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Աուն Կ'երաշխաւորէ Նոր Կառավարութեան Մօտալուտ 
Կազմաւորումը. Նաժիպ Միքաթի 

Կանանց Ու Տղամարդկանց Իրաւահաւասարութեան Հարկ Կ'ըլլայ Սպասել 
200 Տարի Եւս. «Bloomberg»

Միջազգային Èáõñ»ñ

Մեր Նպատակն Է Քաղաքական Յեղափոխութիւնը Վերածել 
Տնտեսական Յեղափոխութեան. Նիկոլ Փաշինեան Եւ ԱՄՆ 
ՄԶԳ Փոխնախագահի Հետ Քննարկած Է Գործակցութեան 
Զարգացման Ուղղութիւնները

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

Նախագահ Միշէլ Աուն կը հաւաստիացնէ, որ 
նոր կառավարութեան կազմաւորումը մօտալուտ 
է: Այս մասին հաղորդեց նախկին վարչապետ 
Նաժիպ Միքաթի Պաապտայի պալատին մէջ 
նախագահին հետ հանդիպումէն ետք:

Աուն հաստատեց նաեւ, որ պիտի սահմանուի 
աշխատանքային օրացոյց կառավարութեան կազ-
մաւորումէն անմիջապէս ետք:

Յիշեցնենք, որ Հինգշաբթի ֆինանսներու նա-
խարար Ալի Հասան Խալիլ «Reuters» գործակա-
լութեան հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ, թէ նոր 
կառավարութեան կազմաւորումը ամենայն հաւա-
նականութեամբ պիտի իրականանայ մինչեւ Ամա-
նոր: Ան աւելցուց, որ այնուհետեւ կարելի պիտի 
ըլլայ հանգուցալուծել Լիբանանի առջեւ ծառացող 
տնտեսական շարք մը թնճուկներ:  

Աուն Ընդունեց Նախարարական Պաշ-
տօն Մը Զիջիլ՝ Լուծելու Համար Կառա-
վարութեան Կազմաւորման Հարցը

Նախագահ Միշէլ Աունի՝ կառավարութեան 

Կանանց ու տղամարդկանց իրական իրաւա-
հաւասարութեան հասնելու համար, այդ կարգին՝ 
աշխատանքի վարձատրութեան առումով, կը 
պահանջուի 202 տարի մըն ալ: Այդ մասին, ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, յայտնած է «Bloomberg»ը՝ 
վկայակոչելով Համաշխարհային տնտեսական 
ժողովի «Համաշխարհային զեկոյց սեռերու միջեւ 
խզումի մասին- 2018»ը:

Քաղաքականութեան, առողջապահութեան եւ 
կրթութեան ոլորտներուն մէջ սեռերու միջեւ անհա-
ւասարութիւնը մէկ տարուան մէջ բարելաւուած է 

կազմաւորման մէջ առկայ փակուղին վերացնելու 
միտուած նախաձեռնութիւնը, որ է՝ նախարարա-
կան պաշտօն մը զիջիլ իր բաժնեմասէն, ներկա-
յացուեցաւ սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփոխան-
ներուն եւ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ 
Հարիրիին:

Նախագահի նախաձեռնութիւնը՝ բաղկացած է 
հինգ կէտերէ.

Աուն նախարարական պաշտօն մը պիտի զիջի 
իր բաժնեմասէն սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփո-
խաններուն, Հարիրիի հաւանութիւն պիտի տայ 
Աունի առաջարկին, սիւննի երեսփոխաններու հա-
մաձայնութիւնը իրենց խմբաւորումէն դուրս նա-
խարարի անուն մը ներկայացնելու, Հարիրիի եւ 
սիւննի երեսփոխաններուն միջեւ հանդիպում Պաապ-
տայի պալատին մէջ, Հարիրիի կողմէ սիւննի 
երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան ընդունու-
մը նոր կառավարութեան մէջ եւ Աունի հետ համա-
տեղ հըզպալլայամէտ երեսփոխաններու առաջադ-
րած անուններէն մէկը ընտրելու որոշումի 
կայացումը:  

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան 
ընդունած է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակա-
լութեան Եւրոպայի եւ Եւրասիոյ հարցերով փոխնա-
խագահ Պրոք Պիրմաը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավա-
րութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ 
Փաշինեան կարեւորած է ԱՄՆ ՄԶԳի հետ արդիւնաւէտ 
գործակցութեան հետագայ զարգացումն ու ընդլայնումը 
տարբեր ուղղութիւններով: Վարչապետի պաշտօնակա-
տարի խօսքով՝ կառավարութիւնը հետեւողականօրէն եւ 
հաստատակամ պիտի շարունակէ ժողովրդավարական 
հիմնարկներու զարգացման ուղղուած բարեփոխումները 
եւ այդ առումով ընդգծել ԱՄՆ ՄԶԳի հետ գործակ-
ցութեան կարեւորութիւնը: Կառավարութեան ղեկավա-
րը Պրոք Պիրմանի այցը ՀՀ համարած է լաւ հնարա-
ւորութիւն՝ նախանշելու հետագայ գործակցութեան 
ոլորտները:  «Մեր նպատակն է քաղաքական յեղափո-
խութիւնը վերածել տնտեսական յեղափոխութեան եւ 
այդ կարեւորագոյն փոփոխութիւնների իրականացման 
ճանապարհին շահագրգռուած ենք ակտիւօրէն գործակ-
ցել ԱՄՆ ՄԶԳի հետ: Մեր քայլերն ուղղուած են ժողո-
վըրդավարութեան ամրապնդմանը, պիզնես միջավայրի 
բարելաւմանը, ներդրումների ներգրաւմանը, քաղաքա-
ցիական հասարակութեան զարգացմանը»,- ըսած է 
Նիկոլ Փաշինեան՝ հեռանկարային համարելով գործակ-
ցութիւնը ԱՄՆ ՄԶԳի հետ նաեւ գիւղատնտեսութեան, 
ենթակառուցուածքներու եւ կրթութեան ոլորտներուն 
մէջ: Վարչապետի պաշտօնակատարը նշած է, որ ՀՀ 
կառավարութիւնը շահագրգռուած է ԱՄՆի հետ տնտե-
սական գործակցութեան զարգացմամբ եւ առեւտրա-
շըրջանառութեան ծաւալներու յաւելումով:  

Պրոք Պիրման նախ շնորհաւորած է Նիկոլ 
Փաշինեանը խորհրդարանական բարձր մակարդակի 
արտահերթ ընտրութիւններ իրականացնելուն համար 
եւ յաւելած. «Ինձ համար պատիւ է հանդիպել Ձեզ հետ՝ 
նշանաւորելու այս պատմական էջը Հայաստանի պատ-
մութեան մէջ: ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործա-
կալութիւնը պատրաստ է աշխատել կառավարութեան 
հետ՝ Հայաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտ-
ների առաւել հզօրացման, կոռուպցիայի դէմ պայքարի 
եւ առեւտրի ու ներդրումների խթանման բնագաւառ-
ներում»:

Հանդիպումին զրուցակիցները պայմանաւորուած 
են, որ  գործակցութեան ուղղութիւնները յառաջիկային 
կը յստականան ՀՀ կառավարութեան եւ ԱՄՆ ՄԶԳի 
հայաստանեան գրասենեակի քննարկումներուն:

0.1 տոկոսէն ալ պակաս չափով, ինչը կը նշանակէ, 
որ հաւասարութեան հասնելու համար կը պա-
հանջուի 108 տարի:

Սակայն տնտեսական հնարաւորութիւններու 
առումով խզումը կը մնայ ամենախնդրայարոյց 
բնագաւառը:

«Համաշխարհային առումով մենք կը տեսնենք, 
որ չունինք որեւէ երկիր մը, որ սեռերու միջեւ 
հաւասարութեան հասնէր՝ անկախ զարգացման 
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Նուցի Ագոնց 

Նուցի Ագոնց (ռում.՝ Nutzi Acontz, 19 Նոյեմբեր 
1894, Ֆոքշան – 19 Դեկտեմբեր 1957, Եասսի), 
ծագումով հայ ռումինացի նկարչուհի։

1931 թուականին կազմակերպուած է Ագոնցի 
առաջին անհատական ցուցահանդէսը։ Մասնակ-

ցած է Յունաստանի, Ֆրանսայի, Պուլկարիոյ մէջ 
կազմակերպուած ցուցահանդէսներու։ 1947 
թուականին Փարիզի մէջ կին նկարիչներու եւ 
քանդակագործներու 63րդ ցուցահանդէսին 
Ագոնցի գործերը դրուատանքի արժանացած են։ 
Գործերէն են «Բնանկար Թուլչէայի մօտ», «Լճա-
փին», «Քարհանք» երփնագիրերը։

1967 թուականին Եասսիի Արուեստի թանգա-
րանը կազմակերպած է Ագոնցի յետմահու ցու-
ցահանդէսը, որ 1968 թուականին կրկնուած է 
ՌՍՀ արուեստներու թանգարանին մէջ։

Ինչպէս յայտնած էինք, Երկուշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 
2018ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Արամ Ա. կաթողիկոսն ու Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը ներկայացնող պատ-
ւիրակութիւն մը Հայաստանի մէջ հանդիպում ունեցած 
էր Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի 
պաշտօնակատար վսեմաշուք Նիկոլ Փաշինեանի հետ 
ու շնորհաւորած նոր Ազգային ժողովի ընտրութիւնը։ 
Այս առիթով, Նորին Սրբութեան կողմէ պատուիրա-
կութիւնը պրն. Փաշինեանին նամակ մը յանձնած էր։

 Ստորեւ կը ներկայացնենք նամակը.
 Մեծայարգ
Տիար Նիկոլ Փաշինեան
Վարչապետի պաշտօնակատար
Հայաստանի Հանրապետութեան
Երեւան
 
Սիրելի՛ Պրն. Փաշինեան, 
Օր մը երբ Յիսուս իր աշակերտներուն հետ միասին 

լիճին միւս ափը կ՚անցնէր, զօրաւոր հով մը փոթորկեց 
լիճը, եւ ապա, ինչպէս Աւետարանը կ՚ըսէ, խաղաղութիւն 
տիրեց (Ղուկ. 8, 22-25)։ Անցնող ամիսներուն, մեր ժո-
ղովուրդը հայրենիքին կեանքին մէկ ափէն առաջ-
նորդեցիք միւս ափը։ Փոթորկեցաւ մեր կեանքի լիճը։ 
Սակայն, շնորհիւ մեր ժողովուրդի հաւատքին ու կամքին 
եւ ապա խորհրդարանական ընտրութեան՝ խաղաղու-
թիւն տիրեց Հայաստանէն ներս։ Ներկայ խաղաղութիւնը 
պէտք է ըլլայ մնայուն ու ամուր՝ հաստատուած «սիրոյ ու 
համերաշխութեան» զօրեղ հիմերուն վրայ։ 

Ջերմօրէն կ՚ողջունենք իր կեանքը յեղափոխելու մեր 
ժողովուրդին քաջութիւնն ու տեսլականը։ Ջերմօրէն կը 
շնորհաւորենք նաեւ Ձեր ընտրութիւնը։ Շուտով. եւ աւելի 
բարձր պատասխանատուութեամբ պիտի լծուիք հայ-
րենիքի ծառայութեան այնքան նուիրական առաքելու-
թեան։ Հայրենիքին ծառայելը գերազանցօրէն առաքե-
լութիւն է։ Այս համոզումէն մեկնելով, պիտի ուզէինք 
Ձեզի հետ բաժնել կարգ մը մտածումներ ու սպասումներ.

