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Նոր Կառավարութեան Կազմաւորումը
Աստիճանաբար Կը Մօտենա՞յ Աւարտին

Այնուամենայնիւ, կը մնայ մէկ խոչընդոտ եւս:
Անկախ Մուսթաքպալ շարժումէն, սիւննի երեսփոխանները կը պահանջեն իրենց ներկայացուցչութիւնը ապահովել նոր կառավարութեան մէջ
առնուազն մէկ նախարարի պաշտօնով: Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի մերժած
է սոյն պահանջը, սակայն Հըզպալլա կուսակց-

ութիւնը շարունակաբար կը պնդէ ընդառաջելու
զայն:

Ռիաշի Հարիրիին Ներկայացուց Լիբանանեան Ուժերու Կողմէ Նախարարական Պաշտօնի Յաւակնող Թեկնածուներու Ցանկը

Տեղեկատուական նախարարի պաշտօնակատար Մըլհեմ Ռիաշի Երկուշաբթի յետմիջօրէին
հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ, ուր նշեց, թէ
վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիին
ներկայացուցած է Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան կողմէ նախարարական պաշտօնի յաւակնող
թեկնածուներու ցանկ մը:
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Շրջանային Èáõñ»ñ

Խաշոկժիի Գործով Իսթամպուլ Ժամանած Է Սէուտական Արաբիոյ
Գլխաւոր Դատախազը
Իսթամպուլի մէջ Սէուտական Արաբիոյ գլխաւոր
հիւպատոսութեան մէջ սպաննուած սէուտացի
ընդդիմադիր լրագրող Ժամալ Խաշոկժիի գործով
Թուրքիա ժամանած է Սէուտական Արաբիոյ
գլխաւոր դատախազը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը,
կը յայտնէ թրքական «Diken» պարբերականը:
Սէուտական Արաբիոյ գլխաւոր դատախազ
Սաուտ ալ Մուաժիպը Իսթամպուլ ժամանած է
մասնակցելու Խաշոկժիի սպանութեան գործի
հետաքննութեան:
Լրագրողի սպանութեան գործով ձերբակալուած
է 18 անձ:
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Նոր կառավարութեան կազմաւորումը աստիճանաբար կը մօտենայ աւարտին՝ դիմագրաւելով եւս
մէկ խոչընդոտ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան
առաջնորդ Սամիր Ժաաժաաի յայտարարութենէն
ետք, ուր վերջինս նշեց, որ իր կուսակցութիւնը եւս
ներկայացուցչութիւն պիտի ունենայ յառաջիկայ
կառավարութեան մէջ:

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

Գումարուեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի
Շրջանակի 61րդ Պատգամաւորական
Ժողովը

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ Կիրակի, 28 Հոկտեմբեր 2018ին, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ:
Աւանդապահական կարգով գումարուող ՌԱԿ
Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը, որուն իրենց մասնակցութիւնը
բերին ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի ութը ակումբներէն եկող թիւով 31 պատգամաւորներ նոյնքան
թիւով ալ փոխ-պատգամաւորներ միասնաբար
քննարկեցին կուսակցութեանս Լիբանանի շրջանակի վերաբերող հարցեր, ճշդեցին յաջորդող
ժամանակաշրջանին վերաբերող ռազմավարութիւնը եւ ընտրեցին Լիբանանի Շրջանային նոր Վարչութիւնը, որ յառաջիկայ երկու տարուայ ընթացքին
պիտի ղեկավարէ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակը:
Ժողովը հանգամանօրէն անդրադարձաւ կուսակցութեանս Լիբանանի շրջանակի գործունէութեան, ինչպէս նաեւ քննարկեց Լիբանանի քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային կացութիւնը:
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Հայաստանը Ապագայի
Դարպասն Է. Արմէն Սարգսեան

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըսեան երէկ աշխատանքային նախաճաշ ունեցած
է Հայաստանի գիտութեան եւ արհեստագիտութիւններու հիմնադրամի (FAST) հոգաբարձուներու
եւ խորհրդատուական խորհուրդներու անդամներուն հետ, որոնց շարքին են առաջատար հայ
գիտնականներ, ճարտարապետներ, ձեռներէցներ
աշխարհի չորս կողմերէն:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են Հայաստանի գիտարուեստական հիմնադրամի գործունէութեան արդիւնաւէտ կազմակերպման վերաբերող հարցերուն շուրջ, քննարկած նախանշուած
նպատակներու իրագործման համար անհրաժեշտ
պայմաններն ու հնարաւորութիւնները:
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Գումարուեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանակի 61րդ Պատգամաւորական Ժողովը
¾ç 01

Ժողովը քննարկեց հայկական պահանջատիրութեան հետ առընչուած խնդիրներ եւ մարտահրաւէրներ:
Հայաստանի վերաբերող օրակարգով ժողովը
անսակարկ զօրակցութիւն յայտնեց հայրենիքի
պետականութեան ու հայրենաբնակ ժողովուրդին
եւ ինչպէս միշտ իր ունեցած բոլոր միջոցները տրամադրութեանը տակ դրաւ հայրենիքի աւելի եւս
զարգացման ու ժողովուրդի կենսամակարդակի
բարելաւմանն նպատակին:
Արցախը կարեւոր տեղ գրաւեց ժողովի քննարկումներուն մէջ: Այս ուղղութեամբ ժողովը որոշեց
միջոց չխնայել Արցախի Հանրապետութեան ու
անոր անկախութեան ճանաչման ի խնդիր աշխատանք տանելու լիբանանեան քաղաքական բեմին վրայ:
Ժողովականները շեշտեցին, որ ՌԱԿ Լիբանանի
շրջանակը հաւատարիմ կուսակցութեան աւանդական ուղեգիծին իր անդամակցութեամբ եւ մամուլով պիտի շարունակէ դրօշակակիրը ըլլալ Մայր
Աթոռ Ս. Էջմիածնին: Բարձր գնահատելով Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան դիրքն ու դերը
ընդհանրապէս սփիւռքի եւ մասնաւորաբար Լիբանանի մէջ, ժողովը որոշեց շարունակել լաւագոյն
յարաբերութեան մէջ ըլլալ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան ու անոր գահակալին հետ,
որուն ազգային եւ միջազգային դերին հանդէպ ՌԱԿ
Լիբանանի շրջանակը ունի բացարձակ յարգանք:
ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի պատգամաւորական
ժողովը լուսարձակի տակ առաւ կուսակցութեան
ներքին կազմակերպչական հարցերը, խորապէս
ուսումնասիրելով օրուայ խնդիրները ու որոշեց
պարտն ու պատշաճը տնօրինել այս ուղղութեամբ:
Ժողովը որոշեց կուսակցութեան ուսանողական
ու երիտասարդական շարժումներու աշխատանքները աշխուժացնել: Այս առնչութեամբ ժողովականները անհրաժեշտ գտան ներկայ ժամանակներուն
եւ պայմաններուն յարմարելով նորահաս սերունդին
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Սիմոն Երեմեան

մօտենալ իրենց իսկ միջոցներով՝ անոնց ջամբելու
ազգային, գաղափարական եւ քաղաքական դաստիարակութիւն:
Լիբանանահայ կեանքը, լիբանանահայ դպրոցն
ու ազգային կառոյցներու իրավիճակը կարեւոր
տեղ գրաւեցին ժողովին օրակարգին վրայ: Թէքէեան Մշակութային Միութեան ու անոր ուղեկից
շարժումներուն աշխոյժ եւ նպատակաուղղուած
գործունէութիւնը ինչպէս նաեւ կուսակցութեան
մամուլը եւս դարձան հիմնական օրակարգի նիւթեր: Լիբանանահայութեան ներկայ մարտահրաւէրները դիմակալելու, կենսունակութիւնը երաշխաւորելու
եւ համայնքի ապագայի նկատմամբ ժողովուրդին
վստահութեան գործօնը ամրապնդելու առումով,
Ռ.Ա.Կ. Շրջանային Պատգամաւորական ժողովը
որդեգրեց շարք մը որոշումներ:
Ժողովը անգամ մը եւս հաստատեց, որ Ռ.Ա.Կ.-ի
քաղաքական գործունէութեան հիմնական առանցքը կը հանդիսանայ լիբանանահայութեան խաղաղ
ու անվտանգ գոյութեան պահպանումը եւ հայապահպանման ու հայ դատին աշխատանքներուն
գործնական հետապնդումը:
Պատգամաւորական ժողովը Ժողովը արձանագրեց նաեւ, որ Ռ.Ա.Կ.-ի Լիբանանի շրջանակի
առաջադրանքն է Լիբանանի անկախութեան պահպանումն ու պետականութեան զօրաւոր հիմերու
վրայ հաստատումը, զորս կ'երաշխաւորեն երկրին
հողային ամբողջականութեան, համայնքային համակեցութեան եւ ապահովութեան պահպանումը,
ինչպէս նաեւ տնտեսական հաւասարակշռուած
բարգաւաճումն ու ընկերային արդար հատուցումը:
Շրջանային Պատգամաւորական ժողովը հաստատեց, թէ Ռ.Ա.Կ.-ը նախանձախնդիր է լիբանանահայ համայնքին միասնականութեան առաւել
ամրապնդման, որպէսզի կարելի ըլլայ միասնական
ճակատով դիմագրաւել համայնքին սպառնացող
բոլոր տեսակի մարտահրաւէրները:
Ռ.Ա.Կ Լիբանանի 61րդ պատգամաւորական
ժողովի մասնակիցները իրենց ամբողջական
հաւատարմութիւնը յայտնեցին աւանդապահական
կարգով ընտրուած ու գործող Ռ.Ա.Կուսակցութեան
Կեդրոնական Վարչութեան: ժողովը նաեւ իր
քաջալերական արտայայտութիւնը ունեցաւ ամէն
տեսակի միաւորման աշխատանքներուն, որոնք
կարելի է կատարել ներկուսակցական խնդիրներուն
լուծում մը գտնելու համար:
Ժողովի աւարտին, Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային 61-րդ Պատգամաւորական ժողովի մասնակից
պատգամաւորները ընտրեցին Ռ.Ա.Կ.Լիբանանի
Սիմոն Երեմեան (30 Հոկտեմբեր 1871, Տրապիզոն - 1936, Միլան), հայ բնագէտ, գրող, բանասէր, Մխիթարեան միաբանութեան անդամներէն
մին։
Ուսանած է իր ծննդավայրին մէջ, ապա Վենետիկի Մխիթարեաններու մօտ: 1895 թուականին
դարձած է միաբանութեան անդամ։ 1899-1905
թուականներուն խմբագրած է «Բազմավէպ»ը, 1901
թուականին՝ «Գեղունի» հանդէսը։ 1896 թուականին
Վենետիկի մէջ հրատարակած է «Նոր կենդանաբանութիւն եւ մարդակազմութիւն: Պատմական եւ
նկարագրական», 1898 թուականին՝ «Տարվինականութիւն կամ տեսակաց եւ մարդուս ծագման խնդիրը», 1901 թուականին՝ «Հայ բժշկարանը» աշխատութիւնները:
Սիմոն
Երեմեան
զանազան
պարբերականներու մէջ յաճախ հանդէս եկած է
«Ատրուշան» կեղծանուամբ։

Շրջանային նոր վարչութեան համա-ատենապետներ, որոնք հանդիսացան ընկերներ Սեւակ Յակոբեան եւ Տոքթ. Աւետիս Տագէսեան: Նորընտիր համա-ատենապետներուն պարտականութիւն տրուեցաւ
յայտարարելու իրենց գլխաւորելիք վարչութեան
կազմը:
Ժողովը որոշեց, որ նորընտիր Շրջանային
վարչութիւնը Ռ.Ա.Կ.-ի Լիբանանի շրջանակը պիտի
ղեկավարէ յառաջիկայ երկու տարիներուն:
ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի 61րդ պատգամաւորական ժողովը ընտրեց նաեւ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Ընդհանուր Պատգամաւորական համաշխարհային ժողովին Լիբանանը
ներկայացնող պատգամաւոր եւ փոխ պատգամաւոր
ընկերները:
Ռ.Ա.Կ.Լիբանանի նորընտիր Շրջանային վարչութիւնը իր ընտրութեան յաջորդ օրը իր առաջին
նիստը գումարեց, մասնակցութեամբ Ռ.Ա.Կ.Լիբանանի
Շրջանային 61րդ Պատգամաւորական ժողովի Օրւան դիւանի ատենապետ Ընկ. Յակոբ Գասարճեանին, որուն ընթացքին ընտրուեցաւ Ռ.Ա.Կ.Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան դիւանի կազմը:

Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնը, որ շրջանակը
պիտի ղեկավարէ յաջորդ երկու տարիներուն, ունի
հետեւեալ կազմը:
Սեւակ Յակոբեան Եւ Տոքթ.Աւետիս Տագէսեան
(համա-ատենապետներ), Միքայէլ Վայէճեան (փոխատենապետ), Վիգէն Թոսունեան (ատենադպիր),
Ճէքի Տէրվիշեան (փոխ-ատենադպիր), Սեդրակ
Քիւրէճեան (գանձապահ), Տոքթ. Վազգէն Ժամկոչեան, Արա Գոյունեան, Գրիգոր Մկըրեան, Գրիգոր
Նազարեան, Արամ Արթինեան, Արմէն Վայէճեան,
Մեթր. Սամուէլ Պասմաճեան (խորհրդականներ):
Օրուայ Դիւան
Ռ.Ա.Կ 61րդ Պատգամաւորական Ժողովի
29 Հոկտեմբեր 2018

Աշխատութիւններ

Ուշագրաւ է «Պատկերազարդ բառգիրք գործնական գիտութեանց» (1900) աշխատութիւն-հանրագիտարանը։ Հրատարակած է գեղարուեստական
ստեղծագործութիւններ՝ «Տուրկին» (1903), «Տագնապը» (1904) վիպակները, «Անէծք» (1903), «Սաթենիկ» (1904), «Ուխտը» (1905) ողբերգութիւնները,
արձակ բանաստեղծութիւններ, յուշեր։ Լոյս ընծայած է գրականագիտական ուսումնասիրութիւններ՝
«Կենսագրութիւն Ղեւոնդ Ալիշանի» (1902),
«Գրական պատմութիւն եւ գեղեցիկը» (1915),
«Գրագէտ հայեր» 10 հատորնոց աշխատութիւնը
(1913-1933), ուր տրուած են հայ մշակութային գործիչներու (Ղեւոնդ Ալիշան, Ղազարոս Աղայեան,
Մատթէոս Մամուրեան, Յակոբ Պարոնեան, Տիգրան
Կամսարական) դիմանկար-բնութագրականները։
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Պոլթոնի Այցը Տարածաշրջան. Կը Յստականան Խաղի Կանոնները
ԼԻԱՆԱ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
Օրերս տեղի ունեցաւ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդական
Ճոն Պոլթոնի այցը Հարաւային Կովկասի երեք
երկիրներ՝ Հայաստան, Ազրպէյճան, Վրաստան:
Թէպէտ այս փուլին այցը իր բնոյթով աւելի շատ
ճանաչողական էր, որուն մասին ԱՄՆ պաշտօնեան
բազմիցս նշեց իր ելոյթներուն ժամանակ, Թրամփի
վարչակազմի կողմէ նման մակարդակով այց
նախաձեռնելու փաստը կը խօսի տարածաշրջանի
հանդէպ քաղաքականութիւնը աշխուժացնելու
ԱՄՆ մտադրութեան մասին: Այս թեմայի լոյսին
տակ կարեւոր է ընդգծել, որ մինչ Թրամփի խորհըրդական նշանակուիլը, Ճոն Պոլթոնը անցեալին
եւս իր յօդուածներուն եւ ելոյթներուն մէջ բարձրաձայնած է տարածաշրջանի հանդէպ ԱՄՆ աւելի
աշխոյժ, նախաձեռնողական քաղաքականութիւն
վարելու անհրաժեշտութեան մասին:
Ստորեւ անդրադառնանք ԱՄՆ բարձրաստիճան
պաշտօնեայի՝ երեք երկիրներ այցերուն՝ իւրաքանչիւրի պարագային առանձնացնելով հիմնական
շեշտադրումները:

Ազրպէյճան

Ազրպէճանի մէջ ԱՄՆ պաշտօնեան հանդիպումներ ունեցաւ Ազրպէյճանի նախագահի, արտաքին
գործոց նախարարի, ինչպէս նաեւ Ազրպէյճանի
պետական նաւթային միութեան՝ SOCARի ղեկավարին: Հետաքրքրական է, որ, ի տարբերութիւն
Հայաստանի եւ Վրաստանի, Ազրպէյճանի մէջ Պոլթոնը հանդիպում չունեցաւ երկրի ՊՆ նախարարի
հետ: Բացի այդ՝ Հայաստանի մէջ ԱՄՆ պաշտօնեան
հանդիպեցաւ անվտանգութեան խորհուրդի քարտուղարին, իսկ Վրաստանի մէջ՝ ներքին գործոց
նախարարին, մինչդեռ Ազրպէյճանի մէջ այդ
ձեւաչափերով հանդիպումներ եւս տեղի չունեցան:
Ինչպէս կ'ակնկալուէր, Ազրպէյճանի մէջ հանդիպումներու հիմնական շեշտադրումները կ'առնչուէին
ուժաբանական ոլորտի համագործակցութեան՝
ընդգծելով յարաբերութիւններու ռազմավարական
ըլլալու փաստը: Ղարաբաղեան հակամարտութեան
լոյսին ներքոյ, ԱՄՆ նախագահի խորհրդականը
հիմնականօրէն շեշտադրեց հիմնախնդիրի կարգաւորման անհրաժեշտութիւնը՝ զայն կարեւորելով

աւելի լայն՝ տարածաշրջանային, աշխարհաքաղաքական հարցերու շրջագիծին մէջ:
Բաւական հետաքրքրական է համեմատել Ազրպէյճանի եւ Հայաստանի մէջ Իրանի վերաբերեալ կատարուած յայտարարութիւնները: Մասնաւորապէս,
եթէ Ազրպէյճանի մէջ քննարկուած է «Թեհրանի
գործողութիւնները զսպելու ուղղուած քայլերը»,
ապա Հայաստանի մէջ այս մասով նման ձեւակերպումներ չկան, փոխարէնը կը շեշտուի հարցի
վերաբերեալ հետագայ երկխօսութեան կարեւորութիւնը: Սա թերեւս կը փաստէ, որ, ի տարբերութիւն
Ազրպէյճանի իշխանութիւններուն, Հայաստանի
իշխանութիւնները այս առումով ԱՄՆին ներկայացուցած են իրենց վերապահումները:

Հայաստան

Հայաստան այցի ծիրէն ներս ԱՄՆ պաշտօնեան
հանդիպումներ ունեցաւ ՀՀ վարչապետի, ՀՀ արտաքին գործոց, պաշտպանութեան նախարարներու
պաշտօնակատարներուն, ՀՀ Ազգային անվտանգութեան հարցերով քարտուղարի հետ: ՀՀ այցի
ծիրէն ներս շեշտադրուեցաւ Հայաստանի մէջ իրականացուող ժողովրդավարական գործընթացները:
Այս խնդրով ԱՄՆը յայտնեց իր լիարժէք աջակցութիւնը ՀՀ իշխանութիւններուն՝ Հայաստանի
հետ յարաբերութիւնները գնահատելով որպէս
«առաջնային գերակայութիւն»: Բարձրաձայնուեցաւ
երկկողմ փոխգործակցութեան նոր թափ հաղորդելու, բարձր մակարդակի փոխայցելութիւնները
աւելի յաճախակի դարձնելու անհրաժեշտութիւնը:
Փոխշահաւէտ համագործակցութեան տեսանկիւնէն քննարկուեցան ուղղակի ամերիկեան ներդրումները աւելցնելու հեռանկարները:
Ինչ կը վերաբերի մեզի համար գերակայ հանդիսացող Ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման խնդիրին, ապա Ճ. Պոլթոնը յայտնեց
ԱՄՆ պատրաստակամութիւնը՝ որպէս ԵԱՀԿ
Մինսքի խումբի համանախագահ երկիր աշխոյժ
ներգրաւուածութիւն ունենալ կարգաւորման գործընթացին մէջ:

Վրաստան

Վրաստանի մէջ Ճոն Պոլթոնը հանդիպած է
երկրի վարչապետին, արտաքին, ներքին, ինչպէս
նաեւ պաշտպանութեան նախարարներուն: Ինչպէս
Հայաստանի, այնպէս ալ Վրաստանի մէջ ԱՄՆ

պաշտօնեան շեշտած է ժողովրդավարական գործընթացներու շարունակական զարգացման անհրաժեշտութիւնը՝ այս առումով կարեւորելով Վրաստանի մէջ Հոկտեմբեր 28ին նախատեսուող
նախագահական ընտրութիւնները: ԱՄՆ պաշտօնեան Վրաստանը որակած է պետութիւն, որուն հետ
ԱՄՆը ունի «ռազմավարական բարձր կարեւորութեան շահեր»: Պոլթոնի կողմէ համագործակցութեան հիմնական ուղղութիւններ դիտարկուած
են պաշտպանական, անվտանգային եւ տնտեսական ոլորտները: Անդրադառնալով Վրաստանի՝
ՆԱԹՕ հաւանական անդամակցութեան՝ Պոլթոն
նշած է, որ այս հարցին մէջ ԱՄՆ քաղաքականութիւնը
չէ փոխուած եւ ինչպէս անցեալին, անոնք կը
սպասեն «յարմար ժամանակի»:
Ամփոփելով կրնանք փաստել, որ այս փուլին
ԱՄՆ պաշտօնեայի այցը տարածաշրջան նպատակ
կը հետապնդէր յստակեցնելու «խաղի կանոնները».
ծանօթանալու տարածաշրջանին մէջ ԱՄՆ համար
գերակայ համարուող հարցերուն շուրջ տարածաշրջանի երկիրներու տեսակէտներուն, ինչպէս
նաեւ ներկայացնելու այդ հարցին մէջ ԱՄՆ ունեցած
դիրքորոշումները: Հաշուի առնելով ԱՄՆ ներկայիս
վարչակարգի տարբեր հարցերու շուրջ, օրինակ
Իրանի հետ յարաբերութիւններ, որդեգրած աւելի
կոշտ դիրքորոշումներ, աւելի քան տրամաբանական
էր, որ ԱՄՆը այդ հարցերուն շուրջ տարածաշրջանի
երկիրներէն պիտի ունենայ աւելի բարձր ակնկալիքներ: Տրամաբանական է նաեւ, որ մէկ այցը
բաւարար չի կրնար ըլլալ «խաղի կանոնները» ամբողջութեամբ յստակեցնելու համար: Պատահական չէ,
որ օրինակ, Հայաստանի պարագային
ԱՄՆ
պատրաստակամութիւն յայտնած է շարունակելու
երկխօսութիւնը խնդրայարոյց հարցերու շուրջ
(Իրանի պարագային Պոլթոնը ինքը կը փաստէ, որ
Հայաստանի եւ ԱՄՆ միջեւ հետագայ երկխօսութիւնը շատ կարեւոր պիտի ըլլայ): Ուստի, այս
գործընթացը պէտք է համարել շարունակական եւ
հետագային եւս անհրաժեշտ պիտի ըլլայ հետեւողական երկխօսութիւն վարել ԱՄՆի հետ՝ յստակեցնելու իրարու համար խնդրայարոյց հարցերը:
Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
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Հայաստանը Ապագայի Դարպասն Է. Արմէն Սարգսեան
¾ç 01
Այնուհետեւ Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան մասնակցած է հիմնադրամի
կազմակերպած` «Նախագծելով զարգացումը» խորագիրը կրող Համաշխարհային նորարարութիւններու ժողովի բացումին:
Նախագահը, որ նաեւ FAST հիմնադրամի խորհըրդատուական խորհուրդի պատուաւոր անդամ է,
ողջունելով մասնակիցները 21րդ դարու երկրին
մէջ՝ կարեւոր համարեց Հայաստանի մէջ նման
ժողովներու իրականացումը:
Ան մասնաւորապէս նշեց, որ Հայաստանը ոչ
միայն քաղաքակրթութիւններու բնօրրան է, այլեւ ի
սկզբանէ եղած է Արեւելքի ու Արեւմուտքի խաչմերուկին:
«Քանի որ սա դարպաս է, խաչմերուկ, կարծում
եմ՝ ժամանակն է, որ մարդկութիւնը հետ դառնայ
դէպի իր ակունքները, դէպի իր ծագումը, դէպի
մարդկային ռասսայի ծագման վայր՝ Հայաստան:

Օրերս Ժընեւում խօսում էի 4րդ ինդուստրիալ
յեղափոխութեան մասին, որտեղ ասացի, որ չկան
յեղափոխութիւններ, կայ էվոլիւցիա: Մարդկութիւնը,
մենք պէտք է մաս կազմենք էվոլիւցիային կամ
զարգացմանը: Սա ոչ միայն գիտական ու տեխնոլոգիական էվոլիւցիա է, այլեւ մեր հասարակութիւնների
ու աշխարհում մեր վարքագծի սրընթաց էվոլիւցիա»,- ըսած է նախագահը:
Ան հետեւեալ ուղերձը յղած է. «Հայաստանն
ապագայի դարպասն է: Մենք խրախուսում ենք
ներդրումներ կատարել մեր երկրում. երկիր, որը
երիտասարդ է, որը յաւակնոտ է, որի ժողովուրդը
տաղանդաւոր է, որն ունի երիտասարդ կառավարութիւն, եւ երկիր, որն իրեն զգում է 21րդ դարում:
Երիտասարդ է եւ հասուն: Երիտասարդ լինելը նախ
եւ առաջ նշանակում է, թէ որքան երիտասարդ ես
քեզ զգում հոգով, արդեօք պատրաստ ես նոր բացայայտումների, պատրաստ ես սովորել, պատրաստ ես տալ հարցեր ու պատասխաններ գտնել:

Արդեօք պատրաստ ես հետազօտութիւնների,
էվոլիւցիոն արագացման:
Կարծում եմ, որ էվոլիւցիան անսահման է: Մենք
չենք գիտակցում, թէ իրականում որքան բազմաշերտ ենք, մենք բացայայտել ենք մեր մի մասը
միայն: Մարդիկ շատ աւելի հետաքրքրուած են, թէ
ինչ է կատարուում մեզնից դուրս: Սակայն մի
ամբողջ տիեզերք ունենք մեր ներսում, որը նոյնքան
բարդ է, որքան հենց ինքը՝ տիեզերքը:
Հաւատացած եմ, որ աշխարհի ապագայ
բացայայտումները կրկին վերադառնալու են այս
դարպաս, որը 21րդ դարի դարպասն է:
Այնպէս որ, բարի՛ գալուստ Հայաստան»:
Նախագահը արդիւնաւէտ աշխատանք մաղթած
է միջազգային եռօրեայ ժողովի մասնակիցներուն:
Ժողովը համախմբած է արհեստական բանականութեան, ինքնավար համակարգերու, կենսաբանութեան եւ տուեալագիտութեան առաջատար
մասնագէտներու, գործարարներու, գիտնականներու աշխարհի մօտ 20 երկրի գիտական եւ արհեստագիտական կեդրոններէ:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 4 Մայր Աթոռի Հովանիին Ներքոյ Գործող Էօրնեկեան Դպրոցին Մէջ
Սորվելու Համար Մրցակցութիւնը Շատ Մեծ Է...
Հարցազրոյց՝ Գերաշնորհ Տէր Վարդան Եպիսկոպոս Նաւասարդեանի Հետ
Հարցազրոյցը վարեց՝
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Այսօր կը հրատարակենք «Զարթօնք» Հայրենիքի մէջ մեր նոր շարքին չորրորդը:
Ինչպէս նախապէս նշած էինք, սոյն շարքով
մենք մեր ընթերցողներուն կը հրամցնենք
Հայրենիքին առնչուող իրադարձութիւններ եւ
յատուկ հարցազրոյցներ:
§ÊÙµ.¦
Արմաւիրի մարզի Էջմիածին քաղաքին մէջ
Մայր Աթոռի հովանիին ներքոյ գործող հանրակրթական ուսումնական հաստատութիւնը հիմնադրուած է 1959 թուականին` որպէս գիշերօթիկ
դպրոց, որ իր հովանաւորութեան տակ առած էր
մտաւոր եւ ֆիզիքական տկարութիւն ունեցող
երեխաները: Սակայն տարիներու ընթացքին
երեխաներու թիւը երթալով կը նուազէր, ինչը, իր
հերթին, պիտի յանգեցնէր դպրոցի լուծարման:
2009 թուականին բարերար Էտուարտօ Էօրնեկեանի հովանաւորութեամբ դպրոցը վերանըւանուեցաւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Էօրնեկեան Հանրակրթական Ուսումնական հաստատութիւն
եւ շարունակեց իր գործունէութիւնը Մայր Աթոռի
եւ Վեհափառ Հայրապետի անմիջական հսկողութեան ներքոյ:
Քանի որ դպրոցի շէնքը կը գտնուէր անմխիթար վիճակի մէջ, կարիք յառաջացաւ զայն վերանորոգելու: Համապատասխան ուսումնասիրութիւններէ ետք պարզ դարձաւ, որ շէնքի
կայունութիւնը թոյլ չի տար զայն վերանորոգել,
եւ բարերարին շնորհիւ սկսաւ նոր շէնքի շինարարական աշխատանքները: 2017 թուականին
տեղի ունեցաւ նորագոյն լուծումներով կառուցւած

Էօրնեկեան Հանրակրթական Ուսումնական
հաստատութիւն նոր շէնքի բացումը: Այժմ դպրոցի տեսուչն է Գերաշնորհ Տէր Վարդան Եպիսկոպոս Նաւասարդեանը: Դպրոցը ունի իր համազգեստն ու տարբերանշանը, օրհներգը, որուն
խօսքերուն հեղինակը Վարդան Եպիսկոպոս
Նաւասարդեանն է, իսկ երաժշտութեան հեղինակը՝ Կոմիտաս Վարդապետ Յովնանեանը:
«Զարթօնք»ը զրուցեց դպրոցի տեսուչ Գերաշընորհ Տէր Վարդան Եպիսկոպոս Նաւասարդեանի հետ:
- Սրբազան, խնդրեմ, ներկայացուցէք դպրոցի
ստեղծման պատմութիւնը, ի՞նչպէս ստեղծուեցաւ
անիկա, քանի՞ երեխայ հիմա կ'ուսանի այդտեղ եւ
ինչո՞վ կը տարբերի այս դպրոցը Էջմիածին

քաղաքին մէջ գործող միւս հանրակրթական
հաստատութիւններէն:
- 2009 թուականն էր, երբ Վեհափառ Հայրապետը տեղեկացաւ, որ Էջմիածինի թիւ 13 յատուկ
դպրոցը լուծարման եզրին է, քանի որ աշակերտներու թիւը շարունակաբար կը նուազի: Այդ ընթացքին Աստուծոյ կամօք էր, որ Պարոն Էտուարտօ
Էօրնեկեանը հանդիպեցաւ Վեհափառ Հայրապետի
հետ ու պատրաստակամութիւն յայտնեց հետաքըրքրական ծրագիր հովանաւորելու: Ի պատասխան՝ Հայրապետը առաջարկեց դպրոց հովանաւորել:
Այդպիսով, 2009ի Սեպտեմբեր 12ին բարերարն
ու Հայրապետը այցելեցին դպրոց, որ իբրեւ ՊՈԱԿ
լուծարուած էր ու վերակազմաւորուած որպէս
մասնաւոր դպրոց-հիմնարկ Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածնի ենթակայութեամբ:
Երբ սկսանք, շուրջ 180 երեխայ կար դպրոցը:
Դպրոցի հոգաբարձուներու խորհուրդի ձեւաւորումէն մի քանի ամիս ետք կատարուեցաւ առաջին
բովանդակային ուսումնասիրութիւնը, որով յայտնաբերուեցան 17անտառաճանաչ աշակերտներ,
որոնցմէ ամենամեծը՝ ութերորդ դասարան յաճախող աղջիկ մըն էր: Սա մեզի համար ապշեցուցիչ
երեւոյթ էր: Զեկուցեցինք Վեհափառ Հայրապետին
ու յանձնարարութիւն ստացանք լրջօրէն զբաղիլ
դպրոցի կրթական բովանդակութեան վրայ:
Ուսուցիչները ուղարկուեցան վերապատրաստումներու, կազմակերպուեցան տարաբնոյթ սեմինարներ, որոնց յաջորդեց դպրոցի հոգաբարձուներու
խորհուրդի կողմէ կազմակերպուած ատեստաւորումը:
Մշակուեցան եւ ներդրուեցան կառավարման
նոր ձեւաչափեր ու յատուկ համակարգեր՝ կրթութեան բովանդակութիւնը ուսումնասիրելու նպատակով: Ամէն տարի ամառնային արձակուրդներուն
«Ճինիշեան յիշատակի հիմնադրամի» աջակցութեամբ կը կազմակերպուի ամառնային կրթադաստիարակչական ճամբար, որուն ընթացքին սաներն ու մանկավարժները հանգիստի զուգահեռ
կ'ուսումնասիրեն եւ ձեռք կը բերեն մասնագիտական
տարբեր հմտութիւններ: Դպրոցի կառավարման
գործընթացին մէջ մեծապէս ներգրաւուած են նաեւ
աշակերտները:
Դպրոցի շէնքը կը գտնուէր խիստ անբարենպաստ պայմաններու մէջ, որուն հետեւանքով
որոշում կայացուեցաւ շէնքի նորոգութեան մասին:

Երկրաշարժի պարագային շէնքի կայունութեան
ուսումնասիրութեամբ պարզուեցաւ, որ կարելի չէ
զայն նորոգել: Վեհափառ Հայրապետի եւ բարերարի որոշումով սկսաւ նոր չափանիշներուն
համապատասխանող շէնքի կառուցապատումի
աշխատանքները: Նոր շէնքի հանդիսաւոր բացումը
տեղի ունեցաւ 2017ի Սեպտեմբերին:

Պէտք է նշեմ, որ երեխաներուն համար քիչ մը
բարդ էր նոր դպրոցի շէնքին ընտելանալը, քանի
որ հին դպրոցին հետ կապուած էին
ջերմ
յիշողութիւններով: Բայց հիմա այս նոր դպրոցը
շատ հարազատ դարձած է երեխաներուն համար:
Այս պահուն դպրոցին մէջ կայ 525 սան: Ընդունուելու
համար մեծ մրցակցութիւն կայ: Դպրոցը մօտեցումներու առումով կը տարբերի միւսներէն, ուսումնական ծրագիրներու առումով նոյնն է: Դպրոցի
առաջին դասարանի ընդունելութիւնը կը կազմակերպուի հարցազրոյցով: Ուսանիլ փափաքողներու
թիւը սովորաբար շուրջ հինգ անգամ աւելի կ'ըլլայ:
Կարճ ժամանակահատուածի մէջ նման յաջողութեան հասնիլը ինքնին կը խօսի որակի մասին:
- Կ'ուզեմ խօսիլ նաեւ ուսուցչական կազմի
մասին: Ի՞նչպէս աշխատանքի կ'ընդունուին ուսուցիչները, ի՞նչ յստակ պայմաններ ու չափորոշիչներ կան անոր համար:
- Դպրոցին մէջ ուսուցիչերու վարձատրութիւնը
էապէս չի տարբերիր պետական հանրակրթական
դպրոցներէն, միայն աւագ դպրոցի հոսքային դասարաններուն մէջ որոշ չափով յաւելում նախատեսւած է: Մանկավարժներու աշխատանքին առումով
դասարաններու՝ 15 աշակերտի խտութիւնը կը
նպաստէ աշխատանքի արդիւնաւէտ կազմակեր-
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 4 Մայր Աթոռի Հովանիին Ներքոյ Գործող Էօրնեկեան Դպրոցին Մէջ
Սորվելու Համար Մրցակցութիւնը Շատ Մեծ Է...
Հարցազրոյց՝ Գերաշնորհ Տէր Վարդան Եպիսկոպոս Նաւասարդեանի Հետ
¾ç 04
պումին: Աշակերտները ունին իրենց համազգեստները, որոնք, ինչպէս նաեւ դասագիրքերը, կը
տրամադրուին դպրոցին կողմէ: Ուսուցիչներու
ընտրութիւնը կը կազմակերպուի արտաքին յանձնախումբի միջոցով, երկու փուլով՝ գրաւոր՝ մասնագիտական, ինչպէս նաեւ բանաւոր՝ հմտութիւններու
եւ մեթոտաբանութեան քննութեամբ: Առաւելութիւն
կը տրուի այն թեկնածուներուն, որոնք յատկապէս
նորարարական գաղափարներ բերած են դպրոց:
Ուսուցիչը, ընդունուելով դպրոց, կը ստանայ աւելի
փորձառու գործընկերներու համակողմանի աջակցութիւնը, իր կողմէ իրականացուած աշխատանքներուն մասին վերլուծութիւն կը ներկայացուի
ժողովներու ընթացքին, որով կ'որոշուի ուսուցիչին
տրուելիք պատասխանատուութեան չափը: Իւրաքանչիւր ուսուցիչի աշխատանքը կը վերահսկուի
որոշ համակարգերով եւ արդիւնքներու գնահատման չափանիշներով: Դպրոցը ունի հոգաբարձուներու խորհուրդ, որ կ'ուսումնասիրէ առանցքային խնդիրները: Դպրոցին մէջ ուսուցիչը ազատ է
կեանքի կոչելու հետաքրքրական գաղափարներ,
դրսեւորելու նոր մօտեցումներ: Այդպիսով կը
ձեւաւորուի կրթական իւրայատուկ միջավայր, ուր
երեխաները հնարաւորութիւն ունին դրսեւորելու
իրենց լաւագոյն որակները: Դպրոցին մէջ կը գործէ
հիանալի բազմաձայն երգչախումբ, որ պարբերաբար կը մասնակցի տեղական եւ միջազգային
մրցոյթներու՝ արժանի կերպով մրցակցելով արհեստավարժ երգչախումբերու հետ: Երկու տարի
անընդմէջ երգչախումբի հմուտ ղեկավար Ա. Կօշկարեանի նուիրեալ աշխատանքի ջանքերով մասնակցած եւ պատուաւոր մրցանակներու արժանացած է «Վերածնունդ» միջազգային փառատօնին:
Ունինք յաջողութիւններ առարկայական մրցոյթներու, ինչպէս նաեւ մշակոյթի, մարմնակրթութեան
ոլորտներուն մէջ: Այսպիսով, դպրոցը իր առօրեայով
կ'ապահովէ շարունակական զարգացումը:

- Սրբազան, թերեւս կը համաձայնիք, որ
կրթական համակարգին մէջ ամենացաւոտ հարցերէն մէկը կրկնուսոյցներու խնդիրն է: Երեխան
առանց կրկնուսոյցի մօտ սորվելու չի կրնար
ընդունուիլ բարձագոյն ուսումնական հաստատութիւն: Հաշուի առնելով Էօրնեկեան դպրոցի յաջողութիւնները, դասաւանդութեան եղանակի ստոյգ
տարբերութիւնները, այդ հարցը ի՞նչ մակարդակի
վրայ է, այս տարիներուն ընթացքին որոշ յաջողութիւններ ունեցա՞ծ էք:

- Մենք աւագ դպրոցներու մէջ այդ խնդիրը
ունինք ու տակաւին ամբողջութեամբ չենք յաջողիր
յաղթահարել: Այս առումով մի քանի տարի
շարունակ աշխատանքներ կատարուած են: Որոշ
առարկաներ կան, ուր յաջողութիւն գրանցուած է,
իսկ միւսներուն պարագային ալ աշխատանքները
կը շարունակուին: Ի թիւս գործարկուող ջանքերու՝
կը կազմուին անհատական դասացուցակներ,
դասերը կը կազմակերպուին փոքր խումբերով, կը
ձեւաւորուին առարկայական խմբակներ՝ ապահովելու ուսումնական գործընթացին մէջ փոխանցուած
գիտելիքներու ամրապնդումը եւ խորացուած
անհրաժեշտ գիտելիքներու փոխանցումը:

- Իսկ աշակերտներն ու ուսուցիչները հիմնականօրէն Էջմիածինէ՞ն են, թէ այլ քաղաքներէ ալ
կան:
- Այս առումով յստակ սահմանափակում չունինք,
բայց աշակերտներու գերակշիռ մեծամասնութիւնը
Էջմիածնի տարածաշրջանէն է, կան նաեւ Երեւանէն
մի քանի աշակերտներ, որոնց ծնողները պատրաստակամ են ապահովելու անոնց տեղափոխութիւնը:
Ուսուցիչներու պարագային ալ նոյն պատկերն է.
մեծ մասը Էջմիածինէն է, ուսուցիչներ ունինք նաեւ
Երեւանէն: Նշեմ, որ դպրոցին մէջ երեխաները
շատ արագ կ'ընտելանան միջավայրին: Աշակերտական խորհուրդին մէջ յաճախ կ'ընտրուին
սաներ, որոնք եկած են այլ հիմնական դպրոցներէ.
այսինքն՝ անկախ դպրոցին մէջ ուսումնառելու
տարիներէն՝ իւրաքանչիւր աշակերտ իրաւունք կը
ստանայ ազատօրէն գործուն մասնակցութիւն
ունենալու դպրոցի կեանքին: Դպրոցին մէջ կը
գործէ հոգեբանամանկավարժական խորհուրդ, որ
կ'ուսումնասիրէ սաներու վարքագծային անցանկալի դրսեւորումները: Աշակերտներու անմիջական
պատասխանատուութեամբ կը մշակուի դպրոցի
նոր կայքը: Մեր նպատակն է, որ ստեղծուի այնպիսի հոգեւոր-կրթական միջավայր, ուր երեխաները համակողմանի կրթութիւն ստանան դպրոցական առօրեայի կենսագործունէութեան միջոցով:
-Սրբազան, երկրին մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւնները ազդեցութիւն կ'ունենա՞ն դպրոցի ներքին կեանքի վրայ: Օրինակ՝ թաւշեայ
յեղափոխութեան օրերուն դասադուլները, ճանապարհներ փակելը, դպրոցի աշակերտներուն
վրայ, դասագործընթացի վրայ ի՞նչ ազդեցութիւն
կ'ունենար:
-Որպէս դպրոցի տեսուչ՝ այդ օրերուն քանիցս
հանդիպումներ ունեցած եմ թէ՛ աշակերտերու, թէ՛
մանկավարժներու եւ թէ՛ ծնողներու հետ: Անոնց

ըսուած է, որ դպրոցին մէջ աշակերտի առօրեային
եւ անվտանգութեան պատասխանատուութիւնը կը
կրէ դպրոցը, ուստի արտօնելի չէ ուսումնառութեան
ընդհատումը: Բայց եւ այնպէս, ունեցած ենք
աշակերտներ, յատկապէս աւագ դպրոցին մէջ,
որոնք հաւաքուած ու որոշած են դպրոց չգալ ու
երթալ ցոյցի, ինչի մասին իրազեկուած են իրենց
ծնողները: Միեւնոյն ժամանակ միշտ խրախուսուած
է քաղաքացիական պարտքի զգացումը աշակերտներուն մօտ՝ տարբերակելու արդարը անարդարէն,
չարիքը բարիքէն: Սա եղած է մեր հիմնական
մօտեցումը այդ օրերուն: Պէտք է արձանագրել, որ
մեր աշակերտներու գործուն մասնակցութիւնը քաղաքացիական շարժումի գործընթացներուն երիտասարդ սերունդի դաստիարակութեան առանցքային ձեռքբերումներէն է: Ես միշտ կ'ըսեմ, որ եթէ
երկու տարի առաջ արցախեան քառօրեային
յաղթեցին մեր հերոս երիտասարդները, ատիկա
մեր մանկավարժներու դաստիարակութեան արդիւնքն
էր նաեւ, եթէ ամիսներ առաջ յաղթեցին յեղափոխական երիտասարդները, ատիկա նոյնպէս կրթութեան արդիւնքն էր: Այսպիսով, պէտք է նաեւ
երախտապարտ ըլլալ դպրոցի ուսուցիչին:

-Սրբազան, ինչպէս գիտէք, «Զարթօնք» օրաթերթը իր գործունէութեան աւելի քան 80 տարիներուն ընթացքին մշտապէս եղած է Մայր
Աթոռի կողքին ու անոր դրօշակակիրը: Վեհափառ
Հայրապետի հրաժարականի պահանջով տեղի
ունեցած բողոքի ցոյցերը որեւէ կերպ անդրադարձա՞ծ են դպրոցի ներքին կեանքին ու վարկանիշին
վրայ:
- Վեհափառ Հայրապետը դպրոցի հիմնադրման
օրէն միշտ հետաքրքրուած, ապրած է դպրոցի
կեանքով, ուրախացած է անոր յաջողութիւններով,
մատնանշած թերութիւնները եւ նպաստը բերած
շարունակական զարգացման գործին մէջ: Ձեր
նշած հարցերը որեւէ ձեւով չեն անդրադառնար
դպրոցի կեանքին վրայ. երեխաները անմիջական
հաղորդակցութեան մէջ են Նորին Սրբութեան
հետ, ծնողները հանդիպումներու ընթացքին հնարաւորութիւն կ'ունենան իրենց հարցադրումներն ու
առաջարկները ընելու: Վեհափառը կը հաւատայ
դպրոցի առաքելութեան, որ միտուած է հայ
պատանիի դաստիարակութեան իր աստուածատիպ նկարագիրի ազնիւ դրսեւորմամբ, մեր ազգի
ու եկեղեցիի աւանդած հոգեւոր արժէքներու հաւատարմութեամբ:
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
¸ñ³Ù áõÝÇ°Ýù, µ³Ûó Ñ³°ó ãáõÝÇÝù, Ï³ÃÇÉ ÙÁ
çáõñ ãáõÝÇÝù, ÑÇõ³Ý¹Ý»ñ áõÝÇÝùª ¹»°Õ áõ
¹³ñÙ³°Ý ãáõÝÇÝù... Ï'»ñÃ³¯Ýù ³Ýáñá¯ßÁ, ã»Ýù
·Çï»ñ áõ±ñ åÇïÇ Ñ³ëÝÇ ³Ûë ÁÝÃ³óùÇÝ Í³ÛñÝ
áõ í»ñç³Ï¿ïÁ...: º±ñµ åÇïÇ Ñ³ëÝÇ ó³ÝÏ³ÉÇ
Ù³¯ÑÁ...:
ÎÁ ùß¿ Ñ³Ûñë ó³õ Ç ëÇ°ñï, Ñ»ï»õ»Éáí Çñ
³éç»õ¿Ý ·³óáÕ Ï³éù»ñáõÝ. ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç¿Ý...
Ù³ñ¹ÇÏª ³°Ûñ áõ ÏÇÝ, ïÕ³Û, ³ÕçÇÏ Ù»ñ ³ÝóùÇÝ
ù³°ñ ÏÁ ï»Õ³óÝ»Ý: ²Ûë ï»Õ³ï³ñ³÷Á ³ÝÓñ»õ ã¿°, ³ÛÉ ³ÝáÕáñÙ ù³ñ»ñ áñáÝù ÏÁ íÇñ³õáñ»Ý ù»½ »Ã¿ å³ßïå³Ýáõ³Í ã»ë: Ð³ÛÑáÛ³ÝùÝ»¯ñ, ·áéáõÙ ·áãÇõÝ Ù»ñ Ñ³ëó¿ÇÝ, Ù»½Ç
³ÝÍ³ÝûÃ É»½áõáí, »õ Ù»°Ýù áãË³ñÇ å¿ë ÑÉáõ¯ÑÝ³½³¯Ý¹ ÏÁ ï³ÝÇÝù ³°Ûë ³Ý³ñ·³ÝùÝ ³É:
ì³Û ù»½ Ñ³°Û ÅáÕáíáõ¯ñ¹:
ø³Õ³ùÇÝ »ÉùÇÝ Ñ³ë³Í »Ýù, ³ÛÉ»õë ³Û·ÇÝ»ñáõÝ ùáíÝ »Ýù: ÎÁ Ï»óÝ»Ý Ù»ñ Ï³éù»ñÁ »õ
ÏÁ Ñ³Ùñ»Ý Ù»½ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë Ñ³Ù³ñ ³ÝÓ
·ÉáõË »ûÃÁ ëáÙáõÝ ûË³Ýáó Ñ³ó»¯ñ Ïáõ ï³Ý,
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁª ù³é³ëáõÝ »õ ÇÝÁ ûË³ Ñ³ó Ïáõ
ï³Ý...: ´³Ûó, ³ëÇÏ³° Ññ³¯ßù ÙÁÝ ¿, »ñÏÇÝù¿Ý,
»ñÏñ¿Ý Ï³Ù ïÇ»½»ñùÇÝ áõñÇß Ù¿Ï ³ëïÕ¿Ý ÏÁ
Ñ³ëÝÇ ³Ûë ³Ýëå³ë»ÉÇ û·ÝáõÃÇõ¯ÝÁ...:
î³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ åÇïÇ ÇÙ³Ý³ÛÇÝù, Ã¿ ³°Û¹
û·ÝáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç ßÝáñÑáõ³Í ¿ñ Ù»°ñ ³ñÇõÝ¿Ý,
Ù»ñ ó»ÕÇÝ ëù³Ýã»ÉÇ¯ Ù¿Ï ½³õ³Ï¿Ý, áñ ï»ëÝ»Éáí Ç°ñ ó»Õ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å ·áñÍ³¹ըñáõ³Í ³Ûë ³ÝÝ³ËÁÝÃ³ó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
»õ ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí áñ ûñ ÙÁ ·áõó¿ Ç°Ýù »õë
Ýá°ÛÝ µ³ËïÇÝ ³ñÅ³Ý³Ý³Û, Ï'áñáß¿ Çñ Ñ³ñըëïáõÃÇõÝÁ ÷áË³Ý³Ï ßáõÝ»ñáõÝ Ó·»Éáõª Çñ
ï³é³åá¯Õ, Ï³ñûï ó»Õ³ÏÇóÝ»ñáõÝ û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝÇÉ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³ÝÓÇ »ûÃÁ Ñ³ó
µ³ßË»¯É: ²ëïáõ³Í ÉáÛëÇ Ù¿ç å³éÏ»óÝ¿ ½Ç°Ýù
»õ Çñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇÝ µáÉá¯ñ Ù»é»ÉÝ»ñÁ »õ
ÝáÛÝå¿°ëª µáÉá¯ñ ³ÛÝ ³½ÝÇõ »õ ³½·³ë¿ñ Ñ³Û»ñÁ, áñáÝù ·Çïó³Ý ³½·ÇÝ Ñ³Ù³ñ ½áÑáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù»Í³·á¯ÛÝÁ ßé³ÛÉ»É, áñå¿ë½Ç
·áÝ¿° ³Ûë ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ...Ñ³°Û ÙÁ ³õ»ÉÇ
³½³ïÇ Ç ·ÇÝ Ù»Í íï³Ý·Ý»ñáõ: âÙáéÝ³Ýù
Ð³É¿å, úÃ¿É ä³ñáÝÇÝ ï¿ñ»ñÁ »ÕáÕ Ø³½ÉáõÙ»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñÁ »õ ³ÝáÝó Ï³ñ·ÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ
Û³ÛïÝÇ »õ ³ÝÛ³Ûï ³ÝáõÝÝ»ñ, áñáÝù ½áÑáÕáõÃ»³Ýó Ù»Í³·áÛÝ µ³ÅÇÝÁ µ»ñÇÝ ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ »õ ³ÝÙ³ÑÝ»ñáõÝ ¹³ëÁ ¹³ëáõ»ó³Ý:
Ú³ñ·³¯Ýù ³Ýá°Ýó ³ÝÙáé³ó ÛÇß³ï³ÏÇÝ:
Ø»°Ýù Ñ³ó»ñáí áõñ³Ë³ó³Ýù, ëÏë³Ýù
É³÷»É: Ø»ñ Ï³éùÁ, Ñ»ï»õ»Éáí áõñÇß Ï³éù»ñáõ
Ñ³ë³Ýù Ï¿ï ÙÁ, áõñ ×³Ù÷³Ý »ñÏáõùÇ ÏÁ
µ³ÅÝáõ¿ñ. ¹¿åÇ ³°ç »õ ¹¿åÇ Ó³°Ë: Î³ñÍ»Éáí
áñ ÝáÛÝ ×³Ù÷³Ý»ñÁ Û»ï³·³ÛÇÝ ¹³ñÓ»³É
Çñ³ñáõ åÇïÇ ÙÇ³Ý³Ý, »õ ÇñáÕáõÃ»³Ý
³Ýï»Õ»³Ï, Ù»ñ Ï³éùÁ µéÝ»ó Ó³Ë ÏáÕÙÇÝ
×³Ù÷³Ý... ¹¿åÇ¯... î¿ñ ¼ûñ, ÙÇÝã ³ç ×³Ù÷³Ý
¹¿åÇ ¸³Ù³ëÏáë ÏÁ ï³ÝÇ »Õ»ñ...:
Ø»Ýù Ù»°ñ Ù³Ñ³í×ÇéÁ Ù»°ñ Ó»éùáí ÏÝù³Í
»Õ³Ýù...: ÆñÇÏáõ³Ý ÏáÕÙÁ Ñ³Ý¹Çå»ó³Ýù
ÑáÕ³ÏáÛïÇ ÝÙ³Ý ßÇÝáõ³Í ïáõÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³ó³Í
·ÇõÕÇ ÙÁ, áõñ ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ É»½áõáí (³ñ³µ»ñ¿Ý)
[16] Ð³ñÇõñÝáó:

µ³Ý»ñ ÙÁ ÏÁ Ëûë¿ÇÝ: ì»ñç³å¿ë, ³é³Ýó
Ï³éù»ñ¿Ý ÇçÝ»Éáõ Ñá°Ý ·Çß»ñ»óÇÝù: ²éïáõÝ
ëÏë³Ýù Ù»°ñ ×³Ù÷³Ý:
[Ø»ëù»Ý¿ »õ ÎáñáõëïÝ»ñ]
ì»ñç³å¿ë Ñ³ë³Ýù Ø»ëù»Ý¿ Áëáõ³Í ·ÇõÕÁ:
ÐáÝ Ë³Ý ÙÁ Ï³ñ »õ ÑëÏ³Û º÷ñ³ïÁ ÏÁ Ñáë¿¯ñ...
ÍáíáõÝ ÝÙ³¯Ý... µ³Ûó... Å³Ýï³ñÙ³Ý»ñÁ Ù»½
³ñ·ÇÉ»óÇÝ, Û³Ûï³ñ³ñ»Éáí áñª §á»õ¿ Ù¿ÏÁ »Ã¿
·»ïÇÝ Ùûï»Ý³¯Û... åÇïÇ ·Ý¹³Ï³Ñ³ñ»°Ýù...
Ññ³Ù³ÝÁ ³Ûëå¿ë ¿, çáõñÁ ·³ó¿°ù ·Ý»ó¿°ù
Ë³Ý¿Ý...¦:
Ê»¯Õ× Ñ³Ûñë ³ñÇõÝáï ·ÉËáí, ³Ù³Ý ÙÁ
³é³Í, Ë³ÝÁ í³½»óª Ï³éùÇÝ Ù¿ç ïáõ³ÛïáÕ
íÇñ³õáñÝ»ñáõÝ Ï³ÃÇÉ ÙÁ çáõñ Ñ³ëóÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ, »õ ³Û¹ ÷áùñ ³Ù³ÝÇÝ ÑÇÝ· Ù»×Çï
í×³ñ»Éáí, ³Û¹ Ñáï³°Í »õ áñÃÝáï³Í çáõñÁ
µ»ñ³õ »õ Ù³ëáõÝùÇ å¿ë Ï³ÃÇÉ-Ï³ÃÇÉ, ëÏë³õ
çáõñáí ³ÝáÝó Ï»³Ýù ï³É: ²Û¹ å³ÑáõÝ Ù»ñ
³õß³ñ Ï³é³å³ÝÁ Ù»½Ç Ñ³ë³õ »õ Ï³ñ·
µ³ñÓñ³ó³õ ÙÇÝã »ë ³É í³°ñ Çç³Í, Ï'áõ½¿Ç
Ñ³ëÏÝ³É Ã¿ª áõ°ñ »Ýù »õ ÇÝãåÇëÇ° ·ÇõÕ ¿: Ø¿Û
ÙÁÝ ³É Ý³ÛÇÙª ÓÇ³õáñÝ»ñ ³Ý¹³¹³ñ ½¿Ýù
å³ñå»Éáí, ëÏë³Ý Û³ñÓ³ÏÇÉ Ù»ñ Ï³ñ³õ³ÝÇÝ
íñ³Û... [Çñ³ñ³ÝóáõÙ Û³é³ç³ó³õ]. ÷³ËãáÕ
÷³ËãáÕÇ: Ø»ñ Ï³é³å³ÝÝ ³É ùß»ó Ï³ñ·Á
½Çë ÑáÝ ÃáÕÉáí...: Ú³ñÓ³ÏáÕÝ»ñÁ ëÏë³Ý
ëå³ÝÝ»É »õ ÏáÕáåï»É µáÉáñÇ¯Ý ³ÝËïÇñ
Ù»ñÏ³óÝ»Éáí, Ùûñ¿ Ù»ñÏ íÇ×³Ïáí, ¹áÛ½Ý É³ÃÇ
Ïïáñ ÙÁ ³Ý·³Ù ½É³Ý³Éáí ³ÝáÝó, áñå¿ë½Ç
Ù³ñ¹ÇÏ Çñ»Ýó ³¹³Ù³Ï³Ý Ï³Ù »õ³Û³Ï³Ý
Ù»ñÏáõÃÇõÝÁ Í³ÍÏ»Ý...: ºë áñ ³°Ûë ï»ë³Ûª
ÓÇ»ñÁ ½³ñÝáõ³Í Ï³éùÇ ÙÁ ï³Ï ëåñ¹»Éáí
å³ïëå³ñáõ»ó³Û, »õ ëÏë³Û ¹Çï»É å³ï³Ñ³ñÁ...: î»ë³Û Ù³ñ¹ÇÏª ½ÇÝáõ³Í ëáõñ»ñáí,
ÝÇ½³ÏÝ»ñáí »õ ½¿Ýù»ñáí, ÏÝÏ³Û å¿ëª »ñÏ³ñ
×»ñÙ³Ï Ï³å³Ý»ñ Ñ³·³Í, Ù³½»ñÝÇÝ »ñÏ³ñ,
µ³½Ù³ÃÇõ ÑÇõëù»ñáí ÑÇõëáõ³Í, µ³Ûó å¿Ë áõ
Ùûñáõùáí: êÏë³Û Ùï³Í»¯É...»Ã¿ Ù³ñ¹ »Ý, ³°Ûñ
Ù³ñ¹ª ÇÝãáõ± Ù³½»ñÝÇÝ ÑÇõë³Í »Ý... »õ »Ã¿
ÏÝÇÏ »Ýª ÇÝãå¿±ë Ï'ÁÉÉ³Û áñ å¿Ë áõ Ùûñáõù
áõÝ»Ý³Ý: ²Ûë Ùï³ÍáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿çÝ ÇÝÏ³Í ¿Ç,
ï»ëÝ»Ùª Ù»ñ ¹ñ³óÇ üÇÉÇ³ Ñ³ÝÁÙÁ µéÝ»óÇÝ:
Ð³ñáõ°ëï ÏÇÝ ÙÁÝ ¿ñ. ½ÇÝù µáÉáñáíÇ¯Ý
Ù»ñÏ³óáõóÇÝ »õ Ëáõ½³ñÏ»óÇÝ, íñ³Ý µ³Ý ÙÁ
ã·ï³Ý: ²ëáñ íñ³Û, Ù¿ÏÁ Ë³Ýã³ñÁ Ñ³Ý»Éáí,
Ë»Õ×ÇÝ í»ñ¿Ý í³ñ ÏáõñÍùÝ áõ ÷áñÁ å³ïé»¯ó
... ÏÇÝÁ ÏéÝ³ÏÇÝ íñ³Û ï³å³É»ó³õ, ëÏë³õ
³ÕÇáÕáñÙ ×Çã»ñ ³ñÓ³Ï»Éáí, áïù»ñáõ »õ
Ó»éù»ñáõ ³ÛÉ³½³Ý »õ ³ÛÉ³Ý¹³Ï ß³ñÅáõÙÝ»ñ
ÁÝ»¯Éª... ÇÝÍÇ ËÝ¹áõùÇ ¹áõé µ³Ý³Éáí: ø³ÝÇ
Ë»¯Õ×Á ÏÁ ï³åÉïÏ¿ñª »°ë ÝáÛÝù³Ý ³õ»ÉÇ
Ù³ñ»Éáõ ³ëïÇ×³Ý ÏÁ ËÝ¹³ÛÇ...: öáñÁ
×»ÕùáÕÁ Ó»éùÁ ÙËñ×»ó Ë»Õ×ÇÝ ëï³ÙáùëÇÝ
Ù¿ç »õ Ñá°Ý ³É µ³Ý ÙÁ ã·ïÝ»Éáí...ëÏë³õ µ³Ý»ñ
ÙÁ ³ñï³ë³Ý»É ³ñ³µ»ñ¿Ý »õ ÏÇó ÙÁ ½³ñÏ³õ
³Ýáñ ¹Ç³ÏÇÝ: ì»ñç³å¿ë, »ñµ ³Ù¿ÝùÝ ³É
ÏáÕáåïáõ³Í ¿ÇÝ, ³Ýûñ¿ÝÝ»ñÁ ½Ç°ë ÙÇ³ÛÝ
Ñ³·áõëïáí ÙáéÝ³Éáí, ¹áõñë »É³Û Ã³ùëïáó¿ë
»õ Ï³éù»ñáõÝ Ùûï»Ý³Éáí, ï»ë³Û Ï³ñ·Ç ÙÁ
Ù¿ç, µáÉáñáíÇÝ Ù»ñÏ íÇ×³Ïáí Ñ³×Ç èáõµ¿Ý
³Õ³Ý »õ ÁÝï³ÝÇùÁ: ¼³ÝáÝù ï»ëÝ»Éáí ÁëÇª
§Ñ³×Ç èáõµ¿Ý ³Õ³¯, ½Ç°ë ³É Ó»ñ Ï³éùÁ Ï'³éÝ¿±ù¦:

- èáå»ñÃ, ½³õ³Ïë, »Ïáõñ,- Áë³õ, »õ ½Çë
í»ñ ù³ß»ó, ³ÝÙÇç³å¿ë íñ³Û¿ë Å³ù¿Ãë áõ
ß³åÇÏë Ñ³Ý»Éáí Ù¿°Ï Ù³ëÁ Ç°ñ Ù³ñÙÇÝÁ »õ
ÙÇõë Ù³ëÁ ïÇÏÝáç Ù³ñÙÇÝÁ Í³ÍÏ»ó: âÙáéÝ³Ù
Áë»Éáõ Ã¿ Éáõë³Ñá·Ç Ù³Ûñë - ß³ï Ë»É³óÇ »õ
Ñ»é³ï»ë ÏÇÝ ÙÁ - »ñµ ³ùëáñÇ åÇïÇ »ÉÉ¿ÇÝù,
Ù»½Ç ß³ï ÑÇÝ Ï³ñÏï³ÝÝ»ñáí Ñ³·áõëïÝ»ñ
Ñ³·óáõó »õ Ïá×³ÏÝ»ñáõÝ ï»ÕÁ, áëÏÇÝ»ñáõÝ
ï³ÏÝ áõ íñ³Ý ù³ñÃûÝ ¹Ý»Éáí íñ³Ý Ïïáñáí
Í³ÍÏ»Éáí Ïá×³ÏÝ»ñ ßÇÝ»ó »õ Ù»½ Çõñ³ù³ÝãÇõñë áëÏÇáí ³å³Ñáí»ó, áñå¿ë½Ç Ñ³Ï³é³Ï
å³ñ³·³ÛÇÝ »ñµ ³é³ÝÓÇÝ ÙÝ³Ýùª ³åñáõëïÇ
ÙÇçáó áõÝ»Ý³Ýù ³Ù¿Ýùë ³É ³ÝËïÇñ...: Ð³½³¯ñ, Ñ³½³ñ ³Ý·³Ù, ²ëïõ³Í Ñá·Ç°Ý Éáõë³õáñ¿¯, ÉáÛë»ñáõÝ Ù¿ç ÙÝ³Û...:
Î³éùÁ ×³Ù÷³Û »É³õ: êÏë³¯Ýù Ù»°ñ ³ñß³õÁ
¹¿åÇ¯... Ù³Ñ...: Ð³ëÏó³Ýù áñ Ù»½ î¿ñ ¼ûñ ÏÁ
ï³ÝÇÝ... ç³ñ¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ù¿Ý Ù³ñ¹ Éáõ¯é ¿,
ËûëÇÉ ã'áõ½»ñ, Ëá¯ñ Ùï³ÍÙ³Ý Ù¿ç ÇÝÏ³Í, ÏÁ
ëå³ë¿ Çñ»ñáõ »ÉùÇÝ...:
ì»ñç³å¿ë Ð³ÙÙ³Ù Áëáõ³Í ·ÇõÕÝ ³É
³Ýó³Ýù ³é³Ýó ÙÇç³¹¿åÇ »õ ÇñÇÏáõ³Ý Ùûï
Ñ³ë³Ýù ð³ùù³ Áëáõ³Í ·ÇõÕ³ù³Õ³ùÁ, áñ ÏÁ
·ïÝáõ¿ñ º÷ñ³ïÇÝ ÙÇõë ³÷ÇÝ: ´³Ûó Ù»½Ù¿
³é³ç »ÏáÕÝ»ñÁ ÑáÝª ³Ûë ³÷ÇÝ íñ³ÝÝ»ñ
É³ñ³Í, ÏÁ ëå³ë»Ý ß¿ÛËÇÝ Ñ³×áõÃ»³Ý, ³ÛëÇÝùըÝ ³ÝÓ ·ÉáõË Ù¿°Ï ûëÙ. áëÏÇÇ [í×³ñáõ»ÉáõÝ],
áñå¿ë½Ç ÃáÛÉ³ïñ¿° É³ëï ÙïÝ»Éáí ·»ïÇÝ
ÙÇõë ³÷Á ³ÝóÝÇÝù: ºëª Ï³éù¿Ý Çç³Í, ãáñëµáÉáñë ÏÁ Ëáõ½³ñÏ¿Ç, áñå¿ë½Ç ÍÝáÕù¿ë áñ»õ¿
Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ý¹Çå¿Ç: Ê»¯Õ× úÝÝÇÏÁ, »ñÏáõ
÷³Ûï»ñ, áñå¿ë ³ÝÃ³óáõå ·áñÍ³Í»Éáí í½Çë
÷³ÃÃáõ»ó³¯õª... §èáå»°ñÃ, »Õµ³Ûñë¦, Áë»Éáí:
...Ð³Ùµáõñáõ»ó³Ýù »õ ½Çë Ù»ñ íñ³ÝÁ ³é³çÝáñ¹»ó...: Ðá°Ý Ñ³Ûñë, Ù³Ûñë, ùáÛñë ½Çë Ñ³Ùµáõñ»óÇÝ »õ ³å³ Ù³Ûñëª Ù»ÍÙûñë - áñ å³éÏ³Í ÏÁ ïÝù³¯ñ - Áë³õ. §îáõïá°õ, èáå»ñÃÁ
»Ï³õ...¦: Ø»ÍÙ³Ûñë ·ÉáõËÁ í»ñ µ³ñÓñ³óáõó,
½Çë ï»ë³õª §»Ïáõ°ñ