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Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
ՀՀ Երկրորդ
ՆախագահՀՀԱրմէն
Սարգսեան
Ընդունեց
Տեղի Ունեցաւ
Յանձնաժողովի
Իպրահիմ
Կոչ Նախարարական
Կ'ընէ Գաղթականութեան
Կայանայ Մէկ Օր
Կանուխ
Թէքէեան Կը
Մշակութային
Միութեան
Նիստը՝
Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Կամաւոր
Տունդարձին՝
Առանց
Սպասելու
Հիմնադիրներու Մարմինի Ատենապետ Ընկ.
Մասին Յայտարարութեան Համար
Յակոբ Գասարճեանը
Սուրիոյ 8-ամեայ Հակամարտութեան
Քաղաքական Լուծումին

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ

Ընդհանուր ապահովութեան ուժերու ընդհանուր տնօրէն հազարապետՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
զօրավար Ապպաս Իպրահիմ յայտարարեց, որ ինք կողմնակից է Լիբանան
հաստատուած աւելի քան 1 միլիոն սուրիացի գաղթականութեան կամաւոր ու
Գործակցութեան Հեռանկարները
ՀՀ նախագահ
Արմէն Սարգսեան իր նստավայրին մէջ ընդունեց
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներ
պաշտօնապէս ստանձնեցին
իրենց
ապահով
տունդարձին՝
առանց սպասելու
Սուրիոյ 8-ամեայ
հակամարտութեան
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոԹէքէեան Մշակութային Միութեան
Հիմնադիրներու
Մարմինի ատենապետ
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ «Ալ
նորԱխպար»
պաշտօնները:
քաղաքական
լուծումին:
Այս մասին կը
տեղեկանանք
տեղական
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
Գասարճեանը:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին ընկ.
մէջ Յակոբ
նախագահական
օրաթերթի
հրապարակած
հաղորդագրութենէն:
ընդունածքննարկելու
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արՀանդիպումը
առիթ մը5-ին
հանդիսացաւ
հայրենիքն
ու Սփիւռքը
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք կարծիք
քաղաքանախարար
Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
Ան աւելցուց,
որ երկու իրարամերժ
կայ հարցերով
տուեալ հարցին
շուրջ.
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
յուզող
հարցեր: Փիեռ
կանութեան
մասինեն յայտարարութիւնը
ամբող- ոչ իր
նոր պաշտօնը
իր իսկ
նախորդէն՝
ոմանք
կողմնակից
գաղթականութեան թէկուզ
կամաւոր
տունդարձին,
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀՍփիւռքի
Ազգային
Ընկ.
Գասարճեան պրն.
նախագահին
յայտնեց
իր տեսակէտը
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
մասին հաղորդեց նախագահական
իսկ
ուրիշներ
կամաւոր տունդարձը կը պայմանաւորեն
ՍուրիոյԱյս
հակամար-ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կանախարարութեան լուծարումի հարցին շուրջ՝ շեշտելով, որ ինչպէս որեւէ
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա- ապահովութեան
տեղեկատուական
գրասենեակը:
տութեան
քաղաքական
լուծումով: Ընդհանուր
ուժերու
պերու վարչութենէն
տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
որոշում, որ որոշ քննարկումներէ
պէտք է բխի,կը
Սփիւռքի
նախարարութեան
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին անդամ
ընդհանուր
տնօրէն հազարապետ-զօրավարը
ընդգծեց, որ ինք կողմնակից է
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարալուծարման նման ուղղակիօրէն հայկական Սփիւռքին հետ առնչուող հարց
10 նախարարները
պիտի եւքննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն
միաժամանակ
թէ՛ ապահով
թէ՛ կամաւոր
հայրենադարձութեան՝
առանց մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
մը լաւ
պիտի
ըլլար, եթէ նախ շինիչ կերպով քննարկուէր սփիւռքահայ
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ
նոր
նախարարը
վերջինս
կապելու
հակամարտութեան
քաղաքական լուծումին:
եւ Ճափոնի
միջեւ
եւ արագ
կառոյցներու
հետ՝
խուսափելու
համար
յետկապերը
որոշումիկայուն
յառաջացած
հա-կը
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
կազդեցութիւններէն:
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին Տուաւ
կեանքի
պաշտօնավարութեան
Կառավարութիւնը
Հաւանութիւն
Ռազմական
Խորհուրդիամբողջ շրջանին:
խօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի եւմը2015
թուաՀայրենիքի մէջ գործող
դրամատնային
համակարգի
որպէս
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Նշանակումներուն
կանին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
տնօրէններու
խորհուրդի անդամ եւ սփիւռքահայ գործարար ընկ. Գասարճկառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար
Մուհամմատ
Կառավարութիւնը
հաւանութիւն տուաւ
նոր լիցքներկայացուց
հաղորդած է հայրենի
երկկողմ կապերու
ամրաեան
նախագահ
Սարգսեանին
տնտեսութեան
րութեան մէջ:խորհուրդի պաշտօնէութեան
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
ռազմական
պընդումին:
զարգացումին հետ կապուած
կարգ մը առաջարկներ:
Նորակազմ ինչ
կառավարութեան
նշանակումին,
որ նախապէս վարելիք
յետաձ- քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Որպէս
ատենապետ
Թէքէեան
Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու
քականութեան
մասին յայտարարութիւնը
գւած
էր թեկնածուական
խնդիրներու պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Ազգային ժողովի
նախագահը մօտ
անդրադարձած
Մարմինին՝
ընկեր
Յակոբ
Գասարճեան
պրն. նախագահին
վերաքաղ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
պատճառով:
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարմը
ըրաւ
ԹՄՄ-ի
անցեալի
եւ
ներկայի
գործունէութեանց:
Պրն.
Նախագահը,
նոցը,
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Գլխաւորութեամբ
լիբանանեան բանագացումին եւՄիութեան
այդ առումով
նշած, որ այսկամÁրպահուն
քաջածանօթ Թէքէեան Մշակութային
հայրենիք-Սփիւռք
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
կի
հրամանատար
Ժոզեֆ Աունի՝
ռազմա- եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաջումի դերին,
դրուատիքով արտայայտուեցաւ ԹՄՄ-ի մասին, որ իր հիմդաշնակիցներուն
պահանջով,
քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական
գործակալումիաւորումի
գնդապետ
Մահմուտաւելի
Ալ-Ասմար
խումբ. նորընտիր
Ազգայինհաւատարիմ
ժողովի բազմաթիւ
նադրութենէն
ի վեր, կան
տասնամեակներ
շարունակ
իր
սուրիացի գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
թիւնը:
նշանակուեցաւ
պաշտպանութեան
գերագոյն
խորհուրդի
ընդհանուր քարտուպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
առաքելութեան,
միշտ
յաջողած
է
հայրենիքի
շունչն
ու
ոգին
վար
պահել
խորհրդաժողովին
կողմէ Ամին
պահանջուած
ղար,
համապաշտօններ՝
Ալ-Արմը՝ բարեփոբանակի անձնակազմի ղեկավար,
հետ բարեկամութեամբ:
սփիւռքահայ
այն Մանհամայնքներուն
մէջ, ուր ան գործած է: Այս ուղղութեամբ
խումները՝
փրկելու
համարվերահսկիչ,
երկրի տնտեսական
եւ առեւտուրի
նախարար
Միլետ
Իսհաքը՝
ընդհանուր
Էլիաս Ալ-Շամիէն՝Տնտեսութեան
խորհուրդի լիաժամ
ՀՀ խորհրդարանի
ընկ.
Գասարճեան
պրն.
նախագահին
յայտնեց, որղեկավարը
աշխատանքիրկըերախտատարուի
վատթարԱյս
վիճակը:
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
անդամ:
մասին նիստի աւարտէն ետք յայտարարեց
տեղեկատուական
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
համաշխարհային
առումով
ԹՄՄ-ի
վերին
մարմին
մը
հաստատել՝
աւելի
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժանախարար Ժամալ Ժարրահ:
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
համակարգուած
կերպով
յառաջ
տանելու
իրեն
վստահուած
առաքելութիւնը:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
կոչ ուղղեց
Ռազմախորհուրդի
նշանակումներու
թղթածրարը մանակ
մաս կըանկազմէր
օրա-բոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուԱւարտին,
նախագահ Սարգսեան յաջողութիւն մաղթեց պրն.
Պաշտօններու
Փոխանցումը
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուակարգային
55 հարցերու,
զորս քննարկելու համար ներուն
գումարուեցաւ
նախաթեան եւ իրականացուած
համար:
Գասարճեանին
եւ իր ներկայացուցած
միութեան՝ծրագիրներուն
յարատեւ վերելք
եւ
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
րարաց
նիստ Պաապտայի
նախագահանիստ
պալատին
մէջ՝ գլխաւորութեամբ
զարգացում
մաղթելով
անոր
ազգօգուտ
գործունէութեանց:
¾ç 03
գործընթացին
օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
նախագահ
Միշէլ2-րդ
Աունի:
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Նկատի ունենալով, որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. սրբազնագոյն կաթողիկոս
2019-ը «Հայ մամուլի տարի» հռչակած է, անսալով վեհափառ հայրապետի կոչին, Լիբանանի հայոց Ազգային առաջնորդարանը կարգ մը
նախաձեռնութիւններ ծրագրած է, որոնք օրը օրին
պիտի հաղորդէ մեր ժողովուրդի զաւակներուն։
Առաջին հանգրուանին, կը հրաւիրենք լիբանանահայ տպագիր եւ ելեքտրոնային մամուլի հին եւ
նոր բոլոր սպասաւորները եւ լիբանանահայութիւնը
ուրբաթ, 12 ապրիլի երեկոյեան ժամը 6.30-ին, Նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, մասնակցելու Մեծ պահքի հսկումի ժամերգութեան, որուն
աւարտին Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ.
Նարեկ Արքեպիսկոպոսի նախագահութեամբ հոգեհանգիստ պիտի կատարուի «վասն համայն
ննջեցեալ մշակացն լիբանանահայ մամլոյ» եւ այս
առթիւ պիտի լսենք Առաջնորդ սրբազան հօր
պատգամը։
Առաւել, 2019-ի ընթացքին, յատուկ ձեռնարկով,
Առաջնորդ սրբազան հայրը «Գիր օրհնութեան»
պիտի շնորհէ լիբանանահայ մամուլի բոլոր սպասաւորներուն։ Առ այդ, որպէսզի որեւէ անձ մոռացութեան չմատնուի, կը խնդրենք հայ մամուլի հին
եւ նոր խմբագիրներէն եւ աշխատակիցներէն, որ
մինչեւ 31 մայիս Առաջնորդ սրբազան հօր ուղղուած
նամակով փոխանցեն հայ մամուլի լիբանանաբնակ
սպասաւորներուն անուն մականունը, ամբողջական
հասցէն (հեռախօս եւ ե-նամակ ներառեալ) եւ
աշխատակցած մամուլին անունը, որպէսզի մեզի
հասած ցանկին համաձայն օրին «Գիր օրհնութեան»-ը յանձնուի։
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի
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Հայ Մամուլի Նուիրուած
Համահայկական Համաժողով Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
(2-4 Յուլիս 2019)
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
հռչակած Հայ Մամուլի տարուան առիթով, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կազմակերպութեամբ տեղի պիտի ունենայ Հայ Մամուլի նուիրուած
համահայկական համաժողով, 2-4 Յուլիս 2019-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ։
Համաժողովը պիտի ունենայ համահայկական
բնոյթ, եւ հետեւաբար համաժողովին պիտի մասնակցին Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ
գործող մամուլի գլխաւոր խմբագիրներ եւ մամուլի
գործիչներ։
Համաժողովը պիտի քննարկէ հայկական լրատւադաշտին այսօրուան մարտահրաւէրները, համագործակցութեան ուղիները, արդիական մեթոտները, տեղեկատուական անվտանգութեան խնդիրները,
ապատեղակատուութեան յարուցած դժուարութիւնները, ընկերային ցանցերու ունեցած դերը՝ լրատւական աշխարհին վրայ, հայ տպագիր մամուլին
այսօրուան տագնապները, հայապահպանման
առաքելութեան վերաիմաստաւորումը եւ միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորման նպաստող
գործնական աշխատանքները։
Մամուլի այն գործիչները, որոնք կ՛ուզեն ներկայ
ըլլալ համաժողովին, պէտք է իրենց դիմումը ուղարկեն Կաթողիկոսարան, մինչեւ 15 Ապրիլ, հետեւեալ հասցէին՝ info@armenianorthodoxchurch.
org։ Անհրաժեշտութեան պարագային կրնան կապ
հաստատել Տիար Խաչիկ Տէտէեանին հետ (հեռաձայն՝ +961 4 410001)։ Մասնակցութեան հաստատման պարագային, Կաթողիկոսարանը կը ստանձնէ
մասնակիցներուն օդակայանէն դիմաւորումը, ժողովավայր փոխադրութիւնն ու կեցութիւնը (2, 3, 4

Յուլիս 2019)։ Ճանապարհածախսը կը հոգան
մասնակիցները։
Համաժողովի օրակարգի եւ այլ մանրամասնութիւններուն մասին յաջորդաբար տեղեակ պիտի
պահենք մասնակիցները։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Տեղեկատուական Բաժանմունք
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«Հայոց Ցեղասպանութիւնը Պէտք է Միացեալ Նահանգներու Կողմէ
Ճանչցուի». ԱՄՆ Նախագահի Թեկնածու Թուլսի Կապարտ
ԱՄՆ Քոնկրեսի օրէնսդիր, 2020-ին կայանալիք
ընտրութիւններուն նախագահի դեմոկրատ թեկնածու Թուլսի Կապատ կոչ կ՛ընէ զգալի փոփոխութիւններ կատարել երկրի վարած արտաքին քաղաքականութեան մէջ եւ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման հարցով արդար բանաձեւ ներկայացնել,
ինչպէս նաեւ նպաստել Հայաստանի եւ Արցախի
անվտանգութեան ու բարգաւաճման:
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Կարէն Ջանիբեկեան
Կարէն Ջանիբեկեան (1 Յուլիս 1937, Երեւան,
Հայաստան - 22 Մարտ 2015, Երեւան), հայ դերասան։
Ծնած է Երեւան։ 1966 թուականին աւարտած
է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։ 1966 – 67 աշխատած է Թիֆլիսի հայկական
դրամատիկական թատրոնը, 1967 – 69՝ Երեւանի
Սունդուկեանի անուան ազգային ակադեմական
թատրոնը։
Նկարահանուած է աւելի քան 50 ֆիլմերու մէջ՝
«Յատուկ յանձնարարութիւն», «Սովի ժամանակներից», «Չախ-չախ թագաւորը», «Մորգանի խնամին»,

Նախագահի թեկնածուն այս մասին ըսած է
ԱՄՆ Հայ դատի յանձնախումբի գրասենեակին
(ANCA) ուղղուած տեսաուղերձին մէջ, ուր նաեւ պատմած է 2017-ին Հայաստան եւ Արցախ կատարած
այցի մասին, կը փոխանցէ tert.am-ը:
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«Քաոս», «Աշնան արեւ», «Արեւիկ», «Խոշոր շահում»,
«Մեզանից երեքը», «Դէմքով պատին», «Արիւն»,
«Ընկեր Փանջունի», «Լաբիրինթոս», «Երեւան
ջան», «Լովեմբեր», «Արահետ», «Անառակ որդու
վերադարձը» եւ այլ ֆիլմերու մէջ։
1970-ականներուն հեռուստաթատրոնէն ներս
բազմաթիւ դերերով հանդէս եկած է։
Կարէն Ջանիբեկեան արժանացած է բազմաթիւ մրցանակներու, պատուոյ գիրերու, պետական կոչումներու, ինչպէս նաեւ ՀՀ Մովսէս Խորենացիի մետալին։
2004 թուականին արժանացած է ՀՀ վաստակաւոր, 2010 թուականին՝ ժողովրդական արտիստի կոչումին:
Կարէն Ջանիբեկեանի հայրը դերասան Գուրգէն Ջանիբեկեանն է։
Ան մահացած է 2015 թուականի Մարտ 22-ին։
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Ան Բնա՛ւ Չէ Պարտադրած Իր Կարծիքը, Տեսակէտը
Սեդա Սարուխան-Ներետեան Իր Հօր Ալ. Սարուխանի Մասին

Զրուցեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
Յաճախ պատահած է, որ հռչակաւոր, տաղանդաւոր անձ մը անտաղանդ եւ անտարբեր ծնող մը
եղած է իր զաւակներուն հանդէպ: Երբեմն պատահած է, որ նոյնիսկ անոնցմէ ոմանք խոստովանած
են, որ իրենք տեղեակ ալ չեն եղած, թէ իրենց
զաւակները ինչպէ՛ս մեծցած են կամ ի՛նչ նախասիրութիւններ ունին:
Այս հարցին շուրջ խորհրդածելով՝ մեզ հետաքÁրքրեց, թէ ինչպիսի՛ հայր մը եղած է հանրահռչակ
երգիծանկարիչ Ալեքսանտր Սարուխան: Ուստի,
դիմեցինք անոր դստեր՝ տիկին Սեդա ՍարուխանՆերետեանին, որուն հետ ունեցած մեր զրոյցը
սիրով կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներու ուշադրութեան:
– Ո՞ր տարիքէն կը սկսին ձեր յիշողութիւնները՝
կապուած ձեր հօրը հետ:
- Մինչեւ հինգ տարեկանս «հայր» կանչած եմ
իրեն, բայց բան մը չեմ յիշեր: Եւ, ուրեմն, յիշողութիւնս այդ տարիքէն կու գայ, երբ, չեմ գիտեր ինչու,
որոշեցի «տիտիմ» կանչել զինքը: Ու մինչեւ իսկ,
երբ ամուսնացայ եւ զաւակներ ունեցայ, իրենք ալ
այդպէս կը կանչէին իրենց մեծհօրը:
-Ինչպէ՞ս էր Սարուխան-հայրը. խի՞ստ էր, թէ
մեղմ:
- Շա՜տ, անչա՜փ ներողամիտ, լայնախոհ եւ
զուարթ հայր մըն էր: Անսահման կը սիրէր զիս. ինչ
որ ընէի, իրեն համար ընդունելի եւ ներելի էր: Տան
միւս անդամները՝ մայրս, մեծմայրս, կը յանդիմանէին զիս, մայրս երբեմն նոյնիսկ կը կըս-մթէր, իսկ
հայրս բան մը չէր ըսեր: Հանդարտ, մեղմ ժպիտով
մը կը ձգէր եւ կը հեռանար: Բնաւ չէր խառնուեր
մեր այդ տեսակ խնդիրներուն, ինչ ալ որ պատահէր:
- Ձեզի կը շփացնէ՞ր: Կրնա՞ք դէպք մը յիշել:
- Այո՛, շատ կը շփացնէր, որովհետեւ միակն էի,
ատոր համար մշտապէս կը շփացնէր: Ես ալ շատ
ուրախ էի իրեն հետ, որովհետեւ մայրս բաւական
խիստ էր: Մեծ մամաս ալ լաւ էր, սակայն հայրս
բոլորովին տարբեր էր: Եւ իր հաճելի կատակներով
աւելի կը մօտեցնէր ինքզինքին: Երբ անգամ մը
դպրոցէն վրաս բարկացած եւ տուն ղրկած էին զիս,
բոլորը՝ մայրս, մեծմայրս, զիս կը յանդիմանէին,
հայրս ներողամիտ հայեացք մը նետելով բաւարարւեցաւ միայն եւ ոչ մէկ բառ ըսաւ: Անչափ բարի էր:
-Ի՞նչ էր իր անդրադարձը ձեր առած լաւ կամ
գէշ նիշերուն:
-Լաւ նիշերուս համար կը քաջալերէր, իսկ
գէշերը կ'անտեսէր, բնական կ'ընդունէր: Ինք կարեւորութիւն չէր տար նիշերուն, ո՛չ կը պատժէր, ո՛չ
ալ կը յանդիմանէր: Մայրս կը պատժէր, մեծմայրս
կը յանդիմանէր, իսկ հայրս՝ բնաւ:
-Շա՞տ կը խրատէր ձեզի:
-Իբրեւ մեծ, իբրեւ հայր՝ մասնաւոր խրատ չէր
տար. քովը չէր նստեցներ եւ չէր ըսեր՝ մտիկ ըրէ,
ասանկ պիտի ընես, ասանկ պիտի խօսիս, ասանկ
պիտի վարուիս: Ո՛չ, այդ ձեւով չէր իր մօտեցումը
զաւակին: Ան իր անձնական օրինակով, վարուելակերպով ու պահուածքով արդէն օրինակ կը ծառայէր, եւ առանց պարտադրելու. բնա՛ւ չէ պարտադրած
իր կարծիքը, տեսակէտը: Կրնամ ըսել, թէ միակ
խրատը, որ իբրեւ կտակ ձգած է զիս, իր դիմաÁկարին վրայ գրած տողերն են (արժէքաւոր գանձ
մը ինծի համար):
Սիրելի աղջկանս՝ Սեդային
Մի՛ վախնար նմանելէ հօրդ ամէն բանի մէջ,

նոյնիսկ իր դէմքին գիծերուն: Կրնան անոնք արտաքինին մէջ այնքան ալ հաճելի չըլլալ, սակայն
գիտցի՛ր, որ ամէն մարդու դէմքին գիծին տակ
պահուած կան հոգեկան այնպիսի գանձեր, որոնց
նմանելէն չես վնասուիր: Մի՛ մոռնար, որ գեղեցիկ
դէմքեր յաճախ դեւեր կը պահեն իրենց ներաշխարհին մէջ:
Շատ պաչիկներով եւ մաղթանքներով՝
Հայրդ՝ Ալ. Սարուխան
1961

Խրատէն աւելի, ինք իր լաւատեսութեամբը
արդէն կը խրատէր իրեն պէս վարուիլ: Հակառակ
որ իր երեսը միշտ ժպտուն էր, բայց ներքուստ ան
շատ տխուր էր ու կը տառապէր մեր ազգին
ճակատագրով: Իսկ իբրեւ անձնաւորութիւն մը՝
շատ համեստ էր. ամէն դասակարգի մարդոց հետ
նոյն ձեւով կը վարուէր: Կոյուղիներու մէջ իջնող
աշխատող անձին եւ ամենահարուստ, ամենաերեւելի անձին հետ նոյն մօտեցումը ու-նէր, որովհետեւ
ան մարդուն մէջ կը գնահատէր ՄԱՐԴԸ եւ ոչ թէ
պաշտօնը կամ ունեցուածքը: Հայրս այնքան պարզ
ու համեստ մարդ մըն էր, որ ինչ որ գծէր կամ գրէր,
իրեն համար կարեւոր էր իւրաքանչիւր մար-դու
կարծիքը: Ամէնէն հասարակ մարդուն կարծիքն
անգամ կը կարեւորէր, կը հարցնէր՝ «Աղուո՞ր կը
գծեմ»: Կամ բանախօսութիւն մը ընելէ ետք՝ «Տղա՛ս,
ես աղուոր խօսեցա՞յ»: Նաեւ այնքան պարզ էր, որ,
պատահած է, երեւելի մարդիկ կ'ըսէին՝ «Սարուխա՛ն,
սուղնոց պանիրներ չիկան, ինչպէ՞ս կը դիմանաս»:
Ան ալ կը պատասխանէր՝ «Ի՞նչ ընենք, ճերմակ
պանիրը կայ, խաշար պանիրը կայ, ատ չի՞ բաւեր
մեզի ուրախ ապրելու համար»: Կամ կ'ըսէին՝
«Սարուխա՛ն, ձմերուկը նոր ելած է՝ կերա՞ր»: Ան ալ
կը պատասխանէր՝ «Մէյ մը աժաննայ, մէյ մը
համովնայ, այն ատեն կ'ուտեմ»: Եւ իրենք զիրենք
երեւելի կարծած անձերը զարմանքով եւ արհամարհանքով կը նայէին՝ «Խե՜ղճ մարդ, տեղական աժաննոց պանիրով կ'ապրի եւ տակաւին ձմերուկ չէ
կերած»:

Ահա այս տեսակ մարդկային արարքները եղած
են ինծի համար Սարուխանին՝ իբրեւ հօր տուած
խրատները: Այսինքն՝ իր իսկ անձնական օրինակները:

- Ձեր հայրը ժամանցի տեղեր՝ պարտէզներ,
համերգներու եւ այլ տեղեր կը տանէ՞ր ձեզի:
-Անշո՛ւշտ, շատ յաճախ դուրս կ'ելլէինք միասին:
Հայրս կը սիրէր զիս տանիլ համերգներու (մանաւանդ դասական երաժշտութեան), թատերական
ներկայացումներու եւ տարբեր հանդիսութիւններու:
Յաճախ կ'երթայինք նաեւ քաղաքը գտնուող Ամերիկեան համալսարանի EW Memorial Hall-ը, Փափազեան խանութը. ձայնասկաւառակներ շա՜տ կը
գնէինք այդ խանութէն: Յաճախ զիս կը տանէր
նաեւ տարբեր ճաշարաններ, սակայն աւելի յաճախ՝
Groppi.
-Բառ մը, նախադասութիւն մը կամ դարձուածք
մը կա՞յ արդեօք, զոր յաճախ կը կրկնէր Սարուխան:
-Այո՛, կային. օրինակ՝ «Կրցա՞յ հասկցնել խնդրին
էութեան պարզաբանեալ տեսակէտը», «Բազմակողմանի հմտութիւններով օժտուած անձ մը»,
«Պղատօնական սէր», «օութանազի»: Այս վերջինին
մասին շատ կը խօսէր, (հակառակ որ այն ժամանակ
շատ մարդ չէր գիտեր տակաւին ատոր մասին),
որովհետեւ ինք համոզուած էր, թէ ճիշդ է այդ քայլը,
երբ չեն ուզեր անյոյս, մահամերձ անձ մը երկար
տառապի, եւ դիւրին ու թեթեւ ձեւով կը հանգչեցնեն,
մահ կու տան անոր: Ուրեմն Սարուխան դեռեւս այն
ժամանակ կ'ընդունէր զայն՝ մարդկայնօրէն մտածելով հիւանդ անձին մասին, որ շատ մը երկիրներ
հիմա միայն սկսած են ընդունիլ: Շատ կը կրկնէր
նաեւ «իւթօփիէ» (uto՛pia)-երազականութիւն բառը,
որովհետեւ ինք շատ կ'երազէր եւ յաճախ կ'ըսէր՝
«Իւթօփիէ է, սակայն երանի իրականանար»:
- Իսկ գրողներէն ո՞վ աւելի մօտ էր իր սրտին:
Եւ հայ գրողնե՞ր էին ատոնք, թէ օտար:
-Գրողներէն ամէնէն մօտ եւ սիրելի էին իրեն հայ
երգիծաբաններ Երուանդ Օտեանն ու Յակոբ Պարոնեանը: Եւ անոնց երգիծական գրութիւնները
ինքը երգիծանկարներու վերածած է: Հակառակ որ
հայրս վեց լեզու շատ լաւ կը խօսէր, բաւական շատ
կարդացած էր համաշխարհային գրականութեան
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Հայրենադարձները Կը Պատմեն – 5 Իւրաքանչիւր Սփիւռքահայ Պէտք Է Մտածէ, Թէ Ի՞Նչ Կրնայ Տալ Իր
Հայրենիքին, Ոչ Թէ Միայն Ստանալ

Հարցազրոյց Երեւանի Holiday Inn Express Հիւրանոցի Գլխաւոր Տնօրէն Նուպար Թաթարեանի Հետ
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Փետրուար 15-ին Երեւանի կեդրոնը՝ Փաւստոս
Բուզանդ 97 հասցէին վրայ բացուեցաւ Holiday Inn
Express բարձրակարգ հիւրանոցը, որուն բացումին
կը մասնակցէր նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը։ Հիւրանոցի գլխաւոր տնօրէնը լիբանանահայ
Նուպար Թաթարեանն է, որ արդէն 15 տարիէ
կ'ապրի Հայաստան։ Նուպար Թաթարեանը ծնած
է Պէյրութ: Ան սորված ու ապրած է այդտեղ, ապա
որոշած է տեղափոխուիլ հայրենիք։ Հիւրանոցի
բացումը առիթ հանդիսացաւ, որ «Զարթօնք»
օրաթերթի «Հայրենադարձները կը պատմեն»
շարքի ծիրէն ներս զրուցենք հայրենադարձ
Նուպար Թաթարեանի հետ եւ մեր ընթերցողներուն
ներկայացնենք հայրենիքի մէջ բնակող մէկ այլ
հայրենադարձի մը կեանքի պատմութիւնը։
Նուպար Թաթարեան Հայաստան տեղափոխւելէ ետք, հիմնականօրէն աշխատած է բարձրակարգ հիւրանոցները՝ որպէս գլխաւոր տնօրէն,
շատ լաւ ծանօթ է սպասարկութեան ոլորտին ու
Հայաստանի մէջ առկայ խնդիրներուն։ Նուպար
Թաթարեանի հետ հարցազրոյցը ամբողջութեամբ՝
ստորեւ։
-Պարոն Թաթարեան, շնորհակալ եմ, որ
հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժեցիք։ Մեր զրոյցի
շարժառիթը, այսպէս ըսած, Երեւանի մէջ Holiday
Inn Express հիւրանոցի բացումն է, եւ նախքան
հիւրանոցի մասին խօսիլը, կը փափաքէի խօսինք
ձեր մասին։ Ո՞ւր ծնած էք: Ե՞րբ տեղափոխուած էք
Հայաստան եւ ի՞նչ գործունէութիւն ծաւալած էք
հայրենիքի մէջ։
-Ես ալ շնորհակալ եմ: Շատ հաճելի է հանդիպիլ
ձեզի հետ։ Ես մեծ առիթ ունեցայ Հայաստան գալու
2004 թուականի Փետրուարին։ Ինծի համար հետաքրքրական իրավիճակ էր կողմնորոշուելու ու
Հայաստան գալու եւ աշխատելու համար։ Ի հարկէ,
այդ պահուն զգացական իրավիճակներ ալ կային,
բայց ես կշեռքի նժարին դրած էի մէկ կողմէ
զգացական տարբերակը՝ գալ եւ Հայաստան ապրիլ, միւս կողմէ՝ անձնական աշխատանքի հետ
կապուած ծրագիրներս: Զիս քաջալերեցին Հայաստան գալ եւ հոն աշխատիլ, հակառակ անոր որ
աշխատանքի բազմաթիւ առաջարկներ ունէի
արաբական երկիրներէ։ Շատ խանդավառ չէի այդ
երկիրները աշխատելու։ Ես Հայաստանի պարագային կ'ուզէի պարզել ու հասկնալ, թէ կեանքը
ինչպէ՞ս է։
- Եւ ի՞նչ հասկցաք այս տարիներուն ընթացքին։
Ինչպէ՞ս է կեանքը Հայաստան։ Արդեօք մասնագէտը, որ բարձրագոյն կրթութիւն ունի, կրնայ իր
աշխատանքը եւ յառաջխաղացումը ապահովել։
- Ես ուղղակի հասկցայ, որ Հայաստանի մէջ
շատ մեծ առիթներ կան, եթէ մարդ մասնագիտական
լաւ կրթութիւն եւ փորձ ունի, մանաւանդ եթէ օտար
լեզուներ ալ գիտէ։ Մարդկային որակները եւս շատ
կարեւոր են։ Մարդ պէտք է հասուն ըլլայ ու
հասկնայ, որ ամէն ինչ տեսնելու համար կան
տարբեր տեսանկիւններ։ Ճկունութիւնն ալ շատ
կարեւոր է։ Մի՛միայն Հայաստանի մէջ ես 5 հիւրանոց աշխատած եմ, այդ կարգին՝ Holiday Inn

Express։ Մասնագիտական փորձը մեծ նշանակութիւն ունի։ Մարդիկ կ'ըսեն, որ Հայաստանի մէջ
առիթներ չկան աշխատելու, վարձատրութիւնը քիչ
է։ Ես իրենց կ'ըսեմ, որ աւելի լաւ է գաք, անձամբ
փորձէք եւ ներդրում ունենաք հայրենիքի
զարգացումի գործին մէջ։
- Դուք նշեցիք, որ հինգ հիւրանոց ղեկավարած
էք Հայաստանի մէջ։ Սպասարկութեան ոլորտը
Հայաստանի մէջ ի՞նչ խնդիրներ ունի, ի՞նչ
թերութիւններ ունի՝ համեմատած այլ երկիրներու
հետ։
-Ըստ իս՝ մենք առաւելութիւններ ունինք եւ ոչ թէ
խնդիրներ, որովհետեւ հայերը իրենց բնաւորութեամբ հիւրընկալ ժողովուրդ են։ Ուղղակի ես
կ'ըսէի, որ պակաս ունինք այդ հիւրընկալութիւնը
ճիշդ ձեւով մատուցելու: Բացի այդ՝ փորձի պակասութիւն եւ մասնագիտական հաստատութիւններու բացակայութիւն կայ։ Հայաստանի մէջ
ունինք պակասութիւն այնպիսի հաստատութեան
մը, որ կը պատրաստէ հիւրանոցի ապագայ մասնագէտ աշխատակիցներ։
-Անցում կատարենք Holiday Inn Express
Yerevan հիւրանոցին։ Ի՞նչ կ'առաջարկէ այս հիւրանոցը, զոր չեն առաջարկեր միւսները։
- Holiday Inn Express Yerevan-ը, ի տարբերութիւն
այլ հիւրանոցներու, կը գտնուի շատ լաւ տեղ մը՝
Երեւանի Բուզանդ փողոցը, 130 սենեակ ունի եւ
նիստերու դահլիճ։ Այս հիւրանոցի առանձնայատկութիւնը այն է, որ մենք կ'առաջարկենք լաւագոյն
ապրանքը լաւագոյն գինով։ Հիւրը չի զգար, որ
ինքը կը վճարէ այնպիսի ծառայութիւններու
համար, որոնք պէտք չեն իրեն։ Այս ամէնը ներկայացուած է ժամանակակից «գեղաձեւութեամբ» ու,
ամենակարեւորը, բարձր մակարդակով։ Հիւրանոցի ամենակարեւոր յատկութիւնը այն է, որ կը
հետեւի հիւրի ապահովութեան։ Մենք կը տրամադրենք 3 աստղանի հիւրանոցի համաշխարհային
մակարդակով սպասարկութիւն, ինչ որ Երեւանի
մէջ չկայ։ Այսօր մեր զբօսաշրջիկները, որոնք
Լիբանանէն, Ֆրանսայէն, Ամերիկայէն եւ Գանատայէն կու գան, ինծի միշտ կը հարցնեն, թէ կա՞յ

հիւրանոց մը, ուր կրնանք մնալ մօտ 70, 80
տոլարով, բայց լաւ ըլլայ։ Կը պատասխանեմ, որ
չկայ այդպիսի հիւրանոց մը։ Կամ կ'ըսեմ, որ այո՛,
կայ, բայց պէտք է պատրաստ ըլլաք հիասթափելու
կամ պէտք է վճարեք 120-150 տոլար։ Մեր հիւրանոցը կը տրամադրէ այն, ինչ պէտք է համաշխարհային մակարդակով՝ առանց աւելորդ գումարի։
- Սենեակներու միջին արժէքը ինչքա՞ն է։
- Մենք ունինք 130 նմանատիպ սենեակներ։
Գիները հետեւեալն են. ձմրան երկու հոգիի համար
նախատեսուած սենեակը 30 հազար դրամ կ'արժէ,
իսկ սեզոնի ժամանակ՝ Յունիս, Յուլիս, Օգոստոս,
կ'արժէ 42 հազար դրամ, Սեպտեմբեր- Հոկտեմբեր
ամիսներուն՝ 48 հազար դրամ։ Այս գիները կը
ներառեն նախաճաշ երկու հոգիի համար։ Մենք
յատուկ գիներ կը սահմանենք զբօսաշրջային կազմակերպութիւններուն եւ հասարակական կազմակերպութիւններուն։
- Քանի՞ աշխատող ունի հիւրանոցը, եւ մեծամասնութիւնը հայաստանցինե՞ր են, թէ՞ ունինք
նաեւ հայրենադարձներ։
-Ունինք 50 աշխատող։ Առայժմ մեծ մասը
հայաստանցիներ են։ Մենք աշխատանքային
տեղերը արդար ձեւով կ'առաջարկենք, որպէսզի
բոլոր փափաքողները կարենան աշխատիլ մեր
հիւրանոցը։ Բոլոր անոնք, որ պատասխանատւութեան բարձր մակարդակ ցոյց կու տան, մարդկային բարձր որակներ ու գիտելիքներ, փորձ,
հնարաւորութիւն կ'ունենան աշխատանքի անցնիլ
մեր հիւրանոցը։
-Պարտադիր պահանջներ կա՞ն՝ հիւրանոցը
աշխատանքի ընդունուելու համար։
-Փորձը ցոյց տուած է, որ բարձրագոյն կրթութիւնը, օտար լեզուները, մասնագիտական փորձը
շատ կարեւոր են, բայց ամենակարեւորը մարդու
մօտեցումն է աշխատանքին հանդէպ։ Մարդու պատասխանատուութեան զգացումը, հաճելի մօտեցումը գործընկերներուն հետ, մէկ քայլ յառաջ
երթալու պատրաստակամութիւնը, աւելիին ձգտիլը՝
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Հայրենադարձները Կը Պատմեն – 5 Իւրաքանչիւր Սփիւռքահայ Պէտք Է Մտածէ, Թէ Ի՞Նչ Կրնայ Տալ Իր
Հայրենիքին, Ոչ Թէ Միայն Ստանալ

Հարցազրոյց Երեւանի Holiday Inn Express Հիւրանոցի Գլխաւոր Տնօրէն Նուպար Թաթարեանի Հետ
¾ç 04
ի շահ հիւրանոցին ու կազմակերպութեան, շա՜տ
կարեւոր են։ Բայց մենք սահմանափակումներ չենք
ըներ, թէպէտ ցանկալի կ'ըլլայ, որ աշխատողը
օտար լեզուներ գիտնայ, փորձ ունենայ:

- Իսկ աշխատավարձի գծով ի՞նչ կ'ըսէք։ Առհասարակ, այս ոլորտին մէջ ան գրաւիչ է երիտասարդներուն համար։
-Տեսէ՛ք, ես համոզուած եմ, որ աշխատավարձը
կարեւոր բան է, բայց միեւնոյն ժամանակ մարդ
պէտք է ուշադրութիւն դարձնէ այլ գործօններու ալ։
Այո՛, մեր մօտ աշխատավարձերը ոլորտի գիներուն
համեմատ աւելի բարձր են, որովհետեւ մենք կը
փափաքինք, որ մեր աշխատակիցները ընտրելու

պարագային չսխալինք ու յաճախ փոփոխութիւններ
չկատարենք։ Այդ մեզի համար վնաս է ժամանակի
ու նիւթականի առումով, որովհետեւ մենք կը
վերապատրաստենք, որուն համար գումարներ կը
ծախսենք։ Աշխատավարձին հետ միասին կայ նաեւ աշխատանքի վայրի հաճելի ըլլալը, յարգանքը,
որ կը ստանայ աշխատողը, իր լաւ աշխատանքին
դիմաց գոհունակութիւն ստանալը եւ այլն։ Հայաստանի մէջ աշխատավարձերը, համեմատած այլ
երկիրներու հետ, ցած են, բայց այստեղ կեանքը
բաւական աժան է։ Այսօր թաքսի կը նստինք 1.5
տոլարով, 4 քիլոմեթր կը քշէ։ Այսպիսի բան ոչ մէկ
երկիր կայ։ Օդակայան 4 տոլարով կը տանի թաքսին։ Այսօր աշխարհի մէջ ամենաաժան թաքսին 20
տոլարէն պակաս չէ։ Քաղաքի կեդրոնը մարդ
կրնայ բնակարան վարձել 400 տոլարով։ Այսպիսի
բան աշխարհի ոչ մէկ երկիր կրնաս գտնել։ Սփիւռքահայերուն կը խնդրեմ, որ ուշադրութիւն դարձնեն
ոչ միայն եկամուտին, այլ նաեւ ծախսերուն։
- Պարոն Թաթարեան, ինծի հետաքրքրական
է նաեւ ձեր կարծիքը Հայաստանի մէջ ներդրումային դաշտին մասին։ Անցեալին դուք ի՞նչ խընդիրներ նկատած էք կամ Հայաստանը ինչքանո՞վ
բարենպաստ է ներդրումներ ընելու առումով։
-Եթէ կը նկատէք, վերջին 5-6 տարիներուն
մենք Հայաստանի մէջ ունեցանք մօտաւորապէս
20-24 նոր բացուած հիւրանոց։ Այս տարի ալ
միջազգային հիւրանոցներ պէտք է բացուին
Հայաստանի մէջ։ Սա ցուցանիշ է, որ ներդրումային
իրավիճակը, մթնոլորտը շատ աւելի կը բարելաւուի։
Հայաստանի շուկան շատ արագ կը զարգանայ։

Դուրսի հետաքրքրութիւնը դէպի Հայաստան կը
մեծնայ, որովհետեւ վերջին տարիներուն Հայաստանի կառավարութիւնը եւ հիւրանոցային կազմակերպութիւնները շատ աշխոյժ ձեւով ներկայացուցին
Հայաստանը համաշխարհային ցուցահանդէսներուն։ Կայ դրական տեղաշարժ, փոփոխութիւն։
Առաջ Հայաստանը ուղղակի տեսարժան վայր էր՝
եկեղեցիներ, սարեր, բնութիւն, բայց հիմա կը
զգանք, որ դուրսէն երիտասարդները կը սիրեն ու
կը փափաքին Հայաստան գալ, որովհետեւ կը
նկատեն, թէ նոր սերունդը Հայաստանի մէջ ինչքա՛ն
ժամանակակից ձեւով կը փորձէ բարելաւել երկիրը։
Վերջին տարիներուն շատ մեծ յառաջընթաց
արձանագրած է Հայաստանի մէջ IT ոլորտը, ուր
մեծ մասամբ երիտասարդներ կ'աշխատին: Կը
փափաքէի խօսքս ուղղել սփիւռքահայերուն, որոնք
խանդավառ են Հայաստան գալու։ Ես 15 տարիէ
Հայաստան եմ: Սկիզբը, երբ եկայ, կը մտածէի մի
քանի տարի աշխատիլ ու յետոյ վերադառնալ
Լիբանան, բայց միտքս փոխեցի։ Նորէն կու գանք
նոյն բանին, որ ամէն ինչ նիւթականի մէջ չէ։
Իւրաքանչիւր սփիւռքահայ պէտք է մտածէ, թէ ի՞նչ
կրնայ տալ իր հայրենիքին, ոչ միայն ստանալ, այլեւ
տալ։ Մէկը կրնայ շինարար ըլլալ, այդ նոյն պատը,
որ կը սարքէ Փարիզի մէջ, գալ եւ Հայաստանի մէջ
սարքել ու գոհունակութիւն զգալ, ինչը բնորոշ է
միայն սփիւռքահայուն, քանի որ
այդ շատ անբացատրելի է, երբ
կ'ընես հայրենիքիդ համար։
-Շնորհակալ եմ հետաքրքրական զրոյցին համար։

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն
Երեւանի Մէջ “Ճախրող” Ճաշարան Պիտի Բացուի
Երեւանի մէջ պիտի բացուի «ճախրող” ճաշարան` Dine Sky. արդէն Ապրիլին ծայրայեղական եւ
իւրօրինակ զգացողութիւններու սիրահարները
հնարաւորութիւն պիտի ունենան ընթրելու Երեւանի
երկինքը:
Նախագիծին հեղինակը Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւններու մէջ հիմնուած ACE ընկերութիւնն է:
“Փանարմինիըն”-ը զրուցած է ընկերութեան
հայաստանեան ներկայացուցիչ Վիքթրիա Մաթեւոսեանի հետ, որ յայտնած է Երեւանի մէջ նման
նախագիծ իրականացնելու միտքը վաղուց կար,
ACE ընկերութիւնը շատոնց ունէր այս գաղափարը:
“Ուղղակի յեղափոխութենէն ետք` Հայաստանի
ստեղծուած նոր իրավիճակէն մեկնած, սկսանք
աւելի վստահիլ այս նախագծի յաջողութեան”,
ըսած է ան։
Անոր խօսքով` վերջերս նման ճաշարան բացւած է Թիֆլիսի մէջ, սակայն Երեւանինը մօտ 3
անգամ աւելի աժան պիտի ըլլայ:
Dine Sky ճաշարանը մօտ 50 մեթր բարձրութեան
վրայ վերամբարձուող տախտակամածի վրայ պիտի ընդունի 22 հիւր, որոնք հնարաւորութիւն պիտի
ունենան օդին մէջ անցնելու 1,5 ժամ: Աթոռները

հնարաւորութիւն պիտի ունենան պտտելու 360
աստիճան, հիւրը կրնայ նոյնիսկ պառկած դիրք
ընդունիլ:
«Մէկ անձի համար արժէքը պիտի կազմէ 20000
դրամ (մօտ $45)` ներառեալ գլխաւոր ուտեստի,
աղցանի, աղանդերի եւ խմիչքներու գինը, բացի
ոգելիցէն: Ներքեւը մենք կ՛ունենանք հերթագրուած
հիւրերու համար նախատեսուած սպասասրահ, ուր
անոնց անվճար կը մատուցենք սուրճ, թէյ, իսկ մեր
աշխատակիցները այդ ընթացքին կը ներկայացնեն
անվտանգութեան կանոնները եւ մանրամասնութիւնները: Ճաշացանկին կրնան ծանօթանալ մեր
կայքին մէջոցով, որ շուտով պատրաստ կ՛ըլլայ», –
պատմած է Մաթեւոսեան:
Ան աւելցուցած է, որ Երեւանի եղանակային
պայմանները յարմար են նման նախագիծի համար,
տարուան մեծ մասը տաք է, սաստիկ քամիներ չեն
ըլլար, սակայն նոյնիկս ըլլալու պարագային վտանգ
չկայ, նախագիծի իրագործման ատեն բոլոր
հնարաւոր վտանգները հաշուի առնուած են:
«Նախագիծը սկսելէ առաջ մտավախութիւններ
ունէինք, բայց բարեբախտաբար թէ՛ Հայաստանի
իշխանութիւնները, թէ՛ Երեւանի քաղաքապետա-

րանը, թէ՛ «Բիզնես Արմէնիա» հիմնադրամը օրէնքի
սահմաններուն մէջ աջակցեցան մեզի: Մենք յոյս
ունինք, որ Dine Sky-ը իր հերթին պիտի նպաստէ
զբօսաշրջութիւնը զարգացման Հայաստանի մէջ,
ինչպէս նաեւ հաճելի նորութիւն պիտի ըլլայ տեղացիներուն համար», – նշած է ան:
Ճաշարանի հասցէն դեռ գաղտնի կը պահուի,
հեղինակները կ՛ուզեն անակնկալ մատուցել երեւանցիներուն եւ քաղաքի հիւրերուն:
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները
ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ
2.- ºñÏñ³ß³ñÅÇ ·ûïáõ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ï³ñ³Ñ³ÝáõÙ »õ í»ñ³¹³ñÓ (1988-1990).- ê³ Ï³ñ»õáñõáõÙ ¿ áã-³ÛÝù³Ý ³ñ¹ÇõÝùáí` ï³ñÑ³Ýáõ³Í Ùûï
200,000 ³Õ¿ï»³ÉÝ»ñÇó (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³Ý³Ûù
áõ »ñ»Ë³Ý»ñ), ßáõñç 50,000Ç ãí»ñ³¹³éÝ³Éáí,
áñù³Ý Ýñ³Ýáí, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë Ï³ÝËáñáß»Éáí
Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ »õ ³ÛÉ Ù»ñÓ³õáñÝ»ñÇ Ñ»ï³·³Û ³ñï³·³ÕÃÁ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ å³ï×³é
Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý 1992-94Ç µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ³ñï³ÑáëùÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ »ñ»õáÛÃÇ í»ñ³×Ù³ÝÁ[12]:
3.- ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Å³Ù³ÝáõÙ »õ Ù»ÏÝáõÙ (19891991).- ²Ûëª å»ï³Ï³Ýûñ¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÑáëùÁ, ëÏ½µÝ³õáñáõ»Éáí áñå¿ë
³Õ¿ïÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñÇ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë,
ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÇó Û»ïáÛ ³ñ³·ûñ¿Ý ¹³¹³ñ»ó »õ
Å³Ù³Ý³ÍÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ Éù»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÁ:
4.- Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃ
(1988-1990).- ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃ»³Ý ÙÇïáÕ, ³é³õ»É³å¿ë ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³Ûë
ÑáëùÁ (Ù»ÏÝáõÙ` ·ñ»Ã¿ 250,000, Å³Ù³ÝáõÙ/
í»ñ³¹³ñÓ` Ùûï 30,000, µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹ª
ßáõñç 220,000 Ù³ñ¹), Ý»ñ³é»É ¿ª
- Ý³ËÁÝÃ³ó ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñ»õÙáõïù ³ñï³·³ÕÃ»É Ó·ïáÕ Ù»ñÅáõ³ÍÝ»ñÇÝ.
- ³ßË³ï»Éáõ »õ/Ï³Ù Ó»éÝ»ñ¿óáõÃ»³Ùµ ½µ³Õõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñï³·³ÕÃáÕ µ³ñÓñ áñ³Ï³õáñáõÙ
áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÇÝ áõ Ýáñ³Û³Ûï ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ.
-ËáñÑñ¹³ÛÇÝ í³ñã³Ï³½ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýûñ¿Ý ³ÝÛ³ñÙ³ñ³õ¿ï Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Û³ÛïÝáõ³Í
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ.
-éáõë³É»½áõ Ë³õÇÝ (Ã¿° ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ »õ Ã¿° Ñ³Û³½·Ç, Ý³»õª
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ ÃáõÇó)[13]:
²ÛëåÇëáí, ³Ûë ÷áõÉáõÙ Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó»É »Ý »Ï³ÍÝ»ñÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ÙÇ³ÛÝ
Ùûï 20,000áí:
Ú³õ»É»Ýù, áñ ÷áõÉÇ Ï³ñ»õáñ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó
Ù¿ÏÝ ¿É »Õ³õ ³ñï³·Ý³óáõÃ»³Ý ·ñ»Ã¿
¹³¹³ñáõÙÁ: ²ÛÝ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ñ Ýñ³Ýáí,
áñ ³ñ-ï³·Ý³Ý»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ áÕç Ï³½Ùáí
Çµñ»õ Ï³Ù³õáñ ÉÍáõ»É ¿ÇÝ ³Õ¿-ïÇ ·ûïáõ
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍÇÝ:
ÊêÐØ ÷Éáõ½áõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ, µ»ñ»Éáí ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ë³é»óÙ³ÝÁ, Áëï ¿áõÃ»³Ý
å³ñï³¹ñ»ó, áñ ³ñ¹¿Ý 1992Çó ³ñï³·Ý³óáõÃÇõÝÁ í»ñëÏëÇª ÁÝ¹ áñáõÙ áñ³Ï³å¿ë ÷áËáõ³Í

Ï»ñåáí »õ ù³Ý³Ï³å¿ë ÁÝ¹É³Û-Ýáõ³Í ë³ÑÙ³Ý³ÝÇßÝ»ñáí:
ԶԱՆԳՈՒԱԾԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀՈՍՔԻ ՓՈՒԼ
(1992–1994)
²Ûë ÷áõÉÇ Ñ³Ù³ñ í×éáñáß ¹³ñÓ³Ý µáÉáñ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ íñ³Û ³ÝÙÇç³µ³ñ ³½¹áÕ ³ñï³Ï³ñ· »ñ»õáÛÃÝ»ñÁª ïÝï»ëáõÃ»³Ý áõ ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ »õ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ-Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³Ãáõ³Í³Ñ³ñáõÙ, ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
·áñÍ³½ñÏáõÃÇõÝ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ óÝóáõÙ³µáõÅáõÙ áõ
¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ áõÝ»½ÁñÏáõÙ »õÝ.:
¸ñ³Ýó ³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï ÃéÇãù³Ó»õ ³×»óÇÝ
³ñï³ÑáëùÇ Í³õ³ÉÝ»ñÁ: ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ 3 ï³ñáõÙ
·ñ³Ýóáõ»ó ³õ»ÉÇ ù³Ý 980,000 ³ñï³·³ÕÃ »õ
ÙÇ³ÛÝ Ùûï 370,000 Ý»ñ·³ÕÃ` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
í»ñ³¹³ñÓÝ»ñ: ²ÛëÇÝùÝ ßáõñç 610,000 Ù³ñ¹, Ï³Ù
»ñÏñÇ ³Ù¿Ý 5 µÝ³ÏãÇó ·ñ»Ã¿ 1Á Ù»ÏÝ»ó áõ ãí»ñ³¹³ñÓ³õ[14]:
²Ûë ÷áõÉÁ µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ý³»õ
³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñ Çñ³ÝÇó ëÏëáõ³Í áõ ÙÇÝã ³ÛÅÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÑáëùÇ ×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ
(95%Á »õ ³õ»ÉÇÝ) ëÏë»óÇÝ Ï³½Ù»É í»ñëïÇÝ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÁª ³ÛëÇÝùÝ ÙÇÝã ³Û¹ ï³ñµ»ñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñáí (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
»õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ÷áùñ Ù³ë»ñáíª Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃ»³Ý, ÏñÃ³Ï³Ý »õÝ.) »ñÏñÇó ³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñÁ (³õ»ÉÇ áõß ßñç³ÝáõÙª áã-Ù»Í³ÃÇõ ¹¿åù»ñáõÙ,
³ñï»ñÏñáõÙ ÍÝáõ³Í Çñ»Ýó ë»ñáõÝ¹Ç Ñ»ï):
Ð³ßáõÇ ³éÝ»Éáí ë³, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³ÛÝ, áñ
ïáõ»³É ûñÇÝ³ã³÷áõÃÇõÝÇó »ñÏáõ áã-Ù»Í ß»ÕáõÙÝ»ñÁ (Çñ³ù³Ñ³Ûª 2002-05, »õ ëÇñÇ³Ñ³Ûª 2012-15
÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ý»ñÑáëùÝ»ñÁ)[15], ³Ûëï»Õ »õ
Ñ»ï³·³Û ß³ñ³¹ñ³ÝùáõÙ Ý»ñ·³ÕÃáÕ »½ñÇ
÷áË³ñ¿Ý ÏÇñ³éáõ³Í ¿ ì² »½ñÁ:
²Ûë ÷áõÉáõÙ Ã¿° ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ, Ã¿° ì²»ñÇ
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÁ Ó»õ³õáñáõ³Í ¿ÇÝ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ýª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ »õ §ÁÝÏ»ñ³Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ[16]¦ ÑáëùÇó:
ºÃ¿ Ù»ÏÝ³ÍÝ»ñÇ ÃõáõÙ ·»ñ³Ïßé»É »Ý ³é³çÇÝÝ»ñÁ (³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝÁ), ³å³ í»ñ³¹³ñÓ³ÍÝ»ñÇ Ùûï »ñÏñáñ¹Ý»ñÁ (ÁÝÏ»ñ³Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝÁ)
(Ùûï 60%, ³é³çÇÝÝ»ñÇ Ùûï 35%Ç ¹ÇÙ³ó)[17]:
²Ûë ÷áõÉáõÙ, ³ñï»ñÏñáõÙ ÙÝ³ó³ÍÝ»ñÇ ·ñ»Ã¿
4/5Á Ñ³Ý·ñáõ³Ý»É ¿ñ ²äÐ »ñÏñÝ»ñáõÙª ·»ñ³½³Ýó³å¿ë è¸áõÙ, ÙÇõëÝ»ñÁª Ùûï³õáñ³å¿ë Ñ³õ³ë³ñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñáí, »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ »õ ²ØÜáõÙ[18]:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ý³Ëáñ¹ ÷áõÉÇª áñÇ Ñáëù»ñÇ
Ù»Í Ù³ëÇÝ, áñå¿ë Ï³ÝáÝ µÝáñáß ¿ñ µ³õ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Ï³éáõó-

áõ³Íù, ³Ûë ÷áõÉÇ å³ïÏ»ñáõÙ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßéÙ³Ý µ»ñáõÙáí, ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝûñ¿Ý µ³ñÓñ ¿ÇÝ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ ³éáÛ·
í»ñ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »õ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñÇùÇ
³ÝÓ³Ýó Ãáõ»ñÁ:
Üß»Ýù, áñ ³Ûë ïáõ»³ÉÇ µ»ñáõÙáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Áëï ë»éÇ »õ ï³ñÇùÇ µ³ßËÙ³Ý
Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ë³Ã³ñáõÙÁ ½·³ÉÇ ã³÷áí Ï³ÝËáñáß»ó ÙÇÝã ³Û¹ µ³ñ»Ýå³ëï ÅáÕáíÁñ¹³·ñ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ß»ßï³ÏÇ µ»ÏáõÙÁª
³ÙáõëÝáõÃ»³Ý »õ ÍÝ»ÉÇáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ
³ñ³·ÁÝÃ³ó Ýáõ³½áõÙ, Ù³Ñ³óáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áñáß ³×, Í»ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ëáñ³óáõÙ »õÝ.:
²Ûë ÷áõÉÁ ï³ñµ»ñ³ÏõáõÙ ¿ñ Ý³»õ ·³ÕÃáÕÝ»ñÇ
ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ ÏñÃ³Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»Ý³Éáí[19],
ÇÝãÁ ·Ý³Ñ³ïõáõÙ ¿ñ, áñå¿ë áõÕ»ÕÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÇ µÝáÛÃÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝ: Ú³õ»É»Ýù, áñ ³Ûë ÷áõÉÇ ·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ÃõáõÙ ³ÝÑ³Ù³Ù³ëÝûñ¿Ý ³õ»ÉÇ
Ù»Í ¿ÇÝ Ý³»õ Ù³ëÝ³õáñ Ñ³ïáõ³ÍÇ ½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇ, ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÙÇçÇÝ
»Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë
¹¿åùáõÙ ÝÇõÃ³Ï³ÝÁ Ñ³Ý¹¿ë ¿ñ ·³ÉÇë ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ã¿° áñå¿ë ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ·áñÍûÝ »õ
Ã¿° Ñ»ï»õ³Ýù/³ñ¹ÇõÝù: ²ñï³·³ÕÃÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ß³ñÅ³éÇÃÇ »õ ÑÝ³ñ³õáñáõÃ»³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÝ ¿É Ï³ÝËáñáß»É ¿ñ Û³çáñ¹³µ³ñª ³é³õ»É
µ³ñÓñ »õ ó³Íñ ³å³Ñáíáõ³ÍÝ»ñÇ Ýáõ³½ ·³ÕÃÇ
³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ:
ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԳՈՐԾՕՆՆԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐՄԱՆ ՓՈՒԼԸ
(1995–2001)
²Ûë ÷áõÉÝ ³é³ÝÓÝ³ÝáõÙ ¿ ·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃ»³Ý Ýáõ³½Ù³Ùµ. Ù»Ï-ÝáõÙÝ»ñ` Ùûï 600,000,
Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ í»ñ³¹³ñÓÝ»ñ)`
ßáõñç 350,000, µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹` 250,000
Ù³ñ¹ (ï³ñ»Ï³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³ßáõáí ·ñ»Ã¿ 36,000
Ù³ñ¹), Ï³Ù µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ùûï 8%Á[20]:
Î³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿, áñ ³Ûë ³ÝóáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ñ »ñÏñÇ ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ùµª
³ñï³Ï³ñ·
·áñÍûÝÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃ»³Ý ÃáõÉ³óÙ³Ùµ:
ØÇõë ÏáÕÙÇó ë³Ï³ÛÝ, ¹ñ³ÝáõÙ ¹»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ó»É
Ý³»õ Ñ»Ýó Ý³ËÁÝÃ³ó ·»ñµ³ñÓñ ³ñï³·³ÕÃÇ
³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ §³ñï³ùÇÝ ·áñÍûÝÁ¦ª ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÁ
(·³ÕÃÇ ÐÐ ·ÉË³õáñ ·áñÍÁÝÏ»ñáçª è¸ ·³ÕÃÇ
ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý Ëëï³óáõÙÝ»ñÁ):

Þ³ñ. 3

[12] Р. Еганян, Л. Давтян, Оценка Bнешней Mиграционной Cитуации в Республике Армения. Сборник Mатериалов Международного Cеминара “Демография Армении на Cтыке тысячелетий”
Дилижанские чтения 2000 (è. º·³Ý»³Ý »õ È. ¸³õÃ»³Ý, §²ñï³·³ÕÃÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ÐÐáõÙ. ÙÇç³½·³ÛÇÝ ë»ÙÇÝ³ñÇ ÝÇõÃ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõª §Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ¦ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÇ »½ñÇÝ, ¹ÇÉÇç³Ý»³Ý ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñ 2000¦), UNFPA, ºñ»õ³Ý, 2001, ¿ç 30-37:
[13] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 38:
[14] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 39:
[15] ²é³ç ³ÝóÝ»Éáí Ýß»Ýù, áñ Ý³Ë »õ ³é³ç Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÑÝ³ñ³-õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí ³Ûë Ý»ñÑáëùÇ Ù»Í Ù³ëÝ ³Û¹å¿ë ¿É å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ¹áõÝáõ³Í
Ï³ñ·áí íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ñ³ßáõ³éÙ³Ý ãÏ³Ý·Ý»Éáí, ³ñ¹¿Ý Ù»ÏÝ»É ¿ Ï³Ù å³ïñ³ëïõáõÙ ¿/Ùï³¹Çñ ¿ Ù»ÏÝ»É ³ñï»ñÏÇñ:
[16] àñå¿ë §ÁÝÏ»ñ³Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ¦ ·³ÕÃáÕÝ»ñ »Ý µÝáñáßáõ³Í Ýñ³Ýù, áíù»ñ ³ñ-ï»ñÏñáõÙ (·ÉË³õáñ³å¿ë è¸áõÙ), áõÝ»Ý³Éáí ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÇõÝ /ó³Ýó»ñ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ
Ñ»é³ó»É ¿ÇÝ »ñÏñÇó ³ñï³éáó ÁÝÏ»ñ³Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»-ñÇ (ÑáíÑ³ñ³ÛÇÝ ³Ýç³ïáõÙÝ»ñ, ÷áË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ï³å³ÉáõÙ »õÝ.) Çñ³íÇ-×³ÏÇ Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÝ ³ñï»ñÏñáõÙ
ëå³ë»Éáõ Ùï³¹ñáõÃ»³Ùµ:
[17] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 39-40:
[18] Î³ñ³å»ï»³Ý, Þ³ÑÝ³½³ñ»³Ý, º·³Ý»³Ý:
[19] Àëï Ý³Ëáñ¹ ³ÕµÇõñÇ ïáõ»³ÉÝ»ñÇ, ÙÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý »õ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ ³Ûë ÷áõÉÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ 46,4%Á, ÙÇçÇÝ ÏñÃáõÃÇõÝª ÙÇ³ÛÝ 37,9%Ç ¹ÇÙ³ó:
[20] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 40:
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Ան Բնա՛ւ Չէ Պարտադրած Իր Կարծիքը, Տեսակէտը
Սեդա Սարուխան-Ներետեան Իր Հօր Ալ. Սարուխանի Մասին

¾ç 03
մեծութիւններու գործերէն (մանաւանդ՝ ֆրանսական գրականութեան), բայց ամէնէն էականն ու
կարեւորը իրեն համար հայերէնն էր, եւ ինք միշտ
կը հպարտանար իր հայ ըլլալուն համար: Եգիպտացիներուն քով ալ միշտ հպարտօրէն կ'ըսէր. «Անա
արմա՛ն»: Չափազանց հայրենասէր էր:
-Ընդհանրապէս ե՞րբ կը գծէր ձեր հայրը. կայուն ժամ մը ունէ՞ր: Օրական մօտաւորապէս քանի՞
ժամ կ'աշխատէր: Եւ երբ գծէր եւ պատահէր, որ
դուք ընդմիջէիք, կը բարկանա՞ր:
-Ընդհանրապէս գծելու ժամժամանակ չունէր
հայրս. որեւէ ժամու, որեւէ տեղ կը գծէր, եւ եթէ
խանգարէի իրեն, բնա՜ւ չէր բարկանար: Նոյնիսկ
երբ արդէն թոռնիկները՝ Սօսին եւ Սիլվան, կային,
վերջիններս իր ծունկերուն վրայ կը խաղային, մէկէն միւսը կը ցատկռտէին, իսկ ինք կը շարունակէր
գծել: Պզտիկներն ալ շատ կ'ուրախանային, որ
այդքան բարի եւ համբերատար մեծհայր մը ունէին:

Շատ, շա՜տ արագ արտադրող, գծող եւ անդադար աշխատող մէկն էր: Օրինակ՝ կրնար առտու
գծել, կէսօրուան գրել, յետոյ նորէն գծել եւ իրիկունն
ալ բանախօսու-թիւն տալ: Միտքը մշտապէս կ'աշխատէր: Յետոյ ալ սրահները կ'երթար՝ Գեղարւեստասիրաց, Կոկանեան, ՀՄԸՄ: Նաեւ չափազանց հիւրասէր անձ մըն էր: Կը սիրէր տունը միշտ
հիւրեր ըլլային, շրջապատուած ըլլար բարեկամընկերներով:
-Ամէնէն յիշարժան դէպքը...
-Հայրենի հռչակաւոր բանաստեղծուհի Սիլվա
Կապուտիկեանին մեր տուն այցելած օրը: Հայրս
Պէյրութ կը գտնուէր, եւ այնտեղէն միասին մեր
տունը եկան: Անշուշտ բոլորս ալ ուրախ էինք, բայց
ինքը՝ Սարուխանը, ամէնէն շատ խանդավառուած
եւ երեխայի մը պէս ուրախ էր:
-Մէկ բառով Սարուխանը՝ իբրեւ հայր...
-Իբրեւ հայր՝ Սարուխան շատ սիրելի եւ պաշտելի, հոգատար հայր մը, ինչպէս նաեւ բարութեան եւ
համեստութեան ակնառու օրինակ մը եղած է ինծի

համար:
-Իբրեւ վերջաբան՝ եթէ առիթը ունենայիք, ի՞նչ
կ'ուզէիք ըսել ձեր հօրը, որ ժամանակին չէք ըսած:
-Նախ ես վստահ եմ, որ հօրս հոգին ուրախ է,
որովհետեւ իր սիրած աղջիկը՝ Սեդան, իր փեսան
եւ թոռները, բնաւ չեն մոռցած զինքը, եւ միշտ կը
սիրեն ու կը յարգեն: Միշտ մեր յիշողութեան մէջ է
ինքը՝ իբրեւ պաշտելի հայր մը, մեծհայր մը, եւ ապա
իբրեւ տաղանդաւոր եւ հռչակաւոր երգիծանկարիչ
մը:
Ուրեմն պիտի ըսէի, սիրելի՛ հայրս, մենք քեզ
երբեք չենք մոռնար՝ զաւակդ, փեսադ, թոռներդ ու
հեռու-մօտիկ ծոռներդ: Դուն միշտ մեր սիրտերուն
մէջ ես, ներկայութիւնդ միշտ կը զգանք: Եւ քու
տունդ, կրնամ ըսել, Սարուխանի տուն-թանգարանի
վերածած ենք, ուր մշտապէս այցելողներ կան եւ
անունդ միշտ կը յիշատակուի:
- Երջանիկ զաւակ մը եղած էք եւ ԷՔ...
Շնորհակալութիւն այս հաճելի եւ հետաքրքրական զրոյցին համար:
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«Հայոց Ցեղասպանութիւնը Պէտք
է Միացեալ Նահանգներու Կողմէ
Ճանչցուի». ԱՄՆ Նախագահի
Թեկնածու Թուլսի Կապարտ
«ԱՄՆ-ի հայ համայնքը աւելի քան մէկ դար իր
դրական եւ ամբողջական դերակատարումը
ունեցած է, եւ ես հպարտ եմ աջակցելով այս
համայնքին, կանգնելով անոր` Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ արդար բանաձեւի ընդունման ձգտումներու կողքին: Հայոց Ցեղասպանութիւնը պէտք է ճանչցուի, որպէսզի մարդկութեան
պատմութեան ամենասոսկալի յանցագործութիւններէն մէկուն վերաբերեալ արդար վճիռ կայացւի»,-ըսած է Կապարտ։
Ան նաեւ անդրադարձած է ԼՂ հակամարտութեան
կարգաւորման` ընդգծելով, որ Միացեալ Նահանգներ պէտք է պահպանէ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
ձեւաչափին մէջ իր միջնորդական դերը, սակայն
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
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ԱՆԱՏՈԼԻ ԱՒԵՏԵԱՆ
(1956)
«Մոլպերթի առաջ»

Աւետեան ծնած է Կեմերովոյի մարզի Պրոկոպեւսկի շրջանը (Սիպիր)՝ բռնագաղթուածներու
ընտանիքի մէջ: 1967 թուականին տեղափոխուած է ՀԽՍՀ, հաստատուած է Կիրովական:
1969 թուականին ընդունուած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի
ուսումնարանը, 1972 թուականին՝ Թիֆլիսի գեղարուեստի ակադեմիան:
Անատոլի Աւետեանի ստեղծագործութիւնները կը գտնուին Հայաստանի ազգային
պատկերասրահը, Հայաստանի ազգագրութեան թանգարանը, Երեւանի ժամանակակից
արուեստի թանգարանը, ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան ֆոնտը, Հայաստանի գեղարուեստի ֆոնտը, Ամերիկայի հայկական
թանգարանը, Սերկեյ Փարաճանովի թանգարանը, ՀՀ նախագահի եւ Սուրբ Էջմիածնի Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նստավայրերը,
Փարիզի քաղաքապետարանը, Հռոմի Պապի հաւաքածոյին մէջ (Վատիկան), Մոսկուայի Արեւելքի թանգարանը:
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¾ç 07
Հռոմի
Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
«Հայոց
Ցեղասպանութիւնը
Պէտք
է Միացեալ
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի
Նահանգներու Կողմէ Ճանչցուի». ԱՄՆ Նախագահի
Թեկնածու Թուլսի Կապարտ
միեւնոյն ժամանակ այն պէտք չէ շարունակէ կեղծ հաւասարութեան քաղաքականութիւնը եւ ազնուօրէն չխօսի այն ժամանակ, երբ կողմերէն ոեւէ մէկը խախտէ
հրադադարը:
«Միացեալ Նահանգներ անկողմնակալ
միջնորդի դերը պահպանելու համար
պէտք չէ առաջ տանի այնպիսի բանաձեւ, որ հիմնուած ըլլայ միայն Արցախի
ու Հայաստանի կողմէ անյապաղ ու մշտական զիջումներու վրայ եւ միեւնոյն
Հռոմի
պապը
3-ին
առաքելական
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս
պապը Փետրուար
Փետրուար
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ
առաքելական
ժամանակ
ենթադրէ Ատրպէյճանի
կողմէ համարժէք
զիջումներու
բացակաուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
կ'ըլլայ
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
կ'ըլլայ
յութիւն»,-ըսած է ան:
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
կ'այցելէ Արաբական
Թեկնածուին համոզմամբ,
«թէեւ հովուապետը,
հիմնախնդրի որ
կարգաւորման
հարցով
թերակղզի,
կը
հաղորդէ
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
թերակղզի,
կը ամբողջականութեան
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ մնալը
նովոսթի»-ն։
տարածքային
սկզբունքին
հաւատարիմ
կարեւոր
Տապի
մէկ
մէջ
Ապու
Տապի մեկնելէ
մեկնելէ
մէկէ ժամ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
է, Ապու
այնուհանդերձ`
կարեւոր
նաեւառաջ,
բոլոր Վատիկանի
ժողովուրդներու
ինքնորոշման
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ,
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ, բայց
բայց
իրաւունքի յարգումը»:
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
Ներկայացուցիչներու
պալատի
անդամ
Կապարտ
ուսանողներու
հետ հանիր
էջին
գրած
«Կը
Միացեալ
Այդ
իր
էջին վրայ
վրայ
գրած է.
է.
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ Արաբական
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։
Այդ
դիպման
ժամանակ
անդրադարձած
էր Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրը
հարցին:կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ
եւ
անցնինք
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
էջ մը
մը
եւ միասին
միասին
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
«Հայոց
Ցեղասպանութեան
թեմայով կ’ըսեմ,
որ մենք կողմ
ենք, որ ԱՄՆ
համար»։
համար»։
կառավարութիւնը պաշտօնապէս ճանչնայ Ցեղասպանութիւնը»,-ըսած է ան:
Այցը
պիտի
Փետրուար
Ապու
թագաժառանգ,
Շեյխ
Այցը
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ
Փետրուար 5՝
5՝
Ապու Տապիի
Տապիիքաղաքական
թագաժառանգ,
Շեյխ
Դեմոկրատական
կուսակցութիւնը
ներկայացնող
գործիչը
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Մուհամմատ
պինայդ
Զայետ
Ալ Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին Ուաշինկթընի
Հռոմի պապը մէջ
կը
ընդգծած է, որ
ճանաչումը
դեռ տեղի
չէ ունեցած`
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիմասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիթրքական լոպպիի ազդեցութեան պատճառով:
պումին։
պումին։

ԱՄՆ Արտաքին Գործոց Նախարարը Այցելած
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28
Թեկնածու
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28Տաճարի
Թեկնածու
է Երուսաղէմի
Սուրբ
Յարութեան
Գրանցած
Է
Գրանցած
ՀայկականԷԲաժին

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ

ì²Ðð²Ø ö²ö²¼º²Ü
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Վահրամ Փափազեան Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ

Հայկազեան
Հայկազեան Համալսարանը
Համալսարանը

Ակամայ Ստախօսը

Սիրով
Սիրով կը
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ ձեզ
ձեզ ներկայ
ներկայ գտնուելու
գտնուելու
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Կատակերգութիւնը
Յակոբ
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
Հեղինակ՝
Մայքըլ
Գունի
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
անգլերէն

Բեմադրիչ՝ Յարութ Գնդունի

The Adana Massacres

Տեղի Կ'ունենայ Շաբաթ, 23 Եւ Կիրակի 24, Մարտ 2019,
Երեկոյեան Ժամը
8.30-Ին,
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Յակոբ Տէր ՄելքոնեանԽօսք
Թատերասրահին
Մէջ, Պուրճ Համուտ
կ'առնեն`

Խօսք կ'առնեն`
Ուշադրութիւն՝ Կալան Յետաձգուած

Վեր.
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
Տոմսերը
Ստանալ
ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական
Գրասենեակէն,
Դոկտ.
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
թարգմանութեան,
Հեռ՝ 04- 523043,յաւելուածի,
81-374074, Թատերախումբի
Վարչութեան
յառաջաբանի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
Անդամներէն Դոկտ.
Եւ Ելոյթի
Օրերը
Կիշէէն
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
Երկուշաբթի,
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,

ՀՍԿՈՒՄԻ
ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Հայկազեան
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ
Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի
զաւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ
Պահեցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը
5-ին, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի
պիտի ունենան հսկումի արարողութիւններ:
Սիրով կը հրաւիրենք բոլոր հաւատացեալները
մասնակցելու հսկումի հոգեյոյզ արարողութիւններուն եւ
աղօթակցելու Դպրեվանեցիներուն:

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ
Արդէն
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր ներկայացուցած
ներկայացուցած էէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝
ընտրական
յանձնաժողովին՝ երկրի
երկրի նախագահի
նախագահի թեկնածու
թեկնածու գրանցուելու
գրանցուելու
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ԿԸՅ-էն
յայտնած
էէ ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
յայտնած
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
գործոց նախարար
Մայք Փոմփէօ
«Ընդամէնը գրանցուած
գրանցուած էէ 28
28 թեկնածու։
թեկնածու։ 22
22 թեկնածու
թեկնածու մերժում
մերժում ստացած է:
է:
«Ընդամէնը
այցելած է Երուսաղէմի Սուրբ Յարութեան տաճար եւ տաճարի ստացած
հայկական
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր
առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
բաժին:
էէ թղթակիցը։
թղթակիցը։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, Փոմփէօ մոմ վառած է հայկական
Երէկ՝
3-ը, ԿԸՅ
համար
փաստաթուղթեր
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն
համար
փաստաթուղթեր
եկեղեցւոյ
պատկանող3-ը,
տարածքին
մէջ, որմէ ետք Սուրբ
Յարութեան
տեսուչ
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
յանձնելու
Հոգշ. Տ. Սամուէլ Ծ. վարդապետ Աղոյեան Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք
Ուքրանիոյ
մէջ
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի Միաբանութեան
պիտի ունենան
ունենան
Նուրհան
արքեպիսկոպոս
Մանուկեանի
եւ Սրբոց Յակոբեանց
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ
31-ին։
արշաւը
սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
անունէն
բարիՆախընտրական
գալուստ յայտնած
է անոր:
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
Այնուհետեւ ան
խօսած է Երուսաղէմի
մէջ հայկական
ներկայութեան
մասին:
թեկնածուներուն միջեւ
միջեւ վարկանիշի
վարկանիշի յառաջատարը
յառաջատարը Վլատիմիր
Վլատիմիր Զելենսքին
Զելենսքին է,
է,
թեկնածուներուն
Իր խօսքը Հայր Սուրբը աւարտած է հետեւեալ խօսքերով. «Կը մաղթենք,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն
կ'աջակցի 19.0%-ը
այն մարդոց, որ
կողմնորոշուած
են եւ մտադիր
են
որ տարածաշրջանին
մէջ խաղաղութիւն
հաստատելու
ձեր ջանքերը
պսակուին
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ Եուլիա
Թիմոշէնքօն
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը Երկրին
«Պաթքիվշչինա»-յի
Եուլիաու
Թիմոշէնքօն
յաջողութեամբ
եւ Սուրբ
մէջ բնակողառաջնորդ
բոլոր ազգերն
կրօններու
էէ (18.2%),
գործող
նախագահ
Փետրօ
(18.2%), երրորդը՝
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ Փորոշէնքօն
Փորոշէնքօն (15.1%)։
(15.1%)։
հետեւորդները
ապրին
խաղաղ
ու բարգաւաճ»:
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ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
Հայ Աւետարանական Գոլէճը (քաղաք) կարիքը ունի մնայուն
պահակի մը, որ 24 ժամ ներկայութիւն ապահովէ դպրոցին մէջ:
Հետաքրքրուողներ դպրոցական ժամերու կրնան հեռաձայնել
01-349816 թիւին, ժամադրութիւն առնելու համար:
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