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Հարիրի Կը Մերժէ 32 Անդամնոց Նախարարաց Խորհուրդի 
Ձեւաւորման Առաջարկը

Արմէն Սարգսեան Ներկայ Գտնուած 
է 1988-ի Աւերիչ Երկրաշարժի 
Զոհերու Հոգեհանգստեան 
Արարողութեան

Հայրենի 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:

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի մերժեց 32 անդամնոց նախարարաց խոր-
հուրդի ձեւաւորման առաջարկը՝ միաժամանակ 
հերքելով կառավարութեան կազմաւորման յետա-
ձըգումի մեղադրանքները: Այս մասին կը հաղորդեն 
Հարիրիի տեղեկատուական գրասենեակէն:

«Կազմաւորման փակուղին պատասխանատ-
ւութիւնն է միայն անոր պատճառող հանդիսացող 
կուսակցութեան: Ի դէպ, վարչապետի պաշտօնա-
կատարը մեղադրելու փորձերը դիտաւորեալ են»,- 
յայտարարութեան մէջ մէջբերուած է Հարիրիի 
խօսքը՝ վկայակոչելով վարչապետի պաշտօնակա-
տարի մօտ աղբիւր մը: 

ԵՈՒՆԻՖԻԼի Հրամանատարը Հանդի-
պում Ունեցաւ Ժոզէֆ Աունի Եւ Ապպասի 
Հետ Հարաւային Լիբանանի Մէջ Տիրող 
Իրավիճակը Քննարկելու Համար 

ԵՈՒՆԻՖԻԼի հրամանատար Սթեֆանօ Տել Քոլ 
առանձին հանդիպումներ ունեցաւ լիբանանեան 
բանակի հրամանատար Ժոզէֆ Աուն եւ Ընդհանուր 
անվտանգութեան պետ Ապպաս Իպրահիմի հետ 
քննարկելու համար հարաւային Լիբանանի մէջ 
տիրող իրավիճակը:

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան` տիկնոջ Նունէ Սարգսեանի հետ այսօր 
այցելած է մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին եւ իր իսկ 
բարերարութեամբ կառուցուած սուրբ Յովհաննէս 
Մկրտիչ եւ Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտարանին 
մէջ ներկայ գտնուած է 1988-ի աւերիչ երկրաշարժի 
զոհերու հոգիներու հանգստութեան համար արա-
րողութեան:

Հոգեհանգստը կատարուած է Գարեգին Բ.
ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ:

Մինչ արարողութիւնը խօսքով հանդէս եկած է 
Մայր Աթոռի արտաքին յարաբերութիւններու 
բաժնի պատասխանատու Նաթան արք. Յովհան-
նիսեան` անդրադառնալով մեր ժողովուրդին աղէ-
տալի երկրաշարժի պատճառած ծանր կորուստներուն 
եւ առայսօր դեռ ամբողջութեամբ չյաղթահարուած 
հետեւանքներուն:

Հոգեհանգստեան կարգի ընթացքին Մայր 
Աթոռի միաբանութիւնը Վեհափառի գլխաւորու-
թեամբ աղօթած է նաեւ օրերս զոհուած օդաչուներ 
փոխգնդապետ Արմէն Բաբայեանի ու աւագ սպայ 
Մովսէս Մանուկեանի եւ զինծառայող Հայկ Քարամ-
եանի հոգիներու խաղաղութեան համար:

Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Ճորճ Պուշ 
Աւագը, որ անցեալ շաբաթ մահացած է 94 տա-
րեկան հասակին, Դեկտեմբեր 6ին հողին յանձնե-
ցին Թեքսասի գիւղատնտեսական եւ մեքենաշինա-
կան համալսարանին կից իր անուան նախագահական 
գրադարանի տարածքին: Դեկտեմբեր 6ին այս 
մասին Twitterի մէջ յայտնած է նախկին նախագահի 
պաշտօնական ներկայացուցիչ Ճիմ Մաքկրաթը, կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը:

Ազգային լրատուական գործակալութիւնը հա-
ղորդեց, որ Տել Քոլ Իպրահիմի հետ հանդիպումին 
քննարկեց Լիբանանի հարաւային սահմանի 
գոյավիճակը, մասնաւորաբար Լիբանանէն Իսրայէլ 
երկարող ներքնուղիներու առկայութեան մասին 
յետիսրայէլեան  պնդումներուն:

Հաւանական Է, Որ Իսրայէլ Ընդլայնէ 
Ներքնուղիներու Հետ Կապուած Գործո-
ղութիւնները Լիբանանի Մէջ. Իսրայէլցի 
Նախարար

Իսրայէլ պատրաստ է Հըզպալլայի կողմէ փոր-
ւած ներքնուղիներու կապակցութեամբ գործողու-
թիւններ ծաւալելու Լիբանանի մէջ, եթէ այդպիսի 
անհրաժեշտութիւն զգացուի: Այս մասին յայտնեց 
իսրայէլցի նախարար մը: 

Յիշեցնենք, որ այս շաբթուան սկիզբը իսրայէլ-
եան զօրքերը յայտարարած էին, որ շարք մը 
ներքնուղիներ յայտնաբերած են Իսրայէլ-Լիբանան 
սահմանին, որոնք միտուած են օգտագործուելու 
Իսրայէլի մէջ յարձակումի ժամանակ: Իսրայէլի 
զօրքերը մեքենագիտական պեղողներ, զինուորա-
կան ջոկատ եւ մասնաւոր սարքաւորումներ ուղար-
կեցին սահման՝ անցափակելու ներքնուղիները: 

Ճորճ Պուշ Աւագը Հողին 
Յանձնեցին Թեքսասի Մէջ

Միջազգային Èáõñ»ñ
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ԼՂ Հիմնախնդիրը

ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւն-
ներուն մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերը 
վստահ են՝ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու-
թեան կարգաւորման հարցը երկրի կարեւոր 
առաջնահերթութիւններէն է: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը, այս մասին Հանրային հեռուստա-
ընկերութեան ուղիղ եթերին նախընտրական մեծ 
բանավէճի ժամանակ նշեցին ընտրապայքարի 
մէջ ներգրաւուած ուժերու ցուցակները գլխաւորող 
քաղաքական գործիչները՝ ներկայացնելով ղարա-
բաղեան խնդիրի կարգաւորման իրենց տեսլա-
կանը:

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցու-
թեան ներկայացուցիչ Վիգէն Սարգսեան համոզում 
յայտնեց, որ պէտք է շարունակել զինուած ուժերու 
արդիականացումը: Իր համոզմամբ՝ ՀԱՊԿ գլխա-
ւոր քարտուղարի պաշտօնի կորուստը մեծ սխալ 
եղած է: «Ունինք խնդիր մեր դաշնակիցներուն հետ 
ճիշդ յարաբերութիւններ կառուցելու եւ գործընկեր-
ներուն բացատրելու, թէ ուր են այն կարմիր 
գիծերը, ուրկէ չենք կրնար անցնիլ»,- ըսաւ ՀՀԿ 
ներկայացուցիչը:

Անդրադառնալով ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղարի 
հարցին՝ «Իմ քայլը» կուսակցութիւններու դաշինքի 
ցուցակը գլխաւորող, վարչապետի պաշտօնակա-
տար Նիկոլ Փաշինեան նշեց. «Հայաստանի Հան-
րապետութիւնը երկար ժամանակ կեղծ նուա-
ճումներով են տարել: Նուաստացուցիչ երեւոյթ է, 
երբ ՀԱՊԿ գլխաւոր քարտուղարի հովանու ներքոյ 
կառոյցի երկրները Հայաստանի կառավարութեան 
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Հրաչեայ Կարապետ 
Յովհաննիսեան 

Հրաչեայ Կարապետ Յովհաննիսեան (8 
Դեկտեմբեր 1919 - 22 Նոյեմբեր 1997, Երեւան), 
հայ բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ, հրա-
պարակախօս, հասարակական գործիչ։ ՀԽՍՀ 
մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ (1974):

Գրող Դաւիթ Յովհաննէսի եւ դերասանուհի 
Թամար Յովհաննիսեանի հայրն է։

1941 թուականին Երեւանի համալսարանի 
բանասիրական բաժնի ուսումնառութեան երրորդ 
տարիէն մեկնած է խորհրդային բանակ, մաս-
նակցած է Հայրենական մեծ պատերազմին։ 1944 
թուականին զօրացրուելէ ետք աշխատած է Արտա-
սահմանեան երկիրներու հետ բարեկամութեան 
եւ մշակութային կապի հայկական ընկերութեան, 
ռատիօհաղորդումներու կոմիտէի, «Սովետական 
գրականութիւն» ամսագրի խմբագրութեան մէջ։ 
1955-1959 թուականներուն եղած է «Գրական 
թերթ»ի խմբագիրը, 1959-1975՝ Հայաստանի գրող-
ներու միութեան վարչութեան երկրորդ քարտու-
ղարը, 1988-1990՝ նախագահ։ 1978 թուականէն՝ 
«Գրական թերթ»ի գլխաւոր խմբագիր:

Յովհաննիսեանի բանաստեղծութիւններու 
առաջին գիրքը («Իմ կեանքի երգը») լոյս տեսած է 

1948 թուականին։ Այնուհետեւ հրատարակուած 
են իր «Երկրորդ հանդիպում» (1951), «Հրաշալի 
այգեպան» (1956), «Ծովի լռութիւնը» (1964), 
«Վայրի վարդ» (1968), «Սուրը դափնու վրայ» 
(1970), «Հայրական երգ» (1977) ժողովածուները։ 
Յովհաննիսեանը քնարական բանաստեղծ է։ 
Սէր, հայրենիք, Հայրենական մեծ պատերազմ, 
բնութիւն, հողի աշխատաւոր, ժողովուրդի ճակա-
տագիր. ասոնք են այն առանցքային թեմաները, 
որոնց շուրջ հիւսուած է Յովհաննիսեանի բանաս-
տեղծութիւնը։ Յովհաննիսեան գրած է նաեւ 
հրապարակախօսական, գրականագիտական, 
քննադատական յօդուածներ, էսսեներ, պատմը-
ւածքներ, ուղեգրական նօթեր («Մօտիկն ու 
հեռուն», 1967, «Ժամանակի շունչը», 1976):

Թարգմանած է խորհրդային բանաստեղծ-
ներու, ինչպէս նաեւ Ալեքսանդր Պուշկինի, Նիքո-
լայ Նեքրասովի, Իվան Ֆրանքոյի, Լուի Արագոնի, 
Մաքսիմ Ռիլսքիի ստեղծագործութիւններէն: Յով-
հաննիսեանի երկերը թարգմանուած են աշխար-
հի շատ լեզուներով։

Արկածի զոհ գացած է 1997 թուականի 
Նոյեմբեր 22ին:

լռութեան պայմաններում զինում են Ադրբեջանին: 
Մենք չենք պատրաստուում լուռ եւ հնազանդ 
դիտորդի կարգավիճակով տեսնել, թէ ինչպէս են 
ոմանք աշխատում մեր պետական եւ ազգային 
շահերի դէմ»: Խօսելով ԼՂ հիմնախնդիրի կար-
գաւորման մասին՝ Փաշինեան յայտարարեց, որ 
Արցախի Հանրապետութիւնը պէտք է ըլլայ 
բանակցային կողմ եւ առանց Արցախի Հանրապե-
տութեան լիարժէք ներգրաւուածութեան կարելի չէ 
խօսիլ հարցի կարգաւորման որեւէ լուծման մասին: 
«Արցախի հարցի լուծողը ժողովուրդն է՝ Հայաս-
տանի ու Արցախի ժողովուրդը»,- յայտարարեց ան:

«Քաղաքացիի որոշում» սոցիալ-դեմոկրատակ-
ան կուսակցութեան ներկայացուցիչ Սուրէն Սա-
հակեանը համոզում յայտնեց, որ պէտք է յստա-
կեցնել, թէ ի՛նչ է Արցախը մեզի համար՝ հայկական 
երկրորդ պետութի՞ւն, թէ Հայաստանի անբա-
ժանելի մաս: 

ՀՅԴ առաջին համարը՝ Արմէն Ռուստամեան 
ընդգծեց, որ իր քաղաքական ուժի համար Լեռնա-
յին Ղարաբաղի հարցը ազգային գերխնդիր է: 

«Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան ցու-
ցակը գլխաւորող Էտմոն Մարուքեանը նշեց, որ 
Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններու անվտան-
գութեան համար շատ կարեւոր է հզօր տնտեսու-
թիւն ունենալը: «Թոյլ բանակ ու տնտեսութիւն 
ունեցող Հայաստանը չի կրնար ունենալ խնդրի 
հայանպաստ լուծում: Պէտք է ամէն ինչ ընենք, որ 
18-19 տարեկան մեր զինուորները դուրս բերուին 
առաջնագիծէն: Պէտք է առաջնագիծը այնպէս 
հսկուի, որ մարդկային ուժը շատ հեռու ըլլայ թըշ-
նամիի նշանառուներէն, ամէն ինչ ընենք, որ վար-
պետ գումարտակներով համալրենք մեր բանակի 
սահմանային ուղղութիւնները»,- ըսաւ ան:

Բանակը վարպետ զինծառայողներով համա-
լըրելու անհրաժեշտութեան մասին խօսեցաւ նաեւ 
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութեան առաջ-
նորդ Գագիկ Ծառուկեանը. «Պէտք է զարգացնենք 
ռազմաարդիւնաբերութիւնը: 18 տարեկան երի-
տասարդները պէտք չէ կանգնին սահմանին, 
պէտք է ըլլան պայմանագրային, փորձառու ծա- ¾ç 06

Անդրադարձ
ՀՀ Ազգային Ժողովի Արտահերթ Ընտրութիւններ

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

ռայողներ: Պէտք է տնտեսութիւնը զարգացնենք, 
հզօր ու ուժեղ պետութիւն ունենանք, որպէսզի 
կարենանք կարգաւորել մեր խնդիրները»:  

«Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութեան 
առաջին համարը՝ Լուսինէ Հարոյեանը, կարեւորեց 
սահմանային գիծին նորագոյն սարքի տեղադ-
րումը: «Սա նուազագոյնի կրնայ հասցնել զոհերու 
թիւը: Բացի այդ՝ պէտք է հզօրացնենք Արցախը, 
վերաբնակեցնենք զայն»,- ըսաւ Հարոյեանը:

«Քրիստոնեա - ժողովրդական վերածնունդ» 
կուսակցութեան առաջին համարը՝ Լեւոն Շիրին-
եանը, անհրաժեշտ համարեց ԼՂ խնդրի շուրջ 
բանակցային գործընթացը շարունակելու հետ 
միասին փոխել ձեւաչափը: «Մենք մեր մտածո-
ղութեան մէջ փոփոխութեան պահպանողակա-
նութիւն ունինք: Նոր մօտեցումներ, առաջարկներ 
շատ քիչ կ'ըլլան»,- ըսաւ ան՝ նշելով, թէ Արցախի 
հարցը պէտք է տեղափոխել 1960 թուականի 
Դեկտեմբեր 24ի գաղութացուած ժողովուրդներուն 
ու պետութիւններուն անկախութիւն տալու վերա-
բերեալ ՄԱԿի Ընդհանուր ժողովի յատուկ որո-
շումին:

«Մենք» դաշինքի ցուցակը գլխաւորող Արամ 
Սարգսեան արցախեան խնդրի կարգաւորման 
հարցին մէջ իր վստահութիւնը յայտնեց գործող 
իշխանութեան: 

«Օրինաց Երկիր» կուսակցութեան ղեկավար 
Արթուր Պաղտասարեանը համոզում յայտնեց, որ 
ԼՂ հիմնախնդիրը կրնայ լուծել հայ ժողովուրդը 
հաւաքական հանրաքուէի միջոցով: Իր գնահատ-
մամբ՝ այլ համակարգեր գոյութիւն չունին: «Մենք 
հանդէս կու գանք մեր զինուած ուժերու մարտու-
նակութեան հետեւողական բարձրացման ու զար-
գացման, բանակցային գործընթացին մէջ ԼՂ աշ-
խոյժ ներգրաւուածութեան, ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի 
ձեւաչափը պաշտպանելու օգտին»,- ըսաւ Պաղ-
տասարեանը՝ կարեւորելով նաեւ հայ-ռուսական 
յարաբերութիւններու հետեւողական զարգացումը:

Իսկ «Սասնա ծռեր» կուսակցութեան ցուցակի 
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Չաղմկող Մեծամասնութեան Ձայնը Ինչպէ՞ս Պիտի Լսուի

Ան որ կ’ուզէ ծառայել, ոչ իսկ մէկ վայրկեան
պիտի մսխէ իր անձնական

բարօրութեան համար:
Մահաթմա Կանտի

Ձմրան արեւէն օգտուող հանրային այգիներու 
մամիկներն ու պապիկները, պողոտայի մայթին 
վրայ պպզած կանաչի ծախող ցուրտէն սրսփացող 
կիները, շաբաթ, կիրակի եւ տօն օրերը բաց 
կրպակներու համեստները, ինքնաշարժ չունեցող 
եւ հանրային փոխադրամիջոցներու ճամբորդները, 
համագումար՝ լուռ մեծամասնութիւնը, հանրահա-
ւաքներու չմասնակցողները, ինչպէ՞ս պիտի լսուին:

Հայաստան ընտրական հեւքի մէջ է: Լրագրող-
ները, հեռատեսիլը, եթէ փորձէին երբեմն լուսար-
ձակները մօտեցնէին չաղմկողներուն եւ խօսափող 
տային անոնց, իրականութիւնը թերեւս աւելի 
պարզ եւ հասկնալի կը դառնար: Հայաստան ընտ-
րութիւն պիտի կատարէ: Նոյն քաղաքական կազ-
մակերպութիւնները, նոյն յատուկ անունները եւ 
նոյն լուսանկարները մեծ պաստառներու վրայ, 
ուժի ցուցադրութեան համար խմբուող նոյն քանի 
մը հարիւր կամ քանի մը հազար մարդիկը, ամենուրեք 
են: Երեւանի քաղաքապետական ընտրութեան 
քուէարկողներու տոկոսի պատկերը զգաստութեան 
հրաւէր չեղաւ ոչ մէկուն եւ ոչ միւսին: Բացակայ եւ 
չաղմկող կէսը բացակայեցաւ եւ ոչ ոք անհան-
գըստացաւ:

Ժողովրդավարութեան հաւատացողը եւ փա-
ռասիրութիւն ունեցողը ի՞նչ գնահատական տուին 
եւ վաղը ի՞նչ գնահատական պիտի տան բացակայ 
մեծամասնութեան վերաբերումին: Փոքրամասնու-
թիւնները իրենք իրենց կը շնորհեն մեծամասնու-
թեան իրաւունք, խախտելով նոյնինքն ժողովրդա-
վարութեան հիմնական ըմբռնումները: Իրաւ 
ժողովրդավարութիւնը պիտի մերժէր վերնախաւի 
անուններու եւ պատկերներու ինքնակրկումը, 
որուն հանդիսավայրն է նաեւ Հայաստանը: Այս 
ձեւով յառաջացած Ազգային Ժողովը կրնա՞յ ըլլալ 
ժողովուրդի իսկական ներկայացուցչութիւն, թէ 
փոքրամասնականներու եւ սակաւապետութեան 
մասնակիցներու ակումբ: Ասդին-անդին քլիշէ 
եղած յայտարարութիւնները, որոնք համոզիչ ալ 
չեն, պարզապէս մաս կը կազմեն քաղաքական 
թատրոնի բեմի նախապէս լսուած աղմուկին:

Այսպէս պիտի շարունակուի մինչեւ այն ատեն, 
որ հասկնալի ծրագիրներ չներկայացուին ժողո-
վուրդին, որոնք չըլլան սոսկ խօսք, անոնց իրակա-
նացման համար միջոցներ ճշդուած չըլլան, են-
թադրութիւն չեղող եւ մոռցուելու դատապարտուած 
խոստումներ, ժողովուրդը չհաստատէ, որ քուէար-
կութեան մը արդիւնքը չի սեփականացուիր անհատ-
ներու կողմէ՝ իրենց շահերուն համար: Զանգուած-
ները այս կը տեսնեն սովորաբար, եւ մարդիկ երբ 
պահ մը մտածեն, կ’աճի լուռ մեծամասնութեան 
ծաւալը: Եւ ընտրութիւններու աղմկարարութիւնը 
կ’ըլլայ թատերական փորձ եւ քաղաքականութիւնը 
կը վերածուի ամիսներով եւ տարիներով կրկնուող-
շարունակուող թատրոնի:

Ժողովրդավարութիւնը կը յաջողի, երբ քաղա-
քացիները իրենք զիրենք կը տեսնեն ծրագիրներու 
եւ որոշումներու մէջ,

Իրողութիւն մը կայ՛ զոր պէտք է գնահատել 
ըստ արժանւոյն: Արթնութեան ակնկալութեան մը 
պատասխան եղաւ Հայաստանի մէջ տեղի ունե-
ցած «թաւշեայ» կոչուած շարժումը: Նիկոլ Փաշին-
եան իր անձին վրայ կրցաւ կեդրոնացնել վերա-

նորոգման յոյսը, դասական ուժերու ձախողութեան 
եւ անոնց մերժումի ալիքին վրայ: Բայց, պէտք չէ 
անգիտանալ,  որ նոյնինքն Նիկոլ Փաշինեան 
ծնունդն է նոյն համակարգին, système-ին, նոյն 
ձեւով ընտրուած եւ նոյն բեմին վրայ: Տասնեակ-
ներով կուսակցութիւնները եւ տասնեակէ մը աւելի 
դաշինքները կազմուած են կամ դիւանակալներով, 
ափարաչիքներով, հին կամ նոր սակաւապետու-
թեան անդամներով, օլիկարխներով, այսինքն՝ 
կամ դիրքի ձգտող ունեւորներով կամ համակար-
գին հաշւոյն ապրող եւ քաղաքականութիւնը 
արհեստ-կրպակի վերածողներով:

Պարզ է, որ système-համակարգը ինքզինք կը 
կրկնէ, ոչ միայն Հայաստանի մէջ: Զանգուածը, 
ողջախոհութեան պահու մը, ոեւէ ընտրութեան 
պարագային, իր թղթիկը քուէատուփին մէջ նետելէ 
առաջ, եթէ դեռ այդ ընող է, քանի որ յուսահա-
տութեամբ այդ չընողները բանակ են, հարց պէտք 
է տայ, եթէ աթոռ մաշեցնողը կամ աթոռին վրայ 
մաշողը հրաշք պիտի գործէր, ոսկի հաւկիթ պիտի 
ածէր, այդ ըրած կ’ըլլար երկու, չորս, վեց, ութը, 
տասը կամ քսան տարիէն, փոխանակ ղեկավարու-
թիւնը արհեստի եւ հասութաբեր կալուածի վերա-
ծելու: Եւ կը կանգնինք ինչպէ՞ս ղեկավարութիւն 
յառաջացնելու հարցականին առջեւ: Ցայսօր 
ղեկավարութեան ձգտողները իրենք զիրենք կը 
ներկայացնեն եւ կ’ըսեն՝ մեզմէ մէկը ընտրեցէ՛ք, որ 
կը նշանակէ, թէ՝ նախօրօք կատարուած կ’ըլլայ 
զտման ընտրութիւնը, եւ ժողովրդավարական 
կոչուած ընտրութիւնը կը դառնայ ձեւականութիւն: 
Ինչպէս քիչ մը բոլոր մակարդակներու ընտրու-
թիւնները:

Կարծէք ժողովրդավարական système-համա-
կարգը անկարելի դարձուցած է հեղինակութիւն-
քարիզմաթիք ղեկավարի երեւումը, քանի որ ան 
կը գործէ մեքենայութիւններով, քոմպինացիայով, 
հայր եւ որդի, ընկեր եւ խնամի, Հայաստանի մէջ, 
եւ քիչ մը ամէն տեղ կրկնուող սովորական եղող 
ԽԾԲ-ն: Իսկ քաղաքացին յաճախ մէկուն դէմ 
ըլլալու համար միւսը կ’ընտրէ, իբրեւ թէ աւելի գէշը 
չընտրելու համար, եւ յետոյ՝ դժգոհելու:

Եւ այս կացութիւնը եւ երեւոյթները կը մեկնա-
բանուին նոյն մարդոց կողմէ, քաղաքագէտներ եւ 
լրագրողներ, որոնք ի պաշտօնէ կը լուսաբանեն 
ժողովուրդը, կը լուսաբանե՞ն, թէ՞ բանգիտութիւն 
կը ցուցադրեն, համակարգ-système-ին մէջ նաւար-
կեն, առանց նաւահանգիստ հասնելու: Քիչ մը 
ամէն տեղ, եւ ոչ միայն Հայաստանի մէջ: Այս օրե-
րուն, Ֆրանսայի կացութիւնը, այլախոհական 
շարժումը, իշխանութիւնը եւ մետիաներու պարզած 
պատկերը բարացուցական է, խոշորացոյցով կը 
դիտուի, եւ եթէ որպէս օրինակ նկատի առնուի, 
այս նախընտրական շաբաթուան Հայաստանը 
աւելի դիւրին կրնանք պատկերացնել եւ հասկնալ, 
եւ եթէ քաղաքացին ալ, իր կարգին տեղեակ ըլլայ, 
թերեւս աւելի ճիշդ կը կողմնորոշուի կամ որպէս 
բողոք տունը կը մնայ:

Գիւմրեցի պոլոզ Մուկուչը եթէ ողջ ըլլար պիտի 
հարցնէր՝ յետոյ ի՞նչ, վաղը ի՞նչ:

Պոլոզ Մուկուչները պէտք է հրաւիրել հեռա-
տեսիլի հարթակները, պէտք է բեմ հրաւիրել, 
որպէսզի առանց զիկզակելու ըսեն, թէ ինչո՞ւ դժգոհ 
են, ի՞նչ կը սպասեն, ի՞նչ կը խորհին դիրքերու վրայ 
յաւերժացողներու եւ «քլոնաժ» ընողներու մասին: 
Արհեստավարժներու ջնարկուած խօսքէն տարբեր 
խօսք կարելի կ’ըլլա՞յ ըսել եւ լսուիլ:

Ժողովրդավարութիւնը, ամենուրեք, նաեւ Հա-
յաստան, կ’ապրի փապուղիի մէջ, քանի որ ընտ-
րութիւն ընելու իրաւունքը յանգած է նախապէս 

եղած ընտրութիւններու միջեւ ընտրելու, այսինքն 
système-համակարգը եւ ափարաչիքները զտում 
կատարած են եւ քաղաքացիին մնացած է, ֆրան-
սացի ղեկավարի մը դասական բնութագրումով, 
սպիտակ գլխարկի եւ գլխարկ սպիտակի (blanc 
bonnet  et bonnet blanc) միջեւ ընտրութիւն կատա-
րելու եւ իր ճակատագրին տէր ըլլալու խաբկանքը:

Նման մթնոլորտի մէջ անկարելի կ’ըլլայ ցորենը 
զատել որոմէն, այսինքն ազգը չի յաջողիր արժա-
նաւորը ջոկել անարժանէն եւ ամբոխավար դերա-
սաններէն:

Կ’ունենա՞նք  մեր Մահաթմա Կանտին: Կամ զօ-
րավար Շարլ տը Կոլը, որ կ’ըսէր՝ «յոյսի վերջը սկիզբն 
է մահուան» կամ՝ «ինչպէս կ’ուզէք կառավարել 
երկիր մը՝ ուր 258 տեսակ պանիր կայ», Հայաստա-
նի համար կրնանք ըսել, ինչպէ՞ս  կառավարել երբ 
կան տասնեակներով կուսակցութիւններ եւ կան 
անհատական փառասիրութիւններ եւ շահախընդ-
րութիւններ սահմանափակ շերտ մը հողի վրայ: 
Գումարեցէ՛ք անգիտութիւնները, հայոց պատմու-
թենէն եւ մշակոյթէն ստացուած ոչ կարգախօսային 
ժառանգութեան գիտակից յանձնառութեան բա-
ցակայութիւնը, որ փոխարինուած կ’ըլլայ դատարկ 
դիրքապաշտութեամբ եւ ճոռոմ ինքնագովեր-
գութեամբ կամ փոխգովերգութեամբ:

Եթէ լսէինք նաեւ իրաւ ղեկավար Մահաթմա 
Կանտին, որ կ’ըսէր, թէ «բարկութիւն եւ անհան-
դուրժողութիւն լաւ հասկացողութեան թշնամիներն 
են», այսինքն նաեւ փոխհասկացողութեան, ժողո-
վուրդը ամբոխի չէինք վերածեր եւ չէինք գրգռեր 
անոր զայրոյթը, փակելով հասկացողութեան 
դռները: Իսկ անհանդուրժողութիւնը ամենակարճ 
ճամբան է կարճատես քաղաքագէտներուն դիր-
քերու ամրացման:

Կը զարմանամ միայն, որ ճակատագրական 
այս պահերուն, ինչո՞ւ, որպէս արդարութեան եւ 
ազգային որակի պահապան, Հայաստանի եւ քիչ 
մըն ալ սփիւռքի մտաւորականները յստակ խօսքով 
հրապարակ չեն գար ամբոխավարներու, միջակու-
թիւններու, հացկատակներու եւ բախտախնդիր-
ներու դէմ, իրենց ձայնը լսելի չեն դարձներ յոյսի 
համար փողոց իջնողներուն եւ լուռ մեծամաս-
նութեան, որպէսզի չխաբուին:

Եթէ այդ խօսքը չըսուի, քանի մը տարին անգամ 
մը նոյն հանդէսները պիտի սարքենք, որոնք 
կրնան նաեւ օր մը «թաւշեայ» չըլլալ: Եւ կ’ըլլայ 
քաոս:

Ազնիւ եւ խելացի քաղաքական գործիչ, առաջին 
կին կուսակցապետ Մատամ Ռոլանի Ֆրանսական 
Յեղափոխութեան օերերուն, կառափնատին 
(կիյոթին) առջեւ 1793ին ըսած իմաստուն խօսքը 
երբեմն պէտք է յիշել. «Ո՛վ ազատութիւն. ինչպի՞սի 
ոճիրներ կը գործուին քու անունովդ» (O liberté ! 
Que de crimes on commet en ton nom):
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  32  Վարչութիւններու  Մասնակցութեամբ  Գումարեց Տարեկան 
Վարչական  Ընդհանուր Ժողովը

ՔԱՀԼի «Ուրախացի´ր, Ուրախացո´ւր» Տօնավաճառը

Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր  2018ի առաւօտեան, 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան  հովանա-
ւորութեամբ, ՀԵԸի 32 վարչութիւններու երկու  
հարիւր յիսունէ աւելի  անդամ-անդամուհիներու  
մասնակցութեամբ,  ՀԲԸՄ- ՀԵԸի Զապէլ Մովսէս-
եան կեդրոնին մէջ   տեղի ունեցաւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸի 
տարեկան վարչական  ընդհանուր  ժողովը:

Լիբանանի, Հայաստանի,  ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի քայ-
լերգերու  յոտնկայս  ունկնդրութենէն  ետք,  ՀԵԸի 
կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Վիգէն 
Չերչեան  բարի գալուստ մաղթեց  ներկաներուն, 
ի մասնաւորի ՀԲԸՄի  Լիբանանի շրջանակային 
յանձնաժողովի եւ ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան 
անդամներուն: Ան նշեց, որ վարչական ընդհանուր  
ժողովը  անցնող տարուան  գործունէութիւնը ար-
ժեւորելու առիթ  մը  ըլլալէ աւելի,  ապագայի   ծրագիր-
ներ  մշակելու, զանոնք  նոր վճռակամութեամբ եւ 
եռանդով շարունակելու ուխտավայր  մըն է Միու-
թեան բոլոր միաւորներուն համար: ՀԵԸի կեդրո-
նական վարչութեան ատենապետը մէկ առ մէկ 

Հինգշաբթի, 6 եւ Ուրբաթ, 7 Դեկտեմբեր 2018-
ին հաստատութեանս սրահին մէջ տեղի ունեցաւ 
«Ուրախացի´ր, Ուրախացո´ւր» տօնավաճառը:

ՔԱՀԼի Հայ տարեցներու տիկնաց յանձնա-
խումբը, տնօրէնութիւնը եւ հաստատութեան «Ծի-
րանի» խոհանոցը յաջորդաբար 5րդ տարին 
ըլլալով կազմակերպեցին այս տօնավաճառը:  

Հոծ բազմութեան ներկայութեամբ տեղի 
ունեցաւ տօնավաճառին պաշտօնական բացումը, 

գնահատեց  սկաուտական, մարզական,  մշակու-
թային, երիտասարդական միաւորներուն  աշխա-
տանքը:

 Վիգէն Չերչեան  շնորհակալութեան  յատուկ 
խօսք  ուղղեց ՀԲԸՄի Լիբանանի շրջանակային 
յանձնաժողովին  եւ անոր  ատենապետ  տիար  
Ժերար Թիւֆենքճեանին` ՀԵԸ-ի  միջոցառումներուն  
անմնացորդ   նուիրումով օժանդակելու   համար:  
Ան  միաժամանակ  շնորհակալութեան խօսք յղեց  
ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան  անդամներուն 
եւ ՀԵԸի գրասենեակին: 

ՀԲԸՄի  Լիբանանի շրջանակային յանձնաժողո-
վի ատենադպիր  տիկին Սիլվա Լիպարիտեան 
ժողովին  փոխանցեց ՀԲԸՄի  Լիբանանի շրջանա-
կային յանձնաժողովի  ատենապետ  տիար  Ժերար  
Թիւֆենքճեանի  բարեմաղթութիւնները:

Ընդհանուր  վարչական  ժողովի առաջին բաժ-
նին մէջ,  ՀԲԸՄ-ՀԵԸի վարչութիւնները գրաւոր  եւ   
մեծ պաստառի վրայ տեսաերիզի օգնութեամբ  
ներկայացուցին անցնող տասներկու ամիսներուն  

որ կատարեց օրուան հովանաւորող տիկնաց 
յանձնախումբին ատենապետուհին՝ տիկ. Սօսի 
Մենտիլեանը: Բացումէն անմիջապէս առաջ խօսք 
առաւ ՔԱՀԼի տնօրէն պատ. Սեպուհ Թերզեան: 
Ան նախ տեղեկութիւն տուաւ ձեռնարկին մասին 
եւ ապա շնորհակալական խօսք ուղղեց հաստա-
տութեանս խնամակալութեան, անոր տիկնաց 
օժանդակ յանձնախումբին, ՔԱՀԼի անձնակազ-
մին, «Ծիրանի» խոհանոցի խոհարարուհիներուն 
եւ յատկապէս տիկ. Մենտիլեանին՝ մաղթելով 
անոր առողջութիւն: Նաեւ շնորհակալութիւն յայտ-
նեց ներկաներուն իրենց աջակցութեան եւ հոգա-
տարութեան համար: Ապա հրաւիրեց ներկաները 
այցելելու տարեցները, որովհետեւ տօնավաճառին 
նպատակներէն մէկն է «Օփըն Հաուս»ը եւ ծանօ-
թացումը: Պատ. Թերզեան յիշեց, որ այս բոլոր 
աշխատանքներուն մէջ մեր խորին եւ մեծագոյն 
շնորհակալութիւնը ու փառքը կու տանք Աստուծոյ: 
Ան յիշեցուց, որ այս տօնավաճառը կը պարտինք 
անոր Տիրոջ՝ որն է մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս: 
Չմոռնանք այս տօնական օրերուն հապճեպին եւ 
եռուզեռին մեր փրկչին Ս. Ծնունդը: Վեր. Ռաֆֆի 
Մսըրլեանի փառաբանութեան աղօթքէն ետք 
բացուեցաւ տօնավաճառը, ուր ներկայացուած էին 
ՔԱՀԼի «Ծիրանի» խոհանոցի ուտելիքներու տե-
սականին, նոր տարուան զարդեղէններ, հայաս-
տանեան գինիներ, մրգեղէններ եւ այլ:

իրենց  գործունէութիւնը: 
Խօսք առնողները  յայտնապէս շեշտեցին    իրենց   

ծրագիրներուն յաջողութեան   մէջ  ՀԲԸՄի  Լիբա-
նանի  շրջանակային  յանձնաժողովին եւ  ՀԵԸի 
կեդրոնական վարչութեան  հետեւողական ջան-
քերը:   

Կարճ  դադարէ եւ յիշատակի  խմբանկարէ 
ետք,  ընդհանուր  վարչական ժողովը  շարունակեց  
իր  աշխատանքը՝  քննարկելով  2019  տարեշրջանի  
համար նախատեսուած  ծրագիրները իրենց   մօ-
տաւոր նախահաշիւներով: Այս միջոցին տեղի 
ունեցաւ մտքերու  փոխանակում:  Առաջարկութիւն-
ները  արձանագրուեցան, հետագայի  համար առ 
ի  քննարկում:

Ընդհանուր  վարչական   ժողովը   եզրափակուե-
ցաւ  ՀԵԸի կեդրոնական վարչութեան ատենապե-
տին հաւաքական  աշխատանքի կոչով: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ  ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՔԱՀԼի «Ուրախացի՛ր, Ուրախացո՛ւր» տօնավա-
ճառը ծնունդ առաւ «Ծիրանի» խոհանոցը հաս-
տատուելէն ետք, որ ուտելիքներու հարուստ տե-
սականի մը ունի եւ հանրութեան կողմէ լաւ 
ընդունելութիւն գտած է:

Վա՛րձքը կատար բոլոր բաժին բերողներուն, 
որոնց աշխատանքը բարձր գնահատուեցաւ մե-
ծաթիւ այցելուներու կողմէ: «Ծիրանի» խոհանոցը 
հաստատուեցաւ, որպէսզի օգտակար դառնայ 
ՔԱՀԼի զանազան ծախսերուն:
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Մշակութային Արձագանգ
Տարբեր Երկիրներու Մշակոյթները Ներկայացնող 
Պազար Երեւանի Մէջ

Տօնական առիթով ոչ միայն նոր որակ եւ 
ճաշակ մատուցել մայրաքաղաք Երեւանի բնա-
կիչներուն, այլեւ, եռուն եւ ուրախ կեանքը Երեւա-
նէն հասցնելով սահման, հասոյթը փոխանցել եր-
կիրը ապահով պահող սահմանամերձ գօտիներուն 
գտնուած անմխիթար դպրոցներու վերաշինու-
թեան: Ահա այս էր նպատակը IWAYի (International 
Woman's Association Yerevan) կազմակերպած 
Christmas bazaarին, որ տեղի ունեցաւ Դեկտեմբեր 
1ին Ani Plaza հիւրանոցի ընդարձակ սրահին մէջ՝ 
արդէն աւանդական դարձած պարբերականու-
թեամբ մը:

Տարբեր երկիրներու մշակոյթները ներկայա-
ցընող, արուեստի կտորներով զարդարուած սե-
ղանները միջազգային համերաշխ մթնոլորտ կը 
ստեղծէին, Հնդկաստանի, Սուրիոյ, Լիթուանիայի, 
Լեհաստանի եւ Ղազախիստանի դեսպանատու-
ներու կողք-կողքի կանգնած ներկայացուցչական 
տաղաւարները տօնական միեւնոյն ուրախ տրա-
մադրութեամբ բարի եւ խաղաղ տարի կը մաղթէին 
այցելուներուն՝ ցուցադրելով եւ առաջարկելով 
իրենց ազգային ապրանքատեսակները՝ ժպիտնե-
րով ու բարի ցանկութիւններով համեմուած: Մթնո-
լորտը տօնական երաժշտութեամբ կը ջերմացնէր 
շրջիկ ձեռնադաշնակահարներու զոյգ մը եւ յայտ-
նի արուեստագէտներէ կազմուած դասական երա-
ժըշտական խումբ մը: 

Բարեսիրական ձեռնարկի աւարտին տեղի 
ունեցած վիճակահանութիւնը իր բազմաքանակ ու 

բարձրորակ նուէրներով եկաւ ամբողջացնելու 
ներկաներուն ու մասնակիցներուն ուրախ տրա-
մադրութիւնները: Բոլորը հեռացան սրահէն գոհ 
եւ նոր տարուան հանդէպ սպասումներու իրա-
գործման բախտաւորութեան ակնկալութեամբ:

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան 1988-ի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին նուիր-
ւած ձեռնարկներու ծիրէն ներս այսօր Գիւմրիի մէջ 
յարգանքի տուրք մատուցած է երկրաշարժի 
զոհերու յիշատակին:

Փաշինեան ժամը 11:41-ին ծաղկեպսակ դրած է 
Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցւոյ տարածքին մէջ 
տեղադրուած յուշակոթողին, ներկայ գտնուած է 
զոհերու յիշատակին մատուցուած հոգեհանգըստ-
եան արարողութեան:

Վարչապետի պաշտօնակատարը հանդէս 
եկած է ելոյթով, ուր նշած է.

 «Երկրաշարժէն 30 տարի անց աղէտի գօտի 
հասկացութիւնը վերացուած չէ: Երբ կ՛ըսենք 
աղէտի գօտի, առաջին հերթին պէտք է նկատի 
ունենանք, թէ որքանով վերականգնուած է մար-
դոց վստահութիւնը սեփական ուժերու նկատմամբ, 
որքանով  վերականգնուած է լաւատեսութիւնը վաղ-
ւան օրուան նկատմամբ, որքանով վերականգնուած 
է յոյսը, որ զոհերու կիսատ մնացած գործերը եւ 
երազանքները պիտի դառնան իրականութիւն: 
Աղէտի գօտիի վերականգնման այսպիսի հայեցա-
կարգը աւելի կարեւոր է եւ անհրաժեշտը»,- ըսած 
է ան։

Ան յոյս յայտնած է, որ մարդոց վստահութիւնն 
ու լաւատեսութիւնը պիտի վերականգնուի:

«Ձեր ցաւերը իմ սրտի, ձեր կարիքները իմ 
մտքին, ձեր երազանքները իմ հոգիին մէջ են եւ 
վստահութիւն կը ներշնչեն ըսելու, որ ամէն ինչ լաւ 
պիտի ըլլայ, ամէն ինչ իսկապէս շատ լաւ պիտի 
ըլլայ»,- ըսած է Փաշինեան:

Ձեռնարկին ներկայ եղած են նաեւ ՀՀ Ազգային 
ժողովի նախագահը, ՀՀ կառավարութեան ան-
դամները, Երեւանի քաղաքապետը, բարձրաստի-
ճան այլ պաշտօնեաներ, Հայաստանի մէջ հաւա-
տարմագրուած դիւանագիտական ներկայացուցիչներ, 
ՌԴ արտակարգ իրավիճակներու նախարարի 
տեղակալ Նիքոլայ Գրեչուշկին, ԱՄՆ Քանզասի 
նահանգապետ Ճեֆ Քոլյըր:

Նիկոլ Փաշինեան Գիւմրիի Մէջ 
Յարգանքի Տուրք Մատուցած է 
1988-ի Երկրաշարժի Զոհերու 
Յիշատակին

Հայրենի Èáõñ»ñ

Ճորճ Պուշ Աւագը Հողին 
Յանձնեցին Թեքսասի Մէջ

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Պուշ Աւագը թաղած են գրադարանի շէնքին 
մօտ, այնտեղ կը հանգչի նախկին նախագահի 
տիկինը՝ Պարպարա Պուշը, ինչպէս նաեւ իրենց 
դուստրը՝ Ռոպինը, որ 1953 թուականին մահացած 
է երեք տարեկան հասակին: ԱՄՆի նախկին 
առաջին տիկինը կեանքէն հեռացած է Ապրիլին, 
ան 93 տարեկան էր:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը եղած է 
փակ: Պուշ Աւագի դիով դագաղը Հիւսթոնէն (Թեք-
սասի նահանգ) Գոլէճ Սթեյշըն բերած են գնացքով՝ 
իր ընտանիքի անդամներուն եւ մերձաւորներուն 
ուղեկցութեամբ: Սգոյ թափօրը ցուցադրած են 
կեդրոնական հեռուստաալիքները, հաղորդած է 
«ԹԱՍՍ»ը:

ՃԷՆԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
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«Զարթօնք»ի 7 Դեկտեմբեր 2018ի թիւի 
էջերուն մէջ լոյս տեսած Սպիտակի Երկրա-
շարժին նուիրուած հարցազրոյցին համար, 
անսահման շնորհակալ եմ, մանաւանդ այդ 
տարիներու նկարը գտնելու համար: 

Երկրաշարժի ամբողջ ցաւալի տարիները 
իմ կենսագրութեան անբաժան մասն է եւ 
անոր քանի մը պատառիկները այդ օր  Զար-
թօնքին մէջն էին:

Շնորհակալ եմ Ձեր հարցազրոյցը կազ-
մակերպելու եւ զայն Սփիւռքի ամենահեղի-
նակաւոր թերթերէն մէկուն մէջ հրապարակե-
լուն համար, իսկ այդ մէկը գլխաւոր խմբագրի 
տաղանդի և բեղուն գրչի արդիւնքն է:  

Երախտագիտութեամբ՝
 Հրանուշ Յակոբեան

Ü²Ø²Î²ÜÆ
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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
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առաջին համար Վարուժան Աւետիսեանը յայտա-
րարեց, որ խնդիրը պէտք է լուծել միայն Արցախը 
Հայաստանի մէջ որպէս մարզ ներառելու միջոցով: 
«Չկայ Արցախի ժողովուրդ, կայ հայ ազգ, մէկ 
միասնական ազգ»,- յայտարարեց ան:

Հայաստանի Դրամատնային Համա-
կարգը 

Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւններուն 
մասնակցող քաղաքական ուժերը ներկայացուցին 
դրամատնային համակարգի բարեփոխումներու 
իրենց ծրագիրները:  «Արմէնփրես»ի փոխանց-
մամբ՝ Առաջին ալիքի ուղիղ եթերին Դեկտեմբեր 
9ին կայանալիք ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններուն 
մասնակցող 11 քաղաքական ուժերու առաջին հա-
մարներու բանավէճի ընթացքին «Օրինաց երկիր» 
կուսակցութեան նախագահ Արթուր Պաղտասար-
եանը բոլոր քաղաքական գործիչներէն հետաքըր-
քրուեցաւ, թէ ինչպիսի՛ քայլերու պէտք է ձեռնար-
կըւին դրամատնային համակարգը բարեփոխելու 
ուղղութեամբ:

«Ազգային յառաջընթաց» կուսակցութեան ցու-
ցակը գլխաւորող Լուսինէ Հարոյեանը նշեց, որ 
իրենց կազմը կը կարեւորէ տնտեսութիւնը վաշ-
խառուական համակարգի ճիրաններէն ազատելը:

«Պատահական չէ, որ Հայաստանի նման փոք-
րիկ երկրի մէջ կայ աւելի քան 20 դրամատուն, ալ 
չեմ ըսեր՝ ինչքան վարկային կազմակերպութիւններ, 
գրաւատուներ, եւ անոնք օրէ-օր սունկի պէս կ'ա-
ճին: Սա կը նշանակէ, որ տնտեսութեան արիւնը՝ 
ֆինանսը, որ պէտք է ծառայէր նաեւ տնտեսական 
կարիքներուն, խորքին մէջ կը ծառայէ մի քանի 
անձանց գերշահոյթ բերելու գործին: Մինչեւ մենք 
այս խնդիրը չլուծենք, ոչ մէկ յառաջընթաց պիտի 
ունենանք տնտեսութեան մէջ:

Քանի որ մենք ընկերային ուղղուածութեան 
կուսակցութիւն ենք, ապա այն կարծիքին ենք, որ 
պետութիւնը պատասխանատուութիւն կը կրէ իր 
քաղաքացիներուն ընկերային ապահովութեան 
համար: Պետութիւնը պէտք է օրէնսդրական լծակ-
ներով ստիպէ դրամատուները ունենալու յատուկ 
վարկատեսակներ»,- ըսաւ Հարոյեանը:

«Քրիստոնեա-ժողովրդական վերածնունդ» կու-
սակցութեան առաջին համար  Լեւոն Շիրինեանի 
կարծիքով՝ դրամատուները պէտք է խթանեն 

արտադրութեան զարգացումը:
«Դրամատուները պէտք է խթանեն արտադրու-

թեան զարգացումը: Մեր դրամատուները արտադ-
րութիւն չեն զարգացներ: Անոնց նպատակամղուա-
ծութիւնը բոլորովին այլ է: Դրամատուները պէտք է 
նպաստեն արդիւնաբերութեան վերականգնումին: 
Հարցուցէ՛ք ձեռնարկատէրերուն, տեսէ՛ք՝ ի՛նչ վի-
ճակ է. դրամատունը ոչ միայն զարգացում չի 
ապահովեր, այլեւ կը խանգարէ զարգացումը»,- 
ըսաւ Շիրինեանը:

«Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութեան ցու-
ցակը գլխաւորող   Էտմոն Մարուքեանը դիտել կու 
տայ, որ Հայաստանի մէջ դրամատնային կայուն 
համակարգ է:

«Հայաստանի մէջ շատ հանրայայտ դարձած է 
դրամատնային համակարգին հարուածելը, որով-
հետեւ ատիկա ժողովուրդի սրտէն կը բխի, բայց 
Հայաստանի մէջ դրամատնային կայուն համա-
կարգ է, եւ այսօրուան դրամատնային համակարգի 
շնորհիւ է, որ տոլար-դրամ տատանում չունինք: 
Պէտք է ամէն ինչ ընենք, որ կայուն երկիր ունե-
նանք, աժան դրամը բերենք Հայաստան, մարդոց 
աժան վարկեր տան: Մարդիկ ինչո՞ւ դժգոհ են 
դրամատնային համակարգէն. վարկը շատ թանկ 
է, որովհետեւ վտանգները շատ մեծ են»,- ըսաւ 
Մարուքեանը:

«Իմ քայլը» դաշինքի ցուցակը գլխաւորող, 
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան 
յիշեցուց, որ իր կառավարութեան օրօք  125 
հազար մարդ արդէն իսկ «սեւ ցուցակներէն» դուրս 
եկած է:

«125 հազար մարդու վարկային պատմութիւնը 
մաքրուել է, եւ սրան ուզում եմ աւելացնեմ նաեւ 
այն 150 հազար քաղաքացիներին, ովքեր երթեւե-
կութեան կանոնների տուգանքների համար 13 
միլիարդ դրամի տակ էին, եւ նրանց հաշիւների 
մասնակի կալանք էր դրուած, եւ դրա պատճառով 
ԴԱՀԿի սեւ ցուցակներում էին, այդ մարդիկ 
նոյնպէս սեւ ցուցակներից դուրս են եկել: Այսօր 
կայ շատ յստակ գործընթաց, որ բանկային հա-
մակարգը ֆինանսաւորում է հենց արդիւնաբե-
րութիւնը: Այսօր բացուած կենցաղային տեխնիկա-
յի գործարանը ստեղծուել է ամբողջութեամբ  
Հայաստանի բանկային համակարգի վարկերի 
միջոցով»,- ըսաւ Փաշինեան:

ՀՅԴ առաջին համարը՝ Արմէն Ռուստամեանը 
ընդգծեց՝ դրամատուները պարտաւոր են սպա-
սարկելու քաղաքացիները պատշաճօրէն:

ՀՀԿի ցուցակի առաջին համար Վիգէն Սարգըս-
եանը նշեց, որ վերջին տարիներուն 31 անգամ 
աւելցած են դրամատուներու ներգրաւուած 
աւանդները եւ 25 անգամ՝ վարկերը:

«Վարկային միջոցները այս տարիներուն 
ընթացքին անընդհատ աժանացած են՝ հասնելով 
5 տոկոսի՝ աւանդներու, եւ 10 տոկոսի՝ տոլարային 
վարկերու պարագային: Սա շատ մեծ նուաճում է, 
իսկ դրամատուները լռութիւն կը սիրեն: Ի հարկէ, 
Վրաստանի օրինակը գայթակղիչ է, բայց պէտք է 
ընել այնպէս, որ դրամատուները չվախնան»,- 
ըսաւ Սարգսեանը:

«Մենք» դաշինքի ցուցակը գլխաւորող Արամ 
Սարգսեանը նշեց, որ հարցը Կեդրոնական դրա-
մատան եւ առեւտրային դրամատուներու յարա-
բերութիւններու դաշտի տիրոյթին մէջ է, եւ այդ 
մէկը քննարկումի առակայ պիտի չդարձնէ:

ԲՀԿի նախագահ Գագիկ Ծառուկեանի խօսքով՝ 
դրամատուներու սեփականատէրերը պէտք է 
վստահութիւն ունենան, որպէսզի կարենան աժան 
գումարներ բերել երկիր եւ վարկեր տրամադրել 
գիւղատնտեսութեան, փոքր եւ միջին պիզնեսի ու 
երիտասարդ ընտանիքներուն համար:

Արթուր Պաղտասարեանը ըսաւ, որ Հայաս-
տանի դրամատնային համակարգը կայացած է եւ 
կը նպաստէ Հայաստանի տնտեսութեան զարգաց-
ման, սակայն խօսքը այն մարտահրաւէրի մասին 
է, որուն առջեւ յայտնուած է հայ ժողովուրդը:

«1.5 միլիոն մարդ դրամատուներու, վարկային 
կազմակերպութիւններու, գրաւատուներու գերի 
ինկած են: Այստեղ անհրաժեշտութիւն կայ պետա-
կան համակարգուած ծրագրի մշակման եւ իրա-
կանացման»,- ըսաւ Պաղտասարեանը:
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Տեսակէտ
Իշխանութիւններուն՝ Առողջութիւն, Մեզի՝ Բարի Ծառայութիւն

ԱՆԱՀԻՏ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Ամառնային անցած զօրակոչի ժամանակ բո-
լորս ականատես եղանք, թէ ինչպէ՛ս շահարկուեցաւ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի որդիի զօրակոչ-
ւիլը, որ շատ ցաւալի էր, յատկապէս այդ տղուն 
համար:

Չգրուած օրէնքներ կան. կարելի չէ երբեք եւ 
որեւէ նպատակով զաւակը շահարկումի առարկայ 
դարձնել, այն ալ բանակ գացողին, այն ալ քաղա-
քական շահաբաժինի համար: Բայց ասիկա կա-
տարուեցաւ: Առաւօտէն երեկոյ եթերը եւ ընկերային 
ցանցերը զբաղած էին համապատասխան տե-
սագրութիւնները ցուցադրելով, թէ տեսէ՛ք ի՜նչ 
սխրանք կը կատարուի, տղան բանակ կ'ուղարկեն:

Փաստօրէն մեր ենթագիտակցութիւնը կը խցկէ-
ին այն համոզումը, որ եթէ մեր երկրի հազարաւոր 
պատանիները բանակ կ'երթան, այդպէս ալ պիտի 
ըլլայ, հապա ի՞նչ, պարտք է, որ պիտի տաս 
հայրենիքին, իսկ եթէ վարչապետի տղան կ'երթայ, 
սա արդէն հիացումի արժանի սխրանք է: Ակամայ 
կը մերկանար մեր նոր իշխանաւորի եւ իր երկր-
պագուներուն նոր հոգեվիճակը կամ մտածե-
լակերպը, որ ան արդէն ուրիշ է, մեզմէ մէկը չէ եւ 
տղան բանակ ուղարկելն ալ խորնարհումի ար-
ժանի զոհողութիւն է:

Բայց, ըստ երեւոյթին, հանրութիւնը համարժէք 
հիացում չդրսեւորեց կամ ցուցադրուած հիացումը 
վարչապետին չբաւարարեց: Այդ է պատճառը 
հաւանաբար, որ նախընտրական քարոզարշաւի 
առաջին իսկ օրերուն նորէն այդ թեման ջուրի 
երես սպրդեցաւ: Այժմ արդէն վարչապետի պաշ-
տօնակատարը ինքը ստիպուած եղաւ յիշեցնելու. 
«Ես Հայաստանի միակ ղեկավարն եմ, որի որդին 
ծառայում է Ղարաբաղում»:

Բայց ծափահարութիւններուն եւ բացագանչու-
թիւններուն հետեւեցան նաեւ տարակոյսներ, թէ 
նախկին ղեկավարներէն միայն Սերժ Սարգսեանի 
աղջիկները բանակին մէջ չեն ծառայած: Եւ յաջոր-
դեց վարչապետի պատասխանը, որ Ռոպերթ 
Քոչարեանի տղաներուն ծառայութիւնը սուտ ծա-
ռայութիւն է, նոյնիսկ պարզուեցաւ, որ օր առ օր 
անգիր ըրած է, թէ անոնք ինչո՛վ զբաղած են այդ 
ընթացքին, նոյնիսկ այդ տեղեկութիւնները կը 
պահէ իր հեռախօսին մէջ: Իսկ ինչ կը վերաբերի 
Լեւոն Տէր Պետրոսեանի տղուն, տեղեկութիւնները 
շատ աղօտ էին՝ «Եթէ չեմ սխալուում, Լեւոն Տէր-
Պետրոսեանի տղան ծառայել է Շամշատինում»: 
Ինչո՞ւ պարոն վարչապետը չէ պարզած, թէ յստակ 
ո՛ւր եւ քանի՛ գիշեր քնացած է այդ տղան զօրանոցին 
մէջ: Արդէն քանիերորդ անգամ ըլլալով կը 
համոզուինք, որ նոր կառավարութեան օրօք ամէն 
ինչ ընտրովի է, քննադատութեան եւ մանաւանդ 
պատիժի բոլոր սլաքները, որոնք կը ներկայացուին 
իբրեւ ծրագրային եւ գաղափարական գերակայու-
թիւն, խորքին մէջ խիստ որոշակի թիրախներու 
ուղղուած են:

Եւ ահա նախընտրական քարոզարշաւի առա-
ջին շաբաթը անցաւ նաեւ վարչապետի պաշտօնա-
կատարի ու նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչար-
եանի կրտսեր որդիի նամակագրութեան նշանի 
տակ: Երիտասարդը փաստերով, նկարներով, 
վկայակոչումներով կը փորձէր ապացուցել, որ 
իրապէս ծառայած է: Ինչո՞ւ համար էր այս շեղումը 
բուն նախընտրական փուլի տրամաբանութենէն: 
Այդ հաւանաբար գիտէ միայն հրահրողը, բայց 

խմորը, ինչպէս կ'ըսեն, պիտի սկսէր նորէն ջուր 
առնել, այն ալ՝ ոչ իր օգտին:

Այս բաւական անախորժ իրավիճակին մէջ, 
ուզէիր թէ չուզէիր, ստիպուած էիր տալու հարց մը, 
որ ծագած էր նոր կառավարութեան կազմաւորման 
օրերուն եւ հետագային ըստ էութեան հռետորական 
դարձած էր:

Նոր կառավարութեան առանցքային դէմքերու 
90 տոկոսը չէ ծառայած. մէկ չէ, երկու չէ, երեք չէ… 
Սա վիճակագրութիւն մըն է, որ որակի մասին կը 
խօսի, որոշակի կողմնորոշումի մասին, աշխարհա-
հայեացքի մասին:

Թերեւս անհրաժեշտ էր, որ պարոն վարչապետի 
պաշտօնակատարը իր ուսումնասիրութիւնը սկսէր 
նոյնինքն այստեղէ՞ն: Այդ ինչպէ՞ս եղաւ, որ յեղա-
փոխութիւն ըրած ու իշխանութեան բուրգի գա-
գաթը գրաւած պայծառ, հպարտ երիտասարդները 
չեն ծառայած, կա՛մ տարկէտում ստացած են երկու 
երեխայի հայր դառնալու, կա՛մ գիտութեան ժայռը 
կրծելու շնորհիւ, կա՛մ անառողջ եղած են՝ ոչ պի-
տանի զինծառայութեան համար:

Երեխաներու հարցը պարզ է, բայց եթէ միւս-
ները այնքան նուիրուած էին գիտութեան զարգաց-
ման, որ չէին կրնար իրենց ուսումնասիրութիւնները 
ընդհատել զինծառայութեամբ, ապա ինչո՞ւ հետա-
գային այդքան դիւրաւ նետած են գիտնականի 
թիկնոցն ու զինուորագրուած են քաղաքականու-
թեան, կամ եթէ տկար էին, ապա ինչպէ՞ս եղած է, 
որ հիմա քաջառողջ են (փառք Աստուծոյ) եւ 
պիտանի՝ պետական ծառայութեան համար, այն 
ալ՝ շատ պատասխանատու դիրքերու վրայ: Այս 
հարցերը մինչեւ հիմա պատասխան կ'որոնեն, եւ 
կը կրկնենք, որ ինքը՝ վարչապետի պաշտօնակա-
տարը կը ստիպէ, որ վերստին մէջտեղ բերենք: 
Չես կրնար չմտածել, որ թերեւս սա որոշակի 
դերերու բաշխո՞ւմ է, երիտասարդութեան մէկ 
մասը կը խնայէ ուժերը յեղափոխութիւն ընելու 
համար, իսկ միւս մասը կ'երթայ սահմանները 
պաշտպանելո՞ւ: Հետեւաբար յեղափոխութիւն 
կրնան ընել անոնք, որոնք իրենց ուժերը չե՞ն 
վատներ հայրենիքի անվտանգութեան համար:

Ասոնք, ի դէպ, հռետորական հարցեր չեն եւ կը 
ստիպեն շատ ցնցող եզրայանգումներ ընելու, 
ներառեալ Սասուն Միքայէլեանի յայտնի յայտա-
րարութիւնը, թէ իրենց յեղափոխութիւնը աւելի 
կարեւոր էր մեր ազգի ճակատագրին համար, քան 
Արցախեան պատերազմի յաղթանակը, բնաւ 
լեզուի սայթաքում չէր եւ խորքային շատ ակներեւ 
արմատներ ունի: (Իր ժպտադէմ որդին, ի դէպ, 
նոյնպէս վատառողջութեան պատճառով ազատ-
ւած է ծառայութենէն եւ վերջերս ալ Հրազդանի 
համայնքապետ դարձած:)

Ի դէպ, հետաքննական բաւական տքնաջան 
աշխատանք կատարած է «Հետք» պարբերականը: 
Այդ ցանկի մէկ մասը (Արարատ Միրզոյեան, Տիգ-
րան Աւինեան, Արայիկ Յարութիւնեան, Էդուարդ 
Աղաճանեան, Մխիթար Հայրապետեան եւ այլք) 
անցած է նաեւ «Իմ քայլը» դաշինքի ընտրական 
ցուցակ:

Այդ ցուցակին մէջ ընդգրկուած 184 անձանց 
մէկ մասը մի քանի օր ետք կը մտնէ խորհրդարան, 
եւ «Հետք»ի հետաքննող լրագրողները նոր ուսում-
նասիրութիւններ կը սկսին: Բայց կը հասնի՞ն 
արդեօք իրենց նպատակին, ի վերջոյ կը պարզե՞ն, 
թէ ի՞նչ հիւանդութեան համար զինծառայութենէն 
ազատուած են զգալի թիւով պաշտօնեաներ եւ 

ինչպէ՞ս 27 տարեկանը բոլորելէ ետք առողջացած 
են: Ամենայն հաւանականութեամբ՝ ոչ: «Տեղեկաց-
նենք, որ այս հրամանի [ՊՆ 058] համաձայն՝ 
զօրակոչիկի անձնական գործին մէջ առկայ փաս-
տաթուղթերը կ'ոչնչացուին զօրակոչիկի՝ զինուո-
րական պարտադիր ծառայութեան համար ոչ 
պիտանի ճանչցուելէ հինգ տարի անց, իսկ 
նախարարութեան մէջ կը մնայ միայն զօրակոչիկի՝ 
զինծառայութենէն ազատուելու հիմքին մասին 
տեղեկութիւն, ինչը նախարարութիւնը մեզի 
մշտապէս կը մերժէ տրամադրել որպէս անձնական 
տուեալ: Այնպէս կը պարզուի, որ նոյնիսկ շատ մեծ 
ցանկութեան պարագային կարելի չէ պարզել 
զօրակոչիկի զինծառայութենէն ազատուելու հիմքի 
օրինականութիւնը, եթէ վերջինս ազատուած է 
առողջական հիմքով»,- կը գրէ հետաքննող 
լրագրողը:

Այնպէս դուրս կու գայ, որ զինծառայութենէ 
ազատուած անձանց հիւանդութեան՝ այդ կարեւոր 
փաստի մասին տուեալները մեր մօտ պահպան-
ւելու ընդամէնը 5 տարուան ժամկէտ ունին, իսկ 
ծառայածներու ռեժիմի տուեալները՝ օրերով ու 
ժամերով, քնանալ-արթննալով, 13 տարի անց ալ 
սրբօրէն կը պահպանուին: Արդեօք սա անհեթե-
թութիւն չէ՞: Ոչ մէկ նշանակութիւն ունի, թէ զինծա-
ռայողը որո՛ւ որդին է՝ պաշտօնեա՞յի, թէ՞ հասարակ 
քաղաքացիի, Ռոպերթ Քոչարեանի՞, թէ՞ Պօղոս 
Պետրոսեանի:

Ուրեմն վերոյիշեալ փաստաթուղթերուն հետ 
կ'ոչնչացուի  շատ աւելի մեծ ու կարեւոր բան մը՝ 
վստահութիւնը նոր իշխանութեան իւրաքանչիւր 
խօսքին:

Է՜հ, այսուհանդերձ առողջութիւն կը մաղթենք 
անոնց, իսկ մեզի՝ մնացած ոչ կառավարական 
հատուածին, որ ժողովուրդ  կ'անուանեն, բարի 
ծառայութիւն:

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Աղբիւրը՝ ankakh.com

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

«Զարթօնք»ի աշխատակից

ՎՐԻՊԱԿ
Հանգուցեալ Աբրահամ Պօղոս Վանլեանի 
մահազդի ընտանեկան պարագաներու ցան-
կէն վրիպած է Տէր եւ Տիկ. Պօղոս եւ Քրիսթին 
Վանլեան եւ զաւակներու Ճուլեըն, Ալեսեօ եւ 
Լուքայի անունները:
Կ՛ապաւինինք մեր ընթերցողներուն եւ 
հանգուցեալին ընտանեկան պարագաներուն 
հասկացողութեան:
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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։


