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Աուն Պիտի Առաջարկէ Փոփոխութիւն Ներմուծել 
Սահմանադրութեան Մէջ. Պըրրի

Անյայտ Անձ Մը Սպառնացած Է Պայթեցնել Անգարայի Մէջ Իրանի 
Դեսպանատունը

Վրաստանի Մէջ Ազրպէյճանցի Ձերբակալուած Է՝ Տասնեակ Հազարաւոր 
Կեղծ Տոլարներով

Նախագահ Միշէլ Աուն հաւանական է, որ 
սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւն ներմուծելու 
առաջարկ մը ներկայացնէ, որով պիտի արգիլուի 
երեսփոխաններուն միաժամանակ նախարարի 
պաշտօններ զբաղեցնելէ: Այս մասին Երկուշաբթի 
հրապարակուած մեկնաբանութիւններու մէջ ըսաւ 
խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի:

Աուն բազմիցս հաստատած է իր ընդդիմութիւնը, 
որ այժմու սահմանադրութիւնը կը թոյլատրէ անձը 
միաժամանակ թէ՛ երեսփոխան ըլլալ, թէ՛ նախարար:     

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ այսօր՝ 
Հոկտեմբեր 16ին:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ նիստը կը մեկնարկէ ժամը 
11:00ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան անցնող Կիրակին անցուցած է 
Արցախի մէջ: ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան 
փոխանցած տեղեկութիւններով՝ նախագահը Ստե-
փանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ 
ներկայ եղած է Գիւղատնտեսութեան աշխատողի 
օրուան նուիրուած «Բերքի տօն» տօնավաճառին, 
ուր ներկայացուած են Արցախի մշակոյթը, բերքն ու 
բարիքը։

Նախագահ Սարգսեան շրջած է տաղաւարներուն 
մէջ, զրուցած իրենց արտադրանքը ներկայացնող 
գիւղացիներուն եւ տօնավաճառի այցելուներուն 
հետ, վայելած արցախցիի հիւրասիրութիւնը:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է ԱՄՆ պետական 
քարտուղարի՝ Եւրոպայի եւ Եւրասիայի հարցերով 
փոխտեղակալ Ճորճ Քենթը: Ինչպէս կը փոխանցէ 
«Արմէնփրես»ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ վար-
չապետ Փաշինեան ողջունած է ԱՄՆ պետական 
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Կառավարութեան Հերթական 
Նիստը Տեղի Կ'ունենայ Այսօր

ՀՀ Նախագահը Ստեփանակերտի 
Մէջ Ներկայ Եղած Է «Բերքի Տօն» 
Տօնավաճառին

ԱՄՆ-ը Կը Կարեւորէ Հայաստանի 
Հետ Փոխշահաւէտ Գործակցութեան 
Հետագայ Ընդլայնումը. Վարչապետը 
Ընդունած Է ԱՄՆ Պետական 
Քարտուղարի Փոխտեղակալը
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Աուն Կ'ողջունէ Նասիպ Սահմանային 
Անցակէտի Վերաբացումը

 Նախագահ Միշէլ Աուն ողջունեց Սուրիոյ եւ 
Յորդանանի միջեւ սահմանային անցակէտը 
վերաբանալու նշանակալի քայլը՝ ընդգծելով, որ սա 
հաստատապէս պիտի նպաստէ լիբանանեան 
տնտեսութեան՝ վերականգնելով արդիւնաւէտ ոլորտ-
ները, ինչպէս նաեւ նուազեցնելով ապրանքներու 
արտահանման ծախսերը:

Անյայտ անձ մը զանգահարած է Անգարայի մէջ 
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դեսպա-
նատուն եւ յայտնած, որ ինքը կը պատրաստուի 
պայթեցնելու դեսպանատան շէնքը:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնէ թրքական Daily Sabahը:

Վրաստանի մէջ Ազրպէյճանի քաղաքացի ձեր-
բակալուած է՝ կեղծ թղթադրամներ պահելու եւ 
իւրացնելու մեղադրանքով: Այդ մասին, ինչպէս կը 
փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ըսուած է Վրաստանի 
ֆինանսներու նախարարութեան քննչական ծառա-
յութեան կայքին մէջ զետեղուած հաղորդագրութեան 
մէջ:

Խուզարկութիւններու ընթացքին մեղադրեալի 
մօտ յայտնաբերած եւ առգրաւած են 617 կեղծ 

Զանգէն անմիջապէս ետք թրքական ոստի-
կանութիւնը շրջափակած է դեսպանատան շէնքը 
եւ տարհանած բոլոր աշխատակիցները:

Անգարայի մէջ Իրանի դեսպանատան շէնքը կը 
շարունակէ շրջապատուած մնալ ոստիկաններու 
կողմէ:

թղթադրամ՝ 100 ամերիկեան տոլար անուանական 
արժէքով:

Քննչական ծառայութիւնը չի ճշդեր, թէ Ազրպէյ-
ճանի քաղաքացին Վրաստանի մէջ ուր կը պահէր 
եւ ինչպէս կ'իւրացնէր կեղծ փողերը: Մեղադրեալի 
դէմ յարուցուած է քրէական գործ «խոշոր չափի 
կեղծ փողերու կամ արժեթուղթերու պատրաստում 
կամ իւրացում» յօդուածով, ինչը կը պատժուի 7էն 
մինչեւ 10 տաուան ազատազրկումով, հաղորդած է 
«Sputnik»ը:
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Յակոբ Մնձուրի 
(Յակոբ Տէմիրճեան) 

Յակոբ Մնձուրի (Յակոբ Տէմիրճեան) (16 
Հոկտեմբեր 1886 - 1978), պոլսահայ արձակագիր։

Բուն անունով Յակոբ Տէմիրճեան։ Ծնած է 
Երզնկայի Արմտան գիւղը, Եփրատի ափին, Մըն-
ձուրի լեռներուն դիմաց։ 1897ին մեկնած է Պոլիս 
երկրորդական ուսման համար: Շրջան մը հետեւած 
է Ռոպըրթ գոլէճի դասընթացքներուն, սակայն 
առանց աւարտելու՝ 1907ին վերադարձած է ծննդա-
վայրը (Արմտան), ուր մնացած է մինչեւ 1914՝ հողա-
մըշակութեան եւ գիւղական աշխատանքներու կող-
քին վարելով ուսուցչական պաշտօն։

Ամբողջ ընտանիքը եղեռնի զոհ գացած է։ Ապ-
րած է Պոլիս եւ ապրուստը ապահոված գործաւորի 
ծանր աշխատանքով, իբրեւ փռապան։

Շնորհիւ իր ընթերցասիրութեան, ծանօթացած է 
ե՛ւ հայ, ե՛ւ օտար գրական գործերու՝ հարստացնելով 
իր գիտելիքներն ու գրական ճաշակը։

Գրական վաստակ
Մնձուրին գրած է պատմուածքներ: Իր առաջին 

պատմուածքը՝ «Հարս ու Կեսուր»ը, հրատարակուած 

է 1906ին «Մասիս»ի մէջ, ուր թարգմանաբար տուած 
է նաեւ Թէնի եւ Լերմոնտովի էջերէն հատընտիրներ։ 
Աշխատակցած է, 1914-1920ական տարիներուն, 
«Մեհեան»ին, «Ոստան»ին ու «Բարձրավանք»ին։ 
Մանուկ Ասլանեանի «Ազդարար»ին մէջ հրատա-
րակուած են իր պատմուածքներէն շատեր, եւ իր 
աոաջին գրքոյկը՝ «Երկրորդ ամուսնութիւն»ը, 1931-
ին հրատարակուած է Մանուկ Ասլանեանի նախա-
ձեռնութեամբ։ Ամբողջական իր վաստակը մէկտեղ-
ւած է երկու ստուար հատորներու մէջ՝ «Կապոյտ 
Լոյսը», «Արմտան»: Ունի մեծ թիւով պատմուածքներ, 
որոնք ցրուած են զանազան թերթերու մէջ։ Այդ 
գործերէն հատընտիր մը հրատարակուած է՝ «Կռունկ, 
ուստի՞ կու գաս» առաջինը՝ 1958ին, երկրորդը՝ 
1966ին, երրորդը՝ 1974ին։ Մնձուրիի նուազ ծանօթ 
թատրերգութիւնը՝ «Նազար», հրատարակուած է 
«Հայրենիք» ամսագիրին մէջ 1929ին։

Մնձուրիի գրականութեան նիւթը հայրենի գիւղն 
է՝ իր բնութեամբ, հարազատ ու պարզ մարդոցմով, 
հայկական բարքերով եւ աւանդութիւններով։
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Դպրեվանքի 89-րդ Ուսումնական-Կրթական Տարեշրջանի Բացումը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին, Կիրակի, 14 Հոկտեմբեր 2018-ին, 
Սրբոց Թարգմանչաց տօնին առիթով տարիներու 
աւանդութեան համաձայն, տեսչական պատարագ 
մատուցուեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրի-
գոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ։ Օրուան պա-
տարագիչն էր Դպրեվանքի տեսուչ՝ Հոգշ. Տ. Պօղոս 
Վրդ. Թինքճեան։ Պատարագի աւարտին, հայրա-
պետական թափօրը ուղղուեցաւ Վեհարանի դահ-
լիճ, ուր տեղի ունեցաւ Դպրեվանքի ուսումնական-
կրթական 89-րդ տարեշրջանի պաշտօնական 
բացման հանդիսութիւնը, որուն ներկայ էին միա-
բան հայրեր, ուսուցիչներ, Դպրեվանքի բարեկամ-
ներ, ծնողներ եւ Դպրեվանքի առաքելութեան 
հաւատացող բազմութիւն մը:

Հանդիսութիւնը ընթացք առաւ Դպրեվանքի 
քայլերգով եւ թարգմանչաց վարդապետաց նուիր-
ւած շարականով՝ կատարողութեամբ Դպրեվանքի 
«Արմաշ» երգչախումբին։

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Բարշ. Ճորճ 
Սրկ. Աբրահամեան։ Ան ըսաւ, որ 5-րդ դարու այս 
յաղթանակը դպրութեամբ տեղի ունեցաւ շնորհիւ 
ճշմարիտ եւ իմաստուն յեղափոխականներու։ 
Խօսելով Դպրեվանքի առաքելութեան մասին ու 
ակնարկելով անոր վերամուտը Թարգմանչաց 
տօնին օրուան զուգադիպութեան, ան դպրեվանեցի 
իր եղբայրներուն անունով վերանորոգեց թարգ-
մանչաց սերունդին կտակը իրագործել շարունա-
կելու եւ հայու ոգին քրիստոնէական դաստիարա-
կութեամբ ու հայեցի կրթութեամբ պայծառացնելու 

ուխտը։
Ուսումնական-կրթական տարեշրջանին բաց-

ման առիթով իր խօսքը արտասանեց տեսուչ հայր 
սուրբը։ Ան ըսաւ, որ Դպրեվանքին մէջ կերտուած 
հոգեւոր եւ ազգային մշակները որպէս առաքեալներ 
գործուղղուած են սփիւռքահայ կեանքին մէջ։ Այս 
առիթով, ան իր շնորհակալութիւնը յայտնեց Դպրե-
վանքի ուսուցչական կազմին, դաստիարակներուն, 
ինչպէս նաեւ տիկնաց խորհուրդին, ծնողներուն եւ 
բարերարներուն, որոնք նեցուկ կը կանգնին Դպրե-
վանքի առաւել ծաղկման։ Եւ վերջապէս, իր 
երախտագիտութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրա-
պետին, որ մօտէն կը հետեւի Դպրեվանքի գործու-
նէութեան եւ դպրեվանեցիներուն բարօրութեան, 
«Ձերդ Ս. Օծութեան պատգամով ու խրատականով, 
յոյսով ենք, որ Սրբոց Թարգմանչաց վարդապետ-
ներու բարեխօսութեամբ կը ճանչնանք իմաստու-
թիւնն ու խրատը աստուածային եւ օրհնաբեր տա-
րեշրջան մը կ՚ունենանք՝ ժողովուրդի մեր զաւակներուն 
աղօթակցութեամբ», եզրափակեց հայր սուրբը։

Աւարտին, հայրապետական իր պատգամը 
փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը։ Թարգմանչաց 
վարդապետներու սրբազան առաքելութիւնը եւ 
հսկայ աշխատանքը պատմութեան մէջ իր առանց-
քային դերակատարութիւնը ունեցած է եւ կը շարու-
նակէ ունենալ մշակութային, հոգեւոր ու ազգային 
մակարդակներու վրայ, որուն շնորհիւ հայ ժողո-
վուրդին մօտ քրիստոնէական հաւատքը դարձաւ 
հայկական։ Հայրապետը ընդգծեց, որ քրիստոնէա-
կան հաւատքը հայերէնի թարգմանելով, թարգմա-

նիչ սուրբերը հայերէնի թարգմանեցին քրիստոնէու-
թեան ոգին, տեսլականը եւ բարոյական ու հոգեւոր 
արժէքները։ Ան շարունակեց ըսելով, որ քրիստո-
նէութեան պետական կրօնք դառնալէն ետք, գի-
րերու գիւտն ու թարգմանչաց գործը ամբողջացուց 
հայ ժողովուրդին գոյութիւնը ապահովելու պայքա-
րը։ Վեհափառ Հայրապետը  յայտնեց, որ հոն ուր 
ինքնուրոյն մշակոյթ չկայ, քրիստոնէական հաւատ-
քը կը մնայ վերացական սահմաններու մէջ. Հետե-
ւաբար, «ազգային մշակոյթով քրիստոնէական հա-
ւատքը ներթափանցեց մեր ժողովուրդի կեանքին 
մէջ եւ հաւատքն ու մշակոյթը նոյնացան։ Այս 
նոյնացումը մեր ժողովուրդին տուաւ իր իւրայատուկ 
ինքնութիւնը։ Քրիստոնէական հաւատքը հայացաւ 
եւ մեր ժողովուրդին առջեւ բացուեցաւ իր անմա-
հութեան ճանապարհը», ընդգծեց Հայրապետը։

Խօսելով Դպրեվանքի հոգեմտաւոր կրթութեան 
մասին, Նորին Սրբութիւնը ըսաւ, որ Թարգմանչաց 
սերունդին տագնապներով եւ պատգամով կը 
գործէ Դպրեվանքը, ու իր ջամբած կրթութեամբ 
կոչուած է Թարգմանչաց սերունդին կտակը նուի-
րականութեամբ վառ պահելու. «ահաւասիկ, սիրելի 
աշակերտներ, մենք ա՛յս ոգիով պիտի շարունակենք 
Թարգմանչաց նուիրական առաքելութիւնը Դպրե-
վանքի ճամբով, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկո-
սութեան ճամբով։ Հազար փառք ու յարգանք մեր 
Թարգմանչաց սերունդին, որ մեր ինքնութիւնը 
կերտեց։ Մենք վերանորոգ հաւատքով կոչուած 
ենք հաւատարիմ մնալու եւ շարունակելու Թարգ-
մանչաց սրբազան երթը», եզրափակեց Վեհափառ 
Հայրապետը։

Բացման Հանդիսապետութեան ընթացքին տե-
ղի ունեցաւ նաեւ գեղարուեստական յայտագիր՝ 
Աւետարանի եւ սաղմոսի ընթերցումով։

Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ «Կիլիկիա» քայլերգի 
եւ «Հայրապետական մաղթանք»ի երգեցողութեամբ 
ու Վեհափառ Հայրապետին «Պահպանիչ»ով։
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Դաւանելով ռամկավար եւ ազատական սկզբունք-
ներ մենք կը հաւատանք ազատ կարծիքի: 
Անպայմանօրէն համաձայն չըլլալով հանդերձ հոն 
տեղ գտած իւրաքանչիւր մտքին, մանաւանդ ինչ 
կը վերաբերի անոր ներկայացման ոճին, մենք 
տեղ կու տանք այս յօդուածին:  

Մեզի համար կարեւորը անոր ոգին է, որ ըստ 
երեւոյթին քննադատական կոչ մըն է բարեկար-
գումի ու  բարեփոխութեան, նամանաւանդ, որ 
մենք ալ կը հաւատանք, թէ լիբանանահայ հա-
մայնքը ինչպէս բոլոր հայկական սփիւռքներու 
պարագային կարիքը ունի ինքնաքննադատութեան 
վրայ հիմնուած վերաշնչաւորումի ու նոր օրերու 
տեսլականի: 

«Խմբ.»
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Կրթական համակարգը եւ անոր անդադրուն ու 
եղաշրջական ուժականութիւնը պետութեան կամ 
որեւէ հասարակութեան զարգացման կարեւորա-
գոյն եւ հիմնական գործօններէն մէկն է: Հայերս 
յետն եղեռնեան ժամանակաշրջանին, դառնալով 
տարբեր պետութիւններու եւ անոնց հասարակական 
զարգացման խայտաբղէտութեանց մէկ մասնիկը, 
արդեօք ինչպէ՞ս կրցանք մերուիլ այդ հասարա-
կութիւններու կենցաղային ու բարոյա-հոգե-
բանական կեանքին հետ, արդեօք ինչպէ՞ս կրցանք 
օգտուիլ մեզ հիւրընկալած եւ քաղաքացիութիւն 
շնորհած երկիրներու կրթա-մշակութային այլատիպ 
ժառանգութենէն, արդեօք ինչպէ՞ս կրցանք մեր 
ազգային վարժարանները վերածել մեր ինքնու-
թեան հոգեւոր «պետութիւններու» եւ բնականաբար 
մեր ինքնատիպ տեսակի պատշաճ եւ համաշ-
խարհային որակի կրթական ու գիտական օրրան-
ներու:

Ափսո՜ս, որ ընդամէնը տասնամեակներու ըն-
թացքին սփիւռքեան կրթական հաստատութեանց 
շուրջ գոյացան այնպիսի ախտաւորեալ կացութիւն-
ներ եւ անշրջանցելի հիմնախնդիրներ, որոնց շուրջ 
կամայ թէ ակամայ ոչ միայն սկսան հիւսուիլ բազում 
խոկամղիչ հարցադրումներ... այլեւ սկսան բարձ-
րանալ ահազանգներ: 

1- Բարոյա-Հոգեբանական Ընկալում Եւ Գնա-
հատում

Բոլորիս քաջ յայտնի է, որ սփիւռքով մէկ 
տարածուած հայու բեկորները կ'ապրին երկիր 
մոլորակի ազգային, ընկերային-հասարակական, 
բարոյա-հոգեբանական, տնտեսա-քաղաքական, 
պատմա-մշակութային, կրթական, մտաւոր զար-
գացման, գիտա-արդիւնաբերական տարբեր մա-
կարդակներու վրայ գտնուող երկիրներու մէջ եւ կը 
վայելեն այդ պետութեանց քաղաքացիութիւնը: Այս 
լաբիրինթոսին մէջ հայրենազուրկ ու յանկարծ այլ 
քաղաքացիութիւն կրող ծագումով հայ մարդը ի՞նչ 
վերաբերմունք ցուցաբերեց իր հոգեւոր ու կրթական 
աշխարհը հիմնաւորելու շուրջ:  Ոմանք ակամայ 
յայտնուեցան օտար վարժարաններու մէջ եւ իրենց 
ներաշխարհը հարստացուցին այդ օտարներով: 
Ուրիշներ, ապաւինելով գէթ իրենց գործնական եւ 
ընտելացման յատկութիւններուն, կամայ նախըն-
տրեցին օտար վարժարաններ ու կրթութիւն եւ 
անդառնալիօրէն ուծացան աւելի նոր ու հզօր կրթա-

մշակութային հոսանքը գերադասելով...:  Հոծ տարր 
մըն ալ մինչեւ համաշխարհային ճարտարագիտա-
կան եղաշրջական շրջափուլ ու մարդկութեան 
աշխարհայնացման ժամանակաշրջան թեւակոխե-
լը, պատահականօրէն ու անհեռատեսօրէն «պայ-
քարեցաւ» որպէսզի Մեսրոպատառ աննման 
տեսակը պահպանէ: Այս ողորմելի «ազգային»-
հասարակական յատկութիւններով, յանկարծ 
յայտնուեցանք «իրատես» սերունդի մը առջեւ, 
որոնք իրենց երիտասրադ ծնողներէն ժառանգելով՝ 
«հայերէնը ի՞նչ պիտի ընենք», «հայերէնը ինչի՞ս 
պէտք կ'ըլլայ...» եւ նմանօրինակ այլ համարձակ ու 
անպատասխանատու կարգախօսեր, կը փորձեն 
արդարանալ եւ ընտելանալ ժամանակակից խիստ 
մասնագիտացուած կենցաղային կեանքին, զուրկ 
բոլոր հոգեւոր արժէքներէ: Ո՜վ ժամանակներ, ո՜վ 
բարքեր: Ո՞վ է պատասխանատուն այս բոլորին: 

2 - Ո՞վ Է Պատասխանատուն
Մեր սերունդի խանձարուրեան օրերէն (բնակա-

նաբար եւ աւելի առաջ) «հայկական» վարժարան-
ներու հովանաւորութեան պատասխանատուութիւնը 
ստանձնած էին քաղաքական կուսակցութիւնները, 
միութիւնները, համայնքներն ու եկեղեցին եւ սունկի 
պէս բուսած մեծահարուստները: Անցաւ կէս դար եւ 
աւելի եւ վերոյիշեալ հովանաւորները պահ մը իսկ 
չմտածեցին ստեղծել կատարեալ գիտա-կրթական 
համահայկական այնպիսի հաստատութիւններ, 
որոնք զերծ ըլլային քաղաքական ու համայնքային 
ազդեցութիւննրէ եւ համահունչ ըլլային ազգային եւ 
համաշխարհային եղաշրջական պահանջներուն...: 
Չկրցանք ստեղծել այնպիսի կրթական մարմին ու 
համակարգ, որ համահունչ ըլլար ժամանակակից 
միջազգային վարժարաններու որակին եւ պատշաճ 
ըլլար մեր ազգային արժէքներուն: Մերիններով, 
պատահականներով, պատեհապաշտներով եւ 
նոյնիսկ «ամենագէտներով» ողողեցինք մեր «կրթա-
կան կառոյցները», մինչեւ որ հասանք մերօրեայ 
քաոսային վիճակին:

3- Արդեօ՞ք Ճիշդ Է «Հայկական Վարժարան» 
Անուանումը

Աշխարհի բազում երկիրներու մէջ բնականաբար 
կը գործեն միջազգային վարժարաններ՝ ամերիկ-
եան, ֆրանսական, սպանական, գերմանական, 
ռուսական, չինական..., իրենց ազգային-պետական 
ու կրթա-մշակութային նպատակամղուածութիւննե-
րով եւ ծրագրերով, իւրաքանչիւրն իր շրջանա-
ւարտներուն շնորհելով իր իսկ երկրի պետական 
կրթական ծրագրին համապատասխան վկայական-
ներ:  Նոյնն է նաեւ Լիբանանի պարագան, ուր կը 
գործեն ամերիկեան, անգլիական, ֆրանսական, 
գերմանական... միջազգային վարժարաններ (ACS 
Beirut, CIS, Eastwood International School, MLF, DIS 
Beirut…) եւ իրենց շրջանաւարտներուն կը շնորհեն 
իրենց երկրի պետական կրթական ծրագրին 
համապատասխան վկայականներ...: Միեւնոյն 
վարժարաններէն ներս, եթէ աւարտական դասա-
րանի աշակերտները ցանկութիւն յայտնեն նաեւ 
Լիբանանի պետական կրթական ծրագրով վկա-
յական ձեռք ձգել, ապա անոնք կը հետեւին համա-
պատասխան դասընթացքներու:

Իսկ մենք տասնամեակներ շարունակ ոչ միայն 
չկրցանք պատշաճ ու ժամանակակից հայերէն 
լեզուի, գրականութեան ու հայոց պատմութեան 
ծրագրեր մշակել եւ հրամցնել մեր աշակերտներուն 

Տեսակէտ
Թէ Ինչո՞ւ Որոշեցի Հեռանալ Սրբազան Գործէս՝ 

Պահպանելով Նուիրումս

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

(խոնարհս, քառորդ դար շարունակ դասաւանդած 
եմ երեք Մերձաւոր Արեւելեան եւ մէկ եւրոպական 
երկրի հայկական վարժարաններէ ներս: Ափսո՜ս, 
որ բոլոր վարժարաններն ալ միջնակարգի եւ 
երկրորդականի հայերէն լեզուի, գրականութեան 
ու հայոց պատմութեան ծրագրեր չեն ունեցած: 
Ստիպուած անձամբ ըստ աշակերտաց հայերէնի 
իմացութեան, մշակած եմ համապատասխան 
ծրագրեր), այլեւ պահ մը իսկ չփորձեցինք մտածել 
վերոյիշեալ վարժարաններու օրինակով համապա-
տասխան՝ ազգային-հայկական վարժարան ստեղ-
ծելու մասին, մասնաւորապէս, երբ հայերէնը 
ճանչցուած է որպէս Լիբանանի պաշտօնական 
լեզուններէն մին եւ յատկապէս, այսօր բոլոր 
հնարաւորութիւններն ունինք հայրենի պետութեան 
հետ համագործակցաբար մշակելու համապատաս-
խան ծրագիր: Ուստի այսօր կարելի՞ է մեր սփիւռք-
եան վարժարանները ՀԱՅԿԱԿԱՆ անուանել, եթէ 
հիմք ընդունինք վերոյիշեալ միջազգային վարժա-
րաններու փաստացի առկայութիւնը` որպէս կրթա-
մշակութային օրինակելի ժառանգ: 

4 - Ինչո՞ւ Յայտնուեցանք Հայկական Վարժա-
րաններ Փակելու Եւ Միաւորելու Փաստին Առջեւ

Այսօր մեր քաղաքական պայմանները 
աներկբայօրէն մեզ պէտք էր առաջնորդէին դէպի 
վերոյիշեալ միջազգային վարժարաններուն համա-
հաւասար հայկական վարժարաններ ստեղծելու 
համապատասխան միջավայր, ուր ծագումով հայ 
կամ սփիւռքահայ աշակերտը բոլոր առարկաները 
սորվէր հայերէնով (արեւմտահայերէն եւ արեւելա-
հայերէն: Հայաստանի «անկախութենէն» ետք, 
ցաւօք սրտի ունեցանք նաեւ արեւելահայոց հոծ 
սփիւռք) եւ շրջանաւարտը հպարտ զգար համաշ-
խարհային որակին համազօր իր հայկական կամ 
ՀՀ պետական կրթական ծրագրով վկայական 
ձեռք ձգելուն համար, ոչ թէ որպէս լոկ հոգեւոր, 
այլեւ որպէս կատարեալ գիտական որակեալ արժէք: 
Սակայն օրերը մեզ դրին «հայկական» վարժարան-
ներու փակման կամ միաւորման ողբալի փաստին 
առջեւ: 

Ինչո՞ւ յայտնուեցանք այս անբաղձալի դրութեան 
մէջ եւ ինչպէ՞ս կրցանք հարթել այդ գերզգայուն ու 
կաեւորագոյն հիմնախնդիրը: 

Անցեալի Լիբանանի եւ ներկայիս Սուրիոյ 
քաղաքացիական պատերազմները, տարածա-
շըրջանին մէջ տիրող քաղաքական համակարգերու 
օրըստօրէ ճահճացող վիճակը, միջազգային 



¾ç 04ºñ»ùß³µÃÇ / 16.10.2018 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Գիւղատնտեսութեան Աշխատողի Օրը 
Արցախեան Բերքի Փառատօնը Պէտք Է Գոնէ Մէկ Անգամ Սեփական Աչքով Տեսնել 

«Զարթօնք» Հայրենիքի մէջ

Արցախի Հանրապետութեան մէջ ամէն տարի 
Հոկտեմբեր ամսուան երկրորդ Կիրակին կը նշուի 
որպէս Գիւղատնտեսութեան կամ գիւղատնտեսի 
օր, որուն ժամանակ կը կազմակերպուի բերքի 
ցուցահանդէս-տօնավաճառ: Ամէնամեայ փառա-
տօնը կը կազմակերպուի ԱՀ տնտեսութեան նա-
խարարութեան ջանքերով եւ նպատակն է Արցախը 
աւելի ճանաչելի դարձնել աշխարհին, գրաւել 
զբօսաշրջիկներու ուշադրութիւնը ու վերջ ի վերջոյ 
հնարաւորինս օգնել գիւղացիներուն, որպէսզի 
կարենան վաճառել իրենց արտադրանքը, զորս 
շատ մը պարագաներու կը մշակեն հակառակորդի 
կրակոցներուն ներքոյ: 

Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին 
մէջ աւելի քան 700 տաղաւար յատկացուած է գիւ-
ղացիներուն, գործարարներուն, Արցախի տարբեր 
շրջաններու ներկայացուցիչներուն իրենց անարատ 
ու տնտեսապէս մաքուր ապրանքը ցուցադրելու եւ 
վաճառելու համար: Ստեփանակերտի կեդրոնական 
հատուածը մէկ օր առաջ կը փակուի, կը նախա-
պատաստուին մեծ միջոցառումին, պէտք է զայն 
պատուով կատարել: Վերածնունդի հրապարակին 
մէջ ամբողջ օրը մարդոց հոսքը չի դադրիր: 

Տօնին տաղաւարներով կը շրջի նաեւ Արցախի 
նախագահ Բակօ Սահակեանը, պաշտպանութեան 
բանակի հրամանատար Լեւոն Մնացականեանը եւ 
այլք: 

Հայրենասիրական երաժշտութեամբ, հայկական 
խորովածի հոտով, արցախեան աւանդական 
կուրկուտի համով կը գրաւուի ոեւէ զբօսաշրջիկ: Ի 
դէպ, կուրկուտը Արցախի մէջ կը պատաստեն 
տարբեր ձեւով, այսինքն՝ ամէն մէկը պատրաստելու 
իր գաղտնիքը ունի: Կուրկուտի պատրաստութեան 
համար անհրաժեշտ է տաւարի կամ սագի միս՝ 
ըստ ցանկութեան ու ճաշակի, ինչպէս նաեւ ըստ 
բնակավայրի, ցորեն, ջուր եւ աղ. անմահական 
համը կ'երաշխաւորուի: Արցախի մէջ աւանդոյթ 

կայ՝ հարսանիքներու ժամանակ փեսայի ընկերնե-
րուն, նախքան հարսի տունը երթալը, կուրկուտ կը 
հիւրասիրեն: Ինչ խօսք, Արցախը աւանդոյթներով 
հարուստ երկիր է: 

Վերադառնալով բերքի փառատօնին՝ նշենք, որ 
հազարաւոր մարդիկ այդ օրը յատուկ կ'այցելեն 
Արցախ՝ մասնակցելու փառատօնին, գնելու Արցա-
խի բերքն ու բարիքը, յուշանուէրներ, համտեսելու 
ժենգիալով հաց եւ այլն: 

Տաղաւարներէն իւրաքանչիւրը աւելի գրաւիչ 
դարձնելու համար անիկա կը զարդարուի մշակու-
թային աւանդական արժէքներ ստեղծող զարդա-
րանքներով: Տօնավաճառին կարելի է գտնել նոյն-
իսկ այնպիսի իրեր, որոնք կրնան մանկութիւնը 
յիշեցնել: Ցուցահանդէս-վաճառքի ընթացքին կա-
րելի է համտեսել պատրաստի ուտեստներ՝ խորո-
ված, խաշլամա, կուրկուտ, վայելել արցախեան գի-
նին ու մշակութային համոյթներու կատարումները: 

Ցուցահանդէս-տօնավաճառի մասնակից գիւ-
ղացիները կը նշէին, որ տարուէ-տարի տօնը աւելի 
մեծ շուքով կը նշեն, տաղաւարներու թիւը կ'աւելնայ: 
Ճիշդ է, կը պատահի, որ բերքը առատ չէ, ներ-

կայացնելու, վաճառելու շատ բան չկայ, սակայն 
ատիկա չի խանգարեր, որ մասնակցին փառա-
տօնին: Գիւղացիները կը կարեւորեն նման ցուցա-
հանդէս-վաճառքներու կազմակերպումը: Կ'ըսեն, 
որ դուրսէն եկող մարդիկ կ'ուզեն անարատ արտադ-
րանք գնել, իսկ զբօսաշրջիկներուն համար նոյնիսկ 
զարմանալի կը թուի նման պատկեր տեսնելը: 

Փառատօնի ժամանակ Արցախի աւանդական 
ժենգիալով հաց համտեսել փափաքողներու թիւը 
նոյնպէս, սովորաբար, մեծ  կ'ըլլայ: Արցախցի կինը 
կը յաջողէր պատուէրները ժամանակին պատրաս-
տել, որպէսզի բոլորը գոհ մնային նոյնիսկ սպասար-
կումէն: Մեր աչքէն չվրիպեցաւ արցախցի Ծովիկ 
տատիկը, որ գնումներ կատարած էր ու ծանր-ծանր 
տոպրակներով կը մօտենար վերջնակէտին՝ ձուկի 
տաղաւարին, ուր զինքը բաւական ջերմ ընդունեցին 
ու ճանապարհեցին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանն ալ անցնող Կիրակին անցուցած 
էր Արցախի մէջ մասնակցելու համար Ստե-
փանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ 
տեղի ունեցող Գիւղատնտեսութեան աշխատողի 
օրուան նուիրուած «Բերքի տօն» տօնավաճառին:

Արցախեան բերքի փառատօնը պէտք է գոնէ 
մէկ անգամ սեփական աչքով տեսնել: 

Նորութիւն «Զարթօնք»էն
Դիտելու համար այս յօդուածին հետ 

առնչուած տեսերիզը նկարէ հետեւեալ 
բջիջային QR ծածկագիրը
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Հայրենի Տուեալներ

Ուրբաթ, 12 Հոկտեմբեր 2018ի երեկոյեան մշա-
կութասէր ընտրանիի մը հաւաքավայրը դարձեալ              
Հայկազեան համալսարանն էր: Այս անգամ վերջին 
տասնամեակին չորրորդ անգամը ըլլալով, Տէրեան 
Հայագիտական Գրադարանը կազմակերպած էր 
արդէն աւանդութիւն դարձած Լիբանանահայ գրո-
ղը գնահատելու «Լիբանանահայ Գիրքը-2017»ին 
հանդիսութիւնը:

Հեղինակներու, պատկան մարմիններու ներկա-
յացուցիչներու, բարեկամներու եւ ընդհանրապէս 
հայ գիրն ու գիրքը սիրողներու ներկայութեան, 
ձեռնարկը սկսաւ Լիբանանի եւՀայաստանի քայ-
լերգերու յոտնկայս ունկնդրութեամբ:

Բարի գալուստի եւ բացման խօսքը կատարեց 
գրադարանապետուհի Օրդ. Սոնիա Սիսլեան:  Օր-
ւան բանախօսն էր լիբանանահայ հրապարակագիր 
Պրն. Ահարոն Շխրտըմեան:

ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա Յակոբեան, 
Ֆրանսայի Հանրապետութեան նախագահի տի-
կին Պրիճիթ Մաքրոն ու Ֆրանսախօս երկիրներու 
միջազգային կազմակերպութեան անդամ երկիր-
ներու առաջին տիկնայք Հոկտեմբեր 12ին այցելե-
ցին Երեւանի շարք մը թանգարաններ:

Անոնք եղան Երուանդ Քոչարի թանգարան, 
ապա` «Կասկադ» համալիր, ուր զբօսնելով հիացան 
քանդակագործ Ֆերնանտօ Պոթերոյի հեղինակած 
արձաններով, այնուհետեւ այցելեցին Գրիգոր 
Խանճեանի, Սվարովսքիի ցուցասրահներ, Գա-
ֆէսճեան արուեստի կեդրոն։

Մշակութային Արձագանգ
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական 
Գրադարանի ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԳԻՐՔԸ-2017 Հանդիսութիւնը

Գեղարուեստական յայտագրով հանդէս եկան 
Հայկազեան համալսարանի ուսանողներ՝  Մինաս 
Ադամեան՝ «Հայոց տառեր» երգով, դաշնակի ընկե-
րակցութեամբ Արի Վարդանեանի:

Օրդ. Սիսլեանի կողմէ հեղինակներու եւ 2017ին 
հրատարակած  իրենց գիրքերու ներկայացումին 
զուգահեռ, անոնք  ստացան գնահատագիրեր՝ ձե-
ռամբ համալսարանի նախագահ Վեր. Դոկտ. Փօլ 
Հայտոսթեանի:

21 հեղինակներ եւ 31 աշխատութիւններ պար-
փակող սոյն ձեռնարկի գնահատագիր  ստացող-
ներու անունով սրտի խօսքով հանդէս եկաւ դոկտ. 
Մեսրոպ վրդ. Թոփալեան:

Ձեռնարկի աւարտին ներկաները հիւրասիրու-
թեան սեղանի մը շուրջ շարունակեցին իրենց    
մտերմիկ զրոյցները:

Ամերիկեան «Միջազգային հանրապետական 
հիմնարկ» (International Republican Institute) կազ-
մակերպութեան իրականացուցած հարցախոյզին 
համաձայն՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի վար-
կանիշը 91 տոկոս է, կը հաղորդէ «ՓանԱրմինիըն»:

Երկրորդ ամէնէն բարձր վարկանիշ ունեցող 
քաղաքական գործիչը պաշտպանութեան նախա-
րար Դաւիթ Տօնոյեանն է՝ 69 տոկոս, երրորդը՝ 
նախագահ Արմէն Սարգսեան՝ 68 տոկոս:

Ամէնէն ցած վարկանիշը ունի Հայաստանի 
երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսեան, որուն կը 
նախորդէ նախկին վարչապետ Կարէն Կարապետ-
եան:

Հարցախոյզին մասնակցողներուն 32 տոկոսը 
Փաշինեանի կառավարութենէն առաջին հերթին 
կ'ակնկալէ նոր աշխատատեղերու ստեղծում, 22 
տոկոսը՝ պայքար կաշառակերութեան դէմ, 24 տո-
կոսը՝ ընկերային-տնտեսական հարցերու լուծում, 
իսկ 14ը՝ երկրի անվտանգութեան ամրապնդում:

Մարդիկ դժգոհ են Փաշինեանի նշանակում-
ներէն, որոնց հանդէպ բացասական վերաբերում 
ցոյց տուած է հարցախոյզին մասնակցողներուն 49 
տոկոսը, իկ 24 տոկոսը դժգոհ է քաղաքական 
անկայունութենէն, եւ միայն 15 տոկոսը՝ տնտեսա-
կան ճգնաժամէն:

Հարցախոյզին մասնակցած են Հայաստանի 
մէջ մշտական բնակութիւն հաստատած 1200 չա-
փահաս անձեր: Հետազօտութիւնը ֆինանսաւոր-
ւած է Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 
նախարարութեան Միջազգային զարգացման 
գործակալութեան կողմէ:

Նոյն հարցախոյզին արդիւնքներուն համաձայն՝ 
թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք ապագայի 
նկատմամբ լաւատեսութեան աննախադէպ բարձր 
մակարդակ արձանագրուած է:

Հարցախոյզին մասնակցողներուն 82 տոկոսը 
մեծ յոյսեր ունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
կառավարութեան նկատմամբ, 39 տոկոսը՝ շատ 
դրական, իսկ 43 տոկոսը մասամբ դրական կը 
գնահատէ նոր կառավարութեան գործունէութիւնը: 
Անոնց 73 տոկոսը կը կարծէ, որ Հայաստան 
զարգացման ճիշդ ուղիով կ'ընթանայ, իսկ 81 
տոկոսը համոզուած է կամ յոյս ունի, որ ապագան 
աւելի լաւ պիտի ըլլայ:

Մասնակցողներուն 81 տոկոսը կը կարծէ, որ 
կաշառակերութիւնը նահանջած է, 15 տոկոսին 
համար իրավիճակը անփոփոխ մնացած է, իսկ 2 
տոկոսին համար իրավիճակը վատթարացած է:

Երուանդ Քոչարի թանգարանին մէջ հիւրերը 
գրութիւններ կատարեցին հիւրերու մատեանին 
մէջ:

«Շնորհակալութիւն Հայաստանին այս իւրայա-
տուկ ընդունելութեան համար, սա հիանալի ճամ-
բորդութիւն էր»,- լրագրողներու հետ զրոյցի ըն-
թացքին նշեց Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահին տիկինը:

Կասկադի առջեւ խմբովին լուսանկարուելէ ետք 
առաջին տիկնայք տեղի սրճարաններէն մէկուն մէջ 
ճաշեցին, որմէ ետք տիկ. Մաքրոն իր անվտան-
գութեան աշխատակիցներու ուղեկցութեամբ կըր-
կին զբօսնելով եկաւ Օփերայի շէնքի բակը տեղա-
կայուած Ֆրանսախօս երկիրներու աւան, այցելեց 
Ֆրանսայի եւ Հայաստանի տաղաւարները: Հայաս-
տանի տաղաւարին մէջ անոր գիրք եւ ցորենի 
հասկեր նուիրեցին:

Այնուհետեւ քալելով, գրեթէ իւրաքանչիւր քայլա-
փոխի կանգ առնելով, քաղաքացիներու հետ լուսա-
նըկարուելով, անոնց ձեռքերը սեղմելով, Ֆրանսայի 
առաջին տիկինը հասաւ հիւրանոց:

Ողիմպիական խաղերուն մեր երկիրը ներկայա-
ցընող մարզիկները պիտի մրցին 7 մարզաձեւերու 
մէջ: Մրցավայր մեկնած են ծանրորդներ Կարէն 

Ֆրանսախօս Երկիրներու Կազմակերպութեան Անդամ Երկիրներու 
Առաջին Տիկնայք Շրջայց Կատարեցին Երեւանի Թանգարանները

Մարգարեանը (77 քկ.) եւ Լիանա Կիւրճեանը (63 
քկ.), յունահռոմէական ըմբիշ Սահակ Յովհաննիս-
եանը (60 քկ.), թաեքուոնտոյի մարզիկ Անդրանիկ 
Խաչատրեանը (73 քկ.), Ճիւտոիստ Եուրի Իսրայէլ-
եանը (55 քկ.), հրաձիգ Հայկ Բաբայեան (10 մ օդա-
մըղիչ ատրճանակ), լողորդ Արթուր Բարսեղեան 
(50 մ, 100 մ ազատ ոճ եւ 50մ փատըրֆլայ) եւ գե-
ղարուեստական մարմնամարզուհի Եուլիա Վոտո-
պեանովան:

Փաշինեանի Ժողովրդականութեան 
Վարկանիշը 91 Տոկոս Է
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²É»ùë³Ý Ñûñ»Õµ³Ûñë ³É ã»Ù ×³Ýãó³Íª ³Ý 
³É í³Õ Å³Ù³Ý³Ï í³Ë×³Ý³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ: ´³Ûó 
Çñ ïÇÏÇÝÁª ÐáÙ¿ë Ñ³ñë³Ý, »õ »ñ»ù ³ÕçÇÏÝ»ñÁª 
ì»ñÅÇÝÁ, ØÇõÝ»õ»ñÁ[1] »õ Ðñ³ÝáõßÁ, ï»ë³Í »õ 
×³Ýãó³Í »Ù:

Ü³½³ñ Ñûñ»Õµ³Ûñë ß³ï É³õ ×³Ýãó³Í »Ù: 
Þ³ï µ³ñÇ, ³ëïáõ³Í³í³Ë »õ ÙÇ³ÙÇï ³ÝÓ 
ÙÁ, áñ ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ Ù»½Ç ³Ûó»É¿ñª ·ñå³Ý-
Ý»ñÁ ß³ù³ñÝ»ñáí É»óáõó³Í Ï'ÁÉÉ³ñ, áñå¿ë½Ç 
Ù»Ýù Çñ»Ý ³ï³ñ³ëÝ»Ýù »õ Ç°Ýù ³É Ù»½Ç 
ß³ù³ñáí áõñ³Ë³óÝ¿¯... »ñ³Ý»ÉÇ ûñ»¯ñ... Ð³ñ-
ë³Ý ÎÇõÉïáõïáõ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ, ß³ï Ëëï³µ³ñáÛ 
ÏÇÝ ÙÁÝ ¿ñ »õ Ã³ÕÇÝ ÷áùñÇÏÝ»ñáõÝ áõëáõó-
ãáõÃÇõÝ ³É Ï'ÁÝ¿ñ... ½³õ³Ï ãáõÝ¿ÇÝ:

ºñ»ù Ñûñ»Õµ³ÛñÝ»ñë »Õ³Í »Ý åÕÝÓ³·áñÍ-
Ý»ñ: ÆëÏ ·³Éáí Ñûñë, áñ ³Ù¿Ý³Ïñïë»ñÝ ¿ñ, 
Ñ³½Çõ Ñ³Û³ï³é Ãñù³µ³ñµ³é êáõñµ ¶Çñù 
ÏÁ Ï³ñ¹³ñ »õ Ã¿° ³É Ñ³½Çõ Çñ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ 
¹Ý»Éáõ ã³÷ áõëáõÙ áõÝ¿ñ: ø³ÝÇ áñ, Çñ Ù³Ý-
ÏáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »Õ³Í ï¿ñÃá¹ÇÏ»³Ý 
¹åñáóÁ ÏÁ ¹Ý»Ý, µ³Ûó »Ïáõñ ï»ëª áõëÙ³Ý 
³ï³Ï ãÉÉ³ÉáõÝ, ÙÇßï ¹åñáó¿Ý ÷³Ë³Í ¿ 
³é³Ýó ³½¹áõ»Éáõ Çñ Ù»Í »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ 
Ëñ³ïÝ»ñ¿Ý Ï³Ù Í»Í¿Ý...: àñáí ½ÇÝù ÏÁ ¹Ý»Ý 
ÏÉ³Û»ÏÇ í³ñå»ïÇ ÙÁ ùáí (Õ³É³×Ç) áñ ÑáÝ 
ûñÝÇµáõÝ ÷ùáó ù³ß¿ »õ Û³×³Ë ³É, »ñÏ³Ã¿ 
³ÏÇßÁ Çñ ·ÉËÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáí...: ²Ûë ³Ñé»ÉÇ 
ï³Å³ÝùÁ ½ÇÝù ÏÁ Ëéáí»Ý »õ ÇÝù Çñ Íñ³·ÇñÁ 
ÏÁ Ï³½Ù¿¯... ÷³ËãÇÉ »õ ÇÝù Çñ ·ÉËÇÝ ×³ñÇÝ 
Ý³ÛÇÉ: ²ÛëÇÝùÝª Éù»É Çñ Ñûñ»Ý³Ï³Ý ïáõÝÁ [»õ] 
³É ÑáÝ ãí»ñ³¹³éÝ³É, [áã Ã¿] »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ 
í³Ë¿Ý, ³ÛÉª Ç ÍÝ¿ ³é»õïñ³Ï³Ý, ÷áÕáóÝ»ñÁ 
Ù³Ýñ ³é»õïáõñáí ½µ³ÕÇÉ: Æñ³õ ³É, Çñ Ùï³¹-
ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·áñÍ³¹ñ¿: úñ ÙÁÝ ³É ïáõÝ¿Ý 
¹áõñë »ÉÉ»Éáí Ï'ÇçÝ¿ ßáõÏ³Û: Æñ ËÝ³ÛáÕáõÃ»³Ùµ 
Ù¿Ï ÏáÕÙ ¹ñ³Í í³ÃëáõÝ ÷³ñ³Ûáí (= Ù¿ÏáõÏ¿ë 
Õáõñáõß) ÏÁ ·Ý¿ Ï³ÛÍÑ³ÝÇ å³ïñáÛ·, ÉáõóÏÇ, 
ëÇÏ³ñ¿ÃÇ ÃáõÕÃ »õ ÏÁ ëÏëÇ¯... Í³Ë»¯É... 
Í³Ë»¯É áõ Í³Ë»É: àñù³Ý Ññ³ß³ÉÇ Û³çáÕáõÃÇõÝ 
ëÏÇ½µÇ Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý¿Ý ëÏë»³É:

ø³ç³É»ñáõ³Í ³Ûë Û³çáÕáõÃ¿Ý¿Ý, ûñÁëïûñ¿ 
Ï'³õ»ÉóÝ¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²Ûëå¿ë 
ÙÇù³ÝÇ ³ÙÇë ÷áÕáóÝ»ñÁ ã³÷ã÷»É¿Ý Û»ïáÛ, 
Çñ»Ý ÝÙ³Ý ÁÝÏ»ñ ÙÁ »õë ÏÁ ×³ñ¿ »õ ÏÁ Ï³½Ù»Ý 
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁª ºë³Û»³Ý-¶³ñ³ÙË»³Ý »õ ÏÁ 
·Ý»Ý ¿ß ÙÁ, ÏÁ ëÏëÇÝ ÷»ñ»½³ÏáõÃ»³Ý, ·ÇõÕ¿ 
·ÇõÕ Ã³÷³é»Éáí, áñáõÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ 
Ñ³ëÝÇ ³ýÇáÝÇ í³×³é³Ï³ÝáõÃ»³Ýª ¶áÝÇ³ÛÇ 
äá½ÏÁñ ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÁ, Çñ Ü³½³ñ ¶³ñ³ÙըË-
»³Ý ÁÝÏ»ñáçÁ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:

Ðûñë Ù³ëÇÝ Ñ³ñ»õ³ÝóÇ ·ñ»óÇ, µ³Ûó Ø³Ûñë¯...: 
ºñµ ÏÁ ëÏëÇÙ ·ñ»É Çñ Ù³ëÇ¯Ýª ã»Ù ÏñÝ³ñ 
Ý»ñë¹Çë Ïáõï³Ïáõ³Í åáéÃÏáõÙÁ ½ëå»Éª 
ÛÇß»Éá¯í... ²Ýá¯ñ... Ù³Ñ³Ù»ñÓÇ ï³é³å³Ýù-
Ý»ñÁ: Ðûñë Ñ³Ï³å³ïÏ»°ñÁª Ù³Ûñë ÎÇõÉÇõÝÇ³ 
(¶³ë³ñ×»³Ý) ºë³Û»³ÝÁ, Ç°ñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ 
³Ù¿Ý³½³ñ·³ó»³É »õ ß³ï Ë»É³óÇ ÏÇÝ»ñ¿Ý 
Ù¿ÏÝ ¿ »Õ³Í: ØÇç³Ñ³ë³Ï, ÝÇÑ³ñ³Ï³½Ù, ÃËá-
ñ³Ï ¹¿Ùùáí »õ ë»õ³ã»³Û, Ë»É³óÇ Ý³Ûáõ³Íùáí, 
ß³°ï Åñ³ç³Ý, ³ñï³Ï³ñ· ×³ñåÇÏ, ³ßË³-

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

ïáÕ, ÝáÛÝÇëÏ Çñ í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñ¿Ý ³Ù¿Ý³¹áÛ½Ý 
Ù¿Ï ñáå¿Ý ³Ý·³Ù å³ñ³åÇ ã½áÑáÕ, ³ÛÉ ³Ù¿Ý 
ÝáñáõÃ»³Ý Ñ»ï³Ùáõï »õ ½³°ÛÝ û·ï³·áñÍáÕ, 
Ýáñ Ýáñ ³ñÑ»ëïÝ»ñ »õ ³ñáõ»ëïÝ»ñ, Ã³ÝÏ³-
·ÇÝ Ó»é³·áñÍÝ»ñ, ·áñ· ÑÇõë»É, ·áñ· Ýáñá·»É, 
ï»ë³Ï ï»ë³Ï ³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ñï³-
Ï³ñ· í³ñå»ïáõÑÇ »õ ÑÝ³ñÇã: Î³ñÍ»ë ²ëï-
õ³Í ½Ç°Ýù ³ßË³ñÑ ÕñÏ³Í Ù¿Ï í³ÛñÏ»³ÝÇÝ, 
Çñ»°Ý Ññ³Ù³Û³Í ÁÉÉ³ñ, Ã¿ª ñáå¿ ÙÁ å¿ïù ã¿° 
¹³¹³ñ ³éÝ»°ë... ³ÛÉª Û³ñ³ß³ñÅ å³Ûù³°ñ: 
²ßË³ïÇ°É, ³ßË³ïÇ°É »õ ÙÇ°ßï ³ßË³ïÇÉ...: 
¸áõé ¹ñ³óÇÝ»ñáõÝ û·Ý»Éáõ »õ ³ÝáÝó Ë»Éù 
ï³Éáõ, ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý ³ÝáÝó ·ñáõ»ÉÇù 
Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ·ñ»Éáõ »õ Ñ³½³ñáõÙ¿Ï û·ÝáõÃÇõÝ 
áñ Çñ Ó»éù¿Ý Ïáõ ·³ñª ³ÝËÝ³Û ÏÁ ç³Ùµ¿ñ:

´³ñÇ ¿ñ Ø³Ûñë... »õ ã³÷³½³°Ýó Ù³ùñ³ë¿ñ, 
Éáõñç ¿ñ Çñ ÝÇëïáõÏ³óÇÝ Ù¿ç »õ ÇÝù½ÇÝù ÏÁ 
å³ñï³¹ñ¿ñ áõ ÏÁ ëÇñóÝ¿ñ ³Ù¿ÝùÇÝ »õª 
Û³ñ·³ÝùÇ ³é³ñÏ³Û ¹³éÝ³Éáí, µáÉá¯ñ ßñç³-
å³ï¿Ý...: ºñµ»ù ã»Ù ÛÇß»ñ ûñ ÙÁ, Å³Ù ÙÁ, Ï³Ù 
í³ÛñÏ»³Ý ÙÁª Éáõë³Ñá·Ç Ùûñë å³ñ³å Ýëï³Í 
ÁÉÉ³ÉÁ, Çñ Ñ³×áÛùÇÝ Ý³ÛÇÉÁ: ÜáÛÝÇëÏª ³ÝÏá-
ÕÇÝÇÝ Ù¿ç å³éÏ³Í ùÝ³ó³Í ÁÉÉ³ÉÁ, ù³ÝÇ áñ 
³éïáõÝ ÙáõÃÝáõÉáõëÇÝ áïùÇ Ï'ÁÉÉ¿ñ, ÇëÏ 
ÇñÇÏáõÝÁª Ï¿ë ·Çß»ñáõ³Ý Ùûï Ñ³½Çõ ÏÁ ùÝ³-
Ý³ñ...: ²ñï³Ï³ñ· ³ßËáõÅ »õ »é³Ý¹ ¿ñ: Ø»ñ 
íըñ³Ý Ý³ÛáÕÁ ÏÁ ÑÇ³Ý³ñ-ÏÁ ëù³Ýã³Ý³ñ, 
ù³ÝÇ áñ, á°ã ³Û¹ù³Ý Í³Ýñ Ï»ñå³ë¿ Ñ³·áõëï 
ÏÁ Ñ³·Ý¿ÇÝù, ³ÛÉª ³Ù¿Ý³³Å³ÝÝáó ÏïáñÝ»ñ¿Ý 
Ï³ñáõ³Í Ù»ñ ½·»ëïÝ»ñÁ áñ ÏÁ Ñ³·Ý¿ÇÝù 
ß³ï ÏáÏÇÏ »õ ß³ï Ù³ùáõñ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ ÙÇßï:

²ëáí Ñ³Ý¹»ñÓ, Ù³¯Ûñëª Ñûñë Û»ï³·³Û Û³-
çáÕáõÃ»³Ý ÙÇßï µ³Ëï³ÏÇó »Õ³Í ¿ñª ³Ýáñ 
Ý»óáõÏ »õ ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·Ý»Éáí:

Ø³Ûñë áñ ÇßË³Ý³Ï³Ý (²ñ½áõ»³Ý) 
·»ñ¹³ëï³Ý¿ ë»é³Í ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ, ³ßË³-
ï»Éáí áõï»Éáõ ãí³ñÅáõ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓª ·áõó¿ 
ÑûñÙ¿ë ß³ï ³õ»ÉÇ ÏÁ ß³Ñ¿ñ: ÆÝãå¿ë í»ñÁ 
ÛÇß»óÇ, ³ñï³Ï³ñ· ³ßË³ï³ë¿ñ »õ ·áñÍáõÝ-
»³Û ÁÉÉ³ÉáõÝª ·Çï¿ñ ¹ñ³°Ù í³ëïÏ»Éáõ ÙÇçáóÁ: 
î³Ý Ù¿Ï ÏáÕÙÁ »ñÏáõ Ñ³ï ·áñ· ÑÇõë»Éáõ 
Ï³ñÏ³ÑÝ»ñ É³ñáõ³Í ¿ÇÝ, áñáÝó íñ³Û Ýáñ 
·áñ· ÑÇõëáÕ ³ßÏ»ñï ³ÕçÇÏÝ»ñ Ï'³ßË³ï¿ÇÝ 
»õ ³ÝáÝó ËÇëï Ï»ñåáí ÏÁ ÑëÏ¿ñ. Ýá°ÛÝ ³ï»Ý 
ÇÝù »õë ÑÇÝ, Ã³ÝÏ³·ÇÝ ·áñ·»ñ ÏÁ Ýáñá·¿ñ 
³ñï³Ï³ñ· í³ñå»ïáõÃ»³Ùµ: ØÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý 
ï³Ý Ï³ñ·áõë³ñùÇÝ »õ Ï»ñ³ÏáõñÇÝ å³ïñ³ë-
ïáõÃ»³Ý »õ Ù³ùñáõÃ»³Ý ÏÁ ÑëÏ¿ñ:

²õ»ÉÇÝ ÁÉÉ³Éáí, ·Çß»ñ ³ï»Ý, Ñûñëª Ë³Ý¿Ý 
(ûÃ»õ³Ý) µ»ñ³Í ×³Ù÷áñ¹Ý»ñáõÝ ×»ñÙ³Ï»Õ¿Ý-
Ý»ñÁ ÏÁ Éáõ³ñ, ÏÁ ãáñóÝ¿ñ, Ï'³ñ¹áõÏ¿ñ »õ 
³ñ»õÁ ãÍ³·³Íª Ñ³Ûñë ³Û¹ ×»ñÙ³Ï»Õ¿ÝÝ»ñÁ 
ÙáõÃÝáõÉáõëÇÝ Çñ»Ýó ï¿ñ»ñáõÝ ÏÁ Ñ³ëóÝ¿ñ 
³é³Ýó ¹áõé-¹ñ³óÇÝ Éáõñ áõÝ»Ý³Éáõ, áñ 
ãÏ³ñ»Ý³Ý Ù»ÍÙûñë (Ùûñë Ù³ÛñÁ) Éáõñ Ñ³ëóÝ»É 
³Ï³ÝçÇÝ:

Æ°Ù Ñ»ñáëáõÑÇ¯, Éáõë³Ñá·Ç Ù³¯Ûñë, ï³ëÝ»-
õÑÇÝ· ï³ñÇ ß³ñáõÝ³°Ï Ñûñë Ý»óáõÏ Ï³Ý·Ý³Í 
¿, ³é³Ýó Ç°ñ ÍÝáÕùÇÝ ¹áÛ½Ý Ï³ëÏ³Í ÙÁ 
³éÃ»Éáõ: Æ°ñ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ 
µ³ñûñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÷Ýïé»Éáí: ÆÝãå¿ë ÛÇß»óÇª 
ãáñë ½³õ³ÏÝ»ñ ¿ÇÝù, »ñÏáõ Ù³Ýã »õ »ñÏáõ 

Þ³ñ. 2

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ

³ÕçÇÏ, Ã¿å¿ï »ñÏáõ ³ÕçÇÏÝ»ñ »õë »Õ³Í »Ý, 
µ³Ûó ³ÝáÝù Ý³Ë³å¿ë Ù»é³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª 
Ñ³ßáõ¿ ¹áõñë ÏÁ ÙÝ³Ý: ²éçÇÝ»ÏÁ Ù»Í ùáÛñëª 
²ïñÇ¿ÝÁ, ÑÇ³Ý³ÉÇ ³ÕçÇÏ ÙÁÝ ¿ñ, ×ßÙ³ñÇï 
»ñÏÇÝù¿Ý Çç³Í Ññ»ßï³Ï ÙÁ µ³éÇÝ µáõ°Ý 
³ÝáõÝáí: ²ÛÝù³Ý áõßÇ°Ù, ÝáÛÝù³Ý Ë»É³óÇ¯ 
µ³ñ»ë¿ñ, ·áñáí³·áõÃ ³½Ýáõ³Ï³Ý: Øûñë 
ËÇ°ëï Éáõñç ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ¹³ëïÇ³-
ñ³Ïáõ³Í, ÇµÝ¿ Ë»É³óÇ, Ï³ñÍ»ë ëï»ÕÍáõ³Í 
ÁÉÉ³ñ Ùûñë Ùñó³ÏÇóÁ ÁÉÉ³Éáõ ³Ù¿Ý Ù³ñ½Ç 
Ù¿ç: ¸åñáóÇÝ Ù¿ç ÙÇ°ßï ³é³çÇÝ »õ Çñ ïÏ³ñ 
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ ÙÇ°ßï û·ÝáÕ »õ Û³×³Ë 
³ÝáÝó å³ïÅáõÇÉÁ ï»ëÝ»Éáí, Çñ Ûáõ½áõÙÁ 
ãÏ³ñ»Ý³É ½ëå»Éáí, ³ñóáõÝùÁ ·»ïÇ å¿ë ÏÁ 
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Ð³Ù³ó³ÝóÇ ìñ³Û

Ընկած Դատարկութեան Ոսկեզօծ 
Ճահճի Մէջ Երազում Ենք

Հայրենի մտաւորական Լուսինէ Աբրահամեանի 
Ֆէյսպուքի էջին վրայ կը կարդանք.

Մեր տան դիմաց մի ընկուզենի կայ: Այն մենք 
ենք տնկել, մենք ենք խնամել ու մեծացրել, բայց 
բոլորս գիտենք, որ այն միայն մերը չէ: Իր շուքի 
տակ իմ մանկութեան յիշողութիւններն ամբարած 
ընկուզենին` մեր բակի բոլոր փոքր ու մեծ երե-
խաներինն է, ծանօթ ու անծանօթ անցորդներինը, 
որոնք թաքուն կամ բացայայտ՝ հասունանալուն 
պէս հաւաքում են ծառից պոկուած ընկոյզները:

Ի՞նչ կարող ենք անել, կեանք է՝ իր գրուած ու 
չգրուած օրէնքներով:

... Օրեր առաջ պատուհանից նկատեցի, թէ 
մեր բակի փոքրիկներից մէկն ինչպէս էր արագ-
արագ հաւաքում գետնին թափուած ընկոյզները: 
Տեսնելով ինձ՝ նա մի պահ շփոթուեց, բայց արագ 
կողմնորոշուելով՝ ցոյց տուեց կողքին կանգնած 
հարեւանի շանն ու սկսեց անարցունք արտասուել: 
Լուռ նայեցի նրան, որն այդ պահին կեանքի 
«կարելի»-ն ու «չի կարելի»-ն չճաշակած մի 
փոքրիկ էր, վախեցած աչքերով, որը փորձում էր 
մանկան անմեղ միամտութեամբ քօղարկել իր 
արարքն ու ինձ համոզել, իբր շնից է վախենում, 
եւ որ նա´ է մեղաւորը, այլ ո´չ թէ` ինքը:

Ինչ կարող էի անել ես՝ կեանքի «կարելի»-ի ու 
«չի կարել»-ի ծանրութիւնն ուսերիս առած: Ըն-
դամէնը «զինաթափ» լինել նրա խորամանկութիւ-
նից ու կեղծ, բայց այնքան անկեղծ արցունքներից:

Տեսնելով, որ ժպտում եմ, նա միանգանից մո-
ռացաւ շանը, իր արցունքներն ու սկսեց բարձր-
բարձր ծիծաղել: 

Նա՞ ինձ յաղթեց, թէ՞ ես՝ նրան: Պարտուելով՝ 
յաղթեցինք երկուսս էլ: Յաղթեցինք՝ մի պարզ 
ժպիտով:

Մի պարզ ժպիտ... Որքան յաճախ ենք մոռա-
նում այդ մի ժպիտը, սիրոյ պարզ խօսքերը, մի լուռ 
բարեւը, մեր ձեռքը դիմացինին մեկնելու պարզ 
արարքը բաշխել մեզ ծանօթ ու անծանօթ, սիրելի 
ու երբեմն ոչ սիրելի մարդկանց, որոնց շատ յա-
ճախ ապրելու համար միայն մի ժպիտ է պէտք, 
սիրոյ պարզ խօսքեր, մի լուռ բարեւ ու մի ձեռք՝ 
արեւի ջերմութեամբ:

Մոռանում ենք՝ շտապելով նիւթի հետեւից: Բայց 
ինչքան արագ ենք վազում, մէկ է՝ միշտ պար-
տըւում ենք: Պարտուելով՝ դատարկուում՝ ճանա-
պարհին կորցնելով ինքներս մեզ, մեր մէջ ապրող 
պարզ ու հասարակ մարդուն: Իսկ եթէ երբեւէ 
յաղթում ենք՝ միայնութեան ու դատարկութեան 
ոսկեզօծ ճահճի մէջ սկսում ենք երազել մի 
ժպիտի, սիրոյ պարզ խօսքերի, մի լուռ բարեւի ու 
արեւի ջերմութեամբ լի մի ձեռքի մասին...

¶ð²ôàô²Ì úð
Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý ¶áÉ¿×Ç

95-³Ù»³ÏÇ ×³½ Ñ³Ù»ñ· »õ ×³ßÏ»ñáÛÃ
Ø³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÐáõñÇ ²µ³ñ¹»³ÝÇ »õ 
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Տեսակէտ
Թէ Ինչո՞ւ Որոշեցի Հեռանալ Սրբազան Գործէս՝ 

Պահպանելով Նուիրումս

տնտեսական ճգնաժամի սողոսկումը, արտա-
գաղթի «փրկարար» ու անյագ դռներու բացումը, ոչ 
միայն խստօրէն նոսրացուցին սոյն երկիրներու 
հայորդաց թիւը, այլեւ իրենց բացա-սական անդրա-
դարձն ունեցան նաեւ հայկական վարժարաններու 
գոյընթացին վրայ: Միւս կողմէն, որոշ հայ ընտա-
նիքներու անբարեխիղճ, թերահա-ւատ եւ հիաս-
թափ տրամադրութիւնները եւ անոնց զաւակներուն 
այլ (ոչ հայկական) վարժարաններ ուղարկումը, մէկ 
այլ վարակիչ բարոյա-հոգեբա-նական մթնոլորտ 
ստեղծեցին գաղութահայութենէն ներս՝ անկախ 
անոնց յայտարարած դրդապատ-ճառներուն: 

Գալով կարեւորագոյնին. արդեօ՞ք տարիներ 
շարունակ տուեալ հովանաւոր կուսակցութիւններու, 
միութիւններու եւ համայնքներու պատահական 
«ղեկավարները» կրցած են արդարացնել իրենց 
առաքինութիւնը, երբ պատահական կրթական եւ 
ծնողաց խորհուրդներու հետ համագործակցաբար՝ 
ասի մերն է, մեղք է, այսինչը միջնորդեց... սկզբունք-
ներով ու չափանիշներով նշանակած են «հայկա-
կան» վարժարաններու տնօրէններ եւ վարչական 
ու ուսուցչական կազմեր, առանց հաշուի առնելու 
տուեալ անձի ազգային կերտուածքը, վկայական-
ները, կարողութիւններն ու նուիրուածութիւնը (բա-
ցառութիւնները յարգելի են): Արդեօ՞ք այդ պատա-
հական «ղեկավարները» պահ մը մտածած են 
ներկայ անլար հաղորդակցման միջոցներուն հա-
մապատասխան հայկական կրթական ծրագրեր 
մշակելու մասին: Արդեօ՞ք այդ պատահական «ղե-
կավարները» վարժարաններ փակելու եւ միաւորե-
լու գործընթացը իրականացնելու ժամանակ հաշ-ւի 
առա՞ծ են նաեւ որոշ բացառութիւն կազմող 
գործազուրկ դարձող հայ ուսուցիչներուն շնորհնե-
րը, կարողութիւններն ու անշահախնդիր նուիրուա-
ծութիւնը եւ պահ մը մտածած են, անիրաւաբար 
դուրս մնացած հայ ուսուցիչներու ապագայի 

մասին...: Արդեօ՞ք այդ պատահական «ղեկավար-
ները» պահ մը մտածած են, իրենց վարժարաններուն 
մէջ «յաւիտեանս» պահուած հայաթափ տնօրէն-
ներուն առանձնայատուկ անկարողութեան եւ պա-
տեհապաշտութեան մասին: Արդեօ՞ք..., արդեօ՞ք...:  
Արդեօ՞ք այդ պատահական «ղեկավարները» պահ 
մը մտածած են, որ իրենք եւս անքակտելի մէկ եւ 
գլխաւոր մասնիկն են սոյն աղէտին:  Արդեօ՞ք այդ 
պատահական «ղեկավարները» կը մտածեն...: 
Արդեօ՞ք...:  

«Սիրելիներ», գեղեցկագոյն «հայկական» վար-
ժարաններու շէնքերուն կառոյցները, iPad-երը 
զարգացման չափանիշներ չեն, երբ չկան հայ-
կական ժամանակակից կրթական ծրագրեր...: Բարձր 
կրթաթոշակները բացարձակապէս որակաւորման 
չափանիշներ չեն, երբ չունինք ժամանակակից 
կրթական չափանիշներուն համազօր ուսուցչական 
կազմ եւ մասնաւորապէս վկայեալ, ընտրեալ ու 
որակեալ հայ եւ հայերէնի ուսուցիչներ: Պատահա-
կան աշակերտներու հաւաքագրումը կրթական 
պարարտութիւն ունենալու չափանիշներ չեն, երբ 
չունինք մասնագէտ ու անկեղծ հայ տնօրէններ եւ 
նուիրեալ հայ կրթական խորհուրդներ: Լաւ ճաշ 
եփող ծնողական խորհուրդներու առկայութիւնը 
երբեք յուսադրիչ չափանիշներ չեն, երբ անոնք 
չունին երախտապարտ ու հայաբոյր զաւակնր դաս-
տիարակելու ցանկութիւն, այլ ունին լոկ շահամո-
լութեան բնազդ...: Երեւակայական շղարշով մը 
գալիք մահը քօղարկելու մակաբոյծ «ղեկավար-
ներու» հնարքները երբեք արդարացման չափանիշ-
ներ չեն..., երբ չկայ հաշուետուութիւն: ԱՆՏԷՐՈՒ-
ԹԻՒՆ...: 

Ահա թէ ինչո՞ւ որոշեցի հեռանալ սրբազան 
գործէս՝ պահպանելով նուիրումս:

Ահա թէ ինչո՞ւ նախընտրեցի ՀԱՅ մնալ...:
Գորդեան հանգոյցը կը սպասէ Հայկազունեան 

ոգեղէն թուրին...: 
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¾ç 01

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
Æñ»ñ³Û³çáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ, µ³ñá-

Û³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñ »õ ÏñÃáõÃÇõÝ ç³Ùµ»Éáõ ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ 
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý »õ  ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ëáñ³å¿ë 
·Çï³ÏÇóª Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÇÝ ù³ÛÉ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ Ýå³ï³Ïáí 2002-
ÇÝ ÑÇÙÝáõ³Í §ê»åáõÑ Þ³Ñå³½»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý üáÝïÁ 2018-2019 
ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ»ßñç³ÝÇÝ Ý³»õ åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª 
ÏñÃ³Ýå³ëï Û³ïÏ³óÝ»Éáí ²½·³ÛÇÝ Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý, ÙÇçÝ³Ï³ñ· 
»õ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³Ý  Û³×³ËáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ:

àõ ñ³ Ëáõ Ã»³Ùµ Ï°áõ½»Ýù Û³Ûï Ý»É, áñ §ê» åáõÑ Þ³Ñ å³½ »³Ý¦ 
ÎñÃ³Ï³Ý üáÝï¿Ý û·ï áõÇÉ ÷³ ÷³ ùáÕ Ù»ñ ÍÝáÕ Ý» ñ¿Ý ÏÁ ËÝ¹ñáõÇ 
Ý»ñÏ³Û³Ý³É Çñ»Ýó ½³õ³ÏÇÝ  Û³×³Ë³Í ²½·³ÛÇÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇ ù³ñ-
ïáõÕ³ñáõÃ»³Ý, ºñÏáõß³µÃÇª 22 ÐáÏï»Ùµ»ñ¿Ý ºñÏáõß³µÃÇª 5 Üá-
Û»Ùµ»ñ 2018 ³ÝÑñ³Å»ßï ïáõ»³ÉÝ»ñáí, ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 
Çñ»Ýó ïñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ¹ÇÙáõÙÝ³·ñ»ñÁ£

ìëï³Ñ »Ýù, áñ §ê» åáõÑ Þ³Ñ å³½ »³Ý¦ ÎñÃ³ Ï³Ý üáÝïÇ í»ñ³-
Ñ³ëï³ ïáõ ÙÁ Ëá ñ³ å¿ë åÇ ïÇ ·Ý³ Ñ³ï áõÇ ²½·. í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ 
ÍÝáÕÝ» ñáõÝ ÏáÕ Ù¿:

§êºäàôÐ Þ²Ðä²¼º²Ü¦
ÎðÂ²Î²Ü üàÜîÆ ì²ðâàôÂÆôÜ

¾ç 01

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Իր պաշտօնական էջին վրայ շարք մը գրառումներէն մէկուն մէջ Աուն ըսաւ, 
որ բոլորը պէտք է անխտիր օգտուին ընձեռուած հնարաւորութիւններէն՝ 
նպաստելու ազգային տնտեսութեան վատթար իրավիճակին՝ Նասիպ 
սահմանային անցակէտի վերաբացման լոյսի ներքոյ:

Երէկ 835 Սուրիացի Գաղթական Վերադարձաւ Սուրիա

Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութեան մօտ գրանցուած 835 
սուրիացի գաղթականներ երէկ վերադարձան Սուրիա: Այս մասին յայտնած է 
Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութենէն աղբիւր մը: 

Մօտաւորապէս առաւօտեան ժամը 6ին Սուրիոյ կառավարութեան կողմէ 
տրամադրուած 15 հանրակառքեր հասան սահման՝ տեղափոխելու համար 
գաղթականները Սուրիոյ զանազան շրջաններ: Այս մասին կը յայտնէ աղբիւրը:

Արմենական Պատանեկան Շարժում   

Մարզական Վարչութիւն 

                 

Պասքեթպոլի Փորձեր 
Արմենական Պատանեկան Շարժումի Մարզական վարչութիւնը 
վերսկսած է կրտսերներու եւ պատանիներու պասքեթպոլի փորձերը 
Վահան Թէքէեան վարժարանի շրջափակին մէջ փորձառու մարզիչ 
Վաչէ Պուլտուքեանի հսկողութեան տակ, հետեւեալ ժամանակա-
ցոյցով. 

 Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 3-էն 4:30 կրտսեր աղջիկներու խումբ: 

 Ուրբաթ կէսօրէ ետք ժամը 4:30-էն 6 կրտսեր տղոց խումբ: 

 Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 7-էն 8:30 պատանիներու խումբ: 

Խումբերուն միանալու համար հեռաձայնել 03-935963 թիւին: 

Արմենական Պատանեկան Շարժումի Մարզական Վարչութիւն    

ԱՄՆ-ը Կը Կարեւորէ Հայաստանի Հետ Փոխշահաւէտ 
Գործակցութեան Հետագայ Ընդլայնումը. Վարչապետը 
Ընդունած Է ԱՄՆ Պետական Քարտուղարի Փոխտեղակալը
քարտուղարի փոխտեղակալի այցը Հայաստան, որ լաւ հնարաւորութիւն է 
երկկողմ յարաբերութիւններու օրակարգը եւ համագործակցութեան զար-
գացման հնարաւորութիւնները քննարկելու համար:

Ճորճ Քենթը նշած է, որ ուրախ է Հայաստան այցելելու համար, յատկապէս 
ՀՀի մէջ տեղի ունեցող փոփոխութիւններու ժամանակաշրջանին, եւ Միացեալ 
Նահանգները կը կարեւորէ Հայաստանի հետ փոխշահաւէտ գործակցութեան 
հետագայ ընդլայնումը:

Վարչապետը անդրադարձած է ներհայաստանեան քաղաքական գործըն-
թացներուն եւ նշած, որ Հայաստանը հաստատակամօրէն յառաջ կ'ընթանայ 
ժողովրդավարութեան զարգացման ճանապարհով, որ հայ հասարակութեան 
համար արտաքին քաղաքական կողմնորոշում չէ, այլ ներքին համոզում եւ 
արժէք: Կառավարութեան ղեկավարը խօսած է նաեւ կաշառակերութեան դէմ 
պայքարի ծիրէն ներս կատարուող հետեւողական աշխատանքներու եւ 
տարբեր ոլորտներու մէջ նախաձեռնուած բարեփոխումներուն մասին:

ԱՄՆ պետական քարտուղարի փոխտեղակալը նշած է, որ Միացեալ 
Նահանգներու կառավարութիւնը շահագրգռուած է, որպէսզի Հայաստանը 
յաջողութիւններ արձանագրէ ժողովրդավարութեան զարգացման, տնտեսա-
կան յառաջընթացի, ինչպէս նաեւ երկրի համար առաջնահերթ միւս ուղղու-
թիւններով, եւ պատրաստ է օժանդակելու ՀՀ կառավարութեան բարեփոխում-
ներու իրականացման գործընթացին մէջ:

Հանդիպումին զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան կարգաւորման, միջազգային արդի իրավի-
ճակի, տարածաշրջանային մարտահրաւէրներու եւ շարք մը այլ հարցերու 
շուրջ:


