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¾ç 02
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«Պանք Տիւ Լիպան»-ի Աշխատակիցները 
Մինչեւ Ուրբաթ Գործադուլը Կը Դադրեցնեն

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 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

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

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

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

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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ՀՀ Կառավարութեան 
Հերթական Նիստը Տեղի Պիտի 
Ունենայ Մայիս 10-ին

ՀՀ Ազգային Անվտանգութեան 
Ծառայութիւնը Բացայայտած 
է Յօգուտ Ատրպէյճանի 
Լրտեսութեան Դէպք

 «Պանք տիւ Լիպան»-ի աշխատակիցները, 
Երեքշաբթի, քանի մը օրով դադրեցուցին գոր-
ծադուլը՝ 2019 թուականի պետական պիւտճէի նա-
խագիծին վերաբերեալ առիթ տալով խորհրդա-
ծութեան։ Այս մասին լրատուամիջոցներուն 
յայտնեց սենտիքայի ղեկավար Ապպաս Աուատա։

«Գլխաւոր ժողովը դարձեալ պիտի հանդիպի 
Ուրբաթ առաւօտեան՝ որոշելու յաջորդ քայլերը»,- 
ըսաւ Աուատա:

«Պանք տիւ Լիպան»-ի աշխատակիցները գոր-
ծադուլի դիմած են՝ բողոքելով 2019-ի Պետական 
պիւտճէի նախագիծին մէջ աշխատավարձի 
կրճատման դէմ։ Նախագիծը տակաւին կը գտնուի 
քննարկման փուլի մէջ։

Աուատա նշեց, որ գործադուլը պիտի դադրեցուի, 
եթէ հանուին պիւտճէի որոշ յօդուածներ, կամ եթէ 
«Պանք տիւ Լիպան»-ի աշխատակիցները ազատին 
իրենցմէ, ներառեալ՝ յօդուած 61-ը:

Յօդուածը կոչ կ’ընէ պետական հատուածի 
աշխատակիցներուն վճարումները սահմանափա-
կել 12 ամսուան փոխհատուցման համարժէքով: 
«Պանք տիւ Լիպան»-ի աշխատողները ներկայիս 
կը ստանան 16 ամսուան աշխատավարձի հա-
մարժէքով:

«Մենք Կեդրոնական դրամատան ղեկավար 
Ռիատ Սալամէէն ստացած ենք հաւաստիացում, 
որ  աշխատողներուն իրաւունքները պիտի չազդը-
ւին»,- ըսաւ Աուատա:

Վարչապետ Սաատ Հարիրի, Երկուշաբթի 
յայտարարեց, որ Լիբանանը հեռու է սնանկացումէ, 
սակայն զգուշացուց, որ «իրական» պիւտճէի ձա-
խողումը, որ կը կրճատէ պակասուրդը, կը համ-
ընկնի տնտեսութեան դէմ «ինքնասպանութեան 
գործողութեան» հետ:

«Ֆիուչըր» Խմբակցութիւնը Կ’աջակցի 
Սալամէին՝ Քննադատելով Գործադուլները

«Ֆիուչըր» շարժման խորհրդարանական խմբակ-
ցութիւնը, Երեքշաբթի օր, արտայայտած էր իր աջակ-
ցութիւնը Կեդրոնական դրամատան կառավարիչ 
Ռիատ Սալամէին՝ ընդգծելով, որ գործադուլները 
չեն կրնար կարգաւորել երկրի վիճակը։

Խմբակցութիւնը, իր հերթական հանդիպումէն 
ետք հրապարակած յայտարարութեամբ մը նշեց, 
որ Սալամէ եւ դրամատնային ոլորտը թիրախ կը 
հանդիսանային «թաքնուած պայքարի մը, որ խե-
ղաթիւրեց փաստերը եւ հասարակութեան կարծիքը 
դէմ հանեց դրամական ու դրամատնային քաղա-
քականութեան»։ Հրապարակման մէջ, սակայն, չէր 
մատնանշուեր, թէ որուն կը վերաբերէր ատիկա։

Մեկնաբանութիւնները սկսան այն պահուն, երբ 
«Պանք տիւ Լիպան»-ի աշխատակիցներու սենտի-
քան նոյն օրը յայտարարեց, որ գործադուլը կը 
դադրեցուի մինչեւ Ուրբաթ:

Նշենք, որ աշխատակիցները գործադուլի դի-
մած են՝ բողոքելով 2019-ի Պետական պիւտճէի 
նախագիծին մէջ աշխատավարձի կրճատման դէմ, 
թէեւ դադրեցուցին՝ ստանալով Սալամէի հաւաստիա-
ցումները, թէ իրենց իրաւունքները պիտի չկրճատուին:

Կառավարութիւնը պիւտճէի նախագիծը կը քըն-
նարկէր նախորդ շաբթուան ընթացքին իրականա-
ցուցած իր հերթական նստաշրջաներով, որպէսզի 
հաստատէ զայն եւ խորհրդարան ուղարկէ վերջնա-
կան հաստատման համար:

Խմբակցութիւնը նաեւ նշած էր, որ փողոցները 
իրենց հսկողութեան տակ առնելով, ճանապարհ-
ները փակելով եւ պետական կառոյցները կաթուա-
ծահար ընելով կարելի չէ լուծել տնտեսական խըն-
դիրները:

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի պիտի ունենայ 
Մայիս 10-ին, ժամը 12:00-ին:

Այս մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես»-ը վկայա-
կոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղե-
կատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութիւնը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան ազգային 
անվտանգութեան ծառայութիւնը, իրականացնելով 
ՀՀ ազգային անվտանգութեան սպառնալիքներուն 
մասին տեղեկութիւններ ստանալուն եւ պետութեան 
հիմքերը ամրապնդելուն, արտաքին սպառնալիք-
ներէն պետութեան անվտանգութեան ապահովման 
ուղղուած, օրէնքով իրեն վերապահուած լիազօ-
րութիւնները, ՀՀ ԱԱԾ արագ արձագանգող  ստո-
րաբաժանումներու իրականացուցած լայնածաւալ 
հետախուզական քայլերուն եւ համալիր քննչական 
գործողութիւններուն իբրեւ արդիւնք՝ բացայայտած 
է Ատրպէյճանի Հանրապետութեան հետախուզա-
կան ծառայութիւններու աշխատակիցներու կողմէն 
կատարուած լրտեսութեան դէպք: Այս մասին կը 
յայտնէ ՀՀ ԱԱԾ-ն։

«Մասնաւորապէս՝ Ատրպէյճանի Հանրապետու-
թեան հետախուզութեան առաջադրանքով Թուրք-
իոյ Հանրապետութեան տարածքէն ներս գործող, 
ինքնութիւնը դեռ չպարզուած անձը՝ համացանցային 
եւ նշուած երկրին մէջ տեղի ունեցած անձնական 
շփումներուն ընթացքին՝ ՀՀ քաղաքացիին ներկա-
յանալով իբրեւ Թուրքիոյ մէջ ծպտեալ հետախուզ-
ական գործունէութիւն իրականացնող ՀՀ ազգային 
անվտանգութեան ծառայութեան աշխատակից, 
համոզած է աշխատանքային առաջընթացի համար 
անոր տրամադրել ՀՀ տարբեր զօրամասերու, 
զինուորական սարքերու վերաբերեալ տուեալներ, 



¾ç 02âáñ»ùß³µÃÇ / 8.5.2019

 

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Հարի Ս. Թրումէն (անգլ.՝ Harry S. Truman, 
Մայիս 8, 1884, Լամար, Միսսուրի, ԱՄՆ - 

Դեկտեմբեր 26, 1972, Գանզաս
Սիթի, Միսսուրի, ԱՄՆ) Ամերիկայի Միացեալ 

Նահանգներու 33-րդ նախագահը։ Պաշտօնը 
զբաղեցուցած է Ապրիլ 12, 1945 թուականէն մին-

չեւ Յունուար 20, 1953։
Ծնած է հողագործ ընտանիքի մէջ։ Մասնակ-

ցած է 1914-1918 թթ. Առաջին համաշխարհային 
պատերազմին։ 1926-1934 թթ. եղած է Միսսուրի 
նահանգի (պալատական) դատարանի նախա-
գահ։ 1934-1944 թթ.՝ ծերակուտական։ 1945 թ. 
Յունուարէն՝ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Դեմոկրա-
տական կուսակցութենէն, Ապրիլէն (Ֆրանքլին 
Ռուզուելտի մահէն ետք)՝ նախագահ։ Անոր 
հրամանով 1945 թուականի Օգոստոսին Ճափոնի 
Հիրոշիմա եւ Նակազաքի քաղաքները ենթարկ-
ւած են հիւլէական ռմբակոծութեան։ Թրումէնի 
քաղաքականութիւնը ուղղուած էր պաղ պատե-
րազմի հրահրմանը։ Նախաձեռնած Հիւսիսա-
տըլանտեան 1949 թ. եւ այլ ռազմական խմբաւո-
րումներու ստեղծումը, սանձազերծած Քորէական 
պատերազմը (1950-1953)։

Հարի Ս. Թրումէն 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 01

ՀՀ Ազգային Անվտանգութեան 
Ծառայութիւնը Բացայայտած 
է Յօգուտ Ատրպէյճանի 
Լրտեսութեան Դէպք

Մարութեան Որոշած Է Իր Եւ Քաղաքապետարանի Անձնակազմի Աշխատավարձը Աւելցնել

Բակօ Սահակեան եւ Արկադի Ղուկասեան Ռոպերթ Քոչարեանը Կալանքէ 
Ազատելու Խնդրանքով Դիմած են ՀՀ Գլխաւոր Դատախազին

Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի Նստավայրի 
Դարպասները Աւելի Երկար Բաց կը Մնան Այցելուներուն Համար

ներառեալ՝ անոնց լուսանկարները, լուսանկարա-
հանման համար տրամադրած է համապատասխան 
սարքեր, որմէ ետք՝ ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցներու 
անմիջական վերահսկողութեան ներքոյ, ՀՀ նշուած 
քաղաքացիին միջոցով, օտարերկրեայ հետախու-
զութեան առաջադրանքով, Հայաստանի Հանրա-
պետութեան ինքնիշխանութեան, տարածքային 
անձեռնմխելիութեան եւ արտաքին անվտանգու-
թեան ի վնաս օգտագործելու համար, 2011-2018թթ. 
ընթացքին հաւաքած է ՀՀ ԱԱԾ աշխատակիցներու 
կողմէ արդէն իսկ մշակուած եւ ՀՀ քաղաքացիի 
միջոցով տրամադրուած տեղեկութիւնները, որոնք 
յանձնած է Ատրպէյճանի Հանրապետութեան:

Դէպքին առիթով ՀՀ ԱԱԾ քննչական բաժան-
մունքին մէջ, ՀՀ քրէական օրէնսգրքի 302-րդ 
յօդուածի (լրտեսութիւն) յատկանիշներով, յարուց-
ւած է քրէական գործ, միջոցներ կը ձեռնարկուին 
նմանատիպ դէպքերը ՀՀ ԱԱԾ անմիջական տե-
սադաշտին մէջ մշտապէս պահելու եւ նմանատիպ 
յանցագործութիւններու յետագայ ընթացքը կան-
խորոշելու համար»,- ըսուած է ԱԱԾ տարածած 
հաղորդագրութեան մէջ:

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ 
Սահակեան եւ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղու-
կասեան դիմած են ՀՀ գլխաւոր դատախազ Արթուր 
Դաւթեանին՝ Մայիս 9-ին ընդառաջ ՀՀ երկրորդ 
նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի խափանման 
միջոցը փոխելու խնդրանքով: Այս մասին կը 
հաղորդեն Artsakhpress.am-է։

ՀՀ գլխաւոր դատախազին ուղղուած նամակին 
մէջ ըսուած է.

«Յարգելի՛ պարոն Դաւթեան, ինչպէս գիտէք, 
ամէն տարի Մայիս 9-ին Արցախի մէջ հանդիսա-
ւորութեամբ կը նշուի Յաղթանակի տօնը, Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի եւ 
Շուշիի ազատագրման օրը։ Աւանդոյթի համաձայն՝ 
Ստեփանակերտի եւ Շուշիի մէջ իրականացուող 
տօնակատարութիւններուն հիւր կը դառնան, ի 
թիւս այլ յարգարժան հիւրերու, Արցախի Հանրապե-
տութեան բոլոր նախկին ղեկավարները, մարդիկ, 
որոնք իրենց հսկայական աւանդը ներդրած են 
Արցախեան պատերազմին, կանգնած եղած են մեր 
պետութեան եւ բանակի ստեղծման ակունքներուն 
մէջ, մասնակցած են Շուշիի ազատագրման, կեր-
տած են մեր Յաղթանակը։

ՀՀ նախագահի նստավայրի դարպասները 
աւելի երկար բաց կը մնան այցելուներու համար: 
Այս մասին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վար-
չութենէն։

Մայիս 1-էն փոփոխուած են Հանրապետութեան 
նախագահի նստավայրի վարչական շէնքի 
յարակից տարածք քաղաքացիներու մուտքի ու 
այնտեղէն ելքի ժամերը:

Այսուհետեւ, նախագահի նստավայրի դարպաս-

Հաշուի առնելով, որ Արցախի Հանրապետու-
թեան առաջին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը 
կալանաւորուած է, կը խնդրենք Ձեզ, Մայիս 9-ին 
ընդառաջ, կայացնել համապատասխան որոշում 
անոր խափանման միջոցը փոխելու մասին։

Մենք պատրաստ ենք հանդէս գալու ցանկացած 
հրապարակային երաշխիքով, որ անհրաժեշտ 
կ՝ըլլայ անոր՝ մեկուսարանէն ազատ արձակուելու 
եւ կայանալիք դատավարութեան ողջ ընթացքին 
ազատութեան մէջ ըլլալու համար։

Յոյսով ենք, որ Ձեր որոշումով հնարաւորութիւն 
պիտի ընձեռէք, որպէսզի Արցախի Հանրապետու-
թեան երեք ղեկավարներն ալ ներկայ գտնուին 
Մայիս 9-ի տօնակատարութիւններուն Ստեփանա-
կերտի եւ Շուշիի մէջ, որ, վստահաբար, համերաշ-
խութեան եւ միասնականութեան ազդակ պիտի 
դառնայ ո՛չ միայն մեր հասարակութեան, այլեւ 
ամբողջ աշխարհի ու նաեւ հակառակորդի համար։

Յարգանքով՝
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ 
Բակօ Սահակեան
Արցախի Հանրապետութեան երկրորդ նախագահ 
Արկադի Ղուկասեան»

ները հանրութեան համար աշխատանքային, ինչ-
պէս նաեւ Շաբաթ օրերուն բաց կ՝ըլլան ժամը 
18:00-22:00–ն, իսկ Կիրակի օրերուն՝ ժամը 12:00-
22:00: Այդ ընթացքին այցելուները կրնան ազատ-
օրէն մուտք գործել նստավայրի վարչական շէնքի 
բացօթեայ տարածք եւ յարակից այգի:

Պատուոյ պահակախումբի հերթափոխութիւնը, 
որ կ՝ուղեկցուի հանդիսաւոր արարողութեամբ, կը 
մնայ անփոփոխ եւ տեղի կ’ունենայ Շաբաթ օրերուն 
ժամը 18:00-ին, 19:00-ին եւ 20:00-ին, իսկ Կիրակի 
օրերուն՝ ժամը 12:00-ին, 13:00-ին եւ 14:00-ին:

Երեւանի քաղաքապետը որոշած է անակնկալ 
ընել բոլորին եւ անսպասելիօրէն բարձրացնել 
քաղաքապետարանի աշխատողներուն, ներառեալ՝ 
իր աշխատավարձը: Ըստ Չորեքշաբթի, 8 Մայիսին, 
Երեւանի աւագանիի նիստին ներկայացուելիք 

նախագիծին՝ Հայկ Մարութեան նախկին 575 
հազար դրամի փոխարէն պիտի ստանայ ամսական 
1 միլիոն 200 հազար դրամ, ճիշդ այնքան, որքան 
կը ստանայ երկրին վարչապետը: Քաղաքապե-
տարանի վարչութեանց պետերը նախկին 346 

հազարին փոխարէն պիտի ստանան 641 հազար 
դրամ: Թաղապետերն ալ չեն մոռցուած. անոնք 
400 հազարի փոխարէն պիտի ստանան 773 հա-
զար դրամ, իսկ անոնց տեղակալները՝ 346 հազարի 
փոխարէն՝ 668 հազար:
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Շուշի. 400 Հոգի, Կանգնած Մթնշաղին, Եւ
Բոլորի Մէջքին Վրայ` Խաչ

¾ç 05

Հատուած Թաթուլ Յակոբեանի ԿԱՆԱՉ ու 
ՍԵՒ. ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՕՐԱԳԻՐ հատորէն

7 մայիս 1992-ի երեկոյեան հայկական ջոկատ-
ները դէպի Շուշի կը շարժէին: Բեմադրիչ Տիգրան 
Խզմալեանը նկարահանած դրուագ մը կը յիշէ. 
«Մինչեւ հիմա մարմինս կը փշաքաղի: Քանի որ 
հայոց եւ ատրպէյճանցիներուն զգեստներուն 
գոյները նոյնն էին, մերոնց մէջքին վիրակապով 
կամ բանով մը գիծ կը քաշէին, որպէսզի իրարմէ 
տարբերակեն: Տղաներն այդ գիծերը խաչաձեւ 
կ’ընէին, որովհետեւ խաչն ամենապարզ երկրա-
չափական տեսքն է: Երբ հրամանը հնչեց` բոլորը 
կանգնեցան: Կը պատկերացնե՞ս, 400 հոգի, 
կանգնած մթնշաղին, եւ բոլորի մէջքին վրայ` խաչ, 
եւ այդ մարդիկ զոհուելու կ’երթային: Ատիկա 
խաչակիր արշաւ էր, եւ զմայլելին այն էր, որ ատիկա 
յատուկ չէր եղած»:

Ղարաբաղեան հրամանատարութիւնը Շուշիի 
գործողութեան մշակման ձեռնամուխ եղած էր 
Խոճալուէն անմիջապէս յետոյ: 28 ապրիլին որոշ-
ւած էին յարձակման հիմնական ուղղութիւնները: 
Գրոհը պէտք է սկսէր 4 մայիսին, սակայն անսպա-
սելի ձիւնին պատճառով քանի մը օրով կը 
յետաձգուի: 7 մայիսին ղարաբաղեան ուժերը 
գրոհը սկսան չորս ուղղութիւններով: Գործողութիւնը 
կը ղեկավարէր Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական 
ուժերու հրամանատար Արկադի Տէր Թադեւոս-
եանը:

Զօրակայանը տեղակայուած էր Շօշ գիւղի 
դրացնութեամբ: Նոյնինքն Շօշէն կը սկսէր գրոհին 
արեւելեան ուղղութիւնը, զոր կը ղեկավարէր Ղա-
րաբաղի ինքնապաշտպանական ուժերու առաջին 
հրամանատար Արկադի Կարապետեանը: Հիւսի-
սային` Ստեփանակերտ-Շուշի ուղղութեան հրամա-
նատարը Վալերի Չիթչեանն էր, հիւսիս-արեւ-
մըտեանինը` (Ճանհասան-Քէօսալար)` Սէյրան 
Օհանեանը: Եուրի Յովհաննիսեանը ղեկավարած 
է «26»-ի յենակէտի (կը գտնուէր Ստեփանակերտի 
մերձակայ Կրկժան գիւղին մօտ) պահեստազօրի 
ռազմական գործողութիւնը: Հարաւային կամ 
Լաչինի ուղղութեան հրամանատարը Սամուէլ 
Պապայեանն էր:

Պապայեանը կը վկայէ. «Գործողութեան մաս-
նակիցներն իրենց վրայ վերցուցած են կրակը, եւ 
վե՛րջ: 8 մայիսի կէսօրէն ետք ազրպէյճանցիք հեռա-
ցան քաղաքէն, իսկ 9 մայիսի առտուն հոն որեւէ 
ազրպէյճանցի չկար: Քաղաքին մէջ դիմադրութիւն, 
մարտեր չեն եղած: Հայկական ուժերը Շուշիի մէջ 
ազրպէյճանցի զինուոր չեն տեսած: Շուշիի մէջ 
գերի ինկած են միայն նկուղներուն մէջ պահուը-
տածները, որոնք տեղեակ չէին, թէ ի՞նչ կը կատար-
ւի: Հայ զինուորը մէկ մեթր առջեւ չէ գացած այն 
հրասայլէն, զոր կրնաք տեսնել` Շուշի այցելելով»:

Հայերն ամէն տարուան 9 մայիսին Շուշիի 
ազատագրման տարեդարձը կը նշեն: Միջոցա-
ռումները կը սկսին Ստեփանակերտի յուշահա-
մալիրէն, կը շարունակուին դէպի բերդաքաղաք 
տանող ոլորաններէն մէկուն քովը, պատուանդանին 
դրուած հրասայլ-յուշարձանին մօտ կարճ կանգառէ 
ետք: 2000-ին այդ նախաձեռնութեան ներկայ 
եղած է բրիտանացի հեղինակ Թոմաս տը Վաալը: 
Յուշարձանին դիմաց կանգնած էին զոհուած հե-
րոսներուն ազգականները: 442 թիւը կրող հրասայ-
լին մէջ մարտի ժամանակ եղած երեք մարդոցմէ 
փրկուած էր հրամանատար Գագիկը: Հրասայլին 
քով կանգնած էին հրասայլի վարորդ Աշոտի այրին` 

Սթելլան եւ տասնամեայ որդին` Յովհաննէսը: 
Սթելլան գունատ էր, դժբախտ եւ անհեթեթօրէն 
երիտասարդ: Նշանառու Շահէնին մեծ մայրը սեւ 
լաչակով էր ու ձեռքի սպիտակ թաշկինակով անդա-
դար կը չորցնէր աչքերը: Յետոյ սկսաւ բարձրաձայն 
հեկեկալ` բռունցքները հրասայլին զարնելով:

Շուշիի ազատագրման տօնական նախաձեռնու-
թիւնները սովորաբար կ’աւարտին 1887-ին կառուց-
ւած Ղազանչեցոց եկեղեցւոյ մէջ մատուցուող Ս. 
պատարագով: 9 մայիս 1992-ի առտուն հայերը 
քաղաք մտած էին: Նկարահանուած պատկերներէն 
կ’երեւի, թէ ինչպէս երջանկութենէն փայլող 
դէմքերով զինուորականները «Կրատ»-ի արկերը 
եկեղեցիէն դուրս կը բերէին ու, ինքնաձիգները վեր 
պարզած, շուրջպար կը բռնէին:

Ղարաբաղեան պայքարի տարեգիրներէն Սամուէլ 
Շահմուրատեանն օրագիրին 11 մայիսի էջին մէջ կը 
գրէ. «Քաղաքը հիմնականին մէջ լաւ պահպանուած 
է, բայց քիչ չեն սեւցած փլատակները, հոս-հոն մեծ 
հրդեհներ են, ծուխը բռնած է երկինքը: Ցեխ, ծուխ, 
բեռնատարներու աղմուկ, թալա՛ն, թալա՛ն… Կը 
կրեն, կը կրեն. ինքնաշարժներով, սայլակներով, 
ուսի վրայ, ձեռքին, նոյնիսկ` էշով, ձիով, կը կրեն` 
ինչ որ պատահի. հագուստ, կահոյք, գորգեր, հե-
ռատեսիլ, սառնարան, սննդամթերք, ելեկտրաջա-
հեր, ամանեղէն, տաշտեր, ահա՛ բարձր բարձած 
բեռնատարը դաշնամուր տարաւ: Հպարտ-ուրախ 
են ազատամարտիկները: Հաւաքուած են եկեղեցւոյ 
մէջ եւ շուրջ: Երգ, պար, կրակոցներ: Եկեղեցւոյ 
բակին մէջ մատաղ կ’ընեն, ոչխարը մորթեցին ու 
սկսան արիւնով խաչ քաշել մէկը միւսի ճակատին: 
Ազատամարտիկները յաղթած են, մնացածները 
թալանով զբաղած են»:

Խզմալեանն այսօրուան պէս կը յիշէ. «Շուշին 
մերոնք հրկիզեցին, վախ կար, չէին հաւատար, որ 
մեզի կը մնայ, եւ գիւղացիներուն մօտ կար հաւա-
տամք, որ ազրպէյճանցին այրած տան մէջ չ’ապրիր, 
այսինքն` կը հրկիզեն, որ ատրպէյճանցին ետ չգայ, 
կը հասկնա՞ս: Կը յիշեմ հարիւրապետ մը, որ կը 
վազէր, կը պոռար. «Ապուշնե՛ր, ի՞նչ կ’ընէք, ասիկա 
ձե՛րն է, հոս ապրելո՛ւ պիտի գաք»:

Տէր Թադեւոսեանը կը պատմէ, որ, իրաւամբ, 
շրջափակման մէջ առնելով Շուշին, կը կարեւորուէր 
քաղաքին մէջ մնացածներուն մէջ խուճապ յառա-
ջացնելու հարցը, որպէսզի ատրպէյճանցիք հեռա-
նան առանց մարտեր մղելու: Այդ նպատակով 
նախապէս ոչնչացուած էին Շուշիի եւ Ստեփա-
նակերտի շրջակայքի ատրպէյճանական բնակա-
վայրերը, բերդաքաղաքը շրջափակման մէջ էր. 
«Շուշիէն առաջ եղած էին Կրկժանը, Մալիպէյլուն, 
Խոճալուն: Այսինքն` կար յաջորդականութիւն, թէ 
ո՛ր բնակավայրը կ’ազատագրենք»:

Չեչէն դաշտային հրամանատար Շամիլ Պա-
սաեւը 1990-ականներուն Ղարաբաղ գացած էր 
սրբազան պատերազմի` ժիհատի: Անոր մուժահէտ-
ները Շուշիէն վերջին հեռացածներէն են: Պասայեւը 
2000-ի յուլիսին Չեչենիոյ լեռներուն մէջ ազրպէյ-
ճանցի լրագրողին կը հաւաստիացնէր, որ Շուշին 
շրջափակման մէջ ինկաւ ատրպէյճանական բա-
նակին մէջ կարգուկանոն եւ ղեկավարութիւն չըլլա-
լու պատճառով. «Հոն 4 մուժահէտ եւ 11 ազրպէյ-
ճանցի մնացած էր: Գրեթէ բոլորը լքեցին քաղաքը, 
բայց 15 հոգիով մէկուկէս օր կը պաշտպանէին, իսկ 
2800 հոգինոց կայազօրն ամէն ինչ ձգեց ու փախաւ: 
Եթէ մէկը կը փախչէր զրահամեքենայով` ան հերոս 
էր, որովհետեւ շատերը նաեւ ծանր զրահամեքե-

նաները կը ձգէին… Պաքու կ’երթային: Շուշին 
պաշտպանած մուժահէտներէս երեքը դեռ ողջ են: 
Շուշին պարզապէս լքուեցաւ: Մօտ 700 հայեր 
սկսան գրոհը, եւ ատիկա միայն արտաքին փայլքն 
էր, խաբուսիկ բան մը: Նման ուժեղ կայազօրով եւ 
այդքան զէնքով, յատկապէս նկատի ունենալով 
Շուշիի դիրքը, հարիւր հոգին կրնար դիւրութեամբ 
ամբողջ տարի մը անառիկ պահել քաղաքը: Որեւէ 
կազմակերպուածութիւն չկար: Այսօր կարելի է 
զօրավար մը կամ նախարար մը ձերբակալել եւ 
ըսել` դո՛ւն դաւաճանեցիր, դո՛ւն յանձնեցիր, դո՛ւն 
ծախեցիր: Պարապ խօսակցութիւններ են: Որեւէ 
ղեկավարում չկար, ոեւէ մէկը որեւէ բանի համար 
պատասխանատու չէր»:

Հետագային Պաքուն շրջանառութեան մէջ դրաւ 
այն վարկածը, թէ հայկական ուժերը Շուշին ո՛չ թէ 
գրաւած են, այլ` առանց կռիւներու զայն ստացած` 
ատրպէյճանական ռազմական հրամանատարու-
թեան եւ քաղաքական իշխանութեան դաւաճանու-
թեան պատճառով: Ճիշդ այդ վարկածով կ’ընթա-
նար պաշտպանութեան նախկին նախարար 
Ռահիմ Ղազիեւի դատավարութիւնը: Անշուշտ, 
իրականութեան մօտ են այն պնդումները, որ Շու-
շիի մէջ մարտեր չեն ընթացած, իսկ նկարահա-
նումները ո՛չ թէ Շուշիի, այլ` քաղաքի մատոյցներուն 
մէջ եղած են:

Ռազմական գործողութեան ժամանակ ղարա-
բաղեան կողմը տուած է 58 զոհ, որոնցմէ ո՛չ մէկը` 
Շուշիի մէջ: Հայերը հակառակորդին թոյլ տուած են 
հեռանալ Շուշի-Լաչին ճամբայով:

Շուշին դաւադրաբար յանձնելու ամբաստանու-
թեամբ մեղադրուող Ղազիեւը դատավարութեան 
ընթացքին հաստատած է, որ 1992-ի մայիսին 
Շուշիի եւ շրջակայքին մէջ տեղակայուած էր 2500-
3000 զինուոր, «Թէ.-72» տեսակի 3 հրասայլ, «Թէ.-
55» տեսակի մէկ հրասայլ, 12 հրասայլ, 3 «Պէ. Էմ.-
21» տեսակի համազարկային «Կրատ» համակարգ 
6000 արկով, 3 թնդանօթ, 4 միաւոր «Ալազան» 
համակարգ, 30 միաւոր «Իկլա» եւ «Սթրելա-2» 
զենիթա-հրթիռային համալիր, 20 միաւոր 82 մմ.
նոց ականանետ, 50 միաւոր ձեռքի ականանետ, 
աւելի քան 5 միլիոն ռազմամթերք:

Սամուէլ Պապայեանը կը պատմէ. «Շուշին 
գրաւեցինք մարտավարութեամբ, ո՛չ թէ պարզապէս 
բիրտ ուժային եղանակով: Փորձեցինք հակառա-
կորդը վերցնել օղակի մէջ, եւ երբ օղակն արդէն կը 
փակուէր, ու շրջափակման մէջ մնալու վտանգ կար` 
ատրպէյճանական զօրքի եւ քաղաքացիական 
բնակչութեան մէջ խուճապ սկսաւ: Սա՛ էր հիմնական 
պատճառը, որ հակառակորդը լքեց Շուշին: Նոյն 
մարտավարութիւնը կիրառուած է նաեւ միւս 
գործողութեանց ժամանակ: Մենք հնարաւորինս 
խուսափած ենք դէմ առ դէմ պատերազմ մղելէ եւ 
մարտավարական քայլերու դիմած ենք. հարուածած 
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²Û³ùë ºõ ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ»óÇÝ
ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ³é³çÇÝ 

ÙñóáõÙÇÝ« §²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë« §àõ³ÛÃ Ð³ñÃ È¿ÛÝ¦Ç 
íñ³Û Ùñó»ó³õ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ÇÝ ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ« 
ë³Ï³ÛÝ §²Û³ùë¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ¹³ñÓ»³É ·áñÍ»óÇÝ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí »õ 
15-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ îáÝÝÇ ì³Ý î¿ äÇù Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« 
Ù³ñáùóÇ ¼ÇÛ¿ËÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²Ý·ÉÇ³óÇ ø¿ÛÝÇ »õ ùáñ¿³óÇ Ð¿ûÝÏ ØÇÝ 
êáÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí Çñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ 
§ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç íñ³Û »õ ËáõÙµÁ å³ñïáõ»ó³õ 0-1 Ñ³ßÇõáí£

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §ø³Ù÷ Üáõ¦Ç íñ³Û Ùñó»ó³Ý 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý »õ ²Ý·ÉÇáÛ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
ÁÝÃ³óù£ úñáõ³Ý Ñ»ñáëÝ»ñÝ ¿ÇÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç êáõñ³¿½Á »õ Ø»ëëÇÝ£ 26-
ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÈáõÇë êáõ³ñ¿½ Ýß³Ý³Ï»ó §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« 
ÄáñïÇ ²Éå³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç 
Ï³½Ù¿Ý Ð»ÝïÁñëÁÝ ÷áË³ñÇÝ»ó ø»ÛÃ³Ý« üÇñÙÇÝûÝª ìÇÛÝ³ÉïáõÙÁ »õ 
úñÇ×ÇÝª ØÇÉÝÁñÁ« ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃ»³Ý£ ²Ûë ÏÇë³Ë³ÕÇ 
75¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-0« ÇëÏ 82-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø»ëëÇ Ýß³Ý³Ï»ó ·»Õ»óÇÏ ÏáÉ ÙÁ ³½³ï Ñ³ñáõ³Íáí£ ²Ûë 
Ù¿ÏÁ Çñ 600-ñ¹ ÏáÉÝ ¿ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç Ñ»ï£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Û³ÕÃ»ó 3-0 
Ñ³ßÇõáí »õ Ù»Í ù³ÛÉ ÙÁ ³é³õ ¹¿åÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É Ú³ÕÃ»ó ì³É»ÝëÇ³ÛÇÝ

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« 
§²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßïÇÝª §¾ÙÇñ¿Ûó êÃ³ïÇáõÙ¦Ç íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó êå³ÝÇáÛ 
½ûñ³õáñ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óùáí« 
ë³Ï³ÛÝ §ì³É»ÝëÇ³¦Ý ëÏë³õ ³õ»ÉÇ íï³Ý·³õáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ 
Ï³½Ù³Ï»ñå»É »õ 11-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ýñ³Ýë³óÇ ØáõùÃ³ñ îÇ³Ë³åÇ 
Ýß³Ý³Ï»ó ÑÇõñ»ñáõÝ ÏáÉÁ« èáïñÇÏáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ 
ä³ï³ëË³ÝÁ ãáõß³ó³õ£ üñ³Ýë³óÇ È³ù³½¿Ã 18-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ« úå³Ù»Û³ÝÏÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ÆëÏ 25-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ È³ù³½¿Ã Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-1« Ê³ù³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 75-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 
÷áË³ñÇÝ»Éáí ¾û½ÇÉÁ£ ÇëÏ 90-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ úå³Ù»Û³ÝÏ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 
3-1« øáÉ³ßÇÝ³óÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ²ÛëåÇëáí §²ñë»Ý³É¦ Ï³ñ»õáñ 
ù³ÛÉ ÙÁ ³é³õ ¹¿åÇ ³õ³ñï³Ï³Ý£ 

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ ýñ³ÝùýáñÃ ¬ â»ÉëÇ 1-1 
§â»ÉëÇ¦ ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 64% Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ
ÏáÉ»ñ©È©ºáíÇã 23« ÷áË©øáëÃÇã ¬ ö»ïñû 45« ÷áË©ÈáýÃÁë¬âÇù

ÈÇµÝ³ÝÇ ´³Å³Ï

²É ²ÑÁï Ð³ë³õ ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 
¬ è³ëÇÝÏ ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 1-0« ¬ ²É ê³ý³ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0-1

¬ ÂñÇ÷áÉÇ ¬ ²É ²ÑÁï 0-1 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ« ÏáÉ©Ø©êÇÉ³ ëË³É©110
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

´³Ý³Ýó ºõ öÇõÝÇÏ Ú³ÕÃ»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 31-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç« 7-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ Î³å³ÝÇ §¶³ÝÓ³ë³ñ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³õ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï 
ï³ñ³õ£ ²é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ å³Ñ»ó §öÇõÝÇÏ¦Á« áñ Û³ÕÃ»ó 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ ÎÇõÙñÇÇ §ÞÇñ³Ï¦ÇÝ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ÙñóáõÙÝ»ñÁ©

¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý ¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 2-1
ÏáÉ»ñ©î©ØÇÝ³ë»³Ý 6« ¶©Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý 19 ¬ È©úÏ³Ý³ 89
¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ ¬ ´³Ý³Ýó 1-3
ÏáÉ»ñ©Æù»ãáõùíáõ 80 ¬ ´³ñ»Ï³Ù»³Ý 22« Ø»ÉùáÝ»³Ý 77« ÎÉÇßÇã 90+3
¬ öÇõÝÇÏ ¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ 2-0« ÏáÉ»ñ©Ä»ëÃ³ùáí 5« ØÇñ³Ý»³Ý 89
- ²ñ³ñ³ï ¬ ²ñó³Ë 2-1
§²ñó³Ë¦ 21 Ï¿ïáí ÏÁ ·ñ³õ¿ 8-ñ¹ ¹ÇñùÁ« ÙÇÝã §²ñ³ñ³ï¦ 18 Ï¿ïáí ÏÁ 

·ñ³õ¿ í»ñçÇÝª 9-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ 
¸³ë³õáñáõÙ©1-öÇõÝÇÏ 52 Ï¿ï 38-28« 2-´³Ý³Ýó 49 Ï¿ï 40-26« 

3-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 49 Ï¿ï 47-27« 4-²É³ßÏ»ñï 46 Ï¿ï 31-20£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³« ²ÃÉ»ÃÇùû ºõ ê»õÇÛ³ ä³ñïáõ»ó³Ý
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 

36¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ê»ÉÃ³ 
î¿ ìÇÏû¦ ¬ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ÙñóáõÙÁ£  ²é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý 
¹áõñë Ïñ»ó Çñ »ññáñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ« »ñµ ½Çç»ó³õ 15-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
ìÇÏû ù³Õ³ùÇ §ê»ÉÃ³¦ÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ê»õÇÛ³ ¬ È»Ï³Ý¿ë 0-3« ¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 4-1
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 3-0
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 2-0
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ÄÇñáÝ³ 2-0« ¬ Ðáõ»ëù³ ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2-6
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 3-2
ÏáÉ»ñ©Ø©îÇ³½ 2« 49« Ê»ëáõë ì³Û»Ëû 40 ¬ Øáñ»Ýû 11« Ê©øáëÃ³ 90+4
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 1-0

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³Ûù³ñ ØÇÝã»õ ì»ñçÇÝ Ð³Ý·ñáõ³Ý
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ åÇïÇ áñáßáõÇ í»ñçÇÝª 

38-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« áñáíÑ»ï»õ Ý³Ë³í»ñçÇÝª 37-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 8-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ¦ÇÝ ¹¿Ù£ 
ØñóáõÙÇÝ ïÇñ³å»ï»ó §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý 61 ³é Ñ³ñÇõñ 
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£ ØñóáõÙÇÝ ÙÇ³Ï ÏáÉÁ Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃÇ¦Ç øáÙ÷³ÝÇÝ 
70-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« È³÷áñÃÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §²ñë»Ý³É¦Ç 
ÙñóáõÙÇÝ« ØËÇÃ³ñ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿çÝ ¿ñ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 77-
ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ÜÇõù»ëÁÉ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 2-3
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 1-0
¬ â»ÉëÇ ¬ àõ³ÃýÁñï 3-0« ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 1-0
¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 1-1
ÏáÉ»ñ©Øå»Ý½³ 60 ¬ Ø³ùÂáÙÇÝ³Û 8
¬ ²ñë»Ý³É ¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 1-1
¸³ë³õáñáõÙ©1-Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 95 Ï¿ï 91-22« 2-ÈÇíÁñ÷áõÉ 94 Ï¿ï 87-

22« 3-â»ÉëÇ 71 Ï¿ï 63-39« 4-ÂáÃÁÝÑ¿Ù 70 Ï¿ï 65-37« 5-²ñë»Ý³É 67 Ï¿ï 70-
50« 6-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©66 Ï¿ï 65-52£

 
Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõë Ð³õ³ë³ñ»ó³õ ø³Õ³ùÇ î»ñåÇÇÝ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 35¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÂáñÇÝû ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇª §ºáõí»ÝÃÇõë¦ ¬ §ÂáñÇÝû¦ 
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ£ ²ËáÛ»³Ý §ºáõí»ÝÃÇõë¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
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Ùñó»ó³õ 7-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÂáñÇÝû¦Ç ¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1-1 
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ 17-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ÂáñÇÝû¦Ç ÈáõùÇãÁ Ýß³Ý³Ï»ó 
³é³çÇÝ ÏáÉÁ«  ÇëÏ øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 84-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ê÷ÇÝ³óáÉ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ¾Ù÷áÉÇ ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 1-0« ¬ ØÇÉ³Ý ¬ äáÉáÝÇ³ 2-1
¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ä»ñÏ³Ùû 1-3
¬ àõïÇÝ»½¿ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 0-0
¬ Ö»Ýáí³ ¬ èáÙ³ 1-1« ¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ø³ÉÇ³ñÇ 2-1
¸³ë³õáñáõÙ©1-ºáõí»ÝÃÇõë 89 Ï¿ï 69-25« 2-Ü³÷áÉÇ 73 Ï¿ï 66-31« 

3-ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 63 Ï¿ï 52-28« 4-²Ã³É³ÝÃ³ 62 Ï¿ï 71-43« 5-ØÇÉ³Ý 59 Ï¿ï 
49-34£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ÎÆê²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 22£00 ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (1) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (4)
Ð²Ú²êî²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ ²ô²ðî²Î²Ü
Ä³ÙÁ 18£30 ²É³ßÏ»ñï (4) ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ (5)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 6¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 01£15 Îñ»ÙÇû (2) ¬ àõÇí»ñë©ø³ÃáÉÇù³ (3)
Ä³ÙÁ 01£15 øñáõ½»Ûñû (1) ¬ ¾Ù»É¿ù (2)
Ä³ÙÁ 03£30 ö³ÉÙ»Ûñ³ë (1) ¬ ê³Ý Èáñ»Ý½û (2)
Ä³ÙÁ 03£30 ö»ÝÇ³ñáÉ (2) ¬ üÉ³Ù»ÝÏû (1)
øàö² êàôî²ØºðÆø²Ü²ÚÆ ²©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 23£00 ¾ëÃáõï©î¿ Ø»ñÇï³ (ì»Ý©) ¬ ²ñÅ»ÝÃÇÝáë ÄáõÝÇÁñ½ (²ñÅ©)
²ðÄ²ÜÂÆÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/32-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 23£10 ä»ÉÏñ³Ýû (22) ¬ î»÷áñÃÇíû èÇ»ëÃñ³ (´©¸³ë©)
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 5¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 13£00 ê³Ýýñ»ãã¿ ÐÇñáßÇÙ³ (1) ¬ Îáõ³ÝÅáõ ¾íÁñÏñ³Ýï¿ (2)
Ä³ÙÁ 14£30 Þ³ÝïáÝÏ ÈáõÝ»ÝÏ (1) ¬ ÎÇ¿ûÝÏÝ³Ù (3)
Ä³ÙÁ 15£45 ÄáÑáñ î³ñáõÉ (4) ¬ ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (2)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ öÈ¾Ú úüÆ 5-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 03£00 ØÇÉáõáùÇ ä³ùë (1) - äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (4)
Ä³ÙÁ 05£30 ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (1) - ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (4)
ÂºÜÆêÆ Ø²îðÆîÆ Ø²êÂÀð¼Æ Øðò²Þ©1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 15-ñ¹ îÇïÕáëÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõ 5-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 82-67
ÆëÏ 6¬ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ - ä¿ÛñáõÃ 89-83
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 4-2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ 

2019-Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ« áñ ËáõÙµÇÝ 15-ñ¹ ïÇïÕáëÝ ¿£

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Ճափոն Հայաստանին Հրշէջ Մեքենաներ Կը Տրամադրէ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան արտակարգ իրավիճակներու նախարա-
րութեան կեդրոնին մէջ ներկայ գտնուած է Ճափոնի միջազգային համագոր-
ծակցութեան գործակալութեան (JICA) կողմէ Հայաստանին տրամադրուած 
հրշէջ մեքենաներու ներկայացման արարողութեան: Ճափոն Հայաստանին 
տրամադրած է 14 հրշէջ մեքենայ, 3 սանդուղքաւոր մեքենայ եւ 1 կարգավար 
մեքենայ:

Իր խօսքին մէջ, վարչապետ Փաշինեան երախտագիտութիւն յայտնած է 
Ճափոնի կառավարութեան Հայաստանին տրամադրուող օգնութեան եւ 
տարիներ շարունակ ցուցաբերուող ֆինանսական եւ տեխնիկական օժան-
դակութեան համար: «… Համաձայն այդ ծրագրի` Ճափոնի կառավարութիւնը 
Հայաստանին, ընդհանուր առմամբ, պիտի տրամադրէ 36 միաւոր հրշէջ 
մեքենայ, 3 միաւոր սանդուղքաւոր մեքենայ, շարժական արհեստանոցներ եւ 
պահեստամասեր, որոնք պիտի համալրեն վերոնշեալ մարզերու տեխնիկական 
հիմքը։ Ծրագրի արժէքը կը կազմէ շուրջ 14,5 միլիոն տոլար». տեղեկացուցած 
է ան:

Շուշի. 400 Հոգի, Կանգնած Մթնշաղին, 
Եւ Բոլորի Մէջքին Վրայ` Խաչ
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ենք այն ուղղութիւններով, ուր հակառակորդը մեզ չէր սպասեր, մնայուն 
կերպով փորձած ենք զգացնել տալ, որ եթէ թշնամին երկու ժամ շուտ չհեռանայ 
դիրքերէն` շրջափակման մէջ պիտի իյնայ: Այս մարտավարութեան շնորհիւ, 
անհամեմատ նուազ կորուստներ ունեցած ենք, թէեւ, սովորաբար, յարձակող, 
ազատագրող կողմին կորուստները շատ կ’ըլլան»:

Զրահամեքենաները 7-լոյս 8 մայիսի գիշերը հեռացած են Շուշիէն: Դասակի 
հրամանատար Թարլան Զուլֆուկարովը խոստովանած է, որ մարտական 
մեքենաները 8 մայիսին լքեցին քաղաքը: Նոյն օրը առտուն Էլպրուս Օրուճեւը, 
որուն զօրագունդին վրայ էր դրուած քաղաքին պաշտպանութիւնը, Զարիսլուի 
ուղղութեամբ երկու հրասայլ եւ երկու զրահամեքենայ կ’ուղարկէ, որոնք կ’ոչն-
չացուին, անձնակազմը կը սպաննուի, ինչ որ Շուշիէն խուճապային փախուստի 
նոր ալիք կը յառաջացնէ: Նոյն օրը երեկոյեան Օրուճեւը զինուորականներու 
երկու «Քամազ»-ներով կը մօտենայ «անցարգել»-ներուն եւ կը հրամայէ 
հեռանալ քաղաքէն: Ան իր հրամանը կ’արդարացնէ անով, որ հայերը արդէն 
Շուշի մտած են ու քաղաքային բանտին շրջակայքը դիրքաւորուած: Քանի մը 
տասնեակ զինուորներու ցուցումներէն պարզուած է, որ անոնց որոշ մասը 
մերժած է դիրքերը լքել:

«Քաղաքէն 8 զինուորներու եւ Օրուճեւի հետ հեռացած վերջին անձն էի: 
Օրուճեւը ամբողջ քաղաքը շրջեցաւ, եւ համոզուելով, որ մէկը չէ մնացած, ինծի 
հրամայեց արագօրէն հեռանալ»,  խոստովանած է Շուշիի ոստիկանութեան 
բաժանմունքի աշխատակից Շիւքիւր Ռասուլովը:

Տէր Թադեւոսեանը Շուշիի ազատագրումը նախեւառաջ կը նկատէ ո՛չ թէ 
յաղթանակ, այլ` յաջողութիւն, զոր ունէր իր առաջին դէմքերը. «Աշոտ Ղուլեան, 
Վալերի Չիթչեան, Եուրի Յովհաննիսեան, Վլատիմիր Բալայեան: Մէկու մը 
անունն ալ նշեմ, ողջ-առողջ է, որ պէտք է բարձրագոյն պարգեւի արժանանար. 
ան Վալերի Բալայեանն է, որ խորհրդարանին մէջ Պաշտպանութեան հարցե-
րու յանձնաժողովի նախագահն էր, բայց նաեւ ռազմական գործողութիւնները 
կը ղեկավարէր: Օրինակ, Մալիպէյլուն ան ազատագրեց: Պէտք է ճանչնալ 
բոլորը, միայն այդպէ՛ս կ’իմանանք ճշմարտութիւնը: Կեանքը դաժան է: Երբեք 
չեմ մոռնար երիտասարդ մը` Դաւիթաշէնի Արսէնը` լուռ, խաղաղ տղայ մը: 
Անգամ մը, երբ մենք իսկ ուտելու բան մը չունէինք, կին եւ երեխայ գերիներուն 
ան հաց ու շաքար տարած էր: Այդպիսի՛ մարդը կրնայ հերոսութիւն ընել»:
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9 Ուտեստ, որ Պէտք է Համտեսել Հայաստանի Մէջ. National Geographic-ը 
Անդրադարձած է Հայկական Խոհանոցին

«National Geographic»-ի ռուսական ծառայու-
թիւնը անդրադարձած է Հայաստանին՝  ներկա-
յացնելով հայկական խոհանոցի լաւագոյն ուտեստ-
ները: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

«Հայկական խոհանոցը միայն խորովածն ու 
լաւաշը չէ, անիկա նաեւ քեալան է, գաթան եւ մեծ 
թիւով ուտեստներ, որոնց մասին դուք երբեւէ չէք 
լսած, եթէ չէք այցելած Հայաստան: Ուտեստը այս-
տեղ կը պատրաստուի ոչ միայն երեւակայութեամբ, 
այլեւ հոգիով եւ ատով կարելի է համոզուիլ՝ ըլլալով 
Երեւանի ու այլ քաղաքներու իւրաքանչիւր ճա-
շարանի մէջ: Պարզապէս եկէք եւ կազմակերպեցէք 
կենցաղային շրջագայութիւն»,- ըսուած է յօդուածին 
մէջ:

National Geographic-ը կը ներկայացնէ 9 ուտեստ, 
որոնք անպայման պէտք է համտեսել Հայաստանի 
մէջ:

Հարիսա
Անիկա Հայաստանի 

ազգային ուտեստն է: Կը 
համարուի, որ ցորէնով 
պատրաստուած ճաշը, 
որուն մէջ առկայ է հաւ, 
հալած կարագ, օգնած է 
հայերուն գոյատեւելու 
սովի տարիներուն: Այս 

ճաշատեսակը պատրաստելը բաւական պարզ է, 
սակայն անիկա բաւական յագեցնող է: Անհրաժեշտ 
է ըլլալ շատ անօթի, որպէսզի կարենաս ուտել 
ամբողջ պնակը:

 
Ժենգեալով հաց
Անիկա կը համարուի 

արցախեան խոհանոցի 
այցեքարտը: Կ՝ենթադրէ 
հաց` լեցուած տարատե-
սակ կանաչիներով: 
Ժենգեալով հացը կը 

պատրաստեն գարնան եւ աշնան: Տարուան եղա-
նակէն կախուած է, թէ ինչ կանաչեղէնէ բաղկացած 
պիտի ըլլայ հացին միջուկը:

Գաթա
Ասիկա հայկական 

աւանդական աղանդեր է՝ 
կլոր գաթա` նրբահամ վանի-
լային համով: Բաղադրա-
տոմսի յստակ չափանիշ 
գոյութիւն չունի: Հայաս-
տանի տարբեր տարածք-
ներու մէջ գաթայի բա-

ղադրութիւնն ու համը խիստ կը տարբերին մէկը 
միւսէն: Գաթան պարտադիր ուտեստ է հայկական 
ամանորեայ սեղանին:

 
Ղափամա
Ղափաման պարզապէս ուտեստ չէ, անիկա 

հրաշալի համ ունի ու շատ գեղեցիկ է: Կը մատուցուի 
դդումի մէջ: Թէեւ դդումը կախարդանքով կառքի չի 
վերածուիր, սակայն հիւրերը կը վերցնեն իրենց 
հեռախօսները ու կը սկսին լուսանկարել զայն: 
Աւանդոյթին համաձայն Ղափան մատուցուած է 
հարսանեկան արարողութիւններու ժամանակ` իբ-
րեւ առատութեան նշան:

Տոլմա
Հայաստանի մէջ տոլ-

ման կը պատրաստուի 
միսով, որ կը փաթթուի 
կաղամբի կամ խաղողի 
տերեւներու մէջ: Այս 
աւանդական ճաշատե-
սակին համար նախ-
ընտրելի է կովու միսը, 
բրինձը, սոխը, կանաչե-
ղէնը եւ սեւ պղպեղը: Անիկա կը մատուցեն մա-
ծունով:

 Քեալա
Պատկերացուցէք 

այսպիսի պատկեր. հայ-
կական սեղան, դուք 
հաճոյքով կ՝ուտէք սու-
ճուխ, եւ պաստրմա, 
խորոված ու յանկարծ 
ներս կը բերեն ցուլի 
եփած գլուխ: Անիկա 
քեալան է: Ասիկա եղած 
է աղքատներու ուտես-
տը, որ Գիւմրի քաղաքին մէջ դարձած է կենցաղային 
ուտեստ: Բաղադրութեան մէջ կը մտնէ ամէն ինչ` 
լեզուն, ուղեղը, նոյնիսկ` աչքերը: Յիշեցէք, որ ու-
տեստը պէտք է նախօրօք պատուիրել, որովհետեւ 
գլուխը կ՝եփուի մօտ 8 ժամ:

 
Պաստրմայով ձուածեղ
Այնպէս չէ, որ այս ուտեստը Հայաստանի կեն-

ցաղային հպարտութիւնը եղած է, սակայն անիկա 
լիովին կրնայ շահիլ բոլոր անոնց սրտերը, որոնց 
համար ամենակարեւոր սնունդը նախաճաշն է:

Խաշ                                                             
Ասիկա հայկական ամե-

նայայտնի ապուրն է` իւ-
ղոտ եւ սննդարար: Անի-
կա կը պատրաստուի կովու 
ոտքերով եւ փորոտիքով, 
կը մատուցեն սխտորի 
հսկայական չափաբաժի-
նով: Կը նշուի, որ խաշը 
կը կարգաւորէ շարք մը առողջական խնդիրներ:

 
Աւելուկով ապուր
Անիկա, իհարկե, այդքան ալ յագեցնող չէ, 

սակայն ունի մեծ ճանաչում: Աւելուկին մէջ կ՝աւել-
ցըւի ոսպ, ձաւար, գետնախնձոր, համեմունքներ: 
Ապուրը կը մատուցուի թարմ լաւաշով:
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Փըրֆէքթ – Էտ Շիրըն «Perfect- Ed Sheeran»
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 
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2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՎԼԱՏԻՄԻՐ ԳՈՒՐԳԷՆԻ ԱԹԱՆԵԱՆ 
(1940)
«Թրիսթան եւ Իզոլտա»
Վլատիմիր Գուրգէնի Աթանեան (1940, Մայիս, Երեւան), հայ խեցեգործ, 
ձեւաւորող, նկարիչ, ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ (1985)։ 
Փրոֆեսոր (1990)։
Քանդակագործ, նկարիչ Արմէն Աթանեանի հայրն է։
1965 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական 
հիմնարկը: Մասնակցած է աւելի քան 180 ցուցահանդէսներու Երեւանի, 
Մոսկուայի, Ռիկայի, Ս. Փեթերզպուրկ, Կալինինկրատի մէջ։
Աշխատանքները կը գտնուին Ֆրանսայի, Իտալիոյ, Հունգարիոյ, Լեհաստանի, Լիբանանի, Գերմանիոյ, Թունիսի, 
Պելճիքայի եւ ԱՄՆ թանգարաններու մէջ։ 1992 թուականին Լոս Անճելըսի մէջ ստեղծած է «Աթանեան արուեստի 
կեդրոն»։
2015 թուականին ծննդեան 75-ամեայ յոբելեանին պարգեւատրուած է Սուրբ Սահակ-Սուրբ Մաշտոց մետալով։

8

2017 թուականի Սեպտեմբեր 22-ին թողարկ-
ւելէն ետք Շիրընի «Perfect» երգը գրաւեց ոչ միայն 
ամերիկեան եւ բրիտանական  հիթշքերթներու 
առաջին դիրքերը, այլեւ միլիոնաւոր երաժշտասէր-
ներու սրտերը։ Երգը յուզիչ եւ զգացողութեամբ լի 
երաժշտական գեղօն է, զոր Շիրըն գրեց ի պատիւ 
իր սիրելի Չերրի Սիպորնին։ 

Երգի նախապատմութիւնը հեղինակը կը պատ-
մէ այսպէս. «Մենք հիւր էինք իմ ընկեր Ճէյմս 
Պլանթին՝ Իպիզայի մէջ գտնուող առանձնատունը։ 
Նախօրէին մեծ խրախճանք մը կազմակերպած 
էինք՝ բազմաթիւ հիւրերով լի։ Երեկոն երաժշտու-
թեամբ ուղեկցելու համար, չեմ գիտեր ինչու, 
միացուցած էին հաուս ոճի երաժշտութիւն, զոր ես 
ուղղակի չեմ կրնար տանիլ։ Ես չէի ուզեր անիկա 
լսել եւ փորձեցի այլ բան միացնել։ Այլընտրանքս 
մեծ չէր։ Միացուցի Future խումբի  March Madness 
երգը, որ որեւէ կապ չունէր ռոմանթիքի հետ, բայց, 
այնուամենայնիւ մենք բոպիկ կը պարէինք այդ 
երգի ուղեկցութեամբ՝ իրարու ձուլուած։ Մենք այդ 
օր այնքան գինովցած էինք, որ մեր շուրջի ամէն 
ինչը ռոմանթիք ու գեղեցիկ կ’երեւէր»։ 

Երգը գրելու ժամանակ Էտ ամբողջութեամբ 
զայն լեցուցած էր իր ապրումներով եւ զգացողու-
թիւններով։ Անիկա իր եւ Չերիի սիրոյ պատմութիւնն 
է, ովքեր դասընկերներ եղած են, զիրար ճանչցած 
են մանկութենէն, բայց սիրահարուած են միայն 
տարիներ անց, երբ կրկին հանդիպած են Նիւ Եոր-
քի մէջ։ 

«Ես երգը գրեցի մէկ գիշերուայ մէջ եւ այնքան 
վստահ էի, որ ամբողջացուցած եմ զայն, որ մէկ 

օրով ձայնագրութեան արուեստանոց վարձեցի, 
գործիքաւորման համար դիմեցի եղբօրս օգնութեան 
ու ձայնագրեցի զայն»,- կը պատմէ Էտ։

Երգը գրելու պահուն Էտի նախորդ երկու եր-
գերը՝ «Thinking out loud » եւ  «Shape of you» արդէն 
մեծ լսարան ունեցող երգեր էին եւ երկար ժամանակ 
կը գրաւէին ամերիկեան եւ բրիտանական հիթշ-
քերթներու առաջին դիրքերը։ Եւ յատկապէս «Thinking 
out loud» երգը շատ տպաւորիչ եւ էտը բնորոշող 
երգ էր։ Ան ամէն ձեւով կը փորձէր  «Perfect» երգը 
գրել այնպէս , որ ան անպայման գերազանցէ 
«Thinking out loud»  երգի փառքը։ Ան կը վախնար 
երգի յաջողութենէն ետք յիշուիլ միայն այս երգով։ 
«Ես կը հասկնայի, որ նման պարագաներուն, 
ինչպէս կը պատահի միշտ, երգը կը սկսի բնորոշել 
երգիչը, ոչ թէ հակառակը։ Ես չէի ուզեր , որ մարդիկ 
Էտ Շիրըն ըսելու ժամանակ անմիջապէս յիշէին 
միայն այս երգը եւ վերջ։ Ես կը վախնայի,  որ այս 
երգը կ'որոշէ իմ յետագայ կեանքս ու երգչային 
ասպարէզս եւ ամենաշատը կը վախնայի «մէկ երգի 
արուեստագէտ» ըլլալէն։ «Thinking out loud » երգը 
զիս շատ բնորոշող երգ է, անիկա ամբողջովին իմ 
ներքնաշխարհիս մասին է, անոր համար «Perfect» 
երգը գրելու ժամանակ ես անոր մէջ դրի ինքզինքս 
ամբողջութեամբ՝ մտքերս, զգացումներս, յոյսերս , 
ապրումներս, երազանքներս, սէրս... ամէն ինչ։ Այս 
երգը սիրոյ խոստովանութիւնս է իմ սիրելիիս»,- կը 
պատմէ Էտ։

Երգը թողարկուեցաւ 2017 թուականի Սեպտոմ-
բեր 22-ին, իսկ ընդամէնը 3 ամիս անց ձայնագրուե-

ցաւ անոր երկու վերաերգուած տարբերակները 
Պէյոնսէի եւ Անտրէա Պոչելլիի հետ եւ կոչուեցան 
«Perfect Duet» (Պէյոնսէի հետ ) եւ «Perfect Symphony» 
(Պոչելլի հետ )։  Այս երկու նոր տարբերակները 
սիրուեցան նոյնքան , որքան նախնականը։ 

Երգի տեսահոլովակի գաղափարի հեղինակը 
նոյնպէս Էտն է. «Ես կ’ուզէի, որ անիկա լեցուած 
ըլլայ ռոմանթիքով եւ քնքշութեամբ, եւ քանի որ 
շատ կը սիրեմ Սուրբ ծննդեան տօները, ուզեցի 
հոլովակն ալ այդ նիւթի շուրջ նկարուի»։

Էտ Շիրըն այս երգի թողարկումով դարձաւ 
առաջին մենակատար երաժիշտը, ով մէկ տարի 
շարունակ իր 3 երգերով մնաց Պիլպորտ Հոթ 100 
հիթշքերթի առաջին դիրքերուն։ 

Թէեւ երգը դեռ երիտասարդ է, սակայն անիկա 
անկասկած երկար տարիներ պիտի լսուի եւ շա-
րունակէ լսուիլ՝  սիրուած մնալով միլիոնաւոր մար-
դոց համար։ Այս եւ նման երգերու երկարակեցութեան 
գաղտնիքը  երաժիշտի անկեղծութիւնն է ունկդրի 
առջեւ եւ անոնց իրական ապրումներն ու հոգին 
երգի մէջ  արտացոլումը։ Ասիկա է, որ կը ստիպէ 
ունկնդիրը  երգը լսէ կրկին ու կրկին։ Վերապրիլ, 

երազել, յուսալ, արարել...
«Փոքրիկս, ես կը պարեմ 

մթութեան մէջ՝ քեզ գրկած
...կը շշնջամ շունչս պահած
-Թանկագինս, հիասքանչ ես 

այս գիշեր...»  
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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

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Արմիս Երգչախումբի Համերգ

Կիրակի, Յունիս 2, 2019

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Սպանիոյ ԱԳՆ Պետքարտուղարը 
Արտայայտուած է Հայաստանի Հետ Վիզային 
Ռեժիմի Ազատականացման Հարցին Շուրջ 
Երկխօսութեան Գործընթացի Մեկնարկի Օգտին

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի արտաքին յարաբերու-
թիւններու մշտական յանձնաժողովի նախագահ Ռուբէն Ռուբինեան, փոխնա-
խագահ Յովհաննէս Իգիթեան, յանձնաժողովի անդամ Արման Բաբաջանեան, 
ՀՀ ԱԺ Հայաստան-Սպանիա բարեկամական խումբի ղեկավար Սօս 
Աւետիսեան Մայիս 7-ին հանդիպած են Սպանիոյ արտաքին գործերու նախա-
րարութեան պետքարտուղար Ֆերնանտօ Վալենսուելայի գլխաւորած 
պատուիրակութեան հետ:

Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնած են ՀՀ Ազգային ժողովի լրատուութեան 
եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն, ողջունելով հիւրերը` յանձնա-
ժողովի նախագահը խօսած է հայ-Սպանական բարի դրացիական յարաբերու-
թիւններու մասին, կարեւորած երկու պետութիւններու միջխորհրդարանական 
կապերու զարգացումը: Կողմերը անդրադարձած են միջազգային խորհրդա-
րանական կազմակերպութիւններու փոխադարձ համագործակցութեան:

Խօսելով ԵՄ անդամ երկիրներու կողմէ Հայաստան-ԵՄ Համապարփակ եւ 
ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագրի վաւերացման գործընթացի 
մասին` Ֆերնանտօ Վալենսուելան վստահեցուցած է, որ Սպանիոյ կողմէ 
փաստաթուղթը եւս շուտով կը վաւերացուի:

Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգաւոր-
ման` յանձնաժողովի նախագահը ներկայացուցած է հայկական կողմի դիր-
քորոշումները, խօսած Արցախի` իբրեւ բանակցային կողմ ներգրաւուելու 
անհրաժեշտութեան մասին:

Ռուբէն Ռուբինեան անդրադարձած է նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան 
միջազգային ճանաչման կարեւորութեան` ընդգծելով, որ Սպանիան դեռ չէ 
ճանչցած զայն:

Իբրեւ ԵՄ անդամ երկրի ներկայացուցիչ` Սպանիոյ ԱԳՆ պետքարտուղարը 
արտայայտուած է Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման 
հարցի շուրջ երկխօսութեան գործընթացի մեկնարկի օգտին:

Հայ խորհրդարանականները խօսած են շարք մը ոլորտներու մէջ հայ-
սպանական համագործակցութեան հնարաւորութիւններու մասին:


