«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN

àõñµ³Ã / 9.11.2018

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 39(22«350)

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ֆըրզլի Կոչ Կ'ուղղէ Պասիլին Խթանելու Կառավարութեան Կազմաւորման Գործընթացը

Լիբանանի խորհրդարանի փոխնախագահ Էլի
Ֆըրզլի Հինգշաբթի կոչ ուղղեց Ազգային ազատ
հոսանք շարժումի առաջնորդ Ժպրան Պասիլին

խթանելու նոր կառավարութեան կազմաւորման
գործընթացը:

«Ես անձամբ կոչ կ'ընեմ արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլին ուղղակիօրէն ձեռնամուխ
ըլլալու նոր կառավարութեան կազմաւորման
փակուղիի վերացման ուղղուած աշխատանքներու
մէջ»,- մէջբերուած է Ֆըրզլիի խօսքը խորհրդարանի
նախագահ Նապիհ Պըրրիի հետ հանդիպումէ ետք:

¾ç 08

Միջազգային Լուրեր

Մոսկուայի «Երեւան Բլազա» Առեւտուրի Կեդրոնին Մէջ Պայթումի Մասին
Ահազանգը Կեղծ Եղած Է
Մոսկուայի «Երեւան բլազա» առեւտուրի կեդրոնին մէջ հաւանական պայթումի մասին ահազանգը
կեղծ եղած է: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
այս մասին կը յայտնէ «ՏԱՍՍ»ը:
«Մասնագէտները առեւտուրի կեդրոնին մէջ պայթուցիկ որեւէ սարք չեն յայտնաբերած»,- յայտնած է
գործակալութեան զրուցակիցը:
Աւելի կանուխ հաղորդուած էր, որ Մոսկուայի
«Երեւան բլազա» առեւտուրի կեդրոնին մէջ հաւանական պայթումի մասին ահազանգի պատճառով
կեդրոնէն բոլոր այցելուները կը տարհանուին:
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Հըզպալլա Կը Քննադատէ Հարիրին Նոր Կառավարութեան
Մէջ Սիւննի Անկախ Երեսփոխաններու Ներկայացուցչութիւնը
Մերժելու Համար

Հըզպալլա կուսակցութիւնը Հինգշաբթի քննադատեց վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ
Հարիրին նոր կառավարութեան մէջ սիւննի անկախ
երեսփոխաններու ներկայացուցչութիւնը մերժելու
համար:
«Սիւննի երեսփոխաններուն ներկայացուցչութեան
ձեռք ձգման իրաւունքին ու պահանջին աջակցելու
մեր պատրաստակամութիւնը քաղաքական ու
բարոյական պարտաւորութիւն է: Մենք որեւէ հիմք
չենք տեսներ այդ պահանջին չընդառաջելու համար»,- ըսուած է կուսակցութեան «Հաւատարմութիւն
դիմադրութեան» պլոքի յայտարարութեան մէջ:

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Աշխատանքային Այցով Կիւմրի
Էր ՀՀ Նախագահ Արմէն
Սարգսեան

Նոյեմբեր 8ին աշխատանքային այցով Կիւմրի
էր ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան: Այցի հիմնական նպատակը Շիրակի երկրագիտական թանգարանին յանձնուած նախկին վիրաբուժական հիւանդանոցի կառոյցի պայմաններուն ծանօթանալն
էր:
Արմէն Սարգսեան տեղեկացուց, որ կառոյցի
նախագծման աշխատանքերը իր վրայ կը վերցնէ
«Երեւան, իմ սէր» հիմնադրամը: «Ոչ որպէս նախագահ, այլ որպէս «Երեւան, իմ սէր» հիմնադրամի
միջազգային խորհուրդի նախագահ կը տեղեկացընեմ, որ խորհուրդը հաստատած է` «Երեւան, իմ
սէր»ը Շիրակի երկրագիտական թանգարանի կառոյցի վերականգնման նախագծային աշխատանքներու համար անհրաժեշտ ծախսը իր վրայ կը
վերցնէ»,- նշած է ՀՀ նախագահը: Կառավարութեան
որոշմամբ Շիրակի երկրագիտական թանգարանին
անհատոյց օգտագործման յանձնուած է Գալուստ
Կիւլպենկեանի անուան հիւանդանոցի նախկին
շէնքը:
Այցի ծիրէն ներս Արմէն Սարգսեան եղաւ նաեւ
Կիւմրիի արհեստագիտական կեդրոնը եւ Կիւմրիի
ժողովրդական ճարտարապետութեան եւ քաղաքային կենցաղի թանգարանը: «Այսօր Կիւմրի չեմ
եկել որպէս նախագահ, այլ որպէս Արմէն Սարգըսեան անձ, որ ժամանակին խոստացել էր, որ
հետեւի թանգարանի ապագային: Այս թանգարանը
ծառայելու է ոչ միայն Շիրակին, այլեւ ողջ հանրապետութեան: Կիւմրին միայն բնակելի տուներու
կարիք չունի, շատ կարիքներ ունի` աշխատատեղերու ու հին քաղաքի վերականգնման, որ զբօսաշըրջիկները սկսեն այցելելու, ինչ որ նոր հնարաւորութիւն է տալու: Կիւմրին իւրայատուկ ու
տարբերուող քաղաք է, որ ամէն ինչից բացի, իր
հինն ու ժառանգութիւնը պահպանել է»,- լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ՀՀ
նախագահը` ցաւով փաստելով, որ երկրաշարժէն
30 տարի անց դեռ քաղաքը շարք մը խնդիրներ
ունի:

¾ç 02

àõñµ³Ã / 9.11.2018

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 01

Տեղի Ունեցած Է ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը

Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ առաջին փոխվարչապետի պաշտօնակատար Արարատ Միրզոյեանը:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան

տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն:
«Հայաստանի Հանրապետութեան ընտրական
օրէնսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրէնքով սահմանուած՝ արտահերթ ընտրութիւններու նախապատրաստման եւ կայացման գործառոյթները
կազմակերպելու նպատակով կառավարութիւնը
ընդունած է Ազգային ժողովի 2018ի Դեկտեմբեր
9ին կայանալիք արտահերթ ընտրութիւններու նախապատրաստման եւ կայացման ծախսերը ֆինանսաւորելու մասին որոշում: Ըստ այնմ՝ ԱԺ արտահերթ ընտրութիւններու նախապատրաստման եւ
կայացման ծախսերը ֆինանսաւորելու համար ՀՀ
կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովին կը
յատկացուի 2,707,144.2 դրամ, ՀՀ արդարադատութեան նախարարութեան՝ 10 մլն դրամ, ՀՀ

ոստիկանութեան՝ 234,224,800 դրամ:
Արարատ Միրզոյեանը յաւելած է, որ, բացի
նշուած գումարէն, ընտրութիւններու կազմակերպման եւ կայացման համար Հայաստանին ֆինանսական աջակցութեան ծրագիր կ'իրականացնէ
նաեւ միջազգային հանրութիւնը՝ ՄԱԿի հովանիին
ներքոյ: «Տարբեր դոնոր-պետութիւններ եւս մասնակցում են այս ծրագրին եւ հոգում են ծախսերի
մի մասը, այդ թուում՝ տեսանկարահանող սարքերի
տեղադրման, զանազան ուսուցողական նիւթերի հետ
կապուած»,- նշած է ՀՀ առաջին փոխվարչապետի պաշտօնակատարը եւ շնորհակալութիւն յայտնած միջազգային
գործընկերներուն:

Նիկոլ Փաշինեան Բարձր Գնահատած Է Ֆրանքոֆոնի 17րդ Գագաթնաժողովի Աշխատանքներուն
Ներգրաւուած Կամաւորներու Աշխատանքը
Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան երէկ ներկայ գտնուած է Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան՝ 2018ի Հոկտեմբերին
Երեւանի մէջ տեղի ունեցած 17րդ գագաթնաժողովի
աշխատանքներուն ներգրաւուած կամաւորներու
շնորհակալագիրերու յանձնման արարողութեան:
ՖՄԿ 17րդ գագաթնաժողովի կազմակերպման եւ
կայացման ընթացքին աշխատանքներու պատշաճ
իրականացման, դրսեւորած անմնացորդ նուիրումի
եւ բարձր պատասխանատուութեան համար 800է
աւելի կամաւոր պարգեւատրուած է շնորհակալագիրերով:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու բաժնէն կը տեղեկացնեն,
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Գերսամ Ահարոնեան

որ շնորհակալութիւն յայտնելով կամաւորներուն
Ֆրանքոֆոնի գագաթնաժողովի ծիրէն ներս կատարած աշխատանքի համար՝ Նիկոլ Փաշինեանը
նշած է. «Ո՞րն է ձեր կատարած աշխատանքի ամենակարեւոր արդիւնքը. երբ մինչ օրս ՖՄԿ գագաթնաժողովի մասնակից երկրների ղեկավարների
հետ տպաւորութիւններով կիսուում ենք, նրանք
ասում են, որ, իհարկէ, շատ բարձր են գնահատում
գագաթնաժողովի կազմակերպման մակարդակը,
ինչի համար ես ցանկանում եմ շնորհակալութիւն
յայտնել նաեւ կառավարութեան ներկայացուցիչներին, կազմկոմիտէի անդամներին: Բայց նրանք
ամէնից շատ ընդգծում էին, որ ամենամեծ տպաւորութիւնը եւ էներգիան ստացել են մարդկանցից:
Այս գնահատականի համար ամենամեծ ներդրումն
Գերսամ Ահարոնեան (9 Նոյեմբեր 1916, Մարաշ
- 20 Յունուար 1981, Պէյրութ), լիբանանահայ խմբագիր, հրապարակագիր, մանկավարժ, ազգայինքաղաքական գործիչ։
Գերսամ Փանոսի Ահարոնեան ծնած է 9 Նոյեմբեր 1916ին Մարաշ, զէյթունցի ընտանիքի մէջ։
Եղբայրն է Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետարանական
եկեղեցիներու միութեան ատենի նախագահ Վեր.
Յովհաննէս Ահարոնեանի։
Կիլիկիոյ պարպումէն ետք, ընտանեօք կ'ապաստանին նախ Ատանա, ապա՝ Ալեքսանտրէթ, ուրկէ
կը տեղափոխուին Հալէպ։ Նախակրթութիւնը կը
ստանայ Հալէպի Հայ աւետարանական Բեթէլ
վարժարանի, իսկ երկրորդականը՝ Ալեփփօ գոլէճի
մէջ 1929էն 1935: 1935էն 1937 կ'ուսանի Կիպրոսի
մելգոնեան կրթական հաստատութեան վարժապետանոցի բաժինին մէջ՝ տեսուչ ունենալով Վահան
Թէքէեանը, իսկ տնօրէն՝ Դոկտ. Յակոբ Թոփճեանը։
Աւարտելէն ետք, մինչեւ 1942 կը դասաւանդէ նոյն
հաստատութեան մէջ։
Պէյրութ վերադառնալով, ան կը դառնայ British
Missionի մամլոյ կցորդ, միեւնոյն ժամանակ միջազգային եւ Հայոց պատմութիւն կը դասաւանդէ ՀԲԸՄի
Դարուհի Յակոբեան եւ Յովակիմեան-Մանուկեան
վարժարաններուն մէջ, գրեթէ 30 տարի: 1966էն կը
դասաւանդէ ՀԲԸՄի Երուանդ Հիւսիսեան հայագիտական հիմնարկէն ներս՝ դասաւանդելով Հայոց
պատմութիւն եւ Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն։
1948ին կը ստանձնէ Ռամկավար Ազատական

ունեցել եք հենց դուք, որովհետեւ դուք այն մարդիկ
էք, ովքեր առաջին հերթին շփուել են, ընդունել են,
ուղեկցել են, ճանապարհել են, բացատրել են գագաթնաժողովի մասնակիցներին, օգնել են կողմնորոշուել տեղանքում: Նրանք, ի դէմս ձեզ, տեսել
են լուսաւոր, պայծառ, ուժեղ, դրական մարդկանց
եւ ձեր աչքերում տեսել են ուժեղ, պայծառ, դրական
եւ մեծ ապագայ ունեցող երկիր: Սա է ՖՄԿ
գագաթնաժողովի եւ ձեր կատարած աշխատանքի
ամենակարեւոր արդիւնքը:
Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ նաեւ ձեր
կատարած աշխատանքի արդիւնքում Հայաստանի
Հանրապետութիւնը, ի վերջոյ, սկսել է ընկալուել

¾ç 07
Կուսակցութեան «Զարթօնք» պաշտօնաթերթի խմբագրապետի պաշտօնը, որ կը վարէ մինչեւ մահը՝ 1981:
1969ին Նիւ Եորքի միջազգային ակադեմիան Գ.
Ահարոնեանին կը շնորհէ պատուակալ դոկտորի
կոչում։ Գերսամ Ահարոնեան կը մահանայ 1981
Յունուար 20ին Պէյրութ։
Ազգային գործունէութիւն
1942ին Գերսամ Ահարոնեան կ'անդամակցի
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան։ Տարբեր
տարիներու եւ տարբեր հանգամանքներով անդամակցած է ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչութեան
եւ կեդրոնական վարչութեան։
Ահարոնեան հիմնադիրներէն է նաեւ Թէքէեան
Մշակութային Միութեան (1947):
Անդամակցած է նաեւ ՀԲԸՄի Լիբանանի
կրթական յանձնախումբին, որուն ատենադպիրը
եղած է երկար տարիներ։
Հեղինակած գիրքեր
«Մեծ երազի ճամբուն վրայ», 1964
«Յուշամատեան Մեծ եղեռնի 1915-1965» (խմբագրակից՝ Նազարէթ Թօփալեան), 1965, 1987
«Հայկական հարցի արաբ ժողովուրդի հանրային կարծիքին առջեւ», (արաբերէն) 1965
«Խոհեր յիսնամեակի աւարտին («Զարթօնք»ի
խմբագրականներու շարք», 1966
«ՌԱԿի խօսքը», 1971
«Հատընտիր խմբագրականներու», կազմեց՝
Անդրանիկ Տագէսեան, 1996
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Ուղերձ Մը Պատմութեան էջերէն
Քանի մը օր առաջ էր երբ նամակ մը ստացայ մեր
եւ մեր թերթին անկեղծ բարեկամ (միշտ բարին կամեցող), Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան հպարտ
շրջանաւարտ, Հայ Աւետարանական Գոլէճի արժանաւոր տնօրէն՝ Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանէն: Ան գրած
էր. «Առկից ՄԿՀ-ի (Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան – խմբ.) ԱՅԳ պարբերաթերթն է (1937), ուր
հրատարակուած է Գերսամ Ահարոնեանի ուղերձը, իր
շրջանաւարտութեան առթիւ (էջ 42 եւ 48)։ Կրնաք
առիթով մը գործածել ։ Հաւանաբար նախապէս գործածուած չէ. գէթ ես տեղեակ չեմ։ Արմէն»:
Աւելի լաւ առիթ մը չկար սոյն ուղերձը վերահրատարակելու քան այս մեծ մարդուն ծննդեան տարեդարձին օրը (այսօր կը զուգադիպի Գերսամ Ահարոնեանի 102րդ տարեդարձը):
Այս առիթով, մեծապէս շնորհակալ ըլլալով Դոկտ.
Իւրնէշլեանին այս գտածոն մեզի տրամադրելուն համար, մեր ընթերցողներուն կը յանձնենք մեր թուականէն 81 տարիներ առաջ գրուած ու արտասանուած
խօսքերը, որոնք աւելի քան ժամանակակից են իրենց
յոյզերով եւ որուն ընդմէջէն արդէն իսկ յստակ կը
դառնայ «Զարթօնք»ի ապագայ մեծ խմբագրին
խիզախ նկարագիրն ու կուռ գրիչի կարողութիւնները:
Խմբ.

Ազնուամեծար Տնօրէն,
Արժանապատիւ Հայր,
Յարգելի ուսուցիչներ եւ հանդիսականներ,
Բախտաւոր կը զգամ ինքզինքս այս պահուն,
շրջանաւարտ ընկերներս փոխանորդելու եւ անոնց
զգացումները ներկայացնելու պատիւը ընծայուած
ըլլալուն համար ինծի թող ներուի սակայն, եթէ
արժանաւորապէս չկարենամ թարգմանել անոնցմէ
իւրաքանչիւրին զգացումները այս հանդիսաւոր
առիթով, որովհետեւ ոչ ոք կրնայ հարազատօրէն
ճանչնալ եւ ներկայացնել իր ամէնէն մտերիմ իսկ
զգացումներն ու յուզումները: Սակայն դժուար չէ
գիտնալ թէ ինչ կը զգան ընտանիքի անդամները,
երբ կեանքի հարկադրանքին տակ կը բաժնուին
իրարմէ, գուցէ անդարձ: Ընտանիքի մը՝ որ ներդաշնակութիւն մը կը կազմէ իր անդամներուն գեղեցիկ համերաշխութեամբ, եւ որ կը կանգնի գաղափարական սրբազան գետնի մը վրայ,
յառաջադրելով իտէալ մը որ կը ձգտի ապահովել
ցեղին մշակութային նուաճումներն ու դիւրացնել
կենսական պահանջքներուն հայթայթումը:

Սիրտի անկեղծ կսկիծով մըն է անշուշտ որ կը
բաժնուինք այսօր այն յարկէն, որուն տակ տարիներ
ամբողջ վայելեցինք հայրական խնամք, ուռճացանք
միտքով, մարմինով ու բարոյականով, եւ ուր մեզմէ
մեծեր ապահովաբար իրենց լաւագոյնը ըրին պատրաստուելու համար մեծ պայքարի, իտէալի հետապընդումին եւ կեանքի դժուարութիւնները նուաճելու
վճռականութիւններով: Այժմ կանգնած կեանքի նոր
հանգրուանի մը սեմին, ուր իւրաքանչիւրը մեզմէ
պիտի հանդիսանայ առաջնորդն ու ղեկավարը իր
սեփական կեանքին, ու մանաւանդ դեռատի ու
ձեւընկալ ուրիշ կեանքերու, կը ձայնակցինք անմահն
Վարուժանի հետ, յայտնելու համար թէ՝ մեզ իրենց
հովանիին եւ շուքին տակ մեծցնողներուն հանդէպ
պարտականութեան եւ երախտագիտութեան գիտակցութեամբ, կ'ուզենք «ելլե՜լ, ելլե՜լ կեանքի դէմ»:
Կ'ուզենք կանգնիլ, առանձին դիմագրաւել կեանքի
բոլոր պատահումները, եւ գիտակցօրէն հետապնդել
այն վեհ նպատակը որ կը յառաջադրեն հաստատութիւնը, զայն հովանաւորող Միութիւնը եւ ազգը:
Գիտենք անշուշտ թէ մեր գոյութեան տխուր եւ
արտակարգ պայմաններէն յառաջացող այլասերումին եւ ձուլումին դէմ դաստիարակութեամբ
թումբ կանգնելու ասպարէզին պահանջած անթերի
պատրաստութիւնը կը պակսի մեզի, սակայն գիտենք նաեւ թէ պարտականութեան գործադրութիւնը նոյնքան կախում ունի ոգիէն, կեցուածքի
արիութենէն եւ վճռականութենէ, որքան զարգացումէն եւ պատրաստութենէն:
Օրինակը չի պակսիր մեզի: Ցարական Ռուսիան
վճռեց եւ տասնեակ տարիներ աշխատեցաւ ռուսացնել, ձուլել Կովկասահայութիւնը: Ե՛ւ օր մըն ալ՝
յուսահատ եւ ճարահատ՝ երբ Կովկասի փոխարքան
կը գոռար իր քարտուղարին թէ չեն կրնար գլուխ
հանել՝ Ռուսացումը, քարտուղարը պատասխանեց՝
«Տուէք ինծի հայ ուսուցիչին նուիրումն ու եռանդը
ունեցող ուսուցիչներ եւ ես տասը տարուան մէջ
ամբողջ Կովկասը կը Ռուսացնեմ»: Ինչ մեծ խոստովանութիւն եւ գովասանք հայ ուսուցիչին ոգիին
եւ նուիրումին:
Այսօր գաղութահայութիւնը կ'ապրի անօրինակ
պայմաններ: Ազգային գոյութեան այս հրատապ
հարցին պարտաւոր է պատասխանել հայ ուսուցիչը
առաւել քան ոեւէ ուրիշ անհատ: Եթէ անիկա կրնայ
օտարներու կողմէ ի գործ դրուած մշակութային եւ
կրթական սեղմումներուն դէմ պատնէշ բարձրացնել
եւ օր մը Թուրք, Յոյն թէ Պարսիկ պաշտօնեային
ըսել տալ այն ինչ որ տարիներ առաջ հայ ուսուցիչը
ըսել տուաւ Ցարին պաշտօնեային, այն ատեն է
միայն որ յոյս կարելի է դնել պանդուխտ հայութեան
բեկորներուն վրայ եւ վստահութեամբ նայիլ ապագային:
Հեռու մեզմէ յաւակնութիւնը՝ հարցին մօտենալու
իր համազգային տարողութեան մէջ: Վստահ եմ,
սակայն թէ իւրաքանչիւրը մեզմէ ունի պատրաստակամութիւն եւ զոհողութեան ոգի, ընելու համար
իր կարելին, բերելու համար իր համեստ սակայն
կարեւոր նպաստը՝ մեր հաւաքական ճիգին արդիւնաւորման: Չէ՞ որ կաթիլներն են որ կը կազմեն
ջուրերը: Եւ չէ՞ որ այդ ջուրերուն մաքրութիւնը կամ
պղտորութիւնը կը պայմանաւորուի կաթիլներուն
յատկութիւններով: Արդ, բաւական է որ մեզմէ իւրաքանչիւրը գիտակցի իրեն բաժին ինկող մասնիկին կարեւորութեան: Հոգ չէ, անտեսուած գիւղ մը
թող ըլլայ աշխատանքի դաշտը, կարեւորը այն չէ
թէ փայլուն չէ ասպարէզը, այլ կարեւորը այն է թէ
ինչ հունձ պիտի տայ արտը որուն սերմերը պիտի
ցանուին եւ խնամուին մեզմէ իւրաքանչիւրին կողմէ:

Իսկ ասոր համար պայման է ունենալ պարտականութեան գիտակցութիւնը: Գիտակցութիւն մը՝ որ
կը բխի տարիներու ընթացքին մեզի ընծայուած
թանկագին առիթներէն եւ մեր վրայ դրուած յոյսերուն արդար պահանջքէն:
Գաղթական հայ մանուկը կը սպասէ մեզի այսօր
օտար երկինքներու տակ, լի խոստմնալից կարելիութիւններով եւ կարողութիւններով: Մեզի ընծայւած առիթով, անկէ պիտի կերտենք մտային, ֆիզիքական, թէ բարոյական գեղեցկութիւնը կամ հայը՝
անհարազատ, ընդունակ վատասերումի եւ կորստեան: Հարցը պարզ է. դրական պատասխանը
պիտի տրուի տարիներու ընթացքին, մեզմէ ամէն
մէկուն կողմէ առանձին: Այժմ, իբր կանխազգաց
մխիթարութիւն, ունինք պատասխանատուութեան
գիտակցութիւնը, վճռականութիւնն ու զոհողութեան
ոգին եւ մինչեւ վերջը պատնէշին վրայ կենալու
պատրաստակամութիւնը:

Այս հանդիսաւոր առիթով հաճոյք մըն է մեզի՝
կարենալ յայտնել մեր երախտագիտական անկեղծ
զգացումները բոլոր անոնց որ մեր մէջ արթնցուցին
եւ զարգացուցին այդ ոգին, որ իրենց լաւագոյնը
ըրին ապահովելու համար մեր յաջողութիւնը՝
կեանքի ասպարէզին մէջ: Միտքի եւ սիրտի յարատեւ թելադրանքով մը պիտի յիշենք անսպառ
ջանքն ու աշխատանքը մեր վրայ ՀԲԸՄիութեան,
Հաստատութեան Պատուարժան Տնօրէնութեան եւ
ուսուցչական կազմին: Հրաժեշտի այս պահուն,
չենք մոռնար նաեւ ըսել մեր կրտսեր քոյրերուն եւ
եղբայրներուն, թէ իրենց հետ կապուած պիտի
մնանք յիշատակներովը այն երջանիկ պահերուն
որ անցուցինք միասին դպրոցական կեանքի ընթացքին, խաղավայրին վրայ, հանդէսներու առիթով,
կամ անհատական շփումներու միջոցին:

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð
ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 6 Սուրիահայերը Հայաստանի Մէջ Կը Տառապին Նոյն Այն Խնդիրներով, Որով
Կը Տառապին Բնիկ Հայաստանցիները...

Հարցազրոյց՝ ՀՀի մէջ սուրիական համայնքի լիկայի նախագահ, «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները
համակարգող կեդրոն» հասարակական կազմակեպութեան նախագահ Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեանի հետ
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Տարիներ առաջ, սուրական հակամարտութեան
սրումէն ետք Հայաստան տեղափոխուեցան մեծ
թիւով սուրիահայեր՝ զրկուած ըլլալով բնակարանէ, ապրուստի միջոցներէ ու աշխատանքէ:
Հայաստանի մէջ զանոնք գրկաբաց ընդունեցին:
2012 թուականի տուեալներով` Սուրիայէն Հայաստան տեղափոխուած է մօտ 20-25 հազար
սուրիահայ, որմէ այսօր մշտական բնակութիւն
հաստատած է մօտ 7 հազարը: Տարիներ առաջ
անհրաժեշտութիւն յառաջացաւ սուրիահայերու
հիմնախնդիրները համակարգող մարմին ստեղծել, որպէսզի Հայաստանի մէջ օժանդակէ ու
դիւրացնէ անոնց կեանքը՝ կենցաղային, նիւթական, առողջապահական օգնութիւն ցուցաբերելով:
Եւ ահա 2012 թուականին ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ ստեղծուեցաւ «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն» հասարակական կազմակեպութիւնը, որուն
միջոցով աշխարհի տարբեր անկիւններէ բարերարներ կրնան նուիրատուութիւններ կատարել
ու բարելաւել սուրիահայ համայնքի ներկայացուցիչներու կեանքը Հայաստանի մէջ:
«Զարթօնք»ը «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոն» ՀԿի գործունէութեան, նուիրատուութիւններու, սուրիահայերու
կարեւորագոյն խնդիրներու եւ անհրաժեշտութիւններու մասին զրուցեց ՀՀի մէջ սուրիական
համայնքի լիկայի նախագահ, «Սուրիահայերու
հիմնախնդիրները
համակարգող
կեդրոն»
հասարակական կազմակեպութեան նախագահ
Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեանի հետ:

- Պարոն Բարսեղեան, խնդրեմ, կրնա՞ք ներկայացնել կեդրոնի ստեղծման պատմութիւնը,
առաքելութիւնը, այս տարիներու ընթացքին ծաւալած գործունէութիւնը:
- Շնորհակալութիւն հարցազրոյցի համար: Հայաստանի մէջ սուրիահայերու մեծ ներգրաւուածութիւնը կապուած է սուրիական թնճուկի հետ: 2012
թուականին, երբ սկսաւ սուրիական թնճուկը շիկանալ, մեծ թիւով սուրիահայեր իրենք իրենց գտան
Հայաստանի մէջ: Շատերը անօգնական էին,
կարիք ունէին օգնութեան, եւ առաջին օգնականը

Սփիւռքի նախարարութիւնն էր: Մեծ թիւով
սուրիահայեր, որոնք տարբեր խնդիրներ ունէին,
դիմեցին Սփիւռքի նախարարին: Այդ ժամանակ
նախարարութեան մէջ նախկին նախարար Հրանուշ Յակոբեանի կողմէ հաւաք կազմակերպուեցաւ
ու ստեղծուեցաւ սուրիահայերու հիմնախնդիրները
համակարգող կեդրոնը: Մարմինը պիտի աշխատէր
Սփիւռքի նախարարութեան հովանիին ներքոյ՝ օգնութիւն ցուցաբերելու այստեղ գտնուող սուրիահայերուն: Օգնութիւնը տարբեր ոլորտներու մէջ կ'իրականացուի՝
առողջապահական,
կենցաղային,
կացարանային, աշխատանքի տեղաւորելու եւ այլն:
Սփիւռքի նախարարութիւնը անցած տարիներուն
ընթացքին մօտ 25-26 ցուցահանդէս-վաճառք
կազմակերպած է, ինչ որ մասնակիցներուն բաւական օգտակար եղած է: Սուրիահայերը իրենց
ձեռքի աշխատանքները, ուտեստները կը ցուցադրէին ու կը վաճառէին:
- Տուեալներ ունի՞ք, թէ այսօր քանի՛ սուրիահայ
կը բնակի Հայաստան:
- Անցած 5-6 տարիներուն ընթացքին 20-25
հազար սուրիահայ եկած է Հայաստան, բայց հիմա
յստակ հաշուարկ չեմ կրնար ըսել, որովհետեւ չունիմ: Կ'ենթադրեմ, որ հիմա 7-8 հազար սուրիահայ
կայ Հայաստանի մէջ մշտական բնակութեան:
Շատ ընտանիքներ կան, որոնց ամուսինները դուրսը կ'աշխատին, երկու-երեք ամիսը մէկ անգամ կու
գան-կ'երթան: Սուրիահայերու խնդիրին վերաբերեալ յիշարժան է ընդգծել առողջապահական մասը,
ուր պետութիւնը իր առիւծի բաժինը ունի: Անցած
տարիներուն ընթացքին բոլոր սուրիահայերը
իրենց առողջական խնդիրները հիմնականօրէն
պետական պատուէրի շրջանակին մէջ լուծած են՝
առողջապահութեան նախարարութեան աջակցութեամբ: Վերջին երկու տարուան ընթացքին Իզմիրլեան բարեսիրական ֆոնտի հետ միասին նոր
ծրագիր կեանքի կոչած ենք. բարեսիրական ֆոնտը
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հետ միասին կ'աջակցի
սուրիահայերու առողջական խնդիրներուն՝ Իզմիրլեան հիւանդանոցի միջոցով: Հիւանդանոցին մէջ
մերթ անվճար, մերթ մեծ զեղչով օգնութիւն կը
ցուցաբերուի սուրիահայերուն:

- Հայաստան բնակող սուրիահայե՞րը կեդրոն
կը դիմեն, թէ դուք կը հաշուարկէք զանոնք ու
ըստ այդմ օգնութիւն կը ցուցաբերէք:
- Անշուշտ, մեզի կը դիմեն: Մեր կեդրոնի
հիմնական գործունէութիւնը բարեսիրական նուիրատուութիւնները բաժնելն է: Մենք օգտակար կը
դառնանք նաեւ ուսանողներուն: Սուրիահայ ուսանողներու համալսարանական ծախսերը կը հոգայ
նաեւ կառավարութիւնը, Կիւլպենկեան ֆոնտը եւ
Հայ բարեգործական ընդհանուր միութիւնը: Այդ
բոլոր հարցերը կը համակարգէ մեր կեդրոնը:
Նուիրատուութիւններու մեծ մասը մեր միջոցով կը
փոխանցուի սուրիահայերուն: Անոնք կրնան ըլլալ
սնունդի տեսքով, առողջաբանական պարագաներու եւ հագուստի տեսքով: Մենք կը զանգենք
սուրիահայ կարիքաւոր ընտանիքներուն, որպէսզի
գան ու ստանան իրենց հասանելիք օգնութիւնը:
Կ'ուզեմ ընդգծել, որ մեր կեդրոնի գոյատեւման
գործին մէջ իր մեծ աւանդը ունի Հայ բարեգործական
ընդհանուր միութիւնը: Ստեղծման առաջին օրէն,
Հայ բարեգործական ընդհանուր միութիւնը Ալեք
Մանուկեան փողոցի վրայ մեզ գրասենեակ տրամադրեց, ուր երկար ժամանակ աշխատեցանք:
Վերջին երկու տարին տեղափոխուած ենք այս նոր
գրասենեակը, որ դարձեալ տրամադրուած է Հայ
բարեգործական ընդհանուր միութեան կողմէ:
Շէնքին մէջ կայ յատուկ բաժին, ուր սուրիահայերուն
համար բժշկական օգնութիւնը անվճար է: Այդտեղ
կան տարբեր մասնագէտներ՝ սրտաբան, մանկաբոյժ, ակնաբոյժ, կնախտաբան:
- Այսօր սուրիահայերը հիմնակարօրէն ինչի՞
խնդիր ունին: Ձեր ուսումնասիրութիւնները ի՞նչ
ցոյց տուած են: Ո՞ր խնդիրները կը գերակշռեն:
- Այն ինչ մեզի ետ կը պահէ ՀՀ ոեւէ այլ քաղաքացիէ, բնակարանային հարցն է: Սուրիահայերը
Հայաստանի մէջ կը տառապին նոյն այն խնդիրներով, որով կը տառապին բնիկ հայաստանցիները:
Սուրիահայ ածականը արդէն շարքէն դուրս կու
գայ, աւելորդ է, որովհետեւ մենք բոլորս ՀՀ քաղաքացի ենք, Երեւանի գրանցում ունինք: Բոլոր
այդ խնդիրներուն կը գումարուի բնակարանային
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 6 Սուրիահայերը Հայաստանի Մէջ Կը Տառապին Նոյն Այն Խնդիրներով, Որով
Կը Տառապին Բնիկ Հայաստանցիները...

Հարցազրոյց՝ ՀՀի մէջ սուրիական համայնքի լիկայի նախագահ, «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները
համակարգող կեդրոն» հասարակական կազմակեպութեան նախագահ Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեանի հետ
¾ç 04
հարցը, որ մեզի քիչ մը ետ կը պահէ հայաստանցիներէն:
- Սուրիահայերու ֆինանսական դրութիւնը
ի՞նչպէս է Հայաստանի մէջ:
- Անոնք Հայաստանի մէջ տարբեր ոլորտներու
աշխատանքներ կ'ընեն, ունինք տարբեր մասնագէտներ՝ ոսկերիչներ, բժիշկներ, ճարտարապետներ,
վերջին շրջանին շատ տարածուած է նաեւ սուրիական խոհանոցը: Աւելորդ կը համարեմ ընդգծել, թէ
ինչպիսի՛ դժուարութիւն ունի ՀՀ քաղաքացին
ապրուստը վաստակելու համար: Այդ բոլոր դժուարութիւնները սուրիահայերն ալ ունին: Բնակարանային վարձը շատ ծանր կը նստի: Տարբեր
բարեսիրական կազմակերպութիւններ կը փորձեն
այս հարցով օգտակար ըլլալ: Սկիզբը ունէինք
«Հալէպ թաղամաս» ծրագիրը, որուն համար այդ
ժամանակ հող տրամադրուեցաւ, սակայն վերջնական արդիւնքի չհասանք: Օդի մէջ մնաց ծրագիրը:
- Նոր կառավարութեան հետ քննարկա՞ծ էք
այդ կիսատ մնացած ծրագիրներու շարունակականութեան հարցը:
- Ի հարկէ քննարկած ենք, կը համագործակցինք:
Սփիւռքի նոր նախարարին հետ նոյնպէս քննարկում
ունեցած ենք, մեր խնդիրները ներկայացուցած
ենք, որոշ խոստումներ ունինք արդէն: Շատ սերտ
համագործակցութիւն կայ: Նոր կառավարութենէն
բարին կ'ակնկալենք:
- Հայաստանի մէջ քանի՞ սուրիահայ բնակարանի խնդիր ունի եւ անոնցմէ քանի՞ն բնակարան
ստացած է այս տարիներուն ընթացքին:
- Խիստ կարիքաւոր ընտանիքներ ունինք, որոնց
թիւը մօտ 200 է, կ'ապրին ծանր պայմաններու մէջ,

մասնաւորաբար հանրակացարաններու մէջ: Երբեմն նուիրատուներ կ'ունենանք, որոնք որեւէ ձեւով օգտակար կ'ըլլան այս մարդոց: Բայց սա շատ
քիչ է: Այն շերտը, որ իր միջոցներով յաջողած է
տուն գնել, կառուցել մինչեւ սուրիական թնճուկը,
շատ քիչ է: Ըսեմ, որ սուրիահայերու հիմնական
մասը դեռեւս վարձով կը բնակի ու օրուան
աշխատավարձով կը վճարէ այդ վարձը:

- Ձեր կեդրոնը ֆինանսական աջակցութիւն
կը ցուցաբերէ՞:
- Ֆինանսական օգնութիւն կը ցուցաբերենք
հիմնականօրէն զայն տուող կողմի մասնակցութեամբ: Մենք հիմնականօրէն ուտեստեղէնի եւ
հագուստեղէնի ձեւով օգնութիւն կը տրամադրենք:
Նախապատուութիւնը կը տրուի աւելի կարիքաւոր
ընտանիքներուն, որուն համար շատ յաճախ
խնդիրներ կ'ունենան: Կը պատահի, որ նուիրատուն
կ'ըսէ՝ ես միայն 50 ընտանիքի կարիքը կրնամ
հոգալ: Թէ այդ 200 ընտանիքէն ո՞ր 50ը պէտք է
ընտրենք, որպէսզի միւս 150ը չըսէ՝ իսկ մե՞նք:
- Ձեր նշած այդ խիստ կարիքաւոր ընտանիքները Սուրիոյ մէջ ամէն ինչ կորսնցուցած,

այստեղ զերոյէն սկսած ընտանիքնե՞րն են, թէ
կան նաեւ սուրիահայեր, որոնք իրենց պիզնեսը
յաջողած են թէկուզ փոքր ծաւալով, բայց
փոխադրել Հայաստան:
- Եթէ ըսեմ, որ Հայաստանի մէջ 7-8 հազար
սուրիահայ ընտանիքէն ամէն մէկը իր ուրոյն պատմութիւնը ունի, հաւատացէք: Անոնք, այո՛, եկած են
ու զերոյէն սկսած: Օրինակ, ընտանիքներ կան,
որոնք այդտեղ՝ Սուրիոյ մէջ սնունդի հետ ընդհանրապէս կապ չեն ունեցած, եկած են այստեղ փոքրիկ
տեղ մը ապահոված են, սենտուիչէն սկսած ու կամաց-կամաց յառաջացած են: Հիմա արդէն ճաշարան ունին: Ամէն ընտանիք առանձին պատմութիւն
ունի:
- Հայաստանի մարզերուն մէջ կա՞ն սուրիահայեր, օգնութիւններէն կ'օգտո՞ւին:
- Այո՛, անշուշտ, իրենք կապուած են Երեւանի
հետ, Կիւմրիէն, Վանաձորէն որեւէ ատեն կու գան,
օգնութիւն կը ստանան: Արցախի մէջ ալ ունինք
սուրիահայեր:
- Վերջին շրջանին՝ կապուած Հայաստանի
մէջ իրավիճակի փոփոխութեան հետ, սուրիահայեր տեղափոխուա՞ծ են Հայաստան:
- Յստակ օրինակ կը դժուարանամ տալ, բայց
որոշ ընտանիքներ աւելի գործնական քայլերու
ձեռնարկած են այս ուղղութեամբ, որովհետեւ շատ
հայ ընտանիքներ համոզւած են, որ իրենց վերջին
հանգրուանը այստեղ պէտք
է ըլլայ: Այս տեղաշարժը դրական ազդակ հանդիսացած է
սուրիահայերու համար:
-Շնորհակալութիւն հարցազրոյցի համար:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանը 900,000 Տոլար Նուէր Կը Ստանայ Ուաշինկթընէն
Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանը կը
տեղեկացնէ, թէ 3 Հոկտեմբեր թուակիր նամակէ մը
իմացած է, թէ Միացեալ Նահանգներու Միջազգային զարգացման հիմնարկի հովանիին տակ գործող
Արտերկրի ամերիկեան վարժարաններու եւ հիւանդանոցներու վարչութիւնը որոշած է 900,000
տոլարի յատկացում մը կատարել համալսարանին՝
իրականացնելու համար համալսարանի ընկերային
գործարարութեան «Նաճարեան» կեդրոնը ամբողջանցնելու ծրագիրը։
Գումարը պիտի տրամադրուի Ճորճ եւ դոկտ.
Քերոլան Նաճարաններուն կողմէ համալսարանին
նուիրուած երկու շէնքերէն մէկուն նորոգութեան եւ
արդիականացման, զայն նշեալ կեդրոնին վերածելու համար։
Արտերկրի ամերիկեան վարժարաններու եւ հիւանդանոցներու վարչութիւնը նախապէս 999,000
տոլարի նուիրատուութիւն մը կատարած էր՝ Նաճարեաններու նուիրած շէնքերէն առաջինը նորոգելու եւ զայն ուսանողական գիշերօթիկի մը վերածելու համար։

«Նաճարեան» կեդրոնին նպատակն է՝ Հայաստանի մէջ ընկերային բարեփոխումներ քաջալերել,
կրթական եւ ստեղծագործական շարք մը ծրագիրներու ընդմէջէն։
Համալսարանի տնօրէն դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրէղեան իր երախտագիտութիւնը յայտնեց «Նաճարեան» կեդրոնի ծրագիրը ամբողջացնելու
համար Արտերկրի ամերիկեան վարժարաններու
եւ հիւանդանոցներու վարչութեան կատարած այս
յատկանշական աջակցութեան համար, որ պիտի
նպաստէ երկրին՝ «ընկերային հարցերը լուծողներու
ապագայ սերունդի կերտումին»։
Իր կարգին, համալսարանին փոխտնօրէնի օգնական Անահիտ Օրդեան կը նշէ, թէ այս նորագոյն
աջակցութեամբ, Արտերկրի ամերիկեան վարժարաններու եւ հիւանդանոցներու վարչութեան կողմէ
համալսարանին կատարուած նուիրատուութեան
գումարը կը հասնի շուրջ 14 միլիոն տոլարի։
Համալսարանին եւ Արտերկրի ամերիկեան
վարժարաններու եւ հիւանդանոցներու վարչութեան
միջեւ կապերը սերտ պահելու նպատակով, համա-

լըսարանին ներկայացուցիչները անցեալ ամիս
մասնակցած էին մայրաքաղաք Ուաշիկթընի մէջ
տեղի ունեցած կազմակերպութեան տարեկան
խորհրդաժողովին։
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ºñ»õ³Ï³Û»ó¿ùª ûñ ó»ñ»Ïáí, ³Û¹ ³Ù³ÛÇ »õ
á×ñ³·áñÍÝ»ñáõÝ µá°ÛÝÁ »ÕáÕ Ã³Õ³Ù³ë¿Ý
Ù³ñ¹ ãÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏÇñ ³ÝóÝÇÉ... Ù³Ý³õ³Ý¹
[³ÝáÝó] ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »ÕáÕ ÷áÕáóÝ»ñÁª
Ë³Õ³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÁ [Ï³Ý], áõñ
·³ÛÉ³ÝÙ³Ý ßáõÝ»ñáõÝ íáÑÙ³ÏÝ»ñÁ ÏÁ íըËï³Ý: ÒÇ³õáñÝ»ñÁ Ñ³½Ç°õ ÏñÝ³Ý ³ÝóÝÇÉ
³ÝáÝó Ï³ï³ÕÇ Û³ñÓ³ÏáõÙÝÝ»ñ¿Ý... »ëª ÷áùñ
É³Ïáï ÙÁ, ·Çß»ñáí åÇïÇ »ñÃ³Ù ³ÝóÝÇÙ ³Û¹
³Õµ³Ýáó¿Ý, »õ ³å³ª Å³Ù ÙÁ »õë ù³É»Éáí,
å³ñï¿½Ý»ñÁ »½ñ»Éáí, åÇïÇ Ñ³ëÝÇÙ Ù»ñ
áñµ³ÝáóÇÝ å³ñï¿½Á... ³Û¹ ù³°ÍÁ ù³ÝÇ¯
ù³ÝÇ¯ ³Ý·³ÙÝ»ñ ÕñÏ³Í ¿ ½Çë ³Û¹ Ó»õáí Ýá°ÛÝ
å³ñï¿½Á...: ºë ³é³Ýó ¹áÛ½Ý í³ËÇ ÏÁ Ý»ïõ¿Ç áï³µáåÇÏ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³Û¹ íï³Ý·³õáñ
³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõÝ, ù³ÝÇ áñ å³ñï¿½Á Ù¿°Ï
Å³Ù å³Ñ³ÏáõÃÇõÝ ÁÝáÕÇÝ Ñ³ó ÙÁ Ïáõ
ï³ÛÇÝ... »ë ³Û¹ Ù¿°Ï Ñ³óÇÝ ëÇñáÛÝ... ëÇñáí ÏÁ
Ý»ïáõ¿Ç ³Û¹ ³ñÏ³ÍÝ»ñáõÝ:
²éÇ ïáÙë³ÏÁ »õ Ý»ïáõ»ó³Û, ·Çß»ñ³ÛÇÝ
Ë³õ³ñÇÝ ï³Ï, Ñ³Ûáõ¯Ý §ûñ¿Ýù¿Ý ¹áõñë¦ Ý»ïõ³Í »õ ÙÇ°ßï Ù³Ñáõ³¯Ý »ÝÃ³Ï³Û ûñ»ñáõ¯Ý...
»°ëª Ù¿Ï Ñ³ïÇÏë Ù»ñ ·»ñ¹³ëï³Ý¿Ý áÕç ÙÝ³ó³¯Í... Ññ³Ù³Ý³õÝ îÇÏ. ²ñáõë»³ÏÇÝ... Ï¿ë
·Çß»ñáõ³Ý ³Û¹ á×ÇñÝ»ñáõÝ ë³ÝÓ³ñÓ³ÏáõÃ»³Ý ÙÇçáóÇÝ, ÙÇÝ³°Ïë, §²ëïáõÍáÛ ³å³õÇÝ³Í¦ Ï'³ÝóÝÇÙ ä³å ¿É ²ÝÃ³ùÇ¿Ý, Ï'áõÕÕáõÇÙ
Ë³Õ³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ Ï³ÙáõñçÁ »õ µ³½Ù³ÃÇõ
Ï³ï³ÕÇ ßáõÝ»ñáõÝ Ñ³ãáóÝ áõ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ
Ñ»·Ý»Éáí, Ï'³ÝóÝÇÙ ³Ù³ÛÇ¯ å³ñï¿½Ý»ñáõÝ
ùáí»ñ¿Ý, áõñ ÙÇ°ÙÇ³ÛÝ á×ÇñÇ Ã³·³õáñáõÃÇõÝ
Ï'ÇßË¿... ÏÁ Ñ³ëÝÇÙ Ù»ñ áñµ³ÝáóÇÝ å³ñï¿½Á,
áõñ ·Çß»ñáõ³Ý óáõñï ÑáíÇÝ ï³Ï, µ³ñÓñ
å³ïÇÝ íñ³Û Ï»ó³Í, ÇÙ ÝÙ³Ýë ÁÝÏ»ñ ÙÁ ÏÁ
ÑëÏ¿, áñå¿ë½Ç ·áÕ ã·³Û... »õ ³°Û¹ áÕáñÙ»ÉÇÝ
...Ù¿Ï Å³Ùáõ³Ý Ñ³Ù³ñ åÇïÇ ëï³Ý³Û ...
ÙÇ³ÛÝ Ù¿°Ï Ñ³°ó...: Î'áõÕÕáõÇ¯Ù îÇÏ. Ù»Í³½ûñ
µéÝ³å»ïáõÑÇ ¾ÉÙ³ëïÇÝ íñ³ÝÁ »õ ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ù
îÇÏ. Ù»Í³½ûñ ùñáçÁ ïáÙë³ÏÁ... »õ ³Û¹
³ÝÇñ³õ ù³°ÍÁ, ÷áË³Ý³Ï Áë»Éáõ áñª §ïÕ³ë,
Ýëï¿¯, ùÇã ÙÁ ßáõ¯Ýã ³°é...¦, Ï'Áë¿ª §·Ý³° »ï¦...:
Æ¯Ýã ³Å³Ý ³åñ³Ýù, Ç¯Ýã ó³Í ëïñáõ¯Ï, áñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å ·áõÃ Áëáõ³ÍÁ µáÉáñáíÇÝ ù³ñ³ó³Í ¿,
Ñ³ñóÝáÕ ãÏ³Û Ã¿ ³ñ¹»ûù, ³ÝûÃÇ »±ë, Ûá·Ý³Í
»±ë, »õ Ï³Ù ·³õ³Ã ÙÁ çáõñ ã»±ë áõ½»ñ... ³ÛÉª
§»°ï ¹³ñÓÇñ¦:
ÀëÇ Çñ»Ý Ã¿ »ë Ù¿Ï Å³Ù å³Ñ³Ï åÇïÇ
Ï»Ý³Ù, áñå¿ë½Ç Ñ³ó ÙÁ ëï³Ý³Ù...ª §Ç±Ýã,
Ù»Ýù Ù»ñ å³ñï¿½ÇÝ ïÕáóÙ¿Ý ½³ï, áõñÇßÇÝ
å³Ñ³Ï ã»Ýù Ï»óÝ»ñ »õ Ã¿ ³É, ³Û¹ ïáÙë³ÏÇÝ
Ù¿ç ùáÛñë ÏÁ ·ñ¿ áñ Ñ³óÇÝ ËÝ³ÛáÕáõÃÇõÝ Áñ¿,
í³ÕÁ Ñ³ó ãÏ³Û »õ ¹áõÝ å³Ñ³Ï Ï»Ý³±É Ï'áõ½»ë,
áñå¿ë½Ç Ù»°ñ ïÕáó Çñ³õáõÝùÁ áõï»±ë¦, Áë³õ:
ÀëÇ Çñ»Ý, áñ »ë ³Û¹ù³Ý ù³É»É¿ë »ïù »°ï
ãåÇïÇ ¹³éÝ³Ù, ÙÇÝã»õ áñ ëï³Ý³Ù ³Û¹ Ù¿°Ï
Ñ³óÁ... »õ Ï»ó³Û, ÙÇÝã»õ áñ å³ïÇÝ íñ³Û
Ï»óáÕ ïÕ³Ý Çñ Å³ÙÁ Éñ³óÝ¿ »õ »ë ¹áõñë
Ý»ïáõ»Éáí, »É³Û å³ïÇÝ íñ³Ý, ëÏë³Û å³Ñ³ÏÇ
å³ßïûÝÇÝ: êÏë³Û åáé³Éª §áõÉ¿ù ¿¯Û ²ÑÙ¿ï,
¿×¿ Ñ³ñ³ÙÇ... ×Çåû Ù³ñÃÇÝÇ¦ (²ÑÙ¿ï, ·áÕÁ
»Ï³õ, Ù³ñÃÇÝÁ µ»ñ)...»õ í»ñç³å¿ë ïÇñ³ó³Û
³Û¹ å³ßï»ÉÇ Ï»Ýë³Ï³Ý Ñ³óÇÝ:
²éïáõÝ, ³Û¹ ßáõÝ ß³Ýáñ¹ÇÝ, ³°Û¹ ù³ÍÁ, Çñ
íñ¿ÅÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÝÓÙ¿ª Ë»Õ× áÕáñÙ»-

ÉÇ¿ë..., Ó»éùë ïáÙë³Ï ÙÁ ïáõ³õ, Áë³õª §ùñáçë
ï³°ñ¦: ²éÇ ³Û¹ Ù³Ñ³í×Çé ïáÙë³ÏÁ, áñáõÝ
Ù¿çª Çµñ Ã¿ »°ë Ï³Õ³ÙµÇ ï»ñ»õ ÙÁ ·áÕó³Í »Ù,
³Ýáñ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿° å³ïÅáõÇÙ...: àõñ»ÙÝ,
íñ³Ý ³É ·áÕÇ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³Ýù Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ
³Ý·³Ù ³ÝÇñ³õáõÃ»³Ùµ, »õ ³Ù¿Ý³½ûñ îÇÏ.
²ñáõë»³ÏÁ, ³é³°Ýó ³ÙãÝ³Éáõ, ³é³°Ýó ËÕ×³Éáõ, ³é³°Ýó ²ëïáõÍÙ¿ í³ËÝ³Éáõ¯... ½Çë »ñ»ù
ûñ ½ñÏ»ó ³Û¹ íïÇï ëÝáõÝ¹ Ñ³ó¿ë...: ´³Ûó
³ÕçÇÏÝ»ñÁ ï»ëÝ»Éáí ³Ûë ³Ý½·³ÙáõÃÇõÝÁ,
³Ù¿Ý Ù¿ÏÁ Çñ Ñ³ó¿Ý ÷áùñ å³ï³é ÙÁ ÷ñóÝ»Éáí, ½Çë ³ÝûÃáõÃ»Ý¿ ³½³ï»óÇÝ...: ²ëÇÏ³
ÁÝáÕÁ Ý³ËÏÇÝ å³ïáõ»ÉÇÇ ÙÁ ïÇÏÇÝÁ, áñ
ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û Ù»ñ å³ßï³ÙáõÝùÇÝ ³ï»Ý
Ù³ëÝ³õáñ ³ÕûÃùÝ»ñ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ñ... ÇÝãå¿ë
áñ Ù»°ñ µ³ñÇ¯ ËÕ×³ÙÇï Ñ³ÛñÇÏÁ... ²Ñ³ñáÝ
å³ïáõ»ÉÇÝ...:
...[²Ý·³Ù ÙÁ, ³Ý] ³Û¹ ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û ³ÕûÃù¿Ý »ïù, Çñ ß³µÃáõ³Ý ï»Õ»ÏáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï Ï³ï³Õ³Í íÇ×³Ï ÙÁ ëï³Ý³Éá¯íª §µ»ñ¿ù ³°Û¹ ³Ý½·³Ù ·á°Õ ³ÕçÇÏÁ »õ
Ç°ñ ·áÕûÝÁ¦ [Ï³Ýã»ó]: ¶áÕûÝÁª å½ïÇÏ ùë³ÏÇÝ
Ù¿ç ³°÷ ÙÁ óáñ»Ý ¿ñ: ²ÕçÇÏÁª 16-17 ï³ñ»Ï³Ý
- ÷áùñÇÏ »Õµ³Ûñ ÙÁÝ ³É áõÝ¿ñ Ñ³½Çõ í»°ó
ï³ñ»Ï³Ý - óáñ»Ý Éáõ³ó³Í Å³Ù³Ý³Ï ³÷ ÙÁ
óáñ»Ý ·áÕÝ³Éáí, ÷áùñ ùë³ÏÇÝ Ù¿ç ¹ñ³Í ¿ñ »õ
»ÕµûñÁ ïáõ³Í ÙÇçáóÇÝ µéÝáõ³Í ÁÉÉ³Éáí,
³ÝÙÇç³å¿ë å³ïáõ»ÉÇÇÝ Û³ÝÓÝ³Í ¿ÇÝ ½Ç°Ýù:
Ø»°ñ å³ïáõ»ÉÇ Ñ³ÛñÇÏÁ, ÷áË³Ý³Ï Ý»ñáÕ³ÙըïáõÃ»³Ùµ Ï³Ù Ëñ³ïáí ½ÇÝù áõÕÕáõÃ»³Ý
Ññ³õÇñ»Éáõ... Ãñù»ñ¿Ý É»½áõáí »õ Ï³ï³Õ³Í
íÇ×³Ïáí Ññ³Ù³Û»óª §Ï»ÃÇñÇÝ ßáõ° íÇÅï³ÝëÁ½,
½³ÉÁÙ ùÁ½Á åáõñ³Û³... åáõ° ½³ÉÁÙ, í¿ íÇ×ï³ÝëÁ½ ùÁ½, åáõÕï³ »Áù³ñÇù¿Ý, ßáõ° ù»ë¿ï¿ùÇ ã³É³ñ³ù, ù»ÝïÇ ù³ñï³ßÁÝ³ í»ñïÇÛÇ
í³ùÁÃ ÃáõÃáõÉÙáõß ïÁñ, í¿ Ç÷ñ¿Ã ³É¿Ù Çãáõ°Ý,
ù»ÝïÇÝÇ ëáù³Õ³ ³Ã³×³ÛÁÙ... ½Áý³ñÁÝ
¿ÉåÇë¿ëÇÝÇ í¿ åÇñ Ã»ÉÇë Ï¿ÛïÇñ¿ñ¿ù ëáù³Õ³
åÁñ³ùÁÝ¦ (µ»ñ¿°ù ë³ ³ÝËÇÕ× »õ ³Ý½·³Ù
³ÕçÇÏÁ Ñáë: ²Ûë ³ÝËÇÕ× »õ ³Ý½·³Ù ³ÕçÇÏÁ
óáñ»Ý Éáõ³Éáõ ³ï»Ý, ³Ûë ùë³ÏÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ
óáñ»ÝÁ ·áÕÝ³Éáí, Çñ ÷áùñ »Õµûñ ïáõ³Í
ÙÇçáóÇÝ µéÝáõ³Í ¿... áñå¿ë½Ç ûñÇÝ³Ï ÁÉÉ³Û
áõñÇßÝ»ñáõÝ ½ÇÝù ÷áÕáó åÇïÇ Ý»ï»Ù:
Ð³Ý»ó¿ù Çñ íñ³Û¿Ý Ñ³·áõëïÝ»ñÁ »õ Ã»ÉÇë ÙÁ
Ñ³·óÝ»Éáí, ÷áÕáó Ý»ï»ó¿ù...) Ññ³Ù³Û»ó:
ºñµ Ë»¯Õ× ³ÕçÇÏÁ ÏÁ Ù»ñÏ³óÝ¿ÇÝ »õ ½ÇÝù
ÙÇ³°ÛÝ Ã»ÉÇëáí å³ï³Í, ÷áÕáó ÏÁ Ññ¿Ç¯Ý...
í³ÛÝ³ëáõÝ ÙÁ ÷ñÃ³õ... å½ïÇÏ »Õµ³ÛñÁ Ïáõ
É³ñ, ÏÁ ×ã³ñ, ·»ïÇÝÝ»ñÁ ÏÁ Ý»ïáõ¿¯ñ..., ùñáçÁ áïù»ñáõÝ ÏÁ åÉÉáõ¿ñ... ëñï³×ÙÉÇÏ ï»ë³ñ³Ý: Ø»Ýù Éáõ¯é áõ ÙáõÝç, ¹áÕ³Éáí ³Ï³Ý³ï»ë
Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝù ³Ûë ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ³ÙûÃ³ÉÇ
ï»ë³ñ³ÝÇÝ: ²ÝÏ³ñáÕ ¿ÇÝù ³Û¹ Ù»ñ Ë»Õ×
ùáÛñÇÏÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ³Ù¿Ý³½ûñ »õ Ù»Í
³õ³½³Ï³å»ï Ñ³ÛñÇÏÇÝ ¹ÇÙ³ó: îáåñ³ÏÝ»ñáí áëÏÇ ·áÕóáÕÇÝ Û³ñ·³Ýù áõ å³ïÇõ
Ï³ñ... ÇëÏ ÙÇ³°ÛÝ ³÷ ÙÁ óáñ»Ý ·áÕóáÕÇÝª
÷áÕáó íéÝï»Éáõ å³ïÇÅ:
ÂùÝ»°Ù íñ³¹ ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ¹³ñáõÃÇõ¯Ý...:
²Ûëûñ ×Çßï í³ÃëáõÝ ï³ñÇÝ ³Ýó, »ñµ ·ñÇ
Ï'³éÝ»Ù ³Ýó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÝ»ñë, ³ãùÇë ³é³ç
³ÝçÝç»ÉÇ ÏÁ ÙÝ³Ý Ýá°ÛÝ ³Û¹ ³ÕÇáÕáñÙ ×Çã»ñÝ
áõ Ù»ñ Ñ³ÛñÇÏÇÝ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ...:
º°ë ³É Ñ³ÛñÇÏÇÝ ½³ÛñáÛÃ¿Ý ³ÝÙ³ëÝ åÇïÇ

ãÙÝ³ÛÇ...: ²Ûë ¹¿åù¿Ý ÙÇù³ÝÇ ß³µ³Ã »ïù,
½Çë ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ïáõÝ¿Ý Ñ³Ý»Éáí, ÙÇç³Ï
ïÕ³ùÝ»ñáõÝ ïáõÝÁ ¹ñÇÝ: Ê³Ý åáõÉÕáõñ...
³ÛÝ ûñÝ ³É ³éïáõÁÝ¿ ÙÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ, Ñ³ÛñÇÏÇÝ Ñ»ï ³Ý¹³¹³ñ í³½í½»Éáí, »ñµ ÇñÇÏáõÝÁ
áñµ³Ýáó ¹³ñÓ³Ûª áñ»õ¿ áõï»ÉÇù ã¿ñ ÙÝ³ó³Í
»õ »ë Ûá·Ý³Í áõ ³ÝûÃÇ, Ýáñ µÝ³Ï³ñ³Ý ·³óÇ,
ÙÃáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ý·Çï³Ïó³µ³ñ áïùë ¹å³õ
ùÝ³óáÕ ïÕáõ ÙÁ ·ÉËÇÝ: ²ÝÇÏ³ ½³Ûñ³ó³Í
Ý»ïáõ»ó³õ íñ³ë, ëÏë³õ ½Ç°ë Ñ³ñáõ³Í»É »õ
Ï'áõ½¿ñ ½Çë Ë»Õ¹»É... ³ÛÉ»õë áõñÇ°ß ×³ñ ãáõÝ»Ý³Éáí, Ù¿çù¿ë ù³Ï»óÇ »ñÏ³Ã¿ ×³ñÙ³Ý¹áí
½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ·ûïÇë »õ ½ÇÝù Ñ³ñáõ³Í»óÇ...
áõ ·ÉáõË[Á] ×»Õùáõ»ó³õ, ³ñÇõÝÁ ÑáëÇÉ ëÏë³õ...
Ù»ñ Ø³ñÇ³Ù Ù³ÛñÇÏÁ íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí Ù»½
µ³ÅÝ»ó£ îÕ³Ý ï³ñ³õ, ·ÉáõËÁ Éáõ³ó, ³ñÇõÝÁ
Ï»óáõó, í»ñç³å¿ë ÇÝÏ³Ýù ùÝ³ó³Ýù...: ´³Ûó
Ù»ñ Ù³ÛñÇÏÁ, ³ñ»õÁ ãÍ³·³Í, ·³ó³Í »õ
Ù³ïÝ³Í ¿ »õ ·³Éáí ÇÝÍÇ Áë³õ Ã¿ å³ïáõ»ÉÇÝ
ßáõïáí ù»½Ç Ï'áõ½¿... ³é³Ýó Ï³ëÏ³Í»Éáõ
Ù³ïÝáõ»Éáõë Ù³ëÇÝ í³½»óÇ í³ñÇ ïáõÝ »õ
ûýÇëÇÝ ¹áõéÁ ½³ñÏÇ, ÙÇÝã Ñ³ÛñÇÏÁ ½Ç°ë ï»ëÝ»Éáí ³ÝÙÇç³å¿ë ûÓÇù¿ë ³Ùáõñ ÙÁ Ï³éã»ó³õ
»õ Çñ ³ñÍ³Ã³å³ï Ë³ñ³½³ÝÁ ³éÝ»Éáí...
Û³ñÓ³Ï»ó³õ ÇÙ íñ³ë... Ï³ñÍ»ë Ã¿ »°ë ÁÉÉ³ÛÇ
Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ç³ñ¹³ñ³ñÁª ¾Ýí¿ñ,
Â³É³³Ã, ä¿Ñ³¿ïïÇÝ Þ³ùÇñ, Ö»Ù³É Ï³Ù
îáù. Ü³½ÁÙÁ »õ µ³ÏÇÝ Ù¿ç ëÏë³õ ³Ý·Ãûñ¿Ý
Ñ³ñáõ³Í»É ½Çë ... ³é³Ýó Ñ³ßáõ»Éáõ Ã¿ Ù³ñÙÝáÛë á±ñ Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ Ñ³ñõ³ÍÝ»ñÁ... ÙÇÝã»õ áñ Ë³ñ³½³ÝÁ Ïáïñ³õ »õ
³ÕçÇÏÝ»ñÁ íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí ½Ç°ë Çñ Å³ÝÇùÝ»ñ¿Ý
ù³ß»óÇÝ-³½³ï»óÇÝ...£ ºë ùáõñçÇ ÏïáñÇ ÙÁ
å¿ë ÇÝÏ³Û ·»ïÇÝ ... Ù³ñÙÝáÛë íñ³Û »ÕáõÝ·Ç
ÙÁ ã³÷ ×»ñÙ³Ï ï»Õ ã¿ñ ÙÝ³ó»ñ. Ï³åáÛï, ë»õ
»õ ³ñÇõÝ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ...£
ºñ»ù ûñ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ µ»ñÝÇë Ù¿ç Ï³ÃÇÉ
Ï³ÃÇÉ çáõñ ÏÁ Ï³Ã»óÝ¿ÇÝ »õ Ã³ó É³Ã»ñáí
Ù³ñÙÝáÛë µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ ÏÁ å³ï¿ÇÝ... áñå¿ë½Ç Ïñ³ÏÝ»ñ¿Ý ³½³ï¿ÇÝ ½Ç°ë »õ Ï³Ù
Ù³Ñ¿¯Ý...£ âáññáñ¹ ûñÝ ¿ñ »ñµª ³ãù»ñë µ³óÇ,
ï»ë³Û ¹ÇÙ³óë Ï»ó³Í Ù»°ñ Ññ¿ß Ñ³ÛñÇÏÁ...
áñÁª ·áõó¿ ÏÁ ËÕ×³Ñ³ñ¿ñ Çñ ³Ýå³ïÏ³é »õ
³ÝËÕÇ× í³ñÙáõÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ£ ²ÕçÇÏÝ»ñÁ ½ÇÝù
µ»ñ³Í ¿ÇÝ, áñå¿ë½Ç Ç°ñ ³ãù»ñáíÁ ï»ëÝ¿ Ç°ñ
µ½Ïï³Í áñëÁ...£ ¸³éÝ³Éáí ÇÝÍÇ Ãñù»ñ¿Ýáí.
§å¿°Ý ë³Ý³ ï»ïÇÙ, Ñ¿°ñ ï»ý³, å»É³Ùï³Ý
ù³ã, ÝÇÛ¿ Ï»ÉïÇÝ ù³ñßÁÙ³¦ (»ë ù»½Ç Ï'Áë»Ù
³Ù¿Ý ³ï»Ý Ã¿ Ç°Ù ëñïÙïáõÃ»Ý¿ë ÷³ËãÇ°ñ,
ÇÝãáõ± »Ï³ñ ïÝÏáõ»ó³ñ ¹ÇÙ³óë... áñ ½³ÛñáÛÃë
Ã³÷»Ù íñ³¹)£

Þ³ñ. 23
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Միջազգային Լուրեր
¾ç 01

ՀԱՊԿի Մէջ Նախագահութիւնը
Ղազախիստանէն Փոխանցուած Է
Ղրղզիստանին

Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի
կազմակերպութեան մէջ (ՀԱՊԿ) նախագահութիւնը
Ղազախիստանէն փոխանցուած է Ղրղզիստանին:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, այս մասին կը
յայտնէ ղրղզական «Vesti»ն:
Կազմակերպութեան 2019 թուականի նիստը
տեղի կ'ունենայ Ղրղզիստանի մէջ:
Ասթանայի մէջ Նոյեմբեր 8ին մեկնարկած է
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի կազմակերպութեան հաւաքական անվտանգութեան
խորհուրդի նիստը, որուն կը մասնակցի նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեանը, ինչպէս նաեւ
Ռուսիոյ, Պելառուսի, Ղազախիստանի, Ղրղզիստանի ու Տաճիկիստանի ղեկավարները:
Տեղի ունեցած է մասնակից երկիրներու արտաքին գործոց նախարարներու խորհուրդը, որուն
մասնակցած է ՀՀ արտաքին գործոց նախարարի
պաշտօնակատար Զօհրապ Մնացականեանը:
Հաւաքական անվտանգութեան պայմանագիրի
կազմակերպութեան անդամ երկիրներու ղեկավարները Նոյեմբեր 8ին Ասթանայի մէջ կայանալիք
գագաթնաժողովի ընթացքին կը քննարկեն կազմակերպութեան նոր գլխաւոր քարտուղարի հարցը,
որ կը փոխարինէ պաշտօնէն ազատուած, Հայաստանը ներկայացնող Եուրի Խաչատուրովը:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Նիկոլ Փաշինեան Բարձր Գնահատած Է Ֆրանքոֆոնի 17րդ
Գագաթնաժողովի Աշխատանքներուն Ներգրաւուած Կամաւորներու
Աշխատանքը
նաեւ որպէս մարդկանց երկիր: Մեր երկիրը շատ
հարստութիւններ ունի, որոնց մասին՝ մեր պատմութեան, մշակութային արժէքների, պատմական յուշարձանների, գրականութեան, երաժշտութեան
մասին գիտեն շատերը: Բայց շատ կարեւոր է, որ
մենք հիմա արձանագրեցինք, որ Հայաստանի
Հանրապետութիւնը մարդկանց երկիր է, ազատ,
ստեղծագործող, պայքարող, յաղթող եւ հիւրընկալ
մարդկանց երկիր, ովքեր կարող են ընդունել,
իրականացնել եւ յաջողութեամբ ամփոփել այդպիսի բարձր մակարդակի միջազգային իրադարձութիւն, որը մեր երկրի անկախութեան պատմութեան
մէջ ամենախոշոր միջազգային իրադարձութիւնն էր:
Ցանկանում եմ շնորհակալութիւն յայտնել բոլորիդ՝ ձեր կատարած կամաւորական աշխատանքի
համար: Դա անգնահատելի ծառայութիւն է, որ
մատուցել էք մեր հայրենիքին, Հայաստանի Հանրապետութեանը եւ հայ ժողովրդին: Սիրում եմ
բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ շատ ուրախ

եմ այսօրուայ ձեր բարձր տրամադրութեան համար:
Խոնարհուում եմ ձեր կատարած աշխատանքի
առաջ: Շնորհակալ եմ, դուխով եւ այդպէս շարունակէք»:

¾ç 08

àõñµ³Ã / 9.11.2018

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01

Իտալիոյ Հանրապետութիւնը Պատրաս-տակամութիւն Յայտնած Է Աջակցելու Լիբանանին, Եթէ Կազմաւորուի Նոր Կառավարութիւնը. Իտալացի Երեսփոխան Սալվատոր Քաբոն
Անհրաժեշտ է, որ անյապաղ ի կատար ածուի նոր կառավարութեան կազմաւորումը, որպէսզի գործնական կարգավիճակ ստանան Իտալիոյ Հանրապետութեան կողմէ առաջարկուած շարք մը ծրագիրներ: Այս մասին, ինչպէս
կը փոխանցէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը, ըսաւ իտալացի երեսփոխան Սալվատոր Քաբոնը՝ կոչ ուղղելով բոլոր կողմերուն դիմելու փոխզիջումներու՝ ի նպաստ երկրի փրկութեան:
Լիբանան այցելութեան ընթացքին Սալվատոր Քաբոն ըսաւ. «Միջազգային
բազմաթիւ կազմակերպութիններ կը ցանկան ձեռք երկարել բարեկամ
Լիբանանին, եթէ իրականանայ նոր կառավարութիւնը կազմաւորումը»:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2018ի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 29ի թիւ 471-Ա
հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր
ունեցողներուն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումները մերժուած են.
19485, 20401, 20664, 20874, 20430, 20102, 19512, 19513, 20742,
20439, 20761, 20768, 20465, 20803, 19759, 20740
(շարունակելի)

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2018ի ՄԱՅԻՍ 15ի թիւ 172-Ա
հրամանագրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր
ունեցողներուն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումները մերժուած են.
18405, 18586, 18772, 18403, 18944, 18545, 19011, 18664, 18447,
18909, 18639, 19025, 18745, 18465, 18616, 18420, 18713, 18622, 18423,
18734, 18522, 18570
(շարունակելի)

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
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