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Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ժաաժաա Նախարարաց Խորհուրդը Կը Հրաւիրէ Արտահերթ
Նիստի՝ Քննարկելու Հարաւային Լիբանանի Մէջ Տիրող Իրավիճակը

Երէկ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա այժմու գործող նախարարաց խորհուրդը հրաւիրեց արտահերթ նիստի՝
քննարկելու հարաւային Լիբանանի մէջ տիրող
իրավիճակը, մասնաւորաբար Հըզպալլայի կողմէ
ապօրինաբար փորուած ներքնուղիները անցափակելու ուղղութեամբ յետիսրայէլեան գործողութիւններու մեկնարկին:
Լիբանանեան ուժերու պաշտօնական կայքէջին
վրայ հրապարակուած յայտարարութեան մէջ
Ժաաժաա դիտել տուաւ նաեւ, որ երկրի սահմանի
հարաւային մասի երկայնքին տիրող իրավիճակը
բաւական դիւրաբեկ է:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Երէկ Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նաթանիահու միջազգային հանրութենէն պահանջեց յաւելեալ պատժամիջոցներ կիրարկել ընդդէմ Հըզպալլայի եւ կուսակցութիւնը դատապարտել ի պատասխան
հարաւային Լիբանանէն հիւսիսային Իսրայէլ տանող ներքնուղիներ յայտնաբերելու առթիւ:

Մենք Անտեղեակ Ենք 32 Անդամնոց
Նախարարաց Խորհուրդ Ձեւաւորելու
Ծրագրի Մանրամասնութիւններուն. Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութիւն

Իսրայէլ Միջազգային Հանրութենէն
Կը Պահանջէ Խստիւ Արձագանգել Հըզպալլայի Ապօրինաբար Փորած Ներքնուղիներու Հարցին
Երէկ Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցութեան Ժողովրդավարական համախմբում խորհըրդարանական պլոքի անդամները նշեցին, որ իրենք
տեղեկացուած չէին, թէ ի՛նչպէս պիտի իրագործուի
կառավարութեան կազմաւորման մէջ առկայ
փակուղին վերացնելու միտուած ծրագիրը, որ է՝ 32
անդամնոց նախարարաց խորհուրդի ձեւաւորումը՝
փոխանակ 30ի:
Պաապտայի նախագահական պալատին մէջ
պլոքը հանդիպում ունեցաւ նախագահ Միշէլ Աունի
հետ՝ Շուֆի մէջ ծայր առած լարուածութենէն օրեր
անց: Յառաջիկայ օրերուն պլոքը նաեւ հանդիպում
պիտի ունենայ խորհրդարանի նախագահ Նապիհ
Պըրրիի եւ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ
Հարիրիի հետ:

Հայաստանը Պիտի Ստանձնէ
Եւրասիական Տնտեսական
Միութեան Նախագահութիւնը

2019 թուականին Հայաստանը պիտի ստանձնէ
Եւրասիական տնտեսական միութեան նախագահութիւնը։ Այս մասին, ըստ Civilnet.am-ի, այսօր Ս.
Փեթերզպուրկի մէջ կայացած եւրասիական տնտեսական բարձրագոյն խորհուրդի նիստին յայտարարած է Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութինը։
Փութին յաջողութիւն մաղթած է Հայաստանին
«մեկնարկող բարդ եւ կարեւոր գործին համար»։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր
ելոյթին մէջ ընդգծած է, որ Եւրասիական տնտեսական միութեան անդամակցութիւնը իր կառավարութեան գերակայութիւններէն է:
«ԵԱՏՄ երկիրներու հետ առեւտրատնտեսական
համագործակցութիւնը կը դառնայ կարեւորագոյն
դրական գործօններէն մէկը, որ կ՝ազդէ երկրի
տնտեսական աճին եւ արտաքին առեւտուրի ներուժին վրայ»,- ըսած է ան։
«Մենք պատրաստ ենք այսուհետեւ նոյնպէս
գործադրելու բոլոր ջանքերը ամբողջարկման հիմնարկներու կատարելագործման եւ համագործակցութեան նոր ուղիներ ու մեկենականութիւններ
գտնելու համար: Այս ծիրէն ներս պիտի ուզէի նշել,
որ Հայաստանը կ՝ողջունէ «Ամբողջարկման գործընթացներու յետագայ խորացման մասին հռչակագիրը» եւ կը սատարէ այդ փաստաթուղթի
դրոյթները, որոնք կը սահմանեն մեր համագործակցութեան փիլիսոփայութիւնը եւ անոր զարգացման հիմնական ուղղութիւնները»,- նշած է Նիկոլ
Փաշինեան:

Սիսիանի Մէջ Ձնահիւսի
Տակ Մնացած Զինծառայողը
Մահացած է
Զինծառայողը Մահացած է
Սիսիանի մէջ, Դեկտեմբեր 5-ին, ձնահիւսի տակ
մնացած չորս պայմանագրային զինծառայողներէն
մէկը գտած են մահացած: Այս մասին, ըստ
Armenpress.am-ի, ըսած է ՀՀ ՊՆ տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան
պետ Գէորգ Ալթունեան:

¾ç 08

¾ç 02
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Անդրադարձ

ՀՀ Ազգային Ժողովի Արտահերթ Ընտրութիւններ
ՀՀ Ազգային Ժողովի Ընտրութիւններուն Մասնակցող
Քաղաքական Ուժերու Ցուցակը Գլխաւորողներու Բանավէճը
Շարունակուեցաւ Աւելի Քան Երեք Ժամ

Պետութեան Պատճառած Վնասի Փոխհատուցման Հարց

Երէկ Երեւանի առաւօտեան կանուխ ժամերուն,
Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերութեան
ուղիղ եթերով աւարտեցաւ նախընտրական մեծ
բանավէճը, որ տեւեց շուրջ 3 ժամ եւ 30 վայրկեան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, բանավէճին
կը մասնակցէին Դեկտեմբեր 9ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող
բոլոր քաղաքական ուժերու ցուցակները գլխաւորող գործիչները՝ Հայաստանի Հանրապետական
կուսակցութենէն՝ Վիգէն Սարգսեանը, «Քաղաքացիի որոշում» սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցութենէն՝ Սուրէն Սահակեանը, Հայ յեղափոխական
դաշնակցութիւն» կուսակցութենէն՝ Արմէն Ռուստամեանը, «Իմ քայլը» կուսակցութիւններու դաշինքէն՝ Նիկոլ Փաշինեանը, «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութենէն՝ Էտմոն Մարուքեանը,
«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցութենէն՝ Լեւոն Շիրինեանը, «Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութենէն՝ Լուսինէ Հարոյեանը, «Մենք» դաշինքէն՝ Արամ Սարգսեանը,
«Օրինաց Երկիր» կուսակցութենէն՝ Արթուր Պաղտասարեանը, «Սասնայ ծռեր» կուսակցութենէն՝
Վարուժան Աւետիսեանը եւ «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութենէն՝ Գագիկ Ծառուկեանը:
Բանավէճի ընթացքին գործիչները խօսեցին
իրենց կուսակցութիւններուն ծրագիրներուն, Արցախեան հարցի կարգաւորման, Հայաստանի տնտեսութեան, կաշառակերութեան դէմ պայքարի եւ
շարք մը այլ հարցերու մասին իրենց դիրքորոշումին
վերաբերեալ: Խորհրդարանական ընտրութիւններուն մասնակցող քաղաքական ուժերու ներկայացուցիչները հանդէս եկան ամփոփիչ խօսքով,
ապա սեղմեցին մէկզմէկու ձեռքերը:

Ընտրութիւններուն մասնակից քաղաքական
ուժերը տարբեր մօտեցումներ ունին պետութեան
պատճառած վնասի փոխհատուցման հարցին
շուրջ, սակայն համակարծիք են, որ պաշտօնեաներու կողմէ պետութենէն գողցուած միջոցները
պէտք է վերադարձուին: «Արմէնփրես»ի փոխանցմամբ՝ Առաջին ալիքի ուղիղ եթերին Դեկտեմբեր
9ին կայանալիք ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն
մասնակցող 11 քաղաքական ուժերու առաջին
համարներու բանավէճի ընթացքին քաղաքական
գործիչները այս հարցին շուրջ ներկայացուցին
իրենց տեսակէտները:
«Տնտեսական յանցագործութիւններու համար
պէտք է մենք կարողանանք գիծը քաշել, մարդոց
ըսել՝ գողօնը պետական պիւտճէ վերադարձուցէ՛ք
որոշակի գործընթացով: Եւ ատիկա պէտք է
յայտնի ըլլայ, որպէսզի բոլորս տեսնենք, եւ անոր
լուծումներն ալ յայտնի ըլլան, թէ գումարը ինչ
եղաւ: Ինչ կը վերաբերի գործարարներուն, ապա
երբ գործարարը խորհրդարան կը մտնէ, միւսները
իրենք զիրենք անպաշտպան կը զգան ու իրենք ալ
կը ձգտին խորհրդարան մտնել: Մենք պէտք է
կարողանանք պիզնեսը եւ խորհրդարանը տարանջատել»,- ըսաւ «Լուսաւոր Հայաստան»
կուսակցութեան ցուցակի առաջին համար Էտմոն
Մարուքեանը:
«Այն սեփականաշնորհումներու պարագային,
որոնք կատարուած են որոշակի կաշառքի դրսեւորումներու հետեւանքով, մարդը պէտք չէ ըսէ, որ
անոնք պետութեան կը նուիրէ: Ինքը չի նուիրեր,
ինքը իր վերցուցածը ետ կը վերադարձնէ եւ կը
զղջայ անոր համար: Սա պէտք է այսպէս կատարւի»,- նշեց «Մենք» դաշինքի ցուցակի առաջին
համար Արամ Սարգսեանը:
«Այս գործընթացը պէտք է դարձնենք անշրջելի:
Ան ոչ թէ նուէր կու տայ, այլ բացայայտօրէն թալանած է, եւ օրէնքի ուժով բերած է ու կը վերադարձնէ»,- նկատեց ՕԵԿ ցուցակի առաջին համար
Արթուր Պաղտասարեանը:
«Պէտք է օրէնքով գողցածը վերադարձնէ, բայց
նաեւ պէտք է պատասխանատուութիւն ըլլայ, եւ
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Ռաֆայէլ Արսէն
Աւագեան
Ռաֆայէլ Արսէն Աւագեան (7 Դեկտեմբեր
1925, Պաքու - 2003), հայ թարգմանիչ, ԽՍՀՄ
գրողներու միութեան անդամ (1970):
Ծնած է Պաքու։ Որպէս փականագործ, խառատ, թեքնիկական վերահսկողութեան բաժնի
վարիչ աշխատած է Պաքուի գործարաններէն մէկուն մէջ։ 1951 թուականին աւարտած է Ազրպէյ-

