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Լիբանանի Անկախութեան Տօնի Հետ 
Կապուած Նախապատրաստական 
Աշխատանքները Պատճառ Դարձան 
Երթեւեկի Անտանելի Խճողումի

Արմէն Սարգսեան Ուղերձ Յղած Է Լոս Անճելըսի Մէջ Ընթացող 
Միջազգային Հայագիտական Գիտաժողովի Մասնակիցներուն

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Փայլանը Թուրքիոյ ՆԳ Նախարարը Կը Համարէ Երկրի 
Ներքին Խաղաղութեան Ամենամեծ Սպառնալիքը

Շրջանային Èáõñ»ñ

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

Յառաջիկայ շաբաթ Լիբանանի անկախութեան տօնի առիթով տեղի 
ունենալիք շքերթի կապակցութեամբ ընթացող նախապատրաստական 
աշխատանքները պատճառ դարձան երթեւեկի անտանելի խճողումի, մա-
նաւանդ երբ փակուեցան Պէյրութ տանող շարք մը ուղիներ:

Նշենք, որ այս դէպքին առիթով լիբանանեան բանակի ղեկավարութիւնը 
թուիթըրեան յայտարարութեամբ ներողամտութիւն հայցեց՝ միաժամանակ 
խնդրելով քաղաքացիներու հասկացողութիւնը:  

Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցութեան 
անդամ, խորհրդարանի՝ Տիարպեքիրէն ընտրուած հայ պատգամաւոր Կարօ 
Փայլանը յայտարարած է, որ երկրի ներքին անդորրը վտանգող ամենամեծ 
«գործօնը» Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սուլէյման Սոյլուն է:

Ինչպէս կը գրէ թրքական artigercek.com կայքը, Փայլանը մեղադրած է 
նախարարը ժողովուրդին մօտ իրարու հանդէպ ատելութիւն ու խժդժութիւն 
սերմանելու, ընդդիմադիր գործիչներուն սպառնալու եւ երկրի քրտաբնակ 
շրջաններու ինքնակառավարման մարմիններուն մէջ պետական վերահըս-
կիչներ նշանակելով՝ բռնապետական կարգեր հաստատելու համար:

«Նախարարը հեռախօսով սպառնացած է երկրի երրորդ ամենամեծ 
կուսակցութեան համանախագահին: «Շաբաթօրեայ մայրեր» ցոյցի մասնակից 
մայրերը 700 շաբաթ շարունակ նստած են այդ հրապարակին մէջ, այսօրուան 
ՆԳ նախարարը դուրս կու գայ, այդ կանանց «ահաբեկիչ» կ'ըսէ: Այս 
նախարարը երկրի ներքին խաղաղութեան համար մեծ սպառնալիք է, այս 
երկրի խաղաղութեան դէմ ամենամեծ սպառնալիքը նման նախարարի 
դիրքորոշումն է»,- ըսած է Փայլանը:

Ան նաեւ յիշեցուցած է որպէս «ահաբեկիչ» բանտերու մէջ յայտնուած բազ-
մաթիւ ընդդիմադիր լրագրողներու եւ հասարակական գործիչներու մասին:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան ուղերձ 
յղած է Նոյեմբեր 16-18ին Լոս Անճելըսի 
մէջ ընթացող «Թաքնուած գանձեր. 
Արեւելեան Եւրոպայի հայկական 
արուեստն ու մշակոյթը» միջազգային 
հայագիտական գիտաժողովի մասնա-
կիցներուն:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէն-
փըրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատա-

կազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
նախագահը մասնաւորապէս նշած է, որ Հայաստանը մեծապէս կը կարեւորէ 
աշխարհով մէկ սփռուած հայկանան մշակութային ժառանգութեան 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Նորընտիր 
Վարչութիւնը Այցելեց Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկէ Հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. 
Կաթողիկոս-Պատրիարքին 

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային նորընտիր Վարչութիւնը իր ծանօթացման 
հանդիպումներու ծիրէն ներս երէկ՝ 16 Նոյեմբեր 2018ի յետմիջօրէին, 
պատուիրակութեամբ մը այցելութիւն տուաւ Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ 
Հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի.Կաթողիկոս-Պատրիարքին: Հանդիպման 
ներկայ էին Գերապայծառ Տ. Գէորգ Եպս. Ասատուրեանն ու Գերապատիւ 
Հայր Սեպուհ Վրդ. Կարապետեանը:

Հանդիպումը առիթ մըն էր հոգեւոր տիրոջ հետ քննարկելու Լիբանանն 
ու Հայ ժողովուրդը յուզող հարցեր: 

Հոգեւոր տէրը յատուկ ուշադրութեամբ մատնանշեց մարդոց մօտ 
հաւատքի պակասի երեւոյթին մասին, որ մայրն է ամէն չարիքի: Ան նաեւ 
մտահոգութեամբ անդրադարձաւ Լիբանանահայ դպրոցի իրավիճակին 
մասին: 

Հոգեւոր տէրը իմացած ըլլալով ՌԱԿի ղեկավար ընկերներէն՝ Հրայր 
Հովիւեանի մահուան մասին, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
պատուիրակութեան միջոցով ցաւակցեցաւ հանգուցեալին ընտանիքին եւ 
գաղափարի բոլոր ընկերներուն: 

Աւարտին, Արժանապատիւ Տ. Գրիգոր-Պետրոս Կաթողիկոս-Պատ-
րիարքը յաջողութիւն եւ բարի երթ մաղթեց ՌԱԿի նորընտիր վարչութեան:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
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Շրջանային Èáõñ»ñ

¾ç 01

Միջազգային Èáõñ»ñ

Արմէն Սարգսեան Ուղերձ Յղած Է Լոս Անճելըսի Մէջ Ընթացող Միջազգային 
Հայագիտական Գիտաժողովի Մասնակիցներուն

Փայլանը Թուրքիոյ ՆԳ Նախարարը Կը Համարէ Երկրի Ներքին 
Խաղաղութեան Ամենամեծ Սպառնալիքը

ԱՄՆը Ֆեթուլլահ Կիւլենը Տակաւին Չ'արտայանձներ Թուրքիոյ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Գէորգ Ախվերդեան 

Գէորգ Ախվերդեան (5 Յունիս 1818, Թիֆլիս - 
17 Նոյեմբեր 1861, Թիֆլիս), հայ բժիշկ։

Ծնած է Թիֆլիս: 1830 թուականին կը ղրկուի 
Մոսկուայի Լազարեան ճեմարանը, ուր 1834 
թուականին ուսումը աւարտելով կը մտնէ տեղւոյն 
համալսարանի բժշկական կաճառը (ակադեմ-
իան): Համալսարանը, նիւթական նեղութիւններ 
կրելով, 1839 թուականին կ'աւարտէ եւ Թիֆլիս կը 
վերադառնայ, ուր զինուորական բժիշկի պաշտօն 
կը ստանայ։ Զինուորական նախարար Չերնիշեւը, 

որ շատ լաւ կը ճանչնար Գէորգ Ախվերդեանը, 
1842 թուականին զինքը իր քով կը հրաւիրէ 
անձնական բժիշկի պաշտօնով, սակայն Գէորգ 
Ախվերդեան մտադրած էր գործել իր հայրենի 
Թիֆլիս քաղաքին մէջ։

1846ին ան կը վերադառնայ Թիֆլիս եւ իրեն 
հետ կը բերէ հայերէն գիրքերու հարուստ 
ժողովածու մը, որ պատահմամբ ձեռք բերած էր 
Մոսկուայի մէջ։ Թիֆլիսի մէջ ան կը հետեւի իր 
տոհմական գրականութեան պատմութեան, կը 
զբաղի ձեռնագիրներով, որուն մէկ հարուստ 
ժողովածուն կը գտնուէր Հ. եւ Ա. Էֆէնճեաններու 
մատենադարանին մէջ։ Ան առանձնապէս իր 
ուշադրութիւնը կը դարձնէ հայոց ժողովրդական 
բանահիւսութեան վրայ եւ 1852ին կը հրատարակէ 
Մոսկուայի մէջ Սայաթ Նովայի նշանաւոր երգիչի 
բանաստեղծութիւններու ժողովածուն։ Կը մահա-
նայ Թիֆլիսի մէջ ծանր հիւանդութենէ ետք 17 
Նոյեմբեր 1861ին:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

¾ç 01

Համաշխարհային Դրամատան Պաշ-
տօնատարներու Հետ Բանակցութիւնները 
Կեդրոնացան Տնտեսական Բարեփոխում-
ներու Վրայ

