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«Զարթօնք»ի Լուրեր

Կառավարութեան Կազմաւորումը Տակաւին 
«Աղօթքներու» Կը Կարօտի. Պըրրի

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

Կառավարութեան կազմաւորումը վերջնակա-
պէս ի կատար ածելու իրողութիւնը ակնյայտօրէն 
կը կարօտի «աղօթքներու»: Այս մասին տխրու-
թեամբ կատաբանեց խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրի Այն Ալ Թինէի իր նստավայրին մէջ 
օրէնսդիրներու հետ շաբթական դրութեամբ տեղի 
ունեցած հանդիպումէն ետք:

«Որեւէ նորութիւն չկայ կառավարական մակար-
դակի վրայ»,- պարբերաբար ըսաւ Պըրրի՝ նեղ-
սըրտութիւն դրսեւորելով կազմաւորման գործըն-
թացի մէջ առկայ փակուղիի կապակցութեամբ:  

Կառավարութեան Կազմաւորման Մէջ 
Առկայ Փակուղիի Վերացումը Կախուած 
Է Հարիրիէն. Մրատ

Կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին 
մէջ առկայ փակուղիի վերացումը հաստատապէս 
կախուած է վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ 
Հարիրիէն: Այս մասին ըսաւ երեսփոխան Ապտըլ 
Ռահիմ Մրատը՝ ի տես նոր կառավարութեան մէջ 

Երէկ՝ Չորեքշաբթի 7 Նոյեմբեր 2018ի երեկոյեան 
ժամը 8ին, տեղի ունեցաւ  «Զարթօնք» Մատենա-
շարի մեկնարկումի  ձեռնարկն ու «Միլիոնէն Մէկը» 
գիրքի շնորհանդէսը, որ անդրանիկ հրատարա-
կութիւնը կը հանդիսանայ նոր մատենաշարին:  

Ներկաները ողջունեց «Զարթօնք»ի խմբագիր 
ընկ. Սեւակ Յակոբեան ու ապա բեմը յանձնեց 
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանին, որ Հայկազեան 
Համալսարանի Սփիւռքի ուսումնասիրութեան կեդ-
րոնի տնօրէնն է: Դոկտ. Տագէսեան «Զարթօնք» 
Մատենաշարը ու նոր ծննդոցն ու կարեւորութիւնը 

Լիբանանը ինչպէս հայկական սփիւռքի, նա-
եւ մեր կազմակերպութեան համար միշտ ալ 
եղած է բաբախուն սիրտը:

Մեր կուսակցութեան Լիբանանի շրջանակը 
միշտ եղած է եւ կը շարունակէ ըլլալ ամէնաաշ-
խոյժներէն: Մեր կազմակերպութեան մշակու-
թային երեսը լաւագոյնս արտացոլացնող՝ Թէ-
քէեան Մշակութային Միութիւնը հոն է, որ 
հիմնուած է ու անկէ տարածուած աշխարհով 
մէկ: Այնտեղ հիմնուած ու հրատարակուած է 
ԹՄՄի «Շիրակ» գրականութեան եւ արուեստի 
ամսագիրը: Ռամկավար ազատական մամուլի 
յառաջատարներէն՝ «Զարթօնք»ը, օրաթերթի 
իրավիճակի մէջ տակաւին տոկացող միակը 
այսօր, Լիբանանէն է որ լոյս կը տեսնէ, որպէս 
պաշտօնաթերթը ՌԱԿի եւ հրատարակութիւնը 
կուսակցապատկան Շիրակ ընկերակցութեան:

Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ, հայկա-
կան աւանդութիւններու եւ արժէքներու պահ-
պանաման ոչ լաւագոյն այս օրերուն, մեզի համար 
անակնկալ մը չէր բնաւ, որ նոր նախաձեռնութիւն 
մը Լիբանանէն ձայն կու տար դարձեալ:

Հայ քաղաքական միտքի աւելի եւս զարգաց-
ման ու Հայ մշակոյթի եւ լեզուի պահպանման 
մեր առաքելութեան ճամբուն վրայ այսօր նոր 
զինուոր մըն ալ կ՛աւելնայ՝ «Զարթօնք» Մատե-
նաշարը:

Այս առիթով մեծապէս կը շնորհաւորենք 
զայն ծնունդ տուողները, անոր գաղափարին ու 
իրականացման ետին կանգնողները, լիբանա-
նահայ մեր ընկերներն ու բարեկամները եւ Հայ 
ժողովուրդի ընթերցասէր զաւակները ընդհան-
րապէս:

Թող, որ յաւերժ ապրի մեր ժողովուրդը իր 
գրականութեամբ եւ լեզուով: Վարձքը կատար 
անոր նուիրեալներուն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Ատենապետ

ՍԵՐԽԻՕ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ
Մեզի համար անակնկալ մը չէ 
բնաւ, որ կուսակցապատկան նոր 
նախաձեռնութիւն մը Լիբանանէն 
ձայն կու տայ դարձեալ.

Սերխիօ Նահապետեան

սիւննիներու ներկայացուցչութեան շուրջ ծայր 
առած տարաձայնութիւններուն:

Նշենք, որ Մրատ Հարիրիի Մուսթաքպալ շար-
ժումէն անկախ այն վեց սիւննի երեսփոխաններէն 
մէկն է, որ հետամուտ է ներկայացուցչութիւն ձեռք 
ձգելու նոր կառավարութեան մէջ:

Խումբ Մը Գաղթականներ Այսօր Կը 
Վերադառնան Սուրիա. Ընդհանուր Ան-
վըտանգութիւն

Լիբանանի Ընդհանուր անվտանգութեան գոր-
ծակալութիւնը դարձեալ պիտի երաշխաւորէ խումբ 
մը գաղթականներու ապահով վերադարձը Սուր-
իա: Ինչպէս կը հաղորդեն գործակալութենէն, 
տունդարձը տեղի պիտի ունենայ այսօր:

Նշենք, որ տունդարձի գործընթացը պիտի 
մեկնարկէ առաւօտեան ժամը 6ին, հանրակառքերը 
պիտի ուղեւորուին Լիբանանի տարածքին նախա-
տեսուած զանազան հաւաքակայաններէ, նախքան 
Մասնաա, Ապպուտիէ եւ Ալ Զամարանի սահ-
մանային անցակէտերու հատումը:

ներկայացուց ներկայ հիւրերուն: Գիրքը մանրա-
մասնօրէն եւ իւրայատուկ ոճով ներկայացուց 
լիբանանահայ մտաւորական Լեւոն Արտազեանը: 
Ձեռնարկը իր կարեւոր խօսքով եզրափակեց ԹՄՄ 
Հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ 

«Զարթօնք» Մատենաշարը Մեկնարկեց. Շնորհանդէսը Կատարուեցաւ 
Անոր Անդրանիկ Հրատարակութեան

Գասարճեանը (խօսքերուն ամբողջութիւնը կը 
հրատարակենք յաջորդիւ): Ձեռնարկի ընթացքին 
ընթերցուեցաւ ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան 
ատենապետին շնորհաւորագիրը:

Աւարտին հատուեցաւ աւանդական կարկան-
դակը ու Լիբանանի Առաջնորդ հօր ներկայացուցիչ՝ 
արժանապատիւ տէր հօր պահպանիչով ձեռնարկը 
հասաւ իր աւարտին: Մանրամասնութիւններուն 
պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ:
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Կը Մասնակցի 
«Բազմավէպ»ի 175Ամեակին Նուիրուած Գիտաժողովին

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Խալիմաթ Բաշչի 
Բայրամուկովա 

Խալիմաթ Բաշչի Բայրամուկովա (իսկական 
ազգանունը՝ Քուպանովա, 15 Օգոստոս 1917 – 8 
Նոյեմբեր 1996), բանաստեղծ, արձակագիր, թա-
տերագիր, ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 
(1939 թուականէն)։

Ծնած է 1917 թուականի Օգոստոս 15ին Կարաչա-

Չերքեզական Հանրապետութեան Խուրզուկի մէջ։ 
Սորված է մանկավարժական հիմնարկի մէջ, 
այնուհետեւ աւարտած է Մ. Կորքիի անուան գրա-
կան հիմնարկը եւ գրական բարձրագոյն դասըն-
թացքները Մոսկուայի մէջ։

14 բանաստեղծական հաւաքածոներու, չորս 
վէպերու, հինգ պատմուածքներու եւ բազմաթիւ 
վիպակներու, չորս հրապարակախօսական գիրքե-
րու, «Վերջին աքսորեալ» առաջին ազգային օփե-
րայի խօսքերուն հեղինակն է, ինչպէս նաեւ առաջին 
կարաչայական երաժշտական կատակերգութեան՝ 
«Անազգանուն հարս»ի։ Բայրամուկովայի աշխա-
տութիւնները հրատարակուած են աշխարհի մօտ 
50 լեզուներով։

Մահացած է 1996ի Նոյեմբեր 8ին։

19 եւ 20 Հոկտեմբեր 2018ին Երեւանի մէջ տեղի 
ունեցաւ «Բազմավէպ» հայագիտական հանդէսի 
175ամեակին նուիրուած միջազգային գիտաժողովը՝ 
կազմակերպութեամբ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան սփիւռքի նախարարութեան, Հայաստանի 
Հանրապետութեան Գիտութիւններու ազգային 
ակադեմիային եւ Մխիթարեան միաբանութեան։ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը ներկա-
յացուցած եւ գիտաժողովին իր մասնակցութիւնը 
բերած էր Կաթողիկոսարանիս կրթական-հայա-
գիտական կեդրոնի տնօրէն Ժիրայր Դանիէլեան։