Մեկնարկեց Սոցիալական Նոր Ծրագիր
1988 Թ. Երկրաշարժի 30-րդ Տարելիցի
Առիթով
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինն իր
աշխարհասփիւռ թեմերով նախաձեռնել է 1988 թ.
երկրաշարժի հետեւանքով տուժած եւ առ այսօր
տնակներում բնակուող ընտանիքներին բնակարաններով ապահովելու սոցիալական ծրագիր:
Նպատակ ունենալով զօրակցել սոցիալական
ծանր պայմաններում բնակուող ընտանիքներին`
առաջիկայ ամիս, ծրագրի առաջին փուլում, Հայոց
Եկեղեցու կողմից կընծայուի տասը բնակարան`
եօթը` Գիւմրի քաղաքում, երեքը` Սպիտակում:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԻՏԱԿԻ
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ
30-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
Այսու կու գանք տեղեկացնելու լիբանանահայութեան, որ 7 Դեկտեմբեր 1988-ին Հայաստանի Սպիտակ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած երկրաշարժի 30րդ տարելիցի առիթով, Ուրբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2018-ի
առաւօտեան ժամը 11:30-ին, Պուրճ Համուտի Ս.
Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, հոգեհանգիստ պիտի
կատարուի երկրաշարժին զոհուած հայորդիներու
հոգիներուն խաղաղութեան համար:
Հոգեհանգստեան արարողութեան պիտի նախագահէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս։
Կոչ կ՛ուղղենք բոլորիդ եւ յատկապէս Պուրճ Համուտի պաշտօնեաներուն, գործատէրերուն եւ գործաւորներուն 30 վայրկեան դադար տալ իրենց
աշխատանքին եւ մասնակցելով հոգեհանգստեան
արարողութեան` յարգել զոհուած հայորդիներու յիշատակը:
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
ճանի Վ. Ի. Լենինի անուան մանկավարժական
հիմնարկի լեզուագրական բաժինը, ապա որպէս
ուսուցիչ, դպրոցի տնօրէն աշխատած է ազրպէյճանական ԽՍՀ տարբեր շրջաններու մէջ, 19551958 թուականներուն՝ Պաքուի «Կոմունիստ»
(հայերէն) թերթի խմբագրութեան մէջ։ 1958-1961
թուականներուն ուսուցչութիւն ըրած է Դսեղի եւ
Աշտարակի մէջ։ 1961-1971 թուականներուն աշխատած է Երեւանի ռատիօկոմիտէի, «Հայֆիլմ»ի,
«Երեկոյեան Երեւան» թերթի խմբագրութեան,
հայկական ԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդի նախագահութեան մէջ։
Ռուսերէն լոյս տեսած են իր «Հինաւուրց
քաղաքի երիտասարդութիւնը» գիրքը (Երեւան,
1968): Կազմած է «Բարեկամներու աչքերով»
(ռուս գրողները Հայաստանի մասին) ժողովածուն:
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Օտար Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Այր Մարդի՞կ Ալ Կը Մտահոգուին
Տարիքով...

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Հոլանտայէն։
Արդարեւ 69 տարեկան մի ոմն՝ Էմիլ Ռէթըլպէնտ,
դիմած է դատարան՝ խնդրելով, որ իր տարիքը
փոխեն 49ի։ Բայց ինչո՞ւ: Հիմա թոյլ տուէք, որ բացատրեմ։
Էմիլ հետեւեալ պատճառաբանութիւնը կը ներկայացնէ իր տարիքի փոփոխութեան խնդրանքին
առնչութեամբ։ Եթէ մէկը գործի դիմէ եւ կամ պարտամուրհակի, յառաջացած տարիքը արգելք կը
հանդիսանայ, որ ան նկատի առնուի այդ խընդրանքին կապակցութեամբ։
Առաւել, Էմիլ դիտել կու տայ, որ եթէ դատարանը
կը թոյլատրէ անուան եւ կամ սեռի փոփոխութիւնը,
ինչո՞ւ նաեւ չթոյլատրէ տարիքի փոփոխութիւնը:
Ան չզլանար նշելու, թէ իր տարիքի փոփոխութիւնը,
եթէ դատարանը արտօնէ, նիւթապէս պիտի
օգտակար հանդիսանայ պետութեան, հետեւեալ
համոզիչ պատճառաբանութեամբ։
Էմիլ՝ որպէս թոշակառու, պետութենէն կը ստանայ ամիսը 1,200 եւրօ, այսինքն՝ 1,370 տոլար։ Իսկ
եթէ իր տարիքը փոխուի 49ի, պետութիւնը պիտի
խնայէ ամսական այդ գումարը քսան տարի։
Արդար ըլլալու համար պէտք է ըսել որ բաւական
համոզիչ է իր պատճառաբանութիւնը, չէ՞ք խորհիր:
Ըստ ինծի՝ շատ տրամաբանական չէ, որ երկրի
դատարանը արտօնէ Էմիլի խնդրանքը, տարիքի
փոփոխութեան նկատմամբ։ Ինչո՞ւ: Որովհետեւ
եթէ դրական կերպով պատասխանեն այդ խընդրանքին, նմանօրինակ պահանջներով պիտի
ողողուի դատական ատեանը, յետ այդ որոշումին։
Որովհետեւ մարդիկ միշտ պատրաստ են զանազան պատճառաբանութիւններ ներկայացնելով խնդրել իրենց ալ տարիքներու փոփոխութիւնը,
չէ՞ք խորհիր: Ուստի, ես կը կարծեմ, որ Էմիլ պիտի

Անդրադարձ

չհասնի իր նպատակին: Նորէն ալ չես գիտեր, թէ
ազատամիտ դատաւորներ ինչե՜ր կրնան որոշել
այս դարուն՝ իրենց հպատակներուն հաճելի երեւնալու համար եւ կամ ալ անոնց քուէներով դարձեալ
ընտրուելու համար:

Հարսանեկան Խրախճանքի Նորաձեւութիւնը...

Քսանմէկերորդ դարուն հարսանեկան խրախճանքները այլազան են եւ ծախսալից, որովհետեւ
միշտ մէկը կայ, որ կ'ուզէ գերազանցել միւսին։
Իսկ այդ գերազանցելու ճիգին մէջ մուտք կը գործէ
նաեւ նորաձեւութիւնը։ Հիմա եթէ թոյլ տաք, պիտի
բացատրեմ։
Ուրեմն, Տէնի եւ Զէք կը բնակին հիւսիսային
Գալիֆորնիոյ Օքլընտ քաղաքը։ Անոնք 12 տարիէ
ի վեր կը բնակին միասին, բայց տակաւին չեն
ամուսնացած: Սա նորութիւն մը չէ Ամերիկայի
տարածքին։
Անոնք միշտ ուզած էին, որ իրենց ամուսնական
խրախճանքը ըլլար տարբեր՝ սովորական խրախճանքներէն։ Այսինքն՝ անոնք կ'ուզէին, որ իրենց
խրախճանքին կարենան հրամցնել թմրեցուցիչներ
(marijuana), հիւրասիրութեան աւանդական աղանդերներու կողքին...

Տէնի (տես նկարը) կ'աշխատի Harborside ընկերութեան մէջ, որ աշխարհի թմրեցուցիչ արտադրող

ամենամեծ գործարանն է։ Ուստի, իրեն համար
շատ դիւրին պիտի ըլլայ թմրեցուցիչ հայթայթելը
իր հիւրերուն։ Սակայն մինչեւ վերջերս, Գալիֆորնիոյ մէջ թմրեցուցիչ գործածելը արտօնուած
էր որպէս դեղ միայն՝ բժիշկի մը դեղագրով։
Ուստի երբ վերջերս թմրեցուցիչ գործածելը
պետական հրամանագրով արտօնուեցաւ Գալիֆորնիոյ մէջ, Տէնի եւ Զէք որոշեցին ամուսնանալ
եւ իրենց խրախճանքին հրամցնել «մարիուանա»,
այլ ախորժաբեր ուտեստեղէններու կողքին։

Խրախճանքի հիւրերէն երկու անձեր (տես
նկարը) ինքզինքնին կը հիւրասիրեն թմրեցուցիչով։
Սա ցայտուն մէկ արտայայտութիւնն է այն երեւոյթին, որ սկսած է լայնօրէն տարածուիլ հարսանեկան խրախճանքներու ընթացքին։
Աւելին, ըստ հարսանեկան խրախճանքներ
կազմակերպող Ռայըն Սթիլի՝ հիմա հարսանեկան
խրախճանքներուն սովորութիւն դարձած է, որ
արհեստավարժ անձ մը վարձուի, որուն գործը
պիտի ըլլայ սիկարէթի թուղթի մէջ «մարիուանա»
փաթթել՝ զայն ծխելու ցանկութիւնը ունեցող
հիւրերուն հրամցնելու համար...
Հիմա պիտի ըսէք, թէ վերջը ի՜նչ պիտի ըլլայ
այս ցոփութեան: Շիտակը... անոր պատասխանը
ես ալ չեմ գիտեր:

ՀՀ Ազգային Ժողովի Արտահերթ Ընտրութիւններ

ՀՀ Ազգային Ժողովի Ընտրութիւններուն Մասնակցող Քաղաքական Ուժերու Ցուցակը
Գլխաւորողներու Բանավէճը Շարունակուեցաւ Աւելի Քան Երեք Ժամ
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որպէսզի ամէն առումով չափ ու սահմանը չանցնինք, պէտք է սահմանենք կարմիր ու դեղին
գիծերու կանոններ: Կարմիր գիծէն վեր անոնք են,
որ որոշումներ կայացնողներ եղած են եւ յանցաւոր
գործակցութեան մաս կազմած են, պէտք է ենթարկուին քրէական պատասխանատուութեան ու
ամբողջութեամբ ընչազրկուին: Կարմիր ու դեղին
գիծերու միջեւ ինկած հատուածը պէտք է ներկայացուած համակարգով անցնի, բայց այս երկու
գիծերով անցնող մարդիկ ալ պէտք է ցմահ զրկուին
պետական պաշտօն զբաղեցնելու իրաւունքէն»,ըսաւ «Սասնայ ծռեր» կուսակցութեան ցուցակի
առաջին համար Վարուժան Աւետիսեանը:
«Այստեղ շատ կարեւոր հանգամանք կայ».
ատիկա օրէնքը եւ թափանցիկ համակարգերն են:
Այլապէս շատ մեծ վտանգներ պիտի ըլլան:
Առաջին մեծ վտանգը պիտի ըլլայ, որ, այսպէս
կոչուած, վերադարձուած կամ վերադարձուելիք
գումարները անպայման յետոյ ետ պիտի բերուին
միջազգային տարբեր դատական ատեաններով:
Կաշառակերութեան դէմ գլուխ ու ձեռք կտրելով

դեռ ոչ ոք յաջողութեան հասած է»,- ընդգծեց ՀՀԿ
ցուցակի առաջին համար Վիգէն Սարգսեանը:
«Մեր այսօրուան օրէնսդրութեամբ՝ այն յանցագործութիւնները, որոնք կը վերաբերին հարկային
չվճարումներուն, օրէնքը արդէն կը նախատեսէ,
որ պետութեան նկատմամբ ունեցած հարկային
պարտքը փակուեցաւ, գործը կը կարճանայ անմիջապէս: Եւ օրէնքով սահմանուած կարգով նաեւ կը
վերադարձուի գոյքը»,- նշեց «Իմ քայլը» դաշինքի
ցուցակի առաջին համար Նիկոլ Փաշինեան:

Ապագայ Խորհրդարանի Կեանքի
Տեւողութիւն

«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան
նախագահ Գագիկ Ծառուկեանը անհասկնալի կը
համարէ «Սասնայ ծռեր» կուսակցութեան ներկայացուցիչներու այն կանխատեսումը, որ ապագայ
խորհրդարանը կարճ կեանք պիտի ունենայ:
«Արմէնփրես»ի փոխանցմամբ՝ այս մասին Առաջին
ալիքի ուղիղ եթերին Դեկտեմբեր 9ին կայանալիք
ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող 11
քաղաքական ուժերու առաջին համարներու բա-

նավէճի ընթացքին «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան նախագահ Գագիկ Ծառուկեանը հարց
ուղղեց «Սասնայ ծռեր» կուսակցութեան ցուցակի
առաջին համար Վարուժան Աւետիսեանին, թէ ի՞նչ
նկատի ունին՝ ըսելով, որ ապագայ խորհրդարանը
1-2 տարուան կեանք ունի:
«Սասնայ ծռեր» կուսակցութեան ցուցակի
առաջին համար Վարուժան Աւետիսեանը նշեց, որ
իրենց քաղաքական կանխատեսմամբ՝ այս
իրավիճակին մէջ բազմաթիւ խնդիրներու առկայութեամբ ձեւաւորուող խորհրդարանը կարճ կեանք
պիտի ունենայ:
«Պիտի ձեւաւորուի խորհրդարան մը, որ
բաւարար կարողութիւն պիտի չունենայ դիմագրաւելու մեր առջեւ ծառացած եւ տակաւին ծառացող մարտահրաւէրները, ուստի, մենք ներկայացուցած ենք երկու տարուան անցումային ծրագիր:
Մենք, առհասարակ, կը պատկերացնենք դեռ այս
գործընթացը` որպէս անցումային գործընթաց եւ
այդ տրամաբանութեամբ կը մօտենանք հարցին:
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Սպիտակի Երկրաշարժ. 30 Ամեակ
«Անդառնալի Կորուստներ Եւ Ծանր Հետեւանքներ Ունեցաւ 1988 Թուականի
Սպիտակի Երկրաշարժը. Անոր Պատճառած Վէրքերը Մինչեւ Օրս Ամոքուած Չեն»
Սպիտակի Երկրաշարժի 30ամեակի Առիթով Յատուկ Հարցազրոյց Այդ Օրերուն Փրկարար Աշխատանքներու
Կիզակէտին Վրայ Գտնուող Հրանուշ Յակոբեանի Հետ
- Յարգելի տիկ. Յակոբեան, նախ շնորհակալ ենք,
որ ընդառաջեցիք «Զարթօնք»ին հարցազրոյց մը
շնորհելու մեր փափաքին՝ 30 տարուան հեռաւորութենէ միասնաբար վերյիշելու եւ արժեւորելու Սպիտակի երկրաշարժը ու երիտասարդութեան դերը մասնակից դառնալու անոր հետեւանքները մեղմելու
անձնուէր ու ազգային վեհ աշխատանքին մէջ: Ի՞նչպէս
կը յիշէք այսօր 1988ի Դեկտեմբեր 7ն:

- Ինչպէս գիտէք, այդ ժամանակ ես կը ղեկավարէի
Հայաստանի շուրջ 700 հազար հոգինոց երիտասարդական կազմակերպութիւնը` ՀԼԿԵՄ կեդրոնական
կոմիտէի առաջին քարտուղարն էի: Անմիջականօրէն
մասնակցած եմ Սպիտակի աղէտալի երկրաշարժին յաջորդած իրադարձութիւններուն։ Անհնարին է նկարագրել հայ երիտասարդներու հայրենասիրական պոռթկումը,
զոհողութիւններու պատրաստ երիտասարդական մղումը՝ օգնելու մարդոց ու զանոնք փրկելու: Այսօր յուզումով
ու խոնարհումով պիտի փորձեմ յիշել մարդիկ ու վերարժեւորել մասնաւորապէս հայ երիտասարդներու խիզախութիւնն ու կատարած գործերը: Համազգային ցաւի եւ
ողբերգութեան մէջ Հայաստանի երիտասարդութիւնը
համախմբուեցաւ, ինքնամոռաց նուիրում եւ անօրինակ
խիզախութիւն դրսեւորեց աղէտի գօտիին, օդակայանին
ու հիւանդանոցներուն մէջ, զօր ու գիշեր փլատակներու
մօտ կարելին ու անկարելին ըրաւ՝ մարդկային կեանքերըփրկելու, աղէտեալներուն սատար կանգնելու համար։
Հայաստանի երիտասարդական կազմակերպութեան
ղեկավար մարմինը՝ ՀԼԿԵՄ կեդրոնական կոմիտէն վերածուեցաւ երկրաշարժի հետեւանքներու վերացումին
նպաստող իւրօրինակ կեդրոնի։ Երկրաշարժէն ընդամէնը 1.5 ժամ անց շուրջ հազար ուսանողներ՝ ապագայ
բժիշկներ, ուղարկեցինք աղէտի գօտի։ Հասկնալի էր,
որ վիրաւորներուն անհրաժեշտ պիտի ըլլար արիւն
ներարկել: Այդ օրերուն Երեւանի մէջ պարէտային ժամ
յայտարարուած էր՝ Ղարաբաղեան շարժումը կասեցնելու եւ ժողովուրդի ազգային զարթօնքը ճնշելու համար:
Մենք առանց յապաղելու գործակցեցանք զինուորականներու հետ։ Հետեւաբար, երեկոյեան Զէյթունի ուսանողական աւանէն մինչեւ արեան փոխներարկման հաստատութիւն կենդանի շղթայ կազմուեցաւ, եւ
ուսանողները սկսան արիւն տալ: Հետագային այդ քայլը
գնահատուեցաւ որպէս ամենաճիշդ եւ գործնական քայլը, քանի որ հազարաւոր վիրաւորներու արիւն պէտք էր:
Դեկտեմբեր 8ի առաւօտեան պատկերը անպատմելի
էր, ողբերգութիւնը՝ աննկարագրելի։ Երեւան կը տեղափոխէինք աղէտեալները։ Անոնց հետ կ'ապրէինք այդ
սարսափելի վիշտն ու ահռելի հարուածը: Մենք պէտք է
գործէինք արագ եւ անսխալ:

Պատմութեան մէջ այսօր՝ 7 Դեկտեմբերին
տեղի ունեցաւ Սպիտակի երկրաշարժը: Հայաստանի պատմութեան մէջ այս ամենասարսափելի եւ աւերիչ երկրաշարժի օրէն անցած է 30
տարի:
Երկրաշարժի հետեւանքով քանդուեցան
Սպիտակը, Լենինականը (Կիւմրի), Կիրովականը (Վանաձոր), Ստեփանաւանը եւ հարիւրաւոր այլ բնակավայրեր: Զոհուեցան 25 հազար հայորդիներ, 40 հազարէն աւելին
հաշմանդամ դարձաւ, շուրջ կէս միլիոնը մնաց
անօթեւան:
Աղէտի գօտիէն հեռու կամ աղէտէն փրկուած
հայ ժողովուրդի զաւակները ձեռնածալ չմնացին ի տես իրենց հայրենիքը պատուհասած
մեծ փորձանքին: Հայ ժողովուրդը Հայաստանի
թէ Սփիւռքի մէջ, մէկ անձի վերածուած, անկարելին ըրաւ կարելի:
Օգնութեան ձեռք մեկնած հայ երիտասարդութիւնը սխրանքներ կը գործէր՝ օգտակար
հանդիսանալու աղէտեալներուն: Հոն ուր սովետական հզօր պետութիւնը անկար էր, հայ
երիտասարդութիւնը իր ուժերէն շատ աւելի
Կեդրոնական կոմիտէն իր վրայ վերցուց երիտասարդական ուժերու կեդրոնացման եւ տեղաբաշխման հարցը: Կեդրոնի հիմնական նպատակներէն էր անօթեւան,
հարազատներուն, մտերիմներ կորսնցուցած մարդոց
բազմակողմանի օգնութիւն ցուցաբերելը, ինչպէս նաեւ
միութենական տարբեր հանրապետութիւններու կոմերիտական (կոմունիստական երիտասարդական) կազմակերպութիւններու օգնութիւնը համակարգելը։

Միայն առաջին երկու օրերուն կազմաւորուեցան
հարիւրէն աւելի խումբեր, որոնք մեկնեցան աղէտի
վայրերը: Երեւանի ուսումնական հաստատութիւններու
աւելի քան 6000 ուսանողներ անօրինակ անձնուիրութիւն
ցուցաբերեցին: Անոնք բոլոր ճակատներուն վրայ էին`
առաջին փրկարարներն էին ու առաջին բժշկական
օգնութիւն ցուցաբերողները, աղէտէն հրաշքով փրկուածները խնամողներն ու տեղաւորողները, աղէտի առաջին
օրերէն ամէն տեսակի տեղեկատուական ծառայութիւն
եւ որոնողական աշխատանքներ իրականացնողները:
Մեր կոմերիտական-երիտասարդական ջոկատներն ու
անձնակազմերը կազմակերպուած եւ արդիւնաւէտ

վեր սահմաններու մէջ անձնուիրաբար կը գործէր: Հակառակ թեքնիքական սարքերու եւ
նոյնիսկ ամենատարրական գործիքներու բացակայութեան՝ հայ երիտասարդութիւնը օր ու
գիշեր ձեռքով մաքրեց փլատակները՝ փրկելու
այն ինչ որ կարելի է, որպէսզի օթեւան, դեղ եւ
սնունդ հասցնէ աղէտեալներուն։
Այդ օրերուն, երիտասարդութեան գլուխը
անցած, փրկութեան աշխատանքներու կիզակէտին վրայ կը յայտնուէր բոլորիս ծանօթ,
աւելի ուշ ՀՀ Սփիւռքի հիմնադիր նախարար
Հրանուշ Յակոբեանը:
30 տարի առաջ 30 երկվայրկեանի մէջ
աւերուած Սպիտակի երկրաշարժի տարելիցին
եւ իւրայատուկ կերպով յիշատակելու համար
զայն դիմեցինք տիկ. Յակոբեանին, որպէսզի
հարցազրոյց մը շնորհէ «Զարթօնք»ին՝ միասնաբար յիշելու եւ վերլուծելու այն ինչ որ կատարուեցաւ այդ օրերուն եւ, ինչու չէ, դասեր
քաղելու այն մեծ փորձանքէն, որ պատուհասեց
հայ ժողովուրդը այդ օրերուն:
Ստորեւ կարդալ հարցազրոյցը.
«Խմբ.»
կերպով կը գործէին հանրապետութեան օդակայաններուն եւ երկաթուղային կայարաններուն մէջ: Անոնք
բեռներ կ'ընդունէին եւ զանոնք աղէտեալ բնակավայրեր
կը հասցնէին:

Շուրջօրեայ հերթապահութիւն սահմանուած էր, եւ
բեռնաթափումի ու բեռնառաքումի աշխատանքներուն
մէջ ընդգրկուած էին աւելի քան 30 հազար երիտասարդներ: Այդ օրերուն անոնք բեռնաթափեցին 800 ինքնաթիռ, 11 հազար թոն բեռ: Հազարաւոր կոմերիտականներ
կը պայքարէին աղէտի ծանր հետեւանքներու վերացման
համար։ Անոնք ջոկատներ կազմած կը մասնակցէին
շինարարական աշխատանքներուն։ Ուսանողները միաւորուած էին ուսանողական շինարարական ջոկատներու
մէջ (ՈՒՇՋ)։ Կարեւորագոյն դերակատարութիւնը ունեցաւ այդ օրերուն մեր կողմէ կազմակերպուած ‹‹Որոնում››
ծառայութիւնը։ Ան դարձաւ հիմնական գործիք, որուն
միջոցով կը փնտռէին եւ կը գտնէին կորսուած մարդիկը,
յատկապէս երեխաները։ Երիտասարդներն էին կամաւորական փրկարարական ջոկատներու կազմակերպիչներն ու անդամները, եւ նոյն այդ ջոկատները հետագային հիմք հանդիսացան ‹‹Սպիտակ›› փրկարարական
ջոկատի, ապա պետական համապատասխան կառոյցի
ստեղծման համար։ ՀԼԿԵՄ կեդրոնական կոմիտէի նախաձեռնութեամբ բացուեցաւ նաեւ աղէտի գօտիի օգնութեան դրամատնային հաշուեհամար, եւ կեդրոնական
կոմիտէն առաջին մէկ միլիոն ռուբլին Դեկտեմբեր 8ի
երեկոյեան արդէն փոխանցեց հաշուեհամարին։
Առաջին օրերուն յայտնի դարձաւ, որ հազարաւոր
երեխաներ դարձած են երկկողմանի ծնողազուրկներ: Ի
պատիւ մեր ազգային հոգեկերտուածքի եւ պատուախընդրութեան՝ ոչ մէկ երեխայ տեղափոխուեցաւ ման-
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Սպիտակի Երկրաշարժ. 30 Ամեակ
«Անդառնալի Կորուստներ Եւ Ծանր Հետեւանքներ Ունեցաւ 1988 Թուականի
Սպիտակի Երկրաշարժը. Անոր Պատճառած Վէրքերը Մինչեւ Օրս Ամոքուած Չեն»
Սպիտակի Երկրաշարժի 30ամեակի Առիթով Յատուկ Հարցազրոյց Այդ Օրերուն Փրկարար Աշխատանքներու
Կիզակէտին Վրայ Գտնուող Հրանուշ Յակոբեանի Հետ
¾ç 04
կատուն, անոնց հարազատները անմիջապէս վերցուցին
որբերու խնամակալութիւնը։ Մենք՝ երիտասարդական
կազմակերպութեան ղեկավարներս, որոշեցինք վերցնել
անոնց հովանաւորութիւնը եւ նման շարժում սկսանք
Հանրապետութեան պաշտօնեաներուն մօտ: Կարճ ժամանակի ընթացքին, որբացած երեխաները շրջապատւեցան հոգատարութեամբ եւ ընտանեկան ջերմութեամբ:
Ես ստանձնեցի Սպիտակէն երեք երկկողմանի որբերու
պատասխանատուութիւնը, որոնք, փառք Աստուծոյ,
այսօր լաւ ընտանիք կազմած են Սպիտակի մէջ, դարձած
են օրինակելի ծնողներ: Պետական, քաղաքական շատ
պաշտօնեաներ, անսալով կոչին, նոյնպէս վերցուցին
որբերու հովանաւորութիւնը, եւ այսպէս բազում-բազում
ծրագիրներ իրականացուեցան:
- Երկրաշարժը ցնցեց նաեւ Սփիւռքը եւ հազարաւոր
մարդիկ, կազմակերպութիւններ օգնութեան ձեռք
մեկնեցին։ Ի՞նչ կրնաք ըսել Սփիւռքի օգնութեան եւ
աջակցութեան մասին։
- Մեր ժողովուրդին պատուհասած աղէտի ժամուն
վշտակցելով մեզի օգնութեան ձեռք մեկնեցին Խորհըրդային միութեան բոլոր հանրապետութիւնները։
Անոնք նաեւ ստանձնեցին բնակավայրերու վերականգնումի պատասխանատուութիւնը, սակայն Խորհրդային
միութեան փլուզումէն ետք աշխատանքները կիսատ
ձգած՝ անոնցմէ շատերը հեռացան աղէտի գօտիէն։

Չեմ կրնար երախտագիտութեան, հիացումի խօսքեր
չըսել Սփիւռքի մեր հայրենակիցներուն հասցէին: Ցնցըւած աղէտալի երկրաշարժի գոյժէն՝ անոնք իրենց կազմակերպուածութեամբ, հաւաքած նիւթական ու ֆինանսական միջոցներով մեծապէս օգնեցին աղէտեալներուն:
Առաջին անգամ կարելի եղաւ բանալ ԽՍՀՄ երկաթեայ
վարագոյրը։ Աշխարհի բոլոր ծայրերէն Հայաստան կը
թռչէին օդանաւերը, անոնց հիմնական մասը մեր ազգակիցներուն հաւաքած օգնութիւնը կը հասցնէին
աղէտեալներուն` հագուստ ու կօշիկ, սնունդ ու դեղորայք, որոնք այդ օրերուն շատ անհրաժեշտ էին: Սփիւռքը ծանր վիշտի պահուն բռունցքուեցաւ, համախմբուեցաւ
իր մայր հայրենիքին շուրջ, նեցուկ եղաւ, ամոքեց ցաւը
բազում ծրագիրներով, գործերով մասնակցեցաւ եւ
մինչեւ այսօր ալ կը շարունակէ մասնակցիլ աղէտի
գօտիի վերակառուցման: Ոտքի ելան հայազգի յայտնի
անձինք, որոնք անասելի դերակատարութիւն ունեցան՝
աշխարհին տեղեկացնելով մեր համազգային ցաւին ու
վիշտին մասին։ Յիշենք, որ այդ ժամանակ չկային ընկերային ցանցեր, որպէսզի լուրը անմիջապէս տարածում գտնէր։ Չեմ կրնար չյիշել մեր ժամանակներու հանճար, աշխարհահռչակ Շառլ Ազնաւուրը, որ ոչ միայն
հիմնեց ‹‹Ազնաւուրը Հայաստանի համար›› հիմնադրամը՝ աղէտեալներուն օգնելու նպատակով, այլեւ գրեց

‹‹ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ›› երգը, որու կատարման
ներգրաւեց տասնեակ յայտնի երգիչներ եւ ոտքի հանեց
աշխարհը։ Այդ երգի խտասալիկները տարածուեցան
աննախադէպ արագութեամբ եւ միլիոնաւոր քանակութեամբ։ Կամ ինչպէս չյիշել ամերիկաբնակ նուիրեալ
հայորդին՝ Քըրք Քըրքորեանը, որ երկրաշարժէն անմիջապէս ետք օդանաւեր տրամադրեց Հայաստան օգնութիւն հասցնելու համար։ Աւելի քան150 անգամ ֆինանսաւորեց թռիչքները դէպի հայրենիք, իսկ յետոյ Լինսի
հիմնադրամի միջոցներով աղէտեալներուն համար կառուցեց թաղամասեր ու դպրոցներ, վերականգնեց մշակութային տուներ ու ճանապարհներ։ Ինչպէս շնորհակալ չըլլալ Լիբանանի, Սուրիոյ, Իրանի, Ֆրանսայի,
ԱՄՆի, Ռուսիոյ եւ այլ շատ ու շատ համայնքներու,
որոնք ջանք ու հնարաւորութիւն չխնայեցին կենցաղային
եւ բժշկական պարագաներ, սննդամթերք եւ դեղորայք
Հայաստան հասցնելու համար։ Հարիւրաւոր հայ մասնագէտներ՝ բժիշկներ, ճարտարագէտներ, գիտնականներ, փրկարարներ, իրենց օտարազգի ընկերներուն
հետ եկան եւ ամիսներով մասնակցեցան աղէտի հետեւանքներու վերացման աշխատանքներուն։ 30 տարի
անց անգամ մը եւս երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ
Սփիւռքի մեր հայրենակիցներուն այդ աննախադէպ
համախմբման եւ օգնութեան համար, հպարտ եմ ձեզմով եւ ուրախ եմ, որ ձեր ժամանակակիցն եմ եւ հայրենակիցը։
- Այդ օրերուն, որպէս փրկարար գործի դաշտին
վրայ գտնուող պատասխանատու գործիչ՝ ձեր կարծիքով՝ որո՞նք էին բացթողումները, որ պատճառ
հանդիսացան նման պարագաներու համար ակնկալւածէն աւելի մեծ աղէտի, եւ արդեօք կարելի՞ էր նուազ
վնասներով դուրս գալ, եթէ չըլլային այդ բացթողումները:
- Այո, փորձեցինք մաքրել փլատակները, անոնց
տեղը նոր շէնքեր կառուցել, եւ այդ ամէնը կատարուեցաւ
պարբերաբար կրկնուող շրջափակման, պատերազմի,
ընկերա-տնտեսական, քաղաքական բարդ ու ծանր
իրավիճակի մէջ: Հիմա կը խորհիմ, կը վերլուծեմ ու կը
հասկնամ, որ այդ ամէնը կրնայինք աւելի խելացի,
տրամաբանական ու նպատակային ընել՝ առանց խաբէութեան, միջոցներու փոշիացման, առանց աւելորդ
շտապողականութեան կամ աւելորդ հանգստութեան:
Անդառնալի կորուստներ եւ ծանր հետեւանքներ
ունեցաւ 1988 թուականի Սպիտակի երկրաշարժը,
որուն հասցուցած վէրքերը մինչ օրս ամոքուած չեն։
Երեսուն տարի անց Սպիտակի երկրաշարժի ամենակարեւոր դասերը կարելի է համարել այն, որ.
1.Խորհրդային միութեան քարոզչամեքենան, որ
ամէնուր կը փրոփականտէր խորհրդային պետութեան
առաւելութիւնները եւ անոնց կը հակադրէր «փտող,
նեխող» դրամատիրութեան բացերը, գրեթէ անուշադրութեան մատնած էր երկրին մէջ երկրաշարժի պարագային անվտանգութեան ապահովման հիմնախնդիրները։ Կ'անտեսուէր երկրաշարժի գօտիին մէջ
բարձրայարկ շէնքերու կառուցման արգելքը։
Հայաստանի մէջ շինարարութիւնը կը կատարուէր
ԽՍՀՄ չափորոշիչներուն համապատասխան, որոնք
հաշուի չէին առներ Հայաստանի երկրաշարժի վտանգները (բնահողային ջուրերը, շինարարական նիւթերը,
այլ գործօններ)։
2. Չկար վերահսկողութիւն ընդերքի եւ կառոյցներու

ճշգրիտ շահագործման գործընթացի նկատմամբ։ Մշակւած չէին աղէտի ենթարկուած տարածաշրջանի վերականգնման, անհրաժեշտ օգնութեան, արագ վերակառուցման, պահեստային ծրագիրներ, որոնք խիստ
անհրաժեշտ էին՝ հաշուի առնելով երկրի երկրաշարժի
վտանգաւոր իրավիճակը։
3. Կը բացակայէին բնակչութիւնը ուսուցելու, տեղեկութիւն տրամադրելու, անոնց արագ արձագանգելու
համակարգերը։ Բնակչութիւնը չունէր տարրական գիտելիքներ վտանգին դիմակայելու, տուժածներուն օգնութիւն ցուցաբերելու վերաբերեալ։ Ոչ միայն ԽՍՀՄի,
այլեւ միութենական հանրապետութիւններուն մէջ չէին
գործեր արագ արձագանգելու կառոյցներ, փրկարարական ջոկատներ, ինչը յանգեցուց զոհերու եւ խեղուած
մարդկանց թիւի աճին։
4. Յստակ չկազմակերպուեցան տեղական եւ արտասահմանեան օգնութիւններու հասցէական բաշխումը,
օգտագործումը եւ անոնց նպատակային կիրարկումը,
ինչը բացասական արձագանգ գտաւ աղէտի գօտիի
բնակչութեան մօտ։
5. Գոյութիւն ունէին աղէտի գօտիի վերականգնման
առարկայական եւ ենթակայական դժուարութիւններ։
Առարկայական գործօն էին պատմական ծանր իրավիճակը ԽՍՀՄի փլուզումը, Հայաստանի անկախացումը
եւ անոնց հետ կապուած անցումային բարդ ժամանակահատուածը, Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ազատագրական պայքարը, վառելանիւթի ճգնաժամը,
շրջափակումը, տնտեսական եւ այլ համակարգերու
քայքայումը, որոնք էական վնաս հասցուցին աղէտի
գօտիի վերականգնման աշխատանքներուն, խափանեցին հաստատուած ծրագիրներու իրականացումը։
Միաժամանակ, վերականգնման ընթացքին թոյլ տրուեցան սխալներ, միջոցները ոչ միշտ օգտագործուեցան
նպատակային ձեւով։
6. Յառաջացաւ յետերկրաշարժեան խառնաշփոթ
իրավիճակ, տեղի չունեցաւ ուժերու համընդհանուր
արագ զօրահաւաք՝ տուժած բնակչութեան արդիւնաւէտ
օգնութեան կազմակերպման, արտակարգ իրավիճակէն
արագ ելքեր գտնելու համար:

- Երկրաշարժին յաջորդող տարիներուն հայրենիքը
անկախացաւ: Յաջորդաբար եկան երեք նախագահներ: Նշուած բացթողումներու առնչութեամբ ի՞նչ ծրագիրներ մշակուեցան:
- Երկրաշարժի ցաւալի դասերէն մեկնելով՝ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ տարբեր կառավարութիւններ իրենց տնտեսական քաղաքականութեան
հիմքը դրին նաեւ աղէտի գօտիի վերականգնումը։ Այդ
ուղղութեամբ մշակուեցան տասնեակ ծրագիրներ։
1991ին ստեղծուեցաւ Երկրաշարժի պաշտպանութեան ազգային ծառայութիւն, որ մշակեց պետական
ռազմավարութիւն` երկրաշարժի պարագային կայունութեան ապահովման ազգային չափանիշներ, ազգային
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Սպիտակի Երկրաշարժ. 30 Ամեակ
«Անդառնալի Կորուստներ Եւ Ծանր Հետեւանքներ Ունեցաւ 1988 Թուականի
Սպիտակի Երկրաշարժը. Անոր Պատճառած Վէրքերը Մինչեւ Օրս Ամոքուած Չեն»
Սպիտակի Երկրաշարժի 30ամեակի Առիթով Յատուկ Հարցազրոյց Այդ Օրերուն Փրկարար Աշխատանքներու
Կիզակէտին Վրայ Գտնուող Հրանուշ Յակոբեանի Հետ
¾ç 05
երկարաժամկէտ ծրագիրներ, ոլորտային իրաւական
կարգեր։ Սակայն դեռ շատ ընելիքներ կան՝ պաշտպանական յուսալի համակարգ ունենալու համար։
1994, 1998, 2001 թուականներուն մշակուեցան
աղէտի գօտիի վերականգնման համալիր ծրագիրներ,
որոնցմով պետութիւնը իրականացուց երկրաշարժէն
տուժած բնակավայրերու բնակիչներուն բնակարանային
եւ ընկերային ոլորտի խնդիրներու լուծման ծրագիրներ։
Պետութիւնը պարտաւորութիւն ստանձնեց անօթեւան
ընտանիքները բնակարաններով ապահովելու։ Սակայն
հարկ է նկատել, որ երկրաշարժէն երեսուն տարի անց
աղէտի գօտիին մէջ տակաւին առկայ է տնակներու մէջ
բնակող 3000 ընտանիք, որոնց բնակարանային խնդրի
լուծումը օրախնդիր պահանջ է։
Մշակուեցան քսան քաղաքներու, այդ կարգին՝ Երեւանի, Կիւմրիի, Վանաձորի մանրաշրջանցումի քարտէսները, որոնք քաղաքներու գլխաւոր յատակագիծերու
մասը կը կազմեն։
Հայաստանի մէջ կառուցուող շինութիւնները համապատասխանեցուեցան 9 աստիճանի երկրաշարժի դիմակայունութեան։
2008ին ստեղծուեցաւ ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարութիւն, որուն վերապահուեցան բնական աղէտներու կախարգիլման եւ հետեւանքներու
վերացման խնդիրներու լուծման հիմնական գործառոյթները եւ այլն։

Ի հարկէ, հսկայական աշխատանքներ կատարուած
են երկրաշարժէն տուժած բնակավայրերու մէջ, սակայն
արդիւնքները գոհացուցիչ եւ վերջնական կարելի չէ
համարել: Հետեւանքներու վերացումը ոչ միայն ուղղւած է շէնք-շինութիւններու վերակառուցման, վնասուած
ենթակառուցուածքներու վերականգնման, այլեւ բնակչութեան ընկերա-հոգեբանական վիճակի առողջացման։
- Հիմնուելով վերի հարցի պատասխանին ձեր
վերջաբանին վրայ՝ ի՞նչպէս կարելի է վերլուծել յետերկրաշարժեայ երեք տասնամեակներու արդիւնքները:
-Վերլուծելով յետերկրաշարժեան երեք տասնամեակի արդիւնքները՝ կրնանք արձանագրել, որ հակառակ պետական քաղաքականութեան առկայութեան՝
Սպիտակի երկրաշարժէն երեսուն տարի անց ալ
ամբողջապէս չեն վերացած աղէտի հետեւանքները:
Վտանգաւոր է, որ տարուէ-տարի կարծես կը թուլնան հաւանական երկրաշարժերու հանդէպ վախը,
զգօնութեան եւ պատասխանատուութեան զգացումները,
քաղաքաշինական գործողութիւններու եւ նախագծանախահաշուային փաստաթուղթերու կանոնը յաճախ կը
մնան թուղթի վրայ, փոխարէնը կ'աւելնան շեղումներն
ու անճշդութիւնները՝ շինարարական ծրագիրները իրականացնելու ժամանակ, իսկ վերահսկողական ծառայութիւնները պատշաճ հսկողութիւն չեն իրականացներ։
Եթէ երկրաշարժէն ետք մի քանի տարի լուրջ ուշադ-

րութիւն կը դարձուէր բնակչութեան արտակարգ
իրավիճակներու եւ քաղաքացիական պաշտպանութեան
վերաբերեալ տարրական գիտելիքներու փոխանցման,
ապա այսօր իրազեկելու եւ ուսուցանելու խնդիրը
լիարժէք չի լուծուիր։ Այդ գործը պէտք է պատշաճ ձեւով
կատարեն ուսումնական հաստատութիւնները՝ նախակըրթարանէն մինչեւ համալսարանները, զանգուածային
լրատուութեան միջոցները։
Գրեթէ ուսումնասիրուած չեն երկրաշարժէն ետք
տարածքի բնակչութեան արտագաղթի շարժերը, աղէտի գօտիի ժողովրդագրական պատկերը, սովորոյթներու, աւանդոյթներու հաւանական կորուստը, ինչպէս
նաեւ աղէտի հետեւանքով տուժած տարածքներու բնակչութեան բնաւորութեան, հոգեբանութեան, արժէքներու
հաւանական փոփոխութիւնները։
Կը կարծեմ, որ լուրջ օգնութեան կարիք ունին երկրաշարժէն տուժած գիւղական համայնքները։ Գիւղին
անհրաժեշտ են համալիր աջակցութեան ծրագիրներ,
հողատարածքներու մշակման համար սարք, պարարտանիւթեր, անջրդի հողերու իւրացման միջոցներ,
պահուստային հողերու սեփականաշնորհում եւ անոնց
մշակման իրական հնարաւորութիւն եւ այլն։ Կամ
արդեօք կարելի չէ իրականացնել հարկային արտօնեալ
քաղաքականութիւն, որուն շնորհիւ կարելի է ապահովել
երկրաշարժէն տուժած համայնքներու ընկերատնտեսական զարգացում՝ կրճատելով գործազրկութիւնն ու
արտագաղթը։ Այնպէս որ տնտեսական լուրջ ծրագիր
մըն ալ է անհրաժեշտ տարածաշրջանը առողջացնելու
նպատակով։
- 30 տարուան հեռաւորութենէ դիտելով՝ արդեօք
կարելի՞ էր խուսափիլ երկրաշարժի հետեւանքներէն
եւ այսօր պատրա՞ստ ենք նման աղէտ մը, Աստուած
մի արասցէ պատահելու պարագային, աւելի պատրաստ պայմաններով դիմակալելու:
- Կարելի՞ է արդեօք խուսափիլ երկրաշարժի ցաւալի
հետեւանքներէն կամ մեղմել այդ հետեւանքները։ Կը
կարծենք՝ այո՛, եթէ մշակենք եւ ընդունինք երկարաժամկէտ եւ համալիր ծրագիրներ արտակարգ իրավիճակներու համար։ Բերեմ օրինակ մը, 1906ին Սան-Ֆրանսիսքոյի մէջ տեղի ունեցած աղէտալի երկրաշարժը
գրեթէ ամբողջովին աւերեց քաղաքը, խլեց մարդկային
բազմաթիւ կեանքեր, իսկ ԱՄՆ կառավարութեան իրականացուցած՝ երկրաշարժի վտանգի մեղմելու միտուած
լայնածաւալ ծրագիրով 1989ին գրեթէ նոյն տարածքին
տեղի ունեցած երկրաշարժին զոհ գնաց միայն 62
մարդ: Այսինքն՝ թէ՛ բնակչութիւնը, թէ՛ պետութիւնը
յաջողած էր կազմակերպուած ձեւով դիմակայել աղէտը։
Հակառակ մեծ քայլերով յառաջացող բնական
գիտութեան՝ երկրաշարժերու կանխատեսումը կը մնայ
մեծագոյն բացը։ Երկրաշարժերու հետեւանքով մարդկային զոհերը, կորուստները անվերադարձ են, աւերածութիւնները՝ անգնահատելի, հետեւանքները՝ ծանր։
Այդպիսին էր Սպիտակի երկրաշարժը. բնութեան
նենգ տարերքը վրայ հասաւ մեր նորագոյն պատմութեան
ամենածանր ու վճռորոշ պահուն, երբ վիրաւորանքն ու
ցաւը զսպելով՝ կը մտածէինք, թէ ո՛ւր տեղաւորենք մեր
նոր տեղահանուած հարազատները: Թէեւ երկրաշարժը
ամբողջ ժողովուրդ մը սգաւոր դարձուց, բայց սուգի մէջ
իւրաքանչիւրս հասկցանք, որ ինչքան ալ օտարները
մեզի ձեռք մեկնեն, մենք ենք մեր վիշտի տէրը, մենք
պէտք է ուժեղ ըլլանք ու ապաւինինք իրար: Պիտի

կարողանանք փրկել վիրաւորները, փլատակներու տակ
կորսուած ողջերը, պէտք է գտնել ու հողին յանձնել
նահատակները: Իմ ներսս միայն խօսք մը անընդհատ
կը հնչէր, որ կարծես կու գար անհասկնալի ու անճանաչ
ոլորտէ: Հիմա կը հասկնամ, որ ատիկա մեր ազգային
ոգիի հրամանն էր. չյուսահատի՛լ, տոկա՛լ ու գործե՛լ:
Մենք շարունակեցինք ապրիլ, արարել, վերակերտել,
որովհետեւ հայ ժողովուրդի ուղին յաւերժութիւնն է ու իր
գոյութեան առհաւատչեան` արարումը:
Սպիտակի երկրաշարժը մեծագոյն ողբերգութիւններէն է: Եւ ան հայկական չէ, այլ համամոլորակային
ողբերգութիւն։ Մենք պէտք է ամէն ինչ ընենք, որպէսզի
այդ ողբերգական օրերուն, զոհերուն, փրկարարներուն
եւ քաղաքներ ու գիւղեր վերականգնողներու մասին
յուշերը ապրին ընդմիշտ։
- Մենք այսօր կ'ոգեկոչենք Սպիտակի երկրաշարժի
30ամեակը, մինչ Հայաստանի մէջ եղած է իշխանափոխութիւն ու երկու օր ետք տեղի պիտի ունենան
Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններ: Ի՞նչ
ունիք ըսելիք այս մասին:
- Կը մաղթէի, որ ընտրութիւնները իրականանան
բարձր մակարդակով, օրինական, արդար ու թափանցիկ
ձեւով եւ ունենայինք արհեստավարժ օրէնսդիր մարմին,
ուժեղ մեծամասնութիւն եւ ուժեղ փոքրամասնութիւն։

- Եւ հուսկ, կը մնայ այս առիթով ձեր համբերութիւնը
շահագործել եւս մէկ հարցումով: Մինչ մեզի համար
յստակ է ձեր ազնիւ անձին հեռու եւ մօտիկ անցեալի
վաստակը ազգօգուտ գործունէութեանց մէջ, իշխանափոխութեան որպէս հետեւանք, թէ նորերու ինքնահաստատման անարդար գործիք, տակաւին եւ ըստ
մեզի ի զուր, կը փորձուի արատաւորել այդ վաստակը:
Օրերս դարձեալ տարբեր առիթներով հրապարակի
վրայ կը դրուի ու կը խօսուի այս անգամ հայրենիքՍփիւռք ՊՈԱԿի մէջ կատարուած խախտումներու
մասին։ Ի՞նչ կրնաք ըսել այս առումով։
- Պիտի չուզեմ այս թեմային անդրադառնալ, սակայն
քանի կը պնդէք, հետեւեալը յստակացնեմ. ‹‹ՀայրենիքՍփիւռք›› պետական ոչ առեւտրային կազմակերպութիւնը
(ՊՈԱԿ-ը) առանձին կառոյց է եւ ինքը կը տնօրինէ իր
միջոցները։ Կը ցաւիմ, որ եղած են անճշդութիւններ,
սխալներ ու խախտումներ։ Պետութեան հասցուած
վնասը կը վերականգնուի։ ՀՀ օրէնսդրութեան համաձայն՝ նախարարը քաղաքական պաշտօն է, եւ ես զբաղած եմ ոլորտի քաղաքականութեան, ծրագիրներու
մշակմամբ, հայրենիքի եւ Սփիւռքի միջեւ կապերու
ամրապնդմամբ: Ես յաճախ կրկնած եմ, որ մէկ ձեռքը
ծափ չի տար, եւ շատ ուրախ եմ, որ Սփիւռքը, իր տարբեր համայնքներն ու կառոյցները գործակցած են մեզի
հետ, աշխուժօրէն մասնակցած մեր համատեղ ծրագիրներու իրականացման։ Նախարարի գործառոյթներուն մէջ ֆինասա-տնտեսական աշխատանքները չեն
ներառուած, անոր համար կան այլ կառոյցներ։
Շնորհակալութիւն «Զարթօնք»ին։
«Զ.»
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Անդրադարձ

ՀՀ Ազգային Ժողովի Արտահերթ Ընտրութիւններ

ՀՀ Ազգային Ժողովի Ընտրութիւններուն Մասնակցող Քաղաքական Ուժերու Ցուցակը
Գլխաւորողներու Բանավէճը Շարունակուեցաւ Աւելի Քան Երեք Ժամ
¾ç 03
Կեանքի առարկայական հանգամանքները
պիտի բերեն եւ յանգեցնեն անոր: Մենք պէտք է
անոր պատրաստ ըլլանք: Այդ պատճառով մեր
ծրագիրով կ'առաջարկենք այնպիսի ծրագիրներ
կատարել, որ իսկապէս պատրաստ ըլլանք անոր
եւ առանց ցնցումի հանգիստ անցնինք այդ փուլով:
Շատ լաւ կ'ըլլար, որ քաղաքական ուժերը ստանձնէին այդ պարտաւորութիւնը՝ նաեւ մշակելու նոր
սահմանադրութիւն՝ համաժողովրդական մասնակցութեամբ, եւ անոր հիման վրայ կազմակերպելու նոր ընտրութիւններ, ի հարկէ, ընդունելով
նոր ընտրական օրէնսգիրք»,- ըսաւ Աւետիսեանը:
Գագիկ Ծառուկեան հակադարձեց՝ նշելով, որ
իրենք չեն որոշողը, թէ երբ կ'ըլլայ ընտրութիւնը,
այլ ժողովուրդը:
«Մարդիկ կը ցանկան ներդրում ընել, իսկ
գումար ունեցողը ոչ մէկ ներդրում կ'ընէ նման
կանխատեսումներու պարագային»,- ըսաւ Ծառուկեանը:
«Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակը գլխաւորող,
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան
կարեւոր նկատեց, որ քաղաքական կայունութիւնը
բերէ տնտեսական կայունութեան:
«Տնտեսական յեղափոխութիւնը հենց կարող է
տեղի ունենալ քաղաքական կայունութեան պայմաններում: Ի հարկէ, եթէ լինի անհրաժեշտութիւն,
միշտ էլ սահմանադրութիւնը եւ օրէնքները, ինչպէս
նաեւ ժողովրդի կամքը թոյլ են տալիս արտահերթ
գործընթացների , բայց կարծում եմ, որ մեր երկարատեւ տեսլականը պէտք է լինի երկրում ժողովըրդավարական օրինական կայունութիւն հաս-z
տատելը, որն իր հերթին բարենպաստ պայմաններ
կը ստեղծի տնտեսական յեղափոխութեան համար, եւ պէտք չէ տնտեսական եւ ներդրումային
սթրեսի նախապայմաններ պատրաստել, եւ
հոռետեսական կանխատեսումները այս առումով
այնքան էլ տեղին չեն: Ես կարծում եմ՝ ընտրուած
խորհրդարանը կաշխատի իր ամբողջ ժամանակահատուածում եւ ներդրումային բարենպաստ
միջավայր կը ստեղծի»,- եզրափակեց ան:
«Մենք» դաշինքի ցուցակը գլխաւորող Արամ
Սարգսեան ըսաւ, որ «Սասնայ ծռեր կուսակցութեան համար աւելի օգտակար կ'ըլլայ հիմնաւոր
ծրագիրներ ներկայացնելը:
«Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան նախագահ Էտմոն Մարուքեանի կարծիքով՝ Հայաստանը պատմական ժամանակաշրջան կ'ապրի, եւ
պէտք է այնպիսի խորհրդարան ձեւաւորել եւ
այնպիսի քաղաքական համակարգ, որ նման
խօսակցութիւնները ուղղակի անտեղի ըլլան:

Փտածութեան Դէմ Պայքար Ու Տնտեսութեան Զարգացման Տեսլական

ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող
11 քաղաքական ուժերու ընտրական ցուցակներու
առաջին համարները ներկայացուցին փտածութեան դէմ պայքարի ու տնտեսութեան զարգացման
իրենց տեսլականները: «Արմէնփրես»ի փոխանցմամբ՝ այս մասին կուսակցութիւններու եւ դաշինքներու առաջնորդները խօսեցան Առաջին ալիքի
եթերի ժամանակ, Դեկտեմբեր 9ին կայանալիք
ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն մասնակցող 11
քաղաքական ուժերու առաջին համարներու
բանավէճի ընթացքին:

«Փտածութեան դէմ պայքարի մէջ ամենակարեւորը ան է, որ մենք կարողանանք մեր աշխատողներու աշխատավարձերը բարձրացնել՝ սկսած
կառավարութեան անդամներէն, ուսուցիչներէն:
Տնտեսութեան զարգացման համար մենք այսօր
պէտք է ներդրումային ծրագիր ունենանք: Այնպէս
պէտք է ընենք, որ ոչ թէ մենք խնդրենք ներդնողին
ներդրում ընել, այլ մենք ընտրենք ներդրում ընել
փափաքողներու մէջէն»,- ըսաւ ԲՀԿ ցուցակի
առաջին համար Գագիկ Ծառուկեանը:
«Փտածութեան դէմ պայքարի համար կան
սահմանուած որոշակի չափանիշներ: Եթէ խօսքը
կը վերաբերի Հայաստանին, ապա մենք պէտք է
նկատի ունենանք, որ փտածութիւնը եղած է
կառավարման հիմնական համակարգը: Նախ
պէտք է արմատախիլ ըլլայ այդ համակարգը, իսկ
անոր հիմնական եւ առաջնային քայլը անցումային
արդարադատութիւնն է ու յանցաւոր գործակցութեան պատասխանատուութեան կանչելը»,- նշեց
«Սասնայ ծռեր» կուսակցութեան ցուցակի առաջին
համար Վարուժան Աւետիսեանը:
«Փտածութեան դէմ պայքարը առանցքային
նշանակութիւն ունի Հայաստանի համար: Անհրաժեշտ է ստեղծել միջազգային հետաքննչական
համակարգ՝ կաշառակերութեան դէմ համակարգըւած պայքար մղելու, մեղաւորներ յայտնաբերելու
ու պատասխանատուութեան ենթարկելու համար:
Տնտեսութեան հետ կապուած՝ 8 ամիսը բաւարար
է երկրի ռազմավարական զարգացման տեսլական, ընկերա-տնտեսական ծրագիր ներկայացնելու համար, եւ մենք յոյս ունինք, որ արտահերթ
ընտրութիւններէն ետք այդ ծրագիրը կ'ըլլայ»,նկատեց «Օրինաց երկիր» կուսակցութեան ցուցակի առաջին համար Արթուր Պաղտասարեանը:
«Փտածութեան մակարդակը նուազեցնելու
լաւագոյն մեթոտը հզօր տնտեսութիւն ունենալն է:
Նախ տնտեսութիւնը պէտք է ուժեղանայ, աւելի
շատ եկամուտներ բերէ, ու այսօրուան փտածութեան պարագային այդ ցուցանիշը տոկոսով
կ'իջնէ: Երկրորդ՝ անհնարին է որեւէ ճիւղ առանձին
վերցուած փորձել բարելաւել, փտածութիւնը արմատախիլ ընելու համար պէտք է համակարգուած
աշխատին բոլոր կառոյցները: Մենք տարածաշըրջանին մէջ լուրջ ազդեցութիւն ունեցող երկիր
կրնանք դառնալ, եթէ մեր ուժերը միաւորենք այս
երկիրը երկիր դարձնելու համար»,- նշեց «Մենք»
դաշինքի ցուցակի առաջին համար Արամ Սարգըսեանը:
«Փտածութիւնը շատ լայն հասկացութիւն է: Այդ
պատճառով անոր դէմ պայքարը պէտք է ըլլայ ոչ
միայն համակարգային, այլեւ պէտք է ըլլայ կանխարգիլիչ: Մենք պէտք է դիտարկենք փտածութիւնը իր ամբողջ լայն շերտով, եւ այստեղ շատ
գործ ունինք ընելու: Ի հարկէ, կարելի չէ պայքարիլ
փտածութեան դէմ, եթե չիրականացուի քաղաքական եւ տնտեսական մաքրագործում: Տնտեսութիւնը զարգացնելու համար մենք պէտք է վայրենի
վաշխառուական համակարգի վրայ վերահսկողութիւն սահմանենք, որովհետեւ դրամատուները
ֆինանսը վերցուցած են իրենց ձեռքը, եւ զայն
կ'օգտագործեն զուտ գերշահոյթ ստանալու համար»,- ըսաւ «Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութեան ցուցակի առաջին համար Լուսինէ Հարոյեանը:
«Օրէնսդրութեան պարզութիւն պէտք է: ՀՀ

օրէնսդրութիւնը նման ոլորտներու մէջ կը նպաստէ
փտածութեան: Պատիժի անխուսափելիութեան
համակարգը պէտք է աշխատի 100 տոկոսով:
Արժեհամակարգը պէտք է վերադառնայ ու ազգային լաւագոյն աւանդոյթները պէտք է վերադառնան, այս բոլորի համախումբը կու տայ այն
արդիւնքը, որ կ'ուզենք»,- նշեց «Քրիստոնեաժողովրդական վերածնունդ» կուսակցութեան ցուցակի առաջին համար Լեւոն Շիրինեանը:
«Փտածութեան դէմ պայքարի համար մեզի
պէտք է առողջ քաղաքական համակարգ: Մենք
7րդ գումարման խորհրդարանի մէջ պիտի
զբաղինք հակափտածութեան համաշխարհային
մարմինի ստեղծման լոպպինկ ընելով, եւ այնպիսի
շահերու բախումի օրէնսդրութիւն մշակելով, որպէսզի անոնք որոնք յստակ շահերու բախումի մէջ
են, չըլլան խորհրդարանին մէջ: Տնտեսական
զարգացման համար մենք այնպիսի օրէնսդրութիւն
պիտի մշակենք, որ գիւղացին պաշտպանուած
ըլլայ»,- ըսաւ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան ցուցակի առաջին համար Էտմոն Մարուքեանը:
«Հայաստանէն համակարգային փտածութիւնը
արմատախիլ եղած է, եւ այսօր փտածութեան դէմ
պայքարի մէջ աննախադէպ գործընթաց կ'ընթանայ: Փտածութեան դէմ հետագայ պայքարի համար առաջին հերթին հարկաւոր է քաղաքական
կամք, եւ անհրաժեշտ է ստեղծել համակարգեր,
որպէսզի հակափտածութեան համաշխարհային
առանձին մարմին գոյութիւն ունենայ: Ինչ կը
վերաբերի տնտեսութեան, առաջինը 10 ամսուան
տուեալներով Հայաստանի մէջ կայ 6.6% տնտեսական աճ, արտահանումը աճած է 11%ով: Զբօսաշըրջութիւնը աճած է 8.8%ով, գիւղական մթերքի
արտահանումը աճած է 61%ով, գիւղատնտեսական
մթերքի արտահանումը աճած է 8%ով, եւ դեռ
պէտք է շարունակէ աճիլ»,- նշեց «Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակի առաջին համար Նիկոլ Փաշինեան:
«Եթէ մենք կ'ուզենք իրական փտածութեան
դէմ պայքար տանիլ, պէտք է հասկնանք, որ այդ
չի կրնար կատարել կառավարութիւնը, այլ պէտք է
կատարուի անկախ մարմինի կողմէ: Տնտեսութեան
վերաբերեալ՝ տնտեսական մեր կարգը ընկերաշուկայական տնտեսութիւնն է՝ սահմանադրութեամբ: Սա պէտք է կեանքի կոչել»,- ըսաւ ՀՅԴ
ցուցակի առաջին համար Արմէն Ռուստամեանը:
«Փտածութիւնը ընկերային երեւոյթ է, եւ նոյնիսկ ամենախիստ ուժային մեթոտներով կարելի չէ
զայն արմատախիլ ընել: Տնտեսութեան վերաբերեալ՝ հանրային կառավարման համակարգը կը
հանդիսանայ միջավայր ձեւաւորող ազդեցիկ գործօն, այս կապակցութեամբ մենք հանրային կառավարման համակարգի ուղղութիւններու վերաբերեալ գործունէութիւն կը ծաւալենք»,- ըսաւ
«Քաղաքացիի որոշում» կուսակցութեան ցուցակի
առաջին համար Սուրէն Սահակեանը:
«Փտածութեան դէմ պայքարը պէտք է համակարգուած ընել: Եթէ ընենք այնպէս, ինչպէս կ'ընենք, Հայաստանի մէջ ներդրումները զերոյի կը
մօտենան: Այն օրէնսդրութիւնը, որ կայ հիմա լաւ
հնարաւորութիւններ կու տայ, յուսամ՝ անիկա ճիշդ
կ'օգտագործուի»,- նշեց ՀՀԿ ցուցակի առաջին
համար Վիգէն Սարգսեանը:
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Սիսիանի Մէջ Ձնահիւսի Տակ Մնացած
Զինծառայողը Մահացած է

«Ցաւօք, զինծառայողը մահացած գտած են»,- ըսած է Ալթունեան:
Ան նշած է, որ մահացածը պայմանագրային զինծառայող, աւագ սպայ
Հայկ Քարամեանն է:
Նշենք, որ ձնահիւսի տակ մնացած չորս պայմանագրային զինծառայողներէն
երեքը գտնուած էին, մէկի որոնողական աշխատանքները կը շարունակուէր:
Յայտնաբերուած զինծառայողներուն առողջական վիճակը կը գնահատուի
բնական:
Նշենք, որ անոնք ձնահիւսի տակ մնացած էին մարտական հերթափոխի
անցնելու ընթացքին»,- ըսած է Յովհաննիսեան:

Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնը
կը հիւրընկալէ

Թաթուլ Յակոբեանը`

Ներկայացնելու ԱՆԻ Կեդրոնի նորագոյն հրատարակութիւնները .Յովհաննէս Քաջազնունի, ԵՐԿԵՐ
Ալեքսանդր Խատիսեան, ՀՀ ԾԱԳՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
Վարդան Յարութիւնեան , ՔԱՂԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ
Երեքշաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2018, երեկոյեան ժամը 7ին,
Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ»
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ ԿԸ ՎԵՐՍԿՍԻ ԻՐ
ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան
փայլուն ելոյթներէն ետք, մօտ օրէն, պարուսոյց եւ գեղարուեստական 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

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Աբրահամ Պօղոս Վանլեանի մահուան տխուր առիթով, Պրն.
Նազարէթ Քէշիշեան (Ամերիկայէն) «Զարթօնք»ին կը նուիրէ
$100 ամ. տոլար:

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
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