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Պըրրի Կը Բացասէ Հըզպալլայի Կողմէ Փորուած 
Ներքնուղիներու Մասին Իսրայէլական Պնդումները

Նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Կիւմրիի Մէջ Ներկայ Գտնուած 
Է «Հարսանիք Թիկունքում» 
Ներկայացումին

Հայրենի Èáõñ»ñ

Ռուսիան Դիրքորոշումը Փոխած Է Ազրպէյճանին «Բալ-Է» 
Առափնեայ Հրթիռային Համալիրի Վաճառքի Հարցին Մէջ

Միջազգային Èáõñ»ñ
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«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
հերքեց Իսրայէլի այն պնդումները, որ Հըզպալլան, 
ապօրինաբար փորելով իսրայէլեան հարաւային 
ներքնուղիները, յաջողած է անցնիլ երկրի հիւսի-
սային կողմը:

«Իսրայէլի պնդումները անհիմն են եւ իրակա-
նութեան չեն համապատասխաներ»,- ըսաւ Պըրրի 
օրէնսդիրներու հետ շաբթական դրութեամբ հան-
դիպումին՝ ի պատասխան յիշեալ ներքնուղիները 
անցափակելու իսրայէլեան գործողութեան: 

Պըրրի Համաձայն Է Նոր Կառավա-
րութեան Մէջ 32 Նախարար Ունենալու 
Գաղափարին 

Երէկ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
համաձայն գտնուեցաւ կառավարութեան մէջ 
յաւելեալ պաշտօնէութիւն ունենալու գաղափարին, 
եթէ վերջինս իրապէս պիտի նպաստէ կառավա-

Շիրակի մարզ գտնուող նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան տիկնոջ՝ Նունէ Սարգսեանի հետ Կիւմրիի 
մէջ ներկայ գտնուած է Վարդան Աճեմեանի անուան 
դրամատիկական թատրոնի «Հարսանիք թիկուն-
քում» ներկայացումին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նա-
խագահի գրասենեակէն կը տեղեկացնեն, որ ընդ-
միջումի ու ներկայացումի աւարտէն ետք նախա-
գահը հանդիպած է դերասանական կազմի եւ 
թատրոնի ներկայացուցիչներուն հետ:

Անկեղծ ու անմիջական զրոյցի ընթացքին, 
շնորհակալութիւն յայտնելով հիանալի խաղին 
համար, նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ Կիւմրիի 
մէջ գտնուիլն իրեն համար այցելութիւն չէ, այլ 
սովորական կեանքի մէկ մասը:

«Ամէն անգամ գալիս եմ ու գալու եմ որպէս իմ 
տուն, նաեւ այս թատրոն: Ուրախ եմ, որ այս 
թատրոնն ունի Աճեմեանից եկող շարունակութիւն»,- 
նշած է ան:

Նախագահը խոստացած է, որ այսուհետեւ ալ 
յաճախակի պիտի գայ, իր խօսքով, Հայաստանի 
մշակութային մայրաքաղաքը, որ ունի իր ուրոյն 
դէմքը: Ան ըսած է, որ պիտի ձգտի ամէն ինչ ընել, 
որպէսզի Կիւմրին վերագտնէ իր դէմքը, որպէսզի 
բոլորը հասկնան՝ հայրենիքը շատ աւելի մեծ է, քան 
մայրաքաղաքը:

«Հայաստան եկողը պէտք է գայ ու հին քաղաքը, 
մշակոյթն այստե՛ղ տեսնի, այս քաղաքում, որտեղ 
այնքան արուեստ ու պոեզիա կայ»,- ըսած է նախա-
գահ Սարգսեան:

րութեան կազմաւորման մէջ առկայ փակուղիի 
վերացման ջանքերուն:

Երեսփոխան Ալի Պազզիի հաղորդմամբ՝ խոր-
հըրդարանի նախագահը համաձայն գտնուած է 
մասնաւորաբար 32 նախարար ունենալու գաղա-
փարին՝ լուծելու կառավարութեան կազմաւորման 
խնդիրը: Սա յատկապէս պիտի օգնէ լուծելու 
Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող 6 սիւննի 
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան հրատապ 
հարցը:  

Ազրպէյճանի զինուած ուժերուն «Բալ-Է» առափնեայ 
հրթիռային համալիրի (ԱՀՀ) մատկարարումը 
ձախողած է ՌԴի պաշտպանութեան նախարարու-
թեան դիրքորոշման պատճառով: Այդ մասին, 
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Դեկտեմբեր 
5ին յայտնած է «Քոմերսանթ» թերթը:

Ըստ թերթի տեղեկութեան՝ ռուս զինուորական-
ները համարած են, որ այդ համալիրի հրթիռի 
նոյնիսկ արտահանական տարբերակը կրնայ սպառ-
նալիք ներկայացնել ՌԴ կասպիական նաւատորմի 
նաւերու համար, որոնք կը գտնուին Ռուսաստանի 
տարածքային ջուրերուն վրայ:

Թերթը, յղում ընելով աղբիւրի մը, որ ծանօթ է 
իրադրութեան, կը նշէ, որ Ազրպէյճանը եւ Ռուսիան 
նախաստորագրած էին պարտաւորագիր, որ կը 
նախատեսէր ոչ մեծ խմբաքանակի ԱՀՀի եւ մի 
քանի տասնեակ 3M24 հրթիռներու (X-35ի արտա-
հանական տարբերակի) մատակարարում, սակայն 
համաձայնագրի ստորագրութիւն չեղաւ:

Հրատարակութիւնը կը նշէ, որ Ազրպէյճանի 
զինուած ուժերուն «Բալ»-ի մատակարարումներու 
թեման այժմ չի քննարկուիր, քանի որ առկայ է 
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ՀՀ Կառավարութիւնը 
Պահեստազօրի Սպայական 
Կազմի Զօրակոչ Պիտի 
Յայտարարէ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիան Սէուտացի Լրագրողի Սպանութեան Գործի Միջազգային 
Հետաքննութիւն Նախաձեռնելու Պատրաստակամութիւն Յայտնած Է

Սուրիական Իտլիպի Հարցով 
ՌԴ, Թուրքիոյ, Ֆրանսայի Եւ 
Գերմանիոյ Առաջնորդներու 
Նոր Հանդիպում Կը Սպասուին 
Թուրքիոյ Մէջ  

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Դերենիկ Դեմիրճեան 
(Դեմիրճօղլեան)

Դերենիկ Դեմիրճեան (Դեմիրճօղլեան) (18 
Փետրուար 18776- Դեկտեմբեր 1956, Երեւան), 
գրող, հրապարակախօս։

Ծնած է Ախալքալաք (Ջաւախք գաւառ), այժմ՝ 
Վրաստան։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է 
ծննդավայրին մէջ, իսկ միջնակարգ ուսումը՝ 
Էջմիածինի Գէորգեան ճեմարանէն եւ Ներսէսեան 
վարժարանէն (Թիֆլիս)։

Դեռ աշակերտ՝ աշխատակցած է կովկասեան 
գրական մամուլին («Մուրճ»)։ Ու հազիւ քսա-
նամեայ՝ հրատարակած է բանաստեղծութիւններու 
իր առաջին ժողովածուն։

1905էն՝ Զուիցերիա, ամբողջ հնգամեակ մը 

հետեւած է համալսարանական ուսումի։ Մշակած 
է նաեւ երաժշտական իր հակումը՝ տեղւոյն մէկ 
երաժշտանոցին մէջ հետեւելով ջութակի դասերու։

1910ին Թիֆլիս դարձած՝ նուիուած է ուսուց-
չութեան եւ գրականութեան։ Յաջորդաբար հրա-
տարակած է բանաստեղծութիւններու եւ քառ-
եակներու զոյգ ժողովածուներ։ Նաեւ թատերգութիւններ, 
պատմական կամ նոր ժամանակներէ առնուած 
նիւթերով։

1920էն փոխադրուած է Երեւան եւ քաջալերանք 
գտած՝ խորհրդային վարչակարգէն։

Հայաստանի խորհրդայնացումէն ետք, 
Դեմիրճիան տուած է թատերական եւ վիպական 
բազմաթիւ գործեր, օրինակ՝ «Քաջ Նազարը» եւ 
«Ֆոսֆորային Շողերը»:

Պատերազմի տարիներուն (1940-1945) գրած 
է «Անխուսափելին», «Խոշտանգուածի աւանդը» 
եւ այլն: Իր վերջին եւ կարեւորագոյն գործը կը 
նկատուի «Վարդանանք» պատմավէպը:

Իր երկերու ժողովածուն եօթը հատորներով 
հրատարակուած է Հայաստանի մէջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԻՏԱԿԻ 
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ

30-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
   Այսու  կու գանք տեղեկացնելու 

լիբանանահայութեան, որ 7 Դեկտեմբեր 1988-ին 
Հայաստանի Սպիտակ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած 
երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի առիթով, Ուրբաթ, 7 
Դեկտեմբեր 2018-ի առաւօտեան ժամը 11:30-ին, 
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, հո-
գեհանգիստ պիտի կատարուի երկրաշարժին զոհ-
ւած հայորդիներու հոգիներուն խաղաղութեան հա-
մար:  

Հոգեհանգստեան արարողութեան պիտի նախա-
գահէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս։

Կոչ կ՛ուղղենք բոլորիդ եւ յատկապէս Պուրճ Հա-
մուտի պաշտօնեաներուն, գործատէրերուն եւ գոր-
ծաւորներուն 30 վայրկեան դադար տալ իրենց 
աշխատանքին եւ մասնակցելով հոգեհանգստեան 
արարողութեան` յարգել զոհուած հայորդիներու յի-
շատակը:

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

ՀՀ կառավարութիւնը պիտի յայտարարէ 2018 
Դեկտեմբերին Հայաստանի Հանրապետութեան 
զինուած ուժերու պահեստազօրի սպայական կազ-
մին մէջ հաշուառուած՝ մինչեւ 35 տարեկան արա-
կան սեռի բժիշկ-մասնագէտներու պարտադիր 
զինուորական ծառայութեան զօրակոչ (պահեստա-
զօրի սպայական կազմի զօրակոչ)՝ ծառայութեան 
ժամկէտը սահմանելով երկու տարի:

Ըստ Armenpress.am-ի՝ այդ մասին որոշման 
նախագիծը ընդգրկուած է կառավարութեան Դեկ-
տեմբեր 6-ի նիստի օրակարգին մէջ:

Նշեալ որոշումով պիտի սահմանուի պահես-
տազօրի սպայական կազմի զօրակոչի ենթակայ 
անձերու քանակը՝ մինչեւ 70 բժիշկ-մասնագէտ:

Պահեստազօրի սպայական կազմի զօրակոչի 
ծիրէն ներս՝ մինչեւ 2018 Դեկտեմբեր 31-ը ներառեալ 
պիտի զօրացրուին «Զինուորական ծառայութեան 
եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրէնքով 
սահմանուած ժամկէտի մէջ պահեստազօրի սպա-
յական կազմի պարտադիր զինուորական ծառա-
յութիւն անցած զինծառայողները:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուն հերթական անգամ անդրադարձած է 
սէուտացի ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ Խա-
շոկճիի սպանութեան գործին: Այս մասին, ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն թրքական 
լրատուամիջոցները:

Թուրքիոյ ԱԳ նախարարը նշած է, որ Թուրքիան 
պատրաստ է սպանութեան գործի բացայայտման 
հետ կապուած դժուարութիւններու առկայութեան 
պարագային նախաձեռնելու անոր միջազգային 
հետաքննութիւնը:

«Խաշոկճիի սպանութեան հետաքննութիւնը 
ընթացքի մէջ է, եւ մենք պատրաստ ենք աւարտին 
հասցնելու զայն: Եթէ հետաքննութեան գործին մէջ 
դժուարութիւններ յառաջանան, մենք կը նախաձեռ-
նենք միջազգային հետաքննութիւն»,- Պրիւքսելի 
մէջ յայտարարած է Թուրքիոյ արտաքին գործոց 
նախարարը:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուն հերթական անգամ անդրադարձած է 
սէուտացի ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ Խա-
շոկճիի սպանութեան գործին: Այս մասին, ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնեն թրքական 
լրատուամիջոցները:

Թուրքիոյ ԱԳ նախարարը նշած է, որ Թուրքիան 
պատրաստ է սպանութեան գործի բացայայտման 
հետ կապուած դժուարութիւններու առկայութեան 
պարագային նախաձեռնելու անոր միջազգային 
հետաքննութիւնը:

«Խաշոկճիի սպանութեան հետաքննութիւնը 
ընթացքի մէջ է, եւ մենք պատրաստ ենք աւարտին 
հասցնելու զայն: Եթէ հետաքննութեան գործին մէջ 
դժուարութիւններ յառաջանան, մենք կը նախաձեռ-
նենք միջազգային հետաքննութիւն»,- Պրիւքսելի 
մէջ յայտարարած է Թուրքիոյ արտաքին գործոց 
նախարարը:

Չաւուշօղլուն նշած է, որ գործի բացայայտման 
համար շատ կարեւոր է սէուտական կողմի անկեղ-
ծութիւնը:

«Հետաքննութեան գործին մէջ Սէուտական Արաբ-
իան պէտք է անկեղծ ըլլայ Թուրքիոյ եւ ամբողջ 
միջազգային հանրութեան առջեւ»,- շեշտած է 
Չաւուշօղլուն:
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«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 7 – 
Հայաստանի Քաղաքացին Եւ Աշխատանքի Հարցը

Տեսակէտ
Հոգատար Հասարակութեան Մէջ Պիտակներ Չեն Փակցներ Եւ 

Ներքին Թշնամիներ Չեն Փնտռեր
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Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եանը, որ յեղափոխութեան առաջին օրէն սկսեալ 
իր ելոյթներուն մէջ շեշտը կը դնէր աշխատատեղեր 
բանալու վրայ, վերջերս բարկացկոտ ելոյթ ունե-
նալով յայտարարեց, որ աշխատատեղեր կան, 
բայց քաղաքացիները չեն ուզեր աշխատիլ եւ կը 
նախընտրեն տունը նստած պետական թոշակ 
ստանալ: Ասիկա կը նշանակէ, որ քաղաքացին 
ծոյլ է եւ կ'ուզէ առանց աշխատելու ապրիլ: Ամէն 
ազգի մէջ ալ անշուշտ ծոյլեր կան, բայց հայ ազգի 
վերաբերեալ պէտք է ըսել, որ ջախջախիչ մեծա-
մասնութիւնը աշխատասէր եւ ստեղծագործ մար-
դիկ են: Տարբերութիւնն այն է, որ խորհրդային 
տարիներուն գործարաններու մէջ աշխատած ըլ-
լալով, առաւել կարողութիւն ունեցողները դարձեր 
են մեքենագէտ, ելեկտրագէտ, քիմիագէտ, ճար-
տարագէտ եւն, իսկ նուազ գիտելիք ունեցողները` 
մեքենավարներ, բանուորներ:

Այսօր այդ մասնագիտութիւններու պահանջը 
չկայ, քանի որ աշխատող գործարան չկայ: Բոլորը 
թալանուած, դուռերը կղպած, կանգնած են, եւ 
վերոյիշեալ քաղաքացիները մնացած են անգործ: 

Այս տարուան գարունէն ի վեր մեր երկրին մէջ 
կը թեւածէ մերժումի ուրուականը, որ վերէն վար, 
աջէն ձախ հասարակութիւնը համակած է 
բացասական եռանդով:

Սկիզբը երկիրը կը շնչէր «Մերժի՛ր Սերժին» 
կարգախօսով: Երբ նախկին նախագահը անսաց 
այդ կոչին եւ հեռացաւ ու տեղնուտեղը կարգախօսը 
փոխարինուեցաւ «Նիկոլ վարչապետով», կը թուէր, 

Եւ ահա թերթի մը մէջ կը տեսնես աշխատանքի 
առաջարկութիւններ, որոնց բնոյթը բոլորովին կը 
տարբերի վերը նշուած մասնագիտութիւններէն: 
Կայ 38 աշխատատեղի յայտարարութիւն: Հինգը 
կը վերաբերի փռապանի, լաւաշ եւ հաց թխող 
վարպետներուն, եօթը` խանութի մէջ վաճառողուհի 
աշխատելուն, կը պահանջուի վարսայարդար, մատ-
նայարդար. յայտարարութիւն կայ նաեւ  Հայաս-
տանէն դուրս աշխատանքով ապահովելու վերա-
բերեալ, ինչպէս, օրինակ, Չեխիոյ մէջ կարուձեւի, 
Վլատիկովկասի մէջ հաց փաթթելու, եւ այլն: Զար-
մանաի է, որ Վլատիկովկասի մէջ ռուս կամ ալան 
ազգութեամբ հաց փաթթող չի ճարուիր եւ Հայաս-
տանի քաղաքացիին առաջարկ կը ներկայացուի:

Ինչպէս կը տեսնենք, մեր հայ մեքենագէտներուն 
ու միւս մասնագէտներուն համապատասխան աշխա-
տանքի առաջարկութիւն չկայ: Քիմիագէտը կամ 
ելեկտրագէտը պարզ է, որ չի կրնար կարկանդակ 
պատրաստել կամ լաւաշ թխել, ամէն մարդ իր 
մասնագիտութեան տէրն է եւ իր նախասիրութիւնն 
ունի: Համապատասխան աշխատանք չգտնելով՝ 
քաղաքացին կամ ուրիշ երկիրի մէջ իր բախտը 
պիտի որոնէ, կամ ալ տունը մնալով օր-օրի վրայ 
պիտի ծուլանայ ու սորվածն ալ մոռնայ. մեղաւորը 
ինքը չէ, այլ գործարանները քանդել տուողները, 

որոնց պատճառով մէկ միլիոնէ աւելի հայ մարդ 
հեռացած է հայրենիքէն:

Վերջին յոյսը, ինչպէս կը շեշտեն Նիկոլ Փաշին-
եանը եւ այլ կուսակցութիւններու ղեկավարներ, 
տնտեսական շուտափոյթ յեղափոխութեան իրա-
գործումն է:

թէ այդ մերժող ու հպարտացած հասարակութիւնը, 
հրապարակներուն վրայ երգ ու պարով տօնելով 
իր յաղթանակը, ձերբազատուեցաւ բացասական 
եռանդէն եւ պիտի լծուի իր հռչակած «Նոր Հա-
յաստան»ի կառուցումին: Մանաւանդ որ մերժելու 
կարգախօսը շարունակ կ'ընդմիջուէր «սիրոյ եւ 
հանդուժողականութեան» կոչերով:

Աւաղ, տեղի ունեցաւ ճիշդ հակառակը: Բացա-
սական եռանդը աւելի խտացաւ՝ ուղեկցուելով 
յաղթած ու իշխանութեան եկած քաղաքական ուժի 
ջղաձգումներով, որ ժամանակ առ ժամանակ կը 
վերաճի լարուած գործողութեան: Եթէ երկրի 
ամէնօրեայ անցուդարձէն ու կարեւոր իրադարձու-
թիւններէն տեղեակ չըլլաս, դատելով իշխանու-
թենէն հեռացածներու եւ իշխանութեան եկածներու 
հոգեվիճակով՝ այնպիսի տպաւորութիւն կ'ունե-
նաս, թէ յաղթողը նոյնինքն պարտուածներն են: 
Առ այսօր յեղափոխական հասարակութիւնը կը 
քնանար-կ'արթննար «Նիկոլ վարչապետ» կարգա-
խօսով, թէպէտ ան շատոնց արդէն վարչապետ էր:

Ոչ միայն հանրութեան մաղձը նուազեցնելու 
ջանքեր չէին գործադրուիր, այլեւ ամէն ինչ կը 
կատարուէր, որ այդ ջղագրգիռ տրամադրութիւնը 
յովտ մ'իսկ չմարի: Եւ հրապարակ նետուեցան 
մոգական բառերը՝ «ընտրակաշառքն» ու «հակա-
կաշառակերութիւնը»: Կը թուէր, թէ որոշ անձեր 
բանտերը նետելէ, պաշտօնանկ ընելէ ու վարկա-
բեկելէ եւ Երեւանի աւագանիի ընտրութիւններէն 
ետք գոնէ կը հանդարտինք, բայց սկսան խոր-
հըրդարանի լուծարման գործընթացները, եւ հա-
սարակութիւնը հիմա ալ ինկաւ կարծեցեալ «վրի-
ժառուներու» դէմ պայքարի ցնցումներուն մէջ:

Այդպէս ցնցումներով եկանք-հասանք արտա-
հերթ ընտրութիւններու շեմին եւ մեծ յոյս ունէինք, 
որ այդ ամէնուն վերջ կտրուի: Ալ ի՞նչ պէտք է: 

Բոլորը համոզուած են, որ պիտի յաղթէ իշխող յե-
ղափոխական ուժը եւ իշխանութեան ղեկին մնալու 
առնուազն հինգ տարուան հեռանկարը ապահո-
ված է: Ո՜ւր էր թէ: Հիմա ալ նախընտրական ամբողջ 
պայքարը կ'ընթանայ ընդդիմադիր կարծեցեալ 
ուժերու շուրջը: Թէ՛ իշխող կուսակցութիւնը, թէ՛ 
միւս քաղաքական ուժերը (մէկ-երկու բացառու-
թիւններով), որոնք կը յաւակնին զբաղեցնելու 
ընդդիմադիրներու տեղերը, կը պայքարին մէկ 
բանի համար, որ յանկարծ նախկին իշխող կու-
սակցութիւնը խորհրդարան չմտնէ: Ամբողջ քարո-
զարշաւը վերածուած է ՀՀԿի դէմ քարոզչութեան: 
Միայն այս երեւոյթէն յստակ կ'երեւի, որ իրենք 
զիրենք ընդդիմադիր հռչակող կուսակցութիւնները 
ընդամէնը շղարշ են եւ խորքին մէջ լծուած են 
երկիրը դէպի միահեծան իշխանութեան տանող 
քաղաքական ուժի սայլին:

Շատ աւելի տխուր է այն հանգամանքը, որ 
իշխող կուսակցութեան քարոզարշաւը, միանգա-
մայն զուրկ գաղափարական հէնքէ, դարձեալ 
նուիրուած է հեռացած քաղաքական ուժը մերժելու 
բացասական կիրքը բորբոքելուն: Եւ սա արդէն 
աղաղակող ծայրայեղութեան հասած է: Չբաւա-
րարուելով հասարակութիւնը սեւի ու սպիտակի 
բաժնելով՝ հիմա ալ կը փորձեն, ընտրութիւններուն 
առաջադրուած ՀՀԿին «մերժուածներ» պիտակը 
փակցնելով, ծնունդ տալ նոր խաւի մը», որուն 
զուգահեռները կը տանին-կը հասցնեն սպարտա-
ցիներու ժամանակները կամ Հին Հնդկաստանի 
պատմութեան խորքերը:

Սա արդէն բնաւ նման չէ քաղաքական մրցա-
պայքարի եւ անյարիր է XXI դարուն, անյարիր է 
ինքզինք քաղաքակիրթ ու ժողովրդավարական 
համարող որեւէ երկրի, վերջապէս անյարիր է 
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Հալէպ-Սուրիա

Սփիւռքահայ Կեանք

Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն
Նաւակատիքի Պաշտամունք
Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիի

Հայր Աստուած, մեր Հայրը որ երկինքն ես, Տէր 
Յիսուս, Որդի Աստուծոյ, Փրկիչ Աշխարհի, Գլուխն 
Եկեղեցիի, Հոգին Սուրբ Աստուած, մեր կենարար 
Առաջնորդը, Մխիթարիչը, Սրբացնողը, Տէրը եւ 
կեանք պարգեւողը, Քեզի կը նուիրենք աղօթքի 
այս Տունը:

17  Յունուար 2016ին հրթիռակոծման հետեւան-
քով  նիւթական մեծ վնասներու կ'ենթարկուէր 
Հալէպի Հայ աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին եւ փուլ 
կու գար կղմինտրածածկ առաստաղը: Եկեղեցիի 
բարեպաշտ ժողովուրդը ստիպուած երկու տարի-
ներ կիրակնօրեայ պաշտամունքը ունեցաւ եկեղե-
ցիի ներքնասրահին մէջ: Հալէպն ու շրջակայքը 
իրենց ապահովութիւնը  արդէն վերագտած են,  
իսկ ժողովուրդը կը փորձէ թօթափել պատերազմի 
հետքերն  ու վերացնել սպիները:

Փառք կու տանք Աստուծոյ, որ կարելի եղաւ 
վերականգնել Հայ աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցին,  
ներդրումով Ամերիկայի Հայ աւետարանչական 
ընկերակցութեան եւ զանազան նուիրատու  կող-
մերու, հովանաւորութեամբ ՄԱՀԱԵ միութեան 
կեդրոնական մարմինին, ջանքերով Հալէպի Հայ 
աւետ. եկեղեցիներու տեղական մարմիններուն եւ 
անխոնջ նուիրումով Սուրիոյ Հայ աւետ. համայնքի 
համայնքապետ վեր. Յարութիւն Սելիմեանի: 

Եկեղեցիի նաւակատիքը տեղի ունեցաւ Կիրա-
կի, 2 Դեկտեմբեր 2018ին՝ ժամը 12:30ին,  ներ-
կայութեամբ սուրիական պետական մարմիններու 
բարձրաստիճան ղեկավարներու,  Բերիոյ հայոց 
թեմի առաջնորդ Գերշ. Շահան արք. Սարգիսեանի 
եւ Հալէպի Հայ կաթողիկէ  համայնքի առաջնորդ  
Գերապայծառ Պետրոս Մրիաթեանի, Քրիստոնեայ 
տարբեր համայնքներու  համայնքապետներու եւ 
Իսլամ կրօնապետներու, հայկական կազմակեր-
պութիւններու ներկայացուցիչներու եւ մեծ թիւով 
Հայ աւետ. եւ քոյր եկեղեցիներու ժողովուրդին: 
Այս առթիւ,  յատուկ պատուիրակութիւն մը, գլխա-
ւորութեամբ ՄԱՀԱԵ միութեան նախագահ վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեանի, կեդրոնական մարմինի 
ատենապետ վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեանի, եւ 
անդամներու, Ուրբաթ, 30 Նոյեմբերին ժամանած 
էին Հալէպ, եւ իրենց ներկայութեամբ եւ յորդոր-
ներով զօրակցութիւն կը յայտնէին ժողովուրդին եւ 
փառք  կու տային կատարուած աստուածահաճոյ 
աշխատանքին համար:

Վեր. Յարութիւն Սելիմեան արաբերէնով ող-
ջունեց ներկաները, երախտագիտական խօսքեր 
արտասանեց պետական մարմիններուն, իրենց 
ցուցաբերած զօրակցութեան համար եւ Աստուծոյ 
փառք տուաւ, որ ԱՀԱԸի եւ ՄԱՀԱԵ միութեան 

միասնական ջանքերով կարելի եղաւ երազները 
իրականացնել եւ հասնիլ այս սպասուած օրին:

Պաշտամունքի ընթացքին ցուցադրուեցաւ օր. 
Ալին Բանոյեանի պատրաստած  տեսերիզը,  ապա 
պատ. Սիմոն Տէր Սահակեան պաշտամունքի կոչը 
կատարեց, իսկ վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան՝ 
Աստուածաշունչի ընթերցումը: Էմմանուէլ եկեղե-
ցիի երեք անդամներ ընթերցեցին փառաբանու-
թեան աղօթքը: Հալէպի Հայ աւետ. եկեղեցիներու 
Միացեալ երգչախումբը, առաջնորդութեամբ տիկ. 
Գայիանէ Սիմոնեան Տէրեանի եւ դաշնակի 
ընկերակցութեամբ տիկ. Պէթի Հաթէմի  կատարեց  
«Մեծ Է Հաւատարմութիւնդ », «Եկեղեցի Ընդհան-
րական»  հոգեւոր երգերը, իսկ տիար Արամ Խա-
չատուրեան, դաշնակի ընկերակցութեամբ Ժագ 
Պօզեագալեանի,  կատարեց  «Եկեղեցին Հիմնեալ 
Է» երգը:

Վեր. դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան կատարեց Բեմի 
Աստուածաշունչի նուիրումը՝ բանալով 119րդ Սաղ-
մոսը եւ զետեղելով զայն հաղորդութեան սեղանին 
վրայ: Նաեւ ան ՄԱՀԱԵ միութեան կեդրոնական 
մարմինի ողջոյնի եւ գնահատանքի  խօսքը փո-
խանցեց  Հալէպի  Հայ աւետ. եկեղեցիներու  ժողո-
վուրդին, սուրիահայութեան եւ վեր. Յարութիւն 
Սելիմեանին:

Վերանուիրման պաշտամունքի պատգամա-
բերն էր, ՄԱՀԱԵ միութեան նախագահ վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեան: Ան նախ ընդգծեց, թէ 
եկեղեցին մարդկային կառոյց մը ըլլալէ աւելի, Տէր 
Յիսուս Քրիստոսի կողմէ շինուած էութիւն մըն է՝ 
կազմուած մարդոցմով եւ մարդոց մէջ: Ապա աւել-
ցուց. «Որպէս ժողովուրդներու մէջէն զատուած 
հաւաքականութիւն՝ եկեղեցիին անդամները իւրա-
ցուցած պէտք է ըլլան զատուած ըլլալու այդ որակը, 
ինչ որ զիրենք կ'առաջնորդէ տարբեր ձեւերով 
ապրելու իրենց կեանքերը, որոնք պիտի յատ-
կանշուին Քրիստոսի շնորհած հաւատքով եւ զայն 

իրենց անձերուն մէջ աճեցնելու ջանքով»: Հուսկ  
վեր. Գարակէօզեան ըսաւ. «Հաւատքը, առաջնորդ-
ւած Տէր Յիսուս Քրիստոսի սորվեցուցած սկըզ-
բունքներով, պիտի վերածուի քրիստոնավայել 
կեանքի, Քրիստոսի կեանքին նմանութեամբ եւ 
որակով, որ պիտի փոխանցուի յաջորդ սերունդ-
ներուն որպէս իրաւ ժառանգորդներու, քանի որ 
աւանդը այդ որակն է , եւ ոչ ֆիզիքական կառոյցը 
կամ հարստութիւնը»:

Հայ աւետ. Էմմանուէլ եկեղեցւոյ ժողովուրդին 
եւ պատասխանատու մարմիններուն անունով 
տիար Յովիկ Գերպապեան շնորհակալութիւն յայտ-
նեց համայնքապետին եւ իրեն յանձնեց շնորհա-
կալական յուշանուէր մը: 

Պաշտամունքը իր աւարտին հասաւ տէրունա-
կան աղօթքի երգեցողութեամբ եւ վեր. Մկրտիչ 
Գարակէօզեանի Առաքելական օրհնութեամբ: Պաշ-
տամունքին յաջորդեց հիւրասիրութիւն, եկեղեցիի 
ներքնասրահին մէջ:

Դիւան
ՄԱՀԱԵ Միութեան Կեդրոնական Մարմինի

5 Դեկտ. 2018
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Եգիպտոս

ԹՄՄի Լուրեր

«CHRISTMAS BAZAR» Կոկանեան Ակումբին Մէջ
ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԵՐՃԵԱՆ

Նորակառոյց Թէքէեան սրահի նորովի տրա-
մադրութիւններով ոգեւորուած Կոկանեան սրահի 
վարչութիւնը երկու տարուան ընդհատումէ ետք, 
այս տարի յաջողեցաւ կազմակերպել Կոկանեան 
ակումբին համար տարիներէ ի վեր աւանդոյթ 
դարձած «Christmas Bazar»ը։ 

Յստակ է, որ երկու տարուան այս ընդհատումը 
կապուած էր ակումբին մէջ տեղի ունեցող վերա-
նորոգման աշխատանքներուն հետ, հետեւաբար, 
պատահական չէ՛ր երբեք, որ ո՛չ թէ երկար, այլ 
պարզապէս երկար թուող այս սպասումէն ետք 
«Կոկանեան»ի մե՜ծ ընտանիքը աւելի անհամբեր, 
կարօտով ու հանդիսաւոր տրամադրութեամբ դի-
մաւորեց աւանդական «Christmas Bazar»ը, որ 
տեղի ունեցաւ Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018ին։

Միջոցառումին ներկայ էին Եգիպտոսի հայոց 
թեմի առաջնորդ Գերշ. տ. Աշոտ Ս. եպսկ. Մնա-
ցականեան, Աղեքսանդրիոյ Հայոց կաթողիկէ 
թեմի առաջնորդ Գերպ. Գրիգոր Օգոստինոս Ս. 
եպսկ. Գուսան, հոգեւոր դասի ներկայացուցիչներ 
եւ մե՜ծ բազմութիւն մը՝ մօտ 300ի հասնող հա-
մակիրներ։ 

Բացման արարողութիւնը կատարեց այս տար-
ւան «Պազար»ի նախագահութիւնը ստանձնած 
տիկ. Ալիս Վարձպետեան-Էզզաթ։ 

Կարմիր, սպիտակ, կանաչ, ամանորեան հեք-
իաթային գոյներու եւ տօնական զարդերու մէջ 
դասաւորուած սեղանները ճոխ էին եւ լիառատ:

Կարճ, շատ կարճ ժամանակի ընթացքին գնող-
ներու կողմէ կարծես «յափշտակուեցան» տնային 
մաքրամաքուր պայմաններու մէջ պատրաստուած, 
իրենց արդէն իսկ նրբաճաշակ շարուածքով ու 
մատուցմամբ աչքերը շլացնող աւանդական բազ-
մատեսակ ուտեստեղէնը՝ չէօրէքը, թոփիքը, տերե-
ւով տոլման, երշիկը, անուշ երշիկը, արմաւի անու-
շը, գաթան եւ ուրիշ բազմապիսի քաղցր ու աղի 
ուտելիքներ:

Մանուկներուն համար առանձնապէս գրաւիչ 
էր ամանորեան աւանդական զարդերու բաժինը՝ 
հրեշատակը, աստղը, ձիւնէ մարդը, զանգակը եւ 
յատկապէս հայերէն այբուբենով զարդարուած 
տօնածառը: 

«Պազար»ին շուտով դատարկուող սեղաններէն 
ետք կարգը հասաւ այլ աւանդութեան՝ կէսօրուան 

որպէս հիմնական ճաշատեսակ առաջարկուած 
«մանթը»ին:

Անհրաժեշտ չէ՛, սակայն գերագոյն հաճոյք կը 
համարենք անդրադառնալ աւանդական այս 
«մանթը»ին ո՛չ թէ մատուցման, այլ պատրաստու-
թեան։ 

Միջոցառումէն օրե՜ր առաջ սկսած այս սիրայօ-
ժար պատրաստութիւնը Կոկանեան սրահի վար-
չութեան ժրաջան տիկիններուն կողքին ստանձնած 
էին տարբեր սերունդներու՝ իրենց պատասխա-
նատուութեամբ, պարտականութեան գիտակցու-
թեամբ ու նուիրումով հիասքա՜նչ տիկիններ, 
մայրեր եւ քոյրեր: 

Նորութիւն մը չէ՛ր ասիկա, մի՛շտ այսպէս եղած, 
այսպէս շարունակուած ու փաստօրէն դեռ այսպէս 
ալ է այս երեւոյթը:  

Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչը կրնար ստիպել այս 
տիկինները ինքնակամ հաւաքուելու եւ «շատ 
համով» ըլլալու համար պատրաստման յատուկ 
հմտութիւն պահանջող «մանթը»ին վրայ աշխա-
տելու: 

Աշխատիլ մանրակրկիտ՝ գործը տիկիններուն 
կարողութիւններուն եւ փորձառութեանց համե-
մատ հաւասարապէս բաժնելով:

Աշխատիլ ուրախ, երգով ու ժպիտով: 
Աշխատիլ սիրո՜ղ:
Ի՞նչը կրնար ստիպել զանոնք թերեւս ամբողջ 

օր մը դիմանալու երկա՜ր ժամեր տեւող այս «յոգ-
նութեան»:

Վայրկեաններու մէջ լափուող ճաշէն ետք 
ըսուող, երբեմն ալ չըսուող «ձեռքերուդ դալա՞ր»ը  
կամ «շատ համո՞վ էր»ը:

Ո՛չ, անկասկած։ 
Չթելադրուող, անբացատրելի ներքին 

ինքնագիտակցութիւն մըն է ասիկա, պարզապէս 
գտնուող կամ չգտնուող:

Աւանդական «Պազար»ին յաջորդող  աւանդա-
կան «մանթը»ին  ա՛յս պատրաստութիւնն է, իսկու-
թեան մէջ, աւանդոյթներուն ամենաիրականը եւ 
գեղեցկագոյնը: 

Մէկընդմէջ յայտնուող Դեկտեմբերի հաճելի 
արեւին տակ, Կոկանեան պարտէզին մէջ նստած 

համակիրները բարի՜ ախորժակով կերան ու 
գովաբանեցին կէսօրուան ճաշը։ 

Վերջապէս, ի՞նչպէս կրնար «համով» չըլլալ ո՛չ 
միայն բազում մայրերու ձեռքերով, այլեւ բազո՜ւմ 
սրտերու անկշի՛ռ սիրով պատրաստուած այդ 
«մանթը»ն:

Անցա՛ւ ու դալա՜ր մնան ձեր սրտերն ու ձեռքերը, 
մեր անգին մայրեր:

Ձեր սխրանքով կը գոյատեւեն արժէքները՝ 
բարի եւ գեղեցիկ:

Շնորհակալութիւն Կոկանեան սրահի վարչու-
թեան անդամներուն եւ առանձնապէս տիկին-
ներուն:

Նորանոր աւանդոյթներու մաղթանքով։ 
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ÂÇõñùÁ ³Ýï»Õ»³Ïª Ù»ñ ó»ñ»Ï-õ³Ý ³é³Í 
½·áõß³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñáõÝ, »ñÏñáñ¹ ·Çß»ñ, Ýá°ÛÝ 
Å³ÙáõÝ, ß¿ÝùÇÝ »ñ»ù ÏáÕÙ»ñ¿Ý ³Ñé»ÉÇ Ñ³Ù³-
½³ñÏÇ ëÏë»Éáí, áõ½»ó... ·ñáÑáí ÙÁ ·ñ³õ»É 
ß¿ÝùÁ »õ Ù¿çÁ ·ïÝáõ³Í áñµ»ñÁ ç³ñ¹»¯É... 
Ïáïáñ»¯É... ÇÝãå¿ë áñ ³ÝáÝó ³Ýå³ßïå³Ý 
ÍÝáÕùÝ»ñÁ ç³ñ¹³Í ¿ñ Ý³Ë³å¿ë: Ø»Ýù ³Ù¿Ýùë 
³É ·»ïÇÝÝ»ñÁ, å³ï»ñáõÝ ùáíÁ ëåñ¹»ó³Ýù, 
ÙÇÝã Ù»ñ å³ßå³ÝÝ»ñÁ, ³é³Ýó Ó³ÛÝÇ »õ Ï»Ý-
¹³ÝáõÃ»³Ý Ýß³ÝÇ, ÏÁ ëå³ë»Ý áñ ÃßÝ³ÙÇÝ 
Ùûï»Ý³Û... Ù»ñ ß¿ÝùÇÝ »õ Çñ ßñç³å³ïÇ å³ñ-
ï¿½ÇÝ Ù¿ç ÙïÝ¿, áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó ·Ý¹³ÏÝ»ñáõÝ 
Ù¿Ï Ñ³ïÇÏÝ ÇëÏ å³ñ³åÇ ã³ÝóÝÇ...: Ðñ³ó³-
Ý³Ó·áõÃÇõÝÁ ³»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ áõé×³Ý³Éáí, Ù»ñ 
ß¿ÝùÇÝ »½»ñùÁ Ñ³ë³õ. Ñ³½³ñ³õáñ ·Ý¹³ÏÝ»ñ 
ëáõÉ»Éáí ÏÁ ëáõñ³ÛÇÝ Ù»ñ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ¿Ý 
Ý»ñë »õ ³å³ÏÇÝ»ñÁ Ëáñï³Ï»Éáí ç³ñ¹áõ-
÷ßáõñ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ÇÝ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ... Ù»ñ 
å³ßïå³ÝÝ»ñáõÝ í³Ý»óÇ ³éÇõ°Í ËÙµ³å»ïÁ 
³½¹³Ýß³Ý Ïáõ ï³Û ·Ý¹³Ï ÙÁ ³ñÓ³Ï»Éáí... 
Ñ³Ï³½¹»Éáõ...: î³ëÝáóÝ»ñÁ, µáÉáñ ¹Çñù»ñ¿Ý, 
ÝáÛÝÛ»ï³ÛÝ Ï'»ñ·»¯Ý... ßáõ³ñÙ³Ý Ù³ïÝ»Éáí 
ËáõÅ³ÝÁ, áñª Ý³Ëáñ¹ ûñáõ³Ý å¿ë, ³Ý½¿Ý 
áñµ»ñáõÝ Ë»Õ×áõÏñ³Ï ÑûïÁ, ³Û¹ ³ÝÍÝáÕù 
·³éÝáõÏÝ»ñáõÝ ÑûïÁ Ï'»ñ³½¿ñ... »õ áñáß³Í 
¿ñ ³ñ»³Ý ÉÇ×Ç í»ñ³Í»É...:

²Ûë ³Ý·³Ù Çñ»Ýó Ñ³ßÇõÁ µáÉáñáíÇÝ Ñ³-
Ï³é³ÏÁ ¹áõñë Ïáõ ·³ñ...: Æñ»ÝóÙ¿ Ù³ë ÙÁ, 
³Ýßáõßï ù³Õ³ù³óÇÇ¯ ½·»ëïÇÝ ï³Ï, Ù³ñ-
½ըõ³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñ, Ù»ñÇÝÝ»ñáõÝ Ïñ³ÏÝ»ñáõÝ 
áõÕÕáõÃ»³Ý ¹Çñù µéÝ»Éáí, Ï'áõ½»Ý Û³é³ç³Ý³É 
»õ å³ïÅ»É ³Û¹ Û³Ý¹áõ·Ý ³åëï³ÙµÝ»ñÁ, áñ 
Çñ»Ýó Íñ³·Çñ»ñÁ Ç Ã»ñ»õ ÏÁ Ñ³Ý¿ÇÝ... »õ 
å³ñï¿½ÇÝ Ù¿ç ¹Çñù µéÝ³Í Ï³Ù³õáñ ÙÁ ÏÁ 
å³ß³ñ»¯Ý, ÙÇÝã Ù»ñ Ñ»ñáëÁ Ïé³Ñ»Éáí Çñ»Ý 
íÇ×³Ïáõ³Í í³Ë×³ÝÁ, Ï³Ù³ó ÙÁ ÏÁ Ý»ïáõÇ 
ùÇã ÙÁ ³Ý¹ÇÝ ·ïÝáõáÕ çáõñáí É»óáõÝ ³õ³-
½³ÝÁ... ÇÝù½ÇÝù çáõñÇÝ ï³Ï ëùûÕ»Éáí: ØÇÝãª 
å³ß³ñáÕÝ»ñÁ... ³åß³Í, Çñ»°Ýó áñëÇÝ ³Ý»-
ñ»õáõÃ³Ý³É¿Ý... ùÇã ÙÁ »õë Û³é³ç³Ý³Éáí 
Ï'áõ½»Ý ëïáõ·»Éª áõ°ñ ÷³Ë³Í ÁÉÉ³ÉÁ ³Ûë ë³-
ï³Ý³ÛÇÝ: Ø»°ñ Ñ»ñáëÁ, å³ÑÁ Û³ñÙ³ñ ÝÏ³-
ï»Éáí, ÏÁ Ïñ³Ï¿ ï³ëÝáóÁ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ, »õ 
³ÝáÝó í³ÛÝ³ëáõÝ¿Ý û·ïáõ»Éáí, ÇÝù½ÇÝù çáõ-
ñ¿Ý ¹áõñë Ý»ï»Éáí, Ëáßá¯ñ Í³é ÙÁ ¹Ç°ñù 
µéÝ³Í, »ñÏñáñ¹ Ñ³Ù³½³ñÏáí ÙÁ ³õ»ÉÇ »õë... 
³ëáÝó Ûáõë³ÉùáõÙÇ ÏÁ Ù³ïÝ¿: ²ÝáÝù Ù»é»É »õ 
íÇñ³õáñÝ»ñ ·»ïÇÝ Ó·³Í ÷³ËáõëïÇ ÏÁ 
¹ÇÙ»Ý: Ð»ñáëÁ Çñ ½áÛ· ï³ëÝáóÝ»ñÁ ·áñÍ³-
Í»Éáí ÏÁ ëÏëÇ Ñ³É³Í»É ½³ÝáÝù, ÏÁ ïÇñ³Ý³Û 
³ÝáÝó ½¿Ýù»ñáõÝ »õ µ³õ³Ï³Ý ³é³ï ½¿ÝùÇ 
å³ß³ñáí ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³: ²ëÇÏ³ Ù»½Ç 
Ñ³Ù³ñ µ³ñ»µ³ëïÇÏ ³éÇÃ ÙÁ »Õ³õ, ù³ÝÇ áñ 
Ù»ñ Ý»ñëÇ áõÅ»ñÁ, Çñ»Ýó Ó»éù»ñÁ áõÝ»Ý³Éáí 
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ½¿Ýù»ñ, Ï³ñáÕ³ó³Ý Ñ»éáõ¿Ý 
Û³ñÓ³ÏáÕ ÃßÝ³ÙÇÝ»ñÁ Éé»óÝ»É »õ ÷³ËáõëïÇ 
Ù³ïÝ»É...: Ð³õ³ñÁ å³ï×³é Ï'ÁÉÉ³Û ÙÇõë 
¹Çñù»ñáõÝ íñ³ÛÇ ÃÇõñù»ñáõÝ Ë³Ûï³é³Ï³µ³ñ 
Éù»É å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¹³ßïÁ »õ ÷³ËãÇÉ...:

Ú³çáñ¹ ³é³õûïÝ ÇëÏ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ï³ëÝ-
»³ÏÇ ÙÁ [Ï³Û³½ûñ»ÉÁ] »õ Ù»ñ ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç áõ 
ï³ÝÇùÝ»ñáõÝ íñ³Û ½»ï»Õáõ³Í ãáñë ·Ý¹³-
óÇñÝ»ñáõÝ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ - áõÕÕáõ³Í ãáñë Í³·»-
ñáõÝ - í»ñç³Ï¿ïÁ ÏÁ ¹Ý»Ý ³Ûë ·³½³Ý³ÛÇÝ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

Þ³ñ. 43

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ:
²é³õûï»³Ý ¹»é ³ñ»õÁ ãÍ³·³Í, ËáõÙµ ÙÁ 

ÃÇõñù ÏÇÝ»ñ ÏÁ Ùûï»Ý³Ý ßñç³÷³ÏÇÝ, å³ñ-
ï¿½Á, Ñá°Ý ÇÝÏ³Í ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ÷áË³¹ñ»Éáõ 
É³¯ó... áõ áÕµá¯í... »õ ³Ý¿Íùáí...: ÎÇÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ 
Ï'áÕµ³ñ áõ Ï'³Õ³Õ³Ï¿ñ... §Ø»Ù¿ïÇ¯Ù... Ø»-
Ù¿ïÇ¯Ù... Ï»³õá¯õñ ÕáõñßáõÝáõÝ³, Õáõñå³°Ý... 
ÏÇÃïÇÝ Ø»Ù¿ïÇÙ¦ áñ Ã³ñ·³ÝÇª §Ø»Ù¿¯ïë, 
Ø»Ù¿ïë, ³ÝÑ³õ³ïÇ ·Ý¹³ÏÇÝ ½áÑ ·³óÇñ, 
³¯Ë Ø»Ù¿ïë¦: âáñë ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ¹áõñë ù³ß»óÇÝ 
å³ñï¿½¿Ý, ÙÇÝã íÇñ³õáñÝ»ñÁ ·Çß»ñáí 
÷³Ëóáõó³Í ¿ÇÝ... µ³Ûóª ³ñ»³Ý Ñ»ïù»ñ¿Ý 
Û³ÛïÝÇ ¿ÇÝ ³ÝáÝó áõ°ñ ·³ó³Í ÁÉÉ³ÉÁ: ä³ñ-
ï¿½ÇÝ Ù¿ç É×³ó³Í ³ñ»³Ý ×³å³ÕÇù¿Ý Û³Ûï-
ÝÇ ¿ñ áñ ï³ëÁ íÇñ³õáñÝ»ñ »õë »Õ³Í ¿ÇÝ 
ßÝáñÑÇõ Ù»ñ Ñ»ñáëÇÝ Û³Ý¹áõ·Ý áõ ËáÑ»¯Ù 
í³ñáõ»É³Ï»ñåÇÝ...:

Þ³µ³Ã ÙÁ »ïùÁ, ëÏë³Ý Ñ³ëÝÇÉ - ÇÝãå¿ë 
Ý³Ë³å¿ë ÛÇß³Í ¿Ç - áñµ»ñáõ Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñ: 
Ú»ï ³Û¹áõ Ù»ñ áñµ³ÝáóÁ Ïáãáõ»ó³õ §²½·³ÛÇÝ 
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý àñµ³Ýáó¦: àñµ³Ýáó³ÛÇÝÝ»ñáõÝ 
ÃÇõÁ Ñ³ë³Í ¿ñ Ñ³½³ñ ãáñë Ñ³ñÇõñ ÛÇëáõÝÇ...: 
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïÝûñ¿Ý áõÝ¿ÇÝù ß³ï Í»ñ áõ Ñ³Ý-
×³ñ»Õ, ï³ëÝ»õÙ¿Ï É»½áõÝ»ñáõ Ï³ï³ñ»É³å¿ë 
ïÇñ³ó³Í äñ. ²µáõÉ»³ÝÁ, Çñ û·Ý³Ï³ÝÁª äñ. 
æáõÉÑ³Ï»³ÝÁ..., áõëáõÙÝ³å»ï äñ. ¶áõÛáõÙ×-
»³ÝÁ, ÁÝ¹Ñ. ÑëÏÇãª äñ. î¿ñ Ü»ñë¿ë»³ÝÁ ³å³ª 
ïÝûñ¿Ý îáùÃ. Úáíë¿÷ î¿ñ êï»÷³Ý»³ÝÁª 
Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ¿Ý ðáå»ñÃ ¶áÉ¿×ÇÝ, ëÏ³áõï³-
å»ï äñ. ¶ñÇ·áñ ÖáÉáÉ»³ÝÁ (êÇñáõÝÇ), äñ. 
ÞÇßÙ³Ý»³ÝÁ, äñ. ²õ»ïÇë»³ÝÁ, ²ñë¿Ý»³Ý 
»Õµ³ÛñÝ»ñÁ, äñ. ä³É³å³Ý»³ÝÁ, äñ. ÊáñÇÏ-
»³ÝÁ, äñ. ê³ñ·Çë êÇñáõÝ»³ÝÁ, äñ. ́ Çñ¿Ý»³-
ÝÁ, äñ. ä»½Çñ×»³ÝÁ, äñ. ¶¿áñ·×³Ý»³ÝÁ »õ 
áõñÇßÝ»ñ áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÛÇßáÕáõÃ»Ý¿ë 
¹áõñë ÏÁ ÙÝ³Ý... µ³Ûóª Û³ñ·³Ýùáí ÏÁ ËáÝ³ñ-
ÑÇÙ ³ÝáÝó ÝáõÇáõ³Í Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ³é³ç, 
áñáíÑ»ï»õ Ù»½ Ïá÷»óÇÝ Ñ³°Û Ï³Õ³å³ñáí...:

Þ³µ³Ã ÙÁ ³Ýóª ³ñ¹¿Ý Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝÁ 
Ï'ÇßË¿ñ ³Ù¿Ý ï»Õ µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë: Ü³ËÏÇÝ 
ëå³ÛÇó ÃÇõñù í³ñÅ³ñ³ÝÁ ÷áË³Ï»ñåáõ³Í 
¿ñ Çñ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Ñ³Û 
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÙÁ, áõñ ³Ù¿Ý ÇÝã 
×ß·ñïûñ¿Ý, í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõ íñ³Û ×ßïáõ³Í ¿ñ, 
Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ ß»ÕÇÉ ³Û¹ ûñ¿ÝùÝ»ñ¿Ý...:

²é³õûï Ï³ÝáõË, Å³ÙÁ ãáñëÁ ù³éáñ¹ ³Ýó 
ÏÁ ÑÝã¿ñ ÏáãÝ³ÏÁ. ÁÝ¹áëï Ý»ïáõ»Éáí Ù³ÑÇ×-
Ý»ñ¿Ý ÏÁ µ³Ý³ÛÇÝù Í³ÍÏáóÝ»ñÁ áñ û¹ ³éÝ»Ý 
Ù»ñ Û³ñ¹»³Û ËßïÇÏÝ»ñÁ: ÎÁ Ù»ñÏ³Ý³ÛÇÝù 
µáÉáñáíÇÝ, »õ ¹¿åÇ µ³ÏÁ í³½»Éáí ÏÁ ß³ñ-
õ¿ÇÝù ¹³ë³ñ³Ý ³é ¹³ë³ñ³Ý: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
ÑëÏÇãÇÝ ëáõÉÇãÇÝ íñ³Ûª Ù»Í ¹³ñå³ëÁ ÏÁ 
µ³óáõ¿ñ »õ Ù»Ýù µáÉáñë, Ù»Í áõ å½ïÇÏ ³ÝËը-
ïÇñ, Ù»ñ ß¿ÝùÇÝ ³é³çÇ ìáë÷áñÇÝ çáõñ»ñáõÝ 
Ù¿ç ÏÁ Ý»ïáõ¿ÇÝù... ß³ï Ù»Í ½·áõßáõÃ»³Ùµ ... 
áñáíÑ»ï»õ, ÑáÝª ìáë÷áñÇÝ ³Ñé»ÉÇ ÛáñÓ³Ýù-
Ý»ñÁ ·³É³ñ³åïáÛï, íï³Ý·³õáñ ßáõñçå³ñ»-
ñáí ³Ù¿Ý ÇÝã ÏÉÉ»Éáõ ·³½³Ý³ÛÇÝ ³ËáñÅ³Ïáí 
å³ñ³°ëï, ÏÁ ëå³ë»Ý... áñ»õ¿ áñëÇ áñ 
³ÝËÕ×ûñ¿Ý ù³ß»Ý ½³ÛÝ Çñ»Ýó ÍáóÁ... »õ 
ùÙ»Éáí Ï»³Ýù¿Ý ½ñÏ»Ý...: ²é ³Û¹, Ù³ëÝ³õáñ 
å³ïñ³ëïáõ³Í å³ñ³ÝÁ ë³ÑÙ³Ý ÏÁ Í³é³Û¿ 
Ù»ñ ³Ý½áõëå ³ËáñÅ³ÏÁ ë³ÝÓ»Éáõ... ù³ÝÇ áñ 
Ï'áõ½»Ýù ×»Õù»É ³Ýçñå»ïÁ »õ ËÉ»É Û³ÕÃ³-
Ý³ÏÇ ¹³÷ÝÇÝ, ¹¿åÇ¯ ¹ÇÙ³óÇ ³÷Áª ²ñÝ³õáõï 

¶ÇõÕÁ Ñ³ëÝ»Éáí, áñÁ ß³¯ï ùÇã»ñáõÝ ÏÁ 
íÇ×³ÏáõÇ... Ù¿ÏÝ ³É ³ÝáÝóÙ¿ª ïáÕ»ñë ·ñáÕÁ:

²Ûë ëù³Ýã»ÉÇ Å³ÙÁ, áñ ÑÇ³Ý³ÉÇ, µáõÅÇ°ã, 
Ï³½¹áõñÇã ½ûñáõÃÇõÝ áõÝÇ Çñ Ù¿ç, Ù»½Ç Ï»³°Ýù 
Ïáõ ï³Û: êáõÉÇãÇÝ »ñÏñáñ¹ ³½¹³Ýß³ÝáíÁ, 
¹áõñë ÏÁ Ý»ïáõÇÝù çáõñ¿Ý, Ý»ñëÇ µ³ÏÁ ß³ñù»ñ 
ÏÁ Ï³½Ù»Ýù »õ ÏÁ ëÏëÇÝù ßáõ¿ï³Ï³Ý 
Ù³ñ½³ÝùÇÝ, Ï¿ë Å³Ù ½³Ý³½³Ý ÷áñÓ»ñ ÁÝ»É¿ 
»ïù ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ýù ÝÝç³ñ³Ý, ÏÁ Éáõ³óáõÇÝù, 
ÏÁ Ñ³·áõÇÝù, Ù»ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÏÁ Û³ñ¹³ñ»Ýù 
»õ í³ñ Ï'ÇçÝ»Ýù, »ñµ ³ñ»õÁ ëÏë³Í ¿ Ï³Ù³ó-
Ï³Ù³ó Çñ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ óáÛó ï³É áõ Ï»³ÝùÇ 
Ïáã»É ·Çß»ñáõ³Ý ³Õç³ÙáõÕç¿Ý ÃÙñ³Í Ù³ñ¹-
ÏáõÃÇõÝÁ:

Ð³½³ñ ãáñëÑ³ñÇõñ ÛÇëáõÝ µ»ñ³ÝÝ»ñ, ß³ï 
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ »õ ½·³ÛáõÝ Ñá·ÇÝ»ñáí Ï'»ñ·»Ýù 
ÙÇ³µ»ñ³Ý §²é³õûï ÈáõëáÛ¦Ý Ñ³Ù³Ýáõ³·: 
²Ûë ³ÕûÃù-ß³ñ³Ï³ÝÁ, ù³ñ³ó³Í Ñá·ÇÝ»ñÝ 
³Ý·³°Ù... Ç°ñ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ÉáõëáÛ ×³é³·³ÛÃ-
Ý»ñáí Ï'áÕáÕ¿... ³Û¹ µÝáõÃ»³Ý ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç 
Ù³ñ¹Á ÏÁ Ùûï»óÝ¿ ²ëïáõÍáÛ »õ ½³ÝÇ ÏÁ ½û¹¿ 
³Û¹ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý Ù»Í áõÅÇ ³ÕµÇõñÇÝ, ÏÁ 
ÙÇ³óÝ¿ ²Ýáñ »õ ù»½Ç, Çñ³Ï³°Ý ³Û¹ Ù»Í áõÅÇÝ 
Ù¿Ï Ù³ëÝÇÏÁ Ï³Ù Ù¿Ï ß³Ù³Ý¹³ÕÁ ÁÉÉ³É¹ ÏÁ 
Ñ³ëï³ï¿...:

ì»ñ³óÙ³Ý ³Û¹ ëáõñµ å³ÑáõÝ, ÷á÷áËáõ-
ÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ½·³ë Ý»ñëÇ¹Ç¿¹ »õ ï³ñµ»ñ áõÅáí, 
ï³ñµ»ñ ½ûñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹áõÇ¯ë...: 
ØÇïù¹ ÏÁ ÃéÇ¯... Ù»ñ Ñ»Ã³Ýáë å³å»ñáõÝ, 
Ù»ñ ÑÇÝ Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ, êûë»³ó ²Ýï³éÇÝ Ù¿ç 
Ù»Í ³ïñáõß³ÝÇÝ ³é³ç ùñÙ³å»ïÇÝª Çñ 
ùáõñÙ»ñáõÝ ÑëÏ³Û ÷³Õ³Ý·áíÁ µáÉáñáõ³¯Í...:

´ÝáõÃ»³Ý ½³ñÃûÝùÇÝ ³Û¹ íë»¯Ù å³ÑáõÝ... 
»ñµ Ù»Í ùñÙ³å»ïÁ µ³·ÇÝÇÝ Ïñ³ÏÁ Ï'³ñ-
Í³ñÍ¿ Çñ áëÏ»³Û »ñÏÅ³ÝÇáí »õ áñáõÝ íñ³Ý 
ÏÁ ½»Ýáõ ·áÑáõÃ»³Ý ½áÑÁ... ½áõ³ñ³Ï ÙÁ, Ï³Ù 
ÑëÏ³Û ËáÛ»ñª... ÈáÛëÇÝ å³ñ·»õÇãÇÝ, ³Û¹ 
³Ýï»ë³Ý»ÉÇ ½ûñáõÃ»³Ý, ï»ë³Ý»ÉÇ áõÅÇÝª 
²ñ»·³ÏÇÝ... áñ ÉáÛë, ç»ñÙáõÃÇõÝ »õ ³× ÏÁ 
å³ñ·»õ¿ Ñ³Ýáõñ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý, Ë³õ»ñáõÝ 
Ñ³Ù³ÛÝ: ºñµ ³ñ¹¿Ý ùáõñÙ»ñÁ Çñ»Ýó »Õç»ñ³-
÷áÕ»ñáí, ëñÇÝ·Ý»ñáí, ÍÝÍÕ³Ý»ñáí, ÷áÕ»ñáí 
»õ ³ÛÉ Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñáí ³Ýáõß Ù»Õ»¹ÇÝ»ñ »õ 
·áÑ³µ³Ý³Ï³Ý ³ÕûÃùÝ»ñ Ï'»ñ·»¯Ý... áõ ÏÁ 
ËáÝ³ñÑÇÝ Ýáñ³Í³· ²ñ»·³ÏÇÝ ³é³ç áõ [ÏÁ] 
÷³é³µ³Ý»Ý ¼³°ÛÝª Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñá·ÇÝ»ñÁ 
Ï³å»Éáí »ñÏÝ³ÛÇÝ ¼ûñáõÃ»³Ýª Ï³ñÍ»ë Ù»Ýù 
»õë Ù»ñ Ñ»Ã³Ýáë Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ Å³é³Ý·áñ¹-
Ý»ñÁ, ß³ñáõÝ³ÏáÕÁ »õ ³ÝáÝó Ñá·ÇÝ»ñáõÝ 
Û³ñ³ï»õáÕ Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ... Ýá°ÛÝ ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ, ùñÇëïáÝ¿³ó³Í ½·»ëïáí, ÏÁ Ù³ïáõ-
ó³Ý¿ÇÝù... µ³ñÓñ»³ÉÝ ²ëïáõÍáÛ, ³ÝÙ³Ñ³óÝ»Éáí 
Ù»ñ í³Õ»ÙÇ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñÁ... áñáÝù Ñ³Ù»-
Ù³ï»Éáí ï³ñµ»ñ Ñ»Ã³Ýáë ³½·»ñáõÝ, ÙÇ°ßï 
µ³ñÓñ, ÙÇ°ßï íë»Ù »õ ·»ñ³½³Ýó »Õ³Í »Ý: 
Ø»ñáÝù ÉáÛëÇÝ Ù¿ç ï»ë³Í »Ý Ï»Ýë³ïáõ ²ñ³-
ñÇãÁ »õ ¼³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý »ñÏñÇ íñ³Û... 
êñµ³½³Ý Ïñ³Ïáí...:

...Ø»ñ ³é³õûï»³Ý »õ »ñ»ÏáÛ»³Ý ³ÕûÃù-
Ý»ñáõÝ å³Ñ»ñÁ... ÇëÏ³å¿ë íë»Ù »õ ²ëïáõ³-
Í³ÛÇÝ, Ñá·»½Ù³ÛÉ áõ ³½¹áÕ ¿ÇÝ: Ø»Ýù Ï'³-
Ý¿³Ý³ÛÇÝù ³Û¹ å³Ñ»ñáõÝ »õ ²ëïáõ³Í³ÛÇÝ 
½ûñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï'³ÙµáÕç³Ý³ÛÇÝù, ÙÇ³ó³Í 
²Ýá¯ñ...:
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¾ç 03

Տեսակէտ
Հոգատար Հասարակութեան Մէջ Պիտակներ Չեն Փակցներ Եւ 

Ներքին Թշնամիներ Չեն Փնտռեր

մեզի:
Այո՛, անցած 27 տարիներուն քաղաքական 

առումով հպարտանալու շատ բան չունինք, բայց 
այսքան ամչնալու ալ առիթ չենք ունեցած: Այո՛, 
եղած են ընտրութիւններու կեղծումներ, բայց մինչ 
այդ կեղծումները ընթացած է իրապէս բնականոն 
քաղաքական պայքար՝ հիմնուած սեփական գա-
ղափարներով ընտրազանգուածը համոզելու կամ 
գրաւելու սկզբունքներուն վրայ: Այո, իշխանութիւնն 
ու ընդդիմութիւնը պայքարած են իրար դէմ՝ եր-
բեմն տեղերը փոխելով, բայց մեղադրողի, քննա-
դատողի, ձաղկողի դերին մէջ ընդդիմութիւնը 
եղած է, ինչպէս, ի դէպ, որեւէ սովորական ժողո-
վըրդավարական երկրի մէջ է: ՀՀՇն պայքարած է 
համայնավարներու դէմ, յետոյ համայնավարները 
սկսան պայքարիլ ՀՀՇի դէմ, ԱԺՄն, ՀՅԴն կը 
պայքարէին ՀՀՇի դէմ եւ այլն: Բայց այսպիսի 
պիտակներ չեն փակցուած, ո՛չ ՀՀՇն համայնավար-
ներուն, ՀՅԴին կամ ԱԺՄին մերժուած համարած 
է, ո՛չ ալ հակառակը: Ի՞նչ է, ՀՀՇն պակա՞ս մեղքեր 
գործած էր 90ականներուն, որոնց հետեւանքով 
ալ 98ին իշխանութենէն հեռացուեցաւ, բայց այդ 
պարագային ալ ոչ ոք եւ ոչ մէկ քաղաքական ուժ 
իրեն թոյլ տուաւ «մերժուած» պիտակը փակցնել, 
նաեւ այն ժամանակ, երբ ՀԱԿի վերակազմաւորուած 
ՀՀՇն նորէն քաղաքական պայքարի մէջ մտաւ ու 
ընտրութիւններու մասնակցեցաւ: Թոյլ չտուին, 

քանի որ խորքին մէջ քաղաքական ճամբայ ան-
ցած, քաղաքական պայքարի մէջ թրծուած գոր-
ծիչներ էին, որոնց համար ժողովրդավարութիւնը, 
մարդու իրաւունքները եւ արդի քաղաքակրթութեան 
միւս արժէքները սոսկ դատարկ կամ իրենց 
հռետորաբանութիւնը պճնող բառեր չէին:

Ընտրութիւնները քաղաքական գործընթաց են, 
քաղաքական ասպարէզ, ուր «մերժուածներ» ու 
«սիրելիներ» գոյութիւն չունին, այլ կան յաղթողներ 
ու պարտուողներ: Եւ այդ յաղթողներն ու պար-
տուողները յայտնի կը դառնան միայն ընտրութիւն-
ներէն ետք՝ ձայները հաշուելով, ոչ թէ ընտրու-
թիւններէն առաջ պիտակներ փակցնելով: Եւ երբ 
ընտրախցիկին մէջ քուէարկողը թռչնակի նշանը 
կը դնէ ոչ թէ xի, այլ yի դիմաց, սա կը նշանակէ, որ 
ան յոյսեր կը կապէ yի հետ, ոչ թէ անպայման կը 
մերժէ xն: Այս իրավիճակին մէջ ի՞նչպէս չյիշեցնես 
այս պարզ ճշմարտութիւնները:

Եւ արդեօք վերջին սակաւաթիւ քայլարշաւները 
ցոյց չտուի՞ն իշխող կուսակցութեան, որ միշտ 
միեւնոյն հնարքներով կարելի չէ յաջողութեան 
հասնիլ եւ մանաւանդ կարելի չէ շարունակ սեփա-
կան ձախողումներն ու անգործութիւնը թշնամիի 
կերպարով արդարացնել: Դարերէ ի վեր ստուգ-
ւած իմաստութիւն կայ. վերջնահաշիւին կը շահէ 
ան, որ կը կարողանայ սխալները իր իսկ անձին 
մէջ փնտռել եւ զանոնք չկրկնել:

«Երջանիկ անհատ, հոգատար հասարակութիւն, 
հզօր հայրենիք»: Սա է «Քաղաքացիական պայմա-

նագիր» կուսակցութեան կարգախօսը: Նիկոլ 
Փաշինեանի կարգախօսն ալ նոյնն է: Այս ուժի 
իշխանութեան երթալով երջանիկ, ի հարկէ, չդար-
ձանք: Անշուշտ, ակնյայտօրէն կան մարդիկ, 
որոնք Նիկոլ Փաշինեանի բոցաշունչ ճառերը լսե-
լով եւ հակակաշառակերութեան քրէական քրո-
նիկը կարդալով կամ դիտելով՝ իրենք զիրենք 
երջանիկ կը զգան: Բայց կան նոյնքան եւ թերեւս 
աւելի քաղաքացիներ, որոնք օրը-օրին սաստկա-
ցող սղութիւններէն, գործազուրկներու բանակի 
ստուարացումէն, նոյնը մնացած խղճուկ աշխա-
տավարձէն ու թոշակէն, տնտեսական անկումէն, 
ազատ խօսքի սահմանափակումներէն եւ ուրիշ 
երեւոյթներէ բնաւ երջանիկ չեն դարձած եւ պատ-
կերացում արդէն չունին՝ կը հասնի՞ն այդ օրուան, 
թէ ոչ: Հզօր հայրենիքի մասին, ինչպէս կը տես-
նենք, երեւակայելը շատ կանուխ է, քանի որ 
հզօրանալու նշաններ չկան, մինչդեռ արտաքին 
քաղաքականութեան առումով աւելի թուլցած ենք: 
Կարելի էր, չէ՞, որ գոնէ պարզունակ ու քաղաքական 
որեւէ պարտաւորութիւն չենթադրող «հոգատար 
հասարակութիւն» կարգախօսը փուչիկ չ'ըլլար: 
Ա՜խ, հոգատար հասարակութեան մէջ պիտակներ 
չեն փակցներ եւ ներքին թշնամիներ չեն փնտռեր:

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Աղբիւրը՝ ankakh.com

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

«Զարթօնք»ի աշխատակից

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ռուսիան Դիրքորոշումը Փոխած Է 
Ազրպէյճանին «Բալ-Է» Առափնեայ 
Հրթիռային Համալիրի Վաճառքի 
Հարցին Մէջ

Թրամփ Կ'առաջարկէ Մաքս Գանձել ԱՄՆի Մէջ Ապաստան Ստանալ 
Փափաքող Ներգաղթողներէն. «BuzzFeed»
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«շատ նուրբ աշխարհաքաղաքական նրբերանգ». 
վերջին տարիներուն X-35 տիպի հրթիռի ինք-
նանշանառումի գլխիկը արդիականացուցած են ոչ 
միայն ծովային, այլեւ ցամաքային թիրախները 
խոցելու համար: «Մենք չենք ցանկար, որ այդ 
զէնքը կիրարկուէր Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան մէջ»,- ըսած է թերթի աղբիւրներէն 
մէկը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփի վարչա-
կազմը կը քննարկէ ներգաղթեալներու համար 
մաքսի սահմանման հնարաւորութիւնը Միացեալ 
Նահանգներու տարածքին ապաստան ստանալու 
նպատակով դիմում տալու համար: Դեկտեմբեր 
4ին այս մասին յայտնած է «BuzzFeed»ը՝ վկայակո-
չելով տարբեր աղբիւրներ, կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»ը:

Խօսքը կը վերաբերի տակաւին չհաստատուած 
փաստաթուղթին, զոր ընդունուելու պարագային 

կ'ենթադրէ 50 տոլարի չափով մաքսի գանձում 
համապատասխան խնդրագիր տալու համար, եթէ 
հայցորդը արդէն կը գտնուի ԱՄՆ: Ներկայիս այդ 
ընթացակարգը կ'իրականացուի անվճար:

Հրատարակութիւնը յիշեցուցած է, որ ԱՄՆի 
Քաղաքացիութեան եւ ներգաղթի ծառայութեան 
քննարկման ներկայացուած է ապաստան տրա-
մադրելու շուրջ 300 հազար միջնորդութիւն, որոնց 
համար պէտք է 50 տոլար մաքս գանձուի, հա-
ղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Սեդա Քիւրէճեանի (Ժան Քիւրէճեանի կողակիցը) մահուան 
քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018ին Ռմէյլի Սբ. Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ պատարագի: 
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ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   ԿԸ  ՎԵՐՍԿՍԻ  ԻՐ  

ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ
   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան  

փայլուն  ելոյթներէն ետք, մօտ  օրէն, պարուսոյց եւ  գեղարուես-
տական  ղեկավար  տիկին  Անի  Կոստանեանի   գլխաւորութեամբ պիտի  վերսկսի  
նոր   տարեշրջանի  փորձերուն:

Փորձերը  տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
  Պարախումբը  կ'ընդունի  վեց  տարեկանէն սկսեալ  դիմորդներ: Բոլոր անոնք, 

որոնք կը   փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի  «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան  
համար կրնան դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ,  հեռ՝ 04- 523043/44   կամ  
պարախումբի վարչութեան:

ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի  Վարչութիւն

ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ՍՈՒՐԲ ՅԱԿՈԲ 
ՄԾԲՆԱՑԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ

ԵՒ
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ ԵՒ ՄՍՈՒՐԻ 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ
  Հանդիսապետութեամբ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ
Կազմակերպութեամբ

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻՆ
Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին, Սուրբ Գրիգոր 

Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի պիտի ունենայ Սուրբ Յակոբ 
Մծբնացի Հայրապետին նուիրուած Նախատօնակ, որուն աւարտին պիտի 
կատարուի

հանդիսաւոր անդաստան Ս. Յակոբ Մծբնացի եւ
Ս. Նիկողայոս Սքանչելագործ Հայրապետներու Աջերով:
Ժամը 6.00-էն սկսեալ, Կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ, տեղի 

պիտի ունենայ Նոր Տարուան տօնախմբութիւն, ծառի եւ մսուրի Լուսաւորում։
Նախաձեռնութիւնը պիտի ընդգրկէ երգ, նուագ, «Կաղանդ Պապա» ու 

նուէրներ։
Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդի բոլոր զաւակները, ստանալու 

Սուրբ Հայրապետներուն օրհնութիւնը, գօտեպնդուելու անոնց հաւատքով 
եւ միասնաբար հաճելի եւ ուրախ պահեր ունենալու:

Նշենք, թէ Սուրբ Հայրերուն Մասունքները Մայր Տաճարին մէջ պիտի 
մնան

մինչեւ երեկոյեան ժամը 8.30։

1000 Սուրիացի Գաղթականներ Այսօր Կը Վերադառնան 
Սուրիա. Լիբանանի Ընդհանուր Անվտանգութիւն

 Շուրջ 1000 սուրիացի գաղթականներ այսօր կը վերադառնան իրենց 
երկիրը: Այս մասին երէկ յայտարարեց Լիբանանի Ընդհանուր անվտանգութեան 
գործակալութիւնը:

Տունդարձը կը մեկնարկէ առաւօտեան ժամը 6ին: Նշենք, որ հանրակառքերը 
կը մեկնին Լիբանանի տարածքին նախատեսուած մի քանի հաւաքակայաններէ, 
նախքան որ հատեն Մասնաա, Ապպուտտիէ եւ Ալ Զամարանի սահմանային 
անցակէտերը:


