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Հարիրի Կը Խոստանայ Կառավարական
Նիստերու Շուտափոյթ Վերադարձը

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի խոստացած է, որ իր գլխաւորած
կառավարութիւնը պիտի «տքնաջան աշխատի» յառաջիկայ օրերուն:
Վարչապետին այս խօսքը եկաւ վարչապետարանին կողմէ յառաջիկայ
հինգշաբթին կառավարական նիստի օր ճշդուելէն ետք:
Կառավարութեան նիստի օրակարգերուն վրայ կան 46 կէտեր: Նիստը
ընթացք պիտի առնէ Հինգշաբթի առաւօտեան ժամը 11:30ին: Նիստը
պիտի նախագահէ Նախագահ Միշէլ Աուն: Գումարման վայր ճշդուած է
Նախագահական ամառնային նստավայրը՝ Պէյթ Էլ Տին:
Հարցերը իրենց բնականոն ընթացքին մէջ են ըսաւ Հարիրի եւ անոնք
աւելի եւս պիտի բարելաւուին յայտարարեց ան, Պէյրութի օդակայանին
մէջ ապահովական նոր կարգադրութիւններու բացման արարողութեան
ընթացքին:
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Պիտի Զրկուինք Աստուծոյ Օրհնութենէն.
Պարգեւ Սրբազանը Սթամպուլեան
Համաձայնագրի Մասին
«Երբ մարդ բան մը կ՝ընդունի, պէտք է շատ յստակ գիտակցի ատիկա իրեն
օգտակա՞ր է, թէ՞ վնասակար։ Ատոր համար ամէն ինչին պէտք է շատ զգոյշ
մօտենալ. խոր կերպով վերլուծել, ապա որոշում կայացնել։ Մեզի կրնան շատ
բան հրամցնել, փաթթել։ Մենք կրնանք տողատակերը չտեսնել, իսկ վաղը
ատոնք կրնան դառնալ չպայթած ականներ։ Շատ զգոյշ պէտք է մօտենալ։
Իմ կարծիքով, եթէ ազգը կը կամենայ մարտահրաւէրներուն դիմակայել,
պէտք է ազգային աւանդական արժէքները շատ ամուր պահէ, այլապէս
ամբողջական ազատականութիւնը ամէն ինչ պիտի ոչնչացնէ։ Մենք պիտի
դառնանք աշխարհաքաղաքացի։ Պիտի այնպէս ըլլայ, որ 2000 տարի եւ
աւելի մենք իզուր տեղը արիւն թափած ենք եւ մեր ինքնութիւնը պահպանած։
Ցանկացած հաւատքի, կրօնի տեսանկիւնէն՝ այլասերութիւնը պէտք է
դատապարտուի։ Եթէ մենք մեզ կը համարենք ազգային պետականութիւն,
քրիստոնեայ երկիր՝ պէտք է շատ խոհեմ ըլլանք, այլապէս պիտի զրկուինք
Աստուծոյ օրհնութենէն՝ դառնալով օտարներու աւարը»,- ըստ henaran.
am-ի՝ Սթամպուլեան համաձայնագրի ընդունման վտանգին անդրադարձած
է Պարգեւ Սրբազանը։

Պէյրութի եւ Լեռնալիբանանի Աղբերու Խնդիրը
Անխուսափելի Պիտի Դառնայ 1 Սեպտեմբերին
ԵԱՀԿ Դիտարկում Պիտի Իրականացուի
Շփման Գիծի՝ Օմարի Լեռնանցքին

Պէյրութ եւ Լեռնալիբանան դարձեալ պիտի յայտնուին աղբերու մէջ երբ
ամսեսկիզբին Պուրճ Համուտի աղբավայրի փակման որոշումը գործադրուի:
Այս իրողութիւնը աւելի վտանգաւոր խնդիր է Լիբանանի համար քան միւս
բոլոր խնդիրները, որոնք Լիբանանի կը սպառնան ըսաւ երեսփոխան
Մարուան Համատէ, Կենսոլորտի նախարար Ֆատի Ճրէյսաթիի հետ
միացեալ մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին:
«Եթէ գալիք երկու շաբաթներուն լուծումի մը չկարենանք հասնիլ, պէտք է
բոլոր նախարարներս մեր իրերը հաւաքենք եւ տուն երթանք». Շարունակեց
ան:
Ժըրէյսաթի իր կանգին Սեպտեմբեր 1ը համարեց աղբերու խնդրի լուրջ
վերսկսման օր.
Արդարեւ նախարար Ժըրէյսաթին անցեալ Փետրուարէն ի վեր ահազանգ
կը հնչեցնէ ըսելով, որ եթէ Պուրճ Համուտի աղբավայրին փոխարինող մը
չգտնուի, Լիբանան դարձեալ աղբերու մէջ պիտի լողայ, ինչպէս, որ
պատահեցաւ 2015ին:

Արցախի
Հանրապետութեան
իշխանութիւններու հետ ձեռք
բերուած պայմանաւորուածութեան
համաձայն 21 օգոստոսին, ԵԱՀԿ
առաքելութիւնը հրադադարի ռեժիմի
ծրագրային դիտարկում պիտի
կայացնէ Արցախի եւ Ատրպէյճանի
զինուած ուժերու շփման գիծին՝
Օմարի լեռնանցքին մէջ:
Արցախի ԱԳՆ մամուլի ծառայութենէն կը յայտնեն, որ Արցախի
Հանրապետութեան պաշտպանութեան բանակի դիրքերէն դիտարկումը
պիտի իրականացնեն ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ
դեսպան Անճէյ Քասպշիկը, ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական
ներկայացուցչի (ԳՆԱՆ) դաշտային օգնականներ Կենատիէ Պեթրիկան
(Մոլտովա), ինչպէս նաեւ ԳՆԱՆ անձնական օգնական Սայմըն Թիլըրը (Մեծ
Բրիտանիա):
Շփման գիծի հակառակ կողմէն դիտարկում պիտի իրականացնեն ԵԱՀԿ
գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի (ԳՆԱՆ) դաշտային
օգնական Միխայիլ Օլարուն (Մոլտովա) եւ ԳՆԱՆ գրասենեակի աշխատակից
Մարթին Շուսթըրը (Գերմանիա):
Արցախի Հանրապետութեան իշխանութիւնները պատրաստակամութիւն
յայտնած են աջակցելու դիտարկման կայացման եւ ապահովել ԵԱՀԿ
առաքելութեան անդամներու անվտանգութիւնը։
Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 06
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Անթիլիասի Մայրավանքի Մայր Տաճարի Վերանորոգում
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի
վերանորոգման աշխատանքները
պիտի սկսին 20 Օգոստոս 2019ին եւ պիտի տեւեն շուրջ երկու
ամիս։ Վերանորոգման ծախսերը
ստանձնած են հիւսիսային
Ամերիկայի արեւմտեան թեմի
ազգայիններէն Տէր եւ Տիկ.
Յովսէփ եւ Էլիզապէթ Պոյաճեան։
Վեհափառ
Հայրապետին
գահակալութեան շուրջ 25
տարիներուն ընթացքին երրորդ
անգամ ըլլալով Մայր Տաճարը

Էմիլիոյ Սալգարի

կ՚ենթարկուի
ամբողջական
վերանորոգման՝ բնականաբար
յաճախակի առիթներով կատարուած
բարեզարդման
որոշ
աշխատանքներու առընթեր։
Մայր Տաճարի վերանորոգու-

թիւնը պիտի տեւէ շուրջ երկու
ամիս եւ այդ շրջանին Ս. եւ
Անմահ պատարագները պիտի
մատուցուին Տաճարին կից
գտնուող դամբարանին մատրան
մէջ։
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Փայլան Կը Քննադատէ Վանի, Տիգրանակերտի Եւ
Մարտինի Քաղաքապետներուն Պաշտօնազրկումը

Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան
Տիգրանակերտէն
ընտրուած հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան անդրադարձաւ Տիգ-

րանակերտի, Վանի եւ Մարտինի
քաղաքապետերը պաշտօնանկ
ընելու մասին Թուրքիոյ ներքին
գործոց նախարարութեան 19
Օգոստոսի
յայտարարութեան՝

գրելով, որ միայն չորս ամիս առաջ էր,
որ նշեալ քաղաքներուն ժողովուրդին
ճնշող
մեծամասնութեան
ձայներով
ընտրուած
էին
քրտամէտ կուսակցութեան կողմէ
առաջադրուած այդ քաղաքապետերը, որոնց փոխարէն այսօր
այդ պաշտօնները յանձնուած են
պետութեան կողմէ նշանակուած
ժամանակաւոր
պաշտօնակատարներու: Այս մասին կը հաղորդէ
Ermenihaber.am-ը։
«Բոլոր քաղաքական կուսակցութիւնները, ինչպէս նաեւ հանրութիւնը, պէտք է արձագանգէ ժողովուրդին կամքին դէմ դնող այս ստոր
գործընթացին: Լռելու պարագային,
կարգը պիտի հասնի Անգարային եւ
Պոլիսին»,- նշած է Փայլան:
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Եւրոպան Պէտք է Դադրեցնէ Համագործակցութիւնը
Հակաժողովրդավարական Թուրքիոյ Հետ. Գերմանիոյ Պատգամաւոր
Այժմեան
Թուրքիոյ
Վան,
Տիգրանակերտ
եւ
Մարտին
քաղաքներու քաղաքապետներու
պաշտօնանկութեան որոշման դէմ
ուղղուած քննադատութիւնները կը
շարունակուին։ Եւրոմիութեան շարք
մը պաշտօնեաներ հանդէս եկած
են թրքական իշխանութիւններուն
այդ
քայլը
դատապարտող
յայտարարութիւններով։ Այս մասին
կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝
վկայակոչելով dw.com.tr-ը։
ԵՄ արտաքին գործոց եւ անվտան-

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

գութեան քաղաքականութեան
հարցերով պատասխանատուի
խօսնակ Մայա Գոսեանչիչը թեմային
վերաբերեալ «Twitter»-ի վրայ
կատարած է հետեւեալ գրառումը.
«Տիգրանակերտի, Վանի եւ Մարտինի
քաղաքապետեր Սէլչուք Մըզրաքլըի,
Պետիա Օզկէոքչէ Էրթանի եւ Ահմեթ
Թիւրքի պաշտօնանկութիւնը լուրջ
մտահոգութիւն
կ՝առաջացնէ,
քանի որ կասկածի տակ կը դնէ
Մարտ 31-ի ընտրութիւններու
ժողովրդավարական արդիւնքներուն

նկատմամբ յարգանքը»։
Գոսեանչիչ ընդգծած է, որ Թուրքիան
ունի
ահաբեկչութեան
դէմ
պայքարելու օրինական իրաւունք,
բայց ատիկա պէտք է կատարուի
սահմանադրութեան եւ միջազգային
պայամանգրերով ամրագրուած
իրաւունքի ու ազատութիւններու
ծիրէն ներս։
Գերմանիոյ դաշնային խորհրդարանի
պատգամաւոր
Կէոքա
Աքպուլութ Թուրքիոյ ընդդիմադիր
«Ժողովուրդներու դեմոկրատական»

Էմիլիոյ Կարլոյ Ջուզեպէ
Մարիայ Սալգարի (իտալ.՝
Emilio
Carlo
Giuseppe
Maria
Salgàri;
1862
1911),
իտալացի
գրող,
պատմական եւ արկածային
վէպերու հեղինակ։ Անոր
ստեղծագործութիւններուն
մէջ կան նաեւ ծովահէնական
վէպեր։
Էմիլիոյ Սալգարին ծնած է
Վերոնայի մէջ, ուր աւարտած
է բժշկական քոլէճը։ Ան
պատրաստուէր էր դառնալ
նաւապետ, բայց մրցոյթէն
դուրս մնացած է։ Քոլեճին մէջ
ուսանելու ժամանակ ան գրած
է իր առաջին պատմուածքը՝
«Պապուասները» (1883)։ Ան
խմբագրութեան
յայտնած
է, որ ինքն ունի մի քանի
պատմուածքներ, գրուած Ժիւլ
Վեռնի, Կիւստաւ Էմարի եւ
Ֆենիմօր Կուպերի ոճով։ 1887էն
ետք ան որոշած է ամբողջովին
նուիրուիլ գրականութեան։ Ան
գրած է աւելի քան 200 վէպեր
եւ պատմուածքներ։
Ան մեծ ճանաչում է ձեռք
բերած է Իտալիոյ, Սպանիոյ
եւ Փորթուգալի մէջ։ Անոր
անուանած են նաեւ «իտալական
Ժիւլ Վեռն»։ Հակառակ իր
հանրածանօթ ըլլալուն մեւ մեծ
տպաքանակով գիրքերուն,
Սալգարին նիւթական մեծ
դժուարութիւններ ունեցած է։
Պարտքերու ճնշման ազդեցութեան տակ եւ ընտանեկան
որոշ
դժուարութիւններու
պատճառով, ան վերջ տուած է
իր կեանքին 1911 ապրիլի 25-ին:
կուսակցութեան
(ԺԴԿ-HDP)
աջակցելու եւ իշխող կուսակցութեան
դէմ համատեղ պայքար մղելու կոչ
ըրած է.
«Թուրքիոյ կառավարութիւնը մէկ
անգամ եւս ի ցոյց դրաւ, թէ որքան
հեռու է ժողովրդավարութենէն։
Եւրոպան պէտք է դադրեցնէ
համագործակցութիւնը հակաժողովրդավարական Թուրքիոյ հետ»,գրած է պատգամաւորը Twitter-ի
վրայ։
Շար. Էջ 06
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Հայաստան Եւ Սփիւռք(ներ) Բազմադէմ
Եւ Պղտոր Յարաբերութիւնները
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հ

այաստան եւ սփիւռք յարաբերութիւններ ունեցած են խորհրդային
շրջանին եւ ունին այսօր, միշտ հայաստանասիրութեան,
հայրենասիրութեան եւ հայասիրութեան կարգախօսներով: Այդ
յարաբերութիւնները բնական եղած անցեալին, երբ հայութիւնը կ’ապրէր
ռուսական եւ օսմանեան կայսրութիւններու մէջ: Մէկ եւ տէր ըլլալու
զգացումը աւելի հզօր եղած է քան խորհրդային շրջանին եւ նոյնիսկ այսօր:
Թէեւ նշուած սէրերը երբեք նոյն ձեւով չեն հասկցուած եւ նոյն նպատակները
չեն հետապնդած, սահմաններու այս կամ այն կողմը: Խորհրդային
շրջանին եւ մասամբ ալ այսօր, անոնք մնացած են զգացական մթնոլորտի
մէջ, ձեւաւորուած են գեղեցիկ խօսքով, կամ շահագործուած են տարբեր
նպատակներու համար: Այսինքն անոնք նոյն իմաստը չեն ունեցած հայ
պետութեան, հայ անհատներուն եւ հայ հաւաքականութիւններուն համար:
Վերանկախացումէն ետք, Խորհրդաժողովներ եւ երկու ուղղութիւններով
այցելութիւններ եւ տեսակցութիւններ միշտ եղած են, բայց ազգային իրաւ
մէկութեան գաղափարական վերաբերում չէ եղած:
Խորհրդաժողովներէ ետք, տօնակատարութիւններու առիթով, գեղեցիկ
բանաձեւումներով խօսուած է մէկութեան մասին, բայց ոչ մէկ տեղ չէ
արձանագրուած մէկութեան կենսագործման համար պարտքի, իրաւունքի
եւ մասնակցութեան կանոնը: Հետեւաբար, կարգ մը տարազներ, ինչպէս
լաւ հնչող Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք Եռամիասնութիւնը, քաղաքական
տարտամութիւն են, ըստ կացութեան, անհատի, միութեան կամ պետութեան
առաջադրանքներուն կարելի է մեկնաբանութիւններ ընել: Ո՞վ կրնայ, թէ
յստակ ըսել թէ ի՞նչ կայ այդ հնչեղ Եռամիասնութեան մէջ, բացի զգացականէ
եւ քիչ մըն ալ՝ բարեսիրականէ:
Յուզիչ Եռամիասնութեան բովանդակութիւն պէտք է տալ, որպէսզի
ան դառնայ իսկական հզօրութիւն (բառ՝ զոր շատ կը սիրենք կրկնել):
Միաժամանակ պէտք է հաստատել պարտքի եւ իրաւունք-մասնակցութեան
կանոնը, էապէս տարբեր արձակուրդային հետաքրքրութիւններէ:
Հայուն պարտքը ազգին եւ հայրենիքին նկատմամբ հայրենատիրութիւնն
է: Իսկ ինչպէ՞ս կ’ըլլայ հայրենատիրութիւնը: Հայաստանեան անցագիր
ունենանք թէ ոչ, տէր ըլլալու համար պարտքի
գիտակցութեամբ պէտք է գործել, գործած ըլլայինք: Այս մասին ոչ մէկ ծրագիր
ունինք: Հայրենատէր ըլլալու համար քաղաքացիի վերաբերում պէտք է
ունենալ: Այդ վերաբերումը առնուազն երեք կէտեր ունի:
ա. Հայը, հայաստանաբնակ թէ ոչ, քաղաքացիի տուրք պարտի վճարել,
հայրենիք պահելու համար:
Այս հարցը հարկ էր քննել խորհրդաժողովներու ընթացքին: Այս տուրքը
բարեսիրական Հիմնադրամի նուիրատուական մասնակցութիւն չէ:
Ինչպէս որ տուրք կը վճարենք մեր բնակած երկիրներուն մէջ, այդպէս
ալ, տարեկան գնահատումով եւ դրութեամբ, տուրք պէտք է վճարել
Հայաստանի պետութեան: Ինչպէ՞ս: Այս մասին պէտք է խօսիլ եւ ճշդել, ապա
իւրաքանչիւր հայու դիմել, զայն արձանագրել ցանկի վրայ, միաժամանակ,
այդ տուրքը գանձելու կազմակերպութիւն եւ կառոյց պէտք է յառաջացնել:
Հայը, հայաստանաբնակ թէ ոչ, ոչ միայն իր տուրքով իր քաղաքացիական
պարտքը պիտի կատարէ, այլ նաեւ իր պարտականութիւնը պիտի համարէ
Հայրենիքի պաշտպանութիւնը: Սփիւռքի հայը, ազգային գիտակցութեամբ,
պիտի ծառայէ բանակին: Այդ ծառայութեան եղանակը կը քննուի: Եթէ
Սիսիանի կամ Եղէգնաձորի տղան բանակ կ’երթայ, ըլլալով հայ, սփիւռքի
տղան եւս, ըլլալով հայ, բնակի Սիտնի թէ Պէվըրլի Հիլզ, գիտակից
յանձնառութեամբ բանակ պիտի երթայ: Այդպէս կ’ըլլայ հայրենատիրութիւնը,
եթէ չենք եզրակացուցած, որ երկու տեսակ հայեր կան: Այսպէս կը ստեղծուի
ցանկալի եւ իրաւ միութիւնը: Այս ծառայութիւնը ոչ թէ որպէս պարտք պէտք
է դիմաւորուի, այլ՝ որպէս իրաւունք:
բ. Սփիւռքի հայը սոսկ հանդիսատես պէտք չէ ըլլայ ինչ կը վերաբերի
հայրենիքի եւ ազգի ճակատագրի ընթացքին, այդ դերին մէջ պէտք չէ
բանտարկել ազգի աւելի քան կէսը: Իր պարտականութիւններուն տէր
ըլլալով, ան իրաւունք պէտք է ունենայ իր կարծիքը յայտնելու եւ որոշումներու
կայացման մասնակցելու: Այդ մասնակցութիւնը հաճոյակատարական շնորհ
չէ, այլ
հաւաքաբար ազգի ճակատագիրը տնօրինելու պարտականութիւն, երբ
կը խօսինք մէկութեան եւ միասնութեան մասին: Ասկէ առաջ տուած
եմ օրինակը: Ֆրանսայի խորհրդարանին մէջ ընտրուած եւ լիիրաւ
իրաւունքներով ընտրուած պատգամաւորներ կան, որոնք կը ներկայացնեն
երկրէն դուրս ապրող Ֆրանսացիները: Անոնք ջոջական-էսթէպլիշմընթային
իրաւունքներու հիման հրաւիրեալներ չեն, ընտրուած են: Այս մասին ոչ ոք
կը խօսի Հայաստանի մէջ, ոչ ոք կը խօսի սփիւռք(ներ)ի մէջ: Կարծէք ազգի
միացման հեռանկարէ հրաժարած ենք, կամ զայն բանտարկած տօնական
խօսքերու մէջ:
Եւ ի հարկէ, ազգի աւազանին մէջ մնալու համար, յանձնառութեան եւ

մասնակցութեան կողքին, սփիւռք(ներ)ի ինքնութեան եւ հարազատութեան
հարցը կը դառնայ պետական օրակարգ, որովհետեւ ազգը ազգ է իր
ինքնութեամբ, այդ ինքնութիւնը կը ստացուի պատմութենէն, լեզուով եւ
մշակոյթով: Ի հարկէ, շատ բան ըսուած եւ գրուած է լեզուի կորուստով
ինքնութեան կորուստի մասին, թէեւ կը շարունակենք ինքնախաբէութիւն
մշակել բացառութիւններու օրինակներով:
Երբ կանոնակարգուին իրաւունքները եւ պարտաւորութիւնները,
յարաբերութիւնները կ’ունենան նոր որակ: Սփիւռքի էսթէպլիշմընթը չ’ըլլար
խօսակիցը, Հայաստանի արտասահման այցելող մեծերը չեն գոհանար
հիւրընկալի դեր ունեցող երեւելիներով, Սփիւռքը անոնց պատկերով չեն
տեսներ եւ սխալ դատումներ չեն ըներ:
Այս աշխատանքը կը կազմակերպուի, ընելու համար այնպէս, որ Սփիւռք(ներ)
ի միլիոնաւոր հայերը, գէթ անոնց որոշ տոկոսը կը դառնայ հայրենատէր
եւ մասնակից:
Ի հարկէ, այս պարտքի եւ իրաւունքի կենսագործումով, սփիւռք(ներ)ը,
յանձնառութեան ճամբով, ինքնութիւն կը պահէ, կը կանխուի օտարումը
(aliénation):
Այսօր, Սփիւռք(ներ)ը հայասէրի վիճակին մէջ է, եւ հակառակ ամէն կարգի
ճոռոմաբանութիւններու, բախտաւոր պարագային կը համարուի կառքին
հինգերորդ անիւը (որմէ միշտ կարելի է հրաժարիլ), կամ անոր պէս բան մը:
Առանց պարտքի, իրաւունքի եւ մասնակցութեան, Միասնութեան
ճառերը ամբոխ յուզելու կը ծառայեն, ծագումով հայերու տուրիզմին:
Իսկ մենք պարտաւոր ենք գործել իրաւ հզօրութիւն ստեղծելու համար,
որ խորհրդաժողովներէն, շրջապտոյտներէն եւ տուրիզմներէն խորապէս
տարբեր որակ կը պահանջէ: Որակ՝ այսօր, նաեւ գալիքի համար, մտածելով
2119 թուականի ազգի եւ հայրենիքի մասին:
2119-ի մասին մտածել բառերու մարզանք չէ, ան ազգի լինելութեան պարզբարդ խնդիրն է, սերունդներու ինքնութեան, պատմութիւն ապրած եւ
ինքնութիւն մշակած ժողովուրդի մը գոյութենական
մղձաւանջային հարցականը, որուն պատասխանը այսօ՛ր կը փնտռուի:
Այս հարցականին պատասխանը, անցեալ եւ ինքնութիւն ունեցող
մեր ժողովուրդին սպառնացող անհետացման սպառնալիքին դիմաց,
ներկայ պայմաններուն մէջ, ի՞նչ պէտք է ըլլայ: Մարդկային իրաւունքի եւ
արժանապատուութեան (յարգելիութեան) խնդիր է ընդունիլ ըլլալ անորոշ
նորի ակամայ սկիզբ, փոխանակ ըլլալու ժառանգուած ինքնութեամբ
շարունակութիւն:
Այդ շարունակութիւնը Հայրենիքով կ’երաշխաւորուի, որ կը կենսագործուի
հայրենատիրութեամբ:
Այս ըմբռնումով ալ, Հայաստանէն տեղի ուեցած եւ տեղի ունեցող արտագաղթը
ազգային աղէտ է, աղէտ է հայրենադարձութեան բացակայութիւնը: Զոյգ
պարագաներուն ալ, մեր հաւաքականութիւնները պիտի մտնեն նորի սկիզբի
հունը, որ ոչ մէկ ձեւով նախկինի շարունակութիւնը պիտի ըլլայ, որքան որ
պահ մը լաւ հնչեն մարդորսական ճապկումները:
Այս ըմբռնումով պէտք է վերատեսութեան ենթարկել եւ յստակացնել
Հայաստան-Սփիւռք(ներ) յարաբերութիւնները, իրաւունքները եւ
պարտաւորութիւնները:
Անմիջականի ճնշումը եւ տուրիստական երթալ-գալու իրարանցումը կը
խցեն հեռանկար տեսնելու եւ ունենալու ճանապարհները:
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

ºõñáå³ÛÇ êÇõ÷Áñ ´³Å³Ï

ÈÇíÁñ÷áõÉÇ 4¬ñ¹ îÇïÕáëÁ

ÏáÉ»ñ©ÈÁÙ³ñ 24« Ä©ü»ÉÇùë 33 ¬ ÊÁïÇñ³ 29
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦ ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñÙ³Ý Ù¿ç£ §ä»ÝýÇù³¦ ß³Ñ»ó³õ ³Ûë ï³ñáõ³Ý
ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ©
1)ä»ÝýÇù³ 9 Ï¿ï 6¬1« 2)²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 8 Ï¿ï 9¬4« 3)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©
8 Ï¿ï 5¬3« 4)²ñë»Ý³É 7 Ï¿ï 7¬3« 5)ä³ÛÁñÝ Ø© 6 Ï¿ï 5¬3£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ËáÛ»³ÝÁ ä³ñïáõ»ó³õ

ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ êÇõ÷Áñ ´³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ â»Ù÷ÇÁÝ½
ÈÇÏÇ ³ËáÛ»³Ý §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »õ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ³ËáÛ»³Ý §â»ÉëÇ¦Ç
ÙÇç»õ« ÆëÃ³ÙåáõÉÇ §ìáï³ýáÝ ö³ñù¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÁ
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ §â»ÉëÇ¦ ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí
·áñÍáÕ Ï³½ÙÝ ¿ñ »õ 36¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ úÉÇíÇ¿ ÄÇñáõ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ
ÏáÉÁ« öáõÉÇëÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç
Ù³ñ½ÇãÁ ¹³ßï Ùïóáõó èáå»ñÃû üÇñÙÇÝûÝ ³ßËáõÅ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ£ ²ñ¹ÇõÝùÁ ãáõß³ó³õ »õ 48¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ê³ïÇû
Ø³Ý¿ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ£ ÐÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ ºñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ 95¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ø³Ý¿ Ýß³Ý³Ï»ó
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« üÇñÙÇÝáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí« ë³Ï³ÛÝ 101¬ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÄáñÅÇÝÇû ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ£
ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 2¬2 Ñ³ßÇõáí áõ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí Û³ÕÃ»ó
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á 5¬4 Ñ³ßÇõáí£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ÷áË³ñÇÝáÕ µ»ñ¹³å³Ñ
²ïñÇ³Ý Ï³ï³ñ»ó Ù»Í ·áñÍ ÷áË³ñÇÝ»Éáí íÇñ³õáñ ²ÉÇëÁÝÁ£ ²Ûë ³é³çÇÝ
ÙñóáõÙÝ ¿ñ« áñáõ Çñ³õ³ñ³ñÝ»ñÁ µáÉáñ ÏÇÝ»ñ ¿ÇÝ ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ
êÃ»ý³ÝÇ üñ³÷÷³ñÇ£
²Ûë ïÇëÕáëÁ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç 4¬ñ¹Ý ¿ñ£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ »õ §ØÇÉ³Ý¦ ïÇïÕáëÁ
ß³Ñ³Í »Ý 5¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù« §è¿³É Ø³ïñÇï¦ª 4 ³Ý·³Ù« §²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï¦ª 3 ³Ý·³Ù »õ 19 ³ÛÉ ËáõÙµ»ñ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¶»ñµ³Å³Ï

²É ²Ýë³ñ ºõ Þ³å³å Ð³ë³Ý ²õ³ñï³Ï³Ý

2019 ï³ñáõ³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³é³çÇÝ Ùñó³ß³ñùÇÝ« ¶»ñµ³Å³ÏÇÝ
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý£ ²ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦ÇÝ ¹áõñë
ÙÝ³É¿Ý »ïù« §²É ÜÁÅÙ¿¦ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó §²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û¦¿Ý »õ
»ñÏáõ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»Éáí« ¹áõñë ÙÝ³ó Ùñó³ß³ñù¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ »õ ËÙµ³ÏÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ©
´©ËÙµ³Ï© ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ 1¬0
¸³ë©1)²É ²Ýë³ñ 6 Ï¿ï 4¬1« 2)²Ë³³ ²ÑÉÇ 3 Ï¿ï 1¬1« 3)²É ÜÁÅÙ¿ 0 Ï¿ï 1¬4
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£
äÑ³ÙïáõÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û §²É ²Ýë³ñ¦ Ùñó»ó³õ §²É
Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Ûëï³Ï Û³ÕÃ³Ý³Ï£ ÆëÏ ÄáõÝÇÇ §üáõ³ï
Þ»Ñ³å¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û« §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ Ùñó»ó³õ §²Ë³³
²ÑÉÇ ²É¿Û¦Ç ¹¿Ù »õ ÝáÛÝå¿ë Û³ÕÃ»ó£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É - ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 2¬0
ÏáÉ»ñ©²©Üî³Û 25« Ð©øáõñ³ÝÇ 57
¬ ²É ²Ýë³ñ - ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 5¬0
ÏáÉ»ñ©Ð©Ø³³Ãáõù ïáõ·©9« 67« ê©ê³³ï 20« 62« Ø©Èáõù³ë 43
ÆëÏ Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³óñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²É ê³ý³ ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 0¬1
¬ ²É äÁñÅ ¬ ÂñÇ÷áÉÇ 3¬0
Ú³ÕÃáÕ ËáõÙµ»ñÁ Ñ³ë³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
²ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ ØÇç³½·³ÛÇÝ ´³Å³Ï
²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇïª 2¬ñ¹
²ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ ØÇç³½·³ÛÇÝ µ³Å³ÏÇ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - ºáõí»ÝÃÇõë 2¬1

êå³ÝÇáÛ 2019¬2010 ï³ñ»ßñç³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Ý Ù»Í
³å³ÏÝÏ³Éáí ÙÁ£ Æñ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« ³ËáÛ»³Ý §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Ùñó»ó³õ
äÇÉå³û ù³Õ³ùÇ §²ÃÉ»ÃÇù¦ÇÝ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ½Çã»ó³õ 0¬1 Ñ³ßÇõáí£
Ø»ëëÇ µ³ó³Ï³Û»ó³õ ³Ûë ÙñóáõÙ¿Ý »õ ÈáõÇë êáõ³ñ¿½ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ
è³ýÇÝÇ³Ûáí 37¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë
Û³ÕÃ»ó §ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû¦ÇÝ »õ ³éÅ³Ù³µ³ñ ·¿³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ
¹ÇñùÁ£ ²Ûë ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ« ²©¹³ë³Ï³ñ·Ç Ýáñ»ÏÝ»ñÝ »Ýª ö³Ù÷ÉáÝ³ÛÇ
§úë³ëáõÝ³¦Ý« §Ø³Ûáñù³¦Ý »õ §Îñ³Ý³ï³¦Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬0« ÏáÉ©²ïáõñÇ½ 89
¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû - è¿³É Ø³ïñÇï 1¬3
ÏáÉ»ñ©Èá½³ï³ 90+1 ¬ ä»Ý½»Ù³ 12« øñáõë 61« È©ì³ëù¿½ 80
¬ ì³É»ÝëÇ³ - è¿³É êáëÇ»ï³ï 1¬1
¬ Ø³Ûáñù³ - ¾Ûå³ñ 2¬1« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É - Îñ³Ý³ï³ 4¬4
¬ È»Ï³Ý¿ë ¬ úë³ëáõÝ³ ö³Ù÷ÉáÝ³ 0¬1
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ - ê»õÇÛ³ 0¬2« ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï - Ê»Ã³ý¿ 1¬0

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

êÇÃÇ« â»ÉëÇ ºõ ºáõÝ³ÛÃÁï Ð³õ³ë³ñ»ó³Ý

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ¬ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù
Ðáó÷Áñ¦ ÙñóáõÙÁ« áñ ³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ Ð³Ï³é³Ï ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃ»³Ý áñ §êÇÃÇ¦ áõÝ¿ñ 65 ³é Ñ³ñÇõñ ¹³ßïÇ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ«
Ý³»õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ áõ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ«
§ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦ Ïñó³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßé»É »õ ß³Ñ»ó³õ Ï³ñ»õáñ Ï¿ï ÙÁ£ î¿ äñáÛÝ
¹³ñÓ³õ »ñÏáõ ÷áË³ÝóáõÙÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï£ §²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñó³õ
Û³ÕÃ»É å³Ûù³ñáÕ §äÁñÝÉÇ¦ÇÝ£ î³ÝÇ ê»å³Ûáë Ï³ï³ñ»ó 2 ÷áË³ÝóáõÙ£
ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÝ³ó å³Ñ»ëï³ÛÇÝÝ»ñáõ Ýëï³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñë»Ý³É - äÁñÝÉÇ 2¬1
ÏáÉ»ñ©È³ù³½¿Ã 13« úå³Ù»Û³ÝÏ 64 ¬ ä³ñÝ½ 43
¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ - ÈÇíÁñ÷áõÉ 1¬2
ÏáÉ»ñ©ÆÝÏ½ 83 ¬ Ø³Ý¿ 45+1« üÇñÙÇÝû 71
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ - ÂáÃÁÝ¿Ù Ðáó÷Áñ 2¬2
ÏáÉ»ñ©êÃÁñÉÇÝÏ 20« ²Ïáõ»ñû 35 ¬ È³Ù»É³ 23« Èáõù³ë Øáõñ³ 56
¬ ¾íÁñÃÁÝ ¬ àõ³ÃýÁñï 1-0« ¬ ²ëÃÁÝ ìÇÉÉ³ ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ 1-1
¬ Þ»ýÇÉï ºáõÝ© - øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 1¬0
¬ â»ÉëÇ - È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 1¬1« ÏáÉ»ñ©Ø³áõÝÃ 7 ¬ ÜïÇïÇ 67
¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝï© - Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 1¬1
ÏáÉ»ñ©èáõå¿Ý Ü»í¿ë 55« ÷áË©ØáõÃÇÝÇû ¬ Ø³ñëÇ³É 27« ÷áË©è»ßýÁñï
¸³ë©1)ÈÇíÁñ÷áõÉ 6 Ï¿ï 6¬2« 2)²ñë»Ý³É 6 Ï¿ï 3¬1« 3)Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 4
Ï¿ï 7¬2« 4)Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 4 Ï¿ï 5¬1£

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ÛÁñÝ Î¿ï ÎáñëÝóáõó

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË¦ ¬ §Ð»ñÃ³ ä»ñÉÇÝ¦ ÙñóáõÙÁ£
Ð³Ï³é³Ï Çñ áõÝ»ó³Í Ù»Í ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« §ä³ÛÁñÝ¦Á µ³õ³ñ³ñáõ»ó³õ
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ ÆëÏ §äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ »õ
³éÅ³Ù³µ³ñ ·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ£ ²Éù³ë¿ñ Ýß³Ý³Ï»ó »ñÏáõ
ÏáÉ« ê³Ýãû« è¿ûÛë »õ äñ³ÝÃª Ù¿Ï³Ï³Ý ÏáÉ£ ²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ»ÏÝ»ñÝ
»Ýª §ö³ï»ñåáñÝ¦Á« §ø¿ûÉÝ¦ »õ §àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ¦Á£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ Ð»ñÉ³ ä»ñÉÇÝ 2-2
ÏáÉ»ñ©È»í³ÝïáíëùÇ 24« ïáõ·©60 ¬ Èáõù»å³ùÇû 36« ÎñáõÛÇã 38
¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï - ²áõÏëåáõñÏ 5¬1
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë - Þ³Éù¿04 0¬0
¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ ¬ ö³ï»ñåáñÝ 3¬2
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

¬
¬
¬
¬

ìáÉýëåáõñÏ ¬ ø¿ûÉÝ 2¬1
ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ ¬ üáñÃáõÝ³ îáõëÁÉïáñý 1¬3
²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ - ÐáýÁÝÑ³ÛÙ 1¬0
àõÝÇáÝ ä»ñÉÇÝ - ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 0¬4

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7¬ñ¹ Ê³Õ»ñ

ÎÉ»Ýï¿ÛÉ Þ³Ñ»ó³õ ä³ëù»ÃåáÉÇ ¼áÛ·
îÇïÕáëÝ»ñÁ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 7¬ñ¹ Ê³Õ»ñÁ
Çñ»Ýó ³õ³ñïÇÝ Ñ³ë³Ý£ ö³ÏÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç£
Ð³½³ñ³õáñ
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ 12 ûñ»ñ ï»õ³Í
å³Ûù³ñ¿ »ïù Ññ³Å»ßï ïáõÇÝ
Çñ³ñáõ« ãáñë ï³ñÇ »ïù ¹³ñÓ»³É
Ñ³Ý¹Çå»Éáõ ÛáÛëáí£ ²Ûë Ê³Õ»ñáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ ¿ñ£ ºñ»õ³Ý
ù³Õ³ùÁ ¹³ñÓ»³É ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ
¹ÇñùÁ Ù»ï³ÉÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÇÝ Ù¿ç£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ËáõÙµ»ñ¿Ý ²ÝÃÇÉÇ³ëÁ
·ñ³õ»ó 13¬ñ¹ ¹ÇñùÁ« ä¿ÛñáõÃª 37¬ñ¹ »õ äáõñ× Ð³Ùáõïª 42¬ñ¹£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ²ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
ä³ëù»ÃåáÉ
îÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý© ¬ ÎÉ»Ýï¿ÛÉ ¬ ä»íÁñÉÇ ÐÇÉ½ 92-84
ÎÇÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý© ¬ ÎÉ»Ýï¿ÛÉ ¬ Â»Ññ³Ý 76¬57
ºññáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó §êå³Ñ³Ý¦Á£
ìáÉÇåáÉ
îÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý© ¬ ÂÇýÉÇë ¬ ÈáéÇ
ºññáñ¹ ¹Çñù© ¬ êï»÷³Ý³Ï»ñï ¬ Ø»Í³Ùáñ
Ìáí³÷Ç íáÉÇåáÉ
îÕ³ù©1)ÂÇýÉÇë¬2« 2)ØóË»ÃÇ
ÎÇÝ»ñ. 1)ºñ»õ³Ý¬1« 2)²ßï³ñ³Ï« 3)ºñ»õ³Ý¬2
ä³ïÙÇÝÃÁÝ
²Ûë Ù³ñ½³Ó»õÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ïÇñ³å»ï»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁª 3
áëÏÇ« Ý³»õ êáýÇ³Ýª 1 áëÏÇ »õ Ð³ÙåáõñÏ áõ ÂÇýÉÇë ù³Õ³ùÝ»ñÁ£
²ÃÉ»ÃÇ½Ù
²Ûë Ù³ñ½³Ó»õÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ïÇñ³å»ï»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁª 4
áëÏÇ« Ý³»õ ì³Ý³ÓáñÁª 2 áëÏÇ« ÎÇõÙñÇÝª 2 áëÏÇ »õ Î³å³ÝÁª 1 áëÏÇ£
Ò»éÝ³·Ý¹³Ï
îÕ³ù©1)ì³Ý³Óáñ 10 Ï¿ï« 2)ºñ»õ³Ý 8 Ï¿ï« 3)²É³í»ñïÇ 6 Ï¿ï£
ÎáÉý
ÎÇÝ»ñáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý© 1)²ñ³ùë ¼³ñ·³ñ»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 2)¾ÉÇ½³å»Ã³
²éáõëï³Ù»³Ý¬èáëÃáí« 3)ÜáõßÇÏ ¶¿áñ·»³Ý¬ºñ»õ³Ý
îÕáó ³ÝÑ³ï³Ï³Ý© 1)²ñÙ¿Ý ØáíëÇë»³Ý¬ØáëÏáõ³« 2)ÖÇÙ ÈÇí¿¬ÜÇÏáëÇ³«
3)Ð³Ù³½ Ô³½³ñ»³Ý¬ìÇ»ÝÝ³
ÈáÕ³ñß³õ
ÈáÕ³ñß³õÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ïÇñ³å»ï»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁª 21 áëÏÇ«
ÎÇõÙñÇª 2 áëÏÇ« êï»÷³Ý³Ï»ñïª 1 áëÏÇ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
11 Ùñó³ÝÇß»ñ »õ 2 Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ï³Ý»Ï³Ý Ùñó³ÝÇß»ñ£
Ö³ïñ³Ï
ÎÇÝ»ñ© 1)êáÝ³ ²ë³ïñ»³Ý¬²ßï³ñ³Ï« 2)Ü³ñ¿ ²é³ù»É»³Ý¬ºñ»õ³Ý« 3)
Ø³Ý¿ ²¹³Ù»³Ý¬êï»÷³Ý³Ï»ñï
îÕ³ù©
1)²É¿ùë
Ø³ÝáõÏ»³Ý¬êï»÷³Ý³Ï»ñï«
2)Ê³ã³ïáõñ
Ø»ëñáå»³Ý¬²ñÙ³íÇñ« 3)êáõñ¿Ý äûÕáë»³Ý¬ºñ»õ³Ý
Â»ÝÇë
Â»ÝÇëÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ïÇñ³å»ï»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁª 2 áëÏÇ«
ÎÇõÙñÇÝª 1 áëÏÇ »õ ²ßï³ñ³ÏÁª 1 áëÏÇ£
Üß³Ý³Ó·áõÃÇõÝ
Üß³Ý³Ó·áõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ïÇñ³å»ï»óÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁª 4
áëÏÇ« 10 Ù»Ãñ û¹³ÙÕÇã Ññ³ó³ÝÇ »õ û¹³ÙÕÇã ³ïñ×³Ý³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£
Ø»ï³ÉÝ»ñáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹³ë³õáñáõÙ
1¬ºñ»õ³Ý		
59 á
45 ³ 39 å		
·áõÙ³ñª 143
2¬ÎÇõÙñÇ		 18
15
13			
46
3¬¾çÙÇ³ÍÇÝ		 9
7
6			 22
8¬ÎÉ»Ýï¿ÛÉ		 2
4
6			 12
13¬²ÝÃÇÉÇ³ë		 1
1
1			 3
37¬ä¿ÛñáõÃ		0
0
2			 2
42¬äáõñ× Ð³Ùáõï
0
0
1			
1
43¬Ð³É¿å		0
0
1			 1

Ö³ïñ³Ï
ê»ÝÃ ÈáõÇëÇ Øñó³ß³ñù

È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý îÇïÕáë³ÏÇñ
Ö³ïñ³ÏÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï
È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ß³Ñ»ó³õ ²ØÜ¬Ç ê»ÝÃ
ÈáõÇë ù³Õ³ùÇ ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ
ïÇïÕáëÁ£ ²ñ³· »õ Ï³ÛÍ³ÏÝ³ÛÇÝ
×³ïñ³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»ó
3 Û³ÕÃ³Ý³Ï« 4 Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ »õ 2
å³ñïáõÃÇõÝ áõ ß³Ñ»Éáí 22 Ï¿ï ·ñ³õ»ó
Ùñó³ß³ñùÇ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õ»ó ãÇÝ³óÇ îÇÝ ÈÇÅ¿ÝÁ« ÇëÏ 3¬ñ¹ª
ýñ³Ýë³óÇ Ø³ùëÇÙ ì³ßÇ¿¬È³Ïñ³õÁ£
²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³Ý Ýáñí»ÏÇ³óÇ Ø³ÏÝáõë
¶³ñÉëÁÝ ·ñ³õ»ó 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£

Ö³ïñ³Ï
îñ»½ï¿ÝÇ Øñó³ß³ñù

ÈÇÉÇÃ ØÏñïã»³Ý ¶ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ îñ»½ï¿Ý ù³Õ³ùÇ ×³ïñ³ÏÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ
³õ³ñïÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ ÏÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ ³Ý¹³Ù Ù»Í
í³ñå»ï ÈÇÉÇÃ ØÏñïã»³Ý ·ñ³õ³Í ¿ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²Ý 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù
ß³Ñ³Í ¿ 7 Ï¿ï áõ ·ñ³õ³Í ¿ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ²é³çÇÝ ¹ÇñùÁ 7©5 Ï¿ïáí ·ñ³õ³Í
¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñå»ï ÖáõÉÇ³Ý Ø³ñÃÇÝÁ£ Øñó³ß³ñùÇÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý
64 í³ñå»ïÝ»ñ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñ¿£

Ö³ïñ³Ï
êÇÝùýÇÉïÇ ´³Å³Ï

È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý 3-ñ¹ ¸ÇñùÇ ìñ³Û

²ØÜ¬Ç ê»ÝÃ ÈáõÇë ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ëÏë³Ý êÇÝùýÇÉïÇ µ³Å³ÏÇ ×³ïñ³ÏÇ
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»Í í³ñå»ï È»õáÝ ²ñáÝ»³Ý ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ«
×»ñÙ³Ïå ù³ñ»ñáí Ùñó»ó³õ ýñ³Ýë³óÇ Ø³ùëÇÙ ì³ßÇ¿¬É³Ïñ³õÇ
¹¿Ù »õ 25-ñ¹ ù³ÛÉÇÝ í³ñå»ïÝ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ£
ºñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ë»õ ù³ñ»ñáí Ùñó»ó³õ ÑáÉ³Ýï³óÇ ²ÝÇß ÎÇñÇÇ
¹¿Ù áõ ÏáÕÙ»ñÁ 53-ñ¹ ù³ÛÉÇÝ Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ£ ÆëÏ
»ññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ³Ý ×»ñÙ³Ï ù³ñ»ñáí Ùñó»ó³õ ÑÝ¹ÇÏ ²ßË³ñÑÇ
Ý³ËÏÇÝ ³ËáÛ»³Ý ìÇßáõ³Ý³Ã³Ý ²Ý³ÝïÇ ¹¿Ù »õ ÏáÕÙ»ñÁ 42-ñ¹ ù³ÛÉÇÝ
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ£ ºñ»ù Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù ¹³ë³õáñáõÙÁ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿©
1)ì©²Ý³Ýï¬ÐÝ¹© 2 Ï¿ï« 2)îÇÝÏ ÈÇñ¿Ý¬âÇÝ© 1.5 Ï¿ï« 3)È©²ñáÝ»³Ý 1.5 Ï¿ï«
4)Ø©ø³ñÉëÁÝ 1.5 Ï¿ï£

ÀÙµß³Ù³ñï
²ßË³ñÑÇ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºñÏáõ ²ñÍ³Ã¿ Ø»ï³É

ÀÙµß³Ù³ñïÇ ²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
»ñÇï³ë³ñ¹ ÁÝµÇßÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 60 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« ê³Ñ³Ï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ å³ñïáõ³Í ¿ Ãáõñù Ù³ñ½ÇÏ ø»ñ¿Ù ø³Ù³É¿Ý 2-7
Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ³Í ¿ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³É£
¬ ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 67 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« Þ³ÝÃ Ê³ã³ïñ»³Ý
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ å³ñïáõ³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý íñ³óÇ ÎÇáñÏÇ
ÞáÃ³Í¿¿Ý 3-6 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ³Í ¿ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³É£

´éÝóù³Ù³ñï
²ñÑ»ëï³í³ñÅÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºñÇó»³Ý ä³ßïå³Ý»ó îÇïÕáëÁ

Ð³Û ³ñÑ»ëï³í³ñÅ µéÝóù³Ù³ñïÇÏ ¶áé ºñÇó»³Ý ïûÝ»ó Çñ 11-ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ³ñÑ»ëï³í³ñÅ µéÝóù³Ù³ñïÇ wbo í³ñÏ³Íáí ÏÇë³ÙÇçÇÝ
¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ£ ²Ý Ùñó»ó³õ ³Ù»ñÇÏ³óÇ î»ñÇáÝ â¿÷Ù¿ÝÇÝ ¹¿Ù£ ØñóáõÙÇÝ
ëÏÇ½µ¿Ý ¶áé ïÇñ³å»ï»ó »õ 3¬ñ¹ é³áõÝïÇÝ ³Ù»ñÇÏ³óÇ Ù³ñ½ÇÏÁ
»ñÏáõ ³Ý·³Ù ·»ïÇÝ ÇÝÏ³õ£ 5-ñ¹ é³áõÝïÇÝ ³Ù»ñÇÏ³óÇ Ù³ñ½ÇÏÁ ãÇ
ß³ñáõÝ³Ï»ó ÙñóáõÙÁ£
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Տղան Տղո՛ւ Պէս Կը Խորհի
ՄԱՇՏՈՑ ՔԱՀԱՆԱՅ ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
«Երբ տղայ էի, տղու պէս կը խորհէի…», կ՚ըսէ Առաքեալը։ Ամէն տարեց մեծ
կարօտով կը կրկնէ Առաքեալին այս խօսքը եւ կ՚աւելցնէ. «Ա՜հ, երանի թէ
տակաւին տղայ եղած ըլլայի, ապրէի այն երջանիկ եւ անպատասխանատու
օրերը…»։ Այն օրերը կարծես «Երկինքի թագաւորութեան» մէջ՝ միամիտ,
փոքր աշխարհի մէջ յորդառատ կեանք կ՚ապրուէր, հոն՝ ուր սատանաներու
հետ անողոք պայքարը դեռ սկսած չէր, չարը, վատը դեռ չէր հանդիպած, ամէն
ինչ բարի, ամէն ինչ գեղեցիկ, ամէն ինչ լա՛ւ էր։ Այն շրջանի ընկերներ կարծես
հրեշտակներ էին՝ ո՛չ արհամարհանք, ո՛չ ատելութիւն, ո՛չ նախատինք եւ ոչ
ալ թշնամութիւն։
Կեանքը պարզ էր. չափաւոր բայց հաճելի՛։
Տղայ տարիքին այնքան «քաղաքակրթուած» չէին, որ երկինքի հետ իրենց
կապերը խզուէին. տղաք դեռ դրախտի մը բնակիչներն էին, անմեղ անկեղծ
եւ միամի՛տ։
Հոգեր, մտահոգութիւններ, յուսախաբութիւններ, ցաւեր, վիշտեր,
նեղութիւններ, դժուարութիւններ՝ կեանքի պայքարը անծանօթ էր, այն
բոլորը ծրարուած կը սպասէին չափահասութեան տարիներուն, եւ տղաք այդ
«ծրար»ները տակաւին չէին քակած, բացած, երբ կը խաղային եւ կեանքը
կ՚ապրէին երանական միջավայրի մը մէջ՝ ապահով եւ անհո՛գ։
Եւ հիմա, երբ արդէն, տարեցին եկանքը անցած է Սաղմոսերգուին դրած
բանաւոր սահմանը, եւ ո՞վ գիտէ տակաւին որքան կարելի պիտի ըլլայ
շարունակել այդ սահմանին միւս կողմին վրայ, հասնիլ նոր սահմաններու։
Ի վերջոյ սահմաններն ալ «անսահման» չեն, որքան ալ կարելի ըլլայ
սահմանները անցնիլ, վերջապէս պիտի հասնի «վերջնական սահման»ը։
Բայց գիտակից, ողջամիտ տարեցը շատոնց լքած եւ մոռցած պէտք է ըլլայ
երջանիկ օրերու շրջանը, անցած գացած այն իրապէս երանելի կեանքը։
Ներկայ վիճակը ընդունիլ եւ իւրացնել մեծ առաքինութիւն է, հմտութիւն,
կեանքի փորձառութիւն կը պահանջէ։ Եւ ամէն շըր-ջանի երջանիկ
է այն՝ որ հասկացողութեամբ կ՚ընդունի ներկայ վիճակը։ Բնութիւնը
տեւական կը յառաջդիմէ, կը բարեփոխուի, եւ կեա՛նքն ալ անշուշտ
զերծ չէ բնութեան այդ բարեփոխութենէն եւ այն որ կ՚ապրի, պարտի
հնազանդիլ, ընդունիլ, հպատակիլ եւ համակերպիլ բնական եւ անխուսափելի՜

բարեփոխութիւններուն…։
Ուստի իւրաքանչիւր տարեց, կամ
ինքզինք «ծեր» զգացող պէտք է
կրկնէ Բանաստեղծին սա խօսքերը.
«Երիտասարդ էի եւ կ՚երգէի…
բայց հիմա ծեր եմ եւ բաժինս է
միա՛յն Աստուած, յաւիտենապէս
հաւատարի՛մ, եւ աղօթք»։ Բայց արդեօք
զԱստուած յիշելու, ճշմարտութեան
անդրադառնալու պէ՞տք է տարեց ըլլալ, եւ կամ ինքզինք «ծեր» զգալ։
Եւ ինչպէս չյիշել այն խօսքը, որ կ՚ըսէ.- Երիտասարդներ կամենային եւ
տարեցներ կարենային։
Տարեցներ, մանաւանդ ինքզինք «ծեր» զգացողներ կ՚ապրին յիշատակներով,
կարծես անոնց կեանքի սնունդը՝ հա՛ցն է «յիշատակ»ները։ Ատեն ատեն
անոնք կը բաժնուին «ներկայ»էն եւ ետ կ՚երթան շատ մը տարիներով, երբ
դեռ պատանի էին, եւ կ՚ապրէին բաղդատաբար «երջանիկ» կեանք մը։
Արդարեւ, ամէն յիշատակ անոնց համար նշանակ մըն է անցեալ անդա՛րձ
օրերու երանութեան։
Այս կէտին կը յիշենք խօսք մը եւս որ կը վերագրուի Վիլիըմ Շէյքսփիրի.
«Անգիտութիւնը երջանկութի՛ւն է»։ Արդարեւ, մանուկներ չեն ճանչնար
կեանքը, տեղեկութիւն չունին՝ անգէտ են կեանքի մասին… եւ երջանի՛կ են։
Բայց այս տրամաբանութեամբ կարելի է հետեւցնել, թէ տարեցներ, որոնք
ճանչցած են կեանքը, ապա ուրեմն անոնք ապերջանիկ են եւ դժբա՛խտ։
Անշուշտ այս «պարզ տրամաբանութեամբ» կարելի չէ հասնիլ առողջ
արդիւնքի մը, քանի որ կան նաեւ «դժբախտ մանուկ»ներ եւ «երջանիկ
տարեց»ներ, ինչպէս կեանքը կը վկայէ։
Փոխուած աշխարհի մը բռնակալութիւնը կը փոխէ նաեւ մարդը։ Յաճախ կը
հարցնեն մարդիկ. «Ի՜նչ էինք եւ ի՛նչ եղանք»։ Շրջաններու եւ միջավայրերու
հակադրութիւնը խորունկէն կը զգայ մարդ՝ նորին եւ հինին միջեւ
տարբերութիւնը, որ կը փոխէ զինք։
Վերջապէս հարցում մը ուղղենք մենք մեզի. մանուկը եւ տարեցը արդեօք
նոյն ա՞նձն են, նոյն ինքնութի՞ւնը։ Կ՚արժէ մտածել այս մասին…։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Եւրոպան Պէտք է Դադրեցնէ Համագործակցութիւնը Հակաժողովրդավարական Թուրքիոյ Հետ.
Գերմանիոյ Պատգամաւոր

Սկիզբը Էջ 02
Գերմանիոյ խորհրդարանի փոխնախագահ Գլաուտիա Ռոթ նոյնպէս
քննադատած է քաղաքապետներու
փոխարէն
հոգաբարձուներու
նշանակումը.

«Այս որոշումը մէկ անգամ եւս
ցոյց կու տայ, որ Թուրքիոյ մէջ
կ՝ոչնչացուին ժողովրդավարութեան
եւ իրաւական պետութեան վերջին
մնացորդները»,- յայտարարած է
Ռոթ։
Աւելցնենք, որ քաղաքապետներու
պաշտօնանկութեան
որոշումը
դատապարտած էին նաեւ Թուրքիոյ
նախկին նախագահ Ապտուլլահ
Գիւլը եւ նախկին վարչապետ Ահմեթ
Տաւութօղլուն՝ իշխանութիւններուն
այդ որոշումը որակելով իբրեւ
հակաժողովրդավարական։
Պոլսոյ եւ Իզմիրի քաղաքապետերը

եւս
թեմային
վերաբերեալ
քննադատական
գրառում
կատարած են։ Ըստ Էքրեմ
Իմամօղլուի՝ քաղաքապետերու
պաշտօնանկութեան որոշումը ոչ մէկ
աղերս ունի ժողովրդավարութեան
հետ եւ անընդունելի է։ Իսկ ըստ
Իզմիրի քաղաքապետ Թունչ Սոյերի՝
այս որոշումով ոտնահարուած է
ժողովուրդին կամքը։
Նախօրէին Տիարպեքիրի, Վանի
եւ Մարտինի քաղաքապետերու
պաշտօնանկութեան դէմ արտայայտուած էին նաեւ Եւրոխորհրդարանի պատգամաւոր, Թուր-

քիոյ հարցերով զեկուցող Քեթի
Փիրին, Թուրքիոյ խորհրդարանի
հայ
պատգամաւոր
Կարօ
Փայլանը, Թուրքիոյ ընդդիմադիր
կուսակցութիւններու
այլ
ներկայացուցիչներ։
Իսկ Թուրքիոյ նախագահականէն
նոյնպէս թեմային վերաբերեալ
Twitter-ի վրայ գրառում եղած է,
ըստ որուն՝ երեք քաղաքապետերուն պաշտօնանկութիւնը եւ
հոգաբարձուներուն նշանակումը
ուղղակի անհրաժեշտ քայլ էր
ահաբեկչութեան դէմ պայքարի
ծիրէն ներս։
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Հակառակ բողոքի ալիքին կառավարութիւնը կողմ է «Ամուլսար»ի շահագործման

Երէկ երեկոյեան, վարչապետ
Փաշինեան շուրջ 1 ժամ 17
վայրկեան տեւած ֆէյսպուքեան
ուղիղ հեռարձակման աւարտին
յայտարարեց, որ նպատակայարմար
կը գտնէ շարունակել հանքին

շահագործումը։
«Մեր կառավարութեան, պետութեան, ժողովրդի, երկրի շահերից է,
որ մենք լեգիտիմ (օրինական), մեր
կողմից առաջադրուած պայմանը
եւ ժողովրդի վստահութեան քուէն
ստացած պայմանը բաւարարենք
այսինքն՝ հնարաւորութիւն տանք,
որպէսզի
Ամուլսարի
հանքը
շահագործուի», յայտնեց Փաշինեան՝
նշելով, որ այդ եզրակացութեան
հասաւ ներկայ դրութեամբ իր մօտ
առկայ տեղեկատուութեամբ:
Հեռարձակման ընթացքին, ներկայացնելով Ամուլսարի ոսկիի

հանքին շուրջ ստեղծուած իրավիճակին ողջ նախապատմութիւնը,
իրեն
ներկայացուած
փաստերը,
փորձագիտական
գնահատականները եւ յիշեցնելով
նախապէս կատարած իր յայտարարութիւնները եւ տուած գնահատականները,
Փաշինեան
վստահեցուց, որ այս պահուան
դրութեամբ կառավարութեան ունեցած տեղեկատուութիւնը յստակ է՝
հանքի շահագործումը չի վնասեր
Սեւանին եւ Ջերմուկին: «Եւ ասում
եմ՝ չվնասել ասելով նկատի չունենք,
որ՝ 10 լիտր ջուր աղտոտուած պէտք

է լցուէր Սեւանի մէջ, գոնէ ընենց
անենք, որ 1-1.5 լիտր կամ 20 գրամ
լցուի: Ոչ մի լիտր աղտոտուած
ջուր: Եւ աղտոտուածութեան բնապահպանական
ամենաբարձր
ստանդարտներով (չափանիշ) պէտք
է աշխատի:
Եւ մեր եզրակացութիւնը, մեր
ընթացակարգերով
եզրակացութիւնը այսպիսին է», նշեց
վարչապետը: «Եթէ տեսականօրէն ի
յայտ կը գայ տեղեկատուութիւն, որը
իմ այս գնահատականը գլխիվայր կը
շրջի՝ ես ոչ մի բանով կաշկանդուած
չեմ», աւելցուց ան:
Շար. Էջ 08
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Երգի Մը Պատմութիւնը -29-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Եկեղեցին Հայկական

Սթոփ – Սամ Պրաուն ( Stop ! – Sam Brown )
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Զարթօնք»ի Աշխատակից

Եկեղեցին Հայկական ծննդավայրն է հոգւոյս,
Ինչպես քարայր մ’ընդարձակ, պարզ ու խորունկ,
մութ ու լոյս,
Իր գաւիթովն հիւրընկալ, իր լայն բեմով, ու հեռուն
Կանգնած իր լուռ խորանով, որ կարծես նաւ մ’ է
ծփուն…
Եկեղեցին Հայկական ես աչքս գոց կը տեսնեմ,
Ու կը շնչեմ, կը լսեմ՝ իր Յիսուսով մանկադէմ,
Իր խորանէն մխացող, քուլայ-քուլայ խունկերով,
Եւ իր պատերը ցնցող աղօթքներով ալեխռով…
Եկեղեցին Հայկական բարձր բերդն է հաւատքին
Իմ պապերուս՝ որ հողէն զայն քար առ քար
հանեցին,
Ու երկինքէն իջուցին զայն ցօղ առ ցօղ, ամպ առ
ամպ
Ու թաղուեցան անոր մէջ հանդարտութեամբ,
հեզութեամբ…

Stop երգը բրիտանացի երգչուհի Սամանթա
(Սամ ) Պրաունի ամենայայտնի երգն է։
Ան բրիտանական հիթ-շքերթին առաջատար
դիրքերուն վրայ մնաց աւելի քան 12 շաբաթ
, վաճառուելով հազարաւոր օրինակով
և երգչուհիին յայտնի դարձնելով ամբողջ
աշխարհով մէկ։ Թէեւ ան երգչուհիին
ամենավառ եւ ամենայայտնի երգերէն մէկն
է, այնուամենայնիւ ան չի համարուիր իր
լաւագոյն ստեղծագործութիւնը ։
Քանի որ երգի հեղինակը նոյնինքն՝ երգչուհին
է, երգի թողարկումէն յետոյ բոլորը կարծեցին,
որ այնտեղ տեղ գտած են երգչուհիին
անձնական ապրումները: Այս ենթադրութեան
ի պատասխան երգչուհին հարցազրոյցներու
ժամանակ յայտարարեց, որ երգը պարզապէս
պահին ազդեցութեամբ գրուած երգ է, եւ ոչ
մէկ կապ ունի անձնական ապրումներուն
հետ։ Ան կը պատմէ. «Սովորաբար երգը գրելու
ժամանակ ամենադիւրին ձեւն է ինձ համար, երբ
ես մօտաւորապէս գիտեմ բնագրի հիմնական
գաղափարը, կամ առանցքային բառերը։
Երբ պատրաստ են բնագիրն ու բառերը,
մեղեդի գրելը աւելի հեշտ կը դառնայ։ «Սթօփ»
երգի պարագան էլ նոյնն է։ Ես գրեցի զայն
ճանապարհին վրայ , երբ կը ճամփորդէի դէպի
Քալիֆորնիա, ուր իմ ձայնագրման սթիւտիոյի
տնօրէնը զիս կ՛ուղարկէր հանգստանալու Լոս
Անճելըսի լողափերուն վրայ, լիցքաւորուելու
նոր միտքերով
և ստեղծագործելու։ Չեմ
կրնար ըսել թէ այդ իմ սրտովն էր, մանաւանդ,
որ չյաջողեցայ հանգստանալ: Կ՛ըսեմ աւելին,
ես կը կարծեմ, որ այդ վատագոյն բանն էր, որ
կրնային մտածել ինձ համար։ Այնուամենայնիւ
մի քանի լաւ երգեր ես յաջողեցայ ստեղծագործել
այդ օրերուն։ Անոնցմէ մէկը «Սթոփն» է,
որ ես գրեցի Լոս Անճելըսի մայրուղիներէն
մէկով ընթանալու պահուն։ Այդ ժամանակ
ես 19 տարեկան, պզուկոտ երեսներով ,
անհասկանալի տաբատով ու գլխարկով աղջիկ
էի եւ այս բանը ինձ շատ դուր կու գար»։
«Ես երգը գրեցի 1986 թուականին։ Իրականին

մէջ ան ոչ մէկ կապ ունի իմ անձնական
զգացողութիւններուն կամ կեանքին հետ։
Ան ինքնակենսագրական չէ։ Այո, ան շատ
տխուր եւ զգացական երգ է, եւ երեւի այդ է
պատճառը, որ մարդիկ կարծած են, որ եթե
նման յուզիչ երգ գրած եմ, ուրեմն անպայման
ան իմ սիրոյ պատմութիւնն է»,-յայտնած է
Սամը։
Երգը թողարկուեցաւ 1988 թուականին,
ու բրիտանական հիթ-շքերթին 42-րդ
տեղը զբաղեցուց։ Մէկ տարի անց այն
վերաթողարկուեցաւ՝ այս անգամ նոյն հիթշքերթին մէջ զբաղեցնելով 4-րդ տեղն ու այնտեղ
մնալով 12 շաբաթ շարունակ ։ Երգը յայտնի
դարձաւ ու զբաղեցուց նաև Իռլանդիայի,
Պելճիքայի, Նորուէյի և եւրոպական այլ
երկիրներու ազգային հիթ-շքերթները։

Եկեղեցին Հայկական մեծ վարագոյր մ’ է բանուած,
Որուն ետեւ, սըկիհին մէջ կ’իջնէ ի՛նքը՝ Աստուած,
Որուն առջեւ՝ ծընրադիր կու գայ իմ ազգս ամբողջ
Հաղորդուիլ անցեալին հաց ու գինւով կենսառողջ:
Եկեղեցին Հայկական՝ ծովուն դիմաց ալեկոծ
Նաւահանգիստ մ’ է խաղաղ, մութ գիշերին՝ հուր
ու բոց,
Ու տօթակէզ ցերեկին անտառ մըն է ստուերոտ՝
Ուր շուշաններ կը ծաղկին Շարականի գետին մօտ:
Եկեղեցին Հայկական մէն մի քարին տակ գետնի
Դէպի երկինք բարձրացող գաղտնի ճամբայ մը
ունի:
Եկեղեցին Հայկական հայ հոգիին եւ մարմնոյն
Զրահանդերձ է փայլուն, մինչ իր խաչերն են դաշոյն
Եւ զանգակներն են բոմբիւն եւ երգն է միշտ
յաղթութիւն…
Վահան Թէքէեան

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

21

2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Այնուամենայնիւ, Սամը այս երգը չի համարէր
իր լաւագոյն ստեղծագործութիւնը։ «Հարցուցէք
ոեւէ ունկնդիրի, ով ծանօթ է իմ երգերուն, թէ
որ մէկն իմ լաւագոյն ստեղծագործութիւնը եւ
ան կը պատասխանէ «43 Վայրկեան» ալպոմը,
անոնք չեն ըսեր «Սթոփ»-ը ։ Ան իմ իրական
արտացոլումը չէ, ինչպէս «43 Վայրկեան»ն
է»,- կ՛ըսէ Սամը։
2004 թուականին երգը վերաերգուեց
Ժամելիան՝ «Պրիժիդ Ճոնս. Ողջամտութեան
սահմանը» (Bridget Jones: The Edge of Reason)
ֆիլմի համար։ Այն նաեւ « Դառը Լուսին» (Bitter
Moon) ֆիլմին մէջ գործածուեցաւ որպէս
թեմաթիկ երգ։
«Այն ամէն ինչը, որ
ես կ՛ուզեմ, նստիլ
դաշնամուրի մօտ և
գրել երգ չմտածելով
«Սթոփ» երգը կրկնօրինակելու մասին»։
Սամ Պրաուն

Տիգրան Եսայեան
(1874 – 1921)
«Փողոց Փարիզում»
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Հակառակ բողոքի ալիքին կառավարութիւնը կողմ է
«Ամուլսար»ի շահագործման
Սկիզբը Էջ 06
«Ամուլսարի
հանքն
այս
պայմաններով
շահագործման
դէպքում
շահագործուելու
է
Հայաստանի համար աննախադէպ բնապահպանական ստանդարտներով
(չափանիշերով)։
Մենք բերում ենք աննախադէպ
բարձր
բնապահպանական
ստանդարտի, որոնք Հայաստանի
Հանրապետութիւնում
մինչ
այս երբեք չեն կիրառուել: Երբ
Ամուլսարի հանքը շահագործուի
այդպիսի
բնապահպանական
ստանդարտներով, այդ ժամանակ
մեզ համար ակնյայտ է լինելու, որ
մինչ այժմ գործող մետաղական
հանքերի շահագործման որակը
ցածր է, հիմա այս պայմաններում
կառավարութիւնը պէտք է գնայ
ցածր մակարդակում գտնուող
հանքերին ասի, որ պէտք է իրենց
ստանդարտները հաւասարեցնեն
նոր նշաձողին: Սա քաղաքական
պարտաւորութիւն է: Հիմա այն
ընկերութիւնները, որոնք ցածր
մակարդակում են, պէտք է տասնեակ

միլիոնաւոր դոլարներ ծախսեն
վեր բարձրանալու համար, եւ ՀՀ
կառավարութիւնն ունի լծակներ, այդ
ընկերութիւններին պարտադրելու
համար», ըսաւ վարչապետը:
Ըստ անոր՝ Ամուլսարի հանքը պիտի
փակուի, եթէ պարզուի, որ անիկա
վնաս կը հասցնէ Սեւանայ լիճին,
Ջերմուկի ջուրերուն եւ բնութեան
այլ տարրերուն։ «Եթէ այս ամէնի
արդիւնքում պարզուեց, որ Սեւանայ
լճի հետ կապուած սպառնալիքներ
կան, Ջերմուկի ջրերի հետ
կապուած սպառնալիքներ կան եւ
այլն, բացառուած է, որ այդ հանքը
շահագործուի, ուղղակի կը փակենք
եւ չենք քննարկելու, որովհետեւ
սա մեր ազգային անվտանգութեան
հարցն է», ըսաւ վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինեան ուղիղ եթերի
ընթացքին մէջբերեց Քննչական
կոմիտէի
նախագահ
Հայկ
Գրիգորեանի յայտարարութիւնը,
որուն համաձայն, Ամուլսարի
շահագործումը պիտի չվնասէ
Սեւանայ լիճին, Ջերմուկի ջուրերուն,
Դարբ, Արփի եւ Որոտան գետերուն:

Երեւանի Մէջ Պիտի Կառուցուի 71 Յարկանի Երկնաքեր
Երեւանի
մէջ
270
մեթր
բարձրութեամբ եւ 71 յարկ ունեցող
երկնաքեր պիտի կառուցուի:
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ՝ այս
մասին 19 օգոստոսին լրագրողներու
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է
նախագիծի նախաձեռնող «Լաուրա
ինվեսթմընթ» ընկերութեան տնօրէն
Մերի Մկրտչեանը:
«Մօտեցման
մշակումն արդէն
աւարտին է մօտենում, եւ սկսւում
են նախագծային աշխատանքները,
որոնք կը տեւեն մօտ 2 տարի,
եւ դրանից յետոյ մինչեւ 5 տարի
շինարարական աշխատանքները
կ’ընթանան:
Այն
ոչ
միայն
բազմագործօն բնակելի համալիր
է, այլ ինչպէս մենք նախատեսում
ենք, այնտեղ 200 հեքթարի
վրայ կը լինեն ծիրանի այգիներ,
խաղահրապարակներ, ընտանեկան
հանգստի գօտի եւ ճոպանուղի: Այդ
ամէնը՝ մատչելի պայմաններով»,ըսած է Մկրտչեանը:
Մերի Մկրտչեանը նշած է, որ սեյսմիկ
բոլոր վտանգները հաշուարկուած
են, եւ շինութիւնը պիտի ըլլայ
անվտանգ: Շինարարական աշխատանքներու ընթացքին պիտի
ստեղծուի շուրջ 1300 աշխատատեղ,

իսկ անոնց աւարտէն ետք, ըստ
նախնական հաշուարկներու, 2500
աշխատատեղ պիտի բացուի շէնքի
շահագործման հետ մէկտեղ:
Բազմագործօն համալիրի կառուցման համար մօտ 270 միլիոն
տոլարի ներդրում կը նախատեսուի:
Մերի Մկրտչեանը նշած է, որ
իրենք յառաջիկային կը ծրագրեն
համագործակցիլ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններու
«Պայնոնա ճարտարապետական
խորհրդատւութիւն» ընկերութեան
հետ, որու համար յուշագիր
ստորագրած են:
«
«Պայնոնա»
ընկերութեան
հրաւիրել ենք, եւ յուշագիրը
ստորագրելու
ենք
յետագայ
համագործակցութեան համար:
«Պայնոնա»-ն, քանի որ առաջադէմ
է, իրենց տարածաշրջանին մէջ եւ
բաւականին մեծ փորձ ունի, մենք
փորձում ենք իրենց հետ համատեղ
գործունէութիւն ծաւալել»,- նշած է
Մկրտչեանը:
Համալիրը
պիտի
կոչուի
«Անմոռուկ», այն պիտի կառուցուի
մայրաքաղաքի հարաւային մասին
մէջ, Ծովակալ Իսակովի պողոտայի
հարեւանութեամբ:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

ՌԱՅԱՔԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ՄԱՏՈՒՌԻ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔ

Օրհնութեամբ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Շաբաթ, 24 օգոստոս 2019,
առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ

Պատարագիչ
Արժ. Տ. Ռուբէն քհն. Միսիսեան
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն
Թաղական խորհուրդ Զահլէի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից
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