, 
սակայն առանց աւարտելու վերադարձած է Պոլիս։ Այստեղ 1895 թուականի դէպքերու նախօրեակին կազմակերպած է իր նկարներուն 
առաջին ցուցահանդէսը, որ անցած է աննկատ՝ քաղաքական ծանր մթնոլորտին պատճառով։
1897 թուականին մեկնած է Փարիզ, զբաղած է գիրքերու նկարազարդումով մինչեւ առաջին համաշխարհային պատերազմի 
տարիները։ Աշխատակցած է ֆրանսական «Իլիւսթրասիոն», «Լը մոնտ իլիւսթրէ» եւ այլ պարբերականներու։ Սկսած 1903 
թուականէն, պարբերաբար մասնակցած է Փարիզի «Նասիոնալ» գեղարուեստական ընկերութեան տարեկան ցուցահանդէսներուն՝ 
բնանկարներով, դիմանկարներով եւ այլն։ 1927 թուականէն եղած է այդ ընկերութեան անդամ։ Իր նկարները ցուցադրուած են 
Եւրոպայէն մինչեւ Ամերիկա, Ճափոն եւ այլուր՝ ամէնուրեք արժանանալով մամուլի բարձր գնահատականին։
Գործերէն կը պահուին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան եւ այլ թանգարանները, Հայաստանի ազգային պատկերասրահը։
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ՊԱՇՏՕՆԵԱՆԵՐՈՒ ԿԱՐԻՔ
Ազգային Առաջնորդարանը կարիքը ունի ընկերային ծառայողի մը, 
պահակի մը եւ «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահի օգնականի մը։
Հետաքրքրուողները դիմումնագիրները կրնան ուղարկել info@
armprelacylb.org հասցէին եւ կամ հեռաձայնել 70-258301 թիւին։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ø²Ð²¼¸
Երէցկին Գրետա Մարգարեան-Զղջանեան
Փոքրիկն Վիքթորիա Զղջանեան
Փոքրիկն Եղիա Զղջանեան
Տէր եւ տիկին Սահակ եւ Ծովիկ Զղջանեան եւ զաւակը՝

Մկօ (Լիբանան)
Տիար Յարութիւն Զղջանեան
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի եւ Անահիտ Մարգարեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Սուզաննա Մարգարեան (Հայաստան)
Տէր եւ տիկին Էտկար եւ Շաղիկ Մարգարեան (Հայաստան)
Տիկին Արուսեակ Սիւլահեան
Տէր եւ տիկին Մկօ եւ Լիւսի Պարտիզպանեան
Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Մարգրիտ Պարտիզպանեան (ԱՄՆ)
Տէր եւ տիկին Նազարէթ եւ Սիլվի Թնկրեան (Գանատա)
Տիկին Լուսին Պարտիզպանեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ Կարապետեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Լեւոն Կարապետեան (Լիբանան)
Տիկին Մատլէն Շէմմէսեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Ժան եւ Լուսին Նարեկեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Սալբի Իշխանեան
Տէր եւ տիկին Եսայի եւ Մարիա Գամպէրեան (Շուէտ)
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Ալինա Ճաքնուզ (Գանատա)
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Անի Սալոբեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Մելքոն եւ Յասմիկ Շուշանեան
Տիկին Անայիս Ատուրեան
Տէր եւ տիկին Գօգօ եւ Նայիրի Ֆրնքեան
Տէր եւ տիկին Պաղտիկ եւ Շուշիկ Քիւլիւմեան
Տիկին Էվլին Նագգաշեան
եւ համայն ազգականներն ու բարեկամները կը գուժեն իրենց հարազատին

ՀՈԳԵԼՈՅՍ 
Տ. ԵԶՆԻԿ ՔԱՀԱՆԱՅ ԶՂՋԱՆԵԱՆԻ

Վախճանումը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019-ին:
Վերջին օծումը եւ թաղման կարգը կատարուեցան Շաբաթ, 16 
Մարտ 2019-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին, յընթացս ս. եւ անմահ 
պատարագի, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Վիլլաներ, Հալէպ:
Վախճանեալ քահանայ հօր մարմինը հանգչեցաւ Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019-ի առաւօտեան ժամը 10:00-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 5:00:
Գերաշնորհ սրբազան հայրն ու Ազգային իշխանութիւնը ցաւակ-
ցութիւն ընդունեց յետ թաղման արարողութեան ինչպէս նաեւ 
Կիրակի, 17 Մարտ 2019-ի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ ներքնասրահը:  

* * * *
Տ. Եզնիկ Քահանայ Զղջանեանի վախճանման տխուր առիթով 
«Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հոգելոյս 
տէր հօր հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ 
ի մասնաւորի Ընկ. եւ Տիկ. Սահակ եւ Ծովիկ Զղջանեաններուն եւ 
իրենց զաւակին՝ Մկոյին:

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Գաթիա Պչագճեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Կալինա Վարդերեսեան եւ զաւակը
Օրդ. Գարին Պչագճեան
Տէր եւ տիկին Սպա Շարպէլ եւ Նատին Թոք եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Մարօ Պչագճեան եւ զաւակունք
եւ համայն Պչագճեան, Պալիքեան, Վարդերեսեան, Թոք, Մոմճեան, 
Գուտուսեան, Պէրպէրեան, Կէօքկէօզեան, Պետրոսեան, Գոյապապ-
եան, Օհաննէսեան, Թոփուշեան, Գալենտէրեան, Վայվայեան, 
Աքըլեան եւ Սարաֆեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծհօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հա-
րազատին՝

ՍԱՄՈՒԷԼ (ՍԱՄԻԿ) ՅԱԿՈԲ ՊՉԱԳՃԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 16 Մարտ 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը 
10:00-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Երեքշաբ-
թի, 19 Մարտ 2019-ին՝ կեսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Սուրբ Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ, Ռմեյլ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Ֆըրն Էլ Շպպէքի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Երեքշաբթի, 19 եւ Չորեքշաբթի, 
20 Մարտին՝ կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, 
եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸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

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 
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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

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

¾ç 03

Boeing-ը Ներկայացուցած Է Պատմութեան Մէջ 
Ամէնէն Երկար Մարդատար Ինքնաթիռը. «CNN»
ընտանիքի] 10-12%-ով 
փոքր կ'ըլլան, քան մըր-
ցակիցներու նախօրի-
նակներունը»։ Նորագոյն 
օդանաւը առաջին թռիչ-
քը կը կատարէ արդէն 
մօտակայ ամիսներուն, 
իսկ պատուիրատունե-
րուն առաքումները կը 
սպասուին 2020 թուա-
կանին։


