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Կառավարութեան Կազմաւորման 
Յետաձգումը Անընդունելի Է. Ռաաի

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Փոխե՛նք Ներկան, Կերտելու՝ Ապագան
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործա-

դիր մարմինը հինգշաբթի, 29 նոյեմբեր 2018ին կը կազմակերպէ իր 
տարեկան դրամահաւաք- ռատիոթոնը, որ այս տարի կ’ընթանայ 
«փոխե՛նք ներկան՝ կերտելու ապագան» կարգախօսով։ 

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը վերջին ամիսներուն անցաւ 
դժուար հանգրուանէ, ու հիմա պատրաստ է նորովի ներկայանալ համահայկական 
ընտանիքին: Անցնող ամիսներուն հիմնադրամի համաշխարհային կառոյցի հաշ-
ւարկները, հաշուապահական միջազգային ընկերութիւններու կողմէ ենթարկուե-
ցան մանրակրկիտ քննութիւններու՝ ստուգելու որեւէ հաւանական չարաշահում։ 
Սակայն մասնագիտական եւ քննչական տարբեր խմբակներու ստուգումներու 
շնորհիւ փաստուեցաւ, որ Հիմնադրամը զերծ է նման չարաշահումներէ, եւ անոր 
հաշիւները ամբողջական եւ բացարձակ թափանցիկութեամբ ներկայացուած են 
հանրութեան։ Այս իրողութիւնը հաստատեցին նաեւ Հայաստանի վարչապետի 
պաշտօնակատարն ու նախագահը, որոնք անցնող շաբաթներուն իրենց զանազան 
ելոյթներու ընթացքին, կոչ ուղղեցին փակելու անվստահութեան էջը՝ նոր շունչ 
հաղորդելով համահայկական հիմնադրամին, որպէսզի անիկա անխափան 
շարունակէ իր առաքելութիւնը։

Այսպէս, այս տարուան համահայկական դրամահաւաքը կ’ընթանայ անցեալ 
տարի որդեգրուած «Բերքառատ Արցախ» ծրագրով, որուն ընդմէջէն կը շարունակ-
ւին արթեզեան ջրհորներու հորատման եւ ոռոգման նոր ցանցի կառուցման աշխա-
տանքները, ինչպէս նաեւ արեւային ուժանիւթով բանող համակարգի տեղադրման 
աշխատանքները: Բացի Արցախի մէջ իրակացուելիք ծրագիրներէն, այս տարուան 
թելեթոն-դրամահաւաքի հասոյթէն բաժին մը պիտի յատկացուի Հայաստանի հա-
մայնքային ենթակառոյցներու նորոգութեան, ինչ որ պիտի նպաստէ  նոր աշխա-
տատեղերու ստեղծման։

 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմինը, 
այս տարի իր մասնակցութիւնը բերելով հանդերձ «Բերքառատ Արցախ» ծրագիրին, 
յարմար նկատեց իր նպաստը ունենալ, հիմնադրամի ընթացիկ գլխաւոր ծրագիր-
ներէն մէկուն՝ Գիւմրիի մէջ անօթեւան ընտանիքներու բնակարաններու ապահովմ-
ան ծրագիրին՝ տրուած ըլլալով, որ 2018-ը կը զուգադիպի Սպիտակի երկրաշարժի 
30-ամեակին եւ մարմինի այս տարուան դրամահաւաք- ռատիոթոնը կը կազմա-
կերպուի այդ յիշատակի նշումէն շաբաթ մը առաջ՝ հինգշաբթի, 29 նոյեմբեր 2018-
ին առաւօտեան ժամը 10։00-էն սկսեալ, արդարեւ մարմինը որոշած է Գիւմրիի մէջ 
4 ընտանիքներ օժտել նոր բնակարաններով։

Հետեւաբար, ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս բոլորս միասնաբար ազգային 
պարտականութեան բարձր գիտակցութեամբ, անվերապահ զօրակցութեամբ եւ 
ամբողջական վստահութեամբ մասնակցի՛նք այս տարուան դրամահաւաք- 
ռատիո-թոնին, եւ  թէկուզ մեր փոքր նուիրատուութիւններով աջակցինք Գիւմրիի 
անօթեւան ընտանիքներու բնակարաններու ապահովման ծրագրին, որպէսզի 
անոնք վերջապէ՛ս լքեն իրենց խոնաւ ու կիսախարխուլ տնակը, եւ ունենան 
քարաշէն ապահով բնակարան։ 

Վստահ ենք, որ մեր բոլորին աջակցութեամբ կրնանք նոր կեանք պարգեւել 
անոնց եւ ձեռք ձեռքի տալով  պիտի ՓՈԽԵ՛ՆՔ ՆԵՐԿԱՆ՝ ԿԵՐՏԵԼՈՒ ԱՊԱԳԱՆ....

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի
 Լիբանանի գործադիր մարմին

NOVEMBER 29
Radiothon 2018

November 29

Ø³ëÝ³ÏóÇ°Ýù« “Ð³Û³ëï³Ý” Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ  è³ïÇáÃáÝÇÝ
áñå¿ë½Ç »ñÏ³ß³ñÅ¿Ý 30 ï³ñÇ »ïù ¶ÇõÙñ»óÇ ³ÝûÃ»õ³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ

í»ñç³å¿°ë áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ

ª

Կիրակի մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի խստօրէն քննա-
դատեց կառավարութեան կազմաւորման անհիմն յետաձգումը: Այս մասին կը 
հաղորդեն տեղական լրատուամիջոցները:

«Անընդունելի է, անկախ պատճառէն, կառավարութեան կազմաւորման 
յետաձգումը»,- ըսաւ Ռաաի՝ ի տես կառավարութեան կազմաւորման փակուղիի 
շարունակութեան, որ, փաստօրէն, թեւակոխեց եօթներորդ ամիսը: 

Կառավարութեան Կազմաւորման Խնդիրը Ի Վերջոյ Պիտի 
Յանգի Յարմարագոյն Լուծումի. Հարիրի

 Կիրակի վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի լաւատեսութիւն 
յայտնեց, որ կառավարութեան կազմաւորման խնդիրը այս կամ այն ձեւով 
պիտի յանգի յարմարագոյն լուծումի:

«Շատ պիտի չանդրադառնամ կառավարութեան կազմաւորման գործըն-
թացի խափանման,- ըսաւ Հարիրի իր նստավայրին մէջ մամլոյ հեռարձակուող 
ասուլիսի ժամանակ:- Մենք պէտք է հասնինք յարմարագոյն լուծումի: Եւ 
կրնամ ըսել, որ այդ տեսակէտէն ես անձամբ լաւատես եմ»:   

Հըզպալլայի Պաշտօնատարը Կը Մեղադրէ Հարիրին Կա-
ռավարութեան Կազմաւորումը Յետաձգելուն Համար

 Հըզպալլա կուսակցութեան կեդրոնական խորհուրդի անդամ շէյխ Նապիլ 
Քաուք Կիրակի հրապարակուած մեկնաբանութիւններու մէջ մեղադրեց 
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրին Մայիսին տեղի ունեցած 
խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքները անտեսելուն համար, ինչ 
որ, ըստ Նապիլ Քաուքի, տեղիք տուած է կառավարութեան կազմաւորման 
յետաձգումին:

«Լիբանանի կառավարական ճգնաժամը կը սրի եւ աւելի կը բարդանայ, 
որովհետեւ վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրին կ'անտեսէ 
խորհրդարանական ընտրութիւններու արդիւնքները»,- ազգային լրատուական 
գործակալութեան փոխանցմամբ ըսաւ շէյխ Նապիլ Քաուք:
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«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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Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում Սկսուեց «Եկեղեցին Փոփոխուող Աշխարհում. Մարտահրաւէրներ 
Եւ Հեռանկարներ» Խորագրով Կոնֆերանսը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Կրիկոլ (Կրիկորի) 
Սամսոն Չիքովանի 

Կրիկոլ (Կրիկորի) Սամսոն Չիքովանի ( 2 (15) Մարտ 
1910, Խոպի (ներկայիս՝ Վրաստանի Սամեկրելօ եւ 
Զեմօ-Սուանեթի երկրամասի Խոպիի շրջանի վարչա-
կան կեդրոնը) — 26 Նոյեմբեր 1981, Թիֆլիս), վրացի 
գրող, բեմագիր, թատերագիր։

Ծնած է 1910ին։ 1936 թուականին աւարտած է Թիֆ-
լիսի համալսարանի իրաւաբանական բաժինը, իսկ 
1939 թուականին՝ Մոսկուայի շարժարուեստի հիմնար-
կին մէջ (այժմ՝ շարժարուեստի Ս. Գերասիմովի անուան 
համառուսաստանեան պետական համալսարան) 
բեմագրութեան բաժինը։

Ստեղծագործութիւն
Կրիկոլ Չիքովանիի ստեղծագործութիւնները տպագ-

րըւած են 1932 թուականէն։ Անոր առաջին գիրքը՝ 
«Պատմուածքներ եւ նովելներ», լոյս տեսած է 1940 
թուականին։ Չիքովանին հեղինակած է պատմուածքներ 
խորհրդային քաղաքացիներու աշխատանքային 
սխրանքներուն մասին։

«Կեանքի սահմանը» (1952), «Մայա» (1958) պատ-
մըւածքներու ժողովածուներուն, «Սէր» (1958), «Երկ-
րորդ ընտանիք» (1960) վիպակներուն, «Մայր բոլորի 
համար» (1956), «Կանաչ սարերու տիրուհին» (1962) 
ակնարկներուն մէջ պատկերած է կոլխոզային գիւղերու 
աշխատողներու կեանքն ու աշխատանքը։ Մ. Օրա-
գուելիձէի հետ համատեղ գրած է «Շրոմա» (1963) 
գիրքը՝ նուիրուած վրացի եւ ուքրանացի գիւղացիներու 
բարեկամութեան։

Յետպատերազմեան տարիներու աւելի նշանակալի 
ստեղծագործութիւնները լոյս տեսած են «Օդիշեան 
պատմուածքներ» խորագրով։ Հեղինակած է «Եկաւ 
Փետրուարը» (1971), «Հող» (1977), «Հաւատք» (1980) 
պատմայեղափոխական եռագրութիւնը, փիեսներ, 
բեմագրութիւններ:

Նոյեմբերի 23ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կա-
թողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 
«Գարեգին Ա» կրթական կենտրոնում մեկնարկեց 
«Եկեղեցին փոփոխուող աշխարհում. մարտահր-
աւէրներ եւ հեռանկարներ» խորագրով եռօրեայ 
կոնֆերանսը` կազմակերպուած «Տիալոկ» հասա-
րակական կազմակերպութեան գործակցութեամբ: 

Գիտաժողովը սկսուեց տէրունական աղօթքով, 
որից յետոյ կոնֆերանսին մասնակից եկեղեցա-
կաններին եւ աշխարհականներին ողջունեց Մայր 
Աթոռի Արտաքին յարաբերութիւնների եւ արարո-
ղակարգի բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ տ. Նաթան 
արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանը: 

Սրբազան հայրը ներկաներին յղեց Ամենայն 
հայոց կաթողիկոսի հայրական օրհնութիւնները՝ 
բարի ընթացք մաղթելով կոնֆերանսի աշխա-
տանքներին: 

Նաթան արքեպիսկոպոսն ընդգծեց, որ քննար-
կըւելիք թեմաներն ու խնդիրները քրիստոնէութեան 
առաջին իսկ օրերից եղել են եւ մշտապէս յուզել 

մարդ արարածին:
«Մեր օրերում եւս այդ խնդիրները մենք համա-

րում ենք շատ արդիական, որովհետեւ ընդհանուր 
աշխարհի մէջ քրիստոնէական արժէքների 
պահպանումն աւելի ու աւելի դժուար է դառնում: 

Ըստ իս՝ առաջին եւ ամենակարեւոր պայմանն 
այն է, որ քրիստոնէական բարոյականութիւնը կա-
րող է կեանքի կոչուել եւ մեր ամէնօրեայ կեանքի 
մաս լինել միայն այն ժամանակ, երբ մենք այն 
ընդունում ենք ոչ թէ իբրեւ օրէնք, բարոյական նորմ 
կամ կանոն, այլ մեր քրիստոնէական հաւատքի 
վրայ հիմնուած կենսակերպ: Մենք բոլորս, առաջին 
հերթին, հենց սա պէտք է ի մտի ունենանք. առանց 
հաւատքի որեւէ քրիստոնէական արժէք վերածուում 
է տեսական մի օրէնքի»,- նշեց Նաթան սրբազանը՝ 
յորդորելով բոլոր մտորումների եւ քննարկումների 
մէջ առաջնայնութիւնը տալ հաւատքին, որի միջո-
ցով միայն հնարաւոր կը լինի հասնել վերջնանպա-
տակին: 

Սրբազանը համաժողովի մասնակիցներին 

պատգամեց իրենց հաւաքներում առաջնորդուել 
քրիստոնէական հաւատքի զօրութեամբ, Սուրբ 
Հոգու քաջալերութեամբ եւ Քրիստոսի պարգեւած 
խաղաղութեամբ:

Ներկաներին ողջունեց նաեւ «Տիալոկ» հասա-
րակական կազմակերպութեան նախագահ Ալմաստ 
Մուրադեանը:

Այնուհետեւ հոգեւոր երգերի կատարմամբ հան-
դէս եկաւ Արագածոտնի թեմի Ապարանի Ս. Խաչ 
եկեղեցու երգչախումբը:

Եռօրեայ կոնֆերանսի ընթացքում կը ներկա-
յացուեն զեկոյցներ «Ժամանակակից աշխարհը եւ 
հակաքրիստոնէութեան դրսեւորումները», «Աշխար-
հիկացումը եւ բարոյականութեան հիմնախնդիրները 
21րդ դարում», «Քրիստոնէական արժեհամակարգի 
դիտարկումը միջանձնային փոխյարաբերութիւն-
ների կառուցուածքում», «Բարոյականութեան 
արժէքները Հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշ-
ման կոնտեքստում»,  «Քրիստոնէական ընտանիքի 
մոտելը ժամանակակից հասարակութեան կառուց-
ւածքում» եւ այլ թեմաներով:
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Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հիւրընկալած Է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք Եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը

Տեսակէտ
Մենք, Որպէս Մարդ, Աւելի Լաւն Ենք, Քան Դա…

Մեզ հետ ի՞նչ է կատարուում: 
Մենք՝ հայերս, սիրում ենք խօսել, թէ ինչ խորն 

են մեր ազգի արմատները, բայց մենք յաճախ ցու-
ցաբերում ենք շշմեցուցիչ անհեռատեսութիւն հնա-
դարեան մարդկանց իմաստութեան անխուսափելի 
բնորոշմամբ: Մենք հպարտանում ենք՝ կարծելով, 
որ ազնուականութիւնը յատուկ է մեր ազգին, որն 
արտայայտուում է այնպիսի արժէքներով, ինչպիսիք 
են հիւրասիրութիւնը, համապարփակութիւնը, ոգու 
մեծահոգութիւնը, մինչդեռ մենք յաճախ գործում 
ենք բացարձակապէս դէմ այս արժէքներին՝ ելնելով 
ագահութիւնից եւ եսի խղճուկ պահանջներից: Եւ 
մենք սիրում ենք ձայնի ամենաբարձր ուժգնութեամբ 
ճչալ, որ ոչինչ չի կարող ճնշել մեր ստեղծագործ 
միտքը նոյնիսկ մասսայական դժուարութիւնների 
ժամանակ, բայց շատ յաճախ մենք արհամարհում 
ենք, վտարում ենք կամ ոչնչացնում ենք մեր 
ամենաբանիմաց ակնյայտ արուեստագէտներին: 

Օրինակ՝ վերջին շաբաթների ընթացքում ակն-
յայտ եւ ենթադրելի սպառնալիքներով ուղեկցուող 
մի գարշելի եւ կեղտոտ քարոզարշաւ սկսուեց Երե-
ւանում՝ բացայայտ նպատակ ունենալով կործանել 
հենց այդպիսի մի արուեստագէտի: 

Պատմութիւնը կարող է ծեծուած, նոյնիսկ ձանձ-
րալի թուալ՝ որեւէ պաշտօնեայ ցանկանում է գլխա-
ւոր մշակութային հաստատութեան տնօրէնին հե-
ռացնել իր պաշտօնից եւ ներկայացրել է մի փունջ 
կեղծարարութիւններ գործը սկսելով այնուամենայ-
նիւ առանց ազնիւ վերաբերմունքի՝ հիմնուելով 
միայն բամբասանքների եւ սպառնալիքների վրայ: 

Սա յանցախմբային մանիպուլիացիայի տեսակ 
է, որն ամէն օր պատահում է աշխարհի ցանկացած 
վայրում, թէ՛ կառավարութիւնում, թէ՛ հանրային 
հաստատութիւններում, թէ՛ առեւտրում: Իրականում 
սա այնքան գերիշխող է, որ մենք միգուցէ արդէն 
կորցրել ենք մեր զգայունութիւնը դրա նկատմամբ: 
Այս դէպքը եզակի է դարձնում այն, որ քննարկուող 
պաշտօնեան Հայաստանի Հանրապետութեան 
մշակոյթի նախարար Լիլիթ Մակունցն է: Այո՛, հենց 
այն նոյն հանրապետութեան, որը միայն ամիսներ 
առաջ ունեցաւ թաւշեայ, անարիւն յեղափոխութիւն 
եւ որի նոր կառավարութիւնը ոչ միայն հայրենիքին 
ոգեւորեց, այլեւ աշխարհով մէկ ողջ հայկական 
համայնքին իր՝ արդար բազմակարծութեան խան-
դավառ հեռանկարով, թափանցիկութեամբ, հաշ-
ւետուողականութեամբ եւ ամենակարեւորը ազնը-
ւութեամբ: Այս դէպքը հաւասարապէս եզակի է 
դարձնում այն, որ նախարարի թիրախում գտնուող 
անձը ամենաբանիմաց եւ նուիրեալ մեր կողքին 
ապրող հայ այն արուեստագէտներից մէկն է, ով 
գրեթէ առանց որեւէ մէկի օգնութեան վերածնեց 
ազգային գանձը: Այդ արուեստագէտը Կոնստան-
թին Օրբելեանն է՝ Օփերայի ազգային թատրոնի 
գեղարուեստական ղեկավարը: Նախարար Մա-
կունցը այդ կեղտոտ քարոզարշաւը սկսել է նախա-
րարութեան ֆէյսպուքեան էջի «ցնցող» հրապա-
րակմամբ: Նա մեղադրում էր Երեւանի օփերային 
թատրոնի գործադիր աշխատակազմին թատրոնի 
շէնքում քաղաքական բանավէճային ժողովներ 
ունենալու մէջ եւ զգուշացնում էր, որ օրէնքով 
արգելուում է զրուցել կամ քննարկել ցանկացած 
քաղաքականութիւն եւ այդ օրէնքի խախտումը 
ենթադրում է վարչական պատասխանատուութիւն: 
Այդ հրապարակման մէջ նա ոչ միայն Օփերային 

թատրոնի աշխատակազմին է նախազգուշացնում, 
այլ նախարարութեան ենթակայութեան տակ գտնը-
ւող ցանկացած թատրոնի կամ պետական հաս-
տատութեան աշխատակազմին: Մի՞թէ Մակունցը 
ՀՀ մշակոյթի, թէ վաղուց փլուզուած Սովետական 
միութեան փրոփականտայի նախարարն է: 

Կարծում եմ՝ նախարարի անհիմն մեղադրանք-
ները եւ սպառնալիքները անհանգստացնում են 
շատ ոլորտներում, ինչը չի վերաբերում միայն 
մայեսթրօ Օրբելեանին եւ նրա աշխատակիցներին: 
Նրա ընդգրկուն հաղորդագրութիւնը աւելի պարզ 
չէր կարող լինել: Ստալինիզմի սարսափելի 
խոնարհմամբ նա բոլորին ասում էր՝ հանգիստ եւ 
զերծ մնալ բարձրաձայնել որեւէ քաղաքական տե-
սակէտ: Իրականում նա ժողովրդավարական գործ-
ընթացների եւ գաղափարի դէմ նախազգուշացում 
բարձրաձայնեց: Թաւշեայ յեղափոխութիւնից յետոյ 
պաշտօնեայի այսպիսի վարքագիծը մտահոգուած 
հային մտածել է տալիս՝ մի՞թէ խօսքի ազատութիւնը 
արդէն չեղարկուել է: Մի՞թէ վտանգի տակ է ազատ 
միտքը: Ինչպէ՞ս կարող է քաղաքականութեան կամ 
քաղաքական գործիչի մասին քննարկումը լինել 
քաղաքական բանավէճ: Եւ, ի վերջոյ, ո՞վ է ժողո-
վըրդավարութեան ժամանակ որոշում, թէ ինչ է 
կարելի եւ ինչ՝ ոչ:        

Ես չգիտեմ, թէ ինչ աստիճան կարճամտութիւն 
եւ ուղղակի բացարձակ անիրազեկութիւն ինչ-որ 
մէկը պէտք է ունենայ, ոչ այլ ոք քան մշակոյթի 
նախարարը, որպէսզի ներգրաւուի Երեւանում վեր-
ջին շաբաթների ընթացքում իր  ճղճիմ արտայայ-
տութիւնն ունեցած զայրացուցիչ մանիպուլիացիա-
յով: Այն ինչ ես հաստատ գիտեմ, այն է, որ մշակոյթի 
համայնքը խորապէս հիասթափուած է նրանից: 

Սա իրօք վտանգաւոր յետընթաց է Հայաստանում 
ժողովրդավարութեան համար: Դա նշանակում է, 
որ մենք իրականում այն բաց, ազնիւ եւ բազմա-
կարծիք հասարակութիւնը չենք: Դա նշանակում է, 
որ մեզ իրօք հետաքրքիր չի, որ Օրբելեանի նման 

աշխարհահռչակ արուեստագէտը օգնել է, որ 
Երեւանի օփերային թատրոնը ծաղկի, իր անձնա-
կան ռեսուրսների հետ համատեղ կիրառելով 
բեմական բոլոր ջանքերը, նորից ու նորից, քանի 
որ ոչինչ նրան այդքան չի հուզում, ինչքան, որ 
Երեւանի օփերային թատրոնը, որպէս արտիստիկ 
կենտրոն, փայլի համաշխարհային բեմում: Եւ դա 
որոշ չափով նշանակում է, որ մենք՝ հայերս, թէ՛ ես, 
թէ՛ դու, այդքան էլ հետաքրքրուած չենք մեր մշա-
կութային հաստատութիւնների զարգացմամբ, 
քանի որ ակներեւ իշխանութեան գլխին ցանկացած 
ոք իր քմահաճոյքով կարող է հեռացնել ինչ-որ 
մէկին պաշտօնից՝ անելով այն իր կառավարութեան 
լուռ համաձայնութեամբ եւ բարձրաձայնելով թո-
թալիթար անցեալը, որից մեր հայրենիքը այդքան 
ջանասիրաբար պայքարեց, որպէսզի ազատուի: 

Ուրեմն ի՞նչ է մեզ հետ կատարուում: Յուսով եմ՝ 
ոչինչ: Իմ՝ եւ անկասկած աշխարհով մէկ սփռուած 
հարիւրհազարաւոր հայերի, ովքեր մեծարում են 
մայեսթրօ Օրբելեանի տաղանդն ու աշխատանքը,  
անկեղծ ցանկութիւնն է, որ նրա դէմ, ինչպէս նաեւ 
մեր խօսքի եւ մտքի ազատութեան քարոզարշաւը 
ինչպէս հարկն է կը ներկայացուի եւ մենք, որպէս 
մարդ, աւելի շատ պատճառաբանուած կ'ասենք, որ 
մենք աւելի լաւն ենք, քան դա: 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան հիւրընկալած է Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. 
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կա-
թողիկոսը:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ նախագահն ու վեհափառ հայրապետը 
քննարկած են մեր երկրի ապագային, պետութիւն-
եկեղեցի յարաբերութիւններուն եւ ազգային-եկե-
ղեցական կեանքի խնդիրներուն առնչուող հարցեր: 
Անոնք խօսած են նաեւ հայրենիք-սփիւռք կապերու 
մասին, կարեւորած անոնց սերտացումը, ինչը 

Նախագահ Արմէն Սարգսեան ուղերձ յղած է 
Ազգային ժողովի ընտրութիւններու քարոզարշաւի 
մեկնարկին առթիւ:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Հայաս-

 ՍՈՆԱ ՀԱՄԱԼԵԱՆ

հնարաւորութիւն կու տայ միասնաբար դիմակայելու 
առկայ մարտահրաւէրները: 

Մեր Բոլորէն Եւ Իւրաքանչիւրէն Կախուած Է Հայաստանի Ապագան. 
Նախագահ Սարգսեանի Ուղերձը ԱԺ Ընտրութիւններու Քարոզարշաւի 
Մեկնարկին Առթիւ տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-

կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ ուղերձին մէջ նշուած է.
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Արցախի Մէջ 100 Միլիոն Տոլարէն Ներդրումային Ծրագիր Կը Մեկնարկէ
Արդիւնքները Կ'արտացոլուին Գիւղատնտեսութեան Ոլորտին Մէջ, Իսկ Ելեկտրականութեան 
Արտադրութիւնը Տարուան Կտրուածքով Կը Հատէ Մէկ Միլիառ Միլովատի Սահմանը

Արցախի Նախագահի՝ Ֆրանսա Կատարած Այցն Ու Ազրպէյճանական Լարուած Գործունէութիւնը
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Արցախի մէջ ելեկտրականութեան արտադրու-
թիւնը կը նախատեսեն եռապատկել՝ յառաջիկայ 
մի քանի տարուան ընթացքին հասցնելով տարե-
կան շուրջ 1 միլիառ քիլոուաթի: Նաեւ օտարերկրեայ 
ներդրումներ կ'ըլլան: Նոյեմբերի կէսերուն ստո-
րագրուեցաւ նոր պայմանագիր, որ կ'ապահովէ 
օտարերկրեայ ընկերութեան ներդրումային ծրա-
գիրի իրականացումը Արցախի գիւղատնտեսութեան 
ոլորտին մէջ:

Արցախի նախագահի խորհրդական Արայիկ 
Յարութիւնեանը կը տեղեկացնէ, բայց դեռ բոլոր 
փակագիծերը չի բանար: Սարսանգի ջուրը 
Մարտակերտի հարթավայրային շրջաններուն կը 
հասցնեն: Ճանապարհին նոր ջրամբարներ կը կա-
ռուցեն ջրելեկտրակայաններով: «Խոշոր ջրելեկ-
տըրակայան, փոքր ջրամբար, երկու ջրամբար, 

իւրաքանչիւրին տակ՝ երկու խոշոր ջրելեկտրա-
կայան, ջրանցքի վերանորոգում: Ջրանցքի տակ՝ 
նորէն ջրելեկտրակայան: Միայն այդքանը 75 
միլիոն տոլար ներդրում կը պահանջէ»,- կը թուարկէ 
Արայիկ Յարութիւնեանը, որ նաեւ «Արցախ ՀԷԿ» 
բաց բաժնետիրական ընկերութեան հոգաբար-
ձուներու խորհուրդի նախագահն է: Ընդհանուր 
առմամբ, յարակից ծրագիրներով՝ 100 միլիոն տո-
լարի ներդրում կը կատարուի, 10 հազար հեքթար 
հող ոռոգովի կը դառնայ, Արցախի ուժաբանութեան 
հնարաւորութիւններն ալ անհամեմատ կը մեծնան:

Հետեւաբար, տարիներ առաջ ելեկտրակա-
նութիւն ներկրող Արցախը արդէն հատած է 
ուժաբանութեան ինքնաբաւութեան սահմանը: Այս 
տարուան Յունուար-Սեպտեմբերին արտադրուած 
է աւելի քան 290 մլն քիլոուաթ ելեկտրականութիւն 
ներքին սպառման համար օգտագործուած է 267 
մլն քիլոուաթը: Արտադրութեան ծաւալը նախորդ 
տարուան նոյն ժամանակահատուածի ցուցանիշը 
գերազանցած է 20 տոկոսով: Աճի հիմնական մասը 
Արցախ ջրելեկտրակայանը ապահոված է: Ընկե-
րութեան 11ամեակն ու իր ամենամեծ ջրելեկտրա-

Աշխատանքային այցով վերջերս Ֆրանսա 
այցելած Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան 
Փարիզի մէջ այցելած է «Հայաստան» հիմնադրամի 
կողմէ կազմակերպուած հեռախօսամարաթոնի 
կեդրոնը: Հերթական հեռուստամարաթոնը «Հա-
յաստան» հիմնադրամը կը յայտարարէ արդէն նոր 
գործադիր տնօրէնով՝ ի դէմս Հայկակ Արշամեանի: 
«Ձեզի կը հաւաստիացնեմ, որ «Հայաստան» հիմ-
նադրամը այսուհետեւ պիտի ըլլայ բաց, թափանցիկ, 
հաշուետու: Եւ պիտի ուղղուի դէպի ստեղծարար 
ապագայ»,- ընդգծած է Հայկակ Արշամեանը:

Ֆրանսայի մէջ տեղի ունեցող թելեթոնին մաս-
նակցելու հնարաւորութիւն ունին Եւրոպա բնակող 
բոլոր հայերը: Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանի շնոր-
հակալութիւնը բոլորին կը հասցէագրուի: «Յատուկ 
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ բոլոր ֆրանսա-
հայերուն, Եւրոպայի հայերուն՝ իրենց աջակցութեան 
համար: Իմ երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ նաեւ 
կամաւորներուն՝ իրենց նուիրական աշխատանքին 
համար»,- նշած է Ֆրանսայի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան Յասմիկ Տոլմաճեանը:

Կամաւորներուն շնորհակալութիւն յայտնած է 
նաեւ Արցախի նախագահը եւ ժամանակաւորապէս 

կայանի՝ Սարսանգ ջրելեկտրակայանի գործարկ-
ման 40րդ տարեդարձը Ստեփանակերտի մէջ կը 
նշեն կատարած աշխատանքի գնահատականով: 
«Ունենալով աւելի քան 1200 բաժնետէր՝ 10 երկրէ, 
մենք կը շարունակենք լայնցնել մեր հորիզոնները»,- 
կ'ընդգծէ «Արցախ ՀԷԿ» ընկերութեան տնօրէն 
Վահրամ Բեկլարեանը:

«Արցախ ՀԷԿ»ն բաց բաժնետիրական ընկե-
րութիւն է: Բաժնետոմսերը կրնայ իւրաքանչիւր ոք 
ձեռք բերել Արցախէն, Հայաստանի Հանրապետու-
թենէն, նաեւ արտասահմանէն: 2018 թուականի 
Նոյեմբեր 1ի դրութեամբ Արցախի մէջ կը գործէ 20 
ջրելեկտրակայան: 13ը՝ Քաշաթաղի եւ Շահումեանի 
շրջաններուն մէջ: Մինչեւ տարեվերջ շահագործման 
կը յանձնուի եւս երկու ջրելեկտրակայան: 15ի շինա-
րարութիւնն ալ կը շարունակուի: Կը նախատեսուի 
յառաջիկայ մի քանի տարուան ընթացքին Արցախի 
մէջ ելեկտրականութեան տարեկան արտադրու-
թիւնը աւելցնել մի քանի անգամ՝ հասցնելով մէկ 
միլիառ քիլոուաթի:

անոնցմէ մէկուն աթոռը զբաղեցուցած է: Նուիրա-
տուներէն հերթականը, որ զանգահարած էր, 
զարմացաւ՝ հարցնելով՝ արդեօք Արցախ զանգած 
եմ: Զրոյցը կ'ընդմիջուի բարի լուրով: Նախագահի 
եւ հեռախօսամարաթոնի կեդրոն զանգահարած 
նուիրատուի զրոյցին հետեւող մէկ այլ նուիրատու 
անսպասելի յայտարարութիւն ըրած է՝ կրկնապատ-
կելով իր նուիրատուութիւնը՝ նախագահին անծա-
նօթ նուիրատուի հեռախօսազրոյցը լսելէ ետք:

«Թելեթոնի ընթացքին հաւաքուած գումարը 
պիտի ուղղուի երեք ծրագիրի՝ Արցախի մէջ արե-
ւային ուժաբանութեան ոլորտին, Տաւուշի մէջ գիւ-
ղատնտեսական ծրագիրներու շարունակութեան 
եւ Հալէպի մէջ սուրիահայերու փոքր պիզնեսի 
աշխուժացման»,- կը մանրամասնէ Պետրոս Թերզ-
եանը:

Աշխատանքային այցով Ֆրանսա գտնուող 
Արցախի նախագահը հանդիպած է նաեւ Ֆրանսա-
հայ շարք մը կազմակերպութիւններու ներկայա-
ցուցիչներու, Ֆրանսայի մէջ ՀՀ դեսպանի, Ֆրան-
սա-Արցախ բարեկամութեան շրջանակի խումբ մը 

անձանց հետ: 
Արցախի նախագահի այցը չէ վրիպած Պաքուի 

ներկայացուցիչներու աչքէն: Եթէ հաւատանք 
«Trend» գործակալութեան, Ֆրանսայի ծերակոյտի 
արտաքին յարաբերութիւններու կոմիտէի փոխնա-
խագահ Նաթալի Կուլեն յայտարարած է, որ իր 
երկիրը պէտք չէ թոյլատրէ, այսպէս ըսած, «Ազըր-
պէյճանի գրաւուած տարածքներուն ստեղծուած 

ռեժիմի ներկայացուցիչներու մուտքը»: Միւս կողմէ՝ 
Կուլեն ցաւ յայտնած է, որ չեղարկուած է Ֆրանսայի 
նախագահ Մաքրոնի՝ Ազրպէյճան կատարելիք այ-
ցը: Ըսուածէն կարելի է եզրակացնել, որ նախ 
Պաքուն ի սկզբանէ փորձած է, որ արգիլուի Ար-
ցախի նախագահի այցը Ֆրանսա, իսկ միւս կողմէ 
կը բացայայտուի, որ Մաքրոնի այցը Ազրպէյճան ոչ 
թէ յետաձգուած է, ինչպէս կը փորձէր ներկայացնել 
Պաքուն, այլ չեղարկուած:
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Հեռուստամարաթոնը՝ Համազգային Համախմբումի Առիթ

9 բնակարան՝ բազմազաւակ ընտանիքներու 
համար Արցախի գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ, 5 
գիւղի մէջ՝ համայնքային նոր կեդրոն, երկու նորա-
կառոյց դպրոց: Ծրագիրներէն շատերը սկսած էին 
աւելի կանուխ, աւարտեցան 2018ին: Ապրիլեան 
պատերազմէն ետք հիմնադրամի ամենամեծ ծրա-
գիրներէն մէկը դարձաւ Թալիշի վերականգնումը: 
Կատարուածը արդէն տեսանելի է: «Կենցաղի տուն, 
հանդիսութիւններու սրահ, կաթսայատուն, վարչա-
կան շէնք: Բարեկարգումի աշխատանքներ կա-
տարուած են»,- կը թուարկէ «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամի արցախեան ծրագիրներու 
համակարգող Վալերի Ղազարեանը: Թալիշի վե-
րականգնումը կը շարունակուի: «Հայաստան» հիմ-
նադրամի ֆինանսաւորմամբ՝ ընթացքի մէջ է 
դպրոցի եւ մանկապարտէզի շինարարութիւնը:

«Բերքառատ Արցախ» խորագրով իրականաց-
ւած «Հեռուստամարաթոն-2017»ի ընթացքին հա-
ւաքուած գումարներու ծիրէն ներս Արցախի մէջ 
երկու նոր ծրագիր սկսաւ: Անոնցմէ մէկը ուղղուած 
է խորքային ջուրերու օգտագործման, երկրորդը՝ 
արեւային ուժանիւթի կիրարկման: Ի՞նչ կատարուած 
է անցնող տարուան ընթացքին նոր ծրագիրներու 
ծիրէն ներս: 

Կենարար Ջուրը՝ Արցախի Այգիներուն Մէջ  

Արցախի մէջ ջրային պաշարներու մեծ մասը 
լեռնային հատուածի մէջ է, վարելահողերու մեծ 
մասը՝ հարթավայրային գօտիի մէջ: Այս պարզ հա-
մեմատութեամբ կը հիմնաւորէ Արցախի գիւղա-
տընտեսութեան փոխնախարարը, թէ ինչո՛ւ անհը-
րաժեշտ էր խորքային ջուրերու օգտագործման 
ծրագիրը: Հիմնադրամի միջամտութիւնը այդ հար-
ցին մէջ թոյլ տուաւ միանգամայն լայն թափով 
սկսելու աշխատանքները. «Բերքառատ Արցախ» 
խորագրով իրականացուած «Հեռուստամարաթոն-
2017»ի ընթացքին հաւաքուած գումարներու ծիրէն 
ներս Արցախի մէջ մեկնարկը ոչ թէ մի քանի, այլ 
աւելի քան երեքուկէս տասնեակ խորքային հորերէն 
կազմուած ծրագիրով տրուեցաւ: ««Հայաստան» 

համահայկական հիմնադրամին 37 խորքային 
հորի պատուէր տուած ենք»,- ակնկալիքները թիւե-
րու կը վերածէ Արցախի գիւղատնտեսութեան 

փոխնախարար Համլեթ Ապրեսեանը: Գիւղատըն-
տեսութեան նախարարութեան մէջ հաշուարկած 
են, թէ այդ հորերու գործարկումով որքան հող կ'ո-
ռոգուի: «Իւրաքանչիւր խորքային հոր, կախուած 
ջուրի քանակէն, կրնայ ոռոգովի դարձնել մինչեւ 50 
հեքթար հող, պայմանով որ այդ հորերը նաեւ 
ջրախնայող համակարգերով կահաւորուած ըլ-
լան»,- նախապայմանը կը յիշեցնէ գիւղատնտեսու-
թեան փոխնախարարը: 37 խորքային հորերէն 32ը 
Մարտունիի շրջանին բաժին կը հասնի, 4ը՝ Ասկե-
րանի, 1ը՝ Մարտակերտի: Այս տարի աշխատանք-
ները 14 հորերու մէջ իրականացուած են: «Ջուրի 
անհրաժեշտ քանակը կայ: Յատկապէս Մարտունիի 
շրջանին մէջ նախատեսուածէն 30-40 տոկոս աւելի 
շատ ջուր կը ստանանք»,- կը վստահեցնէ «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամի արցախեան 
ծրագիրներու համակարգող Վալերի Ղազարեանը: 
Ծրագիրի շարունակութիւնը գիւղատնտեսութեան 
նախարարութիւնը կ'ապահովէ՝ աջակցելով ջրախ-
նայող համակարգեր տեղադրողներուն, որպէսզի 
թանկ գինով ձեռք բերուած ջուրը նպատակին 
ծառայէ: Այդ մէկը, սակայն, խնդիրի վերջնական 
լուծումը չէ: Խորքային հորերու պահանջարկը 
աւելի մեծ է: «Այս պահուն արդէն մի քանի տասնեակ 
յայտեր ունինք: Անոնք այն տարածքներն են, ուր 
անհնար է ջրանցքներով ջուր հասցնել: Միակ ելքը 
արտեզեան հորերու կառուցումն է»,- ծրագրի 
շարունակականութիւնը կը կարեւորէ Արցախի գիւ-
ղատնտեսութեան փոխնախարար Համլեթ Ապրես-
եանը, որ յատկապէս ոռոգման համակարգերով կը 
զբաղի:

Արեւ՝ Իւրաքանչիւրի Տունը. Քարագլուխը 
Արցախի Արեւային Առաջին Գիւղը Կը Դառնայ 

Ամրան կէսերէն հիմնադրամի ծրագիրներով 
իրականացուող աշխատանքներու գլխաւոր հաս-
ցէներէն մէկը դարձեալ Շուշիի շրջանի Քարին 
տակ գիւղը դարձած է: Հիմնադրամը այս գիւղին 
մէջ 6րդ ծրագիրը կ'իրականացնէ: Քարին տակի 
բոլոր առանձնատուներն ու համայնքային նշանա-
կութեան շինութիւնները արեւային ջրատաքացուցիչ-
ներով կ'ապահովուին: Ատիկա ծրագիրի շահառու 

ընտանիքներուն թոյլ կու տայ մօտ 30-40 տոկոսով 
կրճատելու կազի կամ ելեկտրականութեան համար 
վճարելիք գումարը: Այս պահուն Քարին տակի մէջ 
ջրատաքացուցիչներու տեղադրման ծրագիրը 
իրականացուած է գրեթէ 50 տոկոսով: Կ'աւարտին 
2019ի առաջին կէսին: Շուշիի եւ Ասկերանի շրջան-
ներու այլ բնակավայրերու մէջ տեղադրուած են 
արեւային ջրատաքացուցիչեր, հիմնականօրէն 
հանրային նշանակութեան շինութիւններու մէջ:

Արարենք Միասին

«Հեռուստամարաթոն-2018»ը իրականացաւ 
«Արարենք միասին» խորագրով: Լոս Անճելըսի մէջ 
կայացած հեռուստամարաթոնի ընթացքին հաւաք-
ւած է 11 միլիոն 109 հազար 633 տոլար: 1 միլիոն 
դրամի նուիրատուութիւն կատարած է ՀՀ վարչա-
պետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան՝ վար-
չապետի ֆոնտէն: 500 000 դրամ եւս Նիկոլ Փաշին-
եան «Հեռուստամարաթոն 2018»ին նուիրաբերած 
է իր անունով: ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան 
հիմնադրամին նուիրաբերած է կէս տարուան իր 
աշխատավարձը: Իսկ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեանը 
նուիրաբերած է մէկ ամսուան իր աշխատավարձը: 

ԱԱԾ աշխատակիցներն ալ «Հայաստան» համա-
հայկական հիմնադրամին յատկացուցած են 9 
միլիոն 527 հազար 400 դրամ: Իրանի հայ համայն-
քը 100 հազար տոլար  նուիրաբերած է: Իսկ 
իրանահայ բարերարներ Հենրիկ եւ Ատրինէ Տէր-
Ղուկասեանները նուիրաբերած են 1 միլիոն 340 
հազար տոլար, որով պիտի հիմնանորոգուի Մա-
տաղիս-Թալիշ երթեւեկի ճանապարհը: 10 հազար 
տոլար նուիրաբերած է Եգիպտոսի հայոց թեմը: 
Ամերիկահայ բարերար Անդրանիկ Պաղտասար-
եանի 1 միլիոն տոլար նուիրատուութեան շնորհիւ 
պիտի հիմնանորոգուի Մարտակերտի շրջանի 
Գետաւան համայնքի դպրոցը: Նաեւ անանուն 
բարերարներ եղած են՝ խոշոր նուիրատուութիւն-
ներով: Արցախցիներն ալ աշխուժօրէն մասնակցած 
են դրամահաւաքին: Մօտ մէկ միլիոն տոլար 
հաւաքուած է նոյն ինքն Արցախի մէջ: Հաւաքուած 
գումարներու ծիրէն ներս աւանդական ծրագիրներու 
հետ կը շարունակուին նաեւ խորքային հորերու եւ 
արեւային ուժանիւթի կիրարկման ծրագիրները:

Ստեփանակերտ
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[¶áõñ·¿ÝÇÝ íÇ×³ÏÇÝ] ÉáõñÁ... ï³ñ³Íáõ»ó³õ 
µáÉá¯ñ áñµ»ñáõë Ù¿ç, ³Ù¿Ýùëª Éù³Í ¹³ë³ñ³Ý-
Ý»ñÁ, É»óáõ³Í »Ýù ³ÛÝ ë»Ý»³ÏÇÝ ¹ÇÙ³óÁ áõñ 
å³éÏ»óáõó³Í »Ý Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ÛñÁ, ÏÁ 
ëå³ë»Ý Ûáõë³¹ñÇã Éáõñ ÙÁ ëï³Ý³Éáõ: ²Ù¿Ýùë 
³É å³ïñ³ëï »Ýù Ù»ñ ³ñÇõÝÁ ï³Éáõ áñ Ï³-
ñ»Ý³Ýù ½ÇÝù ³½³ï»É Ù³Ñáõ³Ý ³Ý·áõÃ ×Çñ³Ý-
Ý»ñ¿Ý. Ïáõ É³Ýù, ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù ½ÇÝù ³Ý·³Ù ÙÁÝ 
³É ï»ëÝ»Éª ãÙ»é³Í, Ï»Ý¹³ÝÇ íÇ×³Ïáí...£

îÇÏÇÝ ¾ÉÇ½Á, ³ñóáõÝù ³ãù»ñáõÝ, ¹áõñë 
Ï'»ÉÉ¿, Ï'Áë¿ Ù»½Ç. §½³õ³ÏÝ»ñë, ÙÇ° Ûáõë³Ñ³-
ïÇù, ³ÕûÃ»ó¿ù ²ëïáõÍáÛ áñ Ù»½Ç áõÅ ï³Û »õ 
û·Ý¿, áñ Ï³ñ»Ý³Ýù ³½³ï»É Ë»¯Õ× ¶áõñ·¿ÝÁ£ 
²ëïáõ³Í Ù»¯Í ¿ »õ ²°Ý Ù»½Ç Ï'û·Ý¿£ ÎÁ ËÝ¹ñ»Ù 
áñ Ó³ÛÝ ãÑ³Ý¿ù »õ Éáõé Ï»Ý³ù, ß³ï ï³ùáõÃÇõÝ 
áõÝÇ Ó»ñ »Õµ³ÛñÁ, µ³Ûó Ù»Ýù ³Ù¿Ý ¹³ñÙ³Ý 
åÇïÇ ÁÝ»Ýù áñ ³½³ï»Ýù Ó»ñ »Õµ³ÛñÁ¦£

ØÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ µáÉá¯ñ ¹»Õ»ñÝ áõ ¹³ñÙ³Ý-
Ý»ñÁ ³å³ñ¹ÇõÝ... µ³Ûó Ù»ñ å³Ñ³å³Ý Ññ»ß-
ï³ÏÁ, ù³çáõÃÇõÝÁ Ï'áõÝ»Ý³Û, µÅÇßÏÇÝ Ù»Ï-
Ý»É¿Ý Û»ïáÛ Çñ Ùï³¹ñ³Í ÙÇçáóÁ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ£ 
²ÝÙÇç³å¿ë Ïï³õ³ïÇ ÑáõÝï Ë³éÏ»Éáí, É³õ 
ÙÁ Í»Í»Éáí, ½³ÛÝ Ïñ³ÏÇÝ íñ³Û »÷»Éáí ËÇõë 
ÙÁ ÏÁ å³ïñ³ëï¿, ïÕáõÝ ÍáõÝÏÁ ³ÙµáÕçáõ-
Ã»³Ùµ ³Ýáí ÏÁ å³ï¿ »õ ÇÝù ³É ³Ýáñ ëÝ³ñÇÝ 
ùáí, ³ÝùáõÝ ÏÁ ëå³ë¿ ³ñ¹ÇõÝùÇÝ£ Î¿ë ·Çß¿ñÁ 
Ñ³½Çõ ³Ýó... ïÕ³Ý ³ãù»ñÁ µ³Ý³Éáí ³¯Ë ÙÁ 
ÏÁ ù³ß¿, ïÇÏÇÝ ¾ÉÇ½ ÁÝ¹áëï ÏÁ Ý»ïáõÇ »õ 
ïÕáõÝ ÍáõÝÏÁ ÏÁ µ³Ý³Û... ï»ëÝ»Éáõ Ã¿ áõ°ñ 
Ñ³ë³Í ¿ í¿ñùÁ: ´³Ý³Éáí í¿ñùÁª  Ã³ñ³ËÇ 
³Ñé»ÉÇ ó³Ûï ÙÁ Ë»Õ× ÏÝÏ³Ý ¹¿ÙùÁ, ÏáõñÍùÁ, 
ùÇÃÁ µ»ñ³ÝÁ ÏÁ Í»÷¿...: ²Ñé»ÉÇ ³Û¹ ÃáõÝ³õáñ 
³ÕïáïáõÃ»³Ý ¹áõñë Å³ÛÃùáõÙÁ Ï»³ÝùÇ ÏÁ 
í»ñ³Ïáã¿ Ù³Ñáõ³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñÁ Ñ³ë³Í Ù»ñ 
»Õµ³ÛñÁ£

ø³ç »õ ³Ýí»Ñ»ñ îÇÏ. ¾ÉÇ½Á, ³é³Ýó Ï³ñ»-
õáñáõÃÇõÝ ï³Éáõ Çñ íñ³Û-·ÉËÇÝ, ÏñÏÇÝ ÏÁ 
ë»ÕÙ¿ ³ÛÝ Ï¿ïÁ áõñÏ¿ Å³ÛÃù³Í ¿ñ Ã³ñ³ËÁ »õ 
Ïñó³ÍÇÝ ã³÷ ÏÁ Ù³ùñ¿ áõ ÏÁ ëñµ¿ ÙÇÝã»õ áñ 
ïÕ³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ÅåÇï ÙÁ áõÝ»Ý³Û Çñ 
¹¿ÙùÇÝ íñ³Û£ ÆÝù ³É Çñ Ï³ñ·ÇÝ ¹áõñë ÏÁ 
Ý»ïáõÇ, áñå¿ë½Ç Çñ ¹¿ÙùÁ Éáõ³Û »õ ³õ»ï¿ 
Ù»½Ç Û³ñáõÃ»³Ý ÉáõñÁ£ Ø¿Ï ³ÏÝÃ³ñÃÇ Ù¿ç 
³Ù¿Ýùë ³É áïùÇ »Ýù, Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ ã³÷ 
áõ ë³ÑÙ³Ý ãÇ° ×³ÝãÝ³ñ. ³Ù¿Ý áù Çñ áõÝ»ó³ÍÁ 
¹¿åÇ »ñÏÇÝù ÏÁ Ý»ï¿, áÙ³Ýùª µ³ñÓ»ñÁ, 
áÙ³Ýùª Çñ»Ýó ß³åÇÏÝ»ñÁ Ñ³Ý»Éáí û¹Á ÏÁ 
Ý»ï»Ý áõ ÏÁ µéÝ»Ý... ³Ù¿Ý ÏáÕÙ áõñ³ËáõÃÇõÝ 
»õ ³Õ³Õ³Ï£ ²Ù¿ÝùÇÝ ßñÃáõÝùÇÝ Ù¿°Ï µ³éª 
§¶áõñ·¿ÝÁ ³½³ï»ó³¯õ... ³ÛÉ»õë ³Ýáñ ÍáõÝÏÁ 
åÇïÇ ãÏïñáõÇ...¦: àõëáõóã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ »õë 
Ù»ñ áõñ³ËáõÃ»³Ý ËÝ¹³ÏÇó ¿... áñù³Ý ³É áñ 
Ù»½Ç ÏÁ Ã»É³¹ñ»Ý ³ÝÏáÕÇÝ ÙïÝ»Éª Ù»Ýù ÏÁ 
ÙÝ³Ýù áïùÇ íñ³Û ÙÇÝã»õ ³é³õûï, ³ÝùáõÝ 
µ³Ûóª áõñ³¯Ë£

ºÕµ³Ûñ³Ï³Ý Ù³ùáõñ »õ ³ÝË³éÝ ë¿ñÝ ¿ñ 
áñ ÏÁ åáéÃÏ³ñ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý ¹áõñë: 
ÆëÏ³å¿ë, Ù»Ýù Çñ³ñ ½û¹áõ³Í ¿ÇÝù Ñ³ñ³½³ï 
»Õµ³ÛñÝ»ñ¿ ³õ»ÉÇ Ù»¯Í ëÇñáí£ Ü³Ë³×³ßÇÝ 
Ù»ñ ïÝûñ¿ÝÁ äñ. Ú³Ïáµ æáõÉÑ³Ï»³Ý[10] 
(»¹»ëÇ³óÇ) [Î³ñÇÝÇ] ê³Ý³ë³ñ»³Ý [ì³ñÅ³-
ñ³Ý]¿Ý, äñ. ¶ñ·Çáñ î¿ñ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ (³ï³-
µ³½³ñóÇ), äñ. È»õáÝ ¾ë³×³Ý»³ÝÁ (ß³åÇÝ-
·³ñ³ÑÇë³ñóÇ) µ³Ý³ëï»ÕÍ, äñ. Ø³Ýáõ¿É 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ (í³Ý»óÇ) ×³ß³ñ³Ý Ùï³Ý »õ ·áÑáõÝ³Ï ¹¿Ùùáí 
Ù»½Ç ³õ»ï»óÇÝ, Ã¿ ³õ³· µÅßÏ³å»ïÁ ùÝÝ»-
Éáí ¶áõñ·¿ÝÇÝ ÍáõÝÏÁ, µáÉáñáíÇÝ ³Ýíï³Ý· 
·ï³Í ¿, áñáíª §µáÉáñ¹ ³É Ñ³Ý·Çëï »Õ¿°ù »õ 
Ë³Õ³Õ ëñïáí Ó»ñ ¹³ë»ñáõÝ Ñ»ï»õ»ó¿ù »õ 
í³ÕáõÁÝ¿ ëÏë»³É, ³ñïûÝáõ³Í ¿ù, Çõñ³ù³Ý-
ãÇõñ¹ ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³Ý ³Ûó»É»É Ó»ñ ÑÇõ³Ý¹ 
»Õµûñ, ÙÇ³ÛÝ Ã¿ ½ÇÝù åÇïÇ ãÝ»Õ¿ù Ñ³ñóáõ-
÷áñÓáí, áñå¿ë½Ç ßáõï ³å³ùÇÝÇ¦£

ºñÏáõ ß³µ³Ã »ïù áïùÇ »É³õ Ù»ñ ¶áõñ·¿ÝÁ, 
áñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Ù»ñ ë¿ñÝ áõ ·áñáíÁ ³°É ³õ»ÉÇ 
ß»ßïáõ»ó³õ, Ù»Ýù ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý Ï'áõ½¿ÇÝù 
³Ýáñ áñ»õ¿ Ù¿Ï µ³Ýáí û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³É, 
Ñ³×áÛùáí »õ ·áñáíáí£

ºÕµ³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáÛ »õ ½áÑáÕáõÃ»³Ý ûñÇ-
Ý³Ï ÙÁÝ ¿ñ ½áñ ÙÇç³ÝÏ»³É å³ïÙ»óÇ:

ä¿ïù ¿ Ý³»õ ÛÇß³ï³Ï»Ù, ³Ýó»³ÉÇª ³Û¹ 
Ù»¯Í ½áÑáÕáõÃ»³Ý »õ ×ßÙ³ñÇï Ù³Ûñ³Ï³Ý 
·áñáí³ëÇñï ÏÝáç Ù³ëÇÝ, áñ ³ÝÙáé³ó ÏÁ 
ÙÝ³Û ëñïÇë Ù¿ç, ÇÝÍÇ Ñ³Ý¹¿å Ã³÷³Í ç³ÝùÇÝ 
áõ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, áñáõÝ ßÝáñÑÇõ ÇÙ ³ãù»ñë 
µáÉáñáíÇÝ µáõÅáõ»ó³Ý Ãñ³ùáÙ³ Áëáõ³Í í³-
ñ³ÏÇã »õ ëáëÏ³ÉÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿Ý£ îÇÏÇÝ ¾ÉÇ-
½Á... Çñ ëåÇï³Ï ßñç³½·»ëïáíÁ í»ñ¿Ý í³ñ, 
×ßÙ³ñÇï, Ù³ùáõñ Ññ»ßï³Ï ÙÁÝ ¿ñ, Ù»½Çª 
áñµ»ñáõë Ñ³Ý¹¿å, Ñ³Ù³Ï ë¿°ñ »õ ÝáõÇñáõÙ »õ 
ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ... ¹áõÉ áõ ¹³¹³ñ ãáõÝ¿ñ Ë»Õ×Á 
»ñµ»ù£ Æñ ·»Õ»óÇÏ ¹¿ÙùÁ ÉáÛëÇ å¿ë ÏÁ ßáÕ³ñ 
³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý »õ áñù³¯Ý ³É Ûá·Ý³Í ÁÉÉ³ñ, 
¹³ñÓ»³É ÅåÇïÁ ¹¿ÙùÇÝª ëÇñ³ÛûÅ³ñ ÏÁ 
í³½¿ñ Ù»½Ç û·Ý»Éáõ, íÇñ³õáñÝ»ñë ¹»Õ»Éáõ »õ 
ÑÇõ³Ý¹Ý»ñë ËÝ³Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ...£ ÎÝáç ¹¿Ùùáí 
Çñ³Ï³Ý »ñÏÝ³é³ù, µ³ñÇ Ññ»ßï³Ï ÙÁÝ ¿ñ, 
µ³éÇÝ µáõ°Ý ³éáõÙáí Ñ³Ù³°Ï ÝáõÇñáõÙ áõ ë¿¯ñ£ 
²ãù»ñë, áñ ëáëÏ³ÉÇ ï»ë³Ï¿Ý Ãñ³ùáÙ³ 
Áëáõ³Í ³ÝÇÍ»³É ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿Ý í³ñ³Ïáõ³Í 
¿ÇÝ, í»ó ³ÙÇë ß³ñáõÝ³°Ï Çñ ËÝ³ÙùáíÁ µáõÅ-
õ»ó³Ý ³Û¹ ë³ñë³÷»ÉÇ ÑÇõ³Ý¹áõÃ»Ý¿Ý, ßÝáñ-
ÑÇõ Ç°ñ ³Ýëå³é ç³Ýù»ñáõÝ: Ð³Ï³é³Ï å³-
ñ³·³ÛÇÝª »ë ³É, áõñÇß µ³½Ù³ÃÇõ áñµ»ñáõ 
å¿ë... Ïá¯Ûñ... åÇïÇ ÁÉÉ³ÛÇ ³ÝÏ³ëÏ³Í£

²é³õûï»³Ý, »ñµ Çñ ùáíÁ Ï'»ñÃ³Ù, ¹»Õáõ»-
Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ë»Õ×Á Ñ³½³ñ ã³ñã³ñ³Ýùáí »õ 
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ Ïáå»ñë, áñå¿ë½Ç 
Ï³åáÛï ù³ñáí (sulfat de cuivre) ³Ûñ¿ Ïáå»ñáõë 
Ý»ñùÝ³Ù³ë»ñÁ: ´³Ûó ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÁ ß³ï 
áõ ß³ï ã³ñã³ñ³ÝùÇ ÏÁ Ï³ñûï¿ñ, ù³ÝÇ áñ 
³ãù»ñë Ý»ñë ÇÝÏ³Í »õ Ïáå»ñáõÝ Ã³ñÃÇãÝ»ñÁ 
÷»ïïáõ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝª ¹ÇõñÇÝ ã¿ñ ³Û¹ ·áñÍá-
ÕáõÃÇõÝÁ ßáõïáí Ï³ï³ñ»É, »õ Ë»Õ×Á ÏÁ ã³ñ-
ã³ñáõ¿ñ áõ ÏÁ ã³ñã³ñáõ¿ñ Û³çáÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ, 
ÇëÏ ÇÙ ï³é³åÇÉë ï»ëÝ»Éáí, ÏÁ ëÏë¿ñ 
÷³Õ³ùß³Ï³Ý ³Ýáõß É»½áõáíª §»³õñáõ¯ë ... 
ùÇã ÙÁ Ñ³Ùµ»ñ¿, ÙÇ° ·áó»ñ ³ãù»ñ¹¦, Ï'Áë¿ñ£ 
î»ëÝ»Éáí ÇÙ ³É ÏëÏÍ³Éëª §Ñá·Çë, Ç±Ýã ÁÝ»Ù, 
Ïáå»ñ¹ Ï³ñ× »Ý, ³ãù»ñ¹ ËáñÝ ÇÝÏ³Í »Ý »õ 
Ã³ñÃÇãÝ»ñ¹ ³É ÷×³ó³Í, ¹ÇÙ³óÇ°ñ ½³õ³¯Ïë 
áñ Ï³ñ»Ý³Ù ³ßË³ïÇÉ¦: ²Ù¿Ý ûñ, í»¯ó ³ÙÇë 
ÇÝÍÇ Ñ»ï ï³é³å»ó³õ, ÙÇÝã»õ áñ µÅÇßÏÁ 
µáÉáñáíÇÝ µáõÅáõ³Í ÁÉÉ³Éë Í³ÝáÛó£ ÆÝù ³É 
ÇÝÓÙ¿ ³õ»ÉÇ áõñ³Ë³ó³õ£  Ø³Ûñ»ñáõ ³Ýëï·Çõï 
ïÇå³¯ñ ûñÇÝ³ÏÝ ¿ñ... »ñ³Ëï³·Çï³Ï³Ý 
ë¿ñë áõ Û³ñ·³Ýùë Çñ ÛÇß³ï³ÏÇÝ Û³õÇï»³¯Ý...£

[ÐÇÙ³ å¿ïù ¿ å³ïÙ»Ù ùñáçë Ù³ëÇÝ]: ºñµ 
ê. öñÏÇã áñµ³ÝáóÁ Ùï³Û, ³é³çÇÝ Ñá·ë ¿ñ 
ùñáçë áõ°ñ ÁÉÉ³ÉÁ ÇÙ³Ý³É: êÏë³Û äáÉëáÛ Ù¿ç 

·ïÝáõ³Í µáÉá¯ñ ³ÕçÏ³Ýó áñµ³ÝáóÝ»ñÁ 
³Ûó»É»É »õ Ñ³ñóáõ÷áñÓ»É Çñ Ù³ëÇÝ, µ³Ûó 
³Ýû·áõï »Õ³õ: ì»ó ³ÙÇë ß³ñáõÝ³Ï ÷Ýïé»É¿ 
Û»ïáÛ ¹ÇÙ»óÇ ïÝûñ¿ÝÇÝ »õ ³Ýáñ ïáõ³Í Ý³-
Ù³ÏáíÁ Ý»ñÏ³Û³ó³Û ²½·. ÊÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý: 
ÐáÝ ÇÝÍÇ ÇÙ³óáõóÇÝ Ã¿ ùáÛñë ÏÁ ·ïÝáõÇ ¶áõÙ 
¶³÷áõÇ Ñ³Û Ï³ÃáÉÇÏ Ù³Ûñ³å»ï»ñáõÝ ê. 
²ÝÝ³ ø»éó ²Ý³é³ï ÚÕáõÃ»³Ý øáÛñ»ñáõÝ áñ-
µ³ÝáóÁ£ àõñ»ÙÝ áõñ³Ë³ó³Í, ÎÇñ³ÏÇ ³éïáõ 
Ññ³Ù³Ý ³éÝ»Éáí ïÝûñ¿Ý¿Ý, ·³óÇ ¶áõÙ ¶³÷-
õÇ Ù»ñ å³ïñÇ³ñù³ñ³ÝÇÝ ß³ï Ùûï »ÕáÕ 
ß¿ÝùÁ. Ü»ñÏ³Û³Ý³Éáíª ËÝ¹ñ»óÇ áñ îÇ·ñ³Ýáõ-
ÑÇ ºë³Û»³Ý ³ÝáõÝ »ñ»ëÁ Í»Íáõ³Í ³ÕçÇÏÁ 
Ï³Ýã»Ý: ²ÕçÇÏÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáªí 
§ÂáÙ³Ã¿±ëÁ Ï'áõ½»ë¦, Áë³õ áõ í³½»ó Ï³Ýã»ó 
ùáÛñë...: Ê»Õ×Á ³Ûë í»ó ³ÙÇëÝ»ñáõÝ µ³ó³Ï³-
ÛáõÃ»³Ýë ÙÇçáóÇÝ µáÉáñáíÇÝ Ùáéó³Í ¿ñ ½Çë 
»õ »ñ»ëë Ý³Û»Éáí Ï'áõ½¿ñ »ï ¹³éÝ³É...:

- îÇ·ñ³ÝáõÑÇ..., áõ±ñ Ï'»ñÃ³ë,- ÁëÇ: Ò³ÛÝë 
³éÝ»Éáí áõñ³Ë³ó³õ...£ Æñ»Ý ïáõÇ Ñ»ïë ï³-
ñ³Íë ß³ù³ñÁ »õ ùáÛñ»ñáõÝ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ 
Û³ÛïÝ»É¿ Û»ïáÛ í»ñ³¹³ñÓ³Û áñµ³Ýáó »õ 
ëÏë³Û ³ÙÇëÁ ³Ý·³Ù ÙÁ ³Ûó»É»É ½ÇÝù »õ 
áõñ³Ë³óÝ»É...£

ÆëÏ Ùûñ»Õµûñë Ñ³ëó¿Ý Ã¿å¿ï ãáõÝ¿Ç, µ³Ûó 
ÙïáíÇ Û³ñÙ³ñóáõóÇ, ÕñÏ»óÇ Ý³Ù³Ïë... »ûÃÁ 
³ÙÇë Û»ïáÛ ëï³ó³Û å³ï³ëË³ÝÁ£ Øûñ»Õ-
µ³Ûñë Ý³Ù³Ïë ëï³Ý³É¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ, 
Çñ Ñûñ³ùñáç ïÕáõÝª ê³ñÁ»³Ý ³Õ³ÛÇÝ, Ý³-
Ù³Ï ÙÁ »õ »ñ»ù »·Çåï³Ï³Ý áëÏÇ ÕñÏ³Í ¿ñ 
ÇÝÍÇ ïñáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ø³ñÃ ëï³ó³Û ÇñÙ¿[ª 
ê³ñÁ»³Ý ³Õ³Û¿Ý,] áñ Çñ ùáíÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÙ£ 
Ðñ³Ù³Ý ³éÝ»Éáí ·³óÇ Â³ñ³ù×ÁÉ³ñ, Ý»ñÏ³-
Û³ó³Û Çñ»Ý: ºñµ ½Çë ï»ë³õª ½³ñÙ³ó³õ Ã¿ 
Ý³ËÏÇÝ Çñ ï»ë³Í ïÕ³Ý ã»Ù, ß³ï ÷áËáõ³Í 
»Ù: Ø»ñ Ï»³ÝùÇÝ »õ Ù»ñ áõëÙ³Ý Ù³ëÇÝ ù³ÝÇ 
ÙÁ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ áõÕÕ»ó, áñáÝó ß³ï É³°õ 
å³ï³ëË³Ý»óÇ: Þ³ï ½³ñÙ³ó³õ áñ ß³ï 
Û³é³ç¹ÇÙ³Í »Ù£ Àë³õ, Ã¿ §Ùûñ»Õµ³Ûñ¹ 3 
»·Çåï³Ï³Ý áëÏÇ ÕñÏ³Í ¿ ù»½Ç Ñ³Ù³ñ 
Ï'áõ½»±ë Ù³ë ÙÁ ï³Ù ³Ûë ¹ñ³Ù¿Ý¦:

- ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù, ³½·Á Ù»ñ ³Ù¿Ý ÇÝãÁ É³õ 
ÏÁ Ñá·³Û, µ³Ûó ·Çñù áõ ï»ïñ³Ï ³éÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ù³ë ÙÁ ïáõ°ñ,- ÁëÇ£ êï³Ý³Éáí Ù¿Ï 
áëÏÇÇ Ñ³Ù³ñÅ¿ù Ãñù³Ï³Ý ÃÕÃ³¹ñ³Ù »õ 
§ÙÝ³ù µ³ñáí¦ Áë»Éáí, Ñ»é³ó³Û ³Û¹ ³ÝÇÍ»³É 
Ù³ñ¹áõÝ ùáí¿Ý. ÏÍÍÇ, ³·³¯Ñ »õ áõÝ³ÛÝ³ÙÇ°ï, 
»õ ÙÇ³°ÛÝ Ù»Í³Ñ³ñáõëï ³Õ³¯ ÙÁ... áñ å³ñ½ 
Ã¿Ûá°í ³Ý·³Ù ãÑÇõñ³ëÇñ»ó... ³Ùû¯Ã... Ãù»ñ 
»Ù Ç°ñ ³É, Ç°ñ ÙÇÉÇáÝÝ»ñáõÝ ³É íñ³Ý...£

¸åñáóÇë Ù¿ç ã³÷³½³Ýó áõßÇÙáõÃÇõÝë 
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ñ³õ¿ Ù»ñ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ 
áõëáõóÇã, äñ. È»õáÝ ¾ë³×³Ý»³ÝÇÝ, áñ µ³Ý³ë-
ï»ÕÍ ÁÉÉ³ÉáõÝª ÇÝÍÇ ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ Çñ ù»ñÃáõ³Í-
Ý»ñ¿Ý §êáõñµ ú×³Ë¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ 
·áó ëáñíÇÉ, áñå¿ë½Ç ³ñï³ë³Ý»Ù å¿ïù 
»Õ³Í å³ñ³·³ÛÇÝ...: ºë ß³ï ßáõïáí ÏÁ ëáñ-
íÇÙ ³Û¹, »õ Çñ Ññ×áõ³ÝùÇÝ áõ ß»ßï»ñáõÝ 
Ñ³Ù»Ù³ï Ï'³ñï³ë³Ý»Ù ê. öñÏÇãÇ åáõñ³ÏÇÝ 
Ýáõ³·³ËáõÙµÇÝ ³ÙµÇáÝÇÝ íñ³Û, µ³ñÓñ 
ë»Õ³ÝÇÝ íñ³Û µ³ñÓñ³ó³Í, Ï³Ý·³Í, Çï»ë 
ÙÇõë áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ »õ Ç å³ñÍ³Ýù Çñ ³ÝÓÇÝ, 
áñ µáÉá¯ñ ïÕ³Ûáó »õ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ 
Í³÷³Ñ³ñÙ³Ý Ï'³ñÅ³Ý³Ý³Û£
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Ներկայացում
Շէնքում իրավիճակ ա փոխուել

•29/11/2018 19:00, 30/11/2018 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» 

թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3, Հե-

ռախօս՝  +374 96 506 656
•2500 - 4000 դրամ
Նարեկ Դուրեանը կը ներկայացնէ 

նոր կատակերգութիւն:

Վատ տղաները

•30/11/2018 19:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի 

«Մհեր Մկրտչեան» արտիստական 
թատրոն

•Խորենացի 18, (+374 10) 519 
901, (+374 10) 586 024

•1500 դրամ
Ռեյ Քունի,Կատակերգութիւն, 

Բեմադրութիւնը՝ Արթուր Սարիբեկ-
եանի

Մայրը

•01/12/2018 19:00
•Երեւանի թատրոնի եւ շարժա-

նըկարի պետական հիմնարկի ու-
սումնական թատրոն

•Ամիրեան 26,  (+374 10) 536 221
•1500 - 2000 դրամ

Մանկական
Մի կաթիլ հեքիաթ

•30/11/2018 15:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի 

«Մհեր Մկրտչեան» արտիստական 
թատրոն

•Խորենացի 18, (+374 10) 519 
901, (+374 10) 586 024

•700 դրամ
Առաջին ներկայացում՝ ըստ Յ. 

Թումանեանի հեքիաթներուն

Համերգ 
Վահագն Պապեան, Միխալիս 

Էքոնոմու եւ ՀՊՍՆ

 •28/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգա-

սըրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46,  (+374 10) 

545 742
•2000 - 7000 դրամ
Կերշուինի յայտնի Պլուզի ստեղ-

ծագործութիւնը կը հնչէ հանրաճա-
նաչ դաշնակահար Վահագն Պապ-
եանի եւ Հայաստանի պետական 
սիմֆոնիկ նուագախումբի կատար-
մամբ՝ անուանի նուագապետ Միխա-
լիս Էքոնոմուի ղեկավարութեամբ:

Մենակատար՝ Վահագն Պապ-
եան, դաշնամուր

Ծրագիրին մէջ՝
Էրիխ Ուոլֆկանկ Քորնկոլտ. 

«Ոչինչէն մեծ աղմուկ» սիմֆոնիկ 
նուագախումբի համար

Ճորճ Կերշուին. պլուզի ոճով դաշ-
նամուրի եւ նուագախումբի համար

Տվորժագ՝ Սիմֆոնիա թիւ 8, 
նուագապետ՝ Միխալիս Էքոնոմու

Հայաստանի պետական սիմֆո-
նիկ նուագախումբ

Աւելուկ & Վարդան Յարութիւնեան

•28/11/2018 19:30
•The Beatles pub
•Պուշկինի 60, Հեռ.՝ +(374 10) 52 

20 23,+ (374 55) 61 42 28, +(374 55) 
52 84 27

• Մուտքը ազատ է
Երկար սպասուած համերգ The 

Beatles Pubի մէջ` Աւելուկ եւ Վարդան 
Յարութիւնեան

Վայելենք Աւելուկի երգերը:

Մարիամ Մերապովա. «Երջան-
կութեան 100 ժամ»

•29/11/2018 20:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10) 

545 742
•5000 – 25000 դրամ
Աննման Մարիամ Մերապովայի 

մենահամերգը Երեւանի մէջ՝ «Երջան-
կութեան 100 ժամ» խորագրով։

Սամուէլ Երվինեան

•30/11/2018 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10) 

545 742
•5000 - 25000 դրամ
Հանրայայտ ջութակահար, «Եաննի» 

նուագախումբի մենակատար Սամ-
ուէլ Երվինեանի մենահամերգը Երե-
ւանի մէջ։

Փառատօն
«Սալենթօ» միջազգային կինօ-

փառատօն 
•28/11/2018 17:30, 19:30 29/11/2018 

17:30, 19:30
•Նարեկացի արուեստի միութիւն
•Վարդանանց 16/1, +(374 10) 

580 105
•Մուտքը ազատ է
Նոյեմբեր 28ին եւ 29ին՝ ժամը 

17:30ին, «Նարեկացի» արուեստի 
միութեան մէջ չորրորդ անգամ տեղի 
կ'ունենայ «Սալենթօ» միջազգային 
կինօփառատօնը, որ հիմնադրուած է 
2004 թուականին Լուիճի Քամբա-
նիլէի կողմէ:

Կինօփառատօնի ծիրին մէջ «Նա-
րեկացի» արուեստի միութեան մէջ 
կը ցուցադրուին բեմադրիչներ 
Ուլիսս Լենտարոյի՝ «Փորձաշրջան», 
Ֆապիօ Մասսայի` «Տոմինօ էֆեկտ» 
եւ Միխայիլ Ռասխոտնիքովի՝ «Ժա-
մանակաւոր անյաջողութիւն» գեղար-
ւեստական ֆիլմերը:

Ուլիսս Լենտարոյի «Փորձաշըր-
ջան» (Իտալիա 2018, 96 վայրկեան) 
ֆիլմը կը պատմէ Կամիլլայի մասին, 
որ կ'ապրի Իտալիոյ հիւսիսը գտնը-
ւող հանգիստ քաղաքի մը մէջ: Բարձր 
յառաջադիմութիւն ունեցող տասնեօթ-
ամեայ աղջնակը կ'երազէ դառնալ 
պալէի պարուհի. ցանկութիւնները 
իրականութիւն դարձնելու ճանա-
պարհը բարդ է եւ անսպասելի իրա-
դարձութիւններով լի:

Ֆապիօ Մասսայի «Տոմինօ էֆեկտ» 
(Իտալիա 2017, 80 վայրկեան) ֆիլմը 
կեանքի եւ անոր վերափոխման մա-
սին է: Ֆիլմին մէջ կը ներկայացուի 
Լորենզոյի պատմութիւնը, որ երե-
սուն տարեկանին վերջապէս կը փորձէ 
իրականացնել իր երազը՝ երթալ 
Ափրիկէ` դասաւանդելու: Երազները 
իրականութիւն դարձնելու պահուն 
իր առողջութեան մասին վատ լուրը 
կ'ազդէ Լորենզոյի կեանքին եւ իրեն 
մօտ գտնուող մարդոց վրայ: 

Միխայիլ Ռասխոտնիքովի՝ իրա-
կան պատմութեան հիման վրայ նկա-
րահանած «Ժամանակաւոր անյաջո-
ղութիւն» ֆիլմը (Ռուսիա 2018, 83 
վայրկեան) կը պատմէ Ալեքսանդր 
Քովալիովի մասին, որ կը ծնի ման-
կական ուղեղային կաթուածով. 
Ալեքսանդրի հայրը կ'որոշէ, որ որ-
դիին ոտքի կանգնեցնելու միակ մի-
ջոցը զինքը կատարելապէս որպէս 
առողջ մարդ ընդունիլն է: Յաճախ 
օգտագործելով նաեւ արմատական 
մեթոտներ՝ տասներկու տարիներու 
ընթացքին Սաշան կը դառնայ առեւ-
տուրի յաջող խորհրդատու՝ փրկելով 
հարիւրաւոր պիզնեսներ փլուզումէ: 
Օր մը Սաշային յաճախորդներէն մէ-
կը կը ներկայացնէ հետաքրքրական 
առաջարկ, որ թոյլ կու տայ իրեն 
վերադառնալ հօրը քով... 

Նոյեմբեր 28
17:30 «Փորձաշրջան» (Իտալիա 

2018, 96 վայրկեան) Բեմադրիչ՝ Ուլիսս 
Լենտարօ | Իտալիա 2018 | 96 վայրկեան

19:30 «Տոմինօ էֆեկտ» (2017, 80 
վայրկեան) Բեմադրիչ՝ Ֆապիօ Մաս-
սա | Իտալիա 2017 | 80 վայրկեան

Նոյեմբեր 29 17:30 «Ժամանակա-
ւոր անյաջողութիւն» Բեմադրիչ՝ Մի-
խայիլ Ռասխոտնիքով | Ռուսիա 
2018 | 83 վայրկեան
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¾ç 03

Մեր Բոլորէն Եւ Իւրաքանչիւրէն Կախուած Է Հայաստանի 
Ապագան. Նախագահ Սարգսեանի Ուղերձը ԱԺ 
Ընտրութիւններու Քարոզարշաւի Մեկնարկին Առթիւ

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ 
 Սիրելի՛ հայրենակիցներ , սաներու կրթանպաստի 2018-
2019 տարեշրջանի արձանագրութիւնները  տեղի պիտի ունենան 
ամէն Երեքշաբթի օր, մինչեւ 20 Դեկտեմբեր 2018, 6:00-էն 8:00, 
միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ, Տորա: 

 Կը խնդրենք մեր հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած 
թուականը: 

ՈՒՐՖԱՅԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ  
ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Նոր Հրատարակութիւններ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական 
բաժինը Ս. Հռիփսիմէ վանքի 1400ամեակի առիթով լոյս է ընծայել պ.գ.թ. 
Արսէն Յարութիւնեանի «Ս. Հռիփսիմէ վանքը» աշխատութիւնը եւ Արմէնուհի 
Յովհաննիսեանի պատրաստած Սուրբ Հռիփսիմէ վանքի մատենագիտութիւնը:

Առաջին ուսումնասիրութեան մէջ հեղինակը կատարել է Ս. Հռիփսիմէ 
վանքի պատմավիմագրագիտական քննութիւնը: Սրբավայրի պատմութեանը 
զուգընթաց ներկայացուած են վանքի շրջակայքում տարբեր տարիներին 
իրականացուած հնագիտական պեղումները, ի յայտ եկած ուշագրաւ շինու-
թիւններն ու առարկաները: Ագաթանգեղոսի «Պատմութեան» հիման վրայ 
անդրադարձ է կատարուել նաեւ Ս. Հռիփսիմէի վարք-վկայաբանութեանը: 

Յաւելուածում տեղ են գտել նաեւ Մովսէս Խորենացու երկու երկ՝ Հռիփ-
սիմեանց կոյսերի պատմութիւնը ներկայացնող բնագիրը եւ նրանց յիշատակին 
ձօնուած ներբողը:

Երկրորդ աշխատութիւնն առաջին փորձն է մի գրքում ամբողջութեամբ 
ներառելու որեւէ վանք-եկեղեցու մատենագիտութիւնը:

Գրքերը հրատարակուել են «Սարգիս Գաբրիէլեան» հիմնադրամի մեկե-
նասութեամբ: 

* * * * * 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն 

պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի 
օրհնութեամբ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի-ածնի 
հրատարակչական բաժինը լոյս է ընծայել 
Մայր Աթոռի միաբան Հոգեշնորհ տ. Ռուբէն 
վարդապետ Զարգարեանի «Յիսուս Մարկոսի 
Աւետարանում (մեկնողական քննութիւն)» 
աշխատութիւնը:

Ներկայ մենագրութիւնը հեղինակի վար-
դապետական թեզն է, որը վերջինս պաշտ-
պանել է 2015 թուականին՝ «Յիսուս Մարկոսի 
Աւետարանում» թեմայով:

Հեղինակն իր ուսումնասիրութեան մէջ 
քննել, վերլուծել եւ մեկնաբանել է Յիսուս 
Քրիստոսի վերաբերեալ այն հիմնական գա-
ղափարներն ու դիտանկիւնները, որոնք բնո-
րոշ են մարկոսեան քրիստոսաբանութեանը:

Գիրքը հրատարակուել է մեկենասութեամբ «Սարգիս Գաբրիէլեան» 
հիմնադրամի:  

«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
Նոյեմբերի 26ին մեկնարկում է Ազգային ժողովի արտահերթ ընտ-

րութիւնների քարոզարշաւը:
Այս ընտրութիւններն ապրիլ-մայիսեան մեծ փոփոխութիւններից յետոյ 

Հայաստանի քաղաքական կեանքի կարեւորագոյն իրադարձութիւնն են, որի 
արդիւնքները շատ էական են երկրի զարգացման եւ հեռանկարների առումով:

Իւրաքանչիւրիցս պահանջուում են բարձր պատասխանատուութիւն եւ 
գիտակցութիւն՝ ինչ պաշտօնում էլ լինենք, ինչ հնարաւորութիւններ էլ 
ունենանք:

Ուստի դիմում եմ պետական մարմիններին. արժանապատուօրէն շարու-
նակէ՛ք ձեր օրինական պարտականութիւնների եւ սահմանադրական պա-
հանջների կատարումը։ Վստահ եմ, որ ազատ, հաւասար ու օրինական ընտ-
րութիւններն այլեւս մեր նոր պատմութեան անբաժանելի մասն են։

Դիմում եմ ընտրութիւններին մասնակցող քաղաքական կուսակցութիւններին 
եւ դաշինքներին. յոյս ունեմ, որ մեծագոյն պատասխանատուութեամբ էք 
մօտեցել ձեր քաղաքական յայտերի՝ թիմերի եւ ծրագրերի ձեւաւորմանը: 
Դրանք ուղենշելու են Հայաստանի հետագայ զարգացման ճանապարհները:

Հաւատարիմ եղէ՛ք ձեր դաւանած արժէքներին, միեւնոյն ժամանակ, 
յարգալից ու բարեկիրթ՝ միմեանց նկատմամբ։

Գալիք ընտրութիւններում յաջողութիւն եմ մաղթում մասնակից բոլոր 
քաղաքական միաւորներին:

Դիմում եմ մեր քաղաքացիներին. ծրագրերի քննարկման ժամանակ եղէ՛ք 
պահանջատէր, լսէ՛ք բոլորին, որպէսզի տեղեկացուած եւ գիտակցուած կերպով 
կատարէք ձեր ընտրութիւնը։ Կայացրէ՛ք ձեր որոշումը Հայաստանի 
զարգացման ձեր պատկերացումներին, ձեր արժէքներին համապատասխան:

Յիշէ՛ք, որ բոլորիցս եւ իւրաքանչիւրիցս է կախուած Հայաստանի ապագան։
Աստուած պահապան Հայաստանի Հանրապետութեանը, Արցախի 

Հանրապետութեանը, ողջ հայ ժողովրդին եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
բոլոր քաղաքացիներին»:


