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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Շրջանային Èáõñ»ñ 

Պըրրի Կը յետաձգէ Օրէնսդրական Նիստը 
Մինչեւ Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը

Այսօրուան Հայաստանը Կը Շարժի Եւ  Կը 
Շարունակէ Շարժիլ Ճիշդ Ուղղութեամբ. 
Արմէն Սարգսեան

Իսթամպուլի Մէջ Միաժամանակ 3 Գործարան Այրած Է

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի որո-
շում կայացուց չգումարել օրէնսդրական նիստը 
այնպէս ինչպէս նախատեսուած էր՝ նախընտրելով 
սպասել նոր կառավարութեան կազմաւորման ի 
կատար ածումին, ինչ որ տակաւին կը մնայ ընթաց-
քի մէջ:

«Օրէնսդրական նիստի համար թուական նշա-
նակելը ամբողջապէս կապուած էր նոր կառավարու-
թեան կազմաւորման գործընթացին մէջ բեկում-
նային զարգացումներուն, ինչ որ, յոյսով ենք, պիտի 
գրանցուին յառաջիկայ մի քանի օրերու ընթաց-
քին»,- ըսաւ խորհրդարանի փոխնախագահ Էլի 
Ֆըրզլի:

Հարիրի Կը Վերսկսի Կառավարութեան 
Կազմաւորման Ուղղուած Աշխատանքները

 Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի, վերադառնալով Ռիատ կատարած այցէն, 
վերսկսաւ կառավարութեան կազմաւորման ուղղ-
ւած բանակցութիւններ վարել:

Վերադառնալէն ետք Հարիրի հանդիպում 
ունեցաւ ընկերային հարցերու եւ զբօսաշրջութեան 
նախարարի պաշտօնակատար Եուսեֆ Ֆենիանոսի 
հետ՝ քննարկելու Լիբանանի մէջ քաղաքական 
վերջին զարգացումները: Այս մասին կը հաղորդեն 
Հարիրիի գրասենեակէն:

Աշխատանքային այցով Զուիցերիոյ Համադաշ-
նութիւն գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան Ժընեւի մէջ հանդի-
պած է զուիցերահայ համայնքի ներկայացուցիչ-
ներուն հետ: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնու-
թեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, 
որ նախագահ Սարգսեան նշած է, թէ մենք ազգային 
նպատակներու իրագործման նոր փուլ կը մտնենք 
աշխարհի մէջ տեղի ունեցող տնտեսական եւ, 
յատկապէս, արդիւնաբերական ու արհեստագիտա-
կան շատ արագ զարգացումներու համապատկերին 
մէջ:

Կարեւորելով համազգային ներուժի համախըմ-
բումը համահայկական օրակարգի շուրջ՝ Հանրա-
պետութեան նախագահը ըսած է. «Մենք մի կարե-
ւոր առաւելութիւն ունենք՝ մեր փոքր պետութիւնն 
իրականում իրենից ներկայացնում է մի հսկայ 
ժողովրդի երազանքները, նպատակներն ու շահե-
րը։ Ձեր երեխաները, թոռները հպարտ պէտք է 
լինեն, որ իրենք հայ են, եւ պատկանում են փայլուն 
ժողովրդի, որն այս կեանքում ունի շատ մեծ 
առաքելութիւն ու նպատակ»:

«Մեր իրական ուժն ու հարստութիւնը մեր 
ժողովուրդն է»,- ըսած է նախագահ Սարգսեան եւ 
յաւելած. «Այսօրուայ Հայաստանը, որ նոր ու երի-
տասարդ Հայաստան է, շարժուում է, եւ յոյս ունեմ, 
կը շարունակի շարժուել ճիշդ ուղղութեամբ՝ ազա-
տութեան, մարդկային արժանապատուութեան 
ճանապարհով: Եկել է ժամանակը, որ իւրաքանչիւր 
հայ անպայման ներգրաւուած լինի իր երկրի 
գործերում՝ իւրաքանչիւրն իր տեղում, իր ուժերի 
ներածին չափով իր նպաստը բերելով հայրենանուէր 
ծրագրերի իրագործմանն ու հայրենիքի զարգաց-
մանը»:

Հանդիպումին անդրադարձ կատարուած է 
նաեւ Հայաստան-Սփիւռք կապերու ամրապնդման 
ու զանոնք նորովի զարգացնելուն, հայապահպա-
նութեան խնդիրներուն եւ Հայաստանի կեանքին 
մէջ արտերկրի մեր հայրենակիցներու՝ աւելի աշխոյժ 
ներգրաւման հնարաւորութիւններուն:

Իսթամպուլի Էսենիւրթ շրջանը գտնուող գոր-
ծարաններէն մէկուն մէջ մեծ հրդեհ բռնկած է: 

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, 
կը յայտնեն թրքական լրատուամիջոցները: 

Գործարանին մէջ բռնկուած հրդեհը տարածուած 
է յարակից միւս գործարաններուն վրայ: 

Էսենիւրթ շրջանի ղեկավար Ալի Մուրադ Ալթ-
ընթփէի փոխանցմամբ՝ հրդեհի հետեւանքով զո-
հեր չկան: 

Հրդեհը ի սկզբանէ բռնկուած է ներկատախ-
տակներու գործարանին մէջ, ապա տարածուած 
բլաստիկ շիշերու եւ մանածագործութեան գոր-
ծարաններուն վրայ: 

Հրդեհի վայրին մէջ կ'աշխատին Արտակարգ 
իրավիճակներու նախարարութեան հրշէջ ծառա-
յութեան աշխատակիցները:

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

Ներսէս Վարժապետեան (աւազանի անունը՝ 
Պօղոս Ստեփան Վարժապետեան, 28 Յունուար 
1837, Կոստանդնուպոլիս, 26 Հոկտեմբեր 1884, Կոս-
տանդնուպոլիս), եկեղեցական, հասարակական, 
քաղաքական գործիչ, Կոստանդնուպոլսոյ հայոց 
պատրիարք (1874):

Ուսումը ստացած է Խասգիւղի Ներսէսեան 
վարժարանին մէջ։ 1853էն զբաղած է ուսուցչութեամբ 
Ադրիանապոլսոյ, Տարսոնի եւ Նիկոմեդիոյ մէջ։ 
1862ին ձեռնադրուած է եպիսկոպոս։ Օգտուելով 
1877-78 թուականներու ռուս-թրքական պատերազ-
մէն ետք Հայկական հարցի արծարծման համար 
ստեղծուած նպաստաւոր պայմաններէն՝ Վարժա-
պետեան Թուրքիոյ մէջ 9 եպիսկոպոսներու անու-
նով խնդրագիր կը ներկայացնէ կայսր Ալեքսանտր 
IIին՝ Ռուսիայէն հայցելով արեւմտահայերու պաշտ-
պանութիւնը (Եւրոպական քրիստոնեաներու օրի-
նակով): Վարժապետեան մեծ եռանդ ներդրած է 
1878 թուականի Սան Սթեֆանոյի պայմանագրին 
մէջ արեւմտահայերու մասին յատուկ (16րդ) յօդուած 

մտցնելու եւ Հայկական հարցը Պեռլինի քոնկրեսին 
մէջ (1878) քննելու գործին մէջ, որուն համար ալ 
վեհաժողով ուղարկած է հայկական ազգային պատ-
ւիրակութիւն՝ Մկրտիչ Խրիմեանի գլխաւորութեամբ։ 
Վարած է շրջահայեաց քաղաքականութիւն Բարձ-
րագոյն դրան, Ռուսիոյ եւ Մեծ Բրիտանիոյ միջեւ 
անոնց բարեացակամ վերաբերմունքը հայկական 
հարցին մէջ շահելու ակնկալիքով։ 31 Մայիս 1879 
թուականին դիմած է եւրոպական երկիրներու ներ-
կայացուցիչներուն՝ նշելով Հայաստանի մէջ բարե-
նորոգումներ ընելու անհրաժեշտութիւնը՝ Պեռլինի 
դաշնագրի 61րդ յօդուածը գործադրելու համար, 
սակայն ապարդիւն։ Անպատասխան մնացած են 
նաեւ Բարձրագոյն դրան ներկայացուած բազմաթիւ 
յուշագիրերը։ 1884ին ընտրուած է Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս, սակայն առողջական ծանր վիճակին 
պատճառով հրաժարած է հոգեւոր առաջնորդի 
տիտղոսէն։ Հայաստանի ազատագրութեան ուղին 
Վարժապետեան համարած է հայութեան ազգա-
հաւաքումը, խաղաղ շինարարութիւնն ու դիւանա-
գիտական միջոցները:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜÐ²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

 Հեռաձայնային Հաղորդակցութիւն 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 
Եւ Արցախի Նախագահ Բակօ 
Սահակեանի Միջեւ

Տեղի Ունեցաւ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցու Եւ Հռոմի 
Կաթոլիկ Եկեղեցու Հովուապետերի Հանդիպումը

Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2018ին Արցախի 
Հանրապետութեան վսեմաշուք նախագահ Տիար 
Բակօ Սահակեանի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-
թողիկոսի միջեւ հեռաձայնային խորհրդակցութիւն 
մը տեղի ունեցաւ։ Այս առիթով, վսեմաշուք նախա-
գահը անգամ մը եւս իր ջերմ շնորհաւորութիւնները 
յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին, անոր ձեռնադ-
րութեան 50ամեակին առիթով։

Սոյն հաղորդակցութիւնը առիթ մը եղաւ խոր-
հըրդակցելու Արցախի Հանրապետութեան ներկայ 
վիճակին մասին։ Նորին Սրբութիւնը անգամ մը եւս 
շեշտեց Սփիւռքին ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան ամուր կապուածութիւնը Արցախի 
անկախութեան ու ծաղկման բոլոր աշխատանք-
ներուն։

Յայտնենք, որ Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահը ուղերձ մը յղած էր Վեհափառ Հայրա-
պետին՝ անոր ձեռնադրութեան 50ամեակին առի-
թով, որ ընթերցուեցաւ ի պատիւ Նորին Սրբութեան 
տրուած պաշտօնական ընթրիքի ընթացքին։

Հոկտեմբերի 24ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկ-
րորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսը Վատիկանում հանդիպում ունեցաւ 
Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու Սրբազան Քահանայա-
պետ Նորին Սրբութիւն Ֆրանցիսկոս Պապի հետ:

Նախ տեղի ունեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողի-
կոսի եւ Հռոմի Սրբազան Քահանայապետի առանձ-
նազրոյցը, որից յետոյ հանդիպումը Վեհափառ 
Հայրապետի պատուիրակութեան հետ:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատար-
ւեց երկու Եկեղեցիների միջեւ առկայ ջերմ եղբայ-
րական յարաբերութիւններին ու համագործակցու-
թեանը:  Արծարծուեցին Մերձաւոր Արեւելքում 

քրիստոնէական համայնքների խնդիրներին, Երու-
սաղէմում Եկեղեցիների իրաւունքներին վերաբերող 
հարցեր: 

Ընդգծուեց մարդկութեան առջեւ ծառացած ժա-
մանակակից մարտահրաւէրների յաղթահարման 

գործում, աշխարհում խաղաղութեանն ու համերաշ-
խութեան հաստատմանն ի խնդիր Քրիստոնէական 
Եկեղեցիների գործակցութեան առաւել խթանման 
եւ ջանքերի մէկտեղման անհրաժեշտութիւնը:

Զրոյցի ընթացքում խօսուեց նաեւ Հայաստանում 
տեղ գտած վերջին քաղաքական զարգացումների, 
երկրի առջեւ ծառացած մարտահրաւէրների յաղ-
թահարման  ուղղութեամբ ձեռնարկուող քայլերի 
մասին:

Նոյն օրը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հանդի-
պումներ ունեցաւ նաեւ Կաթոլիկ Եկեղեցու Արեւել-
եան Եկեղեցիների ժողովի նախագահ կարդինալ 
Լէոնարդոյ Սանդրիի եւ Քրիստոնէական միութեան 
քահանայապետական խորհրդի նախագահ Նորին 
Սրբազնութիւն կարդինալ Կուրտ Կոխի հետ: Խօս-
ւեց երկու Եկեղեցիների միջեւ կապերի զօրացման 
ուղիների, Արեւելեան Ուղղափառ-Կաթոլիկ երկխօ-
սութեան շրջանակներում տեղի ունեցող հանդի-
պումների եւ համատեղ իրականացուելիք ծրագ-
րերի մասին:
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Դոկտ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Նոր Սերունդին Ուշադրութեան
Զգօնութեան Հրաւէր Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Հարցով

Դ. ԶՐՈՅՑ

Մեր նախորդ զրուցաշարքին մէջ փորձեցինք 
ներկայացնել ՀԲԸՄ Մելգոնեան Կրթական Հաս-
տատութեան (ՀԲԸՄ ՄԿՀ) կատարած վիթխարի 
դերը սփիւռքի եւ հայրենիքի կեանքին զանազան 
բնագաւառներէն ներս։ Այս շարքը տակաւին 
աւարտած չէ, այլ կը սպասենք մեր հայրենակիցներէն 
եւ շրջանաւարտներէն, որ մեր ուշադրութեան յան-
ձնեն այլ երախտաւորներու անուններ եւ անոնց 
կատարած գործերուն մասին տեղեկութիւններ։ 
Մեր նպատակն է յիշել ԲՈԼՈՐԸ։

Ստորեւ երեք դրուագներ, որոնք պիտի մնան 
յիշողութեանս մէջ, դրուագներ, որոնք կ՚արտա-
ցոլացնեն մելգոնեանցիի ոգին։

ա.- ՄԿՀ-էն  ներս մարզական կեանքը նոյքան 
կարեւոր նկատուած է, որքան ուսումը։ Այս հաս-
տատութենէն ներս նկատած եմ հինգ բնագաւառ-
ներ, որոնք աշկերտութեան կեանքին հայեցի 
կրթութեան հիմնասիւները եղած են։ Առաջինը, ի 
հարկէ, դասերն են (հայերէն լեզու եւ գրականութիւն, 
գիտական դասեր, օտար լեզուներ), երկրորդը՝ մար-
զական կեանքը, երրորդը՝ երգչախումբը, չորրորդը՝ 
արի-արենուշական շարժումը եւ հինգերորդը՝ մա-
տենադարանը (գրադարան եւ ընթերցասիրութիւն):

Ուսուցչութեանս առաջին տարիս էր՝ 1978-1979: 
Բացի մարզական զանազան խաղերու հանդէպ 
աշակերտութեան ցուցաբերած մոլի խանդավա-
ռութենէն (ոտնագնդակ, վոլիպոլ, կողովագնդակ-
պասքէթպոլ, գունդ եւ սկաւառակ նետել, բարձրա-
ցատք, հեռացատք, երեք քայլ ոստում, ինչպէս 
նաեւ փինկ-փոնկ եւ թենիս), կարեւոր կը նկատուէին 
միջ-դասարանային մրցումները՝ կրտսերներ եւ 
երէցներ։

Ինծի յանձնուած էր երկրորդական Ա. Դասա-
րանի դաստիարակի պարտականութիւնը։ Այսինքն՝ 
ոչ միայն իրենց ուսուցիչի հանգամանքը ունէի, այլ 
պիտի զբաղէի նաեւ անոնց հոգեկան եւ անձնական 
կեանքի դաստիարակութեամբ։ Պէտք է ըլլայի 
իրենց երէց եղբայրը, խորհրդականը, հայրը։ Երկ-
րորդական Ա. Կարգի աշակերտները նոր ընդուն-
ւածներն էին՝ մեծ մասը առաջին անգամ կը բաժ-
նըւէր իր ծնողքէն, երկիրէն ու հարազատներէն։ 
Ուրեմն պէտք է յարմարուէին ու ընտելանային նոր 
միջավայրին։ Այդ տարին իմ դասարանիս մէջ 
կային 13 հայագաղութներէ ժամանած երկսեռ 
աշակերտներ՝ 12-13 տարեկան։ Բնականաբար 
տարբեր միջավայրներէ ղրկուած աշակերտները 
կը կրէին իրենց ապրած երկիրներու կենցաղի 
զօրաւոր կնիքը, բայց այդ բոլորը կը հարթուէին, կը 
ծալլուէին, երբ հայցը կու գար «դասարանային» 
մրցոյթներու, յատկապէս միջ-դասարանային մար-
զական խաղերու։ 

Տարին աւարտելու վրայ էր։ Սկսած էին մրցում-
ները։ Հերթը հասաւ դրօշարշաւին։ Մարզիչը ըստ 
իր հայեցողութեան ու փորձառութեան այնպէս մը 
դասաւորած էր որ իմ դասարանիս ամէնէն տոկուն 
վազողը՝ Ալեքս Ջաղացպանեանը (Ատիս Ապեպա-
յէն) պէտք է սկսէր վազքը, որպէսզի մեծ բաց մը 
գոյանար մեր դասարանին եւ միւս՝ Բ. եւ Գ. 
դասարաններու միջեւ։ Օգտուելով դաստիարակի 
իրաւունքէս եւ քիչ մըն ալ գաղափար ունենալով 
դրօշարշաւէն, Ալեքսը տեղաւորեցի չորրորդ եւ ¾ç 07

վերջին վազողին տեղը, որպէսզի իր կէս եթովպա-
ցիի եւ կէս հայու սրունքները օգտագործէր, եթէ մեր 
դասարանը ետ մնար միւսներէն։ 

Սկսաւ արշաւը։ Աղջիկները կը ճչային ու ամբողջ 
հոգիով կը քաջալերէին իրենց դասարանի մաս-
նակիցները։ Դրօշարշաւի երրորդ վազողին համե-
մատութեամբ իմ դասարանս բաւական ետ կը 
մնար։ Դրօշը յանձնուեցաւ Ալեքսին, որ մինչեւ իր 
կարգը գալը կ՚եռար իր տեղը։ Ալեքսը դրօշը առնելն 
ու պոկուիլը մէկ եղաւ։ Համակ մկան էր այդ պահուն 
ինք։ Սկսանք մեր կոկորդին ներած չափով ճչալ, 
քաջալերել, ուժ տալ հէք տղուն։ Տասը մեթր չմնա-
ցած Ալեքսը անցաւ իր ախոյեանին ու ձեռքերը 
յաղթական վեր բարձրացնելն ու ... գետին փռուիլը 
մէկ եղաւ։ Աղջիկները բնականաբար վայնասուն 
բարձրացուցին եւ մենք ջուր հասցուցինք քիթին 
բեռնին վրայ փռուած Ալեքսին։

- Ալե՛քս,- կը գոռայի յանցաւորի զգացումով,- լա՞ւ 
ես...

Ալեքս սրսկուած ջուրին ազդեցութեան տակ 
կենդանութեան նշաններ սկսաւ ցոյց տալ եւ 
կիսամեռ ձայնով ու շնչասպառ դուրս տալ.

- Պարո՛ն, յաղթեցինք, յաղթեցինք։
Յաջորդ օրը Ալեքսը մեր դասարանի հերոսն էր 

ու դպրոցի խօսակցութեան առարկան։
Ալեքս Ջաղացպանեանը այսօր կ՚ապրի Ատիս 

Ապեպա, ամուսնացած է եւ ունի երկու զաւակներ՝
Մելգոնեանցիին համար կարեւոր յաղթե՛լն էր, 

հոգ չէ ի գին ուժասպառ գետին փռուելու։ 

*  *  *
Մելգոնեանցիները միջ-դպրոցական (Անգլիա-

կան վարժարան, Ամերիկեան Աքատեմի) խաղերուն 
կը սկսէին պատրաստուիլ առնուազն շաբաթ մը 
առաջ։ Մեր տղաքը երբեմն ստիպուած էին քանի 
մը մարզաձեւերու մասնակցիլ՝ մեր թիւին համեստ 
ըլլալուն պատճառով։ Տղաքը պէտք է լաւ սնուէին ու 
մարզուէին, որուն համար օգնութեան կը փութա-
յին...աղջիկները։ Մեր իգական սեռի հեզաճկուն 
օրիորդները իրենց տղաքը խաղերու կը ղրկէին 
այնպէս ինչպէս «տիկնայք փափկասունք Հայոց 
աշխարհի» իրենց եղբայրները, հայրերն ու ամու-
սինները կը ղրկէին ռազմադաշտ։ ՊԷՏՔ Է ՅԱՂԹԵԼ։ 
Այս էր մտասեւեռումը։

Մելգոնեանցիին համար ամէնէն շատ սպասուած 
օրը ամսուան մէջ Չորեքշաբթի օրերն էին, երբ 
մատակարարը (իմ շրջանիս Ստեփան Պաղչէճեան) 
հայապատկան փուռէն կը բերէր լահմաճունը, զոր 
Պրն. Սեպուհ Աբգարեան հայացնելով կոչած էր 
մսաշոթ։

Լահմաճուն-մսաշոթի օրը խօսակցութեան առար-
կան այս ճաշատեսակն էր։ Տղաքն ու աղջիկները 
խենթ կ՚ըլլային այդ «հայկական փիծծային» 
համար։ Իւրայատուկ առեւտուր մը կը սկսէր սան-
սանուհիներուն միջեւ։ Ոսկիէն աւելի թանկ էր 
ատիկա։ Բայց ահաւասիկ եկուր տես որ միջ-
դպրոցական խաղերուն պատճառով կը խախտուէր 
այդ առեւտուրը, որովհետեւ աղջիկները կը սկսէին 
«տուրք» հաւաքելու պէս լահմաճունները հաւաքել 
ու ղրկել...մարզիկներուն, որպէսզի անոնք աւելի 
լաւ սնուած ու զօրացած մասնակցէին խաղերուն։

ՊԷՏՔ ԷՐ ՅԱՂԹԵԼ։ Այս էր օրուան հրամայա-
կանը։ Հայերը պէտք է յաղթէին, մելգոնեանցին 
պէտք է ցոյց տար որ ինք աւելի ուժեղ էր, գերազանց 
ու մի՛շտ յաղթական։ 

Ա՜խ այդ լահմաճունը, որուն համը մինչեւ օրս կը 
գրգռէ մելգոնեանցիին քիմքն ու յիշատակները, 
պարտութեան պիտի մատնէին մեր ախոյեանները 
օտար խաղավայրերու վրայ։

Ինքնազրկում յանուն ՄԿՀ-ի պատուին։

*  *  *
ՄԿՀ-ը տուած է շրջանաւարտներ, որոնց 

անունները կ՚արտասանուին խոր յարգանքով։ Այդ 
անձերէն շատերուն անունները տուած ենք մեր 
նախորդ զրոյցներուն մէջ, բայց անոնցմէ մէկուն 
հետ առնչուող դէպք մը կայ, որուն ականատես 
եղած եմ 1980-ականներու կէսերուն, ՄԿՀ-ի տղոց 
բաժնի պուրակին մէջ։

Մինչեւ օրս, երեսուն տարի ետք տակաւին, 
ամենայն մանրամասնութեամբ կը յիշեմ այդ 
դրուագը, որ իւրայատուկ կերպով կ՚արտացոլացնէ 
մելգոնեանցիի ոգին։

Այսպէս, լուր հասաւ թէ հայրենի զբօսաշրջիկներու 
հետ միօրեայ այցելութեամբ Կիպրոս պիտի գայ 
Կարպիս Սարկաւագեան-Սուրէնեան 1944-45)։ Ան 
ՄԿՀ-ը աւարտելէ ետք վերադարձած էր Յունաս-
տան եւ ծնողներուն հետ ներգաղթած էր Հայրենիք։ 
Կը պատմուէին այնպիսի դրուագներ իր մասին, որ 
սովորական մարդուն կը թուէին թէ առասպելներ 
են։ Ան իր լեզուական եւ արտասանական թերու-
թիւնը յաղթահարած էր կամքի ուժով, այնպէս 
ինչպէս յոյն մեծ հռետոր Դեմոստենեսը կրցեր էր 
լեզուին տակ խճաքար դնելով բուժել իր թերութիւնը։ 
Նոյն ըրած էր Սարկաւագեան...ՄԿՀ-ի ֆութպոլի 
դաշտին շուրջ պտըտուելով...։ Ան հայերէնի թարգ-
մանած էր Դոստոեւսկի, անգլիացի բանաստեղծներ 
անգերազանցելիօրէն բարձր ճաշակով ու հարա-
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Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր կը հրատարակենք «Զարթօնք» Հայ-
րենիքի մէջ  մեր նոր շարքին երրորդը: 

Ինչպէս նախապէս նշած էինք, սոյն շարքով 
մենք մեր ընթերցողներուն կը հրամցնենք 
Հայրենիքին առնչուող իրադարձութիւններ եւ 
հարցազրոյցներ: 

Մեր տպագիրը ժամանակակից պայման-
ներու հետ յարմարցնելու ջանքով, մեր այս 
շարքին պիտի ընկերանայ նաեւ տուեալ նիւթին 
վերաբերող տեսանիւթը, որ, մեր առցանց 
հրատարակութեան զուգահեռ, մեր տպագիրի 
ընթերցողին տրամադրութեան տակ պիտի 
դնենք կողքին զետեղուած QR ծածկագրին 
միջոցաւ:

§ÊÙµ.¦

Չեմ Վախցած, որ Ինծի Կրնան Ճիշդ Չհասկնալ...
Զրոյց՝ Նկարչուհի ԱՐՄԻ (Արմինէ Յարութիւնեան)ի Հետ

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 3 - 

Համարձակ, ներդաշնակ ու ինքնատիպ: Հոկ-
տեմբեր 23ին Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է նիւտ-
արթ (nude-art)՝ մերկարուեստի ոճի նկարչուհի 
Արմի Յարութիւնեանի առաջին անհատական 
ցուցահանդէսը, որ անցած է բաւական ջերմ ու 
տրամադրող մթնոլորտի մէջ։ «Համարձակութիւնդ 
կը գնահատեմ հազար միաւոր...». այսպէս արձա-
գանգեց ցուցասրահ այցելած քաղաքացիներէն 
մէկը, որ իւրաքանչիւր կտաւ խնամքով ու մեծ 
ուշադրութեամբ  կ'ուսումնասիրէր։ 

Կտաւները մերկութեան պատկերման նորովի 
մատուցման՝ մերկարուեստի ժանրով են: Կտաւնե-
րուն մէջ նկարչուհին փորձած է ներկայացնել մերկ 
կինը՝ իր ապրումներով, զգացումներով ու զգայա-
կան աշխարհով հանդերձ։ Արմի Յարութիւնեանը 
կը ստեղծագործէ աւելի քան 17 տարի։ Չի պատ-
կերացներ կեանքը առանց նկարչութեան։ Ցուցա-
հանդէսներ շատ ունեցած է, բայց որպէս անհա-
տական ցուցահանդէս սա առաջինն է, բայց ոչ 
վերջինը, վստահ է  նկարչուհին։ 

Երեւանեան այցելուներու համար այս ցուցահան-
դէսը իր ոճի մէջ առաջինն է։ Նկարչուհին կը 
պատմէ, թէ ինչպէս որոշեց նոյն այս ոճով հանդէս 
գալ։ «Եկաւ պահը, երբ պէտք է կայանալ որպէս 
վարպետ նկարչուհի եւ ընտրել այն ոճը, որով 
մարդիկ պէտք է ճանչնան քեզ, եւ ես ընտրեցի 
նիւտ-արթը։ Սա Հայաստանի մէջ առաջինն է, որ 
միաժամանակ ցոյց կու տաս այն ինչ կայ բնութենէն 
տրուած»,- կ'ըսէ  նկարչուհին։ 

Ցուցահանդէսի այցելուները տպաւորուած էին 
նկարչուհիի համարձակութեամբ, այդ ոճով ստեղ-
ծըւած կտաւներու ամէն օր չէ, որ կարելի է Հայաս-
տանի մէջ հանդիպիլ։ Արմիի համար շատ կարեւոր 
է մարդոց արձագանգները իր ստեղծագործութեան, 
եւ այս առումով Արմիի սպասելիքները արդարացած 
են։ «Այն ինչին ես հոգիիս մէջ սպասած եմ, իրա-
կանացաւ։ Ես կը մտածէի, որ կու գան-կ'ըսեն՝ 

միօրինակ ցուցահանդէս է, ինչպէս բոլորը, բայց 
այդպէս չեղաւ»,- ուրախութեամբ կ'ըսէ նկարչուհին, 
ապա կ'աւելցնէ՝ ինչ խօսք, հայաստանեան հասա-
րակութիւնը դեռ պատրաստ չէ ընդունելու ամէն 
ինչ առանց քօղի, առանց վարագոյրի։ Արմի Յա-
րութիւնեանը նոյն այդ վարագոյրը կը փորձէ 
իջեցնել ու ցոյց տալ կեանքը եւ կինը այնպէս 
ինչպէս կան։  

Ըստ իրեն՝ այսօր հայաստանեան մշակութային 
կեանքին մէջ նոր շունչ, թարմութիւն հաղորդելու 
կարիք կայ եւ ինքը կը փորձէ ըլլալ նոյն այդ մէկը։ 
Անընդհատ պէտք է փոխուիլ, առաջ երթալ, նորն ու 
գեղեցիկը ստեղծել: Նիւտ-արթ ոճով նկարիչը ինքը 
պէտք է իրեն համար ստեղծէ սահմաններ, իր 
աշխարհահայեացքին, ընկալումներուն, պատկե-
րացումներուն համահունչ։ Նկարչուհին կը նշէ, որ, 
սկսելով ստեղծագործել այս ոճով, վախ չէ ունեցած, 
որ իրեն կրնան ճիշդ չհասկնալ, սակայն կար-
ծիքները տարբեր եղած են։
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Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

Իրանահայ Թալին 
Մանսուրեանը «Իրանի 
Քարիւղի Ազգային 
Հիմնարկ»ին Մէջ 
Կարեւոր Պաշտօն 
Ստանձնած Է

Չեմ Վախցած, որ Ինծի Կրնան Ճիշդ Չհասկնալ...
Զրոյց՝ Նկարչուհի ԱՐՄԻ (Արմինէ Յարութիւնեան)ի Հետ

Ցուցահանդէսի ժամանակ, տեսնելով մարդոց 
հիացումը, դրական արձագանքները, նկարչուհին 
համոզուած է, որ զուր չէ ստեղծած այդ կտաւները, 
իր հոգեվիճակն ու ապրումները զուր չէ փոխանցած 
անոնց, ի զուր չէ ընտրած այդ ոճը։ Իւրաքանչիւր 
մարդ Արմի Յարութիւնեանի ցուցահանդէսին 
ներկայացուած կտաւներուն մէջ գտած է զինքը 
հետաքրքրող, իր էութեան ու բնութեան մօտ 
պատկերը։ 

Նկարչուհիի կտաւները ուսումնասիրող ոեւէ 
մարդ հնարաւորութիւն կը ստանայ իր երեւա-
կայութեան չափով ստեղծագործելու, պատկե-
րացնելու, գտնելու կամ չգտնելու իրեն տուեալ 
կտաւին մէջ։ Այս առումով ցուցահանդէսը նոյնպէս 
յաջող կը համարուի: Սիրոյ իւրայատուկ դրսեւորում 

Իրանահայ փորձագէտ Թալին Մանսուրեան 
«Իրանի քարիւղի ազգային հիմնարկ»ի գլխաւոր 
տնօրէնի հրամանով նշանակուած է ներդրումներու 
եւ եկամուտներու կեդրոնի տնօրէնի պաշտօնին: 
«Հայերն այսօր»ի փոխանցմամբ՝ այս մասին կը 
տեղեկացնէ «Համշահրի» օրաթերթը` կարեւորելով 
երիտասարդ մասնագէտներու, յատկապէս կա-
նանց նման կարեւոր պաշտօններու ընձեռումը:

Յօդուածագիրը, ներկայացնելով Թալին Ման-
սուրեանի աշխատանքային փորձն ու ստացած 
կրթութիւնը, նշած է, որ նորանշանակ տնօրէնը մի-
ջազգային իրաւաբանական բաժանմունքի շրջա-
նաւարտ է` առեւտրա-տնտեսական ուղղուածութեամբ: 
Յիշեալ պարբերականը, ողջունելի համարելով այս 
նոր նշանակումը, յոյս  յայտնած է, որ նշուած ըն-
կերութեան գլխաւոր տնօրէն Ալի Քարդարի օրինա-
կին կը հետեւին նաեւ միւս նախարարութիւնները, 
թեւ տալով երիտասարդութեան ներուժին` միա-
ժամանակ խուսափելով բարեկամական ու ազգակ-
ցական կապերէն, կաշառքի միջոցով մարդոց 
պատասխանատու աշխատանքի ընդունելէն:

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 3 - 

է «Սիրում եմ» անուն ունեցող կտաւը, կամ երեւա-
կայելու լայն հորիզոն կու տայ «Պատկերացրու» 
անուանումով կտաւը: Նկարչուհիին համար կեան-
քի մէջ ամէն պահ նոր է, չկրկնուող, աննկարագրելի, 
ինչպէս իր կտաւներն են, որոնց ստեղծման վրայ 
կը ծախսէ 3-4 օր։ Կ'ըսէ, որ եթէ անկէ աւելի 
աշխատի կտաւի վրայ, զայն կրնայ մէկ կողմ նետել, 
քանի որ, ինչպէս կը բացատրէ Արմին, այդ պարա-
գային նկարը չի դառնար այն ինչ կ'ուզես կամ այն 
ինչին կը ձգտիս, թերեւս շատ զգացումներ փոխան-
ցելն ալ իր բացասական կողմը ունի։

Ի դէպ, նկարչուհիին շատ ուրախացուցած էր իր 
ցուցահանդէսին հայ ճարտարապետ, երաժիշտ, 
երաժշտահան, բանաստեղծ, երգիչ, նկարիչ Ար-
թուր Մեսչեանի անսպասելի ներկայութիւնը, որ եւս 
տպաւորուած էր նկարչուհիին կտաւներով։

Արմի Յարութիւնեանի «Կինը 
Ափի Մէջ» խորագրով անհա-
տական ցուցահանդէս-վաճառքը 
այցելուներուն համար հասանելի 
կ'ըլլայ «Royal Classic House» սրահի 
մէջ Երեւան, Բիւզանդ փող., 3/23 
շէնք, մինչեւ 28 Հոկտեմբեր 2018։ 
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Ø»Ýùª ÷áùñ»ñë, áõñ³Ë ¿ÇÝù áñ ù³ÝÇ ÙÁ 
³Ùëáõ³Û Ñ³Ù³ñ, åÇïÇ ×³Ù÷áñ¹¿ÇÝù, Ýáñ 
Ýáñ ·ÇõÕ»ñ, ù³Õ³ùÝ»ñ, »ñÏÇñÝ»ñ åÇïÇ ï»ë-
Ý¿Ç°Ýù... ÇÝùÝ³Ë³µ¿áõÃÇõÝ, å³ïñ³¯Ýù..:

Ø»Í»ñÁ ³ñÇõ°Ý Ïáõ É³ÛÇÝ Ý»ñùÝ³å¿ë, ³é³Ýó 
Ù»½Ç ½·³óÝ»Éáõ Ã¿... ³Ûë í»ñçÇ¯Ý... ×³Ù÷áñ-
¹áõÃÇõÝÝ ¿, ³°É í»ñ³¹³°ñÓ ãÏ³Û µ³ó³ñÓ³å¿°ë:

Î³ñ³õ³ÝÁ ù³É»¯ó... »ñµ ù³Õ³ù¿Ý ¹áõñë 
»É³Ýù, ÷áßÇÇ ³Ùå»ñáõÝ ï³Ï [ëÏë³Ýù] Û³é³-
ç³Ý³É, ù³ÝÇ áñ Ï¿ëûñ¿Ý »ïùÝ ¿ñ áñ ×³Ù÷³Û 
»É³Ýù: ø³ÝÇ ÙÁ Å³Ù Û³é³ç³Ý³É¿Ý í»ñç, 
âáñ³Ë×ÁÉ³ñ Áëáõ³Í ï»ÕÁ µ³Ý³Ï»ó³Ýù: 
Èáõë³Ñá·Ç Ù³Ûñë ³ÝÙÇç³å¿ë Ï³Ãë³Ý ¹ñ³õ 
»õ »ÕÇÝÓ (÷ÇÉ³õ) »÷»ó: Ø»ñ çáñ»å³ÝÝ»ñÝ ³É 
Ù»½Ç Ñ»ï, ÙÇ³ëÇÝ Ï»ñ³Ýù:

²Ù¿Ý ÏáÕÙ íÉíÉáõÏ, »ñµ»ÙÝ É³¯ó... »ñµ»ÙÝ 
Ñ³ÛÑáÛ³°Ýù, »ñµ»ÙÝ ³Õ³Õ³Ï, ÏéÇ¯õ...: ì»ñç³-
å¿ë, Éáõë³Í³·ÇÝ ×³Ù÷³Û ÇÝÏ³Ýù. ÷áßÇÝ»-
ñáõÝ ³Ùå»ñáõÝ ï³Ï ëÏë³Ýù Û³é³ç³Ý³¯É, 
Ï³Ù³ó Ï³Ù³ó, ÙÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ ³é³°Ýó ¹³-
¹³ñÇ, »õ Ñ³ë³Ýù ²Ýï³õ³ÉÁ Áëáõ³Í çñ³é³ï 
ï³÷³ëï³ÝÁ: Ðá°Ý »õë ·Çß»ñ»óÇÝù »õ Ù¿Ï ûñ 
ÙÝ³óÇÝù: ÎÇÝ»ñÁ ëÏë³Ý Éáõ³óù, Ù³ùñáõÃÇõÝ 
[ÁÝ»É]: Ú³çáñ¹ ³é³õûï ×³Ù÷³Û »ÉÉ»Éáí, 
ÇñÇÏáõÝÁ Ñ³ë³Ýù ÆÝ×¿ êáõ Áëáõ³Í ·ÇõÕÁ, áõñ 
Ëáßáñ Ë³Ý ÙÁ Ï³ñ, áñáõÝ Ù¿ç ·Çß»ñ»óÇÝù: 
[Ê³ÝÇÝ] Ù¿çï»ÕÁ Ëáßáñ ³õ³½³Ý ÙÁ Ï³ñ, 
Ï»¹ñáÝÁ ß³ïñáõ³Ýáí, [áõñÏ¿] Ù³ùáõñ, ³Ýáõ¯ß 
çáõñ ÙÁ ÏÁ ó³Ûï¿ñ...: ²éïáõÝ Ï³ÝáõË ×³Ù÷³Û 
ÇÝÏ³Ýù, ÙÇ°ßï ÓÇ³õáñ áëïÇÏ³ÝÝ»ñáí å³ßïå³Ý-
õ³Í (Çµñ Ã¿), áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ùßï³å¿ë ¹ñ³Ù ÏÁ 
Ñ³õ³ùáõ¿ñ... ÇñÇÏáõÝÝ»ñÁ...: ÆñÇÏáõ³Ý Ñ³ë³Ýù 
ÜÇÛï¿ Áëáõ³Í ÷áùñ ù³Õ³ùÁ. ³Ýßáõßï ¹³ßïÇÝ 
Ù¿ç íñ³ÝÝ»ñÁ É³ñ»óÇÝù: Ðá°Ý ÙÝ³óÇÝù ù³ÝÇ 
ÙÁ ûñ»ñ »õ Ïñó³Ýù ·Ý»É áõï»ÉÇù »õ åïáõÕ. 
»Õ³Ý³ÏÁ ³Ù³é ÁÉÉ³ÉáõÝª ß³ï ù³Õóñ »õ 
Ñáï³õ¿ï ËÝÓáñÝ»ñ Ï»ñ³Ýù:

ºñ»ù ûñ»ñ Ñ³Ý·ëï³Ý³É¿ Û»ïáÛ, ×³Ù÷³Û 
»É³Ýù: Î¿ëûñáõ³Ý Ùûï ¶³ñ³ÑÇë³ñ Áëáõ³Í 
·ÇõÕ³ù³Õ³ùÇÝ Ùûï¿Ý ³ÝóÝ»Éáí, ÷áßÇÇ 
Ñ»ÕÓáõóÇã ³Ùå»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý, µ³ñÓñ³ó³Ýù 
µ³ñÓñ µÉáõñ ÙÁ »õ [Ù»ñ] »ûÃÝ»ñáñ¹ Ï³Û³ÝÁ 
»Õ³õ äá½³ÝÃÇ Áëáõ³Í µÉáõñÁ...: ÐáÝ »õë ·Çß»-
ñ»óÇÝù: ²éïáõÝ ×³Ù÷³Û ÇÝÏ³Ýù »õ Ï¿ëûñáõ³Û 
Ùûï Ùï³Ýù äá½³ÝÃÇÇÝ ¹³ßï³·»ïÇÝÁ »õ 
ÑáÝ Ï³Ý· ³éÇÝù:

Æ±Ýã ½³ñÙ³Ýù. Ù»ñ ³éç»õ¿Ý ·áé³Éáí ÏÁ 
ëáõñ³ñ ßá·»Ï³ñùÁ, ³é³°Ýó ÓÇáõ Ï³Ù ·áÙ¿ßÇ, 
Ã³ÝÓñ ë»õ ÍáõËÇ ³Ùå»ñ ³ñÓ³Ï»Éáí... »õ 
³Ý¹³¹³ñ ýÁßýÁß³Éáí: ²ç áõ Ó³Ëª Ï»Ý¹³-
ÝÇÝ»ñÁ ë³ñë³÷³Í ³Ûë ³Ñé»ÉÇ Ññ¿ßÇÝ ï»ë-
ù¿Ý »õ Ó³ÛÝ¿Ý, ÏÁ ÷³Ëã¿ÇÝ »õ Ù»ñ çáñ»å³Ý-
Ý»ñÁª §Ï¿ûñïÇõÝ ÙÇõ Õ³ñ³ å³åáñáõ¦ª 
(ï»ë³±ñ ë»õ Ý³õÁ), [Áë»Éáí] óáÛó Ïáõ ï³ÛÇÝ 
ßá·»Ï³éùÝ áõ Çñ »ï»õÁ Ï³åáõ³Í ùë³Ý»³Ï 
ÙÁ í³ÏáÝÝ»ñÁ:

[î³ñëáÝÇ ¹³ßïÁ, úëÙ³ÝÇ¿...]
Ø»ñ áõÃ»ñáñ¹ Ï³Û³ÝÁ »Õ³õ î³ñëáÝÇ 

¹³ßïÁ: [Ø»½Ç] ³ñ·ÇÉáõ³Í ¿ñ ù³Õ³ù ÙïÝ»ÉÁ 
á»õ¿ ·ÝáõÙÇ Ñ³Ù³ñ: ²°Û¹ ¹³ßïÇÝ Ù¿ç Ù»ñ 
íñ³ÝÝ»ñÁ É³ñ»óÇÝù »õ Ý³Ëáñ¹Çõ Ñ³ëï³ï-
õ³ÍÝ»ñáõÝ Ñ»ï ëå³ë»óÇÝù í»ó ûñ»ñ, áñå¿ë-

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)

½Ç »ñµ ßá·»Ï³éù ÁÉÉ³Ûª ³Ýáí Ù»ÏÝÇÝù Ù»½Ç° 
áñáßáõ³Í í³ÛñÁ...: ì»ó ûñ Û»ïáÛ, í»ñç³å¿ë 
Ù»°ñ Ï³ñ·Á Ñ³ë³õ... ³ñ¹¿Ý Ù»ñ çáñ»å³ÝÝ»ñÁ 
Ù»ÏÝ³Í ¿ÇÝ, Ï³ÝËÇÏ ·³ÝÓ³Í ÁÉÉ³Éáí 
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¿ßÇÝ Ñ³Ù³ñ í»ó ûëÙ. áëÏÇ, ÁÝ¹-
Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñª ù³é³ëáõÝ»õ»ñÏáõ ûëÙ. áëÏÇ... 
áñÁ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç ù³é³ëáõÝ »õ »ñÏáõ 
¿ß»ñáõÝ ·ÝáõÙÇÝ ÷áË³ñÅ¿ùÝ ¿ñ:

Ø»ñ ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ Ù»Ýù ÃËÙáõ»ó³Ýù 
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñáõ ³Õïáï í³ÏáÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ 
ßá·»Ï³éùÁ ýßß³Éáí ×³Ù÷³Û »É³õ »ñµ ³ñ¹¿Ý 
·Çß»ñ ¿ñ...: Ø»Ýù ·Çß»ñÁ ùÝ³ó³Í ¿ÇÝù »ñµ 
²ï³Ý³ÛÇÝ Ï³ÙáõñçÇÝ íñ³Û¿Ý ³Ýó³Í »Ýù: 
´³Ûó, Ñ³Ûñë áõ Ù³Ûñë ³ÝùáõÝ ÙÝ³Éáí Éáõëóáõ-
ó³Í ¿ÇÝ:

Î¿ëûñ¿Ý »ïù Ñ³ë³Ýù úëÙ³ÝÇ¿ Áëáõ³Í 
÷áùñ ù³Õ³ùÁ: ÐáÝ ÇçÝ»Éáí, µ³ó ï³ñ³Íáõ-
Ã»³Ý íñ³Û É³ñ»óÇÝù µ³½Ù³ÃÇõ íñ³ÝÝ»ñáõÝ 
ß³ñùÇÝª Ù»°ñ íñ³ÝÁ: ØÇÝã»õ ³Ûëï»Õ, ³é³Ýó 
ÙÇç³¹¿åÇ, ³é³Ýó ¹áÛ½Ý Ý»ÕáõÃ»³Ý Ñ³ë³Ýù: 
²ëÏÇó Û»ïáÛ ¿ áñ ÏÁ ëÏëÇ Ù»ñ Ù³ñïÇñáë³·-
ñáõÃ»³Ý µáõ°Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ¯...:

Ø³Ûñë Áë³õ áñ §ïÕ³°ù, ï»ë¿°ù, ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ 
çáõñ µ»ñ»Éáõ Ï'»ñÃ³Û, ¹áõù ³É Ù¿ÛÙ¿Ï ¹áÛÉ ³é¿ù 
µ»ñ¿°ù¦: ºÕµ³Ûñë úÝÝÇÏÁ »õ »ë Ñ»ï»õ»ó³Ýù 
çáõñÇ ·³óáÕÝ»ñáõÝ... µ³õ³Ï³Ý Ñ»éáõ ¿ñ: öáë 
ï»Õ ÙÁÝ ¿ñ »õ í³ñÁª ³Ï¿Ý çáõñ ÏÁ µË¿ñ, ³é³ï 
çáõ¯ñ: ´³Ûó ÇÙ áõß³¹ñáõÃÇõÝë ·ñ³õ»ó ·»ïÇÝÁ 
å³éÏ³Í »õ ÏÙ³Ëù³ó³¯Í Ù»°ñÏ, Ù³ñ¹áõ... 
ÝÙ³Ý µ³Ý»ñª Ï¿¯ë-Ù»é»É, Ï¿¯ë-Ñá·»í³ñù... 
ÙÇÝã »Õµ³Ûñë Ù³ñ¹áó Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ³Ï³Ý-
çáõñª Ñ»ï³ùñùÇñ µ³Ý»ñ ÙÁ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ñ ³ÝáÝó...: 
ÀëÇ §úÝÝÇÏ, ï»°ë ³Ûë ·»ïÇÝÁ å³éÏ³ÍÝ»ñáõÝ, 
Ç±Ýã »Ý ³ëáÝù...¦: ºÕµ³¯Ûñë ß³ï Ûáõ½áõ³Í 
Áë³õ. §»Õµ³Ûñ, ³ëáÝù Ù³°ñ¹ »Ý, ã¿± áñ Ï'»ñ-
·¿ÇÝù ½¿ÛÃáõÝóÇÝ»ñ, ù³°ç ½¿ÛÃáõÝóÇÝ»¯ñ... ²ëáÝù 
³Û¹ ù³ç ½¿ÛÃáõÝóÇÝ»ñÝ »Ý, áñ ÏÁ ï»ëÝ»ë, 
ÃÇõñù»ñÁ Ç°Ýã íÇ×³ÏÇ »Ý Ñ³ëóáõó³Í ³Û¹ 
ù³ç»ñÁ...¦:

Ø»ñ Ùïù¿Ý ³Ý·³Ù ã¿ñ ³ÝóÝ»ñ »ñµ»°ù, Ã¿ 
Ù»½ ³É íÇ×³Ïáõ³Í ¿ñ Ýá°ÛÝ ½ñÏ³ÝùÝ áõ ïáõ³Û-
ï³ÝùÁ: Ø³ÑÁ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ñ, ù³Ýª ³Û¹ 
³Ñé»ÉÇ¯... ï³é³å³ÝùÁ:

¸áÛÉ»ñÁ É»óáõó³Í, ïñïáõÙ-ïËáõñ [Ù»ñ] 
íñ³ÝÁ Ñ³ë³Ýù: Ø³Ûñë Ï»ñ³Ïáõñ å³ïñ³ë-
ï³Í ¿ñ. ³ÝûÃÇ ¿ÇÝùª Ï»ñ³Ýù ³ÝËûë áõ 
ïñïáõ¯Ù, ÙÇÝã Ù»Í ùáÛñëª Éáõë³Ñá·Ç ²ïñÇ¿ÝÁ, 
ÝÏ³ï»ó Ù»°ñ íÇ×³ÏÁª Ñ³ñóáõó Ù»½Ç. §úÝÝÇ°Ï, 
èáå»°ñÃ, ÇÝãáõ± Éáõé ¿ù, Ç±Ýã ï»ë³ù ¹áõñëÁ...¦: 
úÝÝÇÏÁ å³ïÙ»ó »Õ»ÉáõÃÇõÝÝ áõ Ù»ñ ï»ë³Í-
Ý»ñÁ...: Ê»¯Õ×Á, ëÏë³õ Éé»É»³ÛÝ É³¯É... ½·³Éáí 
Ù»½Ç »õë íÇ×³Ïáõ³Í ¹ÅáË³ÛÇ°Ý ³å³·³¯Ý...:

²éïáõÝ, Ñ³Ûñë ½Ç°ë Ñ»ïÁ ³é³Í, ·ÇõÕ³-
ù³Õ³ùÁ ï³ñ³õ ù³ÝÇ ÙÁ áõï»ÉÇùÇ ·ÝÙ³Ý 
Ñ³Ù³ñ: Ê³ÝáõÃÇ ÙÁ ³é³ç ÑÇÝó³Í ëÙµáõÏ 
Ï³ñ, µ³Ûó [ù³ÝÇ áñ] áõñÇß ï»Õ, µ³Ý ÙÁ ã¿ÇÝù 
·ï³Íª Ñ³Ûñë µéÝ»Éáí Ù¿ÏÁ, Ë³ÝáõÃå³ÝÇÝ 
Ñ³ñóáõó ·ÇÝÁ...: Ø³ñ¹Á ³Ñ³·ÇÝ ·áõÙ³ñ ÙÁ 
å³Ñ³Ýç»ó ³Û¹ ÑÇÝó³Í, Ý»ïáõ»ÉÇù ëÙµáõÏ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ð³Ûñëª ëáõÕ ¿ Áë»Éáí, ëÏë³Ýù 
Ñ»é³Ý³É: ØÇÝã ³Û¹, ßáõÝÁ íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí, 
ëÏë³õ Ñ³ñáõ³Í»É Ñûñë, Ã¿ª ÇÝãáõ° ã»ë ³éÝ»ñ, 
Ï»³õáõñ: ì»ñç³å¿ë ûÓÇùÝÇë ³½³ï»óÇÝù ³Û¹ 
³ÝÇñ³õ ß³°Ý Ó»éù¿Ý »õ í»ñ³¹³ñÓ³Ýù íñ³ÝÁ: 
ºñµ íñ³ÝÁ Ñ³ë³Ýù, ï»ë³Ýù Ù»ñ ¹ñ³óÇÝª Þ³ñ. 11

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
Ð³×Ç êÇÙ³ Ñ³ÝÁÙÁ, ÷Ç× ØÇÑñ³ÝÇÝ Ù³ÛñÁ, 
áñ Ù»½Ù¿ ³é³ç ×³Ù÷³Û »É³Í ¿ñ:

ÐÇÙ³ ÏÁ ëÏëÇÙ, ÷Ç× ØÇÑñ³ÝÇÝ ÇëÏáõÃ»³Ý 
Ù³ëÇÝ å³ïÙ»É: Ð³×Ç ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ³Õ³Ý »õ 
êÇÙ³ ïáõïáõÝ, ß³ï µ³ñÇ »õ ²ëïáõ³Í³í³Ë 
¿ñÇÏ-ÏÝÇÏ »Õ³Í »Ý, µ³Ûó Çñ»Ýó ã³°ñ µ³Ëï¿Ý, 
½³õ³Ï ã»Ý áõÝ»ó³Í: ìÇ×³ÏÝÇÝ É³°õ ÁÉÉ³Éáí, 
³å³·³Û Í»ñáõÃÇõÝÁ ÝÏ³ïÇ ³é³Í, Ï'áõ½»Ý 
÷áùñÇÏ ÙÁ áñ¹»·ñ»É, »õ Çñ»Ýó ã³ñ µ³Ëï¿Ý 
³°Ûë É³ÏáïÁ Çñ»Ýó ·ÇñÏÁ ÏÁ ÙïÝ¿: ²Ù¿Ý Ñá·, 
³Ù¿Ý ËÝ³Ùù ÏÁ ï³Í»Ý, ½ÇÝù ¹åñáó ÏÁ ÕñÏ»Ý, 
áõëáõÙ ÏÁ ç³Ùµ»Ý »õ »ïùÁ Ù³ñ¹áõÝ ·áñÍÇÝ »õ 
Ë³ÝáõÃÇÝ ï¿ñ ÏÁ ¹³éÝ³Û: îáõ°Ý, Ë³Ýáõ°Ã, 
¹ñ³°Ùª ³Ù¿Ý ÇÝã ³é³¯ï, ×áËáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ 
ëÏëÇ ³åñÇÉ: Î'³ÙáõëÝ³óÝ»Ý: ØÇÝã ³Û¹, Ð³×Ç 
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ³Õ³ ÏÁ Ù»éÝÇ »õ ØÇÑñ³ÝÁ ÏÁ 
¹³éÝ³Û ï¿ñÝ áõ ïÇñ³Ï³ÝÁ ³Ù¿Ý ÇÝãÇÝ, ÇëÏ 
ËáñÃÙ³ÛñÁª Ð³×Ç êÇÙ³ ïáõïáõÝª ï³Ý ëå³-
ëáõÑÇÝ... ï³Ý Ù³ùñáõÃ»³Ý, ³ËáéÇÝ, ÏáíáõÝ, 
Ñ³õ»ñáõÝ Ý³ÛáÕª ÷áñ ÙÁ Ñ³óÇ ÷áË³ñ¿Ý, 
³Ýí³ñÓ ëå³ëáõÑÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û...: ºñµ ³Û¹ ë»õ 
ûñ»ñáõÝ ÷Ç× ØÇÑñ³ÝÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û Ü»×³ï »õ 
ÏÁ ëÏëÇ ïáõÝ»ñ ù³Ý¹»¯É áñå¿ë ÃÇõñù å»ïáõ-
Ã»³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ ßáõÝÁ, Ë»Õ× ËáñÃÙ³ÛñÁª 
ëÇñï¿Ý ½³ñÝáõ³¯Í, ³ë¹Ç¿Ý ³Ý¹Ç¿Ý Ç°ñ ³Ï³Ý-
çÇÝ Ñ³ë³Í ³Ý¿ÍùÝ»ñÁ Éë»Éáí »õ Çñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý ï»Õ»Ï³Ý³Éáí Ã¿ª á°ã Ã¿ ½³õ³Ï Ù»Íóáõ-
ó³Í ¿ ³ÛÉ Ç¯Å ÙÁ, Ññ¿ß ÙÁ, ³½·³¹³õ ÙÁ Ï'áõ½¿ 
ûñ ³é³ç ÷³ËãÇ¯É, ÷³ËãÇÉ, ÷³ËãÇÉ ³°Û¹ 
³Ý¿ÍùÝ»ñáõÝ û×³Ë¿Ý, ³ÝÇÍ»Éáí Ç°ñ µ³ËïÁ, 
[ù³ÝÇ] áñ Ç°Ýù ¿ »Õ³Íª ½³°ÛÝ ËÝ³ÙáÕ-Ù»ÍóÝá-
ÕÁ, áñå¿ë½Ç å³ïáõÑ³°ë ¹³éÝ³Û Ñ³Ù³¯ÛÝ 
Ñ³ÛáõÃ»³Ý, ³Ùû¯Ã »õ Ùáõ°ñ ùë»Éáí ÁÝï³ÝÇùÇÝ 
×³ÏïÇÝ...: êÇÙ³ ïáõïáõÝ, Ù»½ ï»ëÝ»Éáí, 
Ñ³Ùµáõñ»¯ó, ··áõ»¯ó »õ Ùûñë ¹³éÝ³Éáíª 
§ÎÇõÉÇõÝÇ³ ³ÕçÇÏë, ·Çï»ë áñ »°ë ÇÙ ïáõÝë, 
³Ù¿Ý Ç°ÝãÁ Éù»Éáí, å³ñ½ ¿ßÇ ÙÁ íñ³Û Ñ»Í³Í, 
ù³ÝÇ ÙÁ Ïïáñ É³°Ã, ùÇã ÙÁÝ ³É áõï»ÉÇù ³é³Í 
Ñ»ïë, µáÉáñ ¹áõé ¹ñ³óÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³éç»õ 
³ÝÇÍ»Éáí ³°Û¹ ³ÝÇÍ»³¯É ½³õ³ÏÝ áõ Ç¯ñ ÁÝï³-
ÝÇùÁ, ÷³Ë³Û, ÷³Ë³Û ³Û¹ á×ÇñÇÝ µáÛÝ¿Ý: 
¶Çï»Ù áñ ß³ï åÇïÇ ã³åñÇÙ, µ³Ûó »Ï³Û ùá°í¹, 
Éë»óÇ áñ ¹áõù ³É ÷³Ë³Í ¿ù, ³°Û¹ Ññ¿ßÇÝ Ó»éù-
¿Ý, ù³ÝÇ áñ á°ã ³ÕáõÑ³ó ·Çï¿, á°ã ¹ñ³óÝáõ-
Ã»³Ý ³ñÅ¿ùÁ ·Çï¿, »õ á°ã ³É á»õ¿ ëñµáõÃÇõÝ 
ÏÁ ×³ÝãÝ³Û: ¸áõ°Ý, É³¯õ Ý³Ù³Ï ÏÁ ·ñ»ë: ²ÛÝ-
åÇëÇ Ý³Ù³°Ï ÙÁ åÇïÇ ·ñ»ë Ç°Ù µ»ñÝ¿¯ë, áñ 
Ññ¿ßÁ ï³é³åÇ ÙÇÝã»õ Ï»³ÝùÇÝ í»ñçÁ: ²ñ¹¿Ý 
ùáõ ³É Ù³Ûñ¹ ³Ýáñ Ó»éùáí µ³Ýï³ñÏáõ³¯Í, 
ã³ñã³ñáõ³Í ¿, Í»Íáõ³Í ¿: ¶ñ¿°, ·ñ¿°, ³Ý¿°Íù áõ 
Ãá°ÛÝ, Ç¯Ýã áñ ÏñÝ³ë: ²Û¹ Ý³Ù³ÏÁ...Çñ ¹³Ùµ³-
Ý³Ï³ÝÁ Ãá°Õ ÁÉÉ³Û...¦, Áë³õ:

Ø³Ûñë áñ ³ñ¹¿Ý Ç°ñ ëñï¿Ý ½³ñÝáõ³Í ¿ñ, 
³ÛÝåÇëÇ ÃáõÝ³ÉÇ°ó Ý³Ù³Ï ÙÁ ·ñ»ó, áñ ÷áÕá-
óÇÝ ßáõÝÝ ³Ý·³Ù áõï¿¯ñ ÏÁ Ï³ïÕ¿ñ...: Ü³-
Ù³ÏÁ ·ñå³Ý³Íª Ë»¯Õ× å³é³õÁ, Ñ³½³ñ 
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ ³ÕûÃùÝ»ñáí Ù»ÏÝ»ó³¯õ: 
²ÛÉ»õë ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É ½ÇÝù ãï»ë³Ýù:

´³Ûó å³ïÙáõÃ»³Ýë ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ý... 
åÇïÇ å³ïÙ»Ù. 3 Ø³ñï 1920ÇÝ, ³Ùµá¯Õç 
ÁÝï³ÝÇùáí ÙÇ³ëÇ¯Ý, µáÉá¯ñÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ù¿Ý, 
Ù³Ýñ-Ù³Ýñ ç³ñ¹»óÇÝ íñ¿ÅËÝ¹Çñ Ï»ë³ñ³óÇ 
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ... ÑëÏ³Û Ùë³ÏáÛïÇ í»ñ³Í»Éáí 
½³ÝáÝù:



¾ç 07àõñµ³Ã / 26.10.2018 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 01

Տեղի Ունեցած Է ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը

Նոր Սերունդին Ուշադրութեան
Զգօնութեան Հրաւէր 

Մելգոնեան Կրթական 
Հաստատութեան 

Հարցով
Դ. ԶՐՈՅՑ

¾ç 03

զատութեամբ։ Յետագային ան հեղինակեց բազ-
մաթիւ արժէքաւոր գիրքեր։

Կարպիսի տարեկից կիպրացի դասընկերները 
գացեր էին զինք դիմաւորելու։ Լուր հասաւ թէ ո՛ր 
ժամուն պիտի ժամանէր ՄԿՀ։ Ես ազատ ըլլալով 
այդ ժամերուն անհամբեր կը սպասէի ինքնաշարժէն 
իջնելուն եւ տեսնելու իր ապրումները։ Ան քառասուն 
տարի ետք կրկին անգամ կը մտնէր ՄԿՀ-ի դար-
պասէն ներս...: Քառասո՜ւն տարի ետք։

Ինքնաշարժը մտաւ մեր դարպասէն ներս եւ 
կեցաւ Բարերարներու դամբանին դիմաց։ Մինչ 
ներկաներս կը ծափահարէինք ու կ՚ողջունէինք իր 
ներկայութիւնը, ան շուրջը զննեց ուշադրութեամբ 
եւ տղոց բաժնի պուրակը մտնելով կարեւոր բան մը 
փնտռողի նման սկսաւ ծառերը դիտել ու յանկարծ.

- Ահաւասիկ այս գամը ե՛ս գամած եմ հոս,- գրեթէ 
բղաւեց Կարպիս,- ճիշդ քառասուն տարի առաջ, 
երբ կը պատրաստուէի Աթէնք վերադառնալ. 
ասիկա իմ գամս է, որ ամբողջ անցնող տասնամ-
եակներուն երազած եմ տեսնել։ 

Ա՛յս է մելգոնեանցին։ Ան ոչ միայն իր դպրոցի չի 
մոռնար, այլ կը յիշէ նոյնիսկ իր հասարակ մեխը, ի՛ր 
մեխը:

Այդ երկաթի կտորը զինք կապող ոսկէ կամուրջը 
եղած է պանծալի վարժարանին հետ։

*  *  *
Քանինե՝ր իրենց մեխ-յիշողութիւնները ունին 

այսօր աշխարհի չորս կողմերը։
Յանուն ինչի՞ մեր ղեկավարները պատճառ 

կ՚ըլլան որ նոր սերունդները չունենան իրենց 
յիշողութիւնները։ 

Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան 
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետի 
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ գործադիրը հաւանութիւն 
տուած է ԱԺ ՀՀԿ խմբակցութեան խումբ մը պատ-
գամաւորներու կողմէ օրէնսդրական նախաձեռ-
նութեան կարգով ներկայացուած «Երեխայի 
իրաւունքներուն մասին» ՀՀ օրէնքին մէջ լրացում 
կատարելու մասին», «Վարչական իրաւախախտում-
ներու վերաբերեալ ՀՀ օրէնսգիրքին մէջ լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ  օրէնքներու նախագիծերու 
փաթեթի վերաբերեալ կառավարութեան առաջար-
կին: Մասնաւորապէս, փաթեթով կ'առաջարկուի 
համակարգեր ստեղծել՝ ժամանակակից աշխարհի 
յաճախ անվերահսկելի տեղեկատուական հոսքերու 
պայմաններուն մէջ երեխաները հակաբարոյական, 
անոնց լիարժէք ու ներդաշնակ զարգացման սպառ-
նացող տեղեկութեան տարածումէն հնարաւորինս 
զերծ պահելու համար: Կառավարութեան առաջար-
կին համաձայն՝ երեխայի լիարժէք զարգացման 
վրայ բացասական ազդեցութիւն ունեցող տեղե-
կութիւններու շրջանակը շատ աւելի լայն է, քան 
նախագիծով առաջարկուող ոչ աւանդական սեռա-
կան յարաբերութիւններուն վերաբերող կամ աւան-
դական սեռական յարաբերութիւններու ընկերային 

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան Հոկտեմբեր 25ին ընդունած է ԱՄՆ նախագահի 
Ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդա-
կան Ճոն Պոլթընի գլխաւորած պատուիրակութիւնը:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ ՀՀ վարչապետի մամլոյ 
վարչութիւնը, ողջունելով պատուիրակութեան այցը 
Հայաստան` Նիկոլ Փաշինեան նշած է. «Ուրախ եմ 
հիւրընկալել նման բարձր մակարդակի պատուի-
րակութեան, ինչ որ պատմական է Հայաստանի 
համար: Շատ կարեւոր է ԱՄՆի հետ ունենալ բարձր 
մակարդակի շփումներ, եւ մեր կառավարութիւնը 
կարեւոր կը համարէ հայ-ամերիկեան ակտիւ 
երկխօսութիւնն ու սերտ փոխգործակցութիւնը»: 
Վարչապետի պաշտօնակատարը անդրադարձած 
է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող քաղաքական 
իրադարձութիւններուն եւ նշած, որ այժմ մեր 
երկիրը կ'ապրի պատմական ժամանակաշրջան: 
«Սիրոյ եւ համերաշխութեան ոչ բռնի, թաւշեայ 
յեղափոխութեան արդիւնքում տեղի ունեցող գործ-
ընթացները հիմնուած են բացառապէս ժողովրդա-
վարական արժէքների վրայ: Այժմ մենք աշխատում 
ենք, որպէսզի ստեղծենք եւ ամրապնդենք կայուն 
ու կայուն ժողովրդավարական պետութիւն»,- ըսած 
է Նիկոլ Փաշինեան` կարեւոր համարելով մեր 
երկրին մէջ ժողովրդավարութեան զարգացումը, 
թափանցիկ կառավարաման համակարգի, անկախ 
դատական համակարգի ամրապնդումը միջազգա-
յին գործընկերներու հետ արդիւնաւէտ համագոր-
ծակցութեան արդիւնքով: Ան շեշտած է, որ Հայաս-
տանը հաստատակամ յառաջ կ'երթայ 
ժողովրդավարութեան զարգացման ճանապարհով, 
որ մեր հասարակութեան համար ներքին համոզում 
է եւ արժէք:

Ճոն Պոլթըն շնորհակալութիւն յայտնած է 

խեղուած ընկալման ուղղուած տեղեկութիւնները, 
ուստի միայն վերջիններու տարածման կամ քարոզ-
չութեան համար արգելք սահմանելը արդարացուած 
չէ: Կառավարութիւնը  այն կարծիքին է, որ նախա-
գիծերու ընդունման անհրաժեշտութիւնը կը 
բացակայի եւ կ'առաջարկէ գործող օրէնքները ձգել 
անփոփոխ:

Անդրադառնալով օրինագծերուն՝ Նիկոլ Փաշին-
եան նշած է:  «Այսօր համացանցում կայ կատարեալ 
ազատութիւն եւ երեխաները նոյնպէս օգտուում են 
համացանցից: Ամէն ինչին, ըստ էութեան, հասանե-
լիութիւն կայ, եթէ նոյնիսկ այդ ձեւակերպումներով 
օրէնքն ընդունենք»,- նշած է կառավարութեան 
ղեկավարի պաշտօնակատարը՝ յաւելելով, որ այդ 
հասանելիութիւնը սահմանափակելու հնարաւորու-
թիւն չկայ: Վարչապետի պաշտօնակատարի խօս-
քով՝ ամբողջ աշխարհին մէջ առկայ է այդ խնդիրը, 
որուն լուծումը դեռեւս գտնուած չէ:  Նիկոլ Փաշին-
եանի դիտարկմամբ՝ նման հարցերը պէտք է քըն-
նարկուին եւ քուէարկուին խիստ գաղտնի ռեժիմով, 

քանի որ որեւէ հակաքարոզ-
չութիւն քարոզչութեան բաղադ-
րատարր կը պարունակէ: 

Կառավարութեան նիստին 
տեսանիւթը կարելի է դիտել 
կողքին երեւցող QR ծած-
կագրին միջոցով:

Նիկոլ Փաշինեան Եւ Ճոն Պոլթըն Ընդգծած Են Բարձր Մակարդակի 
Փոխայցելութիւնները Աւելի Յաճախակի Դարձնելու Անհրաժեշտութիւնը

ընդունելութեան համար եւ Նիկոլ Փաշինեանին 
փոխանցած ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփի 
ջերմ ողջոյնները: ԱՄՆ նախագահի ազգային 
անվտանգութեան հարցերով խորհրդականը նշած 
է, որ Հայաստանի համար պատմական նշանա-
կութիւն ունեցող այս ժամանակաշրջանին իրենք 
կարեւոր կը նկատեն հայ-ամերիկեան յարաբերու-
թիւններու զարգացումն ու խորացումը: «Ուրախ եմ 
Ձեզի հետ քննարկելով հայ-ամերիկեան յարաբե-
րութիւններուն առնչուող երկկողմ ու տարածա-
շըրջանային հարցերու լայն շրջանակը: Կը շնոր-
հաւորեմ Ձեզ Հայաստանի մէջ խաղաղ 
ժողովրդավարական անցումը յաջողութեամբ 
առաջնորդելու համար: Միացեալ Նահանգներ 
կ'աջակցի նոր կառավարութեան ջանքերուն` 
ուղղուած փտածութեան դէմ պայքարին, դատական 
համակարգի թափանցիկութեան աստիճանի 
բարձրացման եւ քաղաքացիներու առջեւ կառա-
վարութեան հաշուետուողականութեան մեծացման 
այնպիսի ուղիներով, որոնք կը յանգեցնեն 
ժողովրդավարութեան, իրաւունքի գերակայութեան 
եւ տարածաշրջանային կայունութեան ամրա-
պընդման»,- ըսած է Պոլթըն:

Զրուցակիցները քննարկած են երկու երկիրներու 
յարաբերութիւններու օրակարգային շարք մը 
հարցեր: Մասնաւորապէս, անոնք անդադարձած 
են մեր երկիրներու ժողովրդավարական հիմնարկ-
ներու զարգացման, տնտեսութեան, արդարադա-

տութեան համակարգի, քաղաքացիական հասա-
րակութեան զարգացման ուղղութիւններով 
համագործակցութեան ընդլայնման եւ կարեւոր 
համարած են երկկողմ փոխգործակցութեան նոր 
թափ հաղորդելուն միտուած հետեւողական քայ-
լերու իրականացում: Այդ առումով, Փաշինեան եւ 
Պոլթըն ընդգծած են նման բարձր մակարդակի 
փոխայցելութիւնները աւելի յաճախակի դարձնելու 
անհրաժեշտութիւնը:

ՀՀ վարչապետի պաշտօնակատարը եւ ԱՄՆ 
նախագահի խորհրդականը մտքեր փոխանակած 
են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան 
կարգաւորման գործընթացի շուրջ: Երկու կողմերը 
կարեւոր համարած են հիմնախնդրի խաղաղ 
կարգաւորման ուղղուած հետեւողական քայլերու 
իրականացումը` ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանա-
խագահութեան ծիրէն ներս եւ բանակցային գործ-
ընթացի համար համապատասխան մթնոլորտի 
ձեւաւորումը:

Կողմերը քննարկած են նաեւ միջազգային եւ 
յատկապէս տարածաշրջանին մէջ տեղի ունեցող 
գործընթացներուն վերաբերող շարք մը այլ 
հարցեր:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը կը տեղեկացնէ, 
որ ՀՀ նախագահի 2018ի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 8ի թիւ 439-Ա 
հրամանագիրով ներքոյիշեալ համարներու ստացագիրեր 
ունեցողներու ՀՀ քաղաքացիութիւն ստանալու դիմում-
ները մերժուած են.

19855, 20093, 20060, 20491, 19481, 20645, 19652, 20571, 19816, 
20408, 20145, 20146, 20319, 19820, 19862, 20412, 20351, 19809, 20513, 
20397, 20427, 20035, 20286, 20077, 19488, 19428, 19555, 18034, 
19609, 19608, 20144, 19854, 19861, 19860, 19404, 20180, 20162, 19604, 
20045, 20119, 19605, 19925, 20179, 20049, 20092, 19853, 19847, 19852, 
19606, 19745, 20061, 20018, 19403, 20431, 19915, 20417, 20270, 19991, 
19724, 19646, 20603, 20657, 20529, 19554, 20402, 19810, 20204, 20535, 
19677, 20669, 20114, 20569, 20339, 20379, 20115, 20770, 19669, 20566, 
20695, 20622, 18706, 20751, 20545, 19484, 20649, 20646, 20600, 
20607, 20441

(շարունակելի)

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Նախապէս յայտարարուած էր, թէ հաւանական է, որ վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի ուղղուի Պաապտայի նախագահական 
պալատը հանդիպում ունենալու նախագահ Միշէլ Աունի հետ նախարարաց 
խորհուրդի կազմաւորման հարցի քննարկման համար:  

Պասիլ Պաշտօնական Այցով Մեկնեցաւ Լեհաստան
 Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ Հինգ-

շաբթի պաշտօնական այցով մեկնեցաւ Լեհաստան՝ քննարկելու տնտեսական 
եւ երկկողմ յարաբերութիւնները: Այս մասին կը հաղորդէ արտաքին գործոց 
նախարարութենէն: 

Պասիլի գլխաւորած պատուիրակութիւնը հանդիպում պիտի ունենայ Լե-
հաստանի արտաքին գործոց նախարար Եացեք Չաբութոուիթսի եւ այլ պաշ-
տօնատարներու հետ:

«Պասիլի բանակցութիւնները պիտի կեդրոնանան երկուստեք հետա-
քըրքրութիւն ներկայացնող խնդիրներու վրայ: Բաց աստի, անոնք կ'անդ-
րադառնան առեւտրական ոլորտի աշխուժացման, ինչպէս նաեւ լիբանանեան 
գիւղատնտեսական եւ արդիւնաբերական արտադրանքները Լեհաստան 
ներածելու խնդիրին»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արա 
Պապլոյեանի որոշմամբ քրէական գործերով համաներում յայտարարելու 
մասին օրէնքի նախագիծը հանուած է Հոկտեմբեր 29ին կայանալիք Ազգային 
ժողովի արտահերթ նիստի օրակարգէն: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն:   

«Հիմք ընդունելով Հոկտեմբեր 29ի Ազգային ժողովի արտահերթ նիստի 
օրակարգէն «Էրեբունի-Երեւանի հիմնադրման 2800ամեակի եւ Հայաստանի 
առաջին Հանրապետութեան անկախութեան հռչակման 100ամեակի 
կապակցութեամբ քրէական գործերով համաներում յայտարարելու մասին» 
Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի նախագիծը հանելու հետ կապուած 
արտահերթ նիստը նախաձեռնողներու առաջարկը՝ կ'որոշեմ ուժը կորսնցուցած 
հռչակել Ազգային ժողովի նախագահի ՆՈ-22-Ն որոշումը»,- ըսուած է ԱԺ 
նախագահ Արա Պապլոյեանի որոշումին մէջ: 

Համաներումի Մասին Նախագիծը Հանուած Է Հոկտեմբեր 
29ի ԱԺ Արտահերթ Նիստի Օրակարգէն


