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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պըրրի
եւ Հարիրի
Կը Հանդիպին.
Քաղաքական
Նիստը՝
Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Անել
Վիճակը
Կը Շարունակուի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի եւ
վարչապետ Սաատ Հարիրի Երկուշաբթի ունեցան
արտակարգ զրոյց մը։ Նոյն օրը Կառավարութեան
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
հանդիպումը
դարձեալ
չկայացաւ Ալէյի միջադէպին
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
պատճառով,
ինչպէս
նաեւ այն պատճառով,
որ
նախարարական
յանձնաժողովի
նիստը՝
նախագահը
կ՝ուշացնէր
2019-ի 2-րդ
պետական
նորակազմ
կառավարութեան վարելիք քաղաքապիւտճէի
ստորագրութիւնը։
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողՎարչապետը
կը փորձէր
վերսկսիլ կառավաջացնելու համար:
րութեան
նիստերը, որոնք կասեցուած են 30
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՅունիսի
Քապըր Շմունի
բախումներուն հետեւանվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
քով:
10 Կառավարութեան
նախարարները աշխատանքը
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
կասեցուեցաւ,
Դաշնութեան՝
գաղթականներու
երբ
նախագահ2018-ի
Միշել Յուլիսին
Աուն ընդհատեց
պիւտճէի
տունդարձը իրականացնելու
նպատակով
յառաստորագրութիւնը՝
նկատի առնելով
հարցականի
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
տակ
գտնուող
այն յօդուածը, վերստին
որ կը նշէ կեանքի
քաղակոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկըդիմորդներու
ընդրգկելով
քացիական
ծառայութեան խորհուրդի
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաաշխատանքի
ընդունումը,
որոնք յաջողած
են
րութեան
մէջ:
իրենց
քննութիւններուն։
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք կատաքաղաԵթէ
նախագահը
չստորագրէ՝ օրէնքին
քականութեան
մասինուշանայ:
յայտարարութիւնը պիտի
րումը
մէկ ամիս պիտի
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինանոցը,
ՍուրիոյԿը
Հանրապետութեան
հետ յարաբեԱրսլան
Պահանջէ Որ Դատական
րութիւններու կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
Խորհուրդը
Վերանայի Ալէյի
Հարցը
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի
գաղթականներու
ապագանկուսակցուեւ ՍԻՏԸՐ
Լիբանանեան
ժողովրդավարական
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոթեան
ղեկավար, երեսփոխան
Թալալ Արսլան
Երխումները՝ պնդեց,
փրկելու որ
համար
երկրի
տնտեսական
կուշաբթի
անցեալ
ամսուան
Ալէյի
վատթար վիճակը:
դէպքերուն
հետաքննութիւնը իրականացնէ Դատական խորհուրդը՝ ընդգծելով իր դիրքորոշումը
Շարունակուեցաւ
բանավէճի
մը ընթացքին, Նախարարական
որ կը խոչընդոտէր
Պաշտօններուհանդիպումը
Փոխանցումը
կառավարութեան
մօտ մէկ ամիս:
Նախարարական
փոխանցումի
«Մենք
ունինք մէկ պաշտօններու
պահանջ,- ըսաւ
ան մամլոյ
գործընթացին
2-րդ օրըեւըլլալով՝
երէկՄենք
խումբ
մը
ասուլիսի
մը ընթացքին
աւելցուց,որեւէ
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խնդիր չունինք կառավարութեան նիստ գումարելու,
բացի մէկէն։ Արդեօ՞ք հրաձգութեան հարցը
Դատական խորհուրդին յանձնելը պէտք է դառնայ
նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
կառավարութեան
օրակարգի առաջին
կէտը»:
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,
իր քննուէր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
Հարցը առ
այժմոր կը
Զինուորական
Ապու Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
դատարանին
կողմէ,
թէեւ ան կրնայ
տեղափոխուի
արձանագրէխորհուրդ,
այս նոր նկատի
պաշտօնին
վրայ՝
Դատական
առնելով
որ շնորհիւ
անիկա
տարիներու
իր է զգայուն
փորձառութեան,
եւ պիտի
աւելի
մասնագէտ
հարցերու գծով։
ապացուցէ,
որ այս
կ'աշխատի
«Չեմ կարծեր,
որնախարարութիւնը
մենք նիստ պիտի գումարենք
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
քննարկելու
սովորական
հարցեր, որոնք
առնչուած
կը միջավայրին
հաղորդէ ազգային
են
կամ այլլրատուական
որոշումներու գործակալուհետ»,- ըսաւ
թիւնը: նշելով, թէ կառավարութեան մէջ ԼիբաԱրսլան՝
նանեան ժողովրդավարական կուսակցութիւնը
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի նախարար
ներկայացնող
Տեղահանուածներու
հարցերուՄանպեսուր Պթեյշ
ընդգծեց,Սալեհ
որ իր Ղարիպ
նպատակը
պիտի
ըլլայ
տական
նախարար
«որեւէ
նիստի
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժապիտի
չմասնակցի
մինչեւ
հարցին քննարկումը»։
մանակ
կոչ ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
Ըստ ան
Արսլանի
հարցը
պէտք
է դրուի գործիչկառաներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուավարութեան
քուէարկութեան,
իսկ կառավարութիւնը
րութիւնները
եւ
երկրի
30
Յունիսի դէպքէն
ի երաշխաւորելու
վեր տակաւին նիստ
չէ
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
գումարած։

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Զինուած Ուժերուն
Մէջ
Կը Կայանայ Մէկ ՕրԹիւի
Կանուխ
Զօրակոչիկներու
Աճ Կը
Նկատուի

ՀՀ
զինուած Հանրապետութեան
ուժերուն մէջ վերջին
երկու
Հայաստանի
կառավարուզօրակոչի
ժամանակ
նորակոչիկներու
թիւի
աճ
կը
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փենկատուի։
«Արմենփրես»-ի
հաղորդմամբ`
լրագրողտըրուար 6-ին:
ներու
ճեպազրոյցի
ընթացքին
ըսած է ՀՀ
Այս հետ
մասին
կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
պաշտպանութեան
փոխնախարար
Գաբրիէլ
Բաաշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասալայեան:
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
«Այս
տարի
զօրակոչի ժամը
թիւէն11:00-ին:
գոհ եմ, ընթացքը
Նիստը
կը մեկնարկէ
բաւական լաւ էր: Ե՛ւ անցեալ, ե՛ւ այս զօրակոչերուն
բաւական թիւի աճ ունինք»,- նշած է Բալայեան:
ԱԺԱնՆախագահն
Հայաստանի
Մէջ
շեշտած է, որ Ու
աննախադէպ
իրաւակարգաւորումով
2019 թուականի
զօրակոչի
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Ենժամանակ
Երկկողմ
օրէնքով տարկէտում տուած են միջին մասնաԳործակցութեան Հեռանկարները
գիտական հաստատութիւններու մէջ ուսանողՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոներուն:
Բալայեան
ընդգծած է, որ անոնք
շատ են,
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
սակայն նոյնիկս այդ պայմաններուն մէջ զօրա5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի արկոչիկներու
քանակի
աճ կայ:
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
ՀՀ ԶՈՒ ժամկետային զինծառայողներու
2019
Ինչպէս
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
թուականի ամառնային զօրակոչը մեկնարկած
է
ժողովի1-ին:
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՅուլիս
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաԹշնամիին
Գնդակէն 33-ամեայ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Պայմանագրային
Զինծառայող
Մը կը
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը
կայուն եւ արագ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի ղեկավարի
Վիրաւորուած
է
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրապընդումին:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պատգամաւորներ
են Ճափոնի
Ձախ արմուկէն հետաքրքրուած
հրազէնային վնասուածքով
հետ բարեկամութեամբ:
Նոյեմբերեանի
հիւանդանոց տեղափոխուած է
ՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտա33-ամեայ պայմանագրային
զինծառայող
մը: Այս
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
մասին Tert.am-ին յայտնած է ՊՆ խօսնակ Արծրուն
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Յովհաննիսեան:
բնագաւառներու
ցուցաբերած
օժանդակուՅովհաննիսեանմէջնշած
է, որ զինծառայողին
թեան
եւ
իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
կեանքին վտանգ չի սպառնար:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս «Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց» Շքանշանով Պարգեւատրեց Արուեստագէտ
Գրիգոր Ակոբեանը
Այսօր՝ Երկուշաբթի, 29 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի Դպրեվանքի հանդիսասրահին մէջ, յատուկ հանդիսութեան մը ընթացքին, Վեհափառ Հայրապետը «Ս.
Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով պարգեւատրեց
նկարչական արուեստին մէջ նուաճումներ արձանագրած Գրիգոր Ակոբեանը։

Այս առիթով արուեստագէտին տուած իր Սրբատառ Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը ըսաւ.
«Հոգեկան ուրախութիւն է Մեզի համար լուսարձակի
տակ բերել Ձեր անձն ու վաստակը, ընդհանրապէս
արուեստի ու յատկապէս գեղանկարչութեան
մարզէն ներս։ Արդարեւ, Դուք որպէս արուեստագէտ
ծանօթ էք ոչ միայն մեր ժողովուրդին, այլ նաեւ՝
օտարներուն։ Ձեր մանկութեան ու պատանեկութեան տարիները Լիբանանի մէջ ապրելէ յետոյ,
Ձեր համալսարանական ուսումը ստացաք Քանատայի մէջ։ Երիտասարդ տարիքին մուտք գործեցիք
նկարչական արուեստէն ներս։ Աւելի քան 250
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Արամ Ալպան
(Առնաուտեան)

ցուցահանդէսներու մասնակցեցաք եւ 60 անձնական ցուցահանդէսներ կազմակերպեցիք Լիբանանի, Քանատայի, Միացեալ Նահանգներու, Եւրոպայի եւ Միջին Արեւելքի երկիրներէն ներս։
Արժանացաք գնահատականներու ու մրցանակներու։ Ձեր ստեղծագործութեան առընթեր նաեւ դասախօսեցիք նկարչական բնագաւառին առնչուած
նիւթերու շուրջ։ Ձեր արուեստին մէջ հայութիւնը իր
արժէքներով ու ձգտումներով, իր տառապանքով ու
երկունքներով մնաց տիրական ներկայութիւն»։
Հանդիսութեան ընթացքին տուտուկով հանդէս
եկաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
երիտասարդ միաբաններէն Հոգշ. Տ. Օշին Աբղ.
Չուալերթանեան։ Ապա, յաջորդաբար խօսք առին
Համազգայինի հրատարակչական բաժնի տնօրէն
Յակոբ Հաւաթեան եւ արուեստի քննադատ Դոկտ.
Քլոտ Ռահայէլ։ Անոնք վեր առին Ակոբեանի
արուեստին յատկանիշերը՝ ընդգծելով նկարչական
(30 Յուլիս, 1883, Կ. Պոլիս)-(4 Մարտ, 1961,
Գահիրէ)
Աշխարհահռչակ լուսանկարիչ
Փոքր հասակէն Արամ Առնաուտեանի ուսուցչուհին զինք անուանած է «ալպան», որ թրքերէն կը
նշանակէ «առնաուտ», հայերէն՝ ալպանացի։
1895 թուականին Արամը ծնողներուն հետ
միասին փախած են համիտեան ջարդերէն եւ
հաստատուած Ալեքսանդրիա (Եգիպտոս), կրթութիւն ստացած է Պէրպէրեան վարժարանի մէջ: Դասեր առած է հօրմէն, յաճախած է տեղի զուիցերիական վարժարան, ապա՝ Ֆրերներու դպրոց:
Չդիմանալով դպրոցի խիստ կանոնակարգին՝
տեղափոխուած է Իտալական վարժարան: Սորված
է մի քանի լեզու: Փոքր տարիքէն սիրած է երաժշտութիւն, նուագած է ջութակ: Լուսանկարչական արւեստին ծանօթացած է ընկերոջ՝ Պէլեանին օգնելով,
յետագային դարձած է Եգիպտոսի յայտնի լուսանկարիչներէն մէկը:
1904 թուականին ստեղծած է «Ռամլէյ Ալթրամ»
ընկերութեան աշխատակիցներու դիմա-լուսանկարները, 1906 թուականին աշխատած է լուսանկարիչ
Թաշչեանի հետ: Ռաշիտ փողոցի մէջ բացած է
անձնական լուսանկարչատուն: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն, երբ Ալպանը
մեկնած է Պելճիքա, լուսանկարչատունը յանձնած է
գործընկերոջ՝ Աբգարին: 1918 թուականին հմտանալով լուսանկարչութեան մէջ՝ Պրիւքսէլի մէջ բացած է
լուսանկարչատուն: Ալպանի համբաւը հասած է
Պելճիքայի թագաւորական ընտանիքին, եւ 1919
թուականին ան դարձած է արքունական լուսանըկարիչ: Պելճիքայի Էլիզապէթ թագուհիի խորհուրդով մասնաճիւղ բացած է Փարիզի մէջ եւ 1925

մարզէն ներս վերջինիս իւրայատուկ արուեստին
կարեւոր ներկայութիւնը։

Իր կարգին, խօսք առաւ նաեւ արուեստագէտ
Ակոբեան եւ իր ջերմ շնորհակալութիւնը յայտնեց
Նորին Սրբութեան իր նկատմամբ եղած բարձր
գնահատանքին համար։
թուականին հաստատուած է այնտեղ, լուսանկարչական արուեստանոց բացած է Փարիզի Բոնդէօ
փողոցի մէջ, համագործակցած է Ժորժ Սաադիի
հետ, միասին ստեղծած են գովազդային լուսանըկարներ “Vort”, ”Touman” “don Lap” “Cristoff”
կազմակերպութիւններու համար:
Ալպան աշխատակցած է “Votre” Bordre”, “Paris
Magazine” պարբերականներուն: Անոր բազմաթիւ
աշխատանքներ տպագրուած են այնպիսի ամսագրերու մէջ, ինչպիսիք են “Photographia” եւ “Paris”
ամսագրերը: 1930 թուականին լուսանկարիչ Հրանդ
Մասիսեանի հետ Ֆոբուր Սենդ Օնորէ փողոցի մէջ
բացած են լուսանկարչատուն:
Մասնակցած է Փարիզի մէջ կայացած 25-րդ
լուսանկարչական ցուցահանդէսին: 1932 թուականին Ալպանի աշխատանքները ցուցադրուած են
Պրիւքսէլի միջազգային
ցուցահանդէսին: 1940
թուականին, երբ նացիզտական Գերմանիան
գրաւեց Պելճիքան, Ալպան վերադարձաւ Եգիպտոս,
նիւթական կորուստներ կրելով, հաստատուեցաւ
Գահիրէի մէջ, ուր կեդրոնի մէջ բացաւ իր առաջին
լուսանկարչական արուեստանոցը: 1944 թուականին
լուսանկարչուհի Շաքէին առաջարկած է աշխատիլ
իր հետ: Անոնց աշխատանքները ցուցադրուած են
Նիւ Եորքի Մեթրոփոլիթըն թանգարանի եւ Գանատայի ազգային թանգարանի մէջ:
Ալպանի մահէն ետ Շաքէն շարունակած է
արուեստանոցի գործունէութիւնը՝ մինչեւ 1970ական թուականներու սկիզբը ստորագրելով «ՇաքէԱլպան»: 1990 թուականին Ալպանի աշխատանքները
ներառուած են ֆրանսայի մէջ հրատարակուած
«Մամուլի լուսանկարչութեան 50 տարին» պատկերագիրքի մէջ:
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Սահմաններուն եւ Սահմաններէն Հեռու Նախաապրիլեան
Վիճա՞կ Կը Հասուննայ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Մեկնարկը՝ Սպանութեամբ

Մեկնարկը տրուած էր աւելի վաղ, երբ ատրպէյճանական կողմը սկսած էր հետեւողական բարձրացնել լարուածութիւնը թէ ՀՀ պետական սահմանին, թէ Արցախի սահմանին: Կրակոցները
աշխուժացած են: Արդէն նկատելի է դիպուկահարներու համակարգուած աշխատանքը: Սակայն
հետաքրքրական տրամաբանութեամբ՝ հակառակորդը աւելի աշխոյժ է ոչ թէ Արցախի ուղղութեամբ,
այլ ՀՀ միջազգայնօրէն ճանչցուած սահմաններու
երկայնքով: Նոյնիսկ՝ Նախիջեւանի կողմէ ՀՀ
բնակավայրերու ուղղութեամբ կրակոցներ եղած
են, ինչը հազուադէպ երեւոյթ է: Ցաւօք, կրակոցները
անհետեւանք չեղան: Յուլիս 28-ին ՀՀ սահմանի
հիւսիսարեւելեան հատուածին հակառակորդի
կրակոցէն զոհուած է ՀՀ ԶՈՒ պայմանագրային
զինծառայող, 1995 թուականին ծնած Արման Պուլղատարեանը։ «Ցաւալի լուր. այսօր ՀՀ սահմանի
հիւսիսարեւելեան հատուածին հակառակորդի
կրակոցէն զոհուած է ՀՀ ԶՈՒ պայմանագրային
զինծառայող, 1995թ. ծնած Արման Արայիկի Պուլղատարեանը։ Կը ցաւակցինք Արմանի հարազատներուն»,- այդ օրը ֆէյսպուքեան իր էջին մէջ գրած
է ՊՆ խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեանը: Յուլիս
28-ին ձախ արմուկին հրազէնային վնասուածով
Նոյեմբերեանի Բժշկական Կեդրոն տեղափոխուած
է 33-ամեայ պայմանագրային զինծառայող: Այս
մասին Tert.am-ի հետ զրոյցին ըսած է Հայաստանի
Պաշտպանութեան Նախարարութեան խօսնակ
Արծրուն Յովհաննիսեանը: Ան նշած է, որ զինծառայողի կեանքին վտանգ չի սպառնար: Արծրուն
Յովհաննիսեանը միջադէպին անդրադարձած է
նաեւ իր ֆէյսպուքեան էջին, նշելով, որ վիրաւորը
Վլատիմիր Հայկազի Օսիպեանն է։ Զինծառայողը
վիրաւորուած է հակառակորդի կրակոցէն:

Պաքուն Կը Փորձէ Խաղալ 2016-ի Ապրիլեան Նոյն Խա՞ղը

Վերլուծաբաններէն շատերը այս զարգացումները կը նմանցնեն 2016-ի ապրիլեան պատերազմին
նախորդած իրադարձութիւններուն: Արդեօ՞ք այսօր
հակառակորդի կողմէն սադրանքներու հաւանականութիւնը նոյնքան բարձր է, որքան 3 տարի
առաջ. դժուար է պատասխանել: Յամենայն դէպս՝
թէ առաջնագծին, թէ անկէ հեռու՝ իրավիճակը արմատական փոփոխութիւններու ենթարկուած է, եւ
այսօր ունինք այլ վիճակ, քան եղածէ 2016-ին:

Կայ Նաեւ Այլ Կարծիք. Պաքուն Կը
Յարձակի՞, Թէ՞ Կը Պաշտպանուի

Առաւել հաւանական է, որ նման խելայեղ քայլերով Պաքուն կը փորձէ բան մը կասեցնել: Բանը,
այս պարագային, դժուար թէ հայկական կողմերէն
ռազմական յարձակումը ըլլայ: Թէ Երեւանը, թէ
Ստեփանակերտը բազմիցս յայտարարած են, որ
կողմնակից են հարցի խաղաղ կարգաւորման եւ
հաւատարիմ կը մնան այդ յանձնառութեան՝ կարեւորելով բանակցութիւններու համար կայուն
միջավայրի ապահովման անհրաժեշտութիւնը եւ
շեշտելով, որ առանց այդ պայմաններու բանակցիլը
ուղղակի անիմաստ կ’ըլլայ: Արդեօ՞ք Պաքուն անոր
չէ որ կը ձգտի՝ բանակցային գործընթացի սառեց-

ման: Յատկապէս վերջին շրջանին հնչած յայտարարութիւններէն շատերը հաստատ Ատրպէյճանին
հաճելի չեն: Խօսքը Երեւանի կողմէ պարբերաբար
յիշեցումներն են՝ Վիեննայի եւ Փեթերպուրկի յանձնառութիւնները կատարելու անհրաժեշտութեան
մասին: Անոնց վրայ կ’աւելնայ նաեւ՝ միջազգային
հանրութեան եւ ուժային կեդրոններէն եկող
հաղորդագրութիւնները: Մասնաւորապէս՝ Ուաշինկթոն կը շարունակէ պնդել, որ Արցախի եւ
Ատրպէյճանի զօրքերու շփման գիծին հրադադարի
խախտման հետաքննութեան միջոցներ տեղադրըւին՝ տեսախցիկներ եւ այլն: Փաստացի՝ հայկական կողմը այդ բոլորը արդէն կան եւ, ըստ անհըրաժեշտութեան, ժամանակ առ ժամանակ անոնց
միջոցով կատարուած նկարահանումները կը
տրամադրուին միջնորդներուն՝ որպէս ապացոյց,
որ նոյն ատրպէյճանական կողմը կը խախտէ
հրադադարը: Ուաշինկթոն կ’առաջարկէ յաջորդ
քայլը՝ միջոցներ ձեռնարկել խախտումներ կատարողը սաստելու համար: Պաքուն հաստատ այս
մէկը չի հաւնիր: Միւս կողմէ, սակայն, իր գործողութիւններով Պաքուն եւս մէկ անգամ կը հաստատէ,
որ նման միջոցներու տեղադրումը սահմանին
անհրաժեշտութիւն է:

Պատասխանը Եղած է Համարժէք

Հայ-ատրպէյճանական սահմանին վերջին օրերու լարուածութիւնը կապուած է երկու կողմերու
մէջ իրականացուող ճարտարագիտական աշխատանքներու հետ, լրագրողներու հետ զրոյցին այս
մասին ըսաւ ՀՀ պաշտպանութեան փոխնախարար
Գաբրիէլ Բալայեանը: «Վերջին օրերուն լարուածութիւն կը նկատուի հայաստանեան սահմաններուն
մէջ եւ, ցաւօք, ունինք զոհ եւ վիրաւոր, սակայն
հակառակորդի գործողութիւններուն մեր զինուած
ուժերը համարժէք պատասխան տուած են»,- նշեց
Բալայեան եւ աւելցուց, որ մանրամասնութիւններուն
չի կրնար անդրադառնալ, քանի որ քրէական գործ
յարուցուած է: Խօսելով այն մասին, թէ ինչ է լարուածութեան պատճառը, փոխնախարարը շեշտեց, որ
որոշակի առումով պատճառը երկու կողմերու մէջ
կատարուող ճարտարագիտական աշխատանքներն
են: «Մենք յայտարարած ենք, որ հիմա շատ թափով
երկու կողմերու մէջ ալ ճարտարագիտական
աշխատանքներ կը կատարուին, այսինքն՝ մենք
մեր դիրքերը կ’ամրապնդենք, հակառակորդն ալ
իրը: Մենք կը կասեցնենք որեւէ յառաջխաղացման
փորձ»,- ըսաւ Բալայեան: Անոր խօսքով՝ հայկական
կողմը ծառայութիւնը կ’իրականացնէ այնպէս, որպէսզի հակառակորդը չկարենայ դիրքային առաւելութիւն ձեռք բերել:
Որքան ալ զարմանալի թուի, Պաքուն, ըստ
էութեան հայկական կողմերու ոչ թէ համարժէք, այլ
անհամարժէք, աւելի կոշտ պատասխանը կ’ա-

կընկալէ՝ բանակցային գործընթացը սառեցման
տանելու իր մարտավարութիւնը միջնորդներու
առջեւ արդարացնելու հիմք ունենալու համար: Այս
պարագային արդէն կ’ակնկալուի՝ հայկական
դիւանագիտական բանակի աշխուժութիւնը: Անիկա ալ չուշացաւ:

Պաքուն Կը Մօտենայ Կարմիր Գիծին. ՀՀ
ԱԳՆ-ն Կ’ահազանգէ

Հայաստանի արտաքին գործերու նախարարութեան խօսնակը յայտարարութիւն տարածած է
Ատրպէյճանի կողմէ հրադադարի խախտման
վերաբերեալ, ուր մասնաւորապէս կ’ըսուի. «Յուլիս
27-ին եւ 28-ին Ատրպէյճանի զինուած ուժերը Հայաստանի հանրապետութեան պետական սահմանի հիւսիս-արեւելեան հատուածին դիպուկահարներու ներգրաւմամբ իրականացուցած են սադրիչ
գործողութիւններ, որոնց հետեւանքով սպաննուած
է Հայաստանի զինուած ուժերու զինծառայող Արման Պուլղատարեանը եւ վիրաւորուած է եւս երկու
զինծառայող: Ատրպէյճանի կողմէ հրադադարի
միտումնաւոր եւ սադրիչ խախտումները կը հակասեն հրադադարի պահպանման եւ ամրապնըդման վերաբերեալ ստանձնած պարտաւորութիւններուն, որոնք վերջին շրջանին արձանագրուած են
նաեւ երկու երկիրներու ղեկավարներու մակարդակով այս տարուայ Մարտ 29-ին տեղի ունեցած
Վիեննայի գագաթաժողովի ընթացքին: Անոնք
կ’անտեսեն նաեւ արտաքին գործերու նախարարներու Յունիս 20-ին Ուաշինկթոնի մէջ տեղի
ունեցած հանդիպման արդիւնքով ԵԱՀԿ Մինսկի
խումբի համանախագահներու ընդունած յայտարարութիւնը, ուր կողմերուն կոչ կ’ուղղուէր խստօրէն
պահպանել հրադադարը յարգելու յանձնառութիւնը
եւ ձեռնպահ մնալ շփման գիծին եւ պետական սահմանին դիպուկահարներու օգտագործմամբ սադրիչ
գործողութիւններէն: Խստօրէն կը դատապարտենք
մարդկային զոհերու յանգեցնող այս սադրանքները,
որոնք կ’ուղեկցուին Ատրպէյճանի կողմէ հրադադարի պահպանման եւ ամրապնդմանն ուղղուած
վստահութեան եւ անվտանգութեան միջոցառումներու իրականացման մերժումով: Այս գործողութիւնները կը ստեղծեն լարուածութեան աճի
վտանգ, որուն ողջ պատասխանատուութիւնը կ’իյնայ ատրպէյճանականի վրայ:

Որպէս Վերջաբան

Առայժմ՝ այսքանը: Միջազգային հանրութեան
լռութիւնը 2016-ին յանգեցուց ապրիլեան պատերազմին: Ինչպէս կը զարգանան իրադարձութիւնները այս անգամ՝ պարզ կը դառնայ յառաջիկայ
ամիսներուն:
Ստեփանակերտ
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Արխիւային եւ Ոչ Միայն
Ազգային «Լուռ» եւ Անվերջ Ցաւեր

Սամուէլ Մուրատի Կտակն Ու Մխիթարեան Միաբանութիւնը Օրէնքի Առջեւ
ԳՐԻԳՈՐ ԶՈՀՐԱՊ
Ա.
Մուրատեան վարժարանի խնդիրը այն խնդիրներէն չէ որ ժամանակ անցնելով կը մոռցուին.
պատմութիւնը սերունդէ սերունդ պիտի կտակէ
զայն ամեն խղճի տէր մարդոց։
Մեզմէ վերջը չի պիտի հաւատան որ հայ
հասարակութիւնը իր ամենէն անժխտելի իրաւունքները պահպանելու համար ամենափոքրիկ ջանք
մ’անգամ ըրած չէ։
Պատճառը ուրիշ բան չէ բայց եթէ այն յարգանքն
ու համակրանքը զոր ունինք Մխիթարեան
Միաբանութեան համար։
Վենետիկի վանքը սովորական մենակեացներու
հաստատութիւն մը չէ. մեր լուսաւորութեան գործին
գլխաւոր վառարանն եղած է Ադրիականի այդ
կղզեակը եւ դժնդակ ու անհանդուրժելի տեսարան
մը պիտի ըլլայ այն որուն մէջ հայ հասարակութիւնը
դատախազ եւ Մխիթարեան Միաբանութիւնը
ամբաստանեալ պիտի ներկայանան դատարանի
մը առջեւ։
Պէտք է խորհիլ նաեւ թէ Մխիթարեանց դատապարտութիւնն նոյն իսկ ազգին դատապարտութիւնը
ըսել չէ՞ միթէ. կրթական ու կրօնական կրկին նուիրագործումով սրբացած այս մարդոց ալ, բարոյական թերութիւնները, տկարութիւնները հռչակելով՝
մեր ազգին յատկանիշ եղող դժբաղդութիւնները
աշխարհի ծանօթացուցած չե՞նք ըլլար արդեօք։
Ահա այս կարգի նկատողութիւններ են որ
արգիլած են հայ հասարակութիւնը Մխիթարեանց
դէմ դատական ձեռնարկ մը ընելէ. յետոյ, գաղտնի
յոյս մը, ժամանակ անցնելով Մխիթարեանց մէջ
աւելի արդարախոհ ոգիի մը, պարտականուիւններու ուղիղ ըմբռնումի մը վերադարձի յոյսն,
բոլորովին չէր լքած մեր հասարակութիւնը։
Բայց այս բարեացակամ տրամադրութեանց,
այս դժբաղդաբար անհիմն եղող լոյսերուն մէջ
յամառելով մեր հասարակութիւնը՝ ծաղրելի
դառնալու վտանգին ենթակայ է. եւ Մխիթարեանց
մէջ՝ այս երկարատեւ լռութիւնը՝ մեր իրաւանց
անստոյգ ու երկբայելի ըլլալուն վերագրուած է
միշտ։
Յիշելու ենք նաեւ որ պարտաւորութիւն մը ունիք
ազգին բարերարին հանդէպ. Մուրատեան վարժարանին վերահաստատութիւնը՝ բռնադատիչ միջոցներով եւ ի հարկին արժանաւորագոյն խնամակալներու ձեռքով, երախտագիտական տապանաքար
մը պիտի ըլլայ Սամուէլ-Մուրատի գերեզմանին
վրայ, իբրեւ անոր վերջին կամքին իրագործումը։
Այս կտակի գործադրութեան եղանակը Մխիթարեան Միաբանութիւնը սովորական մահկանացուներու պէս չըմբռներ բնաւ։
Նախ վարժարան մը կը հաստատէ Բարիզի մէջ,
շատ չանցած ի վաճառ հանելու համար. իբրեւ թէ
վարժարանի շէնքին վրայ կալուածական շահադիտութիւն մը ըլլար Սամուէլ-Մուրատի գերագոյն
կամքը. յետոյ Իտալեան հողերու անվերջանալի
առուծախի մը մէջ ի հանդէս կը բերէ իր առեւտրական ճարտարութիւնը։
Հիմա, ի շնորհս Մուրատեան կտակին, Մխիթարեան միաբանութիւնը Իտալիոյ ամենէն հարուստ ագարակատէրներէն մին է. գդակը գլուխը
ու ձեռքը գրպանը դրած, հերկելով, ցանելով, մա-

նաւանդ թէ հնձելով ու քաղելով շարունակ, արօրի
ու մանգաղի մէջ բաժնուած հիւանդագին ու տագնապեալ գործունէութիւն մը. ահա ինչ կերպով
Վենետիկի Ս. Հարք ըմբռնած են բարերարին
իրենց պարկեշտութեան վստահած մշակութեան
գործը։
Այս՝ այն Միաբանութիւնն է որ երկար տարիներ
հայ հասարակութեան մտաւոր զարգացման անուրանալի առաջնորդն, հայ դպրութեան մէկ հատիկ
ռահվիրան ըլլալէ վերջը, չէ գիտցած, չէ կրցած
ժամանակի հետ յառաջադիմել, որոյ դուն ուրեք
անունը կը լսուի ա՛լ բարձրագոյն գիտութեանց ու
դպրութեանց վաստակաւորներուն մէջ ուր յետախաղաց վերջապահի մը դերը ստանձնած է, որ
գլուխ ըլլալէ դադրած է ստամոքս դառնալու համար։
Բ.
Քանի որ Սամուէլ-Մուրատի կտակի վրայ է
խնդիրը անհրաժեշտ որ նոյն իսկ անոր պատճէնը
ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն.
«Ես իմ հաշուագրքումն մին որբոց աղքատաց եւ
տնանկաց հաշիւ ունեմ. իմ ստացուածքիցն մին
հարիւր եւ յիսուն հազար հուն հանեն եւ տանեն
նոյն հաշիւն. եւ յետ ասացեալ հարիւր յիսուն հազար
հունն ասացեալ հաշիւն տանելէն, զոր ինչ որ
ասացեալ հաշուումն տալիքս գումարի՝ ասացեալ
գումարի բոլորն թողման ամ Հայոց ազգի որբ եւ
աղքատ մանկանց դպրատան շինութեան համար,
որ ըստ խորհրդոյ եւ միջնորդութեան Վենետիկի
Հայոց միանձնաց՝ որ մի կողմն Եւրոպիոյ որ
աջողակ համարեն գետին գնեն, եւ ասացեալ
գետնի եկամուտն քանի մանկանց տարեկան
ծախուցն որ բաւական առնի, այնքան Հայոց ազգէն
որբ եւ աղքատ մանկունք ասացեալ դպրատանն
ձրիապէս ուսումն եւ լեզուք ուսանեն եւ դառնան
իւրեանց հայրենիքին։
Եւ պարտականութիւն չլինի ասացեալ դպրատանն ուսանողաց վերայ քահանայ լինելոյ. բայց
եթէ ոմանք իւրեանց ազատ կամաւն յօժարեսցին
քահանայութեան, լինիցին։
Եւ եթէ ոմանք հարուստ անձինք եւս ազգէն
Հայոց կամեսցին զմանուկս իւրեանց վերոյասացեալ
դպրատանն ուսուցանել, կարողան՝ զծախսն հատուցանելով. քանզի դիտաւորութիւն իմ վասն այս

դպրատան շինութեան է աղքատ մանկանց ուսուցանելոյ. այսինքն վասն նոցա որոց հարքն չքաւորք
են. վասն չկարելոյ նոցա զծախսն դպրատան
հատուցանել՝ զանց առնեն ուսմամբ մանկանց
իւրեանց, եւ անմեղ մանկունք այնոքիկ մնան
զուրկք ի յամենայն ուսմանց եւ գիտութեանց, եւ
որոյ վասն գրեթէ ըստ մեծի մասին անտէրունչ
ազգս Հայոց տգէտք են։
Եւ յուսամ յԱստուած, զի ու այլք հարուստ
անձինք յազգէս Հայոց՝ յետ ճաշակելոյ զքաղցրութիւն ուսման դպրատանն զորս իմով միջնորդութեամբ սկսանի, եւ նոքա իմոց շաւղացն հետեւեսցէն,
եւ այնու կարելի լինիցի սփռել ի մէջ ազգիս, եթէ որ
բոլորովին՝ դոնէ ըստ մասին, զլոյս գիտութեան ու
իմաստութեան. եւ անտէրունջ ազգս զարթնուցու ի
քնոյ թմրութեան եւ անհոգութեան։
Եւ վասն կառուցանելոյ զդպրատունն եւ ի գործ
դնելոյ զտարեկան եկամուտ գնեցեալ գետնոցն, եւ
յաղագս տեսակաց ուսման ու լեզուաց զորս կանիմ
զի ուսանիցին մանկունքն ի յիշեալ դպրատան, եւ
վասն որպիսի կարգաւ եւ կանոնիւ առաջացուցանելոյզդպրատունն եւ որպիսի վարելոյ ընդ նա,
զկարծիս իմ յատուկ գրեցեալ ներփակեցի ի յայսմ,
թողեալ հպատակ ուղղութեան՝ եթէ սղալացեալ
լինիցիմ՝ կտակակատարացն իմոց եւ Հարց
Մխիթարեանց, որոց միջնորդութեամբ կամիմ զի
կառուսցի դպրատունն, զսխալանս կարծեաց եւ
կարգաւորութեան իմոյ ուղղել. իսկ եթէ կարծիս ի
կարգաւորութիւնն իմ ուղիղ դատեսցեն, այնու
ձեւով առաջասցեն։ Եւ այսքան առ այս»։
Այս տողերը կարդալով չեմ կրնար չի հիանալ
բարերարին ամեն կրօնական խտրութենէ վեր
եղող ազգասիրութեանը վրայ. օրինակելի՜ դաս
ուրկէ դար մը ետքը եկած մենք՝ դեռ պէտք ունինք
օգտուելու եւ Միաբանութիւնը՝ մեզմէ աւելի։
Պէտք է նաեւ անմիջապէս մեր ընթերցողներուն
աչքին առջեւ դնել այն դաշնադրութիւնը որով
Միաբանութեան գործակալը, բարեյիշատակ Հ.
[այր] Սարգիս Թէոդորեան 26 Մարտ 1827ին
կ’ընդունէր կտակը Սամուէլ-Մուրատի ժառանգորդաց ձեռքէն, դաշնադրութիւն որ ապա կը վաւերանայ Միաբանութեան Ընդհ. Աբբայէն եւ բոլոր
միաբաններէն 14 Նոյեմբեր 1828ին.
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Արխիւային եւ Ոչ Միայն
Ազգային «Լուռ» եւ Անվերջ Ցաւեր

Սամուէլ Մուրատի Կտակն Ու Մխիթարեան Միաբանութիւնը Օրէնքի Առջեւ
¾ç 04
Ահաւասիկ այդ դաշնադրութեան կարեւոր
հատուածները.
«Կտակին մէջ բացայայտ կերպով ճշդուած
չըլլալով կտակեալ դրամին մեր Միաբանութեան
յանձնուիլը, ես՝ այդ Միաբանութեան գործակալը եւ
յանուն այդ Միաբանութեան խորհուրդ տուի
Սամուէլ-Մուրատի ժառանգորդաց որ վստահելով
մեր առ ազգն Հայոց ունեցած սիրոյն, դպրատան
բովանդակ դրամն, եւ կառավարութեան, եւ վարժարանին մշտնջենաւոր հաստատութեան, կալւածոց պահպանման վերաբերեալ ամեն հոգը մեր
փորձառութեան յանձնեն եւ ես կը խոստանամ
յանուն Միաբանութեան կառուցանել, կարգել եւ
հաստատել դպրատունն եւ ըստ ամենայնի կատարումն տալ վերջին կամաց հանգուցեալ աղա
Սամուէլ Մկրտիչ Մուրատի, եւ ժառանգորդք ալ
բոլորովին հաւատ ընծայելով ինծի եւ իրենց
բացարձակ իրաւունքն ի գործ դնելով, ամեն ինչ
յանձնեցին իմ Միաբանութեանս»։
Քիչ մը անդին.
«Կտակեալ դրամը ամբողջապէս կամ մասամբ
ստանալուս հետ անմիջապէս գործադրութեան
ձեռնարկել կը խոստանամ»։
Եւ աւելի անդին.
«Դպրատան ամեն կալուածները պիտի գնուին
յանուն բարերարին ժառանգորդաց եւ յանուն
Միաբանութեան, իբրեւ վարժարանին մշտնջենաւոր կառավարիչն ու խնամակալը, որպէսզի ապագային ոչ ոք կարող չըլլայ կալուածները սեպհականացնել ձեռքէ հանել որ կալուածները եւ ոչ
անոնց եկամուտները ո եւ է պատճառաւ եւ ո եւ է
ժամանակի մէջ, ոչ հանգուցելոյն ժառանգորդք, ոչ
մեր Միաբանութիւնն, ոչ անոր յաջորդք եւ ոչ Ազգն
մեր ողջոյն»։
Յետոյ.
«Կը խոստանամ յանուն Միաբանութեան որ
ուսանողաց թիւը միշտ եկամուտին չափով պիտի
ըլլայ. այսինքն որքան որ եկամուտը թոյլատրէ
այնքան մանկունք պիտի ուսանին»։
Ու վերջապէս.
«Այս բոլոր դաշինքով, պայմաններով կտակին
գործադրութիւնը, կարգաւորութիւնը, խնամակալութիւնը կալուածոց պահպանութիւնն Մխիթարեան
Միաբանութեան ձեռքը պիտի մնայ միշտ այն
դաշամբ որ արդարապէս այս պայմաններու համեմատութեամբ վարուի Միաբանութիւնն»։
Այս կրկին ու կրկին հաւաստեաց, այս բացորոշ
ու մեկին յանձնառութեանց խոստմանց, պարտաւորութեանց հակառակ Մխիթարեան Միաբանութիւնը հաստատած չէ Մուրատեան վարժարանը։
Իզուր պիտի առարկեն թէ Մուրատեան վարժարանը Ռափայէլեան վարժարանին հետ միացած՝
գոյութիւն ունի, եւ այս միացումը կատարելով
Մխիթարեանք՝ իրենց լիազօր խնամակալի իրաւունքով շարժած են։
Եւ ո՞ւր մնաց ձեր խոստումը որուն համեմատ
Մուրատեան եկամուտի ամբողջութեան չափ աղքատ աշակերտներ պիտի ընդունէիք վարժարանին
մէջ։ Գոնէ այդ երկու վարժարանները միացնելով,
աշակերտաց թիւը կրկնապատկեցաւ աւելացա՞ւ
երկու կտակներուն եկամուտին համեմատութեամբ.
գէթ աւանդուած կրթութեան աստիճանը բարձրացուցի՞ք այդ ողորմելի դպրոցին մէջ։

Եթէ ոչ, միամիտ ու տղայական հնարքէ մը
անդին չանցնիր այդ առարկութեան արժէքը։
Ռափայէլեան վարժարանը՝ Մուրատեանէն անկախ եւ անջատ, իր գոյութիւնն ապահովող կրակ
մ’ունի եւ այդ ծախքով հոգացուող վարժարանին
անուան վրայ Սամուէլ-Մուրատի անունն աւելցուելով, չարաչար կերպով եղծեցիք նոյն իսկ աղա
Եդուարդ Ռափայէլի դէմ ունեցած պարտաւորութիւննիդ, այդ բարերարին մարդասիրական գործին
մէջ, յետ մահուան բռնի ընկեր մը տալով իրեն
որուն պէտք չունէր բնաւ։
Ռափայէլեան դպրոցը առաջուց ի վեր 40-50
աշակերտէ աւելի չէր հիւրընկալեր եւ այս թիւը չէ
աւելցած։
Դպրոցին ուսումնական ողբալի վիճակը,
ծրագրին նախնական ու մանկական հանգամանքը
նոյնպէս անփոփոխ մնացած են մինչեւ ցարդ։
Ներելի՞ է արդեօք հարցնել Մխիթարեանց թէ
ամեն տարի ո՞ւր կը վատնեն Մուրատեան կալուածոց եկամուտները. եւ ի՞նչ պատճառ կար Սամուէլ
Մուրատի անունն աւելցնելու այն վարժարանին
անուան վրայ, որու սեմէն Սամուէլ-Մուրատի
կտակած եկամուտը երբեք ներս չէ մտած։
Եթէ Մուրատեան դրամները վայելողներն
պարտին այդ անուամբ յաջորջուիլ ու ճանչցուիլ,
Մխիթարեան Միաբանութիւնը շատոնց իր անունը
պէտք էր փոխել, եւ այդ պայմանով չի պիտի
վրդովէինք իր արդար ու բարի վայելումը։
Բայց պէտք է վեր առնեն պատրուակը, ջնջեն
Ռափայէլեան վարժարանի ճակատէն ՍամուէլՄուրատի անունը, որ այդ galére [1] ին մէջ գործ
չունի, եւ Մուրատեան կտակը Վանքին ստացուածքը
յայտարարելու քաջութիւնն ունենան։
Եւ եթէ վաղը նոր պարզամիտ մը, շլացած
Մխիթարեաններու անունէն, նոր հաստատութիւն
մը յանձնէր իրենց միեւնոյն պայմաններով,
Միաբանութիւնը ի՞նչպէս պիտի գործադրէր իր
պարտաւորութիւնը. այդ մարդուն անո՞ւնն ալ պիտի
աւելցնէ պարզապէս Ռափայէլեան վարժարանին
անունին վրայ ու կտակը գործադրա՞ծ պիտի հռչակէ
նորէն. եւ այսպէս շարունակելով, ազգին բարերարները՝ որոնք ՀԱՒԱՏ ընծայած պիտի ըլլային
Միաբանութեան, (26 Մարտ 1827ի դաշնագրին
բառերով), պիտի գային հետզհետէ, իրենց հարըստութիւնները Վանքին, եւ անունները՝ Ռափայէլեան վարժարանին շէնքին վրայ զետեղելու, այնպէս
որ վարժարանին ճակատը տեսակ մը Քաւարան
ըլլար կամ Արքայութիւն ուր ազգին բարերարները
միանալու եւ զիրար գտնելու ժամադիր եղած պիտի
ըլլային առաջուց։
Գ.
Օրէնքին տեսակետով մեր յաջորդաբար
քննելիք խնդիրներն են. ա. Այս արդար տեսնելու եւ
վճռելու ձեռնահաս ատենն ո՞րն է. բ. Ո՞վ պէտք է
դատախազ կանգնի Մխիթարեանց դէմ. գ. Ի՞նչ
պիտի պահանջուի դատական իշխանութենէն դ.
Ի՞նչ վճիռ կ’ակնկալուի։
ա. Ձեռնահաս ատեան ճշդել՝ ամեն դատական
ձեռնարկի առաջին անհրաժեշտ պայմանն է։
Կտակը ինքնին Անգլիական հպատակի մը
կտակն է, Անգլիական օրինաց ենթակայ. Անգլիական դատական Ատեանը մը ձեռնահաս է վճիռ
արձակելու մր պահանջին վրայ, բայց որովհետեւ

պէտք է այժմէն ի հաշիւ առնուլ Միաբանութեան
ամեն խուսափողական հնարքները, հաւանական
պէտք է նկատել որ Մխիթարեանք անգլիական
Ատենին իրաւասութիւնը մերժեն եւ այս պարագային
մէջ, որովհետեւ անգլիական արդարութիւնը իր
վճիռը չի պիտի կրնայ գործադրել Միաբանութեան
դէմ որ իր հողին վրայ հաստատուած չէ, Ատեանը
ակամայ ինքզինքը անձեռահաս պիտի ճանչնայ։
Միաբանութեան՝ Բրիտանական Ատեաններէն
խուսափիլը այնքան աւելի հաւանական է որքան
այդ Ատեաններուն առջեւ դատապարտուիլն ստոյգ
ու բացահայտ է։
Անգլիոյ դատական մարմինը կատակ չըներ
իրենց պարտականութեանց մէջ այսքան երկար
թերացող խնամակալներու հետ ու չի պիտի
վարանի անարժան հռչակել զանոնք ՍամուէլՄուրատի կտակած հարստութիւնը մարտակարարելու այսուհետեւ։
Հոն՝ ժողովրդական դատախազութեան եղանակն ընդունելի է եւ ամեն ոք աներկբայ պիտի
կարենայ դատախազ կանգնիլ Միաբանութեան
դէմ։
Մեր այս բոլոր յաջողութեան պայմաններուն
դէմ Միաբանութեան թաքթիքը պիտի ըլլայ չի ներկայանալ անգլիական արդարութեան առջեւ, երեսը
պահել այն արդարութենէն որու շնորհիւ ձեռք
անցուց Հնդկաստանի մէջ Մուրատեան կտակին
դրամները։
Բարոյախօսները պիտի այպանեն այս փախըստական անձնապաշտպանութիւնը բայց Միաբանութիւնը, ամեն բանէ առաջ, իր մեծագումար
շահերը չի վտանգելու պիտի նայի։
Ուրեմն Անգլիական Ատեաններու դիմելու տեղի
չի կայ։
Միաբանութիւնը՝ թէեւ Իտալիոյ մէջ հաստատւած բայց Օսմանեան հպատակ է եւ ըստ այնմ
ենթակայ Օսմանեան դատարաններու իրաւասութեան։ Քանիցս վճռվուած է թէ Օսմ. հպատակի մի
օտար երկիրներու մէջ հաստատուիլը՝ զինքը Օսմ.
դատարանաց իրաւասութենէն զերծ չի կացուցաներ
(տես վճռաբեկ Ատենի վճիռն Զօղրաֆօս էֆ. ի ի
դէմ հաստատեալ ի Բարիզ)։
Ուրեմն Օսմանեան դատարանք ՍամուէլՄուրատի կտակի խնդիրն վճռելու ձեռնհաս են ոչ
միայն պաշտպանող այլեւ պահանջող կողմին
հպատակութեան տեսակէտով, քանի որ հայ
հասարակութեան մեծամասնութիւնը, որ իրաւունք
ունի օգտուելու այդ կտակէն, Օսմ. հպատակ է եւ
Թուրքիոյ մէջ հաստատեալ։
Վախնալու կէտը այն է միայն որ Օսմանեան
կալուածական օրինաց համաձայն, Միաբանութեան
կալուածները անհատական անուններով արձանագրուած են անշուշտ եւ դատարանէն տրուելիք
վճռոյն գործադրութիւնն՝ որ միայն Միաբանութեան
Թուրքիոյ մէջ ստացուածքը եղող կալուածներուն
վրայ պիտի ըլլայ, դժուարւթեանց կրնայ բաղխիլ։
Ասկէ զատ հաւանական է որ դատաւարութեան
մէջ իրենց թեւ ու թիկունքին խորտակուիլը
տեսնելով, Մխիթարեանք՝ բոլոր կալուածները
վաճառեն, ու Թուրքիայէն հեռանան, ինչ որ անգամ
մը յաջողեցաւ իրենց երբ Ֆրանսիայի մէջ դատի
ենթարկեալ էին արդէն։
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Արխիւային եւ Ոչ Միայն
Ազգային «Լուռ» եւ Անվերջ Ցաւեր

Սամուէլ Մուրատի Կտակն Ու Մխիթարեան Միաբանութիւնը Օրէնքի Առջեւ
¾ç 05
Այս հաւանական փախստական առաջքն
առնելու համար, երբ Օսմանեան դատարանաց
առջեւ դատական սկզբնաւորութիւն մը ըլլակ, հարկ
է որ Մխիթարեանց կալուածքները անմիջապէս
արգելքի տակ առնուին։
Այս պայմանով, Օսմ. դատարանք (Շէրիի
անշուշտ) ձեռնահաս կերպով կրնան վճռել կտակարաններուն պարտաւորութեանց եւ մեր պահանջին իրաւացի ըլլալուն կամ չըլլալուն վրայ մինչ
քաղաքային (Հուգուգի) դատարանք Մխիթարեան
կալուածոց արգելքի վաւերացումը պիտի վճռեն։
Օսմանեան դատարաններէն ի զատ Իտալական
Ատեաններէն ալ ձեռնհաս են Մխիթարեանց դէմ
յարուցուած դատերն վճռելու. Միաբանութիւնը
Իտաիոյ հողին վրայ բնակեալ է եւ ենթակայ
իտալեան արդարութեան վճիռներուն, թէեւ ինքնին
իտալեան հպատակ չըլլայ։
Իտալեան արդարութիւնը տարբերութիւն չի
դնէր իր հպատակներուն եւ օտար հպատակներու
քաղաքային իրաւանց մէջ, կը բաւէ որ պաշտպանւող կողմն Իտալօոյ հողին վրայ բնակի։
Ուստի թէ՛ այս պատճառաւ եւ թէ՛ Մուրատեան
կալուածոց Իտալիոյ մէջ գտնուելուն համար, Իտալեան դատարանաց ձեռնահասութիւնն անժխտելի,
եւ տրուելիք վճիռներուն գործադրութիւնն ամեն
դժուրութիւններէ զերծ կը նկատենք։
Այս ամեն խորհրդածութիւններէն կ’եզրակացնենք թէ՛ Օսմանեան եւ թէ՛ Իտալեան դատարաց
ձեռնհասութիւնն այս դատին մէջ. եւ մեր կարծիքն
այն է թէ երկու դատարանաց առջեւ միանգամայն
պէտք է հրաւիրել Միաբանութիւնը իր խնամակալի
պաշտօնին ըմբռնումը մեզի բացատրուելու։
Պէտք չէ կարծել որ այս կրկին դատերը երկու
տարբեր դատարաններու առջեւ զիրար կախակայեն (litispendence)։
Շէրիի դատարանը օտար դատարանի մը
ձեռնհասութեան հաւանականութիւնը չընդունիր եւ
պիտի շարունակէ իր առջեւ յարուցուած դատը,
ինչպէս Իտալական դատարանն ալ իր կողմէ պիտի
շարունակէ իրեն ներկայացուած դատին քննութիւնը, վասն զի նախ՝ երկու օտար երկիրներու
դատարանաց մէջ չի կրնար litispendence գոյանալ
եւ երկրորդ՝ որ Թուրքիոյ եւ Իտալիոյ դատարանաց
առջեւ ներկայացուելիք դատերն պիտի տարբերին
իրարմէ։
բ. Ո՞վ պիտի դատախազ կանգնի Վենետիկցւոց
դէմ. հայ անհա՞տ մը. հայ հասարակութիւնը Թուրքիոյ թէ Ռուսաբնակ հայերն ալ մէկտեղ. եւ եթէ
հասարակութիւնն է որ պիտի շարժի, Տաճկահայոց
համար Վարչութի՞ւնն է եւ Ռուսահայոց համար
Ամենայն Հայոց Կաթողիկո՞սն է որ պիտի պահանջեն դատարանի առջեւ։
Այս զանազան հարցումներուն պատասխանելով
դատավարական եղանակն ճշդած պիտի ըլլանք
ահա։
Շէրիի դատարանաց առջեւ ասոնցմէ եւ ոչ մին է
դատախազը. այլ այն խնամակալը զոր պիտի
անուանէ դատաւորը ինք, յատկապէս Միաբանութիւնը ի դատ հրաւիրելու համար։ Շէրիի կանոնաց համաձայն խնամակալներու մատակարարութեան առթիւ բացուելիք դատերն, դատարանին
կողմէն նշանակեալ յատուկ խնամակալին կողմէ
կը ներկայացուին. եւ այդ նոր խնամակալն վասի

լիէճյիալ խուումէ (curateur ad hoc [2] )ն է որ բուն
խնամակալին, վասիի մուխթարին դէմ կը դատավարէ եւ անոնց պաշտօնանկութիւնը կը պահանջէ։
Դատավարութեան համար յատուկ խնամակալի
կարգումը տեղի կ’ունենայ դատաւորին տրուած
տեղեկութեանց իխպար վրայ։
Ուրեմն Շէրիի առջեւ դատաւորին որոշած անձն
է օրինաւոր դատախազը։
Իտալեան դատարանաց առջեւ խնդիրը կը
տարբերի եւ իրաւաբանական նրբութիւններով
միայն կարելի կ’ըլլայ ճշդել թէ իրօք ո՞րի կը
պատկանի այդ հանգամանքը։
Յայտնի է որ անհատի մը կողմէ յանուն
հասարակութեան դատավարելու եղանակն՝ այն
զօր Հռովմէական օրէնքը կ’անուանէ action populi,
Իտալական արդի օրէնսդրութեան չի պատշաճիր
անշուշտ. կրնա՞յ ըսուիլ թէ վերցած է բոլորովին. այս
կէտին վրայ իրաւաբանները համաձայն չեն. ամեն
պարագայի մէջ ընդունուած է որ գեթ անհատ մը
կրնայ դատավարել հասարակութեան իրաւուն-քէն
իրեն բաժինը պահանջելու համար. այս կերպով
պարզ անհատը չի պիտի շարժի յանուն հասարակութեան, այլ իր իրաւանաց բաժնին եւ այն օգուտին
համար զոր կ’ակնկալէ անձնապէս հասարակութեան օգուտէն։ Այս ձեւին եւ այս սեղմումին տակ
կը կարծեմ որ Իտալական դատարանները կը
ճանչնան պարզ անհատի մը դատավարելու իրաւունքը (տե՛ս Հռովմի Վճռաբեկ Ատեանի վճիռները
վերջին տարիներու մէջ)։
Ուրեմն առաջին դատախազն այն պարզ
անհատն է, ազգաւ հայ, զաւկի տէր, անկարող հոգալու այդ զաւկին դաստիարակութեան ծախքերը,
իր անձին վրայ միացնելով. վերջապէս այն
հանգամանքը որ աղա Սամուէլ Մուրատի բարերարութենէն մասը ու բաժին ստանալու իրաւունքը կը
շնորհէ, եւ որ իզուր փնտռելէ յետոյ այն Մուրատեան
վարժարանը որուն մէջ իր զաւակը հիւրընկալելու
հաւանականութիւնը պէտք է գտնուի, դատարանին
կը դիմէ այդ վարժարանի խնամակալներէն պահանջելով որ ցոյց տան իրեն այդ հաստատութիւնը։
Քիչ մը աւելի հեռուն երթալով, կը կարծենք որ
Թուրքիոյ հայ հասարակութիւնը, Օսմանեան
օրինաց համեմատ ունենալով ուրոյն անհատականութիւն մը եւ ներկայացուած իր Պատրիարքովը,
դատարանին առջեւ դատավարելու իրաւունքը կը
վայելէ։
Հայոց Պատրիարքին՝ հայ հասարակութեան
օրինաւոր ներկայացուցիչը եւ մասնաւորապէս
աղքատ հայ մանկըտւոյն դաստիարակութեան
խնամակալը ու վերատեսուչը լինելու հանգամանքը
(տես Ազգային Սահմանադրութիւն) շատ բացայայտ
կերպով Օսմանեան կառաւավարութեան կողմէ
հաստատւած ու շնորհուած բան մ’է եւ Իտալական
Ատեանը Օսմ. օրինօք պիտի ճշդէ այդ հանգամանքը, միջազգային իրաւաբանութեան սկզբմանց
համեմատ։
Եւ եթէ Հայոց Պատրիարքին իրաւասութիւնն ալ
անբաւական դատուէր Թուրքիոյ հայ հասարակութիւնը ներկայացնելու, կը կարծենք որ Օսմանեան կառավարութիւնը՝ բոլոր հպատակ հասարակութեանց իրաւունքը ամփոփող անժխտելի
Իշխանութիւնը՝ չի պիտի զլանայ հաւատարիմ հայ
հպատակացը
իրաւունքները
պաշտպանելու
համար, իր հզօր ազդեցութիւնը ու հովանաւո-

րութիւնը շնորհել։
Եւ ասոնց ամենուն հետ պիտի միանայ, եթէ ոչ
ինքնակամ պիտի շարժի, Իտալեան Ընդհանուր
դատախազն իբրեւ պարտաւոր հասարակային
օգուտի վերաբերեալ դատի մը մէջ իր գաղափարը
ու պահանջումը ներկայացնելու Ատենին։
Ամփոփելով այս ամենը, կը հետեւցնենք որ
Իտալեան դատարանի առջեւ առաջին դատախազը
պէտք է Հայոց Պատրիարքն ըլլայ, ներկայացուցիչ
իր հասարակութեան նիւթական շահուց եւ իրաւանց, որուն պիտի գան միանալ Իտալիոյ մէջ հայ
անհատներ, իրենց անհատական իրաւանց բաժինը
պահանջելով, որուն գայ պիտի միանալ նաեւ
Իտալիոյ Ընդհ. դատախազը՝ գէթ իր ներկայութեամբը զօրացնելւ դատավարող կողմին հանգամանքը, եւ ի վերջոյ նոյն իսկ Օսմ. Կայսրական
Կառավարութիւնը՝ պաշտպան կանգնելով իր
հպատակ հասարակութեան իրաւունքներուն։
գ. Դատարանէն պահանջուելիք բանը պիտի
ըլլայ Մխիթարեանց բռնադատուիլը Մուրատեան
վարժարանը հաստատելով ընդունելու հոն՝ այնքան
ձրի աշակերտք, որքան Մուրատեան կտակի արդի
եկամուտը կը թոյլատրէ, եւ հակառակ պարագային,
ուրիշ խնամակալներու անուանումը կտակին
գործադրութեան համար։
Դատը՝ այս ձեւին տակ՝ որոշ եւ օրինական
կռուանի մը վրայ հաստատուած, Մխիթարեանց
համար անխուսափելի կ’ըլլայ թէ՛ անցեալ համարատւութիւնն եւ թէ արդի Մուրատ – Ռափայէլեան
վարժարան կոչուած կտակին բացատրութիւնը։
դ. Եւ հուսկ ուրեմն հասնելով ուսումնասիրութեանս
վերջի սահմանին կ’ակնկալեմ, կատարեալ հաւատքով կ’ակնկալեմ Իտալիոյ, իրաւունքի գաղափարին
մարմնացումը եղող այդ երկրին արդարութենէն՝
մեր հասարակութեան անուրանալի իրաւանց
հռչակումը։
Մեր աղքատ տղոց բողոքի ձայնը մեծ ուժով
պիտի հնչէ ամեն տեղ, եւ օրէնքը կը պարտաւորէ,
կը բռնադատէ Միաբանութիւնը իր յանձնառութիւնները, իր խնամակալի պարտաւորութիւնները ի գործ դնելու իբրեւ ընտանեաց բարի հայր
մը (bon pere de famille), նոյն իսկ եթէ լիազօր
խնամակալ մը ըլլար. եւ Միաբանութեան
դաշնադրութիւնը հոս է ցոյց տալու որ ինքը հեռի,
շատ հեռի է ազատ ու անկախ խնամակալ մը լինելէ։
Եւ ասով, միայն հայ հասարակութիւնը չէ որ
պիտի շահի իր դատը։ Միաբանութիւնը կամայ
կամ ակամայ վերագառնալով իր պարտաւորութեանց ուսկից հարկ էր երբեք չի հեռանալ, իր
բարոյական իշխանութիւնը պիտի վորստանայ
աշխարհի մէջ, եւ մեր իմացական զարգացման
աշխատութեանց մէջ ստանձնէ նորէն այն պատւաբեր առաջնորդութեան յոգնութիւններն որք իր
մեծ կոչումէն անբաժան են մեր աչքին։
Մեր այս ուսումնասիրութեան արդիւնաւոր ըլլալուն համար կ’առաջարկենք որ ազգային իշխանութիւնը Մասնախումբ մը կազմէ դատավարական
եղանակը վերջապէս ճշդելով գործի սկսելու համար. մեծ ծախքերու պէտք չի կայ զմեզ ահաբեկելու
չափ. բարի կամեցողութենէ զատ բանի մը կարօտ
չենք եւ համոզուած ենք որ, ամեն կրօնական
խտրութիւնները թողլով, Հայերն միահաղոյն իրենց
համակրութեան ծափերովը պիտի ողջունեն
դատավարութեան սկսելուն լուրը։
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Մեր Ուխտը

Ներկայացում

Սեւ, դառը շոքոլադ

•31/07/2019 20:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի Հրաչեայ Ղափլանեանի անուան տրամատիկական թատրոն
•Իսահակեան 28 - (+374 10) 524 723
•2000 - 5000 Դրամ
Ներկայացում. Հարց՝ կի՞նն է իրաւացի, թէ՞
տղամարդը
Բեմադրութիւնը՝ Սուրէն Շահվերտեանի
Դերասաններ՝ Արամօ Լուիզա Ղամբարեան

•Kami ակումբ
•Աբովեան 18 - Հեռ.՝ 091 50 90 20
•8000 - 12000 Դրամ
Կազազեան դրիօ. արեւելեան ֆյուժն

Ռուբէն Հախվերտեանը Saryan'Notes-ի մէջ

•01/08/2019 21:00
•Saryan’Notes
•Սարեան 1, Հեռ. (+37410) 202 006, (+37443)
202 006
Պետրոսեան-Ամառնային

ԶՈՎացուցիչ

•01/08/2019 20:30
•Մոսկուա կինոթատրոն
•Աբովեան 18 - (+374 10) 521 210, 521 240
•3000 - Դրամ
Մոսկուա կինոթատրոնի Ամառնային դահլիճի
մէջ
Summer vibes with Garik & Sona at Kami
•01/08/2019 21:30

Մենք ուխտ ունենք՝ միշտ դեպի լույս,
Ու գընում ենք մեր ճամփով,
Մըրրիկներով պատած անհույս,
Սև խավարով, մութ ամպով։
Մենք անցել ենք արյան ծովեր,
Սուր ենք տեսել ու կըրակ,
Մեր ճակատը դեմ ենք արել
Մըրրիկներին հակառակ։
Ու թեպետև պատառ-պատառ
Մեր դըրոշը սըրբազան,
Ու մենք չունենք տեղ ու դադար՝
Երկրից երկիր ցիրուցան։
Բայց գընում ենք մենք անվեհեր
Զարկերի տակ չար բախտի,
Մեր աչքերը միշտ դեպի վեր՝
Դեպի լույսը մեր ուխտի։
Յովհաննէս Թումանեան
1903

Համերգ

Հայկ
համերգ

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

•02/08/2019 20:00
•Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոն (ԳԱԿ)
•Կասկադ Համալիր +374-10-54-19-32 / +37410-56-72-62
•2000 - Դրամ
«Երաժշտութեան կասկադ» շարքը կը ներկայացնէ.
Կազազեան դրիօ
Արեւելեան ֆյուժն երաժշտութեան երեկոյ
Ուտ, դաշնամուր, վոկալ՝ Տիգրան Կազազեան
Հարուածային գործիքներ՝ Էդուարդ Յարութիւնեան
Տուտուկ՝ Արսէն Պետրոսեան
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30
Կրկ

Երկ

Կատակերգական

Յովհաննէս Դաւթեան. «Ասորդի»

Երք

2019
ÚàôÈÆê
Չրք

Հնգ

Որբ

Շբթ

30

•03/08/2019 19:30
•Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային
ակադեմիական թատրոն
•Գր. Լուսաւորիչի 6 - (+374 10) 527 670
•2500 - 6000 Դրամ
Աղաս Մանուկեան. «Ա՜ ընչի՞ հմար»
•03/08/2019 19:0004/08/2019 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 - Հեռաձայն՝ +374
96 506 656
•2000 - 5000 Դրամ
Աղաս Մանուկեանի սթենտափը։

ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(1937 – 2003)
«Միութիւն»
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Թշնամիին
Գնդակէն
33-ամեայ Պայմանագրային
Արաբական
Թերակղզի
Զինծառայող Մը Վիրաւորուած է

Յովհաննիսեան միջադէպին անդրադարձած է նաեւ իր ֆէյսպուքեան էջին
վրայ, նշելով, որ վիրաւորը կրտսեր քսանապետ Վլատիմիր Հայկազի
Օսիպեանն է: Ան վիրաւորուած է թշնամիին կրակոցէն:

Անցնող Շաբթուան Ընթացքին Թշնամին Հայ
Դիրքապահներու Ուղղութեամբ Արձակած Է Աւելի Քան
1300 Կրակոց
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 հանդի21-27 Յուլիս
ժամանակահատուածին
մէջ արցախ-ազրպէյճանական
պումին։
հակամարտ
զօրքերու շփման գօտիին մէջ թշնամին զինադադարի պահպան-

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

ման դրութիւնը խախտած է շուրջ 150 անգամ, որուն ընթացքին, տարբեր
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն զինատեսակներէ,
Նախագահիհայ28դիրքապահներու
Թեկնածուուղղուտրամաչափի
հրաձգային
թեամբ
արձակածԷէ աւելի քան 1300 կրակոց:
Գրանցած
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախարարութեան մամլոյ
ծառայութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ պաշտպանութեան բանակի յառաջապահ
զօրամասերը առաջնագիծին մէջ կը շարունակեն հանդէս գալ թելադրողի
դիրքէ եւ անհրաժեշտ քայլերու կը ձեռնարկեն մարտական դիրքերու պահպանութիւնը յուսալիօրէն կազմակերպելու համար:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան Պիտի Մատակարարուի Ս-400-ներու
Երկրորդ Խմբաքանակով

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
Ռուսիան
չէ յայտնած
յանձնելու վերջին
օրն էր։ Թուրքիային Ս-400 զենիթահրթիռային համակարգերու
երկրորդ
խմբաքանակի մատակարարման
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
ընտրութիւններըյստակ
տեղի ժամկէտները:
պիտի ունենան
Այս 31-ին։
մասին,Նախընտրական
ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»,
կը տեղեկացնէ
Մարտ
արշաւը
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։ թրքական
«Եէնի
չաղ» լրատուամիջոցը:
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
Ռուսիոյ
դաշնային
տեխնիկական
համագործակցութեան
թեկնածուներուն միջեւ ռազմական
վարկանիշի եւյառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին է,
ծառայութեան
ղեկավար
Շուկաեւ
է, որ Ս-400-ներու
երկրորդ
որուն կ'աջակցի
19.0%-ըՏմիդրի
այն մարդոց,
որյայտնած
կողմնորոշուած
են եւ մտադիր
են
խմբաքանակի
մատակարարումը
Թուրքիային տեղի
պիտիԵուլիա
ունենայ
յառաջիկայ
քուէարկել։ Երկրորդ
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Թիմոշէնքօն
ամիսներու
ընթացքին,
սակայն
յստակ ժամկէտներ
չէ նշած: (15.1%)։
է (18.2%), երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ Փորոշէնքօն
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