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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Պըրրի Եւ Պասիլ Հանդիպում Ունեցան Կառավարութեան 
Կազմաւորման Գործընթացին Մէջ Գրանցուած Վերջին 
Զարգացումներու Լոյսին Ներքոյ

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

Տեսանկիւն

«Մենք Ենք Երեխայի 
Մայրը» Լոզունգը 

Կիրառելի՞ Է Յետայսու

Մինչ Lիբանանի կառավարութեան կազ-
մութիւնը տակաւին կ՛ուշանայ լիբանանցին 
ընկղմած կը մնայ ընկերատնտեսական լուրջ 
խնդիրներու  մէջ, որոնց լուծումը, ոչ թէ միայն 
կ՛ուշանայ այլ նաեւ կարգ մը հարցերու 
պարագային անյոյս ալ կը թուի ըլլալ: 

Այս իրավիճակին մէջ երէկ յանկարծ 
ուշադրութիւնս գրաւեց պետական պատաս-
խանատուի մը  մէկ յայտարարութիւնը, որ 
կոչ կ՛ուղղէր պատիժի ենթարկել ելեկտրածին 
մեքենաներու տէրերը, որոնք քանի մը օր 
առաջ երկու ժամ գործադուլ ըրած էին քա-
ղաքացին զրկելով ելեկտրականութեան մա-
տակարարումէ, որ ամէն պարագայի պետու-
թեան պատասխանատուութիւնն է: Ծիծաղով 
նաեւ ցաւով մտածեցի, թէ իսկ ո՞վ պէտք է 
պատիժի ենթարկէ պետութիւնը, երկրին 
ելեկտրականութեան հարցը 28 տարիներէ ի 
վեր անլոյծ ձգելու յանցանքով մինչ ելեկ-
տըրածին մեքենաներու տէրերը իրավիճակը 
չարաշահելով կը կեղեքեն լիբանանցին: 

Կը մնայ հիմնականը: Այսօր երկիրը կ՛ապ-
րի առանց կառավարութեան: Կառավարու-
թեան կազմութեան ամիսներու ձգձգումներէ 
ետք եւ հազիւ թնճուկ մը քակուի ուրիշ մը 
ստեղծելու աճպարարութիւններուն ի տես, 
նշանակեալ վարչապետ  Սաատ Հարիրին 
այսօր ծրագրած է վճռական յայտարարութիւն 
մը կատարել: Ինծի համար այս պահուս անյս-
տակ է անոր բովանդակութիւնը, սակայն 
կարծեմ ատենը եկած է նշանակեալ վարչա-
պետին իր անսահման հանդուրժողականու-
թենէն դուրս գալու: Որպէս պետական մարդ, 
ան միշտ որդեգրած է «մենք ենք երեխային 

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի եւ արտաքին գործոց նախարարի պաշտօ-
նակատար Ժպրան Պասիլ Երկուշաբթի հանդիպում 
ունեցան կառավարութեան կազմաւորման կապակ-
ցութեամբ գրանցուած վերջին զարգացումներու 
լոյսին ներքոյ: Այս մասին կը հաղորդեն Հարիրիի 
տեղեկատուական գրասենեակէն:

Նախքան այս, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 
խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի եւ 
արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար 

Ժպրան Պասիլի միջեւ: 
Պըրրիի հետ հանդիպումէն ետք Պասիլ կոչ 

ուղղեց բոլոր կողմերուն՝ ներգրաւուելու  կառավա-
րութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ 
փակուղին վերացնելու ուղղութեամբ ներդրուող 
ջանքերուն խոչընդոտ հանդիսացող սիւննի երես-
փոխաններու ներկայացուցչութեան խնդիրի լուծ-
ման գործին մէջ: 

¾ç 02

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վար-
չութիւնը երէկ՝ Երկուշաբթի 12 Նոյեմ-

բեր 2018ի  երեկոյեան հերթական ժողով մը գու-
մարեց իր կեդրոնատեղիին մէջ: Ժողովի 
ընթացքին քննարկուեցան լիբանանահայութիւնը 
եւ Լիբանանը յուզող զանազան հարցեր, ի մաս-
նաւորի ներ-լիբանանեան ընկերա-տնտեսական 
լուրջ խնդիր հանդիսացող՝ ելեկտրականութեան 
յոռի մատակարարման անլոյց իրավիճակը:

Ելեկտրածին անձանական մեքենաներու հար-
ցով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը 
կոչ ուղղեց պետական պատասխանատու կողմե-
րուն անյապաղ պարտն ու պատշաճը տնօրինելու 
անոնց տէրերուն վերաբերեալ, որոնք մենատի-
րական աշխատելաոճով արդէն իսկ իրենք են, որ 
կը տնօրինեն քաղաքացիին առօրեայ կեանքը 
իրենց անօրինական գործով, նկատի ունենալով, 
որ այդ ելեկտրածին մեքենաները անցեալի 
պատերազմական պայմաններէ բխած հապճեպ 
կարգադրութիւն մըն էին կարգ մը մարդոց կողմէ, 
որ օրերու ընթացքին չարաշահուելով ինքզինք 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ելեկտրածիններու Բնագաւառի Երեւոյթը Կանոնաւորելու Եւ 
Օրինականացնելու Տնօրինումները Անբաւարար Են. 

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
հաստատեց գետնի վրայ առանց իսկ օրինակա-
նացուելու: 

Լիբանանցի ժողովուրդին փորձը կը հաս-
տատէ, որ մինչեւ այսօր անոնց օրինականութեան 
հրաւիրելու փորձերը անյաջող դուրս եկած են: 
Հետեւաբար ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վար-
չութիւնը իր կոչով կը շեշտէ, որ մինչեւ օրս 
անձնական ելեկտրածիններու բնագաւառի երե-
ւոյթը կանոնաւորելու եւ օրինականացնելու 
տնօրինումները անբաւարար են եւ այս հարցը 
պիտի մնայ անլոյծ մինչեւ այն ատեն, որ Լիբա-
նանի ելեկտրականութեան խնդրին արմատական 
լուծում մը չգտնուիր, որ կը կայանայ պետական 
եւ սեփական մարզերու համագործակցութեամբ  
նոր եւ արդիական ելեկտրակայաններու հաստա-
տումով, որովհետեւ այլեւս անհանդուրժելի է, որ 
լիբանանցին մնայ առանց ելեկտրականութեան 
քաղաքացիական պատերազմի աւարտէն 28 
տարիներ ետք իսկ: 

Տեղեկատուական Գրասենեակ
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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Արժէ՛ք Է Հայ Գիրքը
Սոյն գրութիւնը խտացումն է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի պատգամին, խօսուած Հայ Գիրքի 39-
րդ Ցուցահանդէսի բացման, Անթիլիասի Մայրավան¬քին մէջ, Կիրակի, 11 Նոյեմբեր 2018-ին։

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Պուխութի Գուրգենիձէ 

Պուխութի Գուրգենիձէ (13 Նոյեմբեր 1933, Սու-
րամի - 24 Մայիս 2008, Թիֆլիս), վրացի ճատրակ 
խաղացող: ՎԽՍՀ բազմակի ախոյեան։ 

Ծնած է Վրաստանի Սուրամի աւանը: ԽՍՀՄ 
հաւաքականի կազմին մէջ 2 անգամ շահած է 
ուսանողներու Աշխարհի խմբային առաջնութիւնը: 
Եղած է Վեթերաններու աշխարհի ախոյեան (1993), 
ինչպէս նաեւ ԽՍՀՄ վաստակաւոր մարզիչ (1975): 
1966-1976 թուականներուն մարզած է Նանա 
Ալեքսանդրիան, տարբեր տարիներու եղած է Նոնա 
Կապրինտաշվիլի, Մայա Չիպուրտանիձէի, Նանա 
Իոսելիանիի մարզիչը։

Հայ գիրքի 39-րդ ցուցահանդէսը բացուած կը 
յայտարարեմ՝ մեր ժողովուրդի պատմութենէն մեզի 
փոխանցուած անհերքելի ճշմարտութիւն մը վերա-
հաստատելով, թէ՝ ԱՐԺԷ՛Ք է հայ գիրքը հայուն համար։ 

Արժէքը իր ընդհանուր սահմանումով կը բնու-
թագրէ մարդկային կեանքին մէջ սովորականէն 
անդին՝ նուիրական նշանակութիւն ու իւրայատուկ 
կարեւորութիւն ունեցող յատկապէս բարոյական, 
իմացական կամ գեղարուեստական, խորհրդանիշ 
մը, իտէալ մը, տեսլական մը՝ իրի մը, երեւոյթի կամ 
անձի մը ճամբով արտայայտուող։ 

Արժէքներն են որ կ'առաջնորդեն անհատի մը, 
կազմակերպութեան մը կամ ընկերութեան մը 

կեանքը, կը մարմնաւորեն անոնց ինքնութիւնը ու 
կ'երաշխաւորեն անոնց յաւերժութիւնը։ Արդ, առանց 
արժէքներու կենսագործող առկայութեան, մարդ-
կային կեանքը դատապարտուած է կորսնցնելու իր 
որակն ու խորքը, իւրայատկութիւնն ու ուղղութիւնը։ 
Քրիստոս ըսաւ. ուր որ ձեր գանձը կը գտնուի, հո՛ն 
թող ըլլայ նաեւ ձեր սիրտը։ Այլ խօսքով, մարդը իր 
կեանքին մէջ ինչ որ կը դաւանի որպէս արժէք, 
անոր կառչած պէտք է մնայ հաւատարմօրէն։ 

Մարդկային հասարակաց ու ընդհանրական 
արժէքներուն առընթեր, իւրաքանչիւր կրօն կամ 
ազգ ունի իր արժէքներու համակարգը։ Քրիստո-
նէութեան հաւատքը, սկզբունքներն ու ուսուցում-
ները իր կեանքին միախառնած հայ ժողովուրդին 
կեանքին մէջ կարեւոր տեղ կը գրաւեն մեր բարոյա-
կան ու  հոգեմտաւոր արժէքները ու անոնց պաշտ-
պան դարձած եկեղեցին, հայրենիքը, մշակոյթը, 
լեզուն ու ընտանիքը։ Այս արժէքներն են, որոնք մեր 
ժողովուրդի գոյապայքարը լիցքաւորեցին հաւատ-
քով  ու վճռակամութեամբ ու անոր առջեւ բացին 
յաւերժութեան ճանապարհը։ 

Մեր ժողովուրդին համար մշակութային արժէք-
ներու շարքին իր ուրոյն տեղն ու դերը ունի հայ գիրքը։ 

Արժէ՛ք եղած է հայ գիրքը երբ տակաւին մագա-
ղաթ էր, ձեռագիր էր ու հնատիպ։

Արժէ՛ք է հայ գիրքը, նաեւ այսօ՛ր ու միշտ, որով-
հետեւ ան սոսկ թուղթ ու մելան չէ, այլ՝ մեր հաւա-
քական յիշողութեան գանձարանը։ 

Արժէ՛ք է հայ գիրքը, որովհետեւ անոր էջերը 
շաղախուած են մեր մայրենի լեզուով ու անոր բա-
ռերուն մէջէն կը ժայթքեն հայու կանչն ու տագնապը, 
երգն ու վէրքը։ 

Արժէ՛ք է հայ գիրքը, որովհետեւ ան պերճախօս 
հանդիսարանն է մեր իմացական թռիչքներուն ու 
հոգեմտաւոր երկունքներուն։ 

Արժէ՛ք է հայ գիրքը, որովհետեւ հոն ապրող ու 
ապրեցնող ներկայութիւն են մեր "սրբութիւն սրբոց"-
ները, Հայաստանը, եկեղեցին ու մեր ազգը ամբողջ՝ 
իրենց անցեալով, ներկայով ու ապագայով։ 

Արժէ՛ք է հայ գիրքը, որովհետեւ հայօրէն կը շնչէ 
ու կը շնչաւորէ մեզ, դառնալով մշակոյթ՝ հոն ուր 
բացակայ է մշակոյթը, եկեղեցի՝  հոն ուր ներկայ չէ 
եկեղեցին, հայրենիք՝ հոն ուր չկայ հայրենիք։ 

Արդ, հայուն համար գերազանցօրէն արժէ՛ք դարձած՝ 
Հայ գիրքին հարկ է մօտենալ խոր գիտակցու-

թեամբ, երկիւղածութեամբ ու նախանձա-խընդ-
րութեամբ։ 

Հեռու մնալ հայ գիրքէն՝ կը նշանակէ հեռու մնալ 
հայ եկեղեցիէն, հայ մշակոյթէն, հայ լեզուէն, Հա-
յաստանէն։

Հեռու մնալ հայ գիրքէն՝ կը նշանակէ հեռու մնալ 

հայութենէն...։
Կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ, ուր արժէքներու 

համակարգն ու անոնց  արժեչափը սկսած են 
խախտիլ։ 

Կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ, ուր համաշխար-
հայնացած ու աշխարհայնացած մշակոյթը սկսած է 
երկիրը հեռացնել երկինքէն, մարդը՝ Աստուծմէ եւ 
Աստուծոյ պատկերը կրող մարդը իր հարազատ 
էութենէն ու կոչումէն։ 

Կ'ապրինք աշխարհի մը մէջ, ուր հոգեւոր, 
բարոյական ու իմացական արժէքները սկսած են 
նահանջել՝ նիւթով ու հաճոյքով, շահով ու փառքով 
տիրապետուած ու պայմանաւորուած մտածելա-
կերպերու, գործելակերպերու ու կենցաղակերպերու 
դիմաց։ 

Ներկայ աշխարհը արժէքներու իր նոր համա-
կարգով փաստօրէն սկսած է խոր վիհ մը գոյաւորել 
մարդուն եւ գիրքին միջեւ։ 

Վերջերս, Զուիցերիոյ մէջ, տարիներու սովորու-
թեանս համաձայն, այցելեցի քաղաքին գրախա-
նութը։ Սննդեղէնի եւ գիրքի ընդարձակ կեդրոնները 
կը գտնուէին իրարու կից։ Առաջինը կը յորդէր 
յաճախորդներով. իսկ գրախանութին մէջ կար 
միայն մէկ հոգի… (դժբախտաբար նո՛յն կացութիւնը 
կը պարզեն Աստուծոյ խօսքը տարածելու կոչուած 
արեւմտեան աշխարհի հսկայ տաճարները...)։ 

Յիշեալ խորապէս ցաւալի ու մտահոգիչ պատ-
կերը սկսած է պարզուիլ նա՛եւ հայ կեանքէն ներս եւ 
ահաւոր անտարբերութիւն մը հայ գիրքին նկատ-
մամբ, սկսած է զգալի դառնալ ամենուրէք։ 

Հայ մարդը պէտք է անդրադառնայ թէ՝ արժէ՛ք է 
հայ գիրքը, ոգեղէն ու իմացական արժէք։ 

Առանց հայ գիրքին, հայ լեզուն պիտի նահանջէ։  
Առանց հայ գիրքին, մեր իմացական աշխարհը 

պիտի աղքատանայ։
Առանց հայ գիրքին, հայ կեանքին երկնակամարը 

պիտի մթագնի։ 
Հայ մարդը պէտք է անդրադառնայ թէ՝ հայ 

գիրքին բացուիլ կը նշանակէ հայութեա՛մբ լեցուիլ, 
հայութեա՛մբ հարստանալ ու հզօրանալ՝ ինքնութիւն 
գունաթափող ներկայ աշխարհին մէջ։ 

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

11 Նոյեմբեր 2018
Անթիլիաս, Լիբանան

Տեսանկիւն

«Մենք Ենք Երեխայի 
Մայրը» Լոզունգը 

Կիրառելի՞ Է Յետայսու

մայրը լոզունգը» օրինակ վերցնելով Հին 
Կտակարանի այն դրուագէն, ուր երկու կիներ 
վիճելով զաւակի մը մայրութեան վրայ կը 
դիմեն Սողոմոն Իմաստունի արդարադատու-
թեան: Իմաստուն թագաւորը, որպէս լուծում 
երեխան կը յանձնէ իր զինուորին հրահան-
գելով կիսել զայն եւ իւրաքանչիւր կէսը տալ 
վիճող կիներուն: Կիներէն մէկը (իսկական 
մայրը) առջեւ նետուելով կ'աղաչէ երեխան 
ողջ պահել, հոգ չէ, թէ զայն տրուի միւս 
կնոջ...: 

Այս պատմութեան մէջ երեխային հարազատ 
մօր առաջարկին հիմքն ու նախապայմանը  կը 
կազմէ երեխային ողջ մնալը: Վարչապետը իր 
հանդուրժողականութեամբ եւ երկրին հանդէպ 
ցուցաբերած «մայրութեամբ» փորձած է Լիբա-
նանը «ողջ» պահել: Կը մնայ հարց տալ, որ 
արդեօ՞ք նոր եւ մշտական զիջումներ պիտի 
կարենան Լիբանանը «ողջ» պահել ի տես քա-
ղաքական, գաղափարական, ընկերա-տնտե-
սական, ֆինանսական եւ ապահովական գետ-
նի վրայ գոյութիւն ունեցող անելին, ուր 
«երեխային» ողջ մնալը լուրջ հարցականի 
տակ դրուած է ամէն պարագայի...:

Սպասենք Վարչապետի յայտարարութեան:

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 

¾ç 01



¾ç 03ºñ»ùß³µÃÇ / 13.11.2018 

Փափուկ
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ

Êáñ ìÇñ³åÁ Û³ñ Ù³   ñ³·áÛÝ ï»   ÕÁ ã¿, áñ Ù¿   ÏÁ 
½ñáõ   ó¿ñ §÷³   ÷áõÏ¦ µ³   éÇ Ù³   ëÇÝ, »ñµ Ñá   Õ³ï³  
ñ³Í   ùÁ ß³ï Ñ»   éáõ ¿ Ýáõñµ ÁÉ   É³       É¿ áõ   ÝÇ É»é   Ýáï 
ï»   Õ³·   ñáõÃÇõÝ, Å³Û   éáï µÝ³   Ï³Ýáõ   ÃÇõÝ »õ ù³ñ  
ù³       ñáï Ù³   Ï»ñ»ë, ³é³   õ»É³   µ³ñ, ³Ý   ï³       é³½áõñÏ 
¿, ³Ýçñ¹Ç, »õ áõñ Ï³Ý ÙÇ³ÛÝ ·³ñ   ß³       å³ñ Ëá   óáÕ 
Ë×³   ù³ñ»ñ áõ »ñÏÝ³   Ï³Ù³   ñÇ íñ³Û Ï³Ý·Ý³Í 
³ñ»õ ÙÁ, áñ Ï³ñ   Í»ë, Ã¿ áñá   ß³Í ¿ ãÑ»   é³Ý³É£ 
(²Ûëûñ ³ß³   Ï»ñïÝ»   ñÁ Ñ³ëÏó³Ý, Ã¿ ÇÝ   ãá°õ Ù»ñ 
Ý³Ë   ÝÇ       Ý»ñÁ ûñá   õ³Ý Û»ï   ÙÇ       çûñ¿ÇÝ Ñ³   Ù³å³   ï³ë  
Ë³       ÝáÕ 8ñ¹ Å³   ÙÁ Ïá   ã³Í »Ý §Ññ³   Ï³ÃÝ¦, ÇëÏ 
9ñ¹Áª §ÑáõñÃ³   ÷»³ÉÝ¦) ²Ù»   Ý³ÛÝ¹¿åë, í³Ý³Ï³Ý 
Ñ³   Ù³ÉÇ   ñÇ Ï³   Ù³ñ³   Ï³å ÙáõïùÇ ½á   íáõ   Ã»       Ý¿Ý û·  
ïը       õ»Éáí ÏÁ ÛÇ   ß»Ýù Ñ³Û   Ï³       Ï³Ý ÑÝ³   ·áÛÝ å³ï  
ÙáõÃÇõÝÝ»   ñ¿Ý Ù¿   ÏÁª ê³   Ã»ÝÇÏ Çß   Ë³       Ýáõ   ÑÇÇ »õ ²ñ 
 ï³       ß¿ë ³ñ   ù³       ÛÇ §÷³   ÷áõÏ¦ ³õ³Ý   ¹³½ñáÛ   óÁ£

 ²ñ   ï³       ß¿ëÁ Çñ ëñ³   Ã»õ ÓÇáí ³Ý   ó³õ Îáõñ ·»  
ïÁ áõ Çñ áë   Ï»ûÕ å³   ñ³Ýáí áñ   ë³ó ê³   Ã»ÝÇ   ÏÇÝ£ 
Øáí   ë¿ë Êá   ñ»Ý³   óÇÝ ³õ³Ý   ¹³Í ¿ ³Ûë å³ï   ÙáõÃÇõ
  ÝÁ£ ä³ï   Ù³       Ñ³Û   ñÁ ÏÁ ß³   ñáõ   Ý³       Ï¿. §…»õ ß³ï ó³  
õ»óáÛó ½Ù¿çùÝ ÷³   ÷áõÏ ûñÇáñ   ¹ÇÝ¦£ ²Ñ³°, ³ß³  
Ï»ñïÝ»ñ, Ñ³   Ûáó É»   ½áõÇ Ù¿ç §÷³   ÷áõÏ¦ µ³   éÇ 
ÑÝ³   ·áÛÝ ·áñ   Í³       Íáõ   ÃÇõÝÁ, áõñ ³Í³   Ï³Ýë Ññ³   åáõ
  ñÇã ·»   Õ»ó   ÏáõÑÇ ÙÁ ÝÏ³   ñ³·   ñ»ó£ ºõ, ³Û¹ ûñÇáñ   ¹Á 
Ñ³ñë »Ï³õ ×Çß¹ ³Ûëï»Õ, µÉñ³   ËáõÙµÇ ÑÇõ   ëÇ      
ë³ÛÇÝ Í³Û   ñÁ, áõñ ²ñ   ï³       ß¿ëÇ å³   É³ïÝ ¿ñ£

- ä³   ñáÝ, ÑÇ   Ù³ ×Çß¹ á±õñ »Ýù£
 ²ñ   ï³       ß¿ë Ã³   ·³õá   ñÇ ßÇ   Ý³Í ²ñ   ï³       ß³ï Ù³Û  

ñ³       ù³Õ³   ùÇ ³õ»   ñ³Ï   Ý»       ñáõÝ íñ³Û£ ²ÛÅÙ í³   Û»É»   ó¿ù 
ÑÝáõ   ÃÇõÝÝ»   ñÁ£ Ä³Ù ÙÁ »ïù ÏÁ ß³   ñáõ   Ý³       Ï»Ýù…£

-ì¿°Ù, î³   ñû°Ý, ¹áõù Êáñ ìÇ   ñ³å åÇ   ïÇ ãÇç   Ý¿±ù£
 ä³   ñáÝ, Ï՚áõ   ½»Ýù µÉñ³   ·³·³Ã »É   É»É áõ ï»  

ë³ñ³   ÝÁ ¹Ç   ï»É£
ºñµ ³Ý   ÑÇõñÁÝ   Ï³É ¿ µÝ³ß   Ë³ñÑÁ, ³Ý   ßáõßï, Ã¿ 

§÷³   ÷áõÏ¦ µ³   éÇ å³ï   ÙáõÃÇõ   ÝÁ Û³ÛïÝ³   µ»ñ»   Éáõ 
Ñ³   Ù³ñ åÇ   ïÇ ¹Ç   Ù¿ÇÝù Ñ³Û   Ï³       Ï³Ý ùÝ³   ñ»ñ  
·áõÃ»³Ý£ ê³   Ï³ÛÝ, Ý³Ë µ³ñÓñ³   Ý³Ýù ·³   ·³Ã, 
áõñ Ï³Ý·Ý»   óáõ   ó³Í »Ý ÑëÏ³   Û³Ï³Ý Ë³ã ÙÁ…£

- Ð³   Ù³Û   Ý³       å³ï   Ï»       ñÇÝ Ù¿ç ÷³÷   ÏáõÃÇõÝ ÙÁ 
ÝÏ³   ï»óÇ±ù£

²ñ³   ñ³ïÇ áõ   ñá       õ³·Ç   ÍÁ, å³   ñáÝ, Ù³   Ý³õ³Ý¹ 
»ñµ ÏÇ   ëáí Í³Í   Ïá       õ³Í ¿ ³Ù   å»       ñáõ Ù¿ç »õ ÓÇõ   Ý³      
Í³ÍÏ ¿£

 îÕ³°ù, ·Ç   ñ»ñáõ ·Çõ   ï¿Ý ß³ï ³é³ç Ù»ñ Ù³Û  
ñ»       ÝÇÝ ³É ÷³÷   Ï³       ó³Í ¿ñ£ §ö³   ÷áõÏ¦ µ³   éÁ »õ 
³Ýáñ ß³   é³õÇÕ   Ý»       ñÁ ¶áÕ   Ã³Ý »ñ   ·ÇãÝ»   ñáõ É»   ½áõÇÝ 
Ù¿ç ÷³÷   Ï³ÑÝãÇõÝ ³ñ   ï³       Û³Û   ïáõÃÇõÝÝ»ñ ¹³ñ   Ó»ñ 
¿ÇÝ£ ´³   éÁ Ý³»õ ×³Ù   µáñ¹»ó ¹¿   åÇ ÑÇõ   ëÇë, Ùï³õ 
áõ   ïÇ»ñ¿Ý, ³å³ Ñ³   ë³õ ìñ³ë   ï³Ý, áõñ ¹³ñ   Ó³õ 
§÷³   ÷áõ   ÏÇ¦£ Ð³   Ûáó ·Ç   ñ»ñáõ ·Çõ   ïáí Ù»ñ §÷³  
÷áõÏ¦ µ³   é»ñÁ Û³   õ»ñ   Å³       ó³Ý Ù³   ·³Õ³Ã   Ý»       ñáõ 
íñ³Û, áñáÝù ÏÁ ÷³÷   Ï³       Ý³ÛÇÝ Ñ³õ   ÏÇ       ÃÇ ×»ñÙÏáõ  
óáí »õ Ï³   Ãáí£ àë   Ï»       ¹³ñáõ Ù³   ï»³Ý   Ý»       ñáõ Ù¿ç 
ï»Õ ·ï³Ý ÁÝ   ïÇñ µ³   é»ñ, ÇÝãå¿ëª ÷³÷   Ï³       Ý³É, 
÷³÷   Ï³       Ï³Ý, ÷³÷   Ï³       Ï»³ó, ÷³÷   Ï³       óáõ   ó³       Ý»É… 
Ú³   çáñ¹ ¹³   ñ»ñáõÝ Û³ÛïÝá   õ»ó³Ý Ýá   ñ»ñÁ. ÷³÷  
Ï³       µáÛñ, ÷³÷   Ï³       ·»Õ, ÷³÷   Ï³       ¹¿Ù, ÷³÷   Ï³       Ù³ñ  
ÙÇÝ, ÷³÷   Ï³ßÝáñÑ, ÷³÷   Ï³       Ëûë… Ø»   ï³ùëÝ ÇëÏ 
³é³   õ»É ÷³÷   Ï³       ó³õ áõ ¹³ñ   Ó³õ §÷³÷   Ï³      
Ù»ï³ùë¦, áñ   Ùáí èáõ   µ¿Ý ¼³ñ   ¹³       ñ»³ÝÁ ÝÏ³   ñ³·  
ñ»ó ¹³   É³ñ Ø³   ÛÇëÁ. §Ø³   ÛÇëÇ ·»   Õ»ó   ÏáõÃÇõÝÝ Çñ 
Ñ³ñ   ë³       Ý»Ï³Ý ³ñ   ¹áõ½³ñ   ¹Á Ï՚ÁÝ¿… Ù¿ç   ùÁ Ï³  
å»Éáí ÷³÷   Ï³       Ù»ï³ùë Ï³   Ý³ã ï»   ñ»õ   Ý»       ñ¿ ·û  
ïÇÝ¦£ àõ   Ý»       ó³Ýù Ý³»õ ÷³÷   Ï³       ë¿ñ ï³Ý   ïÇ       ÏÇÝ  

Ý»ñ, ÷³÷   Ï³       ×³ß³Ï ÁÝÃñÇù   Ý»ñ, ÷³÷   Ï³       ÷»ïáõñ 
µ³ñ   Ó»ñ »õ ÷³÷   Ï³       ëÇñï ù³   ñ»ñ£

- ø³   ñ»±ñÝ ³É ÷³÷   Ï³       ó³Ý£
 Êëï³   ßáõÝã ³Ûë »ñÏñ³   Ù³ëÇ ½³ñ   Ù³       Ý³ÉÇûñ¿Ý 

÷³÷   Ï³       ÙÇï Åá   Õáíáõñ¹Ç Ñ³   Ù³ñª ³Ûá£ §ì¿Ù¦ 
Ó³Û   Ý³ë÷Çõ   éÇ ³ß   Ë³       ï³ÏÇó »õ Éñ³·   ñáÕ Ú³ë   ÙÇÏ 
ä³   å³×³   Ý»³ÝÁ ûñ ÙÁ å³ï   Ù»ñ ¿. Ø³Ûñë ³ëáõÙ 
¿ñ. §ÆÙ ßÇñ   Ù³       ù³ñÁ ï»   Õ³Ï³Ý, Ù»ñ êÇõ   ÝÇ       ùÇ ù³  
ñ»ñÇó ÏÁ ¹Ý¿ù… Ø»ñ ù³   ñ»ñÁ ÷³÷   Ï³       ëÇñï »Ý, 
µ³   ñÇ¦£ ´³éë áõ   Ý»       ó³õ Ý³»õ Çñ ÷³   Õ³ù   ß³       Ï³Ý 
Ó»   õ»ñÁ. ÷³÷   ÉÇÏ, ÷³Ù÷ÉÇÏ, ÷³÷   ÏÇÏ£ ì³ñ   ¹³      
Ý³Ýó å³   ï»ñ³½   ÙÇ Û³   çáñ   ¹áÕ ¹Åµ³Ëï ûñ»   ñáõÝ, 
»ñµ Ð³   Û³ë   ï³       ÝÁ ½ñÏá   õ³Í ¿ñ Çñ ³½   Ýá       õ³·áÛÝ ³Û  
ñ»       ñ¿Ý, á±í ÏÁ Ï³ñ   Í¿ù, Ã¿ ¹Ç   Ù³ó³õ ³ÝÝÏ³   ñ³·  
ñ»ÉÇ ½ñÏ³ÝùÝ»   ñáõ áõ å³   Ñ»ó »ñ   ÏÇ       ñÁ£ Àëï ºÕÇ   ß¿ 
å³ï   ÙÇ       ãÇª §ö³÷   Ï³       ëáõÝ ïÇÏ   Ý³Ûù Ð³   Ûáó ³ß  
Ë³ñÑÇ¦£

- ä³   ñáÝ, ÏÁ ½·³Ù, Ã¿ áñ   ù³Ý ÷³÷   Ï³ÝÏ³ï ¿ñ 
³Ýáñ ·ñÇ   ãÁ£

 ì¿°Ù, »ñµ Ï³ñÍñ³   ó³õ ³ß   Ë³ñÑÁ, Ç±Ýã ÁÝ¿ñ 
Ñ³Û Åá   Õáíáõñ¹Á, »Ã¿ á°ã Çñ Ùïùáí ÷³÷   Ï³óÝ»É 
ßñç³   å³ïÁ áõ ÷³÷   ÏáõÃÇõ   ÝÁ ·ïÝ»É ³Ý   ÝÇõÃ³  
Ï³Ý µ³ñÓñáõ   ÃÇõÝÝ»   ñáõ íñ³Û£ ²Û¹å¿ë Áñ³õ Ù»ñ 
³é³   çÇÝ å³ï   Ù³       ·ÇñÁ, ²·³   Ã³Ý   ·»       ÕáëÁ áõ 
§÷³÷   ÏáõÃ»³Ý¦ ·³   Õ³÷³   ñÁ ½áõ   ·»ó §¹ñ³Ëï¦ÇÝ 
Ñ»ï. §Ú»ï ³Û   ëá       ñÇÏ ³é»³É ²ë   ïáõÍáÛ Û²   ¹ÇÝ 
¹ñ³Ë   ïÇÝ ÷³÷   ÏáõÃ»³Ý ¹Ý¿ñ ½Ù³ñ¹Ý¦£ ÐÇÝ· 
Ñ³   ñÇõñ ï³   ñÇ »ïù, ÝáÛÝ ÙÇï   ùÁ ÏñÏÝ»ó ¶ñÇ   ·áñ 
Ü³   ñ»Ï³   óÇÝ£ Æñ ï³   Õ»ñáõÝ Ù¿ç ëáõñµÁ ÛÇ   ß»ó 
§¹ñ³Ë   ïÇ ÷³÷   ÏáõÃÇõÝ¦ ³ñ   ï³       Û³Û   ïáõÃÇõ   ÝÁ£ 
Ð³Û   Ï³       Ï³Ý óñï³   ßáõÝã É»é   Ý³ßË³ñ   Ñ¿Ý Ñ»   éáõ, 
÷³÷   Ï³ÏÉÇ   Ù³Û ÎÇ   ÉÇÏÇáÛ Ù¿ç ³å   ñ³Í Ü»ñ   ë¿ë 
ÞÝáñ   Ñ³       ÉÇÝ ÇëÏ ßßÝç»ñ ¿ ÝáÛÝ ÙÇï   ùÁ. §÷³÷  
ÏáõÃÇõÝ Éáõ   ëáÛ ¹ñ³Ë   ïÇÝ¦£

- îËáõñ ¿, Ã¿ Ï»³Ý   ùÇ ÷³÷   ÏáõÃÇõ   ÝÁ Ñ»   é³ó»ñ 
¿ ³Ù   å»ñ »õ ³õ»   ÉÇ í»ñ£

 ²Û¹å¿ë ãÙÝ³ó… ¸³   ñ»ñ ³Ý   ó³Ý, §÷³   ÷áõÏ¦ 
³Í³   Ï³ÝÁ í»   ñ³¹³ñ   Ó³õ »ñ   ÏÇñ áõ í»ñëÏë³õ ³å  
ñÇÉ Ñá   Õ»Õ¿Ý   Ý»       ñáõë Ñ»ï£ È³   õ³·áÛÝ ûñÇ   Ý³Ï   Ý»       ñÁ 
¹³ñ   Óá       õ³ÍùÝ»ñÝ »Ý… Ø»Ýù ³å³   Ñáí »õ µ³   ñ»Ï»  
óÇÏ ï»   Õ»ñÁ Ïá   ã»óÇÝù §÷³   ÷áõÏ ³Ý   ÏÇõÝ¦, ½Ç  
çáÕ³   ÙÇï Ù³ñ   ¹Ç       ÏÁª §÷³   ÷áõÏ »ñ»ë¦, Ñ³Ý   ·Çëï 
»Ï³   Ùáõï µ»   ñáÕ ·áñ   Í»       ñÁª §÷³   ÷áõÏ å³ß   ïûÝ¦, 
Ïñ³   ÛÇÝ ³õ³   ½¿ ½»ñÍ çáõ   ñ»       ñÁª §÷³   ÷áõÏ çáõñ¦, 
µ³ñÓñ ³ß   Ë³       ï³í³ñ   ÓÁª §÷³   ÷áõÏ éá   ×ÇÏ¦…£ 
îÕ³°ù, »Ã¿ Ù¿   ÏÁ §÷³   ÷áõÏ µ³ñÓ ¹ñ³Í ¿ Ó»ñ 

·ÉËáõÝ íñ³Û¦, ÙÇ՚ íëï³   ÑÇù ³Ýáñ Ëûë   ù»       ñáõÝ, 
ù³Ý   ½Ç ³Û¹ ¹³ñ   Óá       õ³Í   ùÁ ÏÁ Ýß³   Ý³Ï¿ §ëáõï Ëáë
  ïáõÙÝ»   ñáí Ï³Ù ëË³É ï»   Õ»Ïáõ   ÃÇõÝÝ»   ñáí Ù¿   ÏáõÝ 
Ñ³Ý·ëï³ó   Ý»É Ï³Ù Ûáõ   ë³¹ñ»É¦£ Ð³   Ûáõ Ùï³   å³ï
  Ï»       ñÇ Ù¿ç §÷³   ÷áõÏ¦ ÏÁ ¹³é   Ý³Û Ý³»õ ù³Û   Éá       õ³Í  
ùÁ, µÝ³   õáñáõ   ÃÇõÝÁ, ËÇÕ   ×Á, ï»   ë³ñ³   ÝÁ, Ñá   íÁ, 
Ñ³ñ   óÁ, Ñ³   óÁ »õ Ñ³   Û»³ó   ùÁ… îÇ   ñ³Ý âñ³   ù»³ÝÁ 
ûñ ÙÁ ÑÇ³óáõ   Ùáí ¹Ç   ï»ó §·»   ï»½   ñÇ ÷³÷   Ï³      
ï»ñ»õ áõ   éÇ       Ý»ñ¦, ØÇ   ë³ù Ø»   Í³ñ»Ý   óÁ §÷³   ÷áõÏ 
³ñ   Í³       ÃÇ ß³   õÇÕ¿ ÙÁ Éë»ó, ØÏñïÇã ä¿   ßÇÏ   Ã³ßÉ»³ÝÁ 
÷³   ÷³ù»   ó³õ, áñ §÷³÷   Ï³       Ã»õ Ù³Ý   ÏÇÏ ½»   ÷Çõé¦ 
ÙÁ å³   ñ¿ñ Ñ»   ½ÇÏ ßáõÝãáí£ ²Ûë ³Í³   Ï³Ýáí Ý³»õ 
¸³   ÝÇ¿É ì³   ñáõ   Å³       ÝÁ ÝÏ³   ñ³·   ñ»ó Çñ ³é³ç   Ý»       ÏÁª 
÷áù   ñÇÏÝ ì»   ñáÝÇ   ùÁ. §ì³   ñáõÅÝ³°ÏÁ ¹ ÇÙ, ÇÙ 
÷³÷   Ï³       ëá°õÝ ̧ Ç   óáõ   ÑÇë¦£ ¼³   å¿É ºë³   Û»³ÝÇ ÷»ï 
 ñ³·ñÇ   ãÇÝ ÏÁ å³ï   Ï³       ÝÇÝ §÷³   ÷áõÏ µáõ   ñáõÙ¦, 
§Éáõ   ë³ÝóÇÏ ÷³÷   ÏáõÃÇõÝ¦, §÷³   ÷áõÏ ¹Çõ   ñ³      
µ»Ïáõ   ÃÇõÝ¦ »õ §ÝñµÇÝ ÷³÷   ÏáõÃÇõÝ¦ Ñ³   ½áõ³  
·Çõï ³ñ   ï³       Û³Û   ïáõÃÇõÝÝ»   ñÁ£ ÆëÏ ¼³Ñ   ñ³       ïÁ 
Ø³ñ   Ù³       ñ³ Íá   íáõ ³÷ÇÝ Ýëï³Íª ÷³÷   Ïû       ñ¿Ý Ñ»·  
Ý»ó »ñ   µ»ÙÝÇ ³ÛÝ ÇÝùÝ³   Ñ³õ³Ý ·»   Õ»ó   ÏáõÑÇÇÝ, áñ 
ùë³Ý ï³   ñÇ ÙÁ ³é³ç §³Ý   Ù³       ïáÛó¦ »Õ»ñ ¿ñ å³  
ï³ÝÇ µ³   Ý³ë   ï»ÕÍÇÝ Ñ³   Ù³ñ. §îÇ   ÏÇÝ ´ñ³   ÍáÛ  
´³   ñ»õ Ó»½  Ò»ñ ÷³÷   Ï³       ëáõÝ ·»   Õ»ó   ÏáõÃÇõÝÝ 
ÇÝãå¿±ë ¿¦£

ØÇõë ³ß³   Ï»ñïÝ»ñÝ ³É ëÏë³Í »Ý µÉáõ   ñÁ 
µ³ñÓñ³   Ý³É£ àõ   ½»ñ »Ý Ù³Û   ñ³       Ùáõ   ïÁ ¹Ç   ï»É£ 
ÊáõÙµËáõÙµ ÏÁ ÝëïÇÝ ßÇ   Ï³ó³Í ÷³   ÷áõÏ ù³  
ñ»ñáõ íñ³Û£ Ìá   í³ÏÝ áõ ö³   ÃÇÉÁ ³Û¹ ËáñÑñ¹³   õáñ 
å³   ÑÁ áñá   ß»ñ »Ý ÷³   Ï³ãù ¹Ç   ï»É£ î»   ñ»õÝ áõ Î³  
ÃÇÉÁ ³Ý   ¹³       ¹³ñ ÏÁ Éáõ   ë³ÝÏ³   ñ»Ý Ù»Í É»   ñ³Ý »ï»õ 
³Ý   Ñ»       ï³óáÕ ³ñ»   ·³ÏÁ£ ÆëÏ Ü³   ñ»ÏÁ Çñ ÏÇ   Ã³éáí 
ÏÁ ëÏëÇ Ýá   õ³·»É ³Ûë ûñ»   ñáõÝ ëá   ñáõ³Í »ñ· ÙÁ 
³Ýáñ Ï°ÁÝ   Ï»       ñ³Ï   óÇ ÷³÷   Ï³       Ó³ÛÝ ´³   ñÇÝÁ.

ÒÇõ   ÝÁ ÷³   ÷áõÏ÷³   ÷áõÏ ¿ ù³Û   É»       ñÇ Ñ³   Ù³ñ,
ÒÇõ   ÝÁ ï³   ùáõÏï³   ùáõÏ ¿ ëñï»   ñÇ Ñ³   Ù³ñ,
¸áõ ÝÙ³Ý »ë Ó»³Ý ×»ñ   Ù³Ï ÷³   ÃÇÉ   Ý»       ñÇÝ,
ÒÇõ   ÝÁ ÷³   ÷áõÏ÷³   ÷áõÏ ¿ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ù³ñ

§²Ïûë¦
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 7 –
ՀՀ Անվտանգութեան Գործին Մէջ Եւ Նոր Թէ Հին Հայաստանի Մէջ Այդ 
Հարցին Վերաբերեալ Տեսակէտները Չեն Փոխուած
Պաշտպանութեան Նախարարի Պաշտօնակատար Դաւիթ Տօնոյեանը Հարցազրոյց Տուաւ: Ան 
Խօսեցաւ Շարք Մը Կարեւոր Հարցերու Մասին

Երէկ՝ Նոյեմբեր 12ին պաշտպանութեան նախա-
րարութեան մէջ տեղի  ունեցաւ նախարարի պաշ-
տօնակատար Դաւիթ Տօնոյեանի մամուլի ասուլիսը, 
որուն ժամանակ նախարարը խօսեցաւ հայ-ռու-
սական ռազմական համագործակցութեան, ռուսա-
կան կողմի հետ զէնք գնելու պայմանագիրերուն, 
ՀԱՊԿի մէջ գլխաւոր քարտուղարի պաշտօնին 
Հայաստանի ներկայացուցիչ չընտրուելուն, հայ-
ազրպէյճանական սահմանին տիրող իրավիճակին, 
Ազրպէյճան-Հայաստան ռազմական կապի հնա-
րաւորութեան եւ այլ հարցերու մասին: 

Մինչեւ ասուլիսի մանրամասնութիւնները ներ-
կայացնելը, նշենք, որ ՀՀ պաշտպանութեան նա-
խարարութիւնը «Armenian Army» անունով համազ-
գեստներ կը ստեղծէ: Տարբեր երկիրներու զինուած 
ուժեր ունին իրենց տարբերանշանը, սա ալ կ'ըլլայ 
Հայաստանի զինուած ուժերունը: 

Սահմանային իրավիճակ՝ Արցախ եւ Հա-
յաստան

Նախօրէին մամուլի մէջ տեղեկութիւններ հրա-
պարակուեցան, որ ազրպէյճանական կողմը Հա-
յաստանի հետ սահմանին Նախիջեւանի հատուա-
ծին մէջ դիրքերը յառաջ տուած է, այդպիսով 
թիրախի տակ առնելով հայկական գիւղերը: Նա-
խարարի պաշտօնակատար Տօնոյեանը այդ 
առնչութեամբ նշեց, որ Նախիջեւանի հատուածին 
մէջ Ազրպէյճանի զինուած ուժերը տարածքներ չեն 
գրաւած, դիրքերը յառաջ չեն տուած: Տօնոյեանի 
խօսքով՝ այդ մէկը ընդամէնը եղած է միջդիրքային 
տարածք, ինչ որ որոշ չափով կրճատուած է եւ 
անցեալին այդ տարածքին ՀՀ զինուած ուժերը 
որեւէ վերահսկողութիւն չեն իրականացուցած: 

Այն հարցին, թէ հայկական կողմը ազրպէյճա-
նական այդ քայլին պատասխան տուած է, նախա-
րարի պաշտօնակատարը ըսաւ՝ այո՛, հայկական 
կողմը պատասխանած է՝ այս մասին որեւէ ման-
րամասնութիւն չտալով: «Պաշտօնապէս կը յայտա-
րարեմ՝ Նախիջեւանի մէջ ազրպէյճանական ԶՈՒերը 
որեւէ տարածք չեն գրաւած»,- ըսած է նախարարը: 

Սահմանային իրավիճակի կապակցութեամբ թէ՛ 
Հայաստանի, թէ՛ Արցախի մէջ, Դաւիթ Տօնոյեանի 
խօսքով, վերահսկելի է, հայկական զինուած ուժերը 
մեծ պատասխանատուութեամբ կը կատարեն 
իրենց առջեւ դրուած խնդիրները: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Հայ-ռուսական ռազմական համագործակ-
ցութիւն եւ ՀԱՊԿ

Պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակա-
տար Դաւիթ Տօնոյեանը նախ եւ առաջ տեղեկացուց, 
որ ռուսական կողմի հետ 100 մլն վարկի ծիրին մէջ 
սպառազինութեան մատակարարման վերաբերեալ 
պայմանագիրերը կնքուած են, սակայն բանակցու-
թիւնները դեռեւս չեն աւարտած:  Իսկ մատակա-
րարուող զէնք-զինամթերքի մէկ մասը արդէն 
արտադրուած է: 

Ի դէպ, նշենք, որ հայկական արտադրութեան 
անօդաչու թռչող սարքերը եւս ներառուած են ՀՀ 
ԶՈւ սպառազինութեան մէջ: Տօնոյեանը յայտարա-
րեց, որ հայկական սպառազինութեան մէջ նորա-
րարութիւններ ալ կան, որոնք ստեղծման փուլի մէջ են: 

Անդրադառնալով լրագրողներու հարցերուն՝ 
կապուած ՌԴ սահմանապահ զօրքի՝ Հայաստանի 
մէջ ըլլալ-չըլլալու մասին, Դաւիթ Տօնոյեանը վերա-
հաստատեց, որ ՌԴ Զինուած ուժերն ու սահմա-
նապահները կարեւոր դերակատարում կ'իրակա-
նացնեն ՀՀ անվտանգութեան գործին մէջ եւ նոր 
թէ հին Հայաստանի մէջ այդ հարցին վերաբերեալ 
տեսակէտները չեն փոխուած: 

Ռազմական կապ Հայաստանի ու Ազրպէյ-
ճանի միջեւ

Երէկ լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ 
ՀՀ Պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակա-
տար Դաւիթ Տօնոյեանը տեղեկացուց, որ Հայաս-
տանի ու Ազրպէյճանի միջեւ ռազմական հաւանա-
կան կապի համար նախատեսուած են յատուկ 
պաշտօնեաներ, որոնք կ'ապահովեն այդ կապը: 

Նախարարի պաշտօնակատարի խօսքով՝ այդ 
պայմանաւորուածութիւնը, որ ձեռք բերուած է Աս-
թանայի մայրաքաղաք Տուշամպէի մէջ, մինչեւ այժմ 
անխափան կը գործէ: Տօնոյեանը նաեւ տեղեկա-
ցուց, որ իրենց ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանա-
խագահներուն մօտ բարձրաձայնած են այն հարցը, 
որ այդպիսի կապ պէտք է գործէ նաեւ Պաշտ-
պանութեան բանակի յատուկ պաշտօնեաներու 
հետ եւս: 

Խօսելով ՀԱՊԿի մէջ գլխաւոր քարտուղարի 
Հայաստանի թեկնածուի հաւանութեան չարժանա-
նալու մասին, Դաւիթ Տօնոյեանը շեշտեց, որ տեղի 
ունեցած են նեղ կազմով քննարկումներ, զորս 

բարձրաձայնելու ենթակայ չեն: Նախարարի պաշ-
տօնակատարի կարծիքով՝ ՀԱՊԿ յայտարարու-
թիւններու բովանդակութեան վրայ չի կրնար ազդել 
հանգամանքը, թէ գլխաւոր քարտուղարը ո՛ր երկրի 
ներկայացուցիչն է: Նախարարի կարծիքով՝ ՀԱՊԿ 
գլխաւոր քարտուղարի քաղաքացիութիւնը չի կըր-
նար որեւէ կերպ ազդել հայանպաստ յայտարարու-
թիւններու եւ որոշումներու վրայ: Նշենք, որ Դեկ-
տեմբերի վեցին պիտի քննարկուի ՀԱՊԿ անդամ 
Պելառուսի թեկնածուի հարցը, եւ Տօնոյեանը 
խորհուրդ տուաւ սպասել մինչեւ այդ օրը: 

Միջազգային համագործակցութեան ծիրէն ներս, 
Տօնոյեանի տեղեկացմամբ, հայ կին խաղաղա-
պաները պիտի գործուղուին Կոսովօ՝ կատարելու 
խաղաղապահ առաքելութիւն: 

Զինծառայողներու խնդիրներ
Լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ 

անդրադարձ կատարուեցաւ նաեւ ՀՀ Զինուած 
ուժերու մէջ ծառայող սպաներու խնդիրներուն: 
Մասնաւորապէս, ցաւոտ է աշխատավարձի հարցը: 
Նախարարի պաշտօնակատարի տեղեկացմամբ՝ 
այս տարի եւս աշխատավարձերու բարձրացում չի 
նախատեսուիր, չնայած այն հանգամանքին, որ 
պաշտպանական ոլորտին տրուող պիւտճէն աւել-
ցած է: Դաւիթ Տօնոյեանի խօսքով՝ բարձրացում չի 
նախատեսուիր, բայց յաւելավճարներ կ'ըլլան, որոնք 
ժամանակաւորապէս կը լուծեն խնդիրը: Աւելցնենք, 
որ 1400 զինծառայող ծառայութեան աւարտէն ետք 
բնակարաններ կը ստանան ՊՆէն: Ծրագիրի 
իրականացման համար արդէն աշխատանքներ կը 
տարուին: 

Լրագրողներու խնդրանքով՝ Տօնոյեանը ման-
րամասնութիւններ ներկայացուց նաեւ Նոյեմբեր 
7ին Գորիս-Որոտան ճանապարհին տեղի ունեցած 
ողբերգական վթարի մասին, որուն հետեւանքով 
չորս զինծառայող զոհուեցաւ, իսկ մօտ քսանը 
մարմնական տարբեր վնասուածքներով տեղափոխ-
ւեցաւ հիւանդանոց: Նախարարը նշեց, որ ատիկա 
մեծ ողբերգութիւն էր թէ իր, թէ բանակի թէ 
հրամանատարական կազմի համար: «Նախաքննու-
թիւնը կը պարզէ վթարի պատճառները: Այս 
պահուն որեւէ բան չեմ կրնար ըսել: Միայն կ'ըսեմ, 
որ մեքենայի վարորդը լաւագոյններէն մէկը եղած 
է»,- նշած է նախարարի պաշտօնակատարը եւ 
աւարտած ասուլիսը: 
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Մշակութային 
Արձագանգ

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 7 –
Կիւմրիի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Եուրի Վարդանեանի 
Հոգեհանգիստի Արարողութիւնը Ուրարտական Արուեստի 

Բացառիկ Նմուշներ 
Ցուցադրուեցան Լոնտոնի Մէջ

Երէկ Կիւմրիի Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ տեղի 
ունեցաւ հայ աշխարհահռչակ ծանրորդ, ողիմպ-
իական եւ աշխարհի, Եւրոպայի ախոյեան, 
Վրաստանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 

Եուրի Վարդանեանի յուղարկաւորութեան արարո-
ղութիւնը: Արարողութեան ներկայ էին Կիւմրիի 
քաղաքապետ Սամուէլ Բալասանեանը, Շիրակի 
մարզպետ Կարէն Սարուխանեանը, Եուրի Վար-
դանեանի ընկեր Վարդեւան Գրիգորեանը, հարա-
զատները եւ կիւմրեցիներ, որոնք բարձր կը գնա-
հատեն Վարդանեանի աւանդը։ 

Նշենք, որ այսօր Երեւանի մէջ եւս տեղի պիտի 
ունենայ հոգեհանգիստի արարողութիւն: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Եուրի Վարդանեան ծնած է 1956 թուականի 
Յունիս 13ին Լենինական։ 1977 թուականին ստա-
ցած է ԽՍՀՄ մարմնակրթութեան վաստակաւոր 
վարպետի կոչում։ 1980 թուականին դարձած է 
ողիմպիական խաղերու ախոյեան։ 1978-1981 
թուականներուն ճանչցուած է աշխարհի լաւագոյն 
ծանրորդը։ Սահմանած է աշխարհի 43 մրցանիշ։ 
1980 թուականին միջին քաշի կարգով երկամարտի 
ցուցանիշը առաջինը հասցուցած է 400 քկ-ի։ 1980 
թուականին Մոսկովեան ողիմպիականին արժանա-
ցած է «ոսկէ քիլոկրամներ» մրցանակին (անձնա-
կան քաշէն առաւելագոյն ծանրութիւն յաղթահարելու 
համար): 1985 թուականին տարբեր մրցումներու 
նուաճած է 111 ոսկէ մետալ։ 1991 թուականին մեկ-
նած է ԱՄՆ, ուր բնակութիւն հաստատած է։ 2009 
թուականին նշանակուած է Հայաստանի Հանրա-
պետութեան նախագահի խորհրդական, ապա 
եղած է ՀՀ մարմնակրթութեան եւ երիտասարդու-
թեան հարցերու նախարար, իսկ 2014 թուականին 
նշանակուած է Վրաստանի մէջ Հայաստանի Հան-
րապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան:

Նոյեմբեր 8-ին Լոնտոնի Բրիտանական թան-
գարանի մէջ բացուեցաւ «Ես եմ Աշուրբանիպալը՝ 
Աշխարհի արքայ, Ասորեստանի արքայ» խորա-
գիրով միջազգային ցուցահանդէսը, որ պիտի 
գործէ մինչեւ 2019 թուականի Փետրուար 24-ը:

Ցուցահանդէսին ներկայացուած է 200 նմուշ. 
120-ը Բրիտանական թանգարանի  հաւաքածուէն, 
իսկ 80-ը փոխ պիտի առնուին Հայաստանի պատ-
մութեան թանգարանէն, Փարիզի, Պեռլինի, Վա-
տիկանի եւ այլ յայտնի թանգարաններէ:

Հայաստանի պատմութեան թանգարանը ցու-
ցահանդէսին ներկայացաւ ուրարտական արուես-
տի 10 բացառիկ նմուշներով, որոնք, ըստ Բրիտա-
նական թանգարանի մասնագէտներուն, իւրայատուկ 
կարեւորութիւն ունին իրենց ցուցադրութեան հա-
մար՝ որպէս բացառիկ եւ արժէքաւոր վկայութիւն 
այդ ժամանակաշրջանում տարածաշրջանի` Ասո-
րեստանի, Արեւմտեան Իրանի եւ խեթական պե-
տութիւնների արուեստի ու մշակոյթի համայնա-
պատկերին մէջ։
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Þ³ï ³é»ÕÍáõ³Í³ÛÇÝ ¿ñ Ñ³ñóáõÙÁ, ù³ÝÇ 
áñ ÇÙ ³å³·³ÛÇë Ñ»ï Ï³å áõÝ¿ñ...£ ºë áñ 
µáÉáñáíÇÝ á¯ñµ, á°ã Ý»óáõÏ áõÝÇÙ »õ á°ã ³É ÛáÛëª 
³å³·³ÛÇë Ñ³Ù³ñ, »ëª ³Û¹åÇëÇ Ï³óáõÃ»³Ý 
Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ï³ëÁ ï³ñ»Ï³Ý ÷áùñÇÏ... 
¹ÅáËù¿Ý¹ñ³Ëï ÷áË³¹ñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ... 
Ññ³¯ßù ÙÁ ÏÁ å³ï³ÑÇ...: Æ±Ýã ÁÝ»¯É...:

 Øï³Í»¯Ù... ÁëÇ: ÐëÏ³Û Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ÙÁ 
Ù»Í³½ûñ Å»Ý»ñ³ÉÁ, ½Ç°ë áñ¹»·ñ»É Ï'áõ½¿... »õ 
»ë å¿ïù ¿ å³ï³ëË³Ý»Ù...£ ØÇßï ³ãùÇë ³éç»õÝ 
¿ Ù³ñ¹áõÝ ¹ÇÙ³·ÇÍÁ... µ³ñÓñ³Ñ³ë³Ï, Ýñµ³
Ù³ñÙÇÝ, ÏÉáñ ¹¿Ùùáí, Ï³åáÛï ³ãù»ñáí, ÏñÃը
õ³Í ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ, áñáõÝ ¹ÇÙ³óÁ Ï³Ý·
Ý³Í ÍÝáÕ³½áõ¯ñÏ... ³ÝÝ»óáõÏ É³Ïáï ÙÁ ...:

...¸ÇÙ³ó¹ Ï³Ý·Ý³Í »Ý ³ÝáÝù, ³ÝáÝó ËըÝ
Ï»ÉÇ ¹ÇÙ³·ÇÍ»ñÁ: §Ø»°Ýù Ù»é³¯Ýù... µ³Ûó ãáõ
ñ³ó³Ýù Ù»°ñ ³½·áõÃÇõÝÝ áõ Ñ³õ³°ïùÁ... ¹áõ°Ý 
»ë Ù»°ñ ë»ñáõÝ¹ÇÝ ÙÝ³óáñ¹Á...¦: ì×é³Í ¿Ç. 
...³Ý¹ñ¹áõ»ÉÇ ¿ñ...: §à°ã¦ åÇïÇ å³ï³ëË³Ý¿Ç 
»Ã¿ »ñµ»ù, ÝáÛÝÇëÏ ²Ý·ÉÇáÛ Ñ½ûñ Ù»Í³½ûñ 
ÄáñÅ ÑÇÝ·»ñáñ¹Ý ÇëÏ ÁÉÉ³ñ...£

 Ð³¯Û »Ù, Ñ³°Û ÏÁ Ù»éÝÇÙ, ³Ûë »Õ³õ å³
ï³ëË³Ýë£ ºñµª Û³çáñ¹ ³Ý·³Ù Å»Ý»ñ³ÉÁ 
»Ï³õ, Ý³Ëáñ¹ ³Ý·³Ùáõ³Ý å¿ë µ³ñ»õ»óÇ »õ 
·³óÇ Ï³Ýã»óÇ Ñ³ÛñÇÏÁ, å³ï³ëË³Ý áõ½»ó 
Ñ³ÛñÇÏ¿Ý:

 Ð³ÛñÇ°Ï, ÁëÇ, »ñµ Çñ áñ¹»·ÇñÁ ÁÉÉ³Ùª 
³Ý·ÉÇ³óÇ åÇïÇ ÁÉÉ³Ù...:

 ²Ûá°, Áë³õ Ñ³ÛñÇÏÁ:
 º°ë Ñ³°Û ÏÁ ÙÝ³Ù, ÁëÇ: Ð³ÛñÇÏÁ Ã³ñ·Ù³

Ý»¯ó... Å»Ý»ñ³ÉÁ Ï³ñÍ»ë ·ÉËÇÝ É³ËïÇ Ñ³ñ
õ³Í ÙÁ ÁÝ¹áõÝ»¯ó...£ ºñ»ëÁ ÃÃáõ»óáõó »õ Ñ»
é³ó³¯õ...£ Ú³çáñ¹ ³Ý·³ÙÝ»ñáõÝ ·³ÉáõÝ...ª 
»ñ»ëÇÝ íñ³Û áã Ù¿Ï ÅåÇï...£

Ð³½Çõ Ù¿Ï ³ÙÇë ³Ýó³Í ¿ñ ³°Ûë ¹¿åù¿Ý, 
áõñý³óÇ ÁÝï³ÝÇù ÙÁ ãáñë ï³ñ»Ï³Ý ³ÕçÏ³Ý 
Ó»éù¿Ý µéÝ³Í, áñµ³Ýáó »Ï³Ý, ½³ÛÝ ÑáÝ ¹Ý»
Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü»ñùÇÝ Ó³ÛÝ ÙÁ... ½Ç°ë ÏÁ Ëéáí¿ñ. 
³ãù»ñë ã¿Ç ÏñÝ³ñ Ñ»é³óÝ»É ³Û¹ ÷áùñÇÏ¿Ý, 
áñáõÝ ¹¿ÙùÁ »õ ×³Ï³ïÁ Ý³ßËáõ³Í ¿ñ, ³ñ³
µ³Ï³Ý ëáíáñáõÃ»³Ùµ, Ã¿å¿ï ÇÝùÁ ×»ñÙ³Ï 
¹¿Ùùáí »õ Í³õÇ ³ãù»ñáí, ³ÝáõßÇ°Ï³ÝáõßÇÏ 
÷áùñÇÏ ÙÁÝ ¿ñ, ³ñ³µ³Ï³Ý ï³ñ³½áí, Ù³½»
ñÁ ß³ï ÙÁ ÑÇõëù»ñáí, Íáå»ñáí Û³ñ¹³ñáõ³Í...:

Ü»ñùÇÝ Ó³ÛÝë, Ù³Ý³õ³°Ý¹ »é³óáÕ ³ñÇõÝë 
¿ñ ËûëáÕÁ Ã¿ ³Û¹ ÷áùñÇÏÁ ùáõ° ùáÛñ¹ ¿, ³ñ³µ
Ý»ñ¿Ý ËÉáõ³Í »õ ãáñë ³Ý·³Ù Í³Ëáõ³Í, »õ 
ãáññáñ¹ ³Ý·³ÙáõÝ ³Ûë Ñ³°Û ÍÝáÕù¿Ý ·Ýáõ³Í: 
²ÝáÝù, ·ÇïÝ³Éáí áñ ³Ûë ÷áùñÇÏÁ Ñ³°Û ¿, 
Çñ»Ýó ½³õ³Ï ÁÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ãáñë áëÏÇáí 
·Ý³Í ¿ÇÝ... µ³Ûóª ³ÝÏ³ñ»ÉÇ »Õ³Í ¿ñ ³Ýáñ 
É³óÁ ¹³¹ñ»óÝ»ÉÁ »õ Ûáõë³Ñ³ïª áñµ³Ýáó 
³é³çÝáñ¹³Í ¿ÇÝ ³½³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ 
É³ó áõ ÏáÍ¿Ý...: Ð³ÛñÇÏÁ ³ñÓ³Ý³·ñ³Í Å³Ù³
Ý³Ï, ÁëÇ Çñ»Ý Ã¿ ³ëÇÏ³° ÇÙ ùáÛñë ¿:

 Æ±Ýã Ï'Áë»ë, Áë³õ:
 ²Ûá° Ñ³ÛñÇ°Ï, Ç°Ù ùáÛñë ¿, »õ Ý»ñë¿Ý Ï³Ý

ã»óÇ Ù»Í ³ÕçÇÏ ÙÁ, áñ Ù»½Ç ¹ñ³óÇ »Õ³Í ¿ñ 
ð³ùù³: ²Ý »õë Ñ³ëï³ï»ó, Ã¿ Çñ³å¿ë ³Ý ¿, 
³å³ ÁëÇ. ½ÇëïÇÝ íñ³Û Ýß³Ý ÙÁ Ï³Û, ÏñÝ³ù 
ëïáõ·»É:

ÖÇ°ßï Ñ³ëï³ïáõ»ó³õ:
àñµáõÑÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ §îÇ·ñ³ÝáõÑÇ 

ºë³Û»³Ý¦: ²Û¹ µ³ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ ³É áõñ³Ë³

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ó³õ, áñ ·ïÝáõ³Í ¿ áñµáõÑÇÇÝ »Õµ³ÛñÁ... 
§ÙÝ³°ù µ³ñáí¦ Áë»Éáí Ù»ÏÝ»ó³õ£

ºÏáõ°ñ ï»ë áñ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ áñ µ³é ÙÁ ËûëÇë 
Çñ»Ý, Ï³Ù µ³Õ³ùß»ë ½ÇÝù: ´³Ûó Ï³Ù³ó
Ï³Ù³ó, ³ÕçÇÏÝ»ñáõÝ ùáí, ÷áËáõÇÉ ëÏë³õ...: 
úñ ÙÁÝ ³É »ï»õ¿Ý ·³Éáí ³Û¹ Çñ ³ñ³µ³Ï³Ý 
å³ñ»·ûïÁ í»ñ¿Ý í³ñ å³ïé»óÇ°: Æñ»Ý Ýáñ 
Ñ³·áõëï ÙÁ Ñ³·óáõóÇÝ, ³å³ª Ù³½»ñÁ ÑÇõë
ù»ñ¿Ý ù³Ï»Éáí Ù³ñ¹³í³ñÇ ë³Ýñ»É ëÏë³Ý...: 
²ÛÉ»õë µáÉáñáíÇÝ ÷áËáõ»ó³õ, Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó 
Ñ»ïë Ù¿Ï »ñÏáõ µ³é ëÏë³õ ËûëÇÉ, ³Ýßáõßï 
³ñ³µ»ñ¿Ý...

...ºë Ñáë ÏÇë³ï ÏÁ Ó·»Ù [³Ûë å³ïÙáõ
ÃÇõÝÁ], ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõñÇß å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁª 
³å³·³ÛÇÝ ½û¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½³ÛÝª ëáÛÝ å³ï
ÙáõÃ»³Ý...£

ÆÝãå¿ë Ý³Ë³å¿ë Ñ³ÏÇñ× ·ñ³Í ¿Ç5 
Ùûñ»Õµ³Ûñë` ì³Ñ³Ý ¶³ë³ñ×»³ÝÁ, Î»ë³ñÇáÛ 
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ 
³ÝÓÝ ¿ñ, Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁª µáÉáñÝ ³É, Ï³Ë³Õ³Ý 
Ñ³Ýáõ³Í ¿ÇÝ, ÇëÏ Ù»ÍÙ³Ûñë µ³ÝïÇÝ Ù¿ç 
ï³Ýç»óÇÝª Ùûñ»Õµ³Ûñë Ó»éù Ó·»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 
ÀÝ¹áõÝ³ÛÝ...£

ÂÇõñùÇáÛª ¶»ñÙ³ÝÇáÛ »õ ²õëïñÇáÛ Ñ»ï 
½ÇÝ³Ïó»É¿Ý ³é³ç (Ã¿å¿ï ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý áõ 
²õëïñÇ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ý»ïáõ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó 
ù³ÝÇ ÙÁ Ù³Ýñ ½ÇÝ³ÏÇóÝ»ñáí ÙÇ³ëÇÝ), 
Ùûñ»Õµ³Ûñë ¾ëÏÇß»ÑÇñ ÏÁ Ù»ÏÝ¿ñ Ï³ñ»õáñ 
·áñÍÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ...: ¾ëÏÇß»ÑÇñ µáõñ¹Ç (Ù³
Ý»Éáõ, Éáõ³Éáõ »õ Ý»ñÏ»Éáõ) ÑëÏ³Û ý³åñÇù³ 
ÙÁ ·Ý³Í ¿ÇÝ£ Ð³½Çõ ÑáÝ Ñ³ë³Í, ÂÇõñùÇ³Ý 
»õë å³ßïûÝ³å¿ë ÏÁ ½ÇÝ³ÏóÇ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ, 
»ñµ Î¿ûå¿Ý »õ äñ»ëÉ³áõ Ù³ñï³Ý³õ»ñÁ Ãըñ
ù³Ï³Ý çáõñ»ñÁ ÙïÝ»Éáí, ÏÁ ¹³éÝ³Ý º³õáõ½ 
»õ ØÇïÇÉÉÇ ³ÝáõÝáí Ãñù³Ï³Ý Ù³ñï³Ý³õ»ñ...£ 
Øûñ»Õµ³Ûñë Ïé³Ñ»Éáí áñ Ï³óáõÃÇõÝÁ Í³Ýñ ¿, 
÷áË³Ý³Ï »°ï ¹³éÝ³Éáõ Î»ë³ñÇ³... »õ 
³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ, Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ï³Ë³Õ³Ý 
Ñ³Ýáõ»Éáõ µ³ËïÇÝ... Ï'áõÕÕáõÇ äáÉÇë Çñ 
Ñûñ»Õµûñ ïáõÝÁ, å³Ñ ÙÁ Ñ»ïùÁ ÏáñëÝóÝ»Éáõ...: 
´³Ûó µÇ°× ØÇÑñ³ÝÁ Ó»éÝÍ³É ã¿ñ Ýëï»ñ. 
ÂÇõñùÇáÛ µáÉáñ ù³Õ³ùÝ»ñáõÝ áëïÇÏ³Ý³ïáõ
Ý»ñáõÝ ù»éÇÇë ù³Õ³ù³ÛÇÝ »õ ½ÇÝ»³Éª ý»ï³
Û³Ï³Ý ËáõÙµáí Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ÏÁ ÕñÏ¿ áõ 
³ÝÛ³å³Õ Ó»ñµ³Ï³ÉáõÇÉÝ áõ Î»ë³ñÇ³ 
ÕñÏáõÇÉÁ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿...£

Øûñ»Õµûñë µáÉá¯ñ ù³ÛÉ»ñÁ Éñï»ëáõ³Í ÁÉ
É³ÉáõÝ... Ï³Ù³õáñ Ï»ñåáí, Ï'»ñÃ³Û µ³Ý³ÏÇÝ 
Ù¿ç ½ÇÝáõáñ Ï'³ñÓ³Ý³·ñáõÇ »õ áõÕÕ³ÏÇ 
î³ñï³Ý¿É ÏÁ ÕñÏáõÇ...£ Ðá°Ý, ³Û¹ ³Õ¿ï³ÉÇ 
×³Ï³ïÇÝ íñ³Û, å³ï»ñ³½ÙÇÝ ³Ù¿Ý³Ï³ï³
ÕÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ, ÏáõñÍù Ïáõ ï³Û ÃßÝ³ÙÇÇÝ. 
µ³Ûóª ë³° ³É Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿, áñ µ³ËïÁ ÏÁ 
ÅåïÇ »õ ÇÝù Ï³Ù³óÏ³Ù³ó, »ÝÃ³ëå³ÛÇ, 
å³ß ã³õáõßÇ ³ëïÇ×³ÝÇÝ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Û »õ 
áñáíÑ»ï»õ Ç°ñ ½³åÇÃÁ (ëå³Ý) ·ñ»É Ï³ñ¹³É 
ã¿ñ ·Çï»ñ... ½ûñ³·áõÝ¹ÇÝ ï»ïñ³ÏÝ»ñÝ áõ 
Ñ³ßÇõÝ»ñÁ ÏÁ ëÏëÇ Ç°Ýù µéÝ»É: ð»×¿å ²ÉÇ 
å³å³Ýª Çñ ëå³Ý, Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ÁÙµßï³Ù³ñ
ïÇ Û³ÕÃáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí ³Û¹ ³ëïÇ×³ÝÇÝ 
ïÇñ³ó³Í ¿ñ ëáõÉÃ³Ý Ð³ÙÇï¿Ý£ ø»éÇÇë ³Û¹ 
½ûñ³·áõÝ¹ÇÝ Ù¿ç ·ïÝáõÇÉÁ ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ ³É 
µ³ñÇù ÙÁ Ï'ÁÉÉ³Û. ÝáÛÝ ³ï»Ý ³É ù»éÇÇë áÕç 
ÙÝ³ÉáõÝ å³ï×³é ÏÁ ¹³éÝ³Û...: ²Ý·³Ù ÙÁ, 
»ñµ ëå³ÛÇÝ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý ù»éÇë ³Ýáñ 
íñ³ÝÁ ÏÁ ÙïÝ¿, ÑáÝ Çñ »ñÏáõ ÝÏ³ñÝ»ñÝ ³É 

ëå³ÛÇÝ ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û ¹ñáõ³Í ÏÁ ï»ëÝ¿...: 
¼³ÝáÝù ÑáÝ ¹Çï³Í å³ÑáõÝ Ç°ñ ½³åÇÃÁ Ý»ñë 
ÏÁ ÙïÝ¿ ... Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ »õ Çñ»Ý ¹³éÝ³Éáíª 
§ì³Ñ³Ý â³õáõß, Ý¿Û¿± å³ùÁÛáñëáõÝ¦ (Ç±Ýã 
µ³ÝÇ ÏÁ Ý³ÛÇë...), ÏÁ Ñ³ñóÝ¿: ø»éÇë »ïÇÝ 
¹³éÝ³Éáíª

 Ðá°ë ¹ñáõ³Í ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ ÏÁ Ý³Û¿Ç, Ï'Áë¿£
 È³°õ, ×³Ýãó³±ñ ½³ÝáÝù:
 à°ã, ã×³Ýãó³Û ½³ÝáÝù, ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿ 

Çñ ½³åÇÃÇÝ:
 àõñ»ÙÝ »ë ù»½Ç Áë»Ù Ã¿ »ë ×³Ýãó³Û ù»°½, 

µ³Ûó íëï³°Ñ »ÕÇñ, ÇÙ ½³õ³Ïë ÏÁ Û³ÝÓÝ»Ù 
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý, µ³Ûóª ù»½Ç á°ã, Áë»Éáí, ÙáÙ 
ÙÁ í³é»Éáí »ñÏáõ ÝÏ³ñÝ»ñÝ ³É Ï'³Ûñ¿, ÙáËÇñÇ 
ÏÁ í»ñ³Í¿... ·Ý³° Ñ³Ý·Çëï ùÝ³óÇ°ñ£ Ø»Ýù 
Ñáë é³½Ù³×³Ï³ïÇÝ íñ³Ý ³ñ»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ 
»Ýù, Ï'Áë¿:

ø³ÝÇ ÙÁ ß³µ³Ã ³Ýó, äáÉë¿Ý Ýáñ³·Çñ 
½ÇÝáõáñÝ»ñ ÏÁ µ»ñáõÇÝ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ í³ß
ïÇ ÏÁ µ³ÅÝ»Ý...: ºñµ ½³åÇÃÁ §ì³Ñ³Ý ã³
õáõß¦ ÏÁ Ï³Ýã¿, Ýáñ»ÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ, ù»éÇÇë 
³Ýó³Í ³ï»Ýª §å³ñáÝ »°ë Ñ³Û »Ù, ½Çë ùáí¹ 
³é¦, Ï'Áë¿: ø»éÇë ³ÝÙÇç³å¿ë ½³åÇÃÇÝ ÏÁ 
¹ÇÙ¿ »õ óáÛó ï³Éáí ³Û¹ »ñÇï³ë³ñ¹Áª §ð»×¿å 
²ÉÇ å³å³, ë³° ÇÙ Ñûñ»Õµûñáñ¹ÇÝ ¿, ÇÙ ùáíë 
åÇïÇ ³éÝ»Ù¦, Ï'Áë¿:

 ¿¯Ñ å³ßã³õáõ°ß, áñù³±Ý ß³ï Ñûñ»Õµûñáñ
¹ÇÝ»ñ áõÝÇë£ ²ÛÝ ³É ³é Ý³ÛÇÝù, Ï'Áë¿£

ø»éÇë »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ Ã»õ¿Ý µéÝ³Í Çñ í³ß
ïÇÝ Ù¿ç ÏÁ ½»ï»Õ¿£ ºñÇï³ë³ñ¹ÇÝ ³ÝáõÝÁ 
¸³õÇÃ ¿ »Õ»ñ, Ùß»óÇ, ß³ï ½³ñ·³ó³Í »õ äáÉ
ëáÛ Ð³Ûï³ñ ö³ß³ »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ï³Û³ñ³ÝÇÝ 
ÁÝ¹Ñ. ïÝûñ¿ÝÝ ¿ »Õ»ñ: ´³Ûó áñáíÑ»ï»õ Â³É³³ÃÇÝ 
Ññ³Ù³ÝÝ ¿ñ µáÉá¯ñ Ñ³Û»ñÁ  Ý³Ù³Ý³õ³Ý¹ 
Ùï³õáñ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Á  ³Ýå³ÛÙ³°Ý µÝ³
çըÝç»É, á»õ¿ Ù¿ÏÁ Çñ ³é³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ 
³Ï³Ýç ãÇ Ï³Ë»ñ »õ áõÕÕ³ÏÇ å³ï»ñ³½ÙÇ 
×³Ï³ïÁ ÏÁ ÕñÏ»Ý ½ÇÝù...: ø»éÇë ³Ûë Ù³Ýñ³
Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÇÙ³Ý³É¿Ý »ïù, ³ÛÉ»õë ãÇ 
Ó·»ñ áñ ¸³õÇÃÁ å³ï»ñ³½ÙÇ ×³Ï³ï ÙïÝ¿, 
³ÛÉª Ï'Áë¿. §¹áõÝ Ù»ñ ×³ßÁ ÏÁ µ»ñ»ë, åÝ³ÏÝ»ñÁ 
ÏÁ Éáõ³ë... »õ ÇÙ íñ³ÝÇë ï³Ï ÏÁ å³éÏÇë, 
ï»ëÝ»Ýù í»ñçÁ Ç±Ýã Ï'ÁÉÉ³Û¦£ ¸³õÇÃ Û»ï³Û¹áõ 
ãáñë ÛáÛÝ ã³õáõßÇ »õ Ù¿Ï å³ßã³õáõßÇ ë»Õ³
Ý³å»ï ÏÁ ¹³éÝ³Û »õ ù»éÇÇë íñ³ÝÇÝ ï³Ï ÏÁ 
å³éÏÇ£ ºñÏáõ ³ÙÇë »ïù ½³åÇÃÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿ 
Ã¿ ÷³ß³Ý Ù¿ÏÁ ÏÁ ÷Ýïé¿ áñ Çñ»Ý ýñ³Ýë»ñ¿Ý, 
³Ý·É»ñ¿Ý ¹³ë ï³Û:
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¶ð²ôàô²Ì úð

«ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ» 
Յատուկ Դաստիարակութեան ԿԵԴՐՈՆի

Տարեկան Աւանդական Տօնավաճառ

15 Դեկտեմբեր 2018

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

«Մենք Չենք Կրնար Փոխել Պատմութիւնը, Բայց Պատմութիւնը Կրնայ 
Փոխել Մեզ, Որ Մեր Ապագան Աւելի Լաւը Դառնայ». Փաշինեանի Ելոյթը 
«Փարիզի Խաղաղութեան Համաժողով»ին

ՀՀԿ-ն Պիտի Մասնակցի 
Ազգային Ժողովի Արտահերթ 
Ընտրութիւններուն. Ցուցակը Պիտի 
Գլխաւորէ Վիգէն ՍարգսեանըԱշխատանքային այցով Փարիզ գտնուող Հա-

յաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 
Փաշինեան երէկ մասնակցած է «Փարիզի խաղա-
ղութեան համաժողովի» աշխատանքներուն: Հա-
մաժողովը տեղի կ'ունենայ Առաջին աշխարհա-
մարտին կնքուած զինադադարի 100ամեակին 
նուիրուած միջոցառումներու ծիրէն ներս:

Համաժողովը բացուած է «Փարիզի խաղաղու-
թեան համաժողովի» ղեկավար կոմիտէի փոխնա-
խագահ Թրիշա Շեթթիի եւ Ֆրանսայի Հանրա-
պետութեան նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի 
ողջոյնի խօսքերով: Այնուհետեւ ելոյթ ունեցած են 
Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութեան վար-
չապետ Անկելա Մերքելը եւ Միացեալ ազգերու 
կազմակերպութեան գլխաւոր քարտուղար Անթո-
նիօ Կութերեշը:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառա-
վարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկաց-
նեն, որ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ 
Փաշինեան «Փարիզի խաղաղութեան համաժո-
ղովի» ծիրէն ներս հանդէս եկած է ելոյթով, ուր 
մասնաւորապէս նշած է.

«Պետութիւնների եւ կառավարութիւնների յար-
գարժան ղեկավարներ,

Տիկնայք եւ պարոնայք,
Մենք այստեղ ենք հաւաքուել` նշելու Առաջին 

համաշխարհային պատերազմի աւարտի 100ամեա-
կը: Սա բացառիկ նշանակութիւն ունեցող միջոցա-
ռում է, որ կոչուած է ոգեկոչելու մեր հաւաքական 
յիշողութիւնը եւ արտայայտելու խաղաղութեան մեր 
ընդհանուր ուղերձը:

Այսօր մենք` որպէս այդ պատերազմի մասնակից 
ազգերի առաջնորդներ, առաջին հերթին պէտք է 
խօսենք Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
դասերի մասին:

Երբ մի պետութիւն պատերազմ է մղում կամ 
փորձում է իր խնդիրները լուծել ռազմական ճա-
նապարհով, ուրեմն նա հաւատում է իր ուժերին եւ 
յաղթանակին: Այդուհանդերձ, Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմը համամոլորակային ող-
բերգութիւն էր դրանում ներգրաւուած բոլոր 
ժողովուրդների համար, եւ ի վերջոյ յանգեցրեց այն 
յղացած պետութիւնների քայքայմանը:

Կայ համոզմունք, որ աշխարհաքաղաքական եւ 
ռազմական տեսանկիւնից պատերազմներում 
միշտ լինում են յաղթողներ եւ պարտուողներ: Սա-
կայն, մարդկային տեսանկիւնից, ոչ ոք չի յաղթում: 
Պատերազմները բերում են միմիայն կորուստ, 
տառապանք եւ աւերածութիւններ:

Եւ չնայած մեր միասնական ջանքերին եւ 
նախորդ սխալներից սովորելու կոչերին, այդ 
դասերը հեշտութեամբ մոռացուում են:

Թէեւ հարիւր տարի առաջ մարդկութիւնը հաս-
կացաւ զանգուածային ոչնչացման զէնքն արգելելու 
անհրաժեշտութիւնը, ցաւօք, դա չխոչընդոտեց նոր 
զինատեսակների ստեղծմանը:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի ըն-
թացքում Անտանտի տէրութիւններն առաջին ան-
գամ գործածեցին «մարդկութեան եւ քաղաքակըր-
թութեան դէմ յանցագործութիւն» սահմանումը` 
այսպիսով դատապարտելով Օսմանեան իշխանու-
թիւններին 1.5 միլիոն հայերի ոչնչացման համար: 
Հետագայում այդ ահաւոր յանցագործութիւնը պէտք է 
կոչուէր 20րդ դարի առաջին ցեղասպանութիւն:

Այնուամենայնիւ, ընդամէնը մի քանի տասնամ-
եակ անց մարդկութիւնն ականատեսը եղաւ Հոլո-
քոսթին, Քամպոճայի, Ռուանտայի ցեղասպանութիւններին, 
քրիստոնեաների եւ եզդիների ցեղասպանութիւն-
ներին Մերձաւոր Արեւելքում, Ռոհինճա ժողովրդի 
դէմ գործադրուած բռնութիւններին:

Պատերազմի դասերից էր ժողովուրդների ինք-
նորոշման իրաւունքի ձեւակերպումը Վիլսոնեան 
յայտնի 14 կէտերում: Այնուհետեւ այն ընդգրկուեց 
ՄԱԿի կանոնադրութեան մէջ, Հելսինքիի եզրափա-
կիչ ակտում եւ հիմք դարձաւ ժամանակակից 
երկրների շուրջ կէսի անկախութեան համար:

Առաջին աշխարհամարտի արդիւնքում աշխար-
հի ժողովուրդներն օրէնքի ուժով հաստատեցին 
ազատ կամքի դրսեւորմամբ սեփական ճակատա-
գիրը տնօրինելու իրենց իրաւունքը: Այստեղ` 
Ֆրանսիայում, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 
ընդամէնը մի քանի օր առաջ Ֆրանսիան յստակ-
օրէն վերահաստատեց իր սկզբունքային դիրքորո-
շումն այս հարցում. Նոր Քալետոնիայի ժողովուրդը 
հնարաւորութիւն ստացաւ հանրաքուէ անցկացնել: 
Ցաւօք, այդ իրաւունքի նկատմամբ մօտեցումն 
ընտրովի է:

Այդ իսկ պատճառով Լեռնային Ղարաբաղի ժո-
ղովրդի` տասնամեակներ շարունակուող պայքարը 
իր ճակատագիրը տնօրինելու համար, դեռեւս չի 
ստացել պատշաճ իրաւական լուծում: 21րդ դարում 
բացարձակապէս անընդունելի է, որ ժողովրդի 
ինքնորոշման իրաւունքը 

կիրառելու  ցանկութիւնը կարող է վերածուել 
կենսաբանական սպառնալիքի:

Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդիւն-
քում ստեղծուեց Ազգերի լիկան՝ ՄԱԿի նախատիպը, 
որի վերջնական նպատակը խաղաղութեան հաս-
տատումն էր:

Այնուամենայնիւ, ժամանակակից աշխարհում 
ծայրայեղականութեան դրսեւորումներն ահագնա-
նում են: Վերոյիշեալ հաստատութիւնների նպա-
տակն առաջին հերթին մարդու իրաւունքների 
պաշտպանութիւնն է: Այդուհանդերձ, այսօր մենք 
գրեթէ ամէն օր ականատես ենք լինում մարդու 
հիմնարար իրաւունքի` կեանքի 

իրաւունքի  ոտնահարման դէպքերի:
Առաջին համաշխարհային պատերազմի աւար-

տից յետոյ շատերը կարծում էին, որ դա կը լինի 
վերջին պատերազմը: Սակայն շուտով հետեւեց 
Երկրորդ աշխարհամարտը: Սկսուեց պատերազմի 
եւ սպառազինութիւնների մրցավազքի նոր փուլ: 
Ցաւօք, առայսօր  դրա վերջը չի տրուել: Աւելին, 
գնալով այն աւելի է խորանում:

Ահա թէ ինչու եմ կարեւորում այսպիսի հանդի-
պումները: Նրանք մեզ հնարաւորութիւն են տալիս 
խորհելու մեր ընդհանուր անցեալի, մարդկութեան 
պատմութեան մասին: Անշուշտ, մենք չենք կարող 
փոխել պատմութիւնը, եւ դրա կարիքն էլ չկայ: Բայց 
պատմութիւնը կարող է փոխել մեզ, որ մեր 
ապագան աւելի լաւը դառնայ:

Այդ իսկ պատճառով մենք պէտք է յիշենք 
Առաջին աշխարհամարտի կարեւորագոյն դասը: 
Որեւէ պետութիւն չի կարող իր յաջողութիւնը կա-
ռուցել ուրիշների թշուառութեան վրայ, ոչ ոք չի 
կարող ազատութիւն ձեռք բերել ուրիշների 
ստրկութեան հաշուին:

Առաջին համաշխարհային պատերազմին վերջ 
տրուեց հարիւր տարի առաջ: Եւ սա հիանալի առիթ 

Նախկին իշխող Հայաստանի Հանրապետական 
կուսակցութիւնը (ՀՀԿ) պիտի մասնակցի Դեկտեմ-
բեր 9-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդարա-
նական ընտրութիւններուն: Այդ մասին Նոյեմբեր 
11-ին, ՀՀԿ Գերագոյն Մարմինի եւ խորհուրդի նիս-
տէն ետք, յայտարարած է ՀՀ ՊՆ նախկին նախա-
րար, ՀՀԿ նախագահի նորընտիր առաջին տեղա-
կալ Վիգէն Սարգսեան, կը յայտնէ «Ազատութիւն»-ը:

Վիգէն Սարգսեան պիտի գլխաւորէ ՀՀԿ 
ցուցակը:

ԳՄ նիստին մասնակցած է նաեւ ՀՀ 3-րդ նա-
խագահ Սերժ Սարգսեանը, սակայն, ինչպէս յայտ-
նեց նախկին ՊՆ նախարարը, ան պիտի չմաս-
նակցի յառաջիկայ ընտրութիւններուն:

«Ես այլ անուններ չեմ նշեր, մեր ցուցակը պիտի 
հրապարակուի Նոյեմբեր 14-ին: Սերժ Սարգսեան 
պիտի չմասնակցի քարոզարշաւին, ընտրութիւննե-
րուն: Նախկին վարչապետ Կարէն Կարապետեանը 
եւս չէ ընդգրկուած ցուցակին մէջ»,- ըսած է Սար-
գըսեան:

է մտածելու պատերազմներից զերծ խաղաղութեան 
դարաշրջանի մասին:

Ես հաւատում եմ, որ այստեղ՝ Փարիզում հաւաք-
ւած առաջնորդները կը կարողանան հասնել այդ 
նպատակին: Եւ դա կը լինի յարգանքի լաւագոյն 
տուրքը՝ մատուցուած նախորդ դարի անմեղ 
զոհերին»:

Ելոյթէն ետք Նիկոլ Փաշինեան խորհրդանշական 
գիրք յանձնած է «Խաղաղութեան գրադարանին»` 
պատմաբան Հայկ Դեմոյեանի «Հայոց ցեղասպա-
նութեան լուսաբանումը համաշխարհային մամուլի 
առաջին էջերին» պատկերազարդ գիրքը:

«Փարիզի խաղաղութեան համաժողովի» քըն-
նարկման թեմաներն են՝ խաղաղութիւն եւ անվը-
տանգութիւն, շրջակայ միջավայրի պաշտպանու-
թիւն, զարգացում եւ ներառական տնտեսութիւն:
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Շրջանային Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

 Անցնող    ժամերուն  ընթացք առած զինուորական  գործողութիւնները կը 
շարունակուին։ Իսրայէլեան  ուժեր ծանր հարուածներ կը հասցընեն  «Համաս»ի 
տիրապետութեան  տակ գտնուող Կազա շրջանին ուղղութեամբ։  Այս  առումով  
քիչ  առաջ  հաղորդուեցաւ, որ  իսրայէլեան  օդուժը  հարուածած է «Համաս»  
շարժումի «Ալ Աքսա» ռատիօկայանը եւ մեծ  վնասներ հասցուցած   ռատիօ-
կայանի   գլխաւոր  շէնքին։

 Իր կարգին «Ալ Մայատին»  կայանը   հաղորդեց, որ հակառակ   կրած   
ծանր  վնասներուն  ռատիօկայանը   կը  շարունակէ  իր գործունէութիւնը  բնա-
կանոն  ձեւով։

 Նշենք, որ իսրայէլեան յարձակումներուն հետեւանքով մինչեւ այս ժամը  
զոհուած են   աւելի քան տասը   պաղեստինցիներ։

Յիշեցնենք, որ երկու կողմերուն մէջ բախումները սաստկացան երբ Քֆար 
Ազզայի մէջ իսրայէլեան փոխադրակառքի մը  վրայ յարձակում մը գործուեցաւ, 
որ ըստ Իսրայէլեան աղբիւրներուն, պատճառ դարձաւ Իսրայէլցի զինուորի մը 
սպանութեան մինչ պաղեստինեան զինեալ կողմը յայտարարեց, որ իսրայէլեան 
կորուստներու թիւը աւելի է:

Կազայի Մէջ Ընթացք Առած    Զինուորական  
Գործողութիւնները Կը Շարունակուին. Իսրայէլ 
Ռմբակոծած Է «Ալ Աքսա» Ռատիոկայանի Շէնքը.

¶ð²ôàô²Ì úð

Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան

15 Դեկտեմբեր 2018 
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Միայն Պասիլը Կրնայ Լուծել Սիւննի Երեսփոխաններու 
Ներկայացուցչութեան Խնդիրը. Ֆըրզլի

 Երկուշաբթի խորհրդարանի փոխնախագահ Էլի Ֆըրզլի, որ միաժամանակ 
անդամ է արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլի 
գլխաւորած Ուժեղ Լիբանան պլոքին, «Լիբանանի Ձայնը» ռատիօկայանին 
տուած հարցազրոյցին մէջ նշեց, որ նոր կառավարութեան մէջ 6 սիւննի 
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան խնդիրի լուծումը առանձնապէս 
կախուած է Ժպրան Պասիլէն:

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
Ուրբաթ, 21 Դեկտեմբեր 2018

¶ð²ôàô²Ì úð

ՌԱԿ Շուշան-Վարդենի Ակումբ
Երեքշաբթի, 25 Դեկտեմբեր 2018


