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Լիբանանի Անկախութիւն. 75ամեակ
Մեծ Պետութիւններու Ղեկավարներ Կը Շնորհաւորեն Նախագահ 

Աունը Լիբանանի Անկախութեան Տօնին Առիթով

Հայաստանը Կը Դառնայ Այնպիսի Երկիր, Ուր Ոչ Թէ Խոշոր 
Պիզնեսը Կը Փոքրանայ, Այլ Փոքրը Կը Դառնայ Միջին, 
Միջինը՝ Խոշոր. Նիկոլ Փաշինեան

Հայրենի Èáõñ»ñ

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Լիբանանի Անկախութեան Տօնին առի-
թով «Զարթօնք» պիտի ունենայ միօրեայ 
արձակուրդ: 
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Շաբաթ, 
24 Նոյեմբեր 2018ին:

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Յարգարժան ատենապետ եւ անդամներ 
ՌԱԿ Արեւմտեան Ամերիկայի Շրջանային վարչութեան
Սիրելի ընկերուհիներ եւ ընկերներ,

Սրտի դառն կսկիծով ստացանք մահուան գոյժը գաղափարի 
նուիրեալ, խիզախ եւ հաւատաւոր ազգային-մտաւորական Ընկ 

Տոքթ Գէորգ Քեշիշեանի։
Հոգեհարազատ Տոքթ Քեշիշեանի մեկնումով լոսանճելըսահայ 

համայնքը ընդհանրապէս եւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը 
մասնաւորաբար կը կորսնցնեն ազգային խոր եւ աներեր գաղափարներու 
տէր, առաքինի երախտաւոր մը, որ վեց տասնամեակներէ աւելի ծառայեց 
ի նպաստ մեր հայրենիքի եւ ժողովուրդի գերագոյն շահերուն։

Այս տխուր առիթով կը խնդրենք, որ ընդունիք ՌԱԿ Կեդրոնական 
վարչութեան, ինչպէս նաեւ աշխարհասփիւռ մեր անդամակցութեան ցա-
ւակցական անկեղծ զգացումները, զանոնք փոխանցելու համար նաեւ մեր 
ընկերոջ կողակիցին՝ Սէսիլին, զաւակներուն՝ Ալեքին եւ Ալինին եւ անոնց 
ընտանեկան պարագաներուն։

Տոքթ Գէորգ Քեշիշեանի հոգին թող միշտ ըլլայ լուսաշող անոր յիշա-
տակը տեւապէս պիտի մնայ անթառամ բոլոր զինք ճանչցողներուն սիրտե-
րուն մէջ։

Ի դիմաց՝
 ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան՝

Սեւակ Յակոբեան    Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր     Ատենապետ

Այսօր Լիբանանի Անկախութեան 75ամեակն է: Ռուսիոյ Դաշնութեան նա-
խագահ Վլատիմիր Փութին այն առաջատար ղեկավարներէն էր, որ 
շնորհաւորեց Լիբանանը անկախութեան 75ամեակի կապակցութեամբ: 

«Վստահօրէն պիտի շարունակուի արդիւնաւէտ գործակցութիւնը երկու 
երկիրներուն միջեւ՝ ի նպաստ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ ապահովութեան եւ 
կայունութեան բարձրացման»,- Լիբանանի նախագահական գրասենեակը 
մէջբերած է Փութինի՝ նախագահ Միշէլ Աունին յղած խօսքը: 

Մեծն Բրիտանիոյ Էլիզապէթ Բ. թագուհին եւ Լիբանանի մէջ Մեծն 
Բրիտանիոյ դեսպանը Լիբանանի անկախութեան տօնին առիթով բարօրութիւն 
եւ ուրախութիւն բարեմաղթեցին Լիբանանի բովանդակ ժողովուրդին: 

Լիբանանի մէջ Մեծն Բրիտանիոյ դեսպանի կողմէ նախագահ Միշէլ Աունին 
յանձնուած շնորհաւորական նամակին մէջ Էլիզապէթ Բ. թագուհին 
մասնաւորապէս ըսած է. «Ինծի համար մեծ ուրախութիւն է իմ ամենաջերմ 
շնորհաւորանքներս յղել Ձե՛րդ գերազանցութեան, ինչպէս նաեւ բարօրութիւն 
եւ ուրախութիւն բարեմաղթել Լիբանանի բովանդակ ժողովուրդին Ձեր 
ազգային տօնի՝ երկրի անկախութեան 73ամեակի կապակցութեամբ»:

Աուն շնորհաւորական նամակներ ստացաւ նաեւ Ալճերիոյ, Աւստրիոյ, 
Խրուաթիոյ, Եգիպտոսի, Կապոնի, Մորոքոյի, Պաղեստինի, Սէուտական 
Արաբիոյ, Սուրիոյ, Թունիսի եւ Թուրքիոյ նախագահներէն: 

Անկախութեան տօնին առիթով այսօր տեղի պիտի ունենայ նաեւ 
զինուորական զօրահանդէս:         

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի հետ հանդիպած է մեր երկրի տարբեր ոլորտներուն մէջ գործունէութիւն 
ծաւալող գործարարներուն: ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
հանդիպումը տեղի ունեցած է «Պիզնես միջավայր եւ ներդրումներ. 
մարտահրաւէրներ եւ լուծումներ» խորագրով: Իր ելոյթին մէջ վարչապետի 
պաշտօնակատարը անդրադարձած է Հայաստանի տնտեսութեան մէջ տեղի 
ունեցող գործընթացներուն եւ տնտեսական զարգացման հեռանկարներուն: 

Նիկոլ Փաշինեան մասնաւորապէս նշած է.

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Յարգարժան ատենապետ եւ անադամներ
Թէքէեան Մշակութային Միութեան
Միացեալ Նահանգներու 
եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան

Սրտի խոր վիշտով իմացանք Թէքէեան Մշակութային Միութեան 
Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի Կեդրոնական Վարչութեան 
նախկին ատենապետին, ընկեր Տոքթ. Գէորգ Քէշիշեանի մահուան գոյժը: 

Ազգային-հասարակական կեանքին մէջ ընկեր Տոքթ.  Քէշիշեանի 
վաստակը եւ դրական մասնակցութիւնը ՌԱԿի, ԹՄՄի եւ ՀԲԸՄի, միջոցով 
եղած է անշահախնդիր ու առաջնորդուած է ազգային գերագոյն շահերէ:

Նման օրինակելի հայորդիներու կորուստը մեծ բաց մը կը ձգէ իր ետին, 
որուն անունը երկար պիտի յիշուի իր գործակիցներուն եւ գաղափա-
րակիցներուն կողմէ:

Անկեղծ զգացումներով կը ցաւակցինք ձեզի ինչպէս նաեւ մեր սիրելի 
ընկերոջ կողակիցին՝ Սէսիլին ու զաւակներուն՝ Ալեքին եւ Ալինին եւ անոնց 
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն։ անթառամ։

Ի Դիմաց՝
Թէքէեան Մշակութային Միութեան

Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան
Անի Լաչինեան – Մակարեան  Յակոբ Գասարճեան
           Ատենադպիր        Ատենապետ

«Հայաստանի Հանրապետութեան մեծարգոյ նախագահ,
Յարգելի գործարարներ,
Յարգելի հիւրեր,
ՀՀ նախագահը շատ ճիշդ նկատեց, որ մենք, ըստ էութեան, գտնուում ենք մեր 

երկրի զարգացման մի շատ կարեւոր փուլում, երբ քաղաքական յեղափոխութիւնը 
պէտք է տրանսֆորմացուի, կամ աւելի ճիշդ զուգորդուի տնտեսական 
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ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Յարգարժան
Պրն. Յակոբ Գասարճեան,
Ատենապետ Թէքէեան Մշակութային 

Միութեան
Հիմնադիրներու Մարմինի
Պէյրութ, Լիբանան
Յարգելի ատենապետ եւ վարչական անդամներ,
Խորունկ վիշտով իմացանք անժամանակ 

կորուստը վարչութեանդ վաստակաւոր անդա-
մին եւ կրթանուէր մշակին` Հրայր Հովիւեանին։ 
Հանգուցեալի սերունդէն մտաւորական ուժե-
րուն հեռացումը անհատուցանելի կորուստ մըն 
է լիբանանահայ գաղութին համար։

Այս տխուր առիթով կու գանք, յանուն մեր 
վարչութեան եւ համայն անդամակցութեան, 
մեր վշտակցութիւնները յայտնելու Լիբանանի 
թէքէեանական կառոյցներուն, որոնք տարի-
ներով վայելած են աջակցութիւնը հանգուց-
եալին, ինչպէս նաեւ իր ընտանիքի սգակիր 
պարագաներուն։

Յարգանօք`
Թէքէեան Մշակութային Միութեան

Միացեալ Նահանգներու Եւ Գանատայի
Կեդրոնական Վարչութեան

Յակոբ Վարդիվառեան  Ատենադպիր
Երուանդ Ազատեան  Ատենապետ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

 Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հանդիպեցաւ Պապական 
Նուիրակ Ճոզեֆ Սփիթերիին

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Վեհափառ Հայրապետը Ընդունեց Լիբանանի Մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Դեսպանը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Աստղիկ Միսաք 
Երամեան 

Աստղիկ Միսաք Երամեան (22 Նոյեմբեր (4 
Դեկտեմբեր) 1897, Ապասթուման - 1979, Կիւմրի), 
հայ դերասանուհի։ ՀԽՍՀ ժողովրդական ար-
տիստուհի (1961):

1915 թուականէն աշխատած է Թիֆլիսի Զու-
պալովի անուան ժողովրդական տան եւ Արտիս-
տական ընկերութեան թատրոններուն մէջ: 

Պաքուի հայկական (1924-1949) եւ Լենինականի 
Մռավեանի անուան (1950-1962) թատրոններուն 
մէջ խաղացած է բնութագրական եւ դրամա-
տիկական դերեր։

Թաղուած է Կիւմրիի քաղաքային գերեզմա-
նատան պանթէոնին մէջ։

Դերեր
Եփեմիա, Սալոմէ (Գաբրիէլ Սունդուկեանի 

«Պեպօ», «Քանդած օճախ»)
Գալչիխա (Ալեքսանդր Օսթրովսքիի «Անմեղ 

մեղաւորներ»)
Միրանտոլինա (Կոլտոնիի «Հիւրանոցի տիրու-

հին»)
Աննա (Արմէն Գուլակեանի «Արշալոյսին»)
Տիլպար (Զապարլիի «Սեւիլ»)
Անուշ (Յակոբ Պարոնեանի «Պաղտասար աղ-

բար»)

Հայաստանը Կը Դառնայ Այնպիսի Երկիր, Ուր Ոչ Թէ Խոշոր Պիզնեսը Կը Փոքրանայ, Այլ Փոքրը Կը Դառնայ Միջին, 
Միջինը՝ Խոշոր. Նիկոլ Փաշինեան

Հայրենի Èáõñ»ñ
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20 Նոյեմբեր 2018ի առաւօտուն Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. կաթողիկոս հանդիպում մը ունեցաւ Լի-
բանանի մօտ պապական նուիրակ Ճոզեֆ Սփի-
թերիին հետ։ Այցելութեան նպատակն էր շնորհա-
կալութիւն յայտնել Ֆրանսիսկոս պապի՝ վեհափառ 
հայրապետի ձեռնադրութեան 50ամեակին առի-
թով ղրկած ներկայացուցիչին եւ ինքնաբուխ պատ-
գամին համար։ 

20 Նոյեմբեր 2018ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
կաթողիկոսին հրաժեշտի այցելութիւն մը տուաւ 
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան Սամուէլ Մկրտչեանը։

Հանդիպումը առիթ մը եղաւ զրուցելու հիմ-
նականօրէն Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեան 
մասին։

Վեհափառ հայրապետը գնահատեց դեսպանի՝ 
շուրջ երեք տարիներու դիւանագիտական ծա-
ռայութիւնը, յատկապէս հայ համայնքին հետ իր 
մշակած սերտ յարաբերութիւնները։

Այցելութիւնը նաեւ առիթ մը եղաւ անդրադարձ 
կատարելու ընդհանրապէս Լիբանանի եւ յատ-
կապէս քրիստոնեայ համայնքներուն առնչուած 
ներկայ կացութեան։ 

Վեհափառ Հայրապետին կ՚ընկերանային Գերշ. 
տ. Շահէ եպս. Փանոսեանն ու Հոգշ. տ. Պետրոս 
վրդ. Մանուէլեանը։  

յեղափոխութեամբ: Եւ իհարկէ, այս գործում մեր 
մեծագոյն դաշնակիցը, Հայաստանի մեծագույն դաշ-
նակիցը գործարար խաւն է, եւ մենք յոյս ենք դնում 
մեր գործարար մարդկանց տաղանդի վրայ, որով-

հետեւ մի քանի անգամ ասել եմ, որ ինչպէս ամէն 
մարդ չէ, որ կարող է ստեղծել արուեստի գլուխգործոց, 
ինչպէս ամէն մարդ չէ, որ կարող է ճեղքում իրա-
կանացնել գիտութեան մէջ, այդպէս էլ գործարա-
րութիւնը յատուկ տաղանդի կարիք եւ անհրաժեշտ-
ութիւն ունի: Համոզուած եմ, որ Հայաստանի 
Հանրապետութիւնում եւ, ընդհանրապէս, հայ ժողո-

վըրդի բազմաթիւ ներկայացուցիչներ տիրապետում 
են այդ տաղանդին, ընդ որում, ոչ միայն նրանք, 
ովքեր այսօր արդէն զբաղուում են դրանով, այլեւ 
մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով ձեռնպահ են 
մնացել Հայաստանում նման գործունէութեան ծաւա-
լելուց: Մեր դերն է, որպէսզի քաջալերենք այդ 
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ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ

Վանաձորեան Մէկ Շքամուտքի Վիճակագրութիւն

Ընթերցողին որոշ պատկերացում տալու համար 
ամփոփ ըսեմ, որ իմ բնակած հինգ յարկանի շէնքն 
ունի հինգ շքամուտք եւ կը պարփակէ վաթսուն 
յարկաբաժին:  Առաջին եւ վերջին շքամուտքերն 
ունին իւրաքանչիւր յարկի վրայ երեք յարկաբաժին, 
իսկ մէջտեղի երեք շքամուտքերը` երկու յարկա-
բաժին: Մեր ընտանիքը կը բնակի երկրորդ 
շքամուտքի երրորդ յարկը: 

Այժմ մեր յարգելի ընթերցողի հետ այցելութիւն 
մը կատարենք մեր շքամուտքի առաջին յարկէն 
մինչեւ հինգերորդ յարկ՝ տեսնելու համար, թէ ո՛վ 
կայ եւ ո՛վ չկայ, եւ կազմենք մէկ վիճակագրական 
ցուցակ, որ կրնայ մէկ մանրանկարը հանդիսանալ 
ամբողջ Հանրապետութեան:

Սկսինք առաջին յարկէն: Այստեղ կը բնակի Ս.ը 
իր կնոջ եւ աղջկան հետ: Ունի մէկ զաւակ, որ 
ներկայիս կ'աշխատի եւ կ'ապրի Մոսկուայի մէջ: 
Ս.ն ունի երեք եղբայր, որոնցմէ երկուքը իրենց ըն-
տանիքներով Ռուսաստան են: Եթէ մէկ ընտանիքի 
անդամներու քանակը նուազագոյնը չորս անձ 
հաշուենք, ապա կ'ունենանք Ս.ի գերդաստանէն 
ինը անձ Հայաստանէն դուրս. Կողքի յարկաբաժինը 
տիկին Վ.ինն է, որ իր երեք զաւակներով Ռուսաս-
տան կը գտնուի, բայց բնակարանը պահած է եւ 
տարին մէկ կամ երկու անգամ կու գայ այցելութեան: 
Երեք զաւակներն ալ ամուսնացած են. հաշուենք որ 
տասներեք հոգի ալ այդ ընտանիքէն բացակայ են 
երկիրէն:

Բարձրանանք վերեւի յարկերը: Ձախ կողմի 
դուռը Փ.ենք են: Ներգաղթած են Իրանէն: Ունին 
չորս զաւակ: Աւագ որդին ընտանիքով հաստատ-
ւած է Մ. Նահանգներ: Մխիթարական է, որ միւս 
երեք զաւակները այստեղ են իրենց ընտանիքներով: 
Աջ դուռը նոյնպէս Իրանէն ներգաղթեալի ընտանիք 
է: Կնոջ հարազատները` մայրը, քոյրը եւ եղբայրը, 
տեղափոխուած են Հոլանտա:

Երրորդ յարկը մեր վեց հոգինոց ընտանիքն է, 
կողքի մեր դրացիները չորս հոգի են, իսկ հին-
գերորդը` անդրանիկ որդին, իր ընտանիքով հաս-
տատուած է Մոսկուա: Իրենց վերի դրացիները 
նոյնպէս ունին մէկ երիտասարդ ընտանիք՝ Ռոստով 
տեղափոխուած: Մեր վերի յարկաբաժինը բոլորո-
վին դատարկ է, քանի որ երկու եղբայր իրենց 
ընտանիքներով տարիներ առաջ հաստատուած են 
Մոսկուա:

Հինգերորդ յարկէն բարեբախտաբար մէկ հոգի 
կը պակսի, որ հարս գացած է Մ. Նահանգներ:

Պարզ թուաբանական հաշուարկը ցոյց կու տայ, 
որ մեր շքամուտքը այժմ կայ 39 բնակիչ, բայց 
տեսականօրէն կրնայինք ունենալ 87ը: Միայն մեր 
շքամուտքէն 48 մարդ  հայրենիքէն դուրս է: Այս 
համեմատութիւնը եթէ տարածենք ամբողջ Հան-
րապետութեան վրայ, ինչքան տխուր պատկերի 
առաջ կը կանգնինք: Տարբեր տարիներու մարդա-
համարի տուեալներու վրայ հիմնուելով՝ այսօր 
Հանրապետութիւնը պէտք է ունենար աւելի քան 5 
միլիոն բնակչութիւն, իսկ նախկին նախագահը 
օդին մէջ կրակելով անգամ մը յայտարարեր էր, որ 
2040 թուականին երկիրը կ'ունենայ 4 միլիոն 
բնակիչ:

Ստեղծուած այս իրավիճակի համար երեք 
նախկին նախագահներն ալ պատասխանատու են:
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Հայաստանը Կը Դառնայ Այնպիսի Երկիր, Ուր Ոչ Թէ Խոշոր Պիզնեսը Կը Փոքրանայ, Այլ Փոքրը Կը Դառնայ Միջին, 
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մարդկանց, աջակցենք, նպաստենք, որպէսզի այդ 
տաղանդը լիարժէք բացայայտուած լինի:

Հիմա այդ նոր փուլը թեւակոխելուց առաջ Հա-
յաստանում տեղի են ունենալու արտահերթ խոր-
հըրդարանական ընտրութիւններ եւ տեղեակ էք, որ 
այս ընտրութիւններում պատգամաւորի թեկնածուների 
թիւը, ովքեր նաեւ համարուում են գործարար, 
էականօրէն նուազել է, եւ դա Հայաստանում տեղի 
ունեցող քաղաքական պրոցեսների արդիւնք է: Բայց 
ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա որեւէ կերպ չի կարելի 
մեկնաբանել որպէս Հայաստանում գործարարի 
կարգավիճակի նսեմացմանը նպաստող կամ գործա-
րարի կարգավիճակը նսեմացնող գործընթաց:  Հա-
կառակը, մենք համոզուած ենք եւ ուզում ենք ու 
հասնելու ենք դրան, որ Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնում լինեն շատ աւելի մեծ թուով գործարարներ, 
այսինքն՝ արդիւնք ստեղծող մարդիկ, որոնց կար-
գավիճակն աւելին է, քան օրինակ՝ պատգամաւորինը, 
նախարարինը եւ պետական որեւէ պաշտօնեայինը:

Ընդհանուր առմամբ, չեմ ուզում, որ սա էլ մեկ-
նաբանուի որպէս պետական պաշտօնեայի կարգա-
վիճակի նսեմացում, ուղղակի կարծում եմ, որ մեր 
երկրի ապագան կառուցելու գործում շատ ճիշդ դերա-
բաշխում պէտք է արուի եւ, ընդհանրապէս, պիզնեսը, 
տնտեսութիւնը չպէտք է քաղաքականացուի եւ դա, 
կարծում եմ, բխում է բոլորի շահերից՝ ե՛ւ հանրութեան, 
ե՛ւ գործարար խաւի, ե՛ ւ արդիւնաւէտ կառավարման: 
Ուզում եմ ընդգծել, որ այն պրոցեսները, որոնց մասին 

ես առիթ ունեցայ խօսել նախորդ ամիս՝ Հայաստանի 
Հանրապետութեան ԱԺ-ում, սկսել են իրենց դրսեւո-
րել: Եթէ յիշում էք, շատ էր քննարկուում, որ մեր 
երկրում  տնտեսական ակտիւութեան ցուցանիշը 
Սեպտեմբերին անկում է ապրել, եւ ըստ էութեան, 
կառավարութեան մեկնաբանութիւնը հետեւեալն է. 
տեղի են ունենում բնականոն գործընթացներ, երկրի 
տնտեսութիւնը տրանսֆորմացիայի գործընթաց է 
ապրում եւ տեղի է ունենում տնտեսական կառուց-
ւածքի փոփոխութիւն: Արդէն Հոկտեմբեր ամսուայ 
տնտեսական ակտիւութեան ցուցանիշները գալիս են 
վկայելու, որ իրավիճակի նման մեկնաբանութիւնը 
հիմնաւոր է, որովհետեւ Սեպտեմբերի անկումից յետոյ 
մենք Հոկտեմբերին 3 տոկոս տնտեսական ակտիւու-
թեան ցուցանիշ ենք ունեցել: Այսինքն՝ ունենք տնտե-
սական ակտիւութեան ցուցանիշի աճ այն պայման-
ներում, երբ երկրի աւանդական ոլորտները երկնիշ 
անկում են արձանագրել, խօսքը գիւղատնտեսութեան 
եւ հանքարդիւնաբերութեան մասին է: Մենք Հոկ-
տեմբերին ունենք արդիւնաբերութեան 8.1 տոկոսա-
նոց աճ, որը տեղի է ունեցել արտադրութեան, այլ ոչ 
թէ հանքարդիւնաբերութեան հաշուին: Սա մեզ 
համար բաւականին լաւատեսական եւ ուրախացնող 
ցուցանիշ է, միեւնոյն ժամանակ, ի տարբերութիւն 
Սեպտեմբերի՝ Հոկտեմբերին ունեցել ենք արտահան-
ման 12 տոկոսանոց աճ, ինչը նշանակում է, որ մեր 
կանխատեսած եւ բարձրաձայնած առողջացման 
պրոցեսները մեր երկրում տեղի են ունենում:

Իհարկէ, այս ամէնը չի նշանակում, թէ մենք 
մտադիր ենք անտեսել հանքարդիւնաբերութիւնը, 
կամ մենք չենք կարեւորում գիւղատնտեսութիւնը, 

բայց մեր առաջ յստակ խնդիր է դրուած, որ Հա-
յաստանի Հանրապետութիւնում հանքարդիւնաբերու-
թիւնը պէտք է տեղի ունենայ միջազգային լաւագոյն 
բարձր չափանիշներին համապատասխան եւ կան-
խատեսելի լինի շրջակայ միջավայրի եւ մեր երկրի 
ազգային ու տնտեսական շահերի պաշտպանութեան 
առումով: Եւ գիւղատնտեսութեան մէջ մենք մտադիր 
ենք լրջօրէն աջակցել  նոր տեխնոլոգիաների ներ-
դըրմանը, այնպիսի տեխնոլոգիաների, որոնք որեւէ 
նեգատիւ ազդեցութիւն չեն ունենայ մեր գիւղատնտե-
սական արտադրանքի էկոլոգիական առումով մաք-
րութեան եւ ընդունելիութեան վրայ, բայց  միեւնոյն 
ժամանակ մեր գիւղատնտեսութիւնն այդպիսի մեծ 
կախուածութիւն չի ունենայ, օրինակ՝ եղանակային 
պայմաններից եւ գաղտնի կերպով Հայաստան 
սպրդած վնասատուներից:

Մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ հետեւալը. 
վերջին ամիսներին շատ է խօսուում ներդրումների եւ 
ներդրումային ծրագրերի մասին: Անկեղծ ասած, ես 
այդ թեմային խուսափում էի անդրադառնալ եւ հիմա 
էլ առանձնապէս գոհ չեմ, որ պէտք է անդրադառնամ, 
որովհետեւ չեմ ուզում այս խնդրի մասին խօսել, քանի 
դեռ կոնկրետ ներդրումներն իրականութիւն չեն 
դարձել: Բայց հիմա, քանի որ մենք նոր փուլ ենք 
մտնում, ուզում եմ վստահօրէն արձանագրել, որ եթէ 
այն տնտեսական ներդրումային ծրագրերը, որոնց 
վերաբերեալ այս պահին արդէն կան շատ կոնկրետ 
պայմանաւորուածութիւններ եւ պարտաւորութիւններ, 
մեր պայմանաւորուած ժամկէտներում իրականութիւն 



¾ç 04ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 22.11.2018 

Հայրենիք-Սփիւռք Կամրջում
Հայաստանի «Նոր Անուններ» Տաղանդաւոր Երաժիշտները Պէյրութի Մէջ
Անմոռանալի Շաբաթ մը 10 Նոյեմբեր 2018 - 17 Նոյեմբեր 2018

¾ç 05

Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր տիկնանց համախմբումի 
վարչութիւնը ազնիւ գաղափարը ունեցաւ Լիբանան 
հրաւիրելու Հայաստանի «Նոր անուններ» տաղան-
դաւոր պատանի-երաժիշտները, որպէսզի մէկշա-
բաթեայ իրենց կեցութեան ընթացքին իրենց փայ-
լուն տաղանդը ներկայացնեն լիբանանահայ եւ 
տեղացի հասարակութեան։

Մեր տաղանդաշատ պատանիները Պէյրութ 
ժամանեցին Շաբաթ, 10 Նոյեմբեր 2018ին։

Ստորեւ կը ներկայացնենք իրենց ժամանման ու 
կեցութեան, ելոյթներուն եւ շրջապտոյտներուն 
օրագիրը։ Անոնք իրենց բարձրորակ կատարում-
ներով մեծապէս զարմացուցին արուեստասէր 
հանդիսատեսը։

Օր 1
Ուրբաթէն Շաբաթ լուսցող գիշեր Մոսկուայէն 

Պէյրութ ժամանեցին դաշնակահար Պաւել Մնացա-
կանով, ջութակահար եղբայրներ` Արամ ու Արթուր 
Կրիշչեաններ, որոնք դիմաւորուեցան Լիբանանի 
մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանա-
տան ներկայացուցիչ Պրն. Վլատիմիր Պօղոսեանի, 
նուիրեալ ազգային Պրն. Հրայր Տանձիկեանի եւ Ս. 
Էջմիածնի Կրօնասէր տիկնանց համախմբումի 
վարչականուհի Տիկ. Անի Պոտրումեանի կողմէ, 
բարեգալստեան ջերմ մթնոլորտի մէջ։ Անոնք հիւր-
ընկալուեցան համախմբումի ատենապետուհի Տիկ. 
Անահիտ Տանձիկեանի եւ նոյն համախմբումին անդամ 
Տիկ. Սեդա Գալանճեանի ընտանեկան տաքուկ 
բնակարաններու մէջ։

Նոյն օրը` կէսօրին, ժամանեցին «Նոր անուններ» 
խումբին մնացեալ աստղերը.

Թաթուլ Համբարձումեան (տուտուկ, զուռնա)
Խորոզեան Էդուարդ (գլարինէթ)
Մարդանեան Տիգրան (դաշնամուր)
Մարգարեան Անի (երգ)
Մուսինեան Մերի (քանոն)
Ենգոյեան Քրիստինէ (քանոն)
Ընկերակցութեամբ իրենց ազնիւ գործավար, 

երաժշտագէտ, Երեւանի Կոմիտասի անուան պե-
տական երաժշտանոցի դասախօս Նոնա Ոսկան-
եանի, ինչպէս նաեւ իրենց յանդուգն ղեկավար, 
Մշակոյթի գործիչներու ընկերակցութեան նախա-
գահ եւ ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ Սիլվա 
Մեքինեանի, որոնք դիմաւորուեցան տիարք Վլա-
տիմիր Պօղոսեանի, Ռաֆայէլ Ումուտեանի եւ 
Հրայր Տանձիկեանի կողմէ եւ հիւրընկալուեցան 
Տանձիկեաններու եւ Ումուտեանի բնակարանները։

Խանդավառ էին երկուստեք՝ հիւրերն ու հիւրըն-
կալները։ Հրճուանքի փայլքը կը ցոլար պատանի-
ներուն դէմքերուն, որոնք իրենց հմայիչ ելոյթներով 
ու բարձրորակ կատարողութեամբ նուաճած էին 
միջազգային բեմահարթակներ եւ իրենց ներկա-
յութեամբ Լիբանան պիտի հրամցնէին արուեստի 
վայելքը։

Նոյն օրը` յետմիջօրէին, ժամադրուած էին Յով-
հաննէս Պօղոսեան սրահ, յաջորդ օրը կայանալիք 
երեկոյի միջոցառումին նախապատրաստական փոր-
ձերը կատարելու։ Ուրախ մթնոլորտի մէջ կատա-
րելով իրենց պարտականութիւնը՝ ընթրիքի սեղանի 
մը շուրջ բոլորուած, սերտ ու հաճելի զրոյցներով 
մոռցած էին իրենց յոգնութիւնը։

Օր 2
Կիրակի, 11 Նոյեմբեր 2018ին` երեկոյեան ժամը 

7:00ին, լիբանանահայութիւնը ժամադրուած էր 

«Նոր անուններ» պատանի երաժիշտներու հետ, 
որոնք պատրաստ էին իրենց հայկական եւ միջազ-
գային դասական գործերով ներկայանալ հանրու-
թեան։

Ձեռնարկը կը հովանաւորէր Լիբանանի մէջ ՀՀ 
դեսպանութիւնը: Առիթը՝  Երեւան-2800ամեակ։

Սրահ փութացած էին արուեստը գնահատող եւ 
հայ մշակոյթով շնչող հոծ բազմութիւն:

Արդարեւ, լիբանանահայ արուեստասէր հասա-
րակութիւնը բարեբախտութիւնը ունեցաւ վայելելու 
եւ ապրելու բարձրորակ ու բացառիկ պահեր, երբ 
պատեհութիւնը ստեղծուեցաւ ըմբոշխնելու հայրենի 
տաղանդաւոր երաժիշտներու գեղարուեստական 
կատարումները անհատական թէ հաւաքական 
գործիքային արտայայտչամիջոցներով, Յովհան-
նէս Պօղոսեան սրահին մէջ։

Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր տիկնանց համախմբումի 
նախաձեռնութեամբ ու կազմակերպութեամբ այս 
ծրագիրի յաջողութեամբ պսակումը ցոյց տուաւ, որ 
հայրենիքը ունի տաղանդաւորներ հասցնելու ու 
պատրաստելու իր բուխ ներուժը՝ զանոնք սեփակա-
նութիւնը դարձնելով հայ ժողովուրդին եւ աշխար-
հին։

Անկասկած, ամէն ոք հպարտ զգալու է, որ այս 
մակարդակով եւ որակով արուեստածին սերունդ-
ներ կան, որոնք իրենց հմտութեամբ եւ բարեմաս-
նութեամբ ոչ միայն հոգեպարար վայելքներ կը 
բաշխեն ամէնուրեք, այլեւ շունչ ու կեանք կու տան 
կատարողական արուեստին։

Վստահաբար, բոլոր անոնք, որոնք այս պա-
տանի տաղանդաւորներուն արուեստը ապրեցան, 
իւրաքանչիւր մատուցողի սրտամօտիկ նուագակ-
ցութեամբ, կը համոզուի, որ հայ մշակոյթ եւ 
արուեստ կերտող ու ստեղծագործող ժողովուրդը 
չի մեռնիր, միշտ կը վերանորոգուի, կը վերալից-
քաւորուի։

 «Նոր անուններ»ը անոնց պայծառ ու փայլուն 
ապացոյցն է։

Կիրակի օրուան բարձրորակ կատարողութենէն 
ետք, նոյն գիշերն իսկ սփռուեցաւ Ֆէյսպուքի էջե-
րուն վրայ, խումբը Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր տիկ-
նանց համախմբումի վարչութեան հետ միատեղ 
ուղղուեցաւ Անթիլիասի «Պաչիկ» ճաշարան, կեն-
սուրախ մթնոլորտի մը մէջ զրուցելով գիշերուան 
յաջողութեան եւ յաջորդող յայտագրին մասին՝ տօ-
նախմբութեան բերկրանքի պահեր կ'ապրէին բո-
լորը։

Օր 3
Երկուշաբթի, 12 Նոյեմբեր 2018ին խումբը ժա-

մադրուած էր Հայկազեան համալսարանի տնօ-
րէնութեան եւ ուսանողութեան հետ։

Մեր սիրելի ու տաղանդաւոր պատանի երա-
ժիշտները հոս ալ ներկայացան իրենց գեղարուես-
տական կատարումներով՝ զարմանք պատճառելով 
ուսանողութեան։

Համալսարանէն ուրախ տրամադրութեամբ ուղղ-
ւեցան դէպի հայահոծ Պուրճ Համուտ թաղամասը, 
ուր հայկական ճաշարանի մը մէջ ճաշելէ ետք 
բարձրացան Զմմառու միաբանութեան վանքը։

Շուրջ երեքդարեայ պատմական իր գոյութեամբ, 
աշխարհագրական գեղատեսիլ իր դիրքով, եկեղե-
ցիով ու ձեռագրատուն-մատենադարանով, Զմմա-
ռու վանքը հայկականութեամբ բաբախուն վայր 
մըն է, ուր այցելեցին մեր պատանի աստղերը։

Օր 4
Երեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2018ին խումբը առա-

ւօտուն ուղղուեցաւ Լեռնալիբանանի ամենամեծ ու 
աշխարհի ամենահին քաղաքներէն` Ժըպէյլ, պատ-
մական Պիպլոս ծովեզերեայ քաղաքը։ Ապա այցե-
լեց «Թռչնոց բոյն» եւ անոր կից Արամ Պեզիքեանի 
անուան թանգարանը՝ նուիրուած Հայոց ցեղաս-
պանութենէն փրկուած հայաբեկորներուն։

Կէսօրուան ճաշ` Պահր ճաշարան։
Յետմիջօրէին զուարթ մթնոլորտի մէջ այցելեցին 

Ժաիթայի քարայրը, որմէ ետք` Հարիսայի Ս. 
Աստուածամօր արձանը, որ ծովու մակերեսէն 550 
մեթր բարձրութեան վրայ կառուցուած է Ճիւնիի 
ծոցին բարձունքին։

Օր 5
Չորեքշաբթի, 14 Նոյեմբեր 2018ին խումբը ուղղ-

ւեցաւ հայաւան Այնճար գիւղաքաղաքը եւ հիւրըն-
կալուեցաւ Այնճարի քաղաքապետ Վարդգէս Խոշ-
եանի կողմէ։ Յարգելի քաղաքապետի ջերմ 
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ընդունելութեամբ շրջագայեցան գիւղը, Ս. Պօղոս 
եկեղեցին ու անոր կից` Մուսա Տաղի յուշակոթողը 
եւ լսեցին Այնճարի հիմնադրութեան հակիրճ պատ-
մականը։ «Արեւ» ճաշարանի մէջ ճաշ, վերադարձ 
Պէյրութ։

 
Օր 6
Հինգշաբթի, 15 Նոյեմբեր 2018ին պատանի-

երաժիշտները ունեցան փորձերու կատարում, իսկ 
ճաշէն ետք մեկնեցան Անթիլիասի մայրավանք, ուր 
այցելեցին թանգարանն ու մատուռը, ապա ընդուն-
ւեցան Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Ս. 
Նարեկ արք. Ալեէմեզեանի կողմէ։

Յետմիջօրէին պատանի աստղերը ժամադրուած 
էին Քասլիք, ուր պիտի ունենային իրենց ելոյթը 
Սուրբ հոգի համալսարանի (USEK) մէջ։

Ներկաները վայելեցին բարձրորակ կատարո-
ղութիւնը տաղանդաշատ պատանիներուն։

 
Օր 7
Ուրբաթ, 16 Նոյեմբեր 2018ին` առաւօտեան ժա-

մը 11։00ին, պատանի երաժիշտները վերջին ելոյ-
թով մը հանդէս պիտի գային Յովհաննէս Պօղոս-
եան սրահին մէջ, ի ներկայութիւն լիբանանահայ 
ուսանողութեան։

Արդարեւ, լիբանանահայ վարժարաններու աշա-
կերտութիւնը գրաւած էր սրահի 800 աթոռները, 
խանդավառութիւնը ողողած էր ներկաներուն հո-
գիները։ Անոնք անհամբեր կը սպասէին յայտա-
գիրին։

Աշակերտութիւնը ականատես եղաւ աստղերուն 
գեղարուեստական կատարողութեան, անոնք 
բուռն ծափահարութիւններով գնահատեցին հայ-
րենի պատանիներու արուեստը։

Ելոյթի աւարտին, խումբը առաջնորդուեցաւ 
Պուրճ Համուտի շուկան։ Իրենց գնումներէն ետք, 
անոնք ժամադրուած էին Kids Mondo զբօսավայր-
խաղավայրը, ուր զուարթ մթնոլորտի մէջ յագուրդ 
տուին իրենց հետաքրքրութեան։

Երեկոյեան հրաժեշտի հաւաքավայրը Տէր եւ 
Տիկ. Փաթրիք եւ Ալին Ֆարաճեաններու բնակա-
րանն էր։ Խինդ ու խաղով, նուագով, երգ ու պարով 
զուարճացան ու զուարճացուցին բոլորը։ 

Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր տիկնանց համախմբումի 
ատենապետուհին՝ Անահիտ Տանձիկեան, վարչու-
թեան կողմէ յուշանուէրներ յանձնեց պատանի 
երաժիշտներուն, խումբի ղեկավար Սիլվա Մեքին-
եանին, գործավար Նոնա Ոսկանեանին՝ սրտի 
անհուն գոհունակութեամբ շնորհակալութիւն եւ 
նորանոր յաջողութիւններ մաղթելով անոնց:

* * * * *
Հայաստանի «Նոր Անուններ» տաղանդաւոր 

երաժիշտներու Պէյրութի մէջ կեցութեան շաբաթը 
իրապէս անմոռանալի ու յիշարժան շաբաթ մըն էր 
բոլոր անոնց համար, որոնք առիթը ունեցան մօտէն 
ծանօթանալու պատանիներու տաղանդին ու 
արուեստի նուիրումին:

Ս. Էջմիածնի Կրօնասէր տիկնանց համախմբումի 
հիւրընկալութեամբ եւ կազմակերպութեամբ երա-
ժըշտական համոյթները մեծ յաջողութիւն ու 
ընդունելութիւն գտան լիբանանահայ մշակութային 
կեանքէն ներս՝ արժանանալով բարձր գնահա-
տանքի:

Էջմիածնասէր մը

Հայրենիք-Սփիւռք Կամրջում
Հայաստանի «Նոր Անուններ» Տաղանդաւոր Երաժիշտները Պէյրութի Մէջ
Անմոռանալի Շաբաթ մը 10 Նոյեմբեր 2018 - 17 Նոյեմբեր 2018
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29 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1919ÇÝ áïù ÏÁ ÏáË»Ýù ³Û¹ 
Ù»Í ¹³ñå³ë¿Ý Ý»ñë, ³ÝóÝ»Éáí Í³é³½³ñ¹ 
Ù»Í µ³Ï¿Ý, áñáõÝ ³ç áõ Ó³Ë ÏáÕÙ»ñÁ ÏÁ µ³ñÓ-
ñ³Ý³Ý µ³½Ù³Û³ñÏ »õ ÑáÛ³Ï³å Û³ñÏ³µ³ÅÇÝ-
Ý»ñ, ½³Ý³½³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ýó Û³ïÏ³óáõ³Í£ 
ì»ñç³å¿ë ÏÁ ÙïÝ»Ýù ×Ç°ßï ¹ÇÙ³óÇ µ³ÅÇÝÁ 
»õ µ³ñÓñ³Ý³Éáí ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ý áõ ÏÁ Ëá-
Ý³ñÑÇÝù ³Û¹ Ù»¯Í Ù³ñ¹áõÝ ¶³½¿½ ²ñÃÇÝ 
³ÙÇñ³ ä»½×»³ÝÇÝ ÏÇë³Ý¹ñÇÇ ³éç»õ£ ÎÁ 
ÙïÝ»Ýù Ý»ñë, ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Ýù ïÝûñ¿ÝÇÝª 
ËáÅáé³¹¿Ù ³ÝÓ ÙÁ, µ³Ûóª å³ßïûÝÇÝ ï¿ñÁ£ 
²ÝÙÇç³å¿ë Ù»½ Ï'³é³çÝáñ¹»Ý µ³ÕÝÇù: È³õ 
Éá·³Ýù ÙÁ ³éÝ»É¿ í»ñç, Ù»½Ç Ýáñ ½·»ëïÝ»ñ 
ÏÁ Ñ³·óÝ»Ý, ³å³ ×³ß³ñ³Ý Ï'ÇçÝ»Ýù, ÏÁ 
µ³½ÙÇÝù ÇñÇÏáõ³Ý ÁÝÃñÇùÇÝ ë»Õ³ÝÁ: Øûï 
450-500 áñµ»ñ »Ýù, µáÉáñë ³É Ù³Ýã, ÅáÕíáõ³Í 
³ßË³ñÑÇ ãáñë Í³·»ñ¿Ý, ó³ÝáõóÇñ µ»ÏáñÝ»ñ 
»Ýù, í»ñ³åñáÕÝ»ñÁ ³Û¹ ·³½³Ý³ÛÇÝ ç³ñ-
¹»ñ¿Ý ÙÝ³óáñ¹³óÇÝ: Ø»½Ù¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ ÏÁ 
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ Ù¿°Ï Ñ³ïÇÏ Í³ÕÇÏ ÙÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý 
Í³ÕÏ»÷áõÝçÇÝ ½áñ ÏÁ Ïáã»Ýù §Ð³°Û ²½·¦ 
ßÇÝ³ñ³ñ ÅáÕáíáõñ¹Á, ²ñ»õ»ÉùÇÝ Ñ³½áõ³·Çõï 
Í³ÕÇÏÁ...£

ØÇëáí å³ïñ³ëïáõ³Í ÷³Ã³Ã¿ëÇÝ Ï»ñ³-
ÏáõñÁ ß³¯ï Ñ³Ù»Õ ¿ñ »õ µ³õ³Ï³Ý ³é³ï. É³õ 
ÙÁ Ïßï³Ý³É¿ Û»ïáÛ »õ ïÝûñ¿ÝÇÝª  Ýáñ»ÏÝ»ñáõë 
áõÕáõ³Í Ëñ³ï³Ï³Ý¿Ý Û»ïáÛ, ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ýù 
ëñ³ÑÁ, ÑáÝ Ù¿ÏáõÏ¿ë Å³Ù ë»ñïáÕáõÃÇõÝ 
ÁÝ»É¿Ý Û»ïáÛ Å³ÙÁ 8.30ÇÝ ÏÁ ÙïÝ»Ýù ÝÝç³ñ³Ý£ 
Ø»ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ ÏÁ ÷é»Ý ·»ïÇÝ, Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ 
å³Ï³ëáõÃ»³Ý å³ï×³é³õ: Ð³½Çõ ß³µ³Ã ÙÁ 
Û»ïáÛ Ï'áõÝ»Ý³Ýù [Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñ]: [Î'áõÝ»-
Ý³Ýù] Ýáñ »ñÏÝùÇÝ ï³Ï Ýáñ ßñç³å³ï ÙÁ, 
áñÁ Ù»½ ½Çñ³ñ Ï³å»É ÏÁ ëÏëÇ µ³ó³éÇ°Ï 
½ûñáõÃ»³Ùµ ÙÁ: Ø»Ýù µáÉáñáíÇÝ ï³ñµ»ñ 
¿³ÏÝ»ñ ÏÁ ¹³éÝ³Ýù, ÙÃÝáÉáñïÇÝ »õ Ï³ñáÕ 
áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ ßáõÝã»ñáõÝ ï³Ï, ÑáÝ Ï³åáõ»-
Éáí Çñ³ñáõª Ñ³ñ³½³ï »Õµ³ÛñÝ»ñ¿ ³õ»ÉÇ 
ë»°ñï ëÇñáí ÙÁ, »õ Çñ³ñ Ñ³Ý¹¿å µ³ó³éÇÏ 
·áõñ·áõñ³Ýùáí ÙÁ£

Ú³çáñ¹ ûñÁ Þ³µ³Ã ¿, Ñ³½Çõ ³é³õûï»³Ý 
½³ñÃûÝùÇÝ Ýß³ÝÁ ïñáõ³Íª µáÉáñë áïùÇ »Ýù, 
Ù»°ñ ³ÝÏáÕÇÝÝ»ñÁ Û³ñ¹³ñ»É¿ Û»ïáÛ Ï'ÇçÝ»Ýù 
í³ñÇ µ³ÏÁ, ÏÁ ß³ñáõÇÝù »õ ÏÁ ëÏëÇÝù »ñ·»¯É... 
§²é³õûï ÈáõëáÛ¦Ý »õ §Ð³Ûñ Ø»ñ¦Á áñáÝù ÇÝÍÇ 
Ñ³Ù³ñ ³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁ Ï'ÁÉÉ³Ý...: î³ñÇÝ»ñáõ 
Ëáå³Ý Ï»³Ýù¿ »ïù, ÏÁ ½·³Ù Ã¿ Ñá·Çë »õ 
¿áõÃÇõÝë ¹¿åÇ íë»ÙÝ áõ ÝáõÇñ³Ï³ÝÁ ÏÁ 
¹ÇÙ»Ý£ Ü³Ë³×³ßÁ - áñ Ù¿Û Ù¿Ï ·³õ³Ã »õ ù³-
ÝÇ ÙÁ ÓÇÃ³åïáõÕ¿ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ñ - ¹³ñÓ»³É 
§Ð³Ûñ Ø»ñ¦áí ÏÁ ÷³Ï»Ýù »õ ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ýù 
µ³ÏÁ, ³å³ª Áëï Ù»ñ Ï³ñáÕáõÃ»³Ý Ã»Ã»õ 
ùÝÝáõÃ»Ý¿ ÙÁ ³ÝóÝ»Éáí, ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝù ¹³ë³-
ñ³ÝÝ»ñÁ:

ÎÁ ëÏëÇ ¹³ë³õ³Ý¹áõÙÁ [áñ ÏÁ ï»õ¿] ÙÇÝã»õ 
Ï¿ëûñ, ³å³ ÏÁ ÙïÝ»Ýù ×³ß³ñ³Ý... ÙÇëáí 
å³ïñ³ëïáõ³Í ãá°ñ ÉáõµÇ³, ß³ï Ñ³Ù»Õ »÷áõ³Í£ 
Ö³ß¿Ý Û»ïáÛ µ³ÏÝ »Ýù, Ù»Ýù Ýáñ»ÏÝ»ñë ¹åñá-
óÇÝ ûñ¿ÝùÝ»ñáõÝ ³Ýï»Õ»³Ï, Ù¿Ï ÏáÕÙ ù³ß-
õ³Í ÏÁ Ëûë³ÏóÇÝù Çñ³ñáõ Ñ»ï, ÙÇÝã¹»é 
Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ï'³ñïáñ³Ý ¹áõñëÇ 
åáõñ³ÏÁ, ³ÛëÇÝùÝª ê. öñÏãÇÝ Ýß³Ý³õáñ å³ñï¿½ 
åáõñ³ÏÁ, áñ äáÉëáÛ Ù¿ç »½³ÏÇ ¿ Çñ ·»Õ»óÏáõ-
Ã»³Ùµ, »õ Å³Ù³¹ñ³í³Ûñ áõ Ñ³×áÛùÇ »õ ½µû-

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ ë³ÝùÇ í³Ûñ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û äáÉëáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ý 
»õ ÛáÛÝ»ñáõÝª ÎÇñ³ÏÇ »õ ïûÝ ûñ»ñáõÝ£

Ú³ÝÏ³ñÍ ÏÁ Éë»Ýù §Ð³½³ñ³å»ïÁ »Ï³õ, 
Ñ³½³ñ³å»ïÁ »Ï³õ¦ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÁ »õ 
µ³ó³ñÓ³Ï ÉéáõÃÇõÝ ÏÁ ïÇñ¿ ïÕáó ß³ñù»ñáõÝ 
Ù¿ç: ²Ù¿Ý áù ñáå¿³å¿ë Çñ ËÙµ³ÏÝ áõ ß³ñùÁ 
ÏÁ Ï³½Ù¿: Ø»Ýù Ñ»éáõÝ Ï»ó³Í ÏÁ ¹Çï»Ýù, 
Ï³ñÍ»ë µáÉáñáíÇÝ ûï³ñ ¹åñáóÇ å³ïÏ³Ý¿-
ÇÝù: ØÇÝã Ñ³½³ñ³å»ïÇáÝ ³ÝáõÝÁ äñ. úÝÝÇÏ 
º³½Ù³×»³Ý ¿ »Õ»ñ..., ÐØÀØÇ É³õ³·áÛÝ 
Ù³ñ½ÇÏ ËÙµ³å»ï»ñ¿Ý ¿ »Õ»ñ »õ áñµ³ÝáóÇÝ 
ëÏ³áõïáõÃÇõÝÁ Ù³ñ½»Éáõ »õ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ 
å³ßïûÝ áõÝÇ »Õ»ñ£ Æñ ã³÷¿Ý ³õ»ÉÇ Ëëï³-
å³Ñ³Ýç, Ï³ñ·³å³Ñ ÁÝÃ³óùÁ ë³ñë³÷ 
Ó·³Í ¿ñ ïÕ³Ûáó ëñï»ñáõÝ Ù¿ç. ÇñÙ¿ ÏÁ 
¹áÕ³ÛÇÝ µáÉáñÝ ³É ³ÝËïÇñ£

ÊÙµ³å»ïÁ Ù»½Çª Ýáñ»ÏÝ»ñáõë ¹³éÝ³Éáí, 
ËëïáõÃ»³Ùµ åáé³óª §Ç±Ýã Ï»ó»ñ ¿ù, ßáõ°ï 
ß³ñù Ùï¿ù Ý³ÛÇÙ, ³Ù¿Ý áù Çñ Ñ³ë³ÏÇÝ 
Ñ³õ³ë³ñ ï»°Õ ÃáÕ ·ïÝ¿¦, Áë»Éáí ëÏë³õ 
×û×»É Ó»éùÇÝ Ñ³ëï ·³õ³½³ÝÁ, áñÙ¿ Ñ³ï 
ÙÁÝ ³É ÏáÕÇë Çç³õ, ë³ñë³÷ ³½¹»Éáí ÙÇõë 
Ýáñ»ÏÝ»ñáõÝ£ ²ÛÉ»õë Ï»Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ã¿ñ, 
Ñ³å×»å Ùï³Ýù Ñáë áõ ÑáÝ, ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç, 
Áëï Û³ñÙ³ñÇÝ: ²Ý ûñÇÝ³õáñ ËÙµ³ÏÝ»ñáõ 
í»ñ³Í»Éáí, Û³ÝÓÝ»ó Ù»½ ÷áñÓ³éáõ ï³ëÝ³-
å»ï»ñáõ, áñå¿ë½Ç É³°õ ËÝ³Ùù ï³ÝÇÝ Ù»½Ç, 
áñå¿ë½Ç ÙÇ³Ý³Ýù Ù»ñ Ý³Ëáñ¹Ý»ñáõÝ£

êÏë³Ýù áõñ»ÙÝ. §Ó³°Ë-³°ç-Ó³Ë ³ç, Ó³Ë-
³ç ù³ÛÉ ÷áË»É, ³å³ª Ó³¯Ë ¹³ñÓ-³¯ç ¹³°ñÓ, 
Ó³¯Ë ¹³°ñÓ-³¯ç ¹³°ñÓ, »¯ï ¹³°ñÓ-ù³¯ÛÉ ³é³ç 
û°Ý¦£ ²Ûë Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ·áñÍ³¹ñ»Éáí ÙÇÝã»õ 
ÇñÇÏáõÝ Ù³ñ½áõ»ó³Ýù£ ºñµ ³ñ»õÁ Ù³Ûñ ÏÁ 
ÙïÝ¿ñ, Ù»ñ ËÙµ³å»ïÁ Ù»½Ù¿ Ññ³Å»ßï 
³éÝ»Éáí Ù»ÏÝ»ó³õ£ ´³ñÓñ³Ñ³ë³Ï áõÕÕ³ÓÇ· 
Ï»óáõ³Íùáí, É³°õ Ù³ñ½áõ³Í Ù³ñÙÝáí »õ áõë¿Ý 
Ï³Ëáõ³Í Ñ»é³¹Çï³ÏÝ áõ ·ûïÇ¿Ý Ï³Ëáõ³Í 
ëÏ³áõï³Ï³Ý ½Ù»ÉÇÝ, Çñ Ï»ñå³ñ³ÝùÇÝ íñ³Û 
ï³ñµ»ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ÃáÕáõÇÝ, Ù»½Ç 
Û³ñ·³Ýù »õ µ³ó³ñÓ³Ï Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝ 
å³ñï³¹ñ»Éáí £ Þ³ï Ëëï³å³Ñ³Ýç, Ññ³Ù³Ý-
Ý»ñÁª Ïïñáõ°Ï, í³ñÙáõÝùÁ áõÕÕ³ÙÇ°ï »õ ³Ý³-
ã³é ¿ñ, áñáíª ³ÛëåÇëÇ Ù³ñ½ÇãÇ ÙÁ Ó»éùÇÝ 
ï³Ï, Ù»Ýù »õë ëÏë³Ýù ÃñÍáõÇÉ áõ Ù³ñ½áõÇÉ 
µ³éÇÝ µáõ°Ý ³éáõÙáí »õ ëÏ³áõï³Ï³Ý á·Çáí: 
úñÁëïûñ¿ Ù³ñ½³Ï³Ý »õ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý 
·»ïÝÇ íñ³Û Û³é³ç¹ÇÙ»Éáí »õ ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ¹Çñù 
·ñ³õ»Éáí ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ýù, ÝáÛÝÇëÏ Ñ³ñáõëï 
ÍÝáÕùÝ»ñáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ý³Ë³ÝÓÁ ·ñ·é»Éáõ 
³ëïÇ×³Ý:

ì»ñç³å¿ë ÏÁ Ñ³ëÝÇ ½ÇÝ³¹³¹³ñÇÝ ï³-
ñ»¹³ñÓÁª 11 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1919ÇÝ: Î³ÝáÝ³õáñ 
ß³ñù»ñáí »õ ù³Éáõ³Íùáí, ã³÷³õáñ ß³ñÅáõÙ-
Ý»ñáí É³°õ ïáÕ³Ýóù ÙÁ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù Ù»½Ç 
Ùûï ·ïÝáõ³Í Ô³½ÁÉ ã¿ûßÙ¿ª ë³·Ç ³ÕµÇõñ 
ßáõÏ³Ý, áõñ ÏÁ ·ïÝáõ¿ñ ýñ³Ýë³Ï³Ý ·ñ³õÙ³Ý 
µ³Ý³Ï¿Ý ½ûñ³µ³ÅÇÝ ÙÁ... ù³ÝÇ áñ ³°Û¹ Ù³ëÁ 
ýñ³Ýë³Ï³Ý ·ñ³õÙ³Ý ·ûïÇÇÝ ÏÁ å³ïÏ³-
Ý¿ñ...: Ðñ³Ù³Ý³ï³ñÁ ³ÝÓ³Ùµ ßÝáñÑ³õáñ»ó 
Ù»ñ ËÙµ³å»ïÁ »õ Çñ ÑÇ³óáõÙÁ Û³ÛïÝ»ó Ù»ñ 
ËÇëï Ï³ñ·³å³Ñ »õ Ù³ñ½áõ³Í ÁÝÃ³óùÇÝ 
Ñ³Ù³ñ£

Æ å³ïÇõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇÝ »õ ýñ³Ýë³Ï³Ý 
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý, »ñ»ù ³Ý·³Ùª §ÑÇ÷-ÑÇ÷-
ÑÇ÷ Ñáõññ³¯, ÑÇ÷-ÑÇ÷-ÑÇ÷ Ñáõññ³¯, ÑÇ÷-
ÑÇ÷-ÑÇ÷ Ñáõññ³¯¦ ÏÁ ÃÝ¹³óÝ»Ýù »ñÏÇñÁ »õ 

§Ú³é³ç Ü³Ñ³ï³¯Ï ò»ÕÇë ²ÝÙ³ñÝ»ñ¦Á 
»ñ·»Éáí Ññ³Å»ßï Ï'³éÝ»Ýù Ù»ñ å³ßïå³Ý-
Ý»ñ¿Ý, áñáÝó ¹¿Ùù»ñÁ Ã¿° ÑÇ³óáõÙ »õ Ã¿° 
½³ñÙ³¯Ýù Ï'³ñï³Û³Ûï¿ÇÝª ÇëÏ³å¿°ë §Û³ñ»-
õ³¯õ í»Ñûñ¿°Ý, ¹³Ùµ³Ý¿Ý Ë³õ³ñ¦, Û³ñáõÃÇõÝ 
³éÝáÕ ó»ÕÇë ËÉ»³ÏÝ»ñáõÝ ³ÝóùÇÝ Ç ï»ë: à¯í 
·Çï¿, ·áõó¿ ³å³·³ÛÇÝ, ³Ûë áñµáõÏÝ»ñ¿Ý 
Ç±Ýã»ñ ³é³ç åÇïÇ ·³ÛÇÝ... ù³ÝÇ áñ Ï»³ÝùÇÝ 
ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ã³ùáõÝ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁª Ù»½Ç »õ 
µáÉá¯ñ Ù»°Í ÇÙ³ëï³ë¿ñÝ»ñáõÝ ÝáÛÝÇ°ëÏ, 
³ÝÉáõÍ»ÉÇ ÙÝ³ó»ñ »Ý£

êÏ³áõï³Ï³Ý ³Û¹ ³éáÕç »õ í³éíéáõÝ 
Ï»³ÝùÁ ³ÛÝù³¯Ý Ù»½ Ñ³Ù³Ï»ó áñ ³ÝÇÏ³ Ù»ñ 
Ñ³×áÛùÇÝ »õ Ï»ñïáõÙÇÝ ³Ù¿Ý³ëå³ëáõ³Í 
å³Ñ»ñÁ »Õ³õ, »õ Ù»Ýù ³Ù¿Ý Þ³µ³Ã Ï¿ëûñ¿ 
»ïù, ³ÝÑ³Ùµ»¯ñ, Ï³½Ù áõ å³ïñ³ëï ÏÁ 
ëå³ë¿ÇÝù Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ ·³Éëï»³Ý, áñ-
å¿ë½Ç ßáõïáí ëÏëÇÝù Ù»ñ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñáõÝ 
»õ Ù»ñ ½³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ã³÷³ÍáÛ Ï³Ù ëáíá-
ñ³Ï³Ý Ù³ñ½³ÝùÝ»ñáõÝ áñáÝù, Ñ³Ý¹Çë³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ ÑÇ³óÙáõÝùÇÝ ³é³ñÏ³Ý Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ ³Ù¿-
Ýáõñ»ù: Þ³µ³Ã Ï¿ëûñ¿Ý ÙÇÝã»õ ÎÇñ³ÏÇ 
ÇñÇÏáõÝ ÏÁ ï»õ¿ÇÝ »ñµ»ÙÝ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñÁ, 
áñáÝó ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»ñ áõï»ëïÇ å³ß³ñÁ »õ 
ù³ÝÇ ÙÁ Ë»Õ×áõÏñ³Ï íñ³ÝÝ»ñÝ ³É ÏéÝ³ÏÝÇë 
ß³ÉÏ³Í: ØÇç³ÝÏ»³É ë³° ³É Áë»Ù áñ Ù»ñ 
ËÙµ³å»ïÁ Ù»½ Ù³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñµ»°ù Ù»½Ç 
ã¿ñ ËÝ³Û»ñ »õ áõ°ñ ³É »ñÃ³Éáõ ÁÉÉ³ÛÇÝùª Ù»ñ 
ÏéÝ³ÏÇÝ ëÏ³áõï³Ï³Ý å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ å¿ïù 
ã¿° å³ñ³å ÁÉÉ³ÛÇÝ, Ñ³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛÇÝ, 
ÙÇù³ÝÇ Ëáßáñ ù³ñ»ñ ÏÁ ½»ï»Õáõ¿ÇÝ áñå¿ë½Ç 
ã³ñù³ßáõÃ»³Ý í³ñÅáõ»Éáí, ïáÏ³ÛÇÝù ×³Ù÷áõ 
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ýó: Ð³·áõëï-Ï³åáõëïÝÇë ß³ï 
áÕáñÙ»ÉÇ ¿ñ£ ²½·Á Çñ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ÙÇçáó-
Ý»ñáí... ß³¯ï ¹Åáõ³ñ³õ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ Ù»ñ áõ-
ï»ëïÇÝ: ä¿ïù ¿ »ñ³Ëï³å³ñï ÁÉÉ³Ýù 
äáÉëáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ý, ù³ÝÇ áñ 40-60,000 »ñÏë»é 
áñµ»ñ ÏÁ å³ïëå³ñ¿ñ...äáÉëáÛ Ù¿ç: Ø»ñ 
×»ñÙ³Ï»Õ¿ÝÝ»ñÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³ÛÇÝ ß³åÇÏ-
í³ñïÇù¿, Ù»ñ Ñ³·áõëïÝ»ñÁª íñ³ÛÇ ß³åÇÏ¿ 
»õ Ï³ñ× ï³µ³ï¿, ÇëÏ Ù»ñ ÏûßÇÏÝ»ñÁ å³ñ½ 
ë³Ýï³ÉÝ»ñ ¿ÇÝ: ²Û¹ù³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý µ»éÁ, 
äáÉëáÛ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ßñç³Ý ÙÁ Çñ áõë»ñáõÝ íñ³Û 
Ïñ»ó, ÙÇÝã»õ áñ ²Ù»ñÇÏ»³Ý Üå³ëï³Ù³ïáÛóÁª 
ÜÇñ ÆëÃ ðÇÉÇýÁ, û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáí, ³Ù»-
ñÇÏ³Ñ³Û»ñáõÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ù»Í ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ 
Çñ íñ³Û í»ñóáõó áñµ»ñáõÝ Ñá·Á... »õ Ù»Ýù ùÇã 
ÙÁ ³õ»ÉÇ µ³ñ»Ï»óÇÏ Ï»³Ýù áõÝ»ó³Ýù 
Û»ï³·³Û ï³ñÇÝ»ñáõÝ...£

²½·³ÛÇÝ ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ ³Ûë ÑëÏ³Û³-
Ï³Ý µ»éÁ Û³ÝÓÝ»ó ÜÇñ ÆëÃ ðÇÉÇýÇÝ »õ Ù»Ýù 
áõ Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ³Ûë Ý³Ë³ËÝ³Ù³Ï³Ý 
Ù»Í³·á¯ÛÝ µ³ñ»·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, Û³õÇï-
»³Ýë »ñ³Ëï³å³ñï ÏÁ ÙÝ³Ýù Çñ»Ýó£ Â¿-
å¿ï ³Ù»ñÇÏ³óÇ å³ßïûÝ»³Ý»ñáõÝ Ù¿ç ·ïÝը-
õ»ó³Ý ³ÝÓ»ñ, ³õ»ÉÇ ×Ç°ßïÁ ³ÝÑ³ïÝ»ñ (áñáÝó 
Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ñ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁ), áñáÝù 
Çñ»Ýó ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× »õ Ñ³Û³ï»³ó ÁÝÃ³óùáí 
³ï»ÉáõÃ»³Ý áõ ÝáÕÏ³ÝùÇ ³é³ñÏ³Û ¹³ñÓ³Ý 
áñµ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿Ý Çñ³õ³óÇûñ¿Ý£

ö³Ï»Ýù ³Û¹ ¹³éÝ ë»õ ¿ç»ñÁ »õ ¹³éÝ³Ýù 
Ù»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, áñÁ Ù»½Ç Ñ³-
Ù³ñ ûñÁëïûñ¿ ³õ»ÉÇ ï³Ý»ÉÇ »õ Ñ³×áÛ³ÉÇ ÏÁ 
¹³éÝ³ñ£
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Ø²Ð²¼¸
Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեց-
եալ ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝

ՏՈՔԹ ԳԷՈՐԳ ՔԵՇԻՇԵԱՆի
(Ծնեալ՝ 24 Օգոստոս 1931-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 16 Նոյեմբեր 
2018-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018-
ին, կէսօրէ ետք ժամը 4։00-ին, Պրպենքի Ս 
Ղեւոնդեանց Առաջնորդանիստ Մայր տաճ-
արին մէջ, 3325 N Glenoaks Blvd, Burbank, 
CA 91504։
Սգակիրներ՝
Այրին՝ Սէսիլ Քեշիշեան
Զաւակը՝ Ալէք Քեշիշեան
Դուստրը՝ Ալին եւ Քիդդ Թրոյր եւ զաւակները՝ 

Լուլու եւ Ճեսի 
Աներորդին՝ Տոքթ Սիմոն եւ Արփի Սիմոնեան 

եւ զաւակները
Քենին՝ Ռիթա Պալեան եւ

զաւակները (Վըրճինիա)
Քենին՝ Անի Թոթահ եւ

 զաւակները (Մերիլենտ)
եւ համայն Պալիկեան, Գուշեան, Գասպարեան, 
Գալստեան, Աժտահարեան ընտանիքները, 
հարազատներն ու բարեկամները։

 * * *
Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները 
կը խնդրուի կատարել ՀԲԸՄ-ին, Թէքէեան 
Մշակութային Միութեան կամ Հոլիվուտի 
Ս Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ վերա-
շինութեան։ 

Հայաստանը Կը Դառնայ Այնպիսի Երկիր, Ուր Ոչ Թէ Խոշոր Պիզնեսը Կը 
Փոքրանայ, Այլ Փոքրը Կը Դառնայ Միջին, Միջինը՝ Խոշոր. Նիկոլ Փաշինեան

Հայրենի Èáõñ»ñ

¾ç 03

դառնան, ապա արդէն յաջորդ տարի Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը տնտեսական առումով բոլորովին 
նոր կարգավիճակ կ'ունենայ, որովհետեւ այդ մի քանի 
խոշոր ներդրումային ծրագրերն ի վիճակի կը լինեն ոչ 
միայն ամբողջութեամբ փոխել Հայաստանի տնտեսու-
թեան կերպարը, այլ նաեւ նոր հորիզոններ կը բացեն 
մեր հետագայ տնտեսական զարգացման համար:

Եւ ես ուզում եմ յոյս յայտնել, որ Հայաստանում եւ 
Հայաստանից դուրս հայութեան շրջանում այս 
ուղերձը շատ յստակ կը տարածուի: Մենք ուզում ենք 
եւս մէկ անգամ վերահաստատել, որ Հայաստանում 
սեփականութեան վերաբաշխում չի լինելու, սեփակա-
նութեան իրաւունքը երաշխաւորուած է, ներդրումների 
անվտանգութիւնը երաշխաւորուած է: Մենք յոյս 
ունենք, որ քաղաքական գործընթացները մեր գործա-
րարներին կը քաջալերեն անելու նորանոր ներդրում-
ներ, որովհետեւ, իսկապէս, ինչպէս քաղաքական 
յեղափոխութեան դէպքում, այդպէս էլ տնտեսական 
յեղափոխութեան դէպքում մեր ամենակարեւոր եւ 
աշխատող բանաձեւը ներառումն է, մասնակցութիւնը 

իւրաքանչիւր քաղաքացու, իւրաքանչիւր գործարարի 
շահագրգռուածութիւնն այդ յեղափոխութիւնն իրակա-
նացնելու գործին: Մենք յոյս ունենք, որ իւրաքանչիւր 
ոք, ով քայլ ունի անելու, անպայման կ'անի այդ քայլը, 
ընդ որում մենք յոյս ունենք, որ այդ պրոցեսին կը 
ներգրաւուեն նոր մարդիկ, նոր ուժեր եւ, Հայաստանի 
Հանրապետութիւնն իսկապէս կը դառնայ մի երկիր, 
որտեղ ոչ թէ խոշոր պիզնեսը փոքրանում է, այլ փոքր 
պիզնեսը դառնում է միջին, միջինը՝ խոշոր եւ այդպէս 
շարունակ: Սա շատ կարեւոր արձանագրում է, որով-
հետեւ երբեմն տպաւորութիւն է ստեղծուում, որ մենք, 
պայքարելով յանուն փոքր պիզնեսի, ուզում ենք այն-
պէս անել, որ այն յաւերժ մնայ փոքր եւ, պայքարելով 
ընդդէմ խոշոր պիզնեսի, ուզում ենք այնպէս անել, որ 
նա հնարաւորինս փոքրանայ: Մենք ուզում ենք, որ 
Հայաստանի տնտեսութիւնն իրոք լինի տեխնոլոգիա-
կան, արդիւնաբերական տնտեսութիւն, որն իսկապէս 
համապատասխանում է 21-րդ դարի չափանիշներին, 
հնարաւորութիւններին, հեռանկարներին եւ, ինչու չէ, 
որոշակիօրէն արձագանգում է այն մարտահրաւէր-
ներին, որոնք կան մեր երկրի առաջ ՝ տնտեսական, 
քաղաքական նաեւ անվտանգութեան առումով:

Բարեհամբոյր Տոքթ Գէորգ Քեշիշեանը
Պէյլան, 1931 – Լոս Անճելըս, 2018

Տոքթ. Գէորգ Քեշիշեան ծնած է Պէյլան (պատմա-
կանօրէն՝ Սուրիա), Օգոստոս 1931-ին։ Ապրած է 
Սուրիա, Լիբանան եւ Միացեալ Նահանգներ, հան-
դիսանալով յետեղեռնեան հայոց պատմութեան ապրող 
վկան։

Նախնական ուսումը ստացած է Հալէպի Այնթապի 
Կրթասիրաց նախակրթարանին մէջ, իսկ երկրոր-
դականը՝ Հալէպի Ֆրանսական լիսէին մէջ։ 

Հալէպէն Պէյրութ տեղափոխուած է 1951-ին, 
բարձրագոյն կրթութիւնը շարունակելու համար տեղւոյն 
Սէն Ժոզէֆ համալսարանի բժշկական դպրոցին մէջ, 
մասնագիտանալով մանկաբուժութեան մէջ։

ԱՄՆ-ի մէջ կը հետեւի Շողանկարչական  (Radiology) 
ճիւղին՝ Նիւ Ինկլընտի եւ Թաֆթ համալսարաններուն 
մէջ։ Տարիներ Արեւելեան ափ ապրելէ ու գործելէ ետք, 
կը հաստատուի Միացեալ Նահանգներու արեւմտեան 
ափ՝ Լոս Անճըելըս, Քալիֆորնիա։

Տոքթ Քեշիշեան հեղինակած է բժշկական-դաս-
տիարակչական չորս գիրքեր։

Ան հասարակական բեղուն անցեալ մը ունի։
. Տակաւին 14 տարեկան, հիմնադիրն է Հալէպի 

ՀԲԸՄ-ի Ուսանողաց միութեան, որ մինչեւ այսօր կը 
գործէ։ 

. Ատենապետ՝ ՀԲԸՄ-ի Պէյրութի Հայ համալսա-
րանական ուսանողաց միութեան։

. Երկարամեայ դիւանի անդամ Միջին Արեւելքի 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական վարչութեան եւ Գործադիր 
մարմինի։

. Ատենադպիր Լիբանանահայ բժշկական միութեան։

. Ատենապետ ՀԵԸ-ի Մշակութային կեդրոնական 
մարմինի, Պէյրութ։

1968-ին ԱՄՆ հաստատուելէ ետք՝
. 1969-ին, հիմնադիր ատենապետ Պոսթոնի ՀԲԸՄ 

ՀԵԸ-ի մասնաճիւղին։
. Հիմնադիր ատենապետ՝ Ամերիկայի հայ բժշկական 

միութեան Պոսթոնի մէջ։
. Անդամ ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական վարչական ժողովի 

18 տարի՝ Ալեք Մանուկեանի, Լուիզ Սիմոնի եւ Պերճ 
Սեդրակեանի հետ։

. Ատենապետ ԱՄՆ-ի ԹՄՄ Կեդրոնական վար-
չութեան։

. Անդամ ՌԱԿ Կեդրոնական վարչութեան ։

. ՀԲԸՄ-ի վեթերան եւ պատուոյ անդամ։
* * *

Ընկեր Գէորգ Քեշիշեան հանրածանօթ եւ փնտռուած 
բեմբասաց էր, հրապարակագիր եւ հրապարակախօս։ 
Անոր գրութիւնները տասնամեակներ շարունակ 
զարդարած են սփիւռքահայ մամուլի էջերը, որոնցմէ 
անմասն մնացած չէ նաեւ ՆՈՐ ՕՐ։

Տիկինը՝ Սէսիլ Սիմոնեան, նոյնպէս ծանօթ ու 
յարգուած հասարակական գործիչ է, “Ellis Island”-ի 
դափնեկիր։ Տոքթ Քէշիշեան իր ետին կը թողու մանչն 
ու դուստրը՝ Ալէք եւ Ալին, որոնք ֆիլմարուեստի իրենց 
մասնագիտութիւններուն մէջ որպէս յաջողակ դէմքեր, 
պատիւ կը բերեն Քեշիշեան ընտանիքին։ 

Տոքթ Քեշիշեան իր բարեհամբոյր ժպիտով, համես-
տութեամբ, քաղաքավարական ազնուականութեամբ, 
կնամեծարութեամբ, Տիկ Սէսիլի հետ վեց տասնամեակ 
աւանդական ընտանիք պահելով, միութենականի 
լայնախոհութեամբ, եկեղեցանուէր հաւատքով, թէքէ-
եանականի մշակութասիրութեամբ, կուսակցականի 
ազգային ջիղով եւ վերջապէս մեծատառ Մարդ, որ 
գիտցաւ ե՞րբ եւ որո՞ւ գրպանը բանալ, տալով ոչ միայն 
իր սիրտէն ու հոգիէն, այլեւ՝ նիւթական զոհողու-
թիւններով, որովհետեւ հաւատա՛ց Սփիւռք կոչուող 
նաւուն, որ կը թիավարենք հոսանքն ի վեր։

Մեր բոլորին սիրելի Տոքթոր Քեշիշեանը չկայ։ 
Սակայն անոր գործն է անմահ։ Բարի երթ քեզի՛ ընկեր 
Քեշիշեան, դէպի յաւերժութիւն։

ՆՈՐ ՕՐ
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Ղանայի Փոխնախագահը Բարձր Գնահատեց Լիբանանի՝ 
Իր Երկրին Կատարած Բազմապիսի Նպաստները  

Ղանայի փոխնախագահ Մահամուտա Պայումիա նախագահ Միշէլ Աունի, 
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի եւ խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրիի հետ հանդիպումէ ետք բարձր գնահատեց Լիբանանի՝ իր 
երկրին բազմապիսի նպաստները:

Ղանական պատուիրակութեան ուղեկցութեամբ Ղանայի փոխնախագահի 
եւ նախագահ Միշէլ Աունի հանդիպումը մասնաւորաբար կեդրոնացաւ երկու 
երկիրներու յարաբերութիւններուն, ինչպէս նաեւ Ղանայի՝ ԵՈՒՆԻՖԻԼին 
ցուցաբերած բազմաբղէտ օժանդակութիւններուն վրայ:  

ԱՄՆի Գալիֆորնիոյ նահանգի հիւ-
սիսային Պիութի ստորաբաժանումին 
մէջ բնական հրդեհներու զոհերու 
թիւը հասած է 81ի: Այդ մասին, ինչ-
պէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, 
Նոյեմբեր 21ին յայտնած է «Associated 
Press» գործակալութիւնը: Այսպիսով 
Գալիֆորնիոյ մէջ հրդեհներէն զոհ-
ւածներու ընդհանուր թիւը ներկայիս 
կը կազմէ 84: Անյայտ կորսուած կը 

համարուի 699 մարդ:
Ինչպէս կը նշէ գործակալութիւնը, հրդեհէն զոհուածներու ինքնութիւնը կը 

պարզեն DNAի միջոցով: Ըստ վերջին տուեալներու՝ «Քեմբ» հրդեհէն Պիութի 
ստորաբաժանումին մէջ ամբողջովին այրած է աւելի քան 500 քառակուսի 
քիլոմեթր մակերեսով տարածք եւ ոչնչացուած աւելի քան 12 հազար շինութիւն: 
Նահանգի անտառատնտեսութեան եւ հրշէջ պահպանութեան վարչութեան 
տուեալներով՝ կրակի ճարակ դարձած է աւելի քան 10 հազար բնակելի շէնք: 
«Քեմբ»ը կարելի եղած է արգելափակել 65 տոկոսով:

Աւելի կանուխ ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփ տարերային աղէտի 
գօտի յայտարարած է Գալիֆորնիոյ նահանգը, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:
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ՀԵԸ Անդրանիկ-Պէյրութ Յաղթանակով Սկսաւ Լիբանանի 
Պասքեթպոլի Ա. Դասակարգի  Ախոյեանութեան Մրցումները

ՀԵԸ Անդրանիկ-Պէյրութ  յաղթանակով սկսաւ  Լիբանանի աղջկանց  պաս-
քեթպոլի Ա. դասակարգի 2018-19 տարեշրջանի  ախոյեանութեան  մրցումները: 

Արդարեւ,  Երեքշաբթի, 20 Նոյեմբեր  2018ի երեկոյեան, բացման առաջին  
օրուան  մրցումներուն ՀԵԸ Անդրանիկ  Պէյրութի աղջիկները 72-33  արդիւնքով 
պարտութեան մատնեցին Էներժին: Մրցումը  տեղի ունեցաւ  ՀԲԸՄի 
Տեմիրճեան կեդրոնի   մարզադաշտին մէջ  եւ  առաջին իսկ պահէն ընթացաւ  
ՀԵԸ Անդրանիկ-Պէյրութի  առաւելութեամբ: 

ՀԵԸ Անդրանիկ-Պէյրութի  մարզուհիներէն  Ճինքա  նշանակեց  13 կէտ՝ 11 
ռիպաունտ եւ 13 ասիսթ, 7 սթիլ եւ 5 պլոք:

Գալիֆորնիոյ Մէջ Հրդեհներու Զոհերու Թիւը Կ'աճի


