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¾ç 08

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

ԱՄՆ Պատրաստ Է Նոր Պատժամիջոցներ Կիրարկել 
Հզպալլայի Դէմ, Եթէ Անհրաժեշտ Ըլլայ. Փոմփէօ

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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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 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

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:

Շրջանային Èáõñ»ñ
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Հայաստան Ընտրուած Է ՄԱԿ-ի 
Կանանց Կարգավիճակի Հարցերով 
Յանձնաժողովի Նախագահող

Սուրիոյ Դեմոկրտական Ուժերը 
Յայտարարած Են ԻՊ-ի Դէմ 
Վերջնական Յաղթանակը

Միջազգային Èáõñ»ñ

Կլատիս Պերեճիքլեան Դարձաւ Նոր Հարաւային Ուէյլզի Առաջին 
Ընտրուած Կին Վարչապետը

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
   Ս. Աստուածածնի Աւետման Տօնին առիթով, եւ 
հիմնուելով մամլոյ սենտիքայի որոշումին վրայ, 
«Զարթօնք» պիտի ունենայ միօրեայ արձակուրդ:

Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Չորեքշաբթի 
27 Մարտ 2019ին: 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու արտաքին 
գործոց նախարար Մայք Փոմփէօ «MTV» լիբա-
նանեան հեռուստակայանին հետ հարցազրոյցի 
ժամանակ նշեց, որ ԱՄՆ պատրաստ է դիմելու առ-
կայ «խաղաղաւէտ միջոցներուն», ներառեալ պատ-
ժամիջոցներու՝ Լիբանանի մէջ Հզպալլայի ազդե-
ցութեան ծիրը սահմանափակելու նպատակով:

«Արդեօք Ուաշինկթըն մտադի՞ր է ընդլայնել 
պատժամիջոցները, ներառեալ Հզպալլայի հետ 
մօտիկ յարաբերութիւն ունեցող լիբանանցի քաղա-
քական գործիչներու դէմ» հարցին ի պատասխան 
ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարարը ըսաւ. «Մենք 
պիտի շարունակենք աշխատիլ լիբանանցի մեր 
գործընկերներուն կողքին, որպէսզի ստանանք 
ճիշդ ու սպասուած արդիւնքները: Եթէ այդ մէկը կը 
ներառէ որոշակի անհատներու դէմ պատժամի-
ջոցներու կիրառումը, ապա մենք պատրաստենք 
դիմելու այդ քայլին»,- ըսաւ Փոմփէօ:   

Առողջապահութեան Նախարարութիւնը 
«Հզպալլայի Նախարարութիւն» Չէ. Ժապաք

Ինչպէս կը տեղեկանանք ազգային լրատուական 
գործակալութեան հրապարակած հաղորդագրու-
թենէն, Լիբանանի Հանրապետութեան առողջա-

պահութեան նախարար Ժամիլ Ժապաք շեշտեց, 
որ ի հեճուկս Հզպալլայի անդամակից ըլլալուն՝ 
առողջապահութեան նախարարութիւնը «Հզպալ-
լայի նախարարութիւն չէ»:

«Առողջապահութեան նախարարութիւնը ծառա-
յողական նախարարութիւն է Լիբանանի ամբողջ 
ժողովուրդին համար, եւ նախարարութեան դէմ 
կիրառուած որեւէ պատժամիջոց ուղղակի կ'ազդէ 
ժողովուրդին վրայ, որովհետեւ, ինչպէս ըսի, մենք 
կ'աշխատինք յանուն Լիբանանի ժողովուրդին եւ ոչ 
թէ նախարարութեան մէջ որոշակի անձերու»,- 
ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարար Մայք Փոմփէոյի՝ 
Լիբանան այցի ազդեցութեան մասին լրագրողներու 
հարցին ի պատասխան ըսաւ Ժապաք:

Աւստրալահայ քաղաքական գործիչ Կլատիս 
Պերեճիքլեան Նոր Հարաւային Ուէյլզ նահանգին 
մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն յաղթած է` 
դառնալով առաջին կին գործիչը, որ ընտրուած է 
նահանգի վարչապետի պաշտօնին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, այս 
մասին կը յայտնէ The Sydney Morning Herald-ը:

Հայաստան ընտրուած է Միացեալ ազգերու 
կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Կանանց կարգավիճակի 
հարցերով յանձնաժողովի 64-րդ եւ 65-րդ նստաշÁր-
ջաններու նախագահող: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ 
գրած է ՀՀ աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու 
նախարար Զարուհի Բաթոյեանը:

«Կը շնորհաւորեմ բոլորս: Նստաշրջանը ՄԱԿ-ի 
երկրորդ ամենամեծ իրադարձութիւնն է Ընդհանուր 
ժողովէն ետք: Հայաստանը յանձնաժողովի անդամ 
ընտրուած է 2019 – 2023 ժամանակահատուածի 
համար»,- յայտնած է ան։

Իսլամական պետութիւն ահաբեկչական խմբա-
ւորումը կորսնցուցած է իր վերջին յենակէտը 
Սուրիոյ մէջ, որով վերջ դրուած է խալիֆայութեան, 
որուն ստեղծումը յայտարարած էր 2014 թուականին: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով 
«CNN»-ը, այս մասին յայտնած են Սուրիոյ դե-
մոկրատական ուժերը:

Ամերիկեան, բրիտանական եւ ֆրանսական 
յատուկ ջոկատայիններու աջակցութեամբ գործող 
քրտական եւ արաբական զինուած ուժերու 
միաւորումը յայտարարած է, որ ԻՊ-ին յաղթած են 
եւ ազատած Արեւելեան Սուրիա գտնուող Պաղուզ 
քաղաքը:

«Սուրիական դեմոկրատական ուժերը կը յայ-
տարարեն այսպէս կոչուած խալիֆայութեան եւ 
ԻՊ-ի կողմէ տարածքներու 100 տոկոս կորուստը: 
Այս իւրօրինակ օրը մենք կը յիշենք հազարաւոր 
նահատակները, որոնց ջանքերուն շնորհիւ կարելի 
եղաւ հասնիլ յաղթանակի», - ըսած է Սուրիոյ 
դեմոկրատական ուժերու մամլոյ ծառայութեան 
ղեկավար Մուսթաֆա Պալին:

Մարտէն ետք սուրիական ուժերը քաղաքի 
շէնքերէն մէկուն մէջ դրօշ բարձրացուցած են՝ 
նշելով ԻՊ-ի դէմ յաղթանակը:

Պերեճիքլեանի քաղաքական ուժը` Ազատական 
կուսակցութիւնը յաղթած է ընտրութիւններուն իր 
հիմնական մրցակիցին` Աշխատաւորական 
կուսակցութեան:

Ընտրութիւններուն յաղթանակի լուրը իմանալէն 
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Վահրամ (Ժոզեֆ)
Եսայի Հաճեան 

Վահրամ (Ժոզեֆ) Եսայի Հաճեան (16 Փե-
տÁրուար 1935, Սուրիա - 25 Մարտ 2007, Լոս 
Անճելըս), բանաստեղծ։

Ծնած է Սուրիոյ Եողուն Օլուզ գիւղը, ապա 
հաստատուած է Հալէպ եւ պատանի տարիքին 
նուիրուած է բանաստեղծութեան։

Ներգաղթած է Հայաստան, ուր մեծապէս 
գնահատուած է իր բանաստեղծի վաստակը։ 
Հայրենի բանաստեղծներ՝ Գուրգէն Մահարի, Գէորգ 
Էմին, Մկրտիչ Սարգսեան, Սեւակ Արզումանեան 
գնահատանքով արտայայտուած են Վահրամ 
Հաճեանի գործերուն մասին եւ ուսումնասիրու-

թիւններ հրատարակած են գրական պարբերա-
թերթերու մէջ։

Վահրամ Հաճեան Հայաստանի մէջ ունեցած է 
նաեւ պատկերասփիւռային եւ ձայնասփիւռային 
ելոյթներ եւ արժանացած է ժողովուրդին ու 
գրական շրջանակներու ջերմ ընդունելութեան։

Հրատարակած է բանաստեղծութեանց հետեւ-
եալ հատորները.

