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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Տեղի Ունեցաւ
Յանձնաժողովի ԵրկրորդՌԱԿ-ի
եւ Փաղանգաւոր
Խալիլ.
ՊիւտճէիՆախարարական
Քննարկման Վերաբերող
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Կուսակցութեան
Ղեկավարութեանց
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Ամենավերջին
Նիստը
«Պէտք
է»
Վերջինը
Ըլլայ
Հանդիպում
Մասին Յայտարարութեան Համար
Տեղի Ունեցաւ Ներլիբանանեան Քաղաքական Եւ
Ընկերատնտեսական Հարցերու Շուրջ Միատեղ Քննարկում

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Ելեւմուտքի նախարար Ալի Հասան Խալիլ յայտարարեց, որ 2019-ի պետՆիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
Երեքշաբթի, 9 Յուլիս 2019ի
յետմիջօրէին
Փաղանգաւոր
Կուսակցուական պիւտճէի նախագիծին նուիրուած` «Ելեւմուտքի եւ Պիւտճէի յանձնաթեան Պէյրութի կեդրոնատեղիին մէջ, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ
ժողով»-ի, Երեքշաբթի օրուան նիստը պէտք է վերջինը ըլլայ:
ՌԱԿ-ի եւ Փաղանգաւոր Կուսակցութեան
ղեկավարութեանց
միջեւ:
Յանձնաժողովը, Յունիս 10-էն ի վեր, պարբերաբար կը հանդիպէր
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան պատուիրակութիւնը
պիւտճէի քննարկման համար:
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
գլխաւորեց ընկ. Սեւակ Յակոբեան,
որուն մաս կազմեցին
ընկերներ
Արա
Երեքշաբթի օրուան նիստը կը նախագահէր յանձնաժողովի նախագահ
Գոյունեան եւ Վիգէն Թոսունեան:
Իպրահիմ Քանաան։ Ժամը 6:00-ին սկսած նիստին ներկայ էր պաշտպաԳործակցութեան Հեռանկարները
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
պաշտօնապէս ստանձնեցին
իրենց կուսակցապետ՝ Սամի Ժըմայէլի կողքին հանդիպՓաղանգաւորներու
նութեան
նախարար
Էլիաս Պու Սաապ:
Խալիլ եւ նախարարներ
Քանաան Երկուշաբթի
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
ման ներկայ էին երեսփոխան
Էլիաս Հանքաշ,
Նազար
Նաճարեան
եւ
երկկողմ հանդիպում մը ունեցած էին պիւտճէի մասին չլուծուած շարք մը
ղովի նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
նախարարական
յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին Փիեռ
մէջ նախագահական
Ժալըխ:
հարցերու
շուրջ:
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արնորակազմ
վարելիք
քաղաքահարցերովյետաձգած
նախարարէր
Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
Հանդիպումը
խորհրդակցական
բնոյթ
ունէր,դեսպան
որուն ընթացքին
քննարՆշենք, որկառավարութեան
նախորդ նիստերուն
ընթացքին
յանձնաժողովը
տակարգ եւ
լիազօր
Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողիր նոր ապրանքներու
պաշտօնը իր իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
կըւեցան
ներլիբանանեան
քաղաքական
Եւ
ընկերատնտեսական
հարցեր:
շարք
մը հակասական
իրողութիւններ, ինչպէս,
ներմուծուող
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ջացնելու
Ռաֆուլէն: նպաստներու
Այս մասին հաղորդեց
նախագահական
Կողմերը
համաձայնեցան
մնալ
մշտական կապի
եւ համակարգումի
մեծ
մասի 2համար:
տոկոս հարկի յաւելում եւ վեթերաններու վերջնական
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կաԸստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
գործընթացի մէջ յօգուտ պերու
Լիբանանի
եւ
լիբանացի
ժողովուրդին
գերագոյն
կրճատում:
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերջին
կազմուած
սոյն պետական
յանձնաժողովին
անդամ
շահերուն:
Պիւտճէն
կը ներառէ
ծախսերու
կրճատումները եւ հարկերու
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա10 նախարարները
պիտի խոչընդոտել
քննարկեն պակասուրդը,
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
Ժրեյսաթիին՝
Աւարտին
ընկ. իր
Յակոբեան
ելոյթ ունեցաւ
ներկայ թղթակիցներուն
աճը`
նպատակ ունենալով
որ անցեալ
տարի մաղթեց
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
նոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
առջեւ:
կազմած էր համախառն ներքին արդիւնքի 11.1 տոկոսը:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
Գրասենեակ
զարգանան: ՀՀՏեղեկատուական
օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
ջադրած
վերստին
կեանքի Հըզպալլայի
պաշտօնավարութեան
ՌԱԿ
Լիբանանի
Շրջանային
Վարչութեան
ԱՄՆ նախաձեռնութիւնը
Պատժամիջոցնե՞ր
Կը Տնօրինէ
Երես-ամբողջ շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուակոչելու հնարաւորութիւնը՝
փոխաններուն
Համար այս մէկը ընդրգկելով
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
Մուհամմատ
Միացեալ Նահանգներ
պատժամիջոցներ
կը տնօրինէ
Հըզպալլայինախկին
երեք նախարար
Ð³Ûñ»ÝÇ
Èáõñ»ñնոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրարութեան մէջ:
ըսաւ, ըլլաոր իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
բարձրաստիճան
անդամներուն համար։ Ուաշինկթըն,Քապպարա
առաջին անգամ
պընդումին:
կառավարութեան
վարելիք
քաղա- Ապու երեսփոխանները:
Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
լով,Նորակազմ
նպատակ դրած
է հետապնդելու
նշեալ կուսակցութեան
Զոհրապ
Մնացականեան
եւ Սերգէյ Լաւրով Քննարկած են
քականութեան
մասին յայտարարութիւնը
արձանագրէՄոհամմատ
այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
ԱՄՆ Գանձապետական
բաժինէն նշածպիտի
են երեսփոխան
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
ԼՂ Հիմնախնդրի
Խաղաղ Կարգաւորման Գործընթացը
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա- տարիներու
իր փորձառութեան,
եւ պիտի
Ռաատի,
երեսփոխան
Ամին Շրրիի
եւ անվտանգութեան
գծով ղեկավար
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
Ուաֆիք Սաֆայի անունները՝ իբրեւ «յատուկ նշանակուած համաշխարհային
Սլովաքիոյ Վիսոգէ Դադրի
քաղաքին
մէջ տեղինշած,
ունեցող
ԵԱՀԿ
ոչ
գացումին
եւ այդ առումով
որ այս
պահուն
րութիւններու կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
անխտիր համակարգէն:
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,նախարարական
ինչպէս
ահաբեկիչներ»,
զիրենք անջատելով
միջազգային
ելեւմտական
պաշտօնական
հանդիպման
ծիրէն
ներս,
Յուլիս
8-ին,
տեղի
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն
պահանջով, իր
աւելի
քան 1 միլիոն կըԼիբանանի
հաղորդէ ազգային
գործակալու-եւ Ռուսիոյ ԱԳ նախարարներու հանդիպումը:
«Հըզպալլան կ՝օգտագործէ
գործակատարները
խորհրդա-լրատուական
ունեցած է Հայաստանի
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սուրիացի
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
րանին
մէջ՝գաղթականներու
պաշտպանելու համար
ահաբեկչական
խումբի նիւթական եւ
ՀՀ ԱԳՆ լրատւութեանպատգամաւորներ
եւ հանրային դիւանագիտութեան
վարչութեան
հետաքրքրուած են
Ճափոնի
խորհրդաժողովինշահերը,
կողմէ պահանջուած
բարեփոանվտանգութեան
ինչպէս նաեւ նեցուկ
կանգնելու Իրանի վնասակար տեղեկութիւններով՝ հանդիպման
ընթացքին
քննարկուած
են
հայ-ռուսական
հետ բարեկամութեամբ:
խումները՝ փրկելու Գանձապետական
համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանգործունէութեան»,բաժինէն յայտնեց
ԱՄՆ-ի ահաբեկդաշնակցային
օրակարգին,
երկկողմ
եւ բազմակողմ
հարթակներու
վրայ
ՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտավատթարեւվիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որ իրհամագործակցութեան
նպատակը պիտի ըլլայառնչուող շարք մը հարցեր:
չութեան
ելեւմուտքի հարցերով ժամանակաւոր հաւատարմատար
Սիկալ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
մը: ՄիաժաՄանտելքըր։
Հայաստանի
եւ Ռուսիոյզարգացումի
արտաքին քաղաքական
աջակցութեանգերատեսչութիւններու
ծիրէն ներս տարբեր
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
ան կոչ
ուղղեց բոլոր
քաղաքականմտքեր
գործիչՅայտարարութիւնը
արագօրէն
դատապարտուած էմանակ
Լիբանանի
ելեւմուտքի
ղեկավարները
փոխանակած
են
տարածաշրջանային
եւ միջազգային
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած
օժանդակուՊաշտօններու
Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուանախարար
Ալի Հասան
Խալիլի կողմէն: «Պատժամիջոցները
կը մտահոգեն
օրակարգիառկայ
հրատապ
խնդիրներու
շուրջ:
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Հանդիպման ընթացքին
անդրադարձ եղած է ղարաբաղեան հիմնախնդրի
¾ç 03
ու
բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
¾ç 06
խաղաղ կարգաւորման գործընթացին:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Հաճնոյ Հայրենակցական Միութեան Վարչութեան Եւ
Հաճնոյ Հերոսամարտի 100-Ամեակի Յանձնախումբի Անդամները
Երեքշաբթի, 9 Յուլիս 2019-ին, Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց Հաճնոյ Հայրենակցական
Միութեան Վարչութեան եւ Հաճնոյ հերոսամարտի
100-ամեակի յանձնախումբի անդամները՝ Փօլ
Եագուպեան, Արամ Մալեան, Ժիրայր Դանիէլեան,
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան եւ Հայկ Օղուլլուգեան։
Այցելութեան նպատակն էր Նորին Սրբութիւնը
տեղեակ պահել յառաջիկայ տարի Հաճնոյ հերոսամարտի 100-ամեակին առիթով իրագործուելիք
ծրագիրները՝ Լիբանանի, Հայաստանի եւ Սփիւռքի
այլ գաղութներէն ներս։ Հայրապետը գնահատեց
Հայրենակցական Միութեան գործունէութիւնը,
ինչպէս նաեւ համահայկական մաշտապով Հաճնոյ
հերոսամարտի 100-ամեակի նշումը կատարելու
իրենց նախաձեռնութիւնը։ Այս առիթով, Վեհափառ
Հայրապետը նաեւ շեշտեց հայրենակցական միու-

թիւններու դերը մեր ժողովուրդին կեանքին մէջ,
յատկապէս հայապահպանման գծով անոնց

ներդրումը կրթական, մշակութային ու ընկերային
մարզերէն ներս։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց «Արեգ», «Քնար» Եւ «Արին» Պարախումբերու Վարչութիւնները

Երկուշաբթի, 8 Յուլիս 2019-ին, Պիքֆայայի Սուրբ
Աստուածածին Վանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը
Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ»,
Համազգայինի «Քնար» եւ Հ.Բ.Ը.Մ. Հ.Ե.Ը.ի «Արին»
պարախումբերու վարչութիւնները։
Յայտնենք, որ վերոյիշեալ երեք միութիւններու
պարախումբերը, անցնող շաբաթ Ս. Աստուածածին
Վանքի շրջափակէն ներս, միասնաբար հանդէս
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Վալենդին Լուի Ժորժ
Ըյոժէն Մարսել Բրուսդ

եկան Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարին
առիթով։
Արդարեւ, մեր Ս. Աթոռին Տեղեկատուական
Բաժանմունքին կողմէ կազմակերպուած եւ Նորին
Սրբութեան օրհնութիւնն ու քաջալերանքը վայելող
հայ պարի երեկոն մեծապէս դրական արձագանգ
ձգած էր թէ՛ համագումարի մասնակիցներուն եւ թէ՛
ընդհանրապէս մեր ժողովուրդի զաւակներուն մօտ։
Վալենդին Լուի Ժորժ Ըյոժէն Մարսել Բրուսդ
(ֆր.՝ Valentin Louis Georges Eugռne Marcel Proust)
(10 Յուլիս, 1871, Փարիզ)-(18 Նոյեմբեր , 1922
Փարիզ)
ֆրանսացի նշանաւոր վիպասան, ակնարկագիր եւ քննադատ, մոտեռնիզմի ներկայացուցիչ։
Բրուսդի հիմնական երկը «Կորսուած ժամանակի
փնտռտուքներուն մէջ» (ֆր.՝ ը la recherche du
temps perdu) 7 վէպէ բաղկացած վիպաշարն է
(հատորներ 1-16, 1913-1927, վերջին 6 հատորները
հրատարակուած են յետմահու), որ կը համարուի
20-րդ դարու համաշխարհային գրականութեան
ամենակարեւոր ստեղծագործութիւններէն մէկը։
Մարսել Բրուսդ ծնած է կիրթ եւ բարեկեցիկ
կեանքով ապրող ընտանիքի մէջ։ Անոր հայրը
ականաւոր համաճարակաբան էր։
Փոքր հասակէն Մարսել եղած է առողջապէս
թոյլ երեխայ եւ իր ամբողջ կեանքին մէջ ունեցած
է առողջական լուրջ դժուարութիւններ: Պատանեկութեան տարիներուն ֆրանսական ազնուական սալոններու մէջ մտերմացած է այնպիսի
արուեստագէտներու եւ բանաստեղծներու հետ,
ովքեր նպաստեցին անոր համաշխարհային

Հայրապետը պարախումբերու վարչութեանց իր
բարձր գնահատանքը յայտնեց՝ ողջունելով միացեալ ելոյթով մեր ազգային միասնականութիւնը ամրապնդելու եւ միացեալ ոյժերով մեր մշակութային
արժէքները տարածելու անհրաժեշտութիւնը։ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ պարը մեզի համար սովորական նշանակութիւն չունի, ան հայ ժողովուրդին
հարազատ հոգիին ապրումներուն ու ձգտումներուն
արտայայտութիւնն է։ Հետեւաբար, այս նախանձախընդրութեամբ մեր մշակութային միութիւնները
յատուկ կարեւորութիւն պէտք է ընծայեն հայկական
պարին, զայն անքակտելի մասը նկատելով հայ
դպրոցի հայակերտման առաքելութեան։
Հայրապետին հետ ներկաները նաեւ քննեցին
նման միացեալ ձեռնարկներ կազմակերպելու կարելիութիւնները Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի շրջափակէն ներս։ Ապա, ընդառաջելով երեք
մշակութային միութիւններու փափաքին, Վեհափառ Հայրապետը ճշդեց, որ ամէն տարի Յուլիս
ամսուան առաջին Ուրբաթ օրը հայկական պարի
երեկոյ կազմակերպուի Ս. Աստուածածին Վանքէն
ներս։
համբաւի ձեւաւորման: Օգտուելով ֆինանսապէս
ապահով իր վիճակի ընձեռած հնարաւորութենէն,
ան չ’աշխատիր եւ 1895-ին կը սկսի գրել վէպ մը,
որ կը մնայ առանձին մասերու բաժանուած
վիճակի մէջ (կը հրատարակուի 1952 թուականին
իր մահէն ետք՝ «Jean Santeuil», «Ժան Սանթօ»
վերնագրով):
1900 թուականին ան կը ձգէ է իր սկսած
նախագիծը եւ կը ճանապարհորդէ դէպի Վենետիկ եւ Բատուա, որպէսզի բացայայտէ արուեստի
գործերը՝ հետեւելով Ճոն Ռյոսքինի քայլերուն:
Իբրեւ արդիւնք ան կը հրատարակէ յօդուածներ
եւ կը թարգմանէ երկու գիրք՝«La Bible
d'Amiens»,«Ամիենի Աստուածաշունչը» եւ «Sռsame
et les Lys»«Սէզամն ու Շուշանները»: 1907
թուականին Մարսել Բրուսդ կը սկսի գրել իր
յայտնի «Կորսուած ժամանակի փնտռտուքներու
մէջ» (« A la recherche du temps perdu») ստեղծագործութիւնը, որուն եօթ հատորը («Du cւtռ de
chez Swann») հրատարակուած է 1913 թուականին,
եւ իր մահէն ետք` 1927 թուականին: Մարսել
Բրուսդ մահացած է թոքախտի հետեւանքով:
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Ամբողջական Շրջափակում

ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
Ամերիկեան միակ լրատուն, որ առանց պիտակաւորման ու ծաղրանքի կը մեկնաբանէր ԱՄՆ-ի
Գործադիր իշխանութեան ու նախագահ Թրամփի
իրագործումները, Fox News-ն էր։ Արդէն մօտ երկու
ամիս է, որ այս լրատուն շրջադարձ կատարած է,
մեծ տեղ կը յատկացնէ ԱՄՆ-ի նախագահութեան
դեմոկրատ թեկնածուներուն, եւ ստացած է հակաԹրամփ ուղղուածութիւն։ Ուրիշ խօսքով,- նախագահ Թրամփ հիմա յայտնուած է տեղեկատուական
ամբողջական շրջափակման մէջ՝ բացի պաշտօնական հաղորդագրումներէն։
Ես չեմ կրնար մեկնաբանել այս ընթացքը։ Բայց,
հաստատ կրնամ ըսել, որ հակա-Թրամփ այս հզօր
գրոհի մէջ կարեւոր դեր ունին հարցախոյզները։
Գրեմ անձնական փորձիս մասին։
Ես միացայ թէ՛ Տոնալտ Թրամփի՝ 2020 թուականի նախագահական ընտրապայքարի հարցախոյզին, թէ՛ դեմոկրատներու միատեղ հարցախոյզին։ Կարեւոր չէ թէ ի՞նչ պատասխանեցի
հարցումներուն։ Դեմոկրատներու կողմէն ամէն օր
առցանց կը ստանայի 7 - 8 հարցախոյզ։ Թրամփի
կողմէ՝ 1 կամ 2։ Հարցումներուն պատրաստման
ձեւն ու անոնց մօտեցումը յոյժ մասնագիտական
էր։ Յատկապէս դեմոկրատներու հարցումները թիրախ դարձուցած էին առաւելաբար Տոնալտ Թրամփի չընտրուիլը, քան թէ իրենց առաջարկուող ծրագրերը։ Բնականաբար, կային մի քանի հարցումներ,
որոնց միջոցով դեմոկրատները կը հետաքրքրուէին
մարդոց ակնկալինքներով, բայց անոնք գլխաւորաբար կ’ուզէին իմանալ մարդոց վերաբերումը
գործող նախագահին հանդէպ։ Բնականաբար, ես
յետոյ դադարեցուցի երկու կողմերու հարցախոյզները։
Գրեմ ուրիշ թիւ մը, եւ խօսքը ամփոփեմ։
Նախագահ Թրամփ մինչեւ մէկ շաբաթ առաջ
կրցաւ աւելի քան 105 միլիոն տոլար գումար
հաւաքել նախագահական ընտրարշաւին համար։
Ասիկա աննախադէպ ու մեծ գումար է։ Մինչեւ
հիմա չէ հրապարակուած դեմոկրատ թեկնածուներու համար հաւաքուած գումարի մասին զեկոյց։
Այս մէկը կրնայ, որպէս փաստ ծառայել, որ այդ
գումարները նկատառելի չեն։ Նախկին նախագահ
Պարաք Օպաման իր երկրորդ շրջանի նախագահութեան ընտրարշաւին համար, կրցաւ գոյացնել
51 կամ 54 միլիոն տոլար։ Հիմա ստոյգ չեմ յիշեր։
Ասիկա հաւաքուած գումարի հանրագումարն էր,
մինչդեռ կը շարունակուի թէ՛ նախագահ Թրամփի,
թէ՛ դեմոկրատ թեկնածուներուն դրամահաւաքը։
Կան շատ ուրիշ հետաքրքրական տուեալներ։
ԱՄՆ-ի մէջ ընդունուած են քարոզարշաւի տարբեր
ձեւեր. ցուցանակներէն, որմազդերէն բացի, ընդունւած է արտադրել թեկնածուի պատկերով իրեր եւ
հագուստ։ Կ’ուզեմ հետաքրքրական ուրիշ թիւ մը
տեղեկացնել։ Արդէն սկսած են արտադրուիլ ԱՄՆ-ի
դրօշակով ու TRUMP-2020 գրութամբ կարմիր
գլխարկներ։ Մինչեւ հիմա միլիոնաւոր գլխարկներ
արտադրուած են, եւ կ’առաքուին անոնց, որոնք
առցանց կը պատուիրեն։ Եւ այդ գործարանը, պարզապէս, չի հասցներ արագ սպասարկել բոլորին, եւ
առաքումները կ’ուշանան։ Ասիկա եւս ուրիշ փաստ
է՝ տիրող վիճակը նկարագրելու համար։
Ես այս ամէնը կը գրեմ, որպէս իրավիճակի
նկարագրութիւն։ Նախկին ընտրութիւններուն ես
հետեւելով Հայ Դատի Յանձնախումբի կոչին

չքուէարկեցի ո՛չ Հիլարի Քլինթընին, ոչ ալ Տոնալտ
Թրամփին։ Ինծի համար չկան կատարեալներ,
չկան անթերի մարդիկ, եւ ամէն ինչ համեմատական
է։ Այո՛, ամէն ինչ համեմատական է։ Գուցէ ձեզի
զարմանալի թուի, բայց ես դեռ կ’ապրիմ ծննդավայրովս, կ’ապրիմ Հայաստանով, եւ ինծի համար
շատ կարեւոր է ԱՄՆ-ի իշխանութիւններու քաղաքականութիւնները այդ երկիրներու եւ Միջին
Արեւելքի նկատմամբ։ Ես կը հաւատամ, որ դասական պատերազմ տեղի պիտի չունենայ ԱՄՆ-ի եւ
Իրանի միջեւ։ ԱՄՆ-ի համար Պարսից Ծոցը
կորսնցուցած է իր կարեւորութիւնը։ ԱՄՆ-ն արդէն
ինքնաբաւ է քարիւղի եւ կազի առումով, եւ արդէն
դարձած է այդ ուժանիւթերը արտածող երկիր։
Ապագային ինչ իշխանութիւն ալ ըլլայ ԱՄՆ-ի մէջ,
այդ նախկին կարեւոր շրջափուլը անցած է, անիկա
մնացած է անցեալի մէջ, եւ հիմա իրավիճակները
բոլորովին ուրիշ են։ Կը սխալին բոլոր այն վերլուծաբանները, որոնք քաղաքական աշխարհին կը
նային Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմէն
ետք տիրող իրավիճակներու համայնապատկերին
մէջ եւ այն ժամանակուայ չափանիշերով, կամ՝
1960-ականներէն ետք ձեւաւորուող քաղաքականութիւններու նկատառումներով։ Այդպիսի վերլուծաբաններ, որոնց թիւը քիչ չէ, մնացած են նախորդ
դարու երկրորդ կիսուն, եւ համաքայլ չեն նոր
իրավիճակներուն հետ։
ԱՄՆ-ի համար ի՞նչ կարեւոր է ռազմական ներկայութիւն ըլլալ ըսենք Աֆղանիստանի մէջ։ Տոնալտ
Թրամփը կը պատրաստուէր ամերիկեան զօրքերը
դուրս հանել Աֆղանիստանէն, բայց անոր ռազմական խորհրդատուները ուրիշ մեկնաբանութիւն
ունեցան։ Անոնք համարեցին, որ դեռ ժամանակը
չէ։ Ամերիկացիները բոլորովին հետաքրքրուած չեն
աֆղաններով ու անոնց թայֆայական բախումներով։ Ինչո՞ւ այդտեղ զինուոր պիտի զոհուի։
Ռազմական փորձագէտները նշեցին, որ զօրքը
դուրս հանելու պարագային, այդ տարածքը կը
դառնայ որոշ առումով «Հարվըրտ» համալսարան՝
ծայրայեղականներ մարզելու իմաստով։ ԱՄՆ-ն
միայն ու միայն իր ապահովական նկատառումներով,
եւ որոշ չափով նաեւ աշխարհի մէջ ծայրայեղականները կանխելու համար, դեռ կը շարունակէ
ռազմական ներկայութիւն ըլլալ Աֆղանիստանի

մէջ։ Կը յիշէ՞ք Սեպտեմբեր 11-ը... Եւ, երբ Միացեալ
Նահանգները հաստատեց հեռակայ իր ներկայութիւնն ու տիրապետութիւնը այդ շրջանին մէջ, ալ
անիմաստ է զինուորներ ունենալ այդտեղ։ Հարցը
ունի շատ մանրամասնութիւններ։ Կը տեսնէք,
ինչքա՜՜ն է փոխուած է աշխարհը, ու հիմա բոլորովին
ուրիշ իրականութիւններ եւ հիմնահարցեր կան։
ԱՄՆ-ն հիմա կը պատրաստուի նուաճել Մարս
մոլորակը...
Ուրիշ փակագիծ մըն ալ բանամ, եւ ըսեմ, որ ես
ԵՐԲԵՔ պիտի չքուէարկեմ անոնց, որոնք ապրածս
ու սիրածս տարածաշրջանի մէջ Արաբական
Գարուններ բերին, ու անոր նախորդեց ու յաջորդեց
ուրիշ զարգացումներ։ Ատիկա բացառուած է։ Իսկ
Թրամփը... Իսկապէս կը դժուարանամ հիմա կողմնորոշուիլ։ Ես բոլորովին բացասական կը համարեմ
Տոնալտ Թրամփը տեղեկատուական շրջափակման
ենթարկելը, եւ կողմնակցութիւնս կը յայտնեմ
մամուլի ազատութեան եւ արդար լրահոսքին։ Չեմ
կարծեր հիմա այն դարն է, որ հնարաւոր ըլլայ
որդեգրել երկարատեւ նման շրջափակումներ։
Հաղորդակցական արդի միջոցները կը բացառեն
այդ մէկը։ Եւ այս հարցով ալ կը սխալին դեմոկրատները։ Ես անոնց խորհուրդ կու տայի աւելի սառն եւ
կշռատադտուած մօտենան իրականութիւններուն։
Հապճեպ որոշումները նոյնքան վտանգաւոր են։
Ես նաեւ չեմ կրնար երկրորդել Թրամփի բոլոր
քայլերը Իրանի նկատմամբ։ Դեռ ժամանակ կայ
աւելին իմանալու եւ խորանալու՝ կողմնորոշուելու
համար ԱՄՆ-ի ապագայ նախագահական ընտրութիւններուն։
Վերադառնանք հարցախոյզներուն,- Վերոնշեալները, եւ այն բոլորը, որ մենք չենք գիտնար
հարցախոյզներու արդիւնքներէն, այսինքն՝ ճշգրիտ
արդիւնքները, ցոյց կու տան, որ տագնապի մէջ են
դեմոկրատները։ Ես այս ամենը կ’արձանագրեմ
որպէս իրավիճակի նկարագրութիւն։ Լուրերու
կապակցութեամբ գրառումները արդէն ամբողջութեամբ դարձած են հակա-Թրամփ։ Կը զգացուի,
որ զօրաշարժի ենթարկուած են շատ կառոյցներ։
Իսկ աւարտը՞... Չաճապարենք, սպասենք քիչ մըն
ալ, եւ ամէն ինչ պարզ կը դառնայ։
Հետաքրքրական աշխարհ է քաղաքական
աշխարհը։
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ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ ´³Å³Ï

²ØÜ Þ³Ñ»ó³õ Æñ 4¬ñ¹ îÇïÕáëÁ

üñ³Ýë³ÛÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ
ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ
ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ØÜ ¬ ²Ý·ÉÇ³ 2¬1
î»ëÇÝ¬Þ³ñ÷Ç¿û ù³Õ³ùÇ §Îñáõ÷³Ù³ êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ
íñ³Û 53000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ùñó»ó³Ý ²ØÜ¬Ç »õ ²Ý·ÉÇáÛ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ 10¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²ØÜ¬Ç §ºáõÃ³ èáÛÁÉ½¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ øñÇëÃÁÝ öñ¿ëÁ Ýß³Ý³Ï»ó
²ØÜ¬Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« úÿÐ³ñ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 19¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²Ý·ÉÇáÛ
§äÇñÙÇÝÏÑ¿Ù êÇÃÇ¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ¾É¿Ý àõ³ÛÃ Ýß³Ý³Ï»ó ²Ý·ÉÇáÛ
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« ØÇïÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ 31¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
²ØÜ¬Ç §úñÉ³Ýïû öñ³Ûï¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ ²É¿ùë ØáñÏÁÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬1«
ÐáñÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 84¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ Ð³áõÃÁÝÁ ãÇ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ÆëÏ 86¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²Ý·ÉÇáÛ äñ³ÛÃÁ ëï³ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ ²ØÜ
Û³ÕÃ»ó 2¬1 Ñ³ßÇõáí áõ Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ÐáÉ³Ýï³ ¬ Þáõ¿ï 1¬0
î»ëÇÝ¬Þ³ñ÷Ç¿û ù³Õ³ùÇ §Îñáõ÷³Ù³ êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ
íñ³Û 48000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý« Ùñó»ó³Ý ÐáÉ³Ýï³ÛÇ »õ
Þáõ¿ïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£
Â¿»õ Þáõ¿ïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áõÝ¿ñ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 12 »õ ¹ÇåáõÏ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 6 ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ë³Ï³ÛÝ ãÇ Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É ³éÇÃÝ»ñÁ£
ØñóáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 0¬0 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£
ºñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
99¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
¶»ñÙ³ÝÇáÛ
§üñ³ÝùýáñÃ¦Ç
ÏÇë³å³ßïå³Ý Ö¿ùÇ ÎñáÛ»ÝÁÝ Ýß³Ý³Ï»ó ÐáÉ³Ýï³ÛÇ ÏáÉÁ£ ØÝ³ó³Í
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ ÷áË»É Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ »õ ÐáÉ³Ýï³ Û³ÕÃ»ó 1¬0 Ñ³ßÇõáí
áõ ³Ýó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
Þ³µ³Ã ûñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÁ ÜÇë ù³Õ³ùÇ §²ÉÇ³Ýë
èÇíÇ»ñ³¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 20 Ñ³½³ñ Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý
²Ý·ÉÇáÛ »õ Þáõ¿ïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²Ý·ÉÇ³ - Þáõ¿ï 1¬2
ÏáÉ»ñ©øÇñåÇ 31« ÷áË©êùáÃ ¬ ²ëÉ³ÝÇ 11« º³ùáåëÁÝ 22«
÷áË©äÉ»ùëÃ»ÝÇáõë
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Þáõ¿ïÇ ÏÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ·ñ³õ»ó
»ññáñ¹ ¹ÇñùÁ »õ ß³Ñ»ó³õ Ùñó³ß³ñùÇÝ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñÁ£
ÎÇñ³ÏÇ ûñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ î»ëÇÝ Þ³ñ÷Ç¿û
ù³Õ³ùÇ §Îñáõ÷³Ù³ êÃ³ïÇáõÙ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 58 Ñ³½³ñ
Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý« ²ØÜ¬Ç »õ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
ÙÇç»õ£ ²ØÜ áõÝ¿ñ 59 ³é Ñ³ñÇõñ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 8 »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõª 10 ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ ²é³çÇÝ
ÏÇë³Ë³ÕÁ ³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ²ØÜ¬Ç
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ·áñÍ»ó ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí »õ 61¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
Û³ñÓ³ÏáÕ Ø»ÏÁÝ è³÷ÇÝû ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ
ÏáÉÁ£ ÆëÏ 69¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« È³í¿É Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« ØÇáõÇëÇ
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ²ØÜ Û³ÕÃ»ó 2¬0 Ñ³ßÇõáí »õ å³Ñ»ó ÎÇÝ»ñáõ
²ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£
²Ûë Ù¿ÏÁ ²ØÜ¬Ç 4¬ñ¹ ïÇïÕáëÝ ¿ñ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý
¶»ñÙ³ÝÇ³Ýª 2 ³Ý·³Ù« Üáñí»ÏÇ³Ý »õ Ö³µáÝÁª Ù¿Ï³Ï³Ý ³Ý·³Ù£
Øñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ ÁÝïñáõ»ó³õ ²ØÜ¬Ç Ø»ÏÁÝ è³÷ÇÝûÝ£
èÙµ³ñÏáõÇ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ Ý³»õ Ø»ÏÁÝ è³÷ÇÝûÝª 6 ÏáÉ»ñáí£ ²Ù»Ý³É³õ
µ»ñ¹³å³Ñ ÁÝïñáõ»ó³õ ÐáÉ³Ýï³ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ µ»ñ¹³å³Ñ ê³³ñÇ
ì³Ý ìÇÝÁÝï³³ÉÁ£

øá÷³ ²Ù»ñÇù³

äñ³½ÇÉÇ 9¬ñ¹ îÇïÕáëÁ

äñ³½ÇÉÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ
µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ äñ³½ÇÉ ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ 2¬0
äñ³½ÇÉÇ ä»Éû ÐáñÇ½áÝÃ¿ ù³Õ³ùÇ §¾ëÃ³ïÇû Îáí»ñÝ³ïáñ Ø³Ï³ÉÇ³Û¿ë
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öÇÝÃû¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³Ý äñ³½ÇÉÇ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ äñ½³ÇÉ
áõÝ¿ñ áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ Ù¿çª 6« ÇëÏ
²ñÅ³ÝÃÇÝ áõÝ¿ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ Ù¿çª 4£ ¶»ïÝÇ
íñ³Û äñ³½ÇÉÇ ýáõÃåáÉÇëïÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍáÕÝ»ñÝ
¿ÇÝ£ 19¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ²Ý·ÉÇáÛ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ Î³åñÇ¿É
Ê»ëáõë« èáå»ñÃû üÇñÙÇÝáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ ÏáÉÇ í»ñ³Í»ó£ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
È³áõÃ³ñû Ø³ñÃÇÝ¿½Á« Ø»ëëÇÝ »õ ²Ïáõ»ñûÝ« ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ îÇ
Ø³ñÇ³« Èû ê»Éëû »õ îÇå³É³ ãÇ Ïñó³Ý Ñ³ßÇõÇÝ Ù¿ç ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙïóÝ»É£
71¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²Ý·ÉÇáÛ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ èáå»ñÃû üÇñÙÇÝûÝ
Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« Î³åñÇ¿É Ê»ëáõëÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ
³Û¹ Ñ³ßÇåáí ³É ³õ³ñï»ó³õ »õ äñ³½ÇÉ ³å³Ñáí»ó ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ïáÙëÁ£

ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ âÇÉÇ ¬ ö»ñáõ 0¬3
äñ³½ÇÉÇ öáñÃû ²É»Ïñ¿ ù³Õ³ùÇ §²ñ»Ý³ îû Îñ»ÙÇû¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ
íñ³Û Ùñó»ó³Ý âÇÉÇÇ »õ ö»ñáõÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ØñóáõÙÇÝ ïÇñ³å»ï»ó
âÇÉÇÝ 63 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ« ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ
Ù¿çª 9 »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáíª 7£ Ð³Ï³é³Ï ³ëáñ« ö»ñáõÇ
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ·áñÍ»óÇÝ ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí£ 21¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
Ø»ùëÇù³ÛÇ §Øáñ»ÉÇ³¦ ËáõÙµÇ ÏÇë³å³ßïå³Ý ¾ïÇëÁÝ üÉáñ¿ë Ýß³Ý³Ï»ó
ö»ñáõÇ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ø³ñÇÛáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 38¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
Ø»ùëÇù³ÛÇ §øñáõ½ ²½áõÉ¦Ç ÏÇë³å³ßïå³Ý ìÇùÃáñ ºáÃáõÝ Ñ³ßÇõÁ
¹³ñÓáõó 2¬0« ø³ñÇÛáÛÇ »ñÏñáñ¹ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 90+1¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
äñ³½ÇÉÇ §ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ Êáë¿ Î»ññ»ñû Ýß³Ý³Ï»ó 3¬ñ¹
ÏáÉÁ£ 90+5¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« âÇÉÇÇ ì³ñÏ³ëÁ ãÇ Ïñó³õ Ýß³Ý³Ï»É ïáõ·³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ ö»ñáõ Û³ÕÃ»ó 3¬0 Ñ³ßÇõáí áõ Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
Þ³µ³Ã ûñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÁ ê³û ö³áõÉû ù³Õ³ùÇ
§²ñ»Ý³ øáñÇÝÃÇÁÝ½¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉÇÇ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ - âÇÉÇ 2¬1
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
Ùï³¹ñ³Í ¿ñ Ï³ÝáõË¿Ý Û³é³ç ³ÝóÝÇÉ »õ 12¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ê»ñÅÇû
²Ïáõ»ñû Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Ø»ëëÇÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý
û·ïáõ»Éáí£ 22¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« îÇå³É³ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0« Èû ê»ÉëáÛÇ
÷áË³ÝóáõÙÁ û·ï³·áñÍ»Éáí£ 37¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ø»ëëÇÝ »õ
âÇÉÇÇ Ø»ï¿ÉÁ Ï³ñÙÇñ ù³ñïáí íï³ñáõ»ó³Ý ¹³ßï¿Ý£ ÆëÏ »ñÏñáñ¹
ÏÇë³Ë³ÕÇ 59¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« âÇÉÇÇ ²ñÃáõñû ìÇï³ÉÁ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³Í¿Ý û·ïáõ»Éáí Ïñ×³ï»ó Ñ³ßÇõÇ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£ ²ñÅ³ÝÃÇÝ
Û³ÕÃ»ó 2¬1 Ñ³ßÇõáí »õ ·ñ³õ»ó øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
ÎÇñ³ÏÇ ûñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ èÇû îÁ Ä³Ý»Ûñû
ù³Õ³ùÇ Ýß³Ý³õáñ §êÃ³ï Ø³ñ³ù³Ý³¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û« äñ³½ÇÉÇ
»õ ö»ñáõÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÁ©
- äñ³½ÇÉ - ö»ñáõ 3-1
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ ²é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ³ñ¹¿Ý
äñ³½ÇÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ßËáÛÅ ¿ñ »õ 15¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ¾íÁñÃÁÝ
Ýß³Ý³Ï»ó ËáõÙµÇÝ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Î³åñÇ¿É Ê»ëáõëÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý
û·ïáõ»Éáí£ 44¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ö»ñáõÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ýß³Ý³Ï»ó
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Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« Î»ññ»ñáÛÇ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý£ 45+3¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Î³åñÇ¿É Ê»ëáõë Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬1« ²ñÃáõñÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£
70¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Î³åñÇ¿É Ê»ëáõë ëï³ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£
ÆëÏ »ñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 90¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« èÇß³ñÉÇëáÝ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ
Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ýß³Ý³Ï»ó äñ³½ÇÉÇ 3¬ñ¹ ÏáÉÁ£ ÊáõÙµÁ Û³ÕÃ»ó 3¬1 Ñ³ßÇõáí »õ
ß³Ñ»ó³õ Çñ 9¬ñ¹ øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ ïÇïÕáëÁ£ ÆëÏ ö»ñáõÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ
ëËñ³Ýù Ï³ï³ñ»ó ½ïáõÙÇÝ ËÙµ³ÏÇÝ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»É¿ »ïù« ¹áõñë
Ó·»Éáí àõñáõÏáõ¿ÛÇ »õ âÇÉÇÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£
Øñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ ÁÝïñáõ»ó³õ äñ³½ÇÉÇ î³ÝÇ ²Éí¿ßÁ£
èÙµ³ñÏáõÇ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ äñ³½ÇÉÇ ¾íÁñÃÁÝÁª 3 ÏáÉ£ ²Ù»Ý³É³õ
µ»ñ¹³å³Ñ ÁÝïñáõ»ó³õ äñ³½ÇÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ µ»ñ¹³å³Ñ ²ÉÇëÁÝÁ£
øá÷³ ²Ù»ñÇù³Ý ëÏë³Í ¿ 1916¬ÇÝ£ îÇïÕáëÁ ß³Ñ³Í »Ý àõñáõÏáõ¿Ûª 15
³Ý·³Ù« ²ñÅ³ÝÃÇÝª 14 ³Ý·³Ù« äñ³½ÇÉª 9 ³Ý·³Ù« ö³ñ³Ïáõ¿Û« âÇÉÇ »õ
ö»ñáõª 2¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù« ¶áÉáÙåÇ³ »õ äáÉÇíÇ³ª Ù¿Ï³Ï³Ý ³Ý·³Ù£

¾ç 05

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© ¬ êå³ÝÇ³ ¬ ýñ³Ýë³ 86¬66
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©Ø³ñÃ³ Ê³ñÏ³Û 23 Ï¿ï 3 éÇå 4 ÷áË ¬
ê³ÝïñÇÝ ÎñÇõï³ 18 Ï¿ï 6 éÇå 4 ÷áË
3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© ¬ ê»ñåÇ³ ¬ ´ñÇï³ÝÇ³ 81¬55
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« êå³ÝÇ³ ß³Ñ»ó³õ Çñ 4¬ñ¹ ïÇïÕáëÁ£
²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ï ß³Ñ³Í »Ýª ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁª 21 ³Ý·³Ù«
èáõëÇ³Ýª 3 ³Ý·³Ù« üñ³Ýë³Ýª 2 ³Ý·³Ù »õ 7 »ñÏÇñÝ»ñ Ù¿Ï³Ï³Ý ³Ý·³Ù£

Â»ÝÇë
àõÇÙåÁÉïÁÝÇ Øñó³ß³ñù

Ê³ã³Ýáí ¼Çç»ó³õ 3¬ñ¹ Ð³Ý·ñáõ³ÝÇÝ

Ö³ïñ³Ï
¼³Ïñ¿åÇ Øñó³ß³ñù

²ñáÝ»³Ý ¶ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

Êñáõ³ÃÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ¼³Ïñ¿åÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý §Îñ³Ýï â¿ë
Âáõñ¦ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 11¬ñ¹ »õ í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³Ù»ñÇÏ³óÇ àõ»ëÉÇ êáÛÇ Ñ»ï »õ
ß³Ñ»Éáí 6 Ï¿ï ·ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ Øñó³ß³ñùÇÝ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ
²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý Ýáñí»ÏÇ³óÇ Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝÁ« ß³Ñ»Éáí 8 Ï¿ï£

ä³ëù»ÃåáÉ
ÎÇÝ»ñáõ ºáõñáå³ëù¿Ã

êå³ÝÇ³ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

È³ÃíÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù èÇÏ³ÛÇ »õ ê»ñåÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ä»ÉÏñ³ïÇ
Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ³õ³ñï»ó³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ºõñáå³ÛÇ ÏÇÝ»ñáõ
µ³Å³ÏÇª ºáõñáå³ëù¿ÃÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ î»ÕÇ áõÝ»ó³Ý í»ñçÇÝ 16¬Ç
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ Ñ»ï»õ»³É ÙñóáõÙÝ»ñÁ©
¬ Þáõ¿ï ¬ È³ÃíÇ³ 77¬62« ¬ ´ñÇï³ÝÇ³ ¬ ØáÝÃ»Ý»Ïñû 92¬71
- Æï³ÉÇ³ ¬ èáõëÇ³ 54¬63« - ä»É×Çù³ ¬ êÉáí»ÝÇ³ 72¬67
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ - ´ñÇï³ÝÇ³ 59¬62
¬ êå³ÝÇ³ - èáõëÇ³ 78¬54« ¬ üñ³Ýë³ - ä»É×Çù³ 84¬80
¬ ê»ñåÇ³ - Þáõ¿ï 87¬49
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý
Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ üñ³Ýë³ - ´ñÇï³ÝÇ³ 63¬56
¬ êå³ÝÇ³ - ê»ñåÇ³ 71¬66
ÆëÏ 5¬8ñ¹ ¹Çñù»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä»É×Çù³ ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ 62¬56
¬ Þáõ¿ï ¬ èáõëÇ³ 57¬52
ÎÇñ³ÏÇ ûñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ »õ

ØÇ³ó»³É Â³·³õáñáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÈáÝïáÝÇ §àõÇÙåÁÉïÁÝ¦
Ã»ÝÇëÇ ³ÏáõÙµÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ³Ûë ï³ñáõ³Ý
§Ø»Í ê³Õ³õ³ñï¦Ç »ññáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ 128
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
º©ì»½»ÉÇ ¬ ²©¼í»ñ»õ (6) 4¬6« 6¬3« 6¬2« 7¬5
Â©ü³åÇ³Ýû ¬ ê©òÇóÇ÷³ë (7) 6¬4« 3¬6« 6¬4« 6¬7 Ãå 8¬10« 6¬3
Î©Ê³ã³Ýáí (10) ¬ ê©øáõáÝ 7¬6 Ãå 8¬6« 6¬4« 4¬6« 7¬5
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
º©öáõÃÇÝó»í³ ¬ Ü©ú½³ù³ (2) 7¬6 Ãå 7¬4« 6¬2
Ø©èÇå³ñÇùáí³ ¬ ²©ê³å³É»Ýù³ (10) 6¬2« 6¬4
Ø©¶³ëå³ñ»³Ý ¬ ²©üñÇïë¿Ù 6¬4« 6¬4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Ñ³Û³½·Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí
»õ Ø³ñÏ³ñÇÃ³ ¶³ëå³ñ»³Ý ³Ýó³Ý í»ñçÇÝ 64¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ¸³ëáõ³Í
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ²É»ùë³Ýïñ ¼í»ñ»õ« êÃ»ý³Ýáë òÇóÇ÷³ë »õ Ü³áÙÇ ú½³ù³
¹áõñë ÙÝ³óÇÝ Ùñó³ß³ñù¿Ý£
ì»ñçÇÝ 64¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
Î©Ê³ã³Ýáí (10) ¬ ü©Lá÷¿½ 4-6, 6-4, 7-5, 6-4
¾©êíÇÃáÉÇÝ³ (8) ¬ Ø©¶³ëå³ñ»³Ý 5¬7« 6¬5 »õ ¶³ëå³ñ»³Ý ù³ßáõ»ó³õ
íÝ³ëáõ³ÍùÇ å³ï×³éáí£
ì»ñçÇÝ 32 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« áõñ ÏÁ ëÏëÇÝ Çñ³ñáõ ¹¿Ù ÙñóÇÉ
¹³ëáõ³Í Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ« ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
è©ä³áõÃÇëÃ³ ²ÏáõÃ (23) ¬ Î©Ê³ã³Ýáí (10) 6¬3« 7¬6 Ãå 7¬3« 6¬1
Î©ö»Û³ (26) ¬ ø©¾ÝïÁñëÁÝ (4) 6¬4« 6¬3« 7¬6 Ãå 7¬4
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ê©Ä³ÝÏ ¬ ø©ìá½ÝÇ³ùÇ (14) 6¬4« 6¬2
ä©êÃñÇùáí³ ¬ ø©ä»ñÃ»Ý½ (4) 7¬5« 6¬1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Ñ³Û³½·Ç Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí ¹áõñë ÙÝ³ó
Ùñó³ß³ñù¿Ý£ ¸³ëáõ³Í Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ ø»íÇÝ ¾ÝïÁñëÁÝ« ø³ñáÉÇÝ ìá½ÝÇ³ùÇ
»õ øÇùÇ ä»ñÃ»Ý½ Ý³»õ ¹áõñë ÙÝ³óÇÝ Ùñó³ß³ñù¿Ý£
ì»ñçÇÝ 16 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
Ü©ÖáùáíÇã (1) ¬ Æõ©ÆõÙå¿ñ 6¬3« 6¬2« 6¬3
è©ü»ï»ñ¿ñ (2) ¬ Ø©ä»ñ»ÃÃÇÝÇ (17) 6¬1« 6¬2« 6¬2
è©ä³áõÃÇëÃ³ ²ÏáõÃ (23) ¬ ä©ö¿ñ (28) 6¬3« 7¬5« 6¬2
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
²©èÇëù ¬ ¾©ä³ñÃÇ (1) 3¬6« 6¬2« 6¬3
ø©Øáõãáí³ ¬ ø©öÉÇßùáí³ (3) 4¬6« 7¬5« 13¬11
º©øáÝÃ³ (19) ¬ ö©øíÇÃáí³ (6) 4¬6« 6¬2« 6¬4
ê©Ð³É¿÷ (7) ¬ ø©Îáý 6¬3« 6¬3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« ¹³ëáõ³Í Ù³ñ½ÇÏáõÑÇÝ»ñ ¾ßÉÇ ä³ñÃÇ
»õ ø³ñáÉÇÝ³ öÉÇßùáí³ ¹áõñë ÙÝ³óÇÝ Ùñó³ß³ñù¿Ý£
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Գարեգին Բ Ընդունած է ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան Թեմի Ուխտաւորները
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, Յուլիս 9-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
մէջ ընդունեց ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմի ուխտաւորները՝ առաջնորդութեամբ Պոսթընի Ս. Յակոբ
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տ. Առաքել քահանայ Ալճալեանի եւ Օլպանիի Ս. Պետրոս
եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժանապատիւ Տ.
Ստեփանոս քահանայ Տուտուկչեանի:
Առաքել քահանան Նորին Սրբութեան ներկայացուց ուխտաւոր հայորդիները` նշելով, որ ուխտաւորները եկած են Սուրբ Էջմիածինով իրենց ուխտը
նորոգելու եւ Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնութիւնը ստանալու, որպէսզի ատով զօրացած վերադառնան իրենց համայնքները: Ս. Պետրոս եկեղեցւոյ համայնքի անդամներուն անունով՝ այցին առիթով
իր ուրախութիւնը յայտնեց նաեւ Ստեփանոս քահանան:
Այնուհետեւ, հայրական իր օրհնութիւնը բերելով
ամերիկաբնակ հայորդիներուն, Ամենայն Հայոց
Գարեգին Բ. Հայրապետը ողջունեց սփիւռքի տարբեր համայնքներէն ուխտագնացութիւններու կազմակերպումը՝ կարեւոր համարելով այդ գործին մէջ
սփիւռքի մէջ իրենց ծառայութիւնը մատուցող
հոգեւոր սպասաւորներուն դերը:
Անդրադառնալով հայրենիք-սփիւռք անքակտելի կապին` Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ընդգըծեց, որ այսպիսի ուխտագնացութիւններով սփիւռքի
հայորդիները ոչ միայն իրենք կը քաջալերուին ու
կը նորոգուին իրենց հաւատքին մէջ, այլ նաեւ
կ՝ոգեշնչեն հայաստանաբնակ ժողովուրդը: Վեհափառը վստահեցուց, որ հայրենիքը զօրեղ է սփիւռ-
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բոլոր լիբանանցիները, թէեւ անոնց թիրախը Հըզպալլան է: Լիբանանի կողմէ ձեռնարկուած միջոցները եւ այն օրէնքները, որոնք ընդունուած են ...
այս պատժամիջոցները անթոյլատրելի կը դարձնեն,
եւ այդ միջոցները չեն ծառայեր ելեւմուտքի կայունութեան», գրած է ան եւ աւելցուցած, «Մենք հաւատարիմ ենք այս խնդրին վերաբերող բոլոր իրաւական չափանիշներուն, Լիբանանը հաւատարիմ
երկիր է, անոր դրամատուները հաւատարիմ են
բոլոր կանոնակարգերուն, եւ որեւէ արդարացում
չկայ, որ այդ պատժամիջոցները գործադրուին»:
Իր հերթին, Շարրի մերժեց նշեալ քայլը: «Անիկա
միայն հաղորդագրութիւն մըն է, ոչ աւելին»,- ըսաւ
ան լրագրողներուն՝ խորհրդարան մտած պահուն:
Շարրի կը մեղադրուի «դրամատան աշխատողներն ու անոնց ընտանիքները» սպառնացած ըլլալու մէջ եւ Ուաշինկթընի կողմէ 2015-ին պատժուած
Հըզպալլայի կարծեցեալ նուիրատու Ատհամ Թապաժայի հետ սերտ յարաբերութիւններ պահպանելուն համար:
Յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ «Հըզպալլան
Սաֆայի համար լծակ եղած է, որպէսզի նպաստէ
ապրանքներ, ներառեալ ապօրինի թմրամիջոցներ
եւ զէնք անցնելու Պէյրութի նաւահանգիստէն»,
նաեւ՝ Հըզպալլայի անվտանգութեան ղեկավարը
եւս սերտ կապեր ունի Թապաժայի հետ:
Նշուած է, որ երեքն ալ նշանակուած են «Հըզպալլայի համար կամ անոր անունով հանդէս գալու
համար»:
Նշենք, որ ԱՄՆ-ն, 1995-էն ի վեր, աւելի քան 50
դատական գործ յարուցած է Հըզպալլայի եւ անոր
անդամներուն դէմ:

քով, սփիւռքի իր զաւակներով, քանզի հայրենի
հողէն հեռու գտնուելով հանդերձ՝ անոնք իրենց մէջ
կը կրեն պատասխանատւութեան զգացումը եւ այդ
իմաստով կարեւոր մասնակցութիւն կը բերեն
հայրենիքի կեանքի առաջընթացին:
Նորին Սրբութիւնը խօսեցաւ նաեւ հայրենիքի
առջեւ ծառացած մարտահրաւէրներուն եւ դժուարութիւններուն մասին, որոնք ինչպէս պատմութեան
ընթացքին, այնպէս եւ այսօր ժողովուրդը կը յաղթահարէ Աստուծոյ օգնականութեամբ ու զօրակցութեամբ, Աստուծոյ ընտրեալ ժողովուրդ ըլլալու
հաւատքով ու գիտակցութեամբ: Նորին Սրբութիւնը
պատգամեց հայորդիներուն նոյն նախանձախընդրութեամբ շարունակելու իրենց հայրենանուէր
ընթացքը եւ հոգ տանելու երիտասարդներու
հայեցի դաստիարակութեան համար, որպէսզի ուր
ալ գտնուին հայ ժողովուրդի զաւակները՝ մշտապէս
պատասխանատւութիւն զգան իրենց հայրենիքի եւ

հայ ժողովուրդի ապագային համար:
Հանդիպման աւարտին՝ Նորին Վեհափառութիւնը իր գնահատանքը փոխանցեց թեմակալ
առաջնորդին եւ հոգեւոր հովիւներուն իրենց ժրաջան ծառայութեան համար, իսկ ուխտաւորներուն
մաղթեց մշտապէս զօրանալ իրենց սրբազան հաւատքին մէջ եւ Սուրբ Էջմիածնի մշտամնայ օրհնութեամբ շարունակել կերտել իրենց կեանքը
իբրեւ Աստուծոյ հաւատարիմ զաւակներ:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը պատասխանեց
հայորդիները յուզող հարցերուն, որոնք կը վերաբերէին եկեղեցականներու պատրաստութեան ու
ծառայութեան, վերջին տարիներուն եկեղեցական
կեանքին մէջ արձանագրուած ձեռքբերումներուն,
առկայ մարտահրաւէրներուն, Եկեղեցւոյ ընկերային
ծառայութեան ի նպաստ կարիքաւորներու եւ
Միածնաէջ Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեան
աշխատանքներուն:
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Թուրքիոյ Խումբ Մը Քաղաքացիներ Խորհրդարանէն Կը Պահանջեն
Հակազդել Հայոց Ցեղասպանութեան Բանաձեւերու Ընդունման

Թուրքիոյ խումբ մը քաղաքացիներ դիմում
ներկայացուցած են խորհրդարան եւ պահանջած
պատասխան տալ տարբեր երկիրներու խորհըրդարաններուն մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին բանաձեւերու ընդունման։ Այս մասին կը
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Milliyet-ը։
Խորհրդարանէն պահանջուած է «գործի անցնիլ,
քանի որ թուրք քաղաքացիները «անպաշտպան
մնացած են՝ ենթարկուելով ֆիզիքական եւ հոգեբանական ճնշումներու»:
Ըստ թրքական աղբիւրին՝ խորհրդարան ներկայացուած դիմումին մէջ ներառուած է քանի մը կէտ։
Կէտերէն մէկուն մէջ կ՝ըսուի, որ ցեղասպանութեան մասին բանաձեւերուն ընդունումով «կը
թիրախաւորուի թուրք ժողովուրդը, ինչպէս նաեւ
առհասարակ ցեղասպանութիւն չընդունողները»։
Միւս կէտին մէջ կ՝ըսուի, որ նշեալ բանաձեւերով

կը խախտուին Թուրքիոյ քաղաքացիներուն իրաւունքները, աւելցնելով, որ Հայոց Ցեղասպանութեան
մասին բանաձեւերը ուղղակիօրէն «կը թիրախաւորեն խօսքի եւ մտքի ազատութիւնը»:
Այդ կէտին մէջ նաեւ կ՝ըսուի, որ այդ բանաձեւերը
կ՝անտեսեն «օսմանեան ժողովուրդներ»ու, մասնաւորապէս «թուրք ժողովուրդի կոտորածները նախորդ դարուն», կը շեղին ընդհանուր ցաւի գաղափարէն՝ թիրախաւորելով թուրքերն ու Թուրքիոյ
քաղաքացիները»:
Երրորդ կէտով կ՝ըսուի, որ Թուրքիոյ խորհրդարանը մինչ օրս համաչափ պատասխան չէ տուած
Իտալիոյ, Ֆրանսայի խորհրդարաններուն՝ Հայոց
Ցեղասպանութիւնը դատապարտող որոշումներուն։
Դիմումը ներկայացուցած քաղաքացիները Թուրքիոյ իշխանութիւններէն պահանջած են յստակ
քայլեր ձեռնարկել այս հարցին շուրջ։

Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսան Համաձայնած են Յաւելեալ Զօրախումբեր
Ուղարկել Սուրիա. Foreign Policy
«Այդ երկիրները կը պարտաւորուին 10-15 տոկոս
Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսան համաձայնած
են Սուրիա ուղարկել յաւելեալ զօրախումբեր
այնտեղէն հեռացող ամերիկացի զինուորականներու փոխարէն: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»,
այս մասին կը տեղեկացնէ «ՌԻԱ Նովոսթի»-ին՝
վկայակոչելով Foreign Policy-ն։
Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսան ԱՄՆ-ի միակ
գործընկերն են, որոնք դեռ Սուրիոյ մէջ զօրախումբեր ունին:

մեծցնելու զօրքերուն թուաքանակը: Այլ երկիրներ
նոյնպէս կրնան որոշ քանակութեամբ զինուորներ
ուղարկել, սակայն անոր դիմաց պէտք է վճարեն
ԱՄՆ-ին»,- ըսած է ԱՄՆ վարչակազմի ներկայացուցիչը:
ԱՄՆ-ն եւ անոր գործընկերները 2014 թուականէն «Իսլամական պետութիւն» ահաբեկչական
խմբաւորման դէմ Սուրիոյ եւ Իրաքի մէջ գործողութիւններ կ’իրականացնեն:
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Իթ Մասթ Հէւ Պիին Լաւ – Ռոքսեթ (It Must Have Been Love - Roxette )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Ռոքսէթ խումբը եւրոպական այն քիչ խումբերէն
է որ Միացեալ Նահանգներու մէջ մեծ հռչակ կը
վայելէր 80-ական , 90-ական թուականներուն։ Անոնց
հիթերը մի քանի տարին անգամ մը նահանգներու
մէջ կը դառնային թիւ մէկ հիթ՝ ձայնասփիւռի բոլոր
եթերներուն եւ հիթ-շքերթներուն։ Այդպէս եղաւ եւ
It Must Have Been Love երգի պարագային։

Անիկա «Սիրուն Կինը» (Pretty Woman) ֆիլմին
ուղեկցող երգերէն (soundtrack) մէկն է ։ Երգի
հեղինակն է խումբի անդամ Բեր Կէսլեն։ Երգը
գրուած է ֆիլմի նկարահանումը սկսելէն շատ աւելի
վաղ։ Նախնական տարբերակը կը կոչուէր Christmas

for the Broken Hearted , որ ձայնագրուած էր 1987
թուականին, երբ բրիտանական խոշոր ձայնագրողթողարկող EMI ընկերութեան գերմանական մասնաճիւղը անոնց խնդրեց գրել Սուրբ Ծննդեան
նուիրուած խորիմաստ երգ մը։ Երգը անմիջապէս
հիթ դարձաւ անոնց հայրենիք Շուէտի մէջ, սակայն
EMI-Գերմանիան հրաժարեցաւ զայն թողարկել
որպէս սինկլ եւ մինչեւ 1997 թուական անիկա չմտաւ
Ռոքսէթ խումբի որեւէ ալպոմի մէջ։ Միայն 1997
թուականին, երբ «Սիրուն Կինը» ֆիլմը արդէն
թողարկուած էր եւ մեծ յաջողութիւն ունեցած, երգը
որպէս «պոնուս-թրէք» մտաւ իրենց
Pearls of
Passion ալպոմի երկրորդ երեսին մէջ։

Քանի որ 90-ականներու սկիզբը շուէտական
այս խումբը մեծ ճանաչում ունէր, իսկ անոնց
հիթերը ժամանակ առ ժամանակ կը զբաղեցնէին
ԱՄՆ-ի հիթ շքերթներու առաջին հորիզոնականները։ Ֆիլմի աշխատանքները սկսելու ժամանակ
Touchstone Pictures ֆիլմերու ընկերութիւնը իրենց
առաջարկեց գրել երգ մը, որ մտնէ ֆիլմի երգերու
շարքին մէջ։ Կէսլեն կը պատմէ, որ երգը գրելու
առաջարկը ստանալու պահուն իրենք համերգային
շրջագայութեան մէջ էին Աւստրալիա եւ Նոր Զելանտա, եւ ֆիզիքապէս չէին հասցներ գրել նոր երգ,
գործիքաւորել եւ ձայնագրել, հասցնելով նշուած

ժամանակին։ Այդ պատճառով որոշեցին փոխել
երգի սուրբ ծննդեան մասին երգուող քառատողը,
աւելցնել պէք-վոկալ՝ աւելի ճոխ հնչողութեան համար եւ փոխել երգի անուանումը։ Հնարքը աշխատեցաւ։
Ֆիլմի թողարկուելէն ետք երգը դարձաւ համաշխարհային հիթ եւ միայն ԱՄՆ-ի մէջ մէկ ամսուան
ընթացքին վաճառուեցաւ 500 000 օրինակով։
Ռոքսէթը երգը ձայնագրեց եւս մի քանի տարբերակներով. անոնցմէ մէկն էր քիչ աւելի դանդաղ
կատարումը, իսկ նախաբանի դաշնամուրային
հատուածը փոխարինուեցաւ կիթառի կատարմամբ,
ինչպէս նաեւ սպաներէն լեզուով սպանական
տարբերակը։
Ռոքսէթէն բացի երգը վերաերգեցին բրիտանական, ռուսական, մեքսիքական , սպանական, գերմանական այլ ազգի կատարողներ։ Երգը մինչ օրս
չէ կորսնցուցած
իր հետաքրքրութիւնը եւ կը
շարունակէ հնչել թէ՛ բնօրինակ, եւ թէ՛ վերաերգուած
տարբերակներով։ Զայն նոյնիսկ կ’օգտագործեն
մերօրեայ DJ-ները՝ երաժշտական համադրումներ
ստեղծելու համար։
Երգի հոլովակը նկարահանուած է ֆիլմի ընդհանուր տրամադրութեան համապատասխան՝
շատ ռոմանթիք եւ խորհրդաւոր։ Հոլովակի մէջ
գրեթէ ամբողջութեամբ օգտագործուած են տեսարաններ ֆիլմէն, զոր աւելի գեղեցկացուցած է։
Եւ, ինչպէս միշտ՝ երգը յարատեւ է, քանի զայն լսող կայ։ It
Must Have Been Love երգը այդ
երգերու շարքին կը պատկանի
մինչ օրս ։
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ՄԱՐՕ ՍԱՐԳՍԵԱՆ

(29 Նոյեմբեր, 1973 Երեւան)
«Փարիզեան տպաւորութիւններ»
1988-1992 թուականներուն յաճախած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարան, 1993-1999 թթ.` Երեւանի
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկի գեղանկարի բաժին։ 2001
թուականէն Հայաստանի նկարիչներու միութեան, 2002 թուականէն
Հայաստանի ձեւաւորողներու միութեան անդամ է։ 2014 թուականէն
Փարիզի նկարիչներու «16 հրեշտակներ» (ֆր.՝ les seize anges)
ընկերակցութեան անդամ։
Ցուցահանդէսներու մասնակցած է Մոսկուայի, Երեւանի, Սսպանիոյ եւ
Փարիզի մէջ։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երեւանի (1996 թ. եւ 2008
թ.), Cite Internationale des Arts, Փարիզի (2006 թ.) մէջ։

âáñ»ùß³µÃÇ //4.2.2019
10.7.2019
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ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԸ ՊԱՏՈՒԱԲԵՐ ԱՐԴՒՒՆՔՆԵՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐԵՑ
Բ. ՊԱՔԱԼՈՐԷԱՅԻ ՔՆՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Srpox H-i'simyanx War=aran
Արաբական Թերակղզի
Anarad #.ov;yan Ha3 Ko3ryrov

Մասնակից 23 աշակերտներէն 21-ը յաջողեցան
Հայկազեան
Համալսարանը
Չորսը` “լաւ” յիշատակութեամբ

Bakal0rea3i Bydagan Knnov;ivnnyrov
#a]o.ov;ivnnyru

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու

Srpox H-i'simyanx war=arani dn0renov;ivnn ov ovsovx[agan
gazmu my/ ovraqov;yamp gu dy.ygaxnyn5 or bakal0rea3i bydagan
knnov;yanx a,agyrdov;yan 3a]o.ov;ivnu y.a/ e 100 a- harivr5
nyrga3axa/ yn yryk pa=anmovnknyrovn 12 a,agyrdnyr yv 3a]o.a/` 125
oronxme yryku ar=anaxa/ yn 8,ad lav9 3i,adagov;yan5 isg megu`
8lav91

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանը պատուաբեր արդիւնք
մեպուսքննութիւններուն.
Օսմանեան
խորհրդարանի
արձանագրեց 2018-2019
տարեշրջանի
Բ. Պաքալորէայի պետական
յաջողեցան Յակոբ
մասնակից
23 աշակերտներէն
21-ը, որոնցմէ
չորսը` “լաւ” յիշատաՊապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
կութեամբ:
նուիրուած տեղեկագրին
Յաջողած աշակերտներն են՝

Unthanovr cidov;ivn
 Dykyrmynjyan Diana 8<ad lav9
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
 A3ntablyan <arli 8Lav9
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
 :omasyan Sarcis
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
 Doneryan Alyk

The Adana Massacres

թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Gynsapanov;ivn
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
 Malqasyan Eli 8<ad lav9
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
 Di,[ykynyan Carin 8<ad lav9
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
 Andonyan By;ina
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
 Anna3yan Փolin
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։Ungyradndysacidov;ivn
Այցը պիտի
տեւէSandi
մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Astovryan
Մուհամմատ
պին Զայետ
 Garabydyan
Jon Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի Kiv;ivkjyan Wicen
պումին։ :osovnyan Garen

անգլերէն թարգմանութեան՝

Գրականութեան բաժին (10 / 10)
Աբգարեան Միհրան, Կիւլեսերեան Քրիսթինա, Հատտատ Նաթաշա, Հատտատ
Սթեֆանի, Յակոբեան Թամար, Քաչոյեան Քարլա, Խարմանտարեան Տանիէլ Տիրան,
Մարաշլեան Սարգիս, Մաթոյեան Սէրլի, Թաշճեան Սոնա Մարիա:

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Կենսաբանութեան բաժին (11 / 13)Խօսք կ'առնեն`
4-ը` “լաւ” յիշատակութեամբ
Վեր. Դոկտ.
Ապաքլեան Աւետիս, Տարաքճեան
ԺաքՓօլ
(լաւ),Հայտօսթեան
Տեմիրճեան Սելինա, Ժինեան Կասիա
(լաւ),Դոկտ.
Գալֆայեան
Կարօ,
Քէշիշեան
Մայք,
Քէօլէեան
Սեզար
(լաւ), Գրիգորեան Պերճ,
Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Մարտիրոսեան Սէրլի, Սաղըրեան Կասիա, Սարգիս Մեղեդի (լաւ):
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Մեսրոպեանի տնօրէնութիւնը եւ ուսուցչական կազմը կը շնորհաւորեն աշակերտԴոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
ները, կը խնդակցին անոնց
ծնողներուն
եւ կը մաղթեն
նորանոր յաջողութիւններ:

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ
Յուլիս, 2019 Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
9 Հայկազեան

Gu ,norhavorynk
myr Նախագահի
siryli /no.nyrn ov a,agyrdnyru
yv irynx gu
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
28 Թեկնածու
ma.;ynk noranor 3a]o.ov;ivnnyr1
Գրանցած Է
Dn0renov;ivn

The Final Voyage of the
Santa Catharina in 1748:
A Global Microhistory of Armenian
Trade Networks Across the
Indian Ocean in an Age of Empire
A lecture by

Dr. Sebouh David Aslanian

(UCLA Richard Hovannisian Endowed
Chair in Modern Armenian History)
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Thursday, July 11 at 7:30 p.m. Haigazian University Auditorium
Organized by the Armenian Diaspora Research Center
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