- Հայաստանի մէջ կատարուած յեղափոխութիւնը, 
իր էութեամբ, ժողովրդակեդրոն շարժում մըն էր։ Տա-
րիներու ընթացքին կուտակուած ժողովրդային ընդ-
վզըումը առիթ կը փնտռէր պայթելու։ Դուք այդ խայծը ու 
մղիչ ուժը հանդիսացաք։ Հետեւաբար, անհրաժեշտ է 
որ Ձեր հայրենակերտ առաքելութեան հիմքը, ուղղուա-
ծութիւնը ու նպատակը շարունակէ մնալ ժողովո՛ւրդը։ 
Արդարեւ, իսկական ղեկավարը ժողովուրդին հարազատ 
ծնունդն է ու հաշուետու է ժողովուրդին։ Ժողովուրդը 
մեծ ակնկալութիւններ ունի Ձեզմէ ու Ձեր կառավա-
րութենէն։

- Սպասելի է, որ Ձեր կառավարութիւնը կազմուած 
ըլլայ փորձառու, մասնագէտ ու մանաւանդ վստահելի եւ 
հայրենանուէր անձերէ։ Մօտիկ անցեալին կոռուպցիայի 
ու մենաշնորհներու գծով հայրենի ժողովուրդին ապրած 
դառն փորձառութիւնը, վստահաբար Ձեզ պիտի մղէ 
բարձրագոյն աստիճանի խստապահանջութիւն ցուցա-
բերել որեւէ ձեւի ու չափի արատաւոր երեւոյթներու 

նկատմամբ։ Օրէնքն ու արդարութիւնը պէտք է ըլլան 
բոլորէն վե՛ր ու բոլորի՛ն համար։

- Յեղափոխութիւնը իր աւարտին չէ հասած, պէտք է 
շարունակուի տարբեր ձեւաչափերով ու շեշտաւորում-
ներով՝ հայրենի կեանքի բոլոր մարզերէն ներս։ Ժամա-
նակն է, որ խօսքը գործի վերածուի եւ գործը դառնայ 
ծրագիր, գործընթաց, այնպիսի առաջնահերթութիւն-
ներու ճշդումով, որոնք ըլլան համահունչ ժողովուրդի 
կարիքներուն ու սպասումներուն եւ ներկայ պայման-
ներուն։

- Ակնկալելի է, որ պատասխանատուութիւնը, թա-
փանցիկութիւնը ու հաշուետուութիւնը դառնան Ձեր 
գլխաւորած կառավարութեան աշխատանքին հիմնա-
կան սկզբունքները։ Այս սկզբունքներն են, որոնք պիտի 
երաշխաւորեն իւրաքանչիւր նախարարութեան եւ 
կառավարութեան աշխատանքին որակը ու վստահե-
լիութիւնը։ Այս սկզբունքներն են, որոնք Ձեր իշխանու-
թիւնը գործնապէս պիտի դարձնեն ժողովուրդի՛ն 
իշխանութիւնը։

- Արտաքին ճակատին վրայ անկասկած որ Հայաս-
տանը պիտի յարաբերի ու գործակցի՝ մեկնելով իր 
ընդհանրական ու գերագոյն շահերէն։ Միաժամանակ, 
չենք կրնար անտեսել ընդհանրապէս ներկայ աշխարհին 
եւ յատկապէս Կովկասին առնչուած աշխարհաքաղա-
քական շահերուն հոլովոյթը։ Ներկայ ժամանակներու 
բազմաթիւ ու բազմազան տագնապներու ու մարտա-
հըրաւէրներու յորձանուտին մէջ թիավարելը, գիտե՛նք, 
դժուար է մեր փոքր երկրին համար։ Հետեւաբար, 
անհրաժեշտ է ըլլալ ճկուն ու զգօն մեր մօտեցումներուն 
մէջ։

- Արցախը, բնականաբար, պիտի դառնայ Ձեր 
օրակարգի գլխաւոր խնդիրներէն մէկը։ Ինչպէս ցեղաս-
պանութեան ճանաչման ու հատուցման, նոյնպէս Արցա-
խի ժողովուրդին ինքնորոշման եւ Արցախի ու Հայաս-
տանի Հանրապետութեան անվտանգութեան գծով մեր 
ողջ ժողովուրդին յստակ ու անսակարկելի կեցուածքը 
ծանօթ է Ձեզի։ Վստահ ենք, հետեւաբար, որ մեր 
ժողովուրդին կեցուածքին թարգմանը պիտի հանդի-
սանաք միջազգային շրջանակներէն ներս։

- Սփիւռքը, իր կարգին, սպասելի է որ առաջնահերթ 
տեղ գրաւէ Ձեր կառավարութեան որդեգրելիք 
աշխատանքային ծրագրին մէջ։ Շուրջ 25 տարիներու 
Հայաստան-Սփիւռք գործակցութիւնը, իր դրական թէ 
թերի երեսներով, հարկ է որ ըլլայ յուշարար ու ուղեցոյց՝ 
վերարժեւորումի ու վերակազմակերպումի ենթարկելու 
այս յոյժ կարեւոր բնագաւառը։ Արդարեւ, Սփիւռքի 
ամբողջական ու գործուն մասնակցութիւնը համահայ-
կական թեմաներու ու մարտահրաւէրներու քննարկման, 
համահայկական կառոյցներու ու մեքանիզմերու հաս-
տատումով, կրնայ մեծապէս նպաստել համահայկական 
մտածողութեան ձեւաւորման ու գործակցութեան զար-
գացման։ Նման աշխատանք մը կը նկատենք 
անյետաձգելի հրամայական. եւ նշեալ առաջադրանք-
ներու իրագործման մէջ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո-

ղիկոսութեան դերը՝ առանցքային։
- Նոր Ազգային ժողովի ընտրութիւնը, միջազգային 

վկայութեամբ մեր ժողովուրդին յաղթանակն է, ինչպէս 
նաեւ մեր Հանրապետութեան վարկ ապահովող 
ժողովրդավարութեան կոնկրետ արտայայտութիւն մը։ 
Ձեր առջեւ կը բացուի մեր ընդհանրական շահերու ու 
գերագոյն արժէքներու շուրջ մեր ժողովուրդին ներքին 
միասնականութիւնը ամրապնդելու հրամայականը։ 
Մեր սպասումն է, որ այլեւս բաժանարար լոզունգները 
եւ այլապէս բեւեռացումներ ու խրամատեր յառաջացնող 
մօտեցումները հեռանան մեր ժողովուրդի կեանքէն։ 
Անհրաժեշտ է բազմակարծութեան լայն տեղ տալ մեր 
քաղաքական մտածողութեան եւ ընդհանրապէս 
ազգային կեանքէն ներս, որպէսզի կարելի դառնայ մեր 
ժողովուրդին, Հայաստանի, Արցախի թէ Սփիւռքի մէջ, 
ողջ ներուժը ի սպաս դնել հայրենիքի հզօրացման եւ 
մեր գերագոյն իղձերու իրականացման։

Սիրելի՛ Պրն. Փաշինեան, 
Աւետարանով սկսանք մեր խօսքը, կ՚ուզենք Աւետա-

րանո՛վ վերջացնել։ Օր մը, Յիսուս իր աշակերտներուն 
ըսաւ. «Մարդիկ իմ մասիս ի՞նչ կ՚ըսեն…» (Մարկ. 8, 27)։ 
Յիսուս որ Աստուած է, իր երկրաւոր առաքելութեան մէկ 
հանգրուանին ուզեց իմանալ ժողովուրդին կարծիքը իր 
մասին։ Ահա Քրիստոսին պատգամը մեզմէ իւրաքան-
չիւրին, հոգեւոր թէ աշխարհական ղեկավարներուն, 
մեր ժողովուրդին ծառայութեան լծուած բոլոր կառոյց-
ներուն։ Ոեւէ ղեկավարի կամ կառոյցի յաջողութեան 
նախապայմանը ծանօթանալ է ժողովուրդին բազկե-
րակին՝ զինք մղելու ինքնաքննութեան։ Արդ, վստահ 
ենք, որ Ձեր յառաջիկայ գործունէութեան ընթացքին 
յաճախակի առիթներով պիտի դառնաք ժողովուրդին, 
ունենալու համար Ձեր ծառայութեան իրա՛ւ արժեւորումը։

Դա՛րձեալ կը շնորհաւորենք Ձեզ։ Նոր տարուան ու 
Աստուածայայտնութեան տօներու սեմին Ձեզի կը փո-
խանցենք Մեր հայրապետական օրհնութիւնը՝ մաղթե-
լով ամբողջական յաջողութիւն Ձեր հայրենանուէր 
առաքելութեան մէջ։

Հայրական ջերմ սիրով,
Աղօթարար՝

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ



¾ç 03âáñ»ùß³µÃÇ / 19.12.2018 

¶¾àð¶ ø¾úÞÎ¾ðº²Ü
§¼³ñÃûÝù¦-Ç ºñ¿ó ²ßË³ï³ÏÇó

ԱՐՄԷՆ ԻՒՐՆԷՇԼԵԱՆ

Երկրորդելով Դոկտ. Իւրնէշլեանի իւրաքան-
չիւր բառն ու միտքը տեղ կու տանք իր սրտցաւ 
պոռթկումին: Յուսալով, որ ան կը հասնի առ, 
որ անկ է: Մեզի համար ալ մեծ ցաւ էր երէկ 
իմանալ Օրդ. Ճանճանեանի մահուան գոյժը, 
նամանաւանդ իր ատենի ասպարէզին պատաս-
խանատուներուն կողմէ լքուած իրավիճակով:

«Խմբ.»

Անմետալ Մետալակիրը

Օտար Բարքեր

Օրիորդ Ճանճանեանն ալ գնաց անդենական:
Մահախօսական չէ ընելիքս: Վստահաբար 

վերջին վայրկեանին ինձմէ աւելի պերճախօսներ 
«գնա՛ մեռիր, եկու՛ր սիրեմ»-եան անուշ խօսքերով 
պիտի յիշեն ու դրուատեն իր տարիներու մանկա-
վարժական վաստակը Դարուհիէն եւ Կարմիր-
եանէն ներս, իբրեւ ուսուցչուհի եւ տնօրէնուհի: 
Արժան եւ իրաւ: Կ'ենթադրեմ, որ դամբանա-
խօսները «փափկանկատօրէն» լուռ անցնին անոր 
ապրած դառնութիւններուն վրայէն, թէեւ այդ 
փափկանկատութիւնը ուղղուած ըլլայ դառնութիւն 
պատճառողներուն, քան՝ դառնացողին: Եւ դառ-

Կոյրերու աշխարհէն...

Այս դէպքը պատահած է Աւստրալիոյ Քուինս-
լենտ շրջանին մէջ։ 32 տարեկան Սթեֆընի Էկնիու 
կ'ամուսնանայ 49 տարեկան Ռապի Քէմփպելի 
հետ։ Սթեֆընի տուներու առուծախով կը զբաղի, 
իսկ Ռապի ոստիկան է։ Սթեֆընի բաց աչքերով 
(տես նկարը) կոյր մըն է։

Հոս պէտք է նշենք, որ Սթեֆընի իր տեսողու-
թիւնը կորսնցուցած է 27 տարեկան հասակին՝ 
հազուադէպ հիւանդութեան մը պատճառով։ Անոնք 
գրեթէ դրացիներ եղած են, սակայն պաշտօնապէս 
իրար ծանօթացած են 2016 թուականին, խրախ-
ճանքի մը ընթացքին։

Մինչեւ հոս տարօրինակ ոչ մէկ երեւոյթ։ Շատ 
կոյրեր ամուսնացած են տեսողութեամբ օժտուած 

նութիւններուն վերջին հարուածը եղաւ քառաս-
նամեայ անբասիր ծառայութենէ ետք, պաշտօնէ 
արձակումը հանգստեան կոչումի օրինական տա-
րիքէն միայն 6 ամիս առաջ, անոր բոլոր հետե-
ւանքներով:

Անցնող տասնամեակը մեծաքանակ մետալա-
բաշխումի շրջան մըն էր: Լամբակ չմնաց, որ 
չզարդարուեցաւ: Յաճախ մեծարուեցան անար-
ժաններ, անտեսուեցան արժանիներ: Իսկական 
արժանիներէն էր նաեւ օրիորդ Ճանճանեանը:

Բարեբախտութիւն է, որ իր անձնական արժա-
նիքներուն գիտակից անձը, իր գործին արդիւնքէն 
գոհունակութիւն ապրող մարդը մետալամոլութենէ 
չի տառապիր: Անոր շքանշանը անտեսանելի, 
բայց ադամանդէն աւելի տոկուն է, այդ մետալը 
ազգային պազարին մէջ գին չունի, որովհետեւ 
վեր է փերեզակային չափանիշերէ: Այդ մետալը 
Սէրն ու Յարգանքն է, որ կը բխի սիրտերէ, 
հոգիներէ: Օրիորդ Ճանճանեան նախագահական, 
նախարարական, հայրապետական մետալներ 
չստացաւ, արժանապատւութեան գիտակցութեամբ 
մերժեց մետասաներորդ պահու մեծարանքի հան-
դիսութեամբ զինք սիրաշահելու փորձերը: Ինք 

պէտք չունէր մեծարուելու ու շքադրուելու, որով-
հետեւ արդէն զարդարուած էր իր աշակերտներուն 
Սիրով եւ Յարգանքով: Մե՛նք պէտք ունէինք զինք 
պատուելու, իրեն շնորհակալութիւն յայտնելու: 
Մե՛նք, ո՛չ ինք: 

Ուշ է այլեւս: 
Երթաս բարո՛վ, սիրելի՛ օրիորդ Ճանճանեան: 

Սերունդներ ՍԻՐՈՎ պիտի յիշեն քեզ:

մարդոց հետ եւ ընտանիք կազմելով ապրած են 
իրարու հետ, երկար տարիներ։

Սթեֆընիի եւ Ռապիի պսակադրութեան 
հրաւիրուած են 54 անձեր, որոնցմէ շատեր արա-
րողութեան ընթացքին կամաւոր կերպով փակած 
են իրենց աչքերը (տես նկարը) յատուկ սեւ կտաւէ 
ակնոցներով (blindfolds)։ Այս ժեսթ մըն է հարսին 
կուրութեան գիտակցելու եւ զգացնելու, թէ իրենք 
ալ կը միանան բաժնելու` անոր տեսնելու անկա-
րողութիւնը, չէ՞ք խորհիր:

Այս երեւոյթէն հետեւելով կ'ուզեմ իմ անձնական 
կարծիքս յայտնել եւ թողուլ ընթերցողի հայե-
ցողութեան՝ ընդունելու զայն եւ կամ մերժելու։ Ես 
կը հաւատամ, որ օտարները աւելի ատակ են 
ընդունելու իրենց տկարութիւնները եւ այդպէս 
շարունակելու իրենց կեանքը՝ առանց ազդուելու 
ուրիշներու դրական կամ բացասական կեցուածք-
ներէն, չէ՞ք խորհիր:

Հայկական մեր ընկերային կեանքէն, մարմնա-
կան եւ կամ մտային տկարութիւն ունեցող երեխա-
ները միշտ ալ մեկուսացած մնացած են եւ դարձած 
են գութի առարկայ, գէթ Միջին Արեւելքի մէջ։ 
Եղբայրս անոնցմէ մին է։ Սակայն Ամերիկայի մէջ 
նոյն այդ երեխաները ընդունուած են մեր ընկե-
րային կեանքին մէջ եւ դարձած են արդիւնաբեր 
անդամներ։ Մօրաքրոջս զաւակը անոնցմէ մին է։ 
Արեւելքի եւ Արեւմուտքի բարոյական ըմբռնում-
ներուն արդիւնքն է սա իմ համեստ կարծիքով:   

Ուսուցիչի մը ձախաւերութիւնը...
Այս դէպքը պատահած է Գալիֆորնիոյ Վայս-

ելիա քաղաքին մէջ։ Արդարեւ, այդ քաղաքի երկ-
րորդական վարժարանի քիմիաբանութեան 52 
տարեկան  ուսուցչուհին՝ Մարկարէթ Կիսզինկըր 
անունով (տես նկարը), դասաւանդութեան ըն-
թացքին գործած է տարօրինակ արարք մը, որ 
պատճառ դարձած է իր ձերբակալութեան։ Հիմա 
թոյլ տուէք, որ բացատրեմ։

Միացեալ Նահանգներու մէջ ուսուցիչները, 
ըստ օրէնքի կանոնագրութեան, չեն կրնար իրենց 
աշակերտները վարկաբեկել եւ ոչ ալ կրնան անոնց 

վրայ ձեռք բարձրացնել, ինչ յանցանք ալ գործած 
ըլլան անոնք։ Ուսուցիչը պէտք է համբերատար 
ըլլայ եւ հանդուրժող՝ աշակերտներու սխալ 
արարքներուն։

Վերոյիշեալ մեր ուսուցչուհին, ուրեմն, դասա-
րանին մէջ, մինչ ազգային քայլերգը կը հնչէր, կը 
խուզէ աղջիկ աշակերտի մը մազերը: Ըստ տուեալ-
ներու՝ խնդրոյ առարկայ ուսուցչուհին խիստ 
վշտացած է, երբ աշակերտներուն քննութեան 
հարցումներու տրցակէն մին անհետացած է։ Ուս-
տի, իր բարկութիւնը փարատելու համար ան 
դիմած է վերոյիշեալ խոտոր քայլին։

Սակայն, ըստ քաղաքի ոստիկանութեան, Մար-
կարէթ Կիսզինկըրի վերոյիշեալ ձախաւերութիւնը 
առաջինը չէ։ Ան ասկէ առաջ երկու անգամ՝ 2007-
ին եւ 2016-ին, նմանօրինակ յանցանք գործելով 
պատճառ դարձած է, որ ուսուցչութեան իր 
արտօնագիրը «կախակայուի»։ Իսկ այս անգամ, 
անոր երաշխաւորագիրը եղած է 100,000 տոլար։

Այսուհանդեևձ, իր աշակերտներէն մին 
պաշտպանած է զինք՝ ըսելով, որ ան ընդհանրապէս 
ազնիւ եւ սիրալիր նկարագիր մը ունի եւ միշտ 
ժպտուն է ու խնդումերես։ Այս հարցով, ան մեր 
գիտցած ու սիրած տիկին Կիսզինկըրը չէ երբեք։ 

Իսկ անոր ամուսինը, երբ տեղեակ դարձած է 
դառն իրողութեան, շատ զարմացած է ու խստիւ 
շփոթած, թէ իր կողակիցը կրնա՞յ նման արարքի 
մը մէջ գտնուիլ։     
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³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²É ²ÛÝ (²Ø¾) ¬ ÂÇÙ àõ»ÉÇÝÏÃÁÝ (àíÏÇ³ÝÇ³) 3¬3 ïáõ·©4¬3
ÆëÏ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (²ëÇ³) ¬ Îáõ³ï³É³Ë³ñ³ (Î»¹ñ©²Ù©) 3¬2
ÏáÉ»ñ©Ü³Ï³ùÇ 49« ê»ñÅÇÝÇû ïáõ·©69« ²å¿ 84 ¬ ¼³ÉïÇí³ñ 3« È©êÇÉí³ 

ëË³É©90+4
¬ ²É Â³ñ³ÅÅÇ (²÷ñÇÏ¿) ¬ ²É ²ÛÝ (²Ø¾) 0¬3
ÏáÉ»ñ©Ø©²ÑÙ³ï 2« Ð©¾É Þ³Ñ³Ã 16« ä©ØáÑ³ÙÙ³ï 60
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ²É ²ÛÝ (²Ø¾) ¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (Ð³ñ©²Ù»ñ©)
¬ ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (²ëÇ³) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (ºõñáå³

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ ê»õÇÛ³ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 16¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 2¬3
ÏáÉ»ñ©ü©ø³É»ñû 57« ê³áõÉ ëË³É©63 ¬ ø³ÉÇÝÇã 26« ÎñÇ½Ù³Ý ïáõ·©45+1« 80
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ è³Ûû ì³Û»ù³Ýû 1¬0
ÏáÉ©ø©ä»Ý½»Ù³ 13« ÷áË©È©ì³ëù¿½
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ÄÇñáÝ³ 2¬0« ÏáÉ»ñ©ä³Ý»Ï³ ïáõ·©55« ê³ñ³åÇ³ 64
¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0¬5
ÏáÉ»ñ©êáõ³ñ¿½ 35« Ø»ëëÇ 43« 47« 60« öÇù¿ 88
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 34 Ï¿ï 46¬19« 2¬ê»õÇÛ³ 31 Ï¿ï 29¬16« 3¬²ÃÉ»ÃÇùû 

Ø³ïñÇï 31 Ï¿ï 24¬12« 4¬è¿³É Ø³ïñÇï 29 Ï¿ï 24¬19£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÈÇíÁñ÷áõÉ Ú³ÕÃ»ó ºáõÝ³ÛÃÁïÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 17¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 

³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ¾íÁñÃÁÝ 3¬1
ÏáÉ»ñ©Î©Ê»ëáõë 22« 50« êÃÁñÉÇÝÏ 69 ¬ ø³ÉíÁñÃ¬ÈáõÇÝ 65
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ äÁñÝÉÇ 1¬0« ÏáÉ©¾ñÇùëÁÝ 90+1« ÷áË©ø¿ÛÝ
¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ ¬ â»ÉëÇ 1¬2
¬ ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ ¬ ²ñë»Ý³É 3¬2
ÏáÉ»ñ©ÆÝÏ½ 20« 44« úëÃÇÝ 85 ¬ ØËÇÃ³ñ»³Ý 28« 53
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 3¬1
ÏáÉ»ñ©Ø³Ý¿ 24« Þ³ùÇñÇ 73« 80 ¬ ÈÇÝÏ³ñï 33
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 45 Ï¿ï 37¬7« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 44 Ï¿ï 48¬10« 

3¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 39 Ï¿ï 31¬16« 5¬²ñë»Ý³É 34 Ï¿ï 37¬23« 6¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©26 Ï¿ï 
29¬29£  

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
üÆü²¬Æ ²ÎàôØ´Üºðàô ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 18£30 ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (²ëÇ³) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (ºõñáå³)
²Ü¶ÈÆàÚ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñë»Ý³É (5) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3)
Ä³ÙÁ 21£45 â»ÉëÇ (4) ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ (11)
¶ºðØ²ÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 16¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 Þ³Éù¿04 (13) ¬ ä³Û¿ñ È»í»ñùáõ½ÁÝ (11)
Ä³ÙÁ 21£30 ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (3) ¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ (4)

üð²Üê²ÚÆ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£45 ²ÙÇ³Ý (17) ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (3)
Ä³ÙÁ 22£05 úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û (6) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (9)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 18£00 î»÷áñÃÇíû ²í¿ß (14) ¬ Þ³í¿ß (18)
Ä³ÙÁ 21£30 ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (2) ¬ èÇû ²õ¿ (6)
Ä³ÙÁ 22£45 ØáÝÃ³É»Ïñ¿ (´©¸³ë©) ¬ ä»ÝýÇù³ (4)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî²Î²Ü Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 èáï³ Ö¿Û êÇ ø»ñùñ©(´©) ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 21£45 ê»ÉÃÇù (3) ¬ Ø³ïÁñáõ¿É (9)
Ä³ÙÁ 21£45 ÐÇåÁñÝÇÁÝ (8) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (1)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ 28¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 03£00 Ø³Û³ÙÇ ÐÇÃ (9) ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (10)
Ä³ÙÁ 05£30 Èáë ²Ý×»É»ë øÉÇ÷Áñ½ (5) ¬ î³É³ë Ø»íñÇùë (8)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ 13¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£15 î³ññáõë³ù³ý³ (16) ¬ Ä³ÉÏÇñÇë ø³áõÝ³ë (10)
Ä³ÙÁ 21£45 ²ñÙ³ÝÇ ØÇÉ³Ý (7) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (8)
Ä³ÙÁ 22£00 è¿³É Ø³ïñÇï (2) ¬ ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë ²Ã¿Ýù (6)
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 11£00 àÉáñ³í³Ûñ¿çù¬ê³³Éå³Ë« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 12£00 àÉáñ³í³Ûñ¿çù¬ì³É Î³ñï»Ý³« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ðáõ÷ëÇ ²é³çÇÝ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

ä³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ïÕáó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 6¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ðáõ÷ë 68¬77
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©²ÉÇ Ð³Ûï³ñ 18 Ï¿ï 15 éÇå 4 ÷áË 6 Ãû ¬ àõÇÉÇ 

àõáñÁÝ 19 Ï¿ï 1 éÇå 10 ÷áË 1 ëÃÇÉ 6 Ãû 
¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 62¬69
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©Ô³ëë³Ý ÜÁÑÙ¿ 14 Ï¿ï 8 éÇå 5 ÷áË 2 ëÃÇÉ 5 Ãû ¬ 

²ÙÇñ ê³áõï 14 Ï¿ï 3 éÇå 5 ÷áË 7 ëÃÇÉ 1 Ãû£
¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ Þ³ÝíÇÉ 76¬68
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©Ø³ÛùÁÉ ¾ý»åñ³ 27 Ï¿ï 7 éÇå 1 ÷áË 3 ëÃÇÉ 3 Ãû 
¬ îáõ¿ÛÝ Ö¿ùëÁÝ 19 Ï¿ï 4 éÇå 1 ÷áË 5 ëÃÇÉ 5 Ãû 
¬ ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ ÐÇùÙ¿ 71¬63
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©Ø³ñí¿É Ð»ñÇë 29 Ï¿ï 6 éÇå 4 ÷áË 4 ëÃÇÉ 3 Ãû 
¬ ø¿³Ýû öáëÃ 16 Ï¿ï 12 éÇå 1 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 Ãû
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þ³ÝíÇÉ 4 Û³ÕÃ© ¬ 2 å³ñï©« 2¬ä¿ÛñáõÃ 4 ¬ 2« 3¬Ð©Ø©À©Ø© 4 ¬ 1« 

4¬èÇ³ïÇ 4 ¬ 1£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÎÇÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ð©Ø©À©Ø© ºõ èÇ³ïÇ ²é³Ýó ä³ñïáõÃ»³Ý
ä³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÏÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ãáñë Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù 

»ñÏáõ ËáõÙµ»ñª §Ð©Ø©À©Ø© ²ÝÃÇÉÇ³ë¦ »õ §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ ï³Ï³õÇÝ 
å³ñïáõÃÇõÝ ã»Ý Ïñ³Í£ âáññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ¾ÝÁñ×Ç ¬ Ðáõ÷ë 59¬52« ¬ ä¿ÛñáõÃ 1875 ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 31¬78
¬ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÝ ¾É üÇÉ 59¬58
¬ Ð©Ø©À©Ø© ²ÝÃÇÉÇ³ë ¬ ²É Þ³åÇå¿ 114¬29

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ð»ñáëÝ»ñÁ Ø»½Ç Ð»ï, Ø»ñ ÎáÕùÇÝ...

¸»Ïï»Ùµ»ñ 14ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý ÏáõÉïáõñ³ÛÇ »õ ë÷áñÃÇ 
å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÙÇçáó³éáõÙ-Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ 
áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³ÏÝ³Í³ÉÇ ËáÝ³ñÑáõÙáí áõ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ: ÐÐ 
½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñáõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, µ³½Ï³Ù³ñïÇ ³ßË³ñÑÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ËáÛ»³Ý, 
‹‹¸Çõó³½Ý³·Çñù››Ç Ñ»ñáë ê³ñ·Çë êï»÷³Ý»³ÝÁ ëå³ëáõ³Í ÑÇõñ ¿ ³Ù¿Ýáõñ, 
Û³ïÏ³å¿ë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ùûïª ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ, áñáÝù Ù»ñûñ»³Û 
å³ïÙáõÃ»³Ý ù³éáõÕÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ ÷Ýïé»Ý Çñ»Ýó Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ñ»ñáëÁ. 
… áõ ³Ûëûñ Ñ³Ý¹Çå»ó³Ý ²Üàð:

ÐüÎêäÆÇ ü¸²î µ³ÅÝÇ ýÇ½Çù³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ »õ Ï³½Ù³ËûëáõÃ»³Ý 
³ÙåÇáÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ, áñáõÝ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý 
Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñª èáÙ³Ý ¶¿áñ·»³ÝÁ, ²ñß³Ï ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, ÈÇå³ñÇï 
Ø»ÉùáÝ»³ÝÁ, Ü³ñ»Ï Ðáí¿»³ÝÁ, áÕçáÛÝÇ ËûëùÁ ³ñï³ë³Ý»ó ÐüÎêäÆÇ Ý³-
Ë³·³Ñ, ÷ñáý¿ëáñ ì³Ññ³Ù ²é³ù»É»³ÝÁª Ý³Ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí 
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõÝ ÙÇçáó³éáõÙÇÝ Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ýß»ó, áñ 
³ÝáÝù ³ÛÝ Ù³ñ¹áóÙ¿ »Ý, áñ Û³çáÕ³Í »Ý Ï»ñï»É Ñ³Ûáõ ½ÇÝáõáñÇ, Ñ³Ûñ»ÝùÇ 
å³ßïå³ÝÇ Ñ½ûñ Ï»ñå³ñ, áñ Ù»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ ÏÁ å³ñï³õáñ»óÝ¿ 
»ñµ»ù ãÙáéÝ³É Ù»ñ Ñ»ñáë³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ: ì. ²é³ù»É»³ÝÇ Ëûëùáíª 
ÑÇÙÝ³ñÏÁ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ïÇñáÛÃÇÝ Ù¿ç Ùßï³å¿ë ÏÁ Ó·ïÇ Ù³ñï³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï íÇñ³õáñáõÙ ëï³ó³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ³éÝ»É Çñ 
Ñá·³ÍáõÃ»³Ý ï³Ï: ‹‹¼ÇÝáõáñ-Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ Ñá·³ÍáõÃ»³Ý áõ ³ç³ÏóáõÃ»³Ý 
å³Ï³ë »ñµ»ù å¿ïù ã¿ ½·³Ý: Ø»Ýù ³É Ù»ñ ·áñÍáí ÏÁ ÷áñÓ»Ýù ÷áË³¹³ñÓ»É 
³ÛÝ ÝáõÇñáõÙÁ, ½áñ ïÕ³Ý»ñÁ óáõó³µ»ñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áõ ÅáÕá-
íáõñ¹ÇÝ››,- ß»ßï»ó  ²é³ù»É»³ÝÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ¼àô Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê³ñ·Çë êï»÷³Ý»³ÝÇ ³é³ç³ñÏáí 
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ ÙÇçáóáí:

ÐÐ äÜ §Ø³ñß³É ´³Õñ³Ù»³Ý¦ Ù»ï³Éáí, Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ 
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù»ï³ÉÝ»ñáí å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ê³ñ·Çë êï»÷³Ý-
»³ÝÁ å³ïÙ»ó Çñ ³Ýó³Í áõÕÇÇÝ, Ù³ñ½³Ï³Ý áõ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 
Ù³ëÇÝ, Ý»ñÏ³Û³óáõó Ñ»ñáë³óÙ³Ý áõ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý Çñ µ³Ý³Ó»õÁ:

²åñáÕ áõ ³åñ»óÝáÕ ê³ñ·ÇëÁ Ý»ñÏ³Ý»ñáõ ËÝ¹ñ³Ýùáí å³ïÙ»ó ë³Ñ-
Ù³Ý³ÛÇÝ Ù³ñï»ñáõÝ Çñ»Ý Ñ»ï å³ï³Ñ³Í ¹¿åùÇ Ù³ëÇÝ: ‹‹2014 Ãáõ³Ï³ÝÇ 
ÚáõÉÇë ³ÙÇëÝ ¿ñ, ë³ÑÙ³ÝÇÝ ïÇñáÕ Çñ³íÇ×³ÏÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ É³ñáõ³Í ¿ñ: 
ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç Ë³÷³Ý³ñ³ñ³Ï³Ý 
ËáõÙµÁ Û³ñÓ³ÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ¿ñ Ù»ñ ¹Çñù³å³Ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÝ 
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: Â¿»õ Ù»ñ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ »ï ÙÕ³Í ¿ÇÝ ÃßÝ³ÙÇÝ, µ³Ûó 

ã¿½áù ·ûïÇÇÝ Ù¿ç íÇñ³õáñ ½ÇÝÁÝÏ»ñ áõÝ¿ÇÝù: ºë ÇÙ ËáõÙµÇë Ñ»ï ëï³ó³Û 
½ÇÝùÁ ã¿½áù ·ûïÇ¿Ý ¹áõñë µ»ñ»Éáõ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÇõÝ: ²Ù¿Ý µ³Ý ß³ï µ³ñ¹ 
¿ñ: î³ñ³ÍùÁ ³Ï³Ý³å³ïáõ³Í ¿ñ, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³¹³ñÓ ×³Ùµ³Û ãÏ³Û, »ñµ 
íÇñ³õáñ ÁÝÏ»ñ áõÝÇë: è³½Ù³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ Ï³ï³ñ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï áïù»ñáõë 
ï³Ï å³ÛÃ»ó³õ ³Ï³ÝÁ, íÇñ³õáñáõ»ó³Û, ÏáñëÝóáõóÇ »ñÏáõ áïùë »õ ³ç Ó»éùë››- 
å³ïÙ»ó ³Ý:

Êûë»Éáí ½ÇÝùÁ ãÁÝÏ×³Í µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝª ê³ñ·ÇëÁ Áë³õª ³ÝÝÏáõÝ 
Ñ³õ³ïùÝ ¿, áñ û·Ý³Í ¿ í»ñ³·ïÝ»Éáõ áõÅÝ áõ ïáÏáõÝáõÃÇõÝÁ, ÁÝï³ÝÇùÝ áõ 
½³õ³ÏÝ»ñÁ ³å³õ¿Ý »Õ³Í »Ý Í³Ýñ ûñ»ñáõÝ, ³ÝÍ³ÝûÃ Ù³ñ¹áó áõß³¹ñáõÃÇõÝÝ 
áõ ç»ñÙ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ áõÅ áõ Ï»³Ýù ïáõ³Í »Ý ³Ù¿Ý, ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý:

¼ÇÝáõáñ³Ï³ÝÇ ³ãù»ñÝ ³É ÏÁ å³ïÙ»Ý Çñ ³åñáõÙÝ»ñáõÝ »õ ¹Åáõ³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ áõ Ï'Áë»Ýª ÃáõÉÝ³Éáõ Çñ³õáõÝù ãÏ³Û:

ê³ñ·Çë êï»÷³Ý»³ÝÇ ûñÇÝ³ÏÁ ³åñÇÉ»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ í»ñçáÛÃÝ»ñ 
ÏáñëÝóáõó³Í ß³ï »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ á·»ßÝãáÕ áõ Ûáõë³¹ñáÕ ¿£ Â»ñ»õë 
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý å³Ñ ÙÁ ÁÝÏñÏ³Í Ù³ñïÇÏÁ µáõé ÙÁ ¹³éÝ³Û, µ³Ûó Û»ïáÛ 
Ï'Áë¿ª ï»ëª ÇÝãå¿ë ÏÁ ù³É¿… »ë ³É ÏñÝ³Ù:

Ø³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÇõÝÁ Ï»³ÝùÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ áõÕÇÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ¹³ñÓáõó³Í 
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ å³ïÙ»ó Ý³»õ, áñ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Éáõñç, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý 
Ï»ñåáí ½µ³Õ³Í ¿ Í³Ýñ³Ù³ñïáí: ìÇñ³õáñáõÙ ëï³Ý³É¿ »ïù, ë³Ï³ÛÝ, 
ëÏë³õ Ï»³ÝùÇ áõñÇß ÷áõÉ ÙÁ, Ýáñ ×³Ùµ³Û ÙÁ ³õ»Éó³õ, ÇÝãÁ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ 
Ù³ñ½³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ Ï³å»ó µ³½Ï³Ù³ñïÇ Ñ»ï: êÏë³Ý ³ÝÝ³Ñ³Ýç 
Ù³ñ½áõÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ï³ñµ»ñ ³é³çÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ÙÇÝã»õ áñ 
³ßË³ñÑÇ ·³õ³ÃÁ Ýáõ³×áõ³Í ÁÉÉ³ñ:

Üå³ï³Ï³¹ñáõ»Éáí ß³ñáõÝ³Ï»É Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ áõ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ·ñ³Ý-
ó»É Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý Ù¿çª µ³½Ï³Ù³ñïÇ ³ßË³ñÑÇ ÏñÏÝ³ÏÇ ³ËáÛ»³ÝÁ 
í»ñç»ñë ÑÇÙÝ³Í ¿ ÐÐ Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃ»³Ý ý»ï»ñ³ëÇáÝ, áõñ 
Ï³Ù³õáñáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùáí ³Ù¿Ý ÇÝã åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ½³ñ·³óÝ»Éáõ 
Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù³ÛÇÝ Ù³ñÙÝ³ÏñÃáõÃÇõÝÁª ã³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí áñ»õ¿ Ù³ñ½³Ó»õ:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇ ³õ³ñïÇÝ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ êï»÷³Ý»³ÝÁ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ, Ù³ë-
Ý³õáñ³å¿ë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Ù³ÕÃ»ó É³õ áõ åÇï³ÝÇ Ù³ñ¹ ÁÉÉ³É, Ý»ñ¹ñáõÙ 
áõÝ»Ý³É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ µ³ñûñáõÃ»³Ý, ãïñïÝç³É ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý, ÁÉÉ³É 
Ñá·Çáí áõÅ»Õ: ìëï³Ñ  ¿, áñ áñ»õ¿ ËáãÁÝ¹áï Ï³ñ»ÉÇ ¿ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É:

Èáõë³ÝÏ³ñÝ»ñÁª ÈÇÉÇÃ ØÏñïã»³ÝÇ

¶àÐ²ð Øàôð²¸º²Ü
§¼³ñÃûÝù¦Ç ºñ»õ³ÝÇ ²ßË³ï³ÏÇó
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ºë µ³õ³Ï³Ý ¹ñ³Ù áõÝ»ó³Û, í³ñå»ïÇë 
Ù¿ÏÑ³ïÇÏ ³ÕçÏ³Ý Ñ»ï Ýß³Ýáõ»ó³Û »õ ³å³ 
³ÙáõëÝ³ó³Û: ÐÇÙ³ ½³ï ïáõÝ áõÝÇÝù, ß³ï 
ëÇñáõÝ ³ÕçÇÏ ÙÁÝ ¿: Ð³Ý·Çëï »Ýù...: ²Ûë 
³Ù¿ÝÁ ù»½Ç ÏÁ å³ñïÇÙ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ »Õµ³Ûñë¦:

²Ûëå¿ë å³ïÙ»É¿ Û»ïáÛ, ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ ¹ñ³-
Ù³å³Ý³ÏÁ µ³ó³õ, áõ½»ó ÇÝÍÇ Ñ³ñÇõñ³õáñ 
áëÏÇÝ»ñ ï³É...: ºë µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë Ù»ñÅ»óÇ, 
Áë»Éáí Ã¿ Ùûñ»Õµ³Ûñë ³Ù¿Ý ³ï»Ý ÇÝÍÇ ¹ñ³Ù 
ÏÁ ÕñÏ¿ »ë µ³ÝÇ ÙÁ å¿ïù ãáõÝÇÙ, µ³Ûó ù³ÝÇ 
áñ Ý»ÕáõÃÇõÝ ù³ß»Éáí ³Ûë ïáåñ³ÏÁ µ»ñ³Í ¿ª 
ëÇñáí åÇïÇ ÁÝ¹áõÝÇÙ, áñå¿ë½Ç »ï ï³Ý»Éáõ 
Ý»ÕáõÃÇõÝ ãù³ß¿:

ÆÝù Ëáëï³ó³õ Û³×³Ë ½Çë ³Ûó»É»É: ´³Ûó 
³ïÇÏ³ Ù»ñ ³é³çÇÝ »õ í»ñçÇÝ ï»ëáõÃÇõÝÁ 
»Õ³õ: â»Ù ·Çï»ñ Çñ»Ý Ç±Ýã å³ï³Ñ»ó³õ: ºë 
Ç°ñ Ñ³ëó¿Ý ãáõÝ»Ý³Éáõëª ãÏñó³Û ½ÇÝù ÷Ýïé»É: 
Ú³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë ÙÇßï ÏÁ ÛÇß»Ù Çñ ³½ÝÇõ Ñá·ÇÝ 
»õ Ù³ùáõ¯ñ Ñ³°Û ÙÝ³Éáõ Ó·ïáõÙÁ:

1921ÇÝ ³Ù³éáõ³Ý í»ñç³õáñáõÃ»³Ý, Ñ³-
Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ëÏ³áõïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ÇñÁ 
½ûñ³í³ñ ëÁñ èáåÁñÃ ä¿ÛïÁÝ ö³áõÁÉÁª ³ÛÝ 
Å³Ù³Ý³Ï Ù³ñï³Ý³õÇ ÙÁ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ 
Íáí³Ï³É, äáÉÇë ³Ûó»É»ó: Æ å³ïÇõ Çñ»Ý ÙÇ-
ç³½·³ÛÇÝ ïáÕ³Ýóù ÙÁ Ï³ï³ñ»óÇÝù, áñáõÝ 
Ù»°Ýùª ¶áõÉ»ÉÇÇ áñµ»ñë ³É Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ýù, 
Ù»ñ Ë»Õ×áõÏñ³Ï ½·»ëïÝ»ñáíÁ »õ Ù»ñ áÕáñ-
Ù»ÉÇ ÷áÕ »õ ÃÙµáõÏÝ»ñáíÁ: ´³Ûó ½ûñ³í³ñÇÝ 
³ãù¿Ý ã¿ñ íñÇå³Í Ù»ñ Ï³ï³ñ»³É Ù³ñ½áõ³Í, 
ÇëÏ³Ï³Ý ëÏ³áõïÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ »õ Ù»½Ç 
Ù»Í³å¿ë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³÷³ù Û³Ûï-
Ý³Í ¿ñ Ù»½Ç ³Ûó»É»É...: Èáõñ Ñ³ë³õ áñ ½ûñ³-
í³ñÁ Ï¿ëûñ¿Ý Û»ïáÛ Çñ ëå³Û³ÏáÛïáíÁ Ù»½Ç 
åÇïÇ ³Ûó»É¿: Ø»ñ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËÙµ³å»ïÁª 
äñ. ÖáÉáÉ»³Ý, Ù»½Ç ÙÇù³ÝÇ ÷áñÓ»ñ Ï³ï³ñ»É 
ïáõ³õ. Ý³Ëª ëáõÉÇãÇÝ Ó³ÛÝÇÝ íñ³Û, ß³ñùáí B. 
P.ª ä¿ÛïÁÝ ö³áõÁÉÇÝ ëÏ½µÝ³ï³é»ñÁ Ï³½Ù»É, 
Û»ïáÛª ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ù³ñßÁ »ñ·»É »õÝ. »õÝ.:

Ä³ÙÁ ×Çßï 2ÇÝ Ñ³ë³Ýª Ù³ñï³Ý³õÇÝ Ù³-
ÏáÛÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç É»óáõ³Í ÇÝù »õ Çñ ëå³Û³ÏáÛïÁ: 
Ð³½Çõ ¹³ñå³ëÁ Ñ³ë³Íª ëÏ³áõï å³Ñ³ÏÁ 
ëÏë³õ Ï³ï³ñ»³É ³ùÉáñÇ Ó³ÛÝáí ÏáõÏáõÉÇ-
ÏáõÏáõ »ñ·»É: ´áÉáñÁ Ååï³¹¿Ù ëÏë³Ý Ùáõïù 
·áñÍ»É: êñ³ÑÇ ÙáõïùÇÝª ß³Ý Ñ³ãáó Éëáõ»ó³õ: 
ºñµ ¹áõñëÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï µ³ÏÁ »É³Ý Ï³ïáõ ÙÁ 
ëÏë³õ ÙÉ³õ»É... µáÉáñë óñáõ³Í íÇ×³ÏÇ Ù¿ç 
¿ÇÝù: êáõÉÇãÇÝ ³é³çÇÝ Ó³ÛÝÇÝª »ñÏí³ÛñÏ»³ÝÇ 
Ù¿ç Ï³½Ù»óÇÝù B. P.ª ½ûñ³í³ñÇÝ ³Ýáõ³Ý 
ëÏ½µÝ³ï³é»ñÁ, ³å³ ¹ñûß³ÏÝ»ñÁ å³ñ½»É¿Ý 
Û»ïáÛ µáÉáñë ³Éª 1450 ïÕ³Û ëÏ³áõï, å³ï-
ñ³ëï Ï»ó³Íª ï³ëÝ»³ÏÝ»ñÁ »ï»õ, ³é³çÝáñ¹-
Ý»ñÁ ³éç»õ, ëÏë³Ý »ñ·»É ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý Ù³ñßÁª 
God save our grace kingÁ, ³å³ª §Ø»ñ 
Ð³Ûñ»ÝÇù¦Á µ³ñ»õÇ Ï»ó³Í: Æñ»Ýù »õë, Ù»½Ç 
Ñ»ï µ³ñ»õÇ Ï»ó³Ý Çñ»Ýó »õ Ù»ñ Ù³ñß»ñÁ 
»ñ·áõ»Éáõ å³Ñ»ñáõÝ: ²å³ ½ûñ³í³ñÁ ëÏë³õ 
Í³Ûñ¿ Í³Ûñ ³ãù¿ ³ÝóÁÝ»É µáÉáñ ëÏ³áõïÝ»ñÁ 
áñáÝù å³ïñ³ëï Ï»ó³Í ¿ÇÝ: ºñµ ÇÙ ËÙµ³Ïë 
Ñ³ë³õ áõñ »ë áñå¿ë ³é³çÝáñ¹ ³éç»õÁ Ï»ó³Í 
¿Ç å³ïñ³ëï íÇ×³ÏÇ Ù¿ç, Çñ ·³õ³½³ÝÇÝ 
Í³ÛñÇ ëáõ°ñ »ñÏ³ÃÁ ÏáÕë ÙËï»ó: ºë ³Ýß³ñÅ, 
ù³ñ¿ ³ñÓ³ÝÇ ÙÁ å¿ë ÙÝ³óÇ: Þ³ñáõÝ³Ï»ó Çñ 
×³Ù÷³Ý »ñµ å³ïñ³ëïÇ Å³ÙÁ í»ñç³ó³Í »õ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ñ³Ý·ÇëïÇ ëáõÉÇãÁ ÑÝã³Í ¿ñ, »õ ³Ý ¹³ñÓ»³É 
ÇÙ ³éç»õ¿ë Ï'³ÝóÝ¿ñ, »ë Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ ·³õ³-
½³Ýë í»ñóÝ»Éáí ½ÇÝù Ñ³ñáõ³Í»Éáõ Ï»ñå³-
ñ³ùÁ ³éÇ. ÇÝù ÛÇß»ó »õ Ååï³ó: Ð³ñóáõóª 
³Ý·É»ñ¿Ý ·Çï»±Ù: ÀëÇ ùÇã ·Çï»Ù...: Àë³õª 
ß³ï áõñ³Ë ¿, ³ÝáõÝë Ñ³ñóáõó: ºñµ ÇÙ³ó³õ 
áñ ÇÙ ³ÝáõÝë ³É Ç°ñ ³ÝáõÝÇÝ å¿ë ¿, Ååï³Éáí 
Áë³õ. §Ù»Ýù »ñÏáõùë ³É »Õµ³ÛñÝ»ñ »Ýù...¦: 
²å³ª Ù»ñ ËÙµ³å»ïÁ µáÉáñÇÝ ½³ï ½³ï µ³-
ñÇ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»ó, Ç Ù³ëÝ³õáñÇ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý 
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý µ³½ÙÇóë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ 
Û³ÛïÝ»ó, Ã¿ª ³Ûë ÁÝ¹³ñÓ³Ï ß¿ÝùÁ ³Ý·ÉÇ³óÇù 
·ñ³õ»Éáí Ù»ñ áñµ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ áñµ³ÝáóÇ 
í»ñ³Í»óÇÝ: êÏë³Ýù ß³ï Ï³ï³ñ»³É ïáÕ³Ýóù 
ÙÁ Ï³ï³ñ»É. Ù»ñ ÷áÕÇÝ »õ ÃÙµáõÏÇÝ ÑÝãÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ã³÷ áïù»ñáõ Ù¿Ï ½³ñÏÇÝ 
Ó³ÛÝáí ÑÇ³óáõóÇÝù ½Çñ»Ýù:

²Ù¿ÝùÝ ³É ·á°Ñ ÙÝ³óÇÝ, ³å³ íñ³ÝÝ»ñ 
É³ñ»óÇÝù, Ïñ³Ï í³é»Éáí Ã¿Û »õ ù³ù³û ÑÇõñ³-
ëÇñ»óÇÝù, µáõñ·»ñ Ï³½Ù»óÇÝù, ½³Ý³½³Ý 
ï»ë³ÏÇ ñÇÃÙÇù Ù³ñ½³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»óÇÝù 
»õ ½áõ³ñ×³óáõóÇÝù ³ÝáÝó µáÉáñÝ ³É: ²Ý Áë³õ 
áñ ß³ï ÏÁ ÷³÷³ù¿ñ Ù»½ Ùûï »ñÏ³ñ ÙÝ³É, 
§µ³Ûó Å³Ù³Ý³ÏÁ áõß ¿, ßÝáñÑ³Ï³É »Ù Ó»ñ Ù¿ç 
·ïÝáõ»Éáõë Ñ³Ù³ñ¦: àõñ³Ëª »ñÃ³ù µ³ñáíÇ 
»ñÏáõ Ù³ñß»ñÁ »ñ·»óÇÝù »õ ×³Ý³å³ñÑ 
¹ñÇÝù, ÝáÛÝå¿ëª Ï³ïáõÝ, ßáõÝÁ »õ ³ùÉáñÁ 
Çñ»Ýó ¹»ñ»ñÁ Ï³ï³ñ»óÇÝ: ºñµ Ù³ÏáÛÏÝ»ñÁ 
É»óáõ»ó³Ý »õ ¹¿åÇ äáÉÇë Ù»ÏÝ»Éáõ ëÏë³Ý, 
Ù»Ýù Íáí»½»ñùÁ Ï»ó³Í, »ñ»ù ³Ý·³Ù Çñ³ñ 
»ï»õ¿ ÑÇ°÷ÑÇ°÷ÑÇ°÷ Ñáõ¯éé³¯, ÑÇ°÷ÑÇ°÷ÑÇ°÷ 
Ñáõ¯éé³¯, ÑÇ°÷ÑÇ°÷ÑÇ°÷ Ñáõ¯éé³¯ ³Õ³Õ³Ï»-
óÇÝù, ÇëÏ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ·ÉË³ñÏÝ»ñÁ ×û×»óÇÝ: 
Ú»ï³·³ÛÇÝ »ñµ ä¿ÛïÁÝ ö³áõÁÉÁ äáÉÇë¿Ý ÏÁ 
Ù»ÏÝ¿ñ, Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ 
Ññ³ï³ñ³Ï»ó. §äáÉÇë »Ï³Û, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³¯ï 
·áõÝ³õáñ ëÏ³áõïÝ»ñ ï»ë³Û, µ³Ûó Çñ³Ï³Ý 
ëÏ³áõïÝ»ñÁ ¶áõÉ»ÉÇÇ Ñ³Û áñµ»°ñÝ »Ý...¦:

1921ÇÝ ½³ïÏáõ³Ý ³éÃÇõ, Ù»½ª ëÏ³áõïÝ»ñë 
ËÙµ³Ï-ËÙµ³Ï, äáÉëáÛ ½³Ý³½³Ý Ã³Õ»ñáõÝ 
ùáù³ñÃ[47] µ³ßË»Éáõ ÕñÏ»óÇÝ, áñå¿ë½Ç ³Û¹ 
·áõÙ³ñáí Ù»½Ç ëÏ³áõï³Ï³Ý Ñ³·áõëï »õ 
åÇïáÛùÝ»ñ ·ÝáõÇÝ...: ÆÙ É³°õ µ³Ëï¿ëª ÇÝÍÇ 
»õ ÇÙ ËÙµ³ÏÇë íÇ×³Ïáõ»ó³õ äáÉëáÛ ³Ù¿Ý¿Ý 
high life Ã³Õ³Ù³ëÁª ä¿ûÛÇõÏ î»ñ¿Ý, áõñ 
Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñáõÝ »õ ÙÇÉÇáÝ³ï¿ñ»ñáõÝ 
íÇÉÉ³Ý»ñÝ áõ ³å³ñ³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ:

â»ÝÏ¿É ø¿ûÛ¿Ý ßá·»Ý³õ Ýëï³Ýù: ìáë÷áñÇÝ 
Ý»ñëÇ ÏáÕÙÁª »õñáå³Ï³Ý ³÷ÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ 
ä¿ûÛÇõÏ î»ñ¿ Ñ³ë³Ýù »õ áõÕÕáõ»ó³Ýù Ù»½Ç 
Ý³Ë³å¿ë Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ: 
²õ³· Þ³µ³Ã ûñ ¿ñ, Ï¿ëûñ¿Ý »ïùÁ Å³ÙÁ 3Á: 
ÐáÝ, µ³ÏÇÝ ßáõñç ëÏë³Ýù å³ïñ³ëï»É Ù»ñ 
íñ³ÝÝ»ñÁ áõ Ù»ñ ÇñÇÏáõ³Ý ÁÝÃñÇùÇÝ Ñ³Ù³ñ 
å»ïù »Õ³ÍÁ: øÇã »ïù, »Ï»Õ»óõáÛ ³ñ³ñá-
ÕáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝ ÅáÕáíáõñ¹Á ¹áõñë »ÉÉ»É 
ëÏë³õ: Ð»ï³ùñùÇñÝ»ñÁ ëÏë³Ý Ù»½Ç ½³Ý³Ý-
½³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»É Ã¿ áõñÏ¿°, ÇÝãáõ° »õ á°ñ 
áñµ³Ýáó¿Ý »Ï³Í »Ýù »õÝ.: Â³Õ³Ï³ÝáõÃ»³Ý 
³ï»Ý³å»ïÁ, ï»ÕõáÛÝ ëÏ³áõï³å»ïÁ »õ 
¹åñáóÇÝ ïÝûñ¿ÝÁ »ñ»ùÁ ÙÇ³ëÇÝ Ù»½Ç ·³Éáí 
µ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»óÇÝ: ºë Çñ»Ýó ³Ýáõ³Ý 
Û³ÝÓÝáõ»ÉÇù Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ Û³ÝÓÝ»óÇ: ²ï»Ý³-
å»ïÁ Áë³õ. §ÇÝãáõ± Ñáë íñ³Ý ÏÁ É³ñ¿ù, 
ù³É»ó¿ù Ù»ñ ïáõÝÁ »õ Ù»ñ ÑÇõñÁ åÇïÇ ÁÉÉ³ù¦: 
²Ý¹ÇÝ ëÏ³áõï³å»ïÁª §Ù»ñ ëÏ³áõï »Õµ³Ûñ-

Ý»ñÁ Ù»½Ç° ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ å¿ïù ¿ áñ Ù»½Ç 
ï³ÝÇÙ ½³ÝáÝù...¦, Áë³õ:... ì»ñç³å¿ë, Ù»½Ç 
í»ó ïáõÝ»ñáõ µ³ÅÝ»óÇÝ. »ë »õ ÇÙ ëÏ³áõïÝ»ñ¿ë 
¶ñÇ·áñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ µ³ÅÇÝ ÇÝÏ³Ýù 
ïÝûñ¿ÝÇÝ, ÙÇõëÝ»ñÁ ·³óÇÝ ³ï»Ý³å»ïÇÝ, 
ëÏ³áõï³å»ïÇÝ »õ ½³Ý³½³Ý Ñ³ñáõëïÝ»ñáõ 
ïáõÝ»ñÁª »ñÏ»ñÏáõ Ñá·Ç, ÑáÝ ·Çß»ñ»Éáõ: 
Ú³ÝÓÝ»Éáí Ù»ñ ·áÛù»ñÁ »Ï»Õ»óõáÛ Å³ÙÏáãÇÝ 
ËÝ³ÙùÇÝ, Ñ»ï»õ»ó³Ýù äñ. îÝûñ¿ÝÇÝ áõ 
Ñ³ë³Ýù Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ: ìáë÷áñÇ ³÷ÇÝ, 
Íáí³Ñ³Û»³ó ÏáÏÇÏ ïáõÝ ÙÁ »ñÏÛ³ñÏ³ÝÇ, áõñ 
Ù»ñ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÁ ¹áõéÁ µ³Ý³Éáí, Çñ Ã»ñ³ïÇ 
ïÇÏÝáç Áë³õ. §ïÇÏÇÝ, ù»½Ç ÑÇõñ»ñ µ»ñÇ¦: 
îÇÏÇÝÁ Ù»½ ï»ëÝ»Éáí, Ååï»ñ»ëª §µ³ñÇ »Ï³ù 
äñ. ëÏ³áõïÝ»ñ¦, Áë»Éáí Ý»ñë Ññ³Ùóáõó: Ø»Ýù 
³É Çñ»Ýó Ó»éù»ñÁ ÃûÃáõ»Éáíª §µ³ñÇ ÇñÇÏáõÝ 
Ó»½¦, ÁëÇÝù »õ Ù»½Ç Ññ³Ùóáõ³Í ÃÇÏÝ³Ãáé-
Ý»ñáõÝ íñ³Û ï»Õ ·ñ³õ»óÇÝù »õ ëÏë³Ýù Ù»ñ 
³é³ù»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë³ÏóÇÉ »õ µ³ó³ï-
ñáõÃÇõÝ ï³É: ²ñ¹¿Ý ³ï»Ý³å»ïÇÝ ÛÕáõ³Í 
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹³ñÓ³Ï ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ 
ïñáõ³Í ¿ñ:

ÊÃáõÙ ¿ñ »õ Ñ³Ûáõ ï³Ý Ù¿ç...: ê»Õ³ÝÁ 
¹ñáõ»ó³õ. µñÇÝÓ¿ ÷ÇÉ³õ, ÓáõÏ, Ñ³õÏÇÃ... 
Çñ³ñáõ »ï»õ¿, ï³ÝïÇÏÇÝÁ ëÏë³õ ½³Ý³½³Ý 
Ñ³Ù³¹³Ù Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ µ»ñ»É, áñáÝù Ù»½Ç 
Ñ³Ù³ñ Ã¿° Ñ³×áÛ »õ Ã¿° ³ÝÑ³×áÛ ¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ 
Ù¿Ï ï»ë³Ï áõï»Éáõ í³ñÅáõ³Í ÁÉÉ³Éáí, 
µ³½Ù³ÃÇõ ï»ë³Ï Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ áõï»ÉÁ Ù»½Ç 
Í»Í áõï»Éáõ Ñ³õ³ë³ñ ¿ñ: ´³Ûó, ë»Õ³ÝÁ 
Ýëï³Í »Ýù... Ý³»õª ³ÝûÃÇ: §Ð³Ûñ Ø»ñ¦, Û»ïáÛ 
Ù»ñ ³éç»õ ¹ñáõ³Í Ñ³õÏÇÃÝ»ñÁ å¿ïù ¿ áñ 
½³ñÝáõÇÝù... »ë Û³ÕÃ³Ï³Ý »É³Û: â³ñ µ³Ë-
ï¿ë, ÁÝÏ»ñëª ¶ñÇ·áñÁ, ß³ï ³ÙãÏáïª á°ã 
Ï'áõï¿, á°ã ³É ÏÁ ËûëÇ: ØÇÝã¹»é »ë ÁÝ¹Ñ³Ï³-
é³ÏÁª Ã¿° Ï'áõï»Ù »õ Ã¿° ÏÁ ËûëÇÙ, ÇÝÍÇ »Õ³Í 
Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ ÉÇáõÉÇ ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ù, 
»ñµ»ÙÝ ³É ÏÁ Ï³ï³Ï»Ù ÝáÛÝÇëÏ: î³Ýï¿ñ»ñÁ 
ÏÁ ëïÇå»Ý áñ µáÉá¯ñ Ï»ñ³ÏáõñÝ»ñ¿Ý ³Ýå³Û-
Ù³Ý áõï»Ýù, µ³Ûó Ù»Ýù ³ÝÏ³ñáÕ »Ýù...: 
Ø³Ý³õ³Ý¹, äñ. ïÝûñ¿ÝÁ Ï'³é³ç³ñÏ¿ áñ 
ùÇãÇÏ ÙÁÝ ³É ×ÝÏ»Ýù...: Ø»Ýù µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë 
ÏÁ Ù»ñÅ»Ýù: ÀÝÃñÇùÇ å³ÑáõÝ äñ. ïÝûñ¿ÝÁ 
á°ñ »ñÏñ³óÇ ÁÉÉ³ÉÝÇë ÏÁ Ñ³ñóÝ¿: ºë Ï'Áë»Ù 
Ï»ë³ñ³óÇ »Ù, ÇëÏ ¶ñÇ·áñÁª ¿ëÏÇß»ÑÇñóÇ 
ÁÉÉ³ÉÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿:

- àõñ»ÙÝ ¹áõÝ Ï»ë³ñ³óÇ »ë, ³åáõËïÁ ÏÁ 
ëÇñ»±ë,- Áë»Éáí ËáÑ³Ýáó¿Ý å³ïáõ³Ï³Ý 
³åáõËïÁ ³éç»õë ã¹Ý¿±...: ´³Ûó »ë ã³÷Á 
³Ýóáõó³Í »Ù, ÏÁ ËÝ¹ñ»Ù áñ Ù»½ ãëïÇå»Ý 
ß³ï áõï»É. ³Ýû·áõïª ù³ÝÇ ÙÁ ß»ñï Ï'³éÝ»Ù 
³Û¹ å³ïáõ³Ï³Ý ³åáõËï¿Ý »õ ë»Õ³Ý¿Ý ÏÁ 
ù³ßáõÇÙ: î³ÝïÇÏÇÝÁ ÏÁ ëïÇå¿ »ï ë»Õ³Ý 
ÝëïÇÉ, µ³Ûó Ù»Ýù ×³Ã»Éáõ ³ëïÇ×³Ý É»óáõó³Í 
»Ýù Ù»ñ ëï³ÙáùëÝ»ñÁ: ¸é³Ý ½³Ý·Á ÏÁ ÑÝã¿: 
¸åñáóÇÝ ³õ³· áõëáõóÇãÝ ¿ »ÏáÕÁ. §ú¯Ñ, µ³ñÇ 
»Ï³ù äñ. ¶³ñ»·ÇÝ, É³°õ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ »Ï³ù... 
áõñ»ÙÝ ³Ûë Ù»ñ áñµ ïÕáó ÷áùñ ùÝÝáõÃÇõÝ ÙÁ 
Ï³ï³ñ¿, ï»ëÝ»Ýù á°ñ ³ëïÇ×³ÝÇ áõëáõÙ ÏÁ 
ëï³Ý³Ý ÑáÝ¦: äñ. ¶³ñ»·ÇÝÁ ÏÁ ëÏëÇ ½³Ý³-
½³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»É, áñáÝó ÏÁ å³ï³ë-
Ë³Ý»Ù ÉÇáõÉÇ, äñ. ïÝûñ¿ÝÇÝ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ 
å³ï×³é»Éáí...:



¾ç 07âáñ»ùß³µÃÇ / 19.12.2018 

Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Մարտիրոս Ճանճանեան   

 եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Զաւէն Ճանճանեան                                                                         
Տիկին Տորին Ճանճանեան  
Տէր եւ տիկին Կիւլեպի Ճանճանեան

եւ զաւակը
Տիկ. Ալիս Ճանճանեան եւ զաւակունք
Տիկ. Սեդա Ճանճանեան եւ զաւակունք
Տիկին Մարիժան Գասպարեան
Տիկին Մատլէն Խաչատուրեան եւ զաւակը 
Տէր եւ տիկին Զաքի Հատատ եւ զաւակունք  
Տէր եւ տիկին Կարօ Ճանճանեան

եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Փարամազ Ճանճանեան եւ 
զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կարօ Քըրիաքօ եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Յարութ Ճանճանեան

 եւ զաւակունք 
Տիկին Սոնա Սվաճեան եւ զաւակունք
Տիկին Շնորհիկ Մինասեան եւ զաւակունք
եւ համայն Կեպենեան Կէօվճեան, Պաղջէճ-
եան, Հայրապետեան եւ Հաճընեան ընտանիքներ  
կը գուժեն իրենց քրոջ եւ հարազատին`

ԱՆԺԵԼ ՃԱՆՃԱՆԵԱՆի

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 17  
Դեկտեմբեր 2018ին, յետկարճատեւ հիւան-
դութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը 
պիտի կատարուի Չորեքշաբթի, 19 Դեկ-
տեմբերին` կէսօրէ ետք ժամը 3:00ին, 
Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ 
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային 
գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին նախքան 
եւ յետթաղման արարողութեան, Ազգային 
առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռա-
գոյն» սրահին մէջ, կէսօրէ ետք ժամը 1:00էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

¾ç 01

Մշակութային Արձագանգ

Սուրիահայ Օրագիր

Տեղի Ունեցաւ Գաւառի Պետական Համալսարանի 
Յոբելենական Գիտաժողովը

Հայաստան Հաստատուած Սուրիահայ Գործարարները 
Ցանկութիւն Յայտնած են Մասնակցելու Սուրիոյ 
Վերակառուցման Աշխատանքներուն

Գաւառի պետական համալսարանին մէջ տեղի 
ունեցաւ համալսարանի ամէնամեայ` 21րդ գի-
տաժողովը, որ նուիրուած էր Հայաստանի առա-
ջին Հանրապետութեան 100ամեակին եւ Գաւառի 
պետական համալսարանի հիմնադրման 25րդ 
տարեդարձին:

Գիտաժողովին մասնակցեցան ութսունէ աւելի 
հեղինակներ եւ համահեղինակներ Գաւառի պե-
տական համալսարանէն եւ Հայաստանի տարբեր 
համալսարաններէ ու գիտահետազօտական հիմ-
նարկներէ: Զեկոյց մը ներկայացուած էր նաեւ 
Արցախի պետական համալսարանէն:

Մասնակիցները ողջունեց ԳՊՀ հոգաբար-
ձուներու խորհուրդի նախագահ Հրանուշ Յակոբ-
եան: Տիկին Յակոբեան ներկայացուց զեկուցում` 
‹‹Սպիտակի երկրաշարժի դասերը.. վերլուծութիւն 
երեսուն տարի անց›› թեմայով եւ պատասխանեց 
ներկաներու հարցումներուն:

ԳՊՀ տնօրէն Ռուզաննա Յակոբեան շնորհա-
կալութիւն յայտնեց գիտաժողովի բոլոր մաս-
նակիցներուն եւ կարեւոր համարեց կրթութեան 
ու գիտութեան օրգանական կապը, դասախօսնե-
րու գիտահետազօտական գործունէութիւնը եւ 
գիտական արդիւնքի կիրառումը ուսումնական 
գործընթացին մէջ:

Տիկին Յակոբեան հանդէս եկաւ զեկուցումով 
‹‹Կրթութիւնը որպէս բազմաչափ հասկացութիւն›› 
թեմայով` անդրադառնալով կրթութեան փիլիսո-
փայական, պատմական, ընկերային եւ իրաւական 
հիմքերուն, ինչպէս նաեւ արդի կրթական հա-
մակարգի առջեւ ծառացած հիմնախնդիրներուն:

Լիագումար նիստէն ետք գիտաժողովի աշ-
խատանքները շարունակուեցան բնական եւ 
մարդասիրական գիտութիւններուն վերաբերող 
վեց մասնագիտական բաժանմունքներու մէջ:

Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատ իր նստա-
վայրին մէջ ընդունած է Հայաստան հաստատուած 
սուրիացիներու պատուիրակութիւնը: Պատուիրա-
կութիւնը կը գլխաւորեր Հայաստանի մէջ սուր-
իական համայնքի լիկայի եւ «Սուրիահայերու 
հիմնախնդիրներու համակարգող կեդրոն» ՀԿ 
նախագահ ընկ. Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեանի 
գլխաւորութեամբ:

Ըստ Armenpress.amի՝ հանդիպման ժամանակ 
քննարկումները ծաւալած են Սուրիոյ մէջ տիրող 
իրավիճակին, երկրի վերակառուցման գործըն-
թացին շուրջ: Հայաստան հաստատուած սուր-
իահայ գործարարները ցանկութիւն յայտնած են 
մասնակցելու Սուրիոյ վերակառուցման գործ-
ընթացին:

Սուրիոյ նախագահը ընդգծած է, որ Սուրիոյ 

բարեկամ Հայաստանի Հանրապետութեան սկըզբ-
ունքային դիրքորոշումը եւ երկրի դէմ սանձա-
զերծուած ահաբեկչական պատերազմի ողջ 
ընթացքին ցուցաբերած աջակցութիւնը թոյլ կու 
տայ, որ Հայաստանը ըլլայ առաջատար երկիր-
ներէն մէկը, որ արդար իրաւունք ունի մասնակ-
ցելու Սուրիոյ վերականգնման աշխատանքներուն:

Կանանց Ու Տղամարդկանց Իրաւահաւասարութեան Հարկ Կ'ըլլայ Սպասել 
200 Տարի Եւս. «Bloomberg»

Միջազգային Èáõñ»ñ

մակարդակէն, տարածաշրջանէն կամ տնտեսու-
թեան տիպէն: Սեռերու միջեւ անհաւասարութիւնը 
իրողութիւն է ամբողջ աշխարհի մէջ, եւ մենք զայն 
կը տեսնենք կանանց կեանքի բոլոր տեսան-
կիւններէն»,- ըսած է Աննա-Քարին Ճաթֆորսը՝ 
«ՄԱԿ-կանայք» կառոյցի տարածաշրջանային 
տնօրէնը:

Ան յաւելած է, որ «202 տարին չափազանց 
երկար ժամանակ է տնտեսական արդարութեան 
հասնելու համար»: Համաշխարհային վարկանշա-
յին աղիւսակին մէջ առաջին տեղը արդէն տասը 
տարուան ընթացքին կը զբաղեցնէ Իսլանտան. 
լիակատար հաւասարութեան ապահովման ճա-
նապարհը ան յաղթահարած է 85.8 տոկոսով:

Անոր կը յաջորդեն Նորվեկիան, Շուէտը եւ 
Ֆինլանտան: Տնտեսական հնարաւորութիւններու 
իրաւահաւասարութեան ապահովման բնագաւա-
ռին մէջ նուազագոյն յառաջընթացը արձանագրած 
երկիրները կը գտնուին Մերձաւոր Արեւելքի եւ 
Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ: Անոնց շարքին են՝ 
Սէուտական Արաբիան, Իրանը, Չատը, Սուրիան, 
Իրաքը, Փաքիստանը, Եմէնը:
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Սիրելի գրչակից խմբագիր/հրապարակագիր/գրող/լրագրող,
 «Զարթօնք»ի յարգելի ընթերցող եւ բարեկամ,
 «Զարթօնք» սիրով կը հրաւիրէ ձեզ նախատօնական հաւաքի մը, որ 

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

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

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

 «ԶԱՐԹՕՆՔ»

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
եւ ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
անդամ՝ մեզմէ յաւէտ բաժնուած 
ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան 
քառասունքին առիթով, հոգե-
հանգստեան պաշտօն պիտի կա-
տարուի՝ ՇԱԲԱԹ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 
2018ի յետմիջօրէի ժամը 1:00ին, 
Ս. Նշան մայր եկեղեցուոյ մէջ, Զո-
քաք Պլաթ, Պէյրութ:
Հրաւիրուած էք այդ օր միասնաբար կողքին ըլլալու մեր հան-
գուցեալ ընկերոջ տիկնոջ եւ դուստրերուն, ինչպէս նաեւ ըն-
տանեկան պարագաներուն ու հարազատներուն:
Ներկայս ընդունիլ, որպէս անձնական հրաւէր:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
 Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը 

եւ 
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 

 
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի  եւ  Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը 

 իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով, սրտի խոր 
կսկիծով կը գուժէ մահը՝ 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Դարուհի Յակոբեան եւ Պօղոս Գ. Կարմիրեան Վարժարաններու  
երկարամեայ դաստիարակ եւ տնօրէնուհի, վեթերան անդամ 

Անժէլ Ճանճանեանի 

 որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 2018-ին: 

 
 

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
 Կրթական Յանձնախումբը 

եւ 
Հ.Բ.Ը.Մ. Լիբանանի Վարժարաններու 

 
Տնօրէնութիւնը, ուսուցչական կազմը ու աշակերտութիւնը ,  

սրտի խոր կսկիծով կը գուժեն մահը՝ 

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Դարուհի Յակոբեան եւ Պօղոս Գ. Կարմիրեան Վարժարաններու  
երկարամեայ դաստիարակ, մանկավարժ եւ տնօրէնուհի, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի վեթերան անդամ 

Օրդ. Անժէլ Ճանճանեանի 

որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 17 Դեկտեմբեր 2018-ին: 

 

* * * *


