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Մարտ «Զարթօնք»ի
29-ին Վիեննայինախորդ
մէջ տեղիթիպիտի ունենայ Հայաստանի
վարչապետ
Փաշինեանի օրիեւ Ատրպէյճանի նախագահ
ւերուՆիկոլ
ելեկտրոնային
Իլհամ Ալիեւի հանդիպումը:
նակները կարդալու համար
Ինչպէս կը տեղեկացնէ sputnik.armenia-ն“ այդ մասին յայտնած
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
է Վիեննայի մէջ դիւանագիտական աղբիւրը աւելցնելով, որ
դրուած QR ծածկագրէն:
հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
Հաճելի ընթերցում:
համանախագահներու
միջնորդութեամբ:
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Տեղի Ունեցաւ Հանդիպումին
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Աուն-Փութին
Քննարկուեցաւ
Ռուսական
Նիստը՝Դերը
Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Կողմի
Սուրիացի
Գաղթականութեան
Տունդարձի
Մասին Յայտարարութեան Համար
Գործընթացը Դիւրացնելու Մէջ

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ
Միշէլ Աուն այժմ պաշտօնական այցով կը գտնուի
Ռուսիոյ
Դաշնութիւն:
Լիբանանի
Հանրապետութեան վարչապետ
Այցի Հարիրիի
երկրորդ օրը
Հանրապետութեան
նախաՍաատ
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
գահը
հանդիպում
ունեցաւ
Ռուսիոյ
Դաշնութեան
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
նախագահ
Փութինիվարելիք
հետ, որուն
հետ,
նորակազմ Վլատիմիր
կառավարութեան
քաղաքաինչպէս
նախատեսուած
էր, քննարկեց ռուսական
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողկողմի
խաղալիք
ջացնելու
համար: կարեւոր դերը Լիբանան բնակութիւն
հաստատած
աւելի քան մէկ միլիոն
սուրԸստ տեղական լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաիացի
գաղթականութեան
գործընթացը
վերջին
կազմուած սոյն տունդարձի
յանձնաժողովին
անդամ
դիւրացնելու
մէջ:
10 նախարարները
պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
«Միջին Արեւելքի
Լիբանանը
հին եւ աւանԴաշնութեան՝
2018-իմէջ
Յուլիսին
գաղթականներու
դական
գործընկեր
է»,–
ըսաւ
Փութին:
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաԲացի գաղթականութեան
եւ
ջադրած
նախաձեռնութիւնը խնդիրէն՝
վերստին Աուն
կեանքի
Փութին
անդրադարձան
Ամերիկկոչելու մասնաւորաբար
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
այի
Միացեալ Նահանգներու՝
Կոլանի բարձունքնեկառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարարու
իսրայէլեան
գերիշխանութիւնը
ճանչնալու
որորութեան մէջ:
շումին:
Լիբանանի
նախագահը վերահաստատեց
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաիր
դիրքորոշումը՝մասին
ըսելով,յայտարարութիւնը
որ «որոշումը կը հակասէ
քականութեան
պիտի
Միացեալ
ազգերու
կազմակերպութեան
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայիմիջազզինագային
բանաձեւերուն,
եւ մենք կ'ափսոսանք,
որ
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբենման
որոշում կարգաւորումը՝
կայացուած է»: Հըզպալլայի եւ անոր
րութիւններու
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
Նասրալլա
Կ'արձագանգէ
Փոմփէոյի
Հասուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
կահզպալլայական
Յայտարարութիւններուն
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոԱմերիկայի
Միացեալ
Նահանգներու
արտաքին
խումները՝
փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
գործոց
նախարար
վատթար
վիճակը:Մայք Փոմփէոյի հրապարակային
հակահզպալլայական յայտարարութիւնները ինքնինՇարունակուեցաւ
«հպարտութիւն ներշնչեցին»
կուսակցութեան:
Նախարարական
Այս
մասին Երեքշաբթի
տեսաուղերձի ժամանակ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
նշեց
Հզպալլա կուսակցութեան
գլխաւոր
առաջնորդ
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
Հասան
Նասրալլա:
գործընթացին
2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

Ð³ï³í³×³éª
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 88 ¾ç
¾ç

«Ի դէպ, ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարար
Մայք Փոմփէոյի մեկնաբանութիւններն ու յայտարարութիւնները
վերահաստատեցին,
որ մենքիրենց
ճիշդ
նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
դիրքի
վրայ ենք»,- ըսաւ Հզպալլա հեռարձակուող
նոր պաշտօնները:
ուղերձի
ընթացքին:
Պաապտայի
պալատին մէջ նախագահական
Նշենք, նախարար
որ անցնողՍալիմ
շաբաթ
ԱՄՆ ստանձնեց
արտաքին
հարցերով
Ժրեյսաթի
գործոց
Փոմփէօ
պաշտօնական
իր նոր նախարար
պաշտօնը Մայք
իր իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
այցով
կը գտնուէր
Լիբանանի
Հանրապետութիւն:
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 գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՓոմփէօ
ուղերձներէն
ժամանակ
սուր
Պթեյշ ընդգծեց,
որ իրմէկուն
նպատակը
պիտի մասըլլայ
նաւորաբար
նշեց. «Լիբանանը
եւ լիբանանցի
ժոստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժաղովուրդը
երկընտրանքի
առջեւ
է
հիմա.
կամ
որպէս
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչանկախ
պետութիւն դիմագրաւելու
հաստատ քայլերով
յառաջ
ներուն գործակցելու՝
առկայ դժուաընթանալ,
կամ թոյլ
որ Իրանի եւ Հզպալլայի
րութիւնները
եւ տալ,երաշխաւորելու
երկրի
մութ
շահերը որոշեն
ձեր ապագան»:
կայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:

25 մարտին,
կէսօրէ ետքՆիստը
ժամը
ՀՀ Երկուշաբթի,
Կառավարութեան
Հերթական
1:00-ին, «Շաղզոյեան» կեդրոնին մէջ տեղի
Կը
Կայանայ
Օր Կանուխ
ունեցաւ
հայ Մէկ
քաղաքական
երեք կուսակցու-

թիւններու հերթական հանդիպումը: Ժողովականները անդրադարձան Լիբանանի ներքին
քաղաքական բեմի վերջին զարգացումներուն:
Ապա ժողովը քննարկեց Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակը համագաղութային տարողութեամբ նշելու նախաձեռնութեանց մանրամանութիւնները:
Որոշուեցաւ104-ամեակի իբրեւ կեդրոնական
ծրագիր կազմակերպել քայլարշաւ մը: Այս ծիրին մէջ պէտք է նշել, որ երեք քաղաքական
կուսակցութիւններու երիտասարդական եւ ուսանողական միաւորները պիտի կազմակերպեն
նաեւ
միացեալ Հանրապետութեան
ծրագիր մը: Ժողովիկառավարուաւարտին
Հայաստանի
յառաջացաւ
ենթայանձնախումբ
մը,
որ պիտի
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ
Փեկատարէ
քայլարշաւի
ծրագրումը,
յստակացնէ
տըրուար 6-ին:
մանրամասնութիւնները
եւ լիբանանահայուԱյս մասին կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
թիւնը
իրազեկ
դարձնէ:
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաԱյս առիթովհետ
հայ կապերու
քաղաքական
երեք կուսակրակայնութեան
վարչութենէն:
ցութիւնները
կոչ կ՛ուղղեն
համայն
լիբանանաՆիստը կը մեկնարկէ
ժամը
11:00-ին:
հայութեան խուռներամ շարքերով մասնակից
դառնալու Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամԱԺ
Նախագահն
Ուձեռնարկներուն:
Հայաստանի Մէջ
եակի
ոգեկոչման բոլոր
ՌԱԿ ԼԻԲԱՆԱՆԻ
Ճափոնի
ԴեսպանըՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՔննարկածՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ
Են Երկկողմ
ՍԴՀԿ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ՀՅԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԷ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
Ð³Ûñ»ÝÇ
Èáõñ»ñ մէջ Ճափոնի ար5-ին ընդունած
է Հայաստանի
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Բանակը
Սպառազինութեան
Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ժողովի
լրատուութեան եւՀամալրելու
հանրութեան հետ կաՆոր
Տեսակներով
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Ուղղութեամբ
Միրզոյեան նշած է,Շօշափելի
որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Արդիւնքներ Արձանագրուած
են.
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
ԶՈՒ
Գլխաւոր Շտապի Պետ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրապընդումին:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
ՀՀբարեկամութեամբ:
ՊՆ վարչական համալիրին մէջ տեղի ուհետ
նեցող
հաւաքին
Մարտ
«ՀՀ
ՀՀ գործնական
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր 26-ին
երախտազինուած
ուժերուն
մէջ էառկայ
վիճակը
եւ զարգացգիտութիւնը
յայտնած
Ճափոնի
կառավարութեան
ման
ուղղութիւնները»
թեմայովծիրէն
դասախօսութեամբ
զարգացումի
աջակցութեան
ներս տարբեր
հանդէս
եկած
է
ՀՀ
ԶՈՒ
գլխաւոր
պետ,
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերածշտապի
օժանդակուզօրավար
Արտակ Դաւթեան:
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն համար:

¾ç 02
03
¾ç
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Մասնակցեցաւ Միջազգային ՄիջԵկեղեցական Երիտասարդական Համագումարին

22-էն 26 Մարտ 2019-ին, Միջին Արեւելքի Եկեղեցիներու Խորհուրդի, Լիբանանի եկեղեցիներուն
եւ Թեզէի միաբանութեան կազմակերպութեամբ,
Լիբանան հիւրընկալեց միջազգային միջ-եկեղեցական երիտասարդական համագումարը, որուն
իրենց մասնակցութիւնը բերին 44 երկիրներէ ժամանած աւելի քան 1600 երիտասարդներ:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ըլլալով միջ-եկեղեցական աշխարհի յառաջատարներէն,
իր մասնակցութիւնը բերաւ Լիբանանի, Բերիոյ եւ
Թեհրանի թեմէրէն ժամանած երիտասարդներով,
ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական
Ուսանողներու Միութեամբ, Կաթողիկոսարանի
Երիտասարդական բաժանմունքով եւ Դպրեվանքի
աւարտական դասարանի սարկաւագներով, ինչպէս նաեւ Առաջնորդարանի «ԱՅՈ» երիտասարդական յանձնախումբով։

յանուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին:
Ծրագիրը բաժնուած էր երկու մասի. օրուան
առաջին բաժինին մէջ մասնակիցները իրենց
հիւրընկալ ընտանիքներէն, ներառեալ եկեղեցասէր
հայ ընտանիքներէն, կը ժամանէին իրենց տրամադրուած 20 կեդրոններէն մէկը եւ կը հետեւէին
աղօթքի ու խմբային աշխատանքներու ու քննարկումներու, որմէ ետք կ՚ուղղուէին Պէյրութ՝ «Սիսայտ Արենա»: Յիշեալ կեդրոններուն մաս կը
կազմէին նաեւ Անթիլիասի Մայրավանքը եւ Սրբոց

Վարդանանց եկեղեցին։
Գլխաւոր կեդրոնին՝ «Սի-սայտ Արենա»ի մէջ
տեղի կ՚ունենար հաւաքական աղօթք, կէսօրուան
ու երեկոյեան ժամերուն։ Աղօթքի երգեցողութիւնը
տեղի կ՚ունենար միջ-եկեղեցական երգչախումբին
կողմէ, որուն մաս կը կազմէին նաեւ Դպրեվանքի
սաները, որոնց կատարողութեամբ պաշտամունքի
ընթացքին հնչեցին նաեւ հայկական շարականներ
ու աղօթքներ:
Կէսօրուան աղօթքէն ետք, երիտասարդները
մասնակցեցան իրենց ընտրած 20 աշխատանոցներէն երկուքին: Նշենք, որ հայ եկեղեցին յանձն
առած էր երկու աշխատանոց՝ «հայկական աւանդական շարականներ» թեմայով, որուն ներկայ էին
աւելի քան 200 մասնակիցներ եւ «հայ պար»
թեմայով, որուն ներկայ էին աւելի քան 100 անձեր:
Յայտնենք նաեւ, որ աշխատանոցները տեղի
ունեցան Ս. Նշան մայր տաճարին մէջ:
Սոյն համագումարին փակումը տեղի ունեցաւ
25 Մարտ 2019-ին, որ կը զուգադիպէր Լիբանանի
մէջ պետական տօն հռչակուած քրիստոնեայ-իսլամ
Աւետման տօնին, եւ որուն համար միջ-կրօնական
պաշտամունք տեղի ունեցաւ՝ մասնակցութեամբ
կրօնական պետերու ու բարձրաստիճան պետական պաշտօնեաներու։
Համագումարին վերջին օրը՝ 26 Մարտը, նուիրւած էր զբօսաշրջութեան որուն ընթացքին մասնակիցները այցելեցին Հայոց Ցեղասպանութեան
Որբերու «Արամ Պէզիքեան» թանգարան:
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Բանակը Սպառազինութեան Նոր Տեսակներով Համալրելու Ուղղութեամբ
Շօշափելի Արդիւնքներ Արձանագրուած են. ԶՈՒ Գլխաւոր Շտապի Պետ
Դասախօսութեան ընթացքին ան մասնակիցներուն ներկայացուցած է վերջին շրջանին զինուած
ուժերուն մէջ իրականացուած եւ ընթացիկ աշխատանքները, մասնաւորապէս՝ զօրքերու պատրաստութեան, մարտական հերթապահութեան արդիւնքները, ուսումնամարտական խնդիրներու կատարման
արդիւնաւէտութեան
բարձրացման
ուղղուած
ծրագիրները:
Զօրավար Դաւթեան նշած է, որ ՀՀ զինուած

ուժերու ղեկավարութիւնը ամենօրեայ ուշադրութիւն
կը դարձնէ բանակի՝ սպառազինութեան եւ
ռազմական սարքերով համալրելու, մարտական
հերթապահութիւն կատարող զինուորներու պայմանները կատարելագործելու աշխատանքներուն
եւ փաստած, որ այս ուղղութեամբ արձանագրուած
են շօշափելի արդիւնքներ:

¾ç 03

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:

Կաթողիկոսարանի միջ-եկեղեցական յարաբերութեանց վարիչ Հոգշ. Տ. Հրանդ Վրդ. Թահանեան
սոյն ծրագիրին կազմակերպիչ յանձնախումբի
անդամներէն էր եւ ժողովներուն կը մասնակցէր
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Սիմոն Սեղբոսեան
Սիմոն Սեղբոսեան (1850 (մօտաւորապէս),
Սկիւտար, Կ. Պոլիս- 27 Մարտ 1917, Բերա, Կ.
Պոլիս), հայ բժիշկ։

Ծնած է մօտաւորապէս 1850 թուականին Կ.
Պոլսոյ ասիական կողմի Սկիւտար թաղամասը:
1874 թուականին աւարտած է Կ. Պոլսոյ Օսմանեան կայսերական բժշկական վարժարանը։
1880-1890-ական թուականներուն Կ. Պոլսոյ
Սուրբ Փրկիչ ազգային հիւանդանոցին մէջ իբրեւ
բժիշկ աշխատած է։ 1904 թուականի դրութեամբ
Կ. Պոլսոյ Բերա թաղամասը աշխատած է իբրեւ
բժիշկ։
Մահացած է ժանտախտէ 1917 թուականի
Մարտ 27-ին՝ մօտ 67 տարեկան հասակին:
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«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 18 -

Գողութեան Դէպքերու Աճ Լոռի Մարզին Մէջ

շարժներու ապահովագրութեան «Ինկօ Արմէնիա»
ընկերութեան Վանաձորի մասնաճիւղի դուռը
թեքնիքական միջոցներով բացած եւ գրասենեակէն
յափշտակած են 7 մոնիթոր, տեսանկարահանող
խցիկներու յիշողութեան սարքը եւ որոշ գումար:
Թմրամիջոցներու ապօրինի օգտագործումը եւս
մտահոգութիւն կը պատճառէ: 2019-ին առաջնահերթ խնդիր պէտք է դառնայ թմրամիջոցներու
ապօրինի շրջանառութիւնը:
Ասուլիսի ընթացքին դատախազ Ա. Մարտիրոսեան արտայայտուած է նաեւ կաշառք տալու եւ
ստանալու դէպքերուն մասին: 2017-ի կաշառքի 3
դէպքի դիմաց 2018-ին արձանագրուած է 70:
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Հայաստանի Մէջ Կայ 60-70 Հազար Ծայրայեղ Աղքատ

Հայաստանի մէջ ծայրայեղ աղքատութիւնը կը
կազմէ մօտ 2.3 տոկոս:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին
կենսաթոշակի նուազագոյն շեմ սահմանելու մասին
օրէնքի
ներկայացման
ժամանակ
Ազգային
ժողովին մէջ ըսաւ ՀՀ աշխատանքի եւ ընկերային
հարցերու փոխնախարար Սմբատ Սաիեան:
«Բարգաւաճ
Հայաստան»
խմբակցութեան

պատգամաւոր Միքայէլ Մելքումեան հետաքրքրուեցաւ երկրին մէջ ծայրայեղ աղքատներու թիւով:
«Ծայրայեղ աղքատութիւնը երկրին մէջ կը
կազմէ մօտ 2.3 տոկոս: Բայց սա չի նշանակեր, թէ
պետութիւնը գիտէ բոլոր ծայրայեղ աղքատներուն
տեղը: Մօտ 60-70 հազար անձ Հայաստանի մէջ
ծայրայեղ աղքատ է: Սակայն բոլորը չէ, որ
կենսաթոշակառուներ են: 2.3 տոկոսին չնչին մասն
է, որ կենսաթոշակառուներն են: Միաժամանակ՝
կենսաթոշակառուները աղքատութեան վտանգին
աւելի ենթակայ են` հաշուի առնելով աշխատանքային եկամուտներ ունենալու հնարաւորութեան
սահմանափակումը»,-նշած է Սաիեան:
Ան տեղեկացուցած է, որ կենսաթոշակի չափի 1
000 դրամով բարձրացումը կ՛ենթադրէ շուրջ 5
միլիառ դրամ լրացուցիչ ծախս: Սաիեանը շեշտած
է, որ օրէնքին մէջ ամրագրուած է յստակ նպատակ`
ապահովել առնուազն գնաճի նկատմամբ առաջանցիկ կենսաթոշակի միջին չափի աճ:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Աղէտաբեր Ջրհեղեղ Իրանի Աւելի Քան Տասը Նահանգներու Մէջ
Անցնող չորս օրերուն ընթացքին Իրանի մէջ
տեղացած է եւ դեռ կը շարունակէ տեղալ յորդառատ
անձրեւ. յառաջացած է ահռելի հեղեղ, որ
պատճառած է աւերներ եւ մահացու դէպքեր:
Տուժածներուն օգնութեան հասած են «Կարմիր
Մահիկ»ն ու զինուած ուժերը, աղէտի վայր
ժամանած են շարք մը նախարարներ: Հաւանաբար
յառաջանայ նաեւ արտասահմանեան օգնութեան
անհրաժեշտութիւն։

Մտաւորականը
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Լոռի մարզին մէջ, եթէ 2017-ին տարբեր յանցագործութիւններու համար արձանագրուած էր
1360 դէպք, ապա այդ թիւը 2018-ին բարձրացած է
1651-ի: Այս մասին մամլոյ ասուլիսի ժամանակ
յայտարարած է մարզի դատախազ Արսէն Մարտիրոսեանը: Սեփականութեան դէմ ոտնձգութիւններու աճ արձանագրուած է: 2017-ի 425 դէպքի
համեմատութեամբ՝ 2018-ին այդ թիւը բարձրացած
է 600-ի: Աճած են բնակարանային գողութիւններու
եւ անձնական գոյքի յափշտակութեան դէպքերը:
Յանցագործներուն մէջ կան նաեւ վերջերս համաներումի հրամանով ազատուած մարդիկ: Յանցագործութեան աճը միայն Վանաձորին չի վերաբերիր,
այլ ամբողջ երկրին: Պատճառը դժուար չէ կռահել.
մարդկանց աշխատատեղերը փակուած են նախկին իշխանութիւններուն կարգադրութեամբ՝ ապրելու միջոցներէն զրկելով հայ մարդը: Վանաձորի
ոստիկանութիւնը քարտէսագրած է քաղաքի այն
հատուածները, ուր գողութեան աճ նկատուած է, եւ
տեղական ինքնակառավարման մարմիններուն
յանձնարարուած է այդ հատուածները ապահովել
լուսաւորութեամբ եւ տեղադրել տեսախցիկներ:
Գողերը համարձակութիւն ունեցած են անցեալ
ամիս մարզի դատախազի տեղակալին բնակարանը
մտնելու եւ թալանելու: Մարտ 15-ին ալ ինքնա-
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Ազգային
մեր
իրականութեան մէջ
մինչեւ կուսակցութիւններու կազմաւորուիլը, ի հարկէ
ունէինք դպրոցներ,
թերթեր, հրատարակութիւններ, որոցմով ազգը կ'ուղղւէր: Այդ էր նպատակը.
արթնցնել ժողովուրդը իր թմբիրէն՝ կարելիութեան չափով ի հարկէ,
մանաւանդ այդ դարաշրջանին գրել գիտնալն իսկ
մտաւորական ըլլալ կը նշանակէր: Այդ ժամանակի
իրողութիւնն էր այդ: Ապա կուսակցութիւններ,
միութիւններ, շարժումներ կազմաւորուելու առընթեր մակարդակն ալ վերելք ապրեցաւ, թէեւ միայն
գրական դաշտը օգտուեցաւ: Մնաց կարծրատիպը,
գրողն ու մտաւորականը շփոթեցան: Այսինքն՝ գրողը արդէն մտաւորական էր: Բայց ո՞վ է մտաւորականը արդեօք: Ի՞նչ են անոր յատկանիշները
մանաւանդ այս օրերուն, ինչպէս կ'ըսեն լիբանանցիները, երբ «ամէն մարդ խանութ մը բացեր է» ու
իր ապրանքին հետամուտ է: Խ. միութեան օրերուն
գրական կամ քաղաքական որեւէ թերթի առաջին
մի քանի պարբերութիւնները չէի կարդար: Դասական դարձած արտայայտութիւններու տուրքին
տուրք տալու ո՛չ սիրտ, ո՛չ ալ ժամանակ ունէի տրամադրելու: Սակայն այդ միայն Խ. միութեան ախտը
չէր, այլ համատարած, թէեւ ոչ այդքան փքուն:
Հուսկ՝ մեր մէջ եւս: Վերջապէս մարդ ի՛րը պիտի
ցուցադրէ, գովերգէ՝ նոյնիսկ թերագնահատելով ու
անտեսելով ուրիշները: Ուրեմն պէտք պիտի ըլլային
դպրոցներ, ակումբներ, որոնք ամրոցներ պիտի
ըլլային, ուրկէ պիտի նուիրեալներ իրենց պարտքը
կատարէին եւ նոյն պատկան դպրոցի շրջանակին
մէջ ծառայէին: Ձեւով մը մտագրաւուած անձեր,
որոնք պիտի ունենային իրենց ապրուստի աղբիւրը
եւս՝ ծառայելով պատկան մարմիններու, որոնք
արդէն մարդ-մեքենաներու վերածուած կ'ըլլան, ուր
անձնական կարծիքը կը խեղդուի (եթէ ունի)
ընդհանուրին մէջ: Ու երբ ալիք մը կամ նոր իրականութեան մը առջեւ գտնուի, ընթացիկ իրականութիւնը ազգին, ու հարկ զգացուի նոր խօսքի, եւ
ո՛չ ձայն, ո՛չ իսկ շշուկ մը բարձրաձայնուի, տեղէ մը
կամ կարգ մը կողմերէ կը լսուի հարցումը. «Ո՞ւր են
մտաւորականները»:
Մտաւորականը պէտք է լայն գիտելիքներ
ունենայ, ըլլայ հմուտ համաշխարհային չափանիշով,
ընկալէ երեւոյթները՝ պարպուելով իր անձէն ու
նայի երեւոյթներու առարկայականօրէն եւ մանաւանդ ունենայ քաջութիւնը յայտնելու, արտայայտելու, բարձրաձայնելու՝ առանց տուրք տալու զինք
դիեցնող շարժումին, անցեալ թէ ներկայ (քանի որ
մարախի նման անձեր ալ կան, որոնք քիչ մը հոս
են, քիչ մը՝ հոն): Կարճ՝ ըլլայ լրիւ անկախ: Բանաստեղծ մը, գրականագէտ մը, բանահաւաք մը, որ իր
ծիրին մէջ կը շրջի միայն, արդեօք մտաւորական
կարելի՞ է կոչել: Մտաւորականը կը պատրաստեն,
կը պատրաստուի: Հաւաքականը կայ. պետութիւն,
միութիւն, կուսակցութիւն: Պէտք է ամբողջանայ
անհատին անձնական պատրաստուածութեամբ
ալ, որպէսզի դառնայ ԱՆ-ՀԱՏ:
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ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý ¼Çç»ó³õ äáëÝÇ³ÛÇÝ

ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý ³Ý³ÏÝÏ³Éáí
ÙÁ« »ñµ Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 3-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»ó
êÏáíïÇ³ÛÇÝ ö»ñóáõËÇ« ìáñáÏáíëùÇÛÇ »õ ¼³ÛÝáõÃïÇÝáíÇ ÏáÉ»ñáí£
î³ë»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ï³ï³ñ»ó Çñ ³é³çÇÝ
ÙñóáõÙÁ äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ÛÇ Ù¿ç »õ ½Çç»ó³õ 1-2 Ñ³ßÇõáí£ ºáõñ³
ØáíëÇë»³Ý µ³ó³Ï³Û»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý¿Ý£ ØñóáõÙÇÝ
ïÇñ³å»ï»ó äáëÝÇ³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ 64 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ µ³õ³Ï³Ý É³õ Ó»õáí å³ßïå³Ýáõ»ó³õ« ë³Ï³ÛÝ
äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³Ý Ïñó³õ »ñÏáõ ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»É øñáõÝÇãÇ ÙÇçáóáí
33¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« öÇ³ÝÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí »õ ØÇÉáß»õÇãÇ ÙÇçáóáí 80-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ìÇßù³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 90+3-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ åáëÝÇ³óÇ
å³ßïå³Ý ÙÁ Ó»éùáí ¹å³õ ·Ý¹³ÏÇÝ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ Ù¿ç »õ
ØËÇÃ³ñ»³Ý Ýß³Ý³Ï»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ºññáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙÁ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ Ù¿ç, »ñÏñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ »õ
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÙÇç»õ£ ¶»ñÙ³ÝÇ³ Ï³ÝáõË¿Ý ß³ñÅ»ó³õ »õ 15-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
ê³Ý¿ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ÞáõÉóÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 34-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
ÎÝ³åñÇ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0« èáõïÇÏÁñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« ÐáÉ³Ýï³ÛÇ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ ß³ñÅ»ó³õ »õ 48-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ î¿ ÈÇÛÃ Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ« î»÷³ÛÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ 63-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« î»÷³Û Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ«
ìÇÛÝ³ÉïáõÙÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 90-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÞáõÉó Ýß³Ý³Ï»ó
¶»ñÙ³ÝÇáÛ 3-ñ¹ ÏáÉÁ« è¿ûÛëÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí »õ ¶»ñÙ³ÝÇ³
Û³ÕÃ»ó 3-2 Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©ËÙµ³Ï©
¬ äáõÉÏ³ñÇ³ ¬ ØáÝÃ»Ý»Ïñû 1-1« ¬ ²Ý·ÉÇ³ ¬ â»ËÇ³ 5-0
¬ ØáÝÃ»Ý»Ïñû ¬ ²Ý·ÉÇ³ 1-5« ¬ øáëáíû ¬ äáõÉÏ³ñÇ³ 1-1
¸³ë©1-²Ý·ÉÇ³ 6 Ï¿ï« 2-äáõÉÏ³ñÇ³ 2 Ï¿ï« 3-øáëáíû 1 Ù 1 Ï¿ï
´©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃáõÏ³É ¬ àõùñ³ÝÇ³ 0-0
¬ ÈÇõùë»ÙåáõñÏ ¬ ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 2-1
¬ öáñÃáõÏ³É ¬ ê»ñåÇ³ 1-1« ¬ ÈÇõùë»ÙåáõñÏ ¬ àõùñ³ÝÇ³ 1-2
¸³ë©1-àõùñ³ÝÇ³ 4 Ï¿ï« 2-ÈÇõùë»ÙåáõñÏ 3 Ï¿ï« 3-öáñÃ© 2 Ï¿ï
¶©ËÙµ³Ï©
¬ ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ ¬ ¾ëÃáÝÇ³ 2-0« ¬ ÐáÉ³Ýï³ ¬ ä»É³éáõëÇ³ 4-0
¬ ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ ¬ ä»É³éáõëÇ³ 2-1« ¬ ÐáÉ³Ýï³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 2-3
¸³ë©1-ÐÇõë©ÆñÉ©6 Ï¿ï« 2-ÐáÉ³Ýï³ 3 Ï¿ï« 3-¶»ñÙ³ÝÇ³ 1 Ù 3 Ï¿ï
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ìñ³ëï³Ý ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ 0-2
¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ ¬ ÆñÉ³Ýï³ 0-1« ÏáÉ©Ö©Ð»ÝïñÇù 49
º©ËÙµ³Ï©
¬ êÉáí³ùÇ³ ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ 2-0« ¬ Êñáõ³ÃÇ³ ¬ ²ïñå¿Û×³Ý 2-1
¬ Î³É¿ë ¬ êÉáí³ùÇ³ 1-0« ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ ¬ Êñáõ³ÃÇ³ 2-1
¸³ë©1-êÉáí³ùÇ³ 3 Ï¿ï« 2-Î³É¿ë 1 Ù 3 Ï¿ï« 3-Êñáõ³ÃÇ³ 3 Ï¿ï
¼©ËÙµ³Ï© ¬ êå³ÝÇ³ ¬ Üáñí»ÏÇ³ 2-1
¬ Þáõ¿ï ¬ èáõÙ³ÝÇ³ 2-1« ÏáÉ»ñ©øáõ¿ÛëáÝ 33« øÉ»ëáÝ 40 ¬ ø»ß»ñáõ 58
¬ Ø³ÉÃ³ ¬ ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 2-1
¾©ËÙµ³Ï
¬ Æëñ³Û¿É ¬ êÉáí»ÝÇ³ 1-1« ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ ¬ È³ÃíÇ³ 3-1
¬ ²õëïñÇ³ ¬ È»Ñ³ëï³Ý 0-1« ÏáÉ©öÇ³Ã¿ù 68
¬ êÉáí»ÝÇ³ ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ 1-1« ¬ È»Ñ³ëï³Ý ¬ È³ÃíÇ³ 2-0
¬ Æëñ³Û¿É ¬ ²õëïñÇ³ 4-2
¸³ë©1-È»Ñ³ëï³Ý 6 Ï¿ï« 2-Æëñ³Û¿É 4 Ï¿ï« 3-Ø³Ï»¹áÝÇ³ 4 Ï¿ï
À©ËÙµ³Ï©
¬ ØáÉïáí³ ¬ üñ³Ýë³ 1-4
¬ ²Ýïáññ³ ¬ ÆëÉ³Ýï³ 0-2« ÏáÉ»ñ©äÇ³ñÝ³ëáÝ 22« øÇ³ñÃ³ÝëáÝ 80
¬ ²Éå³ÝÇ³ ¬ ÂáõñùÇ³ 0-2
¬ ÂáõñùÇ³ ¬ ØáÉïáí³ 4-0« ¬ ýñ³Ýë³ ¬ ÆëÉ³Ýï³ 4-0
¬ ²Ýïáññ³ ¬ ²Éå³ÝÇ³ 0-3
¸³ë©1-üñ³Ýë³ 6 Ï¿ï« 2-ÂáõñùÇ³ 6 Ï¿ï« 3-²Éå³ÝÇ³ 3 Ï¿ï
Â©ËÙµ³Ï©
¬ Ô³½³Ëëï³Ý ¬ êÏáíïÇ³ 3-0« ¬ ÎÇåñáë ¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû 5-0
¬ ä»É×Çù³ ¬ èáõëÇ³ 3-1
¬ Ô³½³Ëëï³Ý ¬ èáõëÇ³ 0-4« ¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû ¬ êÏáíïÇ³ 0-2
¬ ÎÇåñáë ¬ ä»É×Çù³ 0-2
¸³ë©1-ä»É×Çù³ 6 Ï¿ï« 2-ÎÇåñáë 3 Ï¿ï« 3-èáõëÇ³ 3 Ï¿ï
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Ä©ËÙµ³Ï©
¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ ¬ ÚáõÝ³ëï³Ý 0-2
¬ Æï³ÉÇ³ ¬ üÇÝÉ³Ýï³ 2-0« ÏáÉ»ñ©ä³ñ»ÉÉ³ 7« øÇÝ 74« ÷áË©ÆÙÙáåÇÉ¿
¬ äáëÝÇ³¬Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ ¬ Ð³Û³ëï³Ý 2-1

ÎÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²ËáÛ»³ÝÇÝ ¸Åáõ³ñ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

ºõñáå³ÛÇ ÏÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
»ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ³ËáÛ»³Ý üñ³Ýë³ÛÇ §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦Ý Ù»Í
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Û³ÕÃ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ³é³ç³ï³ñ §ìáÉýëåáõñÏ¦ÇÝ£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË 1-1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ÈÇÉÁëÃñ¿ûÙ 3-0
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ìáÉýëåáõñÏ 2-1
¬ â»ÉëÇ ¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý 2-0

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
ÎÆÜºðàô âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 19£15 ìáÉýëåáõñÏ (1) ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (1)« »ñÃ©1-2
Ä³ÙÁ 19£30 ÈÇÉÁëÃñ¿ûÙ (1) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (2)« »ñÃ©0-3
Ä³ÙÁ 20£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (2) ¬ â»ÉëÇ (3)« »ñÃ©0-2
Ä³ÙÁ 20£30 ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (2) ¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï (2)« »ñÃ©1-1
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 30-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ê»ÝÃ ÖáÝëÃÁÝ (9) ¬ ê»ÝÃ ØÇñÁÝ (12)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 2-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 02£30 øñáõ½»Ûñû (1) ¬ î»÷áñÃÇíû È³ñ³ (3)
²ðÄ²ÜÂÆÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/32-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 22£10 ê³ñÙÇ»ÝÃû (´©¸³ë©) ¬ úÉ äáÛ½ (´©¸³ë©)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 16£00 1875 ê÷áñÃÇí (´©¸³ë©) ¬ Þ³ÝíÇÉ (1)« ÜáõÑ³ï Ü³áõý³É
Ä³ÙÁ 18£00 äÇåÉáë (5) ¬ Ð©Ø©À©Ø© (3)« ÜáõÑ³ï Ü³áõý³É Ù³ñ½©
Ä³ÙÁ 20£30 èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ (4) ¬ ä¿ÛñáõÃ (2)« ÜáõÑ³ï Ü³áõý³É Ù³ñ½©
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£00 úùÉ³ÑáÙ³ êÇÃÇ Â³ÝïÁñ (8) ¬ ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ (4)
Ä³ÙÁ 04£30 ºáõÃ³ Ö³½ (5) ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ (11)
ÂºÜÆêÆ Ø²Ú²ØÆÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 17£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 14£00 ìáÉÃ³ ² ø³Ã³ÉáõÝÇ³ÛÇ ßñç© §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ì»ñçÇÝ àõÃÇ ÊáõÙµ»ñÁ Ú³ÛïÝÇ ºÝ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ ³õ³ñïÇÝª 18ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ Þ³ÝíÇÉ 68-80
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ© î³ñÇ³Ý Â³áõÝ½ 18 Ï¿ï 13 éÇå 4 ÷áË 1 ëÃÇÉ
3 Ãû ¬ ý³ïÇ ²É Ê³ÃÇå 31 Ï¿ï 13 éÇå 4 ÷áË 3 ëÃÇÉ 1 Ãû
¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ Ðáõ÷ë 80-53
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Ø³í¿É Ð»ñÇë 21 Ï¿ï 3 éÇå 3 ÷áË 4 ëÃÇÉ 1 Ãû
- Ö©ØáñÏÁÝ 13 Ï¿ï 5 éÇå 3 ÷áË
¬ ÐÇùÙ¿ ¬ äÇåÉáë 90-76
²Ûë Ù¿ÏÁ §ÐÇùÙ¿¦Ç »ñÏñáñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ 14 å³ñïáõÃ»Ý¿ »ïù£
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 112-94
Ù»³Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©àõáÉÃÁñ Ðá× 50 Ï¿ï 2 éÇå 9 ÷áË ¬ ²ÑÙ³ï
ÆëÙ³ÛÇÉ 29 Ï¿ï 8 ûÇå 3 ÷áË
¸³ë³õáñáõÙ©1-Þ³ÝíÇÉ 13 Û³ÕÃ ¬ 3 å³ñï« 2-ä¿ÛñáõÃ 12-4« 3-Ð©Ø©À©Ø© 124« 4-èÇ³ïÇ 12-4£
ì»ñçÇÝ áõÃÇ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ« ¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷©
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ Ðáõ÷ë«
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ äÇåÉáë£
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

«30 Տարի Տեւած Ցեղասպանութիւն». Նոր Գիրք`
Թուրքերու Կողմէ Ցեղասպանուածներու Մասին

²ñó³Ë Ú³é³ç ²Ýó³õ

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·Áñáõ³ÝÇ 4-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §²ñó³Ë¦Á Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ §àõñ³ñïáõ¦Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùµ 81-77 Ñ³ßÇõáí£ §²ñó³Ë¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ ØñóáõÙÇÝ ³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ ¿ñ §²ñó³Ë¦Ç ²Éå»ñÃ Â³¹»õáë»³ÝÁª
24 Ï¿ï« 1 éÇå³áõÝï »õ 3 ÷áË³ÝóáõÙ£
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³õ³ñï³Ï³ÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û §²ñ³·³Í¦Ç »õ
§²ñÃÇÏ¦Ç ÙÇç»õ£

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ùë ºõ àõáñÇÁñ½ ²ÝÏ³ë»ÉÇ

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ØÇÉáõáùÇ ä³ùë ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë È¿ÛùÁñ½ 115-101
- Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ ¬ ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ 115-109
- ØÇÝ»ëáÃ³ ÂÇÙåÁñíáõÉí½ ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 107-117
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý¿Ý §î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó¦ ¹³ñÓ³õ 5-ñ¹ ËáõÙµÁ« áñ Ñ³ë³õ
÷É¿Û ûýÇ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ²Ýó»³É ï³ñáõ³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³ë³Í §øÉÇíÉ¿Ýï
ø³í³ÉÇÁñ½¦Á ¹³ñÓ³õ áõÃ ËáõÙµ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ« áñáÝù ¹áõñë ÙÝ³óÇÝ ÷É¿Û ûý¿Ý£

ê»Õ³ÝÇ Â»ÝÇë
ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ³ÝÃÇÉÇ³ëÇ ºõ ä¿ÛñáõÃÇ Ø³ñ½ÇÏ- Ø³ñ½ÇÏáõÑÇÝ»ñ ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ ²ËáÛ»³Ý

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Ù³ñ½ÇÏ- Ù³ñ½ÇÏáõÑÇÝ»ñ ¹³ñÓ³Ý ÙÇçÉÇµ³Ý³Ý»³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ ³ËáÛ»³Ý:
²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Þ³µ³Ã, 23 Ø³ñï 2019-ÇÝ,
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ý ï³Ï, ä¿ÛñáõÃÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: Üß»Ýù,Ã¿ïÕáó
»õ ³ÕçÇÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ ãáñë ¹Çñù»ñÁ
·ñ³õáÕÝ»ñ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝÚáõÉÇëÇÝ, Æï³ÉÇáÛ Ü³÷áÉÇ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ:
Øñó³ß³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñáõ
áõë³ÝáÕ-áõë³ÝáÕáõÑÇÝ»ñ, áñáÝó Ù¿ç Ù»Í ÃÇõáí ³ñÑ»ëï³í³ñÅÝ»ñ:
îÕáó ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³é³çÝáõÃÇõÝÁ ß³Ñ»ó³õ ÐºÀ ²ÝÃÇÉÇ³ë³Ï³Ý
²É»ùë ³É î³ñ½Ç (ä¿ÛñáõÃÇ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³Ý): ²õ³ñï³Ï³Ý
ÙñóáõÙÇÝ, ³Ýª3-0 ³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó Ø³ñù ø³ñ³ÙÁ (ÐºÀ
²Ý¹ñ³ÝÇÏ ²ÝÃÇÉÇ³ë - NDU) ·ñ³õ»ó »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ:
²ÕçÏ³Ýó å³ñ³·³ÛÇÝ, LAU-Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕáõÑÇ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃÇ Ù³ñ½ÇÏáõÑÇ ÜÇÝ³ Ø³ñ·³ñ»³Ý ß³Ñ»ó³õ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
ïÇïÕáëÁ, ³õ³ñï³Ï³ÝÇÝ` 3-1
³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»Éáí
ö»éÉ³ Ø³ÝëáõñÁ (AUB):
Üß»Ýù, Ã¿ ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ÷ÇÝÏ ÷áÝÏÇ µáÉáñ Ï³½Ù»ñáõÝ Ù³ñ½ÇãÝ ¿
ê³Ñ³Ï äÇïÇÝ»³ÝÁ:
Ú³çáÕáõÃÇõÝ »õ Ýáñ³Ýáñ Ýáõ³×áõÙÝ»ñ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇ ë»Õ³ÝÇ Ã»ÝÇëÇ Ù³ñ½ÇÏ-Ù³ñ½ÇÏáõÑÇÝ»ñáõÝ:
Â»ÝÇë
Ø³Û³ÙÇÇ Ø³ëÃÁñ½Ç Øñó³ß³ñù
Ê³ã³Ýáí ¸áõñë ØÝ³ó
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ã»ÝÇëÇ ïÕáó Ù³ëÃÁñ½Ç »ñÏñáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇÝª Ø³Û³ÙÇÇ
Ùñó³ß³ñùÇ í»ñçÇÝ 64-Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÁ© ¬ Ö©ÂáÙ÷ëÁÝ ¬ Î©Ê³ã³Ýáí (10) 6-2« 6-3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ÃÇõ 10 ¹³ëáõ³Í« Ñ³Û³½·Ç Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí
¹áõñë ÙÝ³ó å³Ûù³ñ¿Ý£

Բրիտանացի յայտնի պատմաբան, The Independent-ի թղթակից Ռապըրթ
Ֆիսք իր վերջին յօդուածին մէջ անդրադարձած է հրեայ պատմաբան Պենի
Մորիսի «30 տարի տեւած Ցեղասպանութիւն» գիրքին` նուիրուած «թուրք
ղեկավարներու կողմէ ցեղասպանուած ազգերուն», կը հաղորդէ 5tv.am-ը:
Ըստ հեղինակին` «9 երկար տարիներ պահանջուած են` գիրքը աւարտին
հասցնելու համար:
Գիրքին մէջ կը պատմուի Աթաթուրքի` 2,5 միլիոն քրիստոնեաներու
սպանդի կազմակերպման անմիջական մասնակցութեան մասին. «Կրօնները
իսկապէս կը դրդեն մարդոց ծայրայեղ բռնութիւններու»,- ըսած է հեղինակը:
Գիրքին համահեղիկան է մէկ այլ հրեայ պատմաբան` Տրոր Զէեւին: Գիրքը
Ապրիլին պիտի հրատարակէ Հարվըրտի համալսարանը եւ, կ՛ենթադրուի, որ
մեծ զայրոյթի պատճառ պիտի ըլլայ թուրքերուն կողմէ: Գիրքին մէջ կը շեշտուի
այն կարծիքը, որ 30 տարի տեւած հայերու, յոյներու եւ ասորիներու
ցեղասպանութիւնները իրականացուած են իսլամէն ոգեշնչուած:
Սակայն Ֆիսք կը պնդէ` «35 տարի Հայերու Ցեղասպանութեան մասին
գրելով, ես կը կասկածիմ, որ Ջիհատը եղած է Ցեղասպանութեան հիմքը: Ի
հարկէ, Մուֆթիներուն ըսուած էր, թէ իբր կ՛իրականացուի կրօնական «սուրբ»
պատերազմ քրիստոնեաներու դէմ: Իրականութիւնը փաստելու համար,
սակայն, կարելի է ուղղակի հաշուի առնել այն փաստերը, որ գերմանացի
զինուորները կը մարզէին թրքական բանակը, Թուրքիոյ մէջ կ՛աշխատէին
գերմանացի դիւանագէտներ ու գործարարներ, որոնք պարբերաբար
նամակներ կը գրէին իրենց երկիր ու կը պատմէին իրենց տեսածը: Ինծի
ապշեցուց Մորիսի ու Զէեւիի պնդումը` «ծայրայեղ կրօնականութեան»
վերաբերեալ»:
Ֆիսք յօդուածին մէջ նաեւ կը մեջբերէ քանի մը հայու, օտար պաշտօնեաներու
եւ միսիոներներու վկայութիւններ` ապացուցելով, որ Թուրքիան պետականօրէն
ծրագրած եւ իրագործած է ցեղասպանութիւնը: Յօդուածին վերջը Ֆիսք կը
մէջբերէ ամերիկացի միսիոներներէն մէկուն խօսքը. «Թուրքերը հարբած էին
արիւնէն, բռնաբարութենէն, դաժան սպանդէն ու իրենք զիրենք ուժեղ զգալէն»:
Միայն թուրքերը չէին սպաններ, քիւրտերը նոյնպէս կը սպանէին հայերը`
թուրքերուն համար:
Աթաթուրքը շատ տարուած չէր իսլամով, անոր աւելի շատ կը հետաքրքրէին
ծխելն ու կանայք, ու ան նախ` ազգայնամոլ էր, յետոյ միայն` մահմետական:
Գերմանացիները կը պաշտէին «թրքացած» պետութիւնը: Երբ Աթաթուրքը
մահացաւ` Volkischer Beobachter –ի առաջին էջը սեւ ներկուած էր», եզրափակած
է Ֆիսք։
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները
ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ
àñå¿ë áõß³·ñ³õ ÷³ëï Ù³ïÝ³Ýß»Ýù, áñ
µ³ó³éáõÃ»³Ùµ Æñ³ÝÇ »õ êÇñÇ³ÛÇ, áñáÝóÇó »Õ»É
¿ñ ÷áùñ³Í³õ³É Ý»ñÑáëù, ÙÇõë µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ»ï ·³ÕÃÁ ÁÝÃ³ó»É ¿ñ ³ñï³Ñáëùáí:
àñå¿ë ³é³õ»É ù³Ý Ùï³Ñá·Çã »ñ»õáÛÃ å¿ïù ¿
·Ý³Ñ³ïáõÇ, áñ ³Ý·³Ù ÐÐ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³ñï»ñÏñÇó ÝÇõÃ³Ï³Ý Ùáõïù»ñÇ (3/4ñ¹áí ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ
í³ëï³Ï³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇó Ó»õ³õáñáõ³Í), Ñ³Ù³Ë³éÝ »õ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ýáõ³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÇ ¹³¹³ñÁ »õ ÝáÛÝÇëÏ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³×Ç Ç Û³Ûï
·³ÉÁ, Ç íÇ×³ÏÇ ã»Ý »Õ»É Ï³ÝË³ñ·»É»Éáõ ·³ÕÃÇ
ÙÇçáó³õ ³Õù³ïáõÃ»³Ý ³×Ç ½ëåÙ³Ý, µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý ·áñÍûÝÇ ¹»ñÇ ÃáõÉ³óáõÙÁ:
àõß³·ñ³õ ¿ áñ Ñ»ï³½ûï³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí,
ÐÐ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³ñï»ñÏñÇó Ùáõïù»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ Ù»ÍáõÃÇõÝÁª µ³ó³é³å¿ë è¸ ïÝï»ë³Ï³Ý ¹ñáõÃ»³Ý 2014ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÏïñáõÏ
í³ï³óÙ³Ùµ »õ éáõµÉáõ ·ñ»Ã¿ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ñÅ»½ÁñÏÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí, 2013Ç ßáõñç 450 ÙÉÝ. ²ØÜ
¹áÉ³ñÇó[30] Ýáõ³½»É ¿ 2015ÇÝª 244,8 ÙÉÝ.Ç,
2016ÇÝ` 201,1 ÙÉÝ.Ç: 2017ÇÝ ³ÛÝ áã ÙÇ³ÛÝ ã¿ñ Ýáõ³½»É, ³ÛÉ»õ ³×»Éáí 16,7%, Ï³½Ù»É ¿ñ 234,6 ÙÉÝ.[31]:
²ëáõ³ÍÇ ³é³õ»É ù³Ý å»ñ×³Ëûë íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ
¿ ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕ »õ ·³ÕÃ³Í ãáõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Õù³ïáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ ß»Õáõ³ÍáõÃ»³Ý (Ûû·áõï ³é³çÇÝÝ»ñÇ),
Ýáõ³½Ù³Ý ÙÇïÙ³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙÁ:
²ñ¹³ñ»õ, »Ã¿ 2013ÇÝ ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ³Õù³ï áõ Í³Ûñ ³Õù³ï
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ
Ï³½Ù»Éáí 33,6%, ½ÇçáõÙ ¿ñ ·³ÕÃ³Í ãáõÝ»óáÕ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÝáÛÝ Ù»ÍáõÃ»³ÝÁ 14,2%áí, ³å³
2015ÇÝª ³ñ¹¿Ý ÙÇ³ÛÝ 3,6%áí (Û³çáñ¹³µ³ñ 41,5%
»õ 45,1%), 2017ÇÝª ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 2,1%áí (Û³çáñ¹³µ³ñ
39,3% »õ 41,4%):
²ÛëÇÝùÝ, ·³ÕÃ³Í ãáõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
³Õù³ïáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ 2013-17ÇÝ 6,4%áí
Ýáõ³½Ù³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕÝ»ñÇ
Ùûï ³ÛÝ 5,7%áí ³×»É ¿ñ:
¾É ³õ»ÉÇ ïå³õáñÇã áõ ¹ñ³Ýáí Ñ³Ý¹»ñÓ Ùï³Ñá·Çã ¿ ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Õù³ïáõÃ»³Ý ËáñáõÃ»³Ý óáõó³ÝÇßÇ (Í³Ûñ ³Õù³ïÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ ³Õù³ïÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃõáõÙ),
ß³ñÅÇ Û»ï³·ÇÍÁ. 2013Ç 22,6%Çóª ³×»Éáí 42,4%Çª
2015ÇÝ »õ 45,9%Çª 2017ÇÝ, ³ÛÝ ³Ý·³Ù ëÏë»É ¿
·»ñ³½³Ýó»É ·³ÕÃ³Í ãáõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ

Ù»ÍáõÃ»³ÝÁª 39,6%[32]:
Ð»ï»õ³µ³ñ, ÑÇÙù»ñ Ï³Ý Ï³ñÍ»Éáõ, áñ ·³ÕÃÇ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙª Ý³Ë»õ³é³ç ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, Ý»ñ³éáõ³ÍáõÃÇõÝÁ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë áã ÙÇ³ÛÝ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³ñ»É³õÙ³Ý
³Ýí»ñ³å³Ñ »ñ³ßËÇù ã¿, ³ÛÉ»õ áñáß³ÏÇ ÇÙ³ëïáí ³Õù³ï³óÙ³Ý, ÁÝ¹ áñáõÙª ³é³õ»É³å¿ë
§Í³Ûñ¦ ³ëïÇ×³ÝÇ, íï³Ý· å³ñáõÝ³ÏáÕ íï³Ý·³ÛÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿:
²ñÓ³Ý³·ñ»Éáí ë³, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñÏ ¿
Ýß»É, áñ ³ÛÝ ãÇ Ï³ñáÕ »õ ãå¿ïù ¿ ÁÝÏ³ÉáõÇ áñå¿ë
ïáõ»³É ³éáõÙáí ·³ÕÃÇ (³é³õ»É »õë ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ), ÙÇ³Ýß³Ý³Ï µ³ó³ë³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõ
÷³ëï³ñÏ, ù³Ý½Ç ³å³Ñáí»Éáí ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý
Ùáõïù»ñÇ ³õ»ÉÇ ù³Ý 35%Ý áõ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí Ýñ³Ýó »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
³ÕµÇõñÁ, ³ÛÝ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ãáõÝÇ ùÇã Ã¿ ß³ï
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù[33]:
²õ»ÉÇÝ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ÝÙ³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
³Û¹ Ùáõïù»ñÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ ³Ý·³Ù ³õ»ÉÇ Û³×³Ë³ÏÇ »Ý áõÕÕáõ»É ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §³ÝËáõë³÷»ÉÇ/å³ñï³¹Çñ¦ Ï³ñÇùÝ»ñÇ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇÝ, »õ
áñ Ýñ³Ýó ÃõáõÙ ã³÷³½³Ýó ÷áùñ »Ý ÙÝáõÙ ³Û¹
·áõÙ³ñÝ»ñÇó ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ µ³ñ·³õ³×Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ, ë³Ï³ÛÝ §áã-å³ñï³¹Çñ¦ µÝáÛÃ ÏñáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí Í³Ëë»ñ
³ÝáÕÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ, ¹Åáõ³ñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É,
Ã¿ ÇÝã ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏáõÙ ÏÁ Û³ÛïÝáõÇ Ýñ³Ýó
Ù»Í Ù³ëÁ ¹ñ³Ýó µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý/¹³¹³ñÇ
¹¿åùáõÙ:
Àëï 2017Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý, ³ñï»ñÏñÇó
Ùáõïù»ñ áõÝ»ó³Í ·³ÕÃ³Í áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ÏóáõÃÇõÝÁ, ¹Çï³ñÏÙ³ÝÁ Ý³Ëáñ¹³Í Ù¿Ï
ï³ñáõÙ ³Û¹ Ùáõïù»ñÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ·áõÙ³ñÇ
77,7%Á Í³Ëë»É ¿ §³ÝËáõë³÷»ÉÇ/å³ñï³¹Çñ¦
µÝáÛÃ ÏñáÕ Ñ»ï»õ»³É 4 Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³õ³ñ³ñÙ³Ý
íñ³Û.- ³) ëÝáõÝ¹/Ñ³·áõëïª 35,1% (ïáõ»³É Ûû¹õ³Íáí ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ»ñÇó Í³Ëë ¿ ³ñ»É Ýñ³Ýó
85,2%), µ) Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ í³ñÓ»ñ/
ç»éáõóáõÙª 17,9% (72,1%), ·) å³ñïù»ñÇ/ í³ñÏ»ñÇ Ù³ñáõÙª
16,6% (41,8%), ¹) ³éáÕç³å³ÑáõÃÇõÝª 8,1% (34%):
²ÛëÇÝùÝ, ÙÝ³ó³Í µáÉáñ Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³õ³ñ³ñÙ³Ý ¿ áõÕÕáõ»É ·áõÙ³ñÇ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ¼Çó ¿É å³Ï³ëÁ: ²Û¹ ·áõÙ³ñÇ ÙÇ³ÛÝ 4,1%Ý ¿ áõÕÕáõ»É ÏñÃ³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ,
3,4%Áª
Ï³ó³ñ³Ý³ÛÇÝ/
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³õÙ³ÝÁ, 1,6%Áª
·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ, 0,1%Áª ³½³ï

Å³Ù³ÝóÇÝ/Ñ³Ý·ëïÇÝ[34]:
²ÛëåÇëáíª ³éÏ³Û »Ý µáÉáñ ÑÇÙù»ñÝ »½ñ³Ï³óÁÝ»Éáõ, áñ ß³ñáõÝ³ÏõáõÙ ¿ ³ñï»ñÏñÇó ëï³óõáÕ Ùáõïù»ñÇ` ÙÝ³óáñ¹³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùáí ïÝûñÇÝáõÙÁ: ö³ëïûñ¿Ý, Ý»ñÏ³ÛáõÙë »õë ¹ñ³Ýóáí
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·áÛ³ï»õÙ³Ýª å³ñ½ í»ñ³ï³¹ñáõÃ»³Ý ËÝ¹Çñ ¿ ÉáõÍõáõÙ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý/ÝÇõÃ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÁÉËÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÉËÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ ¹ñ³Ýó Ý»ñáõÅÇÝ, ³å³
³ÛÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿:
Àëï 2017Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇª
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃõáõÙ ²¶¶Ý»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ - Ï³Ù áñ ÝáÛÝÝ ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃ»³Ý - Ýáõ³½áõÙÁ (áñÁ µÝáñáß ¿ñ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý
ËÙµ»ñÇÝ),
áã
ÙÇ³ÛÝ ¹³¹³ñ»É ¿, ³ÛÉ»õ ÷áËáõ»É ¿ ³ÛÝåÇëÇ ³×Ç
(2016Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ 5,1%Çóª 6,7%Ç), áñ
³Ý·³Ù Ùûï 1%áí ·»ñ³½³Ýóáõ»É ¿ 2015Ç µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
²Ûë ³ÝóáõÙÁ ë³Ï³ÛÝ ãÇ áõÕ»Ïóáõ»É ³é³ÝÓÇÝ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃ»³Ý ß»Õáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ µÝáÛÃÇ »õ ë³ÑÙ³Ý³ÝÇßÝ»ñÇ ùÇã Ã¿ ß³ï Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
÷á÷áËÙ³Ùµ: îáõ»³É óáõó³ÝÇßÇ Ù»ÍáõÃ»³Ùµ
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ÙÇçÇÝÇÝ ½Çç»É Ï³Ý³Ûù, »ñ»õ³Ý³µÝ³ÏÝ»ñÁ, 0-17 áõ 63 »õ ³õ»É ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ,
ï³ññ³Ï³Ý »õ ó³Íñ ÏñÃ³Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñÁ, ³ßË³ïáÕ-ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇó ½³ï
ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ÙÇõë µáÉáñ
ËÙµ»ñÁ, å»ï³Ï³Ý áÉáñïÇ í³ñÓáõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÁ »õ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÁ, ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃÇõÝ, å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, ÏñÃáõÃÇõÝ/·ÇïáõÃÇõÝ »õ ³éáÕç³å³ÑáõÃÇõÝ
áÉáñïÝ»ñáõÙ ½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÁ, ½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ,
Ýáõ³½³·áÛÝª ³Ùë³Ï³Ý ÙÇÝã»õ 50,000 »õ 50100,000 ¹ñ³Ù, ³ß-Ë³ï³í³ñÓ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ (0,1-4,3%):
²ñï³·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ
¿ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó (11,5%), Øàô ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ (16,7%), 25-44 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ (11,8%),
»õ 45-54 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÇ (9,6%), ÙÇçÝ³Ï³ñ·
ÏñÃ³Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñÇ (9,5%), ³ßË³ïáÕÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇ (14,9%), ³é³Ýó í³ñÓ³ïÁñÙ³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ (19,1%), ³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃÇõÝ, ³é»õïáõñ/Ýáñá·áõÙ »õ ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ ½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇ (11,4-12,7%), ·ñ³ë»Ý»³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ (9,9%), áñ³Ï³õáñáõ³Í
áã-·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÝáõáñÝ»ñÇ (18,4%) ßÁñç³ÝáõÙ:

Þ³ñ. 6
[20] http://hdr.undp.org/en/content/migration-and-human-development, ¿ç 40:
[21] Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 1991-1998ÃÃ. ²ñï³ùÇÝ ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ¶áñ-ÍÁÝÃ³óÇ àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝ, ÐÐ -, TACIS, ºõñûëï³ï, §Èáõë³µ³ó-04¦, ºñ»õ³Ý, 1999:
[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 :
[30] http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.pdf, µ³ÅÇÝ 3.5:
[31] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ·Í³å³ïÏ»ñ 3.3.11 :
[32] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ³ÕÇõë³Ï 3.3.1 :
[33] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, 3.3 :
[34] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ³ÕÇõë³ÏÝ»ñ 3.3:5 »õ 3.3.6 :

âáñ»ùß³µÃÇ / 27.3.2019

¾ç 07

11
«Desert Rose» («Անապատի Վարդը»). Սթինկ
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Երբ հնչէ այս երգը, անմիջապէս ունկնդիրը կը
տեղափոխէ հեռաւոր, տաք, ռոմանթիկ ու խորհÁրդաւոր արաբական հեքիաթներու աշխարհը: Ան
մոգական ուժ ունի, որ ինքնաբերաբար կը ստիպէ
մտովի պատկերացնելու տաք, արաբական անապատը ու կիզիչ արեւը, արաբական «Հազար ու մէկ
գիշեր» հեքիաթներու ռոմանթիկ սիրային պատմութիւն ու անաւարտ, կոտրուած կամ անհասանելի
սէր...

Երգը Սթինկը գրած է՝ արաբ երգիչ Շեպ Մամիի
երգերէն տպաւորուած։ Սթինկը կը յիշէ. «Այդ օրը
ես իմ երաժիշտներուս հետ ձայնագրութեան
սթիւտիօն էի, եւ յատուկ բանով մը չէինք զբաղած:
Պարզապէս իւրաքանչիւրս բան մը կը նուագէր՝
նոր միտք կամ մտայղացում փնտռելով: Ես արապեսք գրեցի, որ այնուհետեւ երգ դարձաւ «Անապատի վարդը» անունով: Այդ օրերուն ես ամբողջ
օրս կ'անցընէի արաբ երգիչ Շեպ Մամիի ձայասկաւառակին հետ: Կը քնանայի ու կ'արթննայի՝ իր
երգերը լսելով: Այդքան տպաւորուած էի: Իր ձայնը
դիւթիչ էր, գերող: Ան իր ձայնի երանգին հետ կը

կարողանար անհաւանական բաներ ընել: Երգը
ճնշող կարօտի եւ անհասանելի սիրոյ մասին է, որ,
ըստ էութեան, իր դրսեւորումին մէջ կը վերաճի սէր
առ Աստուած: Երբ գրեցի երգը եւ կը փորձէի
բառերը գրել, կը հասկնայի, որ անգլերէնով գրուող
բառերը համահունչ չէին եւ կեղծ ու շինծու կը
հնչէին: Ես հասկցայ, որ իմ պատկերացուցած կամ
սպասած արդիւնքս ստանալու համար պէտք էր
զայն վստահէի արաբախօս եւ արաբ մշակոյթը
կրող ոեւէ մէկուն։
Միակ մարդը, որուն կ'ուզէի վստահիլ այդ
գործը, Շեպն էր։ Ընկերս ծանօթացուց իրեն հետ:
Մեր հանդիպումը «սէր էր առաջին հայեացքէն»:
Մենք, սրճարանը նստած, կը քննարկէինք ապագայ
երգը: Ես իրմէ խնդրեցի, որ լսէ երգի մեղեդին,
գործիքաւորումը եւ ուղղակի յանկարծաստեղծութիւն
մը ընէ: Իրեն չէի պատմած երգի բառերուն նշանակութիւնը: Անմիջապէս ուղեւորուեցանք ձայնագրութեան սթիւտիօ: Ան լսեց մեղեդին եւ իմ երգս, որմէ
ոչ մէկ բառ կը հասկնար, եւ սկսաւ պարզապէս իր
զգացումները արտայայտել երգելով: Երբ աւարտեց,
հարցուցի, թէ ինչի՞ մասին կ'երգէր: Ան պատմեց,
որ կ'երգէր աւարտած սիրոյ, կարօտի եւ կիրքի
մասին: Զարմանալի է, բայց երաժշտութիւնը
մոգական բան է: Այս դէպքը ապացուցեց, որ երաժÁշտութիւնը ազգութիւն ու մշակոյթ չճանչցող
երեւոյթ է: Մենք երկուքս, ըլլալով տարբեր լեզուով
խօսող, տարբեր մշակոյթներ կրող ազգերու ներկայացուցիչներ, ունեցած էիք միեւնոյն զգացումները, միեւնոյն ապրումները եւ արտայայտուած էինք
միանման բառերով, բայց տարբեր լեզուներով»։
Երգը, բացի «Brand new day» ալպոմին մէջ
ներառուելէ, թողարկուեցաւ նաեւ որպէս սինկլ։
«Ձայնագրութեան սթիւտիոյի ներկայացուցիչը
խորհուրդ կու տար կրճատելու արաբերէնով նախաբանը՝ ըսելով, որ վերջինս Նահանգներու մէջ
երբեք հիթ չի դառնար, մարդիկ չեն սիրեր նման
բաներ։ Բայց ես կտրականապէս դէմ էի, եւ այդ
մտածուած ռիսք էր: Դէպքերու ընթացքն ալ ապացուցեց, որ ճիշդ ըրած էի յամառելով։ Հիմա ետ
նայելով կը հասկնամ, որ երգը յաջողեցաւ նոյն այդ

անսովոր նախաբանին շնորհիւ, որուն ռիթմով եւ
հնչողութեամբ կը գրաւուէին մարդիկ»,– կը պատմէ
Սթինկը։
Երգը շատ մեծ դժուարութիւններ ունէր՝ ռատիօեթերներու հետ կապուած։ Ան լայն զանգուածներու համար դժուարընկալելի երգ էր եւ դանդաղօրէն ու դժուարութեամբ հանրայայտութիւն ձեռք
կը բերէր։ Արտադրիչ Մայլս Քոուփլենտը որոշեց
երգին հոլովակը նկարել շատ շքեղ եւ ոճային
մեքենայով։ Ընտրութիւնը կանգ առաւ Ճակուար
S-Type-ի վրայ, որով Սթինկը կը սլանայ դէպի անապատ։ Հոլովակը նկարահանելէ ետք պարզ դարձաւ, որ ան աւելի շատ նման է մեքենայի գովազդի,
քան երաժշտական տեսահոլովակի։ Հոլովակի
տնօրէնը, հնարամտութեան մը դիմելով, առաջարկեց Ճակուար ընկերութեան նմանատիպ գովազդային հոլովակ մը թողարկել՝ անվճար օգտագործելով երգի հեղինակային իրաւունքները։ Արտադրողներուն
համար հետաքրքրական էր գաղափարը: Ուստի
զայն անմիջապէս կեանքի կոչեցին։ Ինչպէս երեւցաւ դէպքերու հետագայ ընթացքէն, սա փոխշահաւէտ գործարք էր։
Երգը դարձաւ հազարաւորներու սիրելին՝ իր
տարբերուող մեղեդայնութեան եւ նորարարութեան
շնորհիւ։ Ան գեղեցիկ է, ինչպէս իր
անունը՝ «Անապատի վարդը» եւ
նոյնքան ալ խորհրդաւոր։
«... Ես կ'երազեմ սիրոյ մասին,
մինչդեռ ժամանակը կը սահի
ձեռքերուս մէջէն...»։
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԿԱԼԵՆՑ

(1910 - 1967)
«Մեր Բակը»

Մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է ֆրանսացի նկարիչ՝ Ժորժ
Միշլէի արուեստանոցը։
1920-ական թուականներու վերջերը, վերջինիս հետ ճամբորդած է
Լիբանանի եւ Սուրիոյ կարգ մը վայրեր, ուր ցուցադրուած են իր կտաւի
վրայ աշխատանքները ։ 1932-ին Լիբանանի մէջ ստեղծուած «Արուեստի
բարեկամներու միութեան» հիմնադիր անդամներէն եղած է: 1939-ին
մասնակցած է Նիու Եորքի միջազգային ցուցահանդէսին, ուր Լիբանանաի
մասին իր պատրաստած հարթաքանդակները արժանացած են պատուոյ
յիշատակութեան։ 1942-ին, եղած է «Լիբանանի նկարիչներու միութեան»
հիմնադիրներէն։ Արտասահմանի մէջ ունեցած է անհատական շարք
մը ցուցահանդէսներ։ 1946-ին իր կնոջ՝ նկարչուհի Արմինէ Կալենցի
հետ ներգաղթած է Հայաստան։ Մասնակցած է հանրապետական եւ
միութենական բազմաթիւ ցուցահանդէսներու։ Ունեցած է անհատական
ցուցահանդէսներ Երեւանի մէջ (1962), Մոսկուայի մէջ (1965)։ 1966ին մասնակցած է Չեքոսլովաքիոյ մէջ կազմակերպուած արուեստի
տասնօրեակի ցուցահանդէսին, ապա Փարիզի մէջ կազմակերպուած «Ուրարտուէն մինչեւ մեր օրերը» ցուցահանդէսին։
Լաւագոյն գործերէն են՝ «Գարուն», «Ծառ Զանգեզուրի ձորում», «Աշունը Հրազդանի ափին», «Ծաղիկներ», Մայա
Պլիսեցկայայի, Գէորգ Էմինի, եւ այլոց դիմանկարները եւ այլն
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Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ

ԱՌԹԻՒ
Ս. ՆՇԱՆ
ՄԱՅՐ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ
ՄԻՋԻՆՔԻ
Հռոմի
Պապը
Առաջին
Անգամ
Կ'այցելէ
Հռոմի
Պապը
Առաջին
Անգամ
Կ'այցելէ
Հռոմի
ՀռոմիՊապը
ՊապըԱռաջին
ԱռաջինԱնգամ
ԱնգամԿ'այցելէ
Կ'այցելէ
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական
Թերակղզի
Լիբանանի Թերակղզի
Հայոց
Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Նարեկ
Արաբական
Արաբական
Թերակղզի
Արքեպիսկոպոսի հրաւէրով`

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Չորեքշաբթի, 27 Մարտ 2019-ին, Միջինքի առթիւ, Ս. Նշան
Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, պիտի հանդիսապետէ արեւագալի
ժամերգութեան եւ փոխանցէ իր հայրապետական պատգամը։
Ժամերգութեան
երգեցողութիւնը
պիտի
կատարեն
ԴպրեՀռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ
առաքելական
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
Հռոմի
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ
առաքելական
վանքի սաները։
ուղեւորութեան
մեկնած
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
կ'ըլլայ
ուղեւորութեան մեկնած
մեկնած էէէ Արաբական
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ.
Էմիրութիւններ. ան
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
ուղեւորութեան
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ
եկեղեցւոյ առաջին
առաջին հովուապետը,
հովուապետը, որ
որ կ'այցելէ
կ'այցելէ Արաբական
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որորկ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ
Արաբական
թերակղզի,
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
ժամերգութիւն
ժամընովոսթի»-ն։
8.00
թերակղզի,Առաւօտեան
կը հաղորդէ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
թերակղզի,
կը
վկայակոչելով
նովոսթի»-ն։
թերակղզի,
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
Արեւագալի
9.00
Ապու Տապի
Տապի
մեկնելէժամերգութիւն
մէկ ժամ
ժամ առաջ,
առաջ, Վատիկանի
Վատիկանիժամը
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
Ապու
մեկնելէ
մէկ
մէջ
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
էէ 9.30
«կարճ,
բայց
աւանդական
քարոզի ժամանակ
ժամանակպատգամ
ան ԱՄԷ
ԱՄԷ իր
իր այցը
այցը համարած
համարած
«կարճ, բայց
բայց
Հայրապետական
ժամը
աւանդական
քարոզի
ան
է
«կարճ,
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ,
բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ
Այնուհետեւ Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Թուիթըրի
Թուիթըրի
կարեւոր
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
իր էջին
էջին վրայ
վրայ կը
գրած
է. «Կը
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
հրաւիրենք
մեր
հաւատացեալ
ժողովուրդը
մասիր
գրած
է.
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
իր Սիրով
էջին
վրայ
գրած
է. «Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
նակցելու
ժամերգութեանց
եւ
ունկնդրելու
Վեհափառ
Հայրաերկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
էջ
մը
եւ
միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
էջ
էջ
մը
եւ
միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
պետին
պատգամը։
համար»։
համար»։
համար»։
համար»։
Այցը
պիտի
տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
5՝
Ապու
Տապիի
թագաժառանգ,
Շեյխ
Այցը պիտի
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ Փետրուար
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
Այցը
Այցը պիտի
տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
5՝
Ապու Տապիի
թագաժառանգ,
Շեյխ
դիւրութիւն
ընծայելու
համար,
փոխադրաՓոխադրութեան
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Մուհամմատ
պին
Զայետ
ԱլԱլՆահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիկառք
մը
Ս.
Վարդանանց
Եկեղեցիէն
դէպի
Ս.
Նշան
Մայր
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիմասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիմասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
Եկեղեցի պիտի մեկնի առաւօտեան ժամը 7.45-ին։
պումին։
պումին։
պումին։

Հայկազեան
Համալսարանը
Հայկազեան
Համալսարանը
Հայկազեան
ՀայկազեանՀամալսարանը
Համալսարանը

Սիրով
կը
հրաւիրէ
ձեզ
ներկայ
գտնուելու
Սիրով
կըկըհրաւիրէ
հրաւիրէ
ձեզ
ներկայ
գտնուելու
Սիրով
Սիրովկը
հրաւիրէձեզ
ձեզներկայ
ներկայգտնուելու
գտնուելու
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Օսմանեան
մեպուս
Օսմանեանխորհրդարանի
խորհրդարանիմեպուս
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
Յակոբ
ՅակոբՊապիկեանի
ՊապիկեանիԱտանայի
ԱտանայիԿոտորածին
Կոտորածին
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած
նուիրուածտեղեկագրին
տեղեկագրին
անգլերէն
թարգմանութեան՝
անգլերէն
թարգմանութեան՝
անգլերէն
անգլերէնթարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝

The
Adana
Massacres
The
Adana
Massacres
The
Adana
Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԳԻՐՔԻ
ԳԻՐՔԻՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք
կ'առնեն`
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`

Վեր.
Դոկտ.
Փօլ
Հայտօսթեան
Վեր.
Դոկտ.
Փօլ
Հայտօսթեան
Վեր.
Վեր.Դոկտ.
Դոկտ.Փօլ
ՓօլՀայտօսթեան
Հայտօսթեան
Դոկտ.
Ա.
Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Դոկտ.
Ա.
Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Դոկտ.
Դոկտ.Ա.Ա.Կիւրեղեան
Կիւրեղեան(Տեղեկագրին
(Տեղեկագրինթարգմանութեան,
թարգմանութեան,
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
յառաջաբանի,
յառաջաբանի,յաւելուածի,
յաւելուածի,ծանօթագրութեան
ծանօթագրութեանհեղինակ)
հեղինակ)
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Դոկտ.
Դոկտ.Անդրանիկ
ԱնդրանիկՏագէսեան
Տագէսեան
Երկուշաբթի,
Փետրուար
2019,
կ.ե.
ժամը
4:00ին,
Երկուշաբթի, 444 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Երկուշաբթի,
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար
2019, կ.ե.
ժամը 4:00ին,
Հայկազեան
Համալսարանի
Տէրեան
Հայագիտական
Գրադարան
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
Հայկազեան
Հայկազեան Համալսարանի
Տէրեան Հայագիտական
Գրադարան

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28
Թեկնածու
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28
Թեկնածու
Դիւան Ազգային
Առաջնորդարանի
Ուքրանիոյ
28
ՈւքրանիոյԿԸՅ-ն
ԿԸՅ-նՆախագահի
Նախագահի
28Թեկնածու
Թեկնածու
Գրանցած
Է
Գրանցած
Է
Գրանցած
ԳրանցածԷԷ

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօրէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըրջանի արձանագրութիւնները:
Արդէն
74
հոգի
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր ներկայացուցած
ներկայացուցած էէէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
Արդէն
Արդէն 74
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
էթեկնածու
Ուքրանիոյգրանցուելու
կեդրոնական
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
ինչպէս
կը
համար, որմէ
որմէ 28-ն
28-ն գրանցուած
գրանցուած է,
է, իսկ
իսկ միւս
միւս 28-ի
28-ի թեկնածութիւնը՝
թեկնածութիւնը՝ ոչ,
ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
համար,
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
ինչպէս
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
յայտնած
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
յայտնած էէէ ուքրանական
ուքրանական «Փրիամոյ»
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
յայտնած
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
«Ընդամէնը
գրանցուած
է
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում
ստացած
է:
«Ընդամէնը
գրանցուած
է
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28
թեկնածու։
2222
թեկնածու
մերժում
«Ընդամէնը
գրանցուած
է
28
թեկնածու։
թեկնածու
մերժում
ստացած
է:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր առմամբ,
առմամբ, փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր յանձնած
յանձնած էէ 74
74 հոգի»,հոգի»,- տեղեկացուցած
տեղեկացուցած
Ընդհանուր
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
թղթակիցը։
էէ թղթակիցը։
է Երէկ՝
թղթակիցը։
Փետրուար
3-ը,
ԿԸՅ
համար
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար 3-ը,
3-ը, ԿԸՅ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն համար
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
Երէկ՝
Երէկ՝վերջին
Փետրուար
3-ը, ԿԸՅթեկնածուներուն
թեկնածուներուն համարփաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնելու
օրն
էր։
յանձնելու
վերջին
օրն
էր։
յանձնելու
վերջին
օրն
էր։էր։
յանձնելու
վերջին
օրն
Ուքրանիոյ
մէջ
նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի
ունենան
Ուքրանիոյ մէջ
մէջ նախագահական
նախագահական ընտրութիւնները
ընտրութիւնները տեղի
տեղի պիտի
պիտի ունենան
ունենան
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է Դեկտեմբեր
31-ին։
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
ընկերաբանական խումբի
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին տուեալներով՝
տուեալներով՝
«Ռեյթինկ»
«Ռեյթինկ» միջեւ
ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին
տուեալներով՝
թեկնածուներուն
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
Երուանդ
Չաթալպաշեանի
մահուան
Ա.
Տարելիցին
առիթով՝
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն
կ'աջակցի 19.0%-ը
19.0%-ը
այն մարդոց,
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են եւ
եւ մտադիր
մտադիր
են
հոգեհանգստեան
պաշտօն
պիտիոր
կատարուի՝
Կիրակի,
31մտադիր
Մարտ,
որուն
կ'աջակցի
այն
կողմնորոշուած
են
են
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
են
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
2019
Սուրբ
Նշանտեղը
Մայր
Եկեղեցւոյ մէջ յաւար
սուրբ
պատարագին:
քուէարկել։
Երկրորդ
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
(18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
է (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
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ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`ê»õ³Ï
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ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում:
Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յատուկ զեղչ:
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com
Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան:
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