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Միջազգային Լուրեր

Հըզպալլայի Զօրակցութիւնը Վայելող 6 Սիւննի 
Երեսփոխաններու Հարցը Տակաւին Կը Հանդիսանայ 
Գլխաւոր Թնճուկը 

Ժողովրդավարութիւնը Մշտապէս 
Զարգացող Ու Կատարելագործուող 
Գործընթաց Է, Որ Պէտք Է Դարձնել 
Անշրջելի. Արմէն Սարգսեան

Հայրենի Èáõñ»ñ

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

Թրամփ Գոհաբանութեան Օրը Տօնած Է Ընտանիքին Հետ

Ուրբաթ Մուսթաքպալ շարժումի երեսփոխան 
Մուհամմատ Հաժժար «Լիբանանի Ձայնը» տեղա-
կան ռատիօկայանին տուած հարցազրոյցին վեր-
ահաստատեց իր կուսակցութեան յստակ դիրքո-
րոշումը՝ շեշտելով, որ Հըզպալլա կուսակցութեան 
ամբողջական զօրակցութիւնը վայելող վեց սիւննի 
երեսփոխանները իրաւասութիւնը չունին ներգրա-
ւուելու յառաջիկայ կառավարութեան մէջ, պարզ 
այն պատճառով, որ անոնք խորհրդարանական 
մէկ միասնական պլոք չեն կազմեր:

«Ոեւէ մէկը չի հերքեր սիւննի անկախ երես-
փոխաններու ներկայացուցչութեան իրաւասու-
թիւնը, սակայն յատկապէս Հըզպալլայի զօրակցու-
թիւնը վայելող 6 սիւննի երեսփոխանները 
խորհրդարանական պլոք մը չեն համարուիր»,- 
ըսաւ Հաժժար:

Այս առումով Հաժժար դիտել տուաւ, որ եթէ 
սիւննի երեսփոխաններու ներկայացուցչութեան 
խնդիրը չ'ըլլար, ապա վարչապետի պաշտօնակա-
տար Սաատ Հարիրին վստահաբար նախարարա-
կան պաշտօնէութեան նախագիծով կը ներկայա-

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփ Գոհաբա-
նութեան օրը ընթրիքը անցուցած է ընտանեկան 
միջավայրի մէջ: Այդ մասին, ինչպէս կը փոխանցէ 
«Արմէնփրես»ը, Նոյեմբեր 23ին յայտնած են 
Միացեալ Նահանգներու զանգուածային լրատուա-
միջոցները:

նար նախագահ Միշէլ Աունին՝ վերջնականապէս 
հանգուցալուծելով նոր կառավարութեան կազ-
մաւորման գործընթացին մէջ ամիսներ երկարող 
փակուղին:

Նշենք, որ վեց սիւննի երեսփոխաններն են՝ 
Հըզպալլայի խորհրդարանական պլոքի անդամ 
Ուալիտ Սուքքարիէ, Ամալ շարժումի քաղաքական 
պլոքի անդամ Քասեմ Հաշեմ, ինչպէս նաեւ 
Մարատա շարժումը ընդգրկող պլոքի անդամներ՝ 
Ժիհատ Ալ Սամատ եւ Ֆայսալ Քարամի: Իսկ 
Ատնան Թրապուլսին եւ Ապտըլ Ռահիմ Մրատը 
որեւէ պլոքի չեն պատկանիր:   

Նոյն ծիրէն ներս Լիբանանի վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի աւելի կանուխ 
մերժեց ընդունիլ անկախ սիւննիները ներկայացնող 
պատուիրակութիւնը: Այս մասին տեղեկութիւնը 
փոխանցէ «Լիբանանի Ձայն» կայանը, նշելով 
նաեւ, որ այն սիւննի քաղաքական ուժերու ներկա-
յացուցիչները, որոնք յաջողեցան խորհրդարան 
մուտք գործել, փափաք յայտնած են հանդիպելու 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան երէկ ընդունած է Եւրոպայի մէջ 
անվտանգութեան եւ գործակցութեան կազմակեր-
պութեան Ժողովրդավարական հաստատութիւն-
ներու եւ մարդու իրաւունքներու գրասենեակի 
(ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ) ընտրութիւններու դիտորդական 
առաքելութեան ղեկավար, դեսպան Ուրշուլա Կա-
չեքը եւ առաքելութեան ղեկավարի տեղակալ Կո-
րան Փետրովը:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի  հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
դիտորդական առաքելութեան ղեկավարը շնոր-
հակալութիւն յայտնած է նախագահ Սարգսեանին՝ 
Ազգային ժողովի՝ 2018 թուականի Դեկտեմբեր 9ին 
կայանալիք արտահերթ ընտրութիւնը դիտարկելու 
հրաւէրին համար: Ան հակիրճ ներկայացուցած է 
դիտորդական առաքելութեան գործունէութիւնը 
կարճաժամկէտ եւ երկարաժամկէտ կտրուածքով 
ու նշած, որ առաքելութեան կը միանան նաեւ ԵԱՀԿ 
խորհրդարանական վեհաժողովի եւ Եւրոպայի 
խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովի դի-
տորդները:

Զրուցակիցները խորհրդարանական յառաջի-
կայ ընտրութիւնները չափազանց կարեւոր համա-
րած են երկրի հետագայ յառաջընթացին համար:

Նշելով, որ ժողովրդավարութիւնը ո՛չ կը սկսի, ո՛չ 
ալ կ'աւարտի ընտրութիւններու օրը՝ նախագահ 
Սարգսեան ըսած է, որ անիկա մշտապէս զարգացող 
ու կատարելագործուող գործընթաց է, որ պէտք է 
դարձնել անշրջելի: Ան ընդգծած է քաղաքացիական 
հասարակութեան ու ժողովրդավարական զարգա-
ցած հիմնարկներու ամրապնդման ուղղուած ծրա-
գիրներու եւ նախագիծերու մեծ նշանակութիւնը ու 
կարեւորած է այդ ուղղութեամբ գործակցութիւնը 
միջազգային գործընկերներու եւ տարբեր կառոյց-
ներու հետ: 

Ընթրիքին ներկայ եղած են իր տիկինը՝ Մելան-
իան, որդին՝ Պարրոնը, եւ դուստրերը՝ Իվանքան ու 
Թիֆանին:

Նախագահի խնդրանքով՝ լրագրողներու հա-
մար, որոնք կարճ ժամանակով հրաւիրուած էին 
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Հենրի Ֆինիս Պլոս Լինչ 

Հենրի Ֆինիս Պլոս Լինչ (18 Ապրիլ, 1862, Լոնտոն, 
Անգլիա - 24 Նոյեմբեր 1913, Քալէ, Ֆրանսա), անգլիացի 
հայագէտ, աշխարհագէտ, հասարակական-քաղաքա-
կան գործիչ։

Հայաստան կատարած երկու ճանապարհորդու-
թիւններուն (1893-1894 եւ 1898) ընթացքին, Հենրին իր 
հաւաքած նիւթերուն հիման վրայ գրած է «Հայաստան» 
երկար աշխատութիւնը (1901, հայերէն համառօտ 
թարգմանութիւն, 1913-1914), որ կազմուած է երկու 
հատորներէ «Ռուսական Հայաստան» եւ «Տաճկահա-

յաստան»: Այս ստեղծագործութիւնը կը պարունակէ 
արժէքաւոր տեղեկութիւններ Հայաստանի պատմու-
թեան, աշխարհագրութեան, ժողովրդագրութեան, հայ 
բանահիւսութեան վերաբերեալ վիճակագրական նիւ-
թերուն մասին։ Լինչը գրած է Հայաստանի քաղա-
քականութեան, հայերու հալածանքին, Հայ եկեղեցիին 
եւ հայոց լեզուին մասին։

Հենրի նաեւ հետաքրքրուած է Հայկական հարցով։ 
Լինչը, ըլլալով անգլիական խորհրդարանի անդամ 
(1906 թուականէն սկսեալ), քննադատած է քաղաքա-
կանութիւնը ու խորհրդարանին ծանօթացուցած եւ 
ներկայացուցած է Հայկական հարցը եւ հայ ժողովուր-
դին իրաւունքներու պաշտպանութեան կարեւորութիւնը։

Իր մահէն մի քանի օր առաջ, Հենրին անգլիական 
մամուլին մէջ հրատարակած է իր «Բաց նամակ»ը 
հայկական բարենորոգումներուն վերաբերեալ։

Լինչ մահացաւ Ֆրանսա 24 Նոյեմբեր 1913 թուա-
կանին:

«Լրատուադաշտի Դերը Փոխուող Աշխարհի Մէջ» Միջազգային Լրատուական Համաժողով

Լրատուադաշտը Պէտք Է Ամբողջովին Հաւատարիմ Մնայ Հանրային Վերահսկողութեան 
Կարեւոր Դերակատար Ըլլալու Իր Գործին. Սարգիս Խանդանեան

Նոյեմբեր 23ին Երեւանի մէջ մեկնարկեց «Լրատուա-
դաշտի դերը փոխուող աշխարհի մէջ» միջազգային 
լրատուական համաժողովը, որուն մասնակցեցաւ նաեւ 
»Զարթօնք»: Համաժողովին նախորդող օրը անոր մաս-
նակիցներ Երեւանի Պետական Համալսարանի լրագ-
րական հիմնարկին մէջ յատուկ դասապահ ունեցան 
դասախօսելու ուսանողութեան: 

Համաժողովի ընթացքին լրատուադաշտի ոլորտի 
մասնագէտներ ու փորձագէտները քննարկեցին լրատ-
ւամիջոցներու ապագային վերաբերող հարցեր ու անոնց 
զարգացման հեռանկարները:

Համաժողովը (Mediaforum) կազմակերպած էին  
հայրենի «Արմէնփրես»  լրատուական գործակալութիւնն 
ու ԱՊՀ երկիրներու ինսթիթուտի հայաստանեան գրա-
սենեակը համագործակցաբար։

Համաժողովի բացման ընթացքին ելոյթ ունեցաւ ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ 
Սարգիս Խանդանեանը: «Երբ տարիներ շարունակ 
գործող խաղի կանոնները յանկարծակի կը փոխուին, 
լրատուադաշտին համար բաւական մեծ մարտահր-
աւէրներ կը ստեղծուին տարբեր տեսանկիւններէ»,- ըսաւ 
ան՝ շնորհաւորելով «Արմէնփրես» լրատուական գործա-
կալութիւնը հիմնադրման 100ամեակին առիթով եւ նշե-
լով, որ հայկական պետական ամենահին գործակալու-
թիւնը յաջողած է համահունչ քալել ժամանակին հետ 
ծագած մարտահրաւէրներուն հետ: «Այսօր բաւական լաւ 
առիթ է շնորհաւորելու «Արմէնփրես» լրատուական 
գործակալութիւնը հիմնադրման 100ամեակի առիթով: 
Այսօրուան ընտրուած թեման եւ «Արմէնփրես»ի անցած 
հարիւրամեայ պատմութիւնը համահունչ են, որովհետեւ 
գործակալութիւնը յաջողած է համընթաց քալել ժամա-
նակի բերած մարտահրաւէրներուն հետ»,- ըսաւ Սարգիս 
Խանդանեանը:

Կարեւորելով լրատուադաշտի դերը փոփոխուող 
աշխարհի մէջ՝ ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի ղեկա-
վարի տեղակալը արձանագրեց, որ լրատուադաշտը 
պէտք է ամբողջովին հաւատարիմ մնայ հանրային վե-
րահսկողութեան կարեւոր դերակատար ըլլալու իր 
գործին: «Յոյսով եմ, որ այսօրուան քննարկումին մենք 
կ'ունենանք որոշ հարցերու պատասխաններ, թէ որքա-
նո՛վ արդարացուած են թուային դարաշրջանի յառաջա-
ցուցած մտահոգութիւնները: Արդեօք անորմէ կը տուժէ՞ 
աւանդական լրագրութիւնը, թէ մենք պէտք է  օգտագոր-
ծենք այս ներուժը կատարելագործուելու եւ ժամանակին 
համընթաց քալելու համար, բայց նաեւ հաշուի առնելով 
այն բոլոր մարտահրաւէրները, զորս կը բերէ թուային եւ 

ընկերային լրատուադաշտը»,- ըսաւ ան: 
Համաժողովի բացման բաժնին մէջ խօսք առաւ նաեւ 

ՀՀ լրագրողներու միութեան նախագահ Սաթիկ Սեյրան-
եան, որ վստահեցուց, որ լրագրողի առաքելութիւնը 
ուղղուած է աշխարհը, շրջապատող միջավայրը աւելի 
լաւ դարձնելուն:

«Մենք կ'ապրինք թուային մտածողութեան, նոր 
արհեստագիտութիւններու ժամանակաշրջանի մէջ: 
Լրագրողներու առաքելութիւնը, սակայն, նոյնն է բոլոր 
ժամանակներուն»,- ըսաւ ան՝ կարեւորելով լրատուա-
դաշտի կողմէ հաւաստի աղբիւրներով տեղեկութեան 
հաղորդումը:

ՀՀ լրագրողներու միութեան նախագահը նշեց, որ 
Հայաստանի մէջ թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք տե-
ղական լրատուամիջոցները, այնուամենայնիւ, մնացին 
ժողովուրդի ձայնը՝ գրեթէ ամէն վայրկեան տեղեկացնե-
լով, թէ ի՛նչ  կը կատարուի մայրաքաղաքի փողոցներուն 
վրայ, ներկայացնելով մարդոց տրամադրութիւնները 
փոփոխութիւններուն նկատմամբ, հեռացող իշխանու-
թեան տեսակէտները, միջազգային փորձագէտներու եւ 
քաղաքական, տնտեսական գործիչներու արձագանգ-
ներն ու հասարակութեան սպասելիքները նոր իշխանու-

թենէն: «Յեղափոխութեան օրերուն «ֆեյք» բառը դարձաւ 
ամենայաճախակի գործածուողը: «Ֆեյք» լուրերը ոչ 
միայն կը մոլորեցնեն մարդիկ, այլեւ լուրջ վնասներ կը 
հասցնեն մասնագիտացուած, իրենց լսարանին նկատ-
մամբ պատասխանատու լրատուամիջոցներուն»,- ըսաւ 
ան՝ ընդգծելով, որ «կեղծ» նորութիւններու ազդեցութիւնը 
մեծցած է նաեւ Հայաստանի մէջ: 

Սեյրանեանը մտահոգութիւն յայտնեց, որ գարնան 
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած յեղափոխութենէն ետք 
շատերը տեղեկութիւնը սկսան հաղորդել Ֆէյսպուքի 
վրայ` ուղիղ եթերներու միջոցով, ինչը լրագրողին հնա-
րաւորութիւն չի տար հարցեր ուղղելու բարձրացուած 
թեմաներուն շուրջ:

Ան նշեց, որ ղարաբաղա-ազրպէյճանական սահմա-
նին տեղի ունեցած պատերազմը ցոյց տուաւ, թէ ընկե-
րային ցանցերը եւ լրատուադաշտերը միասին ինչպէս 
կրնան աշխատիլ, եւ ինչ վտանգներ կրնան ունենալ նոյն 
ցանցերը «կեղծ» տեսանիւթերու, լուրերու, լուսանկար-
ներու առումով: «Հակամարտութիւնը կը շարունակուի, 
եւ նման  հակառակորդի պարագային, ինչպէս Ազրպէյ-
ճանն է, ինչ կը կատարուի նման կեղծ նորութիւններու, 
աւանդական լրատուական դաշտի աղաւաղման պայ-
մաններուն մէջ: Սա մեզի համար, հակամարտութիւն 
ունեցող որեւէ երկրի համար թիւ մէկ հարցն է»,- յաւելեց  
Սեյրանեան՝ յոյս յայտնելով, որ համաժողովին անդրա-
դարձ կը կատարուի բարձրաձայնուած խնդիրներուն:

«Լրատուադաշտի Դերը Փոփոխուող Աշխարհի Մէջ» 
Միջազգային Լրատուական Համաժողովի մանրամաս-
նութիւններուն համապարփակ կերպով պիտի անդրա-
դառնանք մեր Երեքշաբթի օրուայ թիւին մէջ: 
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«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Վիրաբո՞յժ, Թէ Ոստիկան...

Պատահած է, որ մարդիկ ի՜նչ, ի՜նչ պատճառներով 
արհեստավարժ երկու մասնագիտութիւններու 
տիրացած են։ Անոնք ընդհանրապէս նախընտրած 
են այդ երկու մասնագիտութիւններէն մին որդեգրել 
եւ դարձնել ասպարէզի կոչում, որպէսզի կարենան 
իրենց ընտանիքին ապրուստը ապահովել։

Մեր այսօրուան հերոսը, սակայն, մի ոմն Քենճի 
Ինապա (տես նկարը) իր մասնագիտացած երկու 
ճիւղերն ալ ընտրած է որպէս ասպարէզ եւ փոխն ի 
փոխ կը կիրարկէ զանոնք իր առօրեայ կեանքին 
մէջ։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։

Տոքթ. Ինապա շաբաթը 80 ժամ կ'աշխատի 
որպէս վիրաբոյժ Հարաւային Գալիֆորնիոյ Համա-
լըսարանի (USC) շտապ օգնութեան բաժանմունքին 
մէջ։ Իսկ շաբաթը մէկ օր ալ ան վիրաբուժական 
հերձադանակի (scalpel) փոխարէն զէնք շալկելով 
կը ծառայէ որպէս երդուեալ պահեստի ոստիկան 
Լոս Անճելըսի ոստիկանութեան Ռեմբարդ բաժան-
մունքին մէջ։

Երբ տոքթ. Ինապային հարցուցած են, թէ ինչո՞ւ 
կը ծառայէ ոստիկանութեան, երբ ան արդեն 
կրկնապատիկ ժամով կ'աշխատի որպէս վիրաբոյժ, 
ան պատասխանած է, թէ պարտաւորուած կը զգայ 
ծառայել ոստիկանութեան` որպէս կամաւոր։ Ան 
աւելցուցած է, որ իր ծնողքը այդպէս կրթած է 
զինք...

Հոս պէտք է դիտել տալ, որ տոքթ. Ինապա 
ոստիկանութեան կոչումին տիրանալու համար 700 
ժամ տեւող վերապատրաստման (training) դասըն-
թացքներու հետեւած է եւ յաջողութեամբ աւարտած 
այդ գործընթացը։ Իսկ այդ դասընթացքներուն 
չսկսած՝ ան ենթարկուած է ոստիկանական խիստ 
հետապնդումի՝ փաստելու համար, որ ան ատակ է 
ոստիկան դառնալու։

Այս հետապնդումներուն մաս կազմած են շարք 
մը հարցաքննութիւններ՝ կատարուած իր ընտանե-
կան պարագաներուն, դրացիներուն եւ գործակից-
ներուն հետ։ Սա սովորական գործընթաց մըն է, որ 
կը կոչուի background check: «To each, his own» 
կ'ըսէ ամերիկեան ասացուածքը՝ բնութագրելով 
մարդոց նախընտրութիւնները։ 

Խտրականութեամբ եւ Մասամբ Նո-
րին...

Խտրականութիւնը նոր երեւոյթ մը չէ Ամերիկայի 
տարածքին, յատկապէս սեւամորթներու եւ կիներու 
նկատմամբ։ Օրինակ մը տալու համար բաւ է յիշել 
հետեւեալ տուեալները.

*Միացեալ Նահանգներու սահմանադրութիւնը 
ի զօրու դարձած է 1789 թուականին։

*Սեւամորթ այր մարդիկ ընտրութեանց մաս-
նակցելու լիազօրուած են 1870 թուականին՝ ըստ սահ-
մանադրութեան 15րդ բարեփոխումին (amendment):

*Կիները ընտրութեանց մասնակցելու լիազօր-
ւած են 1920 թուականին՝ ըստ սահմանադրութեան 
19րդ բարեփոխումին։

Հիմա անցնինք մեր բուն նիւթին։ Սեւամորթ կին 
բժիշկ մը Պոսթոնի Massachusetts General Hospital-
էն վերջերս կը ճամբորդէր ամերիկեան Տելթա 
օդանաւային ընկերութեան մէկ օդանաւով, երբ 
հետեւեալ դէպքը պատահեցաւ։

Ճամբորդութեան ընթացքին բժշկական օգնու-
թեան պէտքը զգացուեցաւ ճամբորդի մը համար, 
որ ակամայ կը թափահարուէր (involuntary shakes)։ 
Երբ սպասեակ մը բարձրախօսով յայտարարեց, որ 
«եթէ բժիշկ մը կայ օդանաւին մէջ, թող անմիջապէս 
ներկայանայ»:

Տոքթ. Սթէնֆըրտ՝ մեր սեւամորթ կին բժիշկը 
(տես նկարը), կը ներկայանայ օգնութեան։ Սպաս-
եակը կը պահանջէ տեսնել իր արտօնագիրը (license)՝ 
վստահ ըլլալու համար, որ ան իրապէս բժիշկ է։ 
Սակայն արտօնագիրը տեսնելով չի բաւականանար 
ան եւ հարց կու տայ թէ ի՞րն է այդ արտօնագիրը:

Բժիշկը ակամայ կը մտածէ, որ եթէ սեւամորթ 
չ'ըլլար, այս տեսակի հարցաքննութեանց պիտի 
չենթարկուէր... Եւ ահա խտրականութեան տխուր 
երեւոյթը մեր արդի ընկերութեան մէջ, որ դժբախ-
տաբար տակաւին ի գոյ է եւ իր տգեղ գլուխը ցցուն 
կերպով կը բարձրացնէ հոս ու հոն:

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
ամէնամեայ՝ 21րդ հեռուստամարաթոնի ծիրէն ներս 
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան 
Նոյեմբեր 23ի առաւօտեան այցելած է հիմնադրամի 
գրասենեակ: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան 
ՀՀ վարչապետի ֆոնտէն հիմնադրամին նուիրաբե-
րած է 1 մլն, իսկ իր անձնական միջոցներէն՝ 500 
հազար դրամ:

Նիկոլ Փաշինեան ուղիղ եթերի ժամանակ 
դիմած է նաեւ հեռուստամարաթոնին հետեւող մեր 
հայրենակիցներուն եւ նշած. «Սիրելի հայրենակից-

Լոս Անճելըսի մէջ մեկնարկած  «Հեռուստամա-
րաթոն-2018»ի ընթացքին «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամին նուիրաբերուեցաւ 11 մլն 
109 հազար 633 տոլար: «Արմէնփրես»ի փոխանց-
մամբ՝ այս մասին յայտարարուեցաւ հեռուստամա-
րաթոնի աւարտին՝ Երեւանի ժամանակով ժամը 
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Նիկոլ Փաշինեան Նուիրաբերութիւն Կատարած Է «Հայաստան» Համահայկական 
Հիմնադրամին Եւ Ուղիղ Եթերի Ժամանակ Դիմած Է Մեր Հայրենակիցներուն
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ներ, կրկին ողջունում եմ ձեզ: Ուզում եմ նախ 
շնորհակալութիւն յայտնել բոլոր այն մարդկանց, 
բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս պահի 
դրութեամբ արդէն մասնակցել են հեռուստամա-
րաթոնին եւ իրենց նուիրատուութիւնն են արել 
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին: 
Ցանկանում եմ յոյս յայտնել, որ մնացած մէկ ժամ-
ւայ ընթացքում մեր բազմաթիւ հայրենակիցները 
կը հասցնեն իրենց նուիրատուութիւնն անել 
հիմնադրամին, որովհետեւ այդ գումարները ծախ-
սըւելու են Արցախի Հանրապետութեան, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան կարեւոր ենթակա-
ռուցուածքներու բարելաւման եւ զարգացման 
ծրագրերի համար:

10:00ին: Միաժամանակ նշուեցաւ, որ հանգանա-
կութիւնը դեռ կը շարունակուի, հետեւաբար 
գումարը կրնայ աճիլ:

Այս տարուան «Արարենք միասին» խորագրով 
հեռուստամարաթոնի միջոցներով կը շարու-
նակուին Արցախի մէջ իրագործուող երկու կարեւոր 

«Հեռուստամարաթոն-2018»ի Ընթացքին Հանգանակուեցաւ 
11 Մլն 109 Հազար Տոլար
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի Մէջ
Լիբանանի Ադամանդեայ՝ 75ամեայ Անկախութեան Հանդիսութիւնը

Երկիրի մը անկախութիւնը իւրայատուկ տեղ կը 
գրաւէ անհատի մը հոգեմտաւոր կազդուրման եւ 
ազատ արտայայտուելու, կերտելու եւ ապրելու 
ուղիին մէջ:

Միջազգային հասկացողութեամբ, անկախու-
թիւն եզրին ընդունելի իմաստը  այն է, թէ տուեալ 
ազգ մը որոշ շրջան մը ապրած ըլլալով օտար ազգի 
մը իշխանութեան եւ տիրակալութեան ներքեւ՝  ի 
վերջոյ տարիներու ընթացքին կուտակուած ազ-
գային իր ընդվզումը կ’արտայայտէ ապստամբելով 
օտարին տիրապետութեան դէմ եւ իր ֆիզիքական, 
մանաւանդ զինուած ուժերը հաւաքելով՝ բուռն, 
կարճ կամ երկար պայքարէ մը ետք, օտարը կը 
շպրտէ իր երկրէն դուրս եւ յեղափոխական այս 
արարքով կը հռչակէ իր անկախութիւնը: 
Անկախութիւնը ամէնօրեայ յամառ պայքար է: Ան 
հզօր պետութեան մը մենաշնորհը չէ միայն, այլ 
ունի բազմերանգներ՝ մռայլ պարտութենէ մինչեւ 
վառ յաղթանակ: Իւրաքանչիւր անհատ տարբեր 
ձեւով կ'ընկալէ զայն եւ կը դաստիարակուի այն 
ուղղութեամբ, զոր ինք ընտրած է:

Անկախութեան գաղափարի խորհուրդը ու անոր 
հետ առնչուող պատմական իրողութիւններու 
մատուցումը խիստ կարեւոր երեւոյթ է մատղաշ 
սերունդի միտքին մէջ յստակացնելու եւ ամրա-
պընդելու համար անոր վեհ ոգին:

Լիբանանի անկախութեան տօնակատարութիւնը 
այս տարի եւս ընթացաւ յատուկ երանգաւորումով: 
Աշակերտներու պատրաստած  յայտագրին կողքին, 
նաեւ իր ներկայութեամբ եւ սրտի խօսքով պատուեց 
Պէյրութի Տիքուանէ շրջանի ոստիկանական կեդ-
րոնի ոստիկանապետ ենթասպայ տիար Ամին 
Լութֆի, որ, ընդառաջելով վարժարանիս տնօրէ-
նութեան հրաւէրին, մեր մէջ գտնուեցաւ իբրեւ հիւր:

Այս յիշատակելի օրը՝ Չորեքշաբթի, 21 Նոյեմբեր 
2018,  վարժարանիս մէջ կը տիրէր խանդավառ 
մթնոլորտ մը: Վարժարանիս արաբերէն լեզուի 
ուսուցչուհիներու ցուցումներուն հետեւելով՝ իւրա-
քանչիւր անձ գործի գլուխն անցած՝ կ'ուզէր իր 

լաւագոյնը տալ` պատշաճ ձեւով կազմակերպելու 
Լիբանանի անկախութեան յուշատօնը:

Հանդիսութեան ներկայ էին վարժարանիս 
հոգաբարձութեան ատենապետ ընկ. տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեան եւ անդամներ: Աշակերտները 
վարժարանիս հանդիսասրահին մէջ Լիբանանի 
քայլերգը երգելէն ետք, բարի գալուստի խօսքը 
փոխանցեց միջնակարգի արաբերէն լեզուի 
դասատու տիկ. Նաժուա Եազպէք, որուն յաջորդեց 
միջն. Գ դասարանէն Յակոբ Պէքարեանի՝ անկա-
խութեան առիթով պատրաստած իր խօսքը, որուն 
ընդմէջէն ան կոչ ուղղեց մէկ դրօշակի տակ վերա-
կազմաւորման եւ վերամիաւորման՝ ամրապնդելով 
Լիբանանի սահմանները, կառչած մնալով անոր 
սկզբունքներուն, ձեռք-ձեռքի տալով բարգաւա-
ճեցնելու եւ զարգացնելու համար երկիրը:

Նախակրթարան Բ. եւ Դ. դասարանի աշակերտ-
ները ներկայացուցին լիբանանեան հայրենասիրա-
կան երգերու շարք մը՝ ղեկավարութեամբ վարժարանիս 
երգի ուսուցչուհի օրդ. Ռիթա Գարամանուկեանի, 
ապա նախակրթարանի  եւ միջն. Ա. դասարանի 
խումբ մը աշակերտներ արտասանեցին Լիբանան-
եան ազգային եւ ռազմահայրենասիրական զանա-
զան բանաստեղծական հատուածներ, որմէ ետք 
վարժարանիս «Կարս» պարախումբը լիբանանեան 
ազգագրական պարով մը ճոխացուց մթնոլորտը: 

Լիբանանի 75ամեայ անկախութեան առիթով 
պատրաստուած կրթադաստիարակչական տեսե-
րիզը ցուցադրուելէ ետք, գեղարուեստական յայ-
տագիրը եզրափակուեցաւ միջն. Բ. դասարանի 
կողմէ պատրաստուած լիբանանեան դրօշին պատ-
կերը խորհրդանշող անկախութեան գաղափարա- 
խորհուրդը: 

Պատուարժան հիւրին՝ Պէյրութի Տիքուանէ 
շրջանի ոստիկանական կեդրոնի ոստիկանապետ 
ենթասպայ տիար Ամին Լութֆիի կենսագրականը 
համառօտ ներկայացուց տիկ. Նաժուա Եազպէք, 
ուր ան կրկին անգամ արժեւորեց ենթասպայի կեան-
քին կարեւոր փուլերը, տարած ծառայութիւնները 

լիբանանեան հայրենիքին:
Ենթասպայ տիար Ամին Լութֆի  բովանդակալից 

ու մանրակրկիտ բացատրութեամբ ներկաներուն 
փոխանցեց Լիբանանի պատմութիւնը, Լիբանան-
ցիին դիմագրաւած այլազան դժուարութիւնները 
հասնելով մինչեւ փառապանծ անկախութիւն, որ 
տակաւին շարունակելով ա՛յդ յաղթերթը՝ իր ներ-
կայութիւնը կը հաստատէ համաշխարհային քար-
տէսին վրայ՝ դրոշմելով իր ուրոյն ներկայութիւնը: 

Ան իր խօսքին ընդմէջէն իր ջերմ մաղթանքներն ու 
շնորհաւորանքները յղեց երկրին վսեմաշուք 
նախագահ զօրավար Միշէլ Աունին, լիբանանեան 
բանակին եւ  բոլոր անոնց, որոնք իրենց ուժերը ի 
սպաս կը դնեն Լիբանանի ժողովուրդին եւ ի մաս-
նաւորի գաղութիս կեանքը հեզասահ ընթանալու 
համար, ինչպէս նաեւ Պուրճ Համուտի քաղաքա-
պետին՝ տիար Մարտիկ Պօղոսեանին: Իր շնորհա-
ւորանքները յղեց նաեւ վարժարանիս հոգաբար-
ձութեան, տնօրէնութեան եւ ուսուցչակազմին, 
որոնք ամէն ջանք ի գործ դնելով բարձր կը պահեն 
վարժարանիս պատիւն ու անոր կրթադաստիա-
րակչական  ասպարէզը՝ կրթելով եւ դաստիարա-
կելով ազնիւ, հայրենասէր եւ բազում դժուարու-
թիւններ յաղթահարող սերունդ մը:   

Յայտագիրի աւարտին վարժարանիս տնօրէնու-
հին փոխանցեց իր սրտի խօսքը, ուր ան  շնորհա-
կալութիւն յայտնեց բոլոր մասնակիցներուն, ի 
մասնաւորի օրուան հիւրին, որ իր սուղ ժամերը 
տրամադրելով պատուեց վարժարանիս կազմակեր-
պած միջոցառումը, որմէ ետք ան իր խօսքը 
ուղղելով աշակերտութեան՝ յորդորեց անոնց հա-
ւատարիմ մնալ լիբանանեան հայրենիքին անկա-
խութեան խորհուրդին՝ յարատեւ աշխատանքով, 
քաջութեամբ ու գօտեպնդուած կամքով դիմագրա-
ւելու բազում դժուարութիւններ: Ապա վարժարանիս 
հոգաբարձութեան ատենապետ ընկ. տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեան  յուշանուէրով մը պատուեց ենթաս-
պայ տիար Ամին Լութֆին:

Ձեռնարկի աւարտին, ներկայ հիւրերը հատեցին 
կարկանդակ:

Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Լրատուական Գրասենեակ
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարանը Խօսքը Կը Վերածէ Գործի.
Գործակցութիւն Ֆինլանտայի Ուսումնական Համակարգին Հետ

Ռաուտայի Մխիթարեան վարժարանը իր առա-
քելութեան սկզբնաւորութեան եւ ուսումնական 
անդրանիկ տարեշրջանի նախօրեակին խոստացաւ 
իր աշակերտներուն տրամադրել կրթական գե-
րազանցութիւն: Ի կատարումն եւ գործադրութիւն 
այս յանձնառութեան եւ վարժարանի ուսումնական 
հիմք ընդունելով ֆինլանտական կրթական սկըզ-
բունքները՝ Մխիթարեան վարժարանէն պատուի-
րակութիւն մը գործուղուեցաւ Ֆինլանտա, որ կը 
համարուի կրթական աշխարհին մէջ առաջին 
հորիզոնականը գրաւող երկիրը: Մխիթարեանը 
եղաւ Լիբանանի մէջ առաջին վարժարանը, որ 
որոշեց օգտուիլ ֆինլանտական կրթական սկըզ-
բունքներէն՝ աւելի մօտէն ծանօթանալով անոնց 
կիրարկած մեթոտներուն:

Պատուիրակութիւնը կ'ընդգրկէր Մխիթարեանի 
տնօրէնուհի տիկ. Ռիթա Պոյաճեան, վարժարանի 
կրթական համակարգող տիկ. Մէյրի Ղազարեան 
Կիւրիւնլեան, եւ Մխիթարեան միաբանութեան՝ 
Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մեծաւոր Գեր. հայր 
Մեսրոպ ծ. վրդ. Սիւլահեանի օգնական եղբայր 
Նարեկ Ճենանեան:  13-17 Նոյեմբեր երկարող այցե-
լութեան ընթացքին, պատուիրակութեան անդամ-
ները դիտարկումներ կատարեցին Ֆինլանտայի 
դպրոցներուն մէջ, հետեւեցան հոն գործադրուող 
կրթական մեթոտներուն եւ արհեստագիտութիւն-
ներուն, անոնցմէ հնարաւորինս պատշաճեցնել 
կարենալու լիբանանեան կրթական կեանքին:

Պատուիրակութիւնը այցելեց զանազան ման-
կապարտէզներ (6-7 տարեկան աշակերտներ), 
նախակրթարաններ (7-16 տարեկան աշակերտներ, 
Ա.-էն 9-րդ դասարաններ), ինչպէս նաեւ երկրոր-
դական եւ արուեստից վարժարաններ (10-էն 12-րդ 
դասարաններ, 16-19 տարեկան աշակերտներ): Նա-
եւ հանդիպումներ տեղի ունեցան կրթական մար-
զին մէջ մասնագէտներու հետ, որոնք վարժողական 
դասընթացքներ ներկայացուցին թուայնացման 
աշխարհին եւ ուսումնական յատուկ կարիքներ 
ունեցող աշակերտներու ուսման վերաբերեալ:

Ֆինլանտական կրթութեան մեթոտներն ու 
գաղտնիքները, ինչպէս նաեւ ուսուցման անհրա-
ժեշտ միջոցները Մխիթարեան վարժարանի ու-
սուցչակազմի անդամներուն պիտի փոխանցուին 
մասնագիտական զարգացման զանազան համա-

ժողովներով:   
Այցելութիւնը պսակուեցաւ համաձայնագիրի մը 

ստորագրութեամբ Մխիթարեանի տնօրէնուհի 
Ռիթա Պոյաճեանի եւ RIVERIA միջազգային կազ-
մակերպութեան տնօրէն Էսա Թարվինէնի միջեւ: 
Սոյն կազմակերպութիւնը Ֆինլանտայի եւ համայն 
աշխարհի ուսուցիչներ կը մարզէ եւ զանոնք լաւա-
պէս կը պատրաստէ՝ ծանօթացնելով ֆինլանտական 
կրթական յաջողագոյն մշակոյթին:

Մխիթարեան վարժարանի եւ RIVERIA կազմա-
կերպութեան միջեւ համաձայնագիրի ստորագրու-

թեամբ սկիզբ առած գործակցութիւնը հետագային 
պիտի շարունակուի յաւելեալ դասընթացքներով, 
աշակերտներու փոխանակման ծրագիրով, այցե-
լութիւններով եւ համաժողովներով:

Մխիթարեան վարժարանը կը ձգտի ուսումնա-
կան գերազանցութիւն ապահովել իր աշակերտ-
ներուն եւ ըլլալ ինքնատիպ իր այս իւրայատուկ 
նախաձեռնութեամբ, որ կը գործէ աշակերտակեդ-
րոն ձեւով՝ պատրաստելու համար յաջողակ աշա-
կերտներ, որոնք երջանիկ են, լաւատես, ունին 
քննադատական միտք եւ կ'աշխատին կերտել 
աւելի լաւ աշխարհ մը:

Լրատու Մխիթարեան վարժարանի
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...²Û¹ ëÏ³áõï³Ï³Ý íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï, 
·Çß»ñ³ÛÇÝ Ë³ñáÛÏÇÝ ßáõñç, »ñ· áõ å³ñ, 
áõñ³Ë å³ïÙáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ýáõ³·, ½³Ý³½³Ý 
ï»ë³ÏÇ Ñ³×áÛ³ÉÇ Ë³Õ»ñ ÙÇÝã»õ Ï¿ë ·Çß»ñ 
ÏÁ ï»õ¿ÇÝ »õ ³å³ª ³ÕûÃù¿Ý Û»ïáÛ, ·»ïÇÝÁ 
ÑáÕÇÝ íñ³Û, Ù»ñ áõÝ»ó³Í ÙÇ³°Ï Í³ÍÏáóáíÁ 
åÉÉáõ³Í, ÏÁ ï³ñ³Íáõ¿ÇÝù ÙßÇÏ-ÙßÇÏ ùÝ³Ý³-
Éáõ: ´³Ûó Áëï ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý »õ ëÏ³áõï³Ï³Ý 
ûñ¿ÝùÇÝ, å³Ñ³ÏÝ»ñáõÝ ûñÇÝ³õáñ å³Ñå³-
ÝáõÃÇõÝÁ ×Ç°ßï Å³Ù»ñáõÝ ÏÁ Ï³ï³ñáõ¿ñ 
×ßï³å³ÑáõÃ»³Ùµ£ ²é³õûï»³Ý ³ñß³ÉáÛëÇÝ, 
÷áÕÁ ÏÁ ÑÝã¿° »õ ³Ù¿Ýùë Ù¿°Ï Ù³ñ¹áõ å¿ë 
áïùÇ ÏÁ Ý»ïáõÇÝù, »ñ»ëÝÇë Éáõ³É¿ Û»ïáÛ 
§²é³õûï ÈáõëáÛ¦Ý Ï'»ñ·»Ýù, ÙÇÝã ³ñ¹¿Ý ×³ßÇ 
ËÙµ³ÏÁ Ù»ñ Ã¿Û»ñÁ áõ ÓÇÃ³åïáõÕÁ å³ï-
ñ³ëï³Í, Ù»½ Ý³Ë³×³ßÇ ÏÁ Ññ³õÇñ¿: ÎÁ 
ÝëïÇÝù áõñ³Ë áõ ½áõ³ñÃ, Ï'áõï»Ýùª ²ëïáõÍáÛ 
Ù»½Ç ßÝáñÑ³ÍÁ »õ áïùÇ ÏÁ Ý»ïáõÇÝù£ 
Ø³ñ½³ÝùÇ Å³ÙÝ ¿: Ø¿Ï Å³Ù Ù³ñ½³Ýù¿Ý »ïùª 
³ñß³õÇ, ¹¿åÇ µÉáõñÝ»ñÁ áõ Óáñ»ñÁ. ¹³ßï»ñ 
áõ ³Ýï³éÝ»ñ ÏÁ ã³÷»Ýù... Û³é³ç³å³Ñ 
ËÙµ³ÏÁ ÏÁ Ëáõ½³ñÏ¿ »õ Ýß³ÝÝ»ñ ½»ï»Õ»Éáí, 
Ù»½Ç Ï'ÇÙ³óÝ¿ Ù»ñ µéÝ»ÉÇù áõÕÕáõÃÇõÝÁ... ÏÁ 
Ñ»ï»õÇÝù ³ÝáÝó ³Ýç³ï-³Ýç³ï ËÙµ³ÏÝ»-
ñáí, ÙÇÝã»õ áñ Û»ïë³å³Ñ »õ ÑÇõ³Ý¹³å³Ñ 
ËÙµ³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ 
Ï³ï³ñ»Éáí í»ñç ·ïÝ¿ ³ñß³õ³ÝùÁ: ²ñ¹¿Ý 
Ï¿ëûñ ¿, ³ÝûÃ»ó³Í ÏÁ ÝëïÇÝù, Ù»ñ ×³ßÇÝª 
Ñ³°ó áõ å³ÝÇñ Ï³Ù Ý»ëÉ¿ Ï³Ãáí ù³ù³û Ï³Ù 
Ãáõ½ áõ ã³ÙÇã Ï'áõï»Ýù£ ²Ù¿Ý ß³µ³Ãª Ýá°ñ-
Ýáñ í³Ûñ»ñ, Ýáñ ·»Õ»óÏáõÃÇõÝÝ»ñ, Ù»ñ ³ñß³-
õ³ÝùÇÝ ÃÇñ³ËÁ Ï'ÁÉÉ³Ý. ûñ ÙÁª ì»ÉÇ ¾ý»ÝïÇ, 
Û³çáñ¹ ³Ý·³Ùª ä³ÉÁùÉÁ ÚáõÝ³ó (áõñ Áëï 
³õ³Ý¹áõÃ»³Ý, ÛáõÝ³ó Îáëï³Ý¹ÇÝ Ã³·³õáñÁ 
»ñµ ³õ³½³ÝÇÝ ßáõñç Ýëï³Í ÓáõÏ ÏÁ ï³åÏ¿ 
»Õ»ñ ... Çñ»Ý Éáõñ Ïáõ ·³Û Ã¿ Ãáõñù»ñÁ äáÉëáÛ 
å³ñÇëåÁ Ëáñï³Ï»Éáí Ý»ñë ËáõÅ»óÇÝ...: 
Â³·³õáñÁ ãÑ³õ³ï³Éáí ³Û¹ ÉáõñÇÝ ÇëÏáõ-
Ã»³Ý Ï'Áë¿ª §»Ã¿ ³Ûë ï³å³ÏÇÝ Ù¿ç ï³å-
ÏըõáÕ ÓáõÏ»ñÁ ï³å³Ï¿Ý çáõñÁ Ý»ïáõÇÝ áõ 
áÕçÝÝ³Ýª ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù ÉáõñÇÝ 
×Ç°ßï ÁÉÉ³Éáõ¯Ý...¦ Ñ³½Çõ Çñ µ»ñÝ¿Ý ¹áõñë 
»É³Í ³Û¹ ËûëùÁ, ï³å³ÏÇÝ ÓáõÏ»ñÁ çáõñÁ ÏÁ 
Ý»ïáõÇÝ, Ï¿ë ÙÁ Ï³ñÙñ³Í-Ï¿ë ÙÁ ë»õ, ÏÁ 
ëÏëÇÝ ÉáÕ³É£ ÚáÛÝ ÏñûÝ³õáñÝ»ñÁ ³Ûë »Õ»Éáõ-
ÃÇõÝÁ ÏÁ å³ïÙ»Ý ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ, ³Ýßáõßï 
Ýáõ¿ñÝ»ñ ÷ñóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ), áõñÇß ³Ý·³Ùª 
ä³ÉÁùÉÁÇ Ñ³Ûáó ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ, áõñÇß 
³Ý·³Ùª ÓÇ³ñÓ³Ï³ñ³Ý, áõñÇß ³Ý·³Ùª Ø³ùñÁ 
¶ÇõÕ »õ Çñ ßñç³Ï³Û µÉáõñÝ»ñÁ, Ù¿Ï áõñÇß 
³Ý·³Ùª øÇõãÇõÏ â»Ù¿×¿ »õ [³Ûëå¿ë]ª äáÉëáÛ 
µáÉá¯ñ í³Ûñ»ñÁ£ ²Ù¿Ý Þ³µ³Ã ÷ñáÏñ³ÙÇÝ 
Ñ³Ù»Ù³ï ÙÇ°ßï Ýáñ í³Ûñ»ñ Ï'³ñß³õ»Ýù£

[¶ñ»Ù Ý³»õ] Ù»ñ áõëÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
Ø»ñ áõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ÁÝïñáõ³Í Ùï³-

õáñ³Ï³ÝÝ»ñ ÁÉÉ³Éáí... Ù»½Ç ç³Ùµáõ³Í áõëáõ-
ÙÁ ÑÇ³Ý³ÉÇ »õ Ù»ñ ýÇ½Çù³Ï³ÝÇÝ ïñáõ³Í 
ç³ÝùÁ, Ù»ñ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ý ïñáõ³Í áõß³-
¹Çñ ÁÝÃ³óùÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù»½Ç Ã»É³¹ñáõ³Í 
»Õµ³Ûñ³ëÇñ³Ï³Ý á·ÇÝ ¹³ñÓ³Ý Ù»ñ ³½·ÇÝ 
³å³·³Ý Ï³½ÙáÕ ë»ñáõÝ¹ÇÝ ³Ùñ³Ïáõé ½ñ³-
ÑÁ£

Ð»ï½Ñ»ï¿ Ù»Ýù ½Ù»½ Ó»ñµ³½³ï³Í ½·³-
óÇÝù 'áñµÇ ïËáõñ ³ÝáõÝ¿Ý' áõ å³ïÏ»ñ¿Ý...£ 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ø»Ýù ½Ù»½ Ù»¯Í ÁÝï³Ý»Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç 
·ï³Í »õ Çñ³ñ Ñ³Ý¹¿å ×ßÙ³ñÇ°ï áõ Ñ³ñ³-
½³ï »Õµ³Ûñ³Ï³Ý ë¿ñ »õ ·áõñ·áõñ³Ýùáí, 
Çñ³ñáõ Ñ³Ý¹¿å ½áÑáÕáõÃ»³Ý µ³ñÓñ á·ÇÇÝ 
ïÇñ³ó³Í, ëÏë³Ýù Ù»ñ Ñ³ñ³½³ï ï³Ý Ù¿ç 
µáÉáñë ³É Ýá°ÛÝ ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÁÉÉ³É£

öáùñ ûñÇÝ³Ï ÙÁ åÇïÇ ï³Ù ÙÇç³ÝÏ»³É, 
óáÛó ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã¿ 60 ï³ñÇ ³é³ç å³ï³-
Ñ³ÍÁ, ÙÇ°ßï ³ãùÇë ³é³ç ¿, ÙÇßï ÛÇßáÕáõÃ»³Ýë 
Ù¿ç, ÙÇßï Ã³ñÙ. Ï³ñÍ»ë ÑÇÙ³ å³ï³Ñ³Í 
ÁÉÉ³Û ³Û¹ ¹¿åùÁ... ë³ñëáõéÁ Ï'áõÝ»Ý³Ù »õ 
Ñá·Çë ÏÁ ×ÙÉáõÇ...£

²ßÝ³Ý í»ñçÇÝ ß³µ³ÃÝ ¿... Ñ³½³ñ³å»ïÁ 
Ù»½Ç ÏÁ Ññ³Ù³Û¿ ¹¿åÇ Ø³ùñÁ ¶ÇõÕÇÝ É»éÝ»ñÁ 
³ñß³õ»É: È»éÝ³ÛÇÝ ×³Ù÷³Ý»ñÁ Ïïñ»Éáí, Ù»ñ 
µ³Ý³ÏÁ (³ÛëÇÝùÝ ëÏ³áõï³Ï³Ý ËáõÙµÁ), áñÁ 
Çñûù µ³Ý³Ï ÙÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ Çñ 450 É³°õ Ù³ñ-
½ըõ³Í ³ñÇÝ»ñáí (áñáÝù ï³ëÝ³Ï³Ý ËÙµ³Ï-
Ý»ñáõ µ³ÅÝáõ³Í »Ý, Çñ»Ýó ï³ëÝ³å»ï»ñáí, 
ËÙµ³å»ï»ñáí, Û³é³ç³å³Ñ »õ Û»ïë³å³Ñ 
ËáõÙµ»ñáí, Ýáõ³·³ËáõÙµÇ »õ Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇ 
ËÙµ³ÏÝ»ñáí, ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»³É Ï³-
ÝáÝ³õáñáõÃ»³Ùµ »õ Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ), 
Ù³ë ³é Ù³ë ÏÁ Û³é³ç³Ý³Ý ¹¿åÇ Ýå³ï³-
Ï³Ï¿ïÁ. Û³é³ç³å³Ñ ·áõÝ¹Á ÙÇ°ßï ×³Ù÷áõ 
³çÇÝ Ýß³ÝÝ»ñ ½»ï»Õ»Éáí, áñå¿ë½Ç ·³ÉÇù 
ËáõÙµ»ñ Ï³ñ»Ý³Ý áñáß»É ×³Ù÷áõÝ áõÕÕáõ-
ÃÇõÝÁ, ÙÇÝã ³Ù¿Ý ËÙµ³Ï Çñ ³é³çÝáñ¹ÇÝ 
Ññ³Ñ³Ý·ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏÁ ÃÝ¹³óÝ¿ ÉÇ³Ñ³-
·³·, ³½·³ÛÇÝ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý »ñ·»ñ¿Ý ÙÇÝ£

ºñµ µÉáõñÇÝ ·³·³ÃÁ Ñ³ë³Í ³é³çÇÝ 
ËÙµ³Ï¿Ý ÏÁ ÉëáõÇ §Ú³é³¯ç Ü³Ñ³ï³Ï¦Á, 
»ñÏñáñ¹ ËÙµ³Ï¿Ýª §²ñ³½ ²÷ÇÝ ÌÝ³Í ÀÝ-
Ï»ñ¦Á, ³å³ª §ø»½ Õáõñå³Ý, ÙáõÃ µ³Ýï»ñáõÝ, 
ï³Ýçáõ³Í ÁÝÏ»ñ, ëá°õñµ ï³Ýç³ÝùÇ¹ »°ë 
Õáõñå³¯Ý... Ñáõññ³¯, Ñáõññ³¯ Ñáõññ³¯, ²Ý¹ñ³-
ÝÇÏÇÝ ëáõñÁ ßáÕßáÕ³Û¦... »ññáñ¹ ËÙµ³Ï¿Ýª 
§Ð»ñáë ÙéÝã»¯ó ëáõÉÃ³Ý ¹áÕ¹áÕ³ó, ¾Ýí¿ñÇÝ 
³ãù¿Ý ³ñï³ëáõù óáÉ³ó¦, ãáññáñ¹¿Ýª §Ø»ñ 
Ð³Ûñ»ÝÇù¦Á, ÑÇÝ·»ñáñ¹¿Ýª §ÈáõëÇÝ âÏ³ñ¦Á, 
í»ó»ñáñ¹¿ª §âáññá¹ ·Ý¹Ç Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ù³ç 
ù»éÇ, ÇÝù¹ ³ñÇ° »õ ·áñÍ»ñ¹ ÙÇ°ß¹ µ³ñÇ¦... 
³Ù¿Ý ËÙµ³Ï Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý 
»ñ·»ñ¿Ý Ï»ñ·ñ Û³çáñ¹³µ³ñ£ ´áÉá¯ñ ³½·³ÛÇÝ 
»ñ·»ñÁ, ³ÝËïñ³µ³ñ, Ù»°ñ ßáõÝã»ñáíÁ 
½ûñ³ó³Í, ¹¿åÇ »ñÏÇ¯Ýù ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Ý... 
áÕáÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ µáÉá¯ñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñÁ 
áõñ... ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ ÇßË³Í ¿ÇÝ ëáõÉÃ³-
Ý³Ï³Ý Ï³Ù ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý á×ÇñÝ áõ ë³ñ-
ë³÷Á, áõñ Ù³ÑÁ ÇßË³Í ¿ñ, Çñ Ñ³Û³Ï»ñ Ù³Ý-
·³Õáí ÑÝÓ»Éáí Ù»Õ³õáñÝ áõ ³ÝÙ»ÕÁ, 
Éáõë³õáñã³Ï³ÝÝ áõ Ï³ÃáÉÇÏÁ »õ µáÕáù³Ï³ÝÁ, 
¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-ÑÝã³Ï»³Ý-é³ÙÏ³í³ñÝ áõ 
ã¿½áùÁ£ à°ã áùÇ ËÝ³Û³Í ¿ñ [³Ý], ³ÛÉ [ç³Ý³ó³Í 
¿ñ] ÙÇ³°ÛÝ Ù³Ñáõ³Ùµ í»ñç³óÝ»É Ñ³°Û ³½·Ý áõ 
Çñ Ñ³Ù³¯ÛÝ µ»ÏáñÝ»ñÁ:

[²Ûëûñ, ë³Ï³ÛÝ, ÝáÛÝ ³Û¹ µ»ÏáñÝ»ñÁ] Û³Ý¹-
·ըÝáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝ á°ã Ã¿ Éé»É»³ÛÝ, ³ÛÉ ÉÇ³Ñ³-
·³· ·áé³Éáõ »õ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³Õ³Õ³Ï»Éáõ 
ÃÇõñù á×ñ³·áñÍÇÝ »õ ³Ýáñ Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñáõÝ 
Ã¿ Ñ³ÛÁ ÷ÇõÝÇÏ ÃéãáõÝÇÝ å¿ë, í³Õáñ¹»³Ý 
Éáõë³ßáÕÇÝ Ñ»ï §Ú³ñáõÃÇõÝ ³é³Í ¿ ÙáËÇñ-
Ý»ñ¿Ý¦ Ýá°ñ Ï»³ÝùÁ ÏÁ í»ñ³Ïáã¿ Ñ»·Ý»Éáí 
½áõÉáõÙÝ áõ ³ñÇõÝÁ, ÝáÛÝÇ°ëÏ ë³ñë³÷»ÉÇ 
Ù³ÑÁ... áñáõÝ Ù³ñïÇñáëÝ»ñÁ »Õ³Ý, Ñ³Ù³¯ÛÝ 
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñÁ£ ÂÇõñùÇáÛ, 

êáõñÇáÛ É»éÝ»ñáõÝ, Óáñ»ñáõÝ áõ ³Ý³å³ïÝ»-
ñáõÝ Ù¿ç ½áÑáõáÕ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Í³ÕÇÏÝ»ñÝ áõ 
ÁÝïñ³ÝÇÝ »õ ÙÝ³óáñ¹³óÁ... Çñ»Ýó ·ÉáõËÝ»ñÁ 
í»°ñ óó³Í ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñ¿Ý [áõ Ë»Õ×áõÃ»Ý¿Ý] 
Ï'áõ½»Ý å³Ûù³ñÇÉ, Ù³ù³éÇÉ... áõ Ï³éã³Í 
ÙÝ³É ³°ÛÝ ÑáÕ»ñáõÝ, áñ Çñ»Ýó å³å»Ý³Ï³Ý 
ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »Õ³Í ¿ñ Ñ³½³ñ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ 
Çí»ñ... ½áñ Û³÷ßï³ÏÇã ÃÇõñùÁ ïÇñ»Éáí... 
µÝ³çÝç»É áõ½»ó µÝÇ°Ï ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ ÅáÕá-
íáõñ¹Á... Çõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõñÇßÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ-
ùÁ...: ´³Ûó Ï³ñ»ÉÇ ã¿° ½ëå»É Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙÁ 
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù Ã¿å¿ï ÁÝÏ×áõ³Í, µ³Ûó 
ÙÇ°ßï í³é ÏÁ å³Ñ»Ý ³ÛÝ ³õÇõÝÁ, ³ÛÝ ëáõñµ 
ë¿ñÁ, áñáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³½³ïáõÃ»³Ý ·³Õ³-
÷³ñ Ï'Áë»Ý: [¶³Õ³÷³ñ, ½áñ] áñù³Ý ³É áõ½»ë 
Ã³Õ»É, í³Õ Ã¿ áõß, »ñµ ³éÇÃÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û, 
Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙáí ÙÁ, ëÉ³óùáí ÙÁ ÏÁ åáéÃÏ³Û, 
Ç·ÇÝ ³Ù¿Ý ½áÑáÕáõÃ»³Ý, í»ñëï³Ý³Éáõ Çñ 
³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ:

...Ø»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ äáÉëáÛ ³Û¹ µÉáõñÝ»ñáõÝ 
íñ³Ûª ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõÝ Ï³ßÏ³Ý¹áõ³Í ËáÅáé 
»õ ÃßÝ³Ù³Ï³Ý Ý³Ûáõ³ÍùÝ»ñáõÝ ¹¿Ù, Çñ»Ýó 
³Ý½áõëå ÃéÇãùÁ ÏÁ ëÉ³óÝ¿ÇÝ ³Û¹ å³Ñ»ñáõÝ: 
ºñ¿Ïáõ³Ý ³ÝûÃÇ »õ ÏÙ³Ëù ¹³ñÓ³Í, ÏÇë³Ù»é, 
÷áÕáóÝ»ñÁ Ó·áõ³Í áñµ»ñÁ ³Ûëûñ áõé³Í 
ÏáõñÍù»ñáí »õ Û³ËáõéÝ ù³Éáõ³Íùáí ÏÁ ¹ÇÙ¿ÇÝ 
Ýá°ñ ÑáñÇ½áÝÝ»¯ñ »õ Ýá°ñ ³å³·³Û£

²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ³ñß³õ³ÝùÇ ÙÁ å³ÑáõÝ ¿ áñ 
Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ ïáõ³õª §ßáõ°ï ·»ïÇÝ 
å³éÏ»Éáí, µÉáõñÝ Ç í³°ñ ·Éáñ»ó¿°ù¦Ç Ññ³Ù³-
ÝÁ, áñÁ ñáå¿³Ï³Ý ·áñÍ³¹ñáõ»ó³õ Ù»ñ 
µáÉáñÇÝë ÏáÕÙ¿ ³ÝËïÇñ, Ñá· ã¿ Ã¿ ·»ïÇÝÁ 
Í³ÍÏáõ³Í ÁÉÉ³ñ ÷áõß»ñáí Ï³Ù ï³ï³ëÏÝ»ñáí 
»õ Ù»Ýù Ù»ñ Ù³ñÙÝáÛÝ íñ³Û ½·³ÛÇÝù ³ÝáÝó 
×³ÝÏ»ñáõÝ ó³õ³éÇÃ ÙËñ×áõÙÁ »õ ³ñ»³Ý 
¹áõñë ó³ÛïáõÙÁ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇ ½³Ý³½³Ý Ù³-
ë»ñ¿Ý...: ²Û¹ å³ÑáõÝ Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñ¿Ý Ï³ñ-
Ý»óÇ ¶áõñ·¿Ý ¾Ññ³Ù×»³ÝÇÝ ÍáõÝÏÇÝ »õë 
÷áõßÇ Ë³ÛÃáó ÙÁ ÏÁ ÙËñ×áõÇ... ³Ý ³Û¹ å³-
ÑáõÝ ³ÝÏ³ñáÕ ÁÉÉ³Éáí ³Ýáí ½µ³Õ»Éáõ - Ç 
ËÝ¹Çñ Ññ³Ù³ÝÇÝ »õ å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³Ý - 
Ï'³Ýï»ë¿ Ù³ñÙÝáÛÝ Ù¿ç ÙËñ×áõ³Í ³Û¹ 
÷áõ¯ßÁ... áñÁ Ï'»ñ»õÇ ÃáõÝ³õáñ ¿ñ...£ ºñµª 
Û³çáñ¹ ³é³õûï ³ÝÏáÕÝ¿Ý »ÉÉ»Éáõ ÷áñÓ ÙÁ 
Ï'ÁÝ¿... ¶áõñ·¿Ý ÏÁ ½·³Û ÍáõÝÏÇÝ íñ³Û ë³ëïÇÏ 
ó³°õ ÙÁ »õ ÏÁ ÝßÙ³ñ¿ ÍáõÝÏÇÝ ã³÷³½³Ýó 
áõé³Í ÁÉÉ³ÉÁ...£ ²ÝÙÇç³å¿ë Ù»ñ ÑÇõ³Ý¹³å³-
ÑáõÑÇ »õ å³Ñ³å³Ý Ññ»ßï³Ï îÇÏ. ¾ÉÇ½ÇÝ 
Éáõñ ÏÁ ïñáõÇ, áñ ßï³åáí ÏÁ Ñ³ëÝÇ »õ ÏÁ 
ÝßÙ³ñ¿ ïÕáõÝ... ³ñï³Ï³ñ· Í³Ýñ íÇ×³ÏÁ... 
Ù³Ý³õ³Ý¹ Û³ñ³×áõÝ ç»ñÙáõÃÇõÝÁ ÑÇõ³Ý¹ÇÝ£

²ÝÙÇç³å¿ë ê. öñÏÇã ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ Ù³ë-
Ý³·¿ï µÅÇßÏÇÝ Éáõñ ÏÁ ïñáõÇ, áñ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ 
ÑÇõ³Ý¹ÇÝ ß³ï íï³Ý·³õáñ Ï³óáõÃÇõÝÁ »õ 
ÝáÛÝÇëÏ ³é³çùÁ ³éÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³Ñáõ³Ý... 
ÍáõÝÏÁ ³Ý¹³Ù³Ñ³ï»Éáõ áñáßáõÙÝ ³É Ïáõ 
ï³Û...£ ´³Ûó Ù»ñ ³Ýí»Ñ»ñ »õ ÝáõÇñáõ³Í îÇÏ. 
¾ÉÇ½Á, áñ äáÉëáÛ »õ Ñ³Ù³¯ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý 
å³ïÇõ µ»ñáÕ, ÇëÏ³å¿ë ³Ý½áõ·³Ï³Ý ½áÑ-
õáÕ ÏÇÝ ÙÁÝ ¿ñ, Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û ³Ý¹³Ù³-
Ñ³ïáõÃ»³Ý áñáßÙ³Ý ÙÇÝã»õ áñ ù³ÝÇ ÙÁ áõñÇß 
µÅÇßÏÝ»ñáõ áñáßáõÙÁ ã³é³Í:
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Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó
Ê³ãµ³é êáõïáùáõ

ä³Ñáõ³Í ´³éÁ

Ակրատ

Աղ

Աղցան

Խճողակ

Խոհանոց

Ձուկ

Ճաշ

Ճարպ

ՊՏՈՒՂ ԵՒ 
ԲԱՆՋԱՐԵՂԷՆ

´áÉáñ Ë³Õ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Û³çáñ¹
Þ³µ³Ã ûñáõ³Û ÃÇõáí:

Մածուն

Կաթսայ

Անօթութիւն

Բանջարեղէն

Կասկարայ

Միս

Շոքոլա

Կերցնել

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ 

ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý

1-Տիպական- բիբ, 2-Արական- Պարի, 3-Լական- բան, 4-Ակ- նեղ- հկ՝ սար, 5-Նախ- 
փարաւոն, 6-Նաւ- գոնէ, 7-Նազարէթ, 8-Առուտուր, 9-Պոչ- սին, 10-Ատիտաս- հկ՝ երակ, 
11-Թակօր- ձագար:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó

1-Տալան- Պալաթ, 2-Իրական- տա, 3-ՊԱԿ- խատուտիկ, 4-Ական- տօ, 5-Կանեփ- 
Նուպար, 6-Ան- Ղազարոս, 7-Պարագայ- կա(թիլ), 9-Բանաւոր- սագ, 10-Իր- սոնէ- ԻՐԱ, 
11-Բիր- նէթ- ներ:

Պահք

Բարկ

Կրակ

Պատառաքաղ

Բրնձապուր

Կրակարան

Սառնադարան

Դանակ

Կրկնեփուկ

Դառն

Հաց

Սրճաման

Դդմենի

Հաւ

Տապակել

Եռացնել

Հիւթ

Թան

Ձկնականջ

Խեչափառ 

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Ընկեր Հրայր Հովիւեանի մահուան տխուր առիթով հաստատ-
ւած Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջ. Վարժարանի 
ՀՐԱՅՐ ՀՈՎԻՒԵԱՆ  Կրթանպաստի Ֆոնտին փոխան 
ծաղկեպսակի շարունակուեցան կատարուիլ հետեւեալ նուի-
րատուութիւնները.

Ընկ. Ռազմիկ եւ Տիկ. Սարին Շեմեմեան              150,000 լ.ո.
Ընկ. Տոքթ. Յովիկ եւ Տիկ. Մարալ Վարդանեան  100,000 լ.ո.
Ընկ. Մայք եւ Տիկ. Դալար Վայէճեան         75,000 լ.ո.

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

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան

Միջնակարգ Վարժարան
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Միջազգային Èáõñ»ñ 

¾ç 01

¾ç 03

¾ç 01

վարչապետին, քննարկելու համար կառավարութեան կազմութեան տագնապի 
վերաբերեալ վերջին զարգացումները:

Աղբիւրը նաեւ յայտնեց, որ Հարիրի ներկայիս չի պատրաստուիր ընդունիլ 
այդ պատուիրակութիւնը:

Յիշեցնենք, որ Մայիսէն ի վեր առկայ կառավարութեան կազմութեան 
տագնապը վերջին օրերուն դարձեալ մտաւ փակուղի, երբ վարչապետ Սաատ 
Հարիրի մերժեց 30 հոգիներէ բաղկանալիք կառավարութեան մէջ ներգրաւել 
անկախ եւ Մուսթաքպալ պլոքին հետ կապ չունեցող, սիւննիները ներկայացնող 
նախարար մը:

Յիշեցնենք նաեւ, որ նախորդ օրը զուգադիպող Լիբանանի Անկախութեան 
տօնին առիթով Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ Զօր. Միշէլ Աուն, 
հանդէս եկած էր պատկերասփռուած պատգամով մը:

Ան խօսեցաւ երկրին առջեւ ծառացած բազմապիսի խնդիրներուն մասին եւ 
կոչ ուղղեց բոլոր կողմերուն, որպէսզի իրենք եւս զիջին եւ մասնակցին 
պետականաշինութեան կարեւոր գործին:

Ան մասնաւորապէս ըսաւ. « Մենք ժամանակի լուրջ խնդիր ունինք եւ Լիբա-
նան չի կրնար սպասել, որ դարձեալ վատնենք այդ ժամանակը: Ես այս 
ամպիոնէն կոչ կ'ուղղեմ Լիբանանի բոլոր քաղաքական ուժերուն, անձնաւորու-
թիւններուն եւ միութիւններուն, որպէսզի իրենք եւս զիջին իրենց անհատական 
շահերէն եւ մտածեն հաւաքական շահերուն մասին»:

Անկախութեան տօնին առիթով Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ 
զօրավար Միշէլ Աուն, ինչպէս նաեւ վարչապետ Սաատ Հարիրի ու խորհրդա-
րանի նախագահ Նապիհ Պըրրի շնորհաւորութիւններ ընդունեցին Պաապ-
տայի նախագահական պալատին մէջ:

«Հեռուստամարաթոն-2018»ի Ընթացքին 
Հանգանակուեցաւ 11 Մլն 109 Հազար Տոլար

Թրամփ Գոհաբանութեան Օրը Տօնած Է Ընտանիքին Հետ

ծրագիրներ, որոնք սկսած էին նախորդ տարի «Բերքառատ Արցախ» 
խորագրով հեռուստամարաթոնի միջոցներով: 

Առաջինը արցախեան գիւղատնտեսութեան գարգացման համար կենսա-
կան նշանակութեան խորքային հորերու հորատման եւ կաթիլային համակարգի 
կառուցման ծրագիրներն են: Մարտունիի ու Ասկերանի շրջաններուն մօտ 200 
հա տարածք ոռոգելի կը դառնայ, ոռոգման ջուրը կը հասնի արցախցիներու 
խաղողի, ցորենի դաշտերուն, պտղատու այգիներուն: 13 խորքային հոր արդէն 
փորուած է անոր համար: Կ'ընթանան հորատանցքերու վրայ հեղուկներու 
վերհանման եւ տեղափոխման սարքակայաններու կառուցման աշխատան-
քները: 

Հեռուստամարաթոնի երկրորդ ուղղութիւնը Արցախի մէջ արեւային 
ուժանիւթի կիրարկումն է: Ծրագիրը սկսած է Շուշի շրջանէն: Քարինտակ 
համայնքի 50 տուներու մէջ կ'օգտագործեն այլընտրանքային ուժանիւթ: 
2019ին արեւային ուժանիւթէն կ'օգտուին նաեւ Ասկերանի շրջանի բնակա-
վայրերուն մէջ:

Բացի Արցախի մէջ իրականացուելիք ծրագիրներէ՝ «Հեռուստամարաթոն- 
2018»ին նուիրաբերուած գումարները պիտի ուղղուին Հայաստանի համայն-
քային ենթակառուցուածքներուն, որոնք կը խթանեն աշխատատեղերու 
ստեղծումը:

21րդ հեռուստամարաթոնին հանգանակուած միջոցները, ինչպէս միշտ, 
պիտի նպատակաուղղուին թէ՛ Հայաստան, թէ՛ Արցախ:

ընթրիքի սրահը, նուագած են «Music of the Night» ստեղծագործութիւնը: 
Ընթրիքին մատուցած են Գոհաբանութեան օրուան համար աւանդական 
հնդկահաւ, ինչպէս նաեւ գառ, տաւարի միս եւ մի քանի տեսակի ձկներ: Որպէս 
խաւարտ՝ հիւրերուն առաջարկած են գետնախնձորի խիւս, քաղցր գետնա-
խընձոր եւ բանջարեղէն, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:


