
Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 150(22«451) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 21.3.2019

¾ç 02¾ç 07

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Պըրրի Ընդհանուր Ժողովի Կը Հրաւիրէ 
Խորհրդարանը Յառաջիկայ Չորեքշաբթի

Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի 
նախագահ Նապիհ Պըրրի խորհրդարանը ընդհա-
նուր ժողովի հրաւիրեց յառաջիկայ Չորեքշաբթի, 
27 Մարտին: Ինչպէս կը տեղեկանանք խորհրդա-
րանի նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի 
հրապարակած հաղորդագրութենէն, 27 Մարտին 
նախատեսուած ժողովին տեղի պիտի ունենայ 
օրէնսդիրներուն եւ նախարարաց խորհուրդի 
անդամներուն նիստը՝ հարց ու պատասխանի 
ձեւաչափով:

Սա խորհրդարանի երկրորդ նիստն է՝ ընթացիկ 
տարուան Յունուար 31-ին կառավարութեան կազ-
մաւորումէն ետք: Պըրրի նախապէս յայտարարած 
էր, որ խորհրդարանը պիտի հանդիպի Մարտ 
ամսուան երկրորդ կէսին՝ դիտարկելու եւ վերա-
նայելու նախարարաց խորհուրդի աշխատանքները:  

Աւելի Քան 170 000 Սուրիացի Գաղթա-
կան Ներգաղթած Է Լիբանանէն Դեկտեմ-
բեր 2017-էն Ի Վեր. Ընդհանուր Ապահո-
վութեան Ծառայութիւն

Լիբանանի ընդհանուր ապահովութեան ծառա-
յութիւնը յայտարարեց, որ աւելի քան 170 000 
սուրիացի գաղթական վերադարձած է Սուրիոյ 
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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:

Հանրապետութիւն Դեկտեմբեր 2017-էն ի վեր:
Ստոյգ թիւը՝ 172 046-ը, միաժամանակ կ'ընդգրկէ 

իրենց անձնական միջոցներով եւ ապահովութեան 
ծառայութեան կազմակերպած կամաւոր ուղեւո-
րութիւններով ներգաղթած գաղթականները:

Նշենք, որ ընդհանուր ապահովութեան ծառա-
յութիւնը Մայիս 2018-էն ձեռնամուխ եղած է գաղ-
թականութեան կամաւոր տունդարձի կազմակերպ-
չական աշխատանքներուն:

Ապահովութեան ծառայութեան կազմակերպու-
թեամբ վերջին տունդարձը տեղի ունեցաւ 28 Փե-
տÁրուար 2019-ին: Յունուարին 1000 գաղթական 
եւս վերադարձաւ երկիր:

Հայաստանի եւ Ռուսիոյ վարչապետներ՝ Նիկոլ 
Փաշինեան եւ Տմիթրի Մետվետեւը հեռախօսա-
զÁրոյցի ընթացքին քննարկած են Եւրասիական 
միջկառավարական խորհուրդի՝ Ապրիլ 30-ին Երե-
ւանի մէջ կայանալիք նիստը: Այդ մասին, ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտնած է ՌԴ 
նախարարներու խորհուրդի մամլոյ ծառայութիւնը:

«Հեռախօսազրոյցի ընթացքին Ռուսիոյ կառա-
վարութեան ղեկավար Տմիթրի Մետվետեւ եւ 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան քննար-
կած են Եւրասիական միջկառավարական խորհուր-
դի՝ Ապրիլ 30-ին Երեւանի մէջ կայանալիք նիստի 
օրակարգը, ինչպէս նաեւ հայ-ռուսական յարաբե-
րութիւններու մի քանի հրատապ հարցեր»,- ըսուած 
է հաղորդագրութեան մէջ:

Ատրպէյճանի կողմէ առանց համապատասխան 
ծանուցման յարձակողական բնոյթի լայնածաւալ 
զօրավարժութիւններու իրականացումը ԵԱՀԿ 
գործիքակազմով նախատեսուած միջազգային 
պարտաւորութիւններու խախտում է: Ան որեւէ 
ձեւով չի նպաստեր տարածաշրջանին մէջ վստա-
հութեան  մթնոլորտի ամրապնդման: Մարտ 20-ին 
լրագրողներու հետ ճեպազրոյցի ժամանակ ըսաւ 
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեան` 
անդ-րադառնալով «Արմենփրես»-ի այն  հարցումին, 
թէ ԱԳՆ-ն ինչպէ՞ս կը վերաբերի Ատրպէյճանի 
կողմէ յարձակողական բնոյթի լայնածաւալ զօրա-
վարժութիւններուն իրականացմանան:

«ԵԱՀԿ-ի մէջ մեր ներկայացուցչութիւնը այս 
հարցը բարձրացուցած է նաեւ ԵԱՀԿ շրջանակին 

Ըստ Պոլսոյ «Ակօս» շաբաթաթերթի հայերէն 
բաժինի խմբագիր Բագրատ Էսդուգեանի՝ Պոլսոյ 
պատրիարքի ընտրութիւններու գործընթացը կը 
սկսի Մեսրոպ արք. Մութաֆեանի մահուան 
քառասունքէն ետք, կը հաղորդէ “Թերթ”-ը:

«Պոլսոյ պատրիարքի աթոռի թեկնածուներուն 
մէկ մասը նախորդ անգամ հրաժարած էին 
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Փաշինեան Եւ Մետվետեւ 
Քննարկած Են Եւրասիական 
Միջկառավարական Խորհուրդի 
Յառաջիկայ Նիստը

Առանց Ծանուցումի Ատրպէյճանի 
Ձեռնարկած Լայնածաւալ 
Զօրավարժութիւնները Միջազգային 
Պարտաւորութիւններու Խախտում է. 
ՀՀ ԱԳՆ

Պոլսոյ Պատրիարքի Ընտրութիւններուն Հիմնական Յաւակնորդները Արամ 
ԱթԷշեանն Ու Սեպուհ ՉուլՃեանն Են

Հայաստան Պիտի Այցելէ ԵԽԽՎ Նախագահը 
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա Նաղդալեան Մարտ 20ին ունե-
ցած ճեպազրոյցի ընթացքին յայտնած է, որ Մարտ 26-28 Հայաս-
տան պիտի այցելէ ԵԽԽՎ նախագահ Լիլիա Մորի-Պասքիէն:
ԱԳՆ խօսնակը տեղեկացուցած է, որ հանդիպումներ նախա-
տեսուած են ՀՀ բարձրաստիճան պաշտօնեաներու հետ։
Մարտ 19-ին Երեւանի աւագանին որոշում ընդունած է Երեւանի 
Հիւսիսային պողոտայի միջանկեալ հատուածին մէջ գտնուող 
հրապարակը Եւրոպայի խորհուրդի կամ Եւրոպայի հրապարակ 
անուանակոչելու մասին:
Հրապարակի բացման արարողութիւնը կը նախատեսուի Լիլիա 
Մորի-Պասքիէի այցի ընթացքին:

մասնակցելէ ընտրութիւններուն: Հիմա ալ դժուար 
է ըսել, թէ անիկա ի՛նչ ընթացք պիտի ստանայ: 
Մինչեւ թեկնածուներուն առաջադրուիլը, նախ 
նամակ պէտք է ուղարկուի անոնց՝ պարզելու հա-
մար, թէ անոնք պիտի մասնակցի՞ն ընտրութիւն-
ներուն: Իսկ մինչ այդ պէտք է Պոլսոյ պատրիարքի 
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Գէորգ Ալեքսանդր Աշուղեան 
Գէորգ Ալեքսանդր Աշուղեան (5 Յունուար 

1911, Թիֆլիս – 21 Մարտ 2006, Երեւան), հայ դե-
րասան, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ (1967), 
ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր (1952)։

Ծնած է 1911 թուականի Յունուար 5-ին Վրաս-
տանի Թիֆլիս քաղաքը։ 1927-1929 թուականնե-
րուն սորված է Թիֆլիսի հայկական թատրոնին 
կից, 1935-1937 թուականներուն՝ Մոսկուայի 

հայկական դրամատիկական սթիւտիօները: 
1927-1939 թուականներուն (ընդհատումներով)՝ 
Թիֆլիսի հայկական, 1939 թուականէն՝ Երեւանի 
Սունդուկեանի անուան թատրոններու դերասան։

Դերերը
Նեզնամով (Ալեքսանդր Օստրովսկիի «Անմեղ 

մեղաւորներ»)
Քարամեան (Օվչիննիկովի «Խիզախում», 

ԽՍՀՄ պետական մրցանակ, 1952)
Սերոբ (Ժորա Յարութիւնեանի «Հարսնացու 

հիւսիսից»)
Ալեքսանդր (Մ. Քոչարեանի «Կոյր երաժիշտը»)

Ֆրանքոֆոնի Միջազգային Օրուան Նուիրուած Հանդիսաւոր Միջոցառում
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Կը տեղեկացնենք, որ Մարտ 20-ին Լիբանանի 
նախագահական պալատին մէջ տեղի ունեցաւ 
Ֆրանքոֆոնի միջազգային օրուան նուիրուած հան-
դիսաւոր միջոցառում մը, ուր ելոյթ ունեցան Լիբա-
նանի նախագահ Միշէլ Աուն եւ ՀՀ դեսպան 
Վահագն Աթաբեկեան: 

Իր խօսքին մէջ Վահագն Աթաբեկեան հակիրճ 
ներկայացուց ՖՄԿ-ի մէջ Հայաստանի նախագա-
հութեան երկու տարիներու առաջնահերթու-
թիւններն ու ծրագիրները:

Անդրադառնալով Ֆրանքոֆոնի երեւանեան 
գագաթնաժողովի կարգախօսին՝ ՀՀ դեսպանը 
նշեց, որ «Ապրել միասին»-ը միեւնոյն ատեն Լի-
բանանի նշանաբանն է՝ համայնքային բազմաշերտ 
ու բազմադաւան կառուցուածքով եւ կառավարման 
համակարգով:

«Այդ կարգախօսը նաեւ խորհրդանշում է հա-
ւաքական ուղերձը աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդի, 
որի զաւակները պահպանելով հաւատարմութիւնն 
իրենց ազգային արմատներին եւ ինքնութեանը՝ 
միաժամանակ հանդիսանում են իրենց հիւրըն-
կալած երկրների օրինակելի քաղաքացիները, եւ 

Լիբանանն ու լիբանանահայութիւնը դրա վառ 
օրինակն են»,- ընդգծեց ՀՀ դեսպանը:

Միջոցառումին ներկայ էին Լիբանանի կառա-
վարութեան անդամներ, ինչպէս նաեւ Պէյրութի մէջ 
հաւատարմագրուած դեսպանները:
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Առանց Ծանուցումի Ատրպէյճանի 
Ձեռնարկած Լայնածաւալ 
Զօրավարժութիւնները Միջազգային 
Պարտաւորութիւններու Խախտում է. 
ՀՀ ԱԳՆ

մէջ եւ Ատրպէյճանէն համապատասխան 
բացատրութիւն պահանջած»,- ըսած է Նաղդալեան:

Անդրադառնալով հարցումին, թէ ԱԳՆ-ն ինչպէ՞ս 
կը մեկնաբանէ հայ-ատրպէյճանական սահմանին 
Ատրպէյճանի կողմէ նոր զօրակայանի տեղակա-
յումը` ԱԳՆ խօսնակը ընդգծած է, որ ատիկա 
նոյնպէս չի նպաստեր տարածաշրջանին մէջ 
վստահութեան մթնոլորտի ամրապնդման : «Ե՛ւ 
Արցախը, ե՛ւ Հայաստանը ունին վճռականութիւն եւ 
կարողութիւն պաշտպանուելու եւ հակահարուած 
հասցնելու: Այս հարցը ոեւէ մէկը կասկածի տակ 
թող չդնէ, որովհետեւ այդ վճռականութեամբ 
պայմանաւորուած  է նաեւ մեր յանձնառութիւնը` 
քայլեր ձեռնարկել խաղաղութիւն հաստատելու 
ուղղութեամբ»,- նշած է ան:

¾ç 08
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ընթերցման Առաքինութիւնը, Որ Կար Եւ Անոր 
Հակամշակութացնող Տեղատւութիւնը

Ըսէ՛ ինծի` ի՞նչ կը կարդաս, քեզի պիտի ըսեմ, 
թէ ո՛վ ես դուն:

Բայց քեզ աւելի լաւ պիտի ճանչնամ, 
եթէ ինծի ըսես, թէ ի՛նչ կրկին կը կարդաս:

Ֆրանսուա Մորիաք,
ֆրանսացի գրող, Նոպէլեան դափնեկիր

Սփիւռքի բաբախող սիրտ համարուող հայկա-
կան համայնքին մէջ` Պէյրութ, տասնհինգ օրուան 
այցելութեան մը ընթացքին, ներկայ եղայ երեք 
բանաստեղծական երեկոներու: Բանաստեղծները 
հայ էին: Սփիւռքի մէջ հայ գրականութիւնը դեռ 
կ՛ապրի, թէեւ` հետզհետէ կծկուող շրջանակի մէջ, 
գիրքեր կը հրատարակուին, կը ներկայացուին: 
Բայց տխրութեամբ նկատեցի, որ գիրքերը հեղի-
նակներուն կողմէ կրկին նուէր կը տրուէին, 
անոնցմէ մէկուն գիրքերը կը վաճառուէին ոչ թէ 
հեղինակին աշխատանքը գնահատելու համար, 
այլ` այն խոստումով, որ գոյացած գումարը նուէր 
պիտի տրուէր Հայաստանի կամ Արցախի մէջ 
իրագործուելիք նախաձեռնութեան մը:

Գիր-գրականութեան ընթերցման տեղատուու-
թիւնը այդպէս ալ ներկայ ժամանակի վերագրուած 
համատարած ախտ չէ ուրիշներու մօտ, ինչպէս որ 
ան է հայկական իրականութեան մէջ: Ճափոնցի 
Հարուքի Մուրաքամի գրողին նոր գիրքը լոյս կը 
տեսնէ 700.000 տպաքանակով եւ նոյն օրն իսկ կը 
սկսի թարգմանուիլ բազմաթիւ օտար լեզուներու: 
Այդ 700.000 գիրքերը նուէր չեն տրուիր եւ ոչ ալ` 
անոնց թարգմանութիւնները:Եւ հեղինակը ճափո-
ներէն հրատարակութեան եւ թարգմանութիւններուն 
համար պատուագին կը ստանայ: Գրողը իր գրիչով 
ապրելու իրաւունք ունի:

Այդ գիտակից եւ քաղաքակիրթ իրաւունքը 
ընթերցողը կու տայ:

Մարդիկ գիրք կը գնեն եւ կը կարդան:
Պէտք է յիշել, որ մօտաւոր անցեալին Հայաս-

տանի մէջ գիրքերու տպաքանակը տասնեակ հա-
զարաւորներով էր: Կազմաւորման (կազմալուծման) 
ընթացքի մէջ եղող սփիւռք(ներ)ը գրատուներ 
ունէր, Փարիզ եւ Նիւ Եորք, անոնք տասնեակներով 
էին Սուրիոյ եւ Լիբանանի մէջ: Հայկական թերթերը 
թերթօնի ձեւով գիրքեր կը հրատարակէին, հայ 
մարդիկ զանոնք խնամքով կը պահէին, կը կազ-
մէին, անոնք իրենց գրադարանին մէջ տեղ ունէին: 
Հայկական գրադարաններէ վարձով գիրքեր փոխ 
կ՛առնուէին:

Յիշեցէ՛ք, հաշուեցէ՛ք եւ բաղդատեցէ՛ք:
Ի՞նչ պատահած է հայկական հաւաքականու-

թիւններուն, ո՞ւր կ՛երթանք, ո՞ւր կրնանք հասնիլ, 
կամ հասած ենք:

Ա՛յս ալ այլասերման ցուցանիշ չէ՞: Չի՞ մտահոգեր 
ղեկավարութիւնները: Կարգախօսներէ առաջ եւ 
վերջ կը պատահի՞, որ անոնք հարցը օրակարգ 
դարձնեն եւ լուծումներ փնտռեն ու գտնեն:

Գիրք գնել եւ կարդալ`մարդկային եւ մշակու-
թային որակ է: Մեր պարագային ան պէտք է ըլլայ 
նաեւ ազգային որակ:

Երբեմն բեմերէ եւ խորաններէ պէտք է կրկնել 
Ֆրանսուա Մորիաքի խօսքը. «Ըսէ՛ ինծի` ի՞նչ կը 
կարդաս, քեզի պիտի ըսեմ, թէ ո՛վ ես դուն: Բայց 
քեզ աւելի լաւ պիտի ճանչնամ, եթէ ինծի ըսես, թէ 
ի՛նչ կրկին կը կարդաս»: Հարցումը պէտք է ուղղել 
անհատներուն եւ հաւաքականութիւններուն: Այսինքն 
դեռ ՀԱՅ կոչուած մարդիկ, երբ իրենց ժողովուրդին 

գիրքերը չեն կարդար, ի՞նչ են: Պէտք չէ արդարա-
ցումներ գտնել` թաքնուելով համացանցի, այ-ֆոնի, 
հեռատեսիլի փաստարկներու ետին, ըստ որոնց, 
ամէն բան կը գտնեն անոնց եթերին մէջ:

Հարցում մը. ճափոնցիէ՞ն աւելի համացանցի եւ 
այ-ֆոնի մասնագէտ ենք` բացատրելու եւ արդա-
րացնելու համար գիր-գրականութենէ մեր խորթա-
ցումը:

Գիր-գրականութիւնը ո՛չ պատէն կախուելիք 
գեղօր է, ո՛չ ալ թանկարժէք գեղանկար: Ան հոգի-
ներու ազնուացման դարպասն է: Մարդկային զգա-
ցումներու, գաղափարներու եւ փորձի ժառանգու-
թիւն կը բերէ: Բոյսերը եւ անասունները նման 
ժառանգութիւն չեն ստանար: Իսկ մարդ արարածը 
շարունակութիւն ըլլալու համար այդ ժառանգութեան 
պէտք ունի, անով շարունակութիւն կ՛ըլլայ, որ 
տարբեր որակ է կտակուած շէնքէ, մարմարէ կամ 
դրամատան հաշիւէ: Անոր ճամբով կը հասկնանք, 
որ մեր գոյութիւնը իմաստ ունի, իմաստներ, որ չի 
սահմանափակուիր տպաւորիչ հոգեճաշով կամ 
գերեզմանատան տապանաքարով, պարզապէս կը 
հասկնանք, որ ո՛չ քար ենք եւ ո՛չ ալ բոյս: Ի վերջոյ, 
քանի մը սերունդ ետք, լաւագոյն պարագային, ի՞նչ 
կ՛ըսեն տապանաքարերը:

Քիչ մըն ալ մտածենք վարժապետի եւ դաստիա-
րակի պէս, քանի որ մարդ արարածը ամբողջ 
կեանքի ընթացքին կը սորվի, կը դաստիարակուի 
կամ ինքզինք կը դաստիարակէ, այդ պատճառով 
ալ թերթ կը կարդայ, հեռատեսիլի դիմաց կը նստի, 
հիմա ալ Դիմատետրով կը կարծէ զարգանալ: 
Տարրական փորձը ցոյց կու տայ, որ ընթերցումը 
նոր հորիզոն կը բանայ, ան ըլլայ գիտական, 
քաղաքական, բարոյական, արուեստներու, բարո-
յականի, իմաստութեան, ընդհանուր բնորոշումով` 
աշխարհաճանաչողութեան: Ան միաժամանակ 
հաճելի զբօսանք է, ժամանակին հետ քայլ պահելու 
եւ ինքնաթարմացման կը նպաստէ: Զբօսանք բառը 
ֆրանսերէնի մէջ այդ իմաստը ունի, rռcrռaion, 
վերստին ստեղծել: Այդպէս է ընթերցումը, քանի որ 
գրուածը կարդալով` մենք կ՛ընենք մե՛ր ընթերցումը, 
մեկնելով ընթերցուած էջէն` մեր բացատրութիւնը 
կը փնտռենք, նոյն ձեւով չենք հակազդեր, նոյն 
ձեւով չենք թրթռար:

Գործնական տեսանկիւնէ, ընթերցումը մեր 
լեզուի իմացութեան կը նպաստէ, քանի որ իւրա-
քանչիւր գրողի հետ լեզուն վերածնունդ կ՛ապրի: 
Նարեկացիի, Մեծարենցի կամ Պարոյր Սեւակի 
լեզուն մեր առօրեայ նպարավաճառային հասարակ 
տեղիք եւ կամ քլիշէ քաղաքական ճոռոմաբա-
նութիւնը չէ, որ տեղէ մը եւ տեղ մը արդէն լսուածի 
տպաւորութիւն կը ձգէ: Իսկ եթէ հետեւինք գիտու-
թեան թելադրութեան,  ան յիշողութեան մարզանք 
է, ուղեղի ճոկինկ, որ անտառի տեսարաններէն 
տարբեր դռներ կը բանայ մեր երեւակայութեան 
առջեւ: Ըստ բժիշկներուն, ան կը կանխէ նաեւ 
յիշողութեան կորուստի հիւանդութիւնը` ալցայմըրը, 
որուն մասին յաճախ կը լսենք եւ կը խօսինք: 
Ընթերցանութիւնը այս ուղղութեամբ ինքնադար-
մանման միջոց է:

Ոչ ոք կը կասկածի, որ ընթերցումը մարզանք է 
բաղդատութիւններով մտածելու, այսինքն կը 
վարժուինք վերլուծել եւ դատել` փոխանակ մնալու 
քարացած դատումներու մէջ:

Այժմէական հարց մըն ալ: Ընդհանրացող սովո-
րութիւն է արդիական սարքերու (tablette)-ներու 
վրայ, գիրք կարդալ, e-book, որ գործնական է, բայց 

լրացուցիչ պէտք է ըլլայ: Փաստուած է նաեւ, որ 
թուղթի վրայ գրուածի ընթերցումը աւելի օգտակար է:

Երբ սովորութիւն չունինք գիրք կարդալու, երբ 
չենք սիրեր կարդալ, փորձենք մեզ հետաքրքրող 
նիւթերու մասին գիրքեր գտնել, անոնք այնքա՜ն 
բազմաթիւ են, ընթերցումի պահ մը ստեղծել 
օրուան ընթացքին:

Ի հարկէ աւելի լաւ է նաեւ երբ ընթերցումը 
նպատակ մը կը հետապնդէ, ան ուսուցիչ կրնայ 
ըլլալ, որ մենք մեզ բարելաւենք, նոյնիսկ զբօսա-
շÁրջիկը կրնայ ընթերցումներ կատարել իր այցե-
լելիք վայրերուն մասին, որպէսզի չբաւարարուի 
ճաշերով եւ սելֆիական լուսանկարներով, ճանչնայ` 
մարդիկ, քաղաքակրթութիւն եւ աշխարհներ:

Ուսուցիչը, հաղորդակցական զանգուածային 
միջոցները, հանդիսութիւնները հաւասարապէս 
կրնան օգտագործուիլ ինքնահարստացման ծառա-
յելու կոչուած ընթերցման զարգացման: Թերեւս 
այդ ճամբով նաեւ մարդիկ աւելի կ՛ազնուանան, 
մակերեսայնութենէ անդին` խորք կը նուաճեն: Այս 
ալ ձեւով մը հոգիի եւ միտքի գեղեցկացման 
միջամտութիւն է:

Իսկ մեր ժողովուրդի պարագային, հայերէն գիր-
գրականութեան ընթերցումը հարազատութիւն պա-
հելու եւ փոխանցելու լուսաւոր ճամբայ է, որպէսզի 
շարունակութիւն ըլլանք եւ ոչ թէ` ծագումով հայ:

Կը սիրենք, այս կամ այն տարեդարձներու 
առիթներով, հայրենասիրական ճառեր եւ երգեր 
լսել (մանաւանդ): Եթէ պահ մը մտածենք, որ 
տարին մէկ հայերէն գիրք գնեն ու կարդալը 
ինքնատիպ եւ լուսաւոր կրկնակի յեղափոխութիւն 
է, մեզի եւ գրողին համար, ինչե՜ր կը փոխուին մեր 
կեանքին մէջ:

Արդարեւ, իւրաքանչիւր հայ եթէ տարին մէկ 
գիրք գնէ, գիրք հրատարակելու համար մեկենաս 
չենք փնտռեր, հայ գրողը կրնայ յաւակնիլ օր մը իր 
գրիչով ապրիլ, եւ մենք ալ կը դառնանք քաղա-
քակիրթ ազգ, ոչ թէ մեր մարմարներով եւ լողաւա-
զաններով, այլ` մեր ապրող մշակոյթով:

Ոչ մէկ ձեւով հպարտութիւն է հայ անհատին 
կամ հաւաքականութեան համար քանի մը հարիւր 
տպաքանակով լոյս տեսած եւ նուէր տրուած գիրքը: 
Ընդհակառակն. նուաստացում է:

Ըսինք` վերականգնում, ըսինք` հայապահպա-
նում, ինչպէ՞ս եւ ի՞նչ ընելու համար:

Հարցում` ուղղուած շարքային հայուն եւ բուրգին 
գագաթը գտնուելու յաւակնութիւն ունեցող արժա-
նաւորներուն եւ անարժաններուն:

Ի հարկէ, այս տողերը պիտի կարդան կար-
դացողները:

Ի՞նչ ընել ընթերցումէ եւ մանաւանդ հայերէն 
գիր-գրականութենէ խզուածներուն համար, անոնք 
ըլլան հայաբարբառ թէ օտարաբարբառ: Չէ՞ք 
խորհիր, որ ազգապահպան եւ մշակութապահպան 
գործունէութեան լայն դաշտ կայ անոնց առջեւ, 
որոնք իրենք իրենց ազգ եւ համայնք առաջնորդելու 
դեր տուած են, երբեմն գործածելով ուռուցիկ 
առաքելութիւն բառը:
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան 
Վարժարանէն Ներս

Փոքրիկ «Միջատները» Պարեցին Ու Երգեցին 
Մանկապարտէզին Մէջ

Գիւմրիի Մէջ 
Մեկնարկած է «Made 
in Armenia» Ճինզերու 
Արտադրութիւնը

Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019-ին Վահան Թէքէեան 
վարժարանի  մանկապարտէզի աշակերտներուն 
ծնողներն ու հարազատները հրաւիրուած էին 
վայելելու իրենց համար պատրաստուած փոքրիկ 
հանդէսը, որուն հերոսները մանկամսուրի, բող-
բոջի, կոկոնի եւ ծաղիկ դասարանի աշակերտներն 
էին։ Բոլորիս ծանօթ է փոքրիկներու  սէրն ու 
գուրգուրանքը միջատներու եւ կենդանիներու 
նկատմամբ, եւ ահա այս անգամ իրենք մէկական 
միջատներու վերածուելով հանդէս եկան 
«Միջատներ» խորագրով ներկայացումով մը։ 

Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանիս քայ-
լերգերը ունկնդրելէ ետք մանկապարտիզպանուհի 
տիկ.Վերա Հաննա բացման խօսքով մը բարի 
գալուստ ու բարի վայելում մաղթեց ներկաներուն։ 
Ծաղիկ դասարանի աշակերտները ներկայացուցին 
ծաղիկներու ու զատկաճճիի պարը, նաեւ արաբերէն 

լեզուով երկխօսութիւն մը թիթեռնիկի մասին։ Կո-
կոն դասարանը ներկայացուց մեղուներու (հայե-
րէն), ապա մրջիւններու (արաբերէն) պարեր, ինչ-
պէս նաեւ երգ եւ արտասանութիւններ՝ «Մեղուները» 
(հայերէն) ու «Մրջիւնները» (անգլերէն)։ Իսկ ման-
կամսուրը եւ բողբոջը միասնաբար արտասանեցին 
զատկաճճիներու մասին անգլերէն լեզուով եւ 
պարեցին թիթեռնիկներու պարը։

Յայտագրի աւարտին տնօրէնուհի տիկ. Կալինա 
Նաճարեան սրտի խօսքը յայտնելով ըսաւ. «Տօնա-
կան ու պայծառ տրամադրութեամբ, քիջ առաջ մեր 
ժիր ու կայտառ փոքրիկները մեծ ուրախութեամբ 
հանդէս եկան մեր բոլորին առջեւ՝ արտասանելով, 
երգելով ու պարելով թէ՛ հայերէն եւ թէ՛ օտար 
լեզուներով, ապացուցելով, որ իրենք ալ միջատ-
ներու նման աշխատասիրութեան մթնոլորտին մէջ 
կ'ամբարեն առողջ մտքի, հոգիի ու մարմնի 
անհրաժեշտ աւիշը իրենց դպրոցական օրերուն»։ 
Ան շնորհակալութիւն յայտնեց ծնողներուն անոնց 
քաջալերանքին ու նիւթաբարոյական օժանդա-
կութեան համար՝ խոստանալով ընել լաւագոյնը, 
արձանագրելով յարատեւ յաջողութիւններ 
վարժարանիս, ինչպէս նաեւ առաջնորդելով զայն 
դէպի նորանոր բարձրունքներ։

Հանդէսի աւարտին կատարուեցաւ համեստ 
հիւրասիրութիւն մը։

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ

Չինական ու թրքական ճինզերուն պիտի փոխա-
րինէ հայկականը: «Made in Armenia» ճինզերու 
վաճառքը կը սկսի մէկ ամիսէն: Ճինզերը կ՛ար-
տադրուին Գիւմրիի մէջ: Զաքարեան ընտանիքը 2 
միլիոն տոլարի ներդրում կատարած է` արտադ-
րութիւնը սկսելու համար:

Կառավարութեան ֆէյսբուքեան էջին վրայ նոր 
արտադրութեան մասին  տեսանիւթ հրապարակ-
ւած է:

«Ռ. Զաքարեան» ընկերութիւնը որակեալ ար-
տադրանք ստանալու համար անհրաժեշտ սարքա-
ւորումները ներմուծած է արտասահմանէն: Ատոր 
համար ստացած է կառավարութեան աջակցու-
թիւնը.  3 տարիով կրճատուած է ընկերութեան 
ապրանքներու ներմուծման մաքսային եւ հարկային 
մարմիններու կողմէ հաշուարկուած աւելցուած 
արժէքի հարկի գումարներու վճարման ժամկէտը: 
«Ատիկա հնարաւորութիւն տուեցաւ խնայելու եւ  
այդ միջոցները սարքաւորումներ գնելու մէջ 
ներդնել»,- կը նշէ ընկերութեան առեւտուրի տնօրէն 
Լիլիթ Զաքարեանը:

Արհեստավարժ մարդուժ պատրաստելու հա-
մար Իտալիայէն վարպետներ հրաւիրուած են։

Արուեստագէտ Մաուրօ տի Ճուզեփփէն Հայաս-
տան եկած է օգնելու բարձր որակի արտադրանք 
ստանալու հարցով: «Դեռ որոշ ճանապարհ ունինք 
անցնելու, բայց ես մեծ ցանկութիւն եւ կամք ունիմ 
իմ ողջ փորձառութիւնը փոխանցելու համար»,- կը 
նշէ ան:

Գործարանին մէջ աշխատանքը հիմնականօրէն 
մեքենայացուած է: Արտադրութեան մէջ աւելի քան 
50 մարդ կ՛աշխատի: Կը նախատեսուին յառաջիկայ 
երկու տարուան մէջ աշխատակիցներու թիւը հաս-
ցÁնել 100-ի, արտադրութիւնը աւելցնել 4 անգամ:

«Մեր արտադրութեան մօտաւորապէս 5 տոկոսը 
կը նախատեսենք սպառել Հայաստանի մէջ: 
Հինական շուկան արտահաման է: Արդէն պայ-
մանագիր ունինք Ռուսիոյ հետ, մօտակայ ժամա-
նակներս կ’ունենանք պայմանագիրներ Իտալիոյ 
եւ եւրոպական այլ երկիրներու ընկերութիւններու 
հետ»,- կ՛ըսէ Զաքարեան` աւելցնելով, որ, բացի 
ճինզէ տաբատներ եւ բաճկոններ արտադրելէ, 
նպատակ կայ կարել նաեւ վերնաշապիկներ եւ այլ  
հիւսուածեղէններ:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Աւետարանական Գոլէճի Գնահատելի Նախաձեռնութիւնը  

Նոր Հրատարակութիւններ
Մխիթարեան Հրատարակչատունը Լոյս Ընծայած է Հայոց Ցեղասպանութեան 
Վերաբերող Յօդուածներու ժողովածուներ

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Մեր առօրեայ խօսակցութիւններուն ընթացքին 
յաճախ կ'անդրադառնանք համացանցի երեւոյթին՝ 
ընդգծելով, որ անիկա ժամանակակից կեանքի 
հզօրագոյն մարտահրաւէրներէն մէկը ըլլալով 
հանդերձ, ժխտական անդրադարձ կ'ունենայ եւ 
ձեւով մը կ'այլափոխէ նորահաս սերունդի հոգե-
մÁտային աշխարհը։

Պատճառները իրենց այլազանութեամբ քաջա-
ծանօթ են հասարակութեան։

Այդուհանդերձ, ոչ ոք կրնայ ուրանալ այս 
արհեստագիտութեան ունեցած դրական, ինչու չէ 
նաեւ, անշրջանցելի դերակատարութիւնը` մարդ 
արարածի առաւել զարգացման եւ ինքնադաս-
տիարակութեան վրայ, անշուշտ, եթէ երբեք 
գիտնանք եւ կարենանք օգտուիլ` ընձեռուած արդի 
արհեստագիտութեան բարիքներէն։  

Փաստօրէն, համացանցը, որ իր մէջ կը ներառէ 
հաղորդակցութեան միջոցներու տեսականի, 
արդէն իսկ ամբողջ մարդկութեան սեփականութիւնը 
դարձած է։ Անիկա կ'օգտագործուի անվերապահ-
օրէն եւ առաւելագոյն հասանելիութեամբ։

Եւ ահա նմանօրինակ երեւոյթի մը ականատեսը 
եղանք մենք` բոլորս, երբ գողտրիկ «պտոյտ»-ի մը 
ելած էինք «Դիմատետր» կոչուած ընկերային 
ցանցի էջերուն մէջ։ Ներկայացուածը ուշագրաւ էր 
իր բովանդակութեամբ եւ մատուցման եղանակով։ 

Ի դէպ, տրուած տեղեկութիւնը հայ վարժարանի 

մը մասին էր, այս պարագային` Հայ աւետարա-
նական գոլէճին, որ յոյժ գնահատելի մտայղացումով 
մը նախաձեռնած էր դասարանային աշխատանքի 
մը` «Սքայփ» ընկերային ցանցի միջոցով՝ հայ աշա-
կերտներու փոխանցելու հայ մշակոյթի գոհարներ։   

«Դիմատետր»-ի վրայ տեղադրուած տեսաերիզի 
սկիզբը, ՀԱԳ-ի տնօրէն Արմէն Իւրնէշլեան հակիրճ 
խօսքով կը ներկայացնէ նախաձեռնութիւնն ու 
անոր նպատակը եւ կը շեշտէ նմանօրինակ աշխա-
տանքներու կարեւորութիւնը։ Անոր խօսքով`անցեալ 
տարուան փորձառական շրջանէ մը ետք, այս 
տարի ՀԱԳ-ը ամբողջական գործակցութիւն կ'ու-
նենայ ՀԲԸՄ-ի Հայկական համացանցային համա-
լÁսարանի հետ (Armenian Virtual Collage – AGBU), 
որուն իրենց մասնակցութիւնը կը բերեն 10-րդ 
դասարանի աշակերտները։

Դասապահը կ'առաջնորդուի հայերէն լեզուի ու 
գրականութեան ուսուցչուհի Անի Պիլալեանի 
կողմէ, իսկ Հայկական համացանցի համալսարանի 
պատասխա-նատուները հմտութեամբ եւ մանկա-
վարժօրէն կը հետեւին աշխատանքին։ 

Դասընթացքի նիւթն է եղած` «Հայ երաժշ-
տութեան պատմութիւն», որ շատ հետաքրքրական 
եւ գրաւիչ ձեւով կը մատուցուի աշակերտութեան։ 
Տեսաերիզէն կը տեղեկանանք, որ աշակերտները 
նաեւ առիթ ունեցած են «շրջելու» Կոմիտաս վար-
դապետի եւ Յովհաննէս Թումանեանի թանգա-
րանները, մօտէն ծանօթանալով անոնց հանճարին։

Պէտք է ըսել, որ նախաձեռնութիւնը իւրայատուկ 

է եւ կը պարփակէ հայաշունչ պատգամներ, այն 
առումով որ երբ հայ վարժարանը, տնօրէնութիւնը 
եւ ուսուցիչը կը գտնուին իրենց սրբազան առա-
քելութեան մէջ, շրջապատ մը ամբողջ կը համակեն 
իրենց աշխատանքով եւ կ'ապահովեն պատուաբեր 
արդիւնք։  

Ճիշդ է նաեւ այն, որ արդի արհեստագիտական 
միջոցներու օգտագործումով  հայ աշակերտներու 
առիթ պիտի տրուի հետաքրքրաշարժ ձեւով հետե-
ւելու նման դասապահերու  եւ ամբարելու հայադ-
րոշմ գիտելիքներ։

Իսկ ամէնէն հոգեգրաւը այն է, երբ մասնակից 
աշակերտներ իրենց անկեղծ ու վարակիչ տպա-
ւորութիւնները կը փոխանցեն՝ անդրադառնալով 
համացանցային դասընթացքին եւ մատուցուած 
նիւթին։ 

Առաւել եւս, յուզիչ եւ հպարտութիւն պատճառող 
երեւոյթը այն է, երբ Հայ աւետարանական գոլէճի 
արաբ աշակերտուհի մը, որ նախակրթարանի 
տարիներէն կը յաճախէ այս վարժարանը, հայերէն 
լեզուով եւ ապրումով կ'ըսէ. «Ես՝ իբրեւ արաբ 
աշակերտուհի, ծանօթացայ հայկական երաժշտու-
թեան եւ աւանդութիւններուն, որոնց մէջ նկատեցի 
շատ մը նմանութիւն արաբ մշակոյթին հետ»։

Իրօք, չկայ աւելի պատուաբեր զգացում, քան 
այն, որ հայ վարժարանի երդիքին տակ ոչ հայ 
ծնողքի զաւակ մը կը հայանայ եւ կը միաձուլուի հայ 
մշակոյթին հետ։ 

Բոլորին վարձքը կատար։

Ամերիկեան մամուլին, մասնաւորապէս, The New 
York Times-ի էջերուն մէջ հրապարակուած Հայոց 
Ցեղասպանութեան մասին յօդուածներէ կազմուած 
ժողովածուներուն մէջ զետեղուած են նիւթեր, որոնք 
կ՛անդրադառնան Համիտեան, Ատանայի ջարդերուն, 
անոնց հետեւանքներուն: Ընդգրկուած են նաեւ թուրք 
դեսպաններու, հիւպատոսներու յօդուածները եւ 
անոնց տրուած պատասխանները:

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` հատորները լոյս 
տեսած են վերջերս` Մխիթարեան հրատարակչատան 
կողմէ եւ կը կոչուին «The Armenian Genocide: Prelude 
and Aftermath. As reported in the U.S. Press – The New 
York Times» («Հայոց Ցեղասպանութիւն. նախերգանք 
եւ յետգրութիւն: Հաղորդումներ ամերիկեան մամուլին 
մէջ` «Նիւ Եորք Թայմս»): Գիրքերը կազմած եւ 
խմբագրած են Մխիթարեան միաբանութեան միաբան 
հայր Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանը եւ 
աւստրալահայ հետազօտող Արա Քեթիբեանը:

Լրագրողները հեղինակներուն հանդիպելու եւ 
անոնց հետ զրուցելու հնարաւորութիւն ունեցան 
Մարտ 20-ին Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-
հիմնարկին մէջ:

«Գիրքին մէջ տեղեկութիւններ կան նաեւ այն  
օտար եւ հայ մարդոց մասին, որոնք դրամական կամ 
այլ աջակցութիւն ցոյց տուած են հայ որբերուն, 
դպրոցներուն` հոգալով անոնց կարիքները, իսկ թուրք 
դեսպաններու,  հիւպատոսներու գրառումները, որոնք 
տեղ գտած են տարբեր յօդուածներու մէջ շատ կը 

հակասեն նախճիրը վերապրածներու  գրառումներուն: 
Նոյն քաղաքականութիւնն է. ոչինչ փոխուած է: Անոնք 
այն ժամանակ ալ փորձած են արդարացնել իրենք-
զիրենք` պնդելով, որ մեղաւորը հայերն են: Հոլոքոս-
տէն ետք Հայոց Ցեղասպանութեան հարցը ամենաշա-
տը ուսումնասիրուած է աշխարհի մէջ: Հազարաւոր 
մենագրութիւններ կան այդ մասին: Ես յաւակնութիւն 
չունիմ ըսելու, թէ այս կամ այն յօդուածը, տեղեկութիւնը 
որքանով նոր է. ատիկա պէտք է որոշեն պատմաբան-
ներն ու մասնագէտները: Կարեւորն այն է, որ ներկա-
յացուած են հարիւրաւոր յօդուածներ, որոնց 
վերնագիրները,  խորագիրները միայն կը բացատրեն, 
որ իսկապէս մտադրուած ցեղասպանութիւն տեղի 
ունեցած է»,-ընդգծած Արա Քեթիբեան:

Մխիթարեան միաբանութեան միաբան Հայր 
Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանն ըսաւ, որ 
իր գործընկերոջ հետ վաղուց ծանօթ է. Ան մօտ 9 
տարի միաբանութեան մէջ աշակերտ եղած է: «Արան  
խրախուսեց զիս այս աշխատանքը սկսելու համար: 
Իմանալով անոր կարողութիւններն ու լրջութիւնը, 
անցեալի ուսումնասիրութեան վերաբերեալ ունեցած  
պատրաստակամութիւնը` վստահութիւն ապրեցայ: 
Ընթացքին հանդիպեցայ Վիգէն Բաբկէնեանին, որ 
ինծի տրամադրեց յօդուածներու ամբողջ հաւաքածոյ 
մը: Իր ունեցածը  սիրայօժար նուիրեց մեզի, ես ալ 
որոշ բաներ ունէի ու սկսայ կուտակուած նիւթին 
հիման վրայ աշխատիլու: Յօդուածները հաւաքելը 
շատ դժուար աշխատանք էր։ Մենք սկսանք մէկ-մէկ 

պրպտել: Ունեցանք շատ դժուարութիւններ. որոշ յօդ-
ւածներ ստիպուած եղանք նաեւ գնելու: Բանալի բա-
ռերով գտանք հայերու մասին գրուած բոլոր հրապա-
րակումները»,-պատմեց ան: 

Հաւաքածուի հրատարակման աջակցած է «Վիւա-
սել-ՄԹՍ» ընկերութիւնը, որու հիմնադիր, գլխաւոր 
տնօրէն Ռալֆ Իրիկեան ըսաւ` գիրքը աշխարհին ցոյց 
կու տայ, որ մենք ունինք համապատասխան փաստա-
թուղթեր, որոնք մեր վկաներն են, դեսպանները եւ կը 
ներկայացնեն, թէ մենք ինչ ճանապարհ անցած ենք, 
ինչ դաժանութիւններու, վայրագութիւններու ենթարկ-
ւած: «Այս գիրքը ընթերցելով հնարաւոր է` գիտակից 
մարդը, քաղաքակիրթ աշխարհը հասկնայ, որ պէտք 
է սթափիլ եւ թոյլ չտալ, որ նման վայրագութիւններ 
տեղի ունենան այլ ազգերու հետ»,-շեշտած է Իրիկեան:

Երկհատորեայ ժողովածուները կազմելու գործին 
համար Վահան ծայրագոյն վարդապետ Օհանեանն 
եւ գրականագէտ, աւստրալահայ հետազօտող Արա 
Քեթիբեանը պարգեւատրուեցան Հայոց Ցեղասպա-
նութեան թանգարան-հիմնարկ հիմնադրամի «Աւրո-
րա Մարտիկանեան» յուշամետալով:
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները

ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ

ԵՂԱՆԱԿԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՍՔ
¶³ñáõÝ-³ßáõÝ ÙÇç³Ï³Ûùáí Ï³ï³ñáõáÕ »õ 

áñå¿ë Ï³ÝáÝ èáõë³ëï³ÝÇ »õ Ô³½³Ëëï³ÝÇ 
·ÇõÕ³Ï³Ý í³Ûñ»ñ áõÕÕáõ³Í ³Ûë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ 
·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ÑáëùÁ, Ó»õ³õáñáõ»Éáí 1960³Ï³Ý-
Ý»ñÇÝ, ³ñ³·ûñ¿Ý í»ñ³×»É ¿ñ Ï³ÛáõÝ, µ³õ³Ï³Ý 
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ »ñ»õáÛÃÇ:

Àëï í»ñáÛÇß»³É Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ïáõ»³É-
Ý»ñÇ 70-80³Ï³ÝÝ»ñÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ, Ñ³Ýñáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙÇó §Ëáå³ÝãÇáõÃÇõÝ¦ ³Ýáõ³ÝáõÙÁ 
ëï³ó³Í ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ÁÝ¹-
·ըñÏáõÙ ¿ñ ÐÊêÐ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ßáõñç 1%Á »õ 
³ßË³ïáõÅÇ ·ñ»Ã¿ 2%Áª ï³ñ»Ï³Ý 30-40,000 
Ù³ñ¹:

àñå¿ë ³Ûëª Ýáñ »ñ»õáÛÃÇ Ñ»ï»õ³Ýù, Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝáõÙ Ç Û³Ûï »Ï³Ý »õ ÙÇÝã 
ûñë ¿É ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ï»Õ ·ïÝ»É ³ÛÝåÇëÇ 
Ñ³ëÏ³óáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª Å³Ù³Ý³Ï³õáñ 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·³ÕÃ Ï³Ù ³ñï³·Ý³óáõÃÇõÝ, 
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·³ÕÃáÕ Ï³Ù 
³ñï³·Ý³Û, ³ñï»ñÏñáõÙ ·ïÝáõáÕ ·³ÕÃ³Ï³Ý 
(²¶¶ª áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ³ñï»ñÏÇñ Ù»ÏÝ³Í 
áõ ãí»ñ³¹³ñÓ³Í Ùßï³Ï³Ý »õ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ 
³ñï³·³ÕÃáÕ), »õ í»ñ³¹³ñÓ³Í ·³ÕÃ³Ï³Ý 
(ì¶ª í»ñ³¹³ñÓ³Í ²¶¶):

²ñï³·Ý³Ý»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ, Èá-
éáõ »õ ÞÇñ³ÏÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ, ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
»õ µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí 
³ßË³ïáõÅÇ ³õ»ÉóáõÏ áõÝ»óáÕ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ 
µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ ¿ÇÝ: ¶ñ»Ã¿ µ³ó³é³å¿ë ³éáÛ· ï³-
ñÇùÇ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó Ï³½Ùáõ³Í ³Ûë ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ½µ³Õáõ»Éáí 
å³ÛÙ³Ý³·ñ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí Ï³ï³ñáõáÕ 
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí, Éáõñç Ýå³ëï 
¿ñ áõÝ»ÝáõÙ ³Û¹ í³Ûñ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:

ÜáÛÝ í»ñáÛÇß»³É Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ·Ý³Ñ³ï-
Ù³Ùµ, ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙáõïùÇ í³Ûñ»ñáõÙ 
Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³-
Ù³Ë³éÝ Í³õ³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 1-1,5 ÙÉñ¹. éáõµÉÇª 
³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³ßáõ»ã³÷áíª 
Ùûï 2 ÙÉñ¹. ²ØÜ ¹áÉ³ñ:

ê³Ï³ÛÝ ÙáõïùÇ í³Ûñ»ñáõÙ »ñ»õáÛÃÝ áõÕ»Ïó-
õáõÙ ¿ñ Ý³»õ áñáß³ÏÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñáí. ï»-
Õ³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇßï Ñ³ñÃ 
ã¿ÇÝ, Û³×³Ë ÉÇÝáõÙ ¿ÇÝ µ³õ³Ï³Ý Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñª 
Ï³ß³é³ñáõÃÇõÝ »õÝ.:

ØÇ³Ýß³Ý³Ï ã¿ÇÝ Ý³»õ »ñ»õáÛÃÇ Ñ»ï»õ³Ýù-
Ý»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù ³Ýí»ñ³å³Ñ-
ûñ¿Ý ¹ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ½µ³Õáõ³ÍáõÃ»³Ý, 
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ý»ñÑáëùÇ 
(ï³ñ»Ï³Ý Ùûï 150 ÙÉÝ. éáõµÉÇ Ï³Ù ·ñ»Ã¿ 200 
ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ), ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝÇó: 
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ñáõ³ÍùáõÙ Ó»éÝ³ñ-
Ï³ïÇñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý 
µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ 
í³ëï³ÏÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ áõÕÕáõ»Éáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 
ÁÝÃ³óÇÏ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ (Ï³ó³-
ñ³Ý³ÛÇÝ áõ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»-

É³õáõÙ, ³éáÕç³Ï³Ý áõ ÏñÃ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ÉáõÍáõÙ, ³õïûÙ»ù»Ý³Ý»ñÇ, ·áÛùÇ Ó»éù µ»ñáõÙ 
»õÝ.), Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý µáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí 
Ýå³ëïáõÙ ¿ÇÝ Ï»³ÝùÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: 
àõëïÇ, ëÏ½µÝ³õáñáõ»Éáí áñå¿ë ½µ³Õáõ³ÍáõÃ»³Ý 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí å³ñï³-
¹Áñáõ³Í ·áÛ³ï»õÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝ, »ñ»õáÛ-
ÃÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó»éù ¿ñ µ»ñ»É µ³ñ·³-
õ³×Ù³Ý é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ:

ºñ»õáÛÃÇ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇó ¿ÇÝ.- 
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ µ³ñÓñ µ»éÝáõ³ÍáõÃ»³Ý µ»ñáõ-
Ùáí ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ Ï»ÝëáõÅ»ñÇ ·»ñ³Í³ËëÁ, 
ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ûñ»ñÇ (áñåÇëÇù ¿ÇÝ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ 
Ù»Í Ù³ëÁ), ï»õ³Ï³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý, ³Ùáõë-
Ý³Ï³Ý ½áÛ·Ç ï³ñ»Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ 3-4 ³ÙÇë Ñ³Ù³-
ï»Õáõ»Éáõ µ»ñáõÙáíª ½³õ³ÏÝ»ñÇ ¹³ëïÇ³ñ³-
ÏáõÃ»³Ý, ÁÝï³ÝÇùÇ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 
ëñáõÙÁ, í³ñ³ÏÇã ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ (³Û¹ ÃõáõÙ 
ë»-é³Ï³Ý) ï³ñ³ÍáõÙÁ »õÝ.:

àñå¿ë Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ ³é³õ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó 
µ³ó³ë³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇß, å¿ïù ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É 
»ñ»õáÛÃÇ ³ñï³Ñáëù³ÍÇÝ Ý»ñáõÅÁ: ²ñï³·Ý³-
óáõÃÇõÝÁ, Áëï ¿áõÃ»³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ñ ÙÇçÑ³Ý-
ñ³å»ï³Ï³Ý ·³ÕÃÇ Ï³ÝËáñáßáÕ ·áñÍûÝÝ»ñÇó 
Ù¿ÏÁ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ³õ»É³ÝáõÙ 
¿ñ ³ÛÝ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ÃÇõÁ, áñáÝù µ³½Ù³ÏÇ 
Ù»ÏÝáõÙ/í»ñ³¹³ñÓÝ»ñÇ ÷áË³ñ¿Ý Ý³ËÁÝïñáõÙ 
¿ÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ í³Ûñ»ñ ï»Õ³÷áËáõ»É Ùßï³-
Ï³Ý µÝ³ÏáõÃ»³Ùµ (Û³×³Ëª ÁÝï³ÝÇùáí):

ԱՐՏԱԳԱՂԹԸ՝ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԻՑ ԱՆԿԱ-
ԽՈՒԹԻՒՆ՝ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
(1988–2001)

¸»é»õë ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ í»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÐÊêÐ Ý³Ëáñ¹ ßñç³ÝÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ·³ÕÃÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ µ»ÏáõÙ: 
êÏ½µÝ³õáñáõ»Éáí 1988ÇÝ, ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ»ó 
³ÛÝåÇëÇ ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍûÝÝ»ñáí, ÇÝãå¿ëª 
Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ, ÏáñÍ³Ý³ñ³ñ 
»ñÏñ³ß³ñÅÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý 
Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ³ÝóáõÙÝ»ñÁ (ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙ, 
ßñç³÷³ÏáõÙ, µÝ³ÏãáõÃ»³Ý µ³ó³ñÓ³Ï Ù»-Í³-
Ù³ëÝáõÃ»³Ý ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ áõÝ»½ñÏÙ³Ùµ áõ-
Õ»Ïóáõ³Í óÝóáõÙ³ÛÇÝ ³ÝóáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ³ñï³¹ñáõÃ»³Ý ³ÝÏáõÙ »õÝ.):

ÀÝ¹ áñáõÙ, ÙÇ ß³ñù å³ï×³éÝ»ñáí, ·³ÕÃÇ 
å³ßïûÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ ¹³¹³ñ»ó 
³ñï³óáÉ»É Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ: Æñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ 
ã³ñï³óáÉ»Éáõ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝÁ Ñ³Ý-
¹Çë³ó³õ ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÇ §Ûëï³Ïáõ-
Ã»³Ý¦ ÏáñáõëïÁ: Ð³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ ×ÝßÙ³Ý 
ï³Ï, ·³ÕÃáõÙÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ áõÕÕáõ³Í ãÉÇÝ»Éáí 
áñáß³ÏÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÇ, Ó»éù µ»ñ»ó 
³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÇõñûñÇÝ³Ï 
§³ñ³· ³ñÓ³·³Ý·Ç¦ µÝáÛÃ: êñ³ µ»ñáõÙáí, 
³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ í»ñ³¹³ñÓÇ 
¹¿åùáõÙ ÑÝ³ñ³õáñÇÝë ùÇã ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ 
Ùï³ÛÝáõÃ»³Ùµ, Ëáõë³÷»É ¿ (»õ ÙÇÝã ûñë ¿É ³Ûë 
Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ëáí ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ëáõë³÷»É) å³ß-
ïûÝ³å¿ë Ñ³ëï³ïáõ³Í Ï³ñ·áí Ù»ÏÝÙ³Ý »õ 

Å³Ù³ÝÙ³Ý ·³ÕÃ³Ï³Ý³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÁ ·ñ³Ýó»-
Éáõó[8]:

¶³ÕÃÇ í»ñ³µ»ñ»³É ³é³õ»É Ñ³õ³ëïÇ 
ïáõ»³ÉÝ»ñ ëÏë»óÇÝ, »õ ÙÇÝã ûñë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ 
»Ý, ïñ³Ù³¹ñ»É ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÝ»ñÝ áõ 
Û³ïáõÏ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Üå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇó ³é³-
çÇÝÝ Çñ³Ï³Ý³óáõ»ó ¹»é»õë 1995ÇÝ[9]: ¸ñ³Ýáí 
ëï³óáõ»óÇÝ Ýáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³-
·³ÕÃÇ Í³õ³É³ÛÇÝ »õ áñ³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ 
³é³çÇÝ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ` Ý³-
Ë»õ³é³ç ³ÛÝ, áñ 2001-05 ·³ÕÃÇ å³ï×³éáí 
»ñÏÇñÁ Ïáñóñ»É ¿ñ Çñ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý 
17%ÇÝ: Æ¹¿å, ÐÐ 2001Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ ÉÇáíÇÝ Ñ³ëï³ï»óÇÝ ³Ûë Ñ»ï³½ûïáõ-
Ã»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇ Ñ³õ³ëïÇáõÃÇõÝÁ[10]:

²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ ÐÐ ·³ÕÃÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ 
- Áëï ù³Ý³Ï³Ï³Ý áõ áñ³Ï³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ 
- ëïáñ»õ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í 3 ÷áõÉ»ñÇ ï³ñµ»ñ³-
ÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ¿ í»ñáÛÇß»³É ³ÕµÇõñÝ»ñÇ 
ïáõ»³ÉÝ»ñÇ (Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹¿åù»ñáõÙ Ý³»õ ¹ñ³Ýó 
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ï³-
ï³ñáõ³Í ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ) 
ÑÇÙ³Ý íñ³Û:

ԱՊԱԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ (1988–1991)
²Ûë ÷áõÉáõÙ í×éáñáß »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ñ³ë³-

ñ³Ï³Ï³Ý »õ µÝ³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· ·áñÍûÝÝ»ñÁ 
(³ÙµáÕç³ïÇñáõÃ»³Ý ³ÝÏáõÙ, ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙ, 
³½·³ÙÇç»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ³Ýíëï³-
ÑáõÃÇõÝ, ÙÇçË³õ³ÛÇÝ É³ñáõ³ÍáõÃÇõÝ, ³Õ¿ï³ÉÇ 
»ñÏñ³ß³ñÅ »õÝ.):

öáõÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñáëù»ñÝ ¿ÇÝ.-
1.- ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ (1988-1991).- êÏÇ½µ ³éÝ»-

Éáí 1988ÇÝ, ³ÛÝ Çñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ³é»ó 
ßáõñç 590,000 Ù³ñ¹, ³Û¹ ÃõáõÙ`

- Ý»ñÑáëùª Ùûï 420,000 Ù³ñ¹ (360,000 
²¹ñµ»ç³ÝÇó, ÙÇõëÝ»ñÁª ÊêÐØÇó, ³½·³ÙÇç»³Ý 
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÛÉ û×³ËÝ»ñÇóª 
²µË³½Ç³, úë»ÃÇ³, ØÇçÇÝ ²ëÇ³).

-   ³ñï³Ñáëùª Ùûï 170,000 Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï 
³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñ.

- ²ñÓ³Ý³·ñ»Ýù, áñ ë³ »Õ»É »õ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝóÙ³Ý 
ßñç³ÝÇ ÙÇ³Ï ÑáëùÁ, áñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ 
áõÝ»ó³õ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ãáõ³ù³Ý³ÏÇ ³õ»É³óáõÙª 
Ùûï 250,000 Ù³ñ¹áí, Ï³Ù ·ñ»Ã¿ 7%áí: âÇ Ï³-
ñ»ÉÇ ãÝß»É ë³Ï³ÛÝ, áñ 90³Ï³ÝÝ»ñÇ Í³Ýñ ÇñáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ×ÝßÙ³Ý ï³Ï, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ½·³ÉÇ Ù³-
ëÁ (³é³õ»É³å¿ë ï³ñÇù³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ ³éáõÙÝ»ñáí 
³éáÛ· ³ÝÓ»ñ), ³ÛÝáõÑ»ï ³ñï³·³ÕÃ»ó Ù»ÍÙ³-
ë³Ùµª èáõë³ëï³Ý, ÷áùñ Ù³ëáíª ³ñ»õÙï»³Ý 
»ñÏñÝ»ñ[11]:

ì»ñáÛÇß»³É ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ, 
Ó»õ³Ï³Ý ³éáõÙÝ»ñáí ãï»Õ³õáñáõ»Éáí ÊêÐØáõÙ 
ÁÝ¹áõÝáõ³Í ·³ÕÃ Ñ³ëÏ³óáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»-
ñáõÙ, Ý»ñ³éáõ»ó ÐÐ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ï³½ÙáõÙ ÙÇ³ÛÝ 
2001Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ ÏáÕÙÇó, ³ÛëÇÝùÝ ëáëÏ ³ÛÝ 
÷áùñ Ù³ëáí, áñÁ ¹»é»õë µÝ³ÏõáõÙ ¿ñ »ñÏñáõÙ:

[8] ²ëáõ³ÍÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ µ³ó³é³å¿ë Ï³Ù³õáñ, ³ÛÉ áã-Ñ³ñÏ³¹Çñ ·³ÕÃÇÝ:

[9] ê. Î³ñ³å»ï»³Ý, Ü. Þ³ÑÝ³½³ñ»³Ý, è. º·³Ý»³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ´Ý³ÏãáõÃ»³Ý ØÇ·ñ³óÇ³Ý ºïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Þñç³ÝáõÙ, UNFPA, ²ÝÏ³Ë Ð»ï³½ûï³Ï³Ý ÊáõÙµ, 

ºñ»õ³Ý, 1996:

[10] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 29:

[11] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 37:
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ՊԵՏՐՈՍ ԿՈՆՏՈՒՐԱՃԵԱՆ
(1905 – 1956)
«Քաղաքային Տեսարան Կամուրջով»
 1915 թուականի Մեծ եղեռնին կորսնցուցած է հարազատները: 
Ապաստանած է Հալէպի ազգային որբանոցը: Սորված է Հայկազեան 
վարժարանը։ 1923 թուականին մեկնած է Փարիզ, մասնագիտական 
կրթութիւն ստացած է Մոնպառնասի ազատ արուեստանոցները, Ֆ. Լեժէի սթիւտիօն եւ Փարիզի գեղարուեստի ակադեմիան: 
Հետեւած է Սորպոնի համալսարանի փիլիսոփայութեան եւ հնագիտութեան դասընթացներուն։
Կոնտուրաճեանի արդիական, իրապաշտ ստեղծագործութիւններուն բնորոշ է նիւթականութիւնը, կառուցուածքային յստակութիւնը, 
գունային մակերեսի յագեցուածութիւնն ու ընդհանրացուածութիւնը։
 1947 թուականին Կոնտուրաճեանը ներգաղթած է հայրենիք, ստեղծած է հայրենի բնութեան ինքնատիպ պատկերումներ, որոնցմէ 
հանրայայտ են «Սեւան» եւ «Արաբկիր» նկարաշարերը (1956, Հայաստանի պետական պատկերասրահ)։ 

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պոլսոյ Պատրիարքի Ընտրութիւններուն Հիմնական Յաւակնորդները Արամ ԱթԷշեանն Ու Սեպուհ ՉուլՃեանն Են

Հայաստանի Մէջ Յեղափոխութիւնը Պաքուն Ծանր Դրութեան Մատնած Է. BBC

¾ç 01

տեղապահի ընտրութիւններ կատարուին: Կրօնա-
կան ժողովը պէտք է տեղապահ ընտրէ, եւ այդ 
տեղապահը պէտք է կազմակերպէ ընտրութիւն-
ները», ըսաւ Էսդուգեան:

Պոլսոյ պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթէշ-
եանի թեկնածութեան անդրադառնալով, Էսդուգ-
եան նկատեց, որ ան ինքզինք արդէն «մաշած է» 
վերջին զարգացումներուն ընթացքին: «Բայց ան 
ալ իր կողմնակիցները ունի», ըսաւ ան:

Խօսելով մէկ այլ հաւանական թեկնածուի՝ Գու-
գարաց թեմի առաջնորդ Սեպուհ արք. Չուլճեանին 
մասին՝ Էստուկեան նշեց, որ ան խոստումնալից է 
եւ թէ ան հաւանաբար հանդիպի պոլսեցի իր 
համակիրներուն հետ:

«Կը Կարծեմ, որ մրցակցութիւնը կ՛ըլլայ այս 
երկուքին միջեւ», ըսաւ Էսդուգեան:

Պոլսահայ խմբագիրը նկատեց, որ Թուրքիոյ 

BBC-ի ռուսական ծառայութիւնը անդրադարձաւ 
Ատրպէյճանի մէջ նախագահ Իլհամ Ալիեւի նախա-
ձեռնած քաղաքական եւ ընկերային-տնտեսական 
բարեփոխումներու նմանակումին:

Թուարկելով երեւութական բարեփոխումներու 
պատճառները՝ հեղինակը կ՛ընդգծէ շրջանային 
գործընթացներու, յատկապէս՝ Հայաստանի մէջ 
ապրիլեան իրադարձութիւններուն ազդեցութիւնը:

«Հայաստանի Թաւշեայ յեղափոխութիւնը եւ 
իշխանափոխութիւնը ծանր դրութեան մէջ դրած են 
Պաքուն, ուր չէին սպասեր դրացի երկրին մէջ այս-
պիսի զարգացումներու, նկատի ունենալով Երեւա-
նի՝ Ռուսիայէն ուժեղ կախուածութեան հանգաման-
քը»,- ըստ “Ասպարէզ”-ի՝ կը նշուի հրապարակման 
մէջ:

իշխանութիւնները կը փորձեն միջամտել ընտրա-
կան գործընթացին, կը փորձեն աջակցիլ իրենց 
համար ցանկալի թեկնածու Արամ Աթէշեանին:

«Բայց ժողովուրդն է, որ պէտք է որոշէ, թէ որուն 
կ՛ուզէ ընտրել», ըսաւ ան:

Թուրքիոյ իշխանութիւնները, ըստ Էսդուգեանի 
կրնան խոչընդոտներ, սահմանափակումներ ստեղ-
ծել թեկնածուներուն համար, որ վստահաբար մեծ 
աղմուկ կը յառաջացնէ:

«Կրնան ըսել, որ ընտրութիւններուն կրնան 
մասնակցիլ միայն Թուրքիոյ մէջ ծնած եւ ծառայած 
հոգեւորականները: Իսկ ատիկա արդէն հարց է: 
Եթէ նման բան պարտադրուի, արդէն տեղի 
ունեցողը ընտրութիւն կարելի չէ անուանել», ըսաւ 
Էսդուգեան:

Հայ համայնքը, ըստ Էսդուգեանի, հիմա պատ-
րիարք ընտրելով՝ կ՛ուզէ իր արժանապատուութեան 

Նշուած է նաեւ, որ Հարաւային Կովկասի երկիր-
ներու քաղաքականութեան մէջ առաջուան պէս 
կարեւոր գործօն է շրջանին մէջ առաջինը ըլլալու եւ 
Արեւմուտքի աչքին «կարեւոր գործընկեր»ի դերը 
ստանձնելու մրցակցութիւնը:

«Եթէ նախապէս Ատրպէյճան ինքնիրեն կը 
համարէր Հարաւային Կովկասի առաջատարը 
Արեւմուտքի ապահովութեան շահերուն (առաջին 
հերթին քարիւղի եւ հաղորդակցութեան) սպասարկ-
ման տեսանկիւնէն, ներկայիս քարիւղի համաշխար-
հային շուկայի իրավիճակի փոփոխութեան պայ-
մաններուն մէջ, ուժանիւթի նախագիծերը 
կորսնցուցած են իրենց կարեւորութիւնը: Ատիկա 
կը նշանակէ, որ արտաքին գործօններու կարե-
ւորութիւնը իշխանութեան օրինականութեան մէջ 
կը տկարանայ է, եւ երկիրին առաջնորդը ստիպուած 
է դիմելու հասարակութեան՝ իր իշխանութիւնը 
ամրապնդելու համար», – կ՛ըսուի BBC-ի յօդուածին 
մէջ:

Այնտեղ կը նշուի նաեւ, որ ներքին աջակցութիւնը 
կարեւոր է Ատրպէյճանի համար նաեւ այն 
պատճառով, որ անիկա «անմիջականօրէն կ՛անդ-
րադառնայ Ատրպէյճանի ապահովութեան ամենա-
կարեւոր հարցին՝ Ղարաբաղեան հակամարտու-
թեան կարգաւորման վրայ»:

հարցը լուծել: «Հայու արժանապատուութիւնը 
բարձր պահող պատրիարք պէտք է ունենանք: 
Այսինքն՝ կառավարութեան, մամուլին առջեւ հայու 
արժանապատուութիւնը բարձր պահող պատրիար-
քի կարիքը ունինք», եզրակացուց ան:
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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

Առանց Ծանուցումի Ատրպէյճանի Ձեռնարկած Լայնածաւալ 
Զօրավարժութիւնները Միջազգային Պարտաւորութիւններու 
Խախտում է. ՀՀ ԱԳՆ

¾ç 02

17 Մարտ 2019-ին Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւնը 
գումարեց իր ընդհանուր անդամական ժողովը ներկայութեամբ իր 
հայրենակիցներուն որուն ընթացքին միաձայնութեամբ ընտրուեցաւ 
եռամեայ նոր վարչութիւնը հետեւեալ կազմով:

Սարգիս Սէֆէրեան   Ատենապետ
Յովիկ Մարգարեան  Փոխ Ատենապետ        
Պետիկ Հինտոյեան   Ատենադպիր   
Յովակիմ Քեշիշեան  Փոխ Ատենադպիր          
Շանթ Օհանեան   Գանձապահ                
Յակոբ Ճումպուշեան  Հաշուապահ   
Գէորգ Շեքերեան   Պետութեան մօտ Ընկերակցութեան
     ներկայացուցիչ  
Բարսեղ Գույումճեան  Խորհրդական
Լեւոն Ճերմակեան   Խորհրդական                                    
Յակոբ Աստիկեան   Խորհրդական            
Շահէ Զարդարեան   Խորհրդական

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութեան Վարչութիւն

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը կու գայ  յայտ-
նել, թէ 22  - 31 Մարտ 2019-ի միջեւ նախատեսուած, ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբին ներկա-
յացումը  ժամանակաւորապէս  յետաձգուած է,  բեմադրիչ 
Յարութիւն Գնդունիի զաւկին անժամանակ մահուան 
պատճառով:

  Այս տխուր առիթով,   Համայն  ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի ընտանիքին անունով   
մեր խորազգած  ցաւակցութիւնը կը յայտնենք ողբացեալին հօր՝ բեմադ-
րիչ Յարութ Գնդունիին, ընտանեկան  բոլոր պարագաներուն  եւ հարա-
զատներուն:

ՀԵԸ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Անդրադառնալով Մատրիտեան սկզբունքներու վերաբերեալ Հայաստանի 
եւ Արցախի դիրքորոշման մասին Նաղդալեան ըսաւ, որ Արցախի եւ 
Հայաստանի միջեւ այս հարցի շուրջ չկան հակասութիւններ, կան հարցեր։

Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներու հանդիպումներու մասով կայ 
սկզբունք, որուն մենք կը հետեւինք: «Դեռ այն փուլը չէ, որ համաձայնեցուած 
կարգով յայտարարենք հանդիպման մասին,- ըսաւ ան՝ աւելցնելով, որ 
Արտաքին գործոց նախարարութիւնը մշտական կապի մէջ է միջնորդներու 
հետ եւ կ՛աշխատի այդ ուղղութեամբ,- մենք բարձր կը գնահատենք 
միջնորդներու` խնդրի հանգուցալուծմանն ուղղուած ջանքերը»:

Լրագրողներու դիտարկման, թէ Արցախի արտաքին գործոց նախարար 
Մասիս Մայիլեան յայտարարած էր, որ պէտք է վերանայիլ Մատրիտեան 
սկզբունքները, արդեօք այս դիրքորոշումը կը համընկնի՞ Հայաստանի 
դիրքորոշման հետ, Նաղդալեան պատասխանեց.

«Պարոն Մայիլեան յայտնած է` որպէս Արցախի ներկայացուցիչ, իսկ 
Արցախը առանձին քաղաքական միաւոր է, ունի իր կողմէ ընտրուած 
իշխանութիւնը, ունի իր տեսակէտը, եւ ան արտայայտած է իր կարծիքը` որպէս 
Արցախի ներկայացուցիչ»:

Ըստ անոր` Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ այս հարցի շուրջ չկան հակա-
սութիւններ, կան հարցեր, եւ մենք միշտ կը համագործակցինք արցախեան 
մեր գործընկերներուն հետ: «Սա շրջանակն է այն հարցերուն, որոնց մասին 
մշտական երկխօսութեան մէջ ենք Արցախի հետ»,- ըսաւ ան:

Ատրպէյճանի իր գործընկերոջ հետ հանդիպման օրակարգի մասին, ըստ 
Աննա Նաղդալեանի, Նիկոլ Փաշինեան արդէն խօսած է Անվտանգութեան 
խորհուրդի նիստի ժամանակ: «Հանդիպումը նուիրուած պիտի ըլլայ անոր, թէ 
ինչպէս կը մեկնաբանեն փաստաթուղթին մէջ ամրագրուած սկզբունքներն ու 
դրոյթները, որոնք վկայակոչուած էին նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանա-
խագահներուն կողմէ»,- ըսած է ան:


