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Մուսթաքպալ-Ազգային Ազատ Հոսանք Լարուածութիւնը 
Բացասաբար Կ'ազդէ Կառավարութեան Գործունէութեան 
Վրայ. Պըրրի

«Ալ Ժումհուրիա» տեղական օրաթերթի հաղորդ-
մամբ՝ Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդա-
րանի նախագահ Նապիհ Պըրրի մասնաւորաբար 
շեշտեց Մուսթաքպալ շարժումի եւ Ազգային ազատ 
հոսանքի միջեւ վերջերս ծայր առած լարուածութեան 
բացասական անդրադարձը կառավարութեան 
գործունէութեան վրայ: 

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
միջկուսակցական լարուածութեան մասին առաջին 
անգամ հանդէս եկաւ մեկնաբանութիւններով:

Նշենք, որ լարուածութեան մեկնակէտ հանդի-
սացաւ Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ բարեկա-
մական յարաբերութիւններու վերահաստատումին 
շուրջ թեր ու դէմ կարծիքներու եւ ռազմական նշա-
նակումներու հետ կապուած տարակարծութիւններու 
պատճառով:

Մուսթաքպալ շարժումը հակադիր դիրքորոշում 
ունի Սուրիոյ վարչակարգին հետ յարաբերութիւն-
ները վերականգնելու խնդրին շուրջ, մինչ Ազգային 
ազատ հոսանքը սուրիացի գաղթականութեան 
հայրենադարձութեան գծով կողմ է սուրիական 
կառավարութեան հետ գործակցելու գաղափարին: 

Աունի Հետ Յարաբերութիւնները Պիտի 
Չազդուին Քաղաքական Բախումներէն. 
Հարիրի

Ի տես Մուսթաքպալ շարժումի եւ Ազգային 
ազատ հոսանք կուսակցութիւններուն միջեւ ծայր 
առած լարուած իրավիճակին՝ Լիբանանի Հանրա-
պետութեան վարչապետ Սաատ Հարիրի հաւաս-
տեց, որ քաղաքական առկայ տարաձայնութիւններն 
ու բախումները որեւէ բացասական անդրադարձ 
պիտի չունենան նախագահ Միշէլ Աունի հետ 
յարաբերութիւններուն վրայ: ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

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

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

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

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

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

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

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

Մեծ Սերայլի մէջ մամլոյ ֆետրասիոնէն պատուի-
րակութեան մը հետ հանդիպումին վարչապետ 
Հարիրի ըսաւ, որ ինք այստեղ կը գտնուի «բացա-
ռապէս աշխատելու նպատակով»՝ ի հեճուկս ժամա-
նակ առ ժամանակ ծայր առնող լարուածութիւններու:

Այնուհետեւ վարչապետ Հարիրի անդրադարձաւ 
այն քաղաքական թէժ գոյավիճակի կարգաւորումին, 
որ ուղի հարթեց Աունի՝ Հոկտեմբեր 2016-ի ընտ-
րութեան եւ նոյն տարուան Դեկտեմբերին իր՝ 
որպէս վարչապետի վերանշանակումին:

«Չնայած երկրին մէջ քաղաքական ակնբախ 
տարակարծութիւններուն՝ նախագահ Աունի հետ 
հաղորդակցութիւնը անխափան կը շարունակուի»,- 
եզրափակեց Հարիրի:    

ՀՀ կառավարութեան հետ կը քննարկուի 89 
ներդրումային ծրագիր՝ շուրջ 2.7 միլիառ ԱՄՆ 
տոլարի ներդրումային ծաւալով: Այդ ծրագիրներէն 
42-ը՝ 774 մլն ԱՄՆ տոլարի ծաւալով, ըստ էութեան, 
կը գտնուին իրականացումի տարբեր փուլեր, 
միւսները կը գտնուին քննարկումի փուլը: Այս 
մասին յայտարարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան՝ Մարտ 19-ին գումարուած մամուլի 
ասուլիսի ներածական խօսքին մէջ։

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան ասուլիսի 
ներածական խօսքին մէջ նշած է.

«Բարեւ ձեզ, յարգելի գործընկերներ,
Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար:
Սա մեր երրորդ ասուլիսն է, հանդիպումն այս 

ձեւաչափով, եթէ չեմ սխալուում, եւ այս ընթացքում 
ես հնարաւորինս խուսափեցի յընթացս հարցերին 
պատասխանել, որպէսզի մեր այս հանդիպումն 
աւելի պահանջուած լինի: Մինչ ձեր հարցերին 
պատասխանելու փուլին անցնելը ցանկանում եմ 
երկու կարճ նկատառում անել եւ կիսուել մի 
նորութեամբ, որն այսօր առաւօտեան եմ ստացել.

2019 թուականի Փետրուարին 2018 թուականի 
Փետրուարի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապե-
տութիւնում հիպոթեկային վարկաւորման ծաւալն 
աճել է 100 տոկոսով: Մեր կառավարութեան 
կողմից իրականացուող ծրագրերի շրջանակում 
հիպոթեկային վարկաւորման աճը կազմել է 145 
տոկոս՝ Փետրուարը Փետրուարի նկատմամբ: 
Ընդհանրապէս այսօրուայ դրութեամբ երկրում հի-
պոթեկային վարկաւորման պորտֆելի ծաւալն աճել 
է 30 տոկոսով, եւ մասնագէտների գնահատմամբ՝ 
սա ահռելի աճ է: Ես ուզում եմ նկարագրել այն 
շղթան, որով այս թուերը պէտք է ազդեցութիւն 
ունենան իրական կեանքի վրայ. սա նշանակում է, 
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Կառավարութիւնը Կը Քննարկէ 
89 Ներդրումային Ծրագիր՝ 2.7 
Միլիառ ԱՄՆ Տոլար Ծաւալով. 
ՀՀ Վարչապետ Փաշինեանի 
Ներածական Խօսքը Ասուլիսին

Ազրպէյճանը Հայաստանի Հետ Սահմանին Նոր 
Զօրամաս Տեղակայած Է  

Ազրպէյճանը հայ-ազրպէյճանական սահմանի Ղազախ-Աղստա-
ֆա հատուածը նոր զօրամաս տեղակայած է: Տարածքը սահ-
մանակից է ՀՀ Տաւուշի մարզին:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնեն 
ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
Նոր զօրամասի տեղակայումին մասին յայտնած է Ազրպէյճանի 
սահմանային պետական ծառայութեան պետ Էլչին Ղուլիեւը:
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Ալեքսանդր Ռոտինեան 
Ալեքսանդր Ռոտինեան (անգլերէն՝ Alexander 

Rotinoff, ռուսերէն՝ Александр Ротинов, 20 Մարտ 
1875 – 26 Ապրիլ 1934), 19-րդ դարավերջի եւ 20-
րդ դարու սկիզբի հայազգի ճարտարագէտ եւ 
ճարտարապետ:

Ալեքսանդր Ռոտինեանը գործած է Կովկասի 
մէջ:

Հայ ճարտարապետ, ԽԸՀՄ ճարտարապե-

տական ակադեմիոյ թղթակից անդամ (1937), 
ՎԽԸՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ (1937), 
Թիֆլիսի գեղարուեստի ակադեմիոյ փրոֆեսոր 
(1926 թուականէն) Գաբրիէլ Տէր-Միքելեանի հետ 
միասին 1901-ին ձեռնարկած է Պաքուի մէջ 
հայկական եկեղեցւոյ շինարարութեան:

20-րդ դարու սկիզբին Ալեքսանդր Ռոտինեան 
իր ընտանիքին եւ որդիին՝ Միքայէլ Ռոթինոֆի 
հետ միասին անցած է Մեծն Բրիտանիա: Միքա-
յէլին զաւակը՝ Գէորգ Ռոթինոֆը 1952-ին հիմնած 
է Rotinoff Motors Ltd. ընկերութիւնը:

Ալեքսանդր Ռոտինեանը թաղուած է Լոնտոնի 
Պրոմփթընի գերեզմանատունը:
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Կառավարութիւնը Կը Քննարկէ 89 Ներդրումային Ծրագիր՝ 2.7 Միլիառ ԱՄՆ Տոլար Ծաւալով. ՀՀ Վարչապետ 
Փաշինեանի Ներածական Խօսքը Ասուլիսին

ՀՀ ԱԺ Պատուիրակութիւնը Հանդիպած Է Պեռլինի Ներկայացուցիչներու Պալատի Եւ Պունտեսթագի 
Գերմանիա-Հարաւային Կովկաս Խումբի Անդամներուն Հետ

¾ç 08

որ առաջիկայում մենք ունենալու ենք շինարա-
րութեան պահանջարկ: Սա իր հերթին բերելու է 
նոր աշխատատեղեր՝ ոչ միայն շինարարութեան 
ոլորտում, այլեւ շինանիւթերի արտադրութեան 
ոլորտում եւ ընդհանրապէս սպասարկման ոլոր-
տում եւ այդպէս շարունակ: Սա, կարծում եմ, շատ 
կարեւոր ցուցանիշ է, որն իր հերթին, բնականաբար, 
բերելու է գործազրկութեան կրճատման, նոր 
աշխատատեղերի բացման:

Ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել նաեւ, որ այս 
պահի դրութեամբ Հայաստանում առկայ է, կառա-
վարութեան հետ առնուազն քննարկուում է 89 
ներդրումային ծրագիր՝ շուրջ 2.7 մլրդ ԱՄՆ տոլարի 
ներդրումային ծաւալով: Այդ ծրագրերից 42-ը՝ 774 
մլն ԱՄՆ տոլարի ծաւալով, ըստ էութեան, գտնուում 
են իրականացման տարբեր փուլերում, միւսները 
գտնուում են ակտիւ քննարկման փուլում: Սա 
նշանակում է, որ երկրում նաեւ որոշակի ներդրու-
մային հետաքրքրութիւնների աճ ունենք:

Յաջորդը, որ կը ցանկանայի նախաբանում 
ասել՝ գիտէք, որ Մարտի 23-ին  երկրում տեղի է 
ունենալու համապետական մաքրութեան օր, եւ յոյս 
ունեմ՝ այդ օրը մենք բոլորս կը մասնակցենք հա-
մապետական մաքրութեան այդ գործողութիւն-
ներին: Ես ինքս էլ անձամբ, բնականաբար, 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ 
Միրզոյեանի ղեկավարած պատուիրակութիւն, որ 
պաշտօնական այցով Մարտ 18–21 կը գտնուի 
Գերմանիա, Մարտ 18-ի առաւօտեան հանդիպում 
ունեցած է Պեռլինի Ներկայացուցիչներու պալատի 
փոխնախագահին եւ անդամներուն հետ։

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱԺ 
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ հանդիպումին 
Արարատ Միրզոյեան անգամ մը եւս ներկայացուցած 
է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւնները 
եւ սպասուող բարեփոխումներու օրակարգը։ Պատ-
ւիրակութիւններու անդամները տեղեկութիւն 
փոխանակած են օրէնսդիրներու աշխատանքին 
վերաբերող շարք մը ոլորտներու վերաբերեալ։

Ի թիւս այլ հարցերու՝ Արարատ Միրզոյեան 
գործընկերներուն հետ քննարկած է նաեւ Պեռլինի 
դպրոցներու դասագիրքերուն մէջ Հայոց ցեղասպա-
նութեան անդրադարձող նիւթե ներառելու հարցը։

Հայկական պատուիրակութիւնը աշխատանքա-
յին ճաշի ծիրէն ներս հանդիպած է Պունտեսթագի 
Գերմանիա-Հարաւային Կովկաս խումբի ղեկավար 

մասնակցելու եմ եւ կը փորձեմ թերեւս մասնակցել 
նախապէս չյայտարարուած որեւէ բնակավայրում: 
Յոյս ունեմ՝ մեր քաղաքացիները նոյնպէս ակտիւ 
կը մասնակցեն: Ցանկանում եմ ասել, որ վիզուալ 
առումով երկրում ամենամեծ պրոբլեմներից մէկն 
աղբի համարատածութեան պրոբլեմն է: Մի անգամ 
կառավարութեան նիստում առիթ եմ ունեցել ասե-
լու՝ կը համարեմ, որ երկրում իսկապէս յեղափո-
խական մասշտաբի փոփոխութիւններ են տեղի 
ունեցել, դա, իհարկէ, խնդրի վիզուալ կողմը կը 
լինի, որը բազմաթիւ բովանդակային նրբութիւնների 
մասին կը վկայի, եթէ մենք մեր երկիրը, մեր չնաշ-
խարհիկ երկիրը կարողանանք ազատել աղբից եւ 
այլ թափօններից, մասնաւորապէս՝ աւտօմեքենա-
ների, տարբեր կրպակների թափօններից: Ուրախ 
եմ, որ այս գործընթացն արդէն սկսուել է:

Ընդհանուր առմամբ կառավարութեան գործու-
նէութեան մանրամասներին առիթ կունենանք 
առաջիկայում անդրադառնալու՝ Ազգային ժողովում 
կառավարութեան ծրագրի կատարման ընթացքի 
մասին զեկոյցի քննարկման ընթացքում: Դրա 
համար այսօր ես այլ մանրամասների չեմ անդրա-
դառնում եւ ուրախ եմ այս առիթի համար:

Ցանկանում եմ ասել, որ եկել եմ այստեղ՝ ձեր 
բոլորին հարցերին պատասխանելու եւ յոյս ունեմ, 

Եոհաննէս Քարսի, խումբի անդամներ Ալպերթ 
Վայլերի, Շթեֆան Քոթնէի, Հելին Եւրիմ Զոմերի, 
Մարք Հայնրիխմանի, Անթոն Ֆրիզենի եւ Վալտե-
մար Հերտթի հետ։ Գերմանական կողմի ներկայա-

որ այս քննարկման ընթացքում կը հնչեն բոլոր 
հնարաւոր հարցերը, որովհետեւ նախկին ասուլիս-
ների փորձից ես գիտեմ, որ կան դէպքեր, երբ, 
օրինակ, լինում են թեմաներ, որոնք, այսպէս ասած, 
համացանցում մեծ իրարանցում եւ փոթորիկներ են 
անում եւ ասուլիսի ժամանակ, չգիտեմ ինչու, այդ 
թեմաներով հարցեր չեն հնչում: Յոյս ունեմ, որ 
այսօր բոլոր հնարաւոր հարցերը կը տաք՝ արտա-
քին քաղաքական, ներքին քաղաքական, անձնա-
կան, ոչ անձնական, բոլոր հարցերը՝ ամէն ինչի 
մասին, որովհետեւ այս ասուլիսների ձեւաչափի 
կարեւորագոյն նպատակն է, որպէսզի ես անձամբ, 
կառավարութիւնը, մենք բոլորս, իմ ընտանիքը 
լինենք 100 տոկոս թափանցիկ եւ հաշուետու մեր 
հանրութեան առաջ:

Հաւաստիացնում եմ, որ չկայ որեւէ հարց, որը 
ես չէի ցանկանայ, որ հնչի, եւ չկայ որեւէ հարց, 
համոզուած եմ ասում, որի պատասխանը ես չունեմ: 
Այնպէս որ, եթէ որեւէ մէկը հարցը չի տալիս՝ 
մտահոգուելով, որ ես, հնարաւոր է, այդ հարցի 
պատասխանը չունեմ, խնդրում եմ՝ մի մտահոգուէք, 
հանգիստ առաջադրէք ձեր հարցերը:

Շնորհակալութիւն»:
Այնուհետեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 

պատասխանած է լրագրողներու հարցերուն:

ցուցիչները նշած են, որ թաւշեայ յեղափոխութենէն 
ետք Պունտեսթագի պատգամաւորներուն մօտ 
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՍԵՒԱՆ ՏԷՅԻՐՄԵՆՃԵԱՆ

Թէ Ինչ ՄնացՍրբազանը Ունենալ

«Կ'ուզէք առանձնայատուկ ըլլալ. ա՛յդպէս էք ար-
դէն. ձեր բթամատի գիծերը բացառիկ են, եւ չկայ 
աշխարհի բնակչութեան ոեւէ մէկուն բթամատին 
նման»,- ըսաւ քարոզիչը: Ոչ միայն իբրեւ անձի մը, 
այլեւ կ'երկարի ընտանիքի, գերդաստանի, ազգերու 
եւ ցեղերու, ուր գոյնի, բնաւորութեան, բարեձեւութեան 
եւ այլ ամէն երեւելի եւ աներեւոյթ ծալքերու մէջ կը 
տարբերին իրարմէ, ինչպէս նաեւ դիցաբանութեան եւ 
աշխարհընկալումի ու ալ չնշուած խորքերու:

Լեռնաշխարհ Հայաստանը, մօտ ըլլալով երկին-
քին, գուցէ իր քարերը գործածած է խաչքարերու եւ 
վանքերու շինարարութեան. իբրեւ ապաւէ՞ն. բայց որ-
քան արդարանալի է՝ այդ արդէն գործնականօրէն մե-
զի մեր պատմութիւնը ցոյց տուաւ, սակայն տակաւին 
նոյն ընթացքէն շեղած չունինք: Այս ալ ազգային մէկ 
դժբախտութեան շարքին:

Ինքնաբերաբար յետադարձ հայեացք մը դասա-
րանային ջերմ մթնոլորտի մը. մի քանի պատճառներով 
կը սիրէի իր դասապահը՝ գրաբար հայերէնը: Ներս 
կը մտնէր,- ինչ մեղքս պահեմ կը խորհէի, թէ մսագունդ 
մըն էր,– հասակն ու լայնքը նկատի ունենալով: 
Շաբաթը մէկ պահ միայն բայց անմոռանալի, ձայնը՝ 
թաւ, ոճը՝ ազդեցիկ ու խօսակցութիւնը կը տարբերէր 
այլ ուսուցիչներէ: Յատկանշական էր իր «նօ՛թ առ» 
արտայայտութեան յաճախակիութիւնը. Օր մըն ալ 
«Ապտակ կը մուրաքկոր» ըսաւ, եւ աշակերտի մը 
ծոծրակին մի քանի  հատ «իջեցուց», որմէ ետք ուրիշի 
մը մօտենալով՝ ականջը բռնելով ըսաւ. «Կարգը քուկդ 
է»: Սակայն այս մէկ անգամ միայն: Սիրել կու տար 
դասը: Հայերէնին առընթեր, հայութեան ցաւերուն եւ 
խնդիրներու լուծումներուն մասին կ'արտայայտուէր, 
ինչ որ զիս աւելի իրէն կը կապէր: Թէ Հայաստան 
լեռնաշխարհի վանքերու վանականները եթէ զինուո-
րագրուէին, տարածաշրջանի հզօրագոյն ուժը կ'ըլլա-
յինք: Ուսուցչութեամբ չսահմանափակուեցաւ. ունեցաւ 
«Սիփան»  հրատարակչատուն, ուրկէ Չարենցի «ԳԻՐՔ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ» լոյս տեսաւ.

«Պատմութեան քառուղիներով մենք քայլել ենք 
երկար՝ Անղեկ, ցաքուցրիւ, անգաղափար: Օ, չի եղել 
մեր գայլը պղնձեայ, Եւ ոչ մարմարիոնեայ, եւ ոչ 
անգամ քարէ,- Նիհար, կողերը լերկ, նա անցել է 
անծայր տափաստաններ, մինչեւ նա հանգիստ է առել 
Այս Մասիսի հանդէպ անիրական: Ժողովուրդ մը, 
անղեկ ու անգաղափար, դարերու հովին թողլքուած»: 

«Լենկ Թիմուրն եկաւ հուրն ու սուրն եկաւ» եկան ու 
եկան եւ Ճենկիզ խան եւ Ուզուն Հասան կռուախնձոր 
Մայր Հայաստան ազատութեան տենչով վառուած ու 
հալածուած: Թէ ինչ կ'ըսէ Ռուբէն Սեւակ իր ԱՅԼԱ-
ՍԵՐՈՒՄին մէջ. «Ձուկն իր գլուխէն կը հոտի, ազգն՝ 
իր մտաւորականներէն: Ընթերցողը աւելի ողջմիտ է, 
քան գրողը»:

Չունինք համակարգող դրութիւն: Կենդանական 
գոյամիջոցն է փախուստ կամ կռիւ, ինք կ'ընտրէ 
ուրեմն իր ելքը, հովուն թեւին տալով ինքզինք դէպի 
ապահով վայր, սրտին մրուր ու յոյս՝ վերադարձի, 
միջոցի արտօնութեամբ ու կարօտի: 

Կը թաւալի կեանքը մեր միշտ յոյսով՝ նայելով 
«Լուսաւորչի Կանթեղին»: 

Արդ, «ՆՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»: Քայլ՝ դէպի  դարաւոր 
երազներու իրականացումին:

ê³õ³éÝ³ÏÁ ÏÁ ×³Ë   ñ¿ Ùáõ   ÃÇÝ, (áõñ Ùá   Ù»ñ ÏÁ 
í³   éÇÝ, áõñ §ºÏ»ë   ó¿¦Ç ÑÝãÇõÝÝ»ñ Ï'áÉá   ñÇÝ ËáõÝÏÇ 
Íá   õ¿Ý   Ý»       ñáõ ÝÙ³Ý ¹¿   åÇ Ëá   ñ³Ý, áõñ Ê³   õ³ñáõ   ÙÇ ù³  
ñá½Á ù³ñ Ééáõ   Ã»       Ý¿ Ã³ÝÓñ³   ó³Í ÙÇ   çáóÁ ÏÁ ×»Õ   ù¿ 
Ñ³ë   Ý»       Éáõ Ñ³   Ù³ñ Å³   Ùáõáñ   Ý»       ñáõÝ, áõñ ÐéáÙÏÉ³   ÛÇ 
ëáõñµÇÝ §ÚÇ   ß»ë   óáõù¦Á, Ïá   ÙÇï³   ë»³Ý Ë³Ý   ¹³       í³é 
»Õ³   Ý³Ï³õ, ³ÉÇù ³é ³ÉÇù ÏÁ ï³   ñ³Íá   õÇ Ø³ñ   Ù³      
ñ³ÛÇ Íá   íáõÝ íñ³Ûª Ë³Û   ï³       óáÕ Çõ   ñ³       ù³Ý   ãÇõñ §¼³ñ  
ÃÇ°ù¦áí, áõñ ÏÁ ×³ñ   ×³       ïÇ ¶Ý³   ÉÁ ÏÕ½ÇÇ Ñá   íáõ³  
ï³Ý µáõ   Ë»       ñÇÏÁ), áõñ í»   ñ»É³Í »Ýù êá   ãÇ¿Ýª Ñ³ë   Ý»       Éáõ 
Ñ³   Ù³ñ ºñ»   õ³Ý£ ºéû   ñ»³Û áõ   Õ»       õáñáõ   Ã»³Ý í»ñ   çÇÝ 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ ¿£ Ðûñë ÷³   ÷³ùáí êá   ãÇ Ñ³   ë»ñ ¿ÇÝù 
îñ³   åÇ½á   Ý¿Ý, Íá   í³ÛÇÝ ×³Ù   µáí£ ÆëÏ ëñµ³   ½³ÝÁ Ñ³
  ë»ñ ¿ñ áõÕÕ³   ÏÇ äáÉ   ë¿Ý£ Úá·   ÝáõÃ»   Ý¿ ¹³¹   ñ³Í Ù³ñ  
ÙÇÝë, ¹»é Ýáñ Ïáñ   Í³       Ý³Í Ï³Ûëñáõ   Ã»³Ý ³Ù³é   Ý³       ÛÇÝ 
³Ûë áë   ï³       ÝÇÝ Ù¿ç áõ   ï»       ÉÇù áãÇÝã ·ï³Í, ³Ýû   Ãáõ   Ã»       Ý¿ 
·³   É³ñÇÉ ëÏë³Í ¿ñ ³ñ   ¹¿Ý£ êñµ³   ½³ÝÁ å³   Ûáõ   ë³       Ï¿Ý 
ÏÁ Ñ³   Ý¿ ß³Ù   ýÁëïÁ   Ëáí ÉÇ Ù»Í   Ï³Ï ïáå   ñ³Ï ÙÁ£

(²Ýû   ÃÇ± »ë, ïÕ³°ë£
â¿°, ëñµ³   ½³Ý...
Ø³ù î³   ÝÁÉÃë »ñ   Ã³Ýù...
²±Ûë Å³   ÙáõÝ)£
Úá·   ÝáõÃÇõÝ áõ ëñµ³   ½³ÝÇÝ ß³Ù   ýÁëïÁË   Ý»       ñáí 

÷áùñ Ç ß³   ï¿ ·á   Ñ³ó³Í ³Ýû   Ãáõ   ÃÇõÝÁ ÏÁ í»   ñ³Íá   õÇÝ 
³Ý   Ñ³Ùµ»   ñáõ   Ã»³Ý áõ å³   å³ÏÇ, »ñµ ë³   õ³é   Ý³       ÏÇ 
åá   ãÇÝ Ñ³   ½Çõ ÏÁ ÝßÙ³   ñ»Ù Ï³ñ   ÙÇñÏ³   åáÛïÝ³ñÝ
ç³   ·áÛÝ »é³   ·áÛ   ÝÁ£ ²ëÇ   Ï³ åÇ   ïÇ ÁÉ   É³Û ³é³   çÇÝ 
ÃéÇãùë... úñÝ ¿ ãá   ñ»ù   ß³µÃÇ.. §..å³ë ¿.¦£

(§¾ëûñ áõñµ³Ã ¿, å³ë ¿..., ¹¿ Ñ¿ ½Á°Ý·Á½Á°Ý·Á, 
¹¿ Ñ¿ ç³¯Ý..¦£

Ð³ÛñëáõñµÁ Ù¿Ï ÏáÕ   Ù¿ Ï'»ñ   ·¿, ÙÇõë ÏáÕ   Ù¿ ÏÁ Í³
  ÷¿, ÙÇç   Ý³       Ù³ïÝ áõ µáõ   ÃÁ Çñ³   ñáõ ùë»   Éáí ÏÁ ßËÏ³óÝ¿ 
³ï»Ý³ï»Ý, ÙÇ³Å³   Ù³Ý³Ï áï   ùÇ Ù³ï   Ý»       ñáõÝ íñ³Û 
ÏÁ µ³ñÓñ³   Ý³Û áõ Ï'Çç   Ý¿ª ó³ï   ùÇÝ ÏßéáÛ   ÃÁ »ñ   ·ÇÝ 
Û³ñ   Ù³ñóáõ   ó³Í£ Ø»Ýù, ïÕ³ùë, Ï'»ñ   ·»Ýù, Ù¿Ï ÏáÕ   Ù¿ 
³É Ñ³ÛñëáõñµÇÝ ÏÁ Ñ»   ï»õÇÝù, í³   ñ³Ïá   õ³Í »Ýù 
Ë³Ý   ¹³       í³éáõ   Ã»³Ù   µÁ, Ó³Û   Ý»ñÝÇë ³ñ   Ó³       Ï³Í, Ù¿Ï 
µ»   ñ³Ý ¹³ñ   Ó³Í ÏÁ åá   é³Ýùª §¾ë ûñ áõñµ³Ã ¿, å³°ë 
¿¦£ ²É á±í ¿ Ùï³   ÍáÕÁ ¹áõñëÁ Ù»½ ëå³   ëáÕ Ï³ñ  
Ï³Ý¹³Ï   Ý»ñÝ áõ É»   ÙáÝ³Ã   Ý»       ñÁ, ½áñ ¹ñ³Í »Ý Ù»½ 
ÑÙ³   Û»Éáõ Ñ³   Ù³ñ£ ÊÝ×áÛ   ùÁ Ý»°ñëÝ ¿...)£

ø³   ÝÇ ÙÁ Å³Ù »ïù ºñ»   õ³Ý »Ýù£ ¾ç   ÙÇ³Í   Ý¿Ý ½ÇÝù 
¹Ç   Ù³õá   ñ»Éáõ »Ï³Í »ñ   Ïáõ í³ñ   ¹³       å»ï ßáõ   ïáí ÏÁ í»
  ñ³¹³é   Ý³Ý ½Çë áõ Ñ³Ûñë ³É ¾ç   ÙÇ³ÍÇÝ Ñ³ëóÝ»   Éáõ£ 
§²Ûë Å³   ÙáõÝ »ñ   Ã³       ÉÇù ï»Õ ãÏ³Û, í³   ÕÁ ³é   ïáõ Ï'»ñ  
Ã³ù ºñ»   õ³Ý¦, Áë³Í ¿ ëñµ³   ½³ÝÁ£ ì³½   ·¿       Ý»³Ý 
¹³ñ   å³       ëÇÝ ¹éÝ»   ñÁ ÏÁ µ³   óáõÇÝ ó³Í ×éÇÝ   ãáí ÙÁª 
í³Ë   Ý³       Éáí Ï³ñ   Í»ë Ë³Ý   ·³       ñ»Éáõ ïÇ   ñáÕ Éáõé Ë³  
Õ³Õáõ   ÃÇõÝÁ£ Î'Çç   Ý»Ù Ï³é   ù¿Ý£ Úáõ   ½á       õ³Í »Ù... êñµ³
  ½³ÝÁ ºñ»   Ù»³Ý Ëáõ   ó»       ñáõÝ ³é   ç»õ Ï»   ó³Í, ÅåÇ   ïÁ 
¹¿Ù   ùÇÝ, ³ã   ù»       ñÁ ÇÝ   ÍÇ Û³   é³Í, ÏÁ Û³   ñ¿ Ñ³ñ   ó³       Ï³Ý 
³ã   ù»       ñáõë å³   ï³ë   Ë³       Ý»É ÷áñ   Ó»       Éáí »õ ³ç Ã»   õÁ 
µ³ñÓñ³   óáõ   ó³Í ¹¿   åÇ Ù³Ûñ ï³   ×³ñ. §¶Ý³°, Ñá°Ý ¿¦£ 
¶Ç   ï¿ Ç°Ýã ÏÁ ÷Ýïé»Ù »õ Ñá°Ý ¿ íÏ³   Û»Éáõ Ñ³   Ù³ñ....

(Ô³   É³ÃÇáÛ »Ï»   Õ»óÇÝ »Ýù£ ê. ÌÝÝ¹»³Ý ïû   Ý³Ï³
  ï³ñáõ   ÃÇõÝ£ à·»ßÝãáÕ ù³   ñá½ ÙÁ, ½áñ ÙÇ³ÛÝ ÇÝù ·Ç
  ï¿ñ Ëû   ëÇÉ... ¸³   ëáõÝ Ù¿ç Ýëï»ñ, ³ã   ù»ñë Û³   é»ñ »Ù 
Çñ»Ý, Ï'áõÝÏÝ¹ñ»Ù Ù³·   ÝÇ       ëáõ³Í£ Ø¿   Ï¿Ý ³ç Ã»   õáí 
É³ÛÝ ßñç³   Ý³Ï ÙÁ ÏÁ ·Í¿ û¹ÇÝ Ù¿ç, Ó»é   ùÇ ù³   é³Ã»   õÁ, 
Ï³ñ   Í¿ù ½³ÛÝ å»   Õ»É áõ   ½¿ñ, ·»   ïÇÝ Ï'áõÕÕ¿, »õ Çõ   ñ³      
ù³Ý   ãÇõñ µ³   éÇÝ íñ³Û ß»ßï ÙÁ ¹ñ³Í Ï'³Õ³   Õ³Ï¿. 
§ºÏ»   Õ»óÇÝ Ñ³Û   Ï³       Ï³Ý Ù»Ý ÙÇ ù³   ñÇÝ ï³Ï ·»ï  
ÝÇ...¦£ Â»   õÁ Çë   ÏáÛÝ ÏÁ µ³ñÓñ³ó   Ý¿, ßáõñç³   éÁ í»ñ ÏÁ 
Í³É   Éá       õÇ, ÇëÏ Ë³   ãÁ »ñ   ÏÇÝùÁ óáÛó Ïáõ ï³Û. §¸¿   åÇ »ñ 
 ÏÇÝù µ³ñÓñ³   óáÕ ·³ÕïÝÇ ×³Ù   µ³Û ÙÁ áõ   ÝÇ¦)£

ÎÁ Ý³   ÛÇÙ Çñ Ã»   õÇÝ áõÕÕáõ   Ã»³Ùµ£ Ì³   éáõ   ÕÇ ÙÁÝ ¿ 

÷éá   õ³Í ³é   çÇë£ ÎÁ í³   ½»Ù, ÏÁ í³   ½»Ù ÙÇÝ   ã»õ... Û³Ý  
Ï³ñÍ »ñ»   õáõ   ÙÁ Ù»Í   ÕÇ, ·áñß ½³Ý   ·á       õ³ÍÇÝ, áñ ÏÁ 
Ï³Ý·Ý»ó   Ý¿ ù³ÛÉùë áõ Ñ³   ÛÇÉë ÇÝùÝÇÝ Ï'áõÕÕ¿ í»ñ, 
í»ñ, ÙÇÝ   ã»õ ÑáÝ áõñ Ë³   ãáí ÙÁ ÏÁ ·³   ·³Ãá   õÇ ·Ùµ¿  
ÃÇÝ í»   Õ³ñÁ£ ²ï   Ï¿ ³Ý   ¹ÇÝ Ï³å   ï³       õáõÝ »ñ   ÏÇÝùÝ áõ 
µ³óË÷á   õáÕ ³ëïÕ»ñÝ »Ý... »õ Ï»³Ý   ùÇë Ù¿ç ³ÛÝù³Ý 
Ùáõ   ÃÇÝ Ý³   Û³Í ã¿Ç »ëª ³ÛÝù³Ý ÉáÛë ï»   ë³Í ÁÉ   É³       Éáõ 
Ñ³   Ù³ñ, áñ   ù³Ý µ³ñÓñ áõ Ë³   õ³ñ ³Û¹ ·Ùµ¿   ÃÁ£

(16 ê»å   ï»Ùµ»ñ 1995ÇÝ, ß³   µ³Ã ·Ç   ß»ñ, Ç Å³Ù 
Ê³ã   í»       ñ³óÇ ÑëÏÙ³Ý ³ñ³   ñáÕáõ   Ã»³Ý, ¶Ý³   ÉÁÇ »Ï»  
Õ»ó   õáÛ Ù¿ç, ëñµ³   ½³ÝÁ ÏÁ ù³   ñá½¿ µÝ³   µ³Ý áõ   Ý»      
Ý³Éáí ºÕÇ   ß¿ ³ñù. ¸áõ   ñ»³ÝÇ §Ê³   ãÁ¦ ù»ñ   Ãá       õ³ÍÁ£ 
Ü³Ë   ù³Ý ³ñ³   ñáÕáõ   ÃÇõÝÁ, Ñá   íáõ³   ï³Ý Ù¿ç, Ï³ñ  
¹³       ó»ñ áõ Ù¿Ï ÏáÕ   Ù¿ ³É í»ñ   ÉáõÍ»ñ ¿ÇÝù §Ê³   ãÁ¦£ 
ÐÇ³óÇÏ µ³   ó³·³Ý   ãáõÃÇõÝÝ»ñ ³ñ   Ó³       Ï»Éáí ëñµ³  
½³Ý ù»ñ   Ãá       ÕÇÝ ï³   Õ³Ý   ¹ÇÝ ¹Ç   Ù³ó, ÑÇ³Ý³   Éáí 
ÙÇ³Å³   Ù³Ý³Ï É»   ½áõÇ ×ÏáõÝ ¹³ñ   Óá       õ³ÍùÝ»   ñáõÝ£ Ðá°Ý 
áñá   ß»ñ ¿ñ Û³Ý   Ï³ñÍ ù³   ñá½»É ù»ñ   Ãá       õ³ÍÁ£ ÂáõÕÃÇ ÙÁ 
íñ³Û Ñ³å   ×»       åáí ·ñ³   é³Í áõ ïá   õ³Í ¿Ç Çñ»Ý, ù³  
ñá½¿Ý »ïù ³é   Ý»       Éáõ áõ ûñ³·   ñÇë ¿ç»   ñáõÝ å³   Ñ»Éáõ 
Ñ³   Ù³ñ íñ³Ý Ï³   ÃÇÉ ÙÁ ÙáÙ ¹ñáß   Ùá       õ³Í ³Û¹ ÃáõÕÃÁ, 
ÇÝãå¿ë Ã»   ñ»õë ³Ý   ·Ç       ï³ÏÇó µÝ³½   ¹áí ÙÁ Ï'ÁÝ¿Ç 
å³   Ñ»Éáí Çñ ÷ßñ³ÝùÝ»   ñÁ)£

¾ç   ÙÇ³ÍÇ   ÝÁ, áõñ ¿ÇÝù ÑÇ   Ù³ »ñ   Ïáõùë áõ Ñ³Ûñë, Çñ
  Ùáí µÇõ   ñ»       Õ³ó³Í ¿ñ Ù³Ý   Ï³       å³ï³   Ý»Ï³Ý »ñ»   õ³Ï³
  Ûáõ   Ã»³Ýë Ù¿ç£ ÐáÝ ¿ñ áñ »åÇë   Ïá       åáë Ó»é   Ý³¹ñá   õ³Í 
¿ñ »ûÃÁ ï³   ñÇ ³é³ç (ÑÇ   Ù³ 1993Ý »Ýù), ÑáÝ Ï'»ñ  
Ã³ñÏáõ ·³ñ »õ ³Ù¿Ý ³Ý   ·³Ù ·Çñù ÙÁ, Ë³ã ÙÁ, í»ñ
  ç³       å¿ë ÛÇ   ß³ï³Ï ÙÁ ÏÁ µ»   ñ¿ñ Ù»   ½Ç, ÇÝ   ÍÇ áõ ²ñÇÇÝ£ 
î³   é»ñáõ ÏáÛ   ïÁ ÏÁ ù³   ñ»ÕÇ   Ý³Ý³ñ ³É ÑÇ   Ù³, Çñ³  
Ï³Ýáõ   ÃÇõÝÁ ÏÁ Ýá   õ³×¿ñ »ñ»   õ³Ï³   Ûáõ   ÃÇõÝÁ, å³  
ï³Ý»   Ïáõ   ÃÇõÝë ³é³Ýó ¹Ç   Ù³¹   ñ»       Éáõ ÏÁ Û³ÝÓÝá   õ¿ñ 
»ñÇ   ï³ë³ñ   ¹áõÃ»³Ý »õ ëñµ³   ½³ÝÝ ³É, áñ ÑÇ   Ù³ áõ  
Ý»       ó³Í ï³   ñÇù¿ë í»ó ï³   ñáõ ÷áùñ ¿ñ, Ï'»ñ   Ã³ñ ¹³é 
 Ý³       Éáõ Ù³Ý   ÏáõÃ»³Ý áõ å³   ï³Ý»   Ïáõ   Ã»³Ý å³ï
õ³Ý¹³Ýë£ ²é³   õ»É »õë ¹³é   Ý³       Éáõ Ñ³   ïáõ³   ÍÁ 
³ÝÓÝ³   Ï³Ýáõ   Ã»³Ýë, Íá   õ³ñ³Í áã ³Û¹ù³Ý Ëá   ñáõÝÏ 
ï»Õ ÙÁ, Õ»   Ï³í³   ñ»Éáõ ³ë   ïÇ       ×³Ý í»   ñÇÝ ·Ç   ï³Ï  
óáõÃÇõ   ÝÁ... Êû   ë»Éáõ Ï»ñå¹, Ó»é   ùÇ ß³ñ   ÅáõÙÝ»ñ¹, 
Ó³ÛÝ¹ µ³   Ý»ñ ÙÁ áõ   ÝÇÝ Çñ   Ù¿ Ñ³ñ   Ï³õ£ ²õ»   ÉÇ ³Ý   ¹ÇÝ 
Ï³Û ÁÝïñ³Í ³ë   å³       ñ¿½¹, Éë³Í »ñ³Åßïáõ   ÃÇõÝ¹, ×³
  ß³Ï¹... ¼·³Û   ÝáõÃÇõÝÝ»±ñ¹ Ñ³   å³, µÍ³ËÝ¹ñáõ   ÃÇ±õÝ¹... 
²Ù¿   Ýáõñ ¿, Ù¿Ï Ëûë   ùáí, Ýëï³Í Ñá   ·ÇÇ¹ ³Ù»   Ý³ß   ù»Õ 
Ù¿Ï Ëáñ   ßÁ, ÏÁ ¹Ç   ï¿ ù»½ »õ ¹áõÝ ÏÁ ç³   Ý³ë ÁÝ»É, 
·ñ»É, Ëû   ëÇÉ ³ÛÝå¿ë ÙÁ áñ ÁÝ   ¹áõÝ»   ÉÇ ÁÉ   É³Û Çñ»Ý 
»õë...

Üëï³Í ÝÏ³ñ   Ý»ñ ÏÁ ¹Ç   ï»Ù, ·Çñ   ù»ñ ÏÁ Ã»ñ   Ã»Ù, 
ù³   ÝÇ ÙÁ Ý³   Ù³Ï... ÚÇ   ß³ï³Ï   Ý»       ñÁ Ï'³ÝÇ   Í»Ý Ë»ñ¹£ 
ÆÝã áñ »Ùª Ñ³   õ³Ý³   µ³ñ å³ï   ×³       éÁ Ç°ÝùÝ ¿£ îËñáõ  
ÃÇõÝë Çñ Ïá   ñáõëï¿Ý ¿. Å³   Ù³Ý³   ÏÁ Ã³ÝÓñ³ó   ÝáÕ Ïá
  ñáõëï ÙÁ£ Ø³Ý   ÏáõÃÇõÝë áõ å³   ï³Ý»   Ïáõ   ÃÇõÝë ½Çë 
ÏÁ Éù¿ Çñ   Ùáí, ÝáÛÝù³Ý Ñûñ   Ùáíë£ ÎÁ Ëáõ   ë³       ÷ÇÙ Ññ³
  Å»ß   ï¿Ý, ù³   ÝÇ ¹»é Ù¿ÏÝ »Ù ³ÛÝ Ù³ñ   ¹»       ñ¿Ý áñáÝù 
ëñµ³   ½³ÝÁ áõ   ÝÇÝ Çñ»Ýó Ñá·   õáÛÝ Ëá   ñÁ »õ åÇ   ïÇ 
Ïñ»Ý, åÇ   ïÇ ³å   ñ»óÝ»Ý ½³ÛÝ ³ÛÝù³Ý Å³   Ù³Ý³Ï, 
ù³   ÝÇ ¹»é Ï³Ý£
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

êÇÃÇ« ºáõí»ÝÃÇõë« ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ ÈÇíÁñ÷áõÉ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 16Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 5ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« ÂáñÇÝáÛÇ 
§ºáõí»ÝÃÇõë¦Á« áñ »ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ 02 Ñ³ßÇõáí å³ñïáõ³Í ¿ñ §²ÃÉ»ÃÇùû 
Ø³ïñÇï¦Ç ¹³ßïÇÝ íñ³Û« å¿ïù ¿ Û³ÕÃ¿ñ »ñ»ù ÏáÉ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ« 
áñ µ³õ³Ï³Ý ¹Åáõ³ñ ·áñÍ ¿ñ£ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ ëÏë³õ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ï³ÝáõË¿Ý ×Ýß»É£ 27ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû Ýß³Ý³Ï»ó 
ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ä»ñÝ³ñï»ëãÇ¿Ý ÷áË³ÝóáõÙ ëï³Ý³Éáí£ ºñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇ 49ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« èáÝ³Éïû Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« Öá³Ûû 
ø³Ýë»ÉáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ Ø¿Ï ÏáÉ ³É å¿ïù ¿ñ áñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ 
Û³ÕÃ¿ñ£ 86ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¹³ñÓ»³É øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû ïáõ·³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ýß³Ý³Ï»ó §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç »ññá¹ ÏáÉÁ£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 
Çï³É³Ï³Ý ËáõÙµÇÝ 30 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ³Ý ³Ýó³õ ù³éáñ¹ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ èáÝ³Éïû Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ Ø»ëëÇ Ùñó³ÝÇßÇÝ« áñ 
áõÃ Ñ¿Ã ÃñÇùÝ»ñ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£

§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »ûÃ ³Ýå³ï³ëË³Ý ÏáÉ»ñ 
Ýß³Ý³Ï»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §Þ³Éù¿04¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç »õ ÝáÛÝå¿ë ³Ýó³õ 
Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ Þ³Éù¿04 70« »ñÃ©32
ÏáÉ»ñ©²Ïáõ»ñû ïáõ·©35« 38« ê³Ý¿ 42« êÃÁñÉÇÝÏ 56« ä©êÇÉí³ 71« üáï¿Ý 

78« Î©Ê»ëáõë 84
¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 30« »ñÃ©02
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 51« »ñÃ©00
ÏáÉ»ñ©Ø»ëëÇ ïáõ·©17« 78« øáõÃÇÝÇû 31« öÇù¿ 81« î»Ùå»É¿ 86 ¬ Âáõ½³ñ 58
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 13« »ñÃ©00
ÏáÉ»ñ©Ø³ÃÇ÷ ëË³É©39 ¬ Ø³Ý¿ 26« 84 ì³Ý î³Ûù 69« ÷áË©ì³Ý î³Ûù« 

ØÇÉÝÁñ« Ø©ê³É³Ñ

Æõñáµ³ ÈÇÏ

ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý« ê»õÇÛ³ ºõ ¼»ÝÇÃ ¸áõñë ØÝ³óÇÝ 
Æõñáµ³ ÈÇÏÇ í»ñçÇÝ 16Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« §²ñë»Ý³É¦ 

Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ üñ³Ýë³ÛÇ §è¿Ý¦ÇÝ ¹¿Ù« áñ »ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ 
Û³ÕÃ³Í ¿ñ 31 Ñ³ßÇõáí£ ¸³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ËáõÙµÁ Ïñó³õ »ñ»ù 
³Ýå³ï³ëË³Ý ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»É »õ Û³ÕÃ»ó »ñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 70ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáí ¾û½ÇÉÁ£ 
§²ñë»Ý³É¦Ç ÏáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ úå³Ù»Û³ÝÏÁ 5ñ¹ »õ 72ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ »õ Ø»ÛÃÉ¿Ýï Ü³ÛÉ½Á 15ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ öáË³ÝóáÕÝ»ñÝ 
¿ÇÝ è»ÙëÇÝ« úå³Ù»Û³ÝÏÁ »õ øáÉ³ßÇÝ³óÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ îÇÝ³Ùû øÇ»õ ¬ â»ÉëÇ 05« »ñÃ©03
¬ ê³ÉóåáõñÏ ¬ Ü³÷áÉÇ 31« »ñÃ©03
¬ øñ³ëÝ³ï³ñ ¬ ì³É»ÝëÇ³ 11« »ñÃ©12
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ 01« »ñÃ©00

¬ ä»ÝýÇù³ ¬ îÇÝ³Ùû ¼³Ïñ¿å 30« »ñÃ©01
¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï ¬ ê»õÇÛ³ 43« »ñÃ©22
¬ ²ñë»Ý³É ¬ è¿Ý 30« »ñÃ©13
¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ 21« »ñÃ©31

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 1/4¬ñ¹ ²õ³ñï©Ð³Ý·ñáõ³ÝÇ ìÇ×³Ï³Ó·áõÃÇõÝ
1²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù ¬ ºáõí»ÝÃÇõë
2ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ öáñÃû
3ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáë÷Áñ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ
4ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
ÂÇõ 1 ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃáÕÁ åÇïÇ ÙñóÇ ÃÇõ 3 ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃáÕÇÝ ¹¿Ù
ÂÇõ 2 ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃáÕÁ åÇïÇ ÙñóÇ ÃÇõ 4 ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃáÕÇÝ ¹¿Ù

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ÃÉ»ÃÇùáÛÇ 4-ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 28¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï ¬ È»õ³ÝÃ¿ 11« ¬ Ðáõ»ëù³ ¬ î»÷©²É³í¿ë 13
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 20« ÏáÉ»ñ©Æëùû 62« ä¿ÛÉ 77
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 20
¬ ¾Ûå³ñ ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 12« ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ê»õÇÛ³ 01
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ Ê»Ã³ý¿ 00« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 31
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 14
ÏáÉ»ñ©È©ØáñáÝ 82 ¬ Ø»ëëÇ 18« 45+2« 85« êáõ³ñ¿½ 63
¸³ë³õáñáõÙ©1ä³ñë»ÉáÝ³ 66 Ï¿ï 7327« 2²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 56 Ï¿ï 

3919« 3è¿³É Ø³ïñÇï 54 Ï¿ï 4932£
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1È©Ø»ëëÇ¬ä³ñë»ÉáÝ³ 29 ÏáÉ« 2È©êáõ³ñ¿½¬ä³ñë»ÉáÝ³ 

18 ÏáÉ« 3àõ©ä¿Ý ºï¿ñ¬ê»õÇÛ³ 16 ÏáÉ£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

¾íÁñÃÁÝ Ú³ÕÃ»ó â»ÉëÇÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 31ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ üáõÉÑ¿Ù ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 12
ÏáÉ»ñ©ä³å¿É 74 ¬ Ø³Ý¿ 26« ØÇÉÝÁñ ïáõ·©81« ÷áË©üÇñÙÇÝû
¬ ¾íÁñÃÁÝ ¬ â»ÉëÇ 20

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõë Îñ»ó ²é³çÇÝ ä³ñïáõÃÇõÝÁ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 28¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ø³ÉÇ³ñÇ ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 21« ¬ ê³ëáõáÉû ¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ 35
¬ êö²È ü»ññ³ñ³ ¬ èáÙ³ 21« ¬ ÂáñÇÝû ¬ äáÉáÝÇ³ 23
¬ Ö»Ýáí³ ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 20
¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ ö³ñÙ³ 41« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ øÇ»õû ì»ñáÝ³ 11
¬ Ü³÷áÉÇ ¬ àõïÇÝ»½¿ 42« ¬ ØÇÉ³Ý ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 23
¸³ë³õáñáõÙ©1ºáõí»ÝÃÇõë 75 Ï¿ï 5919« 2Ü³÷áÉÇ 60 Ï¿ï 5323« 

3ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 53 Ï¿ï 4324« 4ØÇÉ³Ý 51 Ï¿ï 4326£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ÛÁñÝ« äáñáõëÇ³ ºõ È³Û÷óÇÏ Ú³ÕÃ»óÇÝ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 26¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë ¬ üñ³ÛåáõñÏ 11
¬ Þ³Éù¿04 ¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 01« ¬ ìáÉýëåáõñÏ ¬ üáñÃ©îáõëÁÉïáñý 52
¬ Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ ¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 23
¬ ÞÃáõÃÏ³ñÃ ¬ ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 11
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ ¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 13
¬ ²ÛÝÃñ© üñ³ÝùýáñÃ ¬ ÜáõñÝåÁñÏ 10
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ Ø³ÛÝó05  60
¸³ë³õáñáõÙ©1ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 60 Ï¿ï 6827« 2äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 

60 Ï¿ï 6430« 3È³Û÷óÇÏ 49 Ï¿ï 4420£
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Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

üñ³Ýë³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ØáÝ³ùû Ú³ÕÃ»ó ÈÇÉÇÝ
üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 29¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
 ÜÇë ¬ ÂáõÉáõ½ 11« ¬ Î»ÝÏ³Ý ¬ îÇÅáÝ 10
¬ ÈÇÉ ¬ ØáÝ³ùû 01« ÏáÉ©ø³ñÉáë 90« ÷áË©²ÑáÉáõ
¬ ø³Ý ¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý 05« ¬ ÜÇÙ ¬ êÃñ³ëåáõñÏ 22
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ØáÝ÷»ÉÇ¿ 32
¬ è»Ùë ¬ Ü³ÝÃ 10« ¬ äáñïû ¬ è¿Ý 11
¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û 31
¸³ë³õáñáõÙ©1ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 77 Ï¿ï 8616« 2ÈÇÉ 57 Ï¿ï 4524« 

3úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ 53 Ï¿ï 5035£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ´²ðºÎ²Ø²Î²Ü ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 21£45 Î³É¿ë (19) ¬ ÂñÇÝÇï³ï »õ Âáå³Ïû (93)
Ä³ÙÁ 21£45 ¶»ñÙ³ÝÇ³ (16) ¬ ê»ñåÇ³ (31)
ÎÆÜºðàô âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 19£30 êÉ³íÇ³ öñ³Ï (2) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (2)
Ä³ÙÁ 20£00 ä³ñë»ÉáÝ³ (2) ¬ ÈÇÉÁëÃñ¿ûÙ (1)
Ä³ÙÁ 21£45 úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (1) ¬ ìáÉýëåáõñÏ (1)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 02£30 ÆÝïÇ÷© ¾ý äÇ êÇ (ö³ñ©) ¬ È³ ¾ùáõÇï³ï (¶áÉ©)
Ä³ÙÁ 02£30 àõÝÇáÝ ê³ÝÃ³ ü¿ (²ñÅ©) ¬ ÆÝïÇ÷©î¿É ì³Û (¾ù©)
²ðÄ²ÜÂÆÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/32-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 23£10 ê³Ý Ø³ñÃÇÝ ê³Ý Êáõ³Ý (23) ¬ ìÇÛ³ î³ÉÙÇÝ¿ (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 01£10 ²ÃÉ»ÃÇùû ÂáõùáõÙ³Ý (5) ¬ öÉ³Ã»Ýë¿ (´©¸³ë©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 01£00 üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ (3) ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (5)
Ä³ÙÁ 03£30 úùÉ³ÑáÙ³ êÇÃÇ Â³ÝïÁñ (5) ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ (2)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ 27-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£15 î³ñáõëë³ý³ù³ (16) ¬ ÊÇÙùÇ ØáëÏáõ³ (13)
Ä³ÙÁ 21£00 ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë ²Ã¿Ýù (9) ¬ ä³ëùáÝÇ³ ìÇÃáñÇ³ (6)
Ä³ÙÁ 21£00 Ø³ù³åÇ Â² (10) ¬ Ä³ÉÏÇñÇë ø³áõÝ³ë (12)
Ä³ÙÁ 22£00 è¿³É Ø³ïñÇï (3) ¬ ²ñÙ³ÝÇ ØÇÉ³Ý (7)
ÂºÜÆêÆ Ø²Ú²ØÆÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/64¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 17£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 03£45 Â³Ûáõ³ÝÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 13£40 Üáù»ñ¿ øá¿ñë¿ ÙñóáõÙ« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 08£00 ¶»Õ³ë³ÑùÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý©§eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä¿ÛñáõÃ ¸³ñÓ³õ ²é³ç³ï³ñ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 17ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ðáõ÷ë ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 8773
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©àõÇÉÇ àõáñÁÝ 35 Ï¿ï 4 éÇå 6 ÷áË 2 ëÃÇÉ 4 Ãû ¬ 

Ô³ëë³Ý ÜÁÑÙ¿ 19 Ï¿ï 5 éÇå 3 ÷áË 2 ëÃÇÉ 5 Ãû
¬ äÇåÉáë ¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷áÉÇ 8476
 èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ÐÇùÙ¿ 10488
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Ä³Ý ²åï¿ÉÝáõñ 22 Ï¿ï 10 éÇå 1 ÷áË 1 ëÃÇÉ  

2 Ãû ¬ è³Ù¿É ø³ñÇ 27 Ï¿ï 3 éÇå 5 ÷áË 1 Ãû
 ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 8681
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©øñÇë øñááõýÁñï 18 Ï¿ï 5 éÇå 12 ÷áË 5 ëÃÇÉ  

4 Ãû ¬ Ø³ÛùÁÉ ¾ý»åñ³ 20 Ï¿ï 6 éÇå 2 ÷áË 3 ëÃÇÉ 5 Ãû
¸³ë³õáñáõÙ©1ä¿ÛñáõÃ 12 Û³ÕÃ  4 å³ñï« 2Þ³ÝíÇÉ 12 ¬ 3« 3èÇ³ïÇ 

ä¿ÛñáõÃ 12  3« 4Ð©Ø©À©Ø© 11  4£

Հայաստանեան 14 Ընկերութիւններ ITB Պեռլին-ի 
Մէջ Ներկայացուցած են Երկրի Զբօսաշրջային 
Գրաւչութիւնը

 ITB Պեռլին միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսին այս տարի հա-
յաստանեան միասնական տաղաւարին մէջ երկրի զբօսաշրջային գրաւչութիւնը 
ներկայացուցած է ոլորտի 14 ընկերութիւն. ներկայացուած առաջարկներուն 
մէջ կայ նաեւ շարք մը փաթեթներ հարեւան Վրաստանի հետ:

Երկրի ճանաչելիութիւնը բարձրացնելու նպատակով ցուցահանդէսի ծիրէն 
ներս նախնական պայմանաւորուածութիւններ ձեռք բերուած են նաեւ զբօ-
սաշրջային գործարարութեան բազմաթիւներկայացուցիչներու, քաղաքական 
գործիչներու, գործարարներու, միջազգային էջատէրերու հետ, որոնք ծանօ-
թացան հայկական զբօսաշրջային հնարաւորութիւններուն, երկրի հարուստ 
մշակութային ժառանգութեան: Հայակական տաղաւարին մէջ տեղի ունեցաւ 
նաեւ ազգային ուտեստներու եւ հայկական գինիի, քոնեակի համտես: Ցու-
ցահանդէսին Հայաստան մասնակցած է B2B ձեւաչափով “ITB Speed 
networking” եւ “Blogger Speed Dating”  ձեռնարկներուն:

Ըստ «Արմենպրես»-ի՝ այս մասին յայտած է Հայաստանի զբօսաշրջութեան 
զարգացման հիմնադրամի շուկայի պատասխանատու Ալիկ Սարգսեան:

«ITB Պեռլին միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսը մասնակիցներու 
քանակով աշխարհի մէջ ամենամեծն է: Լաւագոյն հանգստավայրերն ու 
զբօսաշրջային փաթեթները ներկայացնելու համար ամէն տարի շուրջ 190 
երկիրներ եւ հարիւրաւոր զբօսաշրջային ընկերութիւններ կը մասնակցեն:  
Ատոր հիմնական նպատակն է տարբեր երկիրներու զբօսաշրջային ուղղու-
թիւններն ու կարողութիւնները ներկայացնել զբօսաշրջային եւ գործնական 
ճանապարհորդութիւններու համար:

«Հայաստանը արդէն բազմաթիւ տարիներէ ի վեր կը մասնակցի այս 
ցուցահանդէսին: Այս տարի մեր երկիրը հանդէս եկաւ աննախադէպ տաղա-
ւարով, որ կը ներառէր 3D պատկերներ: Ան մեծ հետաքրքրութեան արժանացաւ 
այցելուներուն կողմէ, գրաւելով նաեւ միջազգային մամուլի ուշադրութիւնը: 
Ցուցահանդէսին այս տարի կը մասնակցէին հայկական շուրջ 14 զբօսաշրջային 
ընկերութիւններ` Հայաստանի միասնական տաղաւարով...», կ՛ըսէ Սարգսեան:

Միջազգային զբօսաշրջային տաղաւարին մէջ հայկական ընկերութիւնները 
ներկայացուցած են extremal զբօսաշրջութեան, գինիի զբօսաշրջութեան, 
ecotourism-ի եւ այլ հնարաւորութիւններ: Ըստ Սարգսեանը` հայաստանեան 
զբօսաշրջային ընկերութիւնները հանդիպումներու եւ բանակցութիւններու 
արդիւնքով նախնական պայմանաւորուածութիւններ ձեռք բերած են։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019



Þ³ñ. 1

Վերջին շրջանին շատ խօսուեցաւ ու գրուե-
ցաւ Հայաստանէն արտագաղթին մասին:

Հին սովորութեամբ հայերս գրեցինք խնդրին 
մասին, եւ ինքնախաբէութեամբ համոզուեցանք 
թէ հարցը լուծուեցաւ..., կամ գէթ գրողներս 
մեր պարտականութիւնը կատարած եղանք...:

Հայաստանէն արտագաղթին մասին եղած 
գրութիւններուն բացարձակ մեծամասնութիւնը 
հեռու էր գիտական հիմնաւորումներէ: Այդ յօդ-
ւածներուն շատ շատերը հարցին պատմութեան, 
մօտիկ անցեալէն մինչեւ այսօր ունեցած զար-
գացումներուն, հետեւանքներուն մասին մակե-
րեսային, 'խօսքային' հիմնաւորումներ կու 
տային:

Մեզի համար յստակ չէ թէ ինչ լուծումներ, 
կամ քայլեր որդեգրուեցան այս առնչութեամբ: 
Յստակ չէ նաեւ... թէ որեւէ քայլ որդեգրուեցա՞ւ 
այս ուղղութեամբ, թէ՞՝ մեր անլոյծ խնդիրներուն 

վրայ գումարուեցաւ հատ մըն ալ: Յստակ է 
սակայն, որ հարցը՝ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան ժողովրդագրական պատկերի տխուր 
իրականութիւնը ճակատագրական է բոլոր 
անոնց համար, որոնք իրենք զիրենք հայ կը 
համարեն:

Որպէսզի ինքնախաբէութեան պղպչակէն 
դուրս ելլելու մասին մտածենք ու վճռակամօրէն 
դիմագրաւենք մեր խնդիրները, ստորեւ կը 
հրատարակենք հայրենի գիտնական Ռուբէն 
Եգանեանի ուսումնասիրութիւնը Հայաստանի 
Հանրապետութեան ժողովրդագրական պատ-
կերին, անոր սովետական վերջին շրջանի 
պատմութեան եւ անոր հաւանական հետե-
ւանքներուն մասին: Ուսումնասիրութիւնը քա-
ղած ենք Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 
38րդ հատորէն, որ լոյս տեսաւ 2018ին:

«Խմբ.»
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները

ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ

ՄՈՒՏՔ

Ú»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó 
³ñï³·³ÕÃÇ áñ³Ï³Ï³Ý »õ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ÝóáõÙ
Ý»ñÇ ÉÇ³ñÅ¿ù ÁÝÏ³ÉÙ³Ý, Ý»ñÏ³ÛÇë ·³ÕÃÇ Çñá
ÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³õáñ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý å³ñï³¹Çñ 
å³ÛÙ³Ý ¿ Ý³Ë³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ »õ Ï³óáõÃ»³Ý 
Ñ³Ù³éûï Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ:

ê³Ï³ÛÝ, ÙÇÝã ¹ñ³Ý ³ÝóÝ»ÉÁ, Ýß»Ýù, áñ ³Ûë 
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ñï³·³
ÕÃÁ ÁÝÏ³ÉõáõÙ ¿, áñå¿ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ 
í³ñã³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ïáõÙª ÁÝï³Ý»Ï³Ý, 
Ï³Ù ³ßË³ï»Éáõ/áõë³Ý»Éáõ/Ùßï³Ï³Ý µÝ³Ïáõ
Ã»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáí, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³ñÏ³¹Çñ 
µÝáÛÃ ÏñáÕ, 3 »õ ³õ»ÉÇ ³ÙÇë ï»õáÕáõÃ»³Ùµ 
Ù»ÏÝáõÙÝ»ñ »õ Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñ (í»ñ³¹³ñÓÝ»ñ), 
³ÛëÇÝùÝ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙª ÙÇç
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý[1] »õ ÙÇçå»ï³Ï³Ý[2], ÇëÏ 
Û»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝáõÙª ÙÇ³ÛÝ ÙÇçå»ï³Ï³Ý, ï»Õ³
ß³ñÅ»ñÁ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ԱՐՏԱԳԱՂԹԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ 
ՆԱԽԱԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1960-80- 
ԱԿԱՆՆԵՐ)

²ÝÏ³Ë³óáõÙÇó ³é³ç, ÐÊêÐÇó ³ñï³·³ÕÃÁ 
Ó»õ³õáñáõÙ ¿ÇÝ Ã¿° Å³ÙÏ¿ï³ÛÇÝ »õ Ã¿° Ýå³ï³
Ï³ÛÇÝ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí Ûëï³Ïûñ¿Ý ï³ñµ»
ñ³ÏáõáÕ Ñ»ï»õ»³É »ñÏáõ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÁ.

Ùßï³Ï³Ý ·³ÕÃª Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ë
ï³ï»Éáõ ÙÇïáõÙáí Å³Ù³ÝáÕÝ»ñÇ »õ Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ 
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÁ.

 »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·³ÕÃª ÷áÕ 
í³ëï³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ³ßË³
ï³Ýù³ÛÇÝ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ[3] ÑáëùÁ:

ՄՇՏԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐ

 1960  70³Ï³ÝÝ»ñÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ íÇ×³ÏÝ 
³Ûë ³éáõÙáí ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³Ý÷á÷áË ¿ñ: 
ÀÝÃ³Ý³Éáí ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³ßáõáí 1314,000 
Ù³ñ¹ ¹ñ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹áí, ³Û¹ Ñáëù»ñÝ ³å³
ÑáíáõÙ ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³×Ç ³õ»ÉÇ 
ù³Ý 1/5ñ¹Á: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏÁ å³ÛÙ³Ý³õáñáÕ Ã¿° 
ÙÇçÑ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý, Ã¿° ÙÇçå»ï³Ï³Ý »ÝÃ³
Ñáëù»ñÝ ¿ÃÝÇÏ µÝáÛÃÇ ¿ÇÝ: Øßï³Ï³Ý µÝ³
ÏáõÃ»³Ý ¿ÇÝ ·³ÉÇë ÊêÐØ ³ÛÉ Ñ³Ýñ³å»ïáõ
ÃÇõÝÝ»ñÇª ·ÉË³õáñ³å¿ë Ñ³Û³½·Ç ÑáÍ 
µÝ³ÏãáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ìñ³ëï³ÝÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ 
Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ (¹ñ³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç ÙÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý Ù»ÍáõÃÇõÝÁ 910,000 Ù³ñ¹), »õ ÑÇÙÝ³
Ï³ÝáõÙ Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùáõÙ (Æñ³Ý, êÇñÇ³, 
Úáñ¹³Ý³Ý »õÝ.) µÝ³ÏáõáÕ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ (µ³

ó³é³å¿ë áñå¿ë å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñå
õ³Í Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃÇõÝ Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ ³Ûë 
Ý»ñÑáëùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ ï³ñ»Ï³Ý 24,000 Ù³ñ¹)[4]:

ê³Ï³ÛÝ, ³ñ¹¿Ý 1980³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇó, Ð³
Û³ëï³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùÇ ¹³Ý¹³ÕÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí, íÇ×³ÏÁª 
ÁÝ¹ áñáõÙ Ã¿° ÙÇçÑ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý »õ Ã¿° ÙÇç
å»ï³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ³éáõÙáí, áñ³Ï³å¿ë ÷áËáõ»ó: 
¸¿åÇ èáõë³ëï³Ý í»ñ³áõÕÕáñ¹Ù³Ý µ»ñáõÙáí, 
Ýáõ³½»ó ìñ³ëï³ÝÇó »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇó Ý»ñÑáëùÁ: 
ØÇõë ÏáÕÙÇó, áñáß³ÏÇûñ¿Ý ³×»ó Ð³Û³ëï³ÝÇó 
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÙÇçÑ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ³ñï³Ñáë
ùÁ (»õë ³é³õ»É³å¿ë ¹¿åÇ èáõë³ëï³Ý):

¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ, ¹¿åÇ ³ñ»õÙï»³Ý »ñÏñÝ»ñ 
í»ñ³áõÕÕáñ¹Ù³Ý µ»ñáõÙáí, ·ñ»Ã¿ ¹³¹³ñ»ó ë÷Çõé
ù³Ñ³Û»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ: ²õ»ÉÇÝ, 1975Ç Ð»ÉëÇÝÏ»³Ý 
¶³·³Ã³ÅáÕáíÇ[5] ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ÊêÐØ ³ñï³
·³ÕÃÇ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ Ù»ÕÙ³óÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí, 
Ó»õ³õáñáõ»ó µÝ³ÏãáõÃ»³Ý (³é³õ»É³å¿ë Ý³Ë
ÏÇÝ Ñ³Ûñ»Ý³¹³ñÓÝ»ñÇ ÙÇç³í³ÛñÇó), áãÙ»Í »õ 
ÝáÛÝå¿ë ¹¿åÇ ³ñ»õÙáõïù áõÕÕáõ³Í ÙÇçå»ï³Ï³Ý 
³ñï³Ñáëù:

²ÛëåÇëáí, 80³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý 
Ý»ñÑáëùÇÝ ÷áË³ñÇÝ»Éáõ »Ï³õ ³ñï³ÑáëùÁ: 
Àëï å³ßïûÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇ 
¹ñ³ ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý Ù»ÍáõÃÇõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 
810,000 Ù³ñ¹[6]:

´Ý³ÏãáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃáõÇ ÙÇ³ÛÝ Ùûï 
0,3%ÇÝ »õ µÝ³Ï³Ý ³×Ç 1517%ÇÝ Ñ³õ³ë³ñ³½ûñ 
³Ûë ËÙµ³ù³Ý³ÏÁ, Ã»ñ»õë Ã¿° ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý 
»õ Ã¿° ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³éáõÙáí ¿³Ï³Ý µ³
ó³ë³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ã¿ñ áõÝ»ÝáõÙ: ²Û¹áõÑ³Ý
¹»ñÓ, ³Ûë ³ñÙ³ï³Ï³Ý ³ÝóáõÙÁ Ù»Í³å¿ë Ùï³
Ñá·»É ¿ñ ÐÊêÐ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³ÝÁ: ì»ñçÇÝÇë 

Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ 198284ª »ñ»õáÛÃÇ å³ï
×³éÝ»ñÇ Ç Û³Ûï µ»ñÙ³ÝÁ »õ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý³
Ñ³ïÙ³ÝÝ áõÕÕáõ³Í Û³ïáõÏ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝ[7] 
Ï³ï³ñáõ»ó:

²Û¹ Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³é³õ»É Ï³ñ»õáñ 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ »Õ³õ ³ÛÝ, áñ ÷³ëï³óÇ 
ïáõ»³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ³å³óáõóáõ»ó, áñ 
80³Ï³ÝÝ»ñÇÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³ñï³ÑáëùÇ í»ñ»
õáõÙ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Í³õ³ÉÝ»ñÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ßáõñç 
ÏÇëáí ã³÷ å³Ï³ë ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï»õ ¹ñ³ »ñÏñáñ¹ 
Ï¿ëÁ Ï³½ÙáÕ Ñ³ïáõ³ÍÇ ïáõ»³ÉÝ»ñÁ ã¿ÇÝ 
·áÛ³ÝáõÙ ÊêÐØáõÙ ·áñÍáÕ ·³ÕÃÇ Ñ³ßáõ³éÙ³Ý 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç »õ ÙÇçÑ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·³ÕÃÇ 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ ×ßïÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃ»³Ý 
³ÝÏ³ï³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí:

²ñï³·Ý³Ý»ñÇ áñáß Ù³ëÁ, Ó·ï»Éáí Ëáõë³
÷»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý ÊêÐØáõÙ ·áñÍáÕ 
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ å³ÛÙ³Ý³õáñ
õ³Í Ñ»ï³·³Û ù³ßùßáõÏÝ»ñÇó, å³ßïûÝ³å¿ë 
ÁÝ¹áõÝáõ³Í Ï³ñ·áí ·ñ³ÝóáõÙ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ÙáõïùÇ 
í³Ûñ Å³Ù³ÝáõÙÁ (³é³Ýó ¹ñ³ ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ñ 
³ßË³ï»ÉÁ): Ø»ÏÝÙ³Ý áõ Ñ»ï³·³Û í»ñ³¹³ñÓÇ 
ù³ÛÉ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ ã·ñ³ÝóáõÙÁ, µ»ñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, áñ 
×ßï»Éáí ÙÇçÑ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·³ÕÃÇ ï³ñ»Ï³Ý 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ (·áñÍáÕ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃ»³Ùµ ¹³ 
³ñõáõÙ ¿ñ Áëï Å³Ù³Ý³ÍÝ»ñÇ ÃáõÇ, áñÁ ·Ý³Ñ³ï
õáõÙ ¿ñ áñå¿ë Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñÇ ÃáõÇ Ñ³Ù»Ù³ï 
³é³õ»É Ñ³õ³ëïÇ ÷³ëï), ÊêÐØ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý 
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ »ÉùÇ í³ÛñÇóª ³Ûë 
å³ñ³·³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñÇ ÃÇõÁ 
Ù»ù»Ý³Ï³Ýûñ¿Ý ³õ»É³óÝáõÙ ¿ñ Ñ³Ù³å³ï³ë
Ë³Ý Ù»ÍáõÃ»³Ùµ:

[1] ÊêÐØ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ù»ÏÝáõÙ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñ:

[2] ²ñï³ë³ÑÙ³Ý»³Ý »ñÏñÝ»ñ/Çó Ù»ÏÝáõÙ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñ:

[3] ²ÛëáõÑ»ïª ³ñï³·Ý³Ý»ñ:

[4] Л.М. Гомкцян, “Закономерности миграции населения в Армянской ССР (Cтатистическо-эконо-Mически Aнализ)” (È.Ø. ¶áÙÏó»³Ý, §´Ý³ÏãáõÃ»³Ý ·³ÕÃÇ 

ûñÇÝ³ã³÷áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÐêêÐáõÙ. íÇ×³Ï³·ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÇõÝ¦) ³õ³ñï³×³ñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ã»ÏÝ³ÍáõÃ»³Ý, ØáëÏáõ³, 1978:

[5] http://osce.mfa.am/hy/overviewOSCE/ :

[6] Ц.А. Карапетян, Р.Л. Овсепян, “Региональные Oсобенности Cоциально-демографического Pазвития Армянской ССР” (ò.².Î³ñ³å»ï»³Ý »õ è.È. Úáíë¿÷»³Ý, §ÐÊêÐ 

ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý, Åáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ï»Õ³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ¦), ºñ»õ³Ý, §Ð³Û³ëï³Ý¦, 1986, ¿ç 216:

[7] Ð³ÛÏ³Ï³Ý ÊêÐ ²ñï³ùÇÝ ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ Ð³Ù³ÉÇñ Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝ, ÐÊêÐ ²ßË³ï³ÝùÇ »õ ¼µ³Õáõ³ÍáõÃ»³Ý ä»ï³Ï³Ý ÎáÙÇï¿, ÐÊêÐ ä»ïåÉ³ÝÇ îä¶ÐÆ, ºñ»õ³Ý, 

1985:
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«My Heart Will Go On» («Իմ Սիրտը Կը Շարունակէ Բաբախել»). Սելին Տիոն
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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ԳԷՈՐԳ ԲԱՇԻՆՋԱՂԵԱՆ
(1857 – 1925)
«Առաւօտը Պոլոնեան անտառում»
Բաշինջաղեանի նկարներուն (շուրջ 1000) մեծ մասը հայկական 
բնապատկերներ են, որոնց բնորոշ են բնութեան մանրազնին 
պատկերումը՝ ակադեմիզմի որոշ տարրերով («Արարատ», 1883, 
«Խաչատուր Աբովեանի տունը Քանաքեռում», 1884)։ 1890-ական 
թուականներուն ստեղծած է վառ անհատականութեամբ բնորոշուող 
հայրենասիրական կտաւներ («Արարատ», 1895, «Դիլիջանի 
ճանապարհը», 1895, «Սեւան», 1896, «Սեւան։ Անձրեւային օր», 1899)։ 
Բաշինջաղեանի նկարները աչքի կը զարնեն քնարերգականութեամբ։ 
Իր կեանքի ընթացքին ստեղծած է մօտ 2000 կտաւ։

Երգը լսելու ատեն կ'ունենաք այն տպաւորութիւնը, թէ 
ան երէկ գրուած է: Անհնար է անջատել նուագարկիչը 
կամ փոխել երգը։ Ժամանակի ազդեցութեան չենթար-
կըւող ու երբեք չհինցող այս երգը սիրելի է գրեթէ բոլորին, 
որ զայն լսած է, մինչեւ իսկ երգի ստեղծումէն շատ  
տարիներ ետք ծնած այսօրուան երիտասարդ օրիորդ-
ներուն ու պատանիներուն։

Բոլորս գիտենք երգը՝ որպէս Ճեյմս Քեմերոնի նկա-
րահանած «Titanic» ֆիլմի սաունտթրեքը, բայց ֆիլմին 
բեմադրիչը ի սկզբանէ դէմ եղած է ֆիլմին մէջ որեւէ 
տեսակի երգի առկայութեան։ Երգի երաժշտահան Ճեյմ 
Հորները ստիպուած եղած է երթալու մի քանի խորաման-
կութիւններու, որպէսզի կարենայ ընդգրկել երգը ֆիլմի 
երաժշտութիւններու շարքին մէջ։ Իրողութիւնը այն է, որ 
բեմադրիչ Քեմերոնը եւ երաժշտահան Հորները տարբեր 
տեսլականներ ունէին ֆիլմի աւարտուն բնագիրին մա-
սին։ Քեմերոնը կ'ուզէր, որ ֆիլմին մէջ միայն երաժշտու-
թիւն ըլլայ։ Ան կը կարծէր, թէ ֆիլմի ողբերգականութիւնը 
կ'ընդգծէ միայն գեղեցիկ երաժշտութիւնը եւ այլեւս երգի 
կարիք չկայ, եւ յստակ արտայայտած էր այս միտքը, երբ 
Հորները սկսած էր աշխատանքները ֆիլմի երաժշտու-
թիւններուն վրայ։ Հորները, սակայն, այլ կարծիքի էր։ Ան 
այնքան տպաւորուած էր ֆիլմի դիպաշարով, որ մտայ-
ղացած էր երգ մը, որուն անհրաժեշտութեան ան հա-
մոզուած էր։ 

Եւ այսպէս, Հորները կը գրէ երգը՝ սկիզբը ստիպուած 
ըլլալով համոզելու Ուիլլ Ճենինքսը, որպէսզի գրէ խօս-
քերը։ Այնուհետեւ, երբ երգը պատրաստ էր, սկսաւ փնտռել 
լաւագոյն կատարողը, որ պիտի անմահացնէր իր գաղա-
փարը։ Երկար փնտռտուքներէ ետք իր ընտրութիւնը 
կանգ առաւ 90-ականներու վերջը ամենավառ ու ամե-
նայայտնի երգչուհիներէն մէկուն՝ Սելին Տիոնի վրայ։ 
Սելինը այդ տարիներուն կ'աշխատէր Լաս Վեկաս։ 
Հորները գնաց հոն՝ Սելինը եւ անոր արտադրիչը եւ 

միաժամանակ ամուսինը՝ Ռենէ Անճելիլը, համոզելու, որ 
երգը կատարէ Սելինը։ «Երբ առաջին անգամ լսեցի երգը, 
ան ինծի այնքա՛ն հաճելի չեկաւ: Անընդհատ կը փորձէի 
դէմքի արտայայտութեամբ Ռենէին հասկցնել, որ կ'ուզեմ 
լքել հիւրանոցի այդ սենեակը, ուր Քեմերոնը կը նուագէր 
երգը դաշնամուրով եւ միաժամանակ կ'երգէր։ Ռենէն 
յամառօրէն չէր նկատեր ակնարկս։ Բաւական չէր, որ 
ստիպուած եղայ մինչեւ վերջ լսելու երգը: Աւելին, Քեմե-
րոնը սկսաւ համոզել զիս եւ այնուհետեւ Ռենէն, որ 
ձայնագրեմ զայն։ Ի վերջոյ, ճարահատեալ Ռենէն 
ստիպուած եղաւ իրեն առաջարկել հանդիպումը շարու-
նակել Նիւ Եորքի մէջ, ուր ես կը ձայնագրէի «Եկէ՛ք, խօ-
սինք սիրոյ մասին» ալպոմս»,- կը յիշէ Սելինը։ Մէկ ամիս 
անց Քեմերոնը երգի վերջնական գործիքաւորուած 
տարբերակով կը մեկնի Նիւ Եորք՝ ձայնագրութեան 
սթիւտիօ։ «Ես այդ օրը այնքան չէի ուզեր երգել այդ երգը: 
Մինչեւ անգամ ուշադրութիւն չէի դարձներ ձայնիս։ 
Սովորաբար ձայնագրութիւններէն առաջ ես սուրճ չեմ 
խմեր՝ ձայնիս մաքուր երանգին համար։ Այդ օրը մի 
քանի բաժակ քաղցր սուրճ խմած էի, ինչ որ ոեւէ երգիչ 
մը երգելէն առաջ այդպիսի բան չ'ըներ։ Երկար քննար-
կումէ եւ համոզելէ ետք համաձայնեցայ երգել երգը 
ընդամէնը մէկ անգամ, որպէսզի Քեմերոնը  ցուցադրելու 
նմոյշ ունենայ։ Քեմերոնը ինծի օգնեց երգին փոխանցել 
երգի ճիշդ տրամադրութիւնը՝ պատմելով ֆիլմի կիսահա-
մակարգուած դրուագները ։ Ես յատկապէս տպաւորուած 
էի այն մասով, երբ ծեր զոյգը հասկնալով, որ այլեւս 
փրկութեան յոյս չկայ եւ պիտի խեղդուին ջրահեղձ ըլլա-
լով՝ կ'որոշեն գրկախառնած քնանալ` միասին յաւերժա-
կան քուն մտնելու երազով։ Տպաւորուած էի նաեւ մօր 
օրորոցային երգելու տեսարանով, երբ կը պառկեցնէ 
երեխաները՝ գիտնալով, որ այլեւս ոեւէ մէկը չ'արթննար ։ 
Այսպիսով, Քեմերոնի պատմածէն տպաւորուած երգեցի 
մէկ հատուած միայն։ Ո՞վ գիտէր այդ ժամանակ, որ 
ֆիլմին վերջնական տարբերակին մէջ պիտի մտնէ այդ 
մէկ հատուածի կատարումը՝ առանց որեւէ ուղղումի»,- կը 
պատմէ Սելինը։

Հետաքրքրականը այն փաստն էր, որ երգը ձայնա-
գրուեցաւ որպէս ցուցանմուշ, բայց ֆիլմին մէջ մտաւ եւ 
ամբողջ աշխարհին մէջ միլիոնաւոր օրինակներով 
վաճառուեցաւ նոյն այս օրինակը:

Երգի ձայնագրութեան աշխատանքը տակաւին կէսին 
էր: Անհրաժեշտ էր դեռ ֆիլմի բեմադրիչը՝ Ճեյմս Քեմե-
րոնը, համոզել զայն օգտագործել ֆիլմին մէջ: Հորները 
կ'ուզէր սպասել եւ որսալ այնպիսի յարմար պահ մը, երբ 
Քեմերոնը լաւ տրամադրութեան մէջ կ'ըլլար եւ հեշտ 

կ'ըլլար զինք համոզելը: Եւ ահա եկաւ այդ օրը: Օր մը 
Քեմերոնը զանգեց Հորներին՝ ֆիլմին համար բան մը 
քննարկելու համար: Իր տրամադրութիւնը այդ օրը բարձր 
էր: Կը պատմէր մի քանի նոր, յաջողած տեսարաններու 
մասին: Հորները որսաց պահը եւ ներկայացուց երգը: 
Զարմանալի է, բայց Քեմերոնը լսելէն ետք անմիջապէս 
բացագանչեց. «Սա է որ կը պակսէր»: Եւ պահանջեց, որ 
օգտագործուի նոյն այդ աշխատանքային տարբերակը:

Երգը Սելին Տիոնի ամենախոշոր երգն է, որ մեկնար-
կեց պիլպորտ թէժ 100-եակի առաջին հորիզինոկանով 
եւ այդտեղ մնաց  2 շաբաթ շարունակ: Վաճառքի առաջին 
շաբաթը վաճառուեցաւ 690 000 օրինակով եւ անմիջա-
պէս գրանցեց «ոսկէ» տիտղոս: «My heart will go on» 
երգը առաջին անգլալեզու երգն էր, որ գլխաւորեց լատի-
նական թէժ-հիթշքերթը եւ այդ յաջողութեան համար 
մրցանակ ստացաւ լատին-ամերիկեան պիլպորտին կողմէ:

Երգը թողարկումէն ետք դարձաւ թիւ մէկ երգը ամ-
բողջ աշխարհին մէջ եւ երկար  շաբաթներ շարունակ չէր 
իջներ Շուէտի, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ, Հոլանտայի, 
Պելճիքայի, Դանիոյ, Մեծն Բրիտանիոյ, Իտալիոյ, Նոր-
վեկիոյ, Աւստրիոյ, Սպանիոյ, Իռլանտայի, Ֆինլանտայի, 
Աւստրալիոյ թէժ 100-եակներէն: Գերմանիոյ մէջ երգը 
վաճառուեցաւ 2 միլիոն օրինակով եւ դարձաւ 4 x 
Platinum: Երգը ստացաւ Կրեմմի, Ոսկէ Կլոպուս եւ Օսքար 
մրցանակները։

Դժուար է պատկերացնել, թէ ի՛նչ կ'ըլլար, եթէ չըլլար 
Հորներ երաժշտահանի կանխազգացումը, յամառութիւնը 
եւ այն վստահութիւնը, որ ֆիլմը առանց այս երգին 

կարելի չէր ըլլար ամբող-
ջացնել: Եւ փորձն ու դէպքերու 
ընթացքը ցոյց  տուին, որ Հոր-
ները իրաւացի էր, իսկ իր 
յամառութիւնը՝ արդարացուած, 
որ պսակուեցաւ հսկայ յաջո-
ղութեամբ: 
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Հարաւքորէացի Զինուորականները Հիւսիսային 
Քորէայի Մէջ «Միջուկային Աշխուժութեան» 
Նշաններ Արձանագրած Են

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
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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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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

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ ԱԺ Պատուիրակութիւնը Հանդիպած Է Պեռլինի 
Ներկայացուցիչներու Պալատի Եւ Պունտեսթագի Գերմանիա-
Հարաւային Կովկաս Խումբի Անդամներուն Հետ

¾ç 02

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 
Վահրամ Փափազեան  Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ 

Ակամայ Ստախօսը 
Կատակերգութիւնը 

Հեղինակ՝  Մայքըլ  Գունի 
Բեմադրիչ՝  Յարութ Գնդունի 

 

Տեղի Կ'ունենայ 22, 23,24,29,30 Եւ 31 Մարտ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
Ուրբաթ, 22 Մարտ 2019, Երեկոյեան  Ժամը 8.30-Ին – Կալա 
Յակոբ Տէր Մելքոնեան Թատերասրահին Մէջ, Պուրճ Համուտ 
 
Տոմսերը  ստանալ   ՀԵԸ-ի  կեդրոնական գրասենեակէն,  
հեռ՝  04- 523043, 81-374074, թատերախումբի  վարչութեան անդամներէն  եւ  
ելոյթի օրերը կիշէէն  

ì²Ðð²Ø ö²ö²¼º²Ü
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Հարաւային Քորէայի զինուորականները Հիւսիսային Քորէայի մէջ 
միջուկային ծրագիրին հետ կապուած աշխուժութիւն կ'արձանագրեն: Ինչպէս 
Մարտ 19-ին յայտնած է «KBS» հեռուստաալիքը, այդ մասին յայտարարած է 
Քորէայի Հանրապետութեան ազգային պաշտպանութեան նախարար Չոն 
Կիոն Տուն խորհրդարանի պաշտպանութեան հարցերու կոմիտէի՝ Մարտ 18-
ին կայացած նիստին, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը: 

«Կոմիտէի անդամ, Քորէայի ազատութեան կուսակցութենէն պատգամաւոր 
Փեք Սին Չժուն նախարարին հարց տուած է, թէ Հիւսիսի մէջ աշխուժութիւն կը 
նկատուի՞ արդեօք զինագործական աթոմի ոլորտին մէջ: Նախարարը դրական 
պատասխանած է»,- նշած է հեռուստաալիքը՝ չճշդելով, թէ ստոյգ ի՛նչ 
գործունէութեան մասին է խօսքը, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:

Ղազախիստանի նախագահ Նուր-
սուլթան Նազարպայեւը Մարտ 19-ին 
յայտարարած է պետութեան ղեկա-
վարի լիազօրութիւնները վար դնելու 
մասին, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:

«Ես որոշում ընդունեցի, որ դադ-
րեցնեմ իմ՝ որպէս նախագահի լիա-
զօրութիւններս»,- ըսած է Նազարպա-
յեւը Ղազախիստանի ժողովուրդին 
յղած ուղերձին մէջ, որ հեռարձակուած 
է հանրապետական հեռուստաալիք-
ներու եթերով:

Նուրսուլթան Նազարպայեւը Հրաժարական Տուաւ

աճած է հետաքրքրութիւնը Հայաստանի նկատմամբ, որուն նպաստած է նաեւ 
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքելի այցը Հայաստան։

Զրոյցին Արարատ Միրզոյեան անգամ մը եւս վերահաստատած է Հայաս-
տանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթութիւնները՝ նշելով, որ Եւրոպա-
կան Միութեան հետ յարաբերութիւններու խորացումի լոյսին ներքոյ կարեւոր 
դեր ունի ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայ-
նագրի վաւերացումը ԵՄ անդամ երկիրներուն կողմէ, որ Ապրիլ 4-ին երկրորդ 
ընթերցումով պիտի քննարկուի Գերմանիոյ խորհրդարանին մէջ։

Պատուիրակութեան անդամ Ռուբէն Ռուբինեան անդրադարձ կատարած է 
Ղարաբաղեան հիմնախնդրին՝ ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապե-
տութեան դիրքորոշումը ստեղծուած իրավիճակին առնչութեամբ եւ վերահաս-
տատելով հակամարտութիւնը խաղաղ ճամբով կարգաւորելու ՀՀ դիր-
քորոշումը ՝ ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան ծիրէն ներս։

Խօսելով հակամարտութեան կարգաւորումին մասին՝ ԱԺ պատգամաւոր 
Էտմոն Մարուքեան ընդգծած է Հարաւային Կովկասին մէջ ժողովրդա-
վարութեան գործընթացներու կարեւորութիւնը՝ յոյս յայտնելով, որ գերմանացի 
գործընկերները աւելի ուշադիր կը գտնուին Ազրպէյճանի մէջ մարդու իրա-
ւունքներու խախտումի դրսեւորումներուն նկատմամբ։

Անդրադառնալով երկու երկիրներու տնտեսական յարաբերութիւններու 
խորացումի հնարաւորութիւններուն՝ գերմանացի գործընկերներու ներկա-յաց-
ւած են Հայաստանի մէջ սպասուող տնտեսական բարեփոխումները, որոնք կը 
բարձրացնեն ՀՀ-ի տնտեսական գրաւչութիւնը։

Աշխատանքային ճաշէն ետք Արարատ Միրզոյեանի գլխաւորած պատուի-
րակութիւնը ծաղիկներ տեղադրած է Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակին նուիրուած յուշակոթողին մօտ։


