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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Հայրենի Èáõñ»ñ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Պասիլի Եւ Պըրրիի Քննարկումը Կեդրոնացաւ Կառավարութեան
Կազմաւորման Իրագործման Գործնական Ուղիներուն Վրայ

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլի հաղորդմամբ՝ խորհրդարանի
նախագահ Նապիհ Պըրրիի հետ առաջին անգամ
ըլլալով քննարկեցին կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ փակուղիի գործնական լուծումները:
«Առաջին անգամ ըլլալով գործնական ուղիներու
եւ հաւանական լուծումներու մասին խօսեցանք
խորհրդարանի նախագահին հետ: Եւ իրապէս
բազմաթիւ ուղիներ կան այդ առումով: Ես անձամբ
երեք հաւանական լուծումներու անդրադարձայ
Նապիհ Պըրրիի հետ հանդիպումին: Բայց ամենակարեւորը սկզբունքներու պարագային համաձայնութեան գալ է: Այնուհետեւ մենք կրնանք դիւրաւ
քննարկել բոլոր ուղիները»,- ըսաւ Պասիլ հանդիպումէն ետք հեռարձակուող խորհրդաժողովի
ժամանակ:

կուսակցութիւններուն ուշադրութեան յանձնած է,
որ Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող սիւննի
անկախ երեսփոխանները նոր կառավարութեան
մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու պահանջի
պարագային որեւէ ձեւով պիտի չդիմեն զիջումներու՝
աւելցնելով, որ թէ՛ ինքը, թէ՛ Հըզպալլան պիտի
շարունակեն ամբողջապէս զօրակցիլ անոնց:

Ռատիօկայանի Նշնաւոր Հաղորդավար
Կաւին Ֆորտը Սպանուած Յայտնաբերուեցաւ
Իր Բնակարանը

Կառավարութեան Կազմաւորման Խնդիրի
Լուծումը Կախուած Է Աունէն. Պըրրի

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի
ըսաւ, որ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին մէջ առկայ փակուղիի լուծումը տրամաբանականօրէն կախուած է նախագահ Միշէլ
Աունէն, որովհետեւ քաղաքական բոլոր կուսակցութիւնները կը շարունակեն յամառ մնալ իրենց
դիրքորոշումներուն մէջ: Այս մասին կ'իմանանք «Ալ
Ժումհուրիա» տեղական օրաթերթի հրապարակումէն:
Պըրրիի հաղորդմամբ՝ ան քաղաքական բոլոր

«Radio One» ռատիօկայանի երկարամեայ
հաղորդավար Կաւին Ֆորտ Երեքշաբթի սպանուած
յայտնաբերուեցաւ իր բնակարանը: Այս մասին կը
հաղորդէ ոստիկանական աղբիւր մը:
«Այս մահը ոչ թէ սովորական մահ, այլ
հաստատապէս սպանութիւն է, սակայն տակաւին
անորոշ է՝ այսօ՞ր, թէ երէկ սպանուեցաւ ան»,- երէկ
ներքին անվտանգութեան ուժերու մօտ աղբիւր մը
յայտնեց «The Daily Star»ին:

Արմէն Սարգսեան Պեռլինի Մէջ
Մասնակցած Է Համաշխարհային
Անվտանգութեան Հարցերով
Քննարկումին

Պաշտօնական այցով Գերմանիոյ Դաշնային
Հանրապետութիւն գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Պեռլինի մէջ երէկ մասնակցած է Միւնխենի անվըտանգութեան միջազգային համաժողովի կողմէ
կազմակերպուած քննարկումին:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
միջոցառումին ներկայ եղած են համաժողովի
նախագահ Ուոլֆկանկ Իշինկերը, ԳԴՀ արտաքին
քաղաքական եւ պաշտպանական գերատեսչութիւններու ներկայացուցիչներ, Պունտեսթակի եւ
Եւրախորհրդարանի պատգամաւորներ, անվտանգութեան հարցերով յայտնի փորձագէտներ,
հետազօտական կեդրոններու ղեկավարներ:
Հանդիպումին քննարկումներ ծաւալուած է
համաշխարհային անվտանգութեան, աշխարհի
մէջ տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխութիւններուն,
առկայ մարտահրաւէրներուն եւ սպառնալիքներուն,
զանոնք դիմակայելու հնարաւորութիւններուն շուրջ։
Նախագահ Արմէն Սարգսեան իր խօսքին մէջ
մասնաւորապէս նշած է, որ Հայաստանը բաց է
գործակցութեան համար եւ պատրաստ է դառնալու
տարաբնոյթ քննարկումներու հարթակ:

¾ç 02

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
Radiothon 2018
November
NOVEMBER 29
29

âáñ»ùß³µÃÇ / 28.11.2018

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Միջին Արեւելքի Համաշխարհային Քրիստոնեայ Ուսանողներու Միութեան ¾ç 01
Արա Պապլոյեան Ընդունած Է ՍուրիաՎարչութիւնը Կ'այցելէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Հայաստան Պատգամաւորական
Բարեկամական Խումբի Ղեկավարի
Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը

Շաբաթ, 24 Նոյեմբեր 2018ի երեկոյեան,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. կաթողիկոս ընդունեց Միջին
Արեւելքի Համաշխարհային քրիսոնեայ ուսանողներու միութեան (World Student Christian Federation)
Լիբանանի վարչութիւնը, որուն ատենապետն է
Հայ եկեղեցւոյ Համալսարանական ուսանողներու
միութեան (ՀԵՀՈՄ) անդամ Կարէն Եոսուլքանեանը։
Յայտնենք, որ վարչութիւնը իր ժողովը գումարեց Անթիլիասի մայրավանքին մէջ, որմէ ետք
հանդիպում ունեցաւ Նորին Սրբութեան հետ։ Սոյն
հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ վեհափառ հայրապետին տեղեկացնելու միութեան յառաջիկայ
ծրագիրներուն մասին, ինչպէս նաեւ արծարծելու
վերջինիս աշխատելակերպը, լսելու հայրապետին
խորհուրդները եւ ստանալու անոր օրհնութիւնը։

Նորին Սրբութիւնը գնահատեց երիտասարդական միութեան վարչութեան տարած աշխատանքը
եւ այս առիթով շեշտեց երիտասարդութեան գործուն մասնակցութիւնը միջեկեղեցական ոլորտին
մէջ, ինչպէս նաեւ Միջին Արեւելքի Համաշխարհային
քրիստոնեայ ուսանողներու միութեան տարած
աշխատանքը այս ուղղութեամբ։ Ան կարեւորութեամբ ընդգծեց, որ երիտասարդութիւնը հետեւողի
ու դիտողի դերին մէջ պէտք չէ ըլլայ, այլ մասնակցողի, ղեկավարի ու առաջնորդողի դերակատարութիւն պէտք է ունենայ մեր կեանքին մէջ։ Ապա
Վեհափառ հայրապետը ներկաներուն հետ բաժնեց
իր փորձառութիւնը միջեկեղեցական կեանքին մէջ
եւ տուաւ իր ցուցումներն ու օրհնութիւնը իրենց
ներկայացուցած ծրագիրներուն եւ բարի երթ
մաղթեց անոնց բոլոր աշխատանքներուն։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Նոր Նշանակում
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ ծայրագոյն
պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
հայրապետական տնօրինութեամբ Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի միաբան Գերաշնորհ տ. Խաժակ
արքեպիսկոպոս Պարսամեանը նշանակուել է
Արեւմտեան Եւրոպայի հայրապետական պատուիրակ եւ Վատիկանում Ամենայն հայոց կաթողիկոսի
ներկայացուցիչ (նստավայրը` Հռոմ):

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Կարապետ Թադեւոս
Տիրատուրեան
Կարապետ Թադեւոս Տիրատուրեան (15 Նոյեմբեր
(28 Նոյեմբեր) 1911, Ալեքսանդրապոլ – 26 Յունուար
1975, Երեւան), նկարիչ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ
(1967):
1931 թուականին աւարտած է Լենինականի նկարչական դպրոցը, ապա աշակերտած է Յակոբ Կոջոյեանին։
Նկարազարդած եւ ձեւաւորած է հայ եւ այլ հեղի-

ՀՀ ԱԺ նախագահ Արա Պապլոյեան Նոյեմբերին
27ին ընդունած է Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան Ժողովրդական ժողովի Սուրիա-Հայաստան պատգամաւորական բարեկամական խումբի
ղեկավար Նորա Արիսեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որ Հայաստան այցելած է Սեւծովեան
տնտեսական գործակցութեան խորհրդարանական
վեհաժողովի 52րդ լիագումար նստաշրջանի
աշխատանքներուն մասնակցելու նպատակով:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ
Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
Արա Պապլոյեան ողջունելով հիւրերը անդրադարձած է երկու ժողովուրդներու պատմական անցեալին ու աւանդոյթներուն, տարբեր ձեւաչափերով
արդիւնաւէտ գործակցութեան:
Խօսելով տարածաշրջանային խնդիրներուն
մասին` խորհրդարանի ղեկավարը նշած է, որ
Հայաստանը կը կարեւորէ Սուրիոյ եւ անոր քաղաքացիներուն անվտանգութիւնը եւ յոյս յայտնած է,
որ շուտով խաղաղութիւն ու կայունութիւն կը
հաստատուի:
Անդրադառնալով երկու երկիրներու միջեւ
յարաբերութիւններու խորացման ու զարգացման`
Ազգային ժողովի նախագահը անհրաժեշտ համարած է խորհրդարանականներու աշխոյժ շփումներն
ու փոխայցերը:
Հիւրերը, բարձր գնահատելով արդիւնաւէտ
գործակցութիւնը, շնորհակալութիւն յայտնած են
Հայաստանին՝ դժուար պահերուն իրենց կողքին
ըլլալու եւ սուրիացի ժողովուրդին սատարելու համար:
Պատուիրակութեան
անդամները
ՍուրիաՀայաստան յարաբերութիւններու զարգացման
գործին մէջ բարձր գնահատած են հայ համայնքի
դերը, որ Սուրիոյ հասարակութեան անբաժան
մասն է եւ մեծ ներդրում ունի երկրի զարգացման
գործին մէջ:
նակներու (Մովսէս Խորենացի, Խաչատուր Աբովեան,
Դանիէլ Վարուժան, Գեղամ Սարեան, Օմար Խայամ եւ
ուրիշներ) 1000է աւելի գրական երկեր։
Ստեղծագործած է նաեւ հաստոցային գծանկարչութեան բնագաւառին մէջ, ստեղծած է դիմանկարներու
շարք (1965-1975).
«Կոմիտաս»
«Խաչատուր Աբովեան»
«Յակոբ Կոջոյեան»
«Պարոյր Սեւակ»
Ծաղրանկարներ`
«Պարսամ Սիմոնեան»
«Տղամարդու դիմանկար»
Հեղինակ է թատերական ձեւաւորումներու։
Տիրատուրեանի «Հայոց գիրը» (1963) գիրք-ալպոմը
կ'ընդգրկէ շուրջ 400 տառատեսակ եւ տառանմուշ,
գիրքի ձեւաւորումներ, նկարազարդումներ:
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Ի՞նչ Կ'որոնէր Ճան Պոլթըն Հայաստանի Մէջ
ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Տանըլտ Թրամփի անվտանգութեան հարցերու
խորհրդական Ճան Պոլթընի այցելութիւնը Հայաստան, Հոկտեմբեր 2018ին, շատ մեծ աղմուկ բարձրացուց թէ՛ Հայաստանի եւ թէ Սփիւռքի մէջ,
Պոլթընի ըրած յայտարարութիւններուն պատճառով:
Պոլթընի առաքելութիւնը այդ շրջանին մէջ
(Ռուսիա, Վրաստան, Հայաստան եւ Ատրպէյճան)
երկու գլխաւոր նպատակ ունէր. նախ՝ Ռուսիան
աւելիով շրջապատել ամերիկամէտ երկիրներով,
երկրորդ՝ Իրանի դրացի երկիրները համոզել, որ
գործադրեն ամերիկեան պատժամիջոցները այդ
երկրին հանդէպ: Պոլթըն իր երկրին շահերը փընտռեց ու պաշտպանեց՝ առանց մոռնալու Ատրպէյճանը
ուրախ պահել, Արցախի տագնապի լուծման մասին
իր տուած առաջարկով, որ վերջինիս «սիրտէն կը
խօսէր», սակայն նոյն ժամանակ ամբողջ հայութեան զայրոյթ պատճառեց: Իր ունեցած մնացեալ
ծրագիրները եւ գաղափարները եւս Հայաստանի
օգտին չեն եւ չեն կրնար նպաստել երկրին:
Ճան Պոլթըն ամերիկացի վեթերան քաղաքագէտ մըն է, որ ծնած է 1948ին, Մերիլենտ նահանգը: Բարձր ուսումը ստացած է Yale համալսարանէն
1970ին Պսակաւոր արուեստից վկայականով,
ապա՝ Yale Law School-էն, 1974ին, «Juris Doctor»
աստիճանին տիրանալով (Իրաւագիտութեան թեկնածութիւն): Երկար տարիներով բարձր պաշտօններ վարած է եւ ակնառու դիրքերու հասած. ան իր
ազդեցութիւնը ունեցած է նաեւ շատ մը որոշումներու
վրայ, որոնցմէ է ներկայ տագնապը Իրանի հետ:
Ճան Պոլթըն նկատուած է Ամերիկայի քաղաքագէտներէն ամենայարձակողական բազէն՝ իր
կոշտ, բծախնդիր եւ ռազմատենչ անհատականութեամբ: Ան յայտնի չէ իբրեւ ազնիւ դիւանագէտ:
Հետեւաբար, Հայաստան կատարած իր այցելութենէն կարելի չէ անպայման լաւ բան ակնկալել:
Պոլթըն Հայաստանի մէջ խօսեցաւ քանի մը
կարեւոր հարցերու մասին, որոնցմէ ամենազգայունն էր Արցախի հարցը: Ըստ իրեն՝ Հայաստան
պէտք է հողային որոշ զիջումներ կատարէ Արցախի
մէջ: Ան շատ լաւ տեղեակ էր, թէ այդպիսի արտայայտութիւն մը Արցախի մասին իր այցին մթնոլորտը
պիտի պղտորէր, եւ այդ պատճառով ալ ան իր
ճամբան հարթեց, երբ Միացեալ Նահանգներու
դեսպան Ռիչըրտ Միլզ, երեք ու կէս տարի յարգով
ու փառքով իբրեւ Հայաստանի մօտ Միացեալ
Նահանգներու դեսպան ծառայելէ ետք, այդ նոյն
առաջարկը ըրաւ Արցախի մասին: Մենք միամիտ
պիտի ըլլանք, եթէ դեսպան Միլզը կամ Պոլթընը
անձամբ պատասխանատու նկատենք այս հարցին
համար. հրահանգը կու գայ վերերէ՛ն. բոլորիս
յիշողութեան մէջ է տակաւին Հայաստանի մօտ
Ամերիկայի դեսպան Ճան Իվընզի պաշտօնազըրկումը՝ Հայոց ջարդերը ցեղասպանութիւն
անուանելուն համար: Ամերիկեան քաղաքա-կանութիւնը շարունակ նո՛յնը կը մնայ հայութեան
հանդէպ. Հայոց ցեղասպանութիւնը մարդկային
ողբերգութիւն որակել, հայկական իրաւունքները
անտեսել եւ Թուրքիոյ ու Ատրպէյճանի հետ կապերը
ամրապնդել՝ Ամերիկայի շահերուն համար:
Ամերիկան, ինչպէս ամէն երկիր, իր շահերը
կ'որոնէ. նոյնպէս պիտի ընենք եւ մե՛նք. Պոլթըն,
լաւատեղեակ ըլլալով հանդերձ, որ Հայաստան
կարողութիւնը չունի Միացեալ Նահանգներէն զէնք
գնելու՝ քանի մը պատճառներով, ան ճիգ չխնայեց
անոնց գովազդը ընելու՝ ըսելով. «Մեր զէնքն ու

զինամթերքը աւելի լաւ են, քան ռուսականը»:
Հայաստան, անդամ ըլլալով Անվտանգութեան
հաւաքական պայմանագիրի կազմակերպութեան՝
ռուսական զէնքեր կը գնէ զեղչուած արժէքներով եւ
յետաձգուած վճարումներով կամ վարկերով, եւ
Կիւմրի գտնուող ռուսական խարիսխը սպասարկման կեդրոնն է այդ զէնքերուն: Աւելի՛ն, երկրի
մը զէնքի աղբիւրը փոխել կը նշանակէ քաղաքականութեան եւ դաշինքի փոփոխութիւն, այս
պարագային՝ Ռուսիայէն դէպի Ամերիկա, ինչ որ
լուրջ հետեւանքներ պիտի ունենայ: Մենք, փոքր
երկիր մը ըլլալով՝ հզօր դաշնակիցի մը կարիքը
ունինք: 1828ի Թուրքմանչայի դաշնագիրով, մենք
Ռուսիոյ ենթարկուեցանք, եւ այնուհետեւ, կամայակամայ, Ռուսիոյ հովանիին տակ մնացինք, կամ
ամենալաւ պարագային՝ անոր փոքր զինակիցը
համարուեցանք, բացի կարճ ժամանակէ մը Առաջին Հանրապետութեան անկախութեան շրջանին:
Որեւէ լուրջ սպառնալիքի ժամանակ, Ռուսիա կրնայ
շուտով մեզի օգնութեան հասնիլ՝ երկու կողմերուն
օգտին համար: Ռուսիա ի՛նքն է, որ Հայաստանի
սահմանապահներուն հետ միասին Թուրքիոյ հետ
մեր սահմանը կը հսկէ՝ անկախութենէն ի վեր: Իսկ
Ամերիկան, թէեւ ունի մեզի մօտիկ (Ինճիրլիքի) իր
ռազմական խարիսխը, սակայն խնդիրը շատ աւելի
բարդ կը դառնայ այդպիսի պարագաներու:
Պոլթըն փորձեց որոշ տնտեսական խոստումներ
ընել Հայաստանին, որպէսզի վերջինս իր սահմանը
փակէ եւ իր տնտեսական կապերը խզէ Իրանի
հետ: Այդպիսով, ի՞նչ ելք կը մնայ հայերուն համար
դէպի դուրսի աշխարհ… Վրաստա՞նը, թէ Պոլթըն
ծրագիր ունի հայերը համոզել, որ նահանջեն
թուրքերուն եւ ատրպէյճանցիներուն դիմաց՝ սահմանի շրջափակման վերջ տալու համար: Միւս
կողմէ, ի՞նչպէս կարելի է, որ Ռուսիան ընդունի
Իրանին հակառակ նման քայլ մը, երբ Հայաստան
Ռուսիոյ միակ ռազմավարական դաշնակից երկիրն
է՝ Իրանին սահմանակից: Հայերուն համար Իրանը
լա՛ւ դրացի է. չէ՞ որ անիկա էր կեանքի ճանապարհը
մեր նեղ օրերուն: Անտարակոյս, Հայաստան պիտի
չկարենայ շարունակել իր լաւ յարաբերութիւնները
Իրանի հետ՝ առանց Ամերիկան զայրացնելու,

սակայն պէտք է պարզ ըլլայ, թէ Հայաստանի
տնտեսական յարաբերութիւնները Իրանի հետ,
յատկապէս կազի, ելեկտրականութեան, ելեւմտական եւ այլ տնտեսական ոլորտներու մէջ, անհրաժեշտ են Հայաստանի կենսական շահերուն համար
եւ պէտք է շարունակուին:
Արցախի հարցի լուծման մասին Հայաստանի
վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան
– թէեւ երեք օր ուշացումով – յայտարարեց, թէ
Պոլթըն չի կրնար իր անունով խօսիլ՝ ակնարկելով
վերջինիս ունեցած արտայայտութիւններուն լրագրողներու հետ հանդիպման ընթացքին: Իսկ 1
Նոյեմբերին Ազգային ժողովին մէջ ան վերահաստատեց Հայաստանի ունեցած յատուկ յարաբերութիւններուն մասին Իրանի հետ, որովհետեւ
Իրան, Վրաստանի հետ միասին, Հայաստանին կը
ծառայէ իբրեւ դարպաս դէպի արտաքին աշխարհ:
Փաշինեան աւելցուց՝ ըսելով. «Այս դիրքորոշումը
շատ յստակ ձեւակերպուած էր նաեւ իմ հանդիպման
ժամանակ պր. Պոլթընի հետ: Կը կարծեմ, որ
Հայաստանի դիրքորոշումը յստակ էր, հասկնալի,
եւ նոյնի՛սկ ընդունելի էր Միացեալ Նահանգներու
պատուիրակութեան ներկայացուցիչներուն համար»: Ինչ կը վերաբերի Հայաստան-Ռուսիա
յարաբերութիւններուն, Փաշինեան արդէն իսկ
միշտ դրական արտայայտութիւններ ունեցած է եւ
դեռ կ'ունենայ՝ բոլորին վստահեցնելու համար
երկու երկիրներուն միջեւ սերտ յարաբերութիւններու
շարունակութեան մասին, բոլո՛ր ոլորտներուն մէջ:
Լոս Անճելըս

¶ð²ôàô²Ì úð

¶ð²ôàô²Ì úð

Պայքար Ակումբ

Վահան Թէքէեան

Ծննդեան Աւանդական Ընթրիք

Միջնակարգ Վարժարան

6 Յունուար 2019

15 Դեկտեմբեր 2018
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¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

Ֆութպոլ
ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³ÛÇ 6¬ñ¹ »õ í»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ«
²é³çÇÝ ÉÇÏ³ÛÇ ²© ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ÐáÉ³Ýï³Ý Çñ ¹³ßï¿Ý
¹áõñë Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ¹¿Ù »õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í
ÙñóáõÙ¿ ÙÁ »ïù ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý£ ´©ÈÇÏ³ÛÇ ´©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« Þáõ¿ï Çñ
¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ èáõëÇáÛ ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí ³Ýáñ
Ó»éù¿Ý ËÉ»ó ²©ÈÇÏ³ÛÇ ïáÙëÁ£ ¸©ÈÇÏ³ÛÇ ´©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ»ó
Çñ í»ñçÇÝ ÙñóáõÙÁ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝÇ ¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Çñ ³é³çÇÝ
Ñ³õ³ë³ñáõÃÇõÝÁ 2¬2 Ñ³ßÇõáí áõ ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÊÙµ³ÏÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ
¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ µ³ñÓñ³ó³Ý ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ÈÇÏ³« ÇëÏ í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕÝ»ñÁ Çç³Ý ³õ»ÉÇ ëïáñÇÝ ÈÇÏ³£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ©
²©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ ÐáÉ³Ýï³ 2¬2
ÏáÉ»ñ©ì»ñÝÁñ 9« ê³Ý¿ 19 ¬ öñáÙ¿ë 85« ì³Ý î³Ûù 90
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÐáÉ³Ýï³ 7 Ï¿ï 8¬4« 2¬üñ³Ýë³ 7 Ï¿ï 4¬4« 3¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 2
Ï¿ï 3¬7£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃáõÏ³É ¬ È»Ñ³ëï³Ý 1¬1
ÏáÉ»ñ©²©êÇÉí³ 33 ¬ ØÇÉÇù ïáõ·©66
¸³ë³õáñáõÙ©1¬öáñÃáõÏ³É 8 Ï¿ï 5¬3« 2¬Æï³ÉÇ³ 5 Ï¿ï 2¬2« 3¬È»Ñ³ëï³Ý 2
Ï¿ï 4¬6£
´©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ â»ËÇ³ ¬ êÉáí³ùÇ³ 1¬0« ÏáÉ©ÞÇù 32« ÷áË©º³ÝùÃû
¸³ë³õáñáõÙ©1¬àõùñ³ÝÇ³ 9 Ï¿ï 5¬5« 2¬â»ËÇ³ 6 Ï¿ï 4¬4« 3¬êÉáí³ùÇ³ 3
Ï¿ï 5¬5£
´©ËÙµ³Ï© ¬ Þáõ¿ï ¬ èáõëÇ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©ÈÇÝïÁÉ¿ûý 41« äÁñÏ 72« ÷áË©È³ëÃÇÏ
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þáõ¿ï 7 Ï¿ï 5¬3« 2¬èáõëÇ³ 7 Ï¿ï 4¬3« 3¬ÂáõñùÇ³ 3 Ï¿ï 4¬7£
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ¸³ÝÇ³ ¬ ÆñÉ³Ýï³ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬¸³ÝÇ³ 8 Ï¿ï 4¬1« 2¬Î³É¿ë 6 Ï¿ï 6¬5« 3¬ÆñÉ³Ýï³ 2 Ï¿ï 1¬5£
¶©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ êÏáíïÇ³ ¬ Æëñ³Û¿É 3¬2
¸³ë³õáñáõÙ©1¬êÏáíïÇ³ 9 Ï¿ï 10¬4« 2¬Æëñ³Û¿É 6 Ï¿ï 6¬5« 3¬²Éå³ÝÇ³ 3
Ï¿ï 1¬8£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ÎÇåñáë ¬ Üáñí»ÏÇ³ 0¬2
		
¬ äáõÉÏ³ñÇ³ ¬ êÉáí»ÝÇ³ 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Üáñí»ÏÇ³ 13 Ï¿ï 7¬2« 2¬äáõÉÏ³ñÇ³ 11 Ï¿ï 7¬5« 3¬ÎÇåñáë 5
Ï¿ï 5¬9« 4¬êÉáí»ÝÇ³ 3 Ï¿ï 5¬8£
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ê»ñåÇ³ ¬ ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 4¬1
		
¬ ØáÝÃ»Ý»Ïñû ¬ èáõÙ³ÝÇ³ 0¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ê»ñåÇ³ 14 Ï¿ï 11¬4« 2¬èáõÙ³ÝÇ³ 12 Ï¿ï 8¬3« 3¬ØáÝÃ»Ý»Ïñû
7 Ï¿ï 7¬6« 4¬ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 0 Ï¿ï 3¬16£
¸©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ ìñ³ëï³Ý ¬ Ô³½³Ëëï³Ý 2¬1
		
¬ ²Ýïáññ³ ¬ È³ÃíÇ³ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ìñ³ëï³Ý 16 Ï¿ï 12¬2« 2¬Ô³½³Ëëï³Ý 6 Ï¿ï 8¬7«
3¬È³ÃíÇ³ 4 Ï¿ï 2¬6« 4¬²Ýïáññ³ 4 Ï¿ï 2¬9£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ øáëáíû ¬ ²ïñå¿Û×³Ý 4¬0
		
¬ Ø³ÉÃ³ ¬ ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬øáëáíû 14 Ï¿ï 15¬2« 2¬²ïñå¿Û×³Ý 9 Ï¿ï 7¬6« 3¬ü³ñû
ÎÕ½ÇÝ»ñ 5 Ï¿ï 5¬10« 4¬Ø³ÉÃ³ 3 Ï¿ï 5¬14£
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ ¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 4¬0
		
¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ ¬ Ð³Û³ëï³Ý 2¬2
ÏáÉ»ñ©äáõËÁÉ 44« Ð»ëÉÁñ 47 ¬ ²¹³Ù»³Ý 9« Î³ñ³å»ï»³Ý 85«
÷áË©î³Õå³ß»³Ý« Ô³½³ñ»³Ý
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ï»¹áÝÇ³ 15 Ï¿ï 14¬5« 2¬Ð³Û³ëï³Ý 10 Ï¿ï 14¬8«
3¬ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 6 Ï¿ï 5¬15« 4¬ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 4 Ï¿ï 7¬12£

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ³ÝáõÃÇõÝ

ê»õÇÛ³ ¹³ñÓ³õ ²é³ç³ï³ñ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ

³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦ ¬ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ ·³·³ÃÇ
ÙñóáõÙÁ£ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ
³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç ¹¿Ù »õ Ñ³Ï³é³Ï ÑÇõñ»ñáõ áõÝ»ó³Í áñáß
³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ÆëÏ §¾Ûå³ñ¦ ¬
§è¿³É Ø³ïñÇï¦ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §è¿³É¦Ç Ïñ³Í 5¬ñ¹ »õ Ù³ñ½Çã êáÉ³ñÇÇ
ûñ»ñáõÝ ³é³çÇÝ å³ñïáõÃ»³Ùµ£ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ
íñ³Û Ùñó»ó³õ 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É ì³Û³ïáÉÇï¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Çñ 8¬ñ¹
Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ áõ Ï¿ï»ñáí ßñç³Ýó»ó ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾Ûå³ñ ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 3¬0
ÏáÉ»ñ©¾ëù³É³ÝÃ¿ 16« ê©¾ÝñÇß 52« øÇù¿ 57
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 1¬1
ÏáÉ»ñ©î©øáëÃ³ 77« ÷áË©ÎñÇ½Ù³Ý ¬ ú©î»Ùå»É¿ 90« ÷áË©Ø»ëëÇ
¬ ê»õÇÛ³ ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1¬0« ÏáÉ©²Ýïñ¿ êÇÉí³ 30« ÷áË©ê³ñ³åÇ³
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ÄÇñáÝ³ 1¬3« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ è¿³É ä»ÃÇë 2¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ê»õÇÛ³ 26 Ï¿ï 25¬14« 2¬ä³ñë»ÉáÝ³ 25 Ï¿ï 35¬19« 3¬²ÃÉ»ÃÇùû
Ø³ïñÇï 24 Ï¿ï 17¬9« 6¬è¿³É Ø³ïñÇï 20 Ï¿ï 20¬19£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ÂáÃÁÝÑ¿Ù ¬ â»ÉëÇ 3¬1

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 13¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ ÈáÝïáÝÇ ï»ñåÇª §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ ¬ §â»ÉëÇ¦ ÙñóáõÙÁ£
§àõ³ÛÃ Ð³ñÃ È¿ÛÝ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ý Ùñó»ó³õ
4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Ç ¹¿Ù »õ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý Çñ ³é³çÇÝ
å³ñïáõÃÇõÝÁ 1¬3 Ñ³ßÇõáí£ ØÇ³Ï å³ñïáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ ËáõÙµ»ñÁ ÙÝ³óÇÝ
§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý »õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Á£ ÆëÏ 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ
ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 16¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §øñÇëÃÁÉ
ö³É³ë¦Ç ¹¿Ù »õ Ñ³Ï³é³Ï ¹³ßïÇ ï¿ñ»ñáõ áñáß ³é³õ»ÉáõÃ»³Ý« ÙñóáõÙÁ
³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 0¬0
¬ àõ³ÃýÁñï ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0¬3
ÏáÉ»ñ©Ø©ê³É³Ñ 67« ²É»ùë³Ýïñ¬²éÝáÉï 76« è©üÇñÙÇÝû 89
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0¬4
ÏáÉ»ñ©î©êÇÉí³ 11« êÃÁñÉÇÝÏ 19« ê³Ý¿ 34« 90+3
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ â»ÉëÇ 3¬1
ÏáÉ»ñ©²ÉÉÇ 8« ø¿ÛÝ 16« Ð©ØÇÝ êáÝ 54 ¬ ÄÇñáõ 85
¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ ¬ ²ñë»Ý³É 1¬2« ÏáÉ»ñ©øÇÝÏ 45+1« ÷áË©äñáõùë ¬ È»ñÙ³
ëË³É©30« úå³Ù»Û³ÝÏ 67« ÷áË©øáÉ³ßÇÝ³ó
¸³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 13 Ù 11 Û 2 Ñ 0 å 35 Ï¿ï« ÏáÉ»ñ©40¬5
2¬ÈÇíÁñ÷áõÉ		
13 Ù 10 Û 3 Ñ 0 å 33 Ï¿ï« 26¬5
3¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 13 Ù 10 Û 0 Ñ 3 å 30 Ï¿ï« 23¬11
5¬²ñë»Ý³É		
13 Ù 8 Û 3 Ñ 2 å 27 Ï¿ï« 28¬15
7¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 13 Ù 6 Û 3 Ñ 4 å 21 Ï¿ï« 20¬21
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Նոր Հրատարակութիւն

Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 5¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£55 ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2) ¬ ØáÝ³ùû (4)
Ä³ÙÁ 19£55 ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (4) ¬ Î³É³Ã³ë³ñ³Û (3)
Ä³ÙÁ 22£00 äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï (1) ¬ øÉ¿ûå äñÇõÅ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 öÇ ¾ë ìÇ ²ÛÝïÑáíÁÝ (4) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3) ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý (2)
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (3) ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ (2)
Ä³ÙÁ 22£00 Ü³÷áÉÇ (1) ¬ òñí»Ý³ ¼í»½ï³ (4)
Ä³ÙÁ 22£00 öáñÃû (1) ¬ Þ³Éù¿04 (2)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ 22¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 02£00 üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ (3) ¬ ÜÇõ ºáñù ÜÇùë (12)
Ä³ÙÁ 02£30 äñáõùÉÇÝ Ü¿ó (10) ¬ ºáõÃ³ Ö³½ (14)
Ä³ÙÁ 03£00 ØÇÝ»ë©ÂÇÙåÁñíáõÉí½ (11) ¬ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ (9)
Ä³ÙÁ 05£00 úùÉ³ÑáÙ³ êÇÃÇ Â³ÝïÁñ (5) ¬ úñÉ³Ýïû Ø¿×Çù (8)
Ä³ÙÁ 05£30 Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ (1) ¬ üÇÝÇùë ê³Ý½ (15)

Ö³ïñ³Ï
²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ø³ñÉëÁÝ - ø³ñáõ³Ý³ 6 - 6

ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ×³ïñ³ÏÇ ³ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 12¬ñ¹
ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
Ø³ÏÝáõë ø³ñÉëÁÝ ¬ ü³åÇ³Ýû ø³ñáõ³Ý³ 0©5¬0©5
Øñó³ß³ñùÁ ³õ³ñï»ó³õ 6¬6 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ²ËáÛ»³ÝÁ áñáß»Éáõ
Ñ³Ù³ñ åÇïÇ Ë³ÕóáõÇÝ ³ñ³· ×³ïñ³ÏÇ 4 ÙñóáõÙÝ»ñ£

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Գարեգին
Երկրորդ
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն
հայոց կաթողիկոսի օրհնութեամբ Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը լոյս է ընծայել Ներսէս
վարդապետ Դանիէլեանցի «Կեանքն
առանց հաւատքի (ժողովրդական քարոզներ)» գրքի առաջին հատորը: Այն
հրատարակութեան է պատրաստել
Մայր Աթոռի միաբան Բարեշնորհ Արթուր սարկաւագ Գէորգեանը:
Հայոց Մեծ եղեռնի նահատակ, Սսի
Աթոռի միաբան տ. Ներսէս եպիսկոպոս
Դանիէլեանցը (1868-1915 թթ.) քիչ
յայտնի մտաւորական հոգեւորականներից է, որը, բացի հոգեւոր սպասաւորութիւնից, զբաղուել է նաեւ ուսուցչութեամբ եւ գրական գործունէութեամբ:
Աշխատակցել է Կ. Պոլսի եւ Իզմիրի
թերթերին` կենդանութեան օրօք հրատարակելով նաեւ երկու քարոզգիրք՝
«Կեանք առանց հաւատքի» (1903 թ.) եւ «Կաթիլ մը ջուր այրած սրտերու» (1912
թ.) վերնագրերով:
Սոյն քարոզգիրքը երկրորդ վերահրատարակութիւնն է եւ ունի
կրօնագիտական եւ բարոյախրատական բնոյթ:
Գիրքը հրատարակուել է մեկենասութեամբ «Սարգիս Գաբրիէլեան»
հիմնադրամի:

ä³ëù»ÃåáÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³·³Í ²ÝÏ³ë»ÉÇ

ä³ëù»ÃåáÉÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
8¬ñ¹
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³·³Í ¬ ¾ñ»µáõÝÇ ê»ï³ñ½ 85¬80
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©î»ß³Ý ö³ñëÁÝ½¬²ñ³·³Í 34 Ï¿ï£
¬ ²ñÃÇÏ¬Ø³Ý ÐáÉïÇÝÏ ¬ üÆØ² 99¬79
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©äñ»ÝïÁÝ ä³ï×¿Ã¬üÆØ² 29 Ï¿ï£
²Ûë Ù¿ÏÁ §²ñ³·³Í¦Ç 8¬ñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ ¿ñ£

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ

Â»ÝÇë
îÕáó Ø³ëÃÁñ½Ç ²õ³ñï³Ï³Ý Øñó³ß³ñù

¼í»ñ»õ îÇïÕáë³ÏÇñ

ÈáÝïáÝÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý Ã»ÝÇëÇ ïÕáó Ù³ëÃÁñ½Ç ³õ³ñï³Ï³Ý
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ²É»ùë³Ýïñ ¼í»ñ»õ ¬ Üáí³ù ÖáùáíÇã 6¬4« 6¬3
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ·»ñÙ³Ý³óÇ ²É»ùë³Ýïñ ¼í»ñ»õ ß³Ñ»ó³õ
Ø³ëÃÁñ½Ç ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñó³ß³ñùÇ Çñ ³é³çÇÝ ïÇïÕáëÁ£

î¿ÛíÇë ´³Å³Ï

Êñáõ³ÃÇ³ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

Â»ÝÇëÇ ïÕáó ËÙµ³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇª î¿íÇë µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ³ËáÛ»³Ý üñ³Ýë³ÛÇ »õ Êñáõ³ÃÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ£
ØñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç »õ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ äáñÝ³ âáñÇã Û³ÕÃ»ó Ä»ñ»ÙÇ Þ³ñïÇÇÝ 3¬0 ë»Ã»ñáõ Ñ³ßÇõáí
¬ Ø³ñÇÝ âÇÉÇã Û³ÕÃ»ó Öû àõÇÉýñ¿ï òáÝÏ³ÛÇÝ 3¬0 ë»Ã»ñáõ Ñ³ßÇõáí
¬ Ø³ÑÇõ¬Ð»ñåÁñÃ ½áÛ·Á Û³ÕÃ»ó îáïÇÏ¬ö³íÇã ½áÛ·ÇÝ 3¬1 Ñ³ßÇõáí
¬ Ø³ñÇÝ âÇÉÇã Û³ÕÃ»ó Èáõù³ë öáõÛÇÝ 3¬0 ë»Ã»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
Êñáõ³ÃÇ³ Û³ÕÃ»ó üñ³Ýë³ÛÇÝ 3¬1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Çñ
»ñÏñáñ¹ î¿ÛíÇë µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£

Ð»Í»É³ñß³õ
²ñ³µ³Ï³Ý ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²åáõ Ä³áõï¿ îÇïÕá³ë³ÏÇñ

È»éÝ³ÛÇÝ Ñ»Í»É³ñß³õÇ¬mountain bike ³ñ³µ³Ï³Ý ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 2¬ñ¹
Ùñó³ß³ñùÇÝ« áñ ï»ÕÇ ÏÿáõÝ»Ý³Û úÙ³ÝÇ Ù¿ç« ÈÇµ³Ý³Ý ó³ñ¹ ß³Ñ»ó³õ 2
Ù»ï³ÉÝ»ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ì³Ûñ¿çùÇ ÙñóáõÙÇÝ¬downhill« ÉÇµ³Ý³ÝóÇ Ù³ñ½ÇÏ Æë³Ù ²åáõ Ä³áõï¿
·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ »õ ß³Ñ»ó³õ áëÏ¿ Ù»ï³É£ ÜáÛÝ ÙñóáõÙÇÝ« ÉÇµ³Ý³ÝóÇ
è³ýÇù Æï ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ »õ ß³Ñ»ó³õ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³ÉÁ£
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ ³Ûë ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ï¿ï»ñÁ ÏÁ ·áõÙ³ñáõÇÝ ³ßË³ñÑÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Ù³ñ½ÇÏÇÝ ß³Ñ³Í Ï¿ï»ñáõÝ£
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
§Ð³Ûñ Ø»ñ¦¿Ý Û»ïáÛ Ï¿ë Å³Ù ½µûë³Ýù »õ
³å³ª ë»ñïáÕáõÃ»³Ý å³ÑÝ ¿, áñÁ ß³ï
Ñ³×áÛ³ÉÇ ¿ Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ Ù»ñ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ý
å³ñáÝÁª äñ. ¶áÛÇÝ»³ÝÁ, µ³ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Û »õ Ù»½Ç ³Ûó»É¿, ¹³ë³ñ³Ý ³é
¹³ë³ñ³Ý, »õ Ù»ñ ËÝ¹ñ³ÝùÇÝ ·áÑ³óáõÙ
ï³Éáí Ýáõ³·¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñ¿Ý Ù»½Ç
ëñï³ÙûïÇÏ §ÎéáõÝÏ¦Á, §Ð³Û³ëï³Ý¦Ý áõ
§ÌÇÍ»éÝ³Ï¦Á »õ ½³Ý³½³Ý áõñÇß »ñ·»ñª
µáÉáñÇë ³É ëñï»ñÁ ÃáõÝ¹ Ñ³Ý»Éáí: Ø»Ýù
³ÏÝ³Í³Ýùáí ÏÁ å³ïáõ»Ýù ½ÇÝù, Í³÷³Ñ³ñ»Éáí áñ Ù»½Ç áñå¿ë Çñ Ñ³ñ³½³ï ½³õ³ÏÝ»ñÁ
Ï'áõ½¿ Ûáõ½»É »õ »ñç³ÝÏ³óÝ»É »õ Ñ³°Û »ñ·»ñáí
áõ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùµ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ³½·³ÛÝ³Ï³Ý É³ñ»ñÁ ÏÁ ÃñÃé³óÝ¿, Ù»½ ÙÕ»Éáí áñ Ù»ñ
Ý³ËÝÇùÝ»ñáõÝ Ù»½Ç ³õ³Ý¹³Í ·³ÝÓ»ñáõÝ
³ñÅ¿ùÝ»ñÁ ÁÙµáßËÝ»Ýù, Ù»°ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç
¹ñáßÙáõ³Í å³Ñ»Ýù...: Ú³ñ·³Ýù Çñ Ù»¯Í
ÛÇß³ï³ÏÇÝ...£ ²ëïáõ³Í Ñá·ÇÝ Éáõë³õáñ¿...£
ÎáãÝ³ÏÁ ÏÁ ÑÝã¿ »õ Ù»Ýù ù³éáñ¹ Å³Ù
½µûë³Ýù¿Ý Û»ïáÛ ÏÁ ÅáÕáíáõÇÝù µ³ÏÁ ·Çß»ñõ³Ý ÉéáõÃ»³Ý Ù¿ç, Ç ÙÇ° ³Ù÷á÷áõ³Í, Ù»ñ
Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý... Ï'»ñ·»¯Ýù... §Ðñ»ßï³Ï ¼áõ³ñÃáõÝ¦ ³ÕûÃù-Ù³ÕÃ³ÝùÁ »õ ³å³ª §Ð³Ûñ
Ø»ñ¦Á ß³ï Ï³ÝáÝ³õáñ »ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ »õ
Ñá·»å³ñ³ñ... ÇëÏ³å¿°ë Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ ÏÁ
ë³õ³éÝÇÝ ¹¿åÇ »ñÏÇ¯Ýù, ¹¿åÇ ³ÝÑáõ¯ÝÁ,
¹¿åÇ ²Ýï»ë³Ý»ÉÇÝ... áñ ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ Ù»½
Ùûï, ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿° §´³ñÓñ»³ÉÝ ²ëïáõ³Í,
àñáõÝ Ï³ÙùÁ »õ ·áñÍÁ »õ ËáñÑáõñ¹Á ³ÝÇÙ³Ý³ÉÇ »Ý »õ ³ÝÃ³÷³Ýó »Ý Ù»½Ç å¿ë áÕáñÙ»ÉÇ¯... Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ»ñáõÝ¦£
²Û¹ ËáñÑñ¹³õáñ å³ÑáõÝ, »ñµ Ñá·ÇÝ»ñÁ
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç »Ý ²ëïáõÍáÛ Ñ»ï áõ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý ²Ýáñ Çñ»Ýó ó³õ»ñÝ áõ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ïáõñùÁ... ²Ýá°ñ, áñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÕµÇõñÁ
ÉáõëáÛ£ ²Û¹åÇëÇ í»¯Ñ å³ÑáõÝ ÏÁ Ñ³Ù³ÏáõÇë
»õ ÏÁ ËáÝ³ñÑÇë ²ëïáõÍáÛ ½ûñáõÃ»³Ý »õ ëÇñáÛÝ ³é³ç »õ ÏÁ ß³ÕáõÇë ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹áí...£
ÎÁ µ³ñÓñ³Ý³Ýù ÝÝç³ñ³Ý, »ñµ å³ÑÝ ¿
½³Ý·³ÏÇÝª ùÝ³Ý³Éáõ ³½¹³Ýß³ÝÇÝ »õ
ÉéáõÃÇõ¯Ý ÏÁ ïÇñ¿... ³Ù¿Ýáõñ»ù... µ³Ûó »ñµ»ÙÝ
½³ñïáõÕÇ ¹¿åù»ñ ó»ñ»ÏáõÁÝ¿ Íñ³·ñáõ³Í,
»éáõ½»éÇ Ï³Ù ¹³ë³ñ³Ýáí å³ïÅáõ»Éáõ
³éÇÃÁ Ïáõ ï³Ý...£ Àëï Ý³Ëûñûù å³ïñ³ëï³Í Ù»ñ Íñ³·ñÇÝ, »ñ»ù ïÕ³ù, Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ
ÏÁ ·ñ³õ»Ý, ³ÛëÇÝùÝ å³Ñ³ÏÇ å³ßïûÝÁ ÏÁ
ëï³ÝÓÝ»Ý, áñå¿ë½Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÇÝ
³ÝßßáõÏ ·³ÉÁ ÝßÙ³ñ»Ý »õ Ù»½Ç ÇÙ³óÝ»Ý,
Ù»°Ýù ³É Áëï ³ÛÝÙ Ï³ï³ñ»Ýù å¿ïù »Õ³ÍÁ...£
ºñµ å³Ñ³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñáõÝ íñ³Û »Ý
»õ ù³éáñ¹ Å³Ù ÙÁÝ ³É ³Ýó³Í ¿... ³Ñ³¯ Ù»°Ýù
ÏÁ Ý»ïáõÇÝù Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñ¿Ý ó³Í, Çõñ³ù³ÝãÇõñë ½ÇÝáõ³Í Ù»ñ Û³ñ¹áí É»óáõ³Í µ³ñÓ»ñáí, ÏÁ Û³ñÓ³ÏÇÝù ÝáÛÝ ÝÝç³ñ³ÝÁ å³éÏáÕ
Ù»½Ù¿ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ
íñ³Û, Áëï Íñ³·ñáõ³Í å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý
Û³ï³Ï³·ÇÍÇÝ (Ã¿ Û³ñÓ³ÏáõÙÁ áñÙ¿° å¿ïù ¿
ëÏëÇ, áõ°ñ å¿ïù ¿ áõÕÕáõÇ »õ ³Ù¿Ý³Í³Ýñ
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñÁ áñáõ°Ý ·ÉËáõÝ å¿ïù ¿ ï»Õ³Ý...),
»õ ³Ñ³¯ ÏÁ ëÏëÇ ë³ñë³÷»ÉÇ ÅËáé, ³ÕÙáõ¯Ï,
³Õ³Õ³Ï Û³ñÓ³ÏáÕÝ»ñáõÝ »õ ÁÝ¹áëï ³ñÃըÝó³Í å³ßïå³ÝáõáÕÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ: ØÃáõÃ»³Ý

å³ï×³é³õ, Û³×³Ë ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Çñ³ñ ÏÁ Ñ³ñõ³Í»Ý... É³ó áõ Ïá°Í áõ ³ÕÙáõÏ. ï³ÏÝáõíñ³ÛáõÃÇõÝÝ ³ßË³ñÑ Ï'³éÝ¿ »õ Û³ÝÏ³ñÍ Ù»ñ
å³Ñ³ÏÝ»ñÁ áñ »ñ»ù ³Ýóù»ñáõÝ íñ³Û ¹Çñù
µéÝ³Í »Ý... ³½¹³Ýß³ÝÁ Ïáõ ï³Ý ÉéáõÃ»³Ý...
Ù»Ýùª µáÉáñë ³ÝËïÇñª Ã¿° Û³ñÓ³ÏáÕ »õ Ã¿°
å³ßïå³ÝáõáÕ, ³é³Ýó ³ÛÉ»õ³ÛÉÇ, Ñ³Ý¹Çå³Í
å³ñ³å Ù³Ñ×³Ï³ÉÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ý»ïáõÇÝù... ÏÁ
ëÏëÇÝù ëáõï ùáõÝ Ó»õ³Ý³É, ÝáÛÝÇëÏ ÏÁ ëÏëÇÝù
Ëáñ¹³¯É ... ÙÇÝã Ñ»ÕÓáõóÇã ÷áßÇÝ ³ßË³ñÑ
³é³Í ¿ »õ û¹Á ³ÝßÝã»ÉÇ ¿...: ÎÁ Ñ³ëÝÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑëÏÇãÁ, áñ Ïñ³Ï ÏÁ ï»Õ³Û Ù»ñ
·ÉËÇÝ, µ³Ûó Ù»ñ ÏáÕÙ³Ý¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ßßáõÏ
ÙÁ Ï³Ù ËÝ¹áõù ÙÁ »ÉÉ¿: Ê»Õ× Ù³ñ¹Á Ï'Çç»óÝ¿
Çñ ½³ÛñáÛÃÇ É»½áõÝ, ÏÁ ÷áË¿ ½³ÛÝ Ëñ³ï³ïõáõÃ»³Ý, Ù»½Ç µ³ó³ïñ»Éáí ³Û¹ ÷áßÇÇÝª Ù»ñ
³éáÕçáõÃ»³Ý á¯ñ ³ëïÇ×³ÝÇ íÝ³ë³Ï³ñ
ÁÉÉ³ÉÁ...£ ºñµ»ÙÝ ³É Ï'áñáß¿ Ï¿ëûñáõ³Ý ×³ß¿Ý
Ù»½ ¹³ë³ñ³Ýáí ½ñÏ»É, áñÁ Û³×³Ë Ý»ñÙ³Ý
Ï'³ñÅ³Ý³Ý³Û, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ×³ßÁ Ù»ñ
³Ù¿Ý³½ûñ³õáñ ëÝáõÝ¹ÇÝ ³ÕµÇõñÝ ¿£
Î»³ÝùÁ ÏÁ ë³ÑÇ¯... ÓÙé³Ý óáõñï ûñ»ñáõÝ,
Ã¿å¿ï Ù»ñ Ñ³·áõëïÝ»ñÁ ß³ï Ë»¯Õ×áõÏñ³Ï
»õ Ã»Ã»õ »Ý, µ³ÕÏ³ó³Í Ï³ñ× ï³µ³ï¿ ÙÁ »õ
ß³åÇÏ¿ ÙÁ, ×»ñÙ³Ï»Õ¿Ý í³ñïÇÏ-ß³åÇÏ¿ ÙÁ,
í»ñ³ñÏáõ ³Ý·³Ù ãáõÝÇÝù, á°ã ³É µñ¹»Õ¿Ý...
µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë óáõñïÇÝ áõ ï³ùÇÝ Ù»Ýù ³éáÛ·
»õ Ï³Ûï³é, ÏÁ ó³ïÏñï»Ýù »õ ÏÁ Ë³Ûï³Ýù,
ÙÇßï ³ßËáõÅ »õ áõñ³Ë »Ýù, Ù»ñ Ù³ñ½³ÝùÝ»ñÝ
áõ ³ñß³õ³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù ³é³Ýó
µ³ó³éáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý Þ³µ³Ã »õ ÎÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁª ì»ÉÇ ¾ý»ÝïÇ, Ø³ùñÁ ¶ÇõÕ, É»éÝ»ñÁ,
üÉáñÇ³, ê³Ù³ÃÇ³, äáÉëáÛ µáÉá¯ñ ßñç³ÝÝ»ñÁ
»õ ÝáÛÝÇëÏ ¹ÇÙ³óÇ ³÷Á, êÏÇõï³ñ, ¶³ïÁ
¶ÇõÕ, â³ÙÉÁ×³, Øáï³ »õÝ.£ Ú³×³Ë Ï'»ñÃ³Ýù
Â³ùëÇÙ »õ ÑáÝ, Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ýù Ù»ñ ..ðÇÃÙÇù.. Ù³ñ½³ÝùÝ»ñÁ,
µáõñ·»ñ Ï³½Ù»ÉÁ, ·»Õ»óÇÏ ïáÕ³Ýóù... µ³½Ù³Ñ³½³ñ ¹ÇïáÕÝ»ñáõÝ ÑÇ³óáõÙÇÝ Ï'³ñÅ³Ý³Ý³Ýù, ÏÁ ËÉ»Ýù Í³÷»ñáõ ï³ñ³÷Ý»ñ...
ÇëÏ Ù»Ýùª ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý Ï³ï³ñ»³°É Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³Ùµ, ß÷³ó³Í áã Ù¿Ï ß³ñÅáõÙ
Ï'áõÝ»Ý³Ýù Ù»ñ ¹¿Ùù»ñáõÝ íñ³Ý£
1920 ²åñÇÉ 24ÇÝ ê. öñÏÇãÇÝ Ù³ïé³Ý Ù¿ç,
µáÉá¯ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÏÁ Ï³ï³ñõÇ »õ Ù»Ýù Ñá°Ý Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ Ù»¯ñ µ³ÅÇÝÁ
ÏÁ µ»ñ»Ýù ... ³å³ª Ï'»ñÃ³Ýù - ï»Õ³ï³ñ³÷
³ÝÓñ»õÇÝ ï³Ï ËËáõÙ Ïïñ³Í - ê³Ù³ÃÇáÛ
Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ »õ ë»Õ³ÝÇÝ ³é³ç ï»Õ ÏÁ
·ñ³õ»Ýù... Ç ½³ñÙ³Ýë... Ñ³õ³ï³ó»³É Ñ³°Û
ÅáÕáíáõñ¹»³Ý ËáõéÝ µ³½ÙáõÃ»³Ý, áñ ³õ»ÉÇ
áõ ³õ»ÉÇ Ï'³Ù÷á÷áõÇ Ù»½Ç ï»Õ³õáñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£ ä³ï³ñ³·Çã ù³Ñ³Ý³Û Ñ³ÛñÁ »ñµ ÏÁ
ëÏëÇ Û³õáõñ å³ïß³×Ç Çñ ù³ñá½ÇÝ, Ãáõ»É¿
Û»ïáÛ ï³ñ³·ñáõÃ»³Ý ³Ñé»ÉÇ¯ ÏáñáõëïÝ»ñÁ,
³ñóáõÝùÝ ³ãù»ñáõÝ Ù»½ Ù³ïÝ³Ýß»Éáí Ï'Áë¿.
§³Ñ³õ³ëÇÏ ÙÇÉÇáÝ³õáñ ç³ñ¹áõ³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ, ÍÝáÕùÝ»ñ¿ Ù³½³åáõñÍ 'áñµ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ...' áñáÝù Ï»Ý¹³ÝÇ íÏ³Ý»ñÝ »Ý »Õ³Í
í³Ûñ³·áõÃ»³Ý »õ ç³ñ¹»ñáõÝ... µ³Ûó Ù»Ýù
Çñ»Ýó íñ³Û Ù»¯Í ÛáÛë»ñ áõÝÇÝù, áñ ³ÝáÝù
Ù»ÍÝ³Éá¯í... ³å³·³ÛÇÝ åÇïÇ Ï³½Ù»Ý ç³ñ¹ըõ³Í áõ Ïáñëáõ³Í Çñ»Ýó ÍÝáÕùÝ»ñáõÝ ï»Õ
Ù³ùáõñ »õ ×ßÙ³ñÇï Ñ³°Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ »õ
åÇïÇ Ï»ñï»Ý Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ï³°Ý É³õ³·áÛÝ

ÑÇÙ»ñÁ£
Ðá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ,
µ³ÏÁ Ï'»ÉÉ»Ýù »õ ï»Õ³ï³ñ³÷ ³ÝÓñ»õÇÝ
ï³Ï §Ú³é³¯ç, Ü³Ñ³ï³Ï ò»ÕÇë ²ÝÙ³ÑÝ»ñ¦
»ñ·»Éáí, Ññ³Å»ßï Ï'³éÝ»Ýù ë³Ù³ÃÇ³óÇÝ»ñ¿Ý
»õ ê³Ù³ÃÇ³Û¿Ý, áñáÝóÙ¿ ß³ï»ñÁ Ïáõ É³Ý...£
ÎÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁ Ù»ñ Ù³ñ½³ÝùÇ »õ ³ñß³õ³ÝùÇ Ññ×áõ³ÉÇ å³Ñ»ñÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý. Ñ»ïը½Ñ»ï¿ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ñ³õ»Ù - áñå¿ë
×³ñåÇÏ »õ áõßÇÙ ëÏ³áõï - Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ,
÷áË³é³çÝáñ¹ ³å³ª ³é³çÝáñ¹, ³å³ Ï³ñÙÇñ Ë³°ã ËÙµ³ÏÇÝ ³é³çÝáñ¹ [ÏÁ ¹³éÝ³Ù],
áñÁ ³Ù¿Ý¿Ý Ï³ñ»õáñ å³ßïûÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û: ºõ Ù»Ýù Ù»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ýù ÉÇáõÉÇ ËÕ×Ùïûñ¿Ý£ Àëï Ù»ñ
Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ µ³ñÇ ëáíáñáõÃ»³Ý, áñù³Ý
³É Ñ»éáõ Ï³Ù Ùûï ÁÉÉ³ñ Ù»ñ Ýß³Ý³Ï¿ïÁ,
µáÉáñ ëÏ³áõïÝ»ñáõÝ å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ É»óáõÝ
å¿ïù ¿ ÁÉÉ³ÛÇÝ ... ÏÁ Ý³ÛÇë ×³Ù÷áõÝ íñ³Û
ÇÝÏ³Í ÑÇõ³Ý¹, Ï³Ù Ù³ñ³Í-Ù³ñ³Í ëÏ³áõï
ÙÁ... áñáõÝ ëïÇåáõ³Í »ë... Çµñ»õ Ï³ñÙÇñ Ë³ãÇ ËÙµ³ÏÁ ...Ù»°ñ ëÏ³áõï³Ï³Ý ·³õ³½³ÝÝ»ñáí »õ Ù»°ñ ß³åÇÏÝ»ñáí å³ï·³ñ³Ï Ï³½Ù³Í,
½³ÛÝ å³éÏ»óÝ»É »õ ãáñë ëÏ³áõïÝ»ñ ß³ÉÏ³Í
ï³ÝÇÉ ÙÇÝã»õ Ýå³ï³Ï³Ï¿ïÁ...: Ú³×³Ë ÏÁ
å³ï³Ñ¿ñ á°ã Ã¿ Ù¿Ï, ³ÛÉ ù³ÝÇ ÙÁ ëáõï ÑÇõ³Ý¹Ý»ñ [Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝù], áñáÝó µáÉáñ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ¹³ñÙ³ÝÝ»ñÁ ßé³ÛÉ»É¿ Û»ïáÛ (Ù³ñóáõÙ,
ù³ÝÇ ÙÁ Ï³ÃÇÉ ùáÝÇ³ù, ùÃÇÝª »Ã¿ñ Ñáïáï»óÝ»É, »Ã¿ íÇñ³õáñ ¿ª í¿ñùÁ ³ÉùáÉáí Ù³ùñ»É
»õ Ã»ÝÃÇõñ ïÇáïáí ¹»Õ»É »õ ³Ûëï»ë³Ï µ³½Ù³ÃÇõ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ), áõë³Ùµ³ñÓ Ñ³ëóըÝ»É ½³ÝáÝù ÙÇÝã»õ ³ñß³õÇÝ Ï³Û³ÝÁ:
²ÝáÝóÙ¿ ã³ñ³×Ç×ÇÝ»ñÁ ÏÁ ïÝù³Ýª §³¯Ë-³¯Ë
ÏÁ Ù»éÝÇÙÏáñ¦ Áë»Éáí, áõñÇßÝ»ñ ùÇÃ»ñÝáõÝ
ï³Ï¿Ý Ù»°½ ÏÁ Í³Õñ»¯Ý... áÙ³Ýù ³É å³ï·³ñ³ÏÇÝ íñ³Û áñå¿ë ÓÇ Ñ»Í³Í ùß»É Ï'áõ½»¯Ý...
µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë, ëïÇåáõ³Í »ë å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¹ ÉÇáõÉÇ Ï³ï³ñ»É£ øñïÝ³Í, çáõñ»ñáõÝ Ù¿ç... Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý ×³Ù÷áõÝ »ñÏ³ñáõÃÇõÝÁ,
ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý µ»éÝ»ñáõÝ Í³ÝñáõÃÇõÝÁ »õ ï³°ùÝ
áõ å³°ÕÁ Ù»½ ÏÁ ã³ñã³ñ»Ý... µ³Ûóª Ç å³ïÇõ
Ù»ñ ËÙµ³ÏÇÝ Ï³½ÙÇÝ, ÷³é³áñ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ
·ÉáõË ÏÁ Ñ³Ý»Ýù Ù»½Ç íëï³Ñáõ³Í ß³ï
Ï³ñ»õáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ Û³×³Ë ÏÁ
ëï³Ý³Ýù Ù»ñ ß³ï ÅÉ³ï Ñ³½³ñ³å»ï¿Ý
·áí³ë³ÝùÝ»ñáõ
ï³ñ³÷Ý»ñ,
Ý³Ë³ÝÓÁ
ùñùñ»Éáí áõñÇß ËÙµ³ÏÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝ£
1920 ¼³ïÏÇÝ ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ Ï¿ëûñÇÝ ê.
öñÏÇãÇÝ åáõñ³ÏÇÝ Ù¿ç ÏÁ Ï³ï³ñ»Ýù Ù»ñ
ÝáñÁÝÍ³ÛÇ »ñ¹áõÙÁ Ç Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý äñ. Ð³ÛÏ
Êáñ³ë³Ý×»³ÝÇÝ, äñ. ´Çõ½³Ý¹ Î¿û½Çå¿ûÛÇõÏ»³ÝÇÝ, äñ. ÖÇ½Ù¿×»³ÝÇÝ, äñ. ì³Ññ³Ù ö³÷³½»³ÝÇÝ, äñ. ì³ñ³· öáÕÑ³ñ»³ÝÇÝ »õ
ß³ï ÙÁ »ñ»õ»ÉÇ ÑÇõñ»ñáõ: Ú³õ³ñï ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý, Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ ÏÁ Ï³Ýã¿ Ù»½ »õ
Ï'Áë¿. §îÕ³°ù, ¹áõù áõñÇß »ñ¹áõÙ ÙÁ »õë åÇïÇ
ÁÝ¿ù, ù³ÝÇ áñ ÐØÀØÁ Ù³ñÙÇÝÁ ³éáÕç å³Ñ»Éáõ ÏÁ Í³é³Û¿, áõñ»ÙÝ Ó»éù»ñÝÇ¹ êáõñµ ¶ñùÇÝ
íñ³Û ¹ñ³Í áõñÇß »ñ¹áõÙ ÙÁ »õë åÇïÇ ÁÝ¿ù, Ã¿
»ñµ»°ù åÇïÇ ãÍË¿ù »õ åÇïÇ ãËÙ¿ù, áñå¿ë½Ç
Çñ³Ï³°Ý ³éáÕç Ù³°ñ¹ ÁÉÉ³ù...¦£

Þ³ñ. 36

âáñ»ùß³µÃÇ / 28.11.2018

¾ç 07

Փոխան Դամբանականի

Հրաժեշտի Խօսք Կրտսեր Եղբօրս՝ Գէորգ Քէշիշեանին

ԳՐԻԳՈՐ ՔԷՕՍԷԵԱՆ
Սիրելի Սէսիլ, Ալեք, Ալին եւ Քիթհ,
Օր մը Յիսուս Երուսաղէմի մէկ փողոցին մէջ կը
տեսնէ, թէ մէկը ապտակ մը կը զարնէ ուրիշի մը
երեսին, իսկ միւսը փոխանակ բռունցքով մը
հակադարձելու, միւս երեսը կը ներկայացնէ։ Այս
զարմանալի, այլեւ իմաստալից օրինակով ան կը
պատգամէ. «Ով որ ծնօտիդ կը զարնէ, միւսն ալ
դարձուր իրեն»: Ո՛չ Նազովրեցին, ո՛չ ալ հետագային
Ղուկաս Առաքեալ չեն տար այդ իւրայատուկ անձին
անունը, այլ այս պատկերը կը նշեն որպէս
խորհրդանիշ անոխակալութեան, ներողամտութեան, հեզութեան։ Նոր Կտակարանը չի տար այդ
անձին անունը, բայց մենք վստահօրէն գիտենք, թէ
ո՛վ էր ան. այդ անձը կը կոչուէր Գէորգ Քէշիշեան,
մասնագիտութեամբ՝ բժիշկ։
Թող սխալ չհասկցուի։ Ասիկա ենթակային
կողմէ տկարութեան կամ վեհերոտութեան նշան մը
չէ, ոչ ալ գիտակցութեան եւ կամքի տկարութեան
արտայայտութիւն։ Ընդհակառակը՝ նկարագրի
բարձրութեան երեւոյթ մըն է ան, խաղաղասիրութիւն,
հարցերը ներողամտաբար կարգադրելու ցանկութիւն, անյիշաչար հոգիի իսկական վեհութիւն։ Ահա
այդպէս ճանչցած եմ Գէորգը առաջին օրէն, երբ
երկրորդական ուսումը աւարտելէ ետք Հալէպէն
Պէյրութ եկաւ Բժշկական համալսարանի մէջ շարունակելու համար իր ուսումը։ Եւ առաջին օրէն
իսկ մաս կազմեց մեր ընտանիքին, այնքան որ
մայրս զինք նկատեց իր երկրորդ մանչ զաւակը,
անբաժան մեզմէ:
Տարիներու վերիվայրումները, կեանքի փորձառութիւնները, մինչեւ իսկ փայլուն յաջողութիւնները
ոչինչ կրցան փոխել Գէորգին ընկերութեան եւ
մարդոց հանդէպ այդ հիանալի, չըսելու համար
երբեմն ինծի համար քիչ մը զարմանալի կեցուածքէն: Իր գործունէութեան ընթացքին պատահած է,
որ ան շարունակէ բարեւել, ձեռքը թօթուել եւ
նոյնիսկ գործակցիլ զինք չարախօսող այպանելի

ոմանց հետ՝ ինծի բացատրելով, թէ պէտք է ձգել,
որ նման ժխտական հոգիով մարդիկ իրենք անդրադառնան իրենց վանողական արտայայտութեանց
եւ ինքնաբերաբար սրբագրուին։ Իրեն կ'ըսէի, թէ
ինք սուրբ մըն է սատանաներու միջեւ, երկուստեք
անփոփոխելի:
Կը հաւատար դրական աշխատանքին, անշահախնդիր նուիրումին։ Այսպէս բոլորեց իր ամբողջ
կեանքը ազգային-ընկերային գետնի վրայ՝ առաջին
օրէն ցոյց տալով հանրային ձեռներէց ոգի մը, երբ
14 տարեկանին Հալէպի մէջ կը հիմնէր Հայ երիտասարդաց ընկերակցութիւնը
Ա՛յս էր Գէորգ Քէշիշեանը. նախաձեռնել եւ
ծառայել առանց ակնկալութեան, օգտակար ըլլալ
առանց ցուցամոլութեան, պատասխանատու պաշտօններու տիրանալ առանց սոնքալու։ Բայց կը
թուի նաեւ, թէ մեր ընկերութիւնը – ըլլայ բարեգործական, մշակութային թէ եկեղեցական - չի գիտեր
եւ չ'ուզեր գործնապէս գնահատել կամ պատուել
խոնարհամտութեամբ ծառայող վաստակաւորը,
երբ ան՝ ընկերութիւնը, այնքան ալ ժլատ չէ շքանըշաններ բաշխելու եւ պարբերաբար հանդէսներ
կազմակերպելու ի մեծարանք իր անդամներուն։
Գէորգին մեծագոյն շքանշանը եղաւ շքանշան
չունենալը, առանց նոյնիսկ որ իրեն նուիրուի գնահատանքի յոբելենական հանդիսութիւն մը իր
գրեթէ 70-ամեայ բոլորանուէր ծառայութեան ընթացքին։
Գիտե, որ իր անխառն երջանկութիւնը եղաւ իր
ընտանիքը, Սէսիլը, որ իր կինն էր, իր աջակիցը եւ
պահապանը մինչեւ իր վերջին ժամը, իր շքանըշանները եղան երկու զաւակները՝ Ալեքը եւ
Ալինը՝ հանրածանօթ ամերիկեան ֆիլմաշխարհի
հասարակութեան, որոնցմով ինք այնքան եւ
արդարօրէն հպարտ էր, իր փեսան՝ Քիթհը, եւ
երկու հայախօս թոռնիկները։ Անոնք կը կորսնցնեն
բացառիկ ամուսին մը, հայր մը եւ մեծ հայր մը, իսկ
ես, որ կը բաժնեմ ընտանեկան սուգը եւ որ այսօր
կրկնապէս տխուր եմ անկարող ըլլալով ներկայ

Գէորգ Քէշիշեան ուսանողական տարիներուն. Գծանկար
Գրիգոր Քէօսէեանի

գտնուելու վերջին հրաժեշտի արարողութեան՝
անփոխարինելի կրտսեր եղբայր մը:
Ցտեսութիւն, Գէորգ։ Մեր կեանքի բնական
ընթացքով օր մը դարձեալ բոլորս խմբովին պիտի
հաւաքուինք, այս անգամ յաւիտեան։
Պոսթոն
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Մելանիա Թրամփ Ցուցադրած Է Սպիտակ Տան Սուրբծննդեան Զարդարանքը
ԱՄՆի առաջին տիկին Մելանիա Թրամփ ցուցադրած է Սպիտակ տան սուրբծննդեան զարդարանքը, որ կատարուած է «հայրենասիրութեան
ոգիով», կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը: ԱՄՆի
նախագահի նստավայրի ձեւաւորմամբ տեսանիւթը
հրապարակուած Է Մելանիայի եւ Սպիտակ տան
թուիթըրեան օգտահաշիւներուն մէջ: Բացի այդ՝
ԱՄՆի նախագահի նստավայրի ներքին մասի
զարդարութեան մասին կը խօսուի Սպիտակ տան
հաղորդագրութեան մէջ: «Մելանիա Թրամփի
կողմէ զարդարուած Սպիտակ տունը կը շողայ
հայրենասիրութեան ոգիով»,- ըսուած է յայտարարութեան մէջ:
Կը նշուի, որ Սպիտակ տան իւրաքանչիւր սրահ
զարդարուած է որոշակի ոճով եւ նուիրուած է
առանձին մարդոց կամ իրադարձութիւններու:
Միաժամանակ սուրբծննդեան գլխաւոր գոյները
դարձած են կարմիրը, կապոյտը եւ ոսկեգոյնը:
Յայտարարութեան մէջ կը յաւելուի, որ Դեկտեմբերի
ընթացքին Սպիտակ տունը կը դիմաւորէ 30
հազարէն աւելի այցելուներ, տեղի կ'ունենայ աւելի
քան 100 ընդունելութիւն: ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ

Թրամփ տիկնոջ՝ Մելանիայի հետ Նոյեմբեր 19ին
Ծննդեան տօներու եղեւնիի դիմաւորման արարողութիւն կատարած են երկրի գլխաւոր նստավայրին
մէջ: Վեց մեթրնոց ծառը, աւանդոյթի համաձայն,
բերած են ձիերով լծուած կառքով: Սպիտակ տան
մուտքի մօտ ԱՄՆի նախագահը եւ առաջին տիկինը
դիտած են եղեւնին, որ խորքին մէջ բրգաձեւ սոճի
է, որմէ ետք թոյլատրած են զայն կանգնեցնել:
Ծառը Ուաշինկթըն բերուած է Հիւսիսային

Գարոլինայի նահանգէն, ուր ան աճած է Լերի
Սմիթի ագարակի լեռներուն մէջ: Սմիթ դարձած է
Սուրբ Ծննդեան տօնածառեր արտադրողներու
ազգային միութեան մրցոյթի յաղթող: Փորձագէտները եւ գնորդները ամէն տարի կ'ընտրեն լաւագոյն
արտադրողը, որուն պատիւ վիճակուած է պետութեան ղեկավարին ուղակելու Ծննդեան տօներու
եղեւնին: Ընտրուած եղեւնին կը կշռէ աւելի քան
350 քիլոկրամ, ան 25 տարեկան է:
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Հանգուցեալ Շահէ Սէօքիւնեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին տոքթ. Վաչէ Սէօքիւնեան
եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Աւետիս եւ Ժիւլիեթ Նորիկեան
եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին տոքթ. Արա եւ Սալբի Տարագճեան
եւ զաւակունք
եւ համայն Սէօքիւնեան, Նորիկեան, Տարագճեան, Տէրունեան, Զաքարիա, Տագէսեան
ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն
իրենց մօր, մեծ մօր եւ հարազատին՝

ՄԱՏԼԷՆ ՍԷՕՔԻՒՆԵԱՆԻ

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 26
Նոյեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի
կատարուի Չորեքշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Զալքայի
Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ
Համուտի Հայ կաթողիկէ գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները
պիտի
ընդունուին
նախքան եւ յետթաղման արարողութեան,
Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ սրահին մէջ,
կէսօրէ առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան
ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ Հինգշաբթի, 29
Նոյեմբերին՝ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00էն մինչեւ
երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:

ՀԱՈՒԸՐՏ
ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ
Թէքէեան Մշակութային Միութեան նուիրեալ բարեկամ, Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Հոգաբարձութեան կազմի անդամ՝ Տիկ. Անի Պոտրումեան ենթարկուած է արկածի մը, որուն
հետեւանքով վնասուած է իր ձեռքը:
Այս առիթով, ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութիւնը շուտափոյթ ապաքինում կը մաղթէ իր
ազնիւ բարեկամուհիին:
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Թուրքիոյ ԱԳՆը Կը Կարծէ, Որ Սէուտացի Լրագրողի Դիակը
Մասնատած Են Երաժշտութեան Ներքոյ
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ
Չաւուշօղլուն կը կարծէ, որ սէուտացի լրագրող
Ժամալ Խաշոկճիի մարմինը մասնատած են
երաժշտութեան ներքոյ:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
Թուրքիոյ ԱԳՆը յայտնած է «Suddeutsche Zeitung»
թերթի հետ զրոյցի ժամանակ:
«Զինքը սպանած են 7 վայրկեանի ընթացքին:
Փաստօրէն կանխամտածուած սպանութիւն եղած
է: Դուք կրնաք ձայնագրութեան մէջ լսել, թէ ինչպէս
դատաբժիշկը կը հրահանգէ միւսներուն: Անոնք
պէտք է երաժշտութիւն լսէին, երբ կը մասնատէին
դիակը: Կարելի է նկատել, թէ ան ինչպէս կը վայելէ

այդ պահը»,- թերթի հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է
Չաւուշօղլուն:
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարը նշած
է, որ, ըստ իրենց, այդ նպատակով Թուրքիա ժամանած մարդիկ չէին կրնար ինքնուրոյնաբար գործել:
«Մենք կը մտածենք, որ այդ գործի համար
Թուրքիա եկած մարդիկը չէին կրնար ինքնուրոյնաբար գործել: Անոնք չէին համարձակիր: Ամէն
պարագայի առանց ապացոյցի ես չեմ կրնար
հաստատ բան ըսել»,- նշած է նախարարը:
Նախնական վարկածներու համաձայն՝ լրագրողը սպանուած է Սէուտական Արաբիոյ թագաժառանգի պատուէրով:
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Յարգելի հայրենակիցներ,
Այսու կու գանք յայտնելու մեր սիրելի հայրենակիցներուն, թէ ներկայութեամբ եւ օրհնութեամբ թեմիս բարեջան առաջնորդ Տ. Նարեկ
Արք. Ալեէմեզեանի Գարակէօզեան Հաստատութեան «Լէյլաւան»ի դարմանատան վերաբացումը՝ պիտի կատարուի այս կիրակի, 2 դեկտեմբեր, 2018-ին կէսօրուայ ժամը 12։00-ին յետ
Ս. եւ Անմահ Պատարագին։
Սիրով հրաւիրուած են մեր սիրելի ժողովուրդը
ներկայ գտնուելու սոյն վերաբացման հանդիսութեան։
Տնօրէնութիւն
Գարակէօզեան Հաստատութեան
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