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Աուն Պիւտճէի Համար Արտահերթ Նիստ 
Գումարելու Կոչ Կ’ընէ Խորհրդարանին

¾ç 03
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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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Այսօր Լաւագոյն 
Հնարաւորութիւնները Ունինք 
Ապրելու ու Զարգանալու 
Սեփական Հողի Վրայ. 
Նախագահ Արմէն Սարգսեան

Նախագահ Միշէլ Աուն ստորագրած է հրամա-
նագիր մը, ուր խորհրդարանին կ’արտօնէ բացա-
ռիկ նիստեր իրականացնել Յունիս 1-Հոկտեմբեր 
21 երկարող ժամանակահատուածին՝ վաւերացնելու 
համար 2019-ի պետական պիւտճէին նախագիծը:

Բացառիկ նստաշրջանները առիթ պիտի տան 
խորհրդարանին քննարկելու պիւտճէի նախագիծը, 
զոր կառավարութիւնը հաստատեց անցեալ Եր-
կուշաբթի։ Այս մասին կը տեղեկացնէ նախագահի 
գրասենեակը:

Խորհրդարանը տարեկան կ’իրականացնէ եր-
կու հերթական նստաշրջան` Մարտի երրորդ շա-
բաթէն մինչեւ Մայիսի վերջ եւ Հոկտեմբերի վերջէն 
մինչեւ Դեկտեմբերի վերջը:

Կ’ակնկալուի, որ խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ 
պիւտճէի կոմիտէն քննարկէ պիւտճէի նախագիծը, 
հաստատէ զայն, այնուհետեւ ներկայացնէ Գլխաւոր 
ասամպլէային:

Արտահերթ նիստին ընթացքին խորհրդարանը 
պիտի քննարկէ նաեւ այլ օրէնքներու նախագիծեր, 
որոնք արդէն իսկ կը գտնուին Գլխաւոր ասամպլէայի 
մօտ:

Նախագահի գրասենեակը յայտարարեց, որ 
Աունի որոշումը ստորագրելը իրականացած է խոր-
հըրդարանի խօսնակ Նեպիհ Պըրրիի եւ վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի հետ քննարկումներէ ետք: Ըստ 
Պըրրիի՝ խորհրդարանին անհրաժեշտ է մէկ ամիս 
ժամանակ, վաւերացնելու համար կառավարութեան 
կողմէ հաստատուած պիւտճէի նախագիծը:

Պըրրի. Կառավարութիւնը Պէտք է 
«Արտակարգ Դրութիւն» Յայտարարէ

Վարչապետ Նեպիհ Պըրրի տեղական լրատուա-
միջոցներուն յայտնեց, թէ Լիբանանի կառավա-

րութիւնը՝ 2019-ի պիւտճէի ընդունումէն ետք՝ պէտք 
է «արտակարգ դրութիւն» յայտարարէ, որպէսզի 
հնարաւորինս շուտ իրականացուին բարեփոխում-
ները։ Այս մասին կը յայտնէ The Daily Star-ը։

«Պիւտճէի ընդունումէն ետք կառավարութիւնը 
պէտք է դիմէ վերանորոգման, որ կը պահանջէ ար-
տակարգ դրութեան յայտարարագիր»,- ըսաւ 
Պըրրի:

Պըրրիին մօտ գտնուող այլ աղբիւր մը յայտնեց, 
որ անոր արտայայտութիւնը ունի փոխաբերական 
իմաստ եւ կը միտի կառավարութեան աշխատանքը 
արագացնել, ոչ թէ իրական արտակարգ դրութիւն 
յայտարարել։

Ըստ Պըրրիի՝ Լիբանանի ելեկտրականութեան 
ոլորտի վերակենդանացման եւ թափօններու կա-
ռավարման հարցի լուծման նպատակով կառավա-
րութեան կողմէն հաստատուած ծրագիրը իրակա-
նացնելը նախագիծերէն ընդամէնը երկուքն են, 
որոնք պէտք է առաջնահերթ դառնան պիւտճէի 
ընդունումէն ետք:

Երկուշաբթի օր նախագահ Միշէլ Աուն անդրա-
դարձած էր կառավարութեան կողմէ հաստատուած 
պիւտճէի նախագիծին ̀քննարկելու եւ վաւերացնելու 
համար, իսկ Երեքշաբթի ան ստորագրած է հրա-
մանագիր մը, որ խորհրդարանին պիտի արտօնէ 
բացառիկ նիստեր իրականացնել Յունիս 1-Հոկ-
տեմբեր 21 երկարող ժամանակահատուածին` 
քննարկելու այդ փաստաթուղթը:

Պըրրի գոհունակութիւն յայտնեց պիւտճէի 
վաւերացման համար, որ պակասուրդը կրճատեց 
համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) 11.5-էն մինչեւ 
7.59 տոկոս: Այնուամենայնիւ, ան ըսաւ. «Ատիկա 
ձեռք բերուած նուաճում մըն է»:

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան ուղերձ յղած է Հանրապետութեան տօնի 
առթիւ:

«Սիրելի հայրենակիցներ,
Ջերմօրէն կը շնորհաւորեմ Հանրապետութեան 

տօնի առթիւ:
Հայ ժողովուրդը այսօր կը նշէ դարերու պատ-

մութիւն ունեցող իր պետականութեան վերա-
կանգնման տօնը` հայ ժողովուրդի պայքարն ու 
ձեռքբերումները, անկոտրում ոգիի յաղթանակը 
խորհրդանշող մեր Հանրապետութեան տօնը:

Հայկական ինքնութեան ձեւաւորման, հայոց 
պետականութեան կերտման ու կայացման ըն-
թացքին հայ ժողովուրդի անցած ուղին հերոսական 
է ու փառաւոր` մեր կորուստները միայն ամրա-
պընդած են մեր ապրելու ձգտումը, մեր միտքն 
ուղղուած եղած է ստեղծելուն, մեր ուժը` խաղա-
ղութիւն հաստատելուն:

Երախտապարտ ըլլանք բոլոր այն մարդոց, 
որոնք 1918 թուականին կերտեցին Հայաստանի 
առաջին Հանրապետութիւնը, 1920 թուականէն ի 
վեր` Խորհրդային Հայաստանը, իսկ 1991 թուակա-
նին կրկին ծնունդ տուին անկախ Հայաստանի 
Հանրապետութեան, բոլոր անոնց, որոնք շուրջ երեք 
տասնամեակ պահպանած են ու կը պահպանեն 
զայն:

Հայաստանի եւ հայ ժողովուրդի անվտանգու-
թեան ապահովումն ու կայուն զարգացումը համազ-
գային նշանակութեան խնդիր են: Իսկ համազգային 
խնդիրները կրնան լուծուիլ միայն համազգային 
ջանքերով` Հայաստանի, Արցախի ու սփիւռքի ողջ 
կարողութիւնները ու ներուժը օգտագործելով:

Մենք պէտք է ձեւաւորենք Միասնական Ազգա-
յին օրակարգ` ընդհանուր կենսական նշանակութիւն 
եւ կարեւորութիւն ունեցող գերակայ խնդիրներով 
ու առաջնայնութիւններով, մեզմէ իւրաքանչիւրը 
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Հիւ Կրիֆիթ 

(30, Մայիս, 1912, Մերիէն Կլես)- (14, Մայիս, 
1980, Լոնտոն) 

Թատրոնի եւ շարժապատկերի բրիտանացի 
դերասան, օսքարի դափնեկիր։

Հիւ Էմրիս Կրիֆիթ աւարտած է հարազատ 
քաղաքի միջնակարգ դպրոցը։ Համալսարան չէ 
ընդունուած, անգլերէն լեզուի քննութիւնը յանձնել 
չկարենալու պատճառով։

Նախ  աշխատանքի կ’ընդունուի դրամատան 
մէջ, յետոյ կը տեղափոխոուի Լոնտոն։ Սակայն 

շուտով կը ձգէ դրամատնային գործը եւ կ’ըն-
դունուի թատերական արուեստի թագաւորական 
կաճառ, որուն զուգահեռ կ’աշխատի թատրոնէն 
ներս։ Ուսումը կիսատ կը մնայ, ան երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմի տարիներուն 
բրիտանական զինուած ուժերու կազմին մէջ կը 
ծառայէ Հնդկաստանի եւ Պիրմայի մէջ։ Պատե-
րազմէն ետք սկսած 1947 թուականէն դարձեալ 
կը վերադառնայ թատրոն։

Թատրոնէն ետք ան կը սկսի նկարահանուիլ 
բրիտանական ֆիլմերու մէջ, իսկ 1950-ական 
թուականներէն սկսեալ կը նկարահանուի Հոլիու-
տի մէջ։

1980 թուականին կը ստանայ Ուելսի Բան-
գորսկեան համալասարանի պատուաւոր գիտ-
նականի կոչում։ Հիւ Կրիֆիթը մահացած է սրտի 
կաթուածի հետեւանքով։

Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան պե-
տական այրերու գործը կենդանի է, անոնց երա-
զանքւ կ՛ապրի եւ պիտի իրագործուի: Սարդարա-
պատի, Բաշ Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսներու 
արիւնը ի զուր չէ հեղուած: Այս մասին՝ Մայիս 28-ին 
Սարդարապատի յուշահամալիրին մէջ տեղի 
ունեցած պաշտօնական արարողութեան ընթաց-
քին՝ իր ելոյթի ժամանակ ըսաւ ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:

«Այսօր կը տօնենք մեր հազարամեայ պատ-
մութեան ամենակարեւոր իրադարձութիւններէն 
մէկը` Առաջին Հանրապետութեան հիմնադրութեան 
օրը: 1918-ի Մայիս 28-ին Ղարաքիլիսայի, Բաշ 
Ապարանի, Սարդարապատի հերոսամարտերէն 
ետք հռչակուեցաւ Հայաստանի անկախ առաջին 
Հանրապետութիւնը, ատիկա տեղի ունեցաւ ժամա-
նակաշրջանի մը, երբ կը թուէր, թէ հայ ժողովուրդի 
պատմութիւնը հասած է իր աւարտական փուլը: 
Բայց տեղի ունեցաւ հակառակը, անսպասելին, եւ 
հայ ժողովուրդը ձեռք բերաւ այն, ինչ կը թուէր, որ 
կորսնցուցած է  անդառնալիօրէն, ձեռք բերաւ 
պետականութիւն: Այստեղ հեղուած սուրբ արեան 
վրայ կառուցուած է մեր պատմութեան առաջին 
Հանրապետութիւնը: Ահա սա է ամենակարեւոր 
պատճառը, որ ամէն տարի Մայիս 28-ին մենք կը 
հաւաքուինք այստեղ, մենք կու գանք ըսելու, որ կը 
գիտակցինք մեր պատմական պատասխանատ-
ւութիւնը Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի, Ղարա-
քիլիսայի հերոսներուն առաջ, մենք  կու գանք 
բարձրաձայնելու երեք ճակատամարտի հերոսնե-
րուն, որ անոնց արիւնը ի զուր չէ հեղուած, որ 

անոնց սերունդները այսօր հպարտ կը քալեն այն 
նոյն հողին վրայ, ուր կը հանգչին իրենք, որուն նոր 
իմաստ ու բովանդակութիւն հաղորդած են իրենք 
իրենց անասելի զոհողութիւններով ու սխրանքնե-
րով»,- «Երկիրմեդիա»-ի փոխանցմամբ՝ ըսաւ 
Փաշինեան:

Ան շեշտեց` Սարդարապատի յուշահամալիր 
կ՛երթանք Առաջին Հանրապետութեան պետական 
այրերուն ըսելու, որ անոնց բարձրացուցած դրօշը 
երբեք թանգարանային նմոյշ չէ, այլ կը ծածանի 
որպէս Հայաստանի անկախ Հանրապետութեան 
թիւ մէկ խորհրդանիշ: Վարչապետը շեշտեց` անոնց 
գործը կենդանի է, անոնց երազանքը կ՛ապրի եւ 
պիտի իրագործուի:

Վարչապետը յիշեց Սարդարապատի, Բաշ 
Ապարանի, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը կեր-
տած նահատակները, առաջին Հանրապետութիւնը 
կերտած պետական այրերը, կառավարութեան 
անդամները` գլխաւորութեամբ առաջին Հանրապե-
տութեան չորս վարչապետներուն` Յովհաննէս 
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Այսօր Լաւագոյն Հնարաւորութիւնները Ունինք Ապրելու ու Զարգանալու Սեփական Հողի Վրայ. 
Նախագահ Արմէն Սարգսեան

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութեան Պետական Այրերու Երազանքը Կ՛ապրի եւ Պիտի 
Իրագործուի. Նիկոլ Փաշինեան

Քաջազնունիի, Ալեքսանդր Խատիսեանի, Համօ 
Օհանջանեանի, Սիմոն Վրացեանի:  «Ձեր սխրանք-
ներով ոգեշնչուած են Արցախեան ազատամարտի 
հերոսները` Վազգէն Սարգսեանէն մինչեւ Մոնթէ 
Մելքոնեան, Քրիստափոր Իւանեանէն մինչեւ 
Լէոնիդ Ազգալդեան, ձեր սխրանքներով ոգեշնչը-
ւած են Ապրիլեան քառօրեայ պատերազմի հերոս-
ները` Ռոպերթ Ապաճեանէն մինչեւ Քեարամ Սլոյ-
եան, Արմենակ Ուրֆանեանէն մինչ Ադամ 
Սահակեան: Ձեր սխրանքներով ոգեշնչուած են 
հայոց բանակի շարքայիններն ու սպաները, աւագ 
սպաներն ու գնդապետները, որոնք ամէն օր ան-
խոնջ կը կրեն հայրենիքի անվտանգութեան ծանր, 
բայց հպարտանալու պատասխանատւութիւնը… 
Ձեր սխրանքներով ոգեշնչուած է ՀՀ ազատ եւ 
հպարտ քաղաքացին, որ իր սեփական իշխանու-
թիւնը հաստատած է Հայաստանի մէջ, որ տէր 
դարձած է ձեր հիմնած, ձեր ստեղծած հայրենիքին 
մէջ»,- եզրափակեց վարչապետը:
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պէտք է ներգրաւուած ըլլայ ընդհանուր հարցերուն 
վերաբերող որոշումներու կայացման գործընթացին 
մէջ:

Եւ այս առումով անգնահատելի է մեր երիտա-
սարդութեան դերակատարումը: Այսօր ես առանձ-
նայատուկ կը դիմեմ Հայաստանի, Արցախի, 
աշխարհի տարբեր անկիւններու մէջ ապրող մեր 
երիտասարդ սերունդին անկախ պետականու-
թեամբ հայրենի հողի վրայ համախմբուելու կոչով: 
Այսօր լաւագոյն հնարաւորութիւններն ունինք ապ-
րելու ու զարգանալու սեփական հողի վրայ, երա-

զելու ու մտածելու վաղուան մասին, ամբողջացնելու 
Հայրենիքը որպէս միասնական գաղափար եւ 
որպէս զօրեղ ու կենսունակ պետական միաւոր: 
Մենք չենք կրնար մեզի թոյլ տալ բաւարարուել մեր 
ձեռքբերումներով, այսօր մենք պատմական 
հնարաւորութիւն ունինք բարելաւելու մեր երկիրը, 
նպաստելու մեր հայրենիքի հզօրացման եւ, աւելի 
քան երբեք, այսօր մենք կրնանք եւ պարտաւոր ենք 
միասնաբար` Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի 
եռապատիկ ուժն ու հնարաւորութիւնները ծառա-
յեցնել Հայաստանին:

Շնորհաւոր բոլորիս տօնը Հայաստանի, Արցա-
խի եւ Սփիւռքի մէջ: Խաղաղութիւն, յաղթանակ ու 
յաջողութիւն բոլորիս ու իւրաքանչիւրիս, մեր երկ-
րին, մեր ժողովրդին, իւրաքանչիւր ընտանիքի, իւ-
րաքանչիւր քաղաքացիի։ Վստահ եմ, որ մեր 
պետականութեան գալիք հարիւրամեակներու 
պատմութիւնը պիտի արձանագրէ հայ ժողովուրդի 
միասնութեամբ ու ստեղծագործ աշխատանքով 
ձեռք բերուած նոր յաջողութիւններն ու յաղթա-
նակները:

Աստուած բոլորիս պահապան»:
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Անկարելի Նամակ Թիւ 4
Հայ Մամուլի Հասկացողութեան Մասին

Ճարպիկութեան Արժէքը
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Ստորեւ սիրով տեղ կու տանք, թերթիս բարե-
կամ, հայ մամուլի աշխատակից եւ նուիրեալ գոր-
ծիչ ու “Փթիթ” մանկապատանեկան հրատարա-
կութեան համախմբագիր Կարօ Աբրահամեանի 
նամակին։

Խորհրդատուական կարգով տեղեակ ըլլալով 
նախապատրաստական նիստերուն ճշդուած 
մասնակցութեան ձեւաչափին, անհրաժեշտ կը 
նկատենք այստեղ արձանագրել հետեւեալը.

Հայ մամուլի տարուան առիթով Մեծի Տանն 
Կիլիկիկոյ կաթողիկոսութեան կազմակերպած 
համաժողովին հրաւիրուած են օրաթերթերու եւ  

շաբաթաթերթերու ինչպէս նաեւ լրատուական 
կայքերու   գլխաւոր խմբագիրները։ Այս առումով հրա-
ւէրները անձնական- հասցէական էին եւ ուղղուած՝ 
նշուած բնոյթի թերթերու առաջին դէմքերուն։

Այս սկզբունքին առընթեր, օրին, »ւ յատուկ 
հաղորդագրութեամբ մը, առիթ տրուած էր նաեւ 
մամուլի այն  գործիչներուն , որոնք կը փափաքին 
մասնակցիլ համաժողովին, իրենց դիմումները 
ներկայացնելու կաթողիկոսութեան։ Դիմումներուն 
համար ժամկէտ ճշդուած էր 15 ապրիլ, 2019-ը։

«Խմբ.»

Սիրելի Արմէն Յարութիւնեան՝
 Գիտեմ‚ թէ ինձմէ նամակ կը սպասես‚ եւ գիտեմ‚ 

որ աչքդ ետեւդ մնալով գացիր։  Մա՛րդ Աստուծոյ‚ 
ատենը մէկ դուն ալ մտածէ գրելու եւ այս կողմը 
ղրկելու մասին։  Գոնէ տեղեկացուր եթէ գացած 
տեղդ թերթ կամ գիրք կարելի է գտնել։  Վերջի-
վերջոյ‚ օր մը ես ալ պիտի գամ‚ եւ գոնէ հիմակուընէ 
պատրաստուիմ հետս բաւարար քանակութեամբ 
եւ մի քանի տարի ընթերցելի գիրք բերելու մասին։  
Ատենին երբ փարաւոնները մահանային‚ անոնց 
դամբարաններուն մէջ կ՛ամբարէին պիտանի 
առարկաներ‚ նոյնիսկ սպաննուած սպասաւորներ‚ 
որոնք կրնային պիտանի ըլլալ իրենց անդենական 
կեանքին մէջ։

Մեր մօտ մասնաւոր նորութիւն մը չկայ։  Աւելի 
ճիշդ թէ՛ կայ‚ եւ թէ՛ չկայ։   Կախում ունի‚ թէ ինչպիսի 
նորութիւններով հետաքրքրուած ես։  Կրնամ հետդ 
անկեղծ գտնուիլ‚ եւ տեղեկացնել‚ որ սիրտ բացող 
նորութիւններ չկան։  Գործարար մարդ էիր‚ եւ վըս-
տահ եմ‚ որ տնտեսական տագնապի լուրերը 
առաջին օրէն ստացար։  Այս բոլորով հանդերձ‚ 
դուն աւելի կը հետաքրքրուէիր կրթական հարցերով 
եւ մանաւանդ գիր-գրականութեամբ։

Քեզի ի՛նչ որ ալ գրեմ‚  նեղութիւն պիտի զգաս‚ 
սակայն չեմ կրնար չգրել։  Կրթական վիճակը հա-
սաւ հոն‚ ուր հայ ծնողները պէտք է կրթուին‚ 
որպէսզի իրենց զաւակները անպայման հայկական 
վարժարան ուղարկեն։  Գրական հրապարակը 
կարծես երաշտի շրջանէ մը կ'անցնի։  "Բագին" ու 
"Կամար" գրական հանդէսները կանոնաւոր 
կերպով կը հրատարակուին‚ իսկ մի՞ւս թերթերը...   
Պիտի թելադրեմ որ գացած տեղդ փնտռես Նաս-
րետտին Խոճան եւ անոր հարցնես։

Հոս‚ այլեւս կը դժուարանամ շարունակել։  Հա-
ւանաբար իմացար թէ Արամ Ա. Վեհափառը այս 
տարին հրչակեց ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ։  Ամանոր-
եան իր պատգամին մէջ ալ կարեւորութեամբ շեշ-
տեց մանկապատանեկան մամուլի խաղալիք կա-

րեւոր դերը։  Չես կրնար երեւակայել‚ թէ որքա~ն 
ուրախացայ‚ մտածելով թէ ազգային իշխանաւոր-
ները որոշած էին թիկունք կանգնիլ մեզի եւ հարթել 
մեր դժուարութիւնները։  Վերջիվերջոյ լաբալիսեան 
ճշմարտութիւն է‚ որ ազգի գոյատեւումի գրաւականը 
կը գտնուի մանուկներու‚ պատանիներու եւ երի-
տասարդներու առողջ եւ հայեցի դաստիարակու-
թեան մէջ։

Վառ յոյսերով սպասեցինք մամուլի տարուան 
դրական զարգացումներուն. սպասեցինք որ մեր 
թերթն ալ‚ լիբանանահայ պարբերական մամուլի 
իբրեւ լիիրաւ անդամ հրաւիրուի տարուայ սկիզբէն 
ի վեր ետեւ-ետեւի‚ եւ ապա հոս-հոն տեղի ունեցող 
հանդիպումներուն եւ խորհրդածութիւններուն։  Օր 
մըն ալ օրաթերթային մամուլէն վերահասու եղանք 
հաղորդագրութեան մը‚ եւ հոս ու հոն կատարուած 
հանդիպումներու‚ եւ անոնց մասնակիցներուն 
խմբանկարներուն։  Երանի~ չտեսնէինք‚ եւ երանի~ 
գիտցած չըլլայինք թէ որոնք մասնակցած են։  
Յայտնի դարձաւ որ հայ մամուլի իրենց եւ մեր 
հասկացողութիւնը նոյնը չէ եղեր։  Երանի Խոճան 
ողջ ըլլար‚ եւ մեզի բացատրէր եւ իրենց ալ 
հասկցնէր, թէ ստեղծուած կացութիւնը ինչո՞ւ եւ 
ինչպէ՞ս անհեթեթի սահմանները ոտնակոխ ըրաւ 
եւ անցաւ ... 

«Ճարպիկութիւն»ը հնարագէտ, վարժ, ճկուն 
ըլլալու յատկութիւն մըն է, որ արժէք կը ներկայացնէ 
երբ կը միանայ ամուր նկարագրի մը հետ, եթէ ոչ՝ 
առանց նկարագրի ճարպիկ մարդը կը դառնայ 
ստահակի մը՝ ըմբոստ ինքնահաւանի մը։ Ուստի 
ճարպիկութեան յատկութիւնը արժէք կը ստանայ, 
երբ ան մարդկութեան ի նպաստ, բարի գործերու 
համար գործածուի եւ ծառայէ մարդոց իրենց 
կարօտութիւններուն, թերութիւններուն եւ տկարու-
թիւններուն բարելաւման, մարդոց օգտին համար։

Ճարպիկ է այն մարդը՝ որ հոգ կը տանի իր 
շուրջիններուն, իր մերձաւորներուն եւ կարելի եղած 
չափով համայն մարդկութեան։ Արդարեւ, ի՞նչ 
կ՚արժէ ճարպիկ մարդ մը՝ որուն նկարագիրը տկար 
է՝ անվստահելի եւ փոփոխակա՛ն։ Ամուր, հաստատ 
նկարագիրն է որ ճարպիկութեան արժէք կու տայ 
եւ առաքինութեան կը վերածէ այդ յատկութիւնը։

Մարդուս կեանքին մէջ միակողմանի աճումը 
բարիք չէ՛, այլ՝ չարի՛ք։ Այս ուղղութեամբ, ոմանք 
մտքով կը զարգանան բայց իմաստութեամբ, որ է 
«Աստուծոյ վախ»ը, խիղճը, տկարամիտ եւ տհաս 
կը մնան։ Ուրիշներ՝ նիւթականով, դրամով կը 

Ինքնաբերաբար յիշեցի համալսարանական իմ 
օրերուս հրատարակուած «Հայկազեան Հայագի-
տական Հանդէս»-ի համարները‚ ուր Արտաշէս Տէր 
Խաչատուրեան եւ Ժիրայր Դանիէլեան գիտական 
մակարդակով գրի առած էին հայ մամուլի առնչուող 
հետաքրքրական ուսումնասիրութիւն-յօդուածներ‚ 
ապացուցելով‚ որ տարեգիրքերն ու նոյնիսկ բո-
վանդակութիւն ունեցող օրացոյցներն ալ հայ պար-
բերական մամուլի մաս կը կազմեն։  Եթէ հայ 
մամուլի տարուան առթիւ կազմուած յանձանխումբի 
անդամները անտեղեակ են հայ մամուլի պատմու-
թենէն‚ եւ մատենագիտական տուեալներէն‚ ինչո՞ւ 
Ժիրայր Դանիէլեանը իրենց ուշադրութեան չի 
յանձներ այս իրողութիւնը։  Ինչպէ՞ս հայ մամուլի 
վերոնշեալ մատենագէտը‚ կ՛արտօնէ որ հայ մա-
մուլի նուիրուած գիտաժողովը վերածուի հայ օրա-
թերթային մամուլի գիտաժողովի։  Տակաւին ... 
հրաւիրուած անուններէն ոմանք ճանչնալով‚ վախ-
նամ զարմանքս վերածուի սրտի կաթուածի ... 

Ահա այսպէս‚ սիրելի բարեկամս։  Լաւ որ հոս չես ...
Ներողամիտ գտնուիր աւելին չգրելու համար‚ 

որ գլուխդ չցաւցնեմ։ 
Անձնապէս յոյս չունիմ որ բան մը պիտի փոխուի։
Կարօտալի բարեւներ

ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

հարստանան եւ սակայն «հոգիով աղքատ» կը 
մնան։ Ուստի «արտաքին մարդ»ը եւ «ներքին 
մարդ»ը պէտք է համընթաց եւ համաձայն ըլլայ, ինչ 
որ կը նշանակէ մարմնաւորը ներդաշնակել 
հոգեւորին եւ մտաւորին հետ։ Արդէն, ընդհանրապէս 
առաքինի է այն մարդը՝ որ իր մէջ ներդաշնակուած 
են մարմինը, հոգին եւ միտքը։ Արդարեւ «մարդ» 
էակը ամբողջ մը կը կազմէ մարմինով, հոգիով եւ 
միտքով։ 

«Ճարպիկութիւնը առանց նկարագրի, կրնայ 
մարդս ստահակ մը միան ընել», ըսինք. միւս կողմէ, 
ան որ միայն ի՛ր հոգւոյն փրկութիւնը կը փնտռէ, 
առանց որեւէ պատասխանատուութեան զգացումի, 
առանց պատասխանատուութեան գիտակցութեան 
իր պատկանած ընկերութեան հանդէպ, անձնասի-
րութեան կատարեալ տիպա՛ր մը կը հանդիսանայ 
եւ ինքնակեդրոն կեանք մը կ՚ապրի, որ նողկալի է 
թէ՛ մարդոց եւ թէ՛ Աստուծոյ։ Աստուծոյ նողկալի է, 
քանի որ ինչպէս յաճախ կը կրկնենք, Աստուած 
ստեղծեց մարդը, իրերօգնութեան կոչելով զայն իր 
նմաններուն հետ։ Այս իմաստով մարդ ընկերային 
կեանք ապրելու կոչուած է՝ ուր իւրաքանչիւր ան-
հատ կը զօրացնէ իր նմանին տկարութիւնը եւ կը 
լրացնէ անոր թերութիւնը, ինչ որ կը նշանակէ 

ընկերութեան մէջ ամէն մէկ անհատ կ՚ամբողջացնէ 
թերութիւնները եւ կը ծառայէ կատարելութեան 
իրականացման։ Ուստի մա՛րդ ինքնաբաւ չէ, ան 
որքան ալ զօրաւոր, անթերի եւ «ճարպիկ» կարծէ 
ինքզինք։

Ահաւասիկ, այս ուղղութեամբ, «Քրիստոնեայ» 
ըլլալ կը նշանակէ ներդաշնակուած, հաւասարա-
կըշռուած եւ չափաւոր կեանք մը ունենալ - միայն 
ապրիլ, միայն «կատարեալ» եւ «բանաւոր կենդանի» 
մը չըլլալ, այլ՝ «աստուածային շնորհքով լեցուած 
էակ» մը ըլլա՛լ։ Աստուած, մարդը ստեղծեց Ի՛ր 
պատկերովը եւ Իրեն նմանութեամբ, այսինքն, 
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

²É ²ÑÁï Þ³Ñ»ó³õ Æñ 5¬ñ¹ îÇïÕáëÁ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ 

áõÝ»ó³õ §Ø³ñ½³Ï³Ý ²õ³Ý¦Ç Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ Øñó³ÏÇóÝ»ñÝ ¿ÇÝ 
³ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦Á »õ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í §²É ²Ýë³ñ¦Á£ Ð³õ³ë³-
ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇ ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ 
ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ« §²É ²Ýë³ñ¦Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ×Ýß»óÇÝ »õ ùÇã ÙÝ³ó 
Ýß³Ý³Ï¿ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ·Ý¹³ÏÁ ¹å³õ ÓáÕ³÷³ÛïÇÝ£ ØñóáõÙÇ 75¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« §²É ²ÑÁï¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ²ÑÙ³ï ¼ñ¿Ûù ·»Õ»óÇÏ ÷áË³ÝóáõÙ ÙÁ 
ëï³ó³õ ³ç »½ñ¿Ý »õ Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ÏáÉÁ£ §²É ²Ýë³ñ¦Ç Ù³ñ½ÇÏ 
Ð³ë³Ý ÞÁÑÇÃáÛÇ ÷áñÓ»ñÁ ÏáÉ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ³ñ¹ÇõÝù ãïáõÇÝ£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ §²É ²ÑÁï¦Ç 1¬0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ ËáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ 
µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ« ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»É¿ »ïù£ ²Ûë Ù¿ÏÁ §²É 
²ÑÁï¦Ç 5¬ñ¹ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÝ ¿ñ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý §²É 
²Ýë³ñ¦Áª 14 ³Ý·³Ù« §²É ÜÁÅÙ¿¦Ýª 6 ³Ý·³Ù »õ 11 ³ÛÉ ³ÏáõÙµÝ»ñ£ §Ð©Ø©Ø©¦ 
ãáñë ³Ý·³Ù Ñ³ë³Í ¿ ³õ³ñï³Ï³Ýª 1993« 1994« 1998 »õ 1999 ï³ñÇÝ»ñáõÝ£ 
Øñó³ß³ñùÁ ï»ÕÇ ÏÿáõÝ»Ý³Û 1937¬¿Ý Ç í»ñ »õ ³Ýáñ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³Ûë ï³ñÇ 
Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý 28 ËáõÙµ»ñª 12 ËáõÙµ»ñ ²©¹³ë³Ï³ñ·¿Ý« 12 ËáõÙµ»ñ 
´©¹³ë³Ï³ñ·¿Ý »õ 4 ËáõÙµ»ñ ¶©¹³ë³Ï³ñ·¿Ý£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³Ûù³ñÁ ÎÁ êñÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³í»ñçÇÝª 35-ñ¹ 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§²É³ßÏ»ñï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝª§Ü³ÛÇñÇ êÃ³ïÇáÝ¦Ç íñ³Û« Ùñó»ó³õ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §´³Ý³Ýó¦Ç ¹¿Ù£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1-1 
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£  Ð³Ý·ñáõ³ÝÇ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§öÇõÝÇÏ¦Á Ï³ï³ñ»ó Çñ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÁ »õ Û³ÕÃ»ó 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§²ñ³ñ³ï¦ÇÝ áõ í»ñ³·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ ²õ³ñïÇÝ ÏÁ ÙÝ³Û Ù¿Ï 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý »õ §²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³¦ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ 
ÏÁ ¹³éÝ³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ËáÛ»³Ý£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ²ñó³Ë 2-0« ÏáÉ»ñ©ø³åÇ³Éùû 7« ïáõ·©48
¬ ²É³ßÏ»ñï ¬ ´³Ý³Ýó 1-1
ÏáÉ»ñ©¾©Ø³Ýáõã³ñ»³Ý 39 ¬ ì©äûÕáë»³Ý 90+2
¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 1-1
¬ öÇõÝÇÏ ¬ ²ñ³ñ³ï 2¬1
ÏáÉ»ñ©Î©ØÏñïã»³Ý 33« ²©ØÇñ³Ý»³Ý 40 ¬ ¼©ä³ïáÛ»³Ý 43
 ¸³ë³õáñáõÙ©1)öÇõÝÇÏ 60 Ï¿ï 46-32« 2)²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 58 Ï¿ï 52-

28« 3)´³Ý³Ýó 52 Ï¿ï 43-34« 4)²É³ßÏ»ñï 51 Ï¿ï 35-24

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û 

ì³É»ÝëÇ³ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇª øá÷³ î¿É è¿ÛÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ê»õÇÛ³ ù³Õ³ùÇ §¾ëÃ³ïÇû ä»ÝÇÃû ìÇÛ³Ù³ñÇÝ¦ Ù³ñ½³-
¹³ßïÇÝ íñ³Û 53 Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý ³ËáÛ»³Ý §ä³ñ-
ë»ÉáÝ³¦Ç »õ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í §ì³É»ÝëÇ³¦Ç ÙÇç»õ£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 

ÙñóáõÙÇÝ« §ì³É»ÝëÇ³¦Ý ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏáõ ÏáÉ»ñ 
Î³Ù»ÛñáÛÇ ÙÇçáóáí 21-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Êáë¿ Î³Û³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí »õ 33-
ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ èáïñÇÏáÛÇ ÙÇçáóáí« ø³ñÉáë êáÉ¿ñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦ Ïñó³õ å³ï³ëË³Ý»É ÙÇ³ÛÝ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 73-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø»ëëÇÇ ÙÇçáóáí£ §ì³É»ÝëÇ³¦ Û³ÕÃ»ó 2-1 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ 
Çñ 8-ñ¹ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ ß³Ñ³Í »Ý §ä³ñ-
ë»ÉáÝ³¦Ýª 30 ³Ý·³Ù« §²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û¦Ýª 23 ³Ý·³Ù« §è¿³É Ø³ïñÇï¦Áª 
19 ³Ý·³Ù »õ 11 ³ÛÉ ËáõÙµ»ñ£ Øñó³ß³ñùÁ ëÏë³Í ¿ 1903 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ »õ 
³Ýáñ ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ ³Ý¹³Ù 83 
³ÏáõÙµÝ»ñ£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõëÇ 4¬ñ¹ ä³ñïáõÃÇõÝÁ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝª 38¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äáÉáÝÇ³ ¬ Ü³÷áÉÇ 3¬2« ¬ ÂáñÇÝû ¬ È³óÇû èáÙ³ 3-1
¬ ê³Ù÷ïáñÇ³ ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 2-0« ¬ èáÙ³ ¬ ö³ñÙ³ 2¬1
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ ¾Ù÷áÉÇ 2-1« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ ê³ëáõáÉû 3-1
¬ êö²È ü»ññ³ñ³ ¬ ØÇÉ³Ý 2-3
²Ûë å³ñïáõÃÇõÝÁ ³ËáÛ»³Ý §ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç 4-ñ¹Ý ¿ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 

í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ©
1)ºáõí»ÝÃÇõë 90 Ï¿ï 70-30« 2)Ü³÷áÉÇ 79 Ï¿ï 74-36« 3)²Ã³É³ÝÃ³ 69 

Ï¿ï 77-46« 4)ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 69 Ï¿ï 57-33« 5)ØÇÉ³Ý 68 Ï¿ï 55-36
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)ü©øáõ³Û³ñ»ÉÉ³¬ê³Ù÷ïáñÇ³ 26 ÏáÉ« 2)

î©¼³÷³Ã³¬²Ã³É³ÝÃ³ 23 ÏáÉ« 3)ø©öÇ³Ã¿ù¬ØÇÉ³Ý 22 ÏáÉ£
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ³é³çÇÝ ãáñë ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ 

Ñ³ë³Ý â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõÝ£ ÆëÏ §ØÇÉ³Ý¦Á« §èáÙ³¦Ý 
»õ µ³Å³Ï³ÏÇñ §È³óÇû èáÙ³¦Ý åÇïÇ ÙñóÇÝ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£ 
§¾Ù÷áÉÇ¦« §üñá½ÇÝáÝ¿¦ »õ §øÇ»õû ì»ñáÝ³¦ Ññ³Å»ßï ïáõÇÝ ³é³çÇÝ 
¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ´³Å³Ï

ä³ÛÁñÝ Þ³Ñ»ó³õ Ü³»õ ´³Å³ÏÇ îÇïÕáëÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ä»ñÉÇÝÇ §úÉÇÙ÷Ç³ëÃ³ïÇáÝ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 74 
Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« ³ËáÛ»³Ý 
§ä³ÛÁñÝ ÙÇõÝÇË¦ Ùñó»ó³õ 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í §²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ¦ÇÝ ¹¿Ù£ 
Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇÝ« §ä³ÛÁñÝ¦ áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõ È»í³ÝïáíëùÇ 29-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²É³å³ÛÇ ÷áË³Ý-
óáõÙáí« øáÙ³Ýª 78-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ »õ ¹³ñÓ»³É È»í³ÝïáíëùÇª  85-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« øÇÙÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí Ýß³Ý³Ï»óÇÝ »ñ»ù ÏáÉ»ñ£ §ä³ÛÁñÝ¦ 
Û³ÕÃ»ó 3-0 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Çñ 19-ñ¹ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ 
Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý §ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ¦Áª 6 ³Ý·³Ù« §Þ³Éù¿04¦Á »õ §²ÛÝÃñ³ËÃ 
ýñ³ÝùýáñÃ¦Áª 5-³Ï³Ý ³Ý·³Ù áõ 21 ³ÛÉ ËáõÙµ»ñ£ Øñó³ß³ñùÁ ï»ÕÇ 
ÏÿáõÝ»Ý³Û 1935-¿Ý ëÏë»³É£ ²Ûë ï³ñáõ³Ý Ùñó³ß³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý 64 
ËáõÙµ»ñ£
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ä³ëù»ÃåáÉ

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç öÉ¿Û úý

è»÷ÃÁñ½Ç ²Ý³ÏÝÏ³ÉÁ
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 6-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý©
- ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ - ØÇÉáõáùÇ ä³ùë  100-94
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©ø³áõÑÇ È¿áÝ³ñï 27 Ï¿ï 17 éÇå 7 ÷áË ¬ 

ÖÇ³ÝÇë ²ÝÃ»ÃáùáõÙ÷û 21 Ï¿ï 11 éÇå 4 ÷áË
§è»÷ÃÁñ½¦ Û³ÕÃ»ó 4-2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ Ñ³ë³õ §¾Ý äÇ ¾Û¦Ç 

³õ³ñï³Ï³Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí« áõñ åÇïÇ ÙñóÇ ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³ÝÇ 
³ËáÛ»³Ý §ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½¦ÇÝ ¹¿Ù£

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÇõÝ

ê»ÝÃ ö»Ã»ñåáõñÏÇ Øñó³ß³ñù

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ 

èáõëÇáÛ ê»ÝÃ ö»Ã»ñåáõñÏ ù³Õ³ùÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃ»³Ý 
§²É»ùë³Ýïñ ÂÇÃÇ³ÃÇÝ¦Ç ³Ýáõ³Ý µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý¿ »õ »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ñ½ÇÏ 
¶³·ÇÏ Ê³ãÇÏ»³Ý¿£ Ð³õ³ù³Ï³ÝÁ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£ 

´³½Ù³Ù³ñïÇ ÙñóáõÙÇÝ µáÉáñ 6 ·áñÍÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û« ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý 
·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« ÇëÏ ¶³·ÇÏ Ê³ãÇÏ»³Ý 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ 
Ù¿ç£

¶áñÍÇùÝ»ñáõ ÙñóáõÙÇÝ« ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ 
Û»Ý³ó³ïÏÇ¬vault »õ ÝÅáÛ·³Ã³÷»ñáõ-pommel horse ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ÇëÏ 
»ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ³Í ¿ ûÕ³ÏÝ»ñáõ¬rings »õ ·»ïÝ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£

 
ÀÙµß³Ù³ñï

Ô³½³Ëëï³ÝÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Øñó³ß³ñù

²É»ùë³Ý»³Ý ²ËáÛ»³Ý
Ô³½³Ëëï³ÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï³Í ÁÙµß³Ù³ñïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ 

97 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñáõ« ³ßË³ñÑÇ »õ ºõñáå³ÛÇ 
ÛáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç ÁÙµß³Ù³ñïÇ ³ËáÛ»³Ý ²ñÃáõñ ²É»ùë³Ý»³Ý 
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ³Í ¿ éáõë ²É»ùë³Ýïñ ÎáÉáíÇÝÇÝ »õ ·ñ³õ³Í ¿ 
³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£ ²É»ùë³Ý»³Ý íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí µáõÅáõÙÇ »ÝÃ³ñ-
Ïըõ»ó³õ ²ØÜ¬Ç Ù¿ç£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇõë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ ²ñÃáõñ Þ³ÑÇÝ»³Ý »õ ²ñÙ¿Ý 
Ø»ÉÇù»³Ý å³ñïáõ³Í »Ý åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£

Ð»Í»É³ñß³õ

èáõëÇáÛ ØÇç³½·³ÛÇÝ ØñóáõÙ

¾ïÏ³ñ êï»÷³Ý»³Ý ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ
èáõëÇáÛ ÂáõÉ³ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ»Í»É³ñß³õÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ 

³ÝÑ³ï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¾ïÏ³ñ êï»÷³Ý»³Ý 
ÑÇÝ· áõñÇß Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³ë³Í ¿ ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉ£ ²Ý ·ñ³õ³Í ¿ 
ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£ ²Ý åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ý³»õ ËÙµ³ÛÇÝ ÙñóáõÙÇÝ£

ÄÇñû îÿÆÃ³ÉÇ³

¾ùáõ³ïáñóÇ ø³ñ³÷³½ ²é³ç³ï³ñ
²Ûë ï³ñáõ³Ý Ñ»Í»É³ñß³õÇ ³é³çÇÝ Ù»Í ßñç³í³½ùÇª ÄÇñû îÿÆÃ³ÉÇ³ÛÇ 

14-ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó §ØáíÇëÃ³ñ¦ ËáõÙµÇ ¿ùáõ³ïáñóÇ 
èÇãÁñï ø³ñ³÷³½Á ß³Ñ»Éáí Çñ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÁ« ê¿Ý ì»Ýë³Ý¿Ý ØáÝÃ¿ 
äÉ³Ýùû 131 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÁ Ïïñ»Éáí 4£02©23 Å³Ù¿Ý£ ØñóáõÙÁ 
³Ûë ï³ñáõ³Ý ßñç³í³½ùÇÝ »ññáñ¹ ¹Åáõ³ñ É»éÝ³ÛÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ ¿ñ« áõñ 
Ù³·ÉóáÕÝ»ñÁ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ£ ø³ñ³÷³½ Ù³·ÉóáõÙÇÝ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ 
áõÝ»ó³õ »õ å³Ñ»ó ½³ÛÝ ÙÇÝã»õ ÙñóáõÙÇÝ ³õ³ñïÁ« ·ñ³õ»Éáí ³é³ç³ï³ñÇ 

¹ÇñùÁ£ ´ñÇï³Ý³óÇ º¿Ûó »õ Çï³É³óÇ ÜÇå³ÉÇ Û³ñÓ³Ï»Éáõ Ï³Ùù áõÝÇÝ »õ 
³é³ç³ï³ñÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ ÏñÝ³Û ÷áËáõÇÉ£ ÆëÏ 15¬ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« áñ 
232 ùÙ©Ñ»é³õáñáõÃ»³Ùµ ÙñóáõÙ ÙÁÝ ¿ñ« ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó §²ëÃ³Ý³ 
öñû¦ ËáõÙµÇ Çï³É³óÇ î³ñÇû ø³Ã³ÉïûÝ£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ëÉáí»Ý 
èáÏÉÇã ³ñÏ³ÍÇ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ »õ 40 »ñÏí³ÛñÏ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏáñëÝóáõó 
³é³ç³ï³ñÝ»ñáõ ËáõÙµÇÝ Ù¿ç£ 

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ¹³ë³õáñáõÙÁ 15 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1-èÇãÁñï ø³ñ³÷³½¬¾ùáõ³ïáñ« ØáíÇëÃ³ñ ÂÇÙ« 64£24©00 Å³Ù
2-öñÇÙá½ èáÏÉÇã¬êÉáí»ÝÇ³« ÂÇÙ Ö³Ùåû¬ìÇëÙ³« 47 »ñÏí©áõß
3-ìÇÝã»Ý½û ÜÇå³ÉÇ¬Æï³ÉÇ³« ä³Ññ¿ÛÝ¬Ø»ñÇï³« 1£47 íÛñÏ©áõß

üáñÙÇõÉ³1

6¬ñ¹ ØñóáõÙ¬ØáÝ³ùû

Ð»ÙÇÉÃÁÝÇ 4¬ñ¹ îÇïÕáëÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üáñÙÇõÉ³ 1¬Ç 6¬ñ¹ ÙñóáõÙÁª ØáÝ³ùáÛÇ 

Îñ³Ý öñÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÙñóáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ« í³ñáñ¹Ý»ñáõ »õ 
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

1-ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 1£43£28.437 Å³Ù
2-ê»å³ëÃÇ³Ý ì»ÃÁÉ¬¶»ñÙ³ÝÇ³« ü»ññ³ñÇ« 2©602 »ñÏí©áõß
3¬ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 3«162 »ñÏí©áõß
ì³ñáñ¹Ý»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ 6 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1¬ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 137 Ï¿ï
2-ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 120 Ï¿ï
3¬ê»å³ëÃÇ³Ý ì»ÃÁÉ¬¶»ñÙ³ÝÇ³« ü»ññ³ñÇ« 82 Ï¿ï 
ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø»ñë»ï¿ë 257 Ï¿ï« 2¬ü»ññ³ñÇ 139 Ï¿ï« 3¬è¿ï äáõÉ è¿ÛëÇÝÏ 110 Ï¿ï£

ê³éÇ ÐáùÇ

²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

üÇÝÉ³Ýï³ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 3-ñ¹ îÇïÕáëÁ

êÉáí³ùÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý ë³éÇ ÑáùÇÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ü³ËÝ³Ï³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñ¿Ý »ïù« áñáõ Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý 20 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñ« ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ èáõëÇ³ ¬ ²ØÜ 4-3« ¬ üÇÝÉ³Ýï³ ¬ Þáõ¿ï 5-4 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
¬ ¶³Ý³ï³ ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ 3-2 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
¬ â»ËÇ³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 5-1
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝù-

Ý»ñÁ©
¬ üÇÝÉ³Ýï³ ¬ èáõëÇ³ 1-0« ¬ ¶³Ý³ï³ ¬ â»ËÇ³ 5-1
3-ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èáõëÇ³ ¬ â»ËÇ³ 3-2 ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ üÇÝÉ³Ýï³ ¬ ¶³Ý³ï³ 3-1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« üÇÝÉ³Ýï³ ß³Ñ»ó³õ Çñ 3-ñ¹ ³ßË³ñÑÇ 

³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£
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Ճարպիկութեան Արժէքը

Քաղցրայուշերու Տետրակէս. Անմահ Լուսինէ Զաքարեան-Պալեանի 
Քաղցր Յիշատակին

¾ç 03

օժտեց զայն բանականութեամբ, իմաստութեամբ, 
սիրով եւ բազմապիսի բարձր կարողութիւններով, 
որոնք պէտք է որ հետզհետէ աճին, զարգանան՝ 
մշակուին՝ իւրաքանչիւրը իր պահանջած չափովը, 
որպէսզի այդ «պատկեր»ը եւ «նմանութիւն»ը չեղ-
ծըւի, այլ՝ իր հարազատութեամբը պահուի, պահ-
պանուի։

Մարդկութեան այսօրուան քաղաքակրթութիւնը 
«միակողմանի» զարգացումը կը քաջալերէ. մար-
դուս արժէքը կը տեսնէ իր իմացականութեան մէջ, 
իր գիտութեան մէջ մէկ կողմէն, եւ միւս կողմէն՝ իր 
նիւթական ստեղծագործութիւններուն մէջ եւ իր 
շահելու, դիզելու, աւելին ունենալու կարողութեան 
մէջ։ Մերօրեայ մարդը, ընդհանրապէս հոգին 
կ՚անտեսէ, այսօրուան «քաղաքակիրթ մարդ»ը 
նկատի չ՚առներ հոգին, եւ հոգիին հետ կապուած՝ 

Ուրախութեամբ իմացանք, թէ Յունիս 1, 2019-
ին, Երեւանի մէջ բացումը պիտի կատարուի անմահ 
Լուսինէ Զաքարեանի անունը կրող Տուն-թանգա-
րանին: Բացման ներկայ պիտի ըլլան Ամենայն 
Հայոց Հայրապետ` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ.-ը, 
պետական այրեր եւ Սփիւռքէն մեծաթիւ հիւրեր:

Լուսինէ Զաքարեան ծնած է Յունիս 1, 1937-ին, 
Վրաստանի Ախլցխա քաղաքին մէջ: 1952-ին ըն-
տանեօք Երեւան կը տեղափոխուին եւ հոն կը 
հետեւի Երեւանի պետական երաժշտանոցի ձայ-
նամարզութեան դասերուն: Հոն էր որ իր հրեշտա-
կային ձայնով եւ կատարումով գրաւեց մեծաւոր-
ներու ուշադրութիւնը:

Երաժշտանոցը աւարտելէ ետք, կը հրաւիրուի 
ռատիոյի, հեռատեսիլի, պետական օփերայի մէջ 
գործելու, բայց մանաւանդ Վազգէն Վեհափառի 
ուշադրութիւնը կը գրաւէ եւ մօտ 14 տարի կ’երգէ Ս. 
Էջմիածնի երգչախումբին մէջ: Ան ամէն տեղ  եղած 
է գլխաւոր երգչուհիի դերով:

Լուսինէ Զաքարեան ոչ միայն Հայաստանի, այլ 
նաեւ Եւրոպայի, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգ-
ներու, Հարաւային Ամերիկայի եւ Միջին Արեւելքի 
բազմաթիւ մեծանուն սրահներուն մէջ, ելոյթ ունե-
ցած է եւ հայ երգը տարած է աշխարհի բազմաթիւ 
երկիրներ: Ան իր երգերով կարողացաւ բոլոր 
ունկնդիրներուն սիրտն ու հոգին, բոլորին միտքն 
ու ոգին կապել հայ երգին, հայ ստեղծագործ ու 
հանճարեղ ժողովուրդի մտքին հետ:

Դեկտ. 30, 1992ին, 55 տարեկան հասակին 
մեզմէ ֆիզիքապէս հեռացաւ Լուսինէ Զաքարեան:

1993-ին, Վազգէն Վեհափառի բարի կարգադ-
րութեամբ, Լուսինէ Զաքարեան վերջնականապէս 
կը թաղուէր Էջմիածնի Ս. Գայեանէ եկեղեցւոյ 
պուրակին մէջ:

* * *
1986-ին, Արեւմտեան թեմի նախկին Առաջնորդ` 

Գերշ. Տ. Վաչէ Արք. Յովսէփեանի արտօնութեամբ 
հիմը դրուեցաւ Կլէնտէյլի Հայ Առաքելական փոքր 
Ծուխի մը, վարձու փոքր եկեղեցիին մէջ Ս. պատա-
րագ մատուցուեցաւ, որ ներկայիս Թահանկա 
քաղաքի Ամենայն Սրբոց եկեղեցին է: Այդ օրերուն 
մեր Ծուխի հովիւն էր Հայաստանէն ժամանած` Տէր 

ամէն տեսակ տեսական արժէք եւ ստորոգելիք։ Ան 
իրաւ իրաւ «շահած է աշխարհ»ը, բայց կորսնցուցած 
է իր «հոգի»ն, եւ Տիրոջ կշիռովը կորուստը անհուն-
օրէն աւելի մեծ է քան շահը, եթէ նոյնիսկ շահուն 
կողմը «աշխարհ» ըլլայ իր ամբողջական պարու-
նակութեամբը։ (ՄԱՏԹ. ԺԶ 24-26)։ Եւ մարդ երբեմն 
կը կորսնցնէ՝ կարծելով թէ շահա՛ծ է…։

Քաղաքակիրթ աշխարհը արեւէն տոչորած, 
չորցած խոտերու նման՝ անշահ եւ անօգուտ 
«ապրիլ» կը փորձէ։

Ունեցածին առատութիւնը «աղէտ» մը եղած է 
իրեն, եւ դեռ անգիտակից է այդ աղէտին դժբախ-
տաբար։

Հոգին ծարաւի է երբ միտքը գիտութեան արեւին 
մէջ կը լողայ։ Անշո՛ւշտ գիտութիւն պէտք է, բայց 
Քրիստոս եւս անհրաժեշտութի՛ւն մըն է մարդուս 
հոգեկան կեանքին մէջ, հոգիին աճման համար։ 

Եթէ մենք միայն «մարմին»ին մէջ ապրելու եւ մեռ-
նելու «ճակատագրուած» ըլլայինք, մեր քաղա-
քակրթութեան դէմ բողոք կամ գանգատ պիտի 
չունենայինք, բայց «ճակատագիր»ը՝ որ աստուա-
ծային ստեղծագործութեան ծրագրին մէկ գործադ-
րութիւնն է, յաւիտենականութեան կնիքը ունի, մարդ 
անմահութեան եւ երկնային երանութեան կոչուած 
է եւ այդ «ծրագիր»ին կարեւորագոյն մասն է։ Եւ երբ 
մարմինը հոս թողունք, «անմահ» հոգի մը ունինք 
յաւիտենականութեան համար։

Այդ անմահ հոգին կարելի՞ է միթէ ծարաւի ձգել 
եւ չորցնել եւ յաւիտենականութիւնը փոխանակել 
ժամանակաւորին՝ անցաւորին, այսինքն մարմնա-
ւորին հետ։

Կ՚արժէ խորհիլ այս մասին սիրելի՜ բարեկամներ, 
եւ կ՚արժէ լրջօրէն խորհիլ…։

 «Ժամանակ»/ Պոլիս

ԽԱՉԻԿ ՃԱՆՈՅԵԱՆ Կոմիտաս աւագ  քհնյ. Շիրինեան, որ թէ´ Վեհափա-
ռին, թէ´ Լուսինէ Զարքարեանին եւ թէ´ անոր 
ամուսին՝ Խորէն Պալեանին մօտէն ծանօթ էր:

Օգոստոսեան շատ տաք Ուրբաթ օր մը, հոգելոյս 
Տէր Կոմիտասը հեռաձայնեց, ըսելով որ Հայաստա-
նէն ժամանած Լուսինէ Զաքարեանը, այս Կիրակի 
մեր եկեղեցին պիտի գայ եւ մեր 8 հոգինոց համեստ 
երգչախումբին հետ պիտի երգէ: Եւ Տէր Հայրը 
սկսաւ խօսիլ Լուսինէ Զաքարեանի մասին, ըսելու 
համար թէ ո՞վ է եկող հիւրը:

Անշուշտ, ես վախէս անմիջապէս միջամտեցի 
ըսելով. «Տէր հայր, գիտեմ ով է Լուսինէ Զաքար-
եանը, բայց զինք մեր համեստ Ծուխին փոքր եկե-
ղեցին հրաւիրելը յարմա՞ր է»: Տէր հայրը պատաս-
խանեց. «Գիտեմ, որ թերթերուն չենք կրնար ըսել»: 
Այն ատեն Սարգիս Մուրատեանի Armenian 
Teletime-ը կար, որոշեցինք անմիջապէս կապ 
պահել. ան ալ արդէն քանի մը օր առաջ իր ծրագիրը 
յանձնած ըլլալով, չկրցաւ մեզի օգտակար ըլլալ:

Ուրեմն մնացինք անձնական հեռաձայններ 
ընելով ժողովուրդը տեղեակ պահելու, ըսելով թէ 
Լուսինէ Զաքարեանը մեր եկեղեցին պիտի գայ եւ 
երգեցողութեան մասնակցի:

Կիրակի, Ս. Պատարագի օրը, Լուսինէ Զաքար-
եան մեր եկեղեցին եկաւ: Եղանակը շատ տաք էր 
եւ մենք մեր տուներէն հովահարներ բերած էինք, 
բայց անօգուտ էր:

Երբ մեր հիւրը եկաւ, մենք ալ շուարեցանք՝ ի՞նչ 
ըսել, ի՞նչ բացատրութիւն տալ, քանի որ հազիւ 40-
50 հաւատացեալներ կային եկեղեցւոյ մէջ, բայց 
Լուսինէ Զաքարեան նկատելով մեր շուարած ըլլա-
լը, ըսաւ. «Բնաւ մի մտահոգուիք, անգամ մը որ Ս. 
պատարագը սկսի, մենք այլեւս մտքով ու հոգիով 
Աստուծոյ հետ ենք: Բնաւ տարբերութիւն չընէր, թէ 
եկեղեցւոյ մէջ քանի հոգի կայ…»:

Եւ այդպէս ալ եղաւ: Ս. պատարագը հոգեպարար, 
աննախընթաց մթնոլորտի մէջ կատարուեցաւ եւ 
փոքրիկ եկեղեցին կարծես մեծ տաճար մը ըլլար:

Պատարագէն ետք ներքեւի սրահը իջանք, ուր 
հիւրասիրութիւն մը կազմակերպած էինք մեր 
թանկագին հիւրին: Ատենապետի պաշտօնիս բե-
րումով հիւրին կողքը նստած էի եւ պարզ խօսակ-
ցութեան ընթացքին հրաշքի մասին խօսք եղաւ, 
երբ յանկարծ Լուսինէ Զաքարեան դարձաւ եւ ըսաւ, 

թէ՝ ինծի ալ նման հրաշք մը պատահած է: Եւ 
պատմեց, թէ ինք ծնած է Ախալցխա: Փոքր տարի-
քին, օր մը դպրոցէն վերադարձին, Փոցխով գետի 
հին, փտած կամուրջով տուն գացած ատեն, սահած 
եւ ինկած է Փոցխով գետը: Ծերուկ կին մը տեսած է 
պզտիկ աղջկան գետ իյնալը եւ սկսած է բարձ-
րաձայն կանչել. «Երեխան գետը ինկաւ, գետը 
ինկաւ…»: Ժողովուրդը կը հաւաքուի, բայց տակա-
ւին չեն գիտեր թէ ի՛նչ ընել: «Յանկարծ, 13-14 տարե-
կան պատանի մը, որ այդքան ալ լաւ լողալ չէր 
գիտեր, գետ նետուեցաւ եւ փրկեց զիս գետին 
եզերքը տանելով», ըսաւ Լուսինէ Զաքարեան, 
դէմքին վրայ մեծ ուրախութիւն մը ուրուագծելով:

Բոլորս ալ փառք տուինք Աստուծոյ, որ ճիշդ 
ատենին այդ պատանին գործածեց, մեր աննման 
Լուսինէն փրկելով եւ մեր հայ ազգի՝ այս գանձին 
կեանք տալով: Այդ զրոյցը անջնջելիօրէն մտքիս 
մէջ դրոշմուեցաւ, որպէս Լուսինէ Զաքարեանէն 
թանկագին յուշ:

Իսկ ես, այդ օրուընէ ի վեր գիտցայ Փոցխով 
գետի եւ Վրաստանի Ախլցխա շրջանի ուր ըլլալը:

Այսօր, Լուսինէ Զաքարեանի Տուն-թանգարանի 
բացման առիթով, սրտանց կը շնորհաւորեմ բոլոր 
այն բարերարները եւ հայրենի մեր պետութեան 
պատասխանատուները, որ այդ Տուն-թանգարանին 
կառուցումով արժանի գնահատանք մը ըրած եղան 
յաւերժի այս ճամբորդին, որ Լուսինէ Զաքարեան 
կը կոչուի:

Յարգանք եւ խոնարհում անոր յաւերժալոյս 
յիշատակին:
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(1953)
«Ուիլեըմ Սարոյեան»

30

Ծնած է 29 Մայիս 1953 -ին, Երեւան, 1969-73 թուականներուն յաճախած 
է Երեւանի Փ. Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարանը: 
1979-ին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմ-
նարկը: 1973թ. Հայաստանի նկարիչներու միութեան կողմէն 
ստացած է արուեստանոց: 1981թ-էն գեղանկարին զուգահեռ 
կատարելագործուած է յատկապէս օֆորտի հնարքներու մէջ: 1982-
84 եղած է Մոսկուայի նկարիչներու միութեան թոշակառու: 1982թ-
էն Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ է: 1975թ-
էն սկսած է ցուցադրուիլ եւ մասնակցիլ բազմաթիւ խմբակային 
ցուցահանդէսներու աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ՝ Ռուսիա, 
Պելճիքա, Հոլանտա, Ֆրանսա, Յունաստան, Ճափոն, Գանատա, 
Աւստրալիա, Շուէտ, Եգիպտոս, Գերմանիա, Անգլիա եւ այլուր: 
Անոր ստեղծագործութեան մասին յաճախ անդրադարձած են 
տեղական եւ արտասահմանեան շարք մը լրատուամիջոցներ: 
Նկարիչի 1980-ականներու ստեղծագործութեան հիմքին մէջ 
խոհափիլիսոփայական թեմաներն են, ինքնատիպ, անսպասելի մեկնաբանութիւններով ու լուծումներով: 
1980-90թթ յիշարժան նկարաշարերէն են «Պարաններով մարդիկ» (1981թ.), «Տիկնիկների շքահանդէս» 
(1981թ.), «Հայկական տօներ» (1982թ.), «Ձգտում» (1983թ.), «Նշանաւոր մարդկանց դիմանկարների շարքը» 
(1983թ-ից): 1985թ. «Խաղ» (1981թ.) եւ «Յուշարձաների բացում» (1981թ.) շարքերու համար արժանացած 
է ՀՀ Պետական մրցանակի: «Առաջին ինքնաթիռի յայտնութիւնը ժողովրդին», «Խաղաղութեան 
զինուորներ» (1985թ.) «Յաղթական քայլերգ» (1985թ.) ստեղծագործութիւնները արժանացած են  ՀՀ 
նկարիչներու միութեան «Տարուայ լաւագոյն աշխատանք» մրցանակին եւ մետալի: Արժանացած է Կլենտելի 
քաղաքապետի, ԱՄՆ ծերակուտական Գարոլ Լուիի, ԱՄՆ քոնկրէսական Ադամ Շիֆի եւ այլ հեղինակաւոր 
պատուոգրերու: Արժանացած է միջազգային տարբեր մրցանակներու, անհատական ցուցահանդէսներ 
ունեցած է աշխարհի շարք մը երկիրներու մէջ։

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Տեսայ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի՝ աջակից-

ների հետ հանդիպումից մի կարճ հաղորդում։ Ուզում 
եմ իմ տպաւորութիւնն ու կարծիքը գրել ձեզ մի քանի 
հարցի շուրջ։

Ռոպերթ Քոչարեանը ողջունելով ներկաներին, ի 
դէպ, նրանց մեծամասնութիւնը երիտասարդներ էին, 
յայտնեց նոր սկիզբ առնող պայքարի մասին ու շեշտեց 
որ մի տարի առաջ չէր կարող պատկերացնել թէ 
այսքան անելիքներ կան իր եւ իր թիմի առջեւում, ու 
նա ինչ-որ առումով պարտադիր, սկսելու է քաղաքա-
կան պայքար։ Ինձ զարմացրեց Քոչարեանի խոհեմ, 
սառը դատողութեամբ եւ հաւասարակշռած ելոյթը։ 
Նա ունեցաւ քաղաքական հասուն գործչի մօտեցում, 
հիմնաւորումներ եւ բառապաշար։ Այո՛, ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ։ 
Նա չիջաւ իր ընդդիմադիրների մակարդակին՝ հէնց 
միայն բառապաշարի իմաստով. մի բան, որ կարող 
էր անել։ Նրա ելոյթը զուսպ էր։ Նա ամբոխավարական 
ելոյթ չունեցաւ, եւ այսպիսով շահեց համակրանք։

Գուցէ շատեր ասեն, որ ներկաների թիւը մեծ չէր։ 
Չեմ վիճում։ Բայց նկատի ունենալով այն փոքր թիւը, 
որ արձագանգելով Նիկոլ Փաշինեանի կոչին՝ եկել 
էին իբր թէ փակելու դատարանների մուտքն ու ելքը, 
ապա Քոչարեանի հետ հանդիպման եկած ներկաների 
թիւը իսկապէս նկատելի էր։ Եւ այս հանդիպումը տեղի 
ունեցաւ այն պայմաններում, երբ Քոչարեանի դէմ 
հակակրանքի մեծ ալիք կայ հիմա Հայաստանում, եւ 
որը հիմնականում գոյացել է լեւոնականների երկար 
տարիների աշխատանքի արդիւնքում։ Այո՛, անպայ-
ման այդ թւում կային նաեւ նրա մերձաւորները։ Բայց, 
մի՞թէ դատարանների մուտքն արգելողների մէջ քիչ 
կային իշխանութեան տարբեր թեւերի անդամներ։ 
Իսկ հաւանաբար եղել են մարդիկ, որ Քոչարեանին 
համակրելով հանդերձ՝ ներկայ չեն եղել այդ հանդի-
պումին՝ վախի եւ ահաբեկման մթնոլորտի պատճա-
ռով։

Եւ զգացի, որ նրանք մարտական են տրամադըր-

ւած, ու կարծում եմ որ նրանց անտեսել եւ արհամարհել 
հնարաւոր չէ։

Քոչարեանի վերադարձը քաղաքականութիւն միայն 
դրական կարող է լինել։ Առաջին,- Եթէ նա ընդհանուր 
հաշուով պարտուի նոր սկսուող պայքարում, ապա 
հէնց միայն իր ներկայութիւնը Հայաստանի քաղաքա-
կան ասպարէզում կ’ունենայ զսպանակի դեր՝ նորերի 
մէջ սողած ու յայտնուած շատ գործիչների անխոհեմ 
ու երբեմն յիմար քայլերի նկատմամբ։ Հէնց այսքանով, 
Քոչարեանին յաջողած կարող ենք համարել։ Երկրորդ,- 
Եթէ վերջին հաշուով նա յաղթեց պայքարում, ապա 
ես համոզուած եմ որ երբեւէ վերադարձ անցեալին 
տեղի չի ունենայ, ու չեն կրկնուի նախկինում թոյլ տրուած 
սխալները։ Այս առումով էլ Քոչարեանի վերադարձը 
քաղաքականութիւն դրական կարող է լինել։ Երկու 
դէպքում էլ, անպայման շահող կը լինի Արցախը։

Աշխարհում ոչ-մի տեղ չկայ վերադարձ անցեալին։ 
Անցեալը նոյնութեամբ չի կրկնւում։ Բայց կարեւորու-
թեամբ յիշենք նաեւ, որ ազգերի ու երկրների համար 
էլ կան մնայուն քաղաքական օրակարգ։ Այդ օրակար-
գը նախկինում, հիմա եւ ապագայում շատ չի տարբեր-
ւում։ Աշխարհում քաղաքական թեքումներն էլ բազ-
մաթիւ չեն։ Սիրենք թէ ոչ, սա՛ է իրականութիւնը։ 
Հետեւաբար՝ ազգերի եւ երկրների համար չկան խու-
սանաւելու մեծ հնարաւորութիւններ. յատկապէս Հա-
յաստանի նման փոքր երկրների համար։ Հայաստանը 
ո՛չ իր բնակչութեան թուի առումով, ո՛չ նիւթական 
միջոցների առումով եւ ուրիշ, չունի խուսանաւելու մեծ 
հնարաւորութիւն։ Հայաստանի քաղաքական օրա-
կարգն էլ սահմանափակ է. կարեւոր, բայց սահմանա-
փակ է։ Եւ այս ամենի նկատառումով, Հայաստանն էլ 
ունի խուսանաւելու եւ կողմնորոշուելու հնարաւորու-
թիւն՝ միայն իրեն տրամադրուած սահմաններում, եւ 
իր ուժի նկատառումով։ Վստահ եմ, աշխարհի շատ 
ազգերի համար շատ բան իրենց սրտով չէ։ Հայութիւնը 
բացառութիւն չէ։ Բայց ընդունենք նաեւ, որ մեզ պա-
կասում է նաեւ հաւաքական նպատակն ու ռազմա-

վարութիւնը։ Ու եթէ սրա վրայ գումարենք "հայի վեր-
ջին խելքը", ապա վիճակն արդէն փառաւոր է լինում։

Ամեն մարդ իր անձնական կեանքում շատ բան է 
ուզում, շատ բան է ցանկանում, բայց յաջողութեան 
համը զգում է նա, ով ճիշտ իմանալով իր կարելիու-
թիւնները եւ ճիշտ քայլերով, ու կամքի առկայութեան 
դէպքում՝ ամենամեծ օգուտն է քաղում դրանից։ Ու դա 
հիմնականում պայմանաւորուած է իրականութիւնները 
ճիշտ տեսնելու գործօնով։ Անձերի համար այս 
օրինակը հիմա ընդհանրացնենք ազգերի վրայ։ Նոյնն 
է։ Ազգերն էլ չեն յառաջադիմում, չեն յաղթում, երբ 
ճիշտ չեն գնահատում իրենց կարելիութիւնները։ Թե-
րագնահատում կամ գերագնահատում իրենց ուժերը։ 
Երկու դէպքում էլ պարտւում են, ձախողում են։ 
Հայաստանի խուսանաւելու կարողութիւնը հիմա մեծ 
չէ։ Սա պիտի ընդունենք։

Այս ամենը որ գրեցի ձեզ՝ իմ տպաւորութիւնն ու 
ընկալումներն էին նախագահ Քոչարեանի՝ աջակից-
ների հետ հանդիպումից։ Քոչարեանին միշտ տեսել 
եմ գործի մարդ, որ հեռու է ամբոխավարական որեւէ 
դրսեւորումից։ Գուցէ, կամ անպայման, նա էլ ունեցել 
է սխալ հաշուարկումներ, բայց նրա քաղաքական 
անցեալը իմանալով՝ չենք կարող եզրակացնել, որ նա 
անորոշ լոզունքների, ընդհանրախօսութիւններ անող 
մարդ է։ Նրա քաղաքական գործունէութեան անցեալը 
լի է բազմաթիւ դրական իրագործումներով, ե՛ւ սխալ-
ներով։ Եւ ինչպէս նշեցի արդէն, նրան ու նրա թիմը 
հնարաւոր չէ անտեսել Հայաստանի ապագայ 
քաղաքական զարգացումներում։

Վերջացնեմ նամակս այն ընդգծումով, որ ես 
Քոչարեանի քաղաքականութիւն վերադառնալը չեմ 
տեսնում անպայման նրան իշխանութիւնների մէջ 
տեսնելով։ Նրա անձը նկատի չունեմ ես։ Իմ նպատակը 
նրա քաղաքական թիմն ու ուղղութիւններն են։ Այս 
թիմը շատ բան ունի ասելու եւ անելու Հայաստանում, 
ու դա արհամարհելի ուժ չէ։

ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
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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

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ալթունեան եւ Քիւրտեան ընտանիքներու 

խնդրանքով, նորոգ  հանգուցեալ Յակոբ 
Ալթունեանի մահուան քառասունքին առի-
թով,  ինչպէս նաեւ անոր  ծնողներուն` եկե-
ղեցւոյս բարերարներէն, Կրօնասէր Տիկնանց 
Համախմբումի հիմնադիրներէն՝ Կարապետ 
եւ Արուսեակ Ալթունեաններու, համայն Ալ-
թունեան եւ Քիւրտեան ընտանիքներու հան-
գուցեալներու յիշատակին, հոգեհանգստեան  
պաշտօն պիտի  կատարուի Կիրակի,  2 Յու-
նիս 2019-ին,  Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ 
մէջ,  յաւարտ   Սուրբ  Պատարագի:

Աշխատանքային այցով Ղազախստան գտնուող 
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Մայիս 
28-ին հանդիպած է Ղազախստանի առաջին նա-
խագահ Նուրսուլթան Նազարպաեւին:

Ողջունելով Հայաստանի վարչապետը` Նուրսուլ-
թան Նազարպաեւ ըսած է, որ Ղազախստանի ու 
Հայաստանի միջեւ երբեք որեւէ խնդիր չէ եղած, 
ունեցած են լաւ յարաբերութիւններ: Հայկական 
սփիւռքը կամուրջ կը հանդիսանայ, այստեղ ապրող 
հայերը մեր քաղաքացիներն են` ղազախստանցիներ 
են: Վերջին շրջանին մեր երկիրներու միջեւ առեւ-
տուրը  աճած է, բայց վատ hամակարգումի պատ-
ճառով ան կը տուժէ: Մենք փոխանակելու բան 
ունինք. այն, ինչ դուք ունիք, մենք չունինք, ինչ մենք 
ունինք, դուք չունիք, այդ իսկ պատճառով այդ 
ուղղութեամբ պէտք է աշխատիլ»:

Հայաստանի վարչապետը իր հերթին ըսած է. 
«Բոլորին քաջ յայտնի է, որ Դուք առաջարկեցիք 
Եւրասիական համարկումի գաղափարը: Այս տարի 
կը լրանայ այդ իրադարձութեան 25-ամեակը եւ 
ԵԱՏՄ ստեղծման մասին պայմանագրի 5-ամեակը: 
Ի հարկէ, մենք մեծ յուզումով կը հետեւինք իրադար-
ձութիւններուն, որոնք տեղի կ՛ունենան Ղազա-

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ             

¾ç 02

Փաշինեան Հանդիպած է Նազարպաեւի Հետ

ԵԱՏՄ-ն Նոր Հնարաւորութիւններ Կը Բանայ Անդամ Երկիրներու 
Գործարարութեան եւ Տնտեսութեան Համար. Նիկոլ Փաշինեան

խըստանի մէջ, եւ այն մեծ քաղաքական փոփոխու-
թիւններուն, որոնք Դուք նախաձեռնած էք: Մենք 
համոզուած ենք, որ այն, ինչ Դուք նախաձեռնած 
էք, կը կատարուի ի շահ Ղազախստանի եւ ղազախ 
ժողովուրդի: Ի հարկէ, Սահմանադրութեամբ Դուք 
կը շարունակէք մնալ ազգի առաջնորդը, եւ Անվը-
տանգութեան խորհուրդի նախագահը: Դուք կը 
շարունակէք աշխոյժ դերակատարում ունենալ 
ԵԱՏՄ-ի մէջ, եւ վաղը մենք այդ մասին համա-

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան ելոյթ ունեցած է Նուր-Սուլթանի 
մէջ մեկնարկած Եւրասիական տնտեսական 
բարձրագոյն խորհուրդի նիստի ընթացքին:

Ինչպէս կը հաղորդէ վարչապետի մամուլի 
վարչութիւնը, Փաշինեան ընդգծած է, որ իրեն 
համար մեծ պատիւ է նախագահել Եւրասիական 
տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդը:

«Պէտք է նշել, որ Եւրասիական տնտեսական 
միութիւնը երթալով կը զարգանայ` նոր հնարաւո-
րութիւններ բանալով մեր երկիրներու գործարա-
րութեան եւ տնտեսութեան համար»,- ըսած է ան:

Անոր խօսքով` կ՛ընդլայնուի նաեւ Եւրասիական 
տնտեսական միութեան միջազգային գործընկեր-
ներու շրջանակը: «Հիմա արդէն ուժի մէջ պիտի 
մտնէ Իրանի հետ ազատ առեւտուրի մասին պայմ-
անագիրը, արդէն ստորագրուած են տեղեկատւու-
թեան փոխանակման պայմանագիրներ Չինաստա-
նի, Վիեթնամի, բուռն բանակցութիւններ կ՛ընթանան 
Սինկափուրի, Եգիպտոսի, Սերպիոյ հետ: Ես յոյս 
ունիմ, որ այդ բանակցութիւնները պիտի յանգեցնեն 

պատասխան որոշում պիտի ընդունինք: Ի սկզբանէ 
ես կը պաշտպանէի այդ գաղափարը, եւ վստահ եմ, 
որ Ղազախստանի նոր նախագահին հետ մենք 
պիտի ունենանք նոյնպիսի ջերմ եւ կառուցողական 
յարաբերութիւններ»:

Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր Սուլթանի 
մէջ Մայիս 29-ին Նիկոլ Փաշինեան կը մասնակցի 
Բարձրագոյն Եւրասիական  տնտեսական 
խորհուրդի հերթական նիստին:

յստակ արդիւնքներու`  նոր հնարաւորութիւններ 
բանալով մեր երկիրներու գործարարութեան եւ 
տնտեսութեան համար»,- նշած է Փաշինեան:

Ան ընդգծած է Ղազախստանի առաջին նախա-
գահ Նուրսուլթան Նազարպաեւի դերակատարումը` 
համարկումի այս նախագծի ստեղծման հարցով: 
«25 տարի առաջ Նուրսուլթան Ապիշեւիչը առաջար-
կած է Եւրասիական համարկումի գաղափարը եւ 5 
տարի առաջ անիկա կեանքի կոչուած է: Հայաս-
տանի կառավարութեան նպատակն է աշխատիլ 
Եւրասիական տնտեսական միութեան յետագայ 
զարգացման ուղղութեամբ, դարձնել զայն աւելի 
արդիւնաւէտ եւ աւելի գրաւիչ մեր միջազգային 
գործընկերներուն համար: Ես վստահ եմ, որ այսօր 
մեր որոշումները պիտի նպաստեն զարգացման»,- 
ընդգծած է վարչապետ Փաշինեան:


