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Հրապարակուեցան ՀՀ Ազգային Ժողովի 
Ընտրութիւններուն Արդիւնքները

«Իմ Քայլը»` 70.44, ԲՀԿն՝ 8.27, ԼՀԿն՝ 6.37 տոկոս. ԿԸՅն Հաստատեց ԱԺ 
Արտահերթ Ընտրութիւններու Նախնական Արդիւնքներու Արձանագրութիւնը

Աուն Հանդիպում Ունեցաւ Պըրրիի 
Եւ Հարիրիի Հետ Կառավարութեան 
Կազմաւորման Հարցի Լուծման 
Միտուած Նոր Նախաձեռնութեան 
Լոյսին Տակ
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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:

Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը 
կազմեց Դեկտեմբեր 9ին կայացած ԱԺ արտահերթ 
ընտրութիւններու քուէարկութեան նախնական 
արդիւնքներու արձանագրութիւնը: «Արմէնփրես»ի 
փոխանցմամբ՝ անիկա միաձայն հաստատուեցաւ 
Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի՝ Դեկ-
տեմբեր 10ի արտահերթ նիստին:

«Առաւօտեան ժամը 08:00ին տեղամասային 
ընտրական յանձնաժողովները աւարտած էին 
քուէարկութեան արդիւնքներու տուեալներու մուտ-
քագրումը համակարգիչ, որուն հիման վրայ ալ 
ԿԸՅն նախնական արդիւնքներու վերաբերեալ 
կազմած է արձանագրութիւն»,- ըսաւ Մուկուչեանը:

Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի նախ-
նական տուեալներով՝ կուսակցութիւններու եւ կու-
սակցութիւններու դաշինքներուն միջեւ ընտրող-
ներու քուէները բաշխուած են հետեւեալ ձեւով.

Հայաստանի Հանրապետութեան ԱԺ ընտրու-
թիւններու նախնական արդիւնքներուն համաձայն, 
Հայաստանի նոր խորհրդարանը պիտի ունենայ 
132 պատգամաւոր, մինչդեռ գործող խորհրդրարանի 
պատգամաւորներուն թիւը 105 է:

Ըստ megainfo.am-ի անստոյգ ու պաշտօնապէս 
չհաստատուած հրապարակումին՝ պատճառն այն 
է, որ «Իմ քայլը» ստացած է ձայներու աւելի քան 70 
տոկոսը, մինչդեռ Ընտրական օրէնսգիրքը կը 
պահանջէ, որ Ազգային ժողովին մէջ  ընդդիմութիւնը 
չի կրնար 1/3-էն պակաս իրաւագիր ունենալ: Հետե-
ւաբար, ԱԺ անցած միւս երկու ուժերը լրացուցիչ իրա-
ւագրեր պիտի ստանան, մինչեւ անոնց ներկա-
յութիւնը ԱԺ-ի մէջ  կազմէ 1/3:

Հաշուարկներուն իբրեւ արդիւնք կը պարզուի, 
որ «Իմ քայլը» դաշինքը կը ստանայ 84 իրաւագիր, 

Նախագահ Միշէլ Աուն սկիզբ դրաւ բանակցու-
թիւններու նոր փուլի մը, որ միտուած է հան-
գուցալուծելու կառավարութեան կազմաւորման մէջ 
առկայ փակուղին: Նշենք, որ նախագահը առանձին 
հանդիպումներ ունեցաւ խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրիի եւ վարչապետի պաշտօնակատար 
Սաատ Հարիրիի հետ:

«Շատ ճնշում կայ իրավիճակին վրայ: Փաստօրէն 
իրավիճակը նոյնն է, տակաւին որեւէ նկատառելի 
յառաջընթաց չի նկատուիր: Երկիրը պէտք ունի 
վերջնականապէս դուրս գալու այս բաւիղէն»,- 
Պաապտայի պալատին մօտ աղբիւր մը յայտնեց 
«The Daily Star»ին:

«Նախագահի նոր նախաձեռնութիւնը միտուած 
է լուծում գտնելու կառավարութեան ճգնաժամին՝ 
այս առումով Ազգային ազատ հոսանքի առաջնորդ 
Ժպրան Պասիլի ձախողած ջանքերէն ետք»,- 
աւելցուց աղբիւրը:   

Երէկ Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցու-
թեան Ժողովրդավարական համախմբում խորհըր-
դարանական պլոքէն պատուիրակութիւն մը հան-
դիպում ունեցաւ խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրիի եւ վարչապետի պաշտօնակատար 
Սաատ Հարիրիի հետ՝ քննարկելու կառավարութեան 
ճգնաժամը եւ երկրի տնտեսական իրավիճակը:

«Մենք քննարկեցինք կառավարութեան կազմա-
ւորման, ինչպէս նաեւ նախագահութեան լիազօրու-
թիւններուն հետ կապուած տեղի ունեցող սահմա-
նադրական բանավէճերու հարցը»,- հանդիպումէն 
ետք լրագրողներուն ըսաւ ԸՅԿի երեսփոխան 
Պիլալ Ապտալլահը:

Հայաստանի Հանրապետական կուսակցութիւնը 
ստացած է 4.7 տոկոս կամ 59068 ձայն, «Քաղա-
քացիի որոշում» սոցիալ դեմոկրատական կուսակ-
ցութիւնը` 0.68 տոկոս կամ 8533  ձայն, Հայ յեղա-
փոխական դաշնակցութիւնը` 3.89 տոկոս կամ 
48822 ձայն, «Իմ քայլը» դաշինքը` 70.44 տոկոս 
կամ 884849 ձայն, «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակ-
ցութիւնը` 6,37 տոկոս կամ 80049 ձայն, «Քրիս-
տոնէա-ժողովրդական վերածնունդ» կուսակցու-
թիւնը` 0.51 տոկոս կամ 6460 ձայն, «Ազգային 
յառաջընթաց» կուսակցութիւնը` 0.33 տոկոս կամ 
4122 ձայն, «Մենք» դաշինքը` 2 տոկոս կամ 25174 
ձայն, «Օրինաց երկիր» կուսակցութիւնը` 0.99 տո-
կոս կամ 12390 ձայն, «Սասնայ ծռեր» համահայ-
կական կուսակցութիւնը` 1.82 տոկոս կամ 22868 
ձայն, «Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը` 
8.27 տոկոս կամ 103837 ձայն:

նաեւ ըստ Տոնթի բանաձեւին՝ «Իմ քայլը» դաշինքին 
բաժին կը հասնին ազգային փոքրամասնութիւննե-
րուն հասնող 4 իրաւագրերը:

Այսպիսով «Իմ քայլը» դաշինքը ԱԺ-ի մէջ կ’ու-
նենայ 88 իրաւագիր:

Ըստ նախնական հաշուարկի՝ ԱԺ անցած միւս 
երկու ուժերէն ԲՀԿ-ն պէտք է ունենար 10, իսկ 
«Լուսաւոր Հայաստան»-ը 7 իրաւագիր, սակայն 
անոնք պիտի ստանան լրացուցիչ իրաւագրեր:

Այսպիսով, ԱԺ-ի մէջ իրաւագրերը պիտի 
բաշխուին հետեւեալ ձեւով.

«Իմ քայլը» – 88 իրաւագիր
ԲՀԿ – 26 իրաւագիր
«Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւնը – 18 

իրաւագիր:

ՀՀ Նոր Խորհրդարանը Պիտի Ունենայ 132 Պատգամաւոր

Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութեան 
Պլոքը Հանդիպում Ունեցաւ Պըրրիի 
Եւ Հարիրիի Հետ՝ Քննարկելու 
Կառավարութեան Ճգնաժամը
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¾ç 01Արամ Ա. Կաթողիկոսի Նամակը ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեանին 
Ողջունելով Նոր Ազգային Ժողովի Ընտրութիւնը
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Կաթողիկոս նամակ մը յղելով Հայաստանի նախագահ 
Արմէն Սարգսեանին շնորհաւորած է Ազգային Ժողովի ընտրութիւններուն կայացումը։
Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակը ամբողջութեամբ.
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Ապիխ Հերման Ուիլհելմ 

Ապիխ Հերման Ուիլհելմ (գերմաներէն՝ Hermann 
von Abich, 11 Դեկտեմբեր 1806 Պեռլին - 1 Յուլիս 
1886, Կրաց), գերմանացի երկրաբան, Փեթերըս-
պուրկի գիտութեան ակադեմիայի ակադեմիկոս 
(1853) եւ պատուաւոր անդամ (1866):

Աւարտած է Պեռլինի համալսարանը (1831): 
Հետազօտած է Իտալիոյ հրաբուխները։ 1842ին 
հրաւիրուած է Ռուսիոյ կայսրութիւն եւ մինչեւ 1844 
վարած է Դորպատի համալսարանի հանքաբա-
նութեան ամպիոնը։ Ակոռիի երկրաշարժի (1840) 
պատճառները ուսումնասիրելու նպատակով 
1844ին եկած է Հայաստան, Անիի մէջ կատարած 
է քաղաքի հանոյթը, կազմած է անոր գլխաւոր 
շինութիւններուն գծագիրը։

1845 թուականին բարձրացած է Արարատ 
լեռը (Յուլիս 17ին հասած է գագաթը): Լերան 
տուած է երկրաբանական նկարագրութիւնն ու 
կտրուածքները։ Հայաստանի մէջ Ապիխին հինգ 
ամիս 22 օր ուղեկցած է Խաչատուր Աբովեան՝ 
տեղեկութիւններ տալով Երեւանի մասին։

Աշխատութիւններ

Ապիխ հրատարակած է «Կովկասեան երկիր-
ներու երկրաբանութեան ներածական տեսութիւն» 
(1859), «Երկրաբանական դիտումներ Կուրի եւ 
Արաքսի միջեւ եղած լեռնաշխարհում» (1867) 
աշխատութիւնները։ 1876ին տեղափոխուելով 
Վիեննա հիմնականօրէն զբաղած է Կովկասի մէջ 
հաւաքած նիւթերու մշակմամբ ու հրատարակած 
«Երկրաբանական հետազօտութիւններ կովկաս-
եան երկիրներու մէջ» (1878–1887) եռահատոր 
աշխատութիւնը, որուն 2րդ եւ 3րդ հատորները 
նուիրուած են հայկական լեռնաշխարհին։

Կովկասի երկրաբանութեան վերաբերեալ 
Ապիխ գրած է յիսունէն աւելի աշխատութիւն, 
առաջին անգամ գիտականօրէն բացայայտած է 
անոր բնութեան ֆիզիքա-աշխարհագրական 
առանձնայատկութիւնները եւ լեռնային բնոյթը։ 
Ապիխը կը համարուի «Կովկասի երկրաբանու-
թեան հայրը»:

Մեծայարգ Տիար Արմէն Սարգիսեան
Նախագահ Հայաստանի Հանրապետութեան
Երեւան

Վսեմաշուք Պարոն Նախագահ,
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ան-

թիլիասի Մայրավանքէն Հայրապետական օրհնու-
թեամբ ու քրիստոնէական ջերմ սիրով կ՚ողջունենք 
Ձեզ ու հայրենի մեր սիրելի ժողովուրդը։

Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր 2018 նշանակալից օր 
մըն էր Հայաստանի համար։ Մեր ժողովուրդը իր 
հաւաքական կամքը արտայայտեց նոր Ազգային 
Ժողովի ընտրութեամբ՝ ի խնդիր ազատ, ժողովրդա-
վար ու հզօր Հայաստանի։ Ժողովուրդի կամքը 
նաեւ արդա՛ր սպասումն է այնպիսի հայրենիքի մը, 
ուր ընկերային արդարութիւնը, տնտեսական զար-
գացումը, ժողովուրդին կենսամակարդակի բարե-
լաւումը, օրէնքով բազմակարծութեան երաշխաւո-
րումը, օրէնքի իշխանութեան ամրապնդումը 
վերածուին թափանցիկ եւ համարատու գործըն-
թացներու ու ծրագիրներու։

Արտաքին ճակատի վրայ, Արցախի անկախու-
թեան ամրապնդումը, Հայոց ցեղասպանութեան 
ճանաչման ու հատուցման մեր ժողովուրդի պա-
հանջքի հետապնդումը, ինչպէս նաեւ Արեւելքի եւ 
Արեւմուտքի մեր բարեկամներու ու գործակիցներու 
ծիրին ընդլայնումը, վստահաբար առաջնահերթ 
տեղ պիտի գրաւեն Հայաստանի դիւանագիտական 
յարաբերութիւններու օրակարգին վրայ։

Սփիւռքը, Արցախի կողքին, որպէս անբաժան 
մասը Հայաստան աշխարհի, անհրաժեշտ է որ, 
ինչպէս յաճախ կը շեշտենք Մեր պատգամներուն 
մէջ, սոսկ բարեգործի ու ներդրողի դերէն անդին՝ 
համահայկական օրակարգերու քննարկումի ու 
որոշման մասնակցողի գործօն դերակատարութիւն 
ստանձնէ։

Սիրելի՛ Պարոն Նախագահ, Մեր համոզումով, 
նման աշխատանքներու կատարումով ու ծրագիր-
ներու իրագործումով եւ մեր ժողովուրդին յանձնա-
ռու մասնակցութեամբ կրնանք Հայաստանը 
առաջնորդել դէպի առաւել հզօրացում՝ իր առողջ 

տնտեսութեամբ, արի բանակով ու պետական կազ-
մակերպ կառոյցներով։

Ջերմօրէն կը շնորհաւորենք հայրենի մեր սիրելի 
ժողովուրդը։ Թող Աստուած ամուր պահէ ու 
պահպանէ մեր սիրելի հայրենիքը։

Հայրական ջերմ սիրով,
Աղօթարար՝

Արամ Ա. Կաթողիկոս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Անթիլիաս, 10 Դեկտեմբեր 2018

Հրամանատար Աուն 
Շնորհակալութիւն Կը Յայտնէ ԱՄՆին 
Եւ Միացեալ Թագաւորութեան՝ 
Սահմանի Պաշտպանութեան 
Աջակցութեան Համար

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Երէկ լիբանանեան բանակի հրամանատար 
Ժոզէֆ Աուն հանդիպում ունեցաւ Լիբանանի մէջ 
ԱՄՆի դեսպան Էլիզապէթ Ռիչարտի եւ Միացեալ 
Թագաւորութեան դեսպան Քրիս Ռամբլինկի հետ, 
ուր ան շնորհակալութիւն յայտնեց ԱՄՆի եւ 
Միացեալ Թագաւորութեան կողմէ սահմանային 
գունդերու զօրավարժութիւններուն ցուցաբերուող 
աջակցութեան համար:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Հայրենադարձութիւն
Մարտնչող Սուրիայէն՝ Ազատագրուած Հայրենիք

Սուրիայէն՝ Գամիշլիէն հասնիլ Արցախ եւ կռիւը 
շարունակել հողին հետ, դիմակայել կարկուտն ու 
երաշտը, ամէն ինչ նորէն սկսիլ. թերեւս շատերը 
կը գերադասէին յանձնուիլ: Շատերը, բայց ոչ 
Հրաչ Առաքելը: Ան հաստատուած է Արցախի 
Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գիւղը եւ վստահ 
է, որ հողին հետ եւ հողին համար այս կռիւին մէջ 
ինքը պիտի յաղթէ, քանի որ պարտուելու իրաւունք 
չունի, յանձնուիլն ալ՝ հակառակ է իր մարտնչող 
բնաւորութեան:

Հրաչը կը նեղանայ, երբ իրեն հայրենադարձ 
կամ վերաբնակիչ կ'ըսեն: Արդէն 7 տարի եղած է 
Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր գիւղը հաստատ-
ւելուն: Իր տունն ու տնտեսութիւնը ունի, արդէն 
Արցախի հետ կապուած երազներն ու ծրագիրները: 

«Եկած ենք մեր հողին համար, եկած ենք մեր 
հայրենիքը, եկած ենք, որ այստեղ բնակիչ ըլլայ»,- 
հայրենիքի յատկապէս այս տարածքին հաստատ-
ւելու իր որոշումը այս ձեւով կը հիմնաւորէ սուր-
իահայ արցախցին: Արդէն 7 տարի եղած է, որ 

Հրաչ Առաքելը եկած-հաստատուած է Քաշաթաղի 
շրջանը: Իշխանաձորի համայնքին մէջ արդէն 7 
տարիէ կը զբաղի հողագործութեամբ: Հայրենա-
դարձ երիտասարդի նպատակը նոյնն է, ինչպէս 
բոլոր անոնց, որոնք ստիպուած հեռանալով Սուր-
իայէն՝ նոր օճախ հիմնած են Արցախի մէջ: 
«Կ'ուզենք մեր նոր օճախը ունենալ, այս անգամ՝ 
մեր հայրենիքին մէջ»,- մեծ ցանկութիւնը կարճ կը 
ներկայացնէ Հրաչը:

Մինչեւ հայրենիք վերադառնալը փորձ ունէր 
հողի մշակութեան մէջ: Սուրիոյ մէջ Հրաչը նոյնպէս 
հողագործութեամբ կը զբաղէր: Այնպէս որ կրնայ 
հողին հետ լեզու գտնել, գիտէ, թէ ի՛նչ անհրաժեշտ 
է անոր, ե՛րբ կամ ի՛նչպէս պէտք է սկսիլ մշակումը: 

Այս տարիներուն ընթացքին դաշտավարութենէն 
իր յոյսերն ու սպասելիքները, կարելի է ըսել, 
արդարացած են մասամբ: Հրաչ Առաքելը չի դժգո-
հիր, բայց եւ չի թաքցներ, որ պիտի փորձէ աւելիին 
հասնիլ: Իշխանաձորէն ոչ հեռու, Թովմասարի 
հողատարածքներուն մէջ շուրջ 60 հեքթար հող կը 
մշակէ, մօտ 70 հեքթար ալ Կովսականի հարեւա-
նութեամբ կը մշակէ: Այս տարի կարկուտը իր 
դաշտերն ալ չխնայեց: «Մօտ 10 հեքթար արտ 
կարկտահարուած է: Կարելի է ըսել՝ այդ 10 հեք-
թարէն բերք չեմ հաւաքած: Բայց միւս հողերը լաւ 
բերք տուած են: Այդ տարի ալ դիմացանք»,- 

կէսկատակ-կէսլուրջ կը պատմէ Հրաչ Առաքելը: 
Կորուստները, սակայն, չյուսահատեցուցին Հրա-
չը: Ան այսօր ալ կը շարունակէ շփուիլ հողին հետ, 
մշակել ու պայքարիլ: Կ'ըսէ այնտեղի՝ Գամիշլիի եւ 
այստեղի՝ Քաշաթաղի հարաւային թեւի եղանակա-
յին պայմանները գրեթէ չեն տարբերիր. բայց ահա 
հողի որակի պարագային էական տարբերութիւն-
ներ կան. մինչեւ իսկ արցախեան անջրդի հողը 
շատ աւելի բերրի է, քան իր ունեցածը Սուրիոյ մէջ:  

Ապագայի հետ կապուած շարք մը ծրագիրներ 
ունի Հրաչը. որոշած է, որ եթէ գալիք տարին 
բերքառատութեամբ առանձնանայ, ապա տնտե-
սութիւնը անպայման կը մեծցնէ. կ'ուզէ նաեւ 
անասնաբուծութեամբ զբաղիլ: «Դե՜հ, քանի որ 
որոշած եմ գիւղատնտեսութեամբ զբաղիլ, կը 
զբաղիմ աւելի հիմնաւոր. ոչ միայն հող կը մշակեմ, 
այլեւ անասուն կը պահեմ, խոշոր եղջերաւոր 
կենդանիներու ագարակ պիտի հիմնեմ»,- գալիք 

տարուան ծրագիրները կը պատմէ Հրաչ Առաքելը: 
Հրաչը Քաշաթաղի շրջանը հաստատուած միակ 
սուրիահայը չէ: Սուրիոյ մէջ ռազմական գործո-
ղութիւններու մեկնարկէն ի վեր սուրիահայ բազ-
մաթիւ ընտանիքներ մազապուրծ փրկուած, եկած-
հաստատուած են ազատագրուած հայրենիքի մէջ: 
Սուրիահայերը Արցախի այլ շրջաններ ալ հաս-
տատուած են:

Ստեփանակերտ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒԹԻՒՆ
Աբրահամ Պօղոս Վանլեանի մահուան տխուր 

առիթով Տէր և Տիկ. Կարապետ եւ Յասմիկ Պա-
պահէքեան կը նուիրեն՝

Վահան Թէքէեան Վարժարանին 100,000 լ.ո
Զարթօնքին            50,000 լ.ո
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից 

¾ç 05

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 14 - 
«Կարիքները Շատ Են, Բայց Պաշարները Թէ՛ Հայաստանի, Թէ՛ Սփիւռքի 
Մէջ Սահմանափակ Են...»
Հարցազրոյց Հայաստանի «Թէքէեան Կեդրոն» Հիմնադրամի Տնօրէն՝ Արմէն Ծուլիկեանի Հետ

1990ական թուականներուն, երբ Հայաստանը 
դժուարութիւններու մէջ էր, տնտեսապէս, մշակու-
թային առումով շատ ծանր ժամանակներ էին, 
Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմինը որոշում 
կայացուց մշակութային կեդրոն ստեղծել հայրե-
նիքի մէջ: 1992 թուականին մարմինը ձեռնամուխ 
եղաւ գնելու եւ վերակառուցելու Երեւանի յայտնի 
«Կռունկ» ճաշարանը եւ զայն վերածելու մշակու-
թային օճախի, երբ ամէնուրեք հակառակ պատկե-
րը կը տիրէր: Բաղձալի երազը իրականութիւն 
դարձնելու նպատակով՝ Լոնտոնի Թէքէեան խնա-
մակալ մարմինի նախագահ Կարօ Գրիգորեանը եւ 
պատուաւոր քարտուղար Վարդան Ուզունեանը 
աննախադէպ դրամահաւաքներ նախաձեռնեցին՝ 
ընդգրկելով սփիւռքի լայն շրջանակներ: Այսօր 
արդէն կեդրոնը, որ հիմնադրամի կարգավիճակ 
ունի, կայացած կառոյց է, կ'իրականացնէ մշակու-
թային ու կրթական, ինչպէս նաեւ ընկերային շարք 
մը ծրագիրներ:  Հիմնադրամի գործունէութեան, 
տարիներու ընթացքին յաջողած ծրագիրներուն, 
յառաջիկայ յաւակնոտ ու լայնամաշտաբ գործերուն 
մասին «Զարթօնք»ը զրուցեց հիմնադրամի Տնօ-
րէն՝ Արմէն Ծուլիկեանի հետ: 

- Պարոն Ծուլիկեան, հակիրճ կը ներկայացնէ՞ք 
Թէքէեան կեդրոն հիմնադրամի ստեղծման պատ-
մութիւնը, առաքելութիւնը եւ այս տարիներուն 
գրանցած յաջողութիւնները: 

-Նման կեդրոն ունենալու գաղափարը ստեղծուած 
է Լոնտոնի նոյնանուն Թէքէեան խնամակալ մարմին 
բարեգործական կազմակերպութեան կողմէ, որ մօտ 
30-35 տարուան պատմութիւն ունէր Մեծն Բրիտանիոյ 
մէջ: Այնտեղ հիմնականօրէն հաւաքուած էին հայրե-
նանուէր, ազգանուէր գործիչներ, բարերարներ, որոնք 
գաղափար ունէին համայնքային կեդրոն ստեղծելու 
հիմնականօրէն բրիտանահայերու համար: Միւս 
գաղթօճախներուն համեմատ  Բրիտանիոյ մէջ մշա-
կութային, հասարակական այդպիսի մեծ կեդրոն գո-
յութիւն չունէր կամ գոյութիւն ունին, բայց պահանջ-
ները չէին բաւարարեր: Այդ ժամանակ որոշ 
դժուարութիւններ եղան այս կառոյցի ստեղծման 
թեքնիկական հարցերուն շուրջ, անոր զուգահեռ 
Հայաստանի անկախութիւնը իրողութիւն մըն էր, 
հետեւաբար այդ մարդիկը որոշեցին , որ կառոյցը 
արդիական չէ Մեծն Բրիտանիոյ մէջ ու շատ աւելի 
լաւ կ'ըլլայ այդ ներդրումը հայրենիքի մէջ կատարել: 
Ի հարկէ, շատ դժուար տարիներ էին, երկիրը պա-
տերազմի մէջ էր, երկրաշարժի հետեւանքները վե-
րացուած չէին, բայց մեծ ջանքերու շնորհիւ ծրագիրը 

իրողութիւն դարձաւ: Այդ տարիներուն բաւական 
դժուար էր Երեւանի մէջ շինարարութիւն իրակա-
նացնել, քանի որ ամէն ինչ կը քանդուէր: Սա միակ 
կառուցուող նոր շէնքն էր, որոշ վերապահումով, 
քանի որ շէնքի կեդրոնական մասը անցեալին որպէս 
յայտնի Կռունկ ճաշարան գոյութիւն ունէր: Նոյն 
ճարտարապետի միջամտութեամբ կառուցուեցան 
կեդրոնի միւս երկու մասնաշէնքերը: 1997ին մեծ 
շուքով տեղի ունեցաւ բացումը: Մենք արդէն 21 տա-
րիէ գոյութիւն ունինք, նախորդ տարի նշեցինք մեր 
հիմնադրման 20ամեակը: Ճիշդ է, ստեղծման առա-
ջին տարիներուն, մենք կայացման խնդիր ունէինք: 
Կեդրոնը կը գործէր որպէս պիզնեսի կեդրոն ու 
առաջին պիզնեսի կեդրոնն էր իր տեսակին մէջ: Սա 
առաջին ծիծեռնակն էր: 2001 թուականէն կեդրոնը 
արդէն հիմնադրամի կարգավիճակ ունէր: Ի սկզբանէ 
կառոյցի առաքելութիւնը բարեգործական, բարեսի-
րական էր, պէտք է նպաստէինք մշակութային, 
կրթական, ընկերային եւ այլ խնդիրներու լուծման: 
Այդ տարիներուն շատ համեստ պաշարներ ունէինք: 
2005-2006 թուականներէն ետք նոր սկսանք որպէս 
հիմնադրամ լիարժէք գործունէութիւն ծաւալել: Որ-
պէս մեկնարկ՝ սկսանք Վահան Թէքէեանի անուան 
հինգ դպրոցներէն: Մեզ կը կապէ Վահան Թէքէեան 
մեծ մտածողի, հասարակական գործիչի, գրողի 
երեւոյթը: Մենք նախ պէտք է հասկնայինք, թէ դպրոց-
ները ի՛նչ կարիքներ ունէին: Բացի հանրակրթական 
միւս դպրոցներու բնորոշ խնդիրներէն՝ այս դպրոց-
ներն ալ Հայաստանի, Արցախի մէջ ունին իւրայա-
տուկ, իրենց բնորոշ խնդիրները: Մենք որոշեցինք 
լրացնել այն բացերը, ինչը պետական ծրագիրներով 
չէր իրականացուէր: Մարզերու եւ Արցախի դպրոց-
ները հիմնականօրէն ընկերային խնդիրներ ունին: 
Խնդիր դրուեցաւ այդ ընկերային հարցերուն մօտե-
նալ: Օրինակ՝ այդ ժամանակ տեղի ունեցաւ դասա-
գիրքերու անվճար տրամադրումը, ինչը, կարելի է 
ըսել, առ այսօր ամենայաջողած ծրագիրն է: Մենք 
տարեկան միջին հաշուով 3-4 հազար անվճար դա-
սագիրք կը տրամադրենք: Կարիքաւոր ընտանիք-
ներու երեխաները մեծ դժուարութեամբ կը կարողա-
նան դասագիրքեր ձեռք բերել: Կը պատահի, որ մէկ 
գիրքէ մի քանի աշակերտ կ'օգտուի: Այս պարագային 
մենք ի՞նչպէս պահանջենք, որ յառաջադիմութիւն 
ըլլայ, հետաքրքրութիւն ըլլայ կրթութեան նկատմամբ: 
Կը կարծեմ՝ մենք որոշ չափով մեղմեցինք այս 
խնդիրը: 

- Բացի դասագիրքերու խնդիրներէն՝ դպրոցնե-
րուն մէջ ի՞նչ խնդիրներ կային, որոնք կեդրոնի 
միջոցով լուծուած են այս տարիներուն ընթացքին:

-Դասագիրքերու խնդիրէն բացի՝ մեզի նաեւ 
դիմեցին դպրոցներու վերանորոգման համար: 
Դպրոցական շէնքերու մեծ մասը հին էր: Ի հարկէ, 
արմատական վերանորոգումներ կատարելը դժուար 
էր, քանի որ մենք միւս հիմնադրամներուն նման 
չէինք կրնար մեծ հանգանակութիւններ ստանալ: 
Կարիքները շատ են, բայց պաշարները թէ Հայաս-
տանի, թէ Սփիւռքի մէջ սահմանափակ են: 

- Պարոն Ծուլիկեան, հիմնադրամի հիմնական 
շահառուները ովքե՞ր են: 

-Այս պահի դրութեամբ, մեր հիմնադրամի հիմնա-
կան շահառուները կը շարունակեն մնալ քիչ առաջ 
նշած դպրոցներս: Ասոնց հետ մենք կը կարողանանք 

երկարատեւ, կանոնաւոր ծրագիրներ իրականացնել: 
Անկէ բացի՝ պատահած է, որ ուրիշ դպրոցներ եւ 
ընկերային խումբեր ալ ընդգրկած ենք ծրագիրներուն 
մէջ: Օրինակ՝ մի քանի տարիէ սուրիահայութեան 
տրամադրուող օգնութեան հարցի գծով մենք 
անմասն չենք մնացած: 2016ի ապրիլեան պատե-
րազմի ժամանակ ալ մենք չէինք կրնար անմասն 
մնալ: Ժամանակ առ ժամանակ մենք նման յատուկ 
ծրագիրներու կը մասնակցինք, որոնց համար յա-
տուկ հանգանակութիւն կը կատարուի, յատուկ 
ծրագիրներ կը մշակուին ու կը ներկայացուին: 

- Թէքէեան կեդրոն հիմնադրամի ֆինանսաւո-
րումը հիմնականօրէն կը գոյանայ Սփիւռքի հան-
գանակութիւններո՞ւն միջոցով: Անհատ բարերար-
ներ ֆինանսական օգնութիւն կը ցուցաբերե՞ն: 

-Մեր այսօրուան ֆինանսական միջոցները կը 
գոյանան հիմնականօրէն այստեղի պաշարէն, ինչ-
քան ալ տարօրինակ թուի: Այս շէնքը, որ մենք կառու-
ցած ենք, ի սկզբանէ նպատակը եղած է կայուն 
միջոցներու ապահովումը այս ծրագիրներու  իրակա-
նացման համար: Գոնէ այդ հինգ դպրոցներուն հա-
մար մշակուած կանոնաւոր ծրագիրները մենք պէտք 
է իրականացնենք: Չենք կրնար տարի մը դասագիրք 
տալ, միւս տարի մտածել՝ կ'ըլլա՞յ, թէ չ'ըլլար: Տակաւին 
հանգանակութիւններ կան, ի հարկէ: Ծրագիրները 
կը ներկայացուին եւ հանգանակութիւնները կը կա-
տարուին: Բայց մենք կայուն եկամուտի կարիք 
ունինք: Սա որպէս պիզնեսի կեդրոն կը ծառայէ: 
Մենք այստեղ կը զբաղեցնենք ընդամէնը երեք 
սենեակ,  երկու սենեակ ունի Հայաստանի Թէքէեան 
մշակութային միութիւնը, որ նոյնպէս մեր շահառուն 
է, անվճար կը տրամադրենք: Իրենք ալ ունին իրենց 
ծրագիրները մշակութային ոլորտին մէջ: Շէնքի 
մնացած տարածքները, մօտ 2 հազար քառակուսի 
մեթր, պիզնեսի նպատակով են: Անոր վերջնական 
արդիւնքը մինչեւ վերջին սենթը կը ծառայէ մեր 
բարեգործական նպատակներուն: 

- Ծրագիրներու իրականացման համար բաւա-
րա՞ր է պիզնեսի ծառայութենէն ստացուած եկամու-
տը, ֆինանսական խնդիրներ չե՞ն յառաջանար:

-Ոչ, ի հարկէ, չի բաւարարեր: Ֆինանսական 
խնդիրներ կը յառաջանան: Փոքր հիմնադրամներու 
համար խնդիրներ միշտ կը յառաջանան: Հանգա-
նակութիւններն ու նուիրատուութիւնները իրենց 
դերը ունին, ի հարկէ: Հիմնադրամի ստեղծման առա-
ջին տարիներուն, այդ նուիրատուութիւններն ու հան-
գանակութիւնները շատ նուազ էին: Բնականաբար 
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վստահութիւն չկար, ճանչցուած չէինք, չէին գիտեր՝ 
կրնայի՞ն մեզ վստահիլ, թէ ոչ: Կրնայ ծիծաղելի ըլլալ, 
բայց եղած է, որ տարեկան 50-60 տոլար կը հա-
ւաքուէր: Բայց այսօր այդ թիւը ի հարկէ անհամամետ 
աւելցած է, որուն համար մենք շատ շնորհակալ ենք 
ու երախտապարտ: Ես հպարտութեամբ կ'ըսեմ սա, 
որ ժամանակի ընթացքին նման վստահութիւն ձեռք 
բերուեցաւ: Այդ նաեւ մեր ու մեր աշխատակազմին 
տարիներու արդար ու թափանցիկ աշխատանքի 
արդիւնքն է, որովհետեւ, բացի մեր ձեռնարկած 
միջոցառումներէն, կան նաեւ պարտադիր կիրարկելի 
կարգեր: Ամէն տարի միջազգային հսկողութիւն 
կ'իրականացուի, մեր բոլոր հաշուետուութիւնները կը 
հրապարակուին, բաց են, փակ տողեր չունինք: 
Բոլորը կրնան տեսնել, թէ ի՛նչ եկամուտ ունեցած ենք 
մեր պիզնեսի գործունէութենէն ու նուիրատուու-
թիւններէն եւ թէ ինչի վրայ ծախսած: Նոյնիսկ եթէ 
կան անհատ նուիրատուներ, մենք իրենց առանձին 
անհատական հաշուետուութիւններ կը ներկայա-
ցընենք: Մենք իրենց կը ներկայացնենք հատ առ 
հատ, իրենք անուանական գիտեն, թէ այդ մէկ 
դասագիրքը ո՛ր դպրոցի ո՛ր աշակերտին յատկացուած 
է: Սա, կը կարծեմ, շատ կարեւոր է, որպէսզի 
նուիրատուն հաւատայ, վստահի ու շարունակէ իր 
գործունէութիւնը: Այդպիսով, մենք հասած ենք այս 
օրուան: Սկսած ենք փոքր գումարներով, իսկ այսօր 
արդէն բաւական լուրջ գումարներ կը յաջողինք 
հանգանակել, բայց միշտ պահպանելով մեր 
թափանցիկութեան սկզբունքը: Կրնամ ըսել, որ նման 
միտումը Հայաստանի մէջ երթալով կը շատնայ: Իսկ 
անոնք որոնք չեն բաւարարեր այդ պահանջը, դուրս 
կը մղուին ոլորտէն: 

- Կը ցանկայի խօսիլ նաեւ յառաջիկայ ծրա-
գիրներու մասին: Ի՞նչ ծրագիրներ մտադրած էք 
իրականացնել, հիմնականօրէն ո՞ր ոլորտին մէջ՝ 
կրթութի՞ւն, թէ մշակոյթ: Ո՞ր ծրագիրները ամենա-
յաջողածը կը համարէք հիմնադրամի պատմութեան 
մէջ: 

- Մեր հիմնական ուղղութիւնները կրթութիւնն ու 
մշակոյթն են, առայժմ: Կան, ի հարկէ, ընկերային 
ծրագիրներ, բայց կանոնաւոր չեն: Մենք ունինք 
շարք մը այլ ծրագիրներ, որոնք  կը նպաստեն աշա-
կերտներու յառաջադիմութեան բարձրացման: Մենք 
տարին կը բաժնենք մի քանի փուլի ու մեր կանոնաւոր 
ծրագիրները կը սկսինք, օրինակ՝ միջդպրոցական 
մրցոյթով: Սա, կրնամ ըսել, առաջինն էր, որ պետա-
կան չէր, կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան 
կողմէ չէր իրականացուած: Սա առաջինն էր, երբ 
հինգ հանրակրթական դպրոցներ մէկտեղուած են 
մէկ ծրագիրի մէջ՝ առանց պետական միջամտութեան: 
Առաջին տարիներուն քիչ մը զգուշութեամբ կը 
վերաբերէին, յետոյ հասկցան անոր կարեւորութիւնը 
եւ մեզ քաջալերեցին: Տարին կը սկսինք երեք 
առարկաներու մրցոյթով՝ հայոց լեզու եւ գրականու-
թիւն, թուաբանութիւն եւ օտար լեզու՝ անգլերէն: 
Ընտրութիւն կը կատարուի մի քանի փուլով՝ նախ 
դպրոցներէն 10-12 մասնակից, ապա անոնք կը 
հաւաքուին Թէքէեան կեդրոնի շէնքին մէջ ու այդ օրը 
մեր մօտ տեղի կ'ունենայ առարկայական մրցոյթը: 
Այդ ընթացքին դատական կազմը կ'աշխատի, այդ 

նոյն օրը կ'աւարտենք, յաղթողները կը ստանան 
մրցանակներ: Մրցոյթի առաջին փուլին յաղթողները 
կը ստանան անհատական մրցանակներ: 
Անմիջապէս շարունակելով ըսեմ, որ աշնան պիտի 
ունենանք թէքէեանական միջդպրոցական խաղեր: 
Այդ պարա-գային ալ յաղթողներ կ'ըլլան, 
մրցանակներ կը ստանան, բայց խումբը եւ 
դպրոցներն ալ կը ստանան: Անհատէն կ'երթանք 
դէպի խումբի, որպէսզի անոնք այդ գաղափարը 
ունենան, հասկնան, որ խումբի յաղթանակով 
դպրոցի համար կարեւոր բան ըրած են: Ըսենք, 
իրենք կը յաղթեն դպրոցի համար հա-մակարգիչներ, 
ամբողջ սենեակի մը կահաւորանք, մարզական գոյք: 
Դպրոցներ կան, որոնք մի քանի տարի յաղթած են ու 
իրենց դպրոցը գերյագեցած է գոյքով: Անկէ բացի՝ 
կարեւոր բան կայ, որ այդ բոլոր հինգ դպրոցները 
միասին կը ստեղծեն մեծ՝ թէքէեանական խումբ: Այս 
գիտակցութիւնը առաջին տարիներուն չկար, իսկ 
հիմա յստակ ձեւաւորուած թէքէեանական խումբ կայ 
ոչ միայն աշակերտներու, այլեւ ուսուցիչներու մօտ: 
Իրենք գիտեն, որ ինչ-որ կառոյցի մաս կը կազմեն: 

-Իսկ այդ կառոյցին մէջ դպրոցի շրջանա-
ւարտները ներգրաւուա՞ծ են: 

-Ի հարկէ: Մենք կը փորձենք հետեւիլ, թէ 
շրջանաւարտները ի՞նչ ճակատագիր ունին կամ ի՞նչ 
խնդիրներ: Երբ մեզի կը դիմեն աշխատանքի կամ 
կրթութեան հարցով, մենք կը փորձենք օգնել: Մեր 
ծրագիրներուն մէջ կը մտնէ նաեւ շրջանաւարտներու 
ինչ-որ կառոյց ստեղծելը՝ Թէքէեան դպրոցներու 
շրջանաւարտներու կառոյց: Սփիւռքի մէջ անոնք 
կան, տարբեր համայնքներու մէջ կան հայկական 
դպրոցներու շրջանաւարտներու կառոյց, որոնք 
տասնամեակներու պատմութիւն ունին, անոնք 
տարին մի քանի անգամ կը հաւաքուին, կ'այցելեն 
հայրենիք: Այդ գաղափարը պէտք է փորձենք այստեղ 
ալ ներդնել: Այս ծրագիրներէն բացի՝ երեխաները 
կ'ուղարկենք ամառնային ճամբարի, լաւագոյն յառա-
ջադիմութիւն ունեցողներուն կամ աւելի կարիքաւոր 
ընտանիքներու երեխաներէն խումբ կը ստեղծենք եւ 
կ'ուղարկենք 7-10օրեայ հանգիստի: Ամէն տարի 70-
100 հոգի հինգ դպրոցներէն միասին կ'ուղարկենք 
ամառնային ճամբար, ուր շատ յագեցած ծրագիր 
կայ: Անոր նման ծրագիր մըն ալ ունինք թանգարան-
ներու եւ տեսարժան վայրերու այցելութիւն, որ 1-2 օր 
կը տեւէ, հնարաւորութիւն կու տանք ճանչնալու մեր 
հայրենիքը՝ Արցախը եւ Հայաստանը: Երեխաները 
կ'այցելեն թանգարաններ, տեսարժան վայրեր: 
Ասոնք կանոնաւոր ծրագիրներ են, մշտապէս կը 
կատարուին: Օրինակ՝ հետաքրքրական ծրագիր 
իրականացուցած ենք 2012 թուականին Կիւմրիի 
Լորտ Պայրոնի անուան դպրոցին մէջ, որ մեր ծիրին 
մէջ չէր մտներ: Դպրոցը կանգնած էր փակման կամ 

աշակերտութեան թիւի նուազման եզրին, ջեռուցում 
չկար: Աննախադէպ հանգանակութիւն եղաւ եւ 
կարողացանք ջրամատակարարում ու ջեռուցում 
իրականացնել: Նմանատիպ ծրագիրներ եղած են 
մեր Երեւանի Թէքէեան դպրոցին մէջ: Մշակութային 
ծրագիրներու մասով նշեմ, որ մենք փորձեցինք 
լրացնել Թէքէեան մշակութային կեդրոնի բացը: 
Մենք մասնագիտացանք հիմնականօրէն ցուցահան-
դէսներու մէջ, կը հովանաւորենք ցուցահանդէսներ: 
Որոշեցինք Հայաստանի մէջ զարգացնել նաեւ 
լուսանկարչութիւնը, որովհետեւ ան որպէս արուեստ 
այստեղ զարգացած չէ՝ ի տարբերութիւն այլ երկիր-
ներու: Կը նկատենք, որ յատկապէս երիտա-
սարդներուն մէջ կան տաղանդաւոր լուսանկարիչներ, 
որոնք պէտք է ինչ-որ ձեւով ներկայացուին: Օրինակ՝ 
եգիպտահայ նկարիչ Ներսէս Պիծակեանի ներկայ 
ցուցահանդէսը ամենաշատ այցելուն ունեցաւ 
տարուան ընթացքին, թէ մեր կազմակերպածներուն 
մէջ, թէ, ինչու չէ, նաեւ Երեւանի: Անիկա շատ իւրա-
յատուկ ցուցահանդէս է: Անցած տարի կազմակեր-
պեցինք շատ կարեւոր գեղանկարչական ցուցահան-
դէս՝ Արցախի արուեստագէտներու գործերով: 
Յատուկ կը շեշտեմ՝ երիտասարդ, քանի որ այդ 
սերունդը շատ չէ ճանչցուած, բայց միեւնոյն 
ժամանակ շատ տաղանդաւոր է: Այդ ցուցահանդէսը 
կազմակերպեցինք նախ Շուշիի, ապա Երեւանի մէջ, 
որմէ ետք ան մեծ յաջողութեամբ ցուցադրուեցաւ 
Թիֆլիսի մէջ: Մեր հարեւան պետութեան ջանքերը 
զայն խոչընդոտելու, մեզ չխանգարեց: Երեք ամիս 
շարունակ ցուցահանդէսը բաց էր: Այս տարի կամ 
միւս տարուան սկիզբը կը ծրագրենք անոր շարու-
նակութիւնը իրականացնել՝  Ջաւախքի ու Թիֆլիսի 
հայ նկարիչներուն եւ քանդակագործներուն ցուցա-
հանդէսը Երեւանի եւ Արցախի մէջ: Նախապատ-
րաստական աշխատանքներ կը կատարուին: Կար-
ծեմ, մնացած է միայն ընտրութիւն կատարել: Մենք 
կը գործակցինք Թիֆլիսի հայ համայնքի ու վիրա-
հայոց թեմի հետ: Այս առիթով ես կ'ուզեմ շնորհա-
կալութիւնս յայտնել թեմին ու առաջնորդ Վազգէն 
սրբազանին, որ մեծապէս աջակցեցաւ մեզի: Նաեւ 
կ'ուզեմ նշել, որ Արցախի հետ կապուած լուսանկար-
չական ցուցահանդէս կը նախատեսենք: Արցախ-
Հայաստան-Սփիւռք կապի ամրապնդումը շատ 
կարեւոր է, եւ մենք կ'աշխատինք այդ ուղղութեամբ: 
Արցախի մշակոյթի, կրթութեան նախարարութիւննե-
րուն, Շուշիի թանգարաններուն հետ սերտ գործակ-
ցութիւն ունինք ու շատ կ'ուզենք ցուցահանդէսներ 
տանիլ այդտեղ ու այնտեղէն բերել այստեղ եւ Սփիւռք: 

Հայաստանի արուեստագէտները 
հնարաւորութիւն կ'ունենան մեկ-
նելու Մեծն Բրիտանիա կամ եւրո-
պական այլ երկիրներ: Մեծ ծրա-
գիրներ ունինք, զորս պիտի 
իրականացնենք յառաջիկային: 
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Æ¯Ýã íë»Ù »õ ù³Õóñ ¿ ³ñß³ÉáÛëÇÝ ÉéáõÃ»³Ý 
Ù¿ç, Ñá·»µáõË ³ÕûÃù ß³ñ³Ï³ÝÇÝ ³Ýáõß ÑÝãÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ñ»ï ÃéÇ¯É... áõ ³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝ ëÉ³Ý³¯É:

²Ýßáõßï Û³×³Ë ÏÁ å³ï³Ñ¿ÇÝ ÷áùñ ã³-
ñ³×Ç×ÇáõÃÇõÝ»ñ áÙ³Ýó ÏáÕÙ¿Ý, µ³Ûóª ³ÕûÃ-
ùÇÝ å³Ñ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ëáõ°ñµ »õ íë»Ù ÏÁ 
ÙÝ³ÛÇÝ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ: öáùñ ¹³¹³ñ¿ ÙÁ Û»ïáÛ 
Ï'áõÕÕáõÇÝù ×³ß³ëñ³ÑÁ, áñÁ Çñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ ³ñï³Ï³ñ· ¿ñ. Ù³ñÙ³ñ¿ 
í³ÃëáõÝ »õ Ù¿Ï ëÇõÝ»ñáõ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í 
ÑëÏ³Û ëñ³Ñ ÙÁÝ ¿ñ, áõñ Ù»ñ Ñ³½³ñ ãáñëÑ³ñÇõñ 
ÛÇëáõÝ ïÕ³ùÁ Ñ³½Çõ ù³éáñ¹Á ÏÁ É»óÝ¿ÇÝ, ÇëÏ 
»ñ»ù-ù³éáñ¹Á å³ñ³å ÏÁ ÙÝ³ñ: ºñµ ×³ß³-
ñ³Ý ÏÁ ÙïÝ»Ýù, ³ÝßßáõÏ ÏÁ ·ñ³õ»Ýù Ù»ñ 
Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÁ: Ø»ñ 12 Ñá·ÇÝáó ë»Õ³ÝÝ»ñÁª 
6-6 ¹¿Ù ¹ÇÙ³ó Ýëï³Í ÏÁ ×³ß¿ÇÝù: úñáõ³Ý 
ë»Õ³Ý³å»ïÁ ËáÑ³Ýáó¿Ý Ù»Í ³Ù³Ýáí ÙÁ ÏÁ 
µ»ñ¿ Ï»ñ³ÏáõñÁ. Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë µ³ÅÇÝÁ Ù»ñ 
³Ù³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç É»óÝ»Éáí, ÏÁ ëå³ë»Ýù ³ÙµáÕ-
ç³Ý³ÉáõÝ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ §Ö³ß³Ï»ë-
óáõù¦Á Ï'Áë¿ª ÏÁ ëÏëÇÝù Ù»ñ Ý³Ë³×³ßÇÝ, áñ 
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÓÇÃ³åïáõÕ¿ »õ Ã¿Û¿ ÏÁ µ³Õ-
Ï³Ý³Û »õ Ï³Ù Ï³Ãáí-ù³ù³û Ñ³ó¿: Þ³ï ùÇã 
³Ý·³Ù å³ÝÇñ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝù: ÆëÏ Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñÇë ïñáõ³Í ù³éáñ¹ Ñ³ó¿Ý Ù»ñ ³ãù»ñÁ 
ã¿ÇÝ Ïßï³Ý³ñ ...: ²õ»ÉÇ »ïù, ëÏë³Ý ß»ñï»ñáí 
Ñ³ó É»óÝ»É Ëáßáñ ³Ù³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç, »õ Ù»Ýù 
³õ»ÉÇ å³Ï³ëáí ëÏë³Ýù ·áÑ³Ý³É..., ù³ÝÇ áñ 
³ãù»ñÝÇë Ïßï³ó³õ: ê³ ³É Áë»Ù áñ Ù»ñ Ï»ñ³-
ÏáõñÝ»ñÁ Ý³Ëáñ¹ áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ Ñ³Ù»Ù³ï 
Ñ³Ù»Õ ã¿ÇÝ: Ð³½³ñ ãáñëÑ³ñÇõñ ÛÇëáõÝ ïÕ³-
Ûáó Ï»ñ³ÏáõñÁ Ù¿Ï Ù»¯Í, ÑëÏ³Û Ï³Ãë³ÛÇ Ù¿ç 
Ï'»÷¿ñ, Ëáßáñ ÑáÕ³·áñÍÇ ÃÇ»ñáí ÏÁ Ë³é-
Ý¿ÇÝ, áÙ³Ýó ÙÇëÇÝ µ³ÅÇÝÁ ³õ»ÉÇ Ï'ÁÉÉ³ñ, 
áÙ³Ýóª ß³°ï Ýáõ³½... ÇëÏ ß³ï ³Ý·³Ù, ÇõÕÁ 
³ÝÝß³Ý ÝáÛÝÇëÏ ÇõÕÇÝ ÝßáÛÉÝ ³Ý·³Ù ã¿ñ 
»ñ»õ»ñ... »ñµ»ÙÝª Ï¿ë »÷³Í, Ï³Ù ÑáõÙ, Ï³Ù 
ß³ï ³ÕÇ, Ï³Ùª µáÉáñáíÇÝ ³ÝÉÇ: ²é³Ýó 
µáÕáùÇ ÏÁ ÏÉÉ¿ÇÝù, ù³ÝÇ áñ µáÕáùÁ û·áõï 
ãáõÝ¿ñ: Ú³×³Ë ÏÁ å³ï³Ñ¿ñª Ï»ñ³ÏáõñÇÝ 
ù³Ý³ÏÁ ß³ï ÏÁ Ýáõ³½¿ñ: ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ 
Ù»Ýù ÙÇçáó ÙÁ ÑÝ³ñ³Í ¿ÇÝù Ù»ñ µáÕáùÁ 
³ñï³Û³ï»Éáõ. ÏÁ ëÏë¿ÇÝù Çñ³ñáõ ³Ï³ÝçÇÝ 
÷ë÷ë³É §ãÏßï³ó³Ýù¦ §ãÏßï³ó³Ýù¦: ÞßáõÏÁ 
»õ ÷ë÷ëáõùÁ ë»Õ³Ý¿-ë»Õ³Ý ûÓ³åïáÛï Çñ 
ßñç³Ý³ÏÁ Ï³ï³ñ»Éáí »õ ÙÇÝã»õ Ñ³ëÝÇÉÁ 
í»ñçÇÝ ë»Õ³ÝÇÝª ÏÁ ¹³éÝ³ÛÇÝ ÅËá°ñ, ³å³ª 
³Ù¿Ýùë ÙÇ³µ»ñ³Ý, å³ï³é³ù³ÕÁ åÝ³ÏÝ»-
ñáõÝ ½³ñÝ»Éáí ÏÁ åáé³ÛÇÝù µ³ñÓñ³Õ³Õ³Ï. 
§ãÁ Ïßï³ó³°Ýù¦ »õ ³Ñ³° ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÁ 
½³Ûñ³ó³Í ÏÁ ëáõÉ¿¯...: ²Ù¿Ýùë áïùÇ ÏÁ Ï³Ý·-
ÝÇÝù, Ù»½Ù¿ ïÕ³Û ÙÁ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦Á Ï'³ÕûÃ¿, 
áñáí í»ñç ÏÁ ·ïÝ¿ ×³ßÇÝ å³ÑÁ...: Ú³×³Ë 
å³ïÇÅÝ»ñáõ ³É Ï'»ÝÃ³ñÏáõ¿ÇÝù, Ã¿å¿ï ³Û¹ 
å³ïÇÅÝ»ñÁ Ã»Ã»õ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ...: äïáõÕÝ»ñáõ 
»õ Ï³Ù »ñÏáõ ï»ë³Ï Ï»ñ³ÏáõñÇ ¹ñáõÃÇõÝÁ 
·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ: Ø»ñ ëÝÝ¹»Õ¿ÝÁ »õ ½·»ëïÝ»ñÁ 
ß³¯ï áÕáñÙ»ÉÇ ¿ÇÝ, µ³Ûó Ù»ñ ýÇ½Çù³Ï³ÝÁ 
ß³ï ëù³Ýã»ÉÇ ¿ñ, ³ÛÝå¿ë áñ ³Û¹ ãáñëáõÏ¿ë 
ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, áñ»õ¿ Ñ³Ù³×³ñ³Ï ãå³-
ï³Ñ»ó³õ, ÙÇ³ÛÝ ÙÇù³ÝÇ Ù³Ñ»ñ å³ï³Ñ»ó³Ý, 
áñáÝù ³ñÏ³ÍÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýù ¿ÇÝ:

Ø¿ÏÁ Ù»ñ Ù»Í »Õµ³ÛñÝ»ñ¿Ý Ê³ãÇÏ ø³çµ»-
ñáõÝÇÝ, áñ Íáí³ÙáÛÝ »Õ³õ... ÙÇõëÁª íïÇï 

Ինքնակենսագրութիւն
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ù³ÝãáõÏ ÙÁª ÃÇõñù»ñáõÝ Ó»éùáí íÇñ³õáñ, 
áñáí³ÛÝ¿Ý ³ÝµáõÅ»ÉÇ í¿ñùÁ ½ÇÝù ·»ñ»½Ù³Ý 
ï³ñ³õ: ê³° Ù»ñ ³½·ÇÝ Ñ³Ù³ñ ÷³éùÁ »õ 
å³ñÍ³ÝùÁ ÏÁ Ï³½Ù¿, ù³ÝÇ áñ ã³÷³½³Ýó 
Ù³ùñáõÃÇõÝÁ, ã³ñù³ß Ï»³¯ÝùÁ, Ù³ñÙÝ³-
ÏըñÃ³ÝùÁ Ï³ï³ñ»³É ¿ÇÝ: êÝáõÝ¹ÇÝ »õ Ñ³·áõë-
ïÇÝ å³Ï³ëÁ ÉÇáõÉÇ ÏÁ Éñ³óÝ¿ÇÝ ³Û¹ »ñ»ùÁ:

¶³Éáí Ù»ñ ¹åñáó³Ï³Ý Ï»Ýó³ÕÇ ½³Ý³½³Ý 
¹ñáõ³·Ý»ñáõÝ, áñáÝù ³Ù¿Ý ¹åñáóÇ Ù¿ç ³É ÏÁ 
å³ï³ÑÇÝ... ³Ýßáõßï Ù»ñ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý 
Ù¿ç »õë å³ñ½ ¿ñ áñ å³ï³Ñ¿ñ...:

¶áõÉ»ÉÇÇ Ù»ñ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý áñµ³ÝáóÁ ÏÁ 
µ³ÕÏ³Ý³ñ ùë³Ý »õ áõÃÁ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñ¿, Çõ-
ñ³ù³ÝãÇõñÁ 40-60 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí, áñáÝó Ù¿çª 
Ù»°ñ ¹³ë³ñ³ÝÁª µ³ñÓñ³·áÛÝÇÝ Ý³Ëáñ¹Á, 
Ñ³Ùµ³õ³õáñ ¿ñ ³Ù¿Ý Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í Çñ 
³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáí... àñáí µ³ó³éáõÃÇõÝ ÏÁ 
Ï³½Ù¿ñ, ï»ë³Ï ÙÁª §å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç å»-
ïáõÃÇõÝ¦: â³ñ, µ³Ûó ëÇñáõ³Í, ÝáÛÝ ³ï»Ý 
³Ù¿Ý Ù³ñ½Ç Ù¿ç ³é³çÇÝ. ë÷áñÇ, ýáõÃåáÉÇ, 
å³ëù¿ÃåáÉÇ, ãáõ³Ý ù³ß»Éáõ, 1500-800-400-
100 Ù»Ãñ í³½ù»ñáõÝ Ù¿ç ³é³çÇÝ, ÉáÕ³Éáõ 
µáÉáñ ³é³çÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÏ³Ý¿ÇÝ 
ï»õ³å¿ë.. Ù»½Ç: Üáõ³·Ç Ù¿çª çáõÃ³Ï³Ñ³ñÝ»ñ, 
ëñÝ·³Ñ³ñÝ»ñ, ÷áÕ³Ñ³ñÝ»ñ Ù»°ñ ¹³ë³ñ³ÝÇÝ 
½³ñ¹Á ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ... Ïéáõ³½³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç 
Ù»½Ç° Ùñóáñ¹ ãáõÝ¿ÇÝù... ë³ñë³÷ ³½¹³Í ¿ÇÝù 
Ýá°ÛÝÇëÏ Ù»½Ù¿ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï-
Ý»ñáõÝ: ...¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, áõëÙ³Ý, ³ñï³ë³-
ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ³Ù¿Ý³µ³ñÓñ ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Û 
Ï³Ý·Ý³Í ÏÁ ÙÝ³ÛÇÝù, »ñÏáõ ËÙáñ³ïÇå 
Ã»ñÃ»ñ ÏÁ Ññ³ï³ñ³Ï¿ÇÝùª §ÅåÇï¦ª ½³õ»ß-
ï³Ï³Ý, §²ñ³ùë¦ª ·ñ³Ï³Ý, ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ýª 
ãáñë³Ï³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñáí...: ÆëÏ ·áÕáõÃ»³Ý 
Ù¿ç... Ù»ñ ³ñï³Ï³ñ· Ù¿Ï ³Ý¹³ÙÇÝª Ð³Ùµ³ñ-
ÓáõÙ ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ ¹ÇÙ³ó, Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ áñ Ù¿ÏÁ 
Û³Ý¹·Ý¿ñ ÙñóÇÉ: ´ÝáõÃÇõÝÁ ÇëÏ³å¿ë ½Ç°Ýù 
ëï»ÕÍ³Í ¿ñ ³Û¹ Ù³ñ½ÇÝ Ñ³Ù³ñ. Ù»¯Í ï³-
Õ³Ý¹ ÙÁ... ³ÝÏ³ñ»ÉÇÝ Ï³ñ»ÉÇ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ñ... 
á»õ¿ áñáßáõÙ Ï'Çñ³·áñÍ¿ñ ³Ù»Ý³°ÛÝ ×ßï³-
å³ÑáõÃ»³Ùµ...: îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÝ ÇëÏ ½½áõ³Í 
ÇñÙ¿ª ûÓÇù ÏÁ ÃûÃáõ¿ñ...: Ð³Ùµ³õ³õáñ Ù»°ñ 
¹³ë³ñ³ÝÁ Çñ ù³é³ëáõÝ»õí»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí 
»½³ÏÇ »ñ»õáÛÃ ÙÁÝ ¿ñ Ã¿° ëÇñáõ³Í, Ã¿° 
³ïáõ³Í Û³çáÕ »õ ³åëï³Ùµ: Â¿° Íáõé (Ë»ÝÃ) 
»õ Ã¿° Ë»É³óÇ, Ã¿° ×³ñåÇÏ, Ã¿° Ïéáõ³½³Ý, Ã¿° 
áõë»³É »õ Ã¿ ã³°ñ:

²Ù¿Ý µ³ñ»Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ã³ñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ûÅïáõ³Í ³Ûë ¹³ë³ñ³ÝÁ... 
Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ½ëå»É ·Çß»ñ³ÛÇÝ ×³Ï³ï³Ù³ñ-
ï»ñáõÝ å³ÑáõÝ...: Î³ÝËûñûù ÏÁ Íñ³·ñáõ¿ñ 
áõ ÏÁ ·áñÍ³¹ñáõ¿ñ, ÏÁ Ï³ñ·³¹ñáõ¿ñ... áñ-
å¿ë½Ç Çõñ³ù³ÝãÇõñ í³ÛñÏ»³Ý ×ß·ñÇï »õ 
Û³çáÕ ·áñÍ³¹ñáõÇ...: Ø»ñ ÝÝç³ñ³ÝÁ í»ñÇ 
Û³ñÏÇ É³õ³·áÛÝ ÝÝç³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ Ã¿° 
äáÉÇëÁ »õ Ã¿ ³É ìáë÷áñÁ ¹ÇïáÕ... ÍáíÁ Ù»°ñ 
³é³ç, áõñ Ñ³ñÇõñ³õáñ Ù³ñï³Ý³õ»ñ Ë³ñëË³Í, 
ï»õ³å¿ë ÏÁ Éáõë³õáñ»Ý Çñ»Ýó Éáõë³ñÓ³Ï-
Ý»ñáí äáÉÇëÝ áõ ßñç³Ï³ÛùÁ... ßÝáñÑ»Éáí Ù»°ñ 
ÝÝç³ñ³ÝÇÝ ³é³ï Éáõë³õáñáõÙ: Î³ñ»ÉÇ ¿ñ 
Ù»ñ ÝÝç³ñ³ÝÁ ï»Õ³õáñ»É ³éÝáõ³½Ý »ñÏáõ 
Ñ³ñÇõñ Ù³Ñ×³Ï³É... µ³Ûó ï»ÕÇ ³é³ïáõÃ»³Ý 
å³ï×³é³õ, Ù»ñ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ¹³ë³ñ³Ý-
Ý»ñáõÝ 96 [³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ] Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñÁ 
½»ï»Õáõ³Í ¿ÇÝ »õ »ñÏáõ ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÝª Ù¿Û 
Ù¿Ï ËóÇÏª áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ, Ù¿Û Ù¿Ï Ù³Ñ×³Ï³-

Éáí...: ºñµ»ÙÝ, äáÉëáÛ çáõñ»ñáõÝ íñ³Û Ë³ñë-
Ë³Í Ù³ñï³Ý³õ»ñáõÝ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Éáõë³ñ-
Ó³ÏÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ÉáÛë»ñáí áÕáÕ»Éáí Ù»°ñ ß¿ÝùÁ, 
Ù»ñ å³ï»ñ³½ÙÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ³õ»ÉÇ É³¯ÛÝ 
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³ÛÇÝ...: ØÇÝã ³Û¹ ³ÕÙáõÏÁ 
ÏÁ Ñ³ëÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÇÝ ³Ï³ÝçÁ, áñ Çñ 
ù³áõãáõÏ¿ ÏûßÇÏÝ»ñáíÁ ³ÝÉë»ÉÇûñ¿Ý ·³Éáí, 
Ï'áõ½¿ Ù»½ Ï³ÝË»É »õ áõÕÕ³ÏÇ Û³Ýó³ÝùÇ íñ³Û 
µéÝ»É, µ³Ûó Ù»ñ å³Ñ³ÏÝ»ñÁ áñáÝù Çñ»Ýó 
Ã³ùëïáóÝ»ñ¿Ý ³Ý¹³¹³ñ ÏÁ Éñï»ë»Ý Çõñ³-
ù³ÝãÇõñ ³Ýóáõ¹³ñÓ, ³Ñ³¯ ëáõÉáóáí ÙÁ 
³½¹³Ýß³ÝÁ Ïáõ ï³Ý... »õª í»°ñç ³Ù¿Ý Ë³Û-
ï³é³ÏáõÃ»³Ýó: ºõ Ù»°Ýù ³Ù¿Ýùë, Ñ³½Çõ Ñ³½ 
ÇÝù½ÇÝùÝÇë ÏÁ Ý»ï»Ýù Ñ³Ý¹Çå³Í å³ñ³å 
³ÝÏáÕÇÝ ÙÁª ³é³Ýó Ï³ñ»õñáõÃ»³Ý ï³Éáõ 
Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ µáõÝ ïÇñáç µáÕáùÇÝ »õ ÏÁ 
ëÏëÇÝù Ëáñ¹³Éáí ùÝ³Ý³É Ëá¯ñ ùáõÝáí... ÙÇÝã 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÁ Ùáõïù ÏÁ ·áñÍ¿... 
å³ï»ñ³½ÙÇÝ µ»Ù³í³ÛñÁ, áõñ á°ã Ù»é»³É Ï³Û 
á°ã ³É íÇñ³õá¯ñ... ÙÇ³°ÛÝª ³Ñé»ÉÇ Ï»ñåáí 
³å³Ï³Ý³Í ÙÃÝáÉáñï, Ñ»ÕÓáõóÇã ÷áßÇÇ 
³Ùå»ñ...: ºõ ÇÝù Ë»Õ¹³Ù³Ñ ÁÉÉ³Éáõ íï³Ý·¿Ý 
½·áõß³Ý³Éáí... Ï'áõ½¿ Ï³ñ× Ï³å»É, í³ÛñÏ»³Ý 
³é³ç Ù»ñ íñ³Ý Ã³÷»Éáí µáÉáñ ï»ë³ÏÇ 
Éáõï³ÝùÝ»ñ »õ ³õ»ÉÇÝª »ñÏáõ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÝ 
³É ËÇëï Ï»ñåáí å³ïÅ»Éáõ áñáßáõÙÁ. Î'³éÝ¿, 
µ³Ûó Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Ù»ÕÙ³Ý³Û »õ ÏÁ ëÏëÇ 
Ëñ³ï³Ï³ÝÇª ÷áßÇÇÝ ³Ñé»ÉÇ íÝ³ëÝ»ñÁ 
Ãáù»ñáõÝ, Û³é³ç³óáÕ Ãáù³ËïÇ ×Çõ³Õ³ÛÇÝ 
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ: ²Ý Ù»½ ³Û¹ Ï»ñåáí ë³ñë³-
÷»óÝ»Éáí ÏÁ ç³Ý³Û Ë³Ûï³é³ÏáõÃ»³Ýó 
³é³çùÁ ³éÝ¿...: ÎÁ Ùûï»Ý³Û ÙûïÇÏ Ù³Ñ×³-
Ï³ÉÇÝ å³éÏ³Í ³ß³Ï»ñïÇÝ »õ Ï'áõ½¿ áïùÇ 
Ñ³Ý»É ½³ÛÝª Ñ³ëÏÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ...
µ³Ûó ½³ñÙ³Ý³ÉÇ¯...ÑÇÝ· í³ÛñÏ»³Ý ³é³ç 
³Ý½áõëå ·³½³Ý ¹³ñÓ³Í ë³ Ï³ï³ÕÇÝ... 
Ñ³½Çõ Çñ ·ÉáõËÁ µ³ñÓÇÝ ¹ñ³Íª Ëáñáõ¯ÝÏ, 
Ëáñáõ¯ÝÏ ÏÁ ùÝ³Ý³Û... Ï³ñÍ»ë Ã¿ Øëñ³Ù»ÉÇ-
ùÇÝ ù³é³ëáõÝ ûñáõ³Û ùáõ°ÝÁ ÁÉÉ³Û...: ÎÁ óÝó¿ 
½³ÛÝ Ã»Ã»õûñ¿Ý, µ³Ûó »ÝÃ³Ï³Ý ÙÇ°ßï »õ 
Ëáñáõ°ÝÏ ùáõÝáí ÏÁ ùÝ³Ý³Û...: Úáõë³Ñ³ï, 
Ýá°ÛÝ ÷áñÓ»ñÁ »Ïñáñ¹ÇÝ, »ññáñ¹ÇÝ íñ³Û. 
÷áñÓ»ñÁ ³å³ñ¹ÇõÝ Ï'³ÝóÝÇÝ, ³Ù¿Ý áù Ëá¯ñ 
ùáõÝÇ Ù¿ç ¿, ßßáõÏ ãÏ³Û...: ÎÁ ëÏëÇ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ 
åáé³Éáí Áë»É Ã¿ §ï»ë¿°ù ë³ ³ÝÇÍ»³ÉÝ»ñÁ... 
»ñÏáõ ñáå¿ ³é³çª Ñ»ñáëÝ»ñ »õ Ï³ïÕ³Í 
ßáõÝ»ñ ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ, ÙÇÝã¹»é ÑÇÙ³ ÙßÇÏ-ÙßÇÏ 
ÏÁ ùÝ³Ý³¯Ý¦: ÎÁ µ³Ý³Û å³ïáõÑ³ÝÝ»ñÁ, 
áñå¿ë½Ç ³å³Ï³Ý»³É û¹Á ÷áËáõÇ »õ ÷áßÇÝ 
ãù³Ý³Û, ÇëÏ ÇÝù í»ñçÇ°Ý ³Ý·³Ù Ï'³½¹³ñ³ñ¿... 
Û³çáñ¹ ³Ý·³ÙÇÝ... »õ Û³çáñ¹ ³Ý·³ÙÇÝ... 
ë³ñë³÷»ÉÇ Ï»ñåáí å³ïÅ»Éáõ áñáßáõÙÁ 
ï³Éáí ÏÁ Ù»ÏÝÇ...: ÎÁ ëå³ë»Ýù ùÇã ÙÁ »õë, »õ 
³å³Ñáíáõ»Éáí Ã¿ ÇëÏ³å¿ë Ù»ÏÝ³Í ¿ª ³Ù¿Ýùë 
³É Ù»ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÏÁ ¹³éÝ³Ýù, áÙ³Ýù 
ÇëÏ³å¿ë íÇñ³õá¯ñ... Çñ»Ýó µ³½áõÏÝ»ñ¿Ý Ï³Ù 
ÍáõÝÏ»ñ¿Ý, ù³ÝÇ áñ Ù»ñ Ñ³ñáõ³Í»Éáõ 
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³×³Ë Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñáõÝ ÓáÕ»ñáõÝ 
ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝ Ù»ñ Ó»éù»ñÝ áõ µ³½áõÏÝ»ñÁ...: 
Ø»ñ µ³ñÓ»ñÝ áõ Í³ÍÏáóÝ»ñÁ í»ñ³·ïÝ»É¿ 
»ïù, ³Ù¿Ý áù ÏÁ ÙïÝ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý ³ÝÏáÕÇÝÁ, 
áõñ³Ë Ï³Ù ïËáõ¯ñ, ³ÛëÇÝùÝª Û³ÕÃ³Ï³Ý Ï³Ù 
å³ñï»³¯É, ÏÁ ÙïÝ¿ Çñ³Ï³°Ý ùáõÝÇ Ù¿ç, 
áñå¿ë½Ç Û³çáñ¹ ³é³õûï, Ýá°ñ Íñ³·Çñ»ñ »õ 
Ýáñ Û³ï³Ï³·ÇÍ»ñ å³ïñ³ëï¿:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Նորընտիր Ազգային Ժողովն Ու Կառավարութիւնը Պիտի 
Աշխատին Պատասխանատուութեան Մեծ Տիրոյթին Մէջ. ՀՀ 
Նախագահի Ուղերձը

Նախագահ Սահակեանի Շնորհաւորական Ուղերձը՝ 
ԼՂՀ Պետական Անկախութեան Մասին Հանրաքուէին եւ 
Սահմանադրութեան Օրուան Առիթով

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
ԱԺ Ընտրութիւնները Կը 
Համարէ Ներքաղաքական 
Զարգացումներու Կարեւոր 
Հանգրուան

¾ç 01

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Խաղաղութեան Նոպելեան Մրցանակը Յանձնուեցաւ Տենի Մուքուեկէին 
Եւ Նատիա Մուրատին

ՎՐԻՊԱԿ
Հանգուցեալ Աբրահամ Պօղոս Վանլեանի 
մահազդի ընտանեկան պարագաներու 
ցանկէն 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:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Ար-
մէն Սարգսեան ուղերձ յղած է Դեկտեմբեր 9ին Հա-
յաստանի մէջ կայացած խորհրդարանական ար-
տահերթ ընտրութիւններու առթիւ: Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչու-
թենէն կը տեղեկացնեն, որ ուղերձին մէջ մասնաւո-
րապէս ըսուած է. 

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ, Դեկտեմբերի 9ին մեր 
երկրում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարա-
նական ընտրութիւնները կայացած իրողութիւն են, 
որի արդիւնքում ձեւաւորուելու են իշխանութեան 
օրէնսդիր եւ գործադիր ճիւղերը:

Շնորհաւորում եմ «Իմ քայլը» դաշինքին, «Բար-
գաւաճ Հայաստան» եւ

«Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւններին, 
որոնք, յաղթահարելով օրէնքով նախատեսուած 
շեմը, կազմաւորելու են Հայաստանի Հանրապետու-
թեան Ազգային ժողովը: Միաժամանակ, ցանկանում 
եմ շնորհակալութիւն յայտնել ընտրութիւններին 

Նախագահ Բակօ Սահակեան, Դեկտեմբեր 10-
ին, շնորհաւորական ուղերձ յղած է ԼՂՀ պետական 
անկախութեան մասին հանրաքուէին եւ Սահմանադ-
րութեան օրուան առիթով: Այս մասին կը հաղորդեն 
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի տեղե-
կատւութեան գլխաւոր վարչութենէն:

«Սիրելի՛ արցախցիներ,
Հանրապետութեան իշխանութիւններու եւ ան-

ձամբ իմ անունով ի սրտէ կը շնորհաւորեմ ձեզ ԼՂՀ 
պետական անկախութեան մասին հանրաքուէին եւ 
Սահմանադրութեան օրուան առիթով:

Դեկտեմբեր 10-ը մեր ժողովուրդի տարեգրութեան 
մէջ մտաւ իբրեւ ճակատագրական որոշումներ 
ընդունելու օր, որոնք նախանշեցին մեր պետութեան 
կայացման ու զարգացման յետագայ ուղին: Այդ 
պատմական որոշումները ընդունուեցան համաժո-
ղովրդական հանրաքուէներու միջոցով՝ միջազգային 
չափանիշներուն ու սկզբունքներուն, օրէնքի տառին 
ու ոգիին խիստ համապատասխան, ընդունուեցան 
միակամ ու միասնական:

Արցախցին կատարեց վճռորոշ ընտրութիւն՝ 
յօգուտ իր հողին վրայ անկախ ու ինքնիշխան պե-
տութիւն կառուցելուն, իր ճակատագիրը ինքնուրոյն 
տնօրինելուն՝ հաւատարիմ մնալով օրէնքի եւ մարդու 
իրաւունքներու անվերապահ գերակայութեան, ժո-
ղովրդավարութեան սկզբունքներուն, համամարդ-
կային ու ազգային արժէքներուն:

Անկախութեան այս բոլոր տարիներուն ձեռքբե-
րումները կը վկայեն, որ մենք հաստատակամ ենք ու 
վճռական՝ պահպանելու ու ամրապնդելու քաջ հայոր-
դիներու արեան գնով ձեռք բերուած ազատութիւնն 
ու անկախութիւնը, բազմապատկելու համայն հայու-
թեան ջանքերով կերտուած փառապանծ յաղթա-
նակները, քանզի այդ արժէքները սրբութիւն են ողջ 
հայ ժողովուրդի համար:

Այդ ուղին անկասելի է ու անշրջելի: Այսուհետեւ 
եւս պիտի կատարուի ամէն ինչ մեր պետականութեան 
շարունակական զօրացման, ժողովուրդի անվտան-
գութեան ապահովման, պաշտպանունակութեան 

մասնակցած բոլոր կուսակցութիւններին ու դաշինք-
ներին, ինչպէս նաեւ Հայաստանի բոլոր քաղաքա-
ցիներին, ովքեր իրենց վերաբերմունքն արտայայ-
տեցին երկրի ապագայի նկատմամբ:

Այս ընտրութիւնները, որպէս համապետական 
քաղաքական գործընթաց, առաջինն են մեր երկրում 
տեղի ունեցած գարնանային մեծ փոփոխութիւններից 
յետոյ: Նորընտիր Ազգային ժողովն ու կառավարու-
թիւնն աշխատելու են պատասխանատուութեան մեծ 
տիրոյթում: Մաղթում եմ նրանց հաստատակամութիւն 
եւ եռանդ՝ իրենց ծրագրերն իրականացնելու ճանա-
պարհին:

Հայրենիքը հզօրանում, իսկ նրա պատմութիւնը 
ստեղծուում է բոլորիս ամէնօրեայ քրտնաջան աշխա-
տանքով: Բոլորի՛ս պարտքն է ողջ ուժերը ներդնել ի 
շահ երկրի ու ժողովրդի, յանուն ուժեղ Հայաստանի 
եւ Արցախի հանրապետութիւնների, համայն հա-
յութեան եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների:

Աստուած պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին»: 

հետեւողական ամրապնդման, տնտեսութեան զար-
գացման ու բնակչութեան կենսամակարդակի բարձ-
րացման ուղղութեամբ:

Թանկագի՛ն հայրենակիցներ,
Մէկ անգամ եւս կը շնորհաւորեմ բոլորդ՝ 

պետական այս կարեւորագոյն տօնին առիթով եւ կը 
մաղթեմ խաղաղութիւն, քաջառողջութիւն, մեծագոյն 
յաջողութիւններ ու ամենայն բարիք»,- ըսուած է 
նախագահի ուղերձին մէջ:

2018 թուականի Խաղաղութեան նոպելեան 
մրցանակը Դեկտեմբեր 10ին Օսլոյի մէջ կայացած 
հանդիսաւոր արարողութեան յանձնուած է վիրաբոյժ 
Տենի Մուքուեկէին՝ Քոնկոյի Դեմոկրատական 
Հանրապետութենէն, եւ իրաքցի իրաւապաշտպան, 
Իսլամական պետութիւն ահաբեկչական խմբաւոր-
ման նախկին ստրկուհի Նատիա Մուրատին:

Արարողութիւնը տեղի ունեցած է Նորվեկիոյ կա-
ռավարութեան եւ թագաւորական ընտանիքի ան-
դամներուն ներկայութեամբ, կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»ը: «Նորվեկիոյ նոպելեան կոմիտէն որոշում 
ընդունած է 2018 թուականի խաղաղութեան մրցա-
նակը շնորհել Տենի Մուքուեկէին եւ Նատիա Մու-
րատին սեռական բռնութիւնը զինուած հակամար-
տութիւններու մէջ որպէս զէնք օգտագործելու դէմ 
իրենց գործադրած ջանքերուն համար»,- ընդգծած է 
կոմիտէի նախագահ Պերիթ Ռայս-Անտերսենը՝ ելոյթ 
ունենալով արարողութեան ժամանակ:

Այդ միջոցառումը Օսլոյի մէջ Խաղաղութեան 
օրերու բաղկացուցիչ մասն է, որոնք կը կայանան 
Դեկտեմբեր 5էն մինչեւ 12: Այդ ժամանակահատուածին 
մէջ Նորվեկիոյ մայրաքաղաքին մէջ կը կազմա-
կերպուին ֆիլմերու ցուցադրութիւններ, սեմինարներ, 
որոնք կ'արծարծեն ահաբեկչութեան եւ պատերազմի 

ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրութիւնները 
դարձան Հայաստանի մէջ վերջին ամիսներուն ըն-
թացող ներքաղաքական զարգացումներու կարեւոր 
հանգրուան: «Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ Ն. Ս. Օ. 
Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր 
ուղերձը յղած է ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրութիւններու 
առիթով:

«Հայրենի մեր երկրում տարւոյս Դեկտեմբեր 9ին 
տեղի ունեցան ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ 
ընտրութիւններ՝ դառնալով կարեւոր հանգրուան 
Հայաստանում վերջին ամիսներին ընթացող ներ-
քաղաքական զարգացումների: Մեր օրհնութիւնն 
ենք բերում սիրեցեալ մեր ժողովրդին, ինչպէս եւ 
կուսակցութիւններին, որ ապագայի հանդէպ պա-
տասխանատուութեան գիտակցումով մասնակցու-
թիւն բերեցին խորհրդարանական ընտրութիւններին: 
Մեր շնորհաւորանքներն ու բարեմաղթանքներն ենք 
յղում «Իմ քայլը» դաշինքին, «Բարգաւաճ Հայաստան» 
եւ «Լուսաւոր Հայաստան» կուսակցութիւններին, 
որոնք արժանացան մեր ժողովրդի վստահութեանը՝ 
պատասխանատուութիւն ստանձնելով մեր երկրի 
ապագայի համար: Աղօթում ենք, որ Տէրը յաջողու-
թիւններ պարգեւի նորընտիր խորհրդարանի աշխա-
տանքներին՝ յանուն մեր հայրենիքի առաւել զօրաց-
ման եւ բարօր ապագայի կերտման»,- ըսուած է 
ուղերձին մէջ:

Վեհափառը նաեւ նշած է, որ առաքելական սուրբ 
եկեղեցին, ինչպէս միշտ, իր ջանքերը պիտի բերէ 
մեր պետականութեան ամրապնդման, ազգային 
համերաշխութեան զօրացման եւ ներքին ու արտա-
քին մարտահրաւէրներու յաղթահարման հարցին մէջ:

թեմաները, աւանդական ջահերով երթը ի պատիւ 
դափնեկիրներու եւ Խաղաղութեան նոպելեան 
մրցանակի ժողովը, ուր գլխաւոր թեման կ'ըլլայ 
համաշխարհային կլիմայական ճգնաժամի լուծման 
հնարաւորութիւնը, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»ը:
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ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ 
 Սիրելի՛ հայրենակիցներ, սաներու կրթանպաստի 2018-
2019 տարեշրջանի արձանագրութիւնները  տեղի պիտի ունենան 
ամէն Երեքշաբթի օր, մինչեւ 20 Դեկտեմբեր 2018, 6:00-էն 8:00, 
միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ, Տորա: 

 Կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած 
թուականը: 

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ  
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

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

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ԾԱՌԻ 
ԵՒ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ ՄՍՈՒՐԻ 

ԼՈՒՍԱՒՈՐՈՒՄ

Սիրելի լիբանանահայ ծնողներ եւ փոքրիկներ,
Ընդառաջելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական 

Դաստիարակութեան Բաժանմունքի հրաւէրին, կոչ կ՛ուղղենք ձեզի, որ 
Ուրբաթ, 14 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան ժամը 5.00-էն սկսեալ, Թեմիս 
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու ու Ազգային Վարժարաններու աշակերտութեան 
եւ մեր հետ Անթիլիասի Մայրավանք գտնուիք` ստանալու համար Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի օրհնութիւնը եւ մասնակցելու եկեղեցա-
կան արարողութեան ու նոր տարուան ծառի եւ Սուրբ Ծննդեան մսուրի 
լուսաւորման։

Այս առթիւ, տօնական եզակի մթնոլորտի մէջ, նաեւ Կաղանդ Պապան 
պիտի այցելէ Անթիլիաս եւ ուրախութիւն բերէ բոլորիս։

Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

10 Դեկտեմբեր 2018
Պէյրութ – Լիբանան 

Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
 «Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
 «Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ 

տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 22 Դեկտեմբեր 2018ի երեկոյեան ժամը 
6:00ին, միասին քննարկելու անցնող տարին, վերարժեւորելու «Զարթօնք»ի 
անցնող տարուայ իրագործումները ու ծրագրելու անոր յառաջիկայ տարին, 
եւ իրար փոխանցելու մեր բարեմաղթութիւնները գալիք Ամանորի եւ Սուրբ 
Ծննդեան տօներուն առիթով։

Պիտի հանդիպինք Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ա յարկ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Հաւաքը առիթ մը պիտի հանդիսանայ նաեւ ձեզի հրամցնելու 

«Զարթօնք»ի Նոր Տարուայ բացառիկ թիւը:
 Հաւաքի աւարտին տեղի պիտի ունենայ նաեւ պատշաճ հիւրասիրութիւն:
Բարի մաղթանքներ ձեզի եւ ձեր սիրելիներուն:

 «ԶԱՐԹՕՆՔ»

¶ð²ôàô²Ì úð
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Շաբաթ 22 Դեկտեմբեր 2018