Բացման նիստին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթո-
ղիկոսին օրհնութեան գիրը ընթերցեց Ժիրայր 
Դանիէլեանը։ Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքին 
մէջ կը դրուատէ «Բազմավէպ»ի 175ամեայ իրագոր-
ծումները հայագիտական, բանասիրական եւ գրա-
կան բնագաւառներուն մէջ՝ նշելով, որ թէեւ «Բազ-
մավէպ»ի նախաձեռնութիւնն ու հովանաւորութիւնը 
կը պատկանին Մխիթարեան միաբանութեան, 
սակայն հանդէսը հայագիտական բարձրորակ 
ամպիոն է գիտական աշխատանքներու եւ բանա-
սիրական պրպտումներու:

 Նորին Սրբութիւնը իր բարձր գնահատանքը կը 
յայտնէ Մխիթարեան միաբանութեան կարեւոր 
դերին հայագիտական մարզէն ներս՝ յայտնելով. « 
«Բազմավէպ»ը մնայուն ներկայութիւն դարձած է 
հայագէտներու սեղաններուն վրայ ու հայագի-
տական կեդրոններու մատենադարաններուն մէջ: 
Մենք անձնապէս, Դպրեվանքի թէ՛ համալսարանի 
մէջ մեր ուսանողութեան օրերուն, առիթը ունեցած 
ենք դիմելու «Բազմավէպ»ի մէջ հրատարակուած 
ուսումնասիրութիւններուն»:

Անդրադառնալով ժամանակակից մտահոգու-
թիւններու՝ Վեհափառը կ՚ընդգծէ. «Ներկայ պայ-

մաններու ազդեցութեան տակ հայագիտութեան 
նկատմամբ տակաւ նուազող հետաքրքրութիւնը 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ անհրաժեշտ է, որ 
շրջուի: Հայագիտութեան դաշտէն ներս տակաւին 
անկոխ գետիններ եւ պրպտումի ու քննարկումի 
կարօտ նիւթեր գոյութիւն ունին: Անհրաժեշտ է, որ 
անոնք լուրջ ուսումնասիրութեան ենթարկուին: 
Չսպասենք, որ միայն օտարներ կատարեն այս յոյժ 
կարեւոր աշխատանքը, որքան ալ գնահատելի ըլ-
լայ իրենց նպաստը հայագիտութեան: Սա առաջին 
հերթին մեր հոգեւորականներուն ու հայագէտներուն 
պարտաւորութիւնն է: Արդ, սպասելի է, որ «Բազ-
մավէպ»ը վերանորոգ նուիրումով շարունակէ իր 
կարեւոր ներդրումը հայագիտութեան»:

Երկօրեայ գիտաժողովին ընթացքին, Ժիրայր 
Դանիէլեան ելոյթ ունեցաւ «Հայ լրագրութեան 
առաջին պատմաբանը» թեմայով, ուր բացայայտեց, 
որ «Բազմավէպ»ի առաջին խմբագիր Հայր Գաբ-
րիէլ Այվազովսկին հայ լրագրութեան առաջին 
պատմաբանն է շնորհիւ իր անստորագիր երկու 
մատենագիտական յօդուածներուն, որոնք լոյս 
տեսած են հանդէսին առաջին տարիներուն։

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր 8-9 
աշխատանքային այցով կը մեկնի Ղազախիստանի 
Հանրապետութիւն:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես», ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան Ասթանայի 
մէջ կը մասնակցի Հաւաքական անվտանգութեան 
պայմանագիրի կազմակերպութեան հաւաքական 
անվտանգութեան խորհուրդի նիստին: Այցի ըն-
թացքին կը նախատեսուի վարչապետի պաշտօնա-
կատարի հանդիպումը տեղի հայ համայնքի ներ-
կայացուցիչներուն հետ:    

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եանի մօտ տեղի ունեցած է խորհրդակցութիւն, 
որուն ընթացքին քննարկուած են երթեւեկութեան 
անվտանգութեան ուղղութեամբ նախատեսուող 
բարեփոխումները, կառուցուածքային եւ բովան-
դակային փոփոխութիւնները: 

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու բաժնէն կը տեղեկա-
ցընեն, որ իր խօսքին մէջ Նիկոլ Փաշինեան 
մասնաւորապէս նշած է. «Ընդհանուր առմամբ 
Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփո-
խութիւնները հասկանալիօրէն նոր իրավիճակում 
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ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018

Նիկոլ Փաշինեան Ասթանայի Մէջ 
Կը Մասնակցի ՀԱՊԿ Հաւաքական 
Անվտանգութեան Խորհուրդի Նիստին

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Համոզուած Եմ, Որ Համատեղ 
Աշխատանքի Շնորհիւ Կ'ունենանք 
Ոստիկանութիւն-Քաղաքացի 
Բոլորովին Նոր Յարաբերութիւններ. 
Նիկոլ Փաշինեան
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Հայրենադարձներ

Սփիւռքի Նախարարութեան Ծրագիրը Նպաստած Է Պապեաններու 
Ընտանիքին Հայրենադարձուելու
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Ռուսաստանի մէջ 25 տարի ապրելէ ետք  Պապեան-
ներու ընտանիքը որոշած է տեղափոխուիլ Հայաստան: 
Ինչպէս տարբեր երկիրներու մէջ գտնուող հայ բազ-
մաթիւ ընտանիքներու մօտ ժամանակ առ ժամանակ 
կը քննարկուի Հայրենիք վերադառնալու հարցը, այն-
պէս ալ Պապեաններուն հանգիստ չէր տար Հայաս-
տանի մէջ բնակութիւն հաստատելու միտքը: Ընտա-
նիքի հայրը` Կարէն Պապեան «Արմէնփրես»–ի հետ 
զրոյցին նշեց, որ Հայաստան տեղափոխուելու որոշ-
ման հարցով վճռական եղաւ երեխաներու ցանկու-
թիւնը:

«Հայաստանէն Ռուսաստան  տեղափոխուած ենք 
1993 թուականի սեպտեմբեր 21-ին: Արդէն 25 տարի է 
կ´ապրինք Փերմի մէջ: Ունինք 5 երեխայ: Անոնք 
ծնած, մեծցած են Ռուսաստանի մէջ: Այս տարիներուն 
ընթացքին պարբերաբար հնարաւորութիւն  ստեղծած 
եմ, որ երեխաներս գան Հայաստան, հայրենիքի հետ 
կապը միշտ պահեն, սակայն Հայաստան տեղափոխ-
ւելու մասին դեռ խօսք չկար: Թէպէտ վերջերս ժամա-
նակ առ ժամանակ կը քննարկէինք այդ հարցը, 
սակայն մտավախութիւն ունէինք երեխաներու հետ 
կապուած, կը մտածէինք միգուցէ չկարենան յարմարիլ: 
Ժամանակը ցոյց տուաւ, որ հէնց անոնց ցանկութեամբ 
մենք վերջնական տեղափոխուեցանք»,-ըսաւ Կարէն 
Պապեան:

Երեխաները նախորդ տարի ՀՀ սփիւռքի նախա-
րարութեան «Արի տուն» ծրագիրով Հայաստան  եկած 
եմ: Շատ տպաւորուած  վերադարձած են Փերմ, եւ 
հէնց այդ ժամանակուընէ ընտանիքին մէջ սկսան 
լրջօրէն քայլեր ձեռնարկել Հայաստան տեղափոխուելու 
ուղղութեամբ:

«Ապրելով Ռուսաստան` ես միշտ երազած եմ, որ 
երեխաներս ամուր կապի մէջ ըլլան հայրենիքի հետ, 
բայց արի ու տես, որ այսօր աւելին եղաւ. Հայաստանը, 
հայկական իրականութիւնը, հայրենի հողը դարձան 

երեխաներուս առօրեան: Մենք այստեղ ենք օգոստո-
սէն, երեխաներս տեղաւորուած են ուսումնական հաս-
տատութիւններու մէջ: Շատ-շատ գոհ են, որ Հայաս-
տանի մէջ են, մենք ալ կ´ոգեշնչուինք այդ 
ամէնով»,- աւելցուց Կարէն Պապեան:

Փերմի մէջ ապրելու տարիներուն Կարէն Պապեան 
եղած է եւ ներկայիս ալ կը հանդիսանայ հայ համայնքի 
աշխոյժ գործիչներէն: Ան Փերմի հայ առաքելական 
եկեղեցւոյ ատենապետն է: Կարէն Պապեան կ´ըսէ, որ 
այնտեղ դեռ ընելիքներ ունի, հետեւաբար  որոշ 
ժամանակ մը Փերմ այցելութիւններ կ´ըլլան:

«Ռուսաստան ապրած ենք 25 տարի, սակայն 
այսօր որոշեցինք վերաբնակուիլ Հայաստանի մէջ: Ես 

ատիկա պատահական չեմ համարեր: Գիտէք, երբ 
ամբողջ կեանքդ կապուած ես Հայրենիքի հետ, այն 
քու ներսդ է, քու սրտիդ մէջ, կը սիրես քու երկիրդ, 
ուրեմն սպասելի է նաեւ մեր ըրած քայլը»,-աւելցուց 
ան:

Քանի  որ Կարէն Պապեան, մինչ Հայաստան տե-
ղափոխուիլը, յաճախ այցելած է Երեւան, հետեւաբար 
լաւ ուսումնասիրած է գործունէութիւն ծաւալելու տեղի 
հնարաւորութիւնները եւ, ինչպէս ինք կ´ըսէ, շատ 
յստակ գիտէ, թէ ինչով պիտի զբաղուի: Իր սեփական 
գործը կը ցանկայ հիմնել տեղեկատուական արհես-
տագիտւթիւններու ոլորտին մէջ: Ներկայիս աշխա-
տանքային անձնակազմ կը հաւաքէ:
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Համոզուած Եմ, Որ Համատեղ Աշխատանքի Շնորհիւ Կ'ունենանք Ոստիկանութիւն-
Քաղաքացի Բոլորովին Նոր Յարաբերութիւններ. Նիկոլ Փաշինեան
են դրել Հայաստանի Հանրապետութեան ոստի-
կանութեանը: Իհարկէ, այդ անցումային շրջանը 
երեւի շատ բարդ պէտք է լինէր ոստիկանութեան 
համար, բայց մեր վեցամսեայ աշխատանքի արդիւնք-
ներով կարող ենք ասել, որ ոստիկանութիւնը, 
ընդհանուր առմամբ, իր առջեւ դրուած խնդիրները 
լուծել է բաւականին լաւ: Սա ամենեւին չի 
նշանակում, թէ թերութիւններ չկան: Կարեւորագոյն 
խնդիրը, որ մենք հենց ամենասկզբից առաջադրել 
ենք՝ ոստիկանութեան նկատմամբ հանրութեան 
վերաբերմունքի փոփոխութիւնն է, եւ ոստիկա-
նութեան վերաբերմունքի փոփոխութիւնը՝ հանրու-
թեան նկատմամբ: Այս առումով, մենք ակնյայտօրէն 
ունենք շատ լուրջ առաջընթաց, ինչը թող 
չմեկնաբանուի այնպէս, թէ ես նկատի ունեմ, որ 
մենք այստեղ հասել ենք կատարելութեան, բայց 
շատ կարեւոր է, որ մենք յստակ քայլերով գնում 
ենք առաջ: Իհարկէ, կան նաեւ քննադատութիւններ 
ոստիկանութեան, ճանապարհային ոստիկանու-
թեան աշխատանքի հետ կապուած, բայց մեր վեր-
լուծութիւնը կարծես ցոյց է տալիս, որ այդ քննա-
դատութիւնները, այդ թուում՝ տեղին, կապուած են 

այս անցումային շրջանի առանձնայատկութիւնների 
հետ: Համոզուած եմ, որ առաջիկայ մեր համատեղ 
աշխատանքի արդիւնքում իսկապէս կունենանք 
ոստիկանութիւն-հանրութիւն, ոստիկանութիւն-քա-
ղաքացի բոլորովին նոր յարաբերութիւններ: Սա 
շատ կարեւոր խնդիր, նպատակ է, որին մենք պէտք 
է հասնենք»:  

2018 թուականի միջանկեալ ընտրութիւնները 
կրնան պատմութեան մէջ ամենաթանկը դառնալ եւ 
որպէս ընդհանուր ծախս գնահատուիլ 5 միլիառ 
տոլարի չափով: Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ 
«Արմէնփրես»ը, յայտնած է «Fox News» հեռուստա-
ընկերութիւնը՝ վկայակոչելով Center for Responsive 
Politics հետազօտական կազմակերպութեան գնա-
հատումները: Այդ գնահատման մէջ հաշուի առնուած 

ԱՄՆի Քոնկրեսի Միջանկեալ 
Ընտրութիւնները Կրնան Ամենաթանկը 
Դառնալ Պատմութեան Մէջ. «Fox News»
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանի 80Ամեակ. Յոբելենական Տարին Բացուեցաւ Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագով 

 «Դիմած ենք Վատիկան` Մեսրոպեանի հիմնադիր Աղաճանեան կարտինալի 
երանացման դատը սկսելու խնդրանքով». Գրիգոր Պետրոս Ի. 

Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2018ին՝ երեկոյեան ժամը 
6:00ին, Պուրճ Համուտի հայ կաթողիկէ Ս. Փրկիչ եկե-
ղեցւոյ մէջ հանդիսաւոր Սուրբ  Պատարագով մեկնարկը 
կատարուեցաւ Հայ կաթողկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն 
վարժարանի հիմնադրութեան 80ամեակի տօնակատա-
րութիւններուն: Սուրբ Պատարագին հանդիսապետեց 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց Ամենապատիւ եւ Գե-
րերջանիկ Տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատ-
րիարքը` ներկայութեամբ պետական, յարանուանական, 
քաղաքական եւ միութենական մեծաթիւ անձնաւորու-
թիւններու, ինչպէս նաեւ ուսուցիչներու, ծնողներու եւ 
բարեկամներու հոծ բազմութեան: Պատարագը մատու-
ցեց Հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան փոխանորդ եւ 
Հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան վարժարաններու 
վարչական խորհուրդի նախագահի տեղակալ Գերպծ. 
Հայր Գաբրիէլ թ. ծ. վ.  Մուրատեան, իսկ երգեցողութիւնը 
կատարեց Մեսրոպեան վարժարանի աշակերտական 
«Ծիծեռնակ» երգչախումբը` ղեկավարութեամբ Մանուէլ 
Քէշիշեանի:

Յաւուր պատշաճի քարոզեց Գրիգոր Պետրոս Ի. 
Կաթողիկոս Պատրիարքը: Ան նշեց, որ Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանի հիմնադրութեան 80ամեակը 
պատկառելի յոբելեան մըն է, որ փոխանակ հիւծելու եւ 
սպառելու ուժն ու կայտառութիւնը այս բազմավաստակ 
հաստատութեան, տարուէ տարի աւելի բեղուն կը դար-
ձընէ զայն` յօգուտ հայ սերունդներու մտային ու հոգեւոր 
դաստիարակութեան եւ զարգացումին:

Ամենապատիւ Հոգեւոր Տէրը յայտնեց, որ Մեսրոպ-
եանը լիուլի արդարացուցած է իր գոյութիւնը՝ շնորհիւ 
այն անյողդողդ հաւատարմութեան եւ սկզբունքներուն, 
որոնցմէ ներշնչուած են իր հիմնադիրները` տէր կանգ-
նելով Ցեղասպանութիւնը վերապրած հայ ընտանիքներու 
զաւակներուն, ջամբելով անոնց մտքի ու հոգիի սնունդ: 
Այս սերունդին շնորհիւ է, որ Մեսրոպեանը հասցուցած է 
հոյլերը աշակերտներուն, որոնք արդիւնաբերած են 
այլազան մարզերու մէջ` մշակութային, գեղարուեստա-
կան, դաստիարակչական, տնտեսական, քաղաքական 
ու հոգեւոր գետնի վրայ: Հոգեւոր Տէրը ըսաւ, որ անոնք 
եղած են ընտանիքի տիպար հայրեր ու մայրեր, որոնց 
առաջին մտահոգութիւնը ըլլալով իրենց զաւակները այս 
դպրոցը ղրկելը, ապահոված են անոնց կրթութիւնը` 
հիմնուած ազգային, քրիստոնէական ու բարոյական 
արժէքներու վրայ:

«Հայ կաթողիկէ համայնքը կը պարծենայ այս 
հաստատութեամբ, որուն ծաղկումին համար տրամադ-
րած է իր լաւագոյն զաւակները` իբրեւ տնօրէններ, 
ուսուցիչներ եւ հոգեւոր դաստիարակներ, նպաստելով, 
որ դպրոցը կանգուն մնայ` բարգաւաճելով եւ պատաս-
խանելով մեր ընտանիքներուն ազգային ու հարազատ 
ակնկալութիւններուն»,- ըսաւ Հոգեւոր Տէրը:

Ապա Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքը 
յայտնեց, որ Հայ կաթողիկէ եկեղեցին պաշտօնապէս 

դիմում կատարած է Հռոմի քահանայապետին եւ պատ-
կան մարմիններուն` երանացման եւ սրբադասութեան 
արժանացնելու Մեսրոպեանի հիմնադիր հայրապետը` 
Գրիգոր Պետրոս Աղաճանեան ԺԵ. Կաթողիկոս Պատ-
րիարքը, որ հայութեան դեսպանը եղած է ամէնուրեք` իր 
հեզութեամբ ու սիրով, արժանանալով ինչպէս եկեղե-
ցական բարձրագոյն իշխանութիւններու յարգանքին, 
նոյնպէս եւ լայն զանգուածներու սիրոյն` Լիբանանէն 
մինչեւ եւրոպական եւ ամերիկեան ցամաքամասերու 
երկիրներ: Ան յորդորեց ներկաները աղօթելու առ 
Աստուած, որ Աղաճանեան կարտինալին միջնորդու-
թեամբ պահէ ու պահպանէ հայութիւնը` խռովայոյզ 
Միջին Արեւելքէն մինչեւ Հայաստան ու Արցախ: Հոգեւոր 
Տէրը յայտնեց, որ Երջանկայիշատակ Յովհաննէս Պօղոս 
պապը անձնապէս եւ բառացի թելադրած է մեր ժողո-
վուրդին` «հայ մնացէք, որպէսզի քրիստոնեայ մնաք»: Ան 
մաղթեց, որ Աղաճանեան կարտինալի միջնորդութեամբ 
Աստուած զօրացնէ հայ մարդուն սէրը` հանդէպ իր եղբօր 
ու ազգակցին եւ ամրապնդէ հաւատարմութիւը` հայու-
թեան ազգային եւ հոգեւոր արժէքներուն:  

Մեսրոպեան վարժարանի տնօրէն Կրէկուար Գա-
լուստ ներկայացուց տնօրէնութեան խօսքը: Ան ըսաւ, որ 
լոյս եւ յոյս ներշնչող Մեսրոպեան վարժարանը հայրե-
նիքէն հեռու Հայաստան է` ամուր բերդ եւ օտարութեան 
դէմ կանգնող զրահ: Մեսրոպեան վարժարանը աղօթա-
տեղի է, հաւատքի վանք եւ սիրոյ աղբիւր: Վարժարանը 
իր բազմաթիւ աշակերտներով, դիմագիծով եւ պատկա-
նելիութեամբ Պուրճ Համուտի սիրտն է եւ լիբանանա-
հայութեան գոյութեան երաշխիքներէն մէկը: Մեսրոպեան 
վարժարանը միշտ յառաջդիմութեան մէջ է` քայլ պահելու 
արդի արհեստագիտութեան ու ժամանակակից մանկա-
վարժութեան հետ, երիտասարդ պահելու պատմական 
վաստակ ունեցող կառոյցը եւ ապահովելու ազգային, 
հոգեւոր եւ կրթական երթը բոլոր ժամանակներուն: 
Կրէկուար Գալուստ դիտել տուաւ, որ Մեսրոպեանի  
շրջանաւարտները աշխարհի տարբեր կողմերը պատ-
ւաբեր դիրքեր գրաւած են` հաւատարիմ մնալով իրենց 
ազգային ու հոգեւոր պատկանելիութեան եւ Մեսրոպ 
Մաշտոցի կտակին:

Մեսրոպեանի տնօրէնը շնորհակալութիւն յայտնեց 
հիմնադիր Կաթողիկոս-Պատրիարքին, անցեալի տնօ-
րէններուն, դաստիարակներուն, Գրիգոր Պետրոս Ի. 
Կաթողիկոս Պատրիարքին, Հայ կաթողիկէ պատրիար-
քութեան վարչական խորհուրդին, նախագահի տեղակալ 
Գաբրիէլ թ. ծ. վրդ. Մուրատեանին, Ս. Փրկիչ եկեղեցւոյ 
ժողովրդապետութեան, զօրակից միութիւններուն, 
կազմակերպութիւններուն եւ ծնողներուն:

Հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան փոխանորդ եւ 
Հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան վարժարաններու 

վարչական խորհուրդի նախագահի տեղակալ Գերպծ. Հ. 
Գաբրիէլ թ. ծ. վրդ. Մուրատեան արտասանեց փակման 
խօսքը: Ան յայտնեց, որ այս 80ամեակի տօնակատա-
րութիւնը առիթ է փառք տալու Աստուծոյ, որ այս վարժա-
րանը կանգուն պահեց ութսուն տարիներ` նուիրեալ եւ 
անձնուէր պատասխանատուներու հովանիին ներքեւ: Ան 
երախտագիտութիւն յայտնեց Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ 
հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին, 
որ 1961 – 1969 տարիներուն Մեսրոպեան վարժարանի 
տեսչութեան պաշտօնը վարած է եւ իր բաժինը բերած 
այս օճախին բարգաւաճման:

«Հայ եկեղեցին եւ դպրոցը, երբ միասին կը գոր-
ծակցին սփիւռքի իրականութեան մէջ, ապա այն ատեն 
կ'երաշխաւորեն սերունդներու գոյատեւումը իբրեւ հայ, 
ինչպէս եղաւ այս վարժարանի պարագան: Անոնք հսկայ 
աշխատանք կը տանին օտարացման ու ձուլման դէմ»,- 
ըսաւ Գերապայծառ Տէրը: Ան նշեց, որ ազգի մը գոյու-
թեան մեծագոյն ուժը իր կրօնը, մշակոյթը, լեզուն, 
արուեստը, գիտութիւնը, իմացական կարողութիւնը, 
ճարտարապետութիւնը, ճարտարարուեստը, իր տոհ-

մային երգն է ու երաժշտութիւնը: Այսօր սփիւռքի պա-
տասխանատուները պէտք է միջոցներ հայթայթեն հայ 
կրթական օճախներուն` արդի գիտութեան հետ քայլ 
պահելը երաշխաւորելու առումով:

Գործադրուեցաւ պատշաճ գեղարուեստական յայ-
տագիր, որ ընթացք առաւ Մեսրոպեան վարժարանի 
«Ծիծեռնակ» երգչախումբին անդամներուն երգով. 
անոնք ներկայացուցին «Մեսրոպեան` մեր սիրուն 
վարժարան» քայլերգը եւ «Քիչ ենք, հայ ենք» խմբերգը: 
Ելոյթ ունեցաւ երաժշտական քառեակ մը` բաղկացած 
Մեսրոպեանի նախկին սաներէ` Գէորգ Քէշիշեան (սրինգ), 
Մարինէ Հալլաճեան (ջութակ) եւ Նարէ Աշգարեան 
(ջութակ) եւ Նանոր Ղազէլեան (ջութակ)` ղեկավարու-
թեամբ Վիգէն Չայլեանի, որոնք ներկայացուցին Կոմի-
տասի «Քելէ քելէ» եւ «Հապրպան» ժողովրդական երգերը:

Յայտագիրի վերջին բաժինով պարգեւատրուեցան 
Մեսրոպեան վարժարանին մէջ երեսուն տարուան 
վաստակ ունեցող հետեւեալ պաշտօնեաները. Պերճ 
Բարմաքսըզեան, Սթիւ Մեսճեան, Նայիրի Էթոյեան, Անի 
Պապլուզեան եւ Թերեզ Ազար:

Աւարտին պաշտօնական հիւրերն ու ժողովուրդը 
իրենց շնորհաւորութիւնները փոխանցեցին Գրիգոր 
Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատրիարքին, Մանուէլ եպս. 
Պաթագեան, Գէորգ եպս. Ասատուրեանին, Գաբրիէլ թ. 
ծ. վրդ. Մուրատեանին եւ Մեսրոպեանի տնօրէն 
Կրէկուար Գալուստին:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի
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Լիբանանահայ Դպրոց

Վերա Սահակեան Մատենադարանի 
Ցեղասպանութեան Վաւերագրերը 
Ներկայացուց  Քուինս 
Համալսարանի Գիտաժողովին

Թարգմանչաց Տօնը Սրբոց Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն Վարժարանի Մէջ

29 Հոկտեմբեր-1 Նոյեմբեր 2018 թուականներուն 
Նի Եորքի Քուինս համալսարանի մէջ կայացաւ 
Ցեղաբանական եւ կրօնական հակամարտութիւն-
ներու կարգաւորման եւ խաղաղաշինութեան 2018ի 
ամէնամեայ միջազգային հինգերորդ գիտաժողովը 
(«2018 Annual International Conference on Ethnic 
and Religious Conflict Resolution Peacebuilding»):

Գիտաժողովի եռօրեայ նիստերու ընթացքին 
աշխարհի տարբեր երկիրներէ աւելի քան 93 զե-
կուցողներ ներկայացուցին իրենց ուսումնասիրու-
թիւնները, որոնք մատնանշեցին հակամարտու-
թիւններու, ցեղաբանական կամ կրօնական 
անհանդուրժողականութենէ բխող խնդիրներու 
առնչութեամբ լուծման ուղղուած տեսակէտներ, 
եզրակացութիւններ ու առաջարկներ:

Գիտաժողովին մասնակցելու համար Հայաս-
տանէն ժամանած էր Մեսրոպ Մաշտոցի անուան 
Մատենադարանի, Արաբատառ ձեռագրերու նկա-
րագրութեան եւ գիտական թարգմանութեան բաժ-
նի կրտսեր գիտաշխատող Վերա Սահակեան: Ան 
իր զեկոյցին մէջ անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպա-
նութեան վերաբերեալ Մատենադարանին մէջ 
պահուող օսմանեան վաւերագիրերէն՝ առանձնա-
ցընելով մէկը՝ իբրեւ Հայոց ցեղասպանութեան 
բացառիկ վկայութիւն: Սահակեան ներկայացուց 
նաեւ Թուրքիոյ վարչապետարանի օսմանեան 
արխիւներէն ձեռք բերուած նոյնիմաստ վաւերա-
գիրեր, որոնք կը կրէին հայ որբերու բռնի 
կրօնափոխութեան մասին գաղտնի հրահանգներ:

Ցեղաբանական եւ կրօնական հակամարտու-
թիւններու կարգաւորման եւ խաղաղաշինութեան 
2018ի միջազգային գիտաժողովի նախագահը իր 
շնորհակալութեան խօսքի ընթացքին յատկապէս 
անդրադարձաւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
Մաշտոցի անուան Մատերադարանին, որուն 
միջնորդութեամբ Հայաստանը իր աջակցութիւնը 
բերած էր միջազգային խաղաղաշինութեան ուղղ-
ւած այս նախաձեռնութեան:

Թարգմանչաց տօնը նախախնամութեան տնօ-
րինութեամբ կը համընկնի Հոկտեմբեր ամսուան` 
կրթական տարեշրջանի սեմին, եւ այսպէս Հայ 
դպրոցը կը վերամկրտուի Մեսրոպ Մաշտոցի 
շունչով եւ կը գօտեպնդուի իր ազգային ինքնուրոյն 
պատկանելիութեամբ։