Լիբանանի տնտեսական անյուսալի իրավիճակը 
քննարկումներու հիմնական թեման հանդիսացաւ 
Համաշխարհային դրամատան եւ լիբանանեան 
ղեկավարութեան միջեւ:

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի շօշափեց տնտեսական բարեփոխումներու 
խնդիրը Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափ-
րիկէի մէջ Համաշխարհային դրամատան փոխ-
նախագահ Ֆերիտ Պըլհաժի եւ տարածաշրջանի 
ընդհանուր տնօրէն Սարոժ Քումար Ժհայի հետ: 
Այս մասին կը հաղորդեն Հարիրիի տեղեկատ-
ւական գրասենեակէն:

«Մենք վերահաստատեցինք Համաշխարհային 
դրամատան դիրքորոշումը վարչապետի պաշտօ-
նակատար Սաատ Հարիրիին՝ նկատել տալով լուրջ 
բարեփոխումներ կատարելու անհրաժեշտութիւնը, 
մասնաւորաբար ուժաբանութեան եւ ելեկտրա-
կանութեան ոլորտին մէջ, որ ուղի պիտի հարթէ 
Լիբանանի մէջ ներդրումներու ներգրաւման»,- 
մէջբերուած է Պըլհաժի խօսքը:  

Եւրոպական Միութիւնը 8 Մլն Տոլար 
Կը Տրամադրէ Լիբանանի Ջրային Ոլոր-
տի Բարելաւման Համար

 Եւրամիութեան հիմնադրամը Լիբանանի 
ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծառայու-
թիւններու բարելաւման նպատակով 8 մլն տոլար 
պիտի տրամադրէ ոչ կառավարական երեք միջազ-
գային կազմակերպութիւններու համընկերութեան: 
Այս մասին կը տեղեկանանք ԵՄի կատարած յայ-
տարարութենէն:

ԵՄի տարածաշրջանային հիմնադրամը՝ «Մա-
տատ»ը, ջուրի հասանելիութեան եւ զարգացման 
համընկերութեան, որ կը բաղկանայ Intersos, 
ACTED եւ Action against Hunger ոչ կառավարական 
միջազգային կազմակերպութիւններէն, պիտի տրա-
մադրէ 8 մլն տոլարի նպաստ՝ միտուած ջուրի, 
առողջապահութեան եւ առողջաբանութեան ենթա-
կառուցուածքներու բարելաւման:   

պահպանման, ուսումնասիրութեան ու ներկայաց-
ման ուղղուած աշխատանքներն ու միջոցառումները:

«Թաքնուած գանձեր. Արեւելեան Եւրոպայի 
հայկական արուեստն ու մշակոյթը» միջազգային 
գիտաժողովը կազմակերպած է Գալիֆորնիոյ 

համալսարանի (UCLA) Նարեկացի հայագիտական 
ամպիոնը՝ Փոլ Կեթթի թանգարանի հետ գործակ-
ցութեամբ: Համակարգողը յայտնի հայագէտ 
Փիթեր Քոուն է: Գիտաժողովին կը մասնակցին 
բնագաւառի յայտնի մասնագէտներ աւելի քան մէկ 
տասնեակ երկիրներէ, այդ կարգին՝ Հայաստանէն:

«Հասարակութեան մէկ մասը ՆԳ նախարարի 
ըրածներուն համար կ'ըսէ «պրաւօ», մէկ մասն ալ 
կ'ըսէ. «Ա՛յ ընկեր, պետութիւնը ինչո՞ւ զիս կը 
տանջէ»: Այս երկրին մէջ կան հայրեր, որոնք 
ինքնասպան եղած են, քանի որ իրենց երեխային 
համար տաբատ չեն կրցած գնել, իրենց հողը 

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները չի պատրաստ-
ւիր ԱՄՆ Փենսիլվանիա նահանգին մէջ որպէս վտարան-
դի բնակող իսլամի թուրք քարոզիչ, «Հիզմեթ հարեքեթ» 
կրօնական շարժումի առաջնորդ Ֆեթուլլահ Կիւլենը 
արտայանձնելու Թուրքիոյ: Այս մասին, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը յայտնէ թրքական «Հուրիեթ» 
պարբերականը:

ԱՄՆ պետական գերատեսչութեան խօսնակ Հիզեր 
Նոյերթը յայտնած է, որ ԱՄՆ արդարադատութեան նա-
խարարութիւնը տակաւին կը շարունակէ քննութեան 
առնել թրքական կողմի՝ Կիւլենի արտայանձնման վերա-
բերեալ դիմումն ու այդ դիմումին մէջ նշուած փաստարկ-
ները:

Սպիտակ տունը կը քննարկէ չափաւոր իսլամի թուրք 
քարոզիչ Ֆեթուլլահ Կիւլենը ԱՄՆէն արտաքսելու հնա-
րաւորութիւնը:  Այս մասին հաղորդած է«NBC» հեռուս-
տաընկերութիւնը:

Ամերիկեան կողմը Նոյեմբեր 14ին յայտարարած էր, 
որ որոշած են 4 բարձրաստիճան անձերէ կազմուած 
պատուիրակութիւն ուղարկել Թուրքիա՝ տեղի ունեցած 
ռազմական յեղաշրջումին Կիւլենի մասնակցութիւնը 
հետաքննելու նպատակով:

մշակել չկարողացող գիւղացիներ, իրենց երեխային 
ծախսի գումար տալ չկարողացող պետական 
աշխատողներ:

Այս մասին նոր պիւտճէի նախագիծին մէջ խօսք 
չկայ»,- նշած է հայ պատգամաւորը:

Պաշտօնական Անգարան Կիւլենը կը մեղադրէ 2016 
թուականի Յուլիս 15ին տեղի ունեցած ռազմական յեղա-
շրջումի փորձը կազմակերպելու մէջ: Այդ ժամանակ 
խումբ մը խռովարարներ Թուրքիոյ մէջ ռազմական 
յեղաշրջումի փորձի ձեռնարկած են: Խռովարարները 
իրենց հսկողութեան տակ առած են ռազմավարական 
շարք մը կայաններ Անգարայի եւ Իսթամպուլի մէջ, բայց 
մի քանի ժամ ետք խռովութիւնը ճնշուած է:

Չափաւոր իսլամի քարոզիչ, «Հիզմեթ Հարեքեթի» 
ազդեցիկ կրօնական շարժումի առաջնորդ Ֆեթուլլահ 
Կիւլենը 1999 թուականէն որպէս վտարանդի կը բնակի 
ԱՄՆ Փենսիլվանիա նահանգը: Թուրքիոյ իշխանութիւն-
ները զինքը կը մեղադրեն երկրին մէջ Յուլիս 15ի ռազմա-
կան յեղաշրջումի փորձը կազմակերպելու մէջ եւ կը պա-
հանջեն ԱՄՆ իշխանութիւններէն արտայանձնել Կիւլենը:

76ամեայ Ֆեթուլլահ Կիւլենը անցեալին եղած է 
Էրտողանի մերձաւոր կողմնակիցը եւ Թուրքիոյ ներկայիս 
նախագահին օգնած է իշխանութեան գալ:   Էրտողանը 
Կիւլենը կը մեղադրէ պետական յեղաշրջումի փորձի եւ 
բարձրաստիճան պետական ծառայողներու հեռախօսա-
յին խօսակցութիւնները զանգուածաբար լսելու գործը 
կազմակերպելու մէջ, որոնցմէ մէկ մասի վերծանումը 

օգտագործուած է 2013 թուականի Դեկտեմբեր 17-25ին 
Թուրքիոյ մէջ Էրտողանի որդիին, դստեր, փեսայի եւ 
կառավարութեան 4 անդամներուն մասնակցութեամբ 
կաշառակերութեան մեծածաւալ գործողութիւններու բա-
ցայայտման համար:
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Տեսակէտ
Պատմութիւնը Կանգառներ Չունի, Նաեւ՝ Մեր Պատմութիւնը

Ինչո՞ւ Ս.Դ.Հ.Կուսակցութիւնը, Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը 
եւ Ռ.Ա.Կ.ը Հայաստանի մէջ զանգուածային ճա-
նաչում չեն նուաճեր, ազգ, երկիր եւ պետութիւն 
առաջնորդող որոշումներու մասնակցութենէն բա-
ցակայ են:

Տեղւոյն վրայ եւ դուրսէն կը հետեւիմ Հայաստանի 
կեանքին, ոչ միայն քաղաքական: Հակառակ 
ցնցումներու եւ սխալներու, Հայաստան որպէս 
պետութիւն կ’ամրանայ եւ կը յառաջդիմէ: Այդ է 
պատմութեան ընթացքը. պատշաճիլ, ձախողիլ, 
վերականգնիլ, քալել: Հայաստան եւ սփիւռք, մեր 
ցանկութիւնները կը բխին երազներէ եւ կ’ակնկա-
լենք, որ պետութեան եւ ընկերութեան խնդիրները 
արագօրէն լուծուին, մեր փայփայած երազներու 
հայրենիքը շուտով բարգաւաճի, չխարխափէ, հզօ-
րանայ:

Այս կը ցանկան հայրենաբնակ եւ սփիւռք(ներ)ի 
ծիածանի գոյներով հայերը, յանձնառուները, 
ծագումով հայերը: Ցանկութիւնները նոյնատեսակ 
չեն. հայրենաբնակը աշխատանքի, ապրուստի, 
կեանքի որակի, բարօրութեան անմիջական խնդիր 
ունի, իսկ սփիւռքի հայը ընդհանրապէս զգացական, 
երազային, յուշի, երգի եւ բանաստեղծութեան, 
այսինքն՝ Հայաստան աճի, հզօրանայ, բայց ինք 
անհանգիստ չըլլայ, դիտէ եւ երջանկանայ: Այս 
վերաբերումը նորութիւն չէ: Այս մասին վկայած են 
գրողներ, բանաստեղծներ:

Ճիշդ է, վերանկախացումէն ետք երեսուն տա-
րին բաւական երկար ժամանակ է վերականգնում 
իրականացնելու համար: Ցեղասպանութենէ ճո-
ղոպրած, հայրենահանուած, ապազգային խոր-
հըրդային կարգերու տակ ապրած, նաեւ երկրորդ 
Համաշխարհային պատերազմին ծանր հարկ 
վճարած, սփիւռք(ներ)ի մէջ ինքնութեան մաշում 
դիմագրաւած հայութիւնը մէկ օրէն միւսը հրաշքի 
նմանող վերականգնում պիտի չունենար եւ մա-
նաւանդ՝ մէկութիւն իրականացնէր:

Պիտի գիտնա՞նք զգացականի եւ անմիջականի 
գործնապաշտութեան ընկերացնել գաղափարա-
կան յանձնառութիւնը՝ առանց դուրսէն հրաշք սպա-
սելու:

Կ’անգիտանանք, որ Հայաստան հզօրանալու 
համար ընդերքի հարստութիւններ չունի, չունի 
նաւթ, նաեւ իր աշխարհագրական դիրքով արագ 
զարգացման հնարաւորութիւններ չունի: Կը մոռ-
նանք, որ խորհրդային եօթանասուն տարիներուն, 
կամայ, ակամայ, խորթացումներ ծնունդ առին 
սփիւռքի հետ եւ սփիւռքի մէջ: Բառը մեղմ է, չըսելու 
համար՝ թշնամութիւններ: Միամիտ պէտք չէր ըլլալ 
եւ պէտք չէ ըլլալ, եւ խորհիլ, որ սովորութիւն 
դարձած բացասական վերաբերումները, արեւուն 

տակ փռուած լաթի պէս մէկ ցերեկի տեւողութեամբ 
պիտի չորնային: Չանդրադարձանք, որ մտածելով 
հանդերձ թէ մէկ էինք, մէկ պէտք է ըլլայինք, 
դարձած էինք տարբեր, մշակուած էին քէներ, 
թշնամութիւններ, մերժումներ, որոնցմով դաստիա-
րակուած էին սերունդներ:

Անցեալին սկսած եւ այժմ աճած թուրիզմը, 
հակառակ անոր որ տնտեսութեան կը նպաստէ, 
մարդիկը իրարու կը մօտեցնէ, այլապէս բացասա-
կան հետեւանքներ ալ ունեցաւ: Երբ հայրենաբնակը 
չէր կրնար ճամբորդել, զբօսաշրջիկ հայերուն 
պատկերը ճոխութեան-հարստութեան վկայութիւն 
էր, որ կ’ըլլար տեսակ մը հրաւէր արտագաղթի, կը 
ստեղծէր այն համոզումը, որ բոլոր դուրսը 
գտնուողները հարուստ էին, կը մղէր մտածելու՝ 
ինչո՞ւ ոչ ես ալ, ինչո՞ւ ոչ մենք ալ: Հայրենաբնակը 
ինչպէ՞ս կրնար գիտնալ, որ շորորացող թուրիստ-
ներէն շատեր փոխ դրամ առած էին ճամբորդելու 
համար, իրենց լուսանկարներով ցուցադրած ինք-
նաշարժներու եւ տուներու մեծ մասը երեսուն 
տարուան ընթացքին վճարելի պարտքով գնուած 
էին եւ յաճախ նաեւ կը գրաւուէին դրամատուներու 
կողմէ: Նոյնիսկ խորհրդային օրերուն Հայաստան 
այցելող հարուստները մեծամասնութիւն չէին:

Այս կացութիւնը, որուն օրինակները կարելի է 
բազմապատկել, ծնունդ տուած էր ակնկալութիւն-
ներու, ըստ որոնց սփիւռքը կրնար ՕԳՆԵԼ, ՎԵՐԱ-
ՇԻՆԵԼ եւ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ Հայաստանը, որ ան 
անսպառ գանձեր ունէր: Հետեւանքը եղաւ արագ 
հարստացման համար կողոպուտ եւ արտագաղթ:

Երբ դասական-աւանդական կոչուած եւ սփիւռ-
քի մէջ գոյատեւած, հայապահպանում կատարած 
կուսակցութիւնները վերընձիւղեցան Հայաստանի 
մէջ, բարձրաձայն ըսուէր թէ չըսուէր, անոնցմէ կը 
սպասուէր ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՐՈՒՍՏ ՀՕՐԵՂԲՕՐ 
դեր: Այդպէս ալ ըսաւ, երկրաշարժի օրերուն, 
Եղէգնաձորի զէնք վերցուցած եւ հայրենիք 
պաշտպանող երիտասարդը. «Սփիւռքը մատի 
շարժումով կը վերաշինէ Հայաստանը»: Շփոթ կար 
ցրուած փոքրամասնութիւններու սփիւռքի եւ 
պետութեան միջեւ: Սփիւռքը երէկ պետութիւն չէր, 
այսօր ալ չէ: Անհատական կարողութիւնները չեն 
կրնար համեմատուիլ պետութեան կարելիութիւն-
ներուն հետ: Սփիւռքի կազմակերպութիւնները կը 
բաւարարէին նոյն այդ սփիւռքի կարիքները, 
յաճախ մեծ դժուարութիւններով: Իսկ բարեսիրա-
կան օժանդակութիւնը, միշտ օգտակար, պետական 
գանձի հետ չէր կրնար համեմատուիլ, չի համե-
մատուիր:

Այս հոգեբարոյական մթնոլորտի մէջ աւանդա-
կան-վտարանդի կուսակցութիւնները վերընձիւղե-
ցան Հայաստանի մէջ, իրենց տարբերութիւններով 
եւ տարակարծութիւններով: Անոնք Հայաստանի 
մէջ պիտի դիմաւորուէին զիրենք չճանչցող ժողո-
վուրդի մը կողմէ, աւելի ճիշդ, երեք սերունդ գաղա-
փարական-քաղաքական որոշ մտայնութեամբ 
դաստիարակուած հասարակութեան մը կողմէ, որ 
Հայաստան վերադարձող կուսակցութիւններուն չի 
վերաբերիր որպէս լիիրաւ քաղաքական կազմա-
կերպութիւններ, այլ դրամական միջոցներ ունեցող 
միութիւններ, գրեթէ բարեսիրական կազմակեր-
պութիւններ:

Հարկ է կարեւորութեամբ կրկնել, որ այդ կու-
սակցութիւններէն չէր ակնկալուեր քաղաքական 
մասնակցութիւն-առաջնորդութիւն, այլ առաւելա-
բար նիւթական օժանդակութիւն: Եթէ անոնց 

անդամակցողներ եղան, գէթ առաջին շրջանին, 
անոնք չեկան քաղաքական-գաղափարական ընտ-
րանքով, այլ կազմակերպութեան մը անդամակցելով 
ընկերութեան մէջ դիրք եւ տեղ ունենալու համար: 
Անոնք, մեծամասնութեամբ, կրնային երթալ մէկուն 
կամ միւսին: Այդպէս ալ ըրին շատեր, ձգեցին 
գացին, ուրիշ կազմակերպութիւններու անդամ 
դարձան: Խորհրդային օրերուն կուսակցական 
քարտը ունենալ պաշտպանութիւն եւ դիւրութիւններ 
կը շնորհէր, մասնաւորաբար պաշտօններ 
ստանալու համար: Սովորութիւն էր, հոգեբանութիւն:

Ընկերահոգեբանական այս մթնոլորտին մէջ, 
խանդավառութեան ալիքի վրայ, ազգային-աւան-
դական-վտարանդի կուսակցութիւնները բնական 
համարեցին իրենց ներկայութիւնը Հայաստանի 
մէջ, որպէսզի կարենան քաղաքական գործունէու-
թիւն ծաւալել: Բայց վերադարձը բնական չհա-
մարուեցաւ տեղւոյն վրայ, հոգեբանական եւ ըմ-
բըռնումներու տարբերութիւններ արմատաւորուած 
էին: Ներգաղթի օրերու հանրային հոգեբանութեան 
մէջ առկայ ազգի միւս հատուածին նկատմամբ 
զանգուածին մօտ եղած այլամերժութիւնը նկատի 
չառնուեցաւ: Ոչ ոք խորհեցաւ, որ այդ կուսակ-
ցութիւններուն ներկայութիւնը առաւել մը պիտի 
ըլլար:

Այս վերաբերումը դրսեւորուեցաւ մանաւանդ 
Հ.Յ.Դաշնակցութեան նկատմամբ, քանի որ ան 
խորհրդային կարգերու դէմ գտնուեցաւ քննադա-
տական-ընդդիմադիր դիրքի վրայ, իշխանութիւն-
ներն ալ այդպէս վերաբերեցան իրեն դէմ: Միւսները 
հայաստանասիրական-հայրենասիրական ընթացք 
ունեցան, չհակադրուեցան վարչակարգին եւ ըն-
դունելի համարուեցան: Խորհրդային փլուզման 
յաջորդող ժամանակաշրջանին, երբ երկրին մէջ 
նոր ղեկավարութիւն կը ստեղծուէր, դիրքեր գրա-
ւելու հարց կար, վտարանդի կուսակցութիւնները 
կը համարուէին օտարերկրացի եւ ոչ մէկ տրա-
մադրութիւն կար ազգի ղեկավարման գործին մէջ 
անոնց տեղ տալու, ընդունելի էր միայն անոնց կամ 
անհատներու նիւթական կամ մասնագիտական 
նպաստը:

Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը ունեցաւ այն միամիտ 
հաւատքը, որ հայրենասիրութիւնը եւ հակախոր-
հըրդային վարքագիծը անմիջականօրէն ընդունելի 
պիտի ըլլային զանգուածին եւ նոր ղեկավարութեան 
կողմէ: Միամիտ հաւատք: Այդ ժողովուրդը, անոր 
հին-նոր ղեկավարութիւնը սնած էր խորհրդային 
արժէքներով, որոնց շարքին լայն տեղ ունեցած էր 
եւ մինչեւ այսօր ալ ունի, քննադատուած, պախա-
րակուած, որպէս հայրենիքի թշնամի ներկայացուած 
Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը: Զանգուածը այդ սորված է, 
իր բարքերուն մաս կը կազմէ այդ վերաբերումը, 
ան ոչ պատմաբան է, ոչ ընկերաբան: Իսկ հոլովուած 

¾ç 06

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

«Մեծութիւն է ինքզինքին հետ հաշուեյար-
դար ընել, վերանորոգուիլ եւ վերանորոգել» կը 
գրէ հեղինակը: Հիմնուելով բազմակարծութեան 
մեր հաւատամքին վրայ, ինչպէս նաեւ յարգելով 
յօդուածագրին քաջ տեսակէտը, նաեւ շատ մը 
կէտերու մէջ համամիտ ըլլալով իր առար-
կայական կարծիքին, սիրով տեղ կու տանք 
սոյն յօդուածին, մաղթելով, որ ինքնարժեւորումի 
եւ վերարժեւորումի սոյն մօտեցումը ըլլայ 
վարակիչ բոլորիս մօտ, յանուն աւելի պայծառ 
ապագայի կերտման, մեր եւ բոլորիս համար:

«Խմբ.»
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Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Ինչպէս նախապէս նշած էինք «Զարթօնք»ը 
սկսած է «Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներ 
Հայրենիքի մէջ» խորագրով հարցազրոյցներու 
շարքը: Հայրենիքի մէջ գործող մեր աշխա-
տակիցին միջոցով  հարցազրոյցներ պիտի 
իրագործենք Հայրենիքին մէջ ներդրումներ 
ընող շարք մը արտերկիր ապրող թէ հայրե-
նադարձ սփիւռքահայերու եւ օտար գործա-
րարներու հետ: Հարցազրոյցները պարբերա-
բար (Շաբաթ օրերը) պիտի հրատարակենք 
«Զարթօնք»ի տպագիրին մէջ ինչպէս նաեւ 
առցանց: 

«Խմբ.»
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Մեր շարքի այսօրուայ հիւրը հայրենադարձ 
գործարար Փիեռ Պաղտատեանն է, որ Հայաս-
տան բնակութիւն հաստատած շատոնց: Եղբօր՝ 
Տիրան Պաղտատեանի հետ տեղափոխուած են 
Հայաստան, փորձած են զբաղիլ տարբեր գոր-
ծերով: Մէկ մասը յաջողած է, մէկ մասը՝ ոչ, բայց 
չեն հիասթափուած: Պաղտատեան եղբայրները 
ծնած ու մեծցած են Լիբանան, սակայն քաղա-
քացիական պատերազմը սկսելէն ետք հաստատ-
ւած են Աւստրիա ու Ֆրանսա, ուրկէ ալ հայրենիքի 
կանչով եկած են Հայաստան:

Մեր շարքի նախորդ հարցազրոյցով ներկա-
յացուցած էինք եղբայրներու կողմէ հիմնադրուած 
«Կուրմէ Տուրմէ» հայկական առանձնայատուկ ու 
նրբահամ շոքոլայի ստեղծման պատմութիւնը, 
պիզնեսի ընդլայնման հեռանկարները եւ այլն: 

Այս անգամ կը ներկայացնենք հայրենադարձ 
եղբայրներէն՝ Փիեռ Պաղտատեանի կողմէ 
Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի մէջ 
Սուրբ Կարմրաւոր եկեղեցւոյ հարեւանութեամբ 
հիմնադրուած «Pascal & Diodato» ճաշարան-
սրճարանի պատմութիւնը: Ի հարկէ, եղբայրները 
իրարու հետ կ'աշխատին ու կը զարգացնեն 
պիզնեսը, բայց կարելի է ըսել, որ բաժանում կայ, 
թէ ո՛վ որ պիզնեսը կրնայ աւելի լաւ կառավարել 
ու զարգացնել: Սրճարանը եկեղեցւոյ հարեւա-
նութեամբ գտնուող գողտրիկ անկիւն մըն է՝ 
արտասահմանցի ու հայաստանցի հիւրերու հա-
մար հաճելի ու տրամադրող միջավայրով, գեղե-
ցիկ ծաղիկներով ու ի հարկէ համեղ խոհանոցով: 
Սրճարանի աշխատակիցները հիմնականօրէն 
Աշտարակ քաղաքի բնակիչներ են: Փիեռ Պաղ-

տատեանի կարծիքով՝ պէտք է զարգացնել Հա-
յաստանի մարզերը, քաղաքները, գիւղերը, 
միայն Երեւանը չէ, որ ուշադրութեան արժանի է: 
Նոյն այդ գաղափարը կեանքի կոչելու ու իրենց 
փոքրիկ ներդրումը այդ գործին մէջ ունենալու 
համար եղբայրները որոշած են պիզնեսով 
զբաղիլ մարզի մէջ եւ ոչ թէ մայրաքաղաքի:

- Պարոն Պաղտատեան, 10  տարիէն աւելի 
Հայաստան կը բնակիք, պիզնեսով կը զբաղիք, 
աշխատատեղեր կ'ապահովէք: Կը պատմէ՞ք, թէ 
ի՞նչ պիզնեսներով զբաղած էք այս տարիներուն 
ընթացքին եւ հիմա ինչո՞վ կը զբաղիք բացի հայ-
կական արտադրութեան շոքոլայի արտադրու-
թենէն, ի՞նչ մտայղացումներ կան ապագայի 
վերաբերեալ: 

- Նախ ըսեմ, որ ամէն երկրի մէջ ալ դժուա-
րութիւններ կան: Երբ արդիւնաբերող էք ու շուկա-
յական գիները բարձր են, ատիկա արդէն դժուա-
րութիւն է: Երկիրը պէտք է մեծ ըլլայ, ծով ունենայ, 
որպէսզի կարենաս ապրանքները հասցնել տար-
բեր տեղեր: Մենք այն ինչ կը ցանկայինք այստեղ 
ստեղծել, արդիւնաբերութեան հետ կապ ունէր, 
անոր համար անհրաժեշտ էր մեծ շուկայ: Եւրա-
սիական տնտեսական միութեան անդամակցելէ 
ետք այդ հարցը լուծուեցաւ՝ մեր 2 միլիոննոց շուկան 
դարձաւ 150 միլիոննոց: Մենք, ըլլալով դրական 
մարդիկ, թերեւս մեզի անհատական դժուարութիւն-
ներ հանդիպեցան, բայց մենք չտեսանք: Մենք 
այստեղ եկած ենք ոչ թէ խնդիրներ տեսնելու, այլ 
մասնակցելու մեր երազած Հայաստանի կառուց-
ման: Մի քանի պատճառ կայ, որ այստեղ ենք: Երբ 
առաջին անգամ Սովետական միութիւն այցելութիւն 
կատարեցինք, չէինք սպասեր, որ Հայաստանը 
կ'անկախանայ, կը լաւանայ, այդ պատճառով 
պէտք է նորէն վերադառնայինք Զուիցերիա՝ 
դարձեալ ետ գալու ակնկալիքով: 1989 թուականին 
առաջին այցս էր, 1993 թուականին՝ երկրորդ այցս: 
Անկէ ետք չենք հաշուած, թէ քանի անգամ գացած 
ու եկած ենք, մինչեւ որ որոշեցինք 2005 թուականին 
վերջնականապէս տեղափոխուիլ: Մենք կ'ըսենք, 
որ առաջին պատճառը այն էր, որ մեր վրէժը լու-
ծեցինք թուրքէն, քանի որ մեր ընտանիքի անդամ-
ները բնաջնջուած էին: Իրենք հողէն, արմատէն 
կտրեցին մեզ, մենք այդ ձեւով կրնայինք միայն ու-
ժեղ պատասխան տալ: Եկանք այստեղ ու փորձե-
ցինք հասկնալ, թէ ինչո՛վ կրնանք նպաստել Հայաս-
տանի զարգացման: Մի քանի գործ ըրինք, որոնք 
յաջողութեամբ չաւարտեցան, ձախողեցան: Այս-
տեղ դրական շատ բաներ կան: Այստեղ ապրելով 
հայ կը մնաս. սա արդէն դրական բան է: Իսկ 
սփիւռքի մէջ բոլորն ալ ժամանակաւոր հայեր են: 
Ով որ կարդայ ու դէմ դնէ, ես կրնամ հարիւր օրի-
նակ բերել: Նոյնիսկ եթէ երեք սերունդ երաշխա-
ւորեն հայ մնալ, չորրորդը ոչ ոք կ'երաշխաւորէ: 
Ուրախ ենք, որ այստեղ ենք: Մաքուր օդ, ջուր, 
ուտեստ, հպարտութիւն. ասոնք դրական բաներ 
են: Մայր հողի վրայ ամէն ինչ շատ ուժեղ է: 

- Ի՞նչ պիզնեսներով զբաղած էք, որոնք ձա-
խողած են: 

- Այստեղ սկսանք քարերու պիզնեսով զբաղիլ: 
Արհեստական քարեր կ'արտադրէինք: Սակայն 

տեսանք, որ երկիրը պահանջ չունի, քարերու 
երկիր է, ու իսկական քարը կը գերադասէ արհես-
տականէն: Ուրիշ երկիրներու մէջ, ուր քար չկայ, 
արհեստականով կը փոխարինեն: Յետոյ շոքոլայի 
պիզնեսով սկսանք զբաղիլ, որմէ ետք եկանք 
այստեղ՝ Աշտարակ, մեզի տարածք առաջարկեցին, 
ու մենք, գիտնալով, որ 1400 տարուան եկեղեցւոյ 
քովը ամէն օր չէ, որ կարելի է նման տարածք ձեռք 
բերել, զայն գնեցինք: Նկատեցինք, որ այստեղէն 
զբօսաշրջիկներ շատ կ'անցնին եւ իրենց համար 
հանգստանալու, լուացուելու, նոյնիսկ զուգարան 
երթալու տեղ չկար այս ամբողջ տարածքին: 

 Ստեղծեցինք այս սրճարանը, որ բոլորին սիրելի 
վայրն է: Ի դէպ, մեր սրճարանին մէջ կրնաք շատ 
համեղ ուտեստ համտեսել, զոր մենք յօրինած ենք: 
Անունը «ուրցալոշ» է, լաւաշի վրայ աղացած ընկոյզ 
եւ ուրց: 

 Բայց այստեղ եղանակային է. այսինքն՝ երբ 
ցուրտ է, կը փակենք ու կ'անցնինք ուրիշ գործերու: 
Օրինակ՝ մենք այստեղ արդէն 6րդ տարին է, որ կը 
նշենք ընկոյզի տօնը: Տեսանք, որ այս շրջանին մէջ 
ընկոյզի շատ ծառեր կան, մարդիկ շատ կ'արտադ-
րեն, որոշեցինք նշել ընկոյզի տոնը: Արդէն միւս 
մօտակայ գիւղերէն կու գան, կը մասնակցին: Տօնի 
ընթացքին որոշեցինք մեծ անիւ դնել, մէջը ընկոյզ 
լեցնել: Ամէն մասնակից պէտք է տարբեր փուլերու 
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ընթացքին իր առջեւի ընկոյզը առանց վնասելու 
մաքրէ: Այլ խօսքով՝ ընկոյզ ջարդելու մրցոյթ: 
Տարուէ-տարի կ'աւելնայ, ընկոյզ կը վաճառենք, 
այսինքն՝ այնպիսի բան մը կ'ընենք, որ բոլոր 
գիւղացիները ուրախանան, զբաղին, երեխաները 
մրցանակներ ստանան: Ասկէ առաջ քանի որ մենք 
Եւրոպա ապրած ենք, տեսած ենք սուրբծննդեան 
տօնավաճառները, մտածեցինք այստեղ ալ ընել 
նոյնը: Առաջին անգամ ըրինք 2012 թուականի 
Դեկտեմբերին մի քանի տնակով մեր այս 
սրճարանին դիմաց: Այդ պզտիկ բանը այնքան մեծ 
յաջողութիւն գտաւ, շատ այցելուներ ունեցանք 
Երեւանէն: Անոր շնորհիւ մենք կրցանք համոզել 
Երեւանի քաղաքապետը, որ Երեւանի մէջ ալ ընենք 
նման բան: Մեզի տրամադրեցին Երեւանի 
ամենակարեւոր ու սիրուն հատուածը՝ Հիւսիսային 
պողոտան: Այդտեղ սկսանք 12 տնակով, այս տարի 
արդէն 42 տնակ է: Գիւղի նման է, մէկ ամիս այդ 
տնակներուն մէջ մարդիկ կ'ապրին եւ ուրախութիւն 
կը պարգեւեն մարդկանց: Քանի որ ամէն տարի 
մասնակցիլ փափաքողներու թիւը շատ էր, անիկա 
կարծես մշակոյթ, աւանդոյթ դարձաւ: Անցեալ 
տարի աւելցուցին նաեւ Արցախի մէջ: Մենք 
գացինք, ընտրեցինք տնակներ Կիւմրիի, Աշտա-
րակի մէջ: Մարդիկ կը տեսնեն, կ'ուրախանան:  

- Հայաստանի մէջ պիզնեսի միջավայրը ի՞նչ-
պէս կը գնահատէք: Պետութիւնը ի՞նչ աջակ-
ցութիւն կը ցուցաբերէ ձեզի: 

- Դժուարութիւններ կան, բայց մենք կը հաս-
կընանք, թէ անոնք ինչի՛ համար են: Մենք անկա-
խացանք առանց որեւէ պատրաստուածութեան: 
Հիմա այդ բոլոր դժուարութիւնները պայքար են 
դէպի անկախացում: Օրինակ՝ մենք այստեղ 
սրճարան ունինք, ինչո՞ւ դուրսը չունէինք, որովհետեւ 
այստեղ անոր կարիքը կար: Մարդիկ կ'ուզեն իրենց 
պիզնեսը տեղափոխել Հայաստան, բայց շատ 
հազուադէպ պարագաներու է, որ անհատը կը 
յաջողի նոյն ձեւով ընել պիզնեսը: Իրենք կը 
դժուարանան քայլ ընելու եւ Հայաստան գալու: Այդ 
քայլը մենք ըրինք, քանի որ քիչ մը յամառ 
բնաւորութիւն ունինք, չնայեցանք, թէ ո՛վ ինչ կ'ընէր: 
Շատ լաւ էր, որ ոչ մէկուն լսեցինք: Դեռ շատ 
ժամանակ չէր անցած այստեղ տեղափոխուելնուս, 
Երեւանի քաղաքապետը մեզի յանձնեց ամե-
նասիրուն պողոտան: Ուրիշ ոչ մէկ երկրի մէջ նման 
բան կրնաս տեսնել, որ նոր եկողներուն յանձնուի 
ամենասիրուն փողոցը ու ըսուի՝ ի՛նչ կ'ուզես, ըրէ: 
Անշո՛ւշտ, իրենք մեզի գիտէին, հարցուփորձ ըրած 
էին հաւանաբար: Հայաստանի մէջ շատ բան  
փոխուած է: Ես եկայ այստեղ, զարմացած էի: 
Կ'ուզէի երթալ թէյ կամ սուրճ խմելու, սակայն 
ընդամէնը մէկ տեղ կար, որ ժամը 8ին կը փակուէր: 
Ոչ մէկ բան կար, միայն սովետական շրջանէն 
մնացած մշակոյթն էր: Հիմա ամէն ինչ յառաջ 
գացած է: Բոլոր հայերը կրնան գալ, անձնագիր 
ստանալ: Կը վստահեցնեմ, որ ուրիշ երկրի մէջ 
հայը գրկաբաց չեն ընդունիր: Մարդիկ դուրսը 
տարբեր պատկերացում ունին Հայաստանի մա-
սին, անոր համար վաւերագրական ֆիլմ ցուցադ-
րեցինք՝ «Քնացած գեղեցկուհին»: Այդ ֆիլմը կը 
պատմէր Հայաստանի մասին, եկեղեցիները, 

սիրուն վայրերը, հարստութիւնները, այն ամէնը, 
ինչ դուրսի մարդիկը պէտք է գնահատէին: Ինչ կը 
վերաբերի Ֆրանքոֆոնի գագաթնաժողովին, մենք 
այդ ժամանակ 2002 թուականին Լիբանանի 
նախագահի որդիին մակարդակով խնդրեցինք 
հրաւէր ուղարկել, բարեբախտաբար Հայաստանը 
արդէն 2004 թուականին որպէս դիտորդ 
ընդգրկուեցաւ այդ ընտանիքին մէջ: Ինչ որ ըրած 
ենք, մեր հայրենիքին համար ըրած ենք: Մեզի 
տեսնելով, մեր օրինակը հաշուի առնելով շատ 
մարդիկ քաջալերուեցան, ետ եկան այստեղ: Մենք 
սփիւռքի մէջ նոյնիսկ հայկական վարժարան չէինք 
յաճախեր, հայերէն շատ դժուար կը սորվէինք:

- Այս սրճարանը քանի՞ աշխատատեղ կ'ա-
պահովէ, հիմնականօրէն Աշտարակ քաղաքէ՞ն 
են աշխատակիցները: 

- Սրճարանին մէջ ունինք 8-10 աշխատատեղ, 
իսկ շոքոլայի արտադրամասին մէջ 30-40 հոգի են: 
Մենք շատ ուրախ ենք, որ մարդոց հնարաւորութիւն 
կու տանք սեփական քրտինքով աշխատելու եւ 
վաստակելու: Պէտք է խօսիմ նաեւ Հայաստանի 
տնտեսութեան, ներդրումային դաշտին մասին: 
Առաջին հերթին պետութիւնը պէտք է վստահութիւն 
ներշնչէ: Յեղափոխութենէն ետք մարդիկ որոշ 

չափով վստահութիւն ձեռք բերած են: Բայց ես 
մտավախութիւն ունիմ: Օրինակ՝ եթէ ես չեմ ուզեր 
ձեզի դրամ տալ (ներդրում ընել.-խմբ.), ըսելով, որ 
գող էք, սա ամենադիւրին ձեւն է դրամ չտալու: Այո, 
այդտեղ կը գողնան, բայց պետութիւնն ու երկիրը 
այդ դրամի կարիքը ունի, որովհետեւ տնտեսութիւնը 
պէտք է զարգանայ: Կրնամ նաեւ նշել վերջին 
շրջանին պետական պաշտօնեաներու կողոպտած 
գումարները: Հիմա նման բան ալ չկայ, ժողովուրդը 
իր խօսքը ըսաւ: Գիտէք, եթէ բանի մը մէջ ջուր կը 
լեցնէք ու տակը ծակեր կան, շատ դժուար կը լեցուի, 
բայց եթէ այդ ծակերը քիչնան, ջուրը կը լեցուի: 
Սփիւռքը իր մասնակցութիւնը պէտք է ունենայ 
Հայաստանի մէջ: Շատ մարդիկ այստեղ պատրաստ 
են աշխատելու, բայց գործ չունին: Գործը ստեղծելու 
համար ամէն սփիւռքահայ պէտք է մտածէ բան մը 
ընելու, աշխատատեղ ստեղծելու մասին: Եւ ի 
վերջոյ կրնամ ըսել, որ հայենադարձութեամբ կը 
կնքենք վերջնական յաղթանակը թուրքին դէմ: 
Թուրքը մեր դէմ ցեղասպանութիւն գործեց ու 
մինչեւ հիմա չ'ընդունիր ըրածը, կը նշանակէ՝ 
թշնամաբար կ'ընդունի: Մենք այդ թշնամանքին 
մէկ ձեւ ունինք պատասխանելու՝ գալ ու այստեղ 
ապրիլ: Մենք գոյատեւման պայքար ունինք: 

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան

Միջնակարգ 
Վարժարան
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ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ 
 

Կիրակի, 18 Նոյեմբեր 2018, առաւ. ժամը 9.30-ին, Պուրճ Համուտի  Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ , անդրանիկ 
սուրբ պատարագ  պիտի մատուցէ եւ քարոզէ նորօծ Արժ. Տ. Սամուէլ Քհն. Աճէմեան 

 
Մինչեւ Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւելեան Թեմ ծառայութեան  մեկնիլը, Քահանայ Հայրը  

Պիտի հովուէ Թրիփոլիի  Ս. Հոգեգալուստ Եկեղեցւոյ ծուխը 
 

Կիրակի, 25 Նոյեմբերին, սուրբ պատարագի ընթացքին, Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս Քահանայ Հայրը պիտի ներկայացնէ Թրիփոլիի հաւատացեալ ժողովուրդին  

 
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները աղօթելու Սամուէլ Քհն. Աճէմեանի աստուածահաճոյ եւ եկեղե -

ցանուէր առաքելութեան համար  
 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի  
16 Նոյեմբեր 2018 
Պէյրութ – Լիբանան 
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Տեսակէտ
Պատմութիւնը Կանգառներ Չունի, Նաեւ՝ Մեր Պատմութիւնը

¾ç 03

հայրենասիրութիւնը նոյն իմաստը եւ բովան-
դակութիւնը չունէր ներսը եւ դուրսը:

Ազգային-աւանդական կուսակցութիւնները Հա-
յաստանի մէջ հրաշքով ղեկավարութիւն չէին 
կրնար ստեղծել եւ ըլլալ: Դուրսէն եկածը հոգե-
բանօրէն ընդունելի չէր, յիշուած քարոզչութեան եւ 
դաստիարակութեան պատճառով: Կացութիւնը 
ըմբռնելու համար բարձր ոլորտներէն պէտք է իջնել 
ժողովրդական մակարդակ եւ լսել: Անոնք որոնք 
տեղւոյն վրայ միացան աւանդական կուսակցու-
թիւններուն, չունէին անոնց ըմբռնումները, զգա-
ցական-հայրենասիրական ենթահողը, կրնային 
երթալ մէկուն կամ միւսին:

Ընտրութիւնները, քաղաքապետական, ազգա-
յին ժողովի կամ նախագահական, իրական եւ ոչ 
մասնակի տարողութեամբ կը չափեն հանրային 
կարծիքի ուղղութիւնները այդ տուեալ պահուն: 
Անոնք բացորոշ կերպով կը յայտնեն, որ Հայաս-
տանի հանրային կարծիքը կը շարունակէ դուրսի 
կամ օտար համարել վտարանդի կուսակցութիւն-
ները, նոյնիսկ եթէ զանոնք ներկայացնողները 
արդէն օտարերկրացի չեն: Անհատներ կրնային 
գործակցիլ, նպաստել, ղեկավարական այս կամ 
այն մակարդակին որպէս մասնագէտներ, բայց ոչ 
որպէս որոշողներ: Օրին այս կացութիւնը սահմա-
նած էի կառքին հինգերորդ անիւը ըլլալու դերով:

Այս մտածումները որպէս ներածական պէտք է 
ընդունիլ, հասկնալու համար մասնաւորաբար 
Հ.Յ.Դաշնակցութեան Հայաստանի մէջ դիմագրա-
ւած դժուարութիւնները, որոնց վրայ պէտք է աւել-
ցընել քանի մը պարզ ողջախոհական հաստատում-
ներ: Հայաստանի ժողովուրդը իր մտաւորականութիւնը 
լսելու եւ սիրելու աւանդութիւն ունի, քաղաքական 
վերաբերումներէ տարբեր մակարդակի վրայ: 
Մարդիկ, մեծ եւ պզտիկ, բանաստեղծութիւն կ’ուն-
կընդրեն եւ կ’ասմունքեն պարզօրէն: Պէտք է 
ընդունիլ, որ Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը չներգրաւեց 
մտաւորականութիւնը եւ չներգրաւուեցաւ անոր 
կողմէ, անոր կեանքին մէջ հարազատ, անկողմ-
նակալ եւ ոչ-քարոզչական ներկայութիւն չեղաւ: 
Պէտք է ընդունիլ, որ Հայաստան որակաւոր 
մտաւորականութիւն ունեցած է եւ ունի, պատ-
րաստուած դէմքեր, նոյնիսկ եթէ անոնք կը հետեւին 
տարբեր ուղղութիւններու: Անոնց հետ հարկ է 
խօսիլ նոյն ալիքներու վրայ, ոչ հրամայական, ոչ 
կարգապահական, ոչ քարացած տարազներով, ոչ 
միշտ իրաւունք ունենալով, որ կիսագրագէտի եւ 
անգրագէտի վերաբերում է:

Մտաւորականութեան հետ հանդիպումը եւ 
փոխհասկացողութիւնը արուեստական կերպով չի 
կրնար տեղի ունենալ: Այս մասին երբ կը մտածեմ, 
կը յիշեմ դէպք մը: Միջինարեւելեան հայկական 
համայնքի մը տեղական իշխանութեան հարցերը 
կը կարգադրէր այլապէս ազգասէր եւ ազնիւ ճա-
շարանատէր մը: Երբ յեղափոխութեան մը հետե-
ւանքով երիտասարդ եւ նոր ուժեր իշխանութիւն 
դարձան, խօսակից մնաց ճաշարանատէրը: Բարդ 
եւ կարեւոր խնդիր մը լուծելու համար, համայնքի 
պատասխանատուներ կոչ ըրին տեղւոյն համալսա-
րանէն շրջանաւարտ, պատրաստուած եւ երկրի 
լեզուին տիրապետող երիտասարդի մը: Օրուան 
պետական պատասխանատու անձին հետ, յաջող 
տեսակցութեան աւարտին, պաշտօնատարը իր 
հայ երիտասարդ խօսակիցին բառացի ըսած է 
հետեւեալը. «Եթէ դուք քեզի պէս պատրաստուած 

անձեր ունիք, ինչո՞ւ մեզի կը ղրկէք ծանօթ ճաշարա-
նատէրը»: Երբ համայնքի պատասխանատուներուն 
այսպէս զեկուցած է երիտասարդ բանագնացը, 
համայնքի ջոջ աւագը ըսած է. «Այս հոս ըսիր, ուրիշ 
տեղ մի՛ կրկներ»: Առակս ցուցանէ:

Այս դէպքը յիշեցի ըսելու համար, որ խօսակից 
ըլլալու համար կամուրջներ պէտք են: Պատահա՞ծ 
է, որ երկիր մը դրամատուներու միջազգային 
ժողովին վարժապետ մը ղրկէ: Ըսել կ’ուզեմ, որ 
ընկերութեան մէջ կան շրջանակներ, որոնց հետ 
յարաբերելու համար բանալիներ պէտք են: Այս 
տարրական իմաստութիւնը յաճախ բացակայեցաւ: 
Բարեսիրական կազմակերպութիւնները յարաբե-
րելու դժուարութիւն չունեցան եւ չունին, քանի որ 
օժանդակութիւնը միակողմանի էր, վիճելի չէր, 
միշտ ընդունելի: Այդպէս են նաեւ Հայաստանի 
պատասխանատուներու սփիւռքի հետ յարաբերու-
թիւնները, քանի որ սփիւռքը ընկերային, մշակու-
թային եւ հոգեբանական բազմաշերտ կացութիւն 
մըն է, որուն հետ հանգամանքի իրաւունքով վե-
րաբերիլ օգտակար չէ եղած եւ պիտի չըլլայ, քանի 
որ սփիւռքը Հայաստանի մարզերէն մին չէ:

Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը սոսկ քաղաքական հո-
սանք չէ եղած եւ պէտք չէ ըլլայ, ան ունի աշխարհա-
հայեացք: Անցնող մէկ դարուն աշխարհայեացքները 
ամենուրեք ենթարկուեցան արմատական փոփո-
խութիւններու, mutations, բայց վտարանդի կուսակ-
ցութիւնները, ուրեմն նաեւ Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը, 
իրենց ինքնութիւնը պահելու համար, չհետեւեցան, 
չէին կրնար հետեւիլ այդ փոփոխութիւններուն, 
չըլլալով իրենց երկրին մէջ բնական կեանք եւ 
զարգացում ունեցող հոսանքներ: Այս պատճառով 
ալ, Հայաստանի մէջ, իրենց պատշաճեցման 
փորձերը եղան գործակցութիւններ, ներկայութիւն 
ըլլալու համար: Միշտ մտածել կառքի հինգերորդ 
անիւի մասին… Այսինքն Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը 
մասնակից եղաւ կառավարութեան բայց որպէս 
օժանդակ, իր կողմէ մշակուած ծրագիր մը գործ-
ադրութեան չդրուեցաւ: Իշխանութեան վերնախա-
ւին մէջ ըլլալ չէր նշանակեր իշխանութեան մէջ դեր 
ունենալ:

Ազգային-աւանդական կուսակցութիւնները, 
նաեւ Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը, առանց զգացականու-
թեան, առանց գերակայութեան եւ ստորակայու-
թեան բարդոյթի պէտք է քննեն, Հայաստան եւ 
սփիւռք, թէ ինչո՞ւ հայաստանեան ընկերութեան 
լայն խաւերուն կողմէ դրական վերաբերումի չեն 

արժանանար: Պարզ խօսելով, չեն ընդունուած 
որպէս տեղական քաղաքական ուժ, որպէսզի 
անոնք իրենց վստահութիւնը տան, եւ իրենք ալ 
յաւակնին երկիրը ղեկավարելու կամ իսկական 
դաշինքներով ղեկավարութիւն յառաջացնելու:

Հարցը կուսակցութիւններու դժուարութիւննե-
րուն չի վերաբերիր միայն, այլ հայաստանեան 
իրականութենէն դուրս ապրող հատուածներու 
Հայաստանի եւ ազգի քաղաքականութեան եւ 
հզօրացման մասնակցութեան եւ դերին:

Այս մտորումներէն մեկնելով, Հայաստանի եւ 
սփիւռքի ղեկավարութիւնները, նաեւ Հայաստանի 
մէջ վերընձիւղած որպէս դրսեցի դիտուած ազ-
գային-աւանդական կուսակցութիւնները, քաղաքա-
կան իմաստութիւն պարտէին ցուցաբերել, մեծնալ, 
առանց յաւելեալ իրաւունքի, ազգային հեռանկար-
ներով համագործակցութիւն հաստատել, առանց 
տիքթաթներու եւ ուքազներու հանդիպելու:

Երբեմն կը յիշեմ ֆրանսացի թատերագիր Փիէր 
Քորնէյի երկը, «Սիննա»-ն, որուն մէջ, հակառակ իր 
կողմնակիցներու պահանջին իրենց հակառակորդ-
ները պատժելու, Օգոստոս կայսրը չի հետեւիր եւ 
կ’ըսէ, թէ վրէժխնդիր էր երբ Օգտաւիանոս էր, իսկ 
հիմա Օգոստոս է…

Այս ղեկավարի իմաստութիւն է: Օգոստոս 
ըլլալու համար հոգիի մեծութիւն պէտք է, փոխան 
եսի, փառքի եւ քէներու եւ ամէն կարգի պա-
տեհապաշտութիւններու, յաւելեալ պարտքի ազնիւ 
գիտակցութեամբ, ընդդէմ յաւելեալ իրաւունքի:

Օգոստոսի, Կանտիի, Շարլ տը Կոլի օրինակով, 
կը փնտռուի անմիջականի եւ նիւթականի ստրկու-
թիւնը մերժած-մերժող Արշակ արքայ, սուլթանի 
դէմ գացող Քրիստափոր կամ անձնուրաց Սա-
սունցի Դաւիթ:

Մեծութիւն է ինքզինքին հետ հաշուեյարդար 
ընել, վերանորոգուիլ եւ վերանորոգել: Կարկտանով, 
փաչուըրքով նոր հագուստ չի կարուիր: Ապագան 
այս եսը եւ եսերը ճզմող ազնուական ճիգով կը 
կերտուի:

Եւ ազգակերտ, հայրենակերտ, ապագայակերտ 
նոր եւ հարազատ ըմբռնումներով, ոչ վարձու, նաեւ 
այդ նորը կրող ատակ, պատրաստուած եւ իրազեկ 
անձերով մեկնիլ գալիքի նուաճման: Քառակուսի 
անիւ դարձած խօսքով եւ կրկնութիւններով ազգը 
ինքզինք չի վերականգներ:

Կրկնե՞նք, որ վաղը միշտ ուշ է:
Պատմութիւնը կանգառներ չունի: Չի սպասեր:
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Գեղանի
Գերան (2)
Գերանդի
Գլխաւոր
Գոյապայքար
Դադար
Դալարիք
Դանակ
Դարան
Դերակատար
Դիարան
Դիցարան
Եթեր
Ելարան

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ 

ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý

1-Սենեկալ, 2-Իմ- պատառիկ, 3-Հետ-մուկ, 4-Իքարուս- ճա(շ)- ու, 5-Լարեն- զօդել, 
6-Լենին, 7-Ջոլիր- Նիմ, 8-Որս-հկ՝ եա- ԻՆԱ, 9-Դեպուպատ- ԻԹ, 10-Քիլիս- Լիանի, 11-
Հկ՝ շիքէ- չքանալ:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó

1-Սիպիլ- ջո(ջ)- քէ, 2-Եմ- քաջորդիք, 3-Հար- լսելի, 4-Եպերելի-պիշ, 5-Կատուներ- 
ուս, 6-Ատ- ատ, 7-Լաճ- զինեալք, 8-Ճօճի- տիա, 9-Հկ՝ Սա-միկ- մի- ան, 10-Կու- եր- 
Նինա, 11-Կուլ- կաթիլ:

Եկքանիկ
Եղանակ
Երամակ
Երկան
Երկար
Երկարակեաց
Երկեւան
Ընթացաւարտ
Ընթացք
Ընծայ
Ընկեր
Ընտանի
Ընտանիք
Ընտիր
Ընտրանի

Թանկագին
Թարթեւան
Թերակատար
Թերաւարտ
Թթենի
Թթուաշ
Թիապարտ
Թուական
Իմաստ
Իմաստալից
Իմաստակ
Ինքնաբաւ
Ինքնամատոյց
Իսկոյն
Իրավիճակ

Իրատես
Կանեփ
Կասկած
Կասկածամիտ
Կարկամ
Կարմիր
Կեանք
Կերակրել
Կթոց
Կողակից
Կողմնակի
Կրկնակի

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë
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Ø²Ð²¼¸
Տիկին Մարալ Հովիւեան եւ դստերք՝ Դուին եւ Լոռի
Տիար Յարութիւն Հովիւեան
Տէր եւ տիկին Տիգրան եւ Ռոզլիա Հովիւեան եւ զաւակունք (Աւստրալիա)
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Յասմիկ Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Նուարդ, Զաւէն եւ Զուարթ Հովիւեաններ
Տէր եւ տիկին Վարդան Վարդանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վարուժ Վարդանեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կարօ եւ Ալին Յարութիւնեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սեպուհ եւ Շողիկ Պաղտոյեան եւ զաւակունք (Վիեննա)
Հովիւեան եւ Վարդանեան ընտանիքներ
Յարութիւնեան եւ Կիւլկիւլեան ընտանիքներ
Պաղտոյեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, զաւկին, 
եղբօր, զարմիկին եւ հարազատին

ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Պէյրութ 1955ին)

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 
12:30ին, Պէյրութի Ամերիկեան հիւանդանոցին մէջ, յետ կարճատեւ 
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Շաբաթ, 17 
Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ 
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Էլ 
Շըպպէքի ազգային գերեզմանատուն:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան Ս. 
Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ «Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան» սրահին մէջ, 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, ինչպէս նաեւ Կիրակի, 18 եւ Երկուշաբթի, 
19 Նոյեմբերին՝ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 
6:00, նոյն վայրին մէջ:

* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» խորապէս կը ցաւակցի հանգուցեալ 
ընկերոջ կողակիցին՝ Մարալին եւ դուստրերուն՝ Դուինին եւ Լոռիին 
ինչպէս նաեւ բոլոր հարազատներուն:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
Յաւերժ լոյս և խաղաղութիւն ընկ. Հրայր Հովուեանի հոգիին։
Մեր խորազգած վշտակցութիւնը իր ընտանիքի անդամներուն և ՌԱԿ_
ԹՄՄ աշխարհասփիւռ անդամական շարքերուն ու ղեկավարութեան։ 
Յիշատակը մնայ պայծառ և անմոռաց։

Ընկ. եւ Ընկ.հի Արամ Սեփեթճեան

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջ. Վարժարանի
ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆ

Կրթանպաստի Ֆոնտ
Ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան տխուր առիթով եւ նկատի ունենալով 
հանգուցեալ ընկերոջ վաստակը, ի միջի այլոց, որպէս Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Միջ. Վարժարանի Հոգաբարձութեան երկարամեայ նախկին 
ատենապետ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը նախաձեռնեց 
ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆի անուան Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջ. Վարժա-
րանի Կրթանպաստի Ֆոնտ հաստատել:
Առ այս, նորաստեղծ ֆոնտին փոխան ծաղկեպսակի կատարուեցան 
հետեւեալ նուիրատուութիւնները.
Ընկ. Յակոբ եւ Տիկ. Անի Գասարճեան  300,000 լ.ո.
Ընկ. Տոքթ. Աւետիս եւ ընկհ.հի Եւա Տաքեսեան 200,000 լ.ո.
Ընկ. Սեւակ եւ Տիկ. Թալին Յակոբեան  200,000 լ.ո.
Տիար Սեւակ եւ ընկ.հի Անի Լաչինեան-Մակարեան 200,000 լ.ո.
Ընկ. Տոքթ. Վազգէն եւ Տիկ. Կարինէ Ժամկոչեան 100,000 լ.ո.
Ընկ. Արա եւ Տիկ. Անի Գոյունեան   100,000 լ.ո.
Ընկ. Մեթր Սամ Պասմաճեան    100,000 լ.ո
Ընկ. Յակոբ Անդրէասեան     75,000 լ.ո.
Ընկ. Սեդրակ Քիւրէճեան     75,000 լ.ո.
Ընկ.հի Ճէքի Տէրվիշեան     30,000 լ.ո.
Ընկ. Արամ Արթինեան      30,000 լ.ո.

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ 
Խորին ցաւակցութիւններս ողբ. Հրայր Հովիւեանի ընտանիքին, հարազատ-
ներուն եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութեան: Աստուած հոգին լուսաւորէ ու յիշատակը յաւերժանայ:

Ալեքքօ Պէզիքեան

Գայիանէ Մածունեան


