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Հարիւրաւոր Սուրիացիներ Այսօր Դարձեալ
Կը Վերադառնան Սուրիա

Սուրիացի հարիւրաւոր գաղթականներ Հինգշաբթի Ընդհանուր անվտանգութեան նախաձեռնութեամբ կը վերադառնան Սուրիա: Այս մասին կը
հաղորդէ ազգային գործակալութիւնը:
Վերադարձը կը մեկնարկէ առաւօտեան ժամը
6ին հետեւեալ շրջաններէն՝ Աքքար, Թրիփոլի,
Պուրճ Համուտ, Նապաթիէ, Շեպաա, ինչպէս նաեւ
Պէյրութի Քամիլ Շամուուն մարզահամալիրէն:

ԵՈՒՆԻՖԻԼ Կը Նշէ ՄԱԿի 73րդ Յոբելեանը

Լիբանանի մէջ ԵՈՒՆԻՖԻԼը Չորեքշաբթի
նշեց ՄԱԿի 73րդ յոբելեանը Նաքուրա շրջանը
գտնուող իր կեդրոնատեղիին մէջ: Այս մասին
յայտարարութեամբ կը հաղորդէ ՄԱԿը:
ԵՈՒՆԻՖԻԼի հրամանատար Սթեֆանօ Տել Քոլ
ըսաւ, որ ԵՈՒՆԻՖԻԼի առաքելութիւնը հարաւային
Լիբանանի մէջ կայունութեան ապահովումն ու

խաղաղութեան հաստատումն
յայտարարութեան մէջ:

է»,-

ըսուած

Նախագահը Համաշխարհային
Ներդրումային Համաժողովին Հրաւիրած
Է Ներդրումներ Կատարել Նոր
Հայաստանի Մէջ

է

Զինուորական Ատեանը Երկու Հոգիի
Նկատմամբ Պատժամիջոց Կիրարկած Է ԵՈՒՆԻՖԻԼԻ Վրայ Յարձակում Ծրագրելու Պատճառով

Զինուորական ատեանը, ինչպէս կը հաղորդէ
ազգային լրատուական գործակալութիւնը, երկու
հոգիի նկատմամբ պատժամիջոց կիրարկած է,
որոնցմէ առաջինը դատապարտած է 8 տարուան,
իսկ երկրորդը ցկեանս տաժանակիր աշխատանքի
ԵՈՒՆԻՖԻԼԻ վրայ յարձակում ծրագրելու պատճառով:
Բացի այդ՝ անոնք ծրագրած էին նաեւ սպաննել
Լիբանանի մէջ պաղեստինեան ազգային անվտանգութեան ուժերու պետ Սոպհի Ապու Արապը:

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆ Նախագահի Խորհրդականը Կարեւորած Է Ղարաբաղեան
Հակամարտութեան Խաղաղ Կարգաւորումը
ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփի ազգային
անվտանգութեան հարցերով խորհրդական Ճոն
Պոլթոնը Պաքուի մէջ ազրպէյճանցի պաշտօնեաներու հետ հանդիպումին նշած է, որ ԱՄՆը կը
սատարէ ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
«ԱՄՆը՝ որպէս ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի մէջ
համանախագահող պետութիւն, կը սատարէ ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ ճանապարհով կարգաւորման, խաղաղութիւնը կարեւոր
է, ինչպէս Ազրպէյճանի, այնպէս ալ Հայաստանի
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համար»,- ազրպէյճանցի պաշտօնեաներու հետ
հանդիպումին նշած է Պոլթոնը:

Աշխատանքային այցով Զուիցերիոյ Համադաշնութիւն գտնուող նախագահ Արմէն Սարգսեան
երէկ ելոյթով հանդէս եկած է Համաշխարհային
ներդրումային համաժողովի ծիրէն ներս կայացած՝
Համաշխարհային առաջնորդներու վեհաժողովին:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
նախագահի գրասենեակէն կը տեղեկացնեն, որ
Հանրապետութեան նախագահը իր ելոյթին մէջ
մասնաւորապէս նշած է, որ Հայաստանը դարեր
շարունակ եղած է քաղաքակրթութիւններու, կրօններու, հետաքրքրութիւններու եւ առեւտուրի
խաչմերուկին, կարեւոր դերակատարութիւն ունեցած է ժողովուրդներուն միջեւ համագործակցութեան
մէջ:
Խօսելով Հայաստանի մէջ տնտեսութեան զարգացման հեռանկարներուն եւ ներդրումային
գրաւչութեան մասին՝ նախագահ Սարգսեան նշած
է, որ տարիներ առաջ Հայաստանի մէջ սկսաւ
թուային յեղափոխութիւնը, եւ այսօր կարելի է
վստահաբար ըսել, որ Հայաստանը ունի տեղեկատուական լաւագոյն արհեստագիտութիւններու
ոլորտը նախկին Խորհրդային Միութեան ամբողջ
տարածքին: Շարք մը մեծ ընկերութիւններ Սիլիքոնային հովիտէն, Եւրոպայէն իրենց ներկայացուցչութիւնները ունին Հայաստանի մէջ:
Ելոյթի աւարտին նախագահը հրաւիրած է ներդրումներ կատարել նոր Հայաստանի՝ 21րդ դարու
Հայաստանի մէջ:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ¾ç 01
Եւ Հայաստանի Նախագահ Արմէն Ազգային Ժողովը Նիկոլ Փաշինեանը Վարչապետ Չընտրեց. 7 Օր Ետք Տեղի
Սարգիսեան Հանդիպեցան Ժընեւի Պիտի Ունենայ Վարչապետի Նոր Ընտրութիւն
Ազգային ժողովը առաջին փուլին Նիկոլ Փաշին- ընտրութիւն տեղի պիտի ունենայ առաջին փուլի
Մէջ
քուէարկութենէն 7 օր ետք, որուն մասնակցելու
եանը չընտրեց վարչապետի պաշտօնին:
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ`«Ելք» խմբակցութեան կողմէ վարչապետի թեկնածու առաջադրուած
Նիկոլ Փաշինեան չստացաւ ընտրուելու համար
բաւարար ձայներ: Անոր թեկնածութեան կողմ քուէարկեց ոչ մէկ պատգամաւոր, դէմ` 1, ձեռնպահ` 11:
Քուէարկութենէն առաջ չմասնակցելու մասին
յայտարարեցին ԲՀԿ, ՀՀԿ եւ ՀՅԴ խմբակցութիւնները: «Ելք»ը յայտարարեց, որ պիտի քուէարկէ
ձեռնպահ:
Վարչապետի ընտրութեան հարցը դրուած էր
Հոկտեմբերի 24ի ԱԺ հերթական նիստի օրակարգին վրայ: Վարչապետ ընտրելու համար անհրաժեշտ էր 53 կողմ ձայն:
Քանի որ առաջին փուլով վարչապետ չընտրուեցաւ, խորհրդարանին մէջ ՀՀ վարչապետի եւս մէկ

Չորեքշաբթի, 24 Հոկտեմբեր 2018-ին, Ժընեւի
մէջ, հանդիպում մը տեղի ունեցաւ Հայաստանի
Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ՝ Տիար
Արմէն Սարգիսեանի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսի միջեւ։
Շուրջ ժամ մը տեւած հանդիպման ընթացքին
քննարկումի նիւթ դարձան Հայաստանի ներքին
կացութեան եւ Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան
առնչուած կարգ մը հարցեր։
Նախագահ Սարգիսեան անգամ եւս իր ջերմ
շնորհաւորութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին եւ իր բարեմաղթութիւնները փոխանցեց
Նորին Սրբութեան ձեռնադրութեան 50-ամեակին
առիթով։
Հայրապետը, իր կարգին, յայտնեց, որ ինչպէս
անցեալին, նոյն թափով պիտի շարունակէ իր
հոգեւոր ծառայութեան մէջ առանցքային տեղ յատկացնել Հայաստանի հզօրացման, Արցախի անկախութեան ամրապնդման եւ ազգային պահանջատիրական պայքարի առաւել ամրացման ձգտող
աշխատանքներուն։ Վեհափառ Հայրապետը նաեւ
շեշտեց եկեղեցի-ժողովուրդ ու եկեղեցի-պետութիւն
յարաբերութիւնը աւելի սերտացնելու անհրաժեշտութիւնը։
Չնախատեսուած հանդիպում մըն էր Հայրապետին եւ նախագահին հանդիպումը, որովհետեւ
Նորին Սրբութիւնը դէպի Պեռն պաշտօնական
այցելութեամբ ժամանած էր Ժընեւ։

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ռիչարտ Ճոն Հարիս

իրաւունք պիտի ունենան պատգամաւորներու
ընդհանուր թիւի առնուազն մէկ երրորդի առաջադրած վարչապետի թեկնածուները: Եթէ պատգամաւորներու ընդհանուր թիւի ձայներուն մեծամասնութեամբ վարչապետ չընտրուի, ապա Ազգային
ժողովը պիտի արձակուի իրաւունքի ուժով:

Նիկոլ Փաշինեան վարչապետի պաշտօնէն
հրաժարական տուած էր Հոկտեմբեր 16ին: Հրաժարականի նպատակը խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններու հասնիլն է: Եթէ վարչապետի
հրաժարականէն ետք երկու շաբաթուան ընթացքին
խորհրդարանը վարչապետ չընտրէ, Ազգային
ժողովը կ'արձակուի եւ կը նշանակուին խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններ:

Նիկոլ Փաշինեան Չբացառեց Վարչապետի Ընտրութեան Երկրորդ Փուլին Իր
Թեկնածութեան Առաջադրումը

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան չի բացառեր ԱԺի մէջ վարչապետի ընտրութեան երկրորդ փուլին եւս իր թեկնածութեան
առաջադրումը: «Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ` Հոկտեմբեր 24ի արտահերթ նիստէն ետք լրագրողներու
հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ Փաշինեան:
«Չեմ բացառում, որ կ'առաջադրուեմ, բայց հաստատ չեմ էլ ասում, որ կ'առաջադրուեմ: Սահմանադրութեամբ ձեւակերպումն այնպէս է, որ
Ռիչարտ Ճոն Հարիս (անգլերէն՝ Richard St. John
Harris, 1 Հոկտեմբեր 1930, Լիմերիք, Իռլանտա - 25
Հոկտեմբեր 2002, Լոնտոն, Անգլիա), իռլանտացի
դերասան, երաժիշտ, գրող եւ արտադրող։ Ան
դերեր ստանձնած է շատ մը ֆիլմերու մէջ, օրինակ՝
«This Sporting Life» եւ «King Arthur»: Ան նաեւ
կատարած է Ալպըս Տապլտորին դերը «Harry Potter
and The Philosopher's Stone» (2001) եւ «Harry Potter
and The Chamber of Secrets» (2002) ֆիլմերուն մէջ:
Հարիս 6րդ զաւակն է Միլտրըտ Ժոսէֆինին եւ
ունի 8 քոյր ու եղբայր. Փաթրիք Իվան (1929-2008),
Նոէլ Ուիլիըմ Մայքըլ (1932-1996), Տիարմիտ (1939–
1985) եւ Ուիլիըմ Ճորճ Հարիս (1942-2007):
Դպրոցը աւարտելէ ետք, Հարիս կ'անցնի
Անգլիա, որպէսզի շարունակէ արտադրողի մասնագիտութիւնը: Աակայն ան չի գտներ յարմար
դասընթացքներ եւ կ'որոշէ դառնալ դերասան: Բայց
Հարիս կը մերժուի ու կը ձախողի, որուն պատճառաւ
ան 6 շաբաթ կը մնայ անտուն: 1956 թուականին

առաջին ընտրութեան համար այլ բառապաշար է
օգտագործուած: «Քուէարկութիւն» եզրոյթն օգտագործուած է միայն առաջին ընտրութեան համար»,ըսաւ Փաշինեան:
Ան նշեց, որ իրեն համար շատ կարեւոր էր երէկ
ամպիոն ունենալը, իրեն համար շատ կարեւոր
ըսելիք կար, որ կ'ուզէր ըսել: Իր խօսքով՝ եթէ այս
առիթը չ'ըլլար, հանրահաւաք պիտի ընէր:

¾ç 07
ան կը սկսի թատերախաղերու մէջ դերեր ունենալ,
օրինակ՝ «The Quare Fellow» թատրոնին մէջ:
Թատրոններու մէջ մաս կազմելէ ետք, ան սկսաւ
դերեր ստանալ ֆիլմերու մէջ ու դարձաւ համաշխարհային նշանաւոր դերասան:
1957 թուականին Հարիս ամուսնացաւ Էլիզապեթ
Ուիլիըմզին հետ, անոնք ունեցան 3 զաւակ՝ Ժարետ
Հարիս (դերասան), Ճէյմի Հարիս (դերասան) եւ
Տամայան Հարիս (արտադրող): Ռիչարտ եւ Էլիզապեթ ամուսնալուծուեցան 1969 թուականին: Այնուհետեւ Էլիզապեթ ամուսնացաւ Ռեքս Հարիսընին
հետ, իսկ Ռիչարտը՝ Ան Թըրքելին: Սակայն 1982
թուականին Ռիչարտ եւ Ան ամուսնալուծուեցան:
1970 թուականի սկիզբը, Ռիչարտը ալքոհոլամոլ
էր, ինչ որ բացասաբար կ'ազդէր իր դերասանական
գործունէութեան եւ առողջութեան վրայ:
Հարիս մահացաւ 25 Հոկտեմբեր 2002 թուականին University College հիւանադանոցին մէջ,
Լոնտոնի մէջ:
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Ինչպէս Կ՛ըլլայ Քննադատելու Առաքինութիւնը
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Քննադատութիւնը թերեւս անհաճոյ է,
բայց անհրաժեշտ:
Անիկա կը նմանի մարդու մարմնական
ցաւին. անիկա ուշադրութիւն կը հրաւիրէ անոր
վրայ երբ անիկա անբնական է:
ՈՒԻՆՍԹԸՆ ՉԸՐՉԻԼ
Միշտ սիրած եմ հռոմէական առաքինութիւն
բառը, virtus, որ կը նշանակէ հոգիի ուժ: Արդարեւ,
քննադատութիւնը կ՛ենթադրէ առաքինութիւն, հոգիի ուժ: Երբ կը խուսափինք քննադատութենէ, ո՛չ
կ՛անհանգստացնենք, ո՛չ կ՛անհանգստանանք. բուսական հանգիստ: Այս պատճառով ալ միշտ խորհած եմ, որ քննադատել կ՛ենթադրէ հռոմէացիներու
virtus-ը, հոգեկան ուժը, քանի որ քննադատել կը
նշանակէ յանձն առնել դժգոհութիւն ստեղծել, ինչպէս կ՛ըսէ ժողովրդական իմաստութիւնը՝ թշնամի
շահիլ: Յաճախ լռութիւնը համարուած է իմաստութիւն, ըսենք՝ վատերու իմաստութիւն:
Իսկ մարդկօրէն արժանաւոր կեանքի մը համար, քայլ պէտք է պահել Շաւարշ Նարդունիի հետ,
որ կ՛ըսէր, թէ կատուին կատու պէտք է ըսել: Իր
կարգին նոյնը ըսած է ֆրանսացի իմաստասէր եւ
գրող Ժան-Փօլ Սարթր. «Գրողին պարտականութիւնն է կատուն կատու կոչել: Եթէ բառերը
հիւանդ են, մեր պարտականութիւնն է զանոնք
դարմանել: Ասոր փոխարէն, շատեր կ՛ապրին այս
հիւանդութեամբ»: Այսինքն՝ վախկոտութեամբ կը
կեղծենք:
Հայերէն քննադատութիւն բառը, իր կարգին, կը
պարունակէ մեծ իմաստութիւն. քննել եւ դատել:
Այսինքն պատահական կարծիք չյայտնել, չշատախօսել, այլ նախ քննել, հարց տալ, թէ ինչո՛ւ, ինչպէ՛ս,
ունի՞նք առարկայական տուեալներ, ի վիճակի ե՞նք
դատելու առանց տուրք տալու նախասիրութիւններու,
ենթակայական պատճառներու, եւ մանաւանդ՝
շահախնդրութիւններու: Այս մօտեցումով քննադատութիւնը իրապէս կը պահանջէ հոգեկան ուժ,
virtus, որ կը նշանակէ նաեւ ինքնաքննադատութիւն,
կարենալ ըսելու՝ որ ատա՞կ ենք քննելու եւ դատելու:
Ուիլեըմ Շէյքսփիր (1564-1616) անգլիացի մեծ
թատերագիր, գրող, բանաստեղծ՝ իր ժամանակակիցներու կիրքերը եւ փառասիրութիւնները դիտած,
պատկերացուցած եւ ձաղկած է իր թատերական
երկերուն մէջ: Երբեմն պէտք է բանալ մեծերուն
միտքերը նաեւ մեր ժամանակին եւ մեր շրջապատին
վրայ, երբ կը փորձենք հասկնալ, թէ ո՛ւր ենք, ո՛ւր
հասած ենք, մեր գիտական նուաճումներուն զուգահեռ ի՛նչ եղած են մեր հոգեբարոյական նուաճումները, որոնք նախ յաղթանակ պէտք ըլլան մեր
եսերուն եւ մեր տկարութիւններուն դէմ, աւելին
չըսելու համար:
Երբեմն, խորանէն խօսող քահանային պէս, որ
Ս. Գիրքէն մէջբերում մը ընտրելով քարոզ կը խօսի,
գիտնալով որ աւուր պատշաճի պարտականութիւն
մը կը կատարէ, այդպէս ալ մեզ նախորդողներու
իմաստութիւնը երբեմն խորհրդածութեան նիւթ
պէտք է դարձնենք, կրկնութեան գնով: Այս միտքի
մարզանքը եթէ ընելու քաջութիւնը ունենանք,
համեստներ եւ հզօրներ, թերեւս կը նուազին
կեանքէն մեզի պարտադրուած եւ մեր իսկ կողմէ
մեզի պարտադրուած դառնութիւնները:
Շէյքսփիր իր «Լիր Արքայ» (King Lear) թատերախաղին մէջ ըսած է. «Ի՜նչ սարասափելի ժամանակ,
երբ տխմարներ կը ղեկավարեն կոյրերը» (Tis the
time’s plague when madmen lead the blind): Կարծէք

Շէյքսփիրի բնորոշած կացութիւնը կրկնուած է
դարերու ընթացքին եւ այդպէս ալ կը շարունակուի,
եւ մարդիկ, կամայ, ակամայ, կը խաղան նոյն
խաղը: Եթէ պահ մը մտածենք աշխարհի մէջ տեղի
ունեցած եւ ունեցող չարիքներու եւ աւերներու
մասին, կրնանք եզրակացնել, որ տխմարներու
խաղը կը շարունակուի. պատերազմներ, փառասիրութիւններ, կեղծիք, սովահար բազմութիւններ,
ջարդեր, շահագործումներ եւ չարաշահումներ:
Պարկեշտ մարդիկ չեն կրնար առաջնորդել այդ
բացասականութիւնները: Առաջնորդողներ չեն
տեսներ իրականութիւնը եւ պարկեշտութիւնը, այդպէս են կամ տխմար, եւ անոնց հետեւողները եւ
զանոնք լսողները, ինչ ալ ըլլան պատճառները եւ
պայմանները, կոյր: Իսկ «Համլէթ» թատերախաղին
մէջ, Շէյքսփիրի դատումը կը շարունակուի. «Պարկեշտ մարդու մը, մեր օրերուն, կը հանդիպինք տասը հազարէն մէկ»: Ոմանք պիտի ըսեն՝ յոռետեսութիւն, ուրիշներ՝ իրատեսութիւն:
Եւ ի հարկէ, այս կարգի մտածումներ, միշտ կը
վերաբերին ուրիշին, երկրորդի մը կամ երրորդի
մը: Եւ քննադատելու իմաստութիւնը կը մոռցուի:
Երբեմն պէտք է մանկանալ, չխաթարուած
աչքերով դիտելու համար իրականութիւնները:
Շատ դիպուկ է այս ուղղութեամբ, Հանս Անտերսընի
մերկ թագաւորին պատմութիւնը: Պատումը իսկական ժամանակակից թատրոն է, եթէ գերմանացի
իմաստասէր Հուսերլի պայծառ միտքով դիտենք եւ
դատենք. «Իրերուն պէտք է մօտենալ մերկ եւ
անմեղունակ հոգիով» Եթէ այս հասկացողութեամբ
կարդանք Հանս Անտերսընի մանկական թուացող
պատմութիւնը:
Միայն մանչուկ մը համարձակեցաւ ըսել ճշմարտութիւնը. «Թագաւորը մերկ է»: Բոլորն ալ իրաւունք տուին իրեն: Կայսրը հասկցաւ որ իր ժողովուրդը իրաւունք ունէր, բայց առանց բառ մը ըսելու
շարունակեց քալել:
Այս յիշեցումները ցոյց կու տան, որ մարդոց չէ
պակսած իրատեսութիւնը, բայց Հանս Անտերսընի
կայսեր պատկերով, Շէյքսփիրի ինքնաբաւ տխմարները շարունակած են քալել եւ իրաւ կամ հոգեկան
կոյրերը հետեւած են եւ կը հետեւին:
Քննադատելու առաքինութիւնը անհրաժեշտ է
ընկերային կեանքի բոլոր մակարդակներուն. քաղաքական, կրօնական, մշակութային, տնտեսական, կրթական, գիտական, բարոյական: Այսօր ան
աւելի քան անհրաժեշտ է, նկատի ունենալով, որ
գիտական-ճարտարագիտական
նուաճումները
հզօրներու ձեռքին մէջ կը կեդրոնացնեն մոլորակը
քանդելու տարողութեամբ ուժ: Նաեւ փոքր
հզօրները, իրենց կարելիութիւններով, կրնան աւեր
գործել, հետեւելով իրենց փառասիրութիւններուն
եւ ընչաքաղցութիւններուն:
Երբեմն մենք մեզի եւ մեր շրջապատին հարց
պէտք է տանք, թէ այն անձերը որոնք մեզ կ՛առաջնորդեն եւ մենք ալ կուրօրէն կամ թուլամորթեամբ
կը հետեւինք, կը ցոլացնե՞ն անկլօ-սաքսոն պարզ
իմաստութիւնը. «Ճիշդ մարդը իր ճիշդ տեղը»:
Օրինակները կարելի է բազմապատիկ կերպով
ներկայացնել: Երբ ըստ քսակի հզօրութեան, ըստ
«քոմպինացիա»ներու, ըստ ծննդական իրաւունքի,
ըստ Հայաստան ընդհանրացած տարազի՝ ԽԾԲի
(խնամի-ծանօթ-բարեկամ), եւ ըստ այլ անհեթեթութիւններու, կ՛իյնանք Շէյքսփիրի սահմանած վիճակին մէջ, եւ տխմարներ կը ղեկավարեն կոյրերը:
Առաջնորդող տխմարութիւնը կը սկսի, երբ
ազգի պատմութիւն չգիտցողը ազգ քաղաքականութիւն ղեկավարելու կը կոչուի (կամ կը կոչէ

ինքզինք), երբ նախարար մը իր ղեկավարելիք
հաստատութեան առարկայէն անտեղեակ է, երբ
սնափառը իր չճանչցած բանաստեղծի մասին
խօսելու համար բեմ կը բաձրանայ լուսանկարուելու
եւ ծափահարուելու համար, երբ կորսնցնելով
խոհեմութիւն եւ համեստութիւն մարդիկ կը խորհին,
որ իրենք անփոխարինելի են, կը կրկնուի Շէյքսփիրի թատրոնը եւ տխմարները կ՛առաջնորդեն
կոյրերը:
Իսկ յոռեգոյն կոյրերը աչազուրկները չեն, այլ
կամաւոր եւ հոգեբանական ախտով վարակուած
կոյրերը, որոնք սեղանին ծայրը նստելու հաճոյքին
համար իրենց աչքերը կը խփեն եւ կը ծափահարեն:
Եւ այդ ծափը կանգուն կը պահէ առաջնորդող
տխմարները:
Այս խորհրդածութիւնները տիրացուական քարոզներ չեն: Անոնք կը միտին հայ կեանքի առողջացման, որպէսզի տխմարները չառաջնորդեն ազգը եւ կոյրերու ամբոխն ալ ծափահարելով չխորհի
որ ինք մասնակից է առաջնորդութեան: Հակառակ
պարագային կը ծաղկի եւ կը զարգանայ ամբոխայնութիւնը, ժողովրդայնացումը, populisme, երբ
փողոցը կը կարծէ որ ինք կոչուած է առաջնորդութեան եւ Շէքսփիրի տխմարները կը շարունակեն
կոյրերը առաջնորդելու խաղը:
Պիտի անդրադառնա՞նք, որ կը գտնուինք մեր
ժողովուրդի լինելութեան հանգուցային պահուն:
Ինչ որ կ՛ընենք այսօր բախտորոշ պիտի ըլլայ
գալիքի համար: Պարկեշտ եւ բանիմաց մարդիկ
կան, բայց անոնք չեն մտներ ամբոխայնացմանժողովրդայնացման խաղին մէջ: Հրաշք պահու մը,
հայ կեանքը պիտի յաջողի՞ անկլօ-սաքսօն պարզ
իմաստութիւնը կենսագործել, եւ ճիշդ մարդը դնել
իր ճիշդ դիրքին վրայ:
Աւելի պարզ՝ հասնիլ արդարութեան,
Հայաստան եւ սփիւռքներ, պիտի գա՞յ պահը, որ
կոյրերը դադրին կոյր ըլլալէ եւ բարձակոչ ըսեն,
Հանս Անտերսընի մանուկին պէս, որ թագաւորը
մերկ է Այն ատեն կը մտնենք իսկ վերականգնումի
ճիշդ հունը:
Օրինակ, պիտի գա՞յ օրը, երբ Հայաստանի մէջ
ձայներ բաձրանան ըսելու համար, թէ ի՞նչ բանի
համար են տասնեակներով կուսակցութիւնները,
որ կա՞ն տասնեակներով ծրագիրներ Հայաստանի
եւ հայ ժողվուրդի վերականգնման համար, թէ
անոնք անհատական եսերու պատուանդաններ
են, բեմի վրայ մնալու համար: Բնական մեծութեամբ,
եւ ոչ մասնակի հարցախոյզներու, ընտրութիւններու
արդիւնքով, տասնորդական կոտորակով հանրային կարծիք կը ներկայացնեն: Նոյնը նաեւ սփիւռք(ներ)ի պարագային, ուր միութիւններ կան որոնք
մէկ կամ քանի մը անհատներ կը խմբեն, պէտք է
ըսեն, թէ ի՞նչ կը ներկայացնեն, ի՞նչ ընելու եւ ի՞նչ
ըրած են:
Բայց այս ճշմարտութեան պահը մեզմէ իւրաքանչիւրը նախ ինք պիտի ապրի ինքնիրեն հետ եւ
ապա չլռէ, այն գիտակցութեամբ, որ յաջողութիւնը
իրմով պիտի գայ:
Իսկ իր դերին հաւատարիմ պարկեշտ մամուլը
եւ մտաւորականութիւնը այս հարցերը պէտք է որ
ուզեն հանրային կարծիքին ուշադրութեան յանձնել,
զայն լուսաբանել, քննադատութեամբ ցորենը
զատելով որոմէն:
Հետեւելով Ուինսթըն Չըրչըլի, կրնանք ըսել, որ
այս կարգի խօսքեր անհաճոյ են, բայց արդեօ՞ք
անոնք կենսական չեն մեր պատմութեան հանգուցային այս պահուն, Ալասքայէն Ուշուայա, Քամչաթքայէն Բարեյուսոյ Հրուանդան, հոն ուր հայեր կան:
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս Հանդիսաւոր Արարողութեամբ Կատարեց
Սկաուտական Նոր Եղանակի Բացումը
Տարեկան մեծ բանակումը եւ խարուկահանդէսը
մեծ յաջողութեամբ եւ փայլուն յիշատակներով աւարտելէ ետք, Շաբաթ, 13 Հոկտեմբեր 2018ի յետմիջօրէին, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս մասնաճիւղը,
վերանորոգ եռանդով եւ ծրագիրներով, հանդիսաւորապէս կատարեց սկաուտական նոր տարեշըրջանին բացումը:
Հոծ բազմութիւն մը գրաւած էր ՀԲԸՄի Տեմիրճեան կեդրոնի բացօթեայ մարզադաշտին թրիւպիւնը, որոնց մէջ՝ Լիբանանի մէջ Հայաստանի
Հանրապետութեան հիւպատոս Լէոնարտ Ապաճեան, արժանապատիւ տէր Ղեւոնդ քահանայ
Լոշխաճեան, ՀԵԸի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ անդամներ, ՀԲԸՄի
վարիչ տնօրէնուհի Անիթա Լիպիար, Սքութ տիւ
Լիպանի
Լեռնալիբանանի
շրջանի քոմիսէր
Ռամզի Ռայէս, Էքլերէոզ տիւ Լիպանի նախագահ
Զէյնա Քֆուրի, Էքլերէոզ տիւ Լիպանի քոմիսէր
Փերուզ Թիւթիւնճեան, ՀԵԸի վեթերան սկաուտներու վարչութեան ատենապետուհի Մայտա Քիւրեճեան, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի Գործադիր
Մարմինի ատենապետ Գրիգոր Քեշիշեան, ՀԵԸ
Անդրանիկ Սեւանի Գործադիր Մարմինի ատենապետ տոքթ. Վարուժան Մարկոսեան եւ զոյգ վարչութիւններ, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի ծնողաց
եւ մայրերու վարչութեանց անդամուհիներ, ՀԵԸի
զանազան վարչութիւններու անդամ-անդամուհիներ, միութենականներ եւ ծնողներ:

Նախքան բացման հանդիսութիւնը, տեղի ունեցաւ փոխանցման արարողակարգ. 11 թիթեռներ
մուտք գործեցին արծուիկներու եւ գայլիկներու ընտանիքը: Ութը՝ արծուիկ, երեքը՝ գայլիկ: 11 արծուիկներ
անցան արենուշներու կարգը: 11 արենուշներ դարձան քառավել: 5 գայլիկներ միացան սկաուտներու
ընտանիքին, 17 սկաուտներ՝ երէց:
Փոխանցման եւ խմբանկարի արարողակարգէն
ետք, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս սկաուտական շարժումը, ՀԵԸ Անդրանիկ փողերախումբի գլխաւորութեամբ, ՀԲԸՄի Կարմիրեան վարժարանէն, Հայաստանի, Լիբանանի, ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի դրօշներով,
տողանցելով մուտք գործեց ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
կեդրոնի շրջափակը: Սկաուտական իւրաքանչիւր
խմբակ գրաւեց իր դիրքը:
Հայաստանի Լիբանանի, ՀԲԸՄի եւ ՀԵԸի քայլերգներու յոտնկայս ունկնդրութենէն ետք, Տիանա
Մելքոնեան եւ Աւետիս Տագէսեան բարի գալուստ
մաղթեցին ներկաներուն:
Իր սրտի խօսքին մէջ, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան շնորհաւորեց
ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի բեղուն գործունէութիւնը, բոլոր նոր խմբապետները, վեր առնելով
անոնց հաւաքական աշխատանքի ոգին, միաժամանակ մաղթելով, որ նոր խմբապետները պա-

տասխանատուութեան գիտակցութեամբ հետապնդեն
միութենական աշխատանքը, որպէսզի բազմապատկուին աւելի քան 380 անդամ-անդամուհի
հաշուող ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս սկաուտական
շարժումին շարքերը:

Երէցական փոխխմբապետ Սեւակ Հաճեքեան
(արաբերէն) բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն
եւ հիւրերուն:
Սքութ տիւ Լիպանի Լեռնալիբանանի շրջանի
քոմիսէր Ռամզի Ռայէսի եւ Էքլերէոզ տիւ Լիպանի
նախագահ Զէյնա Քֆուրի շեշտեցին սկաուտական
սկզբունքներուն կառչած մնալու ՀԵԸ Անդրանիկ
Անթիլիաս սկաուտական շարժումին նախանձախընդրութիւնը եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեցին ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիասի սկաուտական
շարժումին:
ՀԵԸի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետը, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի ատենապետը, Սքութ տիւ Լիպանի Լեռնալիբանանի շրջանի քոմիսէրը, Էքլերէոզ տիւ Լիպանի
նախագահը, Էքլերէոզ տիւ Լիպանի քոմիսէրը,
ՀԵԸի վեթերան սկաուտներու վարչութեան ատենապետուհին, սկաուտական վարչութեան ատենապետուհին հրաւիրուեցան խմբապետական շարք,
հովանաւորելու՝ խմբապետական փոխանցումները:
Եղբայր Եղիկ Աւետիքեան Սքութ տիւ Լիպանի
Լեռնալիբանանի
շրջանի ընդհանուր քոմիսէր
Ռամզի Ռայէսի ձեռամբ պաշտօնապէս ստանձնեց
սկաուտական ընդհանուր խմբապետի պաշտօնը:
Ներկաները մեծ ոգեւորութեամբ լսեցին եղբայր
Եղիա Աւետիքեանի նշանակման առիթով, Սքութ
տիւ Լիպանի շնորհաւորական նամակը: Այս
առիթով Էքլերէոզ տիւ Լիպանի նախագահ Զէյնա
Քֆուրի ընթերցեց շնորհաւորական նամակ մը:
Ապա եղբայր
Եղիկ Աւետիքեանի ձեռամբ,

Սերժ Քոճապապեան ստանձնեց սկաուտական
ընդհանուր խմբապետի պաշտօնը:
-Եղբայր Կարպիս Սերչեանի ձեռամբ, Ռաֆֆի
Խաչատուրեան ստանձնեց ընդհանուր երէցական
խմբապետի պաշտօնը:
-Քոյր Գարլա Աբրահամեան քառավելական
խմբապետութեան պաշտօնը յանձնեց Աբրահամեան Նաթալի Թաքաճեանին:
Խմբապետական փոխանցումներուն յաջորդեցին փոխխմբապետական փոխանցումները.
- Խմբապետուհի Քոյր Անժելա Այվազեան, Լոռի Քելեշեանին փոխանցեց արենուշներու փոխխըմբապետուհիի պաշտօնը:
- Գայլիկներու Աքելա Լէա Ինքնատիոսեան,
քոյր Մեղրի Տագէսեանին փոխանցեց գայլիկներու
փոխխմբապետուհիի պաշտօնը:
- Քոմիսէր Փերուզ Թիւթիւնճեան, քոյր Էմիլի
Մելքիսեթեանին յանձնեց արծուիկական փոխխըմբապետուհիի պաշտօնը:
-Խմբապետուհի Արաքս Չերչեան, թիթեռներու
փոխխմբապետուհիի պաշտօնը յանձնեց
քոյր
Սարին Քէշիշեանին:

ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս սկաուտական շարժումի ընդհանուր խմբապետ եղբայր Եղիկ Աւետիքեան քոյր Թալին Ինքնատիոսեանը պարգեւատրեց յատուկ յուշանուէրով մը՝ առ ի գնահատանք
անոր անսակարկ ծառայութիւններուն:
Ինչպէս ծանօթ է, ՀԵԸ Անդրանիկ-Անթիլիաս
սկաուտական շարժումի իւրաքանչիւր խումբ, 2018
տարեշրջանի մեծ բանակումին ընտրած էր իր
տիպար անդամ-անդամուհին: Հերթաբար, տիպար
անդամներ՝ Փետրօ Մելքոնեան (երէց), Տորին
Մարկոսեան (քառավել), Կարօ Նաճարեան (սկա-
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ԹՄՄի Լուրեր
Լոնտոնի ԹՄՄը Նշեց Երեւանի Հիմնադրման
2800ամեակին
Լոնտոնի «Քոփթորն Թարա» հիւրանոցին մէջ
Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմինի (Tekeyan
Trust) եւ Թէքէեան Մշակութային Միութեան կազմակերպութեամբ կայացաւ մեծաշուք հանդիսութիւն՝ նուիրուած Երեւանի հիմնադրման 2800
ամեակին: Միջոցառումին ներկայ էին Միացեալ
Թագաւորութեան մէջ Հայաստանի դեսպանութեան
խորհրդական Տիգրան Գալստեանը, Մեծ Բրիտանիոյ եւ Իռլանտայի հայոց թեմի հայրապետական
պատուիրակ եւ առաջնորդ Տ. Յովակիմ եպիսկոպոս
Մանուկեանը, Հայր Շնորհք Բագհդասարեանը,
հասարակական-քաղաքական, մշակութային գործիչներ, հայ համայնքի բազմաթիւ ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ բրիտանացի բարեկամներ:
Ձեռնարկը մեկնարկեց Հայաստանի եւ Երեւան
քաղաքի օրհներգերով, որմէ ետք հիւրերը մէկ
վայրկեան լռութեամբ յարգեցին աշխարհահռչակ
երաժիշտ, շանսոնիէ, մեծ արուեստագէտ, հայ ազգի մեծ զաւակ Շառլ Ազնաւուրի յիշատակը: Հնչեց
«Տէր ողորմեա» հայ հոգեւոր երգը՝ կատարմամբ
մեցցօ-սոփրանօ Անայիս Հեղոյեանի:

Այնուհետեւ ելոյթով հանդէս եկաւ Լոնտոնի
Թէքէեան խնամակալ մարմինի պատուաւոր քարտուղար, Լոնտոնի «Կոմիտաս» կամերային երգչախումբի նախագահ եւ Երեւանի «Թէքէեան կեդրոն»
հիմնադրամի նախագահ Վարդան Ուզունեանը:
Շնորհաւորելով համայն աշխարհի հայութիւնը սիրելի մայրաքաղաքի ծննդեան 2800ամեակի առթիւ՝
ան յատկանշեց հազարամեակներու պատմութիւն
ունեցող քաղաքի կայուն զարգացման ուղին: Ան
նաեւ կարեւորեց հայկական մշակութային արժէքներու պահպանման ու տարածման անհրաժեշտութիւնը. «Քանի դեռ մենք կը պահպանենք մեր
մշակութային ժառանգութիւնը, մեր հաւատքը
դէպի Հայ առաքելական եկեղեցին, սէրը հայոց
լեզուի, Հայաստանի ու Արցախի հանդէպ, մեր
ազգը կը շարունակէ բարգաւաճիլ, իսկ Երեւանը
միշտ կ'ըլլայ մեր միասնութեան, մեր հզօրութեան
գրաւականը»:
Միացեալ Թագաւորութեան մէջ Հայաստանի
դեսպանութեան խորհրդական Տիգրան Գալստեանը, ջերմ շնորհաւորանքներ յղելով քաղաքամայր

Երեւանի հիմնադրման յոբելենական տարեդարձին
առթիւ, իր խօսքին մէջ նշեց. «Երեւանը հայ ժողովուրդի բազմադարեայ պատմութեան կենդանի
վկաներէն է: Այն կենսակերպ է՝ իր պատմութեամբ,
մշակութային հարուստ կեանքով, ճարտարագիտական որոյն ոճով. կրթութեան ու գիտութեան,
արուեստի ու գրականութեան կեդրոն է: Մենք
հպարտ ենք «Երեւան դարձած Էրեբունի»ով, ուստի
պէտք է նաեւ հոգանք, որպէսզի Հայաստանի սրտին մէջ բաբախող մեր հարազատ քաղաքը
տարուէ-տարի աւելի բարգաւաճի ու զարգանայ»:
Հիւրերը ողջունեց ու շնորհաւորեց նաեւ Լոնտոնի Թէքէեան մշակութային միութեան նախագահ
դոկտոր Կարէն Արեւեանը, որ կոչ ըրաւ աշխարհասփիւռ հայերուն սատար կանգնելու հայրենիքին,
հայրենասիրութեամբ ու նուիրուածութեամբ պահպանելու եւ շէնցնելու Երեւանը, որպէսզի սերունդներուն կարելի ըլլայ փոխանցել բարեկարգ,
ապահով, մաքուր ու գեղեցիկ քաղաք:

Տօնական ձեռնարկը շարունակուեցաւ մշակութային ծրագիրով՝ հայկական երաժշտութեամբ,
երգով ու պարով: Տպաւորիչ ելոյթներով հանդէս
եկան երգիչներ Անայիս Հեղոյեանը, Գրիգոր Նաճարեանը, Զուարթ Կարէեանը, Ցուզել Մանուչարովան, Ֆէյրուզ Թորոսեանը, ջութակահար Անժելա
Նաճարեանը, քլարնեթահար Փոլ Էվերնտենը,
դաշնակահար Սան Չանկը, ինչպէս նաեւ Լոնտոնի
Թէքէեան խնամակալ մարմինի «Կոմիտաս» կամերային երգչախումբը՝ խմբավար Գրիգոր Նաճարեանի գլխաւորութեամբ: Հանդիսաւոր երեկոյի
ընթացքին հնչեցին հայ երաժշտահարներու՝ Կոմի-

¾ç 05

Լիբանանահայ
Կեանք
ՀԵԸ ԱնդրանիկԱնթիլիաս Հանդիսաւոր
Արարողութեամբ
Կատարեց Սկաուտական
Նոր Եղանակի Բացումը
¾ç 04
ուտ), Ալիք ահարոնեան (արենուշ), Հրաչ Կեպենլեան (գայլիկ), Տալիա Թօփուշեան (արծուիկ), Շանէլ
Սուէյտի (թիթեռ) հրաւիրուեցան վար առնելու
հանդիսութեան կայմին վրայ ծածանող դրօշակները:
Փոխանցումներու կարգը աւարտելէ ետք, ՀԵԸի
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն
Չերչեան յատուկ շնորհաւորեց ՀԵԸ ԱնդրանիկԱնթիլիասի սկաուտական շարժումի նորանշանակ
բոլոր խմբապետ-խմբապետուհիները, փոխխմբապետ- խմբապետուհիները, ի մասնաւորի ընդհանուր խմբապետ եղբայր Եղիկ Աւետիքեանը, իբրեւ
տիպար երիտասարդ, անհատ եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸի
նուիրեալ ընտանիքի զաւակ, անոր մաղթելով
նորանոր յաջողութիւններ:
Բացման հանդիսութեան եզրափակիչ խօսքը
արտասանեց արժանապատիւ Տէր Ղեւոնդ քահանայ Լոշխաճեանը: Ան տէրունական աղօթքով
օրհնեց սկաուտական նոր տարեշրջանը, մաղթելով
նորանոր յաջողութիւններ:
Հանդիսութեան աւարտին ներկաները հրաւիրւեցան ճաշակելու ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիասի
տիկնանց վարչութեան կոկիկ հիւրասիրութիւնը:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
տասի, Արամ Խաչատրեանի, Արմէն Տիգրանեանի,
Ռոպերթ Պետրոսեանի եւ այլոց գործերէն: Համերգային մասը եզրափակուեցաւ Լոնտոնի «Ախթամար» պարային համոյթի ելոյթներով /գեղարուեստական ղեկավար՝ Արսէն Զաքարեան/:

Տօնական ճաշկերոյթի ընթացքին ցուցադրուեցաւ բեմադրիչ Արտակ Աւտալեանի՝ 2014 թուականին նկարահանած «Հռոմէն աւելի հին մայրաքաղաքը» փաստավաւերագրական ֆիլմը, որ կը
ներկայացնէ Երեւան քաղաքի պատմութիւնը՝ սկսած
հնագոյն ժամանակներէն՝ իր հիմնադրումէն, մինչեւ 21րդ դար:
Հանդիսաւոր ձեռնարկը աւարտեցաւ Տ. Յովակիմ եպիսկոպոսի շնորհաւորական խօսքով եւ
օրհնութեամբ: Հոգեւորականը նաեւ բարձր գնահատանքի արժանացուց Լոնտոնի Թէքէեան կառոյցներու ազգանուէր գործունէութիւնը եւ մաղթեց
նորանոր յաջողութիւններ ու ձեռքբերումներ հայապահպանութեան դժուարին գործին մէջ:
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¾ç 06

Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Æñ å³Ûáõë³ÏÇÝ Ù¿ç É»óáõó éáõÙµÇÝ å³ïñáÛ·Ý»ñÝ áõ ½³Ý³½³Ý Ù³ë»ñÁ »õ ÇÙ Ó»éùë
ïáõ³õ Ñ³Û Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ Ù»Í³¹Çñ ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ
áÉáñáõ³Í Ï³åáóÁ: Î³Ù³óáõÏ ÙÁ Ù»Ýù ëåñ¹»ó³Ýù µ³Ï¿Ý ¹¿åÇ ÷áÕáó, ³é³Ýó ÝßÙ³ñáõ»Éáõ:
ØÇÝã ³Û¹, Ù»ÍÙ³Ûñë ÏÁ ï³ÝÇÝ µ³°Ýïª
ï³Ýç»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ Ëáëïáí³ÝÇ ½³õÏÇÝ
ï»ÕÁ »õ ½¿Ýù»ñáõÝ Ã³ùëïáóÁ: ´³ÝïÇÝ Ù¿ç
³ÝûÃÇ Í³ñ³õ, ÏÁ ã³ñã³ñ»Ý, ÏÁ Í»Í»Ý Áë»Éáí
Ã¿ª §Û³ÛïÝ¿° ïÕáõ¹ ï»ÕÁ »õ Û³ÝÓÝ¿° ïÕáõ¹
½¿Ýù»ñáõÝ å³Ñ»ëïÁ...¦: Ø»ÍÙ³Ûñëª ù³°ç ÏÇÝ,
³Ýí³Ëûñ¿Ý ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿. §ïÕáõë ï»ÕÁ
ã»Ù ·Çï»ñ »õ á°ã ³É ½¿Ýù»ñ¿Ý áõ éáõÙµ»ñ¿Ý
Éáõñ áõÝÇÙ: Î³é³í³ñáõÃ»³Ý Ó»éù»ñÁ »ñÏ³ñ
»Ý, »Ã¿ ïÕ³ë Û³Ýó³õáñ ¿ª ÃáÕ µéÝ¿° »õ ÃáÕ
å³ïÅ¿°¦:
î³ëÝ»õÙ¿Ï ûñ ß³ñáõÝ³Ï Í»Í »õ ï³Ýç³ÝùÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ, Ù»Í³Ù»Í ÃÇõñù»ñáõ ÙÇçÝáñ¹áõÃ»³Ùµ Ù»ÍÙ³Ûñë Ï'³½³ïÇ, Í»ÍÇ »õ ³ÝûÃáõÃ»³Ý ï³Ï ÁÝÏ×áõ³Í ïáõÝ Ïáõ·³Û:
ØÇç³ÝÏ»³É åÇïÇ å³ïÙ»Ù å³ïÙáõÃÇõÝ
ÙÁ, áñ óáÛó Ïáõ ï³Û Ã¿ µ³ñÇùÁ ãÇ ÏáñëáõÇñ
»ñµ»°ù, áõß Ï³Ù Ï³ÝáõË ÏÁ ÷áË³ñÇÝáõÇ »õ ÏÁ
Ñ³ïáõóáõÇ:
ÆÝãå¿ë Ý³Ë³å¿ë å³ïÙ»óÇ, Ù»ñ í³ñÇ
³Û·ÇÝ ë³ÑÙ³Ý³ÏÇó ¿ñ ÃÇõñù»ñáõÝ ³Û·ÇÝ»ñáõÝ: ÖÇßï å³ïÏÇó ³Û·ÇÇÝ ï¿ñÁª Õ³É¿ÉÇ
(µ»ñ¹³å³Ñ) ²ÑÙ¿ï ³Õ³Ý, Ù¿Ï Ñ³ïÇÏ ½³õ³Ï
ÙÁ áõÝÇ »Õ»ñª Øáõëï³ý³ ³ÝáõÝáí, áñ ù»éÇÇë
ï³ñ»ÏÇó »õ ÁÝÏ»ñ »Õ³Í ¿: ä»ÝÕ³½ÇÇ å³ï»ñ³½ÙÇÝ, Øáõëï³ý³Ý ½ÇÝáõáñ ÏÁ ï³ÝÇÝ »õ
»ñÃ³É¿Ý Û»ïáÛ, Ù¿Û ÙÁÝ ³É Éáõñ ãÇ ·³ñ ï³ñÇÝ»ñáí: Ê»Õ×»ñÁª ¿ñÇÏ-ÏÝÇÏ ³Ýû·Ý³Ï³¯Ý,
ÙÇßï Ïáõ É³Ý áõ Ï'áÕµ³Ý: ¶³ñÝ³Ý, ³Û·ÇÝ»ñÁ
µ³Ñ»Éáõ, Ñûï»Éáõ »õÝ.Ç ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ,
»ñµ Ù»ñ ³Û·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ùß³Ï ÏÁ í³ñÓ¿
ù»éÇë, ÝáÛÝ ³ï»Ý ¹ñ³óÇÇÝ ³Û·ÇÇÝ ³É áñå¿ë
Çñ ³Û·ÇÝª å¿ïù »Õ³Í ËÝ³ÙùÁ ÏÁ ï³Í¿:
Ê»Õ×»ñÁ áõï»Éáõ Ñ³ó ãáõÝÇ¯Ý, ÇÝãå¿±ë Ùï³Í»Ý ³Û·ÇÇÝ Ù³ëÇÝ: ºñµ ³Ù³éÁ ³Û·Ç Ï'»ÉÉ»Ý,
ÏÁ Ý³ÛÇÝ áñ Çñ»Ýó ³Û·ÇÝ ³É Ù»ñ ³Û·ÇÇÝ å¿ë
ËÝ³Ùáõ³Í ¿, ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ý áñ ù»éÇë ¿ å¿ïù
»Õ³ÍÁ ÁÝáÕÁ, Ïáõ ·³Ý »õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ý ù»éÇÇë: ø»éÇë Çñ»Ýó µ³õ³Ï³Ý ¹ñ³Ù
Ïáõ ï³Û Áë»Éáí Ã¿ª §Øáõëï³ý³Ý ÇÙ »Õµ³Ûñë
¿ñ »õ »ë ³É Ó»ñ Ù¿Ï ½³õ³ÏÝ »Ù, ã»Ù áõ½»ñ áñ
Ãßáõ³é ÙÝ³ù, ÙÇ°ßï åÇïÇ û·Ý»Ù Ó»½Ç¦: ²Ûñ
áõ ÏÇÝ É³Éáí, Ï'ûñÑÝ»Ý ù»éÇë: ø»éÇë ï»õ³å¿ë
ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Çñ ËáëïáõÙÁ, ³Ù¿Ý ÇÝãáí û·Ý»Éáí
³ÝáÝó: î³ñÇÝ»ñ Ï'³ÝóÝÇÝ, ³ÛÉ»õë ÛáÛë»ñÝÇÝ
ÏÁ Ïïñ»Ý... ë»õ»ñ ÏÁ Ñ³·ÝÇ¯Ý... Ù¿Û ÙÁÝ ³É
Øáõëï³ý³Û¿Ý Ý³Ù³Ï ÙÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ ù»éÇÇë
Áë»Éáí Ã¿ª §ì³Ñ³°Ý, »Õµ³¯Ûñë... »ë á¯Õç »Ù,
µ³Ûó ¹ñ³Ù ãáõÝÇÙ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ... »Ã¿ ÇÝÍÇ
û·Ý»ë åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Ù í»ñ³¹³éÝ³É ïáõ¯Ý...¦:
ø»éÇë ³ÝÙÇç³å¿ë ¹ñ³Ù ÏÁ ÕñÏ¿ ³Ýáñ
·ïÝáõ³Í í³ÛñÁ: Øáõëï³ý³Ý áÕç ³éáÕç ÏÁ
¹³éÝ³Û ïáõÝ, µ³Ûóª áõÕÕ³ÏÇ ù»éÇÇë ïáõÝÁ:
Î'áÕç³·áõñáõÇÝ, Ï'áõñ³Ë³Ý³Ý, µ³Ûó »Ã¿
ÍÝáÕùÇÝ ³Ûë ³õ»ïÇëÁ ïñáõÇ Ù¿Ï¿ÝÇÙ¿Ï, ·áõó¿
áõñ³ËáõÃ»Ý¿Ý
Û³ÝÏ³ñÍ³Ù³Ñ
¹³éÝ³Ý:
àõñ»ÙÝ, Ù»ÍÙ³Ûñë Ï'»ÉÉ¿ Ï'»ñÃ³Û Õ³É¿ÉÇÝ»ñáõÝ

ïáõÝÁ:
- ú¯Ñ, êÇÙ³ ù³ïÁÝ Ñá°ß Ï»ÉïÇÝ, µ³ñÇ »Ï³ñ
Ñ³½³ñ µ³ñáí:
øÇã í»ñçÁ Ù»ÍÙ³Ûñë Ï'Áë¿ Ã¿ §ì³Ñ³ÝÁ
Ý³Ù³Ï ÙÁ ëï³ó»ñ ¿ Ù¿Ï ÁÝÏ»ñáçÙ¿Ý, ³Û¹
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ù³ÝÇ ÙÁ µ³Ý»ñ Ï³Ý »Õ»ñ,
Øáõëï³ý³ÛÇÝ Ù³ëÇÝ ³É ù³ÝÇ ÙÁ µ³Ý»ñ Ï³Ý
»Õ»ñ, Áë³õ ÇÝÍÇ Ã¿, Ó»½Ç Ù»ñ ïáõÝÁ Ï³Ýã»Ù
áñ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ï³Û¦: ²Ûñ »õ ÏÇÝ ÏÁ ëÏëÇÝ
É³É, ³ñ¹»ûù Øáõëï³ý³Ý Çñ³±õ áÕç ¿...:
Ð³å×»å ÏÁ Ñ³·áõÇÝ, Ù»ÍÙûñë Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
ïáõÝ Ïáõ ·³Ý: ºñµ ³ÝáÝó ·³ÉÁ ÏÁ ï»ëÝ¿
ù»éÇëª Øáõëï³ý³Ý ùáíÇ ë»Ý»³ÏÁ ÏÁ
ÙïóÝ¿...:
- ´³ñÇ »Ï³ù ²ÑÙ¿ï ³Õ³, µ³ñÇ »Ï³ù,
Ñ³××³ ëÇÃïÇ,- Áë»Éáí ÏÁ Ýëï»óÝ¿ ÑÇõñ»ñÁ »õ
Ï'Áë¿,- ÁÝÏ»ñáçÙ¿ë Ý³Ù³Ï ÙÁ ³éÇ »õ ·ñ³Í ¿
áñ Øáõëï³ý³Ý áÕç ¿ »Õ»ñ, Ùûï ³ï»Ý¿Ý
²ëïáõÍáÛ û·ÝáõÃ»³Ùµ Ñáë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ
×³Ù÷³Û »É³Í ¿... Ùûï ³ï»Ý¿Ý Ñáë åÇïÇ ÁÉÉ³Û »Õ»ñ: ¾ñÇÏ-ÏÝÇÏ Ó»éù»ñÝÇÝ »ñÏÇÝù ï³ñ³Í³Íª §î¿ñ ²ëïáõ³Í, ³ñ¹»ûù áÕç åÇïÇ
ï»ëÝ»±Ýù ½ÇÝù¦, Ï'Áë»Ý áõ Ó»éù»ñÝÇÝ Çñ³ñáõ
ÏÁ ùë»Ý:
- ¾Ñ,- Ï'Áë¿ ù»éÇë,- ²ëïáõÍáÛ ùáí ³Ù¿Ý ÇÝã
ß³¯ï Ï³Û: ²ëïáõ³Í ³Ù¿Ý³Ï³ñáÕ ¿ »õ »ë Ù»Í
ÛáÛë áõÝÇÙ áñ ß³ï Ùûï ³ï»Ý¿Ý ½Çñ³ñ ï»ëÝ»Ýù:
- º³ñ³å, »³ñ³å,- Ï'Áë»Ý ¿ñÇÏ ÏÝÇÏ:
- Þ³ï Ùûï ³ï»Ý¿Ý ½Çñ³ñ ï»ëÝ»Éáí »õ
áõñ³Ë³Ý³Ýù,- Áë»Éáí ù»éÇë ùáíÇ ë»Ý»³ÏÇÝ
¹áõéÁ µ³Ý³Éáí Øáõëï³ý³ÛÇÝ Ó»éù¿Ý µéÝ³Í,
Ý»ñë ÏÁ ÙïóÝ¿...: Úáõ½Ç¯ã ï»ë³ñ³Ý ÙÁ:
î³ñÇÝ»ñáí Ù»é³Í Ï³ñÍáõ³Í ½³õ³ÏÝÇÝ á¯Õç
³éáÕç ·ÇñÏ»ñáõÝ Ù¿¯ç... ÏÁ Ñ³ÙµáõñáõÇÝ áõ
Ïáõ É³Ý ³Ý¹³¹³ñ »õ ³å³ª Ù³ÛñÁ ¹³éÝ³Éáí
Øáõëï³ý³ÛÇÝ Ï'Áë¿. §½³õ³¯Ïë... Ï³°Ãë Ñ»É³É
ã»Ù ÁÝ»ñ »Ã¿ ³ëáÝó á»õ¿ Å³Ù³Ý³Ï ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ Ï³Ù Ý»ÕáõÃÇõÝ å³ï³ÑÇª ãÑ³ëÝÇë:
Ø»ñ ß³ï ÙÁ Ñ³ñáõëï ÃÇõñù ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ,
Ù»ñ »ñ»°ëÝ ³Ý·³Ù ãÝ³Û»ó³Ý, µ³Ûó ùáõ
»ñÃ³É¿¹ Çí»ñ Ù»½Ç ³Ù¿Ý û·ÝáõÃÇõÝ ÁñÇÝ »õ
Ù»°Ýù ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³ áñ Ï'³åñÇ¯Ýù... ³ëáÝó
ßÝáñÑÇõÝ ¿ áñ Ï'³åñÇÝù: ¸³ñÓ»³É Ï'Áë»Ùª
Ï³Ãë Ñ»É³É ã»Ù ÁÝ»ñ Øáõëï³ý³¦:
Ú»ï³·³ÛÇÝ, Ýá°ÛÝ Øáõëï³ý³Ý ÏÁ ¹³éÝ³Û
Î»ë³ñÇáÛ í³ÉÇÇÝ ·ñ³·ÇñÁ, µ³Ûó ï»Õ»³Ï ã¿°
áñ Ù»ÍÙ³Ûñë µ³ÝïÇÝ Ù¿ç ûñ»ñ¿ Çí»ñ ÏÁ
ïáõ³ÛïÇ¯: ºñµ í»ñçÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ÉáõñÁ
³Ï³ÝçÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ, ³ÝÛ³å³Õ µ³Ýï ·³Éáí
Ù»ÍÙûñë áïùÁ Ï'ÇÛÝ³Û, Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁ ËÝ¹ñ¿
»õ µ³Ýï¿Ý Ñ³Ý»Éáí, ïáõÝ ÏÁ í»ñ³¹³ñÓÝ¿
½ÇÝù »õ ³Û¹å¿ëáí µ³ñÇùÇÝ ÷áË³ñ¿Ý µ³ñÇùª
ÏÁ Ñ³ïáõó³Ý¿ ³Ýó»³ÉÇÝ å³ñïùÁ:
[î»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝ »õ ³ùëáñ]
²ÛÉ»õë ³Ýï³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³Í ¿ñ ³åñÇ¯ÉÁ...
»ñÏñÇÝ Ù¿ç: ²ñ¹¿Ý ³Ûñ Ù³ñ¹ÇÏÁ µ³Ýï»ñáõÝ
Ù¿ç ³Ý³ë»ÉÇ ï³Ýç³ÝùÝ»ñáí ÏÁ Ý³Ñ³ï³Ïõ¿Ç¯Ý... »õ Ï³Ë³Õ³ÝÝ»ñÁ... ß³ñáõÝ³Ï ³ÝÙ»ÕÝ»ñáõÝ ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ÏÁ ×û×¿Ç¯Ý... Ç Ññ×áõ³Ýù
ÃÇõñù»ñáõÝ »õ ëñïÇ ÙáñÙáù Ñ³Û»ñáõÝ...: êÏë³Í
¿ñ ³ùëá¯ñÁ... ÙáõÝ»ïÇÏÁ Ã³Õ»ñÁ åïï»Éáí ÏÁ
·áé³ñ Ã¿ª ³ÛëÇÝã Ã³ÕÇÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ ³éïáõÝ,
ÙáõÃÝáõÉáõëÇÝ ×³Ù÷³Û åÇïÇ »ÉÉ»°Ý ³ÝÛ³å³Õ,
áõß³óáÕÝ»ñÁ åÇïÇ µ³Ýï³ñÏáõÇÝ, áñ»õ¿

³é³ñÏ³Û Í³Ë»ÉÁ ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿, Ç°Ýã áñ ÏñÝ³ù
ï³ÝÇÉ Ñ»ï»ñÝÇ¹ª ³ÝáÝù ï³Ý»Éáõ Çñ³õáõÝù
ÙÇ³ÛÝ áõÝÇù, ïáõÝ»ñÁ åÇïÇ ÏÝùáõÇÝ, »ñµ
í»ñ³¹³éÝ³ù... ³ÝáÝó ï¿ñ ÏÁ ¹³éÝ³ù...:
î³Ï³õÇÝ Ù»ñ Ã³ÕÇÝ Ï³ñ·Á ã¿ñ »Ï³Í. Ù»Ýù
Éáõñ ïáõÇÝù ë»õùÇ¿Ã Ù»ÙáõñÇÝ áñ Ù»Ýù ùáíÇ
Ã³ÕÇÝ Ñ»ï ×³Ù÷³Û åÇïÇ »ÉÉ»Ýù..., áñå¿ë½Ç
³½³ïÇÝù ³°Û¹ Ññ¿ß ÷Ç× ØÇÑñ³Ý Áëáõ³Í
ëñÇÏ³ÛÇÝ Ó»éù¿Ý, ù³ÝÇ áñ ³Ý¹³¹³ñ Ù»ÍÙûñë
áõ Ù»ñ ïáõÝ»ñÁ Ëáõ½³ñÏáõÃ»³Ý Ï'»ÝÃ³ñÏ»Ý,
Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ý»ñ»õáÛÃ »Õ³Í
ù»éÇë... ì³Ñ³ÝÁ, áñáõÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ »Õ³Í ¿ÇÝ
³é³çÇÝ Ï³Ë³Õ³Ý µ³ñÓñ³óáÕ »ñ»õ»ÉÇÝ»ñÝ
áõ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å»ï»ñÁ: ØÇÝã¹»é Ç°ÝùÁ
³Ý»ñ»õáÛÃ »õ ³Ý·ï³Ý»ÉÇ ÏÁ ÙÝ³ñ ³Ý¹³¹ñáõÙ
÷ÝïéïáõùÝ»ñ¿Ý:
[²ùëáñ]
àõñ»ÙÝ ÏÁ ëÏëÇÙ ¹¿åÇ... ³ùëá¯ñ... ¹¿åÇ
¶áÕ·áÃ³¯... ¹¿åÇ ï³é³å³¯Ýù... ¹¿åÇ ó»ÕÇë
Ù³ñïÇñáë³óáõÙÁ ù³ÉáÕ... ë»õ³·áÛÝ ¿ç»ñáõ¯Ý... á°ã Ã¿ »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý, ³ÛÉª Çñ³Ï³°Ý
³Û¹ ï³é³å³ÝùÝ»ñ¿Ý, ç³ñ¹»ñ¿Ý ÙÇÝ³°Ï í»ñ³åñáÕ íÏ³°Ý, ·ñÇ ³éÝ»É ³Û¹ µáÉá¯ñ ¹¿åù»ñÝ
áõ Ý³Ñ³ï³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝçÝç»ÉÇ ÏÁ
ÙÝ³Ý ÙïùÇë »õ ³ãù»ñáõë ³é³°ç »õ »Ã¿ ÝáÛÝÇëÏ
Ñ³½³¯ñ ï³ñÇ ³É Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Ù, ¹³ñÓ»³É
åÇïÇ ÙÝ³Ý ³Û¹ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÝ áõ å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ½³ñÑáõñ»ÉÇ¯, ³ÝçÝç»ÉÇ... ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ¯...:
Ð³Ûñë í³ñÓ»ó »ûÃÁ ¿ß»ñ, áñáÝó íñ³Ý
µ»éóÝ»Éáí »õ Ñ»ÍÝ»Éáí Ý³»õ ÙÇÝã»õ î³ñëáÝ
(Â»ñëáõë) åÇïÇ ×³Ù÷áñ¹¿ÇÝù: Ø»ÍÙ³¯Ûñë,
Ù³¯Ûñë, Ñ³¯Ûñë »õ »ñÏáõ ùáÛñ»ñª Ù¿ÏÁ Ýáñ³ÍÇÝ
»õ »ñÏáõ »Õµ³Ûñ úÝÝÇÏÝ áõ »°ë...: ºñÏáõ çáñ»å³Ý áñáÝù Ù»°ñ Ñ³ßáõáÛÝ åÇïÇ Ï»ñ³Ïñáõ¿ÇÝ,
»õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ï»Ý¹³ÝÇÇÝ Ñ³Ù³ñ »ûÃÁ ûëÙ.
áëÏÇ Ï³ÝËÇÏ í×³ñ»Éáí, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõÝ
íñ³Ý µ»éóáõóÇÝù ³éûñ»³Û å¿ïù»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
³Ù¿Ý³Ï³ñ»õáñ »ÕáÕ ³é³ñÏ³Ý»ñ: ìñ³Ý ÙÁ,
»ñÏáõ Ï³å»ñï, »ñÏáõ ÁÝïÇñ ÷áùñ ·áñ·»ñ,
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñ, Ñ³·áõëï»Õ¿Ý »õ ×³Ù÷áõ å³ß³ñ, ÇõÕ, Ó³õ³ñ, ³ÉÇõñ, å³ÝÇñ, ³åáõËï,
ß³ù³ñ, Ã¿Û, Ù³ë ÙÁ ³Ù³Ý»Õ¿Ý, »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñë Ñ»ÍÝ»Éáí Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ íñ³Û ×³Ù÷³Û
»É³Ýù:
àëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ ãÃáÕáõóÇÝ áñ ï³Ý Ù¿ç
ß³Õáõ³Í ËÙáñÁ ÷áõéÁ ï³ÝÇÝù »÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: Ø»½ Ù»ñ ïáõÝ¿Ý ¹áõ°ñë ùß»Éáí, ¹éÝ»ñÁ
ÏÝù»óÇÝ... Ó»õ³Ï³Ýûñ¿Ý...: ÚáõÉÇëÇÝ...:
ØÝ³°ù µ³ñá¯í... îáõÝ... »õ ÍÝÝ¹³í³¯Ûñ...
ÙÝ³°ù µ³ñá¯í ...ëÇñ»ÉÇÝ»¯ñ... ÙÝ³°ù µ³ñá¯í...
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ, ¹åñáóÝ»¯ñ... ÙÝ³°ù µ³ñá¯í...
·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ Ù»ñ Ý³ËÝ»³¯ó... ÙÝ³°ù µ³ñá¯í... ³ÛÝ ³Ù¿Ý Ç°Ýã ÝáõÇñ³Ï³Ý, áñ Ù»½ Ï³å³Í-ß³Õ³Í ¿Çù Ù»ñ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñáõÝ ÑáÕÇÝ,
áñ Ù»°Ýù ³Ýå³ïÏ³éûñ¿°Ý ÏÁ Éù¿Ç¯Ýù... ³é³°Ýó
Ý³ËÁÝïñ»Éáõ ½¿Ý Ç Ó»éÇÝ Ñá°Ý, ³°Û¹ ÝáõÇñ³Ï³¯Ý, Ù»ñ Ý³ËÝ»³ó Ù»½Ç Å³é³Ý·³Í Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÑáÕÇÝ íñ³Û Ù»éÝ»Éáõ¯...: ÎÁ µéÝ¿ÇÝù ³ñóáõÝùÁ Ù»ñ ³ãù»ñáõÝ - ³ùëáñÇ-·³ÕÃ³Ï³ÝÇ
×³Ù÷³Ý... Ù³Ñáõ³¯Ý ×³Ù÷³¯Ý... Ë³Ûï³é³ÏáõÃ»³Ý ×³Ù÷³¯Ý... ³ÙûÃÇ »õ Ýáõ³ëï³óáõÙÇ
×³Ù÷³¯Ý...:

Þ³ñ. 10

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 25.10.2018

¾ç 07

Վարչապետի Լիբանանեան Այցի Կարեւորութիւնը

¾ç 02

ԱՐՄԷՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Հոկտեմբեր 20-21ը ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան աշխատանքային այց
կատարած է Լիբանանի Հանրապետութիւն, որուն
ծիրէն ներս հանդիպումներ ունեցած է ԼՀ
բարձրագոյն իշխանութեան ներկայացուցիչներուն՝
նախագահ Միշէլ Աունի, խորհրդարանի նախագահ
Նապիհ Պըրրիի, վարչապետ Սաատ Հարիրիի
հետ: Փաշինեան հանդիպումներ ունեցած է նաեւ
Լիբանանի հայ աւանդական կուսակցութիւններուն
(ՀՅԴ, ՍԴՀԿ եւ ՌԱԿ), հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն հետ, Անթիլիասի մէջ այցելած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսին, մասնակցած իր ձեռնադրման 50ամեակին նուիրուած
Սուրբ պատարագին, ինչպէս նաեւ եղած է Լիբանանի Հայկազեան համալսարանի եւ Զմմառի
պատրիարքական միաբանութեան մէջ, հանդիպած
է հայկական կրթական եւ հոգեւոր-մշակութային
կեդրոններու ներկայացուցիչներուն հետ:
Թէեւ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութեան Լիբանան այցի առաջնային առիթը
Արամ Ա. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսի ձեռնադըրման 50ամեակին նուիրուած միջոցառումներուն
մասնակցութիւնն էր, այսուհանդերձ, այցը բաւական յագեցած էր եւ ունէր քաղաքական ու խորհըրդանշական կարեւորութիւն:
Ընդհանուր առմամբ, Լիբանանի հետ Հայաստանի յարաբերութիւնները իրենց ձեւով եւ մակարդակով կը տարբերին ինչպէս մերձաւորարեւելեան,
այնպէս ալ, ընդհանրապէս, այլ դերակատարներու
հետ Երեւանի ունեցած յարաբերութիւններէն: Հայ
եւ լիբանանցի ժողովուրդներու՝ հազարամեակներու
պատմութիւն ունեցող աշխոյժ փոխառնչութիւններու
նորագոյն շրջափուլին՝ միջպետական յարաբերութիւններու հաստատման անցած 26 տարիներուն
ընթացքին, գրանցուած են շուրջ 3 տասնեակ փոխայցելութիւններ, ստորագրուած տարբեր ոլորտներու վերաբերեալ նոյնքան փաստաթուղթեր,
կողմերու միջեւ առկայ է լուրջ համագործակցութիւն
միջազգային տարաբնոյթ կառոյցներու ծիրէն ներս:
Միայն ընթացիկ տարուան ընթացքին 2 անգամ
Հայաստան այցելած է Լիբանանի նախագահը, 2
անգամ ալ Լիբանան՝ ՀՀ կառավարութեան ղեկավարներ Կարէն Կարապետեանը եւ Նիկոլ Փաշինեանը: Իրենց բովանդակութեամբ, սակայն, յարաբերութիւններու
քաղաքական,
մշակութային
բաղադրիչները անհամեմատելիօրէն կը գերազանցեն տնտեսականը: Վերջինս խթանելու միտուած
էր ընթացիկ Մարտ ամսուան ընթացքին նախկին
վարչապետ Կարապետեանի գլխաւորած բաւական
ներկայացուցչական պատուիրակութեան այցը եւ
բազմակողմանի հանդիպումները Լիբանանի մէջ:
Յարաբերութիւններու տնտեսական բաղադրիչը
խորացնելու կարեւորութիւնը շեշտեց նաեւ Փաշին-

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Եւ ԵՄի Միջեւ
Խորհրդարանական
Համագործակցութեան Պատմական
Նոր Փուլի Մեկնարկը Տրուած Է.
Արմէն Աշոտեան

եանը, յատկապէս Լիբանանի իր գործընկերոջ հետ
հանդիպումին: Աւելորդ չէ նշել նաեւ, որ Լիբանանը
միակ երկիրն է տարածաշրջանին մէջ, որ պաշտօնապէս ճանչցած է Հայոց ցեղասպանութիւնը,
իսկ Լիբանանի հարաւը՝ Իսրայէլի հետ սահմանին,
ՄԱԿի ԵՈՒՆԻՖԻԼ խաղաղապահ առաքելութեան
կը մասնակցի նաեւ Հայաստանը:
Վերոնշեալի լոյսին տակ, այսուհանդերձ, Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատարի՝ լիբանանեան այցի գնահատման տեսանկիւնէն աւելի
էական է անոր քաղաքական եւ խորհրդանշական
նշանակութիւնը: Նախ եւ առաջ, անկախ այցի
բովանդակութենէն եւ անոր իրականացման ոչ
այնքան բարենպաստ ժամանակահատուածէն,
կարեւոր էր Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
իշխանափոխութենէն ետք՝ «յեղափոխական շրջանին», մինչեւ նոր իշխանութեան լիարժէք ձեւաւորումը մերձաւորարեւելեան որեւէ ուղղութեամբ
այցի կազմակերպումը, քանի որ Հայաստանի նոր
իշխանութիւններու արտաքին քաղաքականութեան
այս ուղեգիծը համեմատաբար անգործունեայ էր:
Միւս կողմէ՝ վերոշարադրեալի լոյսին տակ, անգնահատելի կարեւորութիւն ունի Լիբանանի ընտրութիւնը, քանի որ մերձաւորարեւելեան այս փոքր
պետութիւնը իր անաչառ իւրայատկութիւններուն
շնորհիւ կ'ամփոփէ տարածաշրջանի ցեղադաւանական կազմի, աշխարհաքաղաքական շահերու համադրման եւ բախման ուրոյն խճապատկերը: Նոյն տրամաբանութիւնը առկայ է նաեւ
համահայկական հարթութեան վրայ: Որպէս երկրի
ղեկավար՝ Նիկոլ Փաշինեանի արտաքին այցերու
ծիրէն ներս հայ համայնքի հետ պարտադիր եւ
բովանդակային հանդիպումներու շարքին հայ
ժողովուրդի պատմութեան եւ ներկայի առումով
այս չափազանց կարեւոր տարածաշրջանի հայրենակիցներու հետ հանդիպումը խիստ կարեւոր էր:
Իսկ Լիբանանի մէջ հայկական ներկայութիւնը իր
հոգեւոր, մշակութային եւ քաղաքական նշանակութեամբ ու ազդեցութեամբ անհամեմատելի է
Սփիւռքի այլ համայնքներու հետ, որ արժանիօրէն
գնահատեց նաեւ Փաշինեանը Լիբանանի ղեկավարութեան եւ լիբանանահայութեան տարբեր
շերտերու հետ ունեցած հանդիպումներուն:
Այսպիսով, կարելի է փաստել՝ Լիբանան կատարած այցով Հայաստանի վարչապետի պաշտօնակատարը նաեւ հնարաւորինս ամփոփեց անցումային շրջանի արտաքին քաղաքական օրակարգը՝
այս ուղղութեամբ դնելով մեկնարկային անհրաժեշտ հիմքերը՝ արդէն յետընտրական Հայաստանի
կողմէ բազմակողմանի յարաբերութիւններ զարգացընելու համար:
«Արմէնփրէս»

Սթրասպուրկի մէջ ԵՄ-Հայաստան խորհրդարանական գործընկերութեան կոմիտէի համանախագահներ Արմէն Աշոտեանի եւ Սաճատ Քարիմի
նախագահութեամբ Հոկտեմբեր 24ին տեղի ունեցած է ԵՄ-Հայաստան խորհրդարանական գործընկերութեան կոմիտէի առաջին նիստը:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
Ազգային ժողովի հանրային կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, թէ նոր մակարդակի խորհրդարանական այս ձեւաչափը, որ նախատեսուած է
ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան համաձայնագիրով, կը փոխարինէ ԵՄՀայաստան համագործակցութեան յանձնաժողովի
ձեւաչափին եւ կոչուած է ամրապնդելու Եւրոպական
խորհրդարանի եւ ՀՀ Ազգային ժողովի միջեւ
փոխգործակցութիւնը:
Խորհրդարանական գործընկերութեան աւելի
ընդլայնուած ձեւաչափը Ազգային ժողովին կ'ընձեռէ հնարաւորութիւն մշակելու եւ կիրարկելու
անհրաժեշտ համակարգեր խորհրդարանական
վերահսկողութեան ուժեղացման, հասարակութեան
իրազեկման բարձրացման եւ ներգրաւուածութեան
համար:
Նիստին Արմէն Աշոտեան որպէս պատմական
իրադարձութիւն որակած է նոր ձեւաչափի մէջ
գործընկերութեան ծաւալման մեկնարկը՝ ընդգծելով, որ առկայ են բոլոր հիմքերը Եւրոպական
խորհրդարանի եւ ՀՀ Ազգային ժողովի միջեւ խորհըրդարանական գործընկերութեան ամրապընդման, ինչպէս նաեւ աւելի շօշափելի արդիւնքներ
արձանագրելու համար:
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Ուրախութիւն էր մեզի իմանալ, որ Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ
լիազօր դեսպան Սամուէլ Մկրտիչեանի եւ իր ազնուափայլ տիկնոջ զաւակը՝
Երեւանի Պետական Համալսարանի բնագիտութեան բաժնէն վկայեալ
Տիգրանը, Հայրենիքի մէջ հանդիսաւոր արարողութեան մը ընթացքին,
պատուոյ յիշատակութեամբ արժանացած է Տեղեկատուական Արհեստագիտութեան (Information Technology) Հայաստանի Հանրապետութեան
պետական կրթական մրցանակներու «Լաւագոյն Մագիստրոս» մրցանակը:
«Զարթօնք» միանալով Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան անձնակազմին մշտադալար ճանապարհ եւ նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթէ
Տիգրան Մկրտչեանին: Այս առիթով նաեւ ջերմագոյն շնորհաւորութիւններ
եւ բարեմաղթութիւններ մրցանակակիրին արդարօրէն հպարտ ծնողքին՝
մեր սիրելի դեսպանին եւ իր տիկնոջ՝ Տէր եւ Տիկին Սամուէլ եւ Իզապելլա
Մկրտչեաններուն ինչպէս նաեւ իրենց ընտանիքին բոլոր անդամներուն եւ
հարազատներուն:

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2018ի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 3ի թիւ 402-Ա
հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր
ունեցողներուն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումները մերժուած են.
19487, 19535, 19216, 19546, 19233, 19495, 19400, 19420, 19276,
19256, 19281, 19246, 18501, 19108, 19215
(շարունակելի)

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ,
որ ՀՀ նախագահի 2017ի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 13ի թիւ 767-Ա
հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր
ունեցողներուն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմումները մերժուած են.
17692,17161, 17441, 17713, 17858, 17738, 17673, 17653, 17442, 17443,
17640, 17740, 17687, 17742, 17821, 17758, 16844, 17674, 17787, 17513,
17435, 17585, 17571, 17368, 17583, 17774, 17294, 17991, 17415, 16891,
17800, 16414, 17981, 17829, 17830, 16755, 17841, 17558, 17907, 17632
(շարունակելի)
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