«Բարձունքներու կատարին» (1957), «Մեր 
երթը» (1959), «Ալ պանդուխտ չեմ» (1960), «Հալ-
չող արծաթներ» (1970), (վերահրատարակուած 
1974-ին, յաւելուածներով), եւ «Խօսք ցասման եւ 
յիշատակի», արձակ բանաստեղծութիւն, նուիր-
ւած Մեծ եղեռնի նահատակներուն (1981):

Մայր հայրենիքի մէջ լոյս տեսած են իր վերջին 
երկու ստեղծագործութիւնները. «Ճակատագիր» 
(1989) եւ «Արցունքի աստղեր» (1991):

Սիրոյ եւ տառապանքի երգիչն է Վահրամ 
Հաճեան։ Ունի պարզ եւ հաղորդական ոճ մը։

Մահացած է 25 Մարտ 2007-ին Լոս Անճելըս:

Միջեկեղեցական Եւ Միջկրօնական 
Յանձնախումբի Ժողով Անթիլիասի 
Մայրավանքին Մէջ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ուրբաթ, 22 Մարտ 2019-ին Անթիլիասի մայրավանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետին նախագահութեամբ եւ ներկայութեամբ 
տեղի ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միջեկեղեցական ու 
միջկրօնական նորակազմ յանձնախումբին աշխատանքային հանդիպումը:

Ժողովական աշխատանքներուն ատենապետեց Թեհրանի հայոց թեմի 
առաջնորդ Գերշ. տ. Սեպուհ արք. Սարգիսեան, իսկ ատենադպիրի պաշտօնը 
վարեց կաթողիկոսարանի միջեկեղեցական յարաբերութեանց վարիչ Հոգշ. 
տ. Հրանդ վրդ. Թահանեան:

Վեհափառ հայրապետը ընդհանուր գիծերով պարզեց միջեկեղեցական ու 
միջկրօնական մարզերուն մէջ տեղի ունեցած վերջին զարգացումները եւ 
մատնանշեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կատարած աշխա-
տանքները։

Առաջին հերթին, յաջորդաբար քննարկումի նիւթ դարձան եկեղեցական 
խորհուրդներու մեր Ս. Աթոռին մասնակցութիւնը եւ ապա աստուածաբանական 
երկխօսութիւններու պարզած ներկայ վիճակը: Ինչ կը վերաբերի միջկրօնական 
բնագաւառին, ժողովի ընթացքին յատուկ ուշադրութեան առարկայ դարձաւ 
քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութիւնն ու յարաբերութիւնը եւ այս ծիրէն ներս մեր 
Ս. Աթոռին բերած մասնակցութիւնը՝ շրջանային թէ միջազգային մակարդակ-
ներու վրայ։ Ներկաներուն կողմէ տրուեցան զեկոյցներ՝ քննարկուած նիւթերուն 
գծով։

Աւելի քան երեք ժամ տեւած հադիպումի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը իր 
գնահատանքը յայտնեց վերոյիշեալ մարզերուն մէջ կատարուած աշխա-
տանքներուն եւ յատուկ կերպով ընդգծեց միջեկեղեցական յարաբերութեանց 
կարեւորութիւն տալու հրամայականը՝ հակառակ այն իրողութեան, որ ան 
սկսած է որոշ նահանջ արձանագրել: Հայրապետը յատկապէս ընդգծեց 
քրիստոնեայ-իսլամ յարաբերութեանց առաջնահերթութիւն տալու անհրա-

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց 
Տիեզերական Պատրիարքին Ներկայացուցիչը

Հինգշաբթի, 21 Մարտ 2019-ի երեկոյեան, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը իր գրասենեակին մէջ հանդիպում մը ունեցաւ Նորին 
Ամենապատուութիւն Բարթողիմէոս Տիեզերական Պատրիարքի անձնական 
ներկայացուցիչ Ֆրանսայի եւ Արեւմտեան Եւրոպայի Պատրիարքական 
փոխանորդ Մետրոպոլիտ Էմմանուէլի հետ, որուն կ՚ընկերանար Աթէնքի մէջ 
Տիեզերական Պատրիարքութեան ներկայացուցիչ եպիսկոպոսը։ Այցելութեան 
նպատակն էր Տիեզերական Պատրիարքին անունով Վեհափառ Հայրապետին 
հետ խորհրդակցիլ Ուղղափառ եկեղեցիներու դիմագրաւած ներկայ 
մարտահրաւէրներուն ու դժուարութիւններուն շուրջ եւ այս ծիրէն ներս 
յատկապէս վերջերս Ուքրանիոյ Ուղղափառ եկեղեցւոյ հարցին շուրջ 
Տիեզերական Պատրիարքութեան եւ Ռուս եկեղեցւոյ միջեւ ստեղծուած ծանր 
կացութեան մասին։ 

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ նաեւ քննարկելու Ուղղափառ եւ 
Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներու ընտանիքներուն միջեւ տեղի ունեցող 
աստուածաբանական երկխօսութեան եւ Միջին Արեւելքէն ներս եկեղեցիներու 
այժմու կացութեան առնչուած շարք մը հարցեր։ Յիշեալ հարցերուն շուրջ 
Վեհափառ Հայրապետը իր տեսակէտները փոխանցեց Մետրոպոլիտին, 
ինչպէս նաեւ իր եղբայրական ողջոյնը ուղարկեց Տիեզերական Պատրիարքին, 
որուն հետ 1980-էն ի վեր անձնական բարեկամութիւն ունի։

ժեշտութիւնը՝ նկատի ունենալով ներկայ ժամանակներու պատահած 
վտանգալից դէպքերը բոլոր ընկերութեանց կեանքին մէջ:

Յայտնենք, որ յանձնախումբին մաս կը կազմեն հետեւեալ անդամները. 
Գերշ. տ. Սեպուհ արք. Սարգիսեան, Գերշ. տ. Գեղամ արք. Խաչերեան, Գերշ. 
տ. Նարեկ արք. Ալեէմեզեան, Գերշ. տ. Անուշաւան արք. Դանիէլեան, Հոգշ. տ. 
Հրանդ վրդ. Թահանեան, Հոգշ. տ. Պօղոս վրդ. Թինքճեան, Հոգշ. տ. Պետրոս 
վրդ. Մանուէլեան, տիկին Թենի Սիմոնեան, դոկտ. Նորա Պայրագտարեան, 
տիկին Սեդա Խտըշեան, տիկին Գարլա Խիժոյեան, դոկտ. Ժան Սալմանեան, 
տիար Գէորգ Յակոբճեան եւ տիար Կարէն Եոսուլքանեան։
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Բաց Նամակ 104-ամեակի Առիթով, Բայց Ոչ Անոր Մասին

«Երբ կարգը անարդարութիւն է,
անկարգութիւնը սկզբնաւորութիւնն է 

արդարութեան:»
Ռոմէն Ռոլլան

Հայկական մամուլը լայնօրէն անդրադարձաւ 
«Hyperallergic» ամսագրին մէջ լոյս տեսած յօդուածի 
մը, որուն խորագիրն էր «Վարչակարգը կը թաքցնէ 
բնիկ հայոց մշակոյթը»: Թիւեր տրուած էին. «ԱտÁ-
րպէյճանի կողմէ միջնադարեան 89 եկեղեցիներու, 
5480 նրբազարդ խաչքարերու եւ 22 հազար 700 
գերեզմանաքարերու ոչնչացման» մասին:

Ի՞նչ բանի կը ծառայեն ուսումնասիրութիւնները, 
հրապարակումները եւ լրատուամիջոցներու հա-
ղորդած լուրերը, եթէ այսօրը պիտի ըլլայ երէկուան 
պէս, վաղն ալ՝ այսօրուան պէս: Եթէ գրուածը, 
ըսուածը եւ բացայայտուածը նախաձեռնութիւններու 
մեկնակէտ պիտի չըլլան, եթէ անոնք մեր պարա-
գային քաղաքական նախաձեռնութիւն եւ հետա-
պÁնդում պիտի չըլլան, պիտի դասուին հեքիաթի 
շարքին, կամ ըլլան դատարկ շատախօսութեան 
աղմուկ:

Կարծէք աւելի դիւրին, չանհանգստացնող եւ 
անվնաս աղմկարարութիւն է խօսիլ դարու հնութիւն 
ունեցող դէպքերու եւ չարիքներու մասին, քան 
դիմակայել ժամանակակիցը եւ անմիջականը: Երբ 
կը շարունակուի պատմական չարիքը, որ մեզ մեր 
հողէն դուրս դնելէ ետք, նախաձեռնած է մեր 
ինքնութիւնը կազմող նիւթաբարոյական հետքերը 
ոչնչացնելու, ի՞նչ կ’ընենք, եւ ի՞նչ կ’ընէ միջազգային 
ընտանիքը չարագործութեան եւ անիրաւութիւն-
ներուն վերջ տալու համար:

Աւելի պարզ. լռութեամբ եւ կրաւորականութեամբ 
մեղսակից չըլլալու համար:

«Ի՞նչ կ’ընենք»-ին պատասխանը պարտին տալ 
ղեկավարութիւնները՝ ազգային եւ միջազգային, որ 
չըլլայ թուղթ, մելան եւ հերցեան ալիք: «Ի՞նչ կ’ը-
նենք»-ի պատասխանը այսօր չտան եւ չտանք՝ 
վաղը ուշ պիտի ըլլայ, գնացքը սուլած եւ գացած 
պիտի ըլլայ: Ի հարկէ մնացած պիտի ըլլան հանդէս-
ներ կազմակերպելու եւ պատկերներ ցուցադրելու 
բանգիտական երջանկութիւնը, բարձրախօսներու 
աղմուկը եւ պատկերներու տողանցքը:

Հայկական հող-հայրենիք Նախիջեւանը շարու-
նակուող ցեղասպանութեան վառ ապացոյց է:

Մէկ հատիկ արդար եւ բարոյական պատճառ 
պէտք է տան միջազգային համայնքը՝ Ռուսիան, 
Թուրքիան, Ամերիկան, Միացեալ ազգերու կազ-
մակերպութիւնը, նաեւ Ատրպէյճանը, թէ ինչո՞ւ եւ 
ինչպէ՞ս հայկական բազմադարեան հող եւ հայու 
մշակոյթով յագեցած Նախիջեւանը բռնակցուած 
պիտի մնայ Ատրպէյճանին:

Բայց նաեւ ինչո՞ւ մենք՝ Հայաստան եւ սփիւռք-
(ներ), չենք միջազգայնացներ, սկսելու համար, 
Նախիջեւանի տարածքին ի գիտութիւն մեզի եւ 
աշխարհին տեղի ունեցող վանտալիզմը, որ մշա-
կութասպանութիւն է: Միթէ՞ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն կ’անգի-
տանայ, ինչ որ ներկայացուած է միջազգային հան-
րային կարծիքին, այն, որ Ատրպէյճան միջնադարեան 
89 եկեղեցիներ, 5480 նրբազարդ խաչքարեր եւ 22 
հազար 700 գերեզմանաքարեր ոչնչացուցած է եւ 
կ’ոչնչացնէ՝ ջնջելու համար հայկական հետքը:

Երբ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն գիտէ եւ կը լռէ, ձեռնածալ կը 
նստի, կը դաւաճանէ իր առաքելութեան: Ա՛յս պէտք 
է բարձրաձայնել ամէն առիթով եւ ամէն տեղ:

Այս տարի «ապրիլեան ոգեկոչումներու» ծիսա-
յին հասցէները փոխելով, հայկական ցեղասպանու-

թեան հարցը այժմէականացնելու ճիգով, պէտք է 
որպէս թիրախ ընտրել շարունակուող եւ անմիջա-
կան ցեղասպանութեան յանցագործները եւ իրենց 
լռութեամբ մեղսակիցները: Ցոյց չընել Փարիզի 
մայր պողոտային վրայ, այլ Եունեսքօ-ի եւ Ատրպէյ-
ճանի դեսպանատան առջեւ, քանդուող-քանդուած 
եկեղեցիներու եւ խաչքարերու պատկերներով, ընել 
նոյնը Զուիցերիա, Գերմանիա, Մոսկուա, չերթալ 
Նիւ Եորքի «Թայմզ Սքուէյր», այլ ԵՈՒՆԵՍՔՕ, 
նոյնը՝ ամէնուրեք:

Եւ Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան բե-
մէն խօսիլ այս մասին: Հոն ներկայ է մեր պետու-
թիւնը, ներկայ են նաեւ «ցեղասպանութիւնը ճանչցած» 
մեր «բարեկամները»-ը, որոնք պարտականութիւն 
պէտք է համարեն ըսել, որ ներկան կը վկայէ 
անցեալի մասին: Նոյնը՝ Հայաստանի մէջ, «հոգե-
պարար»-էն եւ «տպաւորիչ»-էն անդին անցնելով 
պատգամ եւ պահանջ հասցնելով ճիշդ հասցէին:

Այսօր Ատրպէյճան, անպատիժ մնալու քաջալե-
րանքով, կը շարունակէ հայոց դէմ իր ցեղասպա-
նական քաղաքականութիւնը: Ա՛յս պէտք է ըսենք 
մենք եւ մեր բարեկամները: Միջազգային մեծանուն 
կազմակերպութիւնները վատութեամբ մոռցան 
Սումկայիթի յոռեգոյն ձեւերով գործադրուած ցե-
ղասպանութիւնը, Պաքուի հարիւր հազարաւորնե-
րով հայերու իրաւունքներու ոտնակոխումը եւ 
բռնագաղթը:

Այս ոճիրները դարու հնութիւն չեն, անմիջական 
պատմութիւն են:

Փոխանակ Ծիծեռնակաբերդ երթալու, եթէ այս 
տարի երթայինք Նախիջեւանի սահման, ուխտի 
երթալու պէս, իրաւազրկուած տիրոջ հաստատա-
կամութեամբ, ծէսերը կը փոխարինէինք քաղաքա-
կան գիտակցութեամբ, սուգը՝ իրաւունքի պաշտ-
պանութեամբ, միս եւ ոսկոր կու տայինք մեր 
իրաւատիրական կամքին: Այսինքն՝ կ’այժմէակա-
նացնէինք մեր իրաւունքի պաշտպանութեան դա-
տը, որ այս անգամ պատմագիտութիւն չէ, այլ է 
անմիջական քաղաքականութիւն, ինչպէս կ’ըսուի՝ 
գետնի վրայ:

Եւ ի վերջոյ, այնքա՜ն ջատագովուած միջազգային 
օրէնքներ եւ ատեաններ կան արդարութեան եւ 
մարդկային իրաւունքերու պաշտպանութեան հա-
մար: Անոնք ըսելիք եւ ընելիք չունի՞ն «Ատրպէյճանի 
կողմէ միջնադարեան 89 եկեղեցիներու, 5480 
նրբազարդ խաչքարերու եւ 22 հազար 700 գերեզ-
մանաքարերու ոչնչացման» հարցով:

Բայց որպէսզի միջազգային օրէնքները եւ 
ատեանները գործեն, անոնց դիմող, դիմողներ 
պէտք է ըլլան:

Դիմողը՝ մենք:
Դիմողները՝ «ցեղասպանութիւնը ճանչցող մեր 

բարեկամները»: Եթէ անոնք կրկին «մատներու 
արանքէն» նային, այս ոճիրներն ալ օր մը կ’արձա-
նագրուին պատմութեան շահ-վնասի մեծ տոմարնե-
րուն մէջ՝ առանց նոյնիսկ ձեւական խղճահարու-
թեան: Մեզի կը մնայ թուական մը ճշդելու եւ 
ոգեկոչումով զբաղելու ծէսի կազմակերպումը:

Քաղաքական իրաւ կարգախօս կ’ըլլա՞յ այն, որ 
ԱՅՍՕՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒ-
ԹԵԱՆ ԲԵՄ Է ԲՌՆԱԿՑՈՒԱԾ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀՈՂ 
ՆԱԽԻՋԵՒԱՆԸ, որպէսզի կրկին վատութեամբ 
չըսուի, որ արդէն ուշ է:

Դեռ հարց է այն նաեւ, թէ ո՞ւր եւ ինչպէ՞ս որոշուած 
է Նախիջեւանը բռնակցել Ատրպէյճանին: Ժամա-
նակաւորապէս Ռուսիոյ վերահսկողութեան յանձնÁ-
ւած էր Նախիջեւանը: Ռուսիա այս հարցով իր 
պատասխանատուութիւնը պէտք է ստանձնէ, հայ 
դիւանագիտութիւնը եւ պետութիւնը յարաբերու-
թիւններու ընթացքին անվարան պէտք է յիշեցնեն 
եւ տէր կանգնին Նախիջեւանի որպէս հայկական 
պատմական հող եւ սեփականութիւն:

Այսօր կը թաքցնեն հայոց հետքը եւ մշակոյթը՝ 
վաղը մոռցնելու համար:

Եւ թերեւս պէտք է լսել, հասկնալ եւ գործել՝ 
հետեւելով Նոպելեան դափնեկիր Ռոմէն Ռոլանի 
պատմութենէն ներշնչուած իմաստութեան, ըստ 
որուն՝ «Երբ կարգը անարդարութիւն է, անկար-
գութիւնը սկզբնաւորութիւնն է արդարութեան»:

Ծէսերը ինքնամխիթարութեան բարոյախօսու-
թիւն են:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

«ՕՍՄ» Հիմնադրամը Արդէն Իսկ Կը Գտնուի Արցախ 

Շահումեանի Մէջ Օրակարգի Վրայ Են Դպրոցաշինական Ծրագիրները

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

«Awesome»՝ «ՕՍՄ»  միջազգային հիմնադրամը 
ոչ ձեւական  կազմակերպութիւն է, որ մօտ 10 տարի 
առաջ հիմնադրուած է Պոսթոնի մէջ: Այդ տարի-
ներուն  հիմնադրամը տարածուած է աշխարհի 
աւելի քան 30 երկիրներու եւ հարիւրաւոր քաղաք-
ներու մէջ: 2018 թուականէն այս հիմնադրամը 
մասնաճիւղ ունի նաեւ Արցախի մէջ: Նպատակն է 
աւելի հետաքրքրական դարձնել շրջապատող իրա-
կանութիւնը: Օրերս հիմնադրամի դրամաշնորհով 
առաջին ծրագիրը կեանքի կոչուեցաւ Արցախի 
Մարտունի շրջանի Նորշէն գիւղի դպրոցին մէջ:

«ՕՍՄ» հիմնադրամին գումար կրնայ յատկացնել 
իւրաքանչիւր ոք՝ իր հնարաւորութիւններուն չա-
փով: Հիմնադրամի պատասխանատուները որո-
շակի գումար հաւաքելէ ետք դրամաշնորհ կը 
յայտարարեն եւ ընտրելով առաջարկներէն ամէնէն 
հետաքրքրականը, ամէնէն խոստումնալիցն ու 

Շահումեանի մէջ գարնան հետ աշխուժացած 
են շինարարական աշխատանքները: Շինարարա-
կան ամէնէն աշխոյժ հարթակներէն մէկը Արցախ 
այցելող հիւրերուն աչքին առջեւ է: Մարտակերտ-
Վարդենիս մայրուղիի հարեւանութեամբ Շահում-
եանի շրջանի Չարեքտար գիւղին մէջ շինարա-
րական եռուզեռը չի դադրիր: Արդէն կ'ուրուագծուի 
նորակառոյց շէնքի ընդհանուր տեսքը: Նոյն շէնքին 
մէջ պիտի տեղաւորուի թէ՛ դպրոցը, թէ՛ մանկա-
պարտէզը: «Երկու յարկանի: Մօտ 100 աշակերտի 
համար պիտի ըլլայ: Մանկապարտէզը առաջին 
յարկն է»,- կը պատմէ կապալառու ընկերութեան 
ներկայացուցիչ Մեխակ Ցականեանը:

Վերաբնակեցուող գիւղին մէջ նախադպրո-
ցական տարիքի երեխաներուն թիւն ալ քիչ չէ: 

հեռանկարայինը՝ 1000 տոլար կը յատկացնէ զայն 
իրականացնելու համար:  «ՕՍՄ Արցախ» հիմնադ-
րամին ներկայացուած եւ յաղթած առաջին ծրագիրը 
Մարտունի շրջանէն էր, Նորշէն գիւղէն:  2018 թուա-
կանի Նոյեմբերին յայտարարուած դրամաշնորհին 
Նորշէնի դպրոցի ներկայացուցած ծրագիրը յաղ-
թող ճանչցուած է:   Ծրագիրով կը նախատեսուէր 
ակումբի գրադարանի անկիւնը դարձնել  աւելի 
հետաքրքրական ու գրաւիչ: Ըստ հիմնադրամին՝ 
ծրագիրը հեռանկարային էր, շահառուներու թիւը՝ 
մեծ: Այդ պատճառով հաւանութիւն տուին անոր:  

Ուստի նախկին անհրապոյր սենեակը գրաւիչ 
միջավայր դարձած է ոչ միայն փոքրիկներուն հա-
մար: Սրահը պայմաններ ստեղծուած են ընթեր-

Մանկապարտէզի շէնքը գիւղին համար սպասուած 
նուէր է: «Մօտ 50 երեխայ պիտի ըլլայ:  Սա դեռ 
միայն բազմազաւակները կը հաշուեմ»,- թիւը 
մօտաւոր ի մի կը բերէ Մեխակ Ցականեանը:

Արդէն 21 տարիէ Չարեքտարի դպրոցը պատշաճ 
շէնքի մէջ կը գործէ: Հարեւանութեամբ գտնուող 
բնակելի տունն ալ ընդգրկած են կրթական գործ-
ընթացին մէջ: Տնօրէնը դպրոցի դուռը կը բանայ 
յոյսով, որ շուտով անյարմար շէնքին հրաժեշտ 

ցանութեան, քննարկումներու, նկարչութեան, 
մտապաշարային խաղերու համար: Նախագիծին 
հեղինակը Միլենա Ասրեանն է եւ ուսուցիչ Արա 
Յարութիւնեանը: Սենեակը նկարազարդելուն, գե-
ղեցկացնելուն գիւղի դպրոցականներն ալ մաս-
նակցած են: 

Միլենան կը խոստովանի, որ հազիւ թէ մաս-
նակցէր «ՕՍՄ»-ի յայտարարած մրցոյթին, եթէ չըլ-
լար ուսուցիչին՝ Արա Յարութիւնեանի աջակցու-
թիւնը: Վերջինս Նորշէնի դպրոցը եկած է 
«Դասաւանդի՛ր Հայաստան» ծրագիրի ծիրէն ներս 
եւ այդտեղ կը դասաւանդէ արդէն երկու տարիէ: 
Երկու տարուան ընթացքին Արա Յարութիւնեանը 
աչքի զարկած է դասաւանդութեան շուրջ բազմաթիւ 
նորարարական  եւ ուսուցանող  նախաձեռնութիւն-
ներով՝ աշխոյժ ու հետաքրքրական դարձնելով  
երեխաներուն առօրեան: Իրենց սորվեցուցած է 
ըլլալ  աւելի նախաձեռնող, կը պատմեն գիւղի բնա-
կիչները:

Այս պահուն «ՕՍՄ Արցախ» հիմնադրամը 40 
հոգաբարձու ունի Արցախէն, Հայաստանի Հան-
րապետութենէն եւ Սփիւռքէն: Հիմնադրամի հոգա-
բարձուներէն Արտակ Բեկլարեանը նոր ծրագիրներ 
ունեցող երիտասարդները կը հրաւիրէ «ՕՍՄ 
Արցախ»-ին ներկայացնելու զանոնք:

պիտի տան: «Պայմաններուն մասին խօսիլ այսօր 
չ'արժեր: Կը փորձենք այս վիճակին մէջ առաւելա-
գոյնը ընել եւ ուսումնական գործընթացը կազմա-
կերպել: Յոյս ունինք, որ 2020-ին նոր դպրոցի մէջ 
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Աշխարհը Կը Ճանչնայ Կատարուած Փաստը, Իսկ Անկախ Արցախը Արդէն Մօտ 30 
Տարուան Փաստ Է

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Անցնող շաբաթը Արցախի առաջնագիծին վրայ 
էական փոփոխութիւններ չբերաւ: Փոխարէնը՝ 
քաղաքական հարթակի վրայ կրակոցներ եղան 
տարբեր մակարդակներու վրայ, տարբեր տրամա-
չափի գործիչներու կողմէ: Այս ամէնը աստիճանա-
բար իրատեսական-չափաւոր շրջանակներու մէջ 
կ'առնէ ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտու-
թեան կարգաւորումի գործընթացին մէջ լուրջ 
աշխուժութիւն սպասողներու ակնկալիքները: Միւս 
կողմէ՝ անցնող շաբթուան ընթացքին հնչեցին նաեւ 
յայտարարութիւններ, որոնք հայկական կողմերուն 
համար կրնան դառնալ հնարաւորութեան նոր դուռ 
եւ նոր կռուան՝ յառաջիկայ բանակցութիւններուն: 
Յայտարարութիւնը հնչեց Ուաշինկթընէն՝ 
նախագահի մակարդակով: 

Մարտ 19-ին կայացած ասուլիսին Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետին ուղղուած 
հարցերուն զգալի մէկ մասն ալ ազրպէյճանա-
ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումի 
ներկայ փուլին կը վերաբերէր: Հակամարտութեան 
կարգաւորումի հարցի գծով Երեւանը իր դիր-
քորոշումը չի փոխեր եւ չի վարեր իրավիճակային 
քաղաքականութիւն, վստահեցուցած է Նիկոլ 
Փաշինեան եւ յիշեցուցած այդ թեմայով իր՝ որպէս 
վարչապետի առաջին ելոյթները: Ազրպէյճանի 
նախագահին հետ յառաջիկայ հանդիպումին օրա-
կարգային հարցերէն մէկը բանակցային գործըն-
թացի ձեւաչափին մասին պիտի ըլլայ, աւելի ստոյգ՝ 
բանակցութիւններուն Ստեփանակերտի լիարժէք 
մասնակցութիւնը վերականգնելու հարցին: Երե-
ւանը այդ կէտը կը կարեւորէ՝ բանակցային գործ-
ընթացի արդիւնաւէտութիւնը բարձրացնելու 
տեսանկիւնէն: Ինչ որ կ'առաջարկէ ու կը պնդէ 
Երեւանը, 1990-ականներու կէսերուն ամրագրուած 
են համապատասխան փաստաթուղթերու մէջ, 
որոնցմէ մէկէն բառացի մէջբերումներ կատարած է 
Նիկոլ Փաշինեան: Արդեօք նման մօտեցումները 
փակուղի չե՞ն տանիր աշխուժութեամբ աչքի 
չզարնող բանակցութիւնները: Հայաստանի վարչա-
պետը հակառակ կարծիքին է. թեմաները բացուած 
կը յայտարարէ, երկխօսութեան պատուհանը՝ 
նոյնպէս: Ազրպէյճանի ղեկավարին հետ նախորդ՝ 
ոչ պաշտօնական հանդիպումներուն մասնակցած 
է այդ տրամաբանութեամբ:

Փաշինեան-Ալիեւ պաշտօնական հանդիպումի 
նախաշեմին, Ազրպէյճանի ղեկավարութեան նեար-

դերը տեղի տուին: Ստեփանակերտէն եւ Երեւանէն 
հայկական կողմերուն յայտարարութիւնները 
անպատասխան ձգելը չէր կրնար Ալիեւի համար 
անհետեւանք մնալ: Աւելի կանուխ, արտաքին 
գործոց նախարարութեան պաշտօնեաներուն բե-
րանով հակադարձելէ ետք, Ազրպէյճանի նախագա-
հը ինքն ալ թեմային անդրադարձաւ՝ ներկայացնելով 
սպասուող հանդիպումին օրակարգի իր տարբե-
րակը՝ նախորդ տարիներու տրամաբանութեամբ՝ 
դարձեալ խօսելով Ազրպէյճանի տարածքային 
ամբողջականութեան, հարցը զէնքի ուժով լուծելու 
Ազրպէյճանի պատրաստակամութեան մասին:

Այս ամէնուն հաշուարկով՝ եթէ լաւատեսները 
բանակցային գործընթացին մէջ տեղաշարժ կ'ակÁն-
կալեն, յոռետեսները առաջնագիծին վրայ լարումի 
հերթական ալիքը կը կանխատեսեն: Թէ՛ առաջին, 
թէ՛ երկրորդ պարագային Արցախի ներքաղաքական 
վիճակը պէտք է կայուն ըլլայ՝ մարտահրաւէրները 
դիմակայելու համար: Նոյն այս մտահոգութիւնը 
հիմք հանդիսացած է, որ խորհրդարանական 
կուսակցութիւններէն երեքը՝ Ազատ հայրենիքը, 
Արցախի Ժողովրդավարական կուսակցութիւնն ու 
ՀՅԴ Արցախի ԿԿ-ն Մարտ 21-ին հանդէս գան 
համատեղ յայտարարութեամբ՝ կոչ ընելով յարգելու 
ժողովուրդին ազատ կամաարտայայտութեամբ 
ամրապնդուած պետականաշինութեան գործընթա-
ցը, որ չի հակասեր ապագային միացեալ Հայաս-
տան ունենալու հեռանկարին:

Արցախի ներքաղաքական զարգացումներու 
թեմային աւելի կանուխ, ասուլիսի ընթացքին անդ-
րադարձած էր նաեւ Նիկոլ Փաշինեան: Հայաստանի 
իշխանութիւնը «բեմագիրեր» չի մշակեր: Որոշող-
ները պիտի ըլլան արցախցի ընտրողները:

Որ արտաքին մարտահրաւէրները կրնան 
անսպասելի ըլլալ, հերթական անգամ ապացուցեց 
ԱՄՆ նախագահը: Մարտ 21-ին Տոնալտ Թրամփ 
Twitter-ի վրայ գրառում կատարած է, որ 52 տարի 
անց պէտք է ճանչնալ Իսրայէլի վերահսկողութիւնը 
եւ ինքնիշխանութիւնը Կոլանի բարձունքներուն 
վրայ: Աւելի քան 1100 քառակուսի քմ կազմող այդ 
տարածքը իսրայէլա-սուրիական ռազմական բա-
խումներուն հետեւանքով 1967 թուականէն կը 
գտնուի Իսրայէլի վերահսկողութեան տակ: 1981 
թուականին Իսրայէլի քնեսեթը բարձունքներուն 
վրայ իսրայէլական ինքնիշխանութիւն յայտարա-

րելու միակողմանի որոշում ընդունած է: Եւ 
հակառակ անոր որ միջազգային հանրութիւնը չէ 
ընդունած այդ փաստը, չէ նահանջած: Իր անսպա-
սելի ու կտրուկ յայտարարութիւններով առանձնա-
ցող Տոնալտ Թրամփը յառաջիկայ օրերուն ալ 
անդրադարձած է այդ թեմային՝ ընդգծելով, որ 
Կոլանի բարձունքները՝ որպէս Իսրայէլի տարածք 
ճանչնալը անհրաժեշտութիւն է ոչ միայն Իսրայէլի, 
այլեւ տարածաշրջանի անվտանգութեան համար: 
«Հայկական զինուժը, իր կարգին, այսօր միեւնոյնը 
կ'ընէ՝ պաշտպանելով թէ՛ հայկական պետութիւն-
ներու անվտանգութիւնը, թէ՛ տարածաշրջանի 
կայունութիւնը: Ահա սա է, որ պէտք է հասցնենք 
միջազգային հանրութեան եւ անոր համապա-
տասխան վերաբերում ակնկալենք»,- կ'ընդգծէ 
արցախցի վերլուծաբան Հրաչեայ Արզումանեանը:

Միացեալ Նահանգներու նախագահի յայտա-
րարութեան արձագանգած են Ռուսիան, Իրանը, 
Թուրքիան եւ Սուրիան: Բնականաբար՝ բացասա-
կան: Բայց, ինչպէս կ'ըսեն, յաղթողներուն չեն 
դատեր:

Սակայն Ամերիկայէն հնչած միակ ուղերձը չէր 
ասիկա: Փաշինեան-Ալիեւ յառաջիկայ հանդիպու-
մին ընդառաջ, հակառակ միջնորդներու լաւատե-
սական տրամադրութիւններուն, բաւական յոռետես 
տրամադրութեամբ յօդուած հրապարակած է 
«Washington Post»-ը՝ թերահաւատութիւն յայտնելով, 
թէ գալիք հանդիպումը կրնայ հակամարտութեան 
գօտիին մէջ երկարատեւ հանգստութեան բերել: 
Տարածաշրջանին մէջ ժողովրդավարական փոփո-
խութիւնները կրնան նպաստել հակամարտութեան 
եւ յարձակումի նուազումին, քանի որ ժողովրդավար 
հասարակութիւնները կը ձգտին խաղաղութիւն 
հաստատել եւ զարգացնել գործակցութիւնը հարե-
ւաններու հետ, կը նշէ յօդուածագիրը՝ անթաքոյց 
ակնարկելով Ազրպէյճանին: Շարունակութիւնն ալ 
վստահաբար Պաքուի սրտով չէր: Ուսումնասի-
րութիւնը ցոյց կու տայ, որ աւելի հաւանական է 
խաղաղութեան համաձայնագիրերու կիրառումը, 
եթէ հակամարտութեան բոլոր կողմերը ներգրաւ-
ւած ըլլան խաղաղութեան գործընթացին մէջ, 
կ'ըսուի յօդուածին մէջ: Յառաջիկայ հանդիպումին 
այդ թեման առաւելագոյնս կրնայ քննարկուիլ: Այլ 
խօսքով՝ Ուաշինկթընի մէջ շուտափոյթ կարգա-
ւորում չեն սպասեր:

Ստեփանակերտ 

Շահումեանի Մէջ Օրակարգի Վրայ Են Դպրոցաշինական 
Ծրագիրներըկը սկսինք դասերը»,- լաւատեսութիւնը չի թաքցներ 

Չարեքտարի դպրոցի տնօրէն Ալիկ Քոչարեանը: 
Շահումեանի շրջանի շարք մը համայնքներ դեռ 

կրթօճախներու բարեկարգութեան խնդիր ունին: 
Թէ ո՛ր համայնքին մէջ պիտի սկսի յաջորդ 
շինարարութիւնը, ոլորտի պատասխանատուները  
կ'որոշեն: Ընտրութեան գծով որոշիչը աշակերտնե-
րուն թիւն է եւ շէնքի ներկայ վիճակը: «Առաջին 
հերթին թուաքանակը հաշուի կ'առնենք եւ շէնքային 
պայմանները: Հիմա մեր յաջորդ առաջնահերթու-
թիւնը Նոր Խարխափուտի դպրոցական շէնքն է, 
որ տեղաւորուած է երկու բնակելի տուներու մէջ»,- 
գաղտնիքը կը բանայ Շահումեանի շրջանային 
վարչակազմի կրթութեան եւ մարմնակրթութեան 
բաժնի վարիչ Խորէն Վարդանեանը: Ընդհանուր 

առմամբ, վերանորոգութեան, վերակառուցումի 
կարիք ունի Շահումեանի շրջանի դպրոցներուն 
մեծ մասը: Մէկ կողմէ՝ շէնքերը հին են, միւս կողմէ՝ 
վերաբնակեցուող շրջանին մէջ աշակերտներուն 
թիւը անհամեմատ արագ կ'աճի եւ լրացուցիչ խթան 
կը դառնայ, որ չյետաձգուին դպրոցաշինական 
ծրագիրները:

Կայ նաեւ մարզադահլիճներու պակասը: Գիւ-
ղական բնակավայրերու մեծ մասը մարզադահլիճ 
չունի: Այս թեմային կրթութեան ոլորտի պատաս-
խանատուները կը խոստանան վերադառնալ բուն 
դպրոցական շէնքերը կարգի բերելէ ետք:
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները

ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ

Ú»ï³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ¶³ÕÃÇ ø³Ý³Ï³Ï³Ý ´Ýáõ-
Ã³·ñÇãÝ»ñÁ.-

Ú»ï³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ·³ÕÃÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áñ³Ï³-
Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ý-÷á÷áËáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ ¿ 
ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïáõ»Éáí 2002-11[22] 
·³ÕÃÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó Ï³ñ»õá-
ñ³·áÛÝÇª ·³ÕÃÇ ³ñï³ÑáëùÇ Í³õ³ÉÝ»ñÇ Ýáõ³½-
Ù³Ý ÷³ëïÇ Ù³ïÝ³ÝßÙ³Ùµ, ÙÇ³Ý·³ÙÇó ³ÝóÁ-
Ý»Ýù í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ·³ÕÃÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ 
³Ýï³ñ³ÏáÛë ³õ»ÉÇ Ññ³ï³å Í³õ³É³ÛÇÝ »õ 
Ï³éáõóáõ³Íù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óÙ³ÝÁ:

ä¿ïù ¿ ³ë»É, áñ »Ã¿ ãÉÇÝ¿ñ ³ñï³·³ÕÃÁ, ÐÐ 
Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ 2011Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ 
å³ÑÇÝ, ³õ»É³Ý³Éáí ÙÇçÙ³ñ¹³Ñ³Ù³ñ³ÛÇÝ 
2002-11Ç µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÷³ëï³óÇ µÝ³Ï³Ý 
Û³õ»É³×Ç ã³÷áíª 110,600 Ù³ñ¹, å¿ïù ¿ Ï³½Ù¿ñ 
3,323,600 Ù³ñ¹ (ïáõ»³É µÝ³Ï³Ý ³×Á+Ùßï³Ï³Ý 
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÃÇõÝ Áëï 2001Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇª 
3,213,000 Ù³ñ¹)[23]:

²ÛÝ áñ, Çñ³Ï³ÝáõÙ Áëï 2011Ç Ù³ñ¹³Ñ³Ù³ñÇ, 
ÐÐ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ãáõ³ù³Ý³ÏÁ Ï³½-
Ù»Éáí 3,018,900 Ù³ñ¹, 304,700 Ï³Ù ³õ»ÉÇ ù³Ý 
9%áí å³Ï³ë ¿ñ, ³ÝÏ³ëÏ³Í Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ 
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ñ»Ýó ³Û¹ Ù³ëÝ ¿, áñ 2002-11ÇÝ 
·³ÕÃ»É ¿ áõ ãÇ í»ñ³¹³ñÓ»É:

Ð»ï»õ³µ³ñ, 2002-11Ç ³ñï³ÑáëùÇ ÙÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý Ù»ÍáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù»Éáí 30,400 Ù³ñ¹, 
³õ»ÉÇ ù³Ý 15%áí ½Çç»É ¿ 1995-2001Ç ïáõ»³ÉÝ»ñÇÝ 
(36,000Çó 34,500):

êÏë»Éáí »ñ»õáÛÃÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÝáõÃ»³Ý óáõ-
ó³ÝÇßÝ»ñÇó, ³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù, áñ Áëï ÐÐ ·³ÕÃÇ 
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ í»ñçÇÝª 2017Ç, Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ 
Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇÝ[24], áñáß³ÏÇ 
³×Ç ³ñ¹ÇõÝùáõÙ ¹ñ³Ýó Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³Ý·Áñ-
õ³Ý»É »Ý µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ Ýß³ÓáÕ»ñÇ íñ³Û:

²Ûëå¿ë, Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ¸ÚÄáõÙ (2014-17), 
·³ÕÃ³Í/Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ³Ý¹³Ùáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 
µ³ÅÇÝÁ Ï³½Ù»Éáí 35,1%, ·ñ»Ã¿ 1,5 Ï¿ïáí ·»ñ³-
½³Ýó»É ¿ 2015Ç ÝÙ³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ÝáÛÝ 
Ù»ÍáõÃ»³ÝÁ: Üß»Ýù, áñ Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃõáõÙ 
³Ûë ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 14,2%Ý áõÝ¿ñ ÙÇ³ÛÝ ì¶ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, 
19,1%Áª ÙÇ³ÛÝ ²¶¶ ³Ý¹³Ù/Ý»ñ, ÙÝ³ó³Í 1,8%Áª 
Ã¿° ì¶ »õ Ã¿° ²¶¶ ³Ý¹³ÙÝ»ñ: ²ÛëÇÝùÝ, ÐÐ ³õ»ÉÇ 
ù³Ý ³Ù¿Ý 5ñ¹ ÁÝï³ÝÇùÇ ³éÝáõ³½Ý Ù¿Ï ³Ý¹³ÙÝ 
²¶¶ ¿ñ: Ú³õ»É»Ýù, áñ ·³ÕÃ³ÍÝ»ñ áõÝ»óáÕ 
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ 25%Çó ³õ»ÉÇÝ áõÝ¿ñ 2 »õ ³õ»ÉÇ 
·³ÕÃ³ÍÝ»ñ[25]:

¼³Ý·áõ³Í³ÛÝáõÃ»³Ý ÙÇõë óáõó³ÝÇßÁª µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý Ý»ñ³éáõ³ÍáõÃÇõÝÁ, Ï³Ù ̧ ÚÄáõÙ ·³ÕÃÇ 
áõÕ»õáñáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ³ÍÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ ¿: Î³½-
Ù»Éáí ·ñ»Ã¿ 13%, ³ÛÝ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ Ý³Ëáñ¹ 
ï³ñÇÝ»ñÇ ÝáÛÝ Ãáõ»ñÇÝ (2015ª 12,2%, 2016ª 
11,3%): ºñ»õ³Ý³µÝ³ÏÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÇ Ï³ÛáõÝ³ó-
Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ï³ñáõ³Í ³Ûë ï»Õ³ß³ñ-

ÅÁ, ³õ»É³ó»É ¿ µ³ó³é³å¿ë Ù³ñ½³ÛÇÝ ·³ÕÃáÕ-
Ý»ñÇ (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ) ÃáõÇ »õ 
µ³ÅÝÇ ³×áí[26]:

Üß»Ýù, áñ ·³ÕÃÇ ½³Ý·áõ³Í³ÛÝáõÃ»³Ý Ù³-
Ï³ñ¹³ÏÇ ³ÛëûñÇÝ³Ï ÷á÷áËáõÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 
³éÙ³Ùµ å¿ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÇ áñå¿ë ³ÝÑ³Ý-
·Áëï³óÝáÕª áã ÙÇ³ÛÝ ÇÝùÝÇÝ, ³ÛÉ»õ Ý³Ë»õ³é³ç 
³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ áõÕ»Ïóáõ»Éáí ì¶Ý»ñÇ ÃáõÇ 
Ýáõ³½Ù³Ùµ, µ³ó³é³å¿ë å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ 
²¶¶Ý»ñÇª ³ÛëÇÝùÝ Ù³ë³Ùµ ³ñ¹¿Ý Ùßï³å¿ë 
³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñÇ »õ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ëáí ¿É 
ãí»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Å³-
Ù³Ý³Ï³õáñ ³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñÇ ÃáõÇ ³×áí:

Ú³õ»É»Ýù Ý³»õ, áñ Ý»ñùÇÝ ·áñÍûÝÝ»ñÁª »ñÏñÇ 
ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ ¿³Ï³Ý ¹ñ³Ï³Ý 
ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ »õÝ., ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 
áñáß ã³÷áí å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ïáõ»³Éª 
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍûÝÝ»ñáí å³ÛÙ³-
Ý³õáñáõ³Í ³ÝóáõÙÝ»ñÇÝ:

ì»ñçÇÝÝ»ñÇó ·ÉË³õáñÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³-
Ï³ÝáõÃ»³Ùµ, Ñ³Ý¹Çë³ó»É ¿ º²îØ ³Ý¹³Ù »ñÏ-
ñáõÙ, º²îØ ³Ý¹³Ù ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 
µÝ³Ïáõ»Éáõ »õ ³ßË³ï³Ýù áõÝ»Ý³Éáõ Ýáñ å³Û-
Ù³ÝÝ»ñÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÁ áõ ¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³õáñ-
õ³Í Ñ³Û ·³ÕÃáÕÝ»ñÇª ÙáõïùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñÏÇñ 
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ è¸áõÙ, ³ßË³ï»Éáõ »õ µÝ³Ïáõ»-
Éáõ/·ïÝáõ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ã³÷áí 
µ³ñ»É³õáõÙÁ:

àñå¿ë ½³Ý·áõ³Í³ÛÝáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇß Ï³ñáÕ 
¿ ÁÝÏ³Éáõ»É Ý³»õ ¸ÐÄáõÙ Ï³ï³ñáõ³Í ·³ÕÃÇ 
áõÕ»õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ÃÇõÁ: ì»ñçÇÝ ï³ñÇ-
Ý»ñÇÝ ³ÛÝ »õë ³×»É ¿, ÁÝ¹ áñáõÙ ³õ»ÉÇ Ù»Í ã³÷áí, 
ù³Ý ·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ (³õ»ÉÇ ù³Ý 111%áí, Ï³Ù 
2015ª 1050,200Çó, 1167,200Ç): ²ÛëÇÝùÝ ÷³ëï-
ûñ¿Ý ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ·³ÕÃÇ ß³ñÅáõÝ³ÏáõÃ»³Ý 
óáõó³ÝÇßÇ (¸ÐÄáõÙ áõÕ»õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ 
ÃáõÇ) Ù»Í³óáõÙª 2012-2015Ç 2,86Çó, 2014-17ÇÝ 
·ñ»Ã¿ 3,1Ç [27]:

²Ûë µáÉáñÇ ³é³õ»É Ï³ñ»õáñ »õ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï 
µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿É áñ³Ï³Ï³Ý »ñÏñáñ¹ 
Û³ïÏ³ÝÇßÇª µ³ó³ë³Ï³Ý ³ñï³ÑáëùÇ, Ýáõ³½-
Ù³Ý ÙÇïáõÙÇ ¹³¹³ñÝ áõ ³×Ç ÙÇïáõÙÇ Ç Û³Ûï 
·³ÉÝ ¿:

´³ó³ë³Ï³Ý ³ñï³ÑáëùÁ 2002-11ª ÙÇçÇÝ 
ï³ñ»Ï³Ý 30,400 ³ÝÓÇó, µ³ñÓñ³ó»É ¿ 35,000 
³ÝÓÇª Áëï 2015Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 
44,000 ³ÝÓÇª Áëï 2017Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ·Ý³-
Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ[28]:

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ µ³ÅÝ»Ù³ë»ñÁ 
2014-16Ç ·³ÕÃÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹áõÙ 
Ï³½Ù»É »Ý.- »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝÁª 13,6%, Ï³ñ×³ï»õ áã-
»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝÁª 9,8%, ï»õ³Ï³ÝÁª 22,8%, ³ÙµáÕ-
çÁª 46,2%: Üß»Ýù, áñ ³ñï»ñÏñáõÙ ÙÝ³ó³Í »Õ³-
Ý³Ï³ÛÇÝ »õ áã-»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝª Ï³ñ×³ï»õ 
·³ÕÃáÕÝ»ñÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ Ýñ³Ýù 
»Ý, áíù»ñ ³ñï³·³ÕÃ³Í ÉÇÝ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ, 

³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ µ»ñáõÙáí (Ó»éÝïáõ ³ßË³ï³ÝùÇ 
³é³ç³ñÏ, ³ÙáõëÝáõÃÇõÝ, Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃ»³Ý 
ÙÝ³Éáõ í×Çé »õÝ.), Áëï ¿áõÃ»³Ý í»ñ³Íáõ»É »Ý 
»Ã¿ áã Ùßï³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñÇ, ³å³ 
³éÝáõ³½Ý ï»õ³Ï³Ý ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ: ²Ù¿Ý ¹¿åùáõÙ, 
Ï³ëÏ³ÍÇ ï»ÕÇù ãÇ ï³ÉÇë, áñ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ 
³ñï»ñÏñáõÙ Ïáõï³Ïáõ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ß³ñáõ-
Ý³ÏõáõÙ ¿:

ê³ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »½ñ³-
Ï³óÝ»Éáõ, áñ ïáõ»³É Ñ³Ù³ÏóáõÃ»³Ý Ùûï³Ï³Û 
ï³ñÇÝ»ñÇ ·³ÕÃÇ í³ñù³·ÍÇ ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ, ·Ý³Éáí ³õ»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ Ù»Í ã³÷áí »Ý 
å³ÛÙ³Ý³õáñ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³ÕÃÇ Ñ»é³ÝÁ-
Ï³ñÝ»ñÁ:

Ð³Ù³ÉÇñ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç 12%Ý Ó»õ³-
õáñ»É »Ý ÁÝï³Ý»Ï³Ý, ÇëÏ 1,7%Áª ÏñÃ³Ï³Ý 
Ñáëù»ñÁ:

ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí áñ Û»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ Å³Ù³-
Ý³ÏáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó Ñ³ñÏ³¹Çñ µÝáÛÃÇ ³ñï³-
·³ÕÃ ãÇ »Õ»É, 2014-16ÇÝ »õë ³Û¹ ÑáëùÇ ·Íáí »Õ»É 
¿ ÙÇ³ÛÝ áã-Ù»Í Ý»ñÑáëùª 3400 Ù³ñ¹: êñ³Ýù 
³ÝÏ³ëÏ³Í ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ó³é³å¿ë Ù»ñ 
ëÇñÇ³Ñ³Û Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý:

²Ûëï»Õ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ë³Ï³ÛÝ ãÝß»É, áñ »Ã¿ 
Û³çáÕáõ¿ñ Ñ³ñÏ »Õ³Í ×ßïáõÃ»³Ùµ ã³÷³·ñ»É 
ëÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ Ý»ñÑáëùÁ (ÇÝãÁ Ñ»ï³½ûïáÕÝ»ñÇ 
·Ý³-Ñ³ïÙ³Ùµª áñáß ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý å³ï×³é-
Ý»ñáí ãÇ Û³çáÕáõ»É ³Ý»É), ³Ûë ÃÇõÁ å¿ïù ¿ áñ 
³õ»ÉÇ Ù»Í ÉÇÝ¿ñ:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ·»ñ³½³Ýó³å¿ë ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ »Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ ³ñï³·Ý³Ý»ñÁª Ã¿° 
Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ »õ Ã¿° í»ñ³¹³ñÓ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñÇ 
Ïïñáõ³Íùáí, ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý ÙÝ³É ·»ñ³ÏßÇé:

²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇó ¿ µ³Õ-
Ï³ó³Í 2014-16ÇÝ ï»ÕÇ áõ-Ý»ó³Í.

- 588,300 ·³ÕÃÇ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ 76,4%Á (»Õ³-
Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñª 52,9%, áã-»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ Ï³ñ×³-
ï»õÝ»ñª 13,3%, ï»õ³Ï³ÝÝ»ñª 10,2%).

- 455,300 ·³ÕÃÇ í»ñ³¹³ñÓ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñÇ 
85,2%Á (»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñª 64,4%, áã-»Õ³Ý³Ï³ÛÇÝ 
Ï³ñ×³ï»õÝ»ñª 14,3%, ï»õ³Ï³ÝÝ»ñª 6,5%):

²Ûë Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ »õ í»ñ³¹³ñÓ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñÇ 
Û³çáñ¹³µ³ñ 11,7%Á »õ 11,6%Á »Õ»É »Ý ÁÝï³Ý»-
Ï³Ý, 10,8%Á »õ ëáëÏ 1,5%Ý ¿Éª Ùßï³Ï³Ý ·³ÕÃáÕ-
Ý»ñÁ:

Àëï 2017Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇ, 
ÝáÛÝÇëÏ ·³ÕÃÇ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ (33 »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï, 2015Çª 22 
»ñÏñÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó), è¸Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·³ÕÃÇ ·ÉË³õáñ ÃÇñ³ËÁ:

²ñ¹³ñ»õ, ¹¿åÇ è¸ ¿ñ áõÕÕáõ³Í 2014-17Ç 
µáÉáñ ·³ÕÃÇ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñÇ 92,5%Á, ³ÛÝï»ÕÇó ¿ÇÝ 
í»ñ³¹³ñÓ/Å³Ù³ÝáõÙÝ»ñÇª 94,1%Á, è¸áõÙ ¿ñ 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý»É ²¶¶Ý»ñÇ 85,4%Á[29]:

[22] Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ý ï³ÉÇë Ñ»-ï»õ»³É ³ÕµÇõñÝ»ñÁ.- http://www.armstat.am/file/article/rep_migr_08a.pdf , http://employment.

am/up/attach/attach_arm10.pdf , http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.pdf :

[23] http://www.armstat.am/file/article/demog_2017_2.pdf :

[24] http://science.rau.am/rus/8/3592, 2017 :

[25] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ·Í³å³ïÏ»ñ 3.1.2 :

[26] http://science.rau.am/rus/8/3592, 2017, µ³ÅÇÝ 3.2 :

[27] http://science.rau.am/rus/8/3592, 2017, ³ÕÇõë³Ï 3.2.3 :

[28] Üß»Ýù, áñ »Ã¿ ïáõ»³É ³×Á ÉÇÝ¿ñ å³Ï³ë-Ýß³Ý³Ï³ÉÇó, ³å³ ³Ûë ³éáõÙáí ï»Õ ·ï³Í »ñÏñáñ¹ ï»Õ³ß³ñÅÁª ·³ÕÃÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç Ï³éáõóáõ³ÍùáõÙ Ùßï³Ï³Ý 

ÑáëùÇ µ³ÅÝ»Ù³ëÇ Ýáõ³½áõÙÁ (2002-13ª Ùûï 50%Çó, 2014-16ÇÝª 42,6%Ç), Ï³ñ»ÉÇ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ·Ý³Ñ³ï»É, áñå¿ë ¹ñ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ:

[29] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ³ÕÛáõë³Ï 3.2.4 :
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Համերգ 
«Կոմիտասը եւ մենք», համերգ II. Կոմիտաս–

Մանսուրեան

•29/03/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտու-

թեան տուն
•Իսահակեան 1 (+374 10) 586 040
•1000 - 3000 դրամ
«Կոմիտասը եւ մենք» խորագրով 7 համերգ-

ներու շարքի երկրորդ համերգը` նուիրուած 
Կոմիտասի 150-ամեակին

Երեւանի պետական կամերային երգչախումբ
Գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար՝ 

Յարութիւն Թոփիկեան
Ծրագիրին մէջ՝ Կոմիտաս. Երգեր Հոգեւոր 

շարքէն

Ներկայացում 
tRaffik
•28/03/2019 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 - Հեռախօս՝  +374 

96 506 656
•2000 - 5000 դրամ
Նոր մենաներկայացում Ռաֆայէլ Երանոսեան
Բեմագիրի հեղինակներ՝ Ռաֆայէլ Երանոս-

եան, Արմէն Վարդանեան
Երաժշտական ձեւաւորումը՝ Վահէ Գրիգոր-

եանի
Անուշ 
•29/03/2019 19:00
•Պետական կամերային երաժշտական թատրոն
•Պռօշեան փող. 1-ին փակուղի, 1 շէնք, - (+374 

10) 588 813
•1000 - 2000 դրամ
Տրամա
Հեղինակ՝ Յովհ. Թումանեան
Բեմադրիչ՝ Դաւիթ Յակոբեան

Տղաները չափն անցնում են կամ Էթիւտ 
կանանց մասին

•30/03/2019 19:00, 31/03/2019 19:00
•Երեւանի պետական կամերային թատրոն
•Մաշտոցի պող. 58 - (+374 10) 566 070, 

(+374 10) 587 844
•1000 - 4000 դրամ

հեղինակ՝ Արա Երնջակեան
Բեմադրիչ՝ Արշալոյս Յարութիւնեան
Դերեր՝
Ռաֆայէլ Երանոսեան, Սենիկ Բարսեղեան, 

Ներսէս Մարկոսեան
«…Ոչ բոլոր կանայք գեղեցիկ են։ Կան նաեւ 

չնաշխարհի՜կ գեղեցկուհիներ։ Չկան տգեղ 
կանայք։ Կան կարճատես տղամարդիկ»:

Մանկական
Արքայադուստրը սիսեռահատիկի վրայ
 •30/03/2019 12:30, 14։00, 15:30
•Խամաճիկներու պետական թատրոն
•Մաշտոցի պող. 43 - (+374 10) 560 491
•1000 դրամ
Ըստ Հ. Ք. Անտերսենի
Երաժշտական ներկայացում
Բեմադրութիւնը՝ Աննա Էլբակեանի:
Կլորներու թագաւորութեան կլորիկ արքայազ-

նը հարսնացու կը փնտռէ։ Այնպիսի հարսնացու, 
որ իրապէս արքայադուստր ըլլայ։ Ի վերջոյ ան 
կը գտնէ իր հարսնացուն՝ փոքրիկ սիսե-
ռահատիկի եւ տասը փափուկ ներքնակներու 
օգնութեամբ։

Սառցէ սիրտը
•30/03/2019 14:00
•Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային 

ակադեմական թատրոն
•Գր. Լուսաւորիչի 6 (+374 10) 527 670
•1000 - 3000 դրամ
Լիլի Էլբակեան
Հեքիաթ-միւզիքլ՝ 1 մասէ
Գլխաւոր դերեր` Մարիամ Շահինեան, Տաթե-

ւիկ Հոռոփեան, Ալեքսան Թադեւոսեան, Արմէն 
Քուշկեան, Մեսրոպ Ապտոյեան, Յովհաննէս 
Գասպարեան
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ՄՈՐԻՍ ՏԷՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ 
(1928)
«Ծաղրածուն»

Ծնած է Փարիզ: 1943 – 1946  մասնագիտացած է լուսանկարչութեան մէջ: 
1947 – 1949 սորված է Փարիզի գեղեցիկ արուեստներու դպրոցը: Աշխոյժ 
գործունէութիւն ծաւալած է Փարիզի ներգաղթի կոմիտէին մէջ, Հայոց 
ցեղասպանութենէն մազապուրծ ծնողներուն հետ պատրաստուած է մեկնելու 
Հայաստան, սակայն հիւանդութեան պատճառով չէ կրցած: 1950 թուականին 
ընտանիքը ձգած է Փարիզ եւ հաստատուած Լիոնի մօտ՝ Քոնտրիօ:
Ցուցադրուած է 1955 թուականէն Փարիզի Ժամանակակից արուեստի 
թանգարանի երիտասարդ նկարիչներու սալոնը: Տէր Մարգարեանի ար-
ւեստը (դիմանկար, բնանկար) իրապաշտ է՝ արտայայտիչ վրձներագներով. 
մարմնամասերու ձեւափոխումները միտուած են հասնելու աւելի արտա-
յայտչականութեան եւ յուզականութեան: Տէր Մարգարեանը 15 փորագ-
րութիւն ըրած է Ռ. Տերուկիի «Ծաղրածուներ» գիրքին համար (1974), նկ-
արազարդած է Բ. Քլավելի «Ռոնի ծովահէնները» (1975) երկը: Նկարիչին 
ստեղծագործութեան հերոսը կեանքի յորձանուտ նետուած հոգեխռով մարդն 
է: Իր պատկերներուն համար Տէր Մարգարեանը յաճախ որպէս բնորդ 
ընտրած է ծնողները, որոնց դէմքերուն դրոշմուած է անլուր տառապանքի 
կնիքը:

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
Հայ Աւետարանական Գոլէճը (քաղաք) կարիքը 

ունի մնայուն պահակի մը, որ 24 ժամ ներկայութիւն 
ապահովէ դպրոցին մէջ: Հետաքրքրուողներ դպրո-
ցական ժամերու կրնան հեռաձայնել

01-349816 թիւին, ժամադրութիւն առնելու համար:
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Կլատիս Պերեճիքլեան Դարձաւ Նոր Հարաւային 
Ուէյլզի Առաջին Ընտրուած Կին Վարչապետը
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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

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 

Վահրամ Փափազեան  Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ 

Ակամայ Ստախօսը 
Կատակերգութիւնը 

Հեղինակ՝  Մայքըլ  Գունի 

Բեմադրիչ՝  Յարութ Գնդունի 
Տեղի Կ'ունենայ 28,29,30,31 Մարտ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
Հինգշաբթի, 28 Մարտ 2019, Երեկոյեան  Ժամը 8.30-Ին – Կալա 
Յակոբ Տէր Մելքոնեան Թատերասրահին Մէջ, Պուրճ Համուտ 
Տոմսերը  Ստանալ   ՀԵԸ-Ի  Կեդրոնական Գրասենեակէն,  
Հեռ՝  04- 523043, 81-374074, Թատերախումբի  Վարչութեան 
Անդամներէն  Եւ  Ելոյթի Օրերը Կիշէէն 
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Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօ-
րէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ 
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըր-
ջանի արձանագրութիւնները: 
 

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում: 
 Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յա-
տուկ զեղչ: 
 
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042 
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com 
 
     Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան: 
 
 

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԵՐԳՈՂՆԵՐՈՒ ԵՒ 
ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՒԱՔ 

Նախագահութեամբ՝ 
Լիբանանի հայոց առաջնորդ  

Գերշ․ Տ․ Նարեկ արքեպիսկոպոսի 

       Տեղի կ’ունենայ երեքշաբթի, 26 մարտ 2019-ին, երեկոյեան 
ժամը 6։30-ին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան- 
Եռագոյն» սրահին մէջ։ 

       Ծանօթ։ Նշեալ յայտարարութիւնը ընդունիլ որպէս պաշտօնական 
հրաւէր։ 

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ 
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ետք Պերեճիքլեան փորձած է զսպել արցունքները` յայտարարելով, որ Նոր 
Հարաւային Ուէյլզը այն նահանգն է, ուր «երկար ազգանուն ունեցող կին 
գործիչը կրնայ ընտրուիլ վարչապետ»:

«Ես անասելիօրէն հպարտ եմ այն վայրի համար, ուր մենք կ՛ապրինք: Եւ 
ամենակարեւորը ինծի համար այն է, որ անկախ անկէ, թէ ինչ ծագում ունիս, 
ուր կ՛ապրիս ու ինչ պայմաններու մէջ ես` այս նահանգին մէջ իւրաքանչիւրը 
հնարաւորութիւն ունի ըլլալու լաւագոյնը»,- ըսած է ան յաղթանակէն ետք իր 
կողմնակիցներուն առջեւ ունեցած ելոյթի ժամանակ:

Ընդդիմութեան առաջնորդ, Աշխատաւորական կուսակցութեան ղեկավար 
Մայքլ Տելին թէեւ նշած է, որ ընտրութիւններու յայտարարուած արդիւնքները 
դեռեւս վերջնական չեն, արդիւհաներձ զանգահարած եւ շնորհաւորած է 
Կլատիս Պերեճիքլեանին:

Աւստրալիոյ վարչապետ Սքոթ Մորիսըն եւս շնորհաւորած է աւստրալահայ 
գործիչը եւ անոր կուսակցութեան ընտրութիւններուն «իւրայատուկ, կարգա-
պահ եւ խիզախ յաղթանակի առիթով»:

Տակաւին յստակ չէ` արդեօք Պերեճիքլեանի կուսակցութիւնը մեծամասնա-
կան կառավարութիւն պիտի կազմէ, թէ ոչ:


