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Ուահապի Մեկնաբանութիւնները Պիտի Օգտագործուին 
Նոյն Ինքն Իրեն Դէմ. Մուսթաքպալ Շարժում

ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հեռախօսազրոյց 
Ունեցած Է Վրաստանի Նորընտիր Նախագահ 
Սալոմէ Զուրապիշվիլիի Հետ

Հայրենի Èáõñ»ñ

Փութին Եւ Էրտողան Համաձայնած Են Իտլիպի Մէջ Ապառազմականացուած 
Գօտիի Պարագային Ձեռնարկուելիք Քայլերուն Շուրջ. Լաւրով

Շրջանային Èáõñ»ñ
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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:

Կիրակի Մուսթաքպալ շարժումի իրաւաբա-
նական գերատեսչութիւնը խստօրէն մեղադրեց 
նախկին նախարարի Ուիամ Ուահապը՝ ըսելով, որ 
շաբաթավերջին կատարած անոր մեկնաբանու-
թիւնները ոչ այլ ինչ ըրած են, քան յաւելեալ սուտեր 
ու չարաշահումներ աւելցուցած անոր դատական 
թղթածրարին:

Գերատեսչութիւնը յայտարարութիւն մը հրա-
պարակեց Ուիամ Ուահապի թիկնապահին՝ Մու-
համմատ Ապու Տիապի յետթաղման արարողու-
թեան: Յայտնենք, որ Ապու Տիապ Շաբաթ 
երեկոյեան սպաննուեցաւ ներքին անվտանգութեան 
ուժերու՝ Ուահապը ձերբակալելու գործողութեան 
ընթացքին: Ըստ ներքին անվտանգութեան ուժե-
րուն՝ նախկին նախարարի զօրակիցները կրակ 

արձակեցին ոստիկանութեան ուղղութեամբ: Այդ 
փոխհրաձգութեան ընթացքին պատահականօրէն 
սպաննուեցաւ թիկնապահը:

Նշենք, որ Ուահապին բազմիցս հրահանգած 
էին ներկայանալ հարցաքննութեան՝ Մուսթաքպալ 
շարժումի առաջնորդ, վարչապետի պաշտօնակա-
տար Սաատ Հարիրիի եւ նախկին վարչապետ Ռա-
ֆիք Հարիրիի հասցէին կատարած իր մեկնա-
բանութիւններուն պատճառով:

Շաբաթ երեկոյեան ներքին անվտանգութեան 
ուժերու գործողութենէն, ինչպէս նաեւ Կիրակի 
առաւօտեան Ապու Տիապի մահուան լուրը յայտա-
րարելէ ետք Ուահապ շարունակեց մեկնաբանու-
թիւններ կատարել ընդդէմ Հարիրիի՝ վերջինս 
մեղադրելով իր թիկնապահին՝ Մուհամմատ Ապու 
Տիապի սպանութեան մէջ: 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըս-
եան հեռախօսազրոյց ունեցած է Վրաստանի նոր-
ընտիր նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի հետ: 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ նախագահ Արմէն Սարգսեան շնոր-
հաւորած է Սալոմէ Զուրապիշվիլին նախագահի 
պաշտօնին ընտրուելուն առթիւ եւ վստահութիւն 
յայտնած է, որ Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ 
ձեւաւորուած բարեկամական ու գործընկերային 
յարաբերութիւնները կը շարունակեն յաջողութեամբ 
զարգանալ:

Ռուսիոյ եւ Թուրքիոյ նախագահներ՝ Վլատիմիր 
Փութին եւ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան «քսանեակի» 
գագաթնաժողովի ծիրէն ներս կայացած հանդի-
պումին համաձայնած են Սուրիոյ Իտլիպ նահանգի 
ապառազմականացուած գօտիի պարագային ձեռ-
նարկուելիք քայլերուն շուրջ: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ԹԱՍՍ»ը, այս 
մասին յայտարարած է ՌԴ ԱԳ նախարար Սերկեյ 
Լաւրովը՝ «Ռոսսիա 1» հեռուստաալիքի «Մոսկուա։ 
Քրեմլին։ Փութին» հաղորդումի ժամանակ։

«Այս հանդիպումին նաեւ վերահաստատուած է 
Իտլիպի վերաբերեալ համաձայնութիւնը,- ըսած է 
ան։- Նշուած է, որ, չնայած մեր թուրք գործընկեր-
ներու աշխոյժ, հետեւողական գործողութիւններուն, 

ԹՄՄ Երիտասարդական 
Նուագախումբը Հմայեց 
Արուեստասէր Հանրութիւնը

ԹՄՄի Լուրեր

Լիբանանահայ մշակութային շաբաթավերջը 
յատկանշուեցաւ ԹՄՄ Երիտասարդական Նուա-
գախումբի տարեկան համերգով:

ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի Վարչութեան 
հովանաւորութիւնը վայելող այս նուագախումբը 
անգամ մը եւս եկաւ փաստելու, որ ան կայացած 
իրականութիւն մըն է լիբանանահայ արուեստի 
բեմին վրայ ուր ունի իր ուրոյն դրոշմը:

ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական Վարչութիւնը 
ջանք չէր խնայած լիբանանահայ արուեստասէր 
հանրութեան հրամցնելու հայկական եւ միջազ-
գային երաժշտութեան եւ երգարուեստի հմայիչ 
փունջ մը:

Արդարեւ լաւապէս ընտրուած 16 երաժշտու-
թիւններու եւ երգերու ցանկով, երաժշտական 
անզուգական ղեկավար Վիգէն Չալեանի հա-
մադրումով,  29 երիտասարդ երաժիշտներ շուրջ 
90 վայրկեան տեւողութեամբ Պուրճ Համուտի 
Յովհաննէս Պօղոսեան սրահին մէջ ներկայ 
հանդիսատեսները հմայուած պահեցին շաբա-
թավերջի երկու երեկոներուն ալ:

Մանրամասնութիւններուն, ԹՄՄ Երիտասարդա-
կան նուագախումբի մասին յատուկ հաղորդումով 
մը պիտի անդրադառնանք շուտով:

այնուամենայնիւ, ոչ բոլոր ծայրայեղականները 
ենթարկուած են ապառազմականացուած 20-քիլո-
մեթրնոց գօտին ազատելու պահանջին»:

«Համաձայնեցուած են հետագայ քայլերը՝ 
ուղղուած նման ապառազմականացուած գօտիի 
ստեղծման համաձայնութիւնը յարգելուն, բայց, 
միաժամանակ, միջոցներու կը ձեռնարկուին, որ-
պէսզի ծայրայեղականները փորձ չընեն վնասելու 
այս կարեւորագոյն պայմանաւորուածութիւնը, ինչը 
բոլորը ողջունած են»,- յաւելած է Լաւրովը։

2018 թուականի Սեպտեմբեր 17ին ՌԴ եւ 
Թուրքիոյ նախագահները պայմանաւորուած են 
մօտ Հոկտեմբեր 15ին Իտլիպի մէջ ստեղծել 
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Նիկոլ Փաշինեան Ցաւակցական Հեռագիր Յղած Է Տոնալտ Թրամփին՝ 
Ճորճ Պուշ Աւագի Մահուան Կապակցութեամբ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Տիգրան Փեշտիմալճեան 

Տիգրան Փեշտիմալճեան (1840, Կոստանդնու-
պոլիս - 3 Դեկտեմբեր 1894, Կոստանդնուպոլիս), 
հայ բժիշկ, հասարակական եւ քաղաքական 
գործիչ, հրապարակախօս, փաշա։

Ծնած է Խասգիւղ։ Հայրը՝ Սահակ աղա 
Փեշտիմալճեան, պոլսահայութեան յայտնի էր իր 
ուսումնասէր եւ ազգօգուտ գործերով։

Տիգրանը նախնական կրթութիւնը Ս. Ներ-
սէսեան վարժարանի մէջ ստանալէ ետք կը մեկնի 
Փարիզ: Այդտեղ կը յաճախէ Մուրատեան վար-
ժարանը, իսկ շուրջ 4 տարի՝ Լուի լը Կրան Լիւ-
սիէնը: Ապա Փարիզի բժշկական համալասարանի 
դասընթացքներուն հետեւելով՝ 1867ին տոքթո-
րութեան վկայագիրը կը ստանայ։

Գործունէութիւն
Կը վերադառնայ Պոլիս: 19 Փետրուար 1869ին 

Պոլսոյ կայսերական բժշկական ընկերութեան 
անդամ ընտրուած է, որուն նախագահի պաշտօնը 
վարած է 15 Փետրուար 1877էն մինչեւ 15 Փե-
տըրուար 1878: Անդամ էր Գաղզիոյ առողջաբա-
նական ընկերութեան։ Փեշտիմալճեան գեղեցիկ 
ու խղճամիտ գործունէութիւն մը ունեցած է թէ՛ 
բժշկութեան եւ թէ՛ հանրային ու ազգային կեան-
քին մէջ ու գնահատուած ո՛չ միայն ազգային 
շրջանակներէն, այլեւ բոլոր օտարազգի պաշտօ-
նակիցներէն:

Երկար տարիներ ազգ. երեսփոխան եղած է:
Տոքթ. Փեշտիմալճեանի կենսագրութեան 

ամէնէն ուշագրաւ դրուագներէն մէկն ալ, անկաս-
կած, իր ունեցած առաջնակարգ դերակատա-
րութիւնն էր թուրք Կարմիր մահիկի ծննդոցին 
մէջ: 1877ին իր յամառ ջանքերուն շնորհիւ է, որ կը 
հիմնուի թուրք Կարմիր մահիկը: Կայսրը գնա-
հատելով Փեշտիմալճեանի տաղանդը՝ 1884ին 
որպէս իր խորհդատու բժիշկը կ'ընդունի զինք, 
իսկ 1892ին փաշայութեան տիտղոսը կը շնորհէ 
անոր։

Միշտ սատարող եղած է բարենպատակ 
հաստատութեանց. մասնաւոր գուրգուրանք եւ 
սէր ունէր իր ծննդավայրին՝ Խասգիւղին եւ Նէր-
սէսեան վարժարանի նկատմամբ:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

30 Նոյեմբեր 2018-ին Ազգային 
Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլ-
եան – Եռագոյն» սրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ «ՀԱՅ ԱՇԱԿԵՐՏ 
ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ»-ին 
մեկնարկը, որմէ գոյացաւ 118.500 
ամերիկեան տոլար։ Այս առթիւ 

Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսը 
մեր ժողովուրդի զաւակներուն յղեց ներքեւի կոչը։ 

Սիրելի հայորդիներ,
Մեր նոր սերունդին հայեցի դաստիարակութիւնը 

Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային Առաջնորդարանին 
հոգեւոր-ազգային առաքելութեան ամէնէն կարեւոր 
բնագաւառներէն մին է, որ կ'իրագործուի ազգային 
վարժարաններու ցանցով։

Ազգային իշխանութեան սկզբունքն է ամէն ճիգ ի 
գործ դնել, որպէսզի նիւթական անձկութեան պատ-
ճառով հայ աշակերտներ չզրկուին հայկական 
վարժարանի եզակի մարդակերտումէն։

Կը հաւատանք, որ լիբանանահայ ապագայ սե-
րունդին առողջ կազմաւորումը թէ՛ Լիբանանին եւ թէ՛ 
հայ Սփիւռքին մարդուժի ապահովման կը ծառայէ։

Այս օրհնեալ առաքելութիւնը շօշափելի իրակա-
նութիւն կը դառնայ մեր բոլորին հայադրոշմ զոհո-
ղական օժանդակութեամբ։

Այս նպատակին համար հաստատած ենք «ՀԱՅ 
ԱՇԱԿԵՐՏ ՀՈՎԱՆԱՒՈՐԵԼՈՒ ԾՐԱԳԻՐ»-ը, որուն 
միջոցաւ տարեկան 250 ամերիկեան տոլար նուիրելով՝ 
հայորդի մը կարելիութիւնը կ'ունենայ հայ աշակերտի 
մը տարեկան կրթաթոշակի ծախսին մասնակից 
դառնալու՝ կապ պահելով Ազգային Առաջնորդարանին 
հետ (հեռ. 01-258301, 70-258301, ե-նամակ fund@
armprelacylb.org)։ Կը հրաւիրենք ձեզ, որ նուազագոյնը 
մէկ աշակերտ հովանաւորէք։

Վստահ ըլլալով, որ պիտի քաջալերէք մեր այս 
ազգօգուտ նախաձեռնութիւնը՝ ձեզի քաջառողջութիւն 
կը մաղթենք եւ առաքեալին հետ կը կրկնենք. «Ձեր 
այս օժանդակութեամբ ապացոյցը տուած պիտի ըլլաք ձեր 
քրիստոնէական հաւատքին, … եւ երախտագիտութեամբ 
պիտի աղօթեն ձեզի համար, այն բացառիկ շնորհքին 
համար, որ Աստուած ձեզի տուած է» (Բ.Կր 9.13-14)։ 

Աղօթարար՝ 
Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

Վարչապետի պաշտօնակատար Նիկոլ Փաշին-
եան ցաւակցական հեռագիր յղած է ԱՄՆ նա-
խագահ Տոնալտ Թրամփին՝ ԱՄՆ 41րդ նախագահ 
Ճորճ Պուշ Աւագի մահուան կապակցութեամբ։

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեանի հեռագիրին մէջ 
մասնաւորապէս կը նշուի. «Խոր ցաւով ընդունեցինք 
ԱՄՆ 41րդ նախագահ Ճորճ Պուշ Աւագի մահուան 
լուրը։ Նա արժանաւոր ամերիկացի էր, մեծ հայ-
րենասէր, ով իր տեսանելի հետքը թողեց ոչ միայն 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների, այլեւ համաշ-
խարհային քաղաքականութեան մէջ։

Մենք՝ հայերս, մշտապէս երախտագիտութեամբ 
ենք յիշելու Ճորջ Պուշ Աւագին թէ՛ որպէս մեծ 
քաղաքական գործչի, թէ՛ որպէս մեծ մարդասէրի: 
Դեռեւս ԱՄՆ փոխնախագահ եղած տարիներին, 
Սպիտակի աւերիչ երկրաշարժից յետոյ, նա իր 
ընտանիքի անդամներին ուղարկեց Հայաստան՝ 
ուղեկցելու ամերիկեան օգնութիւնն ու կիսելու մեր 

մեծ վիշտը։
Ճորճ Պուշի պաշտօնավարման տարիներին էր, 

երբ Հայաստանը վերանուաճեց իր անկախութիւնը 
եւ դիւանագիտական յարաբերութիւններ հաստա-
տեց ԱՄՆի հետ: Նա մեծապէս սատար է կանգնել 
մեր երկրի անկախ պետականութեան կայացմանն 
ու ամրապնդմանը:

Հայաստանի ժողովրդի եւ անձամբ իմ անունից 
խնդրում եմ մեր խորին վշտակցութիւնը փոխանցել 
նախագահ Պուշի ընտանիքին ու ԱՄՆ ողջ ժողո-
վըրդին։ Այս ծանր պահին ձեզ հետ են մեր սրտերն 
ու աղօթքները»:
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Արեւելեան Լեգէոնի՝ Կիլիկիա Մուտքի 100Ամեակ

ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան

Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018 

Արարայի ճակատամարտին մէջ 19 Սեպտեմբեր 
1918ին արձանագրուած յաղթանակը նպաստեց 
գերմանա-թրքական բանակի վերջնական ջախ-
ջախման ու նահանջին, եւ այդ գործին մէջ մեծ էր 
ներդրումը Արեւելեան լեգէոնին։ Բարձրօրէն գնա-
հատելով հայ լեգէոնականներու դերը այդ յաղ-
թանակին մէջ՝ բրիտանացի զօրավար Ալենպին 12 
Հոկտեմբեր 1918ին Հայ ազգային պատուիրակու-
թեան ուղարկած իր հեռագրին մէջ նշած է. «Հպարտ 
եմ իմ հրամանատարութեան տակ հայկական 
զօրամաս ունենալուս համար։ Անոնք կռուեցան 
փայլուն կերպով եւ մեծ բաժին ունեցան յաղթա-
նակին մէջ»: Զօրավար Էտմանտ Ալենպիի ընդ-
հանուր հրամանատարութեան տակ Արեւելեան կամ 
Հայկական լեգէոնը Պաղեստինի, ապա Սուրիոյ 
մէջ յաղթանակներ արձանագրեց եւ դաշնակից 
զօրքերու ընդհանուր յառաջխաղացքին մէջ մեծ 
ներդրում ունեցաւ:  

Պատերազմէն տարիներ ետք՝ Նոյեմբեր 
1925ին, Արարայի հերոսներու աճիւնները Ռաֆաթ 
գիւղէն փոխադրուեցան Երուսաղէմ եւ նոյն 
ամսուան 25ին մեծ շուքով թաղուեցան քաղաքի 
հայկական ազգային գերեզմանատան մէջ: Գերեզ-
մանին վրայ կանգնեցուեցաւ յուշարձան՝ «Արարայի 
քաջ հերոսներուն» մակագրութեամբ:

Արարայի ճակատամարտին մէջ տարած յաղ-
թանակէն ետք թրքական ճակատի ճեղքում տեղի 
ունեցաւ, որմէ օգտուելով բրիտանական հեծելա-
զօրը յաջորդ օրը՝ 20 Սեպտեմբերին, 15էն 20 մղոն 
ճակատի վրայ, 50 մղոն խորութեամբ մխրճուեցաւ 
թշնամիի դիրքերուն մէջ  եւ ստիպեց զայն անկանոն 
կերպով փախուստի դիմելու։ Թրքական ամբողջ 
ոազմաճակատը Միջերկրական ծովէն մինչեւ Մեռ-
եալ ծով քայքայուած էր: Թրքական «Եըլտրըմ» 
(Կայծակ) անպարտելի համարուած բանակը ջախ-
ջախուած էր: Շարունակելով յառաջխաղացումը՝ 
դաշնակիցներու զօրքը, որոնց հետ նաեւ Արեւելեան 
լեգէոնը, 1 Հոկտեմբերին ազատագրեց Սուրիոյ 
մայրաքաղաք Դամասկոսը, 6 Հոկտեմբերին՝ Լի-
բանանի մայրաքաղաք Պէյրութը, իսկ 20ին՝ 
պատմական հին քաղաք Հալէպը։ Լեգէոնականները 
250 քիլոմեթր ճամբայ կտրած էին Արարայէն դէպի 
հիւսիս: Անոնք մեծ ներդրում ունեցան Պաղեստինի, 
Յորդանանի, Սուրիոյ եւ Լիբանանի ազատագրման 
գործին մէջ:  Պէյրութի մէջ լեգէոնին միացաւ Կիպ-
րոսէն եկած նորակազմ 5րդ գումարտակը, որը 
այնուհետեւ մասնակցեցաւ հետագայ  մարտա-կան 
գործողութիւններուն:

Ֆրանսական հրամանատարութիւնը բարձրօ-
րէն գնահատեց հայ լեգէոնականներու ծառայու-
թիւնը եւ անոնցմէ 25 հոգի պարգեւատրուեցաւ 

«Մարտական խաչ» շքանշանով:
Թուրքիոյ պարտութիւնը կատարեալ էր, եւ ան 

ստիպուած էր 30 Հոկտեմբեր 1918ին Եգէական 
ծովու Լեմնոս կղզիի Մուտրոս նաւահանգիստին 
մէջ խարիսխ նետած անգլիական «Ակամեմնոն» 
յածանաւին վրայ Մեծն Բրիտանիոյ հետ կնքելու 
զինադադարի համաձայնագիր։ Ըստ Մուտրոսի 

համաձայնագրին՝ դաշնակից պետութիւնները պի-
տի գրաւէին Պոսֆորի եւ Տարտանելի նեղուցներու 
ամրութիւնները, իրենց ռազմանաւերը պիտի կա-
րենային ազատօրէն նաւարկել այդ նեղուցներուն 
մէջ եւ մուտք գործել Սեւ ծով։ Թրքական զօրքերը 
Հիժազի, Իրաքի, Սուրիոյ եւ Եմէնի մէջ իրենց զէն-
քերը վար պիտի դնէին: Անոնք պիտի հեռանային 
Իրանէն, Անդրկովկասէն եւ Կիլիկիայէն: 

Կիլիկիայէն թրքական զօրքերը պէտք է քաշ-
ւէին մինչեւ 18 Դեկտեմբեր 1918, իսկ հայերուն 
իրաւունք պիտի տրուէր ներգաղթելու իրենց հայ-
րենիքը։ Մինչեւ նշուած ժամկէտը Կիլիկիայէն 
չնահանջած թրքական զինուորներն ու սպաները 
գերի պիտի իյնային եւ անոնց զինամթերքը պիտի 
բռնագրաւուէր: 

Ֆրանսական կառավարութեան եւ հայ ազգային 
պատուիրակութեան միջեւ կայացած համաձայ-
նությամբ Արեւելեան լեգէոնը իրաւունք ստացաւ 
մտնելու Կիլիկիա՝ հետեւելու համար թրքական 
զօրամասերու հեռանալուն, ինչպէս նաեւ գրաւելու 
համար երկրամասի ռազմավարական կարեւոր 
շրջանները։ Այդ համաձայնութեամբ հայ լեգէոնա-
կանները պիտի ըլլային դաշնակից առաջին 
զօրամասը, որ կը մտնէր Կիլիկիա: Ֆրանսան այդ 
ժամանակ եւ հետագայ ամիսներուն՝ մինչեւ Յունիս 
1919, Սուրիոյ ու Կիլիկիոյ սահմանագիծին վրայ 
Հայկական լեգէոնի հինգ գումարտակներէն բացի՝ 
գրեթէ ուրիշ զօրամասեր չունէր:

Կիլիկիա մտնելէ առաջ, 15 Նոյեմբեր 1918ին 
Պեյրութի մէջ ստացուեցաւ ֆրանսական կառա-
վարութեան որոշումը Արեւելեան լեգէոնի անուա-
նափոխութեան մասին: Այսուհետեւ «Արեւելեան 
լեգէոն»ը պաշտօնապէս ստացաւ «Հայկական լե-
գէոն» անունը։ Նոյն օրն ալ ստացուեցաւ Ֆրանսայի 
պաշտպանութեան նախարարութեան հրամանը՝ 
Հայկական լեգէոնը Կիլիկիա տեղափոխելու մա-
սին: 21 Նոյեմբերին Պէյրութի նաւահանգիստէն 
մեկնելով, Ալեքսանտրէթէն անցնելով՝ նաւերով 
Կիլիկիա ուղեւորուեցաւ լեգէոնի առաջին գումար-
տակը եւ տեղ հասնելով խորացաւ երկրի ներքին 
շրջաններուն մէջ: 16 Դեկտեմբերին Կիլիկիա փո-
խադրուեցան լեգէոնի 2րդ եւ 5րդ գումարտակները, 
որոնք շարժեցան դէպի հիւսիս։ 2րդ գումարտակը 
մտաւ Տէօրթ Եոլ, Թոփրաք Գալէ եւ Իսլահիէ, իսկ 
5րդ գումարտակը մտաւ Ատանա: Լեգէոնի 3րդ 
գումարտակը մտաւ Մերսին, Տարսոն եւ Պոզանթի 
քաղաքները։ Լեգէոնի մեծ ուժեր հաստատուեցան 
նաեւ Այնթապ, Մարաշ քաղաքներուն եւ այլ բնա-

կավայրերու մէջ։ Փաստօրէն ամբողջ երկրամասը 
անցաւ Հայկական լեգէոնի վերահսկողութեան տակ: 

Այս ձեւով առաջին քայլերը առնուած էին Կիլիկ-
իոյ ինքնավարութեան: Սակայն դաշնակիցներու՝ 
հինէն եկած շահերու վրայ հիմնուած քաղաքա-
կանութիւնը վնասեց զայն: Հայկական լեգէոնը մեծ 
հարուած հասցուց թուրքերուն: Այդ հարուածը իր 
ռազմական եւ պատմաքաղաքական բոլոր իւրա-
յատկութիւններով նման էր թերեւս միայն Վանի 
1915 թուականի հերոսամարտին: Երկու դէպքերու 
պարագային ալ յուսահատ ու դատապարտուած 
ինքնապաշտպանութեան փոխարէն արեւմտահա-
յութիւնը զէնքի ուժով կրցաւ ցեղասպան պետու-
թենէն անջատել իր հայրենիքի  բաւական ընդար-
ձակ տարածքներ, իսկ յետոյ ապահովել ժողովուրդի  
նահանջը:

Փառք Հայկական լեգէոնի հերոսներուն, որոնք 
իրենց կամքով եւ զոհաբերութեան ոգիով մեր 
ժողովուրդի պատմութեան պայծառ էջեր գրեցին: 
Անոնք փաստեցին, որ եթէ հայուն բերդը ներսէն 
դաւադրութեամբ չգրաւուի, որեւէ ուժ չի կրնար 
զայն գրաւել: Անոնք իրենց պայքարի ոգիով փաս-
տեցին նաեւ,  որ հայ զինուորը սխրանքներ կրնայ 
գործել, եթէ իրեն առիթ տրուի:  
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Չճանչցուած Պետութիւնները՝ Նոր Աշխարհակարգի 
Անբաժան Մաս

Վերջերս Արցախ էր Մերձտնեսթրի Մոլտովա-
կան Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը՝ կա-
ռավարութեան ղեկավարի տեղակալ Ալեքսէյ 
Ցուրքանի ղեկավարութեամբ: Զիրենք ընդունած է 
Արցախի պետական նախարար Կրիկորի Մարտի-
րոսեանը:  Երկու չճանչցուած պետութիւնները ար-
դէն իսկ յարաբերութիւններու որոշակի պաշար 
ունին: Հասունցած էր այդ յարաբերութիւնները 
ձեւակերպելու, որոշակի նոր մակարդակի հաս-
ցընելու անհրաժեշտութիւնը: Հիւրերը ժամանած 
են միջպետական համաձայնագիր ստորագրելու 
առաքելութեամբ: Ըստ իրեն՝ Արցախի եւ   Մերձ-
տընեսթրի Մոլտովական Հանրապետութիւններուն 
մէջ փոխադարձաբար առեւտրական ներկայացուց-
չութիւններ կը բացուին: «Կը նախատեսուի համա-
ձայնագիրը ուժի մէջ մտնելէ ետք հիմնադրել 
առեւտրային ներկայացուցչութիւններ, որոնք հնա-
րաւորութիւն կու տան մեր արտադրողներուն վա-
ճառելու իրենց արտադրանքը Մերձտնեսթրի 
Մոլտովական Հանրապետութեան մէջ կամ անոր 
միջոցով՝ այլ երկիրներու մէջ»,- համաձայնագիրի 
ստորագրութեան հետեւելիք քայլերն ու անոնցմէ 
ակնկալիքները կը թուարկէ Արցախի պետական 
նախարար Կրիկորի Մարտիրոսեանը: Նմանատիպ 
ակնկալիքներ ունին նաեւ հիւրերը: «Մենք կը 
նախատեսենք անցնիլ գործնական քայլերու, անոնք 
կ’ըլլան երկկողմ, փոխշահաւէտ: Առաջին հերթին 
տնտեսութեան մասին է խօսքը: Հետագային, 
համոզուած եմ, որ կ’ընդգրկենք  նաեւ ընկերային, 
կրթական, մշակութային եւ առողջապահական 
ոլորտները: Առեւտրական ներկայացուցչութիւն ստեղ-
ծելու համաձայնագիրի ստեղծումը միջոցառում է, 
որ թոյլ կու տայ գործարար առաքելութիւններու 
փոխանակում իրականացնել»,- լաւատես է 
Մերձտնեսթրի Մոլտովական Հանրապետութեան 
կառավարութեան ղեկավարի տեղակալ Ալեքսէյ 
Ցուրքանը:

Չճանչցուած պետութիւնները յարաբերութիւն-
ներու զարգացման բաւական մեծ, բայց հիմնա-
կանօրէն դեռ չօգտագործուած ներուժ ունին. այդ 
առումով համոզուած են Ստեփանակերտի Մեսրոպ 
Մաշտոց համալսարանի կազմակերպած միջազ-
գային գիտաժողովի մասնակիցները՝ գիտնական-

ներ եւ փորձագէտներ Հայաստանի Հանրապետու-
թենէն, Արցախէն, Ռուսիոյ Դաշնութենէն, Մերձտնեսթրի 
Մոլտովական Հանրապետութենէն, Հարաւային 
Օսիայէն եւ Ապխազիայէն: Թեման՝ «Չճանչցուած 
պետութիւնները յետխորհրդային տարածաշրջանին 
մէջ. զարգացման ուղղութիւնները եւ հեռանկար-
ները: «Աշխարհին մէջ այսօր 50 չճանչցուած պե-
տութիւն կայ, թերեւս աւելի շատ: Ի հարկէ, անոնք 
գործող աշխարհակարգի մասը կը կազմեն: Անոնցմէ 
շատերը տարածաշրջանային քաղաքականութեան 
վրայ կ’ազդեն, ոմանք՝ նոյնիսկ համաշխարհային: 
Եւ զանոնք անտեսել, որովհետեւ չեն ճանչցուած, 
կարելի չէ, պարզապէս կարելի չէ»,- շեշտած է 

գիտաժողովի մասնակիցներէն Կովկասի հիմնար-
կի տնօրէն Ալեքսանդր Իսկանտարեանը:

Գիտական, փորձագիտական շրջանակներու 
հետ գիտաժողովին պաշտօնական շրջանակներն 
ալ մասնակցած են: Արցախի արտաքին գործոց 
նախարարի տեղակալը յոյս ունի, որ նման ձեւա-
չափով քննարկումները նաեւ կառավարութիւննե-
րուն կրնան հետաքրքրական մտքեր յուշել: «Վըս-
տահ եմ, որ գիտաժողովի աշխատանքները կ'օգնեն 
աւելի արդիւնաւէտ լուծելու մեր առջեւ ծառացած 
խնդիրները՝ ուսումնասիրելով եւ կիրարկելով այլ 
պետութիւններու, այդ կարգին՝ չճանչցուած պետու-
թիւններու փորձը»,- ողջունելով գիտաժողովի 
մասնակիցները՝ ընդգծած է Արցախի արտաքին 
գործոց նախարարի տեղակալ Արմինէ Ալեքսան-
եանը: Մերձտնեսթրի Մոլտովական Հանրապետու-
թենէն ժամանած իր պաշտօնակիցն ալ նոյն կար-
ծիքին էր: «Նոյն ճակատագրով եւ նոյն ձգտումներով 
կապուած երկու եղբայրական պետութիւններու 
յարաբերութիւնները կը զարգանան: Մօտ ապա-
գային նպատակ ունինք ձեռք առնել շարք մը մի-
ջոցներ, մեր կապերը խորացնել»,- փակագիծերը 
դեռ մինչեւ վերջ չէ բացած Մերձտնեսթրի Մոլտո-
վական Հանրապետութեան արտաքին գործոց 
նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Սթեցիւք:

Ստեփանակերտի մէջ կայացած միջազգային 
գիտաժողովին մասնակցած են նաեւ Ապխազիայի 
արտաքին գործոց նախարարութեան, Հարաւային 
Օսիայի պետական համալսարանի եւ Ռուսիայէն 
Հարաւ-Դաշնային համալսարանի ներկայացուցիչ-
ները: Կազմակերպիչները կը նախատեսեն այս 
ձեւաչափով հանդիպումները ամէնամեայ դարձնել:

Ստեփանակերտ
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Նոր Հրատարակութիւններ

Մշակութային Արձագանգ

Պատրաստեց՝  ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

– Աբրահամեան Աբէլ ծայրագոյն վարդապետ, 
«Հայաստանեայց Եկեղեցին եւ հաւատքը», «Դասա-
կան վերահրատարակութիւններ» մատենաշար, Ա. Մ. 
Ն., փետրուար 2018, 100 էջ (15,2 x 22,9 սմ.) (վերա-
հըրատարակութիւն Լոնտոնի հայոց երբեմնի հոգեւոր 
հովիւի` 1920-ին Լոնտոնի մէջ լոյս տեսած գիրքին) 
(անգլերէն):

– Աշգարեան Մակար Եպս., «Յովհաննէս Առաք-
եալի երեք Ընդհանրական նամակները. Բացատրո-
ղական սերտողութիւն», Թեհրան, 2018, 240 էջ (17 x 
24 սմ.) (նամակներունբացատրութիւնը սուրբգրային 
եւ Եկեղեցւոյ հայրերու գրութիւններու մէջբերումներով): 

– Գալայճեան Յարութիւն, «Միլիոնէն մէկը – 
Ցեղասպանութեան ականատես զէյթունցի պատանիի 
մը յուշերը», խմբագրեց եւ ծանօթագրեց Անդրանիկ 
Տագէսեան, «Զարթօնք» օրաթերթի մատենաշար թիւ 
1, Պէյրութ, 2018, 144 էջ (17 x 24 սմ.):

– Եասքովսքի Սթանիսլաւ, Քոլոծիեյչուք Տարիուշ 
եւ Մնացականեան Փիրուզ(կազմողներ), «Լեհաստան-
Լիթուանիա Հասարակապետութեան յարաբերութիւն-
ները Սեֆեան Իրանի եւ Էջմիածնի կաթողիկոսութեան 
հետ` դիւանական փաստաթուղթերու լոյսին տակ», 
խմբագիր եւ ներածականի հեղինակ` Տարիուշ Քոլո-
ծիեյչուք, վերստուգող խմբագիր եւ սրբագրիչ` Էվելինա 
Սոլարեք, հրատարակիչ` Պատմական փաստաթուղ-
թերու կեդրոնական արխիւ, Վարշաւա, 2017, 374 էջ 
(17 x 24 սմ.) (18 լեհերէն, պարսկերէն կամ հայերէն 
գրաբար փաստաթուղթ, անոնց լեհերէն ու անգլերէն 
թարգմանութիւնները, մեծաքանակ ծանօթագրութիւն-
ներ եւ ծանօթագրութեանց աղբիւրներու ցանկ, փաս-
տաթուղթերու գունաւոր լուսանկարներ) (ներածա-
կանը եւ ծանօթագրութիւնները` միայն լեհերէն):

– Եսայեան Զապէլ, «Վերջին բաժակը», հայերէնէ 
թարգմանեց Մեհմէտ Ֆաթիհ Ուսլու, «Արաս» հրա-
տարակչութիւն, Սթամպուլ, 2018, 120 էջ (13 x 19,5 սմ.) 
(վիպակ) (թրքերէն):

– Իզրաիլ Նեսիմ Օվատիա, «Շահինեանները օս-
մանեան եւ թրքական թատրոնին մէջ», BGST հրա-
տարակչութիւն, Սթամպուլ, 2018, 271 էջ (14,7 x 21,5 
սմ.) (այս ընտանիքին աւանդը թրքական թատրոնին) 
(թրքերէն):

– Իսկահատեան Յարութիւն (պատրաստեց), 
«Վկայարան Հայկական ցեղասպանութեան», գիրք 
Է., «Փոխան յառաջաբանի»-ի հեղինակ` Արթուր Անդ-
րանիկեան, «Լուսակն» հրատարակչութեան տպա-
րան, Երեւան, 2018, 281 էջ (16,7 x 23,8 սմ.) (Հայոց 
ցեղասպանութենէն վերապրած ականատեսներու` 20 
տարբեր հատորներու մէջ լոյս տեսած վկայութիւններու 
ամփոփումներու հաւաքածոյ, անձնանուններու եւ 
տեղանուններու ցանկեր):

– Ծառուկեան Անդրանիկ, «Մանկութիւն չունեցող 
մարդիկ», վերահրատարակութիւն Համազգայինի 
«Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, Պէյրութ, 2018:

– Հաճեան Յովհաննէս աւագ քահանայ, «Հայոց 
տաժանքի ճամբաներով», Ա. եւ Բ. հատոր, Թեհրան, 
2018 (իրանահայութեան 20-րդ դարու պատմութեան 
մէջ զգալի դեր կատարած քահանայ հօր յուշերը 1921-
ի փետրուարեան ապստամբութենէն, Պարսկաստան 
անցումը, Թաւրիզի ու Թեհրանի մէջ գործունէութիւնը): 
Երկհատորեակը լոյս տեսած է Հայաստանի առաջին 
հանրապետութեան ծնունդի 100-ամեակին առթիւ: Բ. 
հատորի մեկենասն է Թեհրանի թեմի առաջնորդ Սե-
պուհ արք. Սարգիսեանը` ի յիշատակ 27 յուլիս 1983-

ին Լիզպոնի մէջ զոհուած հինգ նահատակներուն:
– «Հայ մարդուն հոգեւոր երգարանը», պատ-

րաստութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
Քրիստոնէական դաստիարակութեան բաժանմունքի 
(Մեղրիկ եպս. Բարիքեան), Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեան տպարան, Անթիլիաս, 2018, 410 
էջ: Երգարանը ի յիշատակ իր ամուսնոյն` Երուանդ 
Չաթալպաշեանի հրատարակել տուած է տիկին Վիգի 
Չաթալպաշեանը:

– Հարպոյեան Կարպիս, «Հայ բժիշկներուն, ատամ-
նաբուժներուն եւ դեղագործներուն ոդիսականը հայ-
կական ցեղասպանութեան ընթացքին», Մոնթրէալ, 
2018, 217 էջ (բժշկական մարզի նահատակուած, 
ժանտախտէ մահացած եւ վերապրած աշխատողներու 
կենսագրութիւններ): Մեկենաս` Լոս Անճելոսի «Արա-
րատ» տան Էսքիճեան թանգարան: Հեղինակը գիրքը 
ձօնած է իր ծնողներուն` Թորոս եւ Մարթա Հար-
պոյեաններու յիշատակին:

– Մինասեան-Փիրումեան Ռուպինա, «Սթալինեան 
ԿՈՒԼԱԿ-էն վերապրող խիզախ եւ հաստատակամ 
մարդ մը` հայրս», անգլերէնի թարգմանող եւ հրա-
տարակիչ` Ռուպինա Մինասեան-Փիրումեան, Լոս 
Անճելոս, 2017 [2018], 257 էջ (խմբագիր, մանկավարժ, 
Հ. Յ. Դ.ի գործիչ Բաղդիկ (Բաղդասար) Մինասեանի 
(1903-1976) յուշերը խորհրդային գրաւման բանակին 
կողմէ Թաւրիզի մէջ իր առեւանգման, Երեւանի մէջ 
հարցաքննութեան, տաժանակիր աշխատանքի դա-
տապարտութեան, 1944-էն 1954 Սիպերիոյ մէջ 
աքսորի մասին, փաստաթուղթեր, լուսանկարներ) 
(անգլերէն): Հեղինակը հատորը նուիրած է իր հօր 
եւ«սթալինեան ԿՈՒԼԱԿ-ի բոլոր զոհերու յիշատակին»:

– «Յառաջ. Միտք եւ արուեստ 1976-1987 – Գրական 
եւ վերլուծական էջեր», պատրաստեց` Արփի Թոթոյ-
եան, խմբագիր` Գրիգոր Պըլտեան, «Սարգիս Խա-
չենց», «Փրինթինֆո» եւ «Անտարես» հրատարակ-
չութիւններու համատեղ հրատարակութիւն, Երեւան, 
2018, 681 էջ (13,3 x 20,7 սմ.) (առաջին ծաղկաքաղը 
Փարիզի «Յառաջ» օրաթերթի ամսական նոյնանուն 
յաւելուածի նիւթերէն): «Գիրքը լոյս է տեսել Գալուստ 
Կիւլպէնկեան հաստատութեան հովանաւորութեամբ» 
եւ նուիրուած է «Յառաջ»ի 52-ամեայ խմբագիր Արփիկ 
Միսաքեանի (1926-2015) յիշատակին:

– Նաշ-Մարշալ Շվոն, «Հայրերի մեղքը – Թուրքերի 
մերժողականութիւնը եւ հայոց ցեղասպանութիւնը», 
թարգմանութիւն անգլերէնէ հայերէն, Ստեփանակերտ, 
2018 (1856-1923 ժամանակաշրջանին Օսմանեան 
կայսրութեան հայոց, յոյներու, ասորիներու եւ ուրիշ 
ազգերու ցեղասպանութեանց մասին): Գիրքը 
հրատարակուած է Արցախի պետական համալսարանի 
գիտական խորհուրդին որոշումով:

– Պալաքեան Գրիգորիս եպս., «Հայ Գողգոթան», 
Ա. եւ Բ. հատորներ` մէկ կողքի տակ, հայերէնէ թարգ-
մանեց Հրաչ Պետրոսեան, վերահրատարակութիւն, 
հրատարակիչ` Կովկասեան գրութիւններու շրջանակ, 
Լա Ֆորթէ-սու-Ժուար, Իլ տը Ֆրանսի նահանգ 
(Ֆրանսա), 630 էջ (16,5 x 22,5 սմ.) (ֆրանսերէն):

– Պետրոսեան Աշոտ Ա., «Սփիւռքահայ մար-
զիչներից մինչեւ «Սասնայ Ծռեր» », «ՎՄՎ-պրինտ» 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2018, 216 էջ (14,5 x 20,4 
սմ.) (Արցախեան ազատամարտին սփիւռքահայ կա-
մաւորներու մասնակցութիւնը, անոնց անուանա-
ցանկը, Ժիրայր Սեֆիլեանի ու անոր նախաձեռնու-
թեամբ գոյառած խմբաւորումներու մարտական եւ 
քաղաքական գործունէութիւնը 1990-ականներու 
սկիզբէն մինչեւ այսօր, գունաւոր լուսանկարներ): 
Գիրքը լոյս տեսած է Տ. Աթանաս վրդ. Մովսիսեանի 
օրհնութեամբ եւ «նուիրւում է Արթուր Սարգսեանի 
(Հաց բերող) եւ Արայիկ Խանդոյեանի (Միայնակ գայլ) 

սուրբ յիշատակին»:
– Պըլտեան Գրիգոր, «Ֆրանսահայ գրականութիւն 

1922-1972 – Նոյնէն այլը», թարգմանութիւն ֆրան-
սերէնէ` Արփի Թոթոյեան, վերաշարադրանք` Գրիգոր 
Պըլտեան, «Սարգիս Խաչենց», «Փրինթինֆո» եւ 
«Անտարես» հրատարակչութիւններու համատեղ 
հրատարակութիւն, Երեւան, 2017, 895 էջ (13,3 x 21 
սմ.) (ֆրանսահայ յիսնամեայ գրականութեան փիլիսո-
փայութիւնը): «Լոյս է տեսել մասնակցութեամբ Հա-
մազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան»:

– Սահակեան Լուսինէ, «Համշէնը հայկական 
ձեռագրերում», Երեւանի պետական համալսարանի 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2019, 332 էջ շարադրանք 
+ 124 էջ գունաւոր լուսանկարներու ներդիրներ (17 x 
24 սմ.) (յապաւումներու եւ օգտագործուած աղբիւր-
ներու ու գրականութեան ցանկեր): Հատորը հրա-
տարակութեան երաշխաւորած է Ե. Պ. Հ.ի գիտական 
խորհուրդը, հեղինակը զայն նուիրած է իր ծնողներուն` 
Սուրէն Սահակեանի եւ Սոնա Գասպարեանի պայծառ 
յիշատակին:

– Սուճեան Թալին, «Հայերը արդի Թուրքիոյ մէջ. 
յետեղեռնեան հասարակութիւնը, քաղաքականութիւնը 
եւ պատմութիւնը», անգլերէնէ թարգմանեց Այշէ 
Կիւնայսու, խմբագիր` Արթուն Կեպենլիօղլու, «Արաս» 
հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 2018, 352 էջ (15 x 21 
սմ.) (թրքերէն):

– Տէրլուղեան Կէորկիյ, «Հայաստանի ելքը յետ-
խորհրդային վերանորոգութենէն. հնարաւորութեանց 
վերլուծումը», հրատարակիչ` «Տմիթրի Փոժարսքի» 
համալսարան, Մոսկուա, 2017, 272 էջ (Ա-5) (Հայաս-
տանի պետութեան յետխորհրդային շրջանի պատ-
մութեան հասարակագիտական հետազօտութիւնը) 
(էջ 1-166-ը` ռուսերէն, «Յաւելուած»ը` էջ 167-262-ը` 
հայերէն): «Հրատարակութեան եւ տպագրութեան 
պատրաստուած է «Տմիթրի Փոժարսքի» համալսա-
րանի գիտական խորհուրդին որոշումով»:

– Փեթի Սիւզըն Փոլ, «Հայ լեգէոնականները – 
Զոհողութիւնն ու դաւաճանութիւնը առաջին համաշ-
խարհային պատերազմին», I. B. Tauris & Co. Ltd. 
հրատարակչութիւն, Լոնտոն– Նիւ Եորք, 2018, 304 էջ 
(15,6 x 23,4 սմ.) (անուանացանկ, 165 սեւ-ճերմակ 
լուսանկար) (անգլերէն):

– Քասունի Երուանդ Հ., « «Այաշի բանտը» – Տոքթ. 
Աւետիս Նագգաշեան եւ մահապարտ աքսորեալները», 
հեղինակային հրատարակութիւն, տպարան «Տիզայն 
Քեստենեան», Պէյրութ, 2018, 400 էջ (17 x 24 սմ.) 
(Այաշ աքսորուած պոլսահայ բժիշկ Աւետիս Նագ-
գաշեանի յուշերը տարագրութենէն, անոր կենսագրու-
թիւնը, գրական ժառանգութիւնը, անգլերէն եւ արա-
բերէն ամփոփումներ, օգտագործուած աղբիւրներու 
ցանկ, յիշատակուող անձերու, վայրերու եւ դէպքերու 
մասին 230 էջ հանրագիտարանային բնոյթի ծանօ-
թագրութիւններ, Երուանդ Քասունիի կենսագրութիւնը 
եւ գիտական-հրապարակագրական հրատարակու-
թիւններու ցանկը):
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Ðñ³Å»ßï ³éÇÝù Ù»°ñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ¿Ý... áñ 
Ù»½ å³Ñ ÙÁ ÷áË³¹ñ»óÇÝ '»ñ³½³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ, 
Ù»°ñ ÑÇÝ ³åñáõÙÝ»ñáõÝ... áõ §Ú³é³ç Ü³Ñ³-
ï³Ï¦áí Ñ»é³ó³Ýù ³Û¹ ³Ýáõß ÙÇç³í³Ûñ¿Ý, 
áñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ, ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ ï³Ï³õÇÝ 
í³°é ÏÁ ÙÝ³Û Ù»ñ ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç, Ù»½Ç ³ÛÝ 
å³ïñ³ÝùÁ ï³Éáí Ã¿ª ¹»é »ñ¿°Ï ¿ñ ³Û¹ 
µáÉáñÁ, ÙÇÝã µáÉáñÇ¯Ý ³É ³Ýáõß å³ïÏ»ñÝ»ñÁ 
ÏÁ ë³ÑÇÝ Ù»ñ áõÕ»ÕÇÝ Å³å³õ¿ÝÇÝ íñ³Û¿Ý, 
³Û¹ ûñ»ñÁ í»ñ³Ïáã»Éáí...£

ÎÁ Ñ³ëÝÇÝù Ù»ñ µ³Ý³Ï³ï»ÕÇÝ áõ ÏÁ 
ëÏëÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõñçå³ñÇÝª Çï»ë Ñ»ï³-
ùըñùÇñ ÅáÕáíñ¹»³Ý, áñ ³õ»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ ÏÁ 
Ëï³Ý³Ý Ù»ñ ßáõñçµáÉáñÁ: ÎÁ ëÏëÇ ½³Ý³½³Ý 
Ù»Í³Ñ³ñáõëïÝ»ñáõÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁª Ù»½° 
ÑÇõñ³ëÇñ»Éáõ. Ï'áõ½»Ý ½Çñ³ñ ·»ñ³½³Ýó»É 
ÑÇõñ³ëÇñáõÃ»³Ùµ, Ýá°ÛÝÇëÏ ÏÁ ëÏëÇÝ ÏéáõÇÉ 
Çñ³ñáõ Ñ»ï, áñå¿ë½Ç Ý³Ë³å³ïáõáõÃÇõÝÁ 
Çñ»Ýó ïñáõÇ... µ³Ûóª Ù»ñ Ñ»é³ï»°ë »õ ÷áñ-
Ó³éáõ Ñ³½³ñ³å»ïÁ ÏÁ Ù»ñÅ¿ µáÉáñÇÝ ³É 
³é³ç³ñÏÝ»ñÁ, áñå¿ë½Ç ·ÅïáõÃ»³Ý ¹áõé 
ãµ³Ý³Û »õ ÙÇ³ÛÝ µ³Ý³Ï³ï»ÕÇÇÝ íñ³Û - »ñÏáõ 
ûñáõ³Ý Ëáñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ - ÕñÏáõ³Í ù³ÝÇ ÙÁ 
áãË³ñÝ»ñ Ï'ÁÝ¹áõÝÇ µáÉáñÇÝ ÙÇ³ó»³É Ñ³õ³-
ÝáõÃ»³Ùµ »õ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ, ÝáÛÝå¿ëª 
åïáõÕÝ áõ Ñ³óÁ... áñáÝù ÏÁ ëÏëÇÝ Ñ³ëÝÇÉ 
³é³ïûñ¿Ý...:

ÎÁ å³ïñ³ëïáõÇÝ û×³ËÝ»ñÁ: ²Ù¿Ý ÇÝã 
Ï³ñ·Ç ÏÁ ¹ñáõÇ... »õ Ù»Ýù ¹³ñÓ»³É ÏÁ ëÏëÇÝù 
½³Ý³½³Ý Ù³ñ½³ÝùÝ»ñáí, µáõñ·»ñáí »õ 
Ë³Õ»ñáí ½áõ³ñ×³óÝ»É Ù»ñ ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñÁ, 
áñáÝù Ù»Í³å¿ë ·á¯Ñ ÏÁ ÙÝ³Ý Ù»½Ù¿£ ÆñÇÏáõ³Ý 
Ë³ñáÛÏÇÝ ßáõñçÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõñçå³ñÇ á·»-
õáñáõÃÇõÝÁ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝÇ ÙÇÝã»õ 
Ï¿ë·Çß»ñ£ Ú³çáñ¹ ³é³õûï Ï³ÝáõË ¹¿åÇ Íáí 
ÏÁ ëáõñ³Ýù: Ìáíáõ Éá·³Ýù¿Ý Û»ïáÛ, »ñµ ³ñ»õÇ 
³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ Ù»ñ ³ãù»ñÁ ËïÕ-
ï³óÝ»É ÏÁ ëÏëÇÝ, Ï³ÝáÝ³õáñ »õ Ñ³Ù³ã³÷ 
»ñ·»óáÕáõÃ»³Ùµ Ï'»ñ·»Ýù §²é³õûï ÈáõëáÛ¦ 
»õ ³å³ª §Ð³¯Ûñ Ø»¯ñ¦Á, áñáõÝ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ 
Ù»Í³å¿ë ÏÁ Ý»ñ·áñÍ¿ ÏÕ½»óÇÝ»ñáõÝ Ñá·ÇÝ»-
ñ¿Ý íñ³Û...: Î'³éÝ»Ýù Ù»°ñ å³ïñ³ëï³Í Ñ³-
Ù»ëï Ý³Ë³×³ßÇÝª Ã¿Û-ÓÇÃ³åïáõÕ-Ñ³ó£ 
Ø»Ýù, Ñ³Ù»ëïáõÃ»³Ùµ Ù»ñÅ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ 
Ù»½ ëå³ë³ñÏ»Éáõ ÏÕ½»óÇÝ»ñáõÝ ³é³ç³ñÏÁ, 
Çñ»Ýó »õë ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ýù Ù»ñ å³ïñ³ëï³Í 
Ã¿Û¿Ý, áñå¿ë½Ç Ù»½Ç ë»Õ³Ý³ÏÇó ÁÉÉ³Ý£ 
Þ³ï»ñ Ñ³×áÛùáí ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ù»ñ Ñ³Ù»ëï 
Ý³Ë³×³ßÇÝ, Ï³ï³ÏÝ»ñáí »õ ½áõ³ñ×³Ëû-
ëáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù»Ùáõ³Í£ ²Û¹ å³ÑÁ »õë ³ÝÙá-
é³Ý³ÉÇ ÏÁ ÙÝ³Û µáÉáñÇë ³É ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç: 
²Û¹ å³ÑáõÝ Ï'ÇÙ³Ý³Ýù ·ÁÝ³ÉÁóÇÝ»ñáõÝ åÇ-
ï³Ïáõ³Í Ù³Ï¹ÇñÁª §Ñá°í-Ïá°í-Íá°í¦: ²ÛëÇÝùÝ, 
ÏÕ½ÇÝ ÙÇßï Ñáí áõÝÇ, ÇëÏ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ Ïáí»ñ 
»Ý »õ ßáõñçÝ ³É Íáíáí å³ï³Í ¿...£ Ø»½Ç 
Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ß³¯ï ÑÇõñ³ë¿ñ, Ù³ñ-
¹³ë¿¯ñ, Ù³ñ¹³Ùû¯ï ³½·³ÛÇÝÝ»ñ ¿ÇÝ, áñáÝó 
³ëåÝç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝÁ ÉÇáõÉÇ 
í³Û»É»óÇÝù ³Û¹ ãáñë ûñ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ:

äïáÛï »õ ³ñß³õ³Ýù »õ ïáÕ³Ýóù Çñ³ñáõ 
ÏÁ Û³çáñ¹»Ý »õ Ù»Ýù Ï¿ëûñáõ³Ý Ùûï Ûá·Ý³Í 
ÏÁ ¹³éÝ³Ýù µ³Ý³Ï³ï»Õ, áõñ ³ñ¹¿Ý áãË³ñ-
Ý»ñÁ ÙáñÃáõ³Í, ÷³Ûï¿ ÓáÕ»ñáõÝ ³Ýóáõ³Í, 

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ Ïñ³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û »ñÏ³ñ³Í ÏÁ ¹³éÝ³Ý ï»õ³-
å¿ë...: Êáñáí³ÍÇÝ û¹Á ï³ñ³Íáõ³Í µáõñáõÙ-
Ý³õ¿ï ×¿Ý×¿ñÁ Ù»ñ ³ËáñÅ³ÏÝ»ñÁ ³é³õ»É ÏÁ 
ùñùñ¿...£ ²ÝûÃÇ »Ýù áõ ëáí³Í ·³ÛÉ»ñáõ å¿ë ÏÁ 
Ý»ñïáõÇÝù Ù»½Ç Ññ³Ùóáõ³Í µ³ÅÇÝÝ»ñáõÝ 
íñ³Ý, áñáõÝ ùáí Ï'áõ½»Ý Ù»½Ç Ù³ïñáõ³Ï»É 
ù³Õóñ ·ÇÝÇ, µ³Ûó Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ 
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ÏÁ Ù»ñÅ¿£ ²Û¹ å³ïáõ³Ï³Ý 
Ëáñáí³Í¿Ý É³°õ ÙÁ Ïßï³Ý³É¿ Û»ïáÛ, ÏÁ µ»ñ»Ý 
³é³¯ï åïáõÕÝ»ñª ËÝÓáñ, ï³ÝÓ »õ Ý³ñÇÝç, 
áñÁ ÷³éùÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ ³Ù¿ÝáõÝ£

Ö³ß¿Ý Û»ïáÛ ÙÇÝã»õ Å³ÙÁ »ñ»ù Ñ³Ý·Çëï 
Ï'ÁÝ»Ýù íñ³ÝÝ»ñáõÝ ï³Ï »õ ³å³ Ï³½¹áõñ-
õ³Í áïùÇ Ï'»ÉÉ»Ýù Ë³Õ³Éáõ, å³ñ»Éáõ, ½áõ³ñ-
×³Ý³Éáõ »õ ½áõ³ñ×³óÝ»Éáõ: ´áÉá¯ñë ³É, Ï³ñ-
Í»ë »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ Ùï»ñÇÙÝ»ñ »õ Ï³Ù 
³½·³Ï³ÝÝ»ñ ÁÉÉ³ÛÇÝù£ ²Ù¿ÝáõÝ Ñ»ï ³ÝÏ»ÕÍ, 
³Ù¿ÝáõÝ Ñ»ï ëñïµ³°ó áõ Ùï»ñÇÙ, ³é³Ýó 
ù³ßáõ»Éáõ, ÏÁ ù³ß»Ýù ½³ÝáÝù Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ 
Ù»ñ å³ñ»ñáõÝ, Ë³Õ»ñáõÝ áõ ½áõ³ñ×áõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ. ÊÝ¹áõ°ù, áõñ³ËáõÃÇõ°Ý, ³ÕÙáõÏ-³Õ³-
Õ³Ï ³Ù¿Ý ¹Ç£ ØÇç³í³ÛñÁ ï³ñµ»ñ Ï»³Ýù ¿ 
½·»ó³Í. ÏÕ½»óÇÝ»ñáõÝ ï³ñ»·ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç 
³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó å³ï³Ñ³ñ ÙÁ, áñ Çñ»Ýó Ñ³-
Ù³Ïñ³ÝùÁ ÝáÛÝå¿ë Çñ»Ýó ëñï»ñÁ ÏÁ Ï³å¿ 
Ù»½Ç. ã»Ý áõ½»ñ µ³ÅÝáõÇÉ Ù»½Ù¿ »ñµ»°ù£ 
ÆñÇÏáõ³Ý Ùûï ¹³ñÓ»³É Íáíáõ ³ñß³õ³Ýù »õ 
åïáÛï, ³å³ª µ³Ý³Ï³ï»Õ, áõñ ÇñÇÏáõ³Ý 
Ñ³Ù»ëï ÁÝÃñÇùÇÝ ßáõñç Ù»½Ç Ñ»ï »Ý. ÏÕ½»-
óÇÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñ ÏÁ ËÙ»Ý Ã¿ÛÝ áõ Ï³ÃÁ, ÓÇÃ³-
åըïáõÕÝ áõ å³ÝÇñÁ ÏÁ Ñ³Ùï»ë»Ý, ÝáÛÝå¿ëª 
Ù»°ñ Ñ³ó»ñÁ...£

ºñ·Á... Ñ³¯Û »ñ·Á... Ù»É³Ù³ÕÓáï áõ ³Ýáõß 
ÏÁ ÃéÃé³Û Ù»ñ Ù»Ý»ñ·ÇãÝ»ñáõÝ ßñÃÝ»ñ¿Ý, ÏÁ 
Ûáõ½¿° Ñá·ÇÝ»ñÁ, Ù»½ ÏÁ ÷áË³¹ñ¿ ¹¿åÇ 
³ÝÍ³ÝûÃ, µ³Ûó ÙÇßï Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ ËûëáÕ 
²ñ³ñ³ïÁ »õ ²ñ³ñ³ï»³Ý ¹³ßïÝ áõ É»é-
Ý»ñÁ..., Ñ³°Û ÑáíÇïÝ»ñÝ áõ çáõñ»ñÁ, ³Û·ÇÝ»ñÝ 
áõ ³ñï»ñÁ, áñáÝù Ñá·Ç ³é³Í, Ñ³°Û »ñ·ÇÝ 
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ Ï»Ý¹³Ý³Ý³Ýª å³ïñ³Ýù¿Ý 
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³éÝ³Éáõ ³ëïÇ×³Ý...£ ä³Ñ 
ÙÁ µáÉáñë ÏÁ ÙáéÝ³Ýù Ã¿ ÏÁ ·ïÝáõÇÝù ¶ÁÝ³ÉÁ 
ÏÕ½ÇÝ. [ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù ·ïÝáõÇÉ]ª Ð³Û³ëï³ÝÇÝ 
ÍáóÁ, Ù»ñ Çñ³Ï³Ý³ó³Í »ñ³½Ý»ñáõÝ Ï»¹ñáÝÁ 
Ð³Û³ëï³Ý, Ø³ëÇëÝ»ñáõÝ ëïáñáïÁ Ï³Ù 
¶»Õ³Ù³Û ÌáíáõÝ ³÷Á... Ù»½ ³éÇÝùÝ³Í-÷á-
Ë³¹ñ³Í »Ý µ³ñ»Ñá·Ç å³ñÇÏÝ»¯ñÁ...£

§Ðá¯í ³ñ¿°ù, ê³ñ»ñ ×³Ý, Ñá¯í ³ñ¿ù, ÇÙ 
ï³ñïÇë... ¹³ñÙ³Ý ³ñ¿°ù...¦Á ÏÁ Ëéáí¿ Ñá-
·ÇÝ»ñÁ, ÇëÏ §ÌÇÍ»éÝ³¯Ï¦Ý áõ §Ð³Û³ëï³ÝÁ¦,... 
§Ø³¯Ûñ ²ñ³ùëÇ¦Ý áõ §ÎéáõÝÏ¦Á »ñµ Ï'»ñ·áõÇÝª 
µ³Å³ÏÁ Ûáñ¹³Í ¿. Ïáõ É³Ý ³Ù¿ÝùÁ£ Î'³ñ-
ï³ë³Ý»Ù, §êáõñµ ú×³ËÝ¦ áõ §Î³ñûïÇ Ü³-
Ù³ÏÁ¦. Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝ »õ Ñáõññ³¯ »õÝ.: 
§Ø»ñ Ð³Ûñ»ÝÇù¦áí ÏÁ ÷³Ï»Ýù... »õ Ñ³Ý·Çëï 
ÏÁ ÷Ýïé»Ýù ùáõÝÇÝ Ù¿ç...:

ì»ñçÇÝ ûñÝ ³É Ý³Ëáñ¹ ûñáõ³Ý å¿ë Ëá-
ñáí³Íáí »õ Ñ³Ù»Õ åïáõÕÝ»ñáí áõñ³Ëáõ-
Ã»³Ùµ ³ÝóÁÝ»É¿ »ïù, ³é³õûï Ï³ÝáõË Ññ³-
Å»ßï Ï'³éÝ»Ýù ÏÕ½ÇÇÝ ÑÇõñ³ë¿ñ »õ ³½ÝÇõ 
Ñ³ÛáõÃ»Ý¿Ý »õ µáÉá¯ñ µÝ³ÏÇãÝ»ñ¿Ý »õ Ë³Ý-
¹³í³é áõ ÅåïáõÝ §ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-Ñáõéé³¯¦, 
§ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-Ñáõéé³¯¦, §ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-ÑÇ°÷-
Ñáõéé³¯¦ »ñ»ù ³Ý·³Ù ÃÝ¹³óÝ»É¿ Û»ïáÛ ÏÁ 
Ý»ïáõÇÝù Ý³õÁ áñ ÏÁ ëáõÉ¿ »õ Ù»Ýù 'Ú³é³ç 

Ü³Ñ³ï³Ï'áí ×³Ù÷³Û Ï'ÇÛÝ³Ýù£
ÌáíÁ ã³÷³½³°Ýó ³É»ÏáÍ ¿, µ³Ûóª Ù»ñ 

ëÇñï»ñÁ ¹áÛ½Ý í³Ë ã»Ý ½·³ñ, Ã¿»õ Ý³õáõÝ 
ÅáÕáíáõñ¹Á ³ñóáõÝùÁ ³ãù»ñáõÝ ÙÕÓ³õ³ÝçÇ 
Å³Ù»ñ Ï'³åñÇ: ²ÝáÝóÙ¿ Ù³ë ÙÁ, Ëñ³Ëáõë-
õ³Í Ù»ñ Û³ËáõéÝ ÁÝÃ³óù¿Ý, ëÇñï Ï'³éÝ¿ »õ 
ÏÁ ÙÝ³Û Ù»ñ ÙûïÁ, ÇÝù½ÇÝùÝÇÝ ³Ýí³Ë 
Ó»õ³óÝ»Éáí...£ Ü³õÁ ÍáíáõÝ íñ³Û ï³ß»ÕÇ å¿ë 
ï³ï³Ý»Éáí, ³Ù¿Ý í³ÛñÏ»³Ý ³Ý¹áõÝ¹ÇÝ Íá-
óÁ ÁÝÏÕÙ»Éáõ íï³Ý·ÇÝ »ÝÃ³Ï³Û ¿...: Î¿ëûñ¿Ý 
»ïùÁ å³ñ³ÝÁ ÏÁ Ý»ïáõÇ êÇñù»×ÇÇ Ï³ÙáõñçÁ, 
Ù»½Ç ³å³Ñáí Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï Ñ³ëóÝ»Éáí...£

Ø»Ýù ¹áõñë ÏÁ Ý»ïáõÇÝù, »ñµ µáÉáñ Åá-
Õáíáõñ¹Á å³ñåáõ³Í ¿ ³ñ¹¿Ý »õ Ï'áõÕÕáõÇÝù 
»ñÏ³ÃáõÕÇÇ Ï³Û³ñ³ÝÁ, Ï'³éÝ»Ýù ß³·»Ï³é-
ùÁ, Ñ³×»ÉÇ åïïáÛï¿ ¹³ñÓáÕ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ 
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ïáõÝª ê. öñÏÇã áñµ³Ýáó 
ÏÁ ¹³éÝ³Ýù£ ²Ù¿Ý áù Çñ Ñ³·áõëïÝ»ñÝ áõ 
å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ ÏÁ Ù³ùñ¿, Ï³ñ·Ç ÏÁ ¹Ý¿, ÏÁ 
ï»Õ³õáñ¿, ÏÁ Éáõ³óáõÇÝù áõ ÏÁ ÙïÝ»Ýù 
×³ß³ñ³Ý, áõñ Ï³ñ·Ý áõ Ï³ÝáÝÁ µ³ó³Ó³Ï 
Ï'ÇßË»Ý, ÉéáõÃÇõÝÁ å³ñï³õáñÇ°ã ¿, ßßáõÏ 
ãÏ³Û, Ùáéó³Í »Ýù Ý³Ëáñ¹ ·Çß»ñÝ»ñáõÝ ë³Ý-
Ó³ñÓ³Ï ³½³ïáõÃÇõÝÁ: ²Ù¿Ý ÇÝã Çñ Ý³ËÏÇÝ 
ÑáõÝÇÝ Ùï³Í ¿. Ã¿ÛÝ áõ ÓÇÃ³åïáõÕÁ ¹³ñÓ»³É 
ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ»Ý Ù»½...£ ÀÝÃñÇù¿Ý »ïù, ÏÁ µ³ñÓ-
ñ³Ý³Ýù ÝÝç³ñ³Ý: ´³ó³é³å¿ë ³Û¹ ûñ, ù³ÝÇ 
áñ ã³÷³½³Ýó Ûá·Ý³Í »Ýù, Ñ³Ý·ÇëïÇ å¿ïù 
áõÝÇÝù... å³ñï³ë³Í Ù³ñÙÝáí ÏÁ Ý»ïáõÇÝù 
³ÝÏáÕÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç »õ ÏÁ ùÝ³Ý³Ýù Ëáñáõ¯ÝÏ 
ùáõÝáí, Ï'ÇÛÝ³Ýù »ñ³½Ý»ñáõÝ ³ßË³ñÑÁ, ÏÁ 
÷áË³¹ñáõÇÝù Ù»ñ Ý³Ëáñ¹ ûñ»ñáõÝ ³åñ³Í 
Ññ×áõ³ÉÇ Ï»³ÝùÇÝ »ñ³½³¯ÛÇÝ Ù³ëÁ...£ 
Î³ñÍ»ë Ã¿ ¹³ñÓ»³É Ñá°Ýª ¶Ý³ÉÁ ÷áË³¹ñáõ³Í 
ÁÉÉ³Ýù... Ýá°ÛÝ ÙÇç³í³ÛñÝ áõ ³ÝÓ»ñÁ Ù»½Ç° 
å³ß³ñ³Í...:

ÎáãÝ³ÏÁ ëáíáñ³Ï³Ý Å³ÙáõÝ ÏÁ ÑÝã¿, 
Ñ³ñáõ³Í»Éáí Ù»ñ áõÕ»ÕÝ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ, »õ 
Ù»Ýù ¹³ñÓ»³Éª Ýá°ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³é³ç ÏÁ 
·ïÝáõÇÝù, ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ý³å³-
½ûñ»³Û Ï»³ÝùÁ...£ ¸³ë»¯ñ-Ù³ñ½³¯Ýù-Ý³Ë³-
×³ß-×³°ß-ÁÝÃñÇù-Ë³Õ»ñ-åïáÛïÝ»ñ, áñáÝù 
»ñµ»ù ·áÑ³óáõÙ åÇïÇ ãï³Ýª ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí 
¶Ý³ÉÁÇÝ ³½³ï, ë³ÝÓ³ñÓ³Ï »éáõ½»éÇÝ í³-
Û»ÉùÁ, ³Û¹ª Ñ³½³ñáõÙ¿Ï ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³Ýáõß 
Ï»³ÝùÁ, áñ Ù»½Ç [Ñ³Ù³ñ] áõñÇß ³ßË³ñÑ ÙÁÝ 
¿ñ, Çñ³å¿°ë ³åñáõ³Í µ³¯Ûóª »ñ³½³ÛÇÝ...£

²Ù³éáõ³Ý ï³ùÁ íñ³Û ÏÁ Ñ³ëÝÇ... Ù»Ýù 
³Ù¿Ý ûñ Íáí Ï'»ñÃ³Ýù Ù»ñ áõëáõóÇãÝ»ñáí 
ÙÇ³ëÇÝ »õ ÑÇ³Ý³ÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»Ýù Ù»°Ýù Ù»°½Ç... Ûá·Ý³Í áõ ã³ñ³ã³ñ 
³ÝûÃ»ó³Í áñµ³Ýáó ÏÁ ¹³éÝ³Ýù »õ áëåÇÝ 
³åáõñÁ ÏÁ ¹·³É»Ýù å³ï»ñ³½ÙÇ°Ï »õ Û³ñÓ³-
ÏáÕ Ï³ï³ÕÇ ·ñáÑÝ»ñáí£ Î'áõï»°Ýù, ³õ»ÉÇ 
×Ç°ßïÁ ÏÁ É³÷»Ýù Ù»ñ åÝ³ÏÝ»ñáõÝ Ù¿ç ¹ñáõ³Í 
Ù»ñ µ³ÅÇÝÁ, ÝáÛÝÇëÏ ³Ýáñ »é³å³ïÇÏÝ 
³Ý·³Ù É³÷»Éáõ å³ïñ³°ëï, Ù»¯Í ³ËáñÅ³-
Ïáí: ´³Ûóª Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ÝáÛÝÇëÏ ¹·³É ÙÁ ³õ»ÉÇ 
áõÝ»Ý³É ûñ¿ÝùÇÝ ³é³ç£ î»ÕÇ Ïáõ ï³Û Ù»ñ 
·³ÛÉÇ ³ËáñÅ³ÏÁ. ÏÁ ·áÑ³Ý³Ýù Ç¯Ýã áñ 
³Ùµ³ñ»óÇÝù, Ç¯Ýã áñ Ïñó³Ýù É»óÝ»É Ù»ñ ëï³-
ÙáùëÝ»ñÁ£
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Համերգ 
Բարսեղ Թումանեան - 60

• 03/12/2018 19:00
• Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
• Օփերա, Մաշտոց 46,  (+374 10) 

545 742
• 2000 - 10000 դրամ
Համերգ՝ նուիրուած Բարսեղ Թու-

մանեանի 60ամեակին,  Նուագապետ՝ 
Էդուարդ Թոփչեան

Հող եւ Հայկ Կարոյի Կարապետ-
եան

• 06/12/2018 21:30
• Calumet Ethnic Lounge Bar
• Պուշկին 56ա , Հեռ. (+375) 99 881 173
• 1000 դրամ

Ա. Աղաճանեան, Հ. Երկանեան 
եւ «Տաղարան» համոյթ

• 08/12/2018 19:00
• Կոմիտասի անուան կամերային 

երաժշտութեան տուն
• Իսահակեան 1,  (+374 10) 586 040
• 1000 դրամ
Հնագոյն երաժշտութեան «Տաղա-

րան» համոյթի (գեղարուեստական ղե-
կավար եւ նուագապետ` ՀՀ մշակոյթի 
վաստակաւոր գործիչ Սեդրակ Երկան-
եան) եւ երիտասարդ կատարողներու 

համերգը: 
Մենակատարներ`
Անդրանիկ Աղաճանեան /թաւջութակ/,  

Հենրի Երկանեան /թաւջութակ/, Արմէն 
Աղաճանեան /դաշնամուր/,

Սեդրակ Երկանեան /դաշնամուր/
Ծրագիրին մէջ` Վիվալտի, Չայկո-

վսկի, Փոփեր, Պրամս, Ֆորէ

Ցուցահանդէս
Ձմեռային հեքիաթ

• 05/12/2018 11:00
• Երեւանի պատմութեան թանգարան
• Արգիշտի 1, +(374 10) 568 109
• Մուտքը ազատ է 
Ցուցահանդէսին կը մասնակցին 28 

տիկնիկագործներ, ներկայացուած են 
100է աւելի աշխատանքներ, որոնք 
պատրաստուած են տարբեր նիւթերէ, 
բայց բոլորն ալ մեծ սիրով:

Պալէ
Սպարտակ

• 09/12/2018 19:00
• Ա.Սպենդիարեանի անուան օփե-

րայի եւ պալէի ազգային ակադեմական 
թատրոն

• Թումանեան 54,  (+374 10) 586 311, 
520 241

• 2000 – 15000 դրամ
Արամ Խաչատրեան Պալէ` 3 գործո-

ղութեամբ
Նուագապետ՝ Աթանէս Առաքելեան, 

Բեմադրիչ՝ Եուրի Կրիկորովիչ /ԽՍՀՄ 
ժող. արտիստ/, Նկարիչ՝ Սիմոն Վիրսա-
լաձէ /ԽՍՀՄ ժող. նկարիչ/, Պալէի 
խումբի ղեկավար՝ Արմէն Գրիգորեան /
ՀՀ արուեստի վաստ. գործիչ/, Թատ-
րոնի գլխաւոր պալէտավար՝ Վիլէն Գա-

լըստեան /ՀՀ ժող. արտիստ/,  Թատրոնի 
գեղարուեստական ղեկավար՝ Կոնստա-
նթին Օրբելեան /ՌԴ վաստ. արտիստ/

Փառատօն
Պատրաստուում ենք Սանթա-

ների վազքին

• 04/12/2018 20:00
• Երեւան
• Մուտքը ազատ է
Բոլոր սկսնակ վազորդները կը հրա-

ւիրենք մասնակցելու այս հանդիպումին, 
որ տեղի կ'ունենայ Երեքշաբթի, 4 
Դեկտեմբերին՝ ժամը 20:00ին: Հանդի-
պումին փորձառու վազորդներ՝ Վա-
հագնը եւ Վահէն կը խօսին, թէ ի՛նչպէս 
պէտք է մարզուիլ ձմրան: Պատրաս-
տըւում ենք Սանթաների վազքին: Պիտի 
հանդիպինք My Lunch սրճարանին մէջ 
(Վ. Սարգսեան 26/3): Կը սպասենք 
ձեզի: 

Christmas Fest

• 08/12/2018 11:00
• Անի Փլազա հիւրանոց
• Սայաթ-Նովայի պող., 19, Հեռ.՝ 

(+37410) 58 95 00
• Մուտքը ազատ է
Սիրով կը հրաւիրենք ձեզ Սուրբ 

ծննդեան եւ Ամանորին նուիրուած մի-
ջոցառումին, ուր կրնաք գտնել Ամանորի 
որեւէ իւրօրինակ նուէր: Դեկտեմբեր 8ին 
Անի Փլազա հիւրանոց. ուր տեղի 
կ'ունենայ հայ նրբաճաշակ վարպետնե-
րու ձեռքի աշխատանքներու, զանազան 
ընկերութիւններու, ապրանքանիշերու 
ցուցադրութիւն-վաճառք:

Դուք կը համտեսէք տարբեր երկիր-
ներու համեղ ուտեստները, կը վայելէք 
կենդանի երաժշտութիւն եւ կը մասնակ-
ցիք վիճակահանութեան:
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Նորոգ հանգուցեալ Հրայր Հովիւեանի եւ Մատլէն Սէօքիւն-
եանի մահուան տխուր առիթներով Տէր եւ Տիկ. Սեդրակ եւ 
Մարալ Տաքեսեան 150,000 լ.ո. կը նուիրեն Վահան Թէքէեան 
Վարժարանի «Հրայր Հովիւեան»ի անուան Կրթանպաստներու 
ֆոնտին:

¸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 ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

¾ç 01

Շրջանային Èáõñ»ñ

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

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 

Փութին Եւ Էրտողան Համաձայնած Են Իտլիպի 
Մէջ Ապառազմականացուած Գօտիի Պարագային 
Ձեռնարկուելիք Քայլերուն Շուրջ. Լաւրով

ՀՀ Նախագահը Հիւրընկալած Է Տեղեկատուական 
Արհեստագիտութիւններու Ոլորտին Մէջ 
Համաշխարհային Ներդրումի Համար ՀՀ 2018ի 
Պետական Մրցանակակիր Ճեյմս Թրուշարտը

ապառազմականացուած գօտի, որ 15-20 քմ կը տարածուի Սուրիոյ 
կառավարական եւ զինուած ընդդիմութեան զօրքերու շփման գիծի երկայնքով։ 
Սակայն Անգարան խնդրած է տալ լրացուցիչ ժամանակ եւ յետաձգել Սուրիոյ 
այդ նահանգին մէջ համատեղ պարեկութիւնը՝ նշելով, որ անկարող է 
անվտանգութեան պայմաններ երաշխաւորել իր կողմէ։

Պուէնոս Այրեսի մէջ հանդիպումին Էրտողան առաջարկած է Իտլիպի շուրջ 
իրավիճակի վերաբերեալ նոր համաժողով գումարել:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան հիւրընկալած է տեղեկատուական արհես-
տագիտութիւններու ոլորտին մէջ համաշխարհային ներդրումի համար Հայաս-
տանի Հանրապետութեան 2018 թուականի պետական մրցանակի արժանա-
ցած «Նեշընլ Ինսթրումենթս» ընկերութեան համահիմնադիր եւ նախագահ 
Ճեյմս Թրուշարտը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղեկատուութեան 
միջոցներու հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ նախագահ 
Սարգսեան շնորհաւորելով Ճեյմս Թրուշարտը ըսած է, որ Հայաստանը մեծ 
տեղ կը յատկացնէ տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու զարգացման 
եւ կրնայ ըլլալ արդիւնաւէտ գործընկեր:

«Հայաստանը հանդիսանում է աշխարհի առաջատար երկրներից մէկը, 
որտեղ մենք կարող ենք զարգացնել նոր գաղափարներ, նոր տեխնոլոգիաներ 
եւ լինել 21րդ դարի կլոպալ զարգացման մասը»,- նշած է Հանրապետութեան 
նախագահը: Ան ըսած է, որ այսօր մեծ ընկերութիւնները կ'երթան դէպի նոր 
ծրագիրներ, ուր ազատութիւն կը տրուի երիտասարդներու նորարարական 
ներուժին, թարմ ու համարձակ գաղափարներուն՝ անոնց տալով հորիզոնական 
գործելու, նորարարութիւններ կատարելու հնարաւորութիւն:

Ճեյմս Թրուշարտը շնորհակալութիւն յայտնած է մրցանակի եւ Հայաստանի 
կողմէ նման գնահատանքի արժանանալուն համար: Ան նշած է, որ Հայաստանը 
ունի մեծ ներուժ բարձր արհեստագիտութիւններու բնագաւառին մէջ, ուր 
կրնան ըլլալ արտահանման իրական հնարաւորութիւններ:

2009 թուականին ՀՀ նախագահի հրամանագիրով հիմնուեցաւ տեղեկատ-
ւական արհեստագիտութիւններու ոլորտին մէջ համաշխարհային ներդրում-
ներու համար ամէնամեայ միջազգային մրցանակ, որ 2018 թուականէն 
վերանուանուած է տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու ոլորտին մէջ 
համաշխարհային ներդրումներու համար Հայաստանի Հանրապետութեան 
պետական մրցանակ:

Ճեյմս Թրուշարտը այս մրցանակի իններորդ դափնեկիրն է: 


