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Տեսանկիւն

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 23(22«334)

Երեք Հարցում

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Լիբանան է: Ոգեւորիչ
երեւոյթ: Հայրենիքի թիւ մէկ մարդը կ'այցելէ սփիւռքներու սիրտ երկիրը: Արդարացի հպարտութիւն, զգացական հոգեվիճակ, գիրկընդխառնումներ, ծափահարութիւններ, յուզումնախառն աչքեր, սելֆիներ...: Ի միջի այլոց, ամենաշատ
սելֆի առնողները նախկին իշխանութիւններէն մետալներ մուրացող պատեհապաշտներն էին անշուշտ...: Անցնինք:
Պրն. Փաշինեանի այցելութիւնը առիթ մըն է այսօր խորհրդածութեանց ու
հարցադրումներու: Հարցեր, որոնք կը կարօտին լուսաբանութեան, որոնք
պատրաստած էի հարցնել յարգելի վարչապետին Պէյրութի մէջ նախատեսուած
հանդիպման մը ընթացքին, որ Հայաստան գտնուելուս պատճառով չկրցայ
հարցնել նոյնիսկ հեռակայ կարգով, զայն յետաձգելով այսօրուայ այս սիւնակին:
Դասական սփիւռքի կորիզը կը կազմէ լիբանանահայութիւնը, որուն, մեր
կարծիքով, քոնէ պատասխանատու հատուածը հետաքրքրութեամբ, որոշ
մտահոգութիւններով, յոռեգոյն պարագային՝ վերապահութեամբ, լաւագոյն
պարագային, որպէս դիտորդ հետեւեցաւ հայրենիքի մէջ տեղի ունեցող թաւշեայ
յեղափոխութեան:
Եթէ պահ մը Լոս Անճելըսը իր Կլէնտէյլով (որ, իմ կարծիքով, Երեւանի կցորդ
(extension) քաղաք մըն է) դասական սփիւռքներու անդամ սփիւռքահայու
առաջնահերթութիւնները բնականաբար տարբեր է հայրենաբնակ հայորդիի
առաջնահերթութիւններէն, ինչ կը վերաբերի հայրենիքի իրավիճակին:
Եթէ հայրենաբնակ հայորդիին հացն է ու զայն վաստկելու խնդիրը բնականաբար, սփիւռքահայու առաջնահերթութիւնը հայրենիքի ԿԱՅՈՒՆՈՒԹԻՒՆՆ է:
Այստեղէն կը ծագի իմ առաջին հարցումը. Պրն. Փաշինեան ինչպէ՞ս կը
պատկերացնէք ու կ'երաշխաւորէք մեր հայրենիքի կայունութիւնը:
Թաւշեայ յեղափոխութիւնը յեղափոխականներուն (պատրաստ, թէ յանպատրաստից) հասցուց իշխանութեան: Ժողովուրդին մէկ կարեւոր հատուածը
յաղթեց, այլ հատուածի մը հաշւոյն: Գաղտնիք մը չէ, որ գետնի թէ ընկերային
համացանցի վրայ երեւոյթ հանդիսացած է հակառակութիւնն ու հակագրառումները, փոխադարձ ցեխարձակումներն ու վարկաբեկիչ լեզուն. «ան որ
յեղափոխութեան հետ չէ, դաւաճան չէ» հին-նոր հասկացողութիւնը:
Այս իրավիճակը տուն կու տայ իմ երկրորդ հարցումին. Պրն. Փաշինեան ե՞րբ
պիտի գայ այն օրը, ուր ազատ քաղաքակիրթ խօսքն ու շինիչ քննադատութիւնը
չամբաստանուի, որպէս դաւաճանութիւն ու անոր տէրը չհռչակուի «ժողովուրդի
թշնամին»:
Մարդկային պատմութեան մէջ տեղի ունեցած ամէնարիւնալի յեղափոխութիւններն անգամ, ինչ, որ տեղ փորձած են պահպանել նախկին իշխանութեան
անդամ կարգ մը կարեւոր դէմքեր, որոնք իրենց մէջ արժէք մը կը ներկայացնեն
ու որպէս մարդուժ կրնան յաւելեալ արժէք տալ նոր իշխանութեան: Իմ երրորդ
հարցումը կը վերաբերի այս թեմային. Արդեօք, Պրն Փաշինեան օգտուելով
ստեղծուած նոր իրավիճակէն (վարչապետի պաշտօնէն հրաժարում եւ հաւանական վերընտրութիւն) պիտի յաջողի՞ յաղթահարել ինքզինք ու վեհանձնութեամբ ու պետական մարդու բարձր գիտակցութեամբ (որմէ, ես կը հաւատամ,
որ հեռու չէ ինք), պետական համակարգի մը համար իր ոչ այնքան արհեստավարժ ու անփորձ երիտասարդ խումբը համալրէ, աւելի տարեց ու փորձառու,
թէկուզ նախկին իշխանութեան անդամ անձնաւորութիւններով, որոնց մէջ քիչ
չէ թիւը յարգուած ու մեծ վաստակ ունեցող անձերու, որոնք աւելի եւս փառք ու
յաջողութիւն կրնան պարգեւել նոր իշխանութեան ու մանաւանդ ՎՍՏԱՀՈՒԹԻՒՆ
ներշնչեն սփիւռքահայուն:
Սփիւռքահայը սիրելի վարչապետ հաւատաց 27ամեայ Հայրենիքին: Երազեց, նուիրաբերեց, ներդրում ըրաւ, զոհուեցաւ ու նահատակուեցաւ անոր համար: Եկէք այնպէս մը չընենք կամ չներկայացնենք, որ այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը սուտ էր ու անպէտք: Եկէք միասին հիմնենք նորը հինի անառատ
մնացած հիմքերուն վրայ:
Մինչ այդ յարգելի վարչապետին կը մաղթենք բարի վերադարձ դէպի
հայրենիք եւ յաջողութիւն իր ծանր աշխատանքներուն համար: Մենք կը յուսանք
ու կ՛ակնկալենք լաւագոյնը մեր հայրենիքին ու ժողովուրդին համար:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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Tel./Fax: +961 1 444225
Mob: +961 81 306 447
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Հարիրի Եւ Ժաաժաա Կը Քննարկեն Նոր
Կառավարութեան Կազմաւորման Հեզասահ
Ընթացքը Խոչընդոտող Ազդակները

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի եւ Լիբանանեան ուժեր
կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա հանդիպում ունեցան Շաբաթ
երեկոյեան, ուր քննարկեցին նոր կառավարութեան կազմաւորման հեզասահ
ընթացքը խափանող վերջին ազդակը, որ է՝ արդարադատութեան նախարարութեան շուրջ մղուող պայքարը:
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութիւնը կը պահանջէ ձեռք ձգել նախարարութեան մէջ առաջատար պաշտօն՝ յայտնելով, որ իրաւունք ունի առաջնային ծառայութիւն մատուցող վեց նախարարութիւններէն մէկը ունենալու,
ինչու որ ԼՈն խորհրդարանին մէջ քրիստոնեայ երկրորդ մեծագոյն պլոքը կը
համարուի:

¾ç 02
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Նիկոլ Փաշինեան Լիբանանի Մէջ

Պէտք Է Տնտեսական Կապերը Համապատասխանեցնենք
Քաղաքական Յարաբերութիւններու Բարձր Մակարդակին.
Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպած Է Միշէլ Աունին

Վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեան աշխատանքային
այցով ժամանած է Լիբանան: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ դիմաւորման արարողութենէն ետք Նիկոլ
Փաշինեանի գլխաւորած պատուի-

¾ç 06

¾ç 02
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Ձեռնադրութեան Հանդիսաւոր Նշում
Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Շնորհաւորական Ուղերձ Յղեց Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին

Կիրակի 21 Հոկտեմբեր 2018ն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան ժամանակակից պատմութեան մէջ կարեւոր օր մը դարձաւ, երբ մեր ժողովուրդը
հանդիսաւոր կերպով իր յարգանքը մատուցանեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին՝
իր ձեռնադրութեան 50-ամեակին առիթով։ Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետը
փափաքած էր, որ այս նշումը ըլլայ սահմանափակ, առանց թեմերու մասնակցութեան,
կրօնական արարողութեան շրջագիծէն ներս։ Սակայն, հակառակ այս իրողութեան,
Վեհափառ Հայրապետին 50-ամեակի նշումը կատարուեցաւ արժանի յարգանքով։
50-ամեակի նշման ներկայ էին Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար՝ Նիկոլ Փաշինեան եւ իր տիկինը, Լիբանանի նախագահին, վարչապետին եւ խորհրդարանի նախագահին ներկայացուցիչները, քրիստոնեայ համայնքապետերու ներկայացուցիչները, պետական նախարարներ, երեսփոխաններ,
դեսպաններ, քաղաքական կուսակցութեանց ու կազմակերպութեանց ներկայացուցիչները, Հայաստանէն ժամանած նախարարներ, ազգային բարերարներ եւ մեր
ժողովուրդի զաւակները։
Արդարեւ, 21 Հոկտեմբեր 2018-ի առաւօտեան, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ Ս. եւ Անմահ Պատարագ մատուցանեց Վեհափառ
Հայրապետը։
Օրուան պատգամը փոխանցեց Նորին Սրբութիւնը հայերէն եւ ֆրանսերէն
լեզուներով։ Իր պատգամին որպէս բնաբան Նորին Սրբութիւնը ընտրած էր Քրիստոսի
այն խօսքը, որ կ՚ըսէ, թէ «Ես աշխարհ եկայ ո՛չ թէ ծառայութիւն ստանալու, այլ
ծառայելու» (Հմմտ. Մտ 20.28)։ Վեհափառ Հայրապետը ընդհանուր գիծերով պարզեց
ծառայութեան իմաստը քրիստոնէական տեսանկիւնէն դիտուած։ Ան յիշեցուց, թէ
եկեղեցին ինքզինք կ՚ըլլայ, իր հարազատ էութեամբ, ծառայութեան ճամբով,
որովհետեւ եկեղեցին ոչ անշարժ կառոյց է եւ ոչ ալ զմռսուած մտածողութիւն, այլ
ժողովուրդին գացող ծառայական առաքելութիւն է։ Ապա, ան ըսաւ, որ կեանքի
դժուար պայմաններուն մէջ, անցնող 50 տարիներուն, յատկապէս որպէս Լիբանանի
հայոց թեմի առաջնորդ եւ ապա Կաթողիկոս, փորձած է Քրիստոսի թելադրութեան
հաւատարիմ ըլլալ իր ծառայական կեանքին մէջ։ Ան յիշեց, որ ինք ցեղասպանութեան

Հոկտեմբերի 20ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
միաբաններ, Մայր Աթոռի Արտաքին յարաբերութիւնների եւ արարողակարգի
բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը եւ
Սուրբ Էջմիածնի լուսարարապետ Գերաշնորհ Տ. Յովնան եպիսկոպոս
Յակոբեանը մեկնեցին Լիբանան՝ մասնակցելու Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի քահանայական ձեռնադրութեան եւ օծման
50ամեակին նուիրուած արարողութիւններին:
Հոկտեմբերի 21ին Անթիլիասի մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ
տաճարում մատուցուած Ս. Պատարագից յետոյ տեղի ունեցած պաշտօնական
ընդունելութեան ընթացքում Նաթան արքեպիսկոպոսը Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի անունից շնորհաւորեց Արամ Ա. Կաթողիկոսին՝ հրապարակելով
նրան ուղղուած Վեհափառ Հայրապետի շնորհաւորական ուղերձը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհաւորագրում մասնաւորապէս ասուած է.
«Գոհունակութեամբ տեղեկացանք, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի մայրավանքի մէջ հանդիսաւորապէս նշուելու է քահանայական Ձեր ձեռնադրութեան եւ օծման 50րդ տարեդարձը:
Այս առիթով Աստուածակառոյց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնից յղում ենք
Ձերդ եղբայրութեանը Մեր ջերմ շնորհաւորանքները եւ ամենայն բարեաց
մաղթանքները:
Հինգ տասնամեակ առաջ Դուք նուիրուեցիք հոգեւոր սպասաւորութեանը,
եւ այսօր Ձեր յոբելեանը դիմաւորում էք մեր Եկեղեցու անդաստանում
արգասաւոր ծառայութեան վաստակով: Տիրոջ պատգամին հաւատարիմ՝
Դուք ջանացել էք արդիւնաւորել Աւետարանի կենարար խօսքի քարոզութիւնը
եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան խնամքի ներքոյ գտնուող
հայորդեաց հոգեւոր հոգածութիւնը՝ վայելելով հոգեւոր դասի ու հաւատաց-

¾ç 10

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ալֆրետ Պեռնարտ
Նոպել
Ալֆրետ Պեռնարտ Նոպել (Alfred Bernhard
Nobel) (22 Հոկտեմբեր 1833, Սթոքհոլմ, Շուէտ - 10
Դեկտեմբեր 1896, Սանրեմօ, Իտալիա): Շուէտացի
քիմիագէտ, ճարտարագէտ եւ գիտնական, որ
ստեղծած է ուժանակը (պայթուցիկի նիւթ):
Ալֆրետ Նոպելը ծնած է Սթոքհոլմ, Շուէտ: Երրորդ զաւակն էր գիտնական Իմանուէլ Նոպելի
(1801–1872) եւ Քարոլինա Անտրիէթի (1805–1889):
Անոր հայրն ու մայրը ամուսնացած են 1827 թուականին եւ ունեցած 8 զաւակ: Ընտանիքին 3 զաւակները կը մահանան աղքատութեան պատճառով:
Ողջ կը մնան միայն Ալֆրետը եւ իր միւս 3 եղբայր-
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ները:
Իր ընտանիքը «Նոպել» ազգանունը ժառանգած
է անոնց մեծհօրմէն, որ 1775 թուականին «Նոպելիուս» ազգանունը կրճատեց «Նոպել»ի:
Երբ թերթերուն մէջ հաղորդուեցաւ, որ Նոպելի
ստեղծած պայթուցիկ նիւթերը սկսած են գործածուիլ
բանակներուն կողմէ պատերազմներու ընթացքին,
Ալֆրետ որոշեց իր հարստութիւնը օգտագործել
յօգուտ ժողովուրդին եւ այսպիսով ստեղծեց Նոպելեան մրցանակի կազմակերպութիւնը 1895 թուականին։
Ալֆրետը նաեւ գրած է մեծ թիւով վէպեր եւ
բանաստեղծութիւններ, որոնցմէ միայն մէկ ստեղծագործութիւնը հրատարակուեցաւ։ Սակայն ժամանակ մը ետք, Նոպել կ'որոշէ իր ուժերը կեդրոնացնել
քիմիագիտութեան մէջ։

Մահը

1891 թուականին Ալֆրետ Փարիզէն կը փոխադըրուի Իտալիա: 10 Դեկտեմբեր 1896 թուականին
ան սիրտի կաթուած մը ունենալով կը մահանայ:
Անոր մարմինը թաղուած է իր ծննդավայրին մէջ՝
Սթոքհոլմ, Շուէտ:

¾ç 03

ºñÏáõß³µÃÇ / 22.10.2018

Ծննդեան 170-Ամեակ Հայ Ազգային Ազատագրական Շարժումի
Դրօշակակիր՝ Մկրտիչ Փորթուգալեանի
1848 Պոլիս – 1921 Մարսէյլ
ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
Այդ օրերուն Վանի մէջ Պօղոսեան եւ Ապօղոսեան
պայքարը կը ստանայ սուր բնոյթ մը. Պօղոսեան
շարժումի ջոջերը բնականաբար հակառակորդներն
էին նաեւ Մկրտիչ Փորթուգալեանի, որոնք մատնանըշումներ կ՚ընեն կառավարութեան մօտ իր մասին։
Այս բոլորին չհանդուրժելով, թուրք կառավարութիւնը նախ կը փակէ գիշերային ակումբը, ապա
Կեդրոնական վարժարանը, որ չորս տարուայ
ընթացքին ունեցած էր 12 շրջանաւարտներ։ Իսկ
Մկրտիչ Փորթուգալեան փախուստ տալով թուրք
ոստիկաններէն, 1885 Յունիս 3-ին կը բռնէ աքսորի
ճամբան, ու իր կողակիցին ու զոյգ դուստրերուն
հետ կը հաստատուի Մարսէյլ։
Բայց նորահաստատ Փորթուգալեան կ՚որոնէ
Պոլիսէն ժամանած ու Մարսէյլ հաստատուած իր
հայրենակիցները, որոնց օժանդակութեամբ 1885
Յուլիսին կը ձեռնարկէ «Արմէնիա» թերթի հրատարակութեան, որուն առաջին թիւը լոյս կը տեսնէ
1885 Օգոստոս 1-ին։ «Արմէնիա»ի թիւերը գաղտնի
միջոցներով կը մտնեն Վան եւ Տարօն, ձեռքէ ձեռք
խլուելով կը կարդացուին իր աշակերտներուն եւ իր
գաղափարներով տոգորուած երիտասարդներու
կողմէ։ Թերթը չըլլալով հանդերձ բռնի ուժի եւ
ամբոխավարական ցոյցերու ջատագով յեղափոխական ոգի կը ներշնչէ Վասպուրականի երիտասարդ սերունդին եւ զայն կը մղէ ընդդէմ թուրքին։

«Արմէնիա»ն կարճ ժամանակի մէջ իր շուրջ
բոլորեց Եւրոպայի մէջ ուսում առնող հայ երիտասարդները, իսկ աւելին, Արեւմտեան Եւրոպայի զանազան քաղաքներու մէջ գործող հայերու եւ
ազգային խորհուրդներու միջեւ գործակցութիւն մը
ապահովելու նպատակով Փորթուգալեանի նախաձեռնութեամբ Մարսէյլի մէջ կը գումարէ ժողով մը,
ուր կ՚որոշուի Եւրոպայի հայ գաղթօճախներուն
կեդրոնը հաստատել Լոնտոն եւ ընդհանուր հանգանակութեան ձեռնարկել ապագայ քաղաքական
գործունէութեանց համար, ինչպէս նաեւ հայ ժողովուրդի անժամանցելի դատին համար դիմումներ
կատարելու օտար պետութեանց մօտ։ Բայց վայրը
անգործնական թուելով, համագաղութային այդ

ծրագիրը կը մարմնաւորուի Մարսէյլի մէջ որպէս
«Հայոց Հայրենասիրական Միութիւն» անունով՝
1886-ին, որուն առաջին տարեշրջանի ճիւղաւորուած
եւ օգտակար շրջանին էր որ տարակարծութիւններ
կը ծագին Փորթուգալեանի՝ մէկ կողմէն, իսկ միւս
կողմէ՝ Աւետիս եւ Մարօ Նազարբեկեաններու, ինչպէս նաեւ Ս. Գաբրիէլեանի միջեւ։ Այս վերջինները
կ՚ուզէին միութեան տալ ընկերվարական ուղղութիւն։ Անոնք նաեւ բաժնուեցան «Արմէնիա»էն ու
Ժընեւի մէջ 1887-ին հիմնեցին Հնչակեան կուսակցութիւնը իր «Հնչակ» թերթով։ Մինչդեռ Փորթուգալեան հետեւեալ ձեւով կը բանաձեւէր միութեան
նպատակը։
«Հայոց Հայրենասիրական Միութեան նպատակն է աշխատիլ վարչական բարենորոգումներ
մտցնել թուրքահայաստանի մէջ, հայ ժողովուրդի
տեղական պէտքերի համեմատ հայ ժողովուրդի
ցանկութիւնն է իրաւունք ստանալ ազատօրէն
ինքզինք կառավարելու, որով միայն պիտի կրնան
վերանալ այս հարստահարութիւնները, որոնք
այսօր Հայաստանի թշուառութեան եւ աւերակ
դառնալուն պատճառ կը լինեն»։
Փորթուգալեան անխոնջ կը շարունակէ իր միութենական աշխատանքը համախմբելով ժողովրդավար մտածողութեան տէր գործիչներ, որոնք Արեւմըտեան Եւրոպայի հայկական համայնքներէն ներս
պիտի դառնային ծանօթ գործիչներ ու սատարէին
«Արմէնիա»յի հրատարակութեան, որուն գրաշարները դարձած էին իր դուստրերը Շուշանն ու
Հայկանուշը, իսկ Մկրտիչ Փորթուգալեան եղաւ
խմբագիրն ու ցրուիչը, հասցէագրողն ու սրբագրիչը։
Թերթը կը մտնէր ամէն քաղաք ու տուն եւ կը յիշուէր
ակնածանքով։ Փորթուգալեան իր յախուռն խառնըւածքով ու աննկուն կամքով աւելի ազդեցիկ
դարձաւ Եւրոպա հաստատուած արեւմտահայ
զանգուածներուն մօտ, մանաւանդ Համիտեան
ջարդերէն ու Վանի 1896-ի ինքնապաշտպանութենէն
ետք։ Իր սերտ գործակիցները դարձան վերակազմեալ հնչակեան առաջնորդներ՝ Միհրան Սվազլեան,
Արփիար Արփիարեան եւ Միհրան Տամատեան։
Իսկ Լոնտոն գտնուած շրջանին բանաստեղծներու
իշխան Վահան Թէքէեանն ալ թերթին իր մնայուն
մասնակցութիւնը կը բերէր։

1908-ի երիտթուրքերու յեղաշրջումի տարին,
գործունէութեան նոր դաշտ մը բացուած էր Փորթուգալեանի համար, ու յաճախակի կապ կը հաստատէր պոլսահայ մտաւորականութեան հետ, իսկ
աւելին՝ Արշակ Չօպանեանի հետ ալ յաճախակի
հանդիպումներ կ՚ունենար։

1914-ի Համաշխարհային Ա. Պատերազմէն
առաջ պոլսահայ գաղութը իր բոլոր հատուածներով,
գիտցաւ փառաբանել իր խիզախ ու աննկուն
զաւակը՝ կազմակերպելով քառասնամեայ յոբելենական հանդիսութիւն մը։
«Արմէնիա»ն 36 տարիներ անսայթաք հրատարակելէ ետք 1921 Սեպտեմբեր 27-ին, Մարսէյլի
մէջ Մկրտիչ Փորթուգալեան իր աչքերը յաւիտեան
կը փակէր 73 տարեկանին։ Ան հաւատարիմ մնաց
հայ ազգային ազատագրական պայքարի կրակը
ամբողջ աշխարհի հայութեան հասցնելու առաքելութեան, առանց արտասանելու յեղափոխութիւն
բառը։ Փորթուգալեանի ցանած սերմերը իրենց
պտուղը տուին ու ազգային ազատագրական
շարժումը իր ուղին հարթեց դէպի իրականացումը
ազատ ու անկախ Հայաստանի մեծ երազին։
Իսկ իր մահուընէ 4 օրեր ետք՝ 1921 Հոկտեմբեր
1-ին, իր ծննդավայր Պոլսոյ մէջ կազմաւորուեցաւ
Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը, որպէս
հարազատ շառաւիղը 1885-ին հայրենի հողին վրայ
ծնունդ առած Արմենական Կուսակցութեան։
***
2014-ին «ՌԱԿ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ»ի հրատարակութեամբ Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ «Արմէնիա պարբերականը» աշխատասիրութիւնը, հեղինակութեամբ Դոկտ. Սուրէն Սարգսեանի։
65 տարիներ առաջ՝ 1953-ին, Պէյրութի մէջ ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը կեանքի կը
կոչէր երիտասարդական ուսանողական ակումբը,
զայն անուանելով ՌԱԿ Մկրտիչ Փորթուգալեան
ակումբ, որուն անդրանիկ ատենապետը կը դառնայ
ՌԱԿ-ի երախտաւոր եւ ԹՄՄ Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան
նախկին ատենապետ՝ Անդրանիկ Լ. Փոլատեանը։
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«Գաւառ»ը Լուսարձակի Տակ

Վանաձորին Շունչ Պէտք Է Տալ
ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Վանաձորի մասին համառօտ կարելի է ըսել, որ
անիկա Հայաստանի երրորդ քաղաքն է իր
մեծութեամբ, եւ հիւսիսէն ու հարաւէն շրջապատուած
է Բազումի ու Փամբակի անտառածածկ լեռնաշըղթաներով: Լոռուայ Մարզի կեդրոնն է: Պատմական
անունը յայտնի չէ: Թուրքերը Ղարաքիլիսա անունն
էին տուած: 1934ին սովետական ղեկավար Կիրովի
սպանութենէն ետք քաղաքը կոչուեցաւ Կիրովական.
Այդ տարիներուն Վանաձոր անունով կը կոչէին
դէպի Փամբակի ստորոտը տանող հարաւային
թաղամասը եւ յարակից անտառը: Անկախութեան
հռչակումէն ետք թաղամասի անունով կոչուեցաւ
ամբողջ քաղաքը:
1890ին հինգ հազար բնակչութիւն ունեցած
գիւղաքաղաքը 1990ին ունէր մօտ 180000 բնակիչ:
Բնակչութեան արագ աճի պատճառը երկրորդ
հանրապետութեան շրջանին տնտեսութեան խիստ
արագ զարգացումն էր ճարտարարուեստի մէջ.
Տարիներու ընթացքին հիմնուեցան բազմաթիւ
գործարաններ: Առաջինը կառուցուեցաւ քիմիական
գործարանը, որ 1933ին տուաւ իր առաջին արտադրանքը` քալսիումի քարպիտ: Այնուհետև նոր
բաժանմունքներ հիմնելով բազմացուց քիմիական
ապրանքներու տեսականին, իսկ աշխատողներու
թիւը գերազանցեց 3000ը: Խորհրդային միութեան
տարբեր քաղաքներէն բազմաթիւ հայ եւ օտար

մասնագէտներ ընդգրկուեցան քիմիական արտադրութեան մէջ: Գործարանը իր վաստկած եկամուտով իր աշխատաւորներու համար կառուցեց
բնակելի շէնքեր, հիւանդանոց, դարմանատուն,
մանկապարտէզ, պատանեկան ճամբար, մշակոյթի
պալատ, որ ներկայիս քաղաքապետարանի տնօրիրութեան տակ է եւ կը կոչուի Շառլ Ազնաւուրի
անունով:
Քիմիական գործարանի զարգացումին զուգընթաց կառուցուեցան հաստոցներու գործարանը,
քիմիական մանրաթելերու գործարանը, ելեկտրական չափող գործիքներու «Աւտոմատիկա» գործարանը, Բարձր ջերմաստիճանային վառարաններու
գործարանը , «Աւտոգենմաշ» գործարանը, «Էլեկտըրոն» եւ Ռոպոթներու գործարանները, մանւածքային, տրիքոթաժի, գեղարուեստական իրերու,
եւ կօշիկի ֆապրիքաները, երկու գիտահետազօտական հիմնարկներ եւն.:
1991ին հռչակուեցաւ Հայաստանի անկախութիւնը. երկրի զարգացումը այլեւս Մոսկուայի
հրահանգներով չէր ընթանալու եւ հնարաւորութիւն
էր ստեղծուած աւելի արագ զարգանալու: Բայց
դժբախտաբար, ժողովուրդի յոյսերը չիրականացան
եւ տեղի ունեցաւ հակառակը: Գործարաններու
աշխատանքը կանգ առաւ, սեփականաշնորհումի
պատրուակով ամէն ինչ քանդուեցաւ, թալանուեցաւ
եւ հազարաւոր մարդիկ մնացին անգործ:. Ներկայիս կ'աշխատին միայն երկու կարի ֆապրիքա,
ուր մեծաւ մասամբ կանայք են:

Զարմանալին այն է, որ երեք նախագահներէն
ոչ մէկը անհանգստացաւ ստեղծուած իրավիճակին
համար, չհետաքրքրուեցաւ գործազուրկ դարձած
աշխատաւորի վիճակով: Կեանքը կանգ առաւ այն
աստիճան, որ Վանաձորի մէջ քաղաքային օթոպիւսներ չկան այլեւս, աշխատանքի գացող-եկող
չկայ, հետեւաբար պարապ երթեւեկելը անիմաստ
կը դառնայ:
Ժողովուրդը յոյսով կը սպասէ, որ նոր վարչապետը նոր շունչ տայ Վանաձորին, որ գոնէ
վերադառնայ երկրորդ հանրապետութեան մակարդակին, մարդիկ աշխատանք ունենան եւ կարողանան ընտանիք պահել, չարտագաղթել եւ
դատարկ բնակարաններու չբազմապատկել:

Օտար Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ոչ՝ Ամուսնալուծման...

Ո՞վ չի գիտեր թէ ամուսնալուծումը այնքան
ընդհանրացած է Ամերիկայի մէջ եւ թերեւս ալ
այլուր, ուր ամուսնութեանց կէսը կը վերջանայ
ամուսնալուծումով՝ առաջին տարին չաւարտած...
Գէթ Ամերիկայի մէջ արդարացուցիչ պատճառ
չկայ՝ ամուսնալուծում պահանջելու համար։ Տարիներ ետք, «կ'ուզեմ անկախ ըլլալ» ըսելով եւ, կամ
կանուխէն ամուսնացած ըլլալով, «կ'ուզեմ պատանեկութեան տարիներու կորսնցուցած վայելքս
ապրիլ» նշելով՝ կը դիմեն ամուսնալուծման եւ վերջ։
Վերջերս, սակայն, ճիշդ հակառակը պատահեցաւ։ Այսինքն՝ կնոջ մը կողմէ քառասուն տարուան
ամուսնութիւնը լուծելու պահանջը մերժուեցաւ
Անգլիոյ գերագոյն ատեանին կողմէ։
Այժմ 80 տարեկան Հիու եւ 68 տարեկան Թինի
Օուընս ամուսնացած են 1978 թուականին եւ ունին
երկու երիտասարդ զաւակներ։ Անոնք կ'ապրին
Անգլիոյ Ուորչեսթըր քաղաքը։ 2015 թուականին
Թինի կը բաժնուի իր ամուսինէն եւ դիմէ ամուսնալուծման։

Ընտանեկան (family court) եւ վերաքննիչ (appeals
court) դատարաններու ժխտական որոշումէն ետք,
հարցը կ'արծարծուի գերագոյն (supreme court)
ատեանին մէջ եւ 4 թեր եւ 5 դէմ ձայնով՝ ամուսնալուծումը կը մերժուի, ի ցասումս կնոջ։
Հիմա անոնք կ'ապրին քով-քովի՝ երկու տուներու
մէջ։ Ըստ Անգլիական օրէնքի, Թինի կրնայ պաշտօնապէս ամուսնալուծուիլ 2020 թուականին, երբ ան
հինգ տարուան կանոնական բաժանումը կ'ամբողջացնէ...
Հոս պէտք է նշել, որ, ըստ անգլիական օրէնքի,
ամուսնալուծում կ'արտօնուի այն պարագային, երբ
ամուսիններէն մին անհաւատարիմ գտնուի միւսին
հանդէպ։ Այսինքն՝ ամուսինէս ձանձրացայ եւ կամ
մեր միջեւ սէր գոյութիւն չունի պատրուակները
այլեւս բաւարար չեն ամուսնալուծում պահանջելու,
դատը շահելու։ Իցի՜ւ թէ Ամերիկայի մէջ ալ կիրարկուէր այս դրութիւնը...

Գործ Որոնելու Նոր Եղանակ մը...

Գաղտնիք մը չէ կռահելը, որ երկրորդական
վարժարան աւարտող ոեւէ ուսանող կը փափաքի
անպայման ուսումը շարունակել համալսարանի մը
մէջ։
Մեր հերոսը՝ Տէյվիտ Քասարէզ, համալսարանական ուսումը աւարտելով Թեքսասի A&M համա-

լըսարանէն, ստացած է Պսակաւոր Արուեստից
տիտղոս՝ management information systems ճիւղին
մէջ։ Ան ապա աշխատանքի սկսած է Ասթըն քաղաքի General Motors ընկերութեան մէջ։
Շատ չանցած՝ Տէյվիտ հրաժարած է այդ ընկերութենէն եւ կոկիկ գումար մը ապահովելով գացած
է hիւսիսային Գալիֆորնիա (Silicon Valley), իր անձնական գործը սկսելու։ Աւա՜ղ, սակայն, գործը յաջող
չերթալով՝ կորսնցուցած է իր ամբողջ ունեցածը եւ
մնացած է տնանկ, գիշերները քնանալով հանրային
պարտէզի մը նստարանին վրայ...
Հիմա ան փոխանակ մուրալու՝ ազատուղի տանող փողոցի մը անկիւնը կեցած, գործ կը փնտռէ։
Ցուցատախտակը կ'ըսէ (տես նկարը). «Վերցուր
օրինակ մը ուսումս եւ ասպարէզային փորձառութիւնս նկարագրող (resume) թղթիկէն։ Բախտի
բերումով՝ Ճէսմին Սքոֆիլտ, կը տեսնէ զինք եւ
նկարելով զայն կը զետեղէ դիմատետրի (Facebook)
իր էջին վրայ։
Եւ ահա հազարաւոր մարդիկ վերահասու կը
դառնան Տէյվիտի ոդիսականին եւ ան ցարդ ստացած է երկու հարիւրէ աւելի գործի առաջարկ, հետեւեալ նշանաւոր ընկերութիւններէն՝ Google, Netflix,
LinkedIn եւ այլն։
Չմոռնամ աւելցնելու որ Տէյվիտ 80,000 տոլարի
պարտք մը ունի, զոր փոխ առած է ուսանողութեան
շրջանին։ Բայց հիմա որ գործի առաջարկները
բազմազան են, վստահ եմ, որ ան պիտի ընտրէ
լաւագոյնը՝ շուտով վճարել կարենալու այդ պարտքը, չէ՞ք խորհիր:
Ի՜նչ հիանալի երեւոյթ է, երբ մարդիկ օգտակար
կը դառնան իրարու, այս դրամատիրական երկրին
մէջ։ Հայկական ասացուածքը կ'ըսէ. «Բարիք ըրէ,
ծովը նետէ. եթէ ձուկը չգիտնայ, մարդիկ կը գիտնան»: Հասկցողին՝ շատ բարեւներ:
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Հետաքրքրական Երեւոյթ

Մանկագիրներ Հայրենի Իշխանութիւններու Բարձրագոյն
Ոլորտներուն Վրայ
ՎԵՐԺԻՆ ԵՒ ԿԱՐՕ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
Հայաստան այցելողները յաճախ կը գտնուին
հետաքրքրական ու հաճելի նորութիւններու դէմյանդիման։

Սփիւռքահայերը որքան ալ զմայլին հայրենի
երկրի գեղեցկութիւններուն‚ համադամ խոռովածներուն եւ միջնադարու ու սովետական շրջանի
մշակութային կոթողներու իւրայատկութեան վրայ‚
կը վերադառնան իրենց բնակավայրերը Երեւանի
մէջ լոյս տեսնող օրաթերթերէն կամ շաբաթաթերթերէն առանց գէթ մէկ օրինակ տեսած ըլլալու։
Ըստ երեւոյթին‚ արտասահմանի հայերուն հայրենի
իրականութեան եւ նաեւ քաղաքական կեանքին
հետ գրեթէ միակ առնչութիւնը Երեւանի թաքսիի
վարորդներուն հետ շաղակրատութիւնն է։
Եւ, ո՛վ զարմանք‚ Սեպտեմբեր 2018 թուականին
բոլոր վարորդներն ալ (բացի մէկէն‚ որպէսզի
յարգուի բացառութեան օրէնքը) կը խօսէին նոյնանըման - թէ բան մը փոխուած է‚ եւ թէ մեծ յոյս
ունէին, որ աւելի լաւ պիտի լինի... եթէ խանգարիչներ
իրենց գործը չկատարեն։

Հայրենիք կատարած մեր վերջին այցելութեան
ընթացքին ունեցանք բազմաթիւ հաճելի հանդիպումներ հայրենի գրողներու‚ ակադեմականներու
եւ նաեւ Երեւանի գլխաւոր գրադարաններու պատասխանատուներուն հետ։ Հասարակաց գրական
ու մշակութային հետաքրքրութիւններ ու մտահոգութիւններ գլխաւոր առանցքը կը կազմէին նման
հանդիպումներուն եւ անպայմանօրէն ալ գիր ու
գրականութեան փոխանակումով։ Հասարակաց
ցաւ էր‚ որ հայրենիք-սփիւռք մամուլի ու գիրքի
փոխադրութիւնը կախեալ էր խմբագիրներու ու
հեղինակներու անձնական ճամբորդութիւն-բեռնակըրութիւններէն եւ ոչ թէ պետական պատկան մարմիններու բարեացակամ հոգածութենէն‚ ինչ որ էր
պարագան նախա-անկախութեան տարիներուն։
Լիբանանահայ Հայկ եւ Էլզա Տիտիզեաններու
կառուցած «Երեւան, Իմ Սէր» բարեսիրական հաստատութեան հովանաւորութիւնը վայելող Վարպե-

տաց տան մատենադարանին մէջ հանդիպեցանք
գեղեցիկ նկարազարդումներով‚ արեւելահայերէն
եւ ռուսերէն լաթակազմ մանկապատանեկան շարքի մը‚ բոլորն ալ հեղինակուած Նունէ Սարգսեանի
կողմէ։ Կ'արժէ, որ նշենք խորագիրները.
Վիշապ Նեսին‚ Քազալ ոզնին‚ Հերոսներ (նաեւ
ռուսերէն)‚ Թէ ինչպէս փղիկը ճիշդ շնչել սովորեց‚
Կափիղկա‚ Թզուկ Մզուկը‚ Երեք Վիշապ‚ Դաւիթ‚
Հայկ եւ Բազիլիկուս‚ Քոլո‚ Նռան հատիկներ (նաեւ
ռուսերէն)‚ Թագաւորն ու վիշապը (նաեւ ռուսերէն)‚
Սադափ։ Տեսանք նոյն հեղինակին գրի առած «The
magic buttons» խորագրուած անգլերէն գրքոյկն ալ։

տեղականայինք, թէ վերոնշեալ խորագիրներէն 5ը
հրատարակուած էին արեւմտահայերէնով‚ եւ այլ
խորագիրներ ալ Արցախի‚ Կիւմրիի բարբառներով։
Եւ այս բոլորին մէջ ամէնէն հետաքրքրականը եւ
ուրախացուցիչը այն է թէ‚ Տիկ. Նունէ Սարգսեանը
ուրիշ մէկը չէ‚ եթէ ոչ Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին տիկինը։ Տակաւին վերջերս
սփիւռքահայ մամուլի էջերուն մէջ տեսած էինք Տիկ.
Նունէի ամուսնոյն‚ Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Պրն. Արմէն Սարգսեանին լուսանկարները‚ ուր ան յայտնուած էր Գասգատի պուրակին
մէջ մանուկներուն հետ պաղպաղակ համտեսած
ժամանակ։
Նունէ Սարգսեանի անունին կրկին հանդիպեցանք Սփիւռքի նախարարութեան աշխատակազմի
պատասխանատու Պրն. Երան Սիմոնեանի գրասենեակին մէջ։ Երբ կը յայտնէինք մեր ուրախութիւնը, թէ մանկապատանեկան նման գիրքեր կը
հրատարակուին Երեւանի մէջ‚ ան մեզի նուիրեց իր
գրասեղանին հանդիպակաց պահարանին մէջ
գտնուող Նունէ Սարգսեանի հեղինակութիւններէն
երեք հատոր (Վիշապ Նէսին‚ Ճաղատ Ոզնին եւ
Թզուկ Մզուկը)‚ եւ բոլորն ալ վերծանուած ...
արեւմտահայերէնի։ Մի քանի օր ետք ալ պիտի

բախտաւորուէինք անձնապէս հանդիպելու եւ ծանօթանալու վերոնշեալ գրքոյկները արեւմտահայերէնի վերածողին‚ նախկին գամիշլիահայ‚ մանկապատանեկան Հայկաշխարհ կայքի խմբագիր
Տիկ. Նայիրի Մկրտիչեանին‚ եւ իրմէ պիտի

Հետաքրքրական երեւոյթը շարունակուեցաւ
Խնկօ Ապեր մանկական գրադարան այցելութեան
օրը‚ երբ գրադարանի տնօրէնուհի Տիկ. Ռուզան
Տոնոյեանէն ստացանք տակաւին վերջերս հրատարակուած մանկապատանեկան հրատարակութիւն
մը՝ հեղինակութեամբ Պարոն վարչապետին՝ Նիկոլ
Փաշինեանին։ Գրադարանի տնօրէնութիւնը անցեալ Մարտին Պրն. Փաշինեանէն կը խնդրէ (երբ ան
տակաւին վարչապէտ չէր) մանուկներու համար
ընթերցում կատարել, իսկ ան կ'որոշէ այս առիթով
պատմուածք մը գրել եւ ընթերցել մանուկներուն,
գրադարանի հիանալի դահլիճին մէջ։ Տակաւին
վերջերս‚ Չար տնակի հեքիաթը խորագրեալ այդ
պատմուածքը հրատարակուած է գունաւոր կողքի
մը տակ‚ եւ իւրաքանչիւր էջին վրայ մանուկպատանիի մը գեղանկարով։
Առաջին տիկինը եւ վարչապետը մանկագիրներ‚
իսկ նախագահն ալ մանուկներու իսկական
բարեկամ մը:
Իսկապէս բան մը փոխուած է հայրենիքի մէջ ...
դէպի լաւը:
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Նիկոլ Փաշինեան Լիբանանի Մէջ

Պէտք Է Տնտեսական Կապերը Համապատասխանեցնենք Քաղաքական Յարաբերութիւններու Բարձր Մակարդակին.
Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպած Է Միշէլ Աունին
երկու երկիրներու կառավարութիւններուն
րակութիւնը ուղեւորուած է Լիբանանի նախագահի
նստավայրը, ուր կայացած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարի եւ Լիբանանի նախագահի հանդիպումը:
Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է
Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աունին ջերմ ընդունելութեան համար՝ նշելով, որ ուրախ է այցելելու
եղբայրական երկիր` Լիբանան: «Շնորհակալ եմ
ընդամէնը մէկ շաբաթ առաջ Երեւանում Ֆրանքոֆոնիայի գագաթնաժողովին Ձեր մասնակցութեան եւ շատ բովանդակային ելոյթով հանդէս
գալու համար: Մօտ մէկ ամիս առաջ էլ Նիւ Եորքում
առիթ ունեցանք մտքեր փոխանակելու Հայաստանի
եւ Լիբանանի միջեւ բազմաբնոյթ յարաբերութիւնների շուրջ: Այժմ եւս երկխօսութեան նոր հնարաւորութիւն ունենք: 1991 թ. Հայաստանի անկախացումից յետոյ մեր երկրների յարաբերութիւնները,
մեր ժողովուրդների դարաւոր առնչութիւնները
ձեռք են բերել նոր որակ, ինչը բնորոշ է երկու բարեկամ պետութիւններին եւ եղբայր ժողովուրդներին:
Դա պէտք է լաւագոյնս ծառայեցնենք մեր գործընկերութեան ամրապնդմանը, մեր ընդհանուր նպատակների իրականացմանը»,- ըսած է ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը:
Միշէլ Աուն ողջունած է Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատարի այցը Լիբանան` ընդգծելով, որ այդ մէկը կը նպաստէ երկու երկիրներու
աւանդական բարեկամական յարաբերութիւններու
յաւելեալ զարգացման ու ամրապնդման: Լիբանանի
նախագահը շնորհաւորած է Նիկոլ Փաշինեանը
Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան
17րդ գագաթնաժողովը Երեւանի մէջ բարձր
մակարդակով կազմակերպելու եւ իրականացնելու
համար:
Զրուցակիցները ընդգծած են, որ Հայաստանի
եւ Լիբանանի միջեւ առկայ է բարձր մակարդակի
քաղաքական երկխօսութիւն, որ պայմանաւորուած
է պատմական բարեկամական կապերով եւ լիբա-

նանահայ կենսունակ համայնքի դերակատարութեամբ: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ հայ ժողովուրդը երախտագիտութեամբ կը յիշէ Լիբանանի
ժողովուրդի սրտաբաց վերաբերմունքը ցեղասպանութիւն վերապրած մեր հայրենակիցներուն նկատմամբ. «Լիբանանը միակ երկիրն է տարածաշըրջանում, որը պաշտօնապէս ճանաչել է Հայոց
ցեղասպանութիւնը, եւ դա կարեւոր է ոչ միայն
պատմական յիշողութեան պահպանման, այլեւ նոր
ցեղասպանութիւնների կանխարգելման համար»:
Վարչապետի պաշտօնակատարը նաեւ ընդգծած է,
որ Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը առանձնայատուկ
վերաբերմունք կը տածէ բարեկամ Լիբանանի եւ
անոր ժողովուրդին նկատմամբ, որուն խօսուն
վկայութիւնը այն է, որ տարածաշրջանի երկիրներէն
նոյն ինքն Լիբանանի մէջ կը գտնուի Մեծի Տանն
Կիլիկիո կաթողիկոսարանը:
Իր հերթին Լիբանանի նախագահը բարձր
գնահատած է լիբանանահայ համայնքի դերը երկրի քաղաքական, տնտեսական, ընկերային, մշակութային, կրթական եւ մարզական կեանքին մէջ,
ինչպէս նաեւ երկու երկիրներու եւ ժողովուրդներու
բարեկամութեան սերտացման գործին մէջ:
Զրուցակիցները անդրադարձած են առեւտրատընտեսական երկկողմ կապերու զարգացման
հնարաւորութիւններուն եւ կարեւորած այդ ուղղութեամբ աշխոյժ աշխատանքը: «Պէտք է այնպէս
անենք, որպէսզի երկկողմ տնտեսական կապերը
համապատասխանեցնենք մեր երկրների միջեւ
քաղաքական եւ մարդկային յարաբերութիւնների
բարձր մակարդակին»,- նշած է Նիկոլ Փաշինեան:
Վարչապետի պաշտօնակատարը ներկայացուցած
է ՀՀ կառավարութեան կողմէ ձեռնարկուած միջոցառումները կաշառակերութեան դէմ պայքարի,
հարկային եւ մաքսային ընթացակարգերը պարզեցնելու, ներդրումային նպաստաւոր միջավայր
ձեւաւորելու ուղղութեամբ: Լիբանանի նախագահը
պատրաստակամութիւն յայտնած է աջակցելու

համատեղ ծրագիրներուն եւ նախաձեռնութիւններու
իրականացման գործին մէջ:
Կողմերը միտքեր փոխանակած են միջազգային
կառոյցներու մէջ երկու երկիրներու համագործակցութեան, միջազգային եւ տարածաշրջանային հարցերու շուրջ:
Նիկոլ Փաշինեանը ողջունած է Լիբանանի`
«Մարդկային ակադեմիա» հիմնելու նախաձեռնութիւնը, որուն մասին նախագահ Աունը յայտարարած
է 2017ի Սեպտեմբեր 21ին Նիւ Եորքի մէջ ՄԱԿ ԳԱ
նստաշրջանի ժամանակ: «Հայաստանը ողջունում
է Լիբանանի` որպէս տարբեր քաղաքակրթութիւնների, կրօնների եւ ռասաների միջեւ երկխօսութեան
կենտրոն դառնալու նախաձեռնութիւնը եւ պատրաստ է աջակցել դրան: Մենք վստահ ենք, որ
տարբեր կրօնների եւ ազգութիւնների խաղաղ
գոյակցութեանը միտուած Լիբանանի ջանքերն ու
կուտակած փորձը կարող են ուսանելի լինել ոչ
միայն առանձին երկրների, այլեւ ամբողջ տարածաշրջանների համար»,- նշած է Նիկոլ Փաշինեան
եւ համոզում յայտնած, որ նախաձեռնութիւնը մեծ
հետաքրքրութիւն կ'ունենայ նաեւ Հայաստանի
ուսանողներուն մօտ:
Լիբանանի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատարին` Լիբանանի հարաւը ՄԱԿի ԵՈՒՆԻՖԻԼ
խաղաղապահ առաքելութեան Հայաստանի մասնակցութեան համար: Ընդգծելով, որ Հայաստանը
հաւատարիմ է իր միջազգային յանձնառութիւններուն եւ կը կարեւորէ մասնակցութիւնը Լիբանանի
մէջ ՄԱԿի խաղաղապահ առաքելութեան իրականացման` Նիկոլ Փաշինեան գոհունակութիւն յայտնած է ՄԱԿի ԱԽ կողմէ ԵՈՒՆԻՖԻԼ խաղաղապահ
առաքելութեան լիազօրութիւնը մէկ տարիով երկարաձգելու կապակցութեամբ:
Հանդիպումի աւարտին վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան գրառում կատարած
է Պատուաւոր հիւրերու գիրքին մէջ:

ՀՀ Վարչապետի Պաշտօնակատարը Եւ Լիբանանի Խորհրդարանի Նախագահը Բարձր Գնահատած Են
Քաղաքական Երկկողմ Երկխօսութիւնը
Լիբանան աշխատանքային այցի ծիրէն ներս
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան հանդիպած է Լիբանանի խորհըրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրիի հետ:
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ, շնորհակալութիւն
յայտնելով ջերմ ընդունելութեան համար, ՀՀ
վարչապետի պաշտօնակատարը բարձր գնահատած է Լիբանանի խորհրդարանի նախագահի
ներդրումը հայ-լիբանանեան բարեկամութեան
ամրապնդման ուղղուած նախաձեռնութիւններու
իրականացման գործին մէջ:
Նապիհ Պըրրին ողջունած է Նիկոլ Փաշինեանի
այցը Լիբանան՝ նշելով, որ այդ մէկը հնարաւորութիւն
կու տայ նոր թափ հաղորդելու երկու երկիրներու
բարեկամական յարաբերութիւններուն:
Զրուցակիցները կարեւորած են լիբանանահայ
համայնքի դերակատարութիւնը՝ որպէս երկու
երկիրները կապող եւ յարաբերութիւնները ամրապընդող օղակի: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ

բարեկամ Լիբանանը, ինչպէս պատմութեան ողբերգական պահերուն, այնպէս ալ այսօր Հայաստանի կողքին է՝ իր նպաստը բերելով ցեղասպանութեան յանցագործութեան դատապարտման:
Նապիհ Պըրրին իր հերթին բարձր գնահատած է
Լիբանանի հայերու դերակատարութիւնը եւ ներդրումը երկրի զարգացման մէջ: «Մեր եղբայր հայերը
ներկայացուած են Լիբանանի խորհրդարանի ու
կառավարութեան մէջ, եւ իրենց կարեւոր նպաստը
կը բերեն Լիբանանի յառաջընթացին»,- ըսած է ան:
Երկու երկիրներուն միջեւ յարաբերութիւններու
հետագայ խորացման լոյսին ներքոյ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը եւ Լիբանանի խորհըրդարանի նախագահը կարեւորած են միջխորհըրդարանական
կապերու
ընդլայնումը
եւ
բարեկամութեան խումբերու աշխոյժ աշխատանքը:
Լիբանանի խորհրդարանի նախագահը նշած է, որ
Հայաստանը կրնայ Լիբանանի համար դառնալ
պատուհան դէպի Եւրոպա, իսկ Լիբանանը Հայաստանի համար` պատուհան դէպի Մերձաւոր Արեւելք, եւ պէտք է աշխոյժ աշխատիլ այդ ուղղութեամբ

լաւ արդիւնքներ արձանագրելու համար:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են նաեւ
երկու երկիրներուն մէջ քաղաքական ընթացիկ
իրավիճակին եւ զարգացումներուն շուրջ:
Տարածաշրջանային անվտանգութեան ապահովման ուղղութեամբ շարունակական ջանքերու
լոյսին ներքոյ Նիկոլ Փաշինեան եւ Նապիհ Պըրրի
կարեւորած են Հայաստանի մասնակցութիւնը
Լիբանանի մօտ ՄԱԿի ԵՈՒՆԻՖԻԼ խաղաղապահ
առաքելութեան:
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Նիկոլ Փաշինեան Եւ Սաատ Հարիրին Քննարկած Են Հայաստանի Եւ Լիբանանի Միջեւ
Յարաբերութիւններու Զարգացման Հեռանկարները

Լիբանան կատարած աշխատանքային այցի
ծիրէն ներս ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար
Նիկոլ Փաշինեան հանդիպած է Լիբանանի վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիին:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է Սաատ Հարիրիին ջերմ ընդունելութեան եւ հիւրընկալութեան համար. «Սա իմ

առաջին այցելութիւնն է եղբայրական Լիբանան՝
հնագոյն քաղաքակրթութիւնների պատմութեամբ
լի մի երկիր: Վստահ եմ, որ այս այցը լաւագոյնս կը
նպաստի տարբեր ոլորտներում երկկողմ համագործակցութեան օրակարգային հարցերի շուրջ
քննարկմանը: Անշուշտ, մեր երկրների միջեւ կապերի խորացման եւ ամրապնդման գործում իր
զգալի ներդրումն է ունեցել նաեւ Ձեր հայրը՝ երջանկայիշատակ Ռաֆիք Հարիրին, ով Հայաստանի
մեծ բարեկամն էր»:
Սաատ Հարիրին նշած է, որ Լիբանանը բարձր
կը գնահատէ բարեկամ Հայաստանի հետ համագործակցութիւնը եւ շահագրգռուած է անոր հետագայ ամրապնդումով: Ան կարեւորած է լիբանանահայ համայնքի դերակատարումը Լիբանանի
զարգացման, ինչպէս նաեւ հայ-լիբանանեան
կապերու խորացման գործին մէջ:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են երկու
երկիրներու ներքաղաքական ընթացիկ իրավիճակին շուրջ: Նիկոլ Փաշինեան անդրադարձած է այս
տարուան Ապրիլ-Մայիս ամիսներուն Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած համաժողովրդական գործընթացներուն, ներկայացուցած անոնց բերումով տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխութիւնները, ներկայիս գործընթացները եւ սպասվող զարգացումները:
Նիկոլ Փաշինեան եւ Սաատ Հարիրին գոհունակութեամբ արձանագրած են, որ երկու երկիրներուն
միջեւ առկայ է քաղաքական երկխօսութեան բարձր
մակարդակ, եւ պէտք է աշխոյժ աշխատիլ տնտեսական բաղադրիչը եւս այդ նշաձողին հասցնելու

ուղղութեամբ: Այս առումով զրուցակիցները կարեւորած են տնտեսական համագործակցութեան
միջկառավարական յանձնաժողովի գործունէութեան աշխուժացումը: ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը ներկայացուցած է Հայաստանի մէջ
գործարար միջավայրի բարելաւման, ներդրումներու պաշտպանութեան պետական երաշխիքներու
ապահովման նպատակով ՀՀ կառավարութեան
կողմէ ձեռնարկուող քայլերը եւ առաջարկած է
կազմակերպել լիբանանեան գործարար շրջանակներու այց Հայաստան` պայմաններուն ծանօթանալու նպատակով:
Կողմերը քննարկած են գիւղատնտեսութեան,
փոխադրամիջոցներու, զբօսաշրջութեան, ինչպէս
նաեւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող
այլ ոլորտներու մէջ գործակցութեան ընդլայնման
վերաբերող հարցեր: Զրուցակիցները գոհունակութիւն յայտնած են զբօսաշրջութեան ոլորտին մէջ
համագործակցութեան ընթացքին կապակցութեամբ,
որուն դրական թափին նպաստած է նաեւ երկու
երկիրներուն միջեւ ուղիղ օդային հաղորդակցութիւնը: Նիկոլ Փաշինեան ողջունած եւ կարեւորած է
լիբանանեան ընկերութիւններու հետաքրքրուածութիւնը Հայաստանի մէջ ներդրումներ կատարելու եւ
Հայաստանի միջոցով երրորդ շուկաներ մուտք
գործելու հարցի գծով:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են նաեւ
միջազգային կառոյցներու մէջ հայ-լիբանանեան
արդիւնաւէտ համագործակցութեան, տարածաշըրջանային հարցերու եւ մարտահրաւէրներու շուրջ:

Հայ Քաղաքական Կուսակցութիւններու Լիբանանի ՄԱրմիններու Ներկայացուցիչները Կարեւորած Են
Նիկոլ Փաշինեանի Այցը Լիբանան
Լիբանան կատարած աշխատանքային այցի
ծիրէն ներս Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսպանութեան մէջ հանդիպած է այդ
երկրին մէջ գործող հայ աւանդական կուսակցութիւններու՝ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան,
Սոցիալ դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան եւ
Ռամկավար ազատական կուսակցութեան ներկայացուցիչներուն` ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ատենապետ Յակոբ Բագրատունիի, ՍԴՀԿ
Լիբանանի շրջանային վարչութեան կուսակցապետ
Սեպուհ Գալփաքեանի եւ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչութեան կուսակցապետ Աւետիս Տագէսեանի գլխաւորութեամբ:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան կարեւորած է
Լիբանանի աւանդական հայ կուսակցութիւններուն
հետ հանդիպումը` Հայաստանի զարգացման, Հայաստան-Սփիւռք-Արցախ կապերու սերտացման եւ
համահայկական օրակարգի հարցերը քննարկելու
առումով: Ան ընդգծած է իր առանձնայատուկ
վերաբերմունքը Լիբանանի հայութեան եւ երիտասարդութեան նկատմամբ` շնորհակալութիւն յայտնելով թաւշեայ յեղափոխութեան ժամանակ անոնց
աջակցութեան եւ աշխոյժ դիրքորոշումին համար:
ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը Լիբանանի
հայ քաղաքական կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ քննարկած է ներհայաստանեան
քաղաքական գործընթացներուն, ընթացիկ իրավի-

ճակին եւ յառաջիկայ զարգացումներուն վերաբերող հարցեր:
ՀՅԴ, ՍԴՀԿ եւ ՌԱԿ ներկայացուցիչները ընդգըծած են, որ անհրաժեշտ է պահպանել ժողովըրդական միասնութեան, համախմբուածութեան
ոգին` կարեւորելով ՀՀ քաղաքական ուժերուն միջեւ երկխօսութեան շարունակականութիւնը` ի շահ
Հայաստանի յառաջընթացի: Անոնք իրենց աջակցութիւնը յայտնած են Նիկոլ Փաշինեանին ու ՀՀ
կառավարութեան՝ նոր Հայաստանի զարգացման
տեսլականը կեանքի կոչելու գործին մէջ:
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²ñó³ËÁ Ü³Ëáñ¹ Þ³µ³Ã
Üàð²Úð Úàìê¾öº²Ü
§¼³ñÃûÝù¦Ç ²ñó³ËÇ ²ßË³ï³ÏÇó
Հայաստանի մէջ ԱՄՆ արդէն նախկին դեսպան
Ռիչարտ Միլսը «EVN Report»ի հետ զրոյցի ժամանակ բացառած է ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումը՝ առանց, այսպէս
ըսած, «գրաւեալ տարածքներու որոշ մասի վերադարձի»: Ացախի արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեան կ'ընդգծէ, որ նախկին դեսպան
Միլսին արդարացնելու ցանկութիւն չունի, բայց
այն ինչ ըսած է ան, նորութիւն չէ եւ կը բխի հրապարակին վրայ եղած առաջարկներու միակ փաթեթէն՝ Մատրիտեան սկզբունքներէն: «Դեսպանը
կրկնած է այն ինչ գրուած է Մատրիտեան սկզբունքներուն մէջ: Ատիկա համանախագահներուն կողմէ
ՀՀ եւ Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներուն յանձնուած առաջարկներու վերջին փաթեթն
է, որ ներկայացուած է դեռ 2007ին, Մատրիտի մէջ:
Անկէ ետք նոր առաջարկներ չեն եղած: Այնպէս որ,
Ռիչարտ Միլսը կրկնած է այն, ինչ կայ այդ
առաջարկներուն մէջ»,- կ'ընդգծէ արտաքին գործոց
նախարար Մասիս Մայիլեանը:

Արցախի արտաքին գործոց նախարարը
կ'ընդգծէ, որ Մատրիտեան սկզբունքները վաղուց
արդէն հնացած են եւ չեն կրնար հիմք ծառայել ոչ
թէ պարզապէս տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան հաստատման, այլ նոյնիսկ ազրպէյճանաղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման
բովանդակային բանակցութիւններուն համար:
«Մենք պէտք է այնպէս ընենք, շարունակենք
աշխատանքը միջնորդներու հետ, որ անոնք հնացած մօտեցումներ չօգտագործեն մեր հակամարտութեան կարգաւորման համար»,- կը կարեւորէ
Մասիս Մայիլեանը:
EVN Reportի հետ զրոյցի ժամանակ Ռիչարտ
Միլսը անկեղծացած է. «Ես զարմացած էի, երբ
առաջին անգամ այստեղ եկած եւ պարզած եմ, որ
ինծի հանդիպած հայերու մեծամասնութիւնը կըտրականապէս դէմ եղած է տարածքներու վերադարձին` որպէս բանակցային գործընթացի մաս:
Իսկապէս շատ զարմացած յայտնաբերած էին, որ
այդ տարբերակը այլեւս որեւէ աջակցութիւն չունի»,ըսած է դեսպան Միլսը՝ փաստացի արձանագրելով,
որ հայութեան, իր խոսքերով, իրեն հանդիպած
մասը, չ'ընդունիր կարգաւորման Մատրիտեան
տարբերակը: Մասիս Մայիլեանն ալ կ'ընդգծէ՝
հակամարտութիւնը հայութեան համար ի սկզբանէ
տարածքային հարց չէ եղած: «Սա տարածքային
վէճ չէ: Այս հակամարտութեան էութիւնը երկու
արժեհամակարգերու բախում է,- հակամարտութեան արմատներուն կ'անդրադառնայ Արցախի
արտաքին գործոց նախարարը:- Մէկ կողմէ մեր
ժողովուրդին իրաւունքն է ազատ եւ անվտանգ

Մատրիտեան Սկզբունքները Պէտք Է Համարել Փակուած Էջ

ապրիլ հայրենիքի մէջ, միւս կողմէ Ազրպէյճանն է,
որ կը փորձէ զաւթողական, ուժային ձեւով մեր
ժողովուրդը զրկել այդ իրաւունքէն»: Տարածքային
հարցեր, այնուամենայնիւ, կան, կը յիշեցնէ Արցախի արտաքին գործոց նախարարը. «Հիւսիսային
Արցախն է գրաւուած Ազրպէյճանի կողմէ, գիտէք:
Մենք Շահումեանի, Գետաշէնի խնդիր ունինք,
Մարտունիի, Մարտակերտի որոշ հատուածներու
խնդիր: Մեր տարածքին մօտ 15 տոկոսը Ազրպէյճանի վերահսկողութեան տակ է»:
Այդ հարցերը պէտք է քննարկուին հակամարտութեան կարգաւորման ուղղուած բովանդակային
բանակցութիւններու ժամանակ՝ պաշտօնական
Ստեփամակերտի լիարժէք մասնակցութեամբ:
«Արցախի նախագահը պարբերաբար կը նշէ այդ
մասին: Արցախը պէտք է մասնակցի բանակցային
ամբողջ գործընթացին՝ սկսած փիլիսոփայութենէն,
մինչեւ խաղաղութեան մասին պայմանագիրի
կնքումը»,- կը յիշեցնէ արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեանը:
Բանակցային լիարժէք ձեւաչափը վերականգնելու անհրաժեշտութիւնը կը պնդէ նաեւ պաշտօ-

նական Երեւանը՝ վերջին ամիսներուն աւելի անթաքոյց ու յաճախակի: «Առանցքին նորէն մարդու
իրաւունքներն են, անվտանգութիւնը եւ բանակցութիւներուն՝ Արցախի մասնակցութեան վերականգնումը»,- կը թուարկէ Մասիս Մայիլեանը:
Հայկական կողմերը կը ձգտին խաղաղութեան,
բայց ոչ ամէն գնով: Իր հարցազրոյցին մէջ դեսպան
Միլսը նշած է, որ հայութիւնը անվտանգութեան
հետ կապուած մտավախութիւններ ունի եւ 2016ին
Ապրիլեան առճակատումէն ետք այդ մօտեցումը
աւելի կարծրացած է: Արտաքին գործոց նախարար
Մասիս Մայիլեան կ'ընդգծէ՝ այսօր Արցախի բնակչութեան անվտանգութեան հարցը առաջնահերթ է
եւ որեւէ առաջարկ պէտք է առանցքին անվտանգութեան բաղադրիչը ունենայ. «Ամենակարեւոր
հարցը այն է, որ մենք պէտք է ապահովենք Արցախի քաղաքացիներուն անվտանգութիւնը: Եւ, իմ
կարծիքովս, կարգաւորումը պէտք է անվտանգութեան շուրջ կառուցուած ըլլայ: Տարածքները, որոնց
մասին կը խօսուի, նաեւ մեր Սահմանադրութեամբ
ամրագրուած են եւ մեր անվտանգութեան բաղադրիչ մասը կը կազմեն»:

Հնագէտներու Հերթական Անակնկալը Արցախէն
2016 թուականէն Նոր Կարմիրաւանի մէջ կանոնաւոր պեղումներ կ'իրականացուին: Հետաքըրքրութիւններու առարկան մէկուկէսէն մօտ
երկուքուկէս մեթրի հասնող քարէ մարդակերպ
կոթողներն են՝ միանման, բայց որոշակի տարբերութիւններով: Այս տարի հնագէտները Նոր Կարմիրաւանի մէջ երկու անգամ հիւրընկալուած են՝
գարնան եւ աշնան: Հոկտեմբեր 11ին պեղումներու
արդիւնքները ամփոփեցին: Հնագէտներու յոյսերը
լիուլի արդարացած են: Արցախի մէջ առաջին
անգամ մարդակերպ կոթողի տակ դամբարան
բացուած է:
Մարտակերտի շրջանի Նոր Կարմիրաւան գիւղի
հարեւանութեամբ մարդակերպ կոթողներու ամենամեծ կուտակման վայրին մէջ բացուած սեղանաքարի զրահը հնագէտները գարնան մաքրած
էին: Նոյնիսկ դամբարանի մօտաւոր տեղը հաւաստանշած էին: Աշնան սկսան պեղումներու երկրորդ
փուլը եւ յուսախաբ չեղան: «Սեղանաքարի զրահը
հեռացուցինք: Մեր հաւաստանշած հատուածին
մէջ ալ բացուեցաւ թաղումը: Խուցը մօտ մէկ մեթր
լայնութիւն ունի, վեց մեթր երկարութիւն: Մարդա-

կերպ կոթողը ձգած ենք իր նախնական դիրքին
մէջ: Իսկ ահա խուցի հատուածին մէջ հողը հեռացուցած ենք՝ ընդհուպ մինչեւ յատակը»,- կը պատմէ
եւ ցոյց կու տայ Նոր Կարմիրաւանի հնագիտական
արշաւախումբի ղեկավար, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտութեան
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Հնագէտներու Հերթական Անակնկալը Արցախէն

հիմնարկի գիտաշխատող, պատմական գիտութիւններու թեկնածու Նժդեհ Երանեանը: Անով
ապացուցուեցաւ այն ինչ հնագէտները կ'ենթադրէին
ի սկզբանէ. մարդակերպ կոթողները մահարձաններ
են եւ դամբարանային կառոյցի մէկ մասը կը կազմեն: Մասամբ ծածկուած եղած է սալով: Խեցեղէնի
մեծ մասը անվնաս է: Հնագէտները զանոնք նախնական դիրքի մէջ ձգած են, մինչեւ դամբարանախուցի ամբողջական բացումը: «Խեցեղէնը դեռ
յստակ չենք թուագրեր, բայց կրնանք մօտաւոր
ըսել՝ կը պատկանին մ.թ.ա. առաջին հազարամեակի
առաջին կէսին եւ ժամանակագրօրէն կը համընկնին
մարդակերպ կոթողներու տարածման շրջանին:
Կան ե՛ւ կենցաղային, ե՛ւ ծիսական բնոյթի անօթներ՝
տարբեր ձեւերու եւ չափերու,- կը թուարկէ արշաւախումբի ղեկավարը:- Մեծ մասը սեւ իրանով անօթներ են, ինչը աւելի տարածուած էր այդ ժամանակահատուածին: Բայց ունինք նաեւ կարմիր իրանով
խեցեղէն. այդ ժամանակաշրջանի եւ այս տարածաշրջանի համար ատիկա հազուադէպ երեւոյթ է»:

սփռելու մօտ 3 հազար տարի առաջ Արցախի տարածքին արձանագրուած տեղաշարժերու վրայ:
«Սա ամէնէն առաջ մեր տարածաշրջանի քաղաքական պատմութիւնը աւելի մանրամասն ու հիմնաւոր շարադրելու հնարաւորութիւն կու տայ»,կ'ընդգծէ Արցախի ՄԵՀԶ նախարար Լեռնիկ
Յովհաննիսեանը:
Բաւական հարուստ նիւթ գտնուած է նաեւ
գործիքներու, զարդերու, ծիսական բնոյթի առարկաներու տեսքով: Անոնք արդէն նախնականօրէն
տեսակաւորուած, առանձնացուած են: «Պրոնզէ եւ
երկաթէ բեկորներ ունինք, ոսկորէ քանդակի բեկորներ, բաւական շատ ուլուքներ: Ամենահետաքըրքրականը, սակայն, ծովային խեցիներու առատութիւնն է. կարելի է ըսել՝ դամբարանի յատակը
ամբողջութեամբ այդ խեցիներով ծածկուած էր»,կը թուարկէ եւ ցոյց կու տայ Նժդեհ Երանեանը:

Նոր Կարմիրաւանի մէջ պեղումները կ'իրականացուին Արցախի կառավարութեան ֆինանսաւորմամբ: Աշխատանքները կը համակարգէ Պատմական միջավայրի պահպանութեան պետական
ծառայութիւնը: Պատմաբան-նախարարը կատարւած աշխատանքները ամէնէն առաջ այն տեսանկիւնէն կը կարեւորէ, որ անոնք թոյլ կու տան լոյս

Միայն Արցախի մէջ հնագէտները արդէն երեք
տասնեակէ աւելի մարդակերպ կոթողներ գրանցած
են: Անոնք տարածուած են նաեւ Արցախէն դուրս՝
Իրանէն մինչեւ Հիւսիսային Կովկաս եւ Ղրիմ ինկած
տարածքներուն: Մեծ մասը, սակայն, նախնական
դիրքէն տեղաշարժուած է: Կոթողի տակ բացուած
թաղումը կը մեծցնէ Նոր Կամիրաւանի դամբարանադաշտի նկատմամբ հետաքրքրութիւնը ոչ միայն
հայ պատմաբաններու մօտ: «Այո՛, շատերը կը
հետաքրքրուին, յօդուածներ, ուսումնասիրութիւններու արդիւնքներուն մասին տեղեկութիւններ կը
փոխանակենք»,- կը պատմէ Նոր Կարմիրաւանի
արշաւախումբի ղեկավարը: Առայժմ միայն կը հետաքրքրուին: Նժդեհ Երանեանը փակագիծերը
դեռ չի բանար, բայց կ'ակնարկէ՝ համագործակցութեան հեռանկարներ կան: Ատիկա կը նշանակէ, որ
ոչ հեռու ապագային այստեղ նաեւ միջազգային

արշաւախումբեր կրնան աշխատիլ: Առայժմ, աւելի
շատ զբօսաշրջիկները կը հետաքրքրուին: Մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը կը ծրագրէ քայլերու ձեռնարկել՝ տարածքը զբօսաշրջային նպատակներուն
յարմարեցնելու համար: Կ'ակնկալեն, որ այցելողներ
շատ կ'ըլլան: Նոր Կարմիրաւանը կը գտնուին
Տիգրանակերտի հարեւանութեամբ, որ Արցախի
ամենաշատ այցելու ունեցող զբօսաշրջավայրերէն
մէկն է:

Ստեփանակերտ
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Ձեռնադրութեան Հանդիսաւոր Նշում
Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
¾ç 02

վերապրողներու զաւակ է եւ Լիբանան ծնած հայ եկեղեցւոյ առաջին Կաթողիկոսը։
Նորին Սրբութիւնը լայնօրէն անդրադարձաւ Լիբանանի կատարած օգնութեան
հայոց ցեղասպանութենէն ետք։ Ան ըսաւ, որ Լիբանանի մէջ հայ համայնքը ոչ միայն
շուտով ինքզինք վերակազմակերպեց, այլ նաեւ դարձաւ յառաջապահը հայ ժողովուրդի վերածննդեան ու սիրտը Սփիւռքի հայութեան։ Որպէս Լիբանանի եօթը
գլխաւոր համայնքներէն մէկը, Լիբանանի հայութիւնը միշտ տէր է իր պարտաւորութիւններուն եւ իրաւունքներուն, շեշտեց Վեհափառ Հայրապետը։
Իր գնահատանքը յայտնելէ ետք Լիբանանի նախագահին, վարչապետին ու
խորհրդարանի նախագահին, Հայրապետը յատուկ կերպով ողջունեց վարչապետի
պաշտօնակատար Փաշինեանը՝ շեշտելով, թէ հայրենի ժողովուրդին կամքին ու
սպասումներուն թարգմանը ըլլալով՝ ան նոր էջ բացաւ Հայաստանի ներկայ
ժամանակներու պատմութեան մէջ։ Վեհափառ Հայրապետը միաժամանակ վստահեցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը պիտի շարունակէ վերանորոգ
հաւատքով իր մասնակցութիւնը բերել Հայաստանի հզօրութեան ու ծաղկման
աշխատանքներուն։
Իր պատգամի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը կոչ ուղղեց, որ Լիբանանի ու
Հայաստանի միջեւ եղբայրական սերտ կապն ու գործակցութիւնը աւելի ամրապնդուին։
Պատարագէն ետք, Վեհարանի դահլիճին մէջ, խօսք առաւ Ազգային Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ՝ Ստեփան Տէր Պետրոսեանը եւ շեշտելէ ետք Վեհափառ
Հայրապետին 50-ամեայ ծառայութեան կարեւորութիւնը մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ Լիբանանի կեանքէն ներս, յաջորդաբար հրաւիրեց Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին ու Պապին ներկայացուցիչները եւ ապա վարչապետի
պաշտօնակատար Փաշինեանը՝ իրենց խօսքերը արտասանելու։
Գերշ. Տ. Նաթան Արք. Յովհաննէսեան ընթերցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհաւորական ուղերձը։ Իր խօսքին մէջ, Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը կ՚ընդգէ Նորին Սրբութեան յիսնամեայ ծառայութեան անկիւնադարձային
հանգրուանները. «Դուք ջանացել էք արդիւնաւորել Աւետարանի կենարար խօսքի
քարոզութիւնը եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան խնամքի ներքոյ գտնուող
հայորդաց հոգեւոր հոգածութիւնը՝ վայելելով հոգեւոր դասի ու հաւատացեալների
սէրն ու յարգանքը», ըսած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս, ու կ՚աւելցնէ, որ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս իր վաստակը ունի նաեւ հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր ու ազգային
կեանքին եւ միջ-եկեղեցական աշխարհին մէջ։ Ուղերձին մէջ կ՚ընդգծէ, որ Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան ծաւալուն աշխատանքին
արդիւնքով նոր հորիզոններ բացուած են Հայ եկեղեցւոյ առջեւ պայծառացնելու
աշխարհասփիւռ հայերու հոգեւոր կեանքը եւ հզօրացնելու անոր միասնականութիւնը.
«Հաւատում ենք, որ միասնակամ գործակցութեամբ պիտի շարունակենք լուծման
առաջնորդել հոգեւոր-եկեղեցական մեր անդաստանում առկայ մարտահրաւէրները»,
կ՚եզրափէ ուղերձը։
Պապական նուիրակ Ճոզէֆ Սփիթերի ընթերցեց Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապի
ուղերձը։ Պապը իր խօսքի մէջ կը շնորհաւորէ Նորին Սրբութեան քահանայական
ձեռնադրութեան եւ օծման 50-ամեակը, եւ կ՚աղօթէ Նորին Սրբութեան քաջառողջութեան եւ երկարակեցութեան համար։
Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահի անունով խօսք առաւ Երեսփոխան
Իպրահիմ Քանաան։ Ան ըսաւ, որ այս առիթը իր մէջ կը պարփակէ ազատութեան,
հաստատ սկզբունքներու եւ համակեցութեան պատգամները։ Ան հանրապետութեան
նախագահին անունով յայտարարեց, որ լիբանանի ժողովուրդը մէկ է եւ միշտ իբրեւ
մէկ ամբողջութիւն պիտի կանգնի՝ լիբանանի յարութեան համար։ «Դուք՝ Նորին
Սրբութիւն եւ հայ համայնքը կը կազմէք այս հայրենիքին ամէնէն կարեւոր բաղկացուցիչ
տարրերէն մին», շեշտեց Քանաան։
Հանդիսութեան վերջին խօսքը արտասանեց Հայաստանի Հանրապետութեան
Վարչապետի պաշտօնակատար՝ Նիկոլ Փաշինեան։ Ան վեր առաւ Վեհափառ
Հայրապետին եկեղեցանուէր, ազգանուէր եւ ազգաշէն գործունէութիւնը ու նշեց Մեծի

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Շնորհաւորական Ուղերձ Յղեց Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսին
¾ç 02
եալների սէրն ու յարգանքը: Այս տարիների ընթացքին Ձեր վաստակը նաեւ
յաւելուել է գրական գործունէութեամբ՝ մեր Եկեղեցու ազգային-հոգեւոր
կեանքին եւ միջեկեղեցական յարաբերութիւններին նուիրուած խոհերի եւ
ուսումնասիրութիւնների հրատարակութեամբ:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսի առաքելութեանը Դուք կոչուեցիք մեր
անկախ պետականութեան վերականգնման շրջանին, երբ նոր հորիզոններ
բացուեցին մեր Եկեղեցու առջեւ՝ զօրացնելու աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի
միասնութիւնն ու առաւել պայծառ դարձնելու նրա հոգեւոր կեանքը: Ուրախ
ենք, որ եկեղեցական մեր անդաստանում անբարենպաստ նախորդ ժամանակներից մնացած ընթացքները յաղթահարելու եւ խնդիրները կարգաւորելու
ուղղութեամբ Ձեզ հետ քայլեր ձեռնարկեցինք: Գոհունակութեամբ ենք
անդրադառնում, որ Հայոց Ցեղասպանութեան 100րդ տարելիցին ընդառաջ
գումարեցինք Հայ Եկեղեցու Եպիսկոպոսաց ժողովներ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնում, սրբադասեցինք մեր անմեղ նահատակներին, ինչպէս նաեւ
կեանքի կոչեցինք հայրենական ու միջեկեղեցական կարեւոր մի շարք
միջոցառումներ:
Հաւատում ենք, որ միասնական գործակցութեամբ պիտի շարունակենք
լուծման առաջնորդել հոգեւոր-եկեղեցական մեր անդաստանում առկայ
մարտահրաւէրները՝ ի փառս Աստուծոյ, ի մխիթարութիւն համայն մեր
ժողովրդի եւ ի զօրացումն մեր Սուրբ Եկեղեցու: Ներկայ մեր կեանքի
հիմնախնդիրների առջեւ հրամայական է, որպէսզի Առաքելական մեր Սուրբ
Եկեղեցին ուխտապահ մեր հոգեւորականաց նուիրեալ ջանքերով առաւել
արդիւնաւորութեամբ իրագործի տէրունաւանդ իր առաքելութիւնը՝ յանուն
աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի ազգային ու հոգեւոր զարթօնքի, մեր
Հայրենիքի բարօրութեան ու առաջընթացի, համազգային մեր իղձերի
իրականացման ու լուսաւոր գալիքի:
Վերստին Մեր շնորհաւորանքները բերելով, սիրեցեալ եղբայր, եւ հայցելով
Տիրոջ Սուրբ Աջի առաջնորդութիւնն ու հովանին Ձեզ՝ մաղթում ենք
քաջառողջութիւն եւ արդիւնաւոր գահակալութեան երկար տարիներ՝ ի
շինութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Առաքելական մեր
Սուրբ Եկեղեցու»:
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դերն ու դերակատարութիւնը ցեղասպանութենէն
ճողոպրած հայութեան կեանքի վերակազմակերպման առաքելութեան մէջ։ «Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Սփիւռքի Առաքելական հայերի մի մեծ հատուածի
հոգևոր կեդրոնն է, եկեղեցական եւ կրօնական աւանդոյթների պահպանման ու
հարստացման իւրայատուկ դարբնոցը։ Անթիլիասը հազարաւոր հայերի սրտում է։
Շնորհակալ ենք, որ այս պատերի ներքոյ տարիներ ի վեր փայփայուել են մեր
ազգային ինքնութիւնը, մշակութային արժէքները, խրախուսուել ազգապահպանութեան
ծրագրերը», ըսաւ Վարչապետի պաշտօնակատարը։ Ան ընդգծեց, որ Լիբանանահայ
գաղութը ընդհանրապէս եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան աթոռը
յատկապէս իրենց ներդրումը ունեցած են Լիբանանի վերելքին։
Ան կարեւորութեամբ շեշտեց Վեհափառ Հայրապետին տարած աշխատանքը՝
հայկական ցեղասպանութեան արդար հատուցման ապահովման նպատակով ու
նշեց. «Մենք հիացած ենք Ձեր ստեղծագործ ե լայնածաւալ աշխատանքով, որի
արդիւնքում յաջողութեամբ կերտում էք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան և
նրա սփիւռքեան թեմերի ու թեմական կառոյցների երեկուայ ու այսօրուայ պատմությունը», ու աւելցուց, որ անժխտելի է Նորին Սրբութեան օրհնութեան եւ իմաստուն
խօսքի ազդեցութիւնը ազգային կեանքին, հայոց պետականաշինութեան եւ համազգային առաջնահերթութիւններու իրականացման գործընթացքին մէջ։ Ան նաեւ
Շեշտեց Վեհափառ Հայրապետին միջեկեղեցական ոլորտին մէջ եւ միջազգային
գետնի վրայ ունեցած գործունէութիւնն ու համբաւը։
Ան նաեւ վեր առաւ լիբանանի ապահովութեան եւ կայունութեան պահպանման
կարեւորութիւնը եւ ընդգծեց հայկական ցեղասպանութեան ճանաչման հոլովոյթին
մէջ Հայաստան-Սփիւռք փոխադարձ գործակցութեան մէջ Վեհափառ Հայրապետին
ջանքերը։
Փաշինեան իր խօսքը եզրափակեց ըսելով. «Երախտապարտ ենք, որ Դուք Ձեր
ականաւոր գիտնականի, հայագէտի ե կրօնագէտի իմաստութիւնը միահիւսելով Ձեր
անհուն հայրենասիրութեանն ու մշտական ծառայութեանը՝ շուրջ կէս դար Ձեր
սրբազան առաքելութիււնն էք կատարում առ Աստուած, առ Հայաստանեայց
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցի և առ Հայրենիք»։
Աւարտին, ներկաները իրենց շնորհաւորութիւնները յայտնեցին Վեհափառ
Հայրապետին։
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Իւրաքանչիւրս Պէտք Է Ջանք Բերենք Համահայկական Օրակարգի Իրագործման. Նիկոլ Փաշինեան
Հանդիպած Է Լիբանանի Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչներուն Հետ
Լիբանան աշխատանքային այցի ծիրէն ներս
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Հոկտեմբեր 20ին հանդիպած է
Լիբանանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն
հետ:
Ողջունելով
հանդիպումի
մասնակիցները,
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան
իր ելոյթին մէջ նշած է. «Ինձ համար մեծ պատիւ է
այսօր այստեղ գտնուելը եւ ձեզ հետ նման շփման
հնարաւորութիւն ունենալը: Նախ եւ առաջ ցանկանում եմ շնորհակալութիւն յայտնել ձեզ, որովհետեւ
այս ողջ ընթացքում մենք զգացել ենք ձեր ջերմութիւնը եւ աջակցութիւնը: Դա մեզ համար շատ
կարեւոր է եղել եւ մեծ ուժ է տուել, որպէսզի կարողանանք ամուր մնալ այն պահերին, երբ թուում էր`
սասանուելն անխուսափելի է: Մենք մեզ հաշիւ ենք
տուել այս ողջ ընթացքում եւ շարունակում ենք նոյն
կերպ ընկալել իրավիճակը, որ այն փոփոխութիւնները, որ մենք ստանձնեցինք եւ այն կարգավիճակը, որ այսօր ունենք, մեծ պատասխանատուութիւն
եւ պատիւ է մեզ համար ոչ միայն Հայաստանի
ժողովրդի, այլեւ ողջ հայութեան առաջ: Ցանկանում
եմ հաւաստիացնել ձեզ, որ այդ պատասխանատւութիւնը մենք լիարժէք պատրաստ ենք կրել, եւ դա
այսօր եւս մէկ անգամ հաստատուեց. իսկապէս
շատ պատուաբեր է աջակցութեան խօսքեր լսել
մեր աւանդական կուսակցութիւններից, կազմակերպութիւններից, մեր բոլոր հայրենակիցներից:
Այնուհետեւ Նիկոլ Փաշինեան պատասխանած
է լիբանանահայ համայնքի ներկայացուցիչներու
շարք մը հարցերուն, որոնք կը վերաբերէին Հայաստանի զարգացման, Հայաստան-Սփիւռք կապերու
սերտացման, ոլորտային բարեփոխումներուն, ՀՀ
տնտեսական զարգացման առաջնահերթութիւններուն, հայրենադարձութեան, պետութիւն-եկեղեցի համագործակցութեան եւ այլն:
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններու առընչութեամբ Նիկոլ Փաշինեան նշած է. «Մեզ համար
կարեւոր է, որ, ի վերջոյ, այս փուլում այն բոլոր
թնճուկները, որ եղել են Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններում, լուծուեն: Որեւէ կասկած չկայ, որ
հայութիւնը պէտք է մասնակցութիւն ունենայ Հայաստանում պետականաշինութեան գործին, բայց
մենք պէտք է համախմբման աւելի բարձր` ինստի-

տուցիոնալ մակարդակով դա իրականացնենք:
Սփիւռքը եւ Հայաստանն այսօր միասնական են
յեղափոխութեան արդիւնքում ձեւաւորուած այս
դրական վերաբերմունքի առումով, որը պէտք է
բիւրեղացնենք եւ կոնկրետ արդիւնքներ արձանագրենք»:
Ինչ կը վերաբերի Հայաստանի մէջ ժողովրդավարութեան զարգացման հեռանկարներուն, ՀՀ
վարչապետի պաշտօնակատարը նշած է. «Ժողովըրդավարութիւնը ՀՀ-ում այլընտրանք չունի, եւ ես
բացառում եմ, որ ՀՀ-ում մեր կառավարութեան
օրօք որեւէ ընտրութիւն կեղծուի: Հայաստանում
մամուլը երբեք այնքան ազատ չի եղել, որքան
այսօր, Հայաստանում տնտեսական եւ քաղաքական
գործունէութիւնը, արտայայտուելու հնարաւորութիւնը երբեք այնքան ազատ չեն եղել, որքան այսօր: Հայաստանի կառավարութիւնն այսօր ունի
ժողովրդի շատ մեծ աջակցութիւնը, որն աննախադէպ է երրորդ հանրապետութեան պատմութեան
մէջ, եւ եթէ կայ դոմինանտութիւն, դա ժողովրդի
դոմինանտութիւնն է», - ըսած է Ն. Փաշինեան`
համոզում յայտնելով, որ Հայաստանը պիտի շարունակէ վստահօրէն յառաջ ընթանալ ժողովրդավարական ճամբով:
Նիկոլ Փաշինեան ներկայացուցած է Հայաստանի տնտեսական զարգացման տեսլականը`
նշելով, որ ՀՀ տնտեսութիւնը հիմնուած է հանքարդիւնաբերութեան, գիւղատնտեսութեան եւ խաղադրոյքներու արդիւնաբերութեան վրայ. այդ կառուցւածքը պէտք է փոխել: «Ակնկալում ենք ներդրումներ
տեղեկատուական եւ բարձր տեխնոլոգիաների
բնագաւառում: Բայց ընդհանուր առմամբ Հայաստանը պէտք է լինի արտադրական երկիր. մեծ
հեռանկարներ ունեն ադամանդագործութիւնը,
ոսկերչութիւնը, թեթեւ արդիւնաբերութիւնը, զբօսաշրջութիւնը, տեխնոլոգիական գիւղատնտեսութիւնը եւ այս ամէնը տեղաւորուում է էկօ` կանաչ
Հայաստանի գաղափարի ներքոյ», - նշած է վարչապետի պաշտօնակատարը` կարեւորելով ՀՀ
տնտեսութեան կառուցուածքային բարեփոխման եւ
զարգացման գործին մէջ սփիւռքահայ մասնագէտներու ներգրաւումը: Ան նաեւ մանրամասնութիւններ ներկայացուցած է ներդրումային միջավայրի բարելաւման եւ հարկային օրէնսդրութեան

ՀՀ Վարչապետի Պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Այցելեց Զմմառու Վանք
Կիրակի, 21 Հոկտեմբեր 2018ի յետմիջօրէի ժամը 2:30ին, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան եւ
տիկինը՝ Աննա Յակոբեան, ընկերակցութեամբ
բազմանդամ պատուիրակութեան մը, որուն մաս
կը կազմէր արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Զոհրապ Մնացականեան, այցելեցին
Զմմառու վանք, ուր դիմաւորուեցան վանքի մեծաւոր եւ Զմմառու Միաբանութեան պատրիարքական
փոխանորդ Գերապայծառ Գաբրիյէլ թ.ծ.վ.Մուրատեանի,
Պէյրութի թեմի պատրիարքական փոխանորդ
Արհի.Գէորգ Եպիսկ.Ասատուրեանի, Արհիապատիւ
Գէորգ Արքեպիսկ. Խազումեանի, Արհի.Մանուէլ
Եպիսկ.Պաթագեանի, միաբան հայրերու, նորընծաներուն, ինչպէս նաեւ պետական երեսփոխան
Ժան Թալուզեանի, Զմմառու քաղաքապետի, հայ
կաթողիկէ կառոյցներու եւ հաստատութիւններու
ներկայացուցիչներու կողմէ։

Հրաշագործ Տիրամօր մատուռին մէջ, կարճատեւ ամփոփումի պահէ մը ետք, որուն ընթացքին
նորընծաները հնչեցուցին միաբանութեան օրհներգն ու շարականներ, վանքի դահլիճին մէջ խօսք
առնելով, վանքին Մեծաւոր Հայրը ողջունելէ ետք
մեծարգոյ հիւրը եւ անոր ուղեկցող պատուիրակութեան անդամները, հակիրճ անդրադարձ մը կատարեց շուրջ 300 ամեայ վանքի պատմութեան
իբրեւ ոչ միայն հոգեւորականներու դարբնոց, այլ
հոգեւոր արժէքներու, հայկական մշակոյթի, հայագիտութեան, դպրութեան օճախ, վստահեցնելով որ
Զմմառու միաբանութիւնը միշտ նախանձախնդիր
եղած է Մայր Հայրենիքի՝ Հայաստանի զարգացման
ու բարգաւաճութեան, հայրենաբնակ ժողովուրդի
բարօրութեան եւ հայկական պետութեան հզօրացման։ Իր խօսքի աւարտին, Գերապայծառ Մուրատեան՝ Միաբանութեան անունով ՀՀ վարչապետի
պաշտօնակատարին նուիրեց Զմմառու Տիրամօր

բարեփոխումներուն վերաբերեալ:
Հանդիպումին հարց հնչեցուած է նաեւ համահայկական օրակարգի հարցերու, այդ կարգին`
Արցախի հակամարտութեան կարգաւորման վերաբերեալ: Նիկոլ Փաշինեանը նշած է, որ համազգային
օրակարգի հարցերը պէտք է քննարկել միասնական
ձեւաչափով, ուր ներգրաւուած կ'ըլլան հայութեան
ամենատարբեր շերտերը:
«Եւ յաջորդը, ես խօսում եմ Հայաստանի եւ
Սփիւռքի մասին, բայց ամենակարեւոր, վճռական
գործօնն Արցախի Հանրապետութեան իշխանութեան եւ Արցախի ժողովրդի դիրքորոշումն է այս
հարցի վերաբերեալ: Եթէ նոյնիսկ Հայաստանը եւ
Սփիւռքն ասեն, որ շատ լաւ տարբերակ է, իսկ
Արցախի ժողովուրդն ասի, որ վատ տարբերակ է,
ուրեմն դա վատ տարբերակ է: Արցախի ժողովուրդն
այդ խնդրի թիւ մէկ սեփականատէրն է, եւ Արցախի
ժողովրդի եւ Արցախի իշխանութեան կարծիքը
վճռական է հարցի կարգաւորման տեսակէտից:
Դա չի կարող նաեւ նշանակել, թէ մենք որեւէ կերպ
մերժում ենք բանակցութիւնները, բայց ասում ենք,
որ սա համազգային փրոպլեմ է, որը պէտք է լուծենք
բոլորս միասին: Բացառուած է, որ առանձին
վերցրած իշխանութիւն, նոյնիսկ ամենամեծ վստահութիւն ունեցող իշխանութիւնը կարողանայ այդ
խնդիրը լուծել զարտուղի ճանապարհով: Որ պահին փորձի, ողջ վստահութիւնը մէկ րոպէում կը
կորցնի: Սա ակնյայտ է, եւ այստեղ պէտք է շատ
յստակ լինենք», - եզրափակած է Նիկոլ Փաշինեան:
գեղակերտ լուսանկարը։
Իր կարգին խօսք առնելով, Նիկոլ Փաշինեան
արտայայտեց իր ուրախութիւնը եւ շնորհակալութիւնը ջերմ ընդունելութեան եւ այսպիսի հնադարեան հայկական հոգեւոր կեդրոնի մը մէջ
գտնուելուն համար։ Ան շեշտեց Հայաստանի եւ
վանքին ու միաբանութեան միջեւ կապերը սերտացնելու եւ համագործակցութիւնը զարգացնելու
կարեւորութիւնը։
Այնուհետեւ ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը
եւ հայկական պատուիրակութեան անդամ-ները
առաջնորդութեամբ Մեծաւոր Հօր շրջայց կատարեցին վանքին զանազան բաժինները՝ սկսելով
մայր տաճարէն, ապա թանգարանը, մատենադարանը, գինեմարանը։ Աւելի քան ժամ մը տեւած այս
պատմական այցելութիւնը վերջ գտաւ ներկաներուն
բարեմաղթանքներով եւ յիշատակի լուսանկարներով:
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Երեւան 2800ամեակ

Երեւանը Յաւերժական Պատմութիւն Է Ու Յաւերժական Երիտասարդութիւն. ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեանը
Շնորհաւորած Է Երեւանի 2800ամեակը
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըսեան շնորհաւորանք յղած է Երեւանի 2800ամեայ
յոբելեանի առթիւ։ Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ
«Արմէնփրես»ը, կը տեղեկացնեն Հայաստանի
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն։
Արմէն Սարգսեան իր շնորհաւորանքին մէջ
նշած է. «Շնորհաւոր 2800ամեայ յոբելեանդ, սիրելի՛
Երեւան:
Շնորհաւոր բոլորիս տօնը, սիրելի՛ երեւանցիներ,
սիրելի՛ հայրենակիցներ` Հայաստանում, Արցախում

եւ արտերկրում:
Երեւանը սիրում ենք անկախ մեր ծննդեան
վայրից, անկախ մեր ապրելու վայրից:
Երեւանը մեր մէջ է, որը մեզ յուզում է ու
ջերմացնում:
Երեւանը մեր ներկան է՝ երէկուայ յիշողութեամբ
ու վաղուայ վստահութեամբ:
Երեւանը յաւերժական պատմութիւն է ու
յաւերժական երիտասարդութիւն:
Սրտացաւ լինենք մեր անցեալի ժառանգութեան
եւ հոգատար` մեր ապագայի հանդէպ:
Հաւատարիմ մնանք Երեւանին։
Ծնունդդ շնորհաւոր, Երեւան, իմ սէր»:

Նիկոլ Փաշինեան Շնորհաւորած «Էրեբունի-Երեւան 2800»ին Մասնակից Օտարերկրեայ
Պատուիրակութիւնները Այցելեցին Ծիծեռնակաբերդ
Է Երեւանի Տօնը

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար, «Իմ քայլը»
դաշինքի մէջ մտնող «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցութեան վարչութեան անդամ
Նիկոլ Փաշինեան շնորհաւորած է Երեւանի տօնը։
«Շնորհաւոր տօնդ, Երեւան: Սիրում եմ քեզ»,Ֆէյսպուքի իր էջի գրառումին մէջ նշած է Փաշինեան
եւ տեղադրած տեսահոլովակ, ուր խորհրդարանի
ներկայիս գործող կազմի ընտրութիւններուն մասնակցած «Ելք» դաշինքի անդամները կը կատարեն
«Էրեբունի-Երեւան» երգը։

Բակօ Սահակեանը Մարտունիի
Մէջ Ներկայ Գտնուած Է Նռան
Փառատօնին

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանը Հոկտեմբեր 21ին Մարտունի քաղաքին
մէջ ներկայ գտնուած է նռան փառատօնին:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Արցախի
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն կը
տեղեկացնեն, որ նախագահ Սահակեան գոհունակութեամբ նշած է, որ փառատօնը կը դառնայ
աւանդական, շրջած է տաղաւարները, ծանօթացած
ներկայացուած ապրանքներուն, մասնակիցներուն
հետ զրուցած է տարբեր հարցերու շուրջ:

«Էրեբունի-Երեւան 2800» միջոցառումի մասնակից օտարերկրեայ պատուիրակութիւններու
ներկայացուցիչները այցելեցին Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու յուշահամալիր:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, պատւիրակութեան անդամները պիտի մասնակցին
Երեւանի 2800ամեակին նուիրուած տօնական միջոցառումներուն: Նշենք, որ Հոկտեմբեր 21ի երեկոյեան Հանրապետութեան հրապարակին մէջ
տեղի ունեցած է կալա-համերգ:
«Երեւան ժամանած են 10 երկիրներէ 15 պատ-

ւիրակութիւն: Հիմնականօրէն անոնք մեր գործընկեր, քոյր քաղաքներէն են: Կան քաղաքապետներ,
քաղաքային իշխանութեան բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, որոնք արդէն երէկուընէ կը մասնակցին
մայրաքաղաքի տօնին նուիրուած միջոցառումներուն: Աւանդապէս մենք կը մեկնարկենք առաւօտեան մեր յարգանքի տուրքը մատուցելով Մեծ
եղեռնի զոհերու յիշատակին: Կը կարծեմ, որ սա
նաեւ քաղաքական մեծ նշանակութիւն ունի»,«Արմէնփրես»ի հետ զրոյցի ժամանակ նշեց Երեւանի քաղաքապետարանի արտաքին կապերու
վարչութեան պետ Դաւիթ Գէորգեանը:
Դաւիթ Գէորգեանը կարեւորեց, որ պատուիրակութիւններու՝ Երեւան գտնուիլը լաւ է առիթ է նաեւ
երկկողմ յարաբերութիւնները զարգացնելու, պաշտօնական հանդիպումներ վարելու համար:
Պատուիրակութիւնները ժամանած են Ռուսիայէն, Ֆրանսայէն, Յորդանանէն, Լիթվիայէն, Լաթվիայէն, Էսթոնիայէն, Գերմանիայէն, Լիբանանէն
եւ այլ երկիրներէ:
Կը նախատեսուի անոնց այցը, մասնաւորապէս,
«Էրեբունի» պատմահնագիտական արգելոց-թանգարան, Երեւանի քոնեակի գործարան:

Գնահատենք Ու Պահպանենք Ներկան Եւ Կերտենք Երեւանի Վաղուայ
Օրը. Արա Պապլոյեանի Ուղերձը Երեւանի 2800րդ Տարեդարձին Առթիւ
Հայաստանի Ազգային ժողովի նախագահ Արա
Պապլոյեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Երեւանի հիմնադրման 2800րդ տարեդարձին առթիւ։
Այս մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
ՀՀ ԱԺ լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն։
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Սրտանց շնորհաւորում եմ Երեւանի հիմնադըրման 2800րդ տարեդարձի առթիւ: Երեւանը բերդաքաղաքից վաղուց դարձել է Արարատի հայեացքի ներքոյ տարածուած եւ արագ զարգացող մեծ ու
գեղեցիկ քաղաք, ռազմապաշտպանական կառոյցից վերածուել է քաղաքաշինութեան ասպարէզում
իրականացուած սխրանքի, ձեռք է բերել թամանեանական եզակի ճարտարապետական դիմագիծ,
ստեղծել է իր իւրայատուկ՝ երեւանեան միջավայրը,
եւ ի վերջոյ, այն այլեւս համայն հայութեան մայրաքաղաքն է: Ու նաեւ դարձել է բոլորիս սիրոյ,
հոգատարութեան եւ հպարտութեան առարկան,
որի զարգացումը խորհրդանշեց Հայաստանի ու

հայութեան վերազարթօնքը:
Երեւանն այսօր ո´չ միայն Հայաստանի վարչական կենտրոնն է, այլեւ տնտեսական, գիտական,
կրթական ու մշակութային մայրաքաղաքը, ուր
միաձուլուել են պատմութեան բազմաթիւ շերտեր,
եւ ուր, գոնէ վերջին հարիւրամեակում, զարգացել է
հայ հասարակական-քաղաքական միտքը, ձեւակերպել է համահայկական ընդգրկում ունեցող
նորանոր գաղափարներ եւ իրականութիւն դարձրել
դրանք:
Երեւանն այսօր աշխարհի շատ ու շատ պետութիւնների կայուն զարգացման ճանապարհով ընթացող մայրաքաղաքների շարքում է, ապրում է
նոր ժամանակների շնչով, միշտ զարմացնում է իր
դասական գեղեցկութեամբ ու կոլորիտով:
Տօնական այս օրը յետադարձ հայեացք նետելով
Երեւանի անցած քսանութ դարերին եւ երախտագիտութեամբ յիշելով մեր քաղաքը կառուցողներին
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Մահագրական

Հաւատարիմ Միութենական Մայք Մարտիրեան
Հեռացաւ Անխօս
ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Հեռախօսիս կանչը անախորժ էր այդ առաւօտ:
Կեանքի նաւակը դանդաղ-դանդաղ կը հեռանար
հակառակ մեր կամքին, իրեն հետ տանելով յարգելի ու սիրելի անձնաւորութիւն մը, իր ընտանիքին,
զաւակներուն ու շրջապատին նուիրուած բարի
հայր մը, հաւատարիմ միութենական, զուարթ
բնաւորութեամբ ղեկավար մը, որուն ճանչցած ու
ծանօթացած էի գրեթէ երկու տասնամեակ առաջ:
Մայք Մարտիրեան Հայ մարդու հետ իմ առաջին
հանդիպումէն արդէն անցած է գրեթէ երկու տասնամեակ, երբ գարնանային արեւոտ օր մը զինք
տեսայ իր գրասենեակին մէջ, ձեռքին հայկական
թերթեր: Առաջին տպաւորութեամբ իսկ ուրախացայ, որովհետեւ զգացի որ գործ ունիմ ընթերցասէր
մարդու մը հետ: Իրար կը ճանչնայինք անունով
միայն, իսկ ահա, կը ծանօթանայինք եւ մեր միջեւ
կը հաստատուէր բարեկամութեան կամուրջ մը, որ
մնաց յաղթ ու կանգուն: Մեր հանդիպումը ջերմ էր,
մտերմիկ եւ նիւթը՝ հայրենիք, հայութիւն, սփիւռքահայ կեանք եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւն:
Ոչ ինք եւ ոչ ալ ես գիտէինք կամ կռահած էինք
մեր հանդիպման յաջորդական քայլերուն մասին,
երբ օր մըն ալ դարձանք ժողովական, նոյն սեղանի
շուրջ, երբ հրաւիրուեցայ ՀԲԸՄ-ի Շրջանակային
Յանձնաժողովի դիւանապետութեան, ուր շատ
յաճախ հնարաւորութիւն կ'ունենայինք զրուցելու
կեանքի տաք ու պաղ երեւոյթներուն մասին: Ժողովական կեանքը եւ հանդիպումնեերը առիթ հանդիսացան, որ աւելի շատ ու մօտէն ճանչնայի Մայք
Մարտիրեան անմիջական ու անկեղծ ընկերային
մարդը:
Ճէպէլ Մուսայի համբաւաւոր Մարտիրեան գերդաստանի հպարտ հայը՝ Մայքը, շնորհիւ իր բարի,
ազնիւ ու անկեղծ բնաւորութեան՝ սիրուած էր
բոլորէն եւ կը վայելէր բոլորին յարգանքը: Իրեն
համար ազգը, հայրենիքը, Հայաստանեայց եկեղեցին ու Հայ դպրոցը ազգային եզակի ու յարգելի
կառոյցներ էին, որոնց հանդէպ կը տածէր խորունկ
ու անսահման սէր, յաճախ քննադատելով հայ
դպրոց քարկոծողները, միշտ հաւատալով, թէ «Հայ
դպրոցն է հայը հայ պահողը»:
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնն ու Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնը
իրեն հետ միասին քալող անմիջական զուգահեռներ
էին, կարծես մարմին ու շուք... որոնց մէջէն ու
անոնց հետ քալած էր տասնամեակներ, շնչելով ու
ապրելով զոյգ միութիւններու առօրեան, որոնց
առաջին աստիճաններէն քալած էր քայլ առ քայլ եւ
բարձրացած մինչեւ ղեկավարի դիրքին՝ արժան եւ
իրաւ... գնահատուած ըլլալով բոլորէն:
Ճաշակելով Միութեան գրեթէ բոլոր հանգրուանները, երբ հասած էր նախանձելի դիրքի, բան չէր
փոխուած իր մէջ... նոյն համեստ ու պարկեշտ մարդն
էիր, նոյն ընկերային զուարթ անձնաւորութիւնը, նոյն
կատակասէր ու ժպտերես անդամը, միշտ պատրաստ՝ ծառայելու շրջապատին, զինուած ՀԲԸՄ-ի
մաքուր ու հայրենասէր գաղափարախօսութեամբ,
ջանալով շուրջիններն ալ խրատել ու դաստիարակել
նոյն ջերմութեամբ:
Կը ցաւիմ աւելցնել, որ շատ յաճախ, կեանքի մէջ
ապրուած երջանկութիւնը երբեմն կը մտրակուի եւ

մարդ արարածը կը կորսնցնէ ժպիտ, ուրախութիւն,
երջանկութիւն ու զուարթ առօրեայ, երբ ան ստանայ կեանքի անակնկալ ու անսպասուած հարուած:
Այո՛, կը հաւատամ, կեանքի մէջ մնայուն երջանկութիւն չկայ..: Բայց ինչո՞ւ ամենաբարին Աստուած
երբեմն կը դառնայ անողոք կամ անարդար, եւ կը
հարուածէ մարդը, քանդելով ամէն երջանիկ երազ
ու ծրագիր... զոր կը վերագրենք ճակատագրին,
անիծելով կեանք, ապրում եւ աշխարհ..:
Այս տեսակէտով, Մայք Մարտիրեանն եւ իր
ամբողջ ընտանիքը երջանկութեան գագաթնակէտին էին, երբ ստացան անակնկալ մեծ հարուած
ու կորսնցուցին իրենց սիրելի ուստրը՝ Հայկը,
որուն կորուստով շրջուեցաւ անոնց կողմնացոյցին
սլաքը: Որդեկորոյս Մարտիրեաններուն համար
կեանքի նաւակը խամրեցուց ընտանեկան երջանկութիւնը, շրջուեցաւ շատ բան:
Բայց ցրտահար հոգիներ՝ վշտահար հայրը, ցաւահար մայրը, տանջահար քոյրը ու բոլոր մտատանջ
հարազատները, հակառակ ստացուած ցուրտ
ապտակին պիտի շարունակէին քալել կեանքի
արահետէն, կուրծք տուած ցաւի ու տառապանքի
անսպասուած հարուածին: Անոնք պէտք էր մնային
ոտքի, պէտք էր պայքարէին, դիմադրէին, տոկային
եւ խեղդէին մեծ ցաւի կոտտանքը իրենց ներսիդիին
մէջ: Ու դիմադրեցին: Ու յաղթահարեցին ցաւին ու
արհաւիրքին: Ջանացին զսպել կոտտանքին ահագնութիւնը, անմահացնելով Հայկին բարի յիշատակը՝
«Հայկ Մարտիրեան հիմնադրամ»-ով, որպէսզի
սատար հանդիսանային կարօտեալ տասնեակ հայ
սաներուն, գէթ մխիթարական էջ մը բանալու
կսկծոտ հոգիներու մէջ:
Այնուհետեւ Մարտիրեան ընտանիքի համար
կեանքը ժամանակի թաւալքին հետ դարձաւ կիսով
մը բնական ու Մայք Մարտիրեան աւելի ու աւելի
նուիրուեցաւ իր կողակիցին, դստեր, եղբօր, քոյրերուն, բոլոր հարազատներուն եւ իր անմիջական
շրջապատին, նաեւ Միութեան, ու անոր բարի
ժպիտը կիսով մը վերականգնեցաւ: Երկար շունչ
առաւ, ձեւով մը վերագտած էր ինքզինք..:
Բայց, օ՜, այդ բայցը: Ինչպէ՞ս բացատրել այդ
բայցը, ինչպէ՞ս ընդունիլ, ինչպէ՞ս չանիծել ճակատագիրը, երբ յանկարծ բոլորովին անակնկալօրէն
օր մըն ալ լռեց Մայքը, քէն ըրաւ աշխարհին, ամփոփւեցաւ ինքն իր մէջ, անշարժացաւ ու գամուեցաւ
անկողին, միշտ հանդիսանալով, թէեւ ներկայ,
բայց արձանագրուելով՝ ՄԵԾ ԲԱՑԱԿԱՅ, կամքէ
անկախ, նոր ու անհասկնալի տառապանք պատճառելով իր համբերատար կնոջ՝ Տիկին Վարդուհիին եւ հարազատներուն: Նուիրեալ կողակից եւ

նուիրեալ մայր Տիկին Վարդուհին այս ամբողջ
տառապանքի ու ցաւի մէջ մնաց եզակի ու բառին
բովանդակ թարգմանութեամբ համբերատար ու
գուրգուրաց իր կողակիցը, միշտ յուսալով վերստին
տեսնել անոր աղուոր ժպիտը եւ խնդումերես
նախկին վիճակը: Նոյն կարեկցութիւնը ցուցաբերեցին նաեւ հարազատները... բայց... անօգուտ էր
ամէն ճիգ ու ջանք: Ճակատագրի երկրորդ անողոք
խաղ..:
Այսօր, իր լուռ մեկնումով կը փակուի կեանքի
էջը Մարտիրեան Մայքին, բայց, հաւատացած եմ,
լոկ մարմնապէս միայն: Զինք ճանչցող իւրաքանչիւր
էակ կը յիշէ անոր զուարթախօսութիւնը, կատակը,
մարդասիրութիւնը, օգտակար հանդիսանալու մարմաջը եւ՝ Հայ դպրոցի հանդէպ նախանձախնդրութիւնը:
Այսօր, Լիբանանահայ իրականութեան մէջ,
կորսնցուցինք նուիրեալ ազգային մը եւս: Իսկ
Մարտիրեան ընտանիքը՝ ամուսին, հայր, եղբայր,
քեռի եւ հարազատ: Գալով ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ին,
ժրաջան անդամ մը, խստապահանջ վարչական
մը, նուիրեալ պատասխանատու մը, եւ Միութիւնը
միշտ բարձր տեսնել փափաքող անշահախնդիր
ղեկավար մը:
Երկնային մխիթարութիւն իր հարազատներուն:
Հողդ թեթեւ գայ վրադ, սիրելի Պարոն Մայք...:
Հաւատա՛... շատ պիտի կարօտնանք քեզ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
¶Çß»ñ ÙÁ, »ñµ ÏÁ ùÝ³Ý³Ý, Ù³ñ¹Á »ñ³½ ÙÁ
ÏÁ ï»ëÝ¿: ºñ³½ÇÝ Ù¿ç, Ë³ÝÓ³ñáõñÇÝ ÷³ÃÃáõ³Í
Ù³ÝÏÇÏ ÙÁ Çñ»Ýó ³å³ñ³ÝùÇÝ ¹é³Ý ³é³ç
¹ñáõ³Í ¿ñ »õ ÏáõñÍùÇÝ íñ³Û ³É Ý³Ù³Ï ÙÁ,
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ·ñáõ³Í ¿ñª §¹áõ°ù Ù»Í³Ñ³ñáõëï
¿°ù, µ³Ûóª ½³õ³Ï ãáõÝÇù, ³°Ûë ÷áùñÇÏÁ Ñ³ñëïáõÃ»Ý¿ ãù³õáñáõÃ»³Ý ÇÝÏ³Í å³ïáõ³õáñ
ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ å³ïáõ³õáñ ½³õ³ÏÁ ÁÉÉ³ÉáõÝ,
Ó»½Ç° ÏÁ µ»ñ»Ýù áñ ½³°ÛÝ Ù»ÍóÝ¿°ù...¦: ²ÝÙÇç³å¿ë Ï'³ñÃÝÝ³Û »õ ïÇÏÝáçÁ ³ñÃÝóÝ»Éáí ÏÁ
å³ïÙ¿ Ç°ñ »ñ³½Á. §ö³ñÇ½ (ïÇÏÝáç ³ÝáõÝÁ),Ï'Áë¿,- ³Ûëå¿ëÇ »ñ³½ ÙÁ ï»ë³Û¦:
- ø³ Ù³°ñ¹, Ýá°ÛÝ »ñ³½Á »ë ³É ï»ë³Û,Ï'Áë¿ ïÇÏÇÝÁ, »õ Ýá°ÛÝ ñáå¿ÇÝ, ¹é³Ý »ïÇÝ
Ù³ÝÏÇÏÇ ÙÁ É³óÁ ÏÁ Éë»¯Ý...: ÎÁ µ³Ý³Ý ¹áõéÁª
×Ç°ßï áõ ×Ç°ßï Çñ³Ï³ÝáõÃÇõ¯Ý »õ Ý³Ù³ÏÇÝ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ µ³°é³éµ³°é ÝáÛÝÝ ¿: Ü»ñë
Ï'³éÝ»Ý, ÍÍÙ³Ûñ ÏÁ µ»ñ»Ý »õ Ï'áñáß»Ý ÙÏըñï»É... µ³Ûóª ËÕ×³Ñ³ñ³Í ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ, Ç°ñ
÷ñÏ³ñ³ñ »Õµûñ Ñ³Ý¹¿å ·áñÍ³Í ã³ñÇùÇÝ
Ñ³Ù³ñ Ù»Õ³ÛÇ ·³Éáí, Ïáõ ·³Û »Õµûñ áïùÁ
Ï'ÇÛÝ³Û »õ Ý»ñáõÙ ÏÁ ËÝ¹ñ¿ »õ áñå¿ë
Ñ³ïáõóáõÙ, »Õµûñ ³Ùë³Ï³Ý ï³ëÝ»õÑÇÝ·
ûëÙ. áëÏÇ Ãáß³Ï ÏÁ Ï³å¿ óÏ»³Ýë, áñå¿ë½Ç
ÇßË³Ý³Ï³Ý Ï»³Ýùáí Î»ë³ñÇ³ ³åñÇ°...:
²Ñ³¯, ³Û¹ Ù»ÍÑûñë Ù»½Ç Ïï³ï³Í Ëñ³ïÝ»ñáõÝ ÇÙ³ëïÁ:
²Û¹ Ïï³ÏÁ ß³ï ³Ý·³Ù ³É ½Ç°ë »õë ÷ñÏ³Í
¿, ã³ñ ×³Ù÷³°Ý, ³ÛëÇÝùÝª ¹³ï³ñ³Ý ¹ÇÙ»É¿:
Þ³ï É³°õ ÏÁ ÛÇß»Ù Ù»ÍÑûñë å³ïÏ»ñÁ. ÙÇç³Ñ³ë³Ï, Ï³åï³ãáõÇ, ÏÉáñ ¹¿Ùùáí, µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ ¹ÇÙ³·ÇÍáí, ß³ï áõ ß³ï Ë»É³óÇ,
Ï»³ÝùÇ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ, áñ Û»ï³·³ÛÇÝ Çñ Ñ³ÛñÁ ÏáñÍ³ÝáÕ
²ñ½áõ ÷³ß³ÛÇÝ ÃáéÝáõÑÇÇÝ êÇÙ³ÛÇÝ Ñ»ï
³ÙáõëÝ³Ý³Éáí, Ï³½Ù³Í ¿ñ Ç°ñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
µáÛÝÁ, áõÝ»Ý³Éáí »ñÏáõ ³ÕçÇÏª Ù³Ûñë ÎÇõÉÇõÝÇ³Ý »õ üÇÉáñÁ, áñ ß³ïáÝó Ù»é³Í ¿ñ, ÇëÏ
»ñÏáõ Ù³Ýã»ñª ì³Ñ³Ý »õ È»õáÝÁ: ì»ñçÇÝë
³ñÏ³ÍÇ ÙÁ ½áÑ ·³ó³Í ¿ñ:
¶³Éáí Ù»ÍÙûñë, Éáõë³Ñá·ÇÝ ÏÁ Ïáãáõ¿ñ
êÇÙ³, »ñÏ³ÛÝ³Ñ³ë³Ï, ÏÉáñ ¹¿Ùùáí, ×Ç°ßï
ÉÇ³ÉáõëÇÝ ÙÁ, Ë»É³óÇ »õ ù³°ç »õ å³ïÏ³é³½¹áõ° ÏÇÝ ÙÁÝ ¿ñ, ½áñ ÃÇõ°ñù, ÛáÛÝ »õ Ñ³°Û,
µáÉá¯ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ Û³ñ·¿ÇÝ ³ÝËïÇñ »õ
áïùÇ ÏÁ Ï³Ý·Ý¿ÇÝ Çñ ³ÝóùÇÝ, µ³ñ»õ»Éáí:
ø³ç ¿ñ »õ É³õ ½¿Ýù ÏÁ ·áñÍ³Í¿ñ »õ µáÉá¯ñ
íÇñ³õáñÝ»ñÁ ÏÁ ¹³ñÙ³Ý¿ñ. Çñ ¹³ñÙ³ÝÁ
ÏïñáõÏ »õ µáõÅÇã ¿ñ: ºñµ ·³ñÝ³Ý í»ñç³õáñáõÃ»³Ý ³Û·Ç û¹³÷áËáõÃ»³Ý »ÉÉ¿ÇÝù, ÇÝù
ÙÇÝ³°ÏÁ ³Û·Ç ·³óáÕ ³é³çÇÝ ³ÝÓÁ Ï'ÁÉÉ³ñ,
³é³Ýó í³ËÝ³Éáõ ÃÇõñù»ñ¿Ý, áñáÝù Ñ³½³ñ
ï»ë³Ï ã³ñÇù ÏñÝ³ÛÇÝ Ñ³ëóÝ»É...: Æ±Ýãå¿ë
³Û¹ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³Û·ÇÇÝ Ù¿ç - ÙÇÝã»õ áõñÇß
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ ³Ù³é³Ýáó »ÉÉ¿ÇÝ - Ù»ÍÙ³Ûñë
ÙÇÝ³°ÏÁ (Ï³°Ù »Õµ³Ûñëª úÝÝÇÏÁ, Ï³°Ù ½Çë
ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ ï³Ý¿ñ, Ï»³ÝùÇ ÁÝÏ»ñ ÙÁ áõÝ»Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ):
´áÉáñÝ ³É ÏÁ Û³ñ·¿ÇÝ ½ÇÝù »õ ÇÝù ³É
³Ù¿ÝáõÝ û·ÝáÕ ¿ñ: ÖÇßï ³Û¹ »Õ³Ý³ÏÇÝ, É»éÁ
ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³ÛÇÝù ÙÇ³ëÇÝ »õ ÇÝù ï»ë³Ï ÙÁ
Ëáï ÏÁ Ñ³õ³ù¿ñ, ÏÁ µ»ñ¿ñ ÏÁ ãáñóÝ¿ñ ³å³ª

ÏÁ Ë³ñÏ¿ñ »õ ëáõñ×Ç ç³Õ³óùáí Ï'³Õ³ñ,
ïáõ÷Ç ÙÁ Ù¿ç ÏÁ É»óÝ¿ñ: à»õ¿ Ù¿ÏÁ »ñµ íÇñ³õáñáõ¿ñ ½¿Ýùáí Ï³Ù ¹³ßáÛÝáí, ÏÁ í³½¿ÇÝ Çñ
Ùûïª §³Ù³¯Ý, êÇÙ³ ù³ïÁÝ, ³½³ï¿° ½Çë¦,
Áë»Éáí, »õ Ù»ÍÙ³Ûñë, ûÕÇáí É³õ ÙÁ Ù³ùñ»É¿Ý
»ïù, ³Û¹ ÷áßÇ¿Ý íñ³Ý ÏÁ ó³Ý¿ñ »õ íñ³Ý
µ³Ùå³Ï ¹Ý»Éáí ÏÁ Ï³å¿ñ áõ ÏÁ ÕñÏ¿ñ: ØÇ³ÛÝ
Ù¿°Ï ³Ý·³Ù ¹³ñÙ³Ý»Éáí ÏÁ µáõÅ¿ñ ½³ÝáÝù:
Æñ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿ñ.- Ýáñ³ÍÇÝ
ÙÏÝÇÏÝ»ñÁ ßÇßÇÝ Ù¿ç É»óÝ»Éáí íñ³Ý ÓÇÃ³ÇõÕ
ÏÁ É»óÝ¿ñ »õ ³ñ»õÁ Ï³Ë»Éáí ßÇßÁ, ³Û¹
ÙÏÝÇÏÝ»ñÁ ÏÁ ÉáõÍáõ¿ÇÝ...: ÎÁ Û³é³ç³Ý³ñ
ÉáõÍáÛÃ ÙÁ: ²Û¹ ¹»ÕÁ ³Ï³ÝçÇ ó³õÇÝ Ñ³Ù³ñ
³½¹»óÇÏ »õ ÑÇ³Ý³ÉÇ ¹»Õ ÙÁÝ ¿ñ:
²ÕûÃ³ë¿ñ ¿ñ, Ù³ùáõñ, µ³ñ»å³ßï ï³ÝïÇÏÇÝ ÙÁ, Éáõñç Ëûë³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ ¹³ïáÕáõÃ»³Ùµ: ¶³ñ³ï»ñ¿ Áëáõ³Í ³Û¹ ßñç³ÝÇ
³Û·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç »½³ÏÇ ¿ñ Ù»ñ ³Û·ÇÝ Ã¿° Çñ
³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÃ»³Ùµ, Ã¿° Çñ Ï³ï³ñ»³É ë³ñù³õáñáõÃ»³Ùµ »õ åïáõÕÝ»ñáõÝ
³ÛÉ³½³ÝáõÃ»³Ùµ: ÀÝïñáõ³Í »õ ²Ý³ïáÉáõÇÝ
µáÉáñ ÏáÕÙ»ñ¿Ý É³õ³·áÛÝ, Ñ³ïÁÝïÇñ Í³é»ñáí ûÅïáõ³Í, ³Ù¿Ý ï»ë³ÏÇ Í³é Ç°ñ ß³ñùÁ
áõÝ¿ñª ùë³Ý»õÑÇÝ· Í³é ÁÉÉ³Éáõ å³ÛÙ³Ý³õ:
Æñ³Ï³°Ý ¹ñ³Ëï ÙÁÝ ¿ñ Ù»ñ ³Û·ÇÝ, ½áñ ²ëïõ³Í ûñÑÝ³Í ¿ñ »õ Í³é»ñÁ ³ñï³Ï³ñ·ûñ¿Ý,
åïáõÕÝ»ñáí µ»éÝ³õáñáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ, ÙÇ°ßï
Í³é»ñáõÝ ×ÇõÕ»ñáõÝ ï³Ï, Û»Ý³ÏÝ»ñ Ïáõ ï³ÛÇÝù, áñå¿ë½Ç ×ÇõÕ»ñÁ ãÏáïñÇÝ: ºñ»ù Ù³ë»ñ¿
ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ Ù»ñ ³Û·ÇÝ, ½áñ Ù»Í ï»ï¿ëª
²ñ½áõ ÷³ß³Ý ó³Ý»É, ïáõ³Í ¿ñ »õ Ù¿çï»Õ
µ»ñ³Í: ´ÉáõñÁ í»ñ¿Ý í³ñ ³ëïÇ×³Ý ³ëïÇ×³Ý
ßïÏ»É ï³Éáí, ÑáÝ ïÝÏ³Í ¿ÇÝ ß³ñù»ñáí ·éÇÝ×Ç (×»ÑñÇ) Í³é»ñ, áñáÝó åïáõÕÁ ß³ï ëáõÕ
¿ñ, ÙÇÙÇ³ÛÝ Ý»ñÏ ßÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¶»ñÙ³ÝÇ³
Ï'³ñï³Íáõ¿ñ: ²ÝÏ¿ ÏÁ å³ïñ³ëï¿ÇÝ ë³ýñ³Ý Áëáõ³Í ¹»ÕÇÝ Ý»ñÏÁ: ÆëÏ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
»ñÏáõ Í³é»ñáõÝ Ù¿çï»ÕÁª áñÃ³ïáõÝÏ ÙÁ
[Ï³ñ], ù³ÝÇ áñ Å³Ûéáï ·»ïÝÇÝ Ë³ÕáÕÁ ß³ï
ÑÇõÃ»Õ, ù³Õóñ Ï'ÁÉÉ³ñ: ²Ûë ³ÙµáÕç µÉáõñÁª
í»ñ¿¯Ý í³ñ ÙÇÝã»õ ï³÷³ñ³ÏÁ, í»ñÇ ³Û·Ç
Ï'³Ýáõ³Ý¿ÇÝù, ß³ï Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí
ßïÏáõ³Í ¿ñ, Í³é»ñÁ ë³ÝÃÇÙÇ íñ³Û Çñ³ñÙ¿
ÑÇÝ·³Ï³Ý Ù»Ãñ µ³óáõÃ»³Ùµ [ïÝÏáõ³Í ¿ÇÝ],
Ýá°ÛÝ ï»ë³ÏÇ ùë³Ý»õÑÇÝ· Í³é ËÝÓáñ, ÝáÛÝå¿ë ¹»ÕÇÝ ËÝÓáñª ùë³Ý»õÑÇÝ· Í³é, »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ åïáõÕÝ»ñáõÝ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÝ»ñáõÝ Ñ³Ù»Ù³ï ùë³ÝÑÇÝ· Í³é»ñ, ³Ù¿Ý ß³ñù,
³Û·ÇÝ Í³Ûñ¿ Ç Í³Ûñ ûÓ³åïáÛï Ï»ñåáí ³Ïûëõ³Í ¿ñ, áñå¿ë½Ç É»éÝ¿Ý Çç³Í Ñ»Õ»ÕÁ å³ñïÏ¿
»õ ³õ»ñáõÙÇÝ ³é³çùÁ ³éÝ¿:
²Ûë Í³é³ëï³ÝÁ »õ Û³é³ç³Ù³ëÁ »ñÏÛ³ñÏ³ÝÇ Ëáßáñ ïáõÝáí »õ Ù»Í³ï³ñ³Í ë³ùáõáí
(í³ñ³Ýï³) ûÃáóÁ, áñÁ ïûÝÇ »õ ÎÇñ³ÏÇ ûñ»ñáõÝ ³ÙµáÕç ßñç³å³ïÇ 28 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Û·ÇÝ»ñáõÝ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ñ³×áÛùÇÝ, ù¿ýÇÝ Ï»¹ñáÝ
¿ñ, »½³ÏÇ¯ µ³ÉáõïÇ (ëÇÝïÇ³Ý) ïÇï³Ý³Ï³Ý
Í³éáíÁ, áñáõÝ ÑÇÝ· ×ÇõÕ»ñÁ áñå¿ë Ñáí³Ýáó
ÏÁ Í³ÍÏ¿ÇÝ ³Û¹ Ù»Í³ï³ñ³Í ë³ùáõÝ: ¶áõó¿
»ñÏáõ Ï³Ù »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³ñáõ³Û Ï»³Ýù áõÝ¿ñ
³Û¹ ÑëÏ³Û ïÇï³Ý µ³ÉáõïÇÝ, áñáõÝ ×ÇõÕ»ñáõÝ
µ³Å³ÝÙ³Ý Ï»¹ñáÝÁ, Ù¿çï»ÕÁª ³ÝÏáÕÇÝ
÷é»Éáí ÏÁ å³éÏ¿ÇÝù ó»ñ»Ï Å³Ù»ñáõÝ: ²Ýáñ
ÑÇ³Ý³ÉÇ, Ï³Ý³Ýã å×Ýáõ³Í, å³ïÏ³é³½¹áõ
³ÙåÑáí³ÝÇÝ ï³Ï³õÇÝ ÙïùÇë Ù¿ç ïå³õáñ-

õ³Í ÏÁ ÙÝ³Û: ÆëÏ í³ñÇ ³Û·ÇÝ, áñ ßñç³å³ïõ³Í ¿ñ Ù¿Ï ÃÃ»ÝÇ, Ù¿Ï µ³Éáõï »õ Ù¿Ï Ýß»ÝÇáí,
³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ Ë³ÕáÕÇ ³Û·ÇÝ ¿ñ, áõñ ï³ëÝ»õÑÇÝ· ï»ë³Ï Ññ³ß³ÉÇ Ë³ÕáÕÇ áñÃ³ïáõÝÏ»ñ
- Ù¿ÏÁ ÙÇõë¿Ý Ñ³Ù»Õ, Ù¿ÏÁ ÙÇõë¿Ý Ñ³½áõ³·Çõï
- ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ß³ñù»ñáí ÷éáõ³Í ¿ÇÝ ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ ï»ëùáí: ÐáÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ·ïÝ»É 4-6 ûË³
(Ùûï 10 ùÇÉû) ÏßéáÕ Ë³ÕáÕÇ áÕÏáÛ½Ý»ñ, ³ëïõ³Í³ÛÇÝ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ É»óáõ³Í: ºñÏÛ³ñÏ³ÝÇ
ïáõÝÁ, Çñ ÑëÏ³Û å³ïß·³Ùáí, ¹Çï³ñ³ÝÝ ¿ñ
¹ÇõÃÇã Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñÇÝ: ²éç»õÁª ³Ñ³·ÇÝ
çñ³Ùµ³ñ, áõñ ÓÙ»é Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ É»óÝ¿ÇÝù
³Ý³ñ³ï ÓÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç ³Ù³é Å³Ù³Ý³Ï
³é³¯ï çáõñ áõÝ»Ý³Ýù: ²Ù³é »Õ³Ý³ÏÇÝ, ãáñë
³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï ³é³ï çáõñ áõÝ»Ý³Éáí ÏÁ
í³Û»É¿ÇÝù ë³éÝ³çáõñÁ: ì³ñÇ Û³ñÏÁ ÑëÏ³Û
Ù³é³Ýª áõï»ÉÇùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, Ù³ñ³·Á »õ
³ËáéÁª ÓÇ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, ³Ù¿Ý ÇÝã Ï³ñ·áí,
³Ù¿Ý ÇÝã Ï³ï³ñ»³É, ³ñù³Û³Ï³Ý Ï»³Ýù ÏÁ
í³Û»É¿ÇÝù ³Ù¿Ýùë:
Ø»ÍÙûñë ËÇëï ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï, Çõñ³ù³ÝãÇõñ åïáõÕÇ Ñ³ëáõÝÝ³ÉáõÝª å³ïñ³ëïըõ»ÉÇù ÓÙé³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñÁ ß³ï
Ù³ùáõñ å¿ïù ¿ñ »÷áõ¿ÇÝ, éáõ°åÁ, ÍÇñ³ÝÇ,
ËÝÓáñÇ, ë³ÉáñÇ, ï³ÝÓÇ ½³Ý³½³Ý åïáõÕÝ»ñáõÝ ³ÝáõßÝ»ñÁ ³é³ïûñ¿Ý å¿ïù ¿ñ áñ »÷áõ¿ÇÝ,
ÝáÛÝå¿ëª å³ëï»ÕÝ»ñáõÝ »õ ãáñ ÙÇñ·»ñáõÝ
½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ãáñó³Í, Ï³ñ³ëÝ»ñáõÝ
Ù¿ç É»óáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ, ³Ýßáõßï ÝáõßÝ áõ ÁÝÏáÛ½Áª ÁÝÏ»ñÁ µáÉá¯ñ ãáñ ÙÇñ·»ñáõÝ, áñáÝù
ÓÙ»é Å³Ù³Ý³Ï µáÉáñÇë ·ñå³ÝÝ»ñáõÝ å³Ñ»ëïÝ»ñÁ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ: ²É áõ±ñ ÏÁ ÙÝ³ñ ÓÙé³Ý
óáõñïÝ áõ µáõùÁ: Ø»ñ »ñ»ëÝ»ñÁ í³ñ¹Ç å¿ë
Ï³ñÙÇñ Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ:
ì³Ñ³Ý Ùûñ»Õµ³Ûñë, Û³ÛïÝÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý
»õ Ï³ñ»õáñ ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ, É³õ Ýß³Ý³éáõ° ¿ñ »õ Ù»½ª Ù»Í áõ ÷áùñ, µáÉáñë í³ñÅ»óáõó³Í ¿ñ ½¿ÝùÇ ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý, áñå¿ë½Ç
å¿ïù »Õ³Í å³ñ³·³ÛÇÝ, å³ïÝ¿ßÇ íñ³Û
ÁÉÉ³Ýù: àõÝ¿ñ »ñÏáõ Ññ³ó³Ý. »ñÏ³ÛÝ Ññ³ó³ÝÁ
áñ ¼¿ÛÃáõÝÇ ·áñÍ ¿ñ, »õ ½áÛ·Ýáó ÙÁª »õñáå³Ï³Ý:
ºñµ ÅáÕáíáõñ¹Á É»óáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ñ ë³ùáõÇÝ
ãáñëµáÉáñÁ, û×³ËÁ ³ñ¹¿Ý ÙÇ°ßï í³é, íñ³Ý
ëáõñ×ÇÝ ³Ù³ÝÁ ï»õ³å¿ë É»óáõÝ, Ù¿Û ÙÁÝ ³É
ÏÁ ï»ëÝ»¯ë ³ÙåÇ ÝÙ³Ý ÃáõÃÇ ÃéãáõÝÝ»ñáõÝ
»ñ³ÙÝ»ñÁ Ïáõ ·³Ý ÃÃ»ÝÇÝ»ñáõÝ íñ³Û, Çñ»Ýó
áõï»ÉÇùÁ ×³ñ»Éáõ...: Øûñ»Õµ³Ûñë »ñµ»ù ëáíáñ
ã¿ñ Í³éÇÝ íñ³Û Ýëï³Í ÃéãáõÝÇÝ ½¿Ýù ³ñÓ³Ï»É, ³ÛÉª Çñ »ñÏ³ÛÝ Ññ³ó³ÝÁ ÏÁ å³ñå¿ñ û¹Á,
»ñµ ÃéãáõÝÝ»ñÁ ½³ñÑáõñ³Í í»ñ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý, ³Ñ³¯ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï û¹ÇÝ Ù¿ç ³Ùå
Ï³½Ù³Í ÃéãáõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û ÏÁ å³ñå¿ñ ½áÛ·ÝáóÁ »õ ³Ñ³ª µ³½Ù³ÃÇõ ÃéãáõÝÝ»ñ ï³ÝÓÇ
å¿ë ·»ïÇÝ ÏÁ Ã³÷ÇÝ, ÇëÏ Ù»Ýùª ÷áùñ»ñë, ÏÁ
í³½»Ýù ÅáÕí»Éáõ 50-60 Ñ³ï: ²ÝÙÇç³å¿ë
Ù³ùñ»Éáí, ß³Ù÷áõñÝ»ñáõ ³Ýó³Íª ³ñ¹¿Ý å³ïñ³ëï Ïñ³ÏÇÝ íñ³Û Ëáñáí»Éáí, Ã³ñÙ É³õ³ßÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÷³ÃÃ»Éáí ÏÁ Ññ³ÙóÝ¿ÇÝ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, »ñµ»ÙÝ ³É ÑÇ³Ý³ÉÇ ûÕÇ ³É ÏÁ
Ù³ïáõó³Ý¿ÇÝ, Ã¿å¿ï Ùûñ»Õµ³Ûñë ËÙ»Éáõ
ëáíáñáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ñ, µ³óÇª ÍË»É¿Ý:
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ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã
Ü»ñÏ³Û³óáõÙ
«Պատրանքներ»

• 23/10/2018 20:00
• Յովհ. Թումանեանի անուան
Երեւանի պետական տիկնիկային
թատրոն
• Սայաթ-Նովա 4, (+374 10) 520
254, (+374 10) 563 243
• 2000 դրամ

Սասնայ ծռեր

• 27/10/2018 19:00
• Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան
ազգային ակադեմական թատրոն
•
Գր. Լուսաւորիչի 6, (+374
10) 527 670
•
2000 – 5000 դրամ
Բեմադրութեան հիմք կը ծառայէ
«Սասնայ ծռեր» հայ ժողովրդական
դիւցազներգութիւնը։
Հերոսական
անպարտելի ոգի, դիւցազուններու
սխրանքներ եւ հայ ժողովուրդի՝ իր
ոսոխներուն դէմ մղած դարաւոր պայքար։ Ներկայացումը հանդիսատեսին կը ներկայացնի նոր մօտեցումներ՝ ժամանակակից լուծումներով։

Հարսանիք թիկունքում

• 28/10/2018 19:00, 29/10/2018
19:00
• Յակոբ Պարոնեանի անուան
երաժշտական կատակերգական պետական թատրոն
• Վազգէն Սարգսեան 7, (+374
10) 580 101, 580 075
• 2000 - 5000 դրամ
«Հարսանիք թիկունքում»
Կիւմրիի դրամատիկականի նոր
ներկայացումը՝ նուիրուած արցախեան քառօրեայ պատերազմի հերոսներուն։
Փիեսի հեղինակ՝ Անահիտ Աղասարեան

Մանկական

«Ալատին եւ կախարդական
լամբը»

• Կ. Ս. Սթանիսլավսքիի անուան
ռուսական դրամատիկական թատրոն
• Աբովեան 7, (+374 10) 583 962,
569 199
•1000 դրամ
«Ալատին եւ կախարդական լամբը» (արաբական հեքիաթներու հիման վրայ)

Համերգ

Հայկ Մելիքեան. մենահամերգ

•22/10/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•1000 - 8000 AMD
Համերգ՝ նուիրուած Օլիվիէ Մեսիանի ծննդեան 110ամեակին
Հայկ Մելիքեան, դաշնամուր
Ծրագիրին մէջ՝
Օլիվիէ Մեսիան, Թրիսթան Միւրայ, Փիեռ Պուլեզ, Ճոնաթան Հարուէյ,
Թորու Թաքեմիցու, Եանիս Կսենաքիս

Սրբուհի Սարգսեան Mezzo!

•25/10/2018 21:00
•Մեցցօ Ակումբ
•Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98
20 62 06, +374 10 52 42 11
•2000 դրամ
Բոլորիս կողմէ սիրուած երգչուհի
Srbuhi Sargsyan-ը կամ ինչպէս զինքը
կ'անուանեն երկրպագուներն ու
ընկերները՝ Srbuk-ը, Հոկտեմբեր 25ին ելոյթ կ'ունենայ Mezzo Classic
House-Club-ի մէջ:

Գոռ Սուջեան Live at Kami

•25/10/2018 21:00
•Kami ակումբ
•Աբովեան 18, Հեռ.՝ 091 50 90 20
•5000 դրամ
KAMI Music Clubը կը ներկայացնէ։
Համերգ, որուն միշտ սրտատրոփ կը
սպասենք բոլորս։

D'Light Band Mezzoի մէջ

•27/10/2018 21:30
•Մեցցօ Ակումբ
•Իսահակեան 28, Հեռ.՝ +374 98
20 62 06, +374 10 52 42 11
•2000 դրամ

Գարի Քիոսայեան ճազ
• 27/10/2018 13:00, 28/10/2018
13:00

•28/10/2018 20:00
•Արամ Խաչատրեան համերգա-

սըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10)
545 742
•2000 - 10000 դրամ
Համերգը կը նուիրուի Երեւանի
2800ամեակին
Կը մասնակցին՝ Ալլա Սահակեանը, Նելլի Մանուկեանը, Կարէն Սեդրակեանը, Արմէն Յովակիմեանը,
Արմէն Մովսէսեանը

Տեպորա Ուոլթման եւ ՀՊԿՆ

•28/10/2018 19:00
•Կոմիտասի անուան կամերային
երաժշտութեան տուն
•Իսահակեան 1, (+374 10) 586 040
•2000 - 3000 դրամ
Կոմիտասի անուան կամերային
երաժշտութեան տուն, Հայաստանի
պետական կամերային նուագախումբ
Վահան Մարտիրոսեան, գեղարւեստական ղեկավար եւ գլխաւոր
նուագապետ, Տեպորա Ուոլթման
(նուագապետ/Պրազիլ), Միքայէլ Նաւասարդեան (թաւջութակ)

10րդ ՌեԱնիմանիայի բացումը

•28/10/2018 18:00
•Կինեմատոգրաֆիստներու միութիւն
•Վարդանանց 18, Հեռ. (+37510)
540 528
•Մուտքը՝ հրաւիրատոմսերով
Արուեստի ֆիլմերու եւ գծագրերու
կինոնկարահանումներու սիրահարներ,
Սիրով կը տեղեկացնենք, որ
ՌեԱնիմանիան Մշակոյթի նախարարութեան եւ Եւրոպական մշակութային ժառանգութեան ծրագիրի ծիրէն ներս Հայաստանի մէջ Եւրոպական
Միութեան պատուիրակութեան աջակցութեամբ Հոկտեմբեր 28ին՝ ժամը
17:00ին, Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստներու միութեան մէջ կը կազմակերպէ համերգ՝ Սերկէյ Սմբատեանի եւ Հայաստանի պետական
սիմֆոնիկ նուագախումբի մասնակցութեամբ՝ նուիրուած «Ռեանիմանիա»
ֆիլմերու եւ պատկերապատման միջազգային կինոփառատօնի 10 ամեակին եւ հայկական գծագրերու կինոնըկարահանման 80ամեայ յոբելեանին։
Համերգին կը հնչեն այդ տիպի
ֆիլմերու յայտնի մեղեդիները։

Պալէ

Լա Պոհեմ

•28/10/2018 19:00
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոն
•Թումանեան 54, (+374 10) 586
311, 520 241
•2000 - 15000 դրամ
Պալէ՝ 1 գործողութեամբ, բեմագրութեան հեղինակ եւ բեմադրող՝
Ռուտոլֆ Խառատեան, երաժշտութիւն՝ Շառլ Ազնաւուր, բեմադրութեան
եւ զգեստներու նկարիչ՝ Աստղիկ
Ստեփանեան

Ցուցահանդէս

Վահէ Գասպարեան. անհատական ցուցահանդէս

•23/10/2018 12:30, 31/10/2018
11:00
•«Ալպերթ եւ Թովէ Պոյաճեան»
•Ա. Իսահակեան փող. 36, +(374
10) 56-18-55
•Մուտքը ազատ է
Հոկտեմբեր 23ին՝ ժ. 12:30ին, կը
բացուի Հայաստանի գեղարուեստի
պետական ակադեմիայի գծանկարի
եւ գունանկարի ամպիոնի վարիչ, գիտութիւններու թեկնածու Վահէ Գասպարեանի աշխատանքներու ցուցահանդէսը։

Անսովոր Պատկերներ

•24/10/2018 18:00
•Երեւանի ժամանակակից արուեստի թանգարան
•Մաշտոցի պող., 7, Հեռ.՝ +(374
10) 53 53 59
•Մուտքը ազատ է

Օփերա

«Մատամ Պաթերֆլայ»

•27/10/2018
•19:00
•Ա.Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմական թատրոն
Երեւանեան 12րդ միջազգային
երաժշտական փառատօնի փակումը
կը նշանաւորուի հանճարեղ Ջ. Փուչինիի «Մատամ Պաթերֆլայ» օփերայով:
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Կառավարութեան Կազմաւորումը Կը Մնայ Անորոշ.
Հըզպալլայի Փոխառաջնորդ
Հըզպալլա կուսակցութեան փոխառաջնորդ շէյխ Նաիմ Քասեմ ի հեճուկս
ներդրուած ջանքերուն դեռեւս յամեցող կառավարութեան կազմաւորման ի
կատար ածումին կապակցութեամբ յայտնեց, որ ինքը անձամբ ո՛չ լաւատես, ո՛չ
ալ յոռետես է կառավարութեան կազմաւորման արագընթացութեան խնդրով:
Այս մասին Կիրակի հաղորդեց ազգային լրատուական գործակալութիւնը:

Սուրիացի Գաղթականներու 88 Տոկոսը Ցանկութիւն
Կը Յայտնէ Վերադառնալ Սուրիա. UNHCR

Լիբանանի մէջ UNHCRի ղեկավարը, ըստ ազգային լրատուական
գործակալութեան փոխանցած տեղեկութիւններուն, յայտնեց, որ սուրիացի
գաղթականներու 88 տոկոսը, որ բնակութիւն հաստատած է Լիբանանի մէջ,
կը ցանկայ վերադառնալ Սուրիա:
UNHCRի ղեկավար Միրէյլ Ժիրարտ դիտել տուաւ, որ սուրիացի
գաղթականներու տունդարձը խափանող հիմնական գործօններէն մէկը
անվտանգութեան մտահոգութիւններն են:

Հայրենի Èáõñ»ñ
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Գնահատենք Ու Պահպանենք Ներկան Եւ Կերտենք
Երեւանի Վաղուայ Օրը. Արա Պապլոյեանի Ուղերձը
Երեւանի 2800րդ Տարեդարձին Առթիւ

ու շէնացնողներին` շնորհակալութեան առանձնայատուկ խօսքեր պիտի
ուղղենք նաեւ բոլոր ա´յն մարդկանց, ովքեր իրենց տքնաջան աշխատանքով
ամէն ինչ անում են մայրաքաղաքի զարգացման ու գեղեցկացման, Երեւանը
քաղաքային կեանքի բոլոր ոլորտներում ու համայնքային կառավարման
ասպարէզում նորարարական մօտեցումների կենտրոն դարձնելու եւ դրանք
Հայաստանի միւս բնակավայրերում կեանքի կոչելու համար:
Երեւանի ծաղկման համար Հայաստանը շատ բան է արել, բայց Երեւանն էլ
շռայլօրէն փոխհատուցել է այն, եւ որպէս մայրաքաղաք՝ ուղենիշ է դարձել ողջ
երկրի զարգացման համար` իր կրթական, բժշկական, գիտական,
արդիւնաբերական եւ միւս ասպարէզների մեծ հնարաւորութիւնները
ծառայեցնելով հեռու ու մօտիկ, մեծ ու փոքր բնակավայրերի զարգացմանը:
Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսօր բոլորիս տօնն է եւ Հայաստանի Հանրապետութեան խորհրդարանի
ու իմ անունից կրկին շնորհաւորում եմ Երեւանի հիմնադրման 2800րդ
տարեդարձի առթիւ:
Հպարտանանք մեր մայրաքաղաքի պատմութեամբ, գնահատենք ու
պահպանենք ներկան եւ կերտենք Երեւանի վաղուայ օրը»,- նշուած է ՀՀ ԱԺ
նախագահի ուղերձին մէջ:

Տէր Զօրի Մէջ ԱՄՆի Գլխաւորած Միաւորումի Օդային
Հարուածներէն Զոհուած Է Աւելի Քան 60 Մարդ
ԱՄՆի գլխաւորած միաւորումի օդային հարուածներու հետեւանքով Տէր
Զօրի մէջ զոհուած է աւելի քան 60 մարդ: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
այդ մասին կը հաղորդէ «SANA» գործակալութիւնը:
«62 խաղաղ բնակիչ զոհուած է, տասնեակ մարդիկ վիրաւոր են միջազգային
միաւորումի օդային հարուածներուն հետեւանքով»,- կը գրէ գործակալութիւնը:
Միաժամանակ, աղբիւրը չէ յստակեցուցած օդային հարուածներու
ամսաթիւը:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հազարաւոր Ցուցարարներ Լոնտոնի Մէջ Կը Պահանջեն
Պրեքսիթի Համար Հանրաքուէ Իրականացնել
Հազարաւոր ցուցարարներ Լոնտոնի մէջ Պրեքսիթը վերջնականապէս
կեանքի կոչելու համար կը պահանջեն հանրաքուէ իրականացնել: «Արմէնփըրես»ի փոխանցմամբ՝ այս մասին կը տեղեկացնէ «BBC»ն:
Ցոյցի կազմակերպիչներուն համոզմամբ՝ միջոցառումը ամենամեծ,
ամենաաղմկայարոյց եւ ամենակարեւոր բողոքի ցոյցն է:
Ցոյցը, որ կը կազմակերպէ «Ժողովուրդի ձայն» կազմակերպութիւնը,
սկսած է երթով խորհրդարանի հրապարակէն: Ցոյցը կ'առաջնորդեն երիտասարդները: Կազմակերպիչները կ'ակնկալեն, որ անոր կը մասնակցի աւելի
քան 100 000 ընտրող:

Թրամփի Եւ Քիմ Չեն Ինի Երկրորդ Հանդիպումը
Հաւանական Է, Որ Տեղի Ունենայ 2019ի Սկիզբը

ԱՄՆի եւ Հիւսիսային Քորէայի առաջնորդներ Տոնալտ Թրամփի եւ Քիմ
Չեն Ինի երկրորդ հանդիպումը հաւանական է, որ տեղի ունենայ յաջորդ
տարեսկիզբին: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, այդ մասին կը հաղորդէ
«Reuters»ը:
«Հանդիպումը, ամենայն հաւանականութեամբ, տեղի կ'ունենայ յաջորդ
տարուան սկիզբը»,- ընդգծած է ամերիկեան վարչակազմի ներկայացուցիչը:
Աւելի կանուխ, ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով
օգնական Ճոն Պոլթոնը յայտարարած էր, որ Թրամփի եւ Քիմ Չեն Ինի նոր
հանդիպումը տեղի կ'ունենայ մօտակայ ամիսներու ընթացքին:
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