Հայ դպրոցը հայ լեզուի եւ պատմութեան ու-
սուցման կողքին իր առաքելութեամբ կը յիշատակէ 
եկեղեցական եւ ազգային տօներ, որոնք կը տօ-
նախմբուին աշակերտական յատուկ հանդէսներով 
եւ անոնց ընդմէջէն հայ աշակերտին հոգիին ու 
մտքին մէջ կը թրծուին քրիստոսաւանդ կրօնքն ու 
ազգային ոգին։

Սրբոց Հռիփսիմեանց վարժարանը 30 Հոկ-
տեմբեր 2018ին յիշատակեց Թարգմանչաց տօնը, 
հանդիսասրահի բեմը ստացած էր օրուան խոր-
հուրդը փոխանցող յատուկ գրաւչութիւն, ուր նա-
խակրթարանի եւ միջնակարգի դասարաններու 
աշակերտները թատերական ներկայացումի իւ-
րայատուկ ոճով եւ գեղարուեստական յայտագիրով 
արժեւորեցին Թարգմանչաց խորհուրդը, հայ լեզ-
ւի փառաբանանքը հիւսող բանաստեղծութիւններով, 

խմբային երգերով, որոնք ընդելուզուած էին ջու-
թակի եւ դաշնակի երաժշտական մեղեդիներու 
ազգայնաշունչ թրթիռներով եւ գաւառական պա-
րով։

Հանդիսութեան ներկայ էին վարժարանիս 
տնօրէնութեան խորհուրդի ու ծնողաց վարչութեան 
անդամներ, ինչպէս նաեւ ծնողներու հոծ բազ-
մութիւն մը։

Հանդէսի աւարտին բեմ հրաւիրուեցաւ վարժա-
րանիս տնօրէնուհի առաքինափայլ քոյր Արմինէ 
Մակարոսեանը, որ իր եզրափակիչ խօսքին մէջ 
վեր առաւ Թարգմանչաց տօնի խորհուրդը, որ հայ 
դպրոցին համար անժխտելի «ուխտի օր» է հաւա-
տարիմ մնալու մեր մեծասքանչին, երկնատուր մեր 
այբուբենին, Թագուհի Թարգմանչաց` Սուրբ Գիր-
քին, հաւատարիմ մեր առաջին ուսուցիչ Մեսրոպ 
Մաշտոցին, քրիստոնէական մեր կրօնին, Հայ 
եկեղեցւոյ, հայու մեր ինքնութեան, եւ այսու մնալ 
միշտ պատուաբեր հարազատ զաւակները Սրբոց 
Հռիփսիմեանց բարձրագոյն վարժարանին։

Ապա քոյր Մակարոսեանը ջերմօրէն գնահատեց 
հայ լեզուի ուսուցչուհիները, որոնք բծախնդրօրէն 
պատրաստեր էին օրուան յայտագիրը, ինչպէս 
նաեւ աշակերտ-աշակերտուհիները, որոնք անթե-
րի ապրումներով արժեցուցեր էին իրենց գիտելիք-
ները ու փոխանցեր օրուան խորհուրդը։ 

Կ.Գ.



¾ç 06ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 8.11.2018 

²Ûá°, ³ëáÝù Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý, µ³Ûó 
»Ã¿ »ñµ»°ù ËÕ×Ùïûñ¿Ý ·áñÍ³¹ñáõ¿ñ µáÉáñÇ¯Ý 
Ñ³Ý¹¿åª ËÝ³ÙùÇÝ Ýáõ³½³·á°ÛÝ ³ñ¹³ñáõ-
ÃÇõÝÁ...ª ·áõó¿ ...³Û¹ ËÉ»³ÏÝ»¯ñÁ í»ñ³åñ¿ÇÝ, 
³½³ï»Éáí ³Ý³·áñáÛÝ Ù³Ñ¿Ý: ´³Ûó, ÇÝãå¿ë 
ÁëÇ, ãÏ³ñ ³Û¹ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ, »õ »ë Û»ï³·³ÛÇÝ 
åÇïÇ å³ñ½»Ù ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñ, áñáÝù Ñ³Û»ÉÇÇ 
å¿ë åÇïÇ å³ïÏ»ñ³óÝ»Ý Ù»ñ ³åñ³Í 
Ï»³¯ÝùÁ...:

àõñ»ÙÝ Ù»ñ áñµ³Ýáó ÁÝ¹áõÝáõ»ÉáõÝ »ññáñ¹ 
ûñÁ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½áÛ·Ç Ù¿Ï-Ù¿Ï ¹áÛÉ ïáõÇÝ, 
áñå¿ë½Ç í»ñÇ Ý³áõñ³Û¿Ý çáõñ µ»ñ»Ýù...: ºë, 
ï³Ï³õÇÝ [³Ý³å³ïÇ] ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõÝ 
³½¹»óáõÃ»³Ý ï³°Ï, ÝÇÑ³¯ñ ... íïÇï... Ù³ñÙ-
ÝáÛë íñ³Û ÙëÇ Ñ»ïù ³Ý·³Ù ãÏ³°Û, ÙÇ³ÛÝ áëÏá-
ñÇÝ ÷³Ï³Í ÙáñÃ ÙÁ, ½áñ »Ã¿ »ñµ»ù ³ùó³Ýáí 
÷ñóÝ»É áõ½¿Çñª ã¿Çñ ÏñÝ³ñ å³ï³é ÙÁ ÇëÏ 
÷ñóÝ»É... Çñ³Ï³Ý Ù³ñ¹³Ï³½ÙáõÃ»³Ý ÏÙ³Ëù 
ÙÁ... ÍáõÝÏ»ñë ¹áÕ¹áÕ³É¿Ý ÏÁ Ý»ï»Ù... ïÏ³ñ, 
í³ïáõÅ, Ù³Ý³õ³Ý¹ ³°Û¹ ³ÝÇÍ»³É ïÇ½³Ý-
Ã»ñÇÝ... ³éÇÝù çáõñ Ïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ¹áÛÉÁ... 
·³óÇÝù í»ñÇ Ý³áõñ³Ý, çáõñÁ É»óáõóÇÝù »õ 
ëÏë³Ýù ³éç»õ¿Ý ·³óáÕ ½áÛ·»ñáõÝ Ñ»ï»õÇÉ... 
ÇÝãå¿ë ÁëÇª ÏÃáï ÍáõÝÏ»ñáí: Ð³½Çõ ï³ëÁ 
ùë³Ý ù³ÛÉ ³é³Í ¿Ç, ÁÝÏ»ñáçÙ¿ë ËÝ¹ñ»óÇ áñ 
Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý Ï»Ý³Ýù »õ Ó»éù»ñÝÇ°ë ÷áË»Ýù. 
¹áÛÉÁ ·»ïÇÝ ¹ñÇÝù: Ð³½Çõ Ã¿ ï»Õ»ñÝÇë ÏÁ 
÷áË¿ÇÝù Ù¿ÏÁ »ï»õ¿ë ·³Éáí, ÍáÍñ³ÏÇë ëáë-
Ï³ÉÇ ³åï³Ï ÙÁ Çç»óáõóª »ë »ñ»ëÇ íñ³Û 
·»ïÇÝ ÇÝÏ³Û: àïùÇ »É³Û »õ ¹³ñÓ³Û ³Û¹ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹ÇÝ...ª §¹áõ°Ý ²ëïáõÍÙ¿ ã»±ë í³ËÝ³ñ...¦, 
ÁëÇ: ÀÝÏ»ñëª §ëáõ°ë,- Áë³õ,- å³ñáÝÝ ¿¦, 
³ÛëÇÝùÝª ²Ñ³ñáÝ å³ïáõ»ÉÇÇÝ Ñ³ñ³½³ï 
áñ¹ÇÝ, áñáõÝ å³ñáÝ ÏÁ Ïáã»Ý »Õ»ñ »õ »ë ³Ýáñ 
÷³é³õáñ ³åï³ÏÇÝ å³ñï»³É ½áÑÝ ¿Ç...: 
Ø»¯Í Û³ÕÃ³Ý³Ïª íïÇï ¿³Ï ÙÁ ï³å³É»É 
³åï³Ïáí ÙÁ... ³Ýßáõßï ×³Ï³ï³Ù³ñï ÙÁ 
ß³Ñ³Í ëå³ñ³å»ïÇ° ÙÁ Ñ³Ù³ñÅ¿ù Û³ÕÃ³-
Ý³Ï ÙÁÝ ¿ñ... »õ »°ë ³ñóáõÝùÝ ³ãù»ñáõë ïÝù³-
Éáí ß³ñáõÝ³Ï»óÇ ...ÇÙ ³ßË³ï³Ýùë ...
Ã³÷³é³Ï³Ý Ññ»³ÛÇÝ å¿ë:

Ð»ï½Ñ»ï¿ Ï»³ÝùÇÝ áõÕÕÇÇÝ Ñ»ï»õ»Éáí, 
ëÏë³Û í³ñÅáõÇÉ »õ ùÇãÇÏ-ùÇãÇÏ ³Û¹ ãÝãÇÝ ëÝáõÝ-
¹áí Ï³½¹áõñáõÇÉ, »õ áñáíÑ»ï»õ ³ßË³ï³ÝùÁ 
ß³ï ÏÁ ëÇñ¿Ç áõ ã³÷³½³Ýó ³Ýí³Ëª »Õ³Û 
Ñ³ÛñÇÏÇÝ çáñÇÇÝ ùáí¿Ý áï³µáåÇÏ í³½áÕ 
Í³é³Ý...: ºñµ Ñ³ÛñÇÏÁ ßáõÏ³Û Ï'»ñÃ³ñ... 
Ï'Áë¿ñ ÇÝÍÇ. §èáå»ñÃ, Áë¿° ³ËáéÇÝ ïÕ³Ûáó 
áñ çáñÇÝ å³ïñ³ëï»Ý¦, »õ ÇÝù çáñÇÝ Ñ»Í³Í, 
ÇëÏ »ë Ñ»ïÇáïÝ ÏÁ í³½¿Ç ³Û¹ çáñÇÇÝ »ï»õ¿Ý: 
ºñµ Ñ³ÛñÇÏÁ í³ñ ÇçÝ¿ñ ÷áñÇ¿Ýª ë³ÝÓÁ ÇÝÍÇ 
ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ñ, áñå¿ë½Ç ÙÇÝã»õ Çñ ·³ÉÁ çáñÇÝ 
å³Ñ»Ù: ºñµ»ÙÝ ÏÁ å³ï³Ñ¿ñ áñ ³é³õûï 
Ï³ÝáõË, Ý³Ë³×³ß¿Ý ³É ³é³ç ÇçÝ¿ÇÝù ßáõ-
Ï³Û, ÇñÇÏáõ³Ý ÙáõÃÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ å³ÛÙ³-
Ý³õ, [áõ »ë ³ÙµáÕç ï»õáÕáõÃ»³Ý ÏÁ ÙÝ³ÛÇ] 
µáÉáñáíÇÝ ³ÝûÃÇ: ºñµ»ÙÝ ³É ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí 
Ï'Áë¿ñª §èáå»ñÃ ³ÝûÃ»ó³±ñ¦: §²Ûá°, Ñ³ÛñÇÏ¦, 
Ï'Áë¿Ç, µ³Ûó ·Çï¿Ç... ³ñ¹¿Ý ëï³Ý³ÉÇù å³ï³ë-
Ë³Ýëª §»°ë Í»ñ Ñ³Éáí ÏÁ ¹ÇÙ³Ý³Ù, ¹áõ°Ý 
÷áùñ »ë, ³õ»ÉÇ ÏÁ ¹ÇÙ³Ý³ë¦:

ø³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë Û»ïáÛ ³Ýç³ï»óÇÝ ïÕ³ùÁ, 
³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ÃÇõ Ù¿Ï ïáõÝ¿Ý »õ ÷áË³¹ñ»óÇÝ 
Ýáñ í³ñÓáõ³Í ïáõÝ ÙÁ: ´³Ûó »ë ÙÝ³óÇ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ùáí, áñå¿ë½Ç å¿ïù »Õ³Í ³ï»Ý 
Ñ³ÛñÇÏÇÝ Ï³Ù îÇÏ. ²ñáõë»³ÏÇÝ Ññ³Ù³ÝÇÝ 
ï³Ï ÁÉÉ³Ù, í³½»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõ°ñ áñ ³ÝÏ ¿...: 
ê³° ³É Áë»Ù áñ »ë ÙÇ°ßï ÙÝ³óÇ Ø³ñ·ñÇï 
Ù³ÛñÇÏÇÝ ïÕ³ùÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: î³ñ»ó ÏÇÝ ÙÁÝ 
¿ñ, ÑÇÝ· ½³õ³ÏÝ»ñáõ ï¿ñª ÂáõËÙ³Ý, ¶³ëå³ñ, 
ºñáõ³Ý¹, Üß³Ý, »õ øÉ³ïÇë: Ø³é³Ý¿Ý µ»ñ³Í 
áõï»ÉÇùÝ»ñÁ Ïñó³ÍÇÝ ã³÷ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ùµ 
ÏÁ µ³ßË¿ñ, áñå¿ë½Ç Ù¿Ïáõ°Ý Çñ³õáõÝùÁ ÙÇõ-
ëÇÝ ã³ÝóÝÇ. Çñ µáÉá¯ñ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿ç ³É µ³ñÇ° 
¿ñ: ´³Ûó Ï³°ñ Ù¿ÏÁ Ù³ÛñÇÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç, áñ 
»½³ÏÇ ¿ñ Çñ µ³ñáõÃ»³Ùµ áõ »Õ³Í ³Ý³ñ¹³-
ñáõÃÇõÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ù³çáõÃ»³Ùµ µáÕá°ùáÕª 
ïÇÏÇÝ ÈáõëÇÝÝ ¿ñ ³Û¹: ¼ÇÝù ÏÁ Ïáã¿ÇÝ µ³ÙµÇß, 
ù³ÝÇ áñ å³ïáõ»ÉÇÇ ÙÁ ïÇÏÇÝÁ »Õ³Í ¿ñ, 
áñáõÝ ³ÙáõëÇÝÁ ÃÇõñù»ñÁ ·³½³Ý³µ³ñ 
ëå³ÝÝ³Í ¿ÇÝ: ÆÝù »õë áñµ³Ýáó å³ïëå³ñ-
õ³Í ¿ñ áõñ »Õ³Í ¿ñ Ù³ÛñÇÏ ÙÁ: ́ ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, 
·»Õ»óÏ³¹¿Ù, ×Ç°ßï áõ ×Çßï Ï³ï³ñ»³°É ÉÇ³-
ÉáõëÇÝ ÙÁ, ëÇñáõ³Í ¿ñ µáÉá¯ñ µáÉá¯ñ áñµ»ñ¿Ý 
³ÝËïÇñ:

²Ù³é Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ, Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï ³ãùÇ ó³õ ÙÁ 
µéÝ»ó ÇÝÍÇ ³Ñé»ÉÇ¯ Ï»ñåáí... ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 
³ãùÇ ó³õÇ Ñ³Ù³×³ñ³Ï Ï³ñ »õ µéÝáõáÕÁ »ñ»ù 
ûñ ã³Ýó³Í, Ïá°Ûñ ÏÁ ¹³éÝ³¯ñ...: Üá°ÛÝ ³Û¹ 
³ÝÇÍ»³É ó³õ¿Ý µéÝáõ³Í ¿Ç... Ñ³½Çõ ³ËáéÇÝ 
Û³ñ¹ÇÝ íñ³Û ÇÝÏ³Íª ëÏë³Û ×ã³¯É. ³ãù»ñë áõ-
é³Í, ³Ý¹³¹³ñ Ã³ñ³Ë ÏÁ Ñáë¿ñ... ÇëÏ ó³¯õÁ... 
³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ñ: Ú³ÝÏ³ñÍ, Ññ³ßùáí îÇÏ. 
ÈáõëÇÝÁ ³ÛÝ ï»Õ¿Ý Ï'³ÝóÝÇ »Õ»ñ: Öã³Éë Éë»ÉÝ 
áõ Ý»ñë ÙïÝ»ÉÁ Ù¿Ï Ï'ÁÉÉ³Û: î»ëÝ»Éáí Ç°Ù Ûáõ-
ë³Ñ³ï³Ï³Ý íÇ×³Ïë, ³é³Ýó ñáå¿ ÙÁ 
ÏáñëÝóÝ»Éáõª ÏÁ ·ñÏ¿ ½Çë: Þáõïáí ï³ù çáõñáí 
Éáõ³ó, Ù³ùñ»ó »õ í³½»Éáí Ñ³ÛñÇÏÇÝ ûýÇëÇÝ 
¹áõéÁ ½³ñÏ³°õ, Ý»ñë ÙïÝ»Éáí Áë³õ. §ï»°ë 
Ñ³ÛñÇÏ, ï»°ë èáå»ñÃÇÝ íÇ×³ÏÁ¦, óáÛó ï³Éáí 
½Çë: Ð³ÛñÇÏÁ... Ãñù»ñ¿Ýáíª §Ý¿ »³÷ÁÛÁÙ å¿ 
ùáõ½áõÙ. Ç±Ýã ÁÝ»Ù ½³õ³Ïë, »ë áñÙ¿ÏÇÝ Ñ³ë-
ÝÇÙ¦, Áë³õ: îÇÏ. ÈáõëÇÝÁª §Ñ³ÛñÇÏ, ³°Ûë ïÕ³Ý 
ß³ï ³ßËï³Ýù áõÝÇ ù»½Ç°, ÃáõÕÃ ÙÁ ·ñ¿° »õ 
îáùÃ. ²ÉÃáõÝ»³ÝÇÝ ÕñÏ¿°, ³½³ï¿° ½ÇÝù¦, 
Áë³õ: Ð³ÛñÇÏÁ ëïÇåáõ³Í ÃÕÃÇÏ ÙÁ ·ñ»ó »õ 
îÇÏ. ÈáõëÇÝÁ ½Çë »ñÏáõ ïÕ³ùÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ»ó, 
áñáÝù »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñë Ùï³Í ï³ñÇÝ ½Çë îáùÃ. 
²ÉÃáõÝ»³ÝÇÝ ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÁ:

îáùÃáñÁ ½Çë Çñ û·Ý³Ï³Ý ¸³ÝÇ¿ÉÇÝ 
Û³ÝÓÝ»ó: Ø³ñ¹Á ëÏë³õ ³ãù»ñáõë Ù¿ç ·áÛ³ó³Í 
³ñ»³Ý ³ÕïáïáõÃÇõÝÝ»ñÁ íñÓÇÝáí Ù³ùñ»É »õ 
ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý ÇÝÍÇ Áë³õ. §ïÕ³ë, »Ã¿ í³ÕÁ 
»Ï³Í ÁÉÉ³ÛÇ¯ñ... »ñÏáõ ³ãù»ñ¹ ³É Ïáõñó³Í 
åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇÝ¦: ¸»Õ»ó, íñ³Ý ³É ï»ë³Ï ÙÁ 
ÇõÕ ùë»ó »õ Ï³å»ó, Áë³õª §»ñ»ù ûñ »ïùÁ ùáíë 
»Ïáõ°ñ¦:

º°ë... Ï»³ÝùÇë Ù»Í³·áÛÝ ³½³ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ 
å³ñïÇÙ îÇÏ. ÈáõëÇÝÇÝ, áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å ÙÇ°ßï 
Ù³Ûñ³Ï³Ý »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ùµ áõÝÇ°Ù ³ÛÝ 
½·³óáõÙÁ, áñ Ñ³ñ³½³ï ½³õ³Ï ÙÁ ÙÇ³°ÛÝ 
ÏñÝ³Û áõÝ»Ý³É Çñ Ñ³ñ³½³°ï ÙûñÁ: ºÃ¿¯ áÕç 
¿ª ²ëïáõ³Í ½ÇÝù µáÉá¯ñ ó³õ»ñ¿Ý å³Ñ¿-å³ßï-
å³Ý¿, ÇëÏ »Ã¿ Ù»é³Í ¿ª ²ëïáõ³Í Çñ Ñá·ÇÝ 
Éáõë³õáñ¿ »õ »ñÏÇÝùÇ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý ³ñÅ³-
Ý³óÝ¿, ³Ù¿Ý:

ºñ»ù ûñ Û»ïáÛ, »ñµ µÅÇßÏÇÝ ï³ñÇÝª µ³ó³õ 
»õ ùÝÝ»ó, ï»ë³õ áñ µáõÅáõ³Í »Ù, Áë³õª 
§ïÕ³°ë, ³½³ï»ó³°ñ¦: êñï³Ýó ßÝáñÑ³Ï³Éáõ-
ÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÇ »õ »Ï³Û áñµ³Ýáó ³éûñ»³Û 

·áñÍÇÝ Ý»ïáõ»Éáõ: ²Ýó³Ý ÙÇù³ÝÇ ß³µ³ÃÝ»ñ, 
¹³ñÓ»³°É ³ãùÇ ó³õÁ ëÏë³õ, µ³Ûó á°ã ³é³ç-
õ³Ý ó³õÁ: ¼Çë ÕñÏ»óÇÝ [áñµ³ÝáóÇÝ] ÑÇõ³Ý-
¹³ÝáóÁ: ÆÝãå¿ë Ý³Ë³å¿ë ÛÇß»óÇª ÏÁ Ý³Ë-
ÁÝïñ¿ÇÝù Ù»éÝÇÉ, ù³Ý Ã¿ ÑÇõ³Ý¹³Ýáó »ñÃ³É... 
ù³ÝÇ áñ Ñá°Ý ·³óáÕÁ á°Õç ã¿ñ ¹³éÝ³ñ...: 
êïÇåáõ³Í, ·³óÇ° ÑÇõ³Ý¹³Ýáó...: ²ãùÇ ó³õ 
áõÝ»óáÕÝ»ñÁ ÏÁ É»óÝ¿ÇÝ... ·»ïÝ³Û³ñÏ, ÙáõÃ, 
³Õïá¯ï, ³Õïá¯ï ÑÇÝ·-í»ó ³ëïÇ×³Ý ó³Í 
Ù³é³ÝÁ: îÕ³ùÁ ã»Ý ï»ëÝ»ñ... ëïÇåáõ³°Í 
Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý å¿ïù»ñÁ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý, å³-
ï»ñáõÝ ùáíÁ... »õ »Ã¿ áÕç Ù³ñ¹Á Ñá¯Ý ÙïÝ¿... 
³Û¹ ³Ñé»ÉÇ¯ ·³ñßáõÃ»³Ý Ù¿ç, Ù¿Ï ß³µ³Ã ãÇ 
ÏñÝ³ñ ³åñÇ¯É...: ÐÇõ³Ý¹³å³ÑáõÑÇ ³ÕçÇÏ ÙÁ 
Ï³ñ, ê³Ã»ÝÇÏ ø»ßÏ¿Ï»³Ý ³ñ³µÏÇñóÇ, ½Ç°ë 
ß³ï ÏÁ ëÇñ¿ñ, Çµñ Ã¿ Çñ »ÕµûñÁ ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ 
áõÝ»ó³Í »Ù: ¼Çë ÏÁ ËÝ³Ù¿ñ: ²Ýáñ ï³ñ³Í 
ËÝ³ÙùáíÁ ³ãù»ñë µ³óáõ»ó³Ý µ³õ³Ï³Ý »õ 
½Çë ³Û¹ ·³ñß»ÉÇ Ù³é³Ý¿Ý ³½³ï»Éá¯í... 
³õ»ÉÇ Ù³ùáõñ ë»Ý»³Ï ÙÁ ï³ñ³õ:

Ð³½Çõ »ñÏáõ ûñ»ñ ³Ýóª ³éïáõ ÙÁ »É³Û... »õ 
Ç±Ýã ï»ëÝ»¯Ù... ³ÙáñÓÇùÝ»ñáõë ïáåñ³ÏÁ 
áõé³¯Í áõé³¯Í, ¹³ñÓ³Í ¿ñ ÑëÏ³Û ýáõÃåáÉ 
ÙÁ...: ...ºñÏáõ ûñ ³é³ç, ÝáÛÝ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿Ý 
í³ñ³Ïáõ³Í ÷áùñÇÏ ÙÁ Ù»é³¯õ... áõñ»ÙÝ »ë ³É 
¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿Ç ...Ù»éÝ»Éáõ...:

¸áõñëÁ µ³ÏÁ »É³Û, ·³óÇ å³ïÇÝ ùáíÁ 
³ñ»õÇÝ ï³Ï Ýëï³Û ïñïáõ¯Ù, ïËáõ¯ñ. ³ÛÉ»õë 
³½³ïáõÙ ãáõÝ¿Çª åÇïÇ Ù»éÝ¿Ç...: Üá°ÛÝ Å³-
ÙáõÝ, Ù»ñ í³ñÇ ï³Ý Ù³ÛñÇÏÁª Ø³ñ·ñÇï Ù³Û-
ñÇÏÁ, ÑÇõ³Ý¹³Ýáó ³Ûó»É»ó »õ ½Ç°ë ÝßÙ³ñ»Éáí 
å³ïÇÝ ùáíÁ åå½³Í Áë³õª §ÇÝãå¿±ë »ë 
èáå»ñÃ, ïÕ³ë, ³Û¹ Ç±Ýã ·á·Ç¹ Ù¿ç å³Ñ³Í 
»ë¦: ºë ³ÛÉ»õë ãÏñó³Û ³ñóáõÝùë ½ëå»¯É...: 
Ø³ÛñÇÏÁ ½·³Éáí áñ µ³Ý ÙÁ å³ï³Ñ³Í ÁÉÉ³Éáõ 
¿... ½·»ëïë í»ñ í»ñóáõó, ï»ë³õ Çñ³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÁª §ÙÇ° É³ñ ïÕ³ë, ÙÇ° É³ñ¦, Áë»Éáí ½Çë 
Ù»ñ íÇñ³µáõÅ Â³·áõÑÇ Ù³ÛñÇÏÇÝ ùáíÁ ï³-
ñ³õ »õ óáÛó ïáõ³õ íÇ×³Ïë...: Â³·áõÑÇ Ù³Û-
ñÇÏÁ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáíª §ÙÇ° í³ËÝ³ñ, ïÕ³°ë, 
ßáõïáí Ï'³ÝóÝÇ¦, Áë»Éáí ³ÝÇÙÇç³å¿ë Ïñ³-
ÏÇÝ íñ³Ý çáõñ ¹ñ³õ, Ù¿çÁ ÷áõÝç ÙÁ ³½³ï·»Õ 
É»óáõó »õ Ë³ß»ó, ³å³ ³Û¹ çáõñÁ ÇÝÍÇ ËÙóÝ»-
É¿Ý Û»ïáÛ, ³Û¹ Ï³Ý³ã»Õ¿ÝÁ ùÇã ÙÁ ³ÉÇõñáí 
ß³Õ»ó »õ Ù³ñÙÝáÛë ÝáÛÝ Ù³ëÁ ³Ýáí å³ï»ó, 
íñ³Ý ³É ïáåñ³Ï ÙÁ ³Ýóáõó »õ Ï³å»ó: Æñûù, 
Û³çáñ¹ ³éïáõÝ µ³Ý ã¿ñ ÙÝ³ó³Í. »ë ³½³ï³°Í 
¿Ç ßÝáñÑÇõ »ñÏáõ ³½ÝÇõ Ù³ÛñÇÏÝ»ñáõÝ ï³ñ³Í 
Ñá·³ÍáõÃ»³Ý: ²ÝáÝó Ñ³Ý¹¿å ÙÇßï »ñ³Ë-
ï³·Çï³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñë ëñïÇë Ù¿ç ÏÁ 
å³Ñ»Ù: ²ëïáõ³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ Éáõë³õáñ¿ »õ 
³ÝáÝó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ å³ßïå³Ý ÁÉÉ³Û...:

ì»ñ³¹³ñÓ³Û í³ñÇ ïáõÝÁª Ý»ïáõ»Éáõ 
³éûñ»³Û ³ßË³ï³ÝùÇë, ÙÇ°ßï Ñ³ÛñÇÏÇÝ 
çáñÇÇÝ »ï»õ¿Ý í³½»Éáõ, »õ å¿ïù »Õ³Í å³-
ñ³·³ÛÇÝª Ï³ï³ñ»Éáõ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ îÇÏ. 
²ñáõë»³ÏÇÝ, áñ Ã³·³õáñ¿ ÙÁ ³õ»ÉÇ å½ïÇÏ 
µéÝ³å»ïáõÑÇ ÙÁÝ ¿ñ:

¶Çß»ñ ÙÁ, ³ÕçÇÏ ÙÁ ½Çë ³ñÃÝóáõó Áë»Éáíª 
§ßáõï, ïÇÏÇÝ ²ñáõë»³ÏÁ ù»°½ Ï'áõ½¿¦: Ð³å-
×»å Ñ³·³Û Ï³å³ë, ·³óÇ ùáíÁ. Áë³õª §èá-
å»°ñÃ, ³Ûë ïáÙë³ÏÁ ³°é »õ å³ñï¿½, ùñáçë 
ï³°ñ¦: 



¾ç 07ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 8.11.2018 

¾ç 03

Շրջանային Èáõñ»ñ

ԱՄՆի Քոնկրեսի Միջանկեալ Ընտրութիւնները Կրնան Ամենաթանկը 
Դառնալ Պատմութեան Մէջ. «Fox News»

Boeingը Տուիչներու 
Հաւանական Սխալի Մասին 
Նախազգուշացում Կատարած Է 
Ինտոնեզիայի Աղէտէն Ետք

Մեծ Բրիտանիոյ Մէջ Ձերբակալուած Է Ազրպէյճանի Միջազգային 
Դրամատան Նախկին Նախագահի Կինը

են թեկնածուներու, քաղաքական կուսակցութիւն-
ներու, քաղաքական գործողութիւններու կոմիտէ-
ներու եւ այլ կազմակերպութիւններու ծախսերը, 
որոնք մասնակցած են ընտրական գործընթացին:

Մասնաւորապէս, դեմոկրատները ներկայիս 
ընտրարշաւի համար հանգանակած են առնուազն 
1.3 միլիառ տոլար, իսկ հանրապետականները՝ 
աւելի քան 1 միլիառ տոլար:

Մեծ Բրիտանիոյ մէջ ձերբակալուած է Ազրպէյ-
ճանի Միջազգային դրամատան նախկին նախա-
գահ Ճհանկիր Խատիճեւի կինը՝ Զամիրա Խատի-
ճեւան: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:

Տեղեկութեան համաձայն՝ Մեծ Բրիտանիոյ մէջ 
ձերբակալուած Խատիճեւան հաւանական է, որ 
արտայանձնուի Ազրպէյճանին:

Խատիճեւայի ձերբակալման պատճառ հանդի-
սացած է այն հանգամանքը, որ ան չէ կրցած 
հիմնաւորել եւ ապացուցել իր միլիոններու հասնող 
ունեցուածքի եւ գումարային միջոցներու օրինա-
կանութիւնը:

Մեծ Բրիտանիոյ յանցաւորութեան դէմ պայքարի 
գործակալութիւնը, 2018ին սկիզբը պետութեան 
համապատասխան մարմիններուն դիմելով, պա-
հանջած էր բացայայտել Ազրպէյճանի Միջազգային 
դրամատան նախկին նախագահ Ճհանկիր Խա-
տիճեւի եւ անոր կնոջ՝ Զամիրա Խատիճեւայի միլ-
իոններու հասնող ունեցուածքի ծագման աղբիւրը։

Գործակալութիւնը պահանջը ներկայացուցած 
էր տարեսկիզբին, եւ գործի վերաբերեալ դատա-
վարութիւն սկսած էր, սակայն պատասխանող 
կողմի տուեալները հրապարակուած են միայն 
2018ի Հոկտեմբերին։

Գործի հանգամանքներուն համաձայն՝ Ազրպէյ-
ճանի Միջազգային դրամատան նախկին նախա-
գահ Ճհանկիր Խատիճեւի կինը՝ Զամիրա Խա-
տիճեւան վարած է շքեղ ապրելակերպ։

Փաստաթուղթերու մէջ տեղ գտած տուեալներով՝ 
ան 10 տարուան ընթացքին միայն Harrods հան-
րախանութին մէջ ծախսած է մօտ 16 մլն ֆունտ 
սթեռլինկ, ինչպէս նաեւ Մեծ Բրիտանիոյ մէջ ձեռք 
բերած է աւելի քան 20 մլն ֆունտ սթեռլինկ 
արժողութեամբ անշարժ գոյք։

Խատիճեւներու ունեցուածքի շուրջ հետաքրքրու-
թիւն յառաջացած է, երբ Մեծ Բրիտանիոյ իշխա-
նութիւնները որոշած են ուսումնասիրել երկրի 
տարածքին բնակող այն անձանց ունեցուածքները, 

Boeingը իր ինքնաթիռները օգտագործող ընկե-
րութիւններուն օդաչուներու համար նախատեսուած 
հրահանգ ուղարկած է համակարգային անսար-
քութեան յառաջացման պարագային, որ, հետա-
քըննութեան վարկածով՝ յանգեցուցած է անցեալ 
ամիս Ինտոնեզիայի Lion Air օդագնացական ընկե-
րութեան Boeing 737 Max 8 հանրանաւի կործանման: 
Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, 
ըսուած է Նոյեմբեր 7ին Boeingի կայքին մէջ հրա-
պարակուած մամուլի տեղեկագիրին մէջ:

«Boeingը Նոյեմբեր 6ին գործարկուները ուղար-
կած է օդագնացական շահագործման հրահանգ, 
ուր անձնակազմին ցուցումներ կը տրուին այն 
պարագաներու խնդիրներու լուծման գործող 
ընթացակարգերու մասին, որոնք կը ծագին գրոհի 
անկեան տուիչներէն սխալ տուեալներ հաղորդելու 
ժամանակ»,- տեղեկացուցած է ընկերութիւնը:

Նոյեմբեր 5ին Ինտոնեզիայի փոխադրամի-
ջոցներու անվտանգութեան ապահովման կոմիտէի 
ղեկավար Սոյերճանթօ Թաճահոնօն յայտարարած 
էր, որ Lion Airի ինքնաթիռին մէջ վերջին չորս 
չուերթներու ընթացքին թռիչքի արագութեան տուիչի 
հետ կապուած խնդիրներ եղած են, հաղորդած է 
«ՏԱՍՍ»ը:

«Մենք կը սպասենք, որ որոշ ցուցանիշներ 
աճին, ինչպէս միշտ կ'ըլլայ,- հեռուստաընկերութիւնը 
բերած է Center for Responsive Politicsի գործադիր 
տնօրէն Շեյլա Քրամհոլչի կարծիքը:- Քաղաքական 
արշաւներու համար վճարներու սրընթաց թռիչքը 
ակնառու ապացոյց կը ծառայէ, թէ որքան սուր 
եղած է պայքարը ներկայիս ընտրական արշաւին»,- 
հաղորդած է «ՏԱՍՍ» գործակալութիւնը:

որոնք կը կասկածուին քրէական գործունէութիւն 
ծաւալելու մէջ, ինչպէս նաեւ եւրոպական տնտեսա-
կան տարածութենէն դուրս գտնուող ազդեցիկ 
քաղաքական գործիչներու հարստութիւնը։

Լոնտոնի գլխաւոր դատարանը Զամիրա Խա-
տիճեւայէն պահանջած է բացատրել, թէ ինչ միջոց-
ներով ձեռք բերած է 11.5 ֆունտ սթեռլինկ արժո-
ղութեամբ տունը եւ 11.5 մլն ֆունտ սթեռլինկ 
արժողութեամբ՝ Նայթսպրիճ գտնուող հողատա-
րածքը եւ այդ միջոցներու աղբիւրը։

Դատարանէն ստացուած տեղեկութեան համա-
ձայն, եթէ Զամիրա Խատիճեւան չկարենայ պար-
զաբանել իր միլիոնաւոր դրամական միջոցներու եւ 
անշարժ գոյքերու ծագման սկզբնաղբիւրը, դատա-
րանը կրնայ առգրաւուիլ իր ունեցուածքը։

Խատիճեւ ամուսինները, արձագանգելով դա-
տարանի նման որոշումին, նշած են, որ իրենց 
ունեցուածքը օրինական է, եւ դատարանի որոշումը 
անուանած են անարդար։ 

Ճհանկիր Խատիճեւը 2001-2002 թուականներուն 
ղեկավարած է Ազրպէյճանի Միջազգային դրա-
մատունը:

2016ին Ճհանկիր Խատիճեւը մեղադրուած է 
խարդախութեան յատկանիշներով եւ դատապար-
տըւած 15 տարուան ազատազրկման։ Այնուհետեւ 
դատարանը Խատիճեւին տուգանած է 40 մլն 
տոլարի չափով։ Խատիճեւի կատարած խարդախու-
թիւններու հետեւանքով Ազրպէյճանի Միջազգային 
դրամատան հաշիւներէն անհետացած են տասն-
եակ միլիոնաւոր տոլարներ:
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