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ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ
²ñó³ËÇ ßáõñç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ù³Õ³-

ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
í»ñçÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ å³ßïûÝ³ÝÏáõ-
ÃÇõÝÁ, Ñ³Ï³é³Ï Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í µ³ó³ï-
ñáõÃÇõÝ-ÑÇÙÝ³õáñáõÙÝ»ñÇ, µ³½Ù³ÃÇõ
Ñ³ñó»ñÇ áõ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÇ ï»ÕÇù ¿
ï³ÉÇë: Ð³Ýñ³ÛÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³Ýï»ëÙ³Ùµ »õ ³é³Ýó ¹»ñ³Ï³ï³ñ ù³-
Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý ÝÙ³Ý
áñáßÙ³Ý Ï³Û³óáõÙÁ, ³ÝÏ³Ë ¹ñ¹³å³ï-
×³éÝ»ñÇó, ÇÝùÝÇÝ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿:

ÊÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿, Ã¿ ²ñó³ËÇ ¹ÇÙ³¹-
ñáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³éáõÙáí áñù³Ýáÿí ¿
Ï³Û³óáõ³Í áñáßáõÙÁ ×Çß¹: Æ ëÏ½µ³Ý¿
Û³ÛïÝÇ ¿ñ, áñ å»ïÝ³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝáõÙ èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÁ Ã¿ÿ
²½ñå¿Û×³ÝáõÙ, Ã¿ÿ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ ²ñó³ËÇ áñáß³ÏÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ùûï Éáõñç Ñ³-
Ï³½¹»óáõÃ»³Ý ¿ñ ³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ: ²Û¹å¿ë ¿É »Õ³õ, »ñµ ³ÉÇ»õ»³Ý µéÝ³å»ïáõÃÇõÝÝ
áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ×ÝßáõÙ µ³Ý»óñÇÝ ²ñó³ËÇ íñ³Û, áñ-
å¿ë½Ç èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ Ñ»é³óáõÇ å³ßïûÝÇó:

²Ûë Ï³óáõÃÇõÝÁ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ »õ Ù»Í³·áÛÝ Ñ³ñáõ³Í‘ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý Ý»ñùÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ïáõé ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÁ:

Ð³Ï³é³Ï ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ÑÝ³ñ³õáñ ¿ñ ¹³ñÓ»É ²ñó³ËáõÙ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³-
ß³ñÅ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ»É‘ ÛáÛëÝ áõ å³Ûù³ñÇ á·ÇÝ ³Ý³Õ³ñï å³Ñ»Éáí. í»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»-
ñÇÝ ³ñó³Ë³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹ñë»õáñ³Í ïáÏáõÝáõÃÇõÝÝ áõ Ï³ÙùÁ ³ñÅ³Ý³ó»É ¿ÇÝ Ñ³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ:

²Û¹ ÛáÛëÁ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÇ í»ñ³Í»Éáõ ·áñÍáõÙ µáÉáñë ³Ý»ÉÇù áõÝ»Ýù: Üå³-
ï³ÏÝ»ñÇ áõ ¹ñ³Ýó Ñ³ëÝ»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ûëï³Ï Ó»õ³Ï»ñåÙ³Ý ³Ù¿Ýûñ»³Û Ñ»ï»õáÕ³-
Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ, áñù³Ý ¿É ¹Åáõ³ñ, ³Ý³ñ¹ÇõÝù ãÇ Ï³ñáÕ ÙÝ³É: Ð³Ï³é³Ï Ý»ñùÇÝ
áõ ³ñï³ùÇÝ ¹³õ³¹Çñ Íñ³·ñ»ñÇ, Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý »õ ÉÇÝ»ÉÇáõ-
Ã»³Ý å³Ûù³ñÁ å¿ïù ¿ ß³ñáõ³ÏáõÇ:

ÐÚ¸-Ý Ñ³õ³ïáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³Ý-²ñó³Ë-ê÷Çõéù »é³ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý áõÅÇÝ »õ
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ Çñ µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ýå³ëï»É ¹ÇÙ³¹ñáõÃ»³Ý áõ å³Û-
ù³ñÇ ·áñÍÇÝ:

ÐÚ¸ ´Æôðú
28 ö»ïñáõ³ñ 2023

²½ñå¿Û×³ÝÇ ¼ÇÝ»³É àõÅ»ñáõ Ü»ñÃ³÷³ÝóáÕÊáõÙµÇ Ú³ñÓ³ÏÙ³Ý Ð»ï»õ³Ýùáí ¼áÑáõ³Í ¾
²ñó³ËóÇ 3 àëïÇÏ³ÝÝ»ñ

êå³ÝÝáõ³Í »Ý ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý 2 ½ÇÝáõáñÝ»ñ

¦ä³Ûù³ñ»Éáõ ÚáÛëÁ, Ð³õ³ïùÝàõ ì»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõä³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Î³Ý§.Ð³ñó³½ñáÛó ´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹Ø³Ï³ñ »åë. ²ß·³ñ»³ÝÇ Ñ»ï

Ð³ñó³½ñáÛóÁ Ï³ñ¹³É ¿ç 4

Ø³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ¹³É ¿ç 3

²ñó³ËÇ Ü³Ë³·³ÑÇ Ðñ³Ù³Ý³·Çñáí èáõµ¿Ýì³ñ¹³Ý»³Ý ²½³ï Î³óáõóáõ³Í ¾ ä³ßïûÝ¿Ý

Î³ñ¹³É ¿ç 3
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Ð à ð Æ ¼ à Ü ¾  Ð à ð Æ ¼ à Ü
²ñó³ËÇ ºõ ²½ñå¿Û×³ÝÇÜ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ èáõë³Ï³Ý ÎáÕÙÇØÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Ð³Ý¹ÇåáõÙ àõÝ»ó³Í ºÝ

´»ñÓáñÇ ÙÇç³Ýóùáí Ù»ù»Ý³Ý»ñáõ ³ÝËáãÁÝ¹áï ³ÝóáõÙÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ »õ
ÙÇç³ÝóùÇ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³ñóÁ »ñ¿Ï ùÝÝ³ñÏ-
áõ³Í ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý, È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ »õ èáõëÇáÛ Ë³Õ³Õ³å³Ñ ½ûñ³ËáõÙµÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ »é³-
ÏáÕÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ¦²ñó³Ë÷ñ»ë§ Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý
Û³ÛïÝ³Í »Ý ²ñó³ËÇ Ù¿ç ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í éáõë³Ï³Ý Ë³Õ³Õ³å³Ñ ½ûñ³Ï³½ÙÇ Ññ³-
Ù³Ý³ï³ñáõÃ»Ý¿Ý:

ÎáÕÙ»ñÁ Ý³»õ ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý »É»Ïïñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý »õ Ï³½Ç ³ÝË³÷³Ý
Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ:

´³óÇ ³ïÏ¿, Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇ ÍÇñÇÝ Ù¿ç ùÝÝ³ñÏáõ³Í ¿ ¸ñÙµáÝÇ »õ Î³ß¿ÝÇ Ñ³Ý-
ù³í³Ûñ»ñáõÝ Ù¿ç ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ßñç³Ï³Û ÙÇ-
ç³í³ÛñÇ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ:

Ð³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñáõ³Í »Ý Ñ»ï³·³Û Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý í»-
ñ³µ»ñ»³É‘ É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ý Ýáõ³½»óÙ³Ý »õ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç Ë³Õ³Õ Ï»³ÝùÇ Ñ³ëï³ï-
Ù³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹»Ý, áñ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÏáÕÙ¿ åÇïÇ µ³Ý³ÏóÇ ÇßËáÕ áõ-
ÅÇ ³Ý¹³Ù »ñ»ë÷áË³Ý è³ÙÇÝ Ø³Ù»ïáí: Èñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»Ý, áñ
»ñ¿Ï éáõë³Ï³Ý Ë³Õ³Õ³å³Ñ ½ûñ³Ï³½ÙÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Ï³Û³ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ²ñó³ËÇ Æí³Ý»³Ý ·ÇõÕÇÝ Ù¿ç‘ Ë³Õ³Õ³å³ÑÝ»ñáõ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇ-
µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:

²½ñå¿Û×³ÝÇ ¼ÇÝ»³É àõÅ»ñáõ Ü»ñÃ³÷³ÝóáÕ ÊáõÙµÇ
Ú³ñÓ³ÏÙ³Ý Ð»ï»õ³Ýùáí ¼áÑáõ³Í ¾ ²ñó³ËóÇ3 àëïÇÏ³Ý, ÆëÏ Ø¿Ï àëïÇÏ³Ý ìÇñ³õáñáõ³Í ¾

²½ñå¿Û×³ÝÇ ½ÇÝ»³É áõÅ»ñáõ Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ ËáõÙµÇ‘ 5 Ù³ñïÇ ³é³õûï»³Ý
Ó»éÝ³ñÏ³Í Û³ñÓ³ÏÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí ½áÑáõ³Í »Ý ²ñó³ËÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý 3 Í³é³ÛáÕÝ»ñ, »õë Ù¿ÏÁ íÇñ³õáñáõ³Í ¿: ¦²ñÙ¿Ý÷-
ñ»ë§-Ç Ñ³Õáñ¹áõÙáí‘ ³Ûë Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ¸ÇÙ³ï»ïñÇ
¿çÁ:

¦²Ûëûñ ³é³õûï»³Ý‘ Å³ÙÁ 10:00-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ½Ç-
ÝáõÅÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ ËáõÙµÁ ¦Ê³Û÷³Éáõ§ ÏáãáõáÕ ï»Õ³ÝùÇÝ Ù¿ç ÃÇñ³Ë³õáñ³Í
»õ Ïñ³Ï µ³ó³Í ¿ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÓÝ³·ñ³ÛÇÝ »õ íÇ½³Ý»ñáõ í³ñãáõÃ»³Ý ³ÝÓ-
Ý³Ï³½ÙÇ Ñ»ñÃ³÷áËÇ Ù»ù»Ý³ÛÇ íñ³Û:

Ü»ñÃ³÷³ÝóÙ³Ý ÷áñÓÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ½áÑáõ³Í »Ý áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý 3 Í³é³ÛáÕ.
öáË·Ý¹³å»ï‘ ²ñÙ¿Ý Ø³ÛáñÇ ´³µ³Û»³Ý
Ð³ñÇõñ³å»ï‘ ̧ ³õÇÃ ì³É»ñÇÇ ̧ ³ÝÇ¿É»³Ý
î³ëÝ³å»ï‘ ²ñ³ñ³ï Â»ÉÙ³ÝÇ ¶³ëå³ñ»³Ý:
ºõë Ù»Ï Í³é³ÛáÕ‘ ï³ëÝ³å»ï ̧ ³õÇÃ ²ßáïÇ Úáíë¿÷»³ÝÁ, ëï³ó³Í ¿ ÏñÍù³-

í³Ý¹³ÏÇ Ññ³½¿Ý³ÛÇÝ íÇñ³õáñáõÙ »õ ÏÁ ·ïÝáõÇ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ï»¹-
ñáÝÇÝ Ù¿ç:

Ü»ñùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ³Ûë Í³Ýñ å³ÑáõÝ ÏÁ ÏÇë¿ ½áÑáõ³Í áëïÇ-
Ï³ÝÝ»ñáõ ÏáñáõëïÇ íÇßïÁ, ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ³ÝáÝó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ ³Ý-
¹³ÙÝ»ñáõÝ§, Ýßáõ³Í ¿ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç:

²õ»ÉÇ áõß ²ñó³ËÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó áñ ²ñó³ËÇ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñáõ »õ ¦Ê³Û÷³Éáõ§ ÏáãáõáÕ ï»Õ³ÝùÇÝ Û³ñ³ÏÇó ¹Çñ-
ùÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ ÇÝùÝ³å³ßïå³Ý³Ï³Ý
áõ ½ëåÇã ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ ³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ù³ñïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÝáÛÝå¿ë áõÝ»ó³Í ¿ ½áÑ»ñ áõ íÇñ³õáñÝ»ñ‘ »ï ßåñïáõ»Éáí »ÉÙ³Ý ¹Çñù»ñ:

²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ Ï»ÕÍ ÷³ëï»ñ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿‘ åÝ¹»Éáí, áñ Çµñ»õ Ã¿
áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ûáí ½¿Ýù ÏÁ ï»Õ³÷áËáõ¿ñ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ²ñó³Ë: ØÇÝã¹»é
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç áÿã ÙÇ³ÛÝ áñ»õ¿ ½¿Ýù ã¿ñ ï»Õ³÷áËáõ»ñ, ³ÛÉ»õ‘ áëïÇÏ³Ýáõ-
Ã»³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ êï»÷³Ý³Ï»ñï¿Ý Ïÿ»ñÃ³ÛÇÝ ¹¿åÇ ×³ÙµáõÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ
Çñ»Ýó Ñ»ñÃ³÷áËÇ í³Ûñ:

²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Ý»ñÃ³÷³ÝóáÕ ËáõÙµÁ ¹³ñ³Ý³Ï³É³Í ¿ñ ×³Ý³å³ñÑ³Ù»ñÓ
³Ýï³é³å³ï ï³ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç »õ ³ÛÝï»Õ¿Ý Û³ñÓ³Ï³Í ¿ñ Ù»ù»Ý³ÛÇÝ íñ³Û:
²½ñå¿Û×³ÝóÇ »ñÏáõ ½ÇÝáõáñÝ»ñ ëå³ÝÝáõ³Í »Ý ²ñó³ËÇ å³ßïå³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ
³ñÓ³Ï³Í å³ï³ëË³Ý Ïñ³ÏÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí£ ¸¿åùÇ í³Ûñ Ñ³ë³Í »Ý èáõëÇáÛ ¹³ß-
ÝáõÃ»³Ý Ë³Õ³Õ³å³Ñ ½ûñ³ËáõÙµÇ ÙÇ³õáñáõÙÝ»ñÁ:

²ñó³ËÇ Ü³Ë³·³ÑÇ Ðñ³Ù³Ý³·Çñáíèáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³Ý ²½³ï Î³óáõóáõ³Í¾ ä³ßïûÝ¿Ý
²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ÛÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõ-

Ã»³Ùµ 23 ÷»ïñáõ³ñÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëï:
ÆÝãå¿ë ¦²ñÙ¿Ý÷ñ»ë§-Á ÏÁ ï»Õ»Ï³Ý³Û ²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ

ï³ñ³Í³Í Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»Ý¿Ý, »ñÏñÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ²½ñå¿Û×³ÝÇ
ÏáÕÙ¿ ²ñó³ËÇ ßñç³÷³ÏÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í é³½-
Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿
Ó»éÝ³ñÏáõáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ‘ Í³·áÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

Î³é³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëïÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ý³Ë³·³Ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿
Ý³»õ èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝ¿Ý ³½³ï Ï³óáõó»Éáõ
Ù³ëÇÝ Ññ³Ù³Ý³·ÇñÁ: ²Ý µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï³Í ¿ ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ ç³Ýù»ñÁ Ã¿ÿ ²ñó³ËÇ
Ù³ëÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³½»Ïáõ³ÍáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý »õ Ã¿° ßñç³÷³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³ó-
ùÇÝ Ý»ñùÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

²ñÃáõñ ØáëÇ»³Ý. ¦Î³ñ× Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ø¿ç èáõµ¿Ý ì³ñ-
¹³Ý»³Ý ¸³ñÓ³Í ¾ ä³Ûù³ñÇ ÊáñÑñ¹³ÝÇßÁ, ºõ ¼³ÛÝ Ð»é³ó-
Ý»ÉÁ È³õ ´³Ý âÇ Úáõß»ñ§

¦²ñ³ÛÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ Çµñ»õ Ã¿ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ ïáõ³Í ¿, Ã¿ ÇÝãáÿõ
³½³ï Ï³óáõó³Í ¿ èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ ²ñó³ËÇ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝ¿Ý,
µ³Ûó, ³Û¹ »°õ ²ÉÇ»õÇ, »°õ ÜÇÏáÉÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿ñ. »ë ÙÇßï Áë³Í »Ù, áñ ²ñó³ËÇÝ í»ñ³-
µ»ñáÕ áñ»õ¿ Ñ³ñóÇ Ù¿ç ³ÝáÝù Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ÏÁ ·áñÍ»Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ ¦ºñÏÇñ§-Ç Ñ»ï
½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Áë³õ ²ñó³ËÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÐÚ¸ ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ
²ñÃáõñ ØáëÇ»³Ý‘ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ý³Ë³Ýó»³É ûñ ²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ÛÇÏ
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ áñáßáõÙÇÝ, áñáí èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³Ý Ñ»é³óáõ»ó³õ ²ñó³ËÇ å»-
ï³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ å³ßïûÝ¿Ý:

¦ºÃ¿ Ù³ñ¹ÇÏ ³Û¹ ã»Ý ï»ëÝ»ñ, ³Û¹ Çñ»Ýó Ù»ÕùÝ ¿: ÆëÏ ²ñ³ÛÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ-
»³ÝÁ áñáÿõÝ å³Ñ³ÝçÁ Ï³ï³ñ³Í ¿‘ ÜÇÏáÉÇ±, Ã¿± ²ÉÇ»õÇ, ³Ý ³ïáñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ
ïáõ³Í ¿, ÇÝã áñ Ù»½ ãÇ µ³õ³ñ³ñ»ñ§, Áë³õ ³Ý:

ÊÙµ³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñÁ Ýß»ó, áñ ß³ï Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù¿ç èáõµ¿Ý ì³ñ-
¹³Ý»³ÝÁ ¹³ñÓ³Í ¿ å³Ûù³ñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ. ¦²Û¹ Ïÿ³å³óáõó¿ 25 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ù³ÝÇ ÙÁ ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñÝáó Ñ³Ýñ³Ñ³õ³ùÁ: ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Á
ÁÝïñ³Í ¿ ³Û¹ áõÕÇÝ, »õ èáõµ¿Ý ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ ¹³ñÓ³Í ¿ñ å³Ûù³ñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ,
»õ ½³ÛÝ Ñ»é³óÝ»ÉÁ É³õ µ³Ý ãÇ Ûáõß»ñ »õ ëË³É ¿ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí§, Ýß»ó ³Ý:

¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇãÁ Ï³ñÍÇù Û³ÛïÝ»ó, áñ ö³ßÇÝ»³ÝÁ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý µ»ñ-
áõ³Í ¿ ²ñó³ËÁ Û³ÝÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, »õ Ñ»ï½Ñ»ï¿ µáÉáñÁ ÏÁ Ñ³Ùá½áõÇÝ ³Ûë
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý. ¦ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ÇñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý µ»ñ-
áõ³Í »Ý áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó í³ËÝ³Ù, áñ ²ñó³Ëáí ã»Ý µ³-
õ³ñ³ñáõÇñ, »õ ÝáÛÝÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û ÙÝ³ó³Í ï»Õ»ñáõÝ Ù¿ç, »Ã¿ ÅáÕáíáõñ¹Á áõßùÇ
ã·³Û »õ ³Û¹ ³½·³ÏáñÍ³Ý å³ïáõÑ³ëÝ»ñÁ ãíéÝï¿§, ³õ»Éóáõó å³ï·³Ù³õáñÁ:

ÞáÉó. ¦ä¿ïù ¾ Ð³ëÝÇÉ Ê³Õ³Õ Ð³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý
Ü³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ø³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÆÝùÝáñáßÙ³Ý Æñ³õáõÝùÇ î»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý§

¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ùï³Ñá·áõ³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ³ÝÏ³ÛáõÝ
»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿ ëñáÕ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ïáí: ¶»ñ-
Ù³ÝÇ³Ý Ï³ñ»õáñ ÏÁ ÝÏ³ï¿ Ë³Õ³Õ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ëÝÇÉÁ‘ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
²½ñå¿Û×³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³-
ÕÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý:

¦²ñÙ¿Ý÷ñ»ë§-Ç Ñ³Õáñ¹áõÙáí‘ ³Ûë Ù³ëÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ í³ñã³-
å»ï úÉ³ý ÞáÉó‘ Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ï ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝ»³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ¿Ý »ïù
Ù³ÙÉáÛ ÙÇ³ó»³É ³ëáõÉÇëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ:

ÞáÉó Û³ÛïÝ»ó, áñ ö³ßÇÝ»³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ëáñ³óÙ³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ÙÇïù»ñ ÷áË³Ý³Ïáõ³Í »Ý: ÞáÉó Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»ó, áñ
Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý ëÏë³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ï ½³ñ·³óÙ³Ý áÉáñïÇÝ Ù¿ç Ñ³-
Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý: ÞáÉó Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»ó Ý³»õ ³ÛÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ²½ñå¿Û×³-
ÝÁ ù³ÛÉ ³é ù³ÛÉ »ñÃ³Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï ÉáõÍÙ³Ý: ö³ßÇÝ»³Ý ÞáÉóÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ-
ó³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõáÕ í»ñçÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: ¦Ø»Ýù
Ùï³Ñá·áõ³Í »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ ³ÝÏ³ÛáõÝ »õ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ù¿ç Ñ»ï½Ñ»ï¿ ëñáÕ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ïáí: êÃ³ÃÇõë ùáÝ ãÇ
ÏñÝ³ñ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÉ, »õ å¿ïù ¿ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ¿ï ÉáõÍÙ³Ý Û³Ý·ÇÉ‘ Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ
Ù³ñ¹áó: ²Ûë ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ëÝÇÉ Ë³Õ³Õ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý, Ð³-
Û³ëï³ÝÇ »õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë Ý³»õ È»éÝ³-
ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý: ÀÝ¹
áñáõÙ, ³Ûë µáÉáñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ³½ûñ »Ý§, Áë³õ ÞáÉó:

¶»ñÙ³ÝÇ³Ý Ïÿ³ç³ÏóÇ ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ Þ³ñÉ ØÇß»ÉÇ ÙÇçÝáñ-
¹³Ï³Ý ç³Ýù»ñáõÝ: ÞáÉó ÁÝ¹·Í»ó, áñ ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý ³Û¹ Áñ³Í ¿‘ Ý³»õ ºõñáå³Ï³Ý
ØÇáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½Ù
áõÕ³ñÏ»Éáí:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³ÛÝ ¹Çï³ñÏáõÙÇÝ, áñ ²½ñå¿Û×³ÝÁ ãÇ Ï³ï³ñ»ñ ÝáÛÝÇëÏ È³
Ð¿ÛÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßáõÙÁ‘ ³å³Ñáí»Éáõ ´»ñÓáñÇ ÙÇç³Ýóùáí ³½³ï ï»Õ³ß³ñÅÁ‘
ÞáÉó í»ñ³Ñ³ëï³ï»ó. ¦Ø»Ýù ÇÝùÝáñáßÙ³Ý Çñ³õáõÝùÇ, Ý³»õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕ-
ç³Ï³ÝáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ »Ýù§: ²Ý Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»ó ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý µ³ñ»É³õáõÙÁ:
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Ì.Ê. - Ð³É¿åÁ óÝó³Í »ñÏñ³ß³ñÅÇÝ »õ ØÇ-
ç»ñÏñ³Ï³Ý Íáíáõ ³ñ»õ»É»³Ý ³÷»ñÁ Ñ³ñáõ³ÍáÕ
Û»ïóÝóáõÙÝ»ñÁ ³åñáÕ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ Û³ï-
Ï³å¿ë Ð³É¿åÇ å³ñ½³Í Çñ³íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ ¦Ð³Û-
ñ»ÝÇù§ Û³ïáõÏ Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ áõÝ»ó³õ ´»ñÇáÛ Ã»-
ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Ø³Ï³ñ »åë. ²ß·³ñ»³ÝÇ Ñ»ï: Ð³ñ-
ó³½ñáÛóÁ í³ñ»ó± ²ðÞú ä²Èº²Ü

Ð.- Æ±Ýã Ï³óáõÃÇõÝ ÏÁ å³ñ½¿ ³Ûëûñ êáõñÇáÛ
Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ, Û³ïÏ³å¿ë Ñ³É¿å³Ñ³ÛáõÃ»³Ý íÇ×³-
ÏÁ:

ä.- Ð³É¿åÇ Ù¿ç ïÇñáÕ Ï³óáõÃÇõÝÁ ß³ï µ³ñ¹ ¿
áõ í³ï: Î³ñÍ¿ù Ã¿ »ñÏñ³ß³ñÅÁ »Ï³õ »õ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
ïÇñáÕ ¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ ³ÙµáÕç³óáõó: ²ÝóÝáÕ 12
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ êáõñÇ³Ý ³ñ¹¿Ý µ³õ³Ï³Ý
Í³Ýñ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõ Ù¿ç ¿ñ, å³ï»ñ³½ÙÇ Ã¿Å ·ûïÇ
¿ñ: ºñÏÇñÁ µáÉáñ ³½·»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ ÃÇñ³Ë ¿, ÏÁ ¹Ç-
Ù³·ñ³õ¿ µ³½Ù³ÃÇõ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ, ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ, Ý»ÕáõÃÇõÝ, ï³é³å³Ýù: ºñÏÇñÁ ÙÝ³ÛáõÝ Ï»ñåáí
ÏÁ éÙµ³ÏáÍáõÇ, ³õ»ñ ¿ ³Ù»Ýáõñ¿ù, íÇ×³ÏÁ ³Ýáñáß ¿
»õ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»-
ñ³ÛÇÝ Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ²Ý·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõ-
ÃÇõÝÁ µ³ñÓñ ¿, í³é»É³ÝÇõÃÇ »õ »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ï³·Ý³åÝ»ñÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ ÏÁ ëñÇÝ:

²Ûë íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý êáõñÇáÛ ù³Õ³ù³-
óÇÝ»ñÝ áõ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, Û³ïÏ³å¿ë Ñ³É¿å³Ñ³-
ÛáõÃÇõÝÁ: ²Ûë µáÉáñ ï³·Ý³åÝ»ñáõÝ ¹¿Ù å³Ûù³ñáÕ
ÅáÕáíáõñ¹Á ³ñ¹¿Ý ÏÁ ïÝù³ñ Çñ ó³õ»ñáí, »ñµ ³Ûë
»ñÏñ³ß³ñÅÁ Ñ³ñáõ³Í»ó »õ ½³ÝáÝù ß³ï ³õ»ÉÇ Í³Ýñ
íÇ×³ÏÇ Ù³ïÝ»ó:

²Ûë ÇÙ³ëïáí ÏÁ Ñ³ëï³ï»Ýù, áñ íÇ×³ÏÁ Í³Ýñ
¿, ÏÁ ïÇñ»Ý ¹Åáõ³ñÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ä³ï»ñ³½ÙÇ å³ï-
×³éáí Çõñ³ù³ÝãÇõñ ÷áÕáóÇ Ù¿ç ù³ñáõù³Ý¹ íÇ×³Ï ¿,
ÇëÏ ß¿Ýù»ñÁ ËáÝ³ñÑ³Í: ÐëÏ³Û ï³ñ³ÍùÝ»ñáõ íñ³Û
Ù»Ýù ÏÁ ï»ëÝ»Ýù ÷É³ï³ÏÝ»ñ, ³ÝÙ³ñ¹³µÝ³Ï Ï³-
éáÛóÝ»ñ:

Ð»ï»õ³µ³ñ ×ÝßáÕ Ñá·»íÇ×³Ï ÙÁ Ï³ñ, áñ ß³ï
³õ»ÉÇ í³ïÃ³ñ³ó³õ óÝóáõÙÇÝ å³ï×³éáí: ºñÏñ³-
ß³ñÅÁ ß³ï í³ï ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ Û³ïÏ³å¿ë
»ñ»Ë³Ý»ñáõÝ, å³ï³ÝÇÝ»ñáõÝ áõ å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñáõÝ
íñ³Û: ²ÙµáÕç ÅáÕáíáõñ¹Á ë³ñë³÷³Í ¿, Û³ïÏ³å¿ë
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí, áñ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÝÙ³Ý
»ñÏñ³ß³ñÅÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ ã¿ áõÝ»ó³Í ³Ý »õ ³Û¹
ÇÙ³ëïáí å³ïñ³ëï ³É ã¿: ²Û¹ å³ï×³éáí ³É »ñÏñ³-
ß³ñÅÇÝ Ñá·»Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ß³ï ³õ»ÉÇ Í³Ýñ ¿:
ØÇõë ÏáÕÙ¿, Ûëï³Ï ¿ Ý³»õ, áñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ áõ
¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÁ »é³å³ïÏáõ³Í »Ý: ²ëïáõ³Í û·Ý¿
Ù»½Ç, áñáíÑ»ï»õ µ³õ³Ï³Ý Í³Ýñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÇ ÙÁ
¹ÇÙ³ó ÏÁ ·ïÝáõÇÝù, áñáíÑ»ï»õ ï³·Ý³åÇÝ Û³ÕÃ³-
Ñ³ñ»Éáõ Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÁ å³ÏëÇÝª ½³Ý³½³Ý
å³ï×³éÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹Åáõ³-
ñ³óÝ»Ý Ï»³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë µáÉáñáí Ñ³Ý¹»ñÓ ã»Ýù
Ûáõë³Ñ³ïÇñ, Ù»ñ Ñ³õ³ïùÁ ½ûñ»Õ ¿ »õ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù,
áñ »Ã¿ ÅáÕáíáõñ¹Á ³ÝóÝáÕ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ Ïñó³Í
¿ ¹ÇÙ³Ý³É »õ ß³ñáõÝ³Ï»Éª ó³õÁ, ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ½ñÏ³ÝùÁ Ïñ»Éáí, ëáõ·Á ³åñ»Éáí »õ Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇÝ
¹ÇÙ³Ý³Éáí, íëï³Ñ »Ýù, áñ ²ëïáõÍáÛ û·ÝáõÃ»³Ùµ,
ßÝáñÑùáí »õ áÕáñÙáõÃ»³Ùµ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ù»ñ ÅáÕá-
íáõñ¹Ç Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ, ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ùµ
áõ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ùµ, åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ýù Ý³»õ ³Ûë
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÁ »õë ¹ÇÙ³·ñ³õ»É:

Ð.- Æ±Ýãå¿ë Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ Ñ³ëÝÇÉ ÅáÕáíáõñ-
¹ÇÝ« »õ Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñ áñ¹»·ñáõ»ó³Ý ³å³ëï³Ý
³å³Ñáí»Éáõ ³ÛÝ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó
ïáõÝ»ñáõÝ ÑÇÙ»ñÁ óÝóáõ»ó³Ý »õ ¹³ñÓ³Ý ÷áõÉ ·³-
Éáõ »ÝÃ³Ï³Û:

ä.- ºñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ³ñáõ³Í¿Ý »ïù ³ÝÙÇç³å¿ë
Ï³½Ùáõ»ó³õ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ, áñ áõÝ»ó³õ Ý³»õ Çñ
»ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
Ï»¹ñáÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ, áñå¿ë½Ç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ñ»½³ë³Ñ ÁÝÃ³Ý³Ý: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ëáõñÇ³Ñ³Û, áñáõÝ
µÝ³Ï³ñ³ÝÁ íÝ³ëáõ³Í ¿ñ, å¿ïù ¿ñ Ý»ñÏ³Û³Ý³ñ
êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ ëñ³Ñ »õ ³ñÓ³Ý³·ñ»ñ
Çñ ³ÝáõÝÝ áõ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³ÛÃ³ÛÃ¿ñ ïáõÅ³Í Çñ
µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ íÝ³ëÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ:

²Ûë ÇÙ³ëïáí ²½·³ÛÇÝ »ñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý ÅáÕáíÁ
·áõÙ³ñ»ó ³ñï³Ï³ñ· ÝÇëï ÙÁ »õ Ññ³õÇñ»ó Çñ µáÉáñ
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ ÏñûÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»-
ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÙÝ³ó»³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ
áõ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ: øÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý »ñÏñ³ß³ñ-
ÅÇÝ ÉáÛëÇÝ ï³Ï Ï³ï³ñáõ»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ áõ áñ-
¹»·ñáõ»ÉÇù ÙÇçáóÝ»ñÁ± ³Ûë ³ñÑ³õÇñùÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Öß¹áõ»ó³õ Ð³É¿åÇ »ñÏñ³ß³ñÅÇ ³ñï³Ï³ñ· Çñ³-
íÇ×³ÏÇ Ù³ñÙÇÝ ÙÁ, áñáÝó ³ßË³ï³ÝùÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ñ

Éñçûñ¿Ý Ñ»ï»õÇÉ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ:
Ú³é³ç³óáõóÇÝù Ý³»õ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ¿ µ³Õ-

Ï³ó³Í Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ, áñáõÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ
Ù¿Ï ³é Ù¿Ï µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ ³Ûó»É»É »õ íÝ³ëÝ»ñáõ ³ñ-
Å»õáñáõÙ Ï³ï³ñ»É:

²Ûë ËÙµ³ÏÇÝ ³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñáõ»ó³õ »ñ»ù
ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, áñ ×ß¹áõ»ó³õ ï³ñµ»ñ
·áÛÝ»ñáí. Ï³ñÙÇñ ËÙµ³õáñáõÙÁ ³ÝµÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ»ñÝ
»Ý, áñáÝó ëÇõÝ»ñÁ Ë³Ëï³Í »Ý »õ íï³Ý·³õáñ ÏÁ
ÝÏ³ïáõÇÝ, Ý³ñÝç³·áÛÝÁª áñ Í³Ýñ íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í ¿,
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëÇõÝ»ñÁ ³Ùñ³óÝ»É »õ µÝ³ÏÇÉ, ÇëÏ
Ï³Ý³ãÁª ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ íÝ³ëÝ»ñ, áñáÝù ß³ï ³õ»ÉÇ ¹Çõ-
ñÇõÝ ¿ Ýáñá·»É:

ºñÏñ³ß³ñÅ¿Ý »ñ»ù ûñ »ïù ³ñ¹¿Ý ÇëÏ 250 å³-
ñ³·³Û ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ñ, ÇëÏ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõáÕ-
Ý»ñáõÝ ÃÇõÁ ³õ»ÉÇ ù³Ý 560 ¿:

Ð.- Ð³Û»ñáí µÝ³Ïáõ³Í ïáõÝ»ñáõÝ »õ Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ å³ñ³·³ÛÇÝ, ÝÇõÃ³Ï³Ý íÝ³ëÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙ Ï³ï³ñáõ³±Í ¿: Ð³ïáõóáõÙÝ»ñ åÇïÇ
³å³ÑáíáõÇ±Ý: Ð³É¿åÇ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³õ»ñÇÝ
ÏáÕùÇÝ, »ñÏñ³ß³ñÅÁ å³ï×³é ¹³ñÓ³Í ¿ñ Ý³»õ, áñ
êáõñÇáÛ Ñ³Û³µÝ³Ï ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñ ³É íÝ³ëáõÇÝ, á±ñ
ßñç³ÝÝ»ñÝ »Ý ³ÝáÝù »õ ÑáÝ Ç±Ýã íÝ³ëÝ»ñ ³ñÓ³-
Ý³·ñáõ³Í »Ý:

ä.- ä¿ïù ¿ ß»ßï»É, áñ ß¿Ýù»ñáõ »õ µÝ³Ï³ñ³Ý-
Ý»ñáõ Ñ»ï Ï³åáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ, áñáÝù åÇïÇ
Ï³ï³ñáõÇÝª Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ëÏëÇÉ, ÙÇÝã»õ áñ íÇ×³Ï³·ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ãÁÉÉ³Ý: ä¿ïù ¿ ×ß¹»É ³é³ç-
Ý³Ñ»ñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ÛÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ Ï³Ù ß¿Ý-
ù»ñÁ, áñáÝù Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Ýáñá·»É »õ å¿ïù ¿ ÷áõÉ ·³Ý,
³å³ ÝÏ³ïÇ ³éÝáõ³Í ¿, áñ ³ßË³ï³ÝùÁ »ñÏáõ ÷áõÉáí
åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ »õ åÇïÇ ï»õ¿ í»ó ³ÙÇë¿Ý Ù¿Ï ï³ñÇ:
²Û¹ ïáõÝ»ñáõ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ åÇïÇ ïñ³Ù³¹ñ-
áõÇÝ ³éÅ³Ù»³Û µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ »õ åÇïÇ ïñáõÇ ÝÇõÃ³-
Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙ:

ÆëÏ ³ÝáÝù, áñáÝù ÏñÝ³Ý í»ñ³Ýáñá·»É »õ ãÝãÇÝ
Ýáñá·áõÃ»³Ùµ ÏñÝ³Ý í»ñ³¹³éÝ³É Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³Ý-
Ý»ñÁª Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³õ»ÉÇ ³ñ³· åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇÝ:

ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï»ñ-
åáí Ï³ñ»ÉÇ ã¿ Ï³ï³ñ»É, Å³Ù³Ý³Ï ËÉáÕ ³ßË³ï³ÝùÁ,
Ñ»ï»õ³µ³ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ Ñ³Ùµ»ñáõÃÇõÝ Ïÿ³ÏÝ-
Ï³ÉáõÇ:

òáõñïÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ ÏÁ ¹Åáõ³ñ³óÝ¿ ïÇñáÕ Ï³-
óáõÃÇõÝÁ, µ³õ³Ï³Ý ËÇëï ÓÙ»é ¿« »õ ëáõñ å³Õ: Î³-
ñÇùÝ»ñÁ ß³ï »Ý »õ ³Û¹ å³ï×³éáí ÅáÕáíáõñ¹Á ¹³ñ-
Ó³Í ¿ çÕ³·ñ·Çé, ë³Ï³ÛÝ ×Ç· ã»Ýù ËÝ³Û»ñ Ñ³ëÝ»Éáõ
µáÉáñÇÝ, ÙËÇÃ³ñ»Éáõ »õ ·ûï»åÝ¹»Éáõ ½³ÝáÝù:

²Ûó»É»óÇÝù µáÉáñ Ï»¹ñáÝÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÝ»ñÁ, áõñ ³ÕûÃù Ï³ï³ñ»óÇÝù:

¸Åµ³Ëï³µ³ñ »ñÏñ³ß³ñÅÇÝ å³ï×³éáí áõÝ»-
ó³Ýù »ñÏáõ ½áÑ»ñ, Ù³Ûñ ÙÁ »õ Çñ áñ¹ÇÝ: ²ÙµáÕç ÁÝ-
ï³ÝÇùÁ, áñ ãáñë Ñá·Ç¿ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ, ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ
ÝáÛÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç: Ð³ÛñÁ »õ ³ÕçÝ³ÏÁ, áñáÝù íÇ-
ñ³õáñáõ³Í ¿ÇÝ µáõÅáõ»ó³Ý, ÇëÏ Ù³ÛñÁ »õ Çñ áñ¹ÇÝ
½áÑáõ»ó³Ýª ó³õ Ç ëÇñï:

ºñÏñ³ß³ñÅÇÝ å³ï×³éáí íÇñ³õáñáõ»ó³Ý Ý³»õ
15 áõñÇßÝ»ñ, áñáÝù ³å³ùÇÝÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ù¿ç »Ý:

ÆëÏ ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÝÇõÃ³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñáõÝ.
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ å³ñ³·³ÛÇÝ áõÝÇÝù íÝ³ëáõ³Í »ñÏáõ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ ø³é³ëáõÝ Ø³ÝáõÏ »Ï»Õ»óõáÛ ½³Ý·³Ï³-
ïáõÝÁ »õ »Ï»Õ»óõáÛ Ý»ñëÇ Ï³Ù³ñÝ»ñáõ »ïÇÝ µ³óáõ³Í
»Ý Ëáñ ×»Õù»ñ: ºÏ»Õ»óõáÛ ëÇõÝ»ñÁ »õë íÝ³ëáõ³Í »Ý,
³é³ëï³ÕÁ ëÏë³Í ¿ çáõñ Ý»ñÍÍ»É, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ïñ³Í ¿
³ñï³ùÇÝ íÝ³ëÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ÷áõÉ ·³Éáõ »ÝÃ³Ï³Û ã¿:

Ð³É¿åÇ Ù¿ç íÝ³ëáõ³Í »Ý Ý³»õ ¦ø³ñ¿Ý º÷÷¿§
×»Ù³ñ³ÝÝ áõ ¦²ñ³Ù Ø³ÝáõÏ»³Ý§ Ï»¹ñáÝÁ:

ø»ë³åÇ Ù¿ç íÝ³ëáõ³Í »Ý Ý³»õ 15-20 µÝ³Ï³-
ñ³ÝÝ»ñ:

È³Ã³ùÇáÛ ²½·³ÛÇÝ Ü³Ñ³ï³Ï³ó í³ñÅ³ñ³ÝÁ
»õë áõÝÇ ÷áùñ íÝ³ëÝ»ñ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Î³ñÙÇñ Ë³ãÇ
Ï»¹ñáÝÝ áõ ³õ»ÉÇ ù³Ý 50 ëáõñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ:

ìÝ³ëáõ³Í »Ý Ý³»õ ²ñ³ÙáÛÇ êáõñµ êï»÷³Ýáë
»Ï»Õ»óÇÝ, º³·áõåÇ¿Ç êñµáõÑÇ ²ÝÝ³ÛÇ »Ï»Õ»óÇÝ, áñ
áõËï³ï»ÕÇ ¿ñ, »õ êáõñµ ¶¿áñ· »Ï»Õ»óÇÝ:

²ñ³ÙáÛÇ ê. êï»÷³Ýáë »Ï»Õ»óõáÛ å³ñ³·³ÛÇÝ
Ý³Ñ³Ý·³å»ï³ñ³Ý¿Ý ùÝÝáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ã»É³¹ñ³Ýù
Ï³ï³ñáõ³Í ¿, áñ Ù³ñ¹ Ùáõïù ã·áñÍ¿ »Ï»Õ»óÇ, áñáí-
Ñ»ï»õ ³ÝÇÏ³ ÷áõÉ ·³Éáõ ë»ÙÇÝ ÏÁ ·ïÝáõÇ:

º³·áõåÇ¿Ç Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í »Ý Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ,
ë³Ï³ÛÝ áñáíÑ»ï»õ ëáõñÇ³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇÝ ·»ñÇßË³Ýáõ-
Ã»³Ý ï³Ï ãÇ ·ïÝáõÇñ, ³é³ÛÅÙ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ³Û¹ ßñç³Ý-
Ý»ñÁ ³Ûó»É»É:

ø»ë³åÇ Ù¿ç »Ï»Õ»óÇÝ íÝ³ëáõ³Í ¿, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ù³ÝÇ ÙÁ µÝ³Ï³ñ³Ý »õ ³ñ¹¿Ý ÏÇë³ù³Ý¹ áõ µ³õ³Ï³Ý

ÑÇÝ »ñÏáõ ÑÇõÕ»ñ ÷áõÉ »Ï³Í »Ý:
Î³éáÛóÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ Ï³Ý áñáß ¹åñáóÝ»ñ,

áñáÝù íÝ³ëÝ»ñ Ïñ³Í »Ý: ÎÇÉÇÏÇ³Ý ¹åñáó¿Ý µ³ÅÇÝ ÙÁ
ù³Ý¹áõ³Í ¿ñ« »õ í»ñ³Ýáñá·áõÙÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ëÏë³Í ¿:

î³Ï³õÇÝ Ï³Ý íÝ³ëáõ³Í Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ, ë³-
Ï³ÛÝ Ù»Í³õ Ù³ë³Ùµ ïáõÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù íÝ³ëáõ³Í »Ý:

Þ¿Ýù»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ÙÇ³ÛÝ ù³ÝÇ ÙÁ ß¿Ýù ¿,
áñ ÑÇÙÝ³Û³ï³Ï å¿ïù ¿ ÷áõÉ ·³Ý, ÙÝ³ó»³ÉÁ µÝ³Ï³-
ñ³ÝÝ»ñ »Ý: ò³ñ¹ 14 µÝ³Ï³ñ³Ý å¿ïù ¿ ïñ³Ù³¹ñ»É,
áñáíÑ»ï»õ ³ÝáÝù ÉñÇõ ³ÝµÝ³Ï»ÉÇ »Ý:

Ð.- Ð³É¿å³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ
Ï³ÙùÝ áõ ÏáñáíÁ »õ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ³ßËáõÅáõ-
ÃÇõÝÁ ßßÙ»óáõó³Í ¿ñ ë÷Çõéù»³Ý ³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñ,
³Ûëûñ Ç±Ýã Ñá·»íÇ×³Ï Ïÿ³åñÇ: êáõñÇáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ç±Ýã Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý:

ä. Ð³É¿å³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û Ñá·»íÇ×³ÏÁ
ËÕ×³ÉÇ ¿, ó³õ³ÉÇ ¿ »õ ³ÝÑ³Ý·ëï³óáõóÇã: ²Ù¿Ý
ÇÙ³ëïáí µÝ³Ï³Ý ¿ ³Ûë Ñá·»íÇ×³ÏÁ: à»õ¿ Ù¿ÏÁ, áñ
12 ï³ñÇ¿ Ç í»ñ ÏÁ éÙµ³ÏáÍáõÇ »õ ù³ñáõù³Ý¹ Ã³Õ³-
Ù³ë»ñáõ Ù¿ç Ïÿ³åñÇ, ³Ý·áñÍáõÃÇõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý »õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ï³·Ý³åÝ»ñ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ »õ ù³Õ³ù³-
Ï³Ý ³ÝáñáßáõÃ»³Ý ¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ÏÁ ·ïÝáõÇ, »ñµ
µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ áõÅ·ÝáõÃ»³Ùµ »ñÏñ³ß³ñÅÇ Ñ³ñáõ³Í
ÏÁ ëï³Ý³Û áõ Û³õ»É»³É ³õ»ñÇ Ïÿ»ÝÃ³ñÏáõÇ± ³õ»ÉÇ
Í³Ýñ Ñá·»íÇ×³ÏÇ Ù¿ç ÏÿÁÉÉ³Û:

´Ý³Ï³Ý³µ³ñ Å³Ù³Ý³ÏÇ Ï³ñÇù Ï³Û, áñå¿ë½Ç
³Û¹ Ñá·»íÇ×³Ï¿Ý ¹áõñë ·³Ûª ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ßÇÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ Ï³ï³ñáõÇÝ:

úÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñáõ»ó³Ý ï³ñµ»ñ áõÕ-
ÕáõÃ»³Ùµ: Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ïñ³Ù³¹ñáõ»ó³õ Ù³ñ¹³ëÇ-
ñ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³É¿å Ñ³ë³õ
29 Ñá·ÇÝáó Ñ³Û ÷ñÏ³ñ³ñÝ»ñáõ çáÏ³ï ÙÁ, áñ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõ³Í ³ßË³ï³Ýù ï³ñ³õ Þ³Ñ³³ñ Ã³Õ³Ù³ëÁ, áñ
÷É³ï³ÏÝ»ñáõ í»ñ³Íáõ³Í ¿ñ:

²ÝáÝù ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñ»óÇÝ ÑáÝ
»õ Ïñó³Ý 7 ¹Ç³ÏÝ»ñ ¹áõñë µ»ñ»É ÷É³ï³ÏÝ»ñáõÝ ï³-
Ï¿Ý, ¹³éÝ³Éáí µáÉáñÇÝ áõß³¹ñáõÃ»³Ý áõ ·Ý³Ñ³-
ï³ÝùÇÝ ³é³ñÏ³Ý :

ÜÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ëáëï³óáõ³Í ¿
¦Middle East Council of Churches§-Ç ÏáÕÙ¿:

àã Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝã-
å¿ë Ý³»õ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý Ï³éáÛóÝ»ñ »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ Çñ»Ýó Ï³ñ·ÇÝ Ï³ï³ñ»óÇÝ ûÅ³Ý-
¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ, áñáÝù ÝÇõÃ³Ï³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ã»Ý: ²Û¹ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹»Õáñ³ÛùÇ, áõï»ëï»-
Õ¿ÝÇ, Í³ÍÏáóÝ»ñáõ, ·ñ»Ý³Ï³Ý åÇïáÛùÇ, »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ
Ï³ÃÇ »õ ßáñÇ, »õ ÝÙ³Ý³ïÇå ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý,
áñáÝóÙáí ÏÁ ÷áñÓ»Ýù Ñá·³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ï»Ýó³Õ³-
ÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ:

Þ¿Ýù»ñáõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇÝ ÇÙ³ëïáí ÑëÏ³Û³-
Ï³Ý ·áõÙ³ñÇ Ï³ñÇù Ï³Û, áñå¿ë½Ç Ï³ñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÁ Ï³ï³ñ»É:

Ðáë å¿ïù ¿ Ýß»É Ý³»õ, áñ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ
»õ Ã»Ù»ñáõ Ù¿ç ÝáõÇñ³Ñ³õ³ùÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇÝ. ³Û¹
¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÁ ëÏÇ½µ ³é³õ ²ñ³Ù ². í»Ñ³÷³é Ñ³Û-
ñ³å»ïÇÝ Ïáãáí:

²Ù¿Ý ÇÙ³ëïáí å¿ïù áõÝÇÝù ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý,
å¿ïù áõÝÇÝù ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý, ÅáÕáíáõñ¹Á Ñá·»å¿ë
³½¹áõ³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ ÁÝÏ×áõ³Í ã¿: êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
²ëïáõ³Í³ë¿ñ ÅáÕáíáõñ¹ ¿ »õ Ï»³ÝùÁ ëÇñáÕ ¿: ²Ûë
íÇ×³ÏÇÝ Ù¿ç Ù»Ýù ï³Ï³õÇÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ïûÝ»ñÁ ÏÁ
Ýß»Ýù »õ ÅáÕáíáõñ¹Á ËáõéÝ»ñ³Ù ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ Ù³-
ïáõóáõ³Í ê. å³ï³ñ³·Ý»ñáõÝ: ä³Ûù³ñ»Éáõ ÛáÛëÁ,
Ñ³õ³ïùÝ áõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ ï³Ï³õÇÝ Ï³Ý, í»ñ³-
ßÇÝ»Éáõ »õ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñá·ÇÝ áõ å³ïñ³ëï³Ï³-
ÙáõÃÇõÝÁ Ï³Ý: Ø»Ýù Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí åÇïÇ Ï³-
ï³ñ»Ýù ³ßË³ï³ÝùÁ, ë³Ï³ÛÝ Ïÿ³ÏÝÏ³É»Ýù, áñ
ë÷ÇõéùÁ, Ã»Ù»ñÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Áëï Ï³-
ñ»ÉáõáÛÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Ý, áñå¿ë½Ç ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÁ« áñ-
ù³Ý áñ ÑÝ³ñ³õáñ ¿ ßáõï Ï³ï³ñáõÇ:

Ø»Ýù ÛáÛëáí »Ýù, áñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ×Ç·»ñáí áõ
ç³Ýù»ñáí, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ, Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
û·ÝáõÃ»³Ùµ áõ ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ³Ûë ¹Åáõ³ñáõÃ»Ý¿Ý
³É Û³ÕÃ³Ï³Ý ¹áõñë åÇïÇ ·³Ýù: ìëï³Ñ³µ³ñ Ñ³Ù-
µ»ñáõÃÇõÝ å¿ïù ¿ »õ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÏÁ Ï³ñûïÇ: Îÿ³Õû-
Ã»Ù, áñ ÅáÕáíáõñ¹Á ³Û¹ ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ûª
Ñ³Ï³é³Ï ¹³éÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, Í³Ýñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ
áõ ëáëÏ³ÉÇ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ:

Ø»ñ Ù¿ç ãÇ Ù³ñÇñ ÛáÛëÁ »õ ãÇ Ù»éÝÇñ å³Ûù³ñÇ
Ñá·ÇÝ: ÎÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù ³Û¹ ÛáÛëáí áõ ³Û¹ Ñ³õ³ï-
ùáí: ºÃ¿ ³ñ»õÝ³Ùáõï ·³Û, Ç í»ñçáÛ ³ñ»õ³Í³· ³É
åÇïÇ ÁÉÉ³Û:

Ð³ñó³½ñáÛóÁ í³ñ»ó± ²ðÞú ä²Èº²Ü

¦ä³Ûù³ñ»Éáõ ÚáÛëÁ, Ð³õ³ïùÝ àõ ì»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ä³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Î³Ý§.Ð³ñó³½ñáÛó ´»ñÇáÛ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ Ø³Ï³ñ »åë. ²ß·³ñ»³ÝÇ Ñ»ï



ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ

Զ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4, Մարտ 2023

ՀՈԳԵՒՈՐ ՃԱՄԲՈՐԴՆԵՐ ԵՆՔ
 
 Դարձեալ Մեծ Պահք։
 Դարձեալ Պահոց օրեր։
 Բուն Բարեկենդանով կը սկսին Մեծ 
Պահոց Կիրակիները եւ ոսկեայ շղթայի մը նման կը 
շարունակուին մինչեւ Ս. Յարութիւն։
 Բուն Բարեկենդանէն մինչեւ Աւագ Ուրբաթ 
եկեղեցւոյ մթնոլորտը ամբողջապէս կը փոխուի, 
Խորանի վարագոյրը սեւով կը ծածկուի, աղօթքներն 
ու շարականները կը դառնան աւելի աղաչական։
 Բուն Բարեկենդանը կու գայ յիշեցնելու 
մեզի, որ մարդը ամէն ուրախութիւն եւ բարիք ունէր 
Աստուծոյ կողմէ իրեն տրուած։ Սակայն մարդը 
կը կորսնցնէ այդ բոլորը իր անհնազանդութեան 

«Երբ դուն ծոմ կը պահես, օծէ՛ գլուխդ եւ լուա՛ երեսդ, որպէսզի մարդիկ չտեսեն 
թէ ծոմ կը պահես, այլ՝ միայն Հայրը, որ անտեսանելի է. եւ Հայրդ, որ կը 
տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս»։

Մատթէոս 6։17-18

“When you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be 
obvious to others that you are fasting, but only to your Father, who is unseen; and 
your Father, who sees what is done in secret, will reward you.” 

Matthew 6:17-18

ՈՍԿԵՂԷՆ ՀԱՄԱՐ

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ՏԱՆ ՄԷՋ

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԱՄՍԱԹԵՐԹ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
 Մարդ արարածը կ՚ապրէր Աստուծոյ հետ եւ կը վայելէր Անոր 
ներկայութիւնը։ Ոչ մէկ սահմանափակում կար։ Ունէր միայն մէկ պատուէր՝ չուտել 
չարի ու բարիի գիտութեան ծառի պտուղէն։ 
 Պատուիրանը խախտուեցաւ։ Այժմ մարդը կ՚ապրի ոչ թէ Աստուծոյ 
հետ, այլ իր ամբողջ կեանքի ընթացքին կը փորձէ գտնել ճամբան, որ զինք 
կը մօտեցնէ Աստուծոյ։ Աստուծոյ մօտենալու ճամբաներէն մէկն է՝ Մեծ Պահքի 
«Ոսկեայ Շղթան»։ 
 Պահքերէն ամէնէն երկարը Քառասնորդաց պահեցողութիւնն է։ Սկիզբ 
կ՚առնէ Բուն Բարեկենդանին եւ կ՚աւարտի Հրաշափառ Սուրբ Յարութեան։ 
Պահեցողութեան ճանապարհը կ՚ընդգրկէ եօթ օղակներ, այլ խօսքով՝ եօթ 
Կիրակիներ, որոնք հիմնուած են Աստուածաշնչական պատմութիւններու վրայ եւ 
ունին իրենց իւրայատուկ խորհուրդը։
 Մեծ պահքի առաջին Կիրակին կը կոչուի «Բուն Բարեկենդան»։ Մինչեւ 
անհնազանդութեան մեղքը, նախածնողները «առաջին պատմուճան»ով 
զարդարուած էին եւ կը ճաշակէին Եդեմի անուշահամ պտուղները եւ 
կ՚ուրախանային հրեշտակներուն հետ։ «Պարտէզին բոլոր ծառերէն համարձակ 
կեր, բայց բարիի ու չարի գիտութեան ծառէն մի՛ ուտեր» (Ծն 2.16-17)։ Բոլոր 
ծառերէն ուտելը կը խորհրդանշէ բարեկենդանը, իսկ բարիի եւ չարի գիտութեան 
ծառէն չուտելը՝ պահքը։
 Պատուիրանազանցութեան հետեւանքով նախածնողները կորսնցուցին 
բարի կեանքը, նոյն օրինակով Եկեղեցին Բուն Բարեկենդանի օրը կը փակէ 
Սուրբ Խորանի վարագոյրը։
 Երկրորդ Կիրակին, Արտաքսման Կիրակին է, որ իր անուամբ արդէն 
իսկ կը բացատրէ խորհուրդը։ Արտաքսման Կիրակին կը ներկայացնէ մեր 
նախածնողներուն անհնազանդութեան պատճառով կրած պատիժը՝ դրախտէն 
արտաքսուիլը։ Նոյն օրինակով մենք եւս աղօթքով պէտք է ներում խնդրենք 
Աստուծմէ, որպէսզի վերադարձնէ մեզի երանական կեանքին, զոր վայելեցին մեր 
նախածնողները։
 Երրորդ կիրակին կը կոչուի Անառակի Կիրակի։ Ան իր անունը ստացած 
է օրուան աւետարանական դրուագէն (Ղկ 15.1-32)։ Քրիստոս իր առակներուն 
մէջ կ՚ըսէ. «երկինքի մէջ նոյնպէս ուրախութիւն պիտի ըլլայ մէկ ապաշխարող 
մեղաւորի համար» (Ղկ 15.7)։ Աւետարանական հիմնական դրուագը, 
«Անառակ որդիի» առակն է, ուր կը պատմուի անառակ որդիին ապրած զեղխ 
ու շուայտ կեանքին ու անոր անառակութեան մասին։ Դրամի ու հարստութեան 
ամբողջական մսխումէն ետք եւ սաստիկ սովին հետեւանքով անոր 
չքաւորութենէն ետք, անառակ որդիին դարձը իր Հօր տունը՝ Ապաշխարութեան 
ամբողջական իմաստն է։ Երբ մեր կեանքի ընթացքով մենք զմեզ  կը զրկենք 
Աստուծոյ ներկայութենէն կը զգանք պակասը Աստուծոյ օրհնութեան, մենք եւս 
«անառակ որդիին» նման կը փորձենք դառնալ մեր Հօրը՝ Աստուծոյ։
 Չորրորդ Կիրակին կը կոչուի Տնտեսի Կիրակի՝ ի յիշատակութիւն 
Ղուկասու Աւետարանին մէջ պատմուող «անիրաւ Տնտես»ի առակին (Ղկ 16.1-9)։ 
Մարդ արարած իր բոլոր պարգեւները Աստուծմէ կը ստանայ, եւ այն մարդը, որ 
շնորհք կը ստանայ, այդ շնորհքին տնտեսն է եւ պարտաւոր է տնտեսին վայել 
ձեւով գործել, այլապէս կը զրկուի իր ունեցուածքէն։
Հինգերորդ Կիրակին՝ Դատաւորի Կիրակին է։ Իր անուանումը ստացած 
է, Քրիստոսի պատմած «այրի կնոջ եւ դատաւորին» առակէն (Ղկ 18.1-
8)։ Դատաւորի Կիրակին կոչ է բոլորիս, անդադար աղօթելու եւ աղօթքով 
յարատեւելու դէպի զԱստուած առաջնորդող ճանապարհէն։
Վեցերորդ Կիրակին կը կոչուի Գալստեան Կիրակի եւ կը խորհրդանշէ Տիրոջ 
առաջին եւ երկրորդ գալուստը։ Եթէ Տիրոջ առաջին գալուստը եղաւ անձայն, 
երկրորդը պիտի ըլլայ բացայայտ։ «Մեր Աստուածը պիտի գայ՝ ո՛չ թէ լուռ 
կերպով, այլ՝ իր առջեւէն՝ լափող կրակով, եւ զինք շրջապատող սաստիկ 
փոթորիկով» (Սղ 50.3)։
Եօթներորդ Կիրակին Ծաղկազարդն է։ Յիշատակն է Յիսուս Քրիստոսի 
յաղթական Երուսաղէմ մուտքին։ Յաղթական մուտքի խորհուրդով, մենք եւս 
մուտք կը գործենք տարուան ամէնէն Սուրբ Շաբաթը՝ Քրիստոսի երկրաւոր 
առաքելութեան վերջին օրերը ամփոփոխ շաբթուան։ 
Այս մտածումներով մօտենանք Մեծ Պահքի այս ոսկեայ շղթան ամբողջացնող 
Կիրակիներուն, որպէսզի ապաշխարութեամբ մաքրենք մեր սիրտն ու հոգին եւ 
պատրաստուինք Քրիստոսի Հրաշափառ Սուրբ Յարութեան։ 

Հայր Յակոբ

պատճառով եւ իր անառակ կեանքին պատճառով կը մսխէ այդ բոլոր բարիքները 
եւ կը հեռանայ Աստուծմէ։ Բարեբախտաբար սակայն կ՚անդրադառնայ 
իր կատարած սխալին եւ կ՚ունենայ յոյսը վերադարձի եւ բնականաբար 
խոստովանութեամբ ու զղջումով եւ մանաւանդ ապաշխարութեամբ վերադարձի 
ճամբան կը բռնէ դէպի իր հարազատ տունը, դէպի հարազատ իր փարախը։   
 Մեծ պահքը առիթ կու տայ մեզի, որ անդրադառնանք  մեզի տրուած 
կեանքին, որ երկնային պարգեւ մըն է։ Աստուած իւրաքանչիւրիս, ինծի եւ քեզի, 
շնորհք մը, պարգեւ մը տուած է։ Սակայն, մենք որքանո՞վ մեզի տրուածին արժէքը 
գիտենք եւ զայն կ՚իմաստաւորենք։ 
 Ի՞նչ է Քառասնօրեայ Պահեցողութեան իմաստը։ Շատ պարզ եւ յստակ, 
պահեցողութեան հիմնական նպատակը ապաշխարութիւնն է։ Այսինքն, մեր 
կեանքի ընթացքը փոխել, մեր միտքը վերանորոգել միշտ դէպի լաւը, բարին եւ 
օգտակարը։
 Մեծ Պահքը հոգեւոր ճամբորդութիւն մըն է, սակայն, պէտք է 
պատրաստուիլ այդ ճամբորդութեան համար։ Պատրաստութեան համար 
կարեւոր է, որ մթնոլորտ ստեղծենք, աղօթական կեանք ապրինք, մեղքերն ու 
սխալները ճանչնանք, խոստովանինք եւ ապաշխարութեամբ սրբագրենք սխալը, 
հեռանանք մեղքերէ եւ ամէն տեսակ ապականութենէ։ Աղօթական պահերով 
կարելի է հոգեւոր մեր կեանքը առաւել ամրացնել։ Հոգեւոր կեանքին մէջ կրնանք 
մեր խաղաղութիւնն ու հանգստութիւնը գտնել, Աստուծոյ ներկայութիւնը զգալ եւ 
մանաւանդ գիտնալ արժէքը մեզի տրուածին ու երբեք չմսխել զայն։ Այն ատեն 
միայն կրնանք  Աստուծոյ վստահութիւնը շահիլ եւ իր վարձատրութեան արժանի 
դառնալ։
 Եկէ՛ք քննենք մեր անձերը, մեր կեանքը, քննենք մեր հոգիները, թէ 
որքանո՞վ խաղաղ են, որքանո՞վ Աստուծոյ ներկայութիւնը զգալի է այնտեղ։
 Մեծ Պահոց ընթացքին չկեդրոնանանք միայն այսինչ կամ այնինչ 
ուտելիքին վրայ, թէ կարելի է ուտել թէ ոչ։ Բնականաբար, մեր եկեղեցւոյ 
հայրերը յատուկ կերպով ճշդած են կանոնները, հեռու մնալու կենդանական 
աշխարհի բարիքներէն, հեռու մնալու կերուխումէն, մարմինը տկարացնելու եւ 
հոգին զօրացնելով զերծ պահել մեղքերէն։ Այլապէս մարմինը կը տկարանայ եւ 
հոգին կը պարարտանայ մեղքերու ծանրութեամբ եւ թոյլ չի տար լաւագոյն ձեւով 
պատրաստուելու հոգեւոր ճամբորդութեան, հանդիպելու մեր Տիրոջ Յիսուս 
Քրիստոսի Հրաշափառ Յաղթանակի օրը։
Եկէ՛ք այս գիտակցութեամբ պատրաստուինք եւ կատարենք մեր հոգեւոր 
ճամբորդութիւնը, Յիսուս Քրիստոսի միջոցով հաշտուելու Աստուծոյ հետ եւ 
հասնելու սրբութեան. «Մաքուր սի՛րտ մը հաստատէ մէջս, ո՜վ Աստուած, նոր եւ 
ուղիղ հոգի դիր իմ ներսիդիս» (Սաղմոս 51.10)։ Չտկարանանք, չյուսահատինք, 
մեղաւորները փրկելու համար եկաւ Քրիստոս։
 Պատրաստութեան ընթացքին փորձենք հեռու մնալ բամբասանքէ, չար 
մտածումներէ, ուրիշին վնաս հասցնելու չար մտադրութիւններէ եւ ամէն տեսակ 
ապականութիւն սերմանող արարքներէ։
 Հոգեւոր իսկական ճամբորդներ դառնանք եւ փորձենք այնպիսի 
հնարքներ գտնել Աստուծոյ վստահութիւնն ու բարեկամութիւնը շահելու։
 Բարի եւ հեզասահ ՀՈԳԵՒՈՐ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆ։
 Շնորհաւոր Բարեկենդան
 Բարով հասնինք Ս. Յարութեան։

Բաբգէն Արքեպիսկոպոս



ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՐԸ ԿԸ ԽՕՍԻՆՄԵՐ ՀԱՅՐԵՐԸ ԿԸ ԽՕՍԻՆ

ԿԱՏԱՐԵԼԻՈՒԹԵԱՆ ՀԱՍԱԾՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՏԱՆԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ
 
ՀԱՐՑՈՒՄ.- 
 Կրնա՞յ ըլլալ, որ շնորհք ունեցող մարդը մեղանչէ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.-
 Եթէ անհոգութեամբ ապրի, անտեսէ ու անտարբեր գտնուի, ապա անշուշտ որ կը սայթաքի ու կը մեղանչէ։ 
Որովհետեւ թշնամիին ուժերը ո՛չ կը թուլնան եւ ոչ ալ պատերազմելէ կը դադրին։ Ահա թէ ինչո՛ւ դուն ալ երբեք 
զԱստուած օգնութեան կանչելէ պէտք չէ դադրիս, որովհետեւ անտարբերութեան պատճառով կրած վնասդ կրնայ 
շատ մեծ ու ծանր ըլլալ։

ՀԱՐՑՈՒՄ.- 
 Մարդուն անկումէն ետք արդեօք շնորհքը կը մնա՞յ։
ՊԱՏԱՍԽԱՆ.-
 Աստուծոյ կամքն է, որ մարդ վերստին կեանքի կոչուի։ Աստուած միշտ մարդ արարածը զղջումի եւ 
գիտակցութեան կը հրաւիրէ։ Եթէ շնորհքը կը մնայ՝ ապա հիմնական մէկ նպատակի համար, որպէսզի լուրջ 
աշխատանքի մղէ քեզ եւ ապաշխարութեամբ հեռանաս այն բոլոր սայթաքումներէն, որոնց միջոցով մեղանչեցիր։ 

ՀԱՐՑՈՒՄ.- 
 Արդեօք կատարելութեան հասածնե՞րն ալ կ՚ենթարկուին դժուարութիւններու եւ պատերազմներու, թէ՞ 
ամբողջովին զերծ կը մնան մտահոգութիւններէ եւ մտավախութիւններէ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆ.-
 Թշնամին բնաւ չի՛ դադրիր պատերազմելէ։ Սատանան անգութ է, ծայր աստիճան կ՚ատէ մարդը, եւ այդ 
պատճառով ալ ան բնաւ չի դադրիր մարդոց դէմ պատերազմելէ։ Սակայն յստակ է, թէ ան բոլորին վրայ նոյն կերպով 
չի յարձակիր։
 Պալատական իշխաններն ու ազնուականները իրենց տուրքը կայսեր կը վճարեն։ Եւ այդ դիրքին վրայ 
եղողը իր առատ եկամուտէն կը վճարէ առանց դոյզն իսկ ազդուելու կամ վնաս կրելու։ Այն անձը, որ ողորմութիւն 
կու տայ, երբեք այնպէս չ՚զգար թէ ան կը վնասէ։ Նոյնպէս ալ Սատանան այս երեւոյթը՝ ոմանց վրայ չյարձակիլը 
յաւելեալ առատութիւն մը կը համարէ եւ ոչ թէ վտանգ կամ վնաս։ Բայց կրնայ շատ աղքատ մարդ մը ըլլալ, նոյնիսկ 
առօրեայ իր կենսական պէտքերէն զրկուած, իր տուրքերը չկարենալ վճարելուն պատճառով ան ծեծի ու չարչարանքի 
կ՚ենթարկուի եւ իր ժամանակը կ՚անցընէ շարունակ կրկնուող հարուածներն ու ոտնձգութիւնները համբերութեամբ 
տանելով ու կրելով։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ, ան կը տոկայ եւ չի մեռնիր։ Մինչ ուրիշ մը, գլուխը կտրուելու 
հրաման արձակուելով, անմիջապէս կը կորսուի։ Ոմանք դառնօրէն յարձակումներու կ՚ենթարկուին եւ մեղքերու 
յորձանուտներուն մէջ կը տարուբերին, սակայն հաւատքի մէջ աւելի կը հաստատուին եւ պատերազմելու համար 
յաւելեալ իմաստութիւն եւ ճկունութիւն ձեռք կը ձգեն։ Անոնք կ՚արհամարհեն չարին զօրութիւնը եւ այդ կողմէ չարին 
ենթակայ չեն ըլլար, որովհետեւ պաշտպանուած կ՚ըլլան իյնալէ եւ արթուն կերպով կը հսկեն՝ հասնելու համար իրենց 
փրկութեան։ Քանի որ անոնք երկար ժամանակ պատերազմի ճամբով մարզուեցան՝ դէմ դնելու մեղքին ու չարին, լայն 
փորձառութիւն ձեռք ձգեցին, եւ Աստուծոյ ներկայութեան արժանացած ըլլալուն համար, Իրմով է, որ կ՚առաջնորդուին 
եւ խաղաղութեան մէջ կ՚ըլլան։

Մեծն Սուրբ Մակար

ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԵԱՆ ՄԵԾՈՒԹԻՒՆԸ

«Որովհետեւ՝ ով որ իր անձը կը բարձրացնէ՝
պիտի խոնարհի, իսկ ով որ իր անձը

կը խոնարհեցնէ՝  պիտի բարձրանայ»:
(Ղկ 14.11)

 Այսպէս արտայայտուեցաւ մեր Տէրը Յիսուս 
Քրիստոս երբ տեսաւ մարդիկ իրար անարգելով կը 
մտածէին, թէ ինչպէս կրնան պատուոյ տեղերը գրաւել:
 Մեր Փրկչին այս խօսքը կրնայ մեզի 
տարօրինակ թուիլ եւ կամ անըմբռնելի, որովհետեւ 
շատերս պիտի մտածենք, թէ ինչպէս մէկը իր Ես-ը 
խոնարհ պահելով, կրնայ բարձր դիրքերու հասնիլ այս 
աշխարհի վրայ: Իրաւացի է եղած մտածողութիւնը, 
բայց ոչ արդարացուցիչ, այսինքն՝ ճիշդ է այդպէս 
մտածել բայց արդար չէ մեր մտածումը, որովհետեւ 
խոնարհութեան մասին մեր ըմբռնումը շատ անգամ 
սխալ է ու հեռու ճշմարտութենէն:
 Պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով 
հրեայ ժողովուրդին կողմէ սկսաւ խոնարհութիւնը 
ճանչցուիլ որպէս առաքինութիւն: Անոնք, ինչպէս 
որ ամբողջ չաստուածներուն մէջէն կրցան ճանչնալ 
մէկ Աստուծոյ գաղափարը, կրցան նաեւ վերլուծել 
խոնարհութեան իսկական իմաստը: Այդ օրերուն 
քահանայապետ մը ըսած է, թէ «խոնարհութիւնս 
իմ բարձրացումս է, իսկ բարձրացումս իմ 
խոնարհութիւնս»: Աւելի ուշ խոնարհութիւնը առաւել ես 
ճանչցուեցաւ որպէս առաքինութիւն ու տիեզերական 
ճշմարտութիւն մը դարձաւ երբ Քրիստոս ալ 
յայտարարեց ըսելով. «Ձեր վրայ առէք իմ լուծս 
եւ ինձմէ սորվեցէք, որովհետեւ հեզ եմ եւ սրտով 
խոնարհ» (Մտ. 11:29)։
 Վերոյիշեալ բնաբանով, Յիսուս կու գայ մեզ 
զգուշացնելու  ՀՊԱՐՏՈՒԹԵՆԷՆ, որ մարդկային 
նկարագրի ամէնէն յոռի ու աւերիչ երեսներէն մէկն է:
 Հպարտութիւնը  կը նուաստացնէ մարդուն 
արժէքը, աժան կը դարձնէ մարդկութիւնը: Այդ իսկ 
պատճառով Քրիստոս կու գայ ուղղելու մարդուն 
կեանքը։ Հպարտութեան մեղքէն սրբուելու ու այդ 
մեղքէն հեռանալու բանալին է, որ կու տայ Քրիստոս։ 
Այդ բանալին ԽՈՆԱՐՀՈՒԹԻՒՆՆ է։
 Քրիստոս իր անձին օրինակով ցոյց տուաւ 
խոնարհութեան ճշմարիտ ձեւը: Աստուածորդին ձգեց 
իր երկնային գահը։ Աշխարհ եկաւ, իբրեւ մարդ, 
մարդկութիւնը փրկելու մեղքի տիղմէն։ Քարոզեց, 
հրաշքներ կատարեց եւ հեզութեամբ ընդունեց Խաչի 
մահը։ Այլ խօսքով, խոնարհութեամբ կատարեց Հօր 
Աստուծոյ կամքը։ 
 Իր ծառայութեամբ օրինակ դարձաւ 
իր աշակերտներուն։ Վարդապետը, Իր Ես-ը 
խոնարհեցնելով աշակերտներուն ոտքերը լուաց, եւ 
ցոյց տուաւ գերագոյն սիրոյ օրինակը: Քրիստոսի 
խոնարհութիւնը անսահման է, ի վերջոյ, իր 
անսահմանութիւնը տեղաւորել սահմանուած կնոջ մը 
արգանդին մէջ մեզի կը յայտնէ Իր խոնարհութեան 
աստիճանը:   
 Այս բոլորը կարդալէ ետք, պահ մը հարց 
տանք մենք զմեզ ըսելով. եթէ մեծութեան գաղտնիքը 
մարդուս խոնարհութեան մէջ է, ինչպէ՞ս մարդ կրնայ 
խոնարհիլ։

1. Խոնարհ միտք ունենալով: 
Խոնարհ միտք ունեցող անձը միշտ պատրաստ 
է, յօժար է յառաջդիմելու: Ան չի գոհանար չի 
բաւարարուիր, չի պարծենար իր ամբարած 
իմաստութեամբ, այլ իմաստասէր Սոկրատի նման 
կ՚ըսէ, թէ «մէկ բան գիտեմ, ու այդ ալ բան մը 
չգիտնալս է»:

2. Խոնարհ Հոգի ունենալ: 
Խոնարհ հոգի ունեցող անձը գիտէ լուռ մնալ 
այս աշխարհի բազմապիսի տառապանքներուն 
ու դժուարութիւններուն դիմաց։  Համբերատար 
գտնուելով է, որ ան կը կերտէ իր նկարագիրը:

3. Խոնարհ Սիրտ ունենալ: 
Ի վերջոյ միայն խոնարհ սիրտ ունեցող անձը կրնայ 
սիրել իր նմանները։ Անոնց ունեցած թերութիւններուն 
ու գործած սխալներուն համար չ՚արհամարհեր անոնց 
անձը, ինչպէս կ՚ընեն հպարտները, այլ զիջելով՝ իր 
ԵՍ-ը կը խոնարհեցնէ եւ իրենց օգտակար դառնալու 
համար իր ունեցած խոնարհ ՄԻՏՔՈՎ, խոնարհ 
ՀՈԳԻՈՎ ու խոնարհ ՍՐՏՈՎ տիպար օրինակ կը 
դառնայ։

 Տէր Նշան

ՅՈՎՍԷՓ ԵՒ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

 Յակոբ տասներկու որդիներ ունէր, բոլորն ալ հովիւներ էին։ Բայց ան ամէնէն շատ կը սիրէր բարի ու 
գեղեցիկ Յովսէփը։ Յակոբ անոր համար գեղեցիկ հագուստ պատրաստել տուաւ ու նուիրեց։ Եղբայրները նախանձով 
լեցուեցան անոր հանդէպ։
 Յովսէփ զարմանալի երազներ կը տեսնէր ու կը պատմէր բոլորին։ Ասոր վրայ, եղբայրները բարկացան 
ու Յովսէփը ցամքած հորի մը մէջ նետեցին, իսկ յետոյ վառեցին եգիպտացի վաճառականներուն։ Իրենց հօրն ալ 
պատմեցին՝ թէ վայրի գազան մը կերեր է Յովսէփը։

ՅՈՎՍԷՓ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ

 Յովսէփ Եգիպտոսի մէջ սկսաւ աշխատիլ մեծահարուստ մարդու մը քով։ Սակայն, օր մը զինք բանտարկեցին, 
թէեւ ան անմեղ էր։ Բանտին մէջ ընկերացաւ բանտարկեալներուն հետ, եւ սկսաւ անոնց երազները բացատրել։
 Օր մը, Փարաւոնն ալ զարմանալի երազ մը տեսաւ. ոեւէ մէկը չկրցաւ անոր բացատրութիւն տալ։ Բանտէն 
բերին Յովսէփը, որ կրցաւ բացատրել Փարաւոնի երազը։ Փարաւոնը գնահատելով Յովսէփի իմաստութիւնը, զինք 
Եգիպտոսի կառավարիչ նշանակեց։

ՅՈՎՍԷՓ ԿԸ ՓՐԿԷ ԻՐ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԸ

 Սովի տարիներ եկան։ Յակոբ իր որդիները Եգիպտոս ուղարկեց ուտելիք գնելու, որովհետեւ այնտեղ առատ 
պաշարներ կային։ Անոնք հանդիպեցան կառավարիչին, բայց չգիտցան, որ իրենց եղբայրն է։ Յետոյ, երբ Յովսէփ 
ինքզինք յայտնեց, անոնք շատ վախցան, իսկ Յովսէփ անոնց ըսաւ.
 - Մի՛ վախնաք, Աստուած այսպէս կամեցաւ, եւ ուզեց որ ձեզի օգնեմ։
Եղբայրները արագ իրենց երկիրը վերադարձան եւ ուրախութեամբ իրենց հօրը պատմեցին Յովսէփի մասին։ Անոնց 
ամբողջ ընտանիքը Եգիպտոս գնաց, հոն ապրելու։

ԳԱՆԱՏԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏԻՆ ԳՐՔՈՅԿԸ



ԱՂՕԹՔ ՍՈՒՐԲ ՆԵՐՍԷՍ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԷՆ

Երկնաւո՛ր թագաւոր, տո՛ւր ինծի Քու արքայութիւնդ՝ զոր Քեզ սիրողներուն խոստացար. Եւ զօրացո՛ւր իմ սիրտս՝ որպէսզի 
մեղքը ատեմ եւ միայն Քեզ սիրեմ եւ Քու կամքդ կատարեմ. Եւ ողորմէ՛ Քու արարածներուդ եւ ինծի՝ բազմամեղիս։

Heavenly King, grant me Your kingdom which You promised to Your beloved, and strengthen my heart to hate sin and to love 
You only and to Your will. Have mercy upon Your creatures and upon me, great sinner that I am.

Apologetics 4 Ջատագովական 4

ԳԻՏԷԻ՞Ր ԹԷ...
Պահքը եւ ծոմը առողջարար են մարմնին, որովհետեւ մարդուն մարմինը կը մաքրեն թունաւոր եւ վնասակար նիւթերէն։ 

Իսկ պահքի ընթացքին հոգեւոր կեանքը կը մաքրէ հոգին՝ թունաւոր եւ վնասակար մեղքերէն։

WHO IS JESUS?
“Who do the people say I am?” 

“Who do you say I am?” 
(Mark 8:27,29)

 
 How intruiging that such a question is actually coming from Jesus 
himself. Why would Jesus ask such a question? Because I believe, he could 
sense that people around him were perplexed because it wasn’t easy to un-
derstand his essence; it was hard to even for his disciples. 
 This question is an invitation to get to know Jesus, as the Father is 
willing to reveal his only begotten Son’s identity and nature, which is essential 
for our salvation. 
            Without getting into Christological jargon, let’s hear testimonies 
about the person of Jesus.
            Apostle Peter, who had been there since the beginning of Jesus’ 
mission, writes: “Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, to those 
who through the righteousness of our God and Savior Jesus Christ have 
received a faith as precious as ours.” (2 Pet 1:1-4; emphasis by me). 
            Apostle Paul, a convert, who used to be a fierce persecutor of 
Christ-followers and a devout Pharisee, writes: “Theirs are the patriarchs, 
and from them is traced the human ancestry of the Messiah [the Christ], who 
is God over all, forever praised! Amen. (Romans 9:5; emphasis by me).
            Pharisees, a Jewish religious sect of Jesus’ days, always questioned 
Jesus’ authority and mission. Only a couple of Pharisees are mentioned to 
be sympathizers of Jesus. They argued with him and wanted to stone him to 
death, saying: “you, a mere man, claim to be God.” (John 10:31-33; emphasis 
by me). Pharisees had gotten Jesus’ message correctly; he claimed to be God. 
            Flavius Josephus, the non-Christian Jewish historian from Jesus’ 
times, seems perplexed when describing Jesus. He writes: “Now, there was 
about this time Jesus, a wise man, if it is lawful to call him a man, for he was 
a doer of wonderful works.” (Book 18, Ch. 3; emphasis by me). 
            Francis Collins (1950 – present). Atheist turned devout Christian. 
Invented positional cloning. Took part in the discovery of the genes for cystic 
fibrosis, Huntington’s disease, and neurofibromatosis. Directed National 
Human Genome Research Institute for 15 years. Collins writes: “Did I come 
to the point of being convinced by scientific proof that God was real and that 
Jesus was the Son of God? No. [...] I never got that. And all of a sudden, I 
did.” (Emphasis by me). 
            All religions admire Jesus and speak highly of Him; some call him a 
great prophet, very dear to God, while others call him a grand master, who 
has achieved perfection and enlightenment. Even many prominent atheists 
admire Jesus’ moral teachings to be impeccable. 
            Let’s conclude with C. S. Lewis, Oxford professor and prolific author; 
famous for his The Chronicles of Narnia series, and for his apologetic Mere 
Christianity. Lewis has formulated the “Lord, liar, lunatic” theory. He says if 
we consider Jesus’ own claims about himself, such as, “He who has seen me 
has seen [God] the Father” (John 14:9), or “I and the Father [God] are one” 
(John 10:30), then Jesus must either be a lunatic, or a liar, or Lord. There 
remains no other option. Now let’s see which one of these options stands the 
test:
            Could Jesus have been a lunatic; could he be suffering from the god 
complex, a narcissistic personality disorder (NPD)? Even some renowned 
atheists would disagree with that “diagnosis”, such as Richard Dawkins, who 
calls Jesus “one of the great ethical innovators of history.” He continues to 
say, “The Sermon on the Mount is way ahead of its time. His ‘turn the other 
cheek’ anticipated Gandhi and Martin Luther King by two thousand years.” 
Hence, how could an admirable moral teacher be a lunatic or a delusional 
narcissist?     
            Lier? Who would endure the excruciating and humiliating death of 
the crucifixion for something he or she knows is not true? Not even the worst 
pathological liar would do that. 
            Lord? It’s the only choice we are left with. Think about it.
 Now that you heard what others say about Jesus, it’s time to give 
your reply to Jesus: “Who do you say I am?” (Mark 8:29)

Fr. Keghart

P.S. send us your questions concerning God and the life of faith.

Ո՞Վ Է ՅԻՍՈՒՍ
«Մարդիկ իմ մասիս ի՞նչ կ՚ըսեն. ո՞վ եմ ես։» 
«Իսկ դո՞ւք ինչ կ՚ըսէք իմ մասիս. ո՞վ եմ ես։»

(Մարկոս 8.27,29)

 Ինչքան հետաքրքրաշարժ է Յիսուսին կողմէ նման հարցում մը իր իսկ 
անձին մասին։ Նման հարցումին պատճառը, կը հաւատամ, այն էր որ Յիսուս 
նկատած էր իր շուրջիններուն շփոթը իր անձին մասին։ Արդարեւ, դիւրին չէր 
հասկնալ Յիսուսի էութիւնը, նոյնիսկ իր աշակերտներուն կողմէ։   
 Այս հարցումը հրաւէր մըն է ճանչնալու Յիսուսը, այնպէս ինչպէս որ Հայրն 
Աստուած կ՚ուզէ յայտնել մեզի իր Միածինը, որուն ճանաչողութիւնը անհրաժեշտ է 
մեր փրկութեան համար։ 
 Առանց մտնելու Քրիստոսաբանական բառամթերքի թնճուկին մէջ, եկէք 
վկայութիւններ լսենք, թէ՝ մարդիկ ի՞նչ ըսած են անոր մասին։ 
 Պետրոս առաքեալ, որ Յիսուսի տնօրինական կեանքին եւ երկրաւոր 
առաքելութեան առաջին իսկ օրէն ներկայ էր անոր կողքին, կը գրէ. «Ես՝ Սիմոն 
Պետրոս, Յիսուս Քրիստոսի ծառան եւ առաքեալը, կը գրեմ ձեզի՝ որ մեր Աստուծոյն 
եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի արդար տնօրինութեամբը արժանի եղաք մեզի հետ 
բաժնելու հաւատքը։» (Բ. Պտ 1.1-4, շեշտադրումը ինձմէ)։ 
 Պօղոս առաքեալ, դարձի եկած մը, որ ոխերիմ հալածիչն էր Քրիստոսի 
հետեւորդներուն եւ խստակրօն Փարիսեցի մը, կը գրէ. «Իրենցմէ էր որ 
մարմնաւորապէս ծնաւ Քրիստոսը, որ բոլորէն վեր եղող յաւէտ օրհնեալ Աստուած է։» 
(Հռ 9.5, շեշտադրումը ինձմէ)։        
 Փարիսեցիներ, Յիսուսի ժամանակակից հրէական կրօնական 
խմբակցութիւն մը, որոնք մեծ կասկածանքով կը հետեւէին Յիսուսի առաքելութեան 
եւ կը թերագնահատէին անոր հեղինակութիւնը։ Յիսուսի հետ վէճի մը ընթացքին, 
երբ կ՚ուզէին քարկոծել զայն, իր ըրած մէկ «հայհոյութեան» համար, ըսին Յիսուսին. 
«Բարի գործերուդ համար չէ որ կ՚ուզենք քարկոծել քեզ, այլ՝ քու ըրած հայհոյութեանդ 
համար, որովհետեւ դուն մարդ ես եւ դուն քեզ Աստուած կ՚ընես։» (Յհ 10.31-33, 
շեշտադրումը ինձմէ)։ Փարիսեցիները ճիշտ հասկցած էին Յիսուսի պատգամը։ 
           Ֆլաւիոս Յովսէփոս, ոչ-Քրիստոնեայ հրեայ պատմիչը, Յիսուսի 
ժամանակակից, շուարած կը թուի ըլլալ, երբ կը ջանայ նկարագրել Յիսուսի անձը։ 
Ան կը գրէ.- «Այդ օրերուն՝ Յիսուսը կ՚ապրէր, իմաստուն մարդ մը, եթէ կարելի զայն 
սոսկ մարդ կոչել, որովհետեւ անիկա սքանչելիքներ կը գործէր։» (ԺԸ գիրք, գլուխ Գ., 
շեշտադրումը ինձմէ))։  
    Ֆրանսիս Քոլինզ (1950-էն ցայժմ)։ Անաստուածութենէ դարձած նուիրեալ 
Քրիստոնեայ։ Հեղինակ եւ հնարիչ բազմաթիւ գիւտարարութիւններու (positional 
cloning, the genes for cystic fibrosis, Huntington’s disease, and neurofibromatosis), 15 
տարիներ եղած է տնօրէնը՝ «National Human Genome Research Institute»-ի։ Քոլինզ կը 
գրէ.- «Արդեօք գիտական ապացոյցներու ճամբո՞վ հաւատացի Աստուծոյ գոյութեան եւ 
Քրիստոս Աստուածորդին ըլլալուն. ո՛չ։ Երբէք ալ չէի հասկցած ատիկա եւ սակայն՝ 
յանկարծ ըմբռնեցի։» (շեշտադրումը ինձմէ)։
 Գալով աշխարհի կրօններուն, բոլորն ալ մեծ հիացմունքով կը խօսին 
Քրիստոսի մասին, ոմանք զայն կոչելով «Աստուծոյ շատ սիրելի մեծ մարգարէ», 
ուրիշներ՝ «մեծ ուսուցիչ մը, որ հասած է լուսաւորման եւ կատարելութեան»։ Նոյնիսկ, 
շատ մը անուանի անաստուածներ կը հիանան Յիսուսի վրայ, անոր ուսուցումները 
համարելով՝ անբասիր։      
 Եկէք եզրափակենք Օքսֆորտի դասախօս եւ բազմաբեղուն հեղինակ՝ 
Քլայվ Սթէյփըլզ Լուիսի (C. S. Lewis, նշանաւոր իր The Chronicles of Narnia եւ 
Mere Christianity գիրքով), այն փաստարկութեամբ, որ եթէ նկատի ունենանք 
Յիսուսի վկայութիւնները իր իսկ անձին մասին, թէ՝ «Ով որ զիս տեսաւ՝ Հայրը 
[Աստուած] տեսած եղաւ» (Յհ 14.9), կամ՝ «Ես եւ հայրս մէկ ենք» (Յհ 10.30), ապա 
երեք հաւանականութեանց դիմաց կը գտնուինք.- մտային խանգարման տէր անձ, 
խաբեբայ եւ կամ՝ նոյնինքն Տէր Աստուած։ Եկէք տեսնենք, թէ՝ ասոնցմէ ո՞ր մէկը կը 
դիմանայ տրամաբանութեան փորձին։ 
 Յիսուս կրնա՞ր, արդեօք, մտային խանգարման տէր անձ մը ըլլալ։ 
Նոյնիսկ շատ մը նշանաւոր անաստուածներ համաձայն պիտի չըլլային նման 
«ախտաճանաչումի» մը։ Օրինակ՝ Ռիչըրտ Տոքինզ, Յիսուսը կը համարէ՝ 
«պատմութեան մեծագոյն բարոյական նորաբերներէն», որուն «Լերան Քարոզ»ը 
ներշնչման աղբիւր եղած է եւ 2000 տարիով կանխած է Կանտին եւ Մարթին Լութըր 
Քինկը։ Հետեւաբար, կարելի՞ է, որ նման անձ մը մտային խանգարումի տէր մէկը 
ըլլայ։   
 Խաբեբա՞յ։ Ո՞վ պատրաստ պիտի ըլլար իր մէկ սուտին համար յանձն առնել 
խաչելութեան սահմռկեցուցիչ եւ նուաստացուցիչ մահը։ Ո՛չ իսկ մեծագոյն խաբեբան։ 

 Տէր Աստուա՞ծ։ Միակ այլընտրանքն է։ Խորհէ՛ այս մասին։ 
 Հիմա որ լսեցինք, թէ՝ ուրիշներ ի՛նչ կ՚ըսեն Յիսուսի մասին, ժամանակն է, 
որ դուն քու անձնական պատասխանդ ունենաս Յիսուսի հարցումին. «Իսկ դո՞ւք ինչ 
կ՚ըսէք իմ մասիս. ո՞վ եմ ես» (Մարկոս 8.29)։

Հայր Գեղարդ

Յ.Գ. մեզի ուղարկեցէք Աստուծոյ եւ հաւատքի կեանքի մասին ձեր ունեցած հարցումները։



ԱՌԱԿՍ ԶԻ՞ՆՉ ՑՈՒՑԱՆԷ...
ԽՐՈԽՏ ՁԻՆ

 Ձին յոխորտալով, չ՚ուզեր հնազանդիլ հեծեալին եւ դաշտին մէջ շրջելու ատեն, դէմը 
կ՚ելլէ առիւծը, անկէ խոյս տալով, դէմը կ՚ելլէ արջը, անկէ ազատելով՝ կը հանդիպի գայլին եւ նման 
ուրիշներու։ Եւ խոնարհած, հնազանդելով, կը վերադառնայ տիրոջ, ոչ թէ խնամուելու համար այլ 
դժնդակ մահէն ազատելու։

 Այս առակին համաձայն, պարտաւոր ենք Աստուծոյ հնազանդիլ, ո՛չ միայն 
կերակրուելու համար, այլ դեւերէ եւ յաւիտենական դժնդակ մահէն ազատելու։
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Խմբագիր՝ Հոգեշնորհ Տ. Յակոբ Վրդ. Եագուպեան
3401 Olivar Asselin Montréal, Quebec H4J 1L5

Ընտրանի Ժամանակակից Աստուածաբանական Մտքի, Հատոր Ա., 
Տեսական Աստուածաբանական Հարցեր, 
Կազմող եւ խմբագիր՝ Շահէ Ծ. Վրդ. Անանեան, 
Էջմիածին, 2020:

**********
Սքանչելի է այս նախաձեռնութիւնը, որ լոյս տեսած է 2020-ին, 
Էջմիածնի մէջ:
Հայ աստուածաբանական միտքը իր աշխուժութիւնը գտած 
է եւ վերագտած է պատմութեան այն հանգրուաններուն, երբ 
թարգմանական աշխատանքները եռանդով կատարուած են: Հայ 
իմացական փորձառութիւնը, ուստի նաեւ՝ լեզուն կը խորանայ եւ 
կը նորոգուի՝ այլ փորձառութիւններու եւ անոնց բանաձեւումներուն 
իւրացմամբ, եւ ասիկա պարզ է:
Իր յառաջաբանին սկիզբը, խմբագիրը գրած է. «Ժամանակակից 
աստուածաբանական միտքը, բախելով գիտութեան եւ 
տեխնիկայի աննախընթաց ձեռքբերումներին, կանգնած է լուրջ 
վերափոխումների եւ ինչ-որ իմաստով՝ նաեւ ճգնաժամի առաջ: 
Գաղտնիք չէ, որ աշխարհում, չնայած հակակրօնական բուռն 
քարոզչութեանը, կրօնական զգացումները եւ կրօնական պահանջը 
մեծանում են: Սակայն էական է մնում մի կարեւոր հարց՝ ինչպիսի՞ 
կրօնական աշխարհայեացք է անհրաժեշտ ԻԱ. դարի մարդուն, կարո՞ղ է արդեօք գերազանցապէս 
դէպի ապագան միտուած իր կեանքով արդի մարդը իւրացնել հնագոյն ու սրբազան ակունքներից բխող 
կրօնական խորն ընկալումները...»:
Հատորաշարքին ծրագիրն է 21-րդ դարու հայ մտքին, ընդհանրապէս, եւ աստուածաբանական մտքին, 
մասնաւորաբար, մատուցել «հնագոյն ու սրբազան ակունքներից բխող կրօնական խորն ընկալումներ»ին 
կամ «Յիսուս Քրիստոսի անձով յայտնուած Ճշմարտութիւն»ին ժամանակակից «ամենատարբեր 
անհատների խորհրդածութիւններ (հասկնալ՝ աստուածաբանումներ _ ԳՔ)»:
«Ամենատարբեր անհատներ»ը ընտրուած են ըստ դատանիշի մը: Դատանիշը «ուղղափառ 
աստուածաբանութեան տեսանկիւն»էն է, ըստ որուն՝ «աստուածաբանական գիտութիւնները (...) ունեն 
իրենց գիտական խստապահանջ սկզբունքները, հաւատարմութիւնը Եկեղեցու կողմից սահմանուած 
վարդապետական հրամանակարգերին (dogma) ու հայրաբանական աւանդութիւնը: Յայտնութեան 
մեկնութիւնն ըստ այսմ պէտք է տեղի ունենայ Եկեղեցում՝ Եկեղեցո’ւ համար: Եկեղեցուց դուրս անհատական 
աստուածաբանական ձեռնարկումը վտանգում է լոկ պարզ գիտոլորտի վերածելու աստուածաբանութիւնը»: 
Արդ, ընտրուած աստուածաբանները այնպիսիներ են, որոնք «իրենց առանձնայատուկ մեթոդով ու 
մօտեցմամբ հանդերձ, ներկայացնում են այս կամ այն եկեղեցական աւանդոյթի հարուստ փորձը»:
Թարգմանուած էջերը աստուածաբանական այս կամ այն ճիւղին մէջ «առաւել յայտնի մասնագէտներ»ու 
գրութիւններ են, որոնք կը վերաբերին տեսական աստուածաբանութեան հիմնահարցերուն (մեթոդ, կրօն, 
Յայտնութիւն, Յիսուս Քրիստոս եւ կրօններ, Աստուած եւ մարդ, Աստուծոյ մասին արդի պատկերացումներ 
եւայլն): Հիմնահարցերը «քրիստոնէական ընդհանուր աստուածաբանութեան խնդիրներ»ն են, այսինքն՝ 
ունին «համաքրիստոնէական նշանակութիւն»:
Առաջին աստուածաբանը Մետրոպոլիտ Կալիստոս Ուէրն (Kallistos Ware) է: Օրթոտոքս 
աստուածաբանութեան հանրածանօթ ներկայացուցիչ մը: Նախքան թարգմանութիւնը՝ կենսագրութիւնը, եւ 
անկէ՝ «առաւել յայտնի» երկերու ցանկ մը: (Այստեղ պարտք կը զգամ հետեւեալ յիշատակումը արձանագրել, 
թէ 2010-ին Էջմիածնի մէջ լոյս տեսած է աստուածաբանին «Ուղղափառ Ուղին» գիրքը, թարգմանութեամբ 
Յասմիկ Մուրատեանի): Եւ մատուցուած է անոր «Orthodox Theology in the Twenty-first Century» (Ժնեվ, 2012) 
գրքոյկին թարգմանութիւնը՝ «Օրթոդոքս Աստուածաբանութիւնը ԻԱ. Դարում» վերնագրութեամբ: Սոյն 
թարգմանութիւնը նախ լոյս տեսած է «Էջմիածին» պաշտօնաթերթին մէջ՝ 2017 տարուայ Ա. համարին մէջ:
Երկրորդ աստուածաբանը Կարդինալ Վալտեր Կասպերն (Walter Kasper) է: Կաթոլիկ աստուածաբանութեան 
ազատականներէն: Տրուած է կենսագրութիւնը: «Առաւել կարեւոր» գիրքերը նշուած են: Ապա 
թարգմանուած է անոր «Վարդապետական Աստուածաբանութեան Մեթոդները/Միօրինակութեան Եւ 
Բազմազանութեան Միջեւ» զեկոյցը: Թարգմանութիւնը կատարուած է յօդուածին գերմաներէն եւ անգլերէն 
թարգմանութիւններուն օգտագործմամբ: Անգլերէնը նկատի առնուած է, որովհետեւ աստուածաբանը զայն 
թարգմանիչին հետ վերատեսութեան ենթարկած է («Գերմաներէն բնագիրը եւ անգլերէն թարգմանութիւնը 
որոշակի ընդհանրութիւններ ունեն հեղինակային վերատեսութեան ու լրամշակուածութեան առումով», 
բացատրուած է): Սա պատճառն է, որ հայերէնի վերածումը երկու թարգմանութիւնները օգտագործուած են: 
Սոյն թարգմանութիւնը՝ «Էջմիածին»ի 2017 տարուայ Ե. համարին մէջ:
Երրորդ աստուածաբանը Կարդինալ Ժան Դանիելուն (Jean Daniélou) է: «Նոր Աստուածաբանութիւն» (Nou-
velle théologie) անուանումով ծանօթ շարժումին կարկառուն մէկն դէմքն էր: Շարժումին «գաղափարական 
առանցքը քրիստոնէական հաւատը նոր ժամանակների ոգուն եւ բարքերին համապատասխան քարոզելն 
էր՝ հաշուի առնելով հումանիտար եւ ճշգրիտ գիտութիւնների ձեռքբերումներն ու զարգացումները»: Ունինք 
կենսագրութիւնը, եւ անոր «մի քանի հիմնական երկերի» մատենագիտութիւնը: Թարգմանուած է «Կրօնների 
Աստուած» վերնագրեալ Ա. Գլուխը անոր «Dieu et Nous» գիրքին: Սոյն թարգմանութիւնը կատարուած է գրքի 
անգլերէն թարգմանութեան օգտագործումով:
Չորրորդ աստուածաբանը Կարդինալ Եոզէֆ Ռաթցինգերն (Jospeh Ratzinger) է, որ ներկայիս հանգստեան 
անցած է իբրեւ Բենեդիտոս ԺԶ Պապ: Ըստ բացատրութեան, «արդի կաթոլիկ աստուածաբանութեան 
նշանաւոր ներկայացուցիչների շարքում (...) հիմնաքարային ու կարեւոր դերակատարութիւն ունի» 
ան: Հայրաբանական աստուածաբանութեան ժառանգորդ: Կենսագրութիւնը եւ ցանկ անոր երկերէն 
«մի քանի»ին (15 անուն երկեր): Թարգմանուած են (հաւանաբար գերմաներէնէ) անոր «Ներածութիւն 
Քրիստոնէութեան. Դասախօսութիւններ Առաքելական Հանգանակի Վերաբերեալ» Գ.-Ե. Գլուխները 
(«Հաւատքի Աստուած Եւ Փիլիսոփաների Աստուած», «Աստծոյ Դաւանութիւնը Ներկայ Ժամանակներում», 
«Հաւատ Առ Եռամիասնական Աստուած»): Սոյն թարգմանութիւնը՝ «Էջմիածին»ի 2017 տարուայ Է. համարին 
մէջ:
Հինգերորդ աստուածաբանը Մետրոպոլիտ Պաուլոս Մար Գրեգորիոսն (Paulos Mar Gregorios) է: 
Հնդկաստանի Ասորի Ուղղափառ Եկեղեցւոյ միտքերէն, որ «ներշնչեց քրիստոնէական հնագոյն, 
աւանդական արժէքներով»: Մատուցուած է կենսագրութիւնը եւ անոր «գրքերի մատենագիտութեան 
մի ընտրանի»: Թարգմանուած են անոր «A Human God» գիրքի Ա. եւ Գ. Գլուխները («Ո՞վ Է Աստուած. 
Արեւելաքրիստոնէական Մօտեցում», «Աստծու Մահը. Աստուած-ճանաչողութեան Խնդրին Ուղղուած 
Ուղղափառ Մօտեցման Փորձ»): Սոյն թարգմանութիւնը՝ «Էջմիածին»ի 2019 տարուայ Ա. համարին մէջ:
 
Վեցերորդ աստուածաբանն է Կարդինալ Էյվըրի Դալըս (Avery Dulles): Կամրջում մը Աւետարանական 
(իր ընտանեկան գիծը) եւ Կաթոլիկ աստուածաբանութեան: Տրուած են անոր կենսագրութիւնը եւ 
առանձնացուած՝ ցանկ մը անոր «կարեւոր մենագրութիւններ»էն: Թարգմանուած են անոր «Models of 
Revelation» գիրքին Ժ. եւ ԺԱ. Գլուխները («Քրիստոս՝ Յայտնութեան Գագաթնակէտը», «Յայտնութիւնը Եւ 
Կրօնները»): Սոյն թարգմանութիւնը՝ «Էջմիածին»ի 2017 տարուայ Զ. համարին մէջ: Թէեւ՝ մոռացութեամբ մը 
«Ներածութիւն»ին մէջ նշուած է, թէ առաջին անգամ է, որ լոյս կը տեսնէ:
Եօթներորդ աստուածաբանն է Հայր Մաթթա Ալ-Միսքին (Matta El Meskeen): Ղպտի Ուղղափառ վանահայր: 
«Հայր Մաթա ալ-Միսքինի աստուածաբանութեան բնորոշ է հոգեւոր կեանքի, Արեւելեան Ուղղափառ 
հոգեւոր աւանդոյթների ու անապատական հայրերի իմաստութեան իւրայատուկ համադրումը», 
բացատրուած է: Մատուցուած է կենսագրութիւնը: Գրականութեան ցանկ չկայ. միայն յիշուած է, թէ «թողել 
է աստուածաբանական հարուստ ժառանգութիւն, որն ամփոփուած է 50-ից աւելի գրքերի ու գրքոյկների, 
ինչպէս նաեւ հարիւրաւոր յօդուածների տեսքով»: Նշուած են անոր «երկու, առաւել կարեւոր» գիրքերը՝ «The 
Communion of Love»ը եւ «Orthodox Prayer Life:The Interior Way»ը: Թարգմանուած է անոր «The Essence of 
God’s Kingdom» գրքոյկը («Աստծոյ Արքայութեան Էութիւնը»): Սոյն թարգմանութիւնը՝ «Էջմիածին»ի 2017 
տարուայ Ժ. համարին մէջ:
Հատորը ունի թէ’ էջերու տակ ծանօթագրութիւններ եւ թէ՝ գիրքին վերջաւորութեան: «Անձնանունների 
Ցանկ»ով եւ «Սուրբգրային Տեղիների Ցանկ»ով կ’աւարտի հատորը: Բովանդակութիւնը՝ սկիզբն է:
Խմբագիրը հատորին հրատարակութեան առիթով իր ուրախակցութիւնը յայտնած է «թարգամանիչ-
գործընկերներին»: Արդար պիտի ըլլար անոնց անուններուն յիշատակուիլը:
Անշուշտ հասկնալի է, աստուածաբաններու ընտրութիւնը ըստ «Ուղղափառ աստուածաբանութեան 
տեսանկիւն»ին, սակայն կան ժամանակակից Աւետարանական աստուածաբաններ, առանց որոնց՝ եթէ ոչ 
անկարելի, գէթ շատ դանդաղ պիտի ըլլար ամրափակ աւանդութիւններու հարկադրուիլը՝ վերամտածելու 
եւ վերարժեւորելու սեփական ժառանգութիւնը: Ամէն կողմէ խուժող մարտահրաւէրներուն հետ չափուիլ է 
պէտք: Բայց չափուելէ առաջ՝ պայման է հասնիլ չափուելու: Կը յիշեմ Կարապետ Եպս. Տէր Մկրտչեանը, 
որ համարձակութիւնը ունեցաւ իր ուսուչապետին՝ Ադոլֆ ֆոն Հառնաքի «Քրիստոնէութեան Իսկութիւնը» 
վերնագրով դասախօսութիւններուն միտքերը ըստ պատշաճութեան փոխադրելու (գրեթէ յարասաբար) մեր 
մտածողութեան մէջ, թէեւ ժամանակը չունեցաւ ծրագիրը լրումին հասցնելու:
Եւ հիմա՝ խանդավառ կը սպասենք յաջորդ հատորները:

Գառնիկ Աւագ Քահանայ

• Որո՞նք են մեր նախածնողները։ 
 Մեր նախածնողներն են 
Ադամն ու Եւան, որոնցմէ սերեցաւ ամբողջ 
մարդկութիւնը։

• Ո՞ւր էր մեր նախածնողներուն 
բնակավայրը։
 Անոնց բնակավայրը դրախտն էր, 
որ ամէն տեսակ պտղատու ծառերով լեցուն 
գեղեցիկ պարտէզ մըն էր։

• Մեր նախածնողները ինչպէ՞ս 
մեղանչեցին։
 Անոնք Աստուծոյ արգիլած 
պտուղը ուտելով՝ անոր պատուէրին դէմ 
անհնազանդ գտնուեցան։

• Ի՞նչ կը կոչուի այդ արգիլուած պտուղին 
ծառը։
 Այդ ծառը կը կոչուէր չարն ու 
բարին գիտնալու ծառ (ծառ գիտութեան 
բարւոյ եւ չարի)։

• Ինչպէ՞ս գործեցին այդ մեղքը։
 Նախ Եւան մեղանչեց, երբ կերաւ 
այդ արգիլուած պտուղէն՝ սատանայէն 
թելադրուելով։

• Ի՞նչ էր սատանային թելադրութիւնը։
 Սատանան օձի կերպարանքով 
երեւցաւ Եւային եւ ըսաւ. «Եթէ այս պտուղէն 
ճաշակես՝ աստուած պիտի ըլլաս»։

• Ինչո՞ւ համար սատանան այս 
խաբեբայութիւնը ըրաւ։
 Սատանան այս խաբեբայութիւնը 
գործեց, որպէսզի իր կորսնցուցած երկնաւոր 
վայելչութիւնը մարդիկ չվայելեն։

Անէ՛ծքըդ, Հայր, փոխեց սոկիս մութ պըղինձի.
Բայց քանի որ շամբուշ կուռք մը պէտք էր ինծի՝
Ես պըղինձով ալ պատարանքնե՛րըս ձուլեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, դարձուց նաշի՛հըս սեւ հացի.
Բայց քանի որ սեղան մը շուայտ պէտք էր ինծի՝
Ես սեւ հացով ալ հեշտ պատա՛ռըս ծամեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, փոխեց կընդրո՛ւկս անարգ գուղձի.
Բայց քանի որ ըզգլխանք մը պէտք էր ինծի՝
Ես այդ գուղձով ալ երազնե՛րըս ծըխեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, պերճ պատմուճանս դարձուց քուրձի.
Բայց քանի որ կուշտ վայելք մը պէտք էր ինծի՝ 
Ես այդ քուրձովն ալ կուշտիս հե՛ւքը ծածկեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, ճրագըս դարձուց ճայրոտ բոցի. 
Բայց քանի որ հըրայրք մը տենդ պէտք էր ինծի՝
Ես այդ բոցովն ալ շիլ աչքե՛րըս վառեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, գոհար քարերս դարձուց խեցի.
Բայց քանի որ գիրկ մը գըրգանք պէտք էր ինծի՝
Թամարներու կուրծքէն զանոնք ես կախեցի:

Անէ՛ծքըդ, Հայր, ցուպս ալ դարձուց բարկ խայթոցի,
Որ արիւնեց զիս խածուածքով պատիժ օձի.
Բայց քանի որ ապրիլ մը կար, ա՜հ, վա՜յ ինծի,
Աղտոտ խոզի երամակներ արածեցի...

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ

ԱՆԱՌԱԿԸ
Եղիշէ Արք Դուրեան

• Եւան խաբուեցա՞ւ։
 Այո՛ Եւան այս սուտ խօսքէն խաուեցաւ 
եւ պտուղը ուտելէ ետք, Ադամին ալ տուաւ, եւ ան 
կերաւ։

• Ի՞նչ եղաւ մեր նախածնողներուն 
անհնաազանդութեան հետեւանքը։
 Հետեւանքը եղաւ այն՝ որ անոնք 
Աստուծոյ կողմէ պատժուեցան ու հեռացուեցան 
իր ներկայութենէն։

• Ի՞նչ պատիժ ստացան։
 Աստուած անոնց ըսաւ. «Հող էիք 
եւ հող դառնաք», եւ զանոնք դրախտէն դուրս 
վռնտեց։

• Ուրիշ պատիժ ալ կրեցի՞ն։
 Անոնք նաեւ կորսնցուցին իրենց 
անմեղութիւնը, եւ ունեցան թէ՛ մարմնաւոր եւ թէ՛ 
հոգեւոր թշուառութիւններ։ 

• Որո՞նք են մարմնաւոր թշուառութիւնները։
 Մարմնաւոր թշուառութիւններն են՝ 
տառապանքը, հիւանդութիւնը եւ մահը։

• Որո՞նք են հոգեւոր թշուառութիւնները։
 Հոգեւոր թշուառութիւններն են՝ 
Աստուծոյ արքայութենէն զրկուիլը եւ դժոխքի 
դատապարտուիլը։

• Միայն մեր նախածնողնե՞րը պատժուեցան։
 Մեր նախածնողներուն այս յանցանքն 
ու պատիժը փոխանցուեցաւ նաեւ իրենց 
սերունդին, այդ իսկ պատճառով ամէն մարդ իր 
մօրմէն այս յանցանքով կը ծնի։

• Ի՞նչ կը կոչուի այս մեղքը։
 Այս յանցանքը ադամական կամ 
սկզբնական մեղք կը կոչուի, եւ կը ջնջուի միայն 
Սուրբ Մկրտութեամբ։

* * *

Օրհնութի՜ւնդ, Հայր, փշրած եմ կուռքս անհանճար՝
Որ զիս խաբեց չարաչար.

Ա՜լ չեմ մօտիր այն սեղանին ես երբեք
Որ զիս լըքեց սովաբեկ:

Օրհնութի՜ւնդ, Հայր, ըզգըլխանքիս անդունդին
Չափած եմ խո՛րքը մըթին.

Ա՜լ կը սոսկամ այն վայելքէն՝ որ կիրքի
Ամպրոպներով կը մրըրկի:

Օրհնութի՜ւնդ, Հայր, բոցը մարած է հրայրքիս՝
Որ մոխրակոյտ մ'ըրաւ զիս.

Ա՜լ գիրկէդ զատ տեղ մը չունիմ ապահով՝
Ուր թաղուիմ պի՛նդ գորովով:

Օրհնութի՜ւնդ, Հայր, խոզի լըպիրշ ախտերէն
Ա՜լ սըրբըւած է հոգիս.

Վարձկանդ ըլլամ, ըզքեզ պաշտեմ, դու նորէն 
Իբրեւ Աստուած օրհնէ՜ զիս:
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Azerbaijan threatened Artsakh with “tougher 
and sharper steps,” President Harutyunyan says 

at Security Council meeting

STEPANAKERT — On March 6, President 
of the Artsakh Republic Arayik Harutyunyan 
convened an extended meeting of the Security 
Council with the participation of the political 
forces of the National Assembly and heads of 
regional administrations.

Before starting the meeting, the attendees 
observed a moment of silence to honor the 
memory of the policemen of the Ministry of 
Internal Affairs of the Artsakh Republic who 
died as a result of the Azerbaijani sabotage on 
March 5, after which President Harutyunyan 
made a statement.

According to the Head of the State, Art-
sakh offi cials met with the Azerbaijani side on 
February 24 with the mediation and presence 
of the command staff of the Russian peace-
keeping contingent deployed in Artsakh in 
order to discuss the humanitarian and infra-
structural issues arising from the situation. An 
agreement was reached regarding the second 
meeting, which took place on March 1 under 
the leadership of Security Council Secretary 
Samvel Shahramanyan. Four issues were on 
the agenda of the meetings: unblocking of the 
Lachin Corridor, restoration of electricity sup-
ply from the Republic of Armenia to Artsakh, 
uninterrupted supply of natural gas, and re-
exploitation of the Kashen mine.

“During the second meeting, the repre-
sentative of Azerbaijan attempted to discuss 
political topics using the word “integration”, 
but Mr. Shahramanyan prevented that, say-
ing that if they should discuss political issues, 
it should be the topic of recognition of the 
independence of Artsakh by Azerbaijan. He 
added that they are not authorized to discuss 
political issues and cannot discuss such issues 
at this meeting,” Harutyunyan noted.

According to the President, after that, 
the Azerbaijani side conveyed through its 
channels that either we accept the integra-
tion policy, or there will be no solution to the 
existing problems, on the contrary, there will 
be tougher and sharper steps.

“We did not accept, we do not accept, 
and today I want to state again that it is not 
only a decision of the Security Council, but 
the overwhelming majority of our people ac-
cept that we will not deviate from our right 
to independence and self-determination. And 
that means that in the near future we will 
have various developments, situations that we 
have to face. We choose to either continue the 
struggle that we have embarked on, or if there 
are such moods in the public that we should 
accept the proposal presented by Azerbaijan, 
then they have the opportunity to speak up 
within the scope of their civil rights and say 
that the path we have chosen is wrong, try to 
shape those moods, and form a new govern-
ment in the country. But since we have chosen 
the path of struggle, please fi rst of all respect 
our decision and do not react to any such phe-
nomena and do not attach any internal polit-
ical implications,” said the President.

Touching upon the tragic case of the kill-
ing of police offi cers of the Ministry of Inter-
nal Affairs of the Artsakh Republic as a result 
of an Azerbaijani sabotage on March 5, the 
President of the Republic noted that, unfortu-
nately, such provocations are not excluded in 
the near future.

“We must realize the fact that we have to 
struggle for a long time and within the frame-
work of that struggle there will be such situa-
tions, and we should take preventive meas-
ures. I have discussed our problems with the 
State Minister and today I want to instruct 
the Government by the decision of the Secur-
ity Council to develop a program in the direc-
tions of food security and energy security, as 
we have to calculate all scenarios,” said Arayik 
Harutyunyan. At the meeting of the Security 
Council, Defence Minister Kamo Vardanyan 
delivered a report on the operational situa-
tion. Subsequently, there was an exchange of 
ideas, and a number of decisions were made as 
per the agenda.

(Armradio)

Continued on page E2

Three Artsakh policemen killed in 
Azeri ambush

Ruben Vardanyan sacked as state minister

STEPANAKERT—Artsakh 
President Arayik Harutyunyan 
has announced that Prosecutor 
General Gurgen Nersisyan will 
replace Ruben Vardanyan as 
State Minister.

Harutyunyan announced 
Vardanyan’s removal in a tele-
vised address on February 23.

“I am grateful to Mr. Var-
danyan for the fact that, in both 
friendship and professional re-
lations, he always tried to share 
responsibilities with me to the 
maximum extent and did not 
try to put [pressure] on me by 
citing constitutional norms,” 
Harutyunyan said.

In the week following Var-
danyan’s dismissal, offi cial rep-
resentatives from Artsakh and 
Azerbaijan held two meetings. 
The meetings, held on February 
25 and March 1, were the first 
since the start of Azerbaijan’s 
blockade of Artsakh.

O n  M a r c h  1 ,  L u s i n e 
Avanesyan, spokesperson for the 
Artsakh president, said that the 
representatives discussed “hu-
manitarian and infrastructural 
issues.” Specifically, they ad-
dressed the restoration of move-
ment along the Lachin Corridor 
and electricity and gas supply 
from Armenia to Artsakh.

The Azerbaijani side said 
that the representatives dis-
cussed the “reintegration of Ar-

menian residents living in the 
Karabagh region into the Re-
public of Azerbaijan.” They said 
that the head of the committee 
investigating illegal mining in 
Artsakh attended the meeting. 
They did not mention the lifting 
of the blockade of Artsakh.

President Harut yunyan 
ruled out “any integration pro-
cess with Azerbaijan” during a 
cabinet meeting on March 1 an-
nouncing Nersisyan’s appoint-
ment. “However, this does not 
mean that we will avoid con-
tacts to solve problems of an 
infrastructural and humanitar-
ian nature,” he said.

Azerbaijani authorities had 
been critical of Vardanyan’s ap-
pointment as State Minister, 
accusing him of having been ex-
ported from Russia to Artsakh to 

serve Russian interests. On Feb-
ruary 18, just days before Var-
danyan’s dismissal, Azerbaijani 
President Ilham Aliyev said that 
Azerbaijan would refuse to ne-
gotiate with Artsakh offi cials as 
long as Vardanyan was in power.

Aliyev said that Azerbaijan 
was ready to “start practical 
communications with repre-
sentatives of the Armenian 
community in Karabagh.” “But 
we can do it only when the Rus-
sian citizen-criminal oligarch, a 
person involved in money laun-
dering in Europe, Vardanyan, is 
out of our territory,” Aliyev told 
reporters on February 18 on the 
sidelines of the Munich Security 
Conference.

Harutyunyan denied that 

STEPANAKERT — Three 
Artsakh (Nagorno-Karabagh) 
police officers were killed and 
another wounded on March 6 
in what the authorities in Step-
anakert described as an Azer-
baijani armed attack.

A statement released by 
the Karabagh police said the 
officers were ambushed by an 
Azerbaijani “sabotage squad” as 
they rode in a car outside Step-
anakert. It released a purported 
photograph of the vehicle rid-
dled with bullets.

Azerbaijan’s Defence Min-
istry claimed, for its part, that 
the ca r smug gled weapons 
from Armenia and that a shoot-
out broke out after Azerbaijani 
military personnel tried to stop 
and check it. The Azerbaijani 
side suffered casualties in the 
fi refi ght, it said without giving 
any numbers.

The Ka rabagh premier, 
Gurgen Nersisian, fl atly denied 
the claim, accusing Baku of 
misleading the international 
community. He said the vehicle 
was travelling in the opposite 
direction than what’s alleged 
by Azerbaijan.

The sole h ig hway con-
necting Karabagh to Armenia 
has been blocked by Azerbaijani 
government-backed protesters 
since December 12.

Armenia condemned the 
deadly shootings as an act of “ter-
rorism” which it said was “pre-
planned and ordered by Azerbai-
jan’s supreme leadership.”

“These actions by Azerbai-
jan are a practical refutation 
of Baku’s sincerity regarding 
the establishment of peace and 
stability in the region,” the Ar-
menian Foreign Ministry said in 
a statement.

The m i n i s t r y  renewed 
Yerevan’s calls for the inter-
national community to send 
a fact-finding mission to the 
Lachin corridor and Karabagh.

Nersisian linked the deadly 
incident to Azerbaijani cease-
fi re violations alleged by Step-
anakert on Thursday and Fri-
day. Russian peacekeepers like-
wise reported on Saturday that 
the ceasefire regime was vio-
lated in two Karabagh districts.

The reported fighting fol-
lowed talks between Azerbai-
jani and Karabagh of f icials 
hosted by the commander of 
the Russian peacekeeping con-
tingent. The two sides gave dif-
fering accounts of the agenda 
and purpose of the March 3 
meeting.

Karabagh’s leadership said 
its participants discussed the 
restoration of “unimpeded” 
traffic thorough the Lachin 
corridor and Armenia’s electri-
city and natural gas supplies to 
Karabagh also blocked by Baku.

A n of f ic ia l  Azerbaija ni 
readout of the talks said, how-
ever, that they focused on the 
Karabagh Armenians’ “integra-
tion into Azerbaijan.” Stepana-
kert strongly denied that.

(RFE/RL)

Under Nikol’s rule, we’ll have a 
new war and a new capitulation — 

Ishkhan Saghatelyan

YEREVAN—During the last 
2.5 years, the opposition forces 
operating in the Republic of Ar-
menia have made at least 3 large 
attempts to get rid of the regime 
and bring the country to a stage 
of normal development. On Feb-
ruary 25, Member of Parliament 
from the “Armenia” faction 
and Chair of the ARF Supreme 
Body of Armenia discussed the 
shortcomings and successes of 
the opposition during a discus-
sion titled “The Struggle” at the 
“Bekum” youth forum.

In his words, the “Move-
ment for the Salvation of the 
Fatherland” reached the point 
where the government could 
not move freely, expand its 
activities, and announced an 
emergency election.

“The argument that if we 
had not participated in the elec-
tions, the elections would not be 
legitimate, to put it mildly, is not 
true, because 25 political forces 
participated in the elections,” 
he said, noting that the oppos-
ition did not agree with anyone 
to go elections, but considered 
the elections as an opportunity 
to get rid of the authorities.

According to Saghatelyan, 
the “Resistance” movement had 
many achievements, as well as 
shortcomings and omissions, 
from which it must learn and 
move forward.

“We have problems that we 
haven’t been able to solve yet, 
the first problem is that our 
people do not have the deep 
conviction that the current gov-
ernment is the cause of all this. 
They came to a belief that no 
matter who it was, this was go-
ing to happen, that this was fate, 
the end of the Artsakh move-
ment and the struggle was going 
to be this, so it was not possible 
to achieve the result, and they 
are not responsible for this.”

Saghatelyan expressed his 
conviction that if a national 
government comes to power, 
Armenia will defi nitely be able 
to stop the chain of these de-
feats and get the country out 
of this situation. “Under Nikol’s 
rule, we will have a new war 
and a new capitulation. Our 
main task is to seriously pre-
pare and continue the struggle, 
this government will bring new 
losses every day,” he said.

Ruben Vardanyan  and Arayik Harutyunyan
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FEDNOR INVESTING $!"#,%%% IN KUKAGAMI LAKE 
ROAD FOR WATER INFRASTRUCTURE UPGRADES

In a recent declaration made by Marc G. Serré, MP for Nick-
el Belt and Parliamentary Secretary to the Minister of Offi cial 
Languages, a new investment of $612,000 was announced that 
will be used to help the Municipality of Markstay-Warrent, that 
is located just about 40 km east of Sudbury, to upgrade its ne-
cessary infrastructure to provide much needed services to the 
existing businesses in the community. The new investment was 
announced on behalf of Patty Hajdu, Minister of Indigenous 
Services and Minister responsible for FedNor. The new water 
infrastructure will help the municipality to reach its goal of 
creating an area ready for future industrial development that 
will help its economic development.

MP Serré said: “This is an investment in the future of 
the Municipality of Markstay-Warren, the Nickel Belt region 
and all of Northern Ontario. Important infrastructure in-
vestments such as these help to generate jobs and stimulate 
local economies and pave the way for long-term prosperity 
throughout the region.”

“Today’s funding announcement is a welcome show of 
support for our community and will allow the municipality to 
extend municipal services to new businesses in the area. This 
investment from FedNor will create more economic growth 
opportunities for the people and businesses in the Markstay-
Warren area, and supports our long-term economic diversifi -
cation strategy,” said Markstay-Warren Mayor Ned Whynott.

FEDERAL INVESTMENTS IN ALBERTA’S TOURISM 
ECONOMY

The Minister of Tourism and Associate Minister of Fi-
nance Randy Boissonnault, speaking on behalf of Dan Vandal, 
Minister for PrairiesCan, made an announcement of more 
than $17.8-million of funding will be provide by the federal 
government for 50 tourism-focused projects across Alberta. 
This funding will be used to help bring in and attract more 
tourists to come and explore Alberta and the wonderful des-
tinations it has to offer. It is hoped that it will also bring more 
economic benefi ts to the communities all around and across 
the province.

“A strong tourism industry creates economic opportun-
ity and jobs in communities throughout Alberta. Our govern-
ment is investing in growing Alberta’s tourism operators and 
attractions so they can continue sharing the natural beauty, 
rich culture and unique experiences that Alberta has to offer 
to visitors from all parts of the world,” said Dan Vandal, Min-
ister for PrairiesCan.

Randy Boissonnault, Minister of Tourism and Associate 
Minister of Finance said: “As we move past the acute phase 
of the pandemic, Canada’s tourism sector is showing strong 
signs of growth. The Government of Canada’s investments in 
tourism over the last two years focused on the survival of our 
visitor economy. As we move to revival and the growth of the 
sector, we continue to provide targeted support to tourism 
businesses so they can keep delivering unforgettable experi-
ences. A fully recovered and robust tourism sector is key to 
our government’s ongoing work in building an economy that 
works for all Canadians.”

FEDERAL FUNDING FOR EV CHARGERS IN SUDBURY

In a recent press release made by Jonathan Wilkinson, 
Minister of Natural Resources, and Viviane Lapointe, MP for 
Sudbury, an investment of a $100,000 was announced to help 
fund the installation of 20 EV chargers at the Cambrian Col-
lege of Applied Arts and Technology, on its Sudbury Campus. 
This new investment is a part of Canadas larger plan to make it 
easier for all Canadians to purchase charge and drive electric 
vehicle in the Country. By increasing funding to build the ne-
cessary infrastructure, Canada is investing in its own greener 
future. The larger budget will provide Canada with $1.7-billion 
to further extend its purchase incentive program until March 
of 2025. This program will include more vehicles such as vans, 
trucks and SUV’s. Canada will also be adding 50,000 new zero-
emission vehicle (ZEV) chargers to Canada’s network.

“Through their use in electric vehicles and electric 
vehicle charging infrastructure, critical minerals play an 
important role in achieving Canada’s climate targets and re-
ducing emissions in the transportation sector. Today’s an-
nouncement is another example of how we are supporting 
Sudbury’s ongoing leadership in the global transformation to 
net zero,” said MP Lapointe.

Minister Wilkinson Minister said: “We’re making electric 
vehicles more affordable and charging more accessible where 
Canadians live, work and play. Investing in more EV chargers, 
like the ones announced today in Ontario, will put more Can-
adians in the driver’s seat on the road to a net-zero future and 
help achieve our climate goals.”

ISHKHAN GHAZARIAN

VARDANYAN... continued from page E1

he dismissed Vardanyan to ful-
fi ll Aliyev’s request. “No one can 
feel more pained by this deci-
sion than I do,” Harutyunyan 
said. Harutyunyan did not give 
a clear reason for dismissing 
Vardanyan. He said that he and 
Vardanyan shared strategic dif-
ferences on internal and exter-
nal issues.

Vardanyan held the pos-
ition of State Minister for just 
three months following his ap-
pointment by Harutyunyan in 
November 2022. The Russian Ar-
menian billionaire renounced 
his Russian citizenship last Sep-
tember and moved to Artsakh.

The powers of the state min-
ister’s office expanded signifi-
cantly during Vardanyan’s brief 
tenure. Vardanyan launched 
an operational headquarters to 
manage the state response to the 
blockade of Artsakh.

Since his dismissal, Var-
danyan has said that he will 
continue to live in Artsakh and 
pursue humanitarian initiatives.

These leadership changes 
are taking place amid Azerbai-
jan’s ongoing blockade of Art-
sakh, which surpassed 80 days 
this week. A group of Azerbai-
janis claiming to be eco-activ-
ists protesting illegal mining in 
Artsakh has closed the Lachin 
Corridor, the sole route con-
necting Artsakh and Armenia, 
since December 12. Artsakh is 
facing a humanitarian crisis, as 
imports of food and medicine 
from Armenia have come to a 
halt. Gas and electricity sup-

plies from Armenia to Artsakh 
have also been periodically 
disrupted since the start of the 
blockade, which Artsakh au-
thorities blame on Azerbaijan.

Hospitals in Artsakh have 
temporarily suspended treat-
ments due to the blockade. At 
least 750 people are awaiting 
medical treatment. A number 
of illnesses have increased in 
Artsakh since the start of the 
blockade, including a 58-per-
cent increase in heart disease, a 
36-percent increase in strokes, 
and an 11-percent increase in 
childbirth complications, ac-
cording to offi cial data.

On February 22, the Inter-
national Court of Justice (ICJ) 
ruled that Azerbaijan must 
“take all measures at its dispos-
al to ensure unimpeded move-
ment of persons, vehicles and 
cargo along the Lachin Corridor 
in both directions.”

“The disruption on the 
Lachin Corridor has impeded 
the transfer of persons of Ar-
menian national or ethnic ori-
gin hospitalized in Nagorno-
Karabagh to medical facilities 
in Armenia for urgent medical 
care. The evidence also indi-
cates that there have been hin-
drances to the importation into 
Nagorno-Karabagh of essential 
goods, causing shortages of 
food, medicine and other life-
saving medical supplies,” the 
United Nations court said.

Under the trilateral cease-
fi re agreement ending the 2020 
Artsakh War, Azerbaijan “guar-

antees traffic safety along the 
Lachin Corridor of citizens, 
vehicles and goods in both dir-
ections.”

Azerbaijani authorities de-
nied that the ICJ had ruled that 
the Lachin Corridor is closed. 
The Azerbaijani Foreign Min-
istry said that the ICJ had not 
determined that the govern-
ment of Azerbaijan is respon-
sible for the closure of the cor-
ridor.

While speaking with re-
porters in Munich, Aliyev also 
proposed the establishment of 
checkpoints along the Lachin 
Corridor.

Russian Foreign Minister 
Sergey Lavrov ruled out the cre-
ation of checkpoints along the 
Lachin Corridor while speaking 
with reporters on February 28. 
He said that the corridor must 
operate in compliance with 
the trilateral ceasefire ending 
the 2020 Artsakh War, “which 
means the need to ensure free 
movement for exclusively civil-
ian and humanitarian cargo 
and civilians.”

However, Lavrov said it may 
be “possible to use technical 
means to remove the existing 
suspicions that the corridor is 
really used for its intended pur-
pose.”

In the weeks before clos-
ing the Lachin Corridor, Azer-
baijani authorit ies accused 
Armenia of using the route to 
illegally transport mines. Last 
week, the ICJ rejected a request 
from Azerbaijan for provisional 
measures ordering Armenia to 
stop using the Lachin Corridor 
for this purpose.

(The Armenian Weekly)
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Trois policiers arméniens du Karabagh tués dans 
une embuscade azérie

S T E P A N A K E R T —
Trois officiers de police 
du Haut-Karabagh ont 
été tués et un autre a été 
blessé le 5 mars lors de 
ce que les autorités de 
Stepanakert ont décrit 
comme une attaque ar-
mée azerbaïdjanaise.

Selon un communi-
qué publié par la police du Karabagh, les agents 
sont tombés dans une embuscade tendue par un 
groupe d’azerbaïdjanais. Ils ont été pris en em-
buscade par un «groupe de sabotage» azerbaïd-
janais alors qu’ils étaient en voiture à l’extérieur 
de Stepanakert. Il a publié une photo du véhicule 
criblé de balles.

Le ministère azerbaïdjanais de la Défense 
a affi rmé, pour sa part, que la voiture trans-
portait des armes en provenance d’Arménie 
et qu’une fusillade avait éclaté après que des 
militaires azerbaïdjanais eurent tenté de l’ar-
rêter et de la contrôler. La partie azerbaïdja-
naise a subi des pertes dans la fusillade, a-t-il 
déclaré sans donner de nuance.

Le premier ministre du Karabagh, Gurgen 
Nersisian, a catégoriquement démenti cette 
affirmation, accusant Bakou de tromper la 
Communauté internationale, surtout que la 
voiture attaquée provenait de Stepanakert.

L’unique autoroute reliant le Karabagh à 
l’Arménie est bloquée par des manifestants 
soutenus par le gouvernement azerbaïdjanais 
depuis le 12 décembre.

L’Arménie a condamné la fusillade meur-
trière comme un acte de «terrorisme» qui, 
selon elle, a été «planifié et ordonné par les 
dirigeants suprêmes de l’Azerbaïdjan».

«Ces actions de l’Azer-
baïdjan sont une réfutation 
pratique de la sincérité de 
Bakou concernant l’établis-
sement de la paix et de la 
stabilité dans la région», a 
déclaré le ministère armé-
nien des Affaires étrangères 
dans un communiqué.

Le ministère a renou-
velé les appels d’Erevan pour que la communau-
té internationale envoie une mission d’enquête 
dans le corridor de Latchine et au Karabagh.

Nersisian a lié l’incident mortel aux vio-
lations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan, dé-
noncées par Stepanakert les 2 et 3 mars. Les 
soldats de la paix russes ont également signalé 
samedi que le régime de cessez-le-feu avait été 
violé dans deux districts du Karabagh.

Les combats signalés ont fait suite à des 
entretiens entre des responsables azerbaïdja-
nais et karabakhtsis accueillis par le comman-
dant du contingent russe de maintien de la 
paix. Les deux parties ont donné des comptes 
rendus différents de l’ordre du jour et de l’ob-
jectif de la réunion de mercredi.

Les dirigeants du Karabagh ont déclaré que 
les participants ont discuté du rétablissement 
de la circulation «sans entrave» dans le corri-
dor de Latchine et de l’approvisionnement en 
électricité et en gaz naturel de l’Arménie au 
Karabagh, également bloqué par Bakou.

Un compte rendu officiel azerbaïdjanais 
des pourparlers indique toutefois qu’ils ont 
porté sur «l’intégration des Arméniens du 
Karabagh dans l’Azerbaïdjan». Stepanakert a 
fermement démenti cette affi rmation.

(RFE/RL)

Suite à la page F2

Des armes ont été exportées 
vers l’Azerbaïdjan par au moins 

92 vols depuis une base militaire 
israélienne

D’autres provocations ne seraient pas exclues

STEPANAKERT—Le 6 mars, 
le président de la République 
de l’Artsakh, Arayik Harutyu-
nyan, a convoqué une session 
élargie du Conseil de sécurité 
avec la participation des chefs 
des forces polit iques et des 
administrations régionales de 
l’Assemblée nationale.

Comme l’a rapporté le Dé-
partement central de l’infor-
mation du Bureau du Président 
de la République de l’Artsakh, 
avant le début de la session, les 
participants ont observé une 
minute de silence en l’honneur 
des policiers du Ministère de 
l’intérieur de la République de 
l ’Artsakh morts à la suite du 
sabotage azéri du 5 mars. Le 
président Arayik Harutyunyan 
a fait une déclaration.

Selon le chef du pays, la 
partie Artsakh a rencontré la 
partie azérie le 24 février avec 
la médiation et la présence du 
commandement des troupes 
russes de maintien de la paix 
stationnées en Artsakh, afi n de 
discuter des questions humani-
taires et infrastructurelles de 
la situation. Ensuite, un accord 
a été conclu concernant la deu-
xième réunion, qui a eu lieu le 
1er mars, sous la direction du 
secrétaire du Conseil de sécu-
rité Samvel Shahramanyan.

Quatre questions étaient à 
l’ordre du jour des réunions : le 
déblocage du corridor de Lat-
chine, la restauration de l’ap-
provisionnement en électricité 
d’Arménie vers l’Artsakh, l’ap-
provisionnement ininterrompu 
en gaz naturel et la ré-exploita-
tion de la mine de Kashin.

«Lors de la deuxième réu-

nion, le représentant de l’Azer-
baïdjan a tenté de discuter de 
sujets politiques en utilisant le 
mot intégration, mais Samvel 
Shahramanyan l ’a empêché, 
disant que s’ils devaient discu-
ter de questions politiques, ce 
devrait être le sujet de la recon-
naissance de l’indépendance de 
l’Artsakh par l’Azerbaïdjan. Il a 
ajouté qu’ils ne sont pas auto-
risés à discuter de questions 
politiques et ne peuvent pas 
discuter de telles questions lors 
de cette réunion» a déclaré le 
président Arayik Harutyunyan.

Selon le président de l’Art-
sakh, après cela, la partie azérie 
nous a fait savoir par ses canaux 
que soit vous acceptez la poli-
tique d’intégration, soit il n’y 
aura pas de solution aux pro-
blèmes existants, au contraire, 
il y aura des étapes plus dures 
et plus nettes .

«Nous n’avons pas accepté, 
nous n’acceptons pas et au-
jourd’hui je veux réitérer que 
ce n’est pas seulement une déci-
sion du Conseil de sécurité, mais 
que l ’écrasante majorité de 
notre peuple accepte que nous 
ne dérogerions pas à notre droit 
à l’indépendance et à l’auto-dé-
termination. Et cela signifi e que 
dans un avenir proche, nous 
aurons des développements 
différents, des situations aux-
quelles nous devrons faire face. 
Nous choisissons soit de conti-
nuer la lutte que nous avons 
choisie, soit s’il y a de telles 
humeurs dans le public que 
nous devrions accepter la pro-
position présentée par l’Azer-
baïdjan, alors ils ont la possibi-
lité de s’exprimer dans le cadre 

de leurs droits civils et de dire 
que le la voie que nous avons 
choisie est mauvaise, essayez 
de façonner cette humeur, for-
mez un nouveau gouvernement 
dans le pays. Mais puisque nous 
avons choisi la voie de la lutte, 
veuillez d’abord respecter notre 
décision et ne réagissez pas à 
un tel phénomène et ne donnez 
aucune implication politique 
interne» a déclaré le président.

Se référant au cas tragique 
de l’assassinat des policiers du 
Ministère de l’intérieur de la 
République d’Artsakh à la suite 
de l’opération de sabotage azé-
rie du 5 mars, le Président de la 
République a noté que, malheu-
reusement, de telles provoca-
tions ne sont pas exclues dans 
le futur proche.

«Le fait que nous devions 
nous battre pendant longtemps 
et dans le cadre de ce combat il 
y aura de telles situations, nous 
devons en prendre conscience 
et prendre des mesures préven-
tives. J’ai discuté de nos pro-
blèmes avec le ministre d’État 
et aujourd’hui, je veux charger 
le gouvernement, par décision 
du Conseil de sécurité, d’élabo-
rer un programme dans le sens 
de la sécurité alimentaire et de 
la sécurité énergétique, car nous 
devons calculer tous les scéna-
rios» a dit Araik Harutyunyan.

Le ministre de la Défense, 
Kamo Vardanyan, a fait un rap-
port sur la situation opération-
nelle lors de la session du Conseil 
de sécurité. Ensuite, il y a eu un 
échange d’idées et un certain 
nombre de décisions ont été prises 
conformément à l’ordre du jour.

(Armenews)

TEL AVIV—Une enquête du 
journal israélien Haaretz basée 
sur les données aéronautiques 
disponibles montre que 92 avi-
ons-cargos de la compagnie 
azérie Silk Way Airlines ont at-
terri à la base aérienne d’Ovda 
en Israël au cours des sept der-
nières années.

Ainsi des quantités impor-
tantes d’armes ont été expor-
tées vers l’Azerbaïdjan par 92 
vols depuis la base militaire 
israélienne selon l’enquête de 
Haaretz publiée le 6 mars et 
signée par Avi Scharf et Oded 
Yaron.

«Au cours des deux der-
nières décennies, Israël a eu une 
alliance stratégique avec l’Azer-
baïdjan. Israël vend des armes 
pour des milliards de dollars 
au pays à majorité chiite, et en 
retour, selon des sources, l’Azer-
baïdjan approvisionne Israël en 
pétrole et assure son accès à 
l’Iran» a déclaré la source.

Selon des médias étrangers, 
l’Azerbaïdjan a autorisé le Mos-
sad à installer une unité sur son 
territoire pour surveiller les évé-
nements en Iran, voisin du sud de 
l’Azerbaïdjan, et a même préparé 
un aéroport destiné à aider Israël 
s’il décide d’attaquer les instal-
lations nucléaires iraniennes. 
Des rapports vieux de deux ans 
indiquent que des agents du 
Mossad, qui ont volé les archives 
nucléaires iraniennes, les ont 
passées en contrebande en Israël 
via le territoire de l’Azerbaïd-
jan. Selon des rapports officiels 
d’Azerbaïdjan, Israël vend depuis 
des années à Bakou les systèmes 
d’armes les plus avancés, notam-
ment des missiles balistiques, des 
systèmes de défense aérienne 
et de guerre électronique, des 
drones kamikazes et autres.

Silk Way est l’une des plus 
grandes compagnies aériennes 
de fret en Asie et, selon des 
documents officiels, elle sert 
de sous-traitant pour divers 
ministères de la Défense à tra-
vers le monde. La compagnie 
opère trois vols par semaine 
entre Bakou et l ’aéroport in-
ternational Ben Gourion avec 
des avions cargo Boeing 747, et 
l’année dernière était le troi-

sième plus grand transporteur 
de fret étranger à Ben Gourion 
en volume.

Selon les données présen-
tées pour la première fois, les 
avions IL-76 de la compagnie 
ont atterri à l’aéroport d’Ovda 
au moins 92 fois depuis 2016. 
Silk Way est l ’une des rares 
compagnies aériennes à atterrir 
à Ovda. Silk Way a même été au 
centre d’un rapport d’enquête 
des médias tchèques en 2018, 
qui alléguait que des armes in-
terdites à la vente en Azerbaïd-
jan avaient été expédiées vers 
ce pays dans le cadre d’un ac-
cord 24 heures sur 24 via Israël, 
malgré l’embargo sur les armes.

Les avions Silk Way ont 
atterri à Ovda près de 100 fois. 
Les données montrent une aug-
mentation des vols vers Bakou, 
en particulier à la mi-2016, 2020 
et fi n 2021.

Le fait que les deux pays 
voient l’Iran comme une me-
nace directe n’a fait que renfor-
cer la relation. L’Azerbaïdjan a 
déclaré son indépendance en 
octobre 1991 et Israël, l’un des 
premiers pays à reconnaître la 
nouvelle nation, a ouvert une 
ambassade à Bakou en 1993.

L’économie de l’Azerbaïd-
jan repose principalement sur 
le pétrole et le gaz et, dans 
le cadre de son alliance stra-
tégique, il est devenu le plus 
grand fournisseur de pétrole 
d’Israël. Selon les estimations, 
environ la moitié du pétrole 
importé par Israël provient 
d’Azerbaïdjan.

Dans les premières années 
de l’indépendance, l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan comptaient sur les 
arsenaux soviétiques, mais de-
puis 2016, selon l’Institut inter-
national pour la paix de Stoc-
kholm, la situation a changé, et 
maintenant Israël est respon-
sable de près de 70 % des armes 
de l’Azerbaïdjan.

De nombreu x rappor t s 
officiels, déclarations et vidéos 
d’Azerbaïdjan montrent qu’Is-
raël a exporté vers ce pays une 
très grande variété d’armes, des 
fusils Tavor aux systèmes les plus 

Adelia Petrosyan (15 ans), 
vainqueur du Grand Prix de Russie 

de patinage artistique
MOSCOU—La patineuse artistique Russe d’origine arménienne, 

Adelia Petrosyan (15 ans), a remporté l’épreuve féminine de pati-
nage individuel du Grand Prix de Russie, marquant 255,01 points au 
total des deux programmes.

La deuxième place a été prise par Kamila Valiyeva (241,76), et 
les trois premières ont été complétées par Elizaveta Tuktamisheva 
(241,61) et Sofi a Akatyeva (241,09).

(Armenews)
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La Russie court-circuite le Royaume Uni à Amoulsar
LONDRES—Une banque de 

développement soutenue par la 
Russie est sur le point de fi nan-
cer un projet minier en Armé-
nie qui a fait l’objet de fortes 
pressions de la part du Bureau 
britannique des affaires étran-
gères, du Commonwealth et du 
développement (FCDO), rap-
porte openDemocracy.

La Banque eurasienne de 
développement (EDB), dans 
laquelle la Russie détient une 
participation de 44 %, s’est dé-
sormais engagée à investir 100 
millions de dollars dans la mine 
d’or d’Amulsar en Arménie — 
que le Royaume-Uni a étroite-
ment soutenue au cours de la 
dernière décennie.

L’a c c o r d  r é v o l u t i o n -
naire intervient après que le 
Royaume-Uni a passé les 12 
derniers mois à tenter de cou-
per l ’accès de l ’État russe au 
système fi nancier international 
par le biais de sanctions.

Le FCDO britannique sou-
tient depuis longtemps la socié-
té derrière Amulsar, Lydian In-
ternational, considérant appa-
remment la mine comme un in-
vestissement occidental phare 
ainsi qu’une chance d’améliorer 
ses impacts environnementaux 
et sociaux. Lydian était à l’ori-
gine enregistrée à Jersey et 
avait son siège social aux États-
Unis et au Canada.

En collaboration avec la 
Banque européenne pour la 
reconstruction et le dévelop-
pement (BERD), soutenue par le 
Royaume-Uni, le FCDO a soute-

nu Lydian alors que l’entreprise 
traversait une série de crises 
dans ses relations avec le gou-
vernement et la société armé-
niens au cours des 10 dernières 
années, selon des documents 
obtenus par openDemocracy.

Les courriels publiés sur 
openDemocracy en vertu de 
la loi sur la liberté d’informa-
tion montrent que le FCDO bri-
tannique et l ’ambassade du 
Royaume-Uni à Erevan ont fait 
pression sur le gouvernement 
arménien pour faire avancer les 
intérêts de Lydian International 
alors qu’il faisait face aux retom-
bées directes de la «révolution de 
velours» de 2018 dans le pays.

Cette année-là, des mani-
festants et des résidents locaux 
ont bloqué le projet minier de 
400 millions de dollars sou-
tenu par l ’Occident dans les 
semaines qui ont suivi le ren-
versement de «l’ancien régime» 
arménien. Des voisins et des 
manifestants ont déclaré que, 
sous l’ancien régime répressif 
de Serzh Sargsyan, ils avaient 
eu l’impression qu’ils ne pou-
vaient pas fa ire ca mpag ne 
contre le projet Amulsar.

Invoquant des inquiétudes 
concernant les impacts envi-
ronnementaux et sociaux de la 
mine d’or, les manifestants ont 
provoqué, avec leur blocus, un 
grave confl it entre le gouverne-
ment arménien et la société qui 
devait être le plus grand inves-
tisseur international du pays.

Lydian a menacé d ’arbi-
trage international pour l’inca-

pacité du gouvernement à lever 
le blocus des manifestants à 
Amulsar. La mine, une fois en 
ligne, devait devenir l’un des 
principaux contributeurs d’im-
pôts à l’État arménien, créant 
des milliers d’emplois.

Pourtant, le blocus des ma-
nifestants, parallèlement aux 
enquêtes gouvernementales et 
aux audits environnementaux, 
a finalement conduit Lydian à 
passer par un processus de res-
tructuration protégé par les 
tribunaux au Canada en 2019-
2020. La société a déclaré qu’elle 
avait tout simplement perdu 
trop d’argent alors qu’elle cher-
chait à retrouver l ’accès à la 
mine bloquée et à achever la 
construction, ce qui l’a obligée 
à faire défaut à ses principaux 
créanciers, selon les documents 
de faillite.

Aujourd’hui, le projet mi-
nier — autrefois fi nancé par la 
BERD — devrait recevoir 100 
millions de dollars de prêts 
de la Banque eurasienne de 
développement (EDB) dans le 
cadre d’un nouvel effort pour 
mettre le projet en ligne. L’EDB 
a déclaré qu’elle «renforçait 
actuellement son portefeuille» 
en Arménie, à laquelle elle ac-
corde désormais une attention 
particulière.

Avant le blocus, on croyait 
que la mine était presque ter-
minée. Cela nécessite mainte-
nant 18 mois supplémentaires 
de travaux de construction, 
explique Lydian.

(Armenews)

L’après verdict du CIJ
GÉRARD MERDJANIAN

La Cour internationale de Justice (CIJ) de la Haye — organe judi-
ciaire principal des Nations Unies — vient de rendre son verdict le 
22 février relatif au blocage illégal du corridor de Latchine. Rappe-
lons que c’est une ordonnance contraignante qui oblige Bakou à 
mettre en œuvre les mesures conservatoires.

L’Azerbaïdjan n’a ni les moyens, ni le poids d’une grande puis-
sance pour passer outre la décision de la CIJ. Aussi, la question qui 
reste posée est: Que va trouver Ilham Aliev pour ralentir au maxi-
mum la levée du blocus?

À peine l’ordonnance était-elle rendue que l’Azerbaïdjan pro-
posait de mettre en place à l’entrée du corridor un poste frontière 
pour offi ciellement: «Vérifi er que l’utilisation de la route de Lat-
chine soit légale et transparente et que, l’abus de la route ne doit 
pas être autorisé».

La proposition découle du fait que pour Bakou le Haut-Kara-
bagh n’existe pas comme «entité spécifi que», mais comme 5% de 
son territoire, peuplé d’azerbaïdjanais d’origine arménienne. En 
pratique, le poste frontière va signifier: ne pas laisser passer les 
personnes dont la tête ne leur revient pas, et/ou bloquer telle ou 
telle marchandise pour «dangerosité». Ce qui signifi e que les Kara-
baghis ne doivent pas avoir de velléité politique, de revendications 
culturelles et surtout aucun geste subversif envers l’administration 
et/ou le gouvernement azerbaïdjanais. Ce qui revient à vivre une vie 
de «soumis» à l’instar des autres minorités du pays.

Nonobstant de l’injonction qui lui a été faite par la CIJ, le dic-
tateur a repris ses vieilles habitudes, à savoir, tirer sur les paysans 
arméniens du Karabagh. Parallèlement, il fait feu de tous bois pour 
dénigrer l’Arménie aux yeux de tout dirigeant se trouvant en Azer-
baïdjan, montant notamment en épingle le massacre de Khojaly 
qu’il a allègrement attribué aux arméniens. Profi tant de la réunion 
au Sommet du Groupe de contact du Mouvement des pays non ali-
gnés (MNA) sur la lutte contre la COVID-19 du 2 mars, il a déclaré:

«En 2020, l’Azerbaïdjan lui-même a restauré son intégrité ter-
ritoriale et sa justice historique par des moyens militaro-politiques 
et a imposé la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité. 
C’était probablement le premier cas au monde depuis la création 
de l’ONU», taclant au passage l’ineffi cacité du Conseil de sécurité 
de l’ONU.

Ajoutant: «Les territoires libérés de l’Azerbaïdjan sont deve-
nus un exemple classique d’urbicide, de culturicide et d’écocide. 
Depuis fin 2020, des milliers de diplomates, journalistes, ONG et 
hommes politiques étrangers, y compris des pays du MNA, ont visité 
les territoires libérés et ont été témoins de la barbarie commise par 
l’Arménie.» Rien que ça!

Il a également déclaré son antipathie envers la France, seule 
puissance à soutenir les karabaghis et à montrer du doigt l’agres-
seur. Ce qui lui fait dire devant les pays non-alignés: «Les territoires 
administrés par la France hors d’Europe sont de vilains vestiges 
de l’empire colonial français. Nous appelons également la France à 
s’excuser et à admettre sa responsabilité pour son passé colonial et 
ses sanglants crimes coloniaux et actes de génocide contre les pays 
membres du MNA en Afrique, en Asie du Sud-est et ailleurs».

Il n’a oublié de passer la brosse à reluire aux pays non-alignés: 
«je voudrais remercier les pays du MNA pour leur position ferme 
en soutenant la position juste de l’Azerbaïdjan et en ne permettant 
pas que des déclarations anti-azéries unilatérales et biaisées soient 
adoptées au Conseil de sécurité de l’ONU en 2020 et 2022».

Profi tant de la présence du directeur général de l’Agence in-
ternationale de l’énergie atomique (AIEA) Rafael Mariano Grossi, 
il a déclaré: «L’exploitation de la centrale nucléaire de Metzamor 
en Arménie représente une grande menace nucléaire pour l’Azer-
baïdjan, la Turquie, et toute la région. Je suis préoccupé par le com-
merce illégal de certaines matières nucléaires provenant de l’usine 
de Metzamor».

Et comme cela ne suffi sait pas, le président du Comité des droits 
de l’homme du Milli Majlis, Zahid Oruj, s’est fendu d’une menace 
à peine voilée: «Contrairement à 27 ans de route vers la victoire, 
notre retour à Erevan, au Zanguézour peut se faire dans un délai 
plus court. Dans le même temps, la communauté de l’Azerbaïdjan 
occidental s’élargira à l’avenir et refl étera la profondeur ethnique 
nationale de notre pays».

Appuyé en cela par le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires 
étrangères Khalaf Khalafov qui a précisé: «La question de l’Azer-
baïdjan occidental doit être l’une des parties de l’agenda de paix 
entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Le retour des azerbaïdjanais occi-
dentaux dans ces régions est volontaire et leur sécurité et leur sou-
tien socio-économique doivent être assurés. L’Arménie doit assumer 
ces problèmes volontairement et les résoudre. C’est une tragédie 
humanitaire pour notre peuple».

Avec une telle haine de l’Arménie et des arméniens, associée à 
une envie irrésistible de s’emparer du Zanguézour (région du Syu-
nik), on se demande vraiment que signifi e pour l’Azerbaïdjan signer 
un traité de paix?

Encore plus étonnant, c’est le comportement des États-Unis et 
de l’UE face aux propos et aux agissements du potentat et de ses 
laquais. Ils n’en ont strictement rien à faire de l’Arménie et des ar-
méniens. L’important, pour eux, est que la région soit pacifi ée et 
qu’ils puissent continuer leurs affaires.

sophistiqués tels que les radars, 
les défenses aériennes, les mis-
siles antichars, les missiles balis-
tiques, les navires, un grande 
variété de drones à des fins de 
reconnaissance et d’attaque. Des 
entreprises israéliennes ont éga-
lement fourni une technologie 
d’espionnage avancée.

«Les armes israéliennes ont 
joué un rôle important lors de la 
reprise des combats contre l’Ar-
ménie entre les deux pays lors de 
la guerre des quatre jours d’avril 
2016 et en particulier lors de la 
deuxième guerre du Haut-Kara-
bagh en 2020, ainsi que lors des 
batailles de 2022. L’utilisation 
d’armes de haute technologie et 
de haute précision par les forces 
armées azerbaïdjanaises, y com-
pris celles fabriquées en Israël, 
en particulier des drones, a joué 
un rôle important dans la réus-
site militaire. Je suis convaincu 
que nos relations bilatérales 
seront encore renforcées et ap-
profondies dans divers domaines 
après la guerre patriotique» a 
déclaré le ministre azerbaïd-
janais des Affaires étrangères 
Jeyhun Bayramov dans une 
interview au journal «Israel 
Hayom» en avril 2021.

Lors de la visite du Premier 
ministre Benjamin Netanyahu 
à Bakou en 2016, Aliyev a révélé 
que les deux pays avaient déjà 
signé des contrats pour acheter 
environ 5 milliards de dollars 
d’«équipements de défense».

Israël et l’Azerbaïdjan ont 

fait passer leur relation au ni-
veau supérieur en 2011 avec un 
accord massif de 1,6 milliard 
de dollars qui comprenait une 
batterie de missiles Barak pour 
intercepter des avions et des 
missiles, ainsi que des drones 
Searcher et Heron de l’indus-
trie aérospatiale israélienne. Il 
a été rapporté que vers la fi n de 
la deuxième guerre du Haut-Ka-
rabagh en 2020, la batterie «Ba-
rak» a été touchée par le missile 
balistique «Iskander» lancé par 
l’Arménie.

En 2017, l’Azerbaïdjan a ac-
quis des véhicules aériens sans 
pilote Hermes 900 avancés d’Elbit 
Systems et des missiles balis-
tiques LORA d’une portée de 430 
kilomètres depuis IAI. En 2018, 
Aliyev a ouvert une base militaire 
où se trouvent des missiles LORA, 
à environ 430 km d’Erevan, la 
capitale de l’Arménie. Au moins 
un missile LORA a été tiré pen-
dant la guerre de 2020 et aurait 
touché un pont sur lequel l’Ar-
ménie fournissait des armes et 
du matériel à ses forces au Haut-
Karabagh. Des missiles Spike plus 
avancés ont été envoyés en 2019 
et 2020. «En plus des systèmes 
d’armes israéliens, la Turquie 
a fourni ses drones Bayraktar 
TB2, qui ont joué un rôle majeur 
dans la frappe des cibles armé-
niennes», écrit le journal.

En octobre 2022, le ministre 
israélien de la Défense Benny 
Gantz s’est rendu en Azerbaïd-
jan et a rencontré Aliyev. Dans 

un communiqué offi ciel, Gantz 
a déclaré que sa visite por-
tait sur des questions de sécu-
rité et politiques, ainsi que sur 
l’approfondissement de la coo-
pération entre les deux pays. 
À cette époque, il n’a pas été 
publié qu’un mois avant la visite 
de Gantz, Yair Kulas, le chef de 
l ’Administration israélienne 
des exportations de défense 
(SIBAT), a effectué une visite 
privée en Azerbaïdjan et a ren-
contré le ministre responsable 
de l’industrie de la défense de la 
république.

Le ministère azerbaïdjanais 
de la Défense a annoncé avoir 
discuté de l’élargissement de 
la coopération avec l’industrie 
de la défense d’Israël. Après un 
certain temps, l’Azerbaïdjan a 
offi ciellement annoncé qu’il ou-
vrirait bientôt une ambassade 
en Israël pour la première fois, 
qualifiant cela d’«étape histo-
rique».

«Après cette visite, la ten-
sion entre l’Azerbaïdjan et son 
voisin l’Iran s’est intensifiée. 
Sur la base des preuves du 
Haut-Karabagh, les relations 
de l’Azerbaïdjan avec l’Arménie 
ont de nouveau atteint un point 
d’ébullition, et un autre confl it 
violent pourrait se préparer» 
conclut Haaretz.

Dans le même temps, sept 
autres avions azerbaïdjanais 
ont atterri sur la base aérienne 
«Ovda». Après un séjour et un 
chargement de deux heures, les 
avions sont revenus à Bakou, 
conclut le journal.

(Armenews)
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²Ûë ·ñ»ÉÇùÇë Ù³ëÇÝ ÏÁ ÙïÙï³ÛÇ ù³ÝÇ ÙÁ ûñ¿
Ç í»ñ« »ñµ Ñ³ë³õ ÈÁ îíáõ³ñ ûñ³Ã»ñÃÇ áõñµ³Ãûñ»³Û
ÃÇõÁ« áõñ ·ñ»Ã¿ ³ÙµáÕç ï³ñÇÝ ¿ç ÙÁ í»ñ³å³Ñáõ³Í ¿
Äá½¿ äÉ³Ýß»ÃÇ ¤Josée Blanchette¥£ ²Ûë ³Ý·³Ùáõ³Ýª 3
Ù³ñï 2023-Ç Çñ Ûû¹áõ³Íáí ¤¦Un an« un mois et un
jour§ _ ¦Ø¿Ï ï³ñÇ« Ù¿Ï ³ÙÇë »õ Ù¿Ï ûñ§¥« ³Ý Çñ
Ù³Ûñ³Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝª
19  ï³ñ»Ï³Ý ½³õÏÇÝ ïáõÝ¿Ý Ñ»é³ó³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ ³é-
ÃÇõ£ Ø»Ýù ûñÇÝ Ñ»ï»õ³Í »Ýù ³Ûë ½·³ÛáõÝ ·ñáÕ-
Ññ³å³ñ³Ï³·ñÇÝ Ï»³ÝùÇ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ« áñáÝù
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ó»õáí Ïÿ³éÝãáõÇÝ Ý³»õ Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý
Ï»³Ýù»ñáõÝ£ ÀÝÃ»ñóáÕÁ ãÇ ÏñÝ³ñ ³Ýï³ñµ»ñ ÙÝ³É
³Ûë ·ñáõÃ»³Ùµ ³É ³Ýáñ ³åñ³Í-ï»ë³ÍÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ«
ë³Ï³ÛÝ Ûû¹áõ³ÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ã¿ Ýå³ï³Ïë« ³ÛÉ ÑáÝ
ï»Õ ·ï³Í ïáÕ ÙÁ« áñ ß³ï µ³Ý ÏÿÁë¿£
       àõñ»ÙÝ« µáõÝ Áë»ÉÇùÇë ³ÝóÝ»É¿ ³é³ç Ïÿáõ½»Ù
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ³Û¹ ïáÕÇÝ£ Æ ¹¿å« ß³ï Ñ»ï³ùñùñ³-
Ï³Ý ¿ Ý³»õ ÝáÛÝ ÇÝùÝ ³Û¹ ¿çÇÝ í»ñï³éáõÃÇõÝÁª
Zeitgest« áñ ·»ñÙ³Ý»ñ¿Ý¿Ý »Ï³Í ¿ áõ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿
¦Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ¤Ï³Ù Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ¥ á·ÇÝ§£
       äÉ³Ýß»Ã Ïÿ³÷ëáë³Û« áñ ã¿ Û³çáÕ³Í ½³õÏÇÝ ÷á-
Ë³Ýó»É ¦·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ë¿ñë áõ Ëáñ Û³ñ·³Ýùë Ù»ñ
³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ§£ Zeitgest©©©!
       ä³Ñ»±É« Ã¿± ãå³Ñ»É«_ ËûëùÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ£ ²Ñ³ Ñ³ñó ÙÁ« áñáõÝ ß³ï »Ù
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í«_ ³ÙµáÕç Ï»³Ýùë Ù»ñ É»½áõÝ å³Ñ»Éáõ
»õ ³Ý³Õ³ñï å³Ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ ·ñ³Í »Ù«_ »õ ³Ýáñ í»-
ñ³¹³éÝ³Éáõ Ýå³ï³Ï ãáõÝ¿Ç£ ì»ñç»ñë ë³Ï³ÛÝ ¹¿Ù-
Û³Ý¹ÇÙ³Ý ·ïÝáõ»ó³Û Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ÙÁ« áñ ÏÁ ëïÇå¿
³Ý·³Ù ÙÁ »õë í»ñ³ñÍ³ñÍ»É Ñ³ñóÁ »õ Ùï³Í»°É ³Û¹
Ù³ëÇÝ£
       êñïó³õ Ñ³Ûñ ÙÁÝ ¿ñ ËûëùÁ µ³óáÕÁ£ ²Ýáñª Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý Û³×³Ë³Í« Ñ³Û³Ëûë ½³õ³ÏÁ Ñ³ñó
ïáõ³Í ¿ñ Ñûñ« Ã¿ ÇÝãá±õ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ×·ÝÇÝù å³Ñ»Éáõ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ© ã»±Ýù ÏñÝ³ñ áñáßáõÙ ÙÁ Ï³Û³óÝ»É«
áñ ³ëÏ¿ »ïù ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý åÇïÇ ËûëÇÝù« ¹åñáó-
Ý»ñáõÝ Ù¿ç ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý åÇïÇ ëáñí»óÝ»Ýù« »õ Ù¿Ï
ûñ¿Ý ÙÇõëÁ ÏÁ í»ñóáõÇ Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ë½Ù³Ý
·ÉË³õáñ ³ñ·»ÉùÁ£ ¦¼Çñ³ñ ã»Ýù Ñ³ëÏÝ³ñ Ù»Ýù£ ºñµ
Ð³Û³ëï³Ý Ïÿ»ñÃ³Ù áõ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ ËûëÇÙ«
½Çë ã»Ý Ñ³ëÏÝ³ñ© Çñ»Ýù »ñµ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ Ëû-
ëÇÝ« »°ë ã»Ù Ñ³ëÏÝ³ñ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý É»½áõÝ
³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÝ ¿£ ì»ñç£ ÆÝãá±õ »ï ÏÁ Ý³ÛÇÝù« ¹¿-
åÇ ³Ýó»³ÉÁ« ÷áË³Ý³Ï ³é³ç Ý³Û»Éáõª ¹¿åÇ ³å³-
·³Ý§£
       ²é³çÇÝ ³ÏÝ³ñÏáí ÁÝ¹áõÝÇÝù« áñ ³Ûë Ùï³Í»É³-

Ï»ñåÁ ï³ñµ»ñ ÏÁ ÃáõÇ« ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÏáñáõëïÇ
íï³Ý·ÇÝ »ñ»ÙÇ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý« ï³ñµ»ñ ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý¿Ý Ññ³-
Å³ñ»Éáõ ß³ï»ñáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý© Ñ³ÛáõÃ»Ý¿°Ý
Ññ³Å³ñ»Éáõ Û³×³Ë£ ´³Ûó Ç í»ñçáÛ ãÿ³±é³çÝáñ¹»ñ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ íñ³Û¿Ý ·ÇÍ ù³ß»Éáõ« ½³ÛÝ ³ÝÑ»-
ï³ó³Í É»½áõÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ ÙÕ»Éáõ£ Î³ÙáíÇ°Ý« áãª ëïÇ-
åáÕ³µ³ñ« áãª ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ç Ñ»ï»-
õ³Ýù£ Î³ÙáíÇ°Ý£
         ÆëÏ ³Û¹ Ç°Ýã ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿£
       àñù³¯Ý »ÝÃ³Ñ³ñó»ñ ÏÁ µ³óáõÇÝ Ù»ñ ³éç»õ«
áñáÝù å³ï³ëË³ÝÇ ÏÁ Ï³ñûïÇÝ« áñáÝó ³Ýï»ëáõÙáí
Ï³Ù ³ÝÛ³çáÕáõÃ»³Ùµ Ñ³ë³Í »Ýù Ù»ñ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõ-
Ã»³Ý£
       ²é³çÇÝ© É»½áõÝ»ñÁ ûñ¿ÝùÝ»ñ Ñéã³Ï»Éáí ã¿« áñ
ÏÁ ½³ñ·³Ý³Ý£ ºÃ¿ ûñ ÙÁ Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á
ÝáÛÝ É»½áõÝ åÇïÇ ËûëÇ« ·¿Ã ¹åñáóÁ ÝáÛÝ É»½áõÝ åÇ-
ïÇ ëáñíÇ ¤Ëûë³Ïó³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñª µ³ñµ³é-
Ý»ñ« ÙÇßï ³É ·áÛáõÃÇõÝ ÏÿáõÝ»Ý³Ý¥« ³Û¹ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
Ñ³Ù³ËáõÙµ Ï»³Ýùáí« ³ÛëÇÝùÝ ÙÇ³ëÇÝ ³åñ»Éáí ÝáÛÝ
ï³ñ³ÍùÇÝ íñ³Û« ÇÝã áñ ¦²ÙµáÕç³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý«
³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³ÛáõÃÇõÝ§ ·³Õ³÷³ñ³Ï³ÝÇÝ ³É ÑÇÙùÝ
¿£ ºõ ³Û¹ Ý³»õ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ áñ Ù»ñ É»½áõÇ ½áÛ· ×Çõ-
Õ»ñÁ ÏñÝ³Ý ÷áË³¹³ñÓ Ñ³ñëï³óáõÙáí ëï»ÕÍ»É í³Õ-
áõ³Ý ³Û¹ Ù¿Ï É»½áõÝ£ ´³Ûó í³ÕÁ áñù³¯Ý Ñ»éáõ ÏÁ
ÃáõÇ ï³Ï³õÇÝ£ ØÇÝã« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ Ý»ñÏ³ÛÇë µáÉáñë
áñ¹»·ñ»Ýù ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« ¹³ñÓ»³É åÇïÇ ß³ñáõ-
Ý³Ï»Ýù ½Çñ³ñ ãÑ³ëÏÝ³É« ù³ÝÇ áñ Ù»ñ É»½áõÝ Ïÿ³Õ³-
õ³ÕáõÇ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ï»Õ³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáõ« ÇëÏ Ð³Û-
ñ»ÝÇùÇ Ù¿ç éáõë»ñ¿ÝÇ« ûï³ñ Ù³ÙáõÉÇ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõ ³½¹»óáõÃ»³Ùµ« ³ÛÉ»õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»ñ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å ³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ý áõ Ù»ñ ûï³-
ñ³ÙáÉáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí£
       ºñÏñáñ¹© ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« áñ ÑëÏ³Û Ñ³ñëïáõ-
ÃÇõÝÝ ¿ Ù»ñ É»½áõÇÝ« Û³×³Ë ³õ»ÉÇ ½³ñ·³ó³Í áõ Å³-
Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÑÝã»ÕáõÃ»³Ùµ ù³Ý ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÁ«
ÙÇ³ÛÝ ê÷ÇõéùÇ ×Ç·»ñáí ã¿« áñ ÏñÝ³Û å³ÑáõÇÉ© Ð³Û-
ñ»ÝÇùÝ ³É Çñ ¹»ñÁ áõÝÇ Ï³ï³ñ»ÉÇù« ½³ÛÝ ³ñ»õ»É³-
Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ Ñ»ï Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë å»ï³Ï³Ý É»½áõ Û³Û-
ï³ñ³ñ»Éáí ¤»Ã¿ ûñ¿Ýùáí ³Û¹å¿ë ã¿ ³ñ¹¿Ý« µ³Ûó«
ûñÇÝ³½³ÝóáõÃ»³Ùµ« ³Û¹å¿ë ã¿ »Õ³Í¥£ Þ³ï ¹ñ³Ï³Ý
¿ñ ï»ëÝ»É« áñ ³Ûë Ù³ëÇÝ ³É ³Ý¹ñ³¹³ñÓ »Õ³õ Ø³Û-
ñ»ÝÇÇ ûñáõ³Ý ³éÃÇõª ³ÝóÝáÕ 21 ÷»ïñáõ³ñÇÝ ÐÐ
¶²² Ð© ²×³éÛ³ÝÇ ³Ýáõ³Ý É»½áõÇ ÇÝëïÇïáõïÇÝ
¤ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ¥ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ³éó³Ýó ÙÇçáó³éÙ³Ý ÁÝ-
Ã³óùÇÝ« ÙÇçáó³éáõÙª ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃ»³Ùµ ÐÐ É»½áõÇ
ÏáÙÇï¿ÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»-

ñáõÝ »õ ³ÛÉ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõ« áõñ ß»ßïáõ»ó³Ý« Ç ÙÇçÇ
³ÛÉáó« Ñ³Û»ñ¿ÝÁ Ó»ñµ³½³ï»Éáõ ûï³ñ³ÙáÉáõÃÇõÝÝ»ñ¿«
Áëï ³ñÅ³ÝõáÛÝ ï¿ñ Ï³Ý·Ý»Éáõ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ³ÙµáÕç³-
Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý« Ý»ñ³é»³É ·ñ³µ³ñÁ« ÙÇçÇÝ Ñ³Û»-
ñ¿ÝÁ« ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñÁ áõ Ù³Ý³õ³Ý¹ ³ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« »õ Û³ñ³ÏÇó Ñ³ñó»ñ« ³ÛÉ»õ ³Û¹ µáÉáñÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝáÕ ·ñ³Ï³Ý ·»Õ»óÇÏ ·áñÍ»ñáõ ÁÝÃ»ñóáõÙáí
ïñáõ»ó³õ ×³ß³Ï ÙÁ Ù»ñ É»½áõ³Ï³Ý ×áË ·³ÝÓ³ñ³-
Ý¿Ý£
       ºññáñ¹© ³Ûá°« ×Çßï ¿« Ï³Û Ï»Ýë³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÇõÝÁ« áñ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ½áÛ· ×ÇõÕ»ñáõÝ Ñ³Õáñ¹ ÁÉÉ³Ý
Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ã¿
ê÷ÇõéùÇ£ Ì³ÝûÃ³Ý³Ý Ëáñ³å¿ë« áã Ù³Ï»ñ»ë³ÛÝûñ¿Ý£
Ü³»õª ·ñ³µ³ñÇÝ« ³é³Ýó áñáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ïÇñ³å»ï»É
Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝ£ Æ¯Ýã å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« ³é³Ýó Éáõñ
áõÝ»Ý³Éáõ Çñ³ñÙ¿« ³õ³· ·ñã³ÏÇóëª Ú³Ïáµ ä³É»³Ý« áñ
ÝáÛÝå¿ë ³ÙµáÕç Ï»³ÝùÁ ã¿° Ûá·Ý³Í Ñ³Û»ñ¿ÝÇ å³ßï-
å³ÝáõÃÇõÝÁ ç³ï³·áí»É¿« ¦ÐáñÇ½áÝ§-Ç Ï³Ûù¿çÇÝ
íñ³Û Ù³ñï 3-ÇÝ ½»ï»Õáõ³Í Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ¤¦ØÇ-
³óáõÙ© áõñÏ¿± ëÏëÇÉ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ§¥ ÏÁ ·ñ¿© ¦Î³ñ
Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç‘ áñå¿ë Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
áõëáõóÙ³Ý ³é³ñÏ³Û« Ï³ñ Ý³»õ ·ñ³µ³ñÁ« ÛÇß»óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« áñ ³ßË³ñÑ³µ³ñÁ ³ñÙ³ï áõÝ»óáÕ »õ ß³ñáõ-
Ý³ÏáõÃÇõÝ »ÕáÕ É»½áõ ¿ñ§£
       Äá½¿Ý ³É ³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ Ëûë¿ñ ÝáÛÝ
ûñÁ©©© Î³ñÍ¿ù Ù»½ Ù»ñ ³ñÙ³ïÝ»ñ¿Ý Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ×Ç· ÙÁ Ï³Û©©©
         Æ±Ýã ÏÿÁÉÉ³Û »Ã¿ ÙáéÝ³Ýù Ù»ñ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ£
       ÎÿÁÉÉ³Û ³ÛÝ« áñ Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÝ ³É ÏÁ Ùáé-
Ý³Ýù£ ÎÿÁÉÉ³Û ³ÛÝ« áñ ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý¿Ý Ññ³Å³ñ»-
Éáíª Ññ³Å³ñ³Í ÏÿÁÉÉ³Ýù áã ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ É»½áõÇ ÷³ñÃ³Ù
Ñ³ñëïáõÃ»Ý¿Ý« ³ÛÉ»õ Ù»ñ ¸³ï¿Ý ÇëÏ£ ²ñ»õÙï³Ñ³Û»-
ñ¿Ý¿Ý Ññ³Å³ñ»Éáí ½·³ÉÇûñ¿Ý Ïÿ³Õù³ï³Ý³Ýù« µ³Ûó
¸³ï¿Ý Ññ³Å³ñ»É¿ »ïù« ³ÛëÇÝùÝª Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇ°õÝÁ
ÏáñëÝóÝ»É¿ »ïù« ³ÛÉ»õë Ç±Ýã ß³Ñ³·ñ·éáõÃÇõÝ Ïÿáõ-
Ý»Ý³Û áã ÙÇ³ÛÝ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ»õ Ñ³Ûñ»-
Ý³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁª Ñ³ÛáõÃ»Ý¿Ý ³É ãÑñ³Å³ñ»Éáõ£ ÆëÏ Ñ³-
ÙÇïÝ»ñáõ« Ã³É¿³ÃÝ»ñáõ »õ ÑÇÝ áõ Ýáñ ¹³ÑÇ×Ý»ñáõ
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³Ñ³ Ã¿ ÇÝãå¿°ë ¹³õ³×³Ý³Í ÏÿÁÉÉ³Ýù Ù»ñ ³å³·³-
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       ìð¾Ä-²ðØ¾Ü

îºê²¸²Þîä³Ñ»±É« Ã¿± ãå³Ñ»É
ÆÝã áñ ³Ûëûñ ¿ª ¹³éÝáõÙ ¿ »ñ¿Ï«

ÆÝã áñ »ñ¿Ï ¿ñª ¹³éÝáõÙ ¿ Ýáñ »ñ·«
Ðá·áõ å³ñï¿½Ç áëÏ»í³é Ýáñ µ»ñù©©©

Îàêî²Ü ¼²ðº²Ü
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Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî

àÕµ. ²Úî² ØàôÔ²ÜÜÆ Öà¼ÆÎº²ÜÇ
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÃÇõ, Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
å³ßïûÝ åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ÎÇñ³ÏÇ, 12 Ø³ñï 2023-
ÇÝ, ê. Ú³Ïáµ ²é³çÝáñ¹³ÝÇëï Ø³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
Û³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç: ê·³ÏÇñÝ»ñª  ïÇ³ñ ì³ñáõ-
Å³Ý Öá½ÇÏ»³Ý, ï¿ñ »õ ïÇÏ. ²Éýñ¿ï Öá½ÇÏ»³Ý, ï¿ñ
»õ ïÇÏ. ²É¿Ý Öá½ÇÏ»³Ý, ï¿ñ »õ ïÇÏ. ¶ñÇ·áñ »õ
ÈÇÝï³ ¾ë¿ÏÇõÉ»³Ý, ïÇÏ. ²ÝÅ¿É ²ßÁù»³Ý, ï¿ñ »õ
ïÇÏ. ²Éýñ¿ï »õ ²ñÙÇÝ¿ ²ÛÇë³« ïÇ³ñ ²Éå¿ñ ä¿-
ïÇñ»³Ý« ï¿ñ »õ ïÇÏ© ðÁÝ¿ »õ ÈÇÝï³ ÞÇñÇÝ»³Ý:

ø»ë³åÇ ÄáÕáíáõñ¹Á ÎÁ æ³Ý³Û Ú³ÕÃ³Ñ³ñ»É ºñÏñ³ß³ñÅÇÝ Ð»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ
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