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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 34(22«345)

«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.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Աուն Կը Շարունակէ Հետեւիլ Կառավարութեան
Կազմաւորման Գործընթացին

Արտահերթ Ընտրութիւն Նշանակելու
Մասին Հրամանագիրը Ստորագրուեցաւ

Հ Հ նախագահ Արմէն Սարգսյան հրամանագիր
ստորագրած է Դեկտեմբեր 9-ին Ազգային ժողովի
արտահերթ ընտրութիւն նշանակելու մասին։
Ազգային ժողովը Նոյեմբեր 1-ին երկրորդ
անգամ անընդմէջ չընտրեց հանրապետութեան
վարչապետ, եւ իրաւունքի ուժով խորհրդարանը
արձակուեցաւ։
Ուրբաթ նախագահ Միշէլ Աուն Չորեքշաբթի
օրուան հարցազրոյցէն ետք, ուր երկրի բարձրագոյն
ղեկավարը վերահաստատեց քաղաքական գետնի
վրայ ունեցած դիրքորոշումները, տարբեր կողմերու
հետ համապատասխան շփումներով ու խորհրդակցութիւններով հետեւեցաւ կառավարութեան կազմաւորման գործընթացին: Այս մասին կը յայտարարեն նախագահական գրասենեակէն:

Դաւիթ Տօնոյեանը, Ուրբաթ հանդիպում ունեցան
ՊՆի կեդրոնատեղիին մէջ, որուն ընթացքին ստորագրեցին երկու երկիրներուն միջեւ ռազմական
համագործակցութեան համաձայնագիր: Այս մասին կը հաղորդեն պաշտպանութեան նախարարութենէն:
Հանդիպումին ներկայ էին նաեւ Լիբանանի
զբօսաշրջութեան նախարարի պաշտօնակատար
Աւետիս Կիտանեանը եւ հայրենի պատուիրակութիւն մը:

Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր
2-4ը Ներառեալ Պիտի Գտնուի
Արձակուրդի Մէջ

Լիբանանի Եւ Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարները Ստորագրեցին
Մօտաւորապէս 90,000 Գաղթական
Ռազմական Համագործակցութեան Հա- Ցարդ Վերադարձած Է Սուրիա. Ընդհամաձայնագիր
նուր Անվտանգութիւն

Պաշտպանութեան նախարարի պաշտօնակատար Եաաքուպ Սարրաֆը եւ իր հայ գործընկերը՝

Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութեան
Ուրբաթ օրուան յայտարարութեան համաձայն՝
ընթացիկ տարուան Յուլիս ամիսէն ի վեր 87,670
գաղթական վերադարձած է Սուրիա, որոնցմէ մաս
մը՝ Ընդհանուր անվտանգութեան նախաձեռնած
ծրագիրով, իսկ մնացածը՝ անձնական միջոցներով:
Յիշեցնենք, որ Հինգշաբթի տեղի ունեցաւ 500
սուրիացի գաղթականներու տունդարձը՝ կազմակերպութեամբ Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութեան:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ԱՊՀի Երկիրներու Կառավարութիւններու Ղեկավարները
Համագործակցութեան 18 Փաստաթուղթ Ստորագրած Են
ԱՊՀի երկիրներու վարչապետները Համագործակցութեան կառավարութիւններու ղեկավարներու
խորհուրդի՝ Նոյեմբեր 2ին Ասթանայի մէջ կայացած
նիստի ծիրէն ներս 18 փաստաթուղթ ստորագրած
են տարբեր ոլորտներու մէջ համագործակցութեան

մասին, կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը: Անոնց շարքին է միջուկային վթարի պարագային փոխօգնութեան մասին համաձայնագիրը:

¾ç 02

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի
պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշինեան Նոյեմբեր
2-4ը ներառեալ պիտի գտնուի արձակուրդի մէջ:
Այս մասին յայտնեցին ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:

¾ç 02
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¾ç 02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Առաջնորդ Սրբազան Հօր
Միջեկեղեցական Այցելութիւնները
Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 3 Հոկտեմբերէն 2 Նոյեմբեր
2018-ի ընթացքին այցելեց Հայ կաթողիկէ, Հայ
աւետարանական, Մարոնիթ, Յոյն ուղղափառ, Ասորի ուղղափառ, Ղպտի ուղղափառ, Յոյն կաթոլիկ,
Ասորի կաթոլիկ եւ Արաբ աւետարանական հոգեւոր
պետերուն ու Լիբանանի առաջնորդներուն, եւ
քննարկեց Լիբանանն ու քրիստոնէութիւնը յուզող
բազմաբնոյթ հարցեր։
Սրբազան Հօր միջեկեղեցական փորձառութիւնը

եւ պետերուն ու առաջնորդներուն հետ տարիներու
ծանօթութիւնը նպաստեցին, որ Առաջնորդ Սրբազանը հոգեւոր պետերուն հետ սերտէ երկկողմանի
յարաբերութիւնները զարգացնելու եւ միասնաբար
ծրագիրներ իրականացնելու կարելիութիւնները։
Նարեկ Արքեպիսկոպոս բոլոր հանդիպումներուն
ընթացքին շեշտեց, որ հաւաքական աշխատանքը
յաջողութեան գրաւականն է, եւ միջեկեղեցական
յարաբերութիւններու հիմքը կը հանդիսանայ քրիստոնէական սէրը, յարգանքն ու գործակցութիւնը։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Կը Կատարուի Հայրապետական
Մաղթանք

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
¾ç 01

ԱՊՀի Երկիրներու Կառավարութիւններու Ղեկավարները
Համագործակցութեան 18 Փաստաթուղթ Ստորագրած Են
Նոյեմբերի 4ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Ս. Պատարագի աւարտին կը կատարուի
հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին
Բ. Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի գահակալութեան 19րդ տարեդարձի
առիթով:
Ս. Պատարագի սկիզբը` ժամը 11:00ին:

Միւս փաստաթուղթերը կը վերաբերին համագործակցութեան ուժաբանական մեքենաշինութեան, տեղեկութեան փոխանակման, թափօններու
վերամշակման, մարդասիրական հարցերու, մտաւոր սեփականութեան եւ շրջակայ միջավայրի պաշտպանութեան բնագաւառին մէջ: ԱՊՀի կառավարութիւններու ղեկավարներու խորհուրդը որոշում
ընդունած է յատկացումներ ընել 2019 թուականին
հակաօդային պաշտպանութեան միաւորուած հա-

մակարգի ստեղծման ու զարգացման: Նաեւ համաձայնագիր ստորագրուած է տիեզերքի հետազօտման ասպարէզին մէջ համատեղ աշխատանքի
վերաբերեալ: Կողմերը համաձայնեցուցած են
ԱՊՀի մարմիններու 2019-2020 թուականներու միասնական պիւտճէն, համագործակցութեան աշխատանքը կարգաւորող ֆինանսական ու իրաւաբանական միւս փաստաթուղթերը, հաղորդած է
«ՏԱՍՍ»ը:

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Սարգիս Մելիքսեթեան
Սարգիս Մելիքսեթեան (5 Սեպտեմբեր 1899,
Գանձակ - 3 Նոյեմբեր 1980, Երեւան), հայ թատերագէտ, գրականագէտ, ՀՍՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ (1956), ԽՍՀՄ գրողներու միութեան
անդամ (1934)։
Ծնած է Գանձակ քաղաքը: Աւարտած է Թիֆլիսի
Ներսիսեան դպրոցը։ Լրագրական գործունէութիւնը
սկսած է 1921ին Թիֆլիսի մէջ։ Յետոյ փոխադրուած է
Երեւան, երկու տարի աշխատած է Ժողովրդական
կոմիսարներու խորհուրդին մէջ որպէս գիտելիքներու բաժնի վարիչ, իսկ 1923-25ին՝ «Խորհրդային
Հայաստան» թերթի խմբագրութեանեան բաժնի
վարիչ։ 1925-30ին՝ արհեստակցական միութեան
նախագահ, 1930-35ին՝ «Հայկինո»յի սցենարական
բաժնի վարիչ, ապա նախագահ-խմբագիրի տեղա-

կալ։ Հետագային աշխատած է որպէս խաղացանկային կոմիտէի նախագահ, արուեստի գործերու
վարչութեան թատերական բաժնի վարիչ, 193549ին՝ Հայաստանի թատերական թանգարանի խըմբագիր, 1938-42ին՝ արուեստի գործերու վարչութեան
թատերգութեան բաժնի գլխաւոր խորհրդատու։
1944-47ին եղած է Երեւանի թատերական հիմնարկի թատերագիտական բաժնի ղեկավարը,
1947-49ին՝ ամպիոնի վարիչ նոյն հիմնարկին մէջ։
1950-54ին աշխատած է ՀՍՍՀ ԳԱ արուեստի մէջ
որպէս աւագ գիտաշխատող։ 1954-63ին գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի արուեստի բաժնի
գիտնական քարտուղարն էր։ 1963-80ին եղած է
Եղիշէ Չարենցի անուան գրականութեան եւ արուեստի թանգարանի խմբագիրը։ 1954ին «Յովհաննէս
Աբելեան» թեմայով պաշտպանած է եւ ստացած
արուեստագիտութեան թեկնածուի աստիճան։
1971ին «Սովետական թատրոնի պատմութիւնը»
թեմայով պաշտպանած է եւ ստացած է արուեստագիտութեան դոկտորի աստիճան։ Ռուսերէն լոյս
տեսած է իր «Մեր թատրոնի ուղին» (Երեւան, 1940)
գիրքը։ Պարգեւատրուած է աշխատանքային կարմիր դրօշի շքանշանով։ Մահացած է 1980ին:
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Մարդ, Որ Բոլորիս Ցոյց Տուաւ Իսթամպուլը.
Արա Կիւլերի Մասին Փամուքի Յուզիչ Յօդուածը Տպագրուած Է «New York Times»ի Մէջ
Գրականութեան Նոպելեան մրցանակակիր,
թուրք գրող Օրհան Փամուքը ամերիկեան հեղինակաւոր «New York Times» պարբերականին մէջ
հրապարակած է լայնածաւալ յօդուած մը պոլսահայ
երջանկայիշատակ լուսանկարիչ Արա Կիւլերի մասին: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, «Մարդ,
որ մեզ ցոյց տուաւ Իսթամպուլը» խորագիրը կրող
յօդուածին մէջ ան անդրադարձած է լուսանկարիչի
հետ իր ծանօթութեան, Կիւլերի երկարամեայ
գործունէութեան ու հայկական արմատներուն:
Փամուքը կը նշէ, որ ժամանակակից Իսթամպուլի
մեծագոյն լուսանկարիչը ծնած է հայկական ընտանիքի մէջ: «Առաջին անգամ Արայի մասին լսեցի
1960ականներուն, երբ տեսայ իր լուսանկարները
լայն տարածում ունեցող «Հայաթ» ամսագիրին
մէջ: Հօրեղբայրներէս մէկը ամսագիրի խմբագիրներէն էր: Արան այստեղ կը տպագրէր այնպիսի
արուեստագէտներու լուսանկարներ, ինչպիսիք էին
Փիքասօն եւ Տալին: Երբ իմ «Սեւ գիրքը» վէպի
յաջողութենէն ետք Արան առաջին անգամ ինծի
լուսանկարեց, ես ուրախութեամբ գիտակցեցայ, որ
իսկապէս գրող դարձած եմ»,- յօդուածին մէջ կը
պատմէ Փամուքը:
Ան կը նշէ, որ լուսանկարիչի հետ իր ընկերութիւնը սկսաւ 2003 թուականէն, երբ իր գիրքին
համար լուսանկարներ կը փնտռէր Կիւլերի բազմահազարանոց լուսանկարչական արխիւէն: «Մեր
ընկերութեան սկզբնական շրջանին մենք երբեք
չէինք խօսիր Արայի հայկական արմատներուն եւ
օսմանեան հայերը կոտորելու ցաւոտ պատմութեան
մասին՝ թեմա մը, որ մինչ օրս Թուրքիոյ մէջ կ'արգիլուի: Ես զգացի, որ դժուար կ'ըլլայ այս թեմայով
խօսիլ իրեն հետ, որովհետեւ այդ մէկը կրնայ
լարուածութիւն յառաջացնել մեր յարաբերութիւններուն մէջ: Իսկ ան գիտէր, որ այդ թեմայով խօսիլը
կը բարդացնէր կեանքը Թուրքիոյ մէջ: Տարիներու
ընթացքին ան ինծը աւելի վստահեցաւ եւ սկսաւ
երբեմն անդրադառնալ այնպիսի քաղաքական
թեմաներու, որոնց մասին ուրիշներու հետ չէր
խօսիր: Ան պատմեց, որ 1942 թուականին, խուսափելու համար թրքական կառավարութեան հռչակած «Ունեցուածքի հարկ»էն, որ կը վերաբերէր
բացառապէս ոչ իսլամական քաղաքացիներուն,
ինչպէս նաեւ խուսանաւելով աշխատանքային
պարտադիր ճամբար արտաքսուելէ, իր դեղագործ
հայրը ձգած էր Կալաթասարայի մէջ իր տունն ու
ամիսներ շարունակ թաքնուած է ուրիշի տունը՝
որեւէ ատեն փողոց դուրս չգալով:
Ան ինծի հետ խօսեցաւ 1955 թուականի
Սեպտեմբեր 6ի գիշերուան մասին, երբ Կիպրոսի
մէջ տեղի ունեցած իրադարձութիւններուն հետեւանքով թուրք-յունական լարուած յարաբերութիւններու պայմաններուն մէջ Թուրքիոյ կառավարութիւնը զօրահաւաքեց աւազակային խումբերը,
որոնք յարձակեցան յոյներու, հայերու եւ հրեաներու
պատկանող խանութներուն վրայ, պղծեցին
եկեղեցիներն ու աղօթատուները: 1955 թուականին
հայկական ու յունական բազմաթիւ ընտանիքներ
լքեցին Իսթամպուլի իրենց տուները: 1960ականներուն շատ քիչերը մնացած էին:
Ես եւ Արան կը խօսէինք, թէ ան ի՛նչպէս կը
լուսանկարէր այս ու նմանօրինակ միւս դէպքերը:
Այդուհանդերձ, մենք չանդրադարձանք օսմանեան
հայերու՝ Արայի նախնիներու ոչնչացման հարցին»,կը գրէ Փամուքը:
Երբ 2005 թուականին թուրք գրողը իր հարցազըրոյցներէն մէկուն մէջ բողոքած էր, որ Թուրքիոյ

մէջ չկայ միտքի ազատութիւն, այդ երկրին մէջ
անհնար է խօսիլ այնպիսի սարսափելի դէպքերու
մասին, ինչպէս 90 տարի առաջ օսմանեան հայերու
հետ տեղի ունեցածն էր, թրքականութիւնը վիրաւորելու հիմնաւորմամբ իրեն կանչած էին դատարան,
յարուցուած էր քրէական գործ, որ կրնար աւարտիլ
մինչեւ երեք տարուան ազատազրկումով: Այդ
դէպքերէն երկու տարի անց սպաննուեցաւ հայ
լրագրող Հրանդ Տինքը: «Շատ պարբերականներ
սկսան գրել, որ ես կրնամ ըլլալ յաջորդը: Ինծի
ուղղուած մահուան սպառնալիքներուն, իմ դէմ յարուցուած քրէական գործերուն եւ ազգայնական
մամուլի կողմէ տարուող հակաքարոզչութեան
պատճառով սկսած էի աւելի շատ ժամանակ անցընել արտասահմանի՝ Նիւ Եորքի մէջ: Իսթամպուլ
կը վերադառնայի միայն շատ կարճ ժամանակով՝
այդ ալ առանց ոեւէ մէկուն ըսելու:
Հրանդ Տինքի սպանութեանը յաջորդող շրջանին, Նիւ Եորքէն տուն՝ Իսթամպուլ կատարած
կարճաժամկէտ այցերէս մէկուն ժամանակ,
գրասենեակն էի, երբ հեռախօսը սկսաւ անդադար
զանգահարել: Այդ օրերուն ես չէի պատասխաներ
հեռախօսազանգերուն: Սակայն զանգը չէր դադրէր: Ոչ հեշտութեամբ, սակայն ի վերջոյ բարձրացուցի լսափողը: Ճանչցայ Արայի ձայնը: «Օ՜, դուն
վերադարձած ես: Ես հիմա կու գամ»,- ըսաւ ան: 15
վայրկեան անց, Արան մտաւ գրասենեակս: Ան
շնչակտուր էր, իր սովորութեան համաձայն կը հայհոյէր բոլորին: Ապա ան փարեցաւ ինծի ու սկսաւ
լալ: Անոնք, որոնք կը ճանչնային Արան, կը հաս-

կընան զարմանքս, երբ զինքը այդպէս թաց աչքերով տեսայ: Ան սկսաւ երդում ընել ու ըսել. «Անոնք՝
այդ մարդիկը, չեն կրնար դպնալ քեզի»: Իր արցունքները չէին դադրեր: Ու որքան աւելի շատ կու
լար, այնքան աւելի շատ կը պարուրէր ինծի մեղքի
զգացումը, եւ ես ինծի կաթուածահար կը զգայի:
Երկար լալէ ետք Արան ի վերջոյ հանգստացաւ,
ապա բաժակ մը ջուր խմելէ ետք հեռացաւ, կարծես
միայն անոր համար եկած էր իմ քովս:
Անկէ ետք մենք նորէն մի քանի անգամ հանդիպեցանք: Ես այլեւս երբեք անհրաժեշտութիւն
չզգացի հարցնել իրեն իր նախնիներուն մասին:
Մեծն լուսանկարիչը արդէն ամէն բան պատմած էր
ինծի իր արցունքներուն ընդմէջէն»,- կը գրէ
Փամուքը:
Ան կը նշէ, որ պոլսահայ լուսանկարիչը մշտապէս
կ'երազէր ժողովրդավարութեան մասին, ուր բոլոր
անհատները կարենային ազատօրէն խօսիլ իրենց
սպաննուած նախնիներուն մասին, կամ, առնուազն,
կարենային ազատ սգալ անոնց համար: «Թուրքիան երբեք չդարձաւ նման ժողովրդավար երկիր:
Նախորդ 15 տարիներու յաջողութիւնը, պարտքով
վերցուցած գումարներու հաշուոյն տնտեսական
աճի ժամանակաշրջանը օգտագործուեցաւ ոչ թէ
ժողովրդավարութիւնը ընդլայնելու, այլ ազատութիւնները աւելի սահմանափակելու համար: Եւ այս
ամէնէն ետք Արա Կիւլերի հին Իսթամպուլը վերածւած է, ինչպէս իր գիրքերէն մէկը վերնագրուած է,
«Կորուսեալ Իսթամպուլ»ի»,- կ'եզրափակէ յօդուածը Նոպելեան մրցանակակիր Օրհան Փամուքը:
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«Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներ Հայրենիքի Մէջ » - 1 Ճիշդ Քայլերով, Համբերութեամբ Հասանք Անոր, Ինչ Ունինք Այսօր...
Հարցազրոյց՝ Հայաստանի Մէջ Ներդրող «Կուրմէ Տուրմէ» Հայկական Շոքոլայի Հիմնադիր Տիրան Պաղտատեանի Հետ
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք»ը կը սկսի «Երազէ, իրագործէ…
Ներդրողներ Հայրենիքի մէջ» խորագրով հարցազըրոյցներու շարք Հայաստան բնակող սփիւռքահայերու, հայրենադարձներու, երկրին մէջ ներդրումներ կատարող արտասահմանցի գործարարներու
հետ: Մեր շարքի առաջին հիւրը 2005 թուականէն
Հայաստան բնակող լիբանանահայ Տիրան Պաղտատեանն է, որ իր եղբօր՝ Փիեռ Պաղտատեանի
հետ հիմնադրած են հայկական ձեռագործ «Կուրմէ
Տուրմէ» շոքոլայի ապրանքանիշը: Ի դէպ, Փիեռ
Պաղտատեանի հետ հարցազրոյցը՝ յաջորդիւ:
Շոքոլայի ապրանքանիշը ստեղծուած է Հայաստանի մէջ 2007 թուականին Ֆրանսայէն եւ
Աւստրիայէն հայրենադարձուած երկու եղբայրներու`
Փիեռ եւ Տիրան Պաղտատեաններու կողմէ: Պաղտատեան եղբայրները ծնած ու մեծցած են Լիբանանի մէջ, սակայն քաղաքացիական պատերազմը
սկսելէ ետք հաստատուած են Աւստրիա ու Ֆրանսա,
ուրկէ հայրենիքի կանչով եկած են Հայաստան:
Պաղտատեաններու ընտանիքը Լիբանանի մէջ
զբաղած է տարբեր իրերու փաթեթաւորմամբ:
Հայրենիք վերադառնալէ ետք փորձած են այստեղ
շարունակել գործը, սակայն չէ յաջողած: Շուկան
ուսումնասիրելէ ետք, եղբայրները որոշած են ստեղծել իւրայատուկ ու նրբահամ հայկական ձեռագործ
շոքոլայ՝ գեղեցիկ փաթեթաւորմամբ, հայերէն
տարատեսակ բովանդակութեամբ ու մեծ սիրով:
«Կուրմէ Տուրմէ»ն ստեղծելու ժամանակ եղբայրները
ոչ մեծ գումարներ, ոչ ալ ազդեցիկ ծանօթներ ունեցած ենք: Հայաստանի մէջ պիզնես հիմնելը, թղթաբանութիւնը, ըստ Տիրան Պաղտատեանի, բաւական
հեշտ է, միեւնոյն ժամանակ որեւէ գործ սկսելու
համար անհրաժեշտ է համբերութիւն ու լաւատեսութիւն: Նոյն վերջին յատկանիշն ալ Պաղտատեան
եղբայրներու յաջողութեան գաղտնիքն է:
«Զարթօնք»ի Երեւանի աշխատակիցը՝ Տիրան
Պաղտատեանի հետ հարցազրոյցէն ետք այցելած
է «Կուրմէ Տուրմէ» շոքոլայի արտադրամաս, ծանօթացած նրբահամ շոքոլայի ստեղծման պատմութեան ու ընկերութեան, փոքրիկ, բայց կուռ ընտանիքին:
- Պարոն Պաղտատեան, ուրախ եմ Ձեզի հետ
հարցազրոյց ընելու հնարաւորութիւն ունենալու
համար: Առաջին հարցը, որ կ'ուզեմ տալ, հետեւեալն
է՝ ինչո՞ւ որոշեցիք գալ եւ բնակիլ Հայաստան:
- Մենք ծնած եւ ապրած ենք Լիբանան: 2005
թուականին, երբ զգացինք, որ առիթը հասունցած է,
որոշեցինք գալ եւ բնակութիւն հաստատել Հայաստան:

Մեր նախահայրերը առանց որեւէ բան ունենալու
գացած են այլ երկիրներ, սկսած են զերոյէն ու հասած
մեծ բարձունքներու: Չեմ կրնար ըսել, որ մենք զերոյէն
սկսած ենք, քանի որ մենք եկած ենք մեր հայրենիքը,
մեր լեզուն, մեր մշակոյթը, այնտեղէն ներշնչուիլն ու
բան մը սկսիլը աւելի հեշտ էր, քան մեր նախահայրերուն
համար: Մեր մէջ երազ ու ոխ կայ ցեղասպանութիւն
ընողներուն հանդէպ: Մեր մեծ մայրերը միշտ լացած
ու պատմած են այն դժուարութիւնները, զորս ունեցած
են: Մեր նախահայրերը երազած են գալ հայրենիք,
բայց այդ հնարաւորութիւնը չեն ունեցած, իսկ մենք
ունինք, ինչո՞ւ չգանք: Մենք չէինք կրնար այդ ոխը
զէնքի ձեւով վերադարձնել, բայց փոխարէնը կը
վերադարձնենք հայրենադարձութեամբ, քանի որ
ցեղասպանութենէն ետք երկիրը դատարկուած էր:
- Ուրկէ՞ են Պաղտատեանները եւ ինչո՞վ զբաղած
էք Լիբանանի մէջ:
- Մայրական կողմը Կարինէն է, որբ եղած են,
հայրական կողմը նոյնպէս որբ եղած են, Զէյթունէն:
Մենք ծնած ենք Լիբանան: Ամէն ինչ զերոյէն սկսած
են՝ առանց լեզու գիտնալու, Լիբանանի պատերազմներով: Բայց մենք կրցած ենք ուսում ստանալ, դպրոց
երթալ: Սակայն Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը նորէն ցաւցուց մեզ, նորէն ցոյց տուաւ, որ մենք
գործ չունինք ուրիշ երկրի եւ ուրիշի խնդիրներուն մէջ:
Մենք, ի հարկէ, շնորհակալ ենք այդ երկրին, որ
այսքան հայեր կ'ընդունի: Մեր ընտանիքը այնտեղ
հասաւ նկատառելի յաջողութեան. կարողացանք փաթեթաւորման գործարան ստեղծել: Նշեմ, որ տարբեր
ընկերութիւններու հետ աշխատած են: Ճիշդ է, մի
քանի անգամ ռումբերէն վնասուած է, բայց կայացած
է, յառաջ գացած: Իսկ Հայաստանի անկախացումէն
ետք մեր հայեացքը ուղղուած է դէպի հայրենիք:
Ցաւօք, 1993 թուականին հայրս կեանքէն հեռացաւ,
որմէ ետք մենք շարունակեցինք իր աշխատանքը:
Երբ Հայաստան եկանք, առաջին միտքը այդ էր՝
ստեղծել փաթեթաւորման գործարան, որ չյաջողեցաւ,
քանի որ 2005 թուականին Հայաստանի մէջ որակեալ
փաթեթաւորման պահանջ չկար: Ապրանքներու փաթեթաւորումը պայման չէր որակեալ բան մը ըլլար,
պարզապէս տուփի մէջ կը դնէին եւ վերջ: Այդ
ժամանակ անյաջող էր մեզի համար, բայց չձգեցինք
երկիրը ու չըսինք՝ սա մեզի համար չէր: Պարզապէս
մեր սխալը ընդունեցինք եւ անցանք ուրիշ միտքի:

- Դուք 2007 թուականին Հայաստանի մէջ
հիմնադրեցիք հայկական բարձրորակ շոքոլայի
ապրանքանիշը՝ «Կուրմէ Տուրմէ»ն, որ այսօր մեծ
պահանջարկ ունի ոչ միայն համի, այլեւ գեղեցիկ
փաթեթաւորման ու մտայղացումներու շնորհիւ։
Ի՞նչպէս հասունցաւ հայկական շոքոլայ արտադրելու
միտքը։

- Պահ մը զգացինք, որ Հայաստանի մէջ շոքոլան
որպէս նուէր շատ կ'օգտագործեն, կը տեսնէինք նաեւ
միջազգային ապրանքանիշերը: Մեր հայեացքը
ուղղուեցաւ դէպի այն կողմը, որ, ինչո՛ւ չէ, կարելի է
բարձր որակի փաթեթաւորումն ու շոքոլան իրարու
հետ համատեղել եւ ստեղծել «Made in Armenia» տուփերով ու նուէրային միտքերով շոքոլայ: Այդ ժամանակ
ալ մեզի կ'ըսէին, որ պիտի չքալէ գործը, բայց մենք
չլսեցինք ու համոզուած էինք, որ շոքոլայի հանդէպ
սէրն ու մեր փաթեթաւորումը մեզ յառաջ կը տանի, ու
այսօր ապացուցուեցաւ ատիկա: Իսկ անուանումը
ֆրանսական եւ հայկական համադրութիւն է: «Կուրմէ»
կը նշանակէ ախորժալի, իսկ «տուրմ»ը շատերը չեն
գիտեր, որ հայերէնի մէջ շոքոլայի անուանումն է:
Կ'ուզէինք ուսուցողական ըլլար, որպէսզի մարդիկ
տուրմ ըսէին շոքոլային:
- Ոսկեղէնիկ հայերէն է տուրմ բառը, ինչ որ
շատերը չեն գիտեր:
- Այո, այո:
- Այստեղ ընկերութիւնը քանի՞ աշխատատեղի
կ'ապահովէ, ի՞նչ ծաւալի է ձեր պիզնեսը:
- Հակառակ մեր այսքան հնչեղ անունին՝ շատերը
չեն գիտեր, որ շատ մեծ ծաւալի չէ մեր պիզնեսը, այլ
իր ձեռագործ աշխատանքով նման է Պելճիքայի,
Աւստիայի շոքոլայի ձեռագործ պիզնեսներուն: Այսինքն՝
մեր արտադրանքը մեծ քաղաքներ չուղարկուիր կամ
մեծ խանութներու մէջ առկայ չէ ու ոչ ալ կ'ըլլայ, այլ
առկայ է իր փոքր խանութներուն մէջ: Մեր մօտ այս
տարի աշխատատեղիներու թիւը հասաւ 30ի:
Սկզբնական շրջանին աշխատողներու թիւը երեք էր՝
չգիտնալով, թէ ստոյգ քանի ամիս կ'աշխատինք: Բայց
ճիշդ քայլերով, համբերութեամբ հասանք այստեղ,
բայց այս ալ բաւարար չէ, պէտք է աշխատինք: Մեր
շոքոլան ոչ այսօր, ոչ 10 տարի ետք չի կրնար յայտնուիլ
սուբերմարքեթներու դարակներուն մէջ, ան ուղղակի
կրնայ խանութներու տեսքով շատնալ: Մենք Հայաստանի մէջ ունինք 4 խանութ՝ Տալմա Մոլի, Երեւան
Մոլի եւ Աբովեան փողոցի ու օդակայանին մէջ: Մենք
կ'ուզենք Կիւմրիի, Վանաձորի, Ստեփանակերտի մէջ
բանալ խանութներ, բայց քիչ մը դժուար է 12 ամիս
խանութ պահել, քանի որ մարդոց կարողութիւնը
տակաւին քիչ է: Որոշեցինք անոր փոխարէն Եւրասիական երկիրներէն մէկուն մէջ բանալ, որովհետեւ
մեծ հնարաւորութիւններ կ'ընձեռէ: Մենք Ապրիլ 1ին
Մոսկուայի մէջ բացինք մեր փոքրիկ խանութը: Մենք
երբ կը ստեղծէինք այս շոքոլան, կ'երազէինք, որ ան
դառնայ առօրեայ բոլոր տարիքային խումբերուն
համար: Մենք կ'ուզէինք, որ եթէ մարդիկ ցանկան
տեղ մը երթալ, անցնին մեր խանութէն, ու անոր վրայ
մենք աշխատեցանք: Հիմա ան դարձած է 1-90 տարեկաններու համար նուէրային ամէնօրեայ շոքոլայ:
- Գաղտնիք չէ, որ որեւէ պիզնես սկսելու համար
դժուարութիւնները անխուսափելի են: Սկզբնական
շրջանին ի՞նչ դժուարութիւններու հանդիպած էք
դուք։ Պիզնես հիմնելու հիմնական բարդութիւնները
որո՞նք են Հայաստանի մէջ:
- Տեսէք, Հայաստանի մէջ պիզնես ստեղծելու,
գանձելու հետ կապուած թղթաբանութիւնը դիւրին է:
Դժուարութիւնները ժողովուրդի մտածելակերպին մէջ
է, քանի որ չի հաւատար, որ Հայաստանի մէջ կարելի
է բարձրորակ ապրանք ստեղծել: Ատիկա մեզի
համար յաղթահարելը հեշտ էր, քանի որ մենք
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ամէնօրեայ զրոյցներով կը բացատէինք, որ ինչպէս
Եւրոպայի մէջ, այնպէս ալ այստեղ պէտք է աշխատիլ,
որովհետեւ մեր հմտութիւնները աւելի շատ են: Կը
մնար մարդոց համոզել: Մարդոց մէջ կարծրատիպերը
այնքան ուժեղ են, սովետէն մնացած, պատմութենէն
մնացած, որ մենք չենք հաւատար մեր ուժերուն: Մենք
կարողացանք մեր խումբի աշխատողներուն մօտ
կոտրել այդ կարծրատիպերը ու երթալ յառաջ: Ի
հարկէ, մինչեւ այսօր ալ կը հանդիպինք նման
կարծրատիպերու, մարդիկ կ'ըսեն՝ դժուար է, անհնար
է: Մեր մօտ անհնար բան չկար: Օրէնքներու առումով,
եթէ հարկերը բնականոն կերպով վճարես, ինչպէս
մենք կ'ընէինք, ոչ ոք կը յանդգնի մօտենալ: Մեզի հետ
այդպէս եղաւ: Մեզ ոեւէ մէկը չէ խանգարած: Ի հարկէ,
կը նախընտրէինք այդքան չվճարել հարկեր, օրէնքները աւելի փափուկ ըլլային, բայց սա մեր երկիրն է:
Մենք բաւական ատեն նամակներ գրած ենք, որոշ
օրէնքներ փոխուած են մեր շնորհիւ: Ուր որ ապրած
ենք, միշտ հարկեր վճարած ենք, որպէսզի դժուարութիւններու մէջ չիյնանք:

- Ձեր պիզնեսի փորձով կրնա՞ք ըսել՝ ի՞նչ պէտք է
ընել, որպէսզի Հայաստանի մէջ ներդրումային
դաշտը զարգանայ, տնտեսութիւնը զարգանայ եւ ի
վերջոյ կարողանանք սպառողին հրամցնել որակեալ ու մատչելի արտադրանք։ Ի՞նչ տարբերութիւն
կայ Հայաստանի մէջ պիզնես ընելու եւ դուրսը՝
Լիբանանի, Եւրոպայի մէջ պիզնես հիմնելու ու
անով զբաղելու մէջ։
- Պիզնեսի մէջ հիմնականօրէն շատ մեծ տարբերութիւն չկայ: Պիզնեսը պէտք է հիմնել, գովազդ
պէտք է, ճիշդ ապրանք ունենալ պէտք է: Բոլոր
երկիրներուն մէջ նոյն հիմքերն են: Բայց ես Հայաստանի պարագային բան մը կ'առանձնացնեմ: Տուեալ
մարդը պէտք է մեծ եռանդով ու ուրախութեամբ
աշխատի: Ես ուրախ եմ, որ այսօր կ'ապրիմ իմ հայրենիքիս մէջ, իմ երեխաներս կը շփուին ինծի նման
մարդոց հետ, կ'երթան թատրոններու, համերգներու,
այդ ամէնը մարդուն դրական լիցքեր կու տայ: Եթէ
չըլլան այդ դրական լիցքերը, լաւ աշխատիլ չենք
կրնար: Եթէ ես ըլլայի որեւէ այլ երկրի մէջ, որ աւելի
զարգացած է, հարուստ է, ես այդ եռանդով չէի աշխատիր ու հետեւաբար իմ գործս ճիշդ ու լաւ չէր ըլլար,
ինչպէս այստեղ է:
- Հաշուի առնելով հայերու ծագումնաբանական
ու բնաւորութեան տարբերութիւններն ու առանձնայատկութիւնները՝ դուք ի՞նչ կրնաք ըսել՝ պետութիւն-գործատու, սպառող-գործատու յարաբերութիւններու տարբերութեան մասին:

- Պետութիւնը կը փորձէ բարոյական բոլոր մակարդակներու վրայ աջակցիլ մեզի: Մի քանի տարի
առաջ գիւղատնտեսութեան նախարարը եկած էր
մեզի շքանշան տալու, մենք նոյնիսկ չէինք ճանչնար
զինքը: Իսկ մնացած առումով բոլոր երկիրներուն մէջ
ալ նոյնն է: Ի հարկէ, հեշտ չէ պիզնես վարելը, խօսելով
չէ: Բայց եթէ ուզես զարգանալ Հայաստանի մէջ, կը
յաջողիս բաւականին յառաջ երթալ: Այստեղ որոշ
բաներ շատ աւելի արժան են, քան դուրսը: Այսինքն՝
պետութիւնը քննադատելով ու դժգոհելով չ'ըլլար: Մեր
ազգը շատ հարկ վճարել չի սիրեր: Ինծի կը թուի՝ 600
տարի պետականութիւն չունենալը հեշտ բան չէ: Մենք
չենք ուզած վճարել հարկ, քանի որ թուրքը մեր դէմ էր,
միշտ դժգոհած ենք երկրէն, քանի որ մեր երկիրը չէ
եղած ու մեզ իշխած են: Բայց պէտք է հասկնանք, որ
այլեւս մեր պետութիւնը կայ, ուր հարկ վճարելը ճիշդ
է, չդժգոհիլը ճիշդ է, մեր երկիրը գովելը ճիշդ է:
Օրինակ ըսեմ, որ Հայաստանի մէջ յեղափոխութիւնը
շատ բան փոխեց: Մարդիկ, որ չէին հաւատար,
միաժամանակ հասկցան, որ կարելի է: Այդ մէկը շատ
մեծ նուաճում է: Շատերը կը կարծէին՝ որեւէ բան չի
փոխուիր, երկիրը երկիր չի դառնար, հիմա հակառակը
կը մտածեն: Այդ կարծրատիպը, որ 2018 թուականին
կոտրուեցաւ, նոր սերունդին ուժ կու տայ հաւատալու,
որ երկիրը երկիր է:

- Ի՞նչ կ'ըսէք այն մարդոց, որոնք թերեւս
ցանկութիւն ունին գալ եւ Հայաստան բնակիլ, բայց
ինչ-ինչ պատճառներով չեն կրնար:
- Գիտէք, ցանկութիւնը անվախութիւն կը
պահանջէ: Յատկապէս այս հարցով պէտք է անվախութիւն ունենալ ու որոշել փրկել մեր ազգը, երեխաները՝ դուրսի օտարութենէն: Այսօրուընէ պէտք է
աշխատիլ: Ոեւէ մէկը կրնայ ընել, կարեւորը ցանկութիւնն է: Պէտք է նայիլ հեռուն ու հասկնալ, որ դուք
հայրենադարձութեամբ կը փրկէք ձեր սերունդը:
Այսօր Սփիւռքի մէջ համարեայ թէ անհնար է փրկել
յաջորդ սերունդները: Մարդիկ, նոյնիսկ ամենալաւ
գաղութներուն մէջ, հայերէն չեն խօսիր, շատ կը
հեռանան իրենց ազգէն: Ժամանակն է, որ փրկենք
նոր սերունդները, հայրենադարձութեան միջոցով:
Մենք հայապահպանութեան շատ մեծ խնդիր ունինք:
Նոյնիսկ հայկական դպրոցներէն դուրս եկածներու
համար հայապահպանութիւնը երկրորդական, երրորդական հարց է: Ցաւօք, ժամանակները փոխուած են,
առաջ այդպէս չէր: Եթէ կ'ուզեն իրենց երեխաները
փրկել, պէտք է հայրենադարձուին: Ինչքան կ'ուզեն
համոզել, ես շատ օրինակներ ունիմ իմ մօտիկ ու
հեռու ծանօթներէս, որոնք արդէն յանձնուած են ու
կ'ապրին այլ երկիր: Պէտք է այս հարցով հիմա զբաղիլ: Գաղութը պէտք է ինքը քայլերու ձեռնարկէ այդ
ուղղութեամբ: Ճիշդ է, պետական մաշտաբով պէտք է
ծրագիրներ կեանքի կոչուին, բայց նաեւ պէտք է
աշխատանքներ տարուին գաղութի ներքին ղեկավարներուն հետ: Չեմ գիտեր՝ այդ գաղութներուն

ղեկավարները ինչքանո՞վ կ'ուզեն, որ հայրենադարձութիւն ըլլայ, քանի որ ես նկատած եմ՝ այլ համայնքներու մէջ չեն ցանկար, որ մարդիկ իրենց երկրէն
հեռանան, որպէսզի կուսակցութիւններն ու եկեղեցին
աւելի մարդաշատ ըլլան: Այսօր պէտք է եկեղեցական
ու կուսակցական շահերը մէկ կողմ դնել ու աշխատիլ
հայրենադարձութեան վրայ: Մարդոց պէտք է ամէն օր
յորդորենք, յուշենք, որ ժամանակն է հայրենադարձըւելու:
- Մենք այսօր կը յաջողի՞նք Սփիւռքի ներուժը ի
նպաստ Հայաստանի օգտագործել:
- Ինծի կը թուի՝ որոշ չափով: Մարդիկ, եթէ շատ
բծախնդիր չեն, կ'օգնեն Հայաստանին: Բայց մարդիկ
կան, որոնք կը սիրեն, որ ամէն ինչ մաքուր ափսէի մէջ
իրենց տան: Սփիւռքի մէջ դեռ շատ ներուժ կայ, որ
կարելի է բերել Հայաստան: Ինծի կը թուի՝ նոր Հայաստանի մէջ աւելի կը քաջալերուին ոչ միայն օգնելով,
այլեւ այստեղ գալով պիզնես ընելով, աշխատատեղիներ ստեղծելով ու դրամ վաստակելով: Այդ ձեւով
կարելի է համոզել իրենց: Պետութիւնը կ'ըսէ՝ եկո՛ւր,
եթէ իրենք չեն գար, մեղքը իրենց վրայ է: Ստիպելով
չ'ըլլար:
- Դուք խօսեցա՞ք Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
յեղափոխութեան մասին: Ունի՞ք ծանօթներ, որոնք
ցանկութիւն յայտնած են կամ որոշում կայացուցած
են հայրենադարձուելու:
- Որոշում կայացուցած են, բայց դեռ չեն
տեղափոխուած, քանի որ ժամանակը քիչ է: Բայց ես
գիտեմ երկու-երեք ընտանիք, որոնք ծրագրած են
յառաջիկայ տարի տեղափոխուիլ Հայաստան՝ զգալով, որ մթնոլորտը բարեհամբոյր է ու կարելի է այդ
քայլին դիմել: Գիտէք, ատիկա կոճակի նման չէ,
ամիսներ անցած են, հեշտ չէ մարդոց ամէն ինչէն
կտրել ու բերել հայրենիք: Գոնէ մէկ տարի պէտք է
մտածել այդ մասին, թէ այնտեղ ինչ կը ձգէ, այստեղ
ինչ պիտի ստեղծէ եւ այլն: Ես տարիներով մարդոց կը
համոզէի, որ հայրենադարձուին: Մեր նման շատ քիչերն են, որ կիսախենթ են: Անոնք կ'ուզեն ապահովութեան մակարդակը աւելի բարձր ըլլայ, յետոյ գան:
- Եղա՞ծ է պահ մը, երբ հիասթափուած էք ու
մտածած Հայաստանէն հեռանալու մասին, թէկուզ
չբարձրաձայնելով այդ մասին:
- Ոչ մէկ օր, ոչ մէկ վայրկեան: Ես Հայաստան գալս
ոչ մէկ ձեւով կապած եմ այդ վատ կարգախօսի հետ՝
«Ուր հաց, այնտեղ կաց»: Այդ ալ մեր ազգի վատ
բնաւորութիւններէն մէկն է՝ «մեզի համար առաջին,
երկրորդ, երրորդ տեղը զբաղեցուցած է դրամը, յետոյ
հայրենիքը»: Իսկ մեր ընտանիքին մօտ առաջինը
եղած է հայրենիքը, իսկ հացը որեւէ տեղ կրնաս
ճարել: Ամէն երկրի մէջ ալ թերութիւններ կան, բոլոր
ազգերն ալ թերութիւններ ունին: Մենք չենք մտածեր
ձգել ու երթալ:
- Եւ հարցազրոյցի վերջաւորութեան ի՞նչ հարց
կ'ուղղէք մեր յաջորդ հարցազրոյցի հիւրին, որ
նոյնպէս Հայաստան կը բնակի, պիզնեսով զբաղող
սփիւռքահայ կամ հայրենադարձ է:
- Շատ բարի: Իմ հարցս
հետեւեալն է՝ դուք ի՞նչ կ'ընէք,
որ այս աշխարհէն հեռանալէ
առաջ Հայաստանի մէջ բան
մը աւանդէք մեր ազգին: Ես
կը հարցնեմ՝ կը մտածէ՞ք այդ
ուղղութեամբ, թէ ի՞նչ պիտի
աւանդէք հայրենիքին:
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(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
²ñÇõÝÁ ó³Ûï»ó, ÙÇÝã »ñÏñáñ¹ ÙÁ íñ³Û
Ñ³ëÝ»Éáí, É³ËïÇ (Ãá÷áõ½) Ñ³ñáõ³Í ÙÁ
Çç»óáõó, ×Ç°ßï áõ ×Ç°ßï ³Õ³ÛÇë Ñ³ñáõ³ÍÇÝ
å¿ë: ²ÝÇÏ³ Ó³Ë ÏéÝ³ÏÇë ½³ñÏ³Í ¿ñ, ÇëÏ
³Ûë ³Éª ³çÇÝ, áñáí ÏéÝ³ÏÇë íñ³Û ·áÛ³ó³Ý
»ñÏáõ Ïáõ½»ñ áõ »ë ¹³ñÓ³Û áõÕïÇ å¿ë »ñÏë³å³ï Ï»Ý¹³ÝÇ ÙÁ...: ì³Ë¿ë »õ ë³ñë³÷¿ë,
ÍáõÝÏ»ñáõë Ï³å»ñÁ ÃáõÉó³¯Ý... »ñ»ëÇë íñ³Û
·»ïÇÝ ÇÝÏ³Û... µ³Ûó Ýá°ÛÝ å³ÑáõÝ, ËáõÅ³ÝÁ
½Çë ÑáÝ ÃáÕÉáí, µáÉá¯ñÁ Ù¿Ï, áõÕÕáõ»ó³Ý Ù»ñ
Ù»Í ÁÝÏ»ñáç ØÇë³ÏÇÝ íñ³Ý: ºë ëÏë³Û ³Õ³ã»É
Ð³ÛÏÇÝª áñ Ó»éù¿ë µéÝ»Éáí ½Ç°ë í»ñ í»ñóÝ¿...
Ý»ñë¿ë Ó³ÛÝ ÙÁ Ï'Áë¿ñª §Ã¿ ³Ý Ó»éù¿¹ µéÝ¿ª
åÇïÇ Ï³ñ»Ý³ë ù³É»É...¦: ì»ñç³å¿¯ë ³Û¹
³Ý·áõÃ ïÕáõÝ íñ³Ý ·áõÃ ÙÁ ·³Éáí, Ó»éù¿ë
µéÝ»ó »õ »ë áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáí ëÏë³Û ù³É»¯É...:
Ð»ï½Ñ»ï¿ Ù»ñ ù³ÛÉ»ñÁ ³ñ³·³óáõóÇÝù... »õ
µ³õ³Ï³Ý ÙÁ Ñ»é³Ý³É¿ Û»ïáÛ »ï ¹³éÝ³Éáí
Ç±Ýµ ï»ëÝ»¯Ýù... ³Û¹ ÷³Ûï»ñÁ, ³°Û¹ ëáõñ»ñÁ,
³Û¹ É³Ëï»ñÁ Çñ³ñáõ ·ÉËÇÝ ³Ý¹³¹³ñ Ï'ÇçÝ»Ý áõ Ï'»ÉÉ»Ýª ·»ïÇÝ ÷é»Éáí ß³ï»ñÁ...:
ºïù¿Ý - »ñµ ØÇë³ÏÁ áÕç-³éáÕç ³½³ï³Í
ÇÝÍÇ ÙÇ³ó³õ »ñ»ù ûñ ³Ýó - Ñ³ëÏóáõó ÇñáÕáõÃÇõÝÁ...: ØÇë³ÏÁ í»ó ûëÙ. áëÏÇ áõÝÇ »Õ»ñ »õ
³Û¹ ¹ñ³ÙÁ ÍáõÝÏÁ Ï³å³Í ¿ »Õ»ñ... ³Ýûñ¿ÝÝ»ñÁ »ñµ ÏÁ ·ïÝ»Ý ³Û¹ áëÏÇÝ»ñÁ... ³Ù¿ÝùÁ
Ù¿Ï Ç°ñ íñ³Ý ÏÁ Ã³÷Ç¯Ý »õ Ù¿ÏÁ ÙÇõëÇÝ Ó»éù¿Ý
ËÉ»Éáí Çñ³ñ íñ³Û ÏÁ Ã³÷Ç¯Ý... ØÇë³ÏÁ
³éÇÃ¿Ý û·ïáõ»Éáí Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó áñå¿ë
Ù»é»É ÏÁ ëáÕ³Û áõ ÏÁ Ñ»é³Ý³Û ³Û¹ Ù³Ñáõ³Ý
¹³ßï¿Ý »õ ·Çß»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáí ... µáÉáñáíÇÝ ÷³ËáõëïÇ ÏÁ ¹ÇÙ¿:
Ø»Ýù... áõÅ³ëå³¯é, Í³ñ³¯õ, ³ñÇõÝÉáõ³¯Û...
Ù³Ñ³Ù»°ñÓ... ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ, Ù³Ñáõ³Ý ×³Ù÷³Ý
µéÝ³Í ÏÁ ù³É»¯Ýù...:
´³Ûó, ³Ûë ³Ý·³Ù Ñ»éáõ¿Ý ÏÁ ï»ëÝáõÇÝ
å³ñï¿½Ý»ñáõÝ å³ï»ñÁ »õ ³ÛÉ»õë Ñ³ëï³ïª
Ã¿ ÑáÝ µÝ³ÏãáõÃÇõÝ ÁÉÉ³Éáõ ¿, Ï'áõÕÕáõÇÝù
Ñá°Ý, áñå¿ë½Ç Ï³ÃÇÉ ÙÁ çáõñ ËÙ»É¿ Û»ïáÛ
÷éáõÇÝù »õ Ù»éÝÇ°Ýù... Ññ³Å»ßï ï³Éáí Ï»³ÝùÇÝ áñ Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ³Ý¹³¹³ñ ×½Ù»¯ó áõ
÷ßñ»ó...: ÎÁ Ñ³ëÝÇÝù ³é³çÇÝ å³ïÇÝ ùáíÁ
µ³óáõ³Í ×³Ù÷³Ý: Ø»ñ ¹ÇÙ³óÁ Ï'»ÉÉ»Ý Í»ñáõÏ
³ñ³µ ÙÁ, Çñ Í»ñáõÏ ÏÇÝÝ áõ ¿ßÁ, áñáõÝ íñ³Û
Ëáõñ× ÙÁ Ï³ñ: î»ëÝ»Éáí ½³ÝáÝù, ÁëÇª
§»áõÙÙ³, »áõÙÙ³ - Ù³ÛñÇ¯Ï, Ù³ÛñÇ¯Ï - áõí¿ÛÝ
ï³ñå ¿É Ð³É¿å¦ (Ð³É¿åÇÝ ×³Ù÷³Ý áõ±ñ ¿):
ÎÇÝÁ ï»ëÝ»Éáí Ù»ñ Ûáõë³Ñ³ï³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
»õ ³ñÇõÝ³Ñáë ¹¿Ùù»ñÁ, ³ãù»ñÁ ³ñóáõÝùáï»ó,
É³Éáí Áë³õ. §ÑáÝ »³° áõÉ¿ïÇ, ÑáÝ Ð³É¿å¦ (Ñáë,
½³õ³ÏÝ»ñë, Ñáë Ð³É¿åÝ ¿): ø³ç³É»ñáõ³Í
ÏÝáç ³Û¹ ·Ã³ëÇñï í³ñÙáõÝù¿Ý ÁëÇ. §ÙûÛ, »³
»áõÙÙ³, ÙûÛ¦ (çáõñ, Ù³ÛñÇÏ çáõ¯ñ...): ÎÇÝÁ
ÇßáõÝ íñ³Û¿Ý í»ñóáõó çñáí ÉÇùÁ ïÇÏÁ »õ Ù»ñ
µ»ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ùûï»óÝ»Éáí... Ï³ÃÇÉ ÙÁ Ð³ÛÏÇÝ
µ»ñ³ÝÁ »õ Ï³ÃÇÉ ÙÁ ÇÙ µ»ñ³Ýë ëÏë³õ Ï³Ã»óըÝ»É, Ã¿å¿ï Ù»Ýù ³ÙµáÕç ïÇÏÇÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Ù¿Ï ³Ý·³Ùáí ÍÍ»É Ï'áõ½»¯Ýù... µ³Ûó,
µ³ñÇ ÏÇÝÁª §åÇ Ùáõ¯Ã, åÇ Ùáõ¯Ã¦ (ÏÁ Ù»éÝÇù,
ÏÁ Ù»éÝÇù) Áë»Éáí Ù»½ Ù³Ñ¿Ý ³½³ï»ó:
Êáõñ×ÇÝÇÝ Ù¿ç¿Ý Ñ³Ý»Éáí Ïïáñ ÙÁ ÍÇñ³ÝÇ
å³ëï»Õ, Ð³ÛÏÇÝ »õ ÇÝÍÇ µ³ÅÝ»ó »õ ³ñóáõÝùÝ
³ãù»ñáõÝ É³Éáí Ñ»é³ó³Ý... µ³ñÇ Ññ»ßï³ÏÝ»ñÁ: ²ÝáÝù ·³óÇÝ, µ³Ûó »Ã¿ Ñ³½³ñ ï³ñÇ

³É Ï»³¯Ýù áõÝ»Ý³Ù ³Û¹ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ µ³ñÇùÁ, Ù³Ûñ³Ï³Ý ·Ã³ëñïáõÃÇõÝÁ Ù¿çë ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ åÇïÇ ÙÝ³Û Û³õÇï»³Ý: ²°Ûë Ï»³ÝùÇÝ
Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ... Ù¿ÏÁ Ï'áõ½¿ ÏáÕáåï»É,
íÇñ³õáñ»É, ëå³ÝÝ»É, ÇëÏ ÙÇõëÁª Ï³ÃÇÉ ÙÁ
çáõñáí ù»½Ç Ù³Ñáõ³Ý ×Çñ³ÝÝ»ñ¿Ý ³½³ï»É,
Ï»³Ýù ßÝáñÑ»¯É...:
[Ð³É¿åÇ Ù¿ç Ã³÷³éáõÙÝ»ñ]
ÐáÝ, å³ïÇÝ ëïáñáïÁ, Ýëï³Í ßáõùÇÝ, ³Û¹
Ïïáñ ÙÁ å³ëï»ÕÁ ÏÁ É³÷»Ýù áõ ùÇã ÙÁ
Ñ³Ý·ëï³Ý³É¿ »ïù ÏÁ Ùï³Í»Ýù Ù»ñ µéÝ»ÉÇù
áõÕÇÝ...: Ð³ÛÏÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁ åÝ¹¿ ûñ ó»ñ»Ïáí ÙïÝ»É ù³Õ³ùÁ, ÇëÏ »°ë - ³ãù»ñë í³Ëó³Í
- ·Çß»ñÁ ÏÁ Ý³ËÁÝïñ»Ù, ³é³ñÏ»Éáí Ã¿ ã³ñ
Ù³ñ¹ÇÏ Ù»½ ÏÁ ëå³Ý»Ý...: Ð³ÛÏÁ ÇÝÓÙ¿ ³õ»ÉÇ
Ù»Í ¿ñ »õ Ù³ñÙÝáÛÝ íñ³Û ó³¯õ ãáõÝ¿°ñ... ëïÇåõ³Í ÏÁ Ñ»ï»õÇÙ ³Ýá°ñ...»õ Ù»Ýù ÏÁ ÙïÝ»Ýù
³Û¹ ³ÝÇÍ»³É ù³Õ³ùÁ... ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³Ï³ë ÙÝ³ó³Í Ù»ñ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÁ: ä³å
¾É Ü¿Ûñ³å Áëáõ³Í ·³½³ÝÝ»ñáõÝ ×Ç°ßï Ã³Õ³Ù³ë-áñçÁ ÁÝïñ³Í »Ýù... Ï³ñÍ»ë, Ù»½Ç íÇ×³Ïõ³¯Í ¿ñ áñ ³Û¹ ûñÁ Ù»ñ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ Ù³Ñáõ³Ý
ûñÁ ÁÉÉ³ñ...:
Ð³ë³Ýù ßáõÏ³¯Ý... Ù¿Û ÙÁÝ ³É Ë³ÝáõÃå³ÝÝ»ñÁ, Ùë³·áñÍÝ»ñÁ Ù»ñ íñ³Û Ã³÷»ó³Ý...
Ù¿ÏÁ Ë³ÝáõÃÇÝ ÓáÕÁ ù³ß³Í, ÙÇõëÁª Ùë³·áñÍÇ
ÑëÏ³Û ¹³Ý³ÏÁ í»ñóáõó³Í ëÏë³Ý Ñ³ñáõ³Í»É
Ù»½Ç. ï³ëÁ ÷³Ûï Ù»ñ ·ÉË»ñáõÝ Ï'ÇçÝ»Ý, ùë³Ý
÷³Ûï Ï'»ÉÉ»Ýª §¿ñÙ¿Ý ¿ñÙ¿Ý¦ Áë»Éáí: Øë³·áñÍÇÝ Ù¿ÏÁ ÑëÏ³Û ¹³Ý³ÏÁ ù³ß³Í ÇÙ í½Çë
Ùûï»óáõóª §Ë³ñáõý, Ë³ñáõý¦ (·³éÝáõÏ ·³éÝáõÏ),
Áë»Éáí ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ ½Ç°ë ÙáñÃ»Éáõ...: ²Û¹
å³ÑáõÝ ³Ñ³¯ ²ëïáõÍáÛ Ññ³ßùÁ Ñ³ë³õ.
÷áÕáóÁ ³õ»É³Íáõ ½ÇÝáõáñ ÙÁ, áñ Ñ³°Û ¿ »Õ»ñ,
íñ³Û Ñ³ëÝ»Éáí, ï»ëÝ»Éáí ³ÝáÝó ³ÝûñÇÝáõÃÇõÝÁ ëÏë³õ ³ÝáÝó »ñ»ëÇÝ åáé³Éª ³Ý³ëïõ³ÍÝ»ñ ã¿±ù ³ÙãÝ³ñ, ËÇ¯Õ× ãáõÝÇ°ù, ³ñ¹¿Ý
Ù»é³Í »Ý, ÑÇÝ· ù³ÛÉ ³Ý¹ÇÝ åÇïÇ ÇÛÝ³Ý
åÇïÇ Ù»éÝÇ¯Ý... ¹áõ°ù ²ëïáõ³Í ãáõÝÇ±ù, ÏñûÝù
ãáõÝÇ±ù, Áë»Éáí Ù»½ ³½³ï»¯ó: Àë³õ Ã¿ §¹áõ°ù
Ñ³±Û ¿ù¦:
- ²Ûá, å³å³,- ÁëÇ:
- È³°õ áõñ»ÙÝ, Ñáë ëå³ë»ó¿°ù, ùÇã ÙÁ ÉáõµÇ³
áõÝÇÙ, ïáõÝ ï³ÝÇÙª ·³Ù »õ Ó»½Ç Ñ³Ûáó
»Ï»Õ»óÇÝ ï³ÝÇÙ,- Áë³õ: ´³Ûó »ë ë³ñë³÷³Í
³Û¹ ³ÝÇÍ»³ÉÝ»ñáõÝ ã³ñ ¹Çï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
Ã¿ª »Ã¿ Ù³ñ¹Á Ñ»é³Ý³Û, ³°Û¹ ßáõÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ù»½ ÏÁ ëå³Ý»Ýª á±í ¿ Ñ³ñóÝáÕÁ, á±í ¿ ÷ÝïéáÕÁ,- Ï'³Õ³ã»Ù, å³å³,- ÁëÇ,- ïáõ°ñ ³Û¹ ÉáõµÇ³Ý
»°ë ï³ÝÇÙ, ÙÇ³ÛÝ Ã¿ Ù»½Ç° Ñáë ÙÇ° ÃáÕáõñ:
Þ³ÉÏ»óÇ ³Û¹ ÷áùñ ïáåñ³Ï ÙÁ ÉáõµÇ³Ý...
³ñÇõÝ Éáõ³Û ÏéÝ³ÏÇë, áïù»ñ¿ë Å³ÛÃùáÕ
³ñÇõÝáí, ³Ï³Ýç¿ë ³Ý¹³¹³ñ ÑáëáÕ ³ñÇõÝáí,
ïÝù³Éáí, ã³ñã³ñáõ»Éáí ... ëÏë³Û Ñ»ï»õÇÉ ³Û¹
µ³ñÇ¯ Ù³ñ¹áõÝ, ÝáÛÝ ³ï»Ý ³Õ³ã»Éáí Ð³ÛÏÇÝ
áñ ùÇã ÙÁÝ ³É Ç°Ýù ß³ÉÏ¿: ´³Ûó ³Û¹ ³Ý·áõ°Ã
ïÕ³Ýª §ù»½Ç á±í Áë³õ áñ ß³ÉÏ»ë,- Áë»Éáí,ù³ÝÇ í»ñóáõóÇ°ñª ß³ÉÏ¿° »õ Ó³ÛÝ¹ Ïïñ¿¦ Áë³õ:
...Ð³ë³Ýù Ð³É¿åÇ µ»ñ¹ÇÝ ÏéÝ³ÏÁ »ÕáÕ
Ã³Õ³Ù³ë ÙÁ »õ ÑáÝ, Ù»ñ µ³ñÇ ³é³çÝáñ¹Á
¹áõé ÙÁ ½³ñÝ»Éáí, µ³óáÕ ïÕáõÝ Áë³õª §ïÕ³°ë
Ú³Ïá°µ, ³Ûë Ë»Õ×»ñáõÝ ï³ñ Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ,
Ù»Õù »Ý, ï»°Õ ã»Ý ·Çï»ñ...¦: îÕ³Ý Ù»ñ
³é³çùÁ ÇÝÏ³Íª ù³É»óÇÝù Ý»Õ »õ Íáõé áõ Ùáõñ
Ã³Õ»ñ¿, µ³õ³Ï³Ý »ñÏ³ñ, ÙÇÝã»õ áñ Ñ³ë³Ýù
Ï³Ù³ñ³Ï³å ¹é³Ý ÙÁ ³é³ç: §Ð³Ûáó »Ï»-

Õ»óÇÝ ¿¦ª Áë³õ ïÕ³Ý »õ »ï ¹³ñÓ³õ: ØÇÝã
Ù»Ýù ¹é³Ý ³é³çùÝ ¿ÇÝù... ÏÇÝ ÙÁ ÷³ÃÃáõ»Éáí
Ð³ÛÏÇÝ í½ÇÝ, ëÏë³õ §Ð³ÛÏë Ð³ÛÏë¦ Áë»É...:
Øûñ³ùáÛñÝ ¿ »Õ»ñ »õ ½Ç°Ýù ³éÝ»Éáí Ñ»ïÁ
ï³ñ³õ...: ºë áõñÇß ×³ñ ãáõÝ¿Ç ³ÛÉ»õë. å¿ïù
¿ñ ï»Õ ÙÁ ×³ñ¿Ç ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ: ºñµ »Ï»Õ»óõáÛ
µ³ÏÁ Ùï³Û... ²ëïáõ³Í ÇÙ, ³ë»Õ Ó·»ÉÇù ï»Õ
ãÏ³ñ... µáÉá¯ñ ÇÝÍÇ å¿ë ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»¯ñ,
ÁÝï³ÝÇùÝ»¯ñ, ÑáÝ Çñ³ñ íñ³Û ¹³ñëáõ³Í »Ý:
Æ±Ýã ÁÝ»¯Ù... »ñµ ï»ë³Û ÑáÝ çñÑáñ ÙÁ Ï³Û...
³ÝÙÇç³å¿ë çáõñ ù³ß»óÇ »õ ëÏë³Û... ËÙ»¯É...
ËÙ»¯É... áõ ¹³ñÓ»³¯É ËÙ»É... ³å³ª »ñ»ëë Éáõ³óÇ: ÜáÛÝ å³ÑáõÝ ÝßÙ³ñ»óÇ áñ ÑáÝ, ÛáõÝ³ó
»Ï»Õ»óõáÛ ³ÝÏÇõÝÁ, ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ ùáí
ù³ñ³ÏáÛï ÙÁ Ï³°Û... ³Û¹ ³Õïáï ù³ñ³ÏáÛïÁ
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ ÷ñÏ³ñ³ñ ¹ñ³Ëï ÙÁ »Õ³õ... ÑáÝ
·³óÇ »õ ÇÝÏ³Û Çµñ»õ ³ñù³Û³Ï³Ý ³ÝÏáÕÇÝ...
»õ ³Û¹ù³¯Ý ï³Ýç³ÝùÝ»ñ¿Ý, ³Û¹ù³Ý Ù³Ñ»ñ¿Ý
³½³ï³Í, Ñá· ã¿° Ã¿ Ù³ñÙÇÝë µ½ÇÏ µ½ÇÏ
»Õ³¯Íª ÇÝÏ³Û »õ ùÝ³ó³Û ÙßÇ°Ï ÙßÇ°Ï... ·Çß»ñÁ
...Ù¿Û ÙÁÝ ³É ½·³óÇ Ã¿ »ñ»ëÇë íñ³Û ï³ù µ³Ý
ÙÁ ÏÁ Ñáë¿ñ... ³ãùë µ³óÇ áñ ï»ëÝ»Ù Ã¿ Ç°Ýã
¿... ï»ë³Û áñ Ù¿ÏÁ Ï»ó³Í »ñ»ëë Çí³ñ ÏÁ ÙÇ½¿ñ... Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ ³Ý·³Ù ãïáõÇ°, ³ÛÉª
ù³ÝÇ áñ Ù³Ñ ãÏ³Û, Ãá°Õ áõ½³ÍÝÇÝ ÁÝ»Ý Ùï³Í»óÇ: ²éïáõÝ »É³Û, ¹³ñÓ»³É çáõñ ù³ß»óÇ...
»ñ»ëë Éáõ³óÇ »õ ËÙ»óÇ...: ê³° ³É Áë»Ù, áñ
ë³ñë³÷»ÉÇûñ¿Ý ïÇ½³ÝÃ»ñÇÇ µéÝáõ³Í ¿Ç,
³Ý¹³¹³ñ ³ñÇõÝ Ï'»ñÃ³ñ »õ »ë ûñÁëïûñ¿
¹¿åÇ Ù³¯Ñ ÏÁ Û³é³ç³Ý³ÛÇ...: ²Û¹ ³ÝÇÍ»³É
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÁ ï³Ï³õÇÝ ½Çë ÏÁ ï³Ýç¿, ù³ÝÇ
áñ ùñáÝÇÏ ¹³ñÓ³õª ³ÝµáõÅ ÙÝ³Éáí: àçÇ¯ÉÁ,
³Û¹ ³ÝÇÍ»³¯É å³ïáõÑ³ëÁ, Ï³ñÍ»ë ·»ïÝ¿Ý
ÏÁ µË¿¯ñ... á°ã Ã¿ Ñ³ñÇõñÝ»ñáí, ³ÛÉª ÙÇÉÇáÝÝ»ñáí ÏÁ íËï³ÛÇÝ Ù³½»ñáõë, ³Ï³ÝçÝ»ñáõë áõ
ÝáÛÝÇëÏ ³ãù»ñáõë Ù¿ç: ø³ÝÇ ÙÁ Ï³ÃÇÉ ÙÝ³ó³Í
³ñÇõÝë ³É ³ÝáÝù ÍÍ»Éáí... ½Ç°ë Ù³Ñáõ³Ý
·ÇñÏÁ Ý»ï»É Ï'áõ½¿ÇÝ...:
à±ñÙ¿ÏÁ å³ïÙ»Ù. á»õ¿ ÛáÛë Ï³Ù û·ÝáõÃÇõÝ,
Ï³Ù Ý»óáõÏ ãáõÝ¿Ç... ÙÇÙÇ³ÛÝ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ
ïÝûñÇÝáõÃÇõÝÁ...: êÏë³Û ÷áÕáóÝ»ñÁ Ã³÷³éÇÉª ·áõó¿ ÓÙ»ñáõÏÇ Ï»Õ»õ »õ Ï³Ù ³Õµ³ÝáóÝ»ñÁ
Ý»ïáõ³Í áñ»õ¿ µ³Ý áñ ÏñÝ³Û µ»ñÝ¿Ý Ý»ñë
ÙïÝ»É, ÅáÕí»Ù áõ ³Ýáí ëÝ³ÝÇÙ ÙÇÝã»õ Ù³Ñõ³Ý Ñ³ëÝÇÉÁ...: öáÕáóÝ»ñÁ, ÇÝÓÙ¿ ß³ï ³é³ç
Ù³ùñáõ³Í Ï'ÁÉÉ³ÛÇÝ ÇÝÍÇ ÝÙ³Ý Ñ³½³ñ³õáñ
Ã³÷³é³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿Ý... »õ »¯ë Ó»éÝáõÝ³ÛÝ »°ï ÏÁ ¹³éÝ³ÛÇ, áñå¿ë½Ç çáõñáí É»óÝ»Ù
µáÕáùáÕ ëï³Ùáùëë...: ºññáñ¹ ûñÁ Ñ³ë³õ ÇÙ
÷ñÏ³ñ³ñ ÁÝÏ»ñëª ØÇë³ÏÁ, áñ - ÇÝãå¿ë í»ñÁ
å³ïÙ»óÇª »ñµ ³Ýûñ¿ÝÝ»ñÁ ¹ñ³ÙÇÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³ñÓÝ»Ý áõ ÏÁ ëÏëÇÝ Çñ³ñ µ½Ïï»É
- ëáÕ³Éáí ÇÝù½ÇÝù ³½³ï³Í »õ ³å³ª ß³ï ÙÁ
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñ¿ Û»ïáÛ Ñ³ë³Í ¿ñ Ð³É¿å »õ
áõÕÕáõ³Í Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ... áõñ ½Çñ³ñ ·ï³Ýù:
ØÇë³ÏÁ áõÝ¿¯ñ Ã»ÉÇë å³ñÏ ÙÁ, áñáõÝ Ù¿çÁ
ÙïÝ»Éáí, ùáíë Ýá°ÛÝ ù³ñ³ÏáÛïÇÝ íñ³Ý ÏÁ
å³éÏ¿ñ...: ²°Ý ³É ÇÝÍÇ å¿ë ³ÝûÃÇ, Ãßáõ³é áõ
¹Åµ³Ëï ÏÁ Ã³÷³é¿ñ Û³ÝáõÝ ëÝáõÝ¹Ç, Û³ÝáõÝ
¹ÇÙ³Ý³Éáõ: âáññáñ¹ ûñÝ ¿ñ µáÉáñáíÇÝ ³ÝûÃÇ
Ã³÷³é»Éáõë, »ñµ µ³ñÇ Ù³ñ¹ÇÏ ÁëÇÝª §Íû
ïÕ³°Û, Ç±Ýã Ï»ó»ñ »ë, ·»ñÙ³Ý³óÇÝ»ñÁ Õ³ñ³õ³Ý³ ³åáõñ Ïáõ ï³Ý, ·Ý³° ¹áõÝ »õë ³°é¦:
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Þ³µ³Ãûñ»³Û Ä³Ù³Ýó
Ê³ãµ³é

êáõïáùáõ

Ü³Ëáñ¹ ß³µÃáõ³Û ÉáõÍáõÙÁ

Ü³ËÏÇÝ Ë³ãµ³éÇÝ ÈáõÍáõÙÁ

ä³Ñáõ³Í ´³éÁ

ԳՈՐԾ
ÐáñÇ½³Ý³Ï³Ý
1-Նազելաճեմ, 2-Ուծանալ - Կամօ, 3- ՆուԼուտեր, 4-Ու- ուս- փարախ, 5-Ֆաչական- զատ,
6- Աղ- Հակառակէ, 7-Չառա, 8-Ճար- Գահիրէ, 9Գիտակից, 10-Էտի - ած- Բերա, 11- Թէկուզ- Սուրէն:

àõÕÕ³Ñ³Û»³ó
1- Նունուֆար- գէթ, 2-Ածու- աղ- ճիտէ,
3-Չա- ուշ- Չատիկ, 4-Են- Սահարա- ու, 5- Լաճկառ- կազ, 6-Ալ- փակագիծ, 7- Լանա- աց, 8Եկուր- բու, 9-Մատաղատիներ, 10-Մեխակ- րէ,
11-Հօր- Տէտէման:

³ÕµÇõñª Ä³Ù³Ý³Ï/äáÉÇë

Ատաղձագործ
Բաղնեպան
Թարգմանիչ
Կահագործ
Պայտահար
Պանդոկապետ
Բանալեգործ

Բեռնակիր
Նաւապետ
Սպասեակ
Սպասուհի
Բնորդ
Նաւաստէր
Դարբին

Հովիւ
Պատմաբան
Հտպիտ
Բանաստեղծ
Մուրացկան
Սուզակ

Նկարիչ
Քաղաքագէտ
Դերասան
Նոտար
Երգիչ
Նպարավաճառ

´áÉáñ Ë³Õ»ñáõÝ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ Û³çáñ¹ Þ³µ³Ã ûñáõ³Û
ÃÇõáí:
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Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակգութիւն
Այս տարեշրջանին նոր եւ նախկին սաներու համար արձանագրութիւնները կ'ըսկսին Հոկտեմբեր 16-էն մինչեւ Նոյեմբեր 17,
առաւօտեան ժամը 10-էն մինչեւ կէսօրէ ետքը ժամը 2, ամէն
Երեքշաբթի, Հինգշաբթի եւ Շաբաթ օրերը:
Կարեւոր:
1) Դիմողները պարտաւոր են իրենց հետ ունենալ հայկական
դպրոց մը արձանագրուած ըլլալու փաստաթուղթ մը:
2) Վերոյիշեալ
թուականէն
ետք
դիմումնագիրը
պիտի
մերժուին:
Վարչութիւն

Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Սալբի Տէքէրմէնճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յարութիւն եւ Պերճուհի Ուրիշեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Հրաչ եւ Իզապէլ Տէքէրմէնճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Զաւէն եւ Նորմա Տէքէրմէնճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժորժ եւ Շագէ Աստուրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Այտա Տէքէրմէնճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ներսէս Թիւֆէնքճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Կարապետ Թիւֆէնքճեան եւ զաւակունք
եւ համայն Տէքէրմէնճեան, Թիւֆէնքճեան, Տաղլեան, Ուրիշեան, Շուպուքեան, Յարութիւնեան, Աստուրեան, Գաբանճեան, Մկրտիչեան,
Տանակէօզեան եւ Մեխանաճեան ընտանիքներ եւ ազգականներ սրտի
դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ, հօրաքրոջ եւ
հարազատին՝

HAIGAZIAN UNIVERSITY
HAIGAZIAN UNIVERSITY
in cooperation with
in cooperation
with
BEIRUT ART
FILM FESTIVAL

ՌՕԶԻՆ ՏԷՔԷՐՄԷՆՃԵԱՆԻ

BEIRUT
FESTIVAL
invites
youART
to theFILM
screening
of
invites
youThing
to thefrom
screening
of
We made Every
Living
Water (40’)

We made Every
Living
Thing
from
Monday,
Nov.
5, 2018
@ Water
6 pm (40’)

Monday,
Nov. 5, 2018
@ 6 pm the
Citizen Loewy - How
a Frenchman
Designed
American
Dream
(52’) Designed the
Citizen Loewy
- How
a Frenchman
American
Dream
(52’)
Monday, Nov.
12, 2018
@ 6 pm

12, 2018 @ 6 pm
The Voice of HagiaMonday,
SophiaNov.(25’)
Nov. 14, 2018
The Voice ofWednesday,
Hagia Sophia
(25’)@ 6.p.m
Wednesday, Nov. 14, 2018 @ 6.p.m

HAIGAZIAN UNIVERSITY MEDIA CENTER- KANTARI
FREE ENTRANCE
HAIGAZIAN UNIVERSITY
MEDIA CENTER- KANTARI
TEL: 01-349230
FREE ENTRANCE
TEL: 01-349230

(Ծնեալ Թիւֆէնքճեան)
մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 2 Նոյեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Կիրակի, 4
Նոյեմբեր 2018ին՝ կ.ե. ժամը 2:00ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց
եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին յետթաղման արարողութեան,
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00: Ինչպէս նաեւ Երկուշաբթի, 5 Նոյեմբերին՝ կ.ա. ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6:00, ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Նուպար Խանամիրեանին մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանըգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 4 Հոկտեմբեր, 2018-ին,
Զոքաք Պլաթի Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի:

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
ï»õ
³
µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
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www.zartonkdaily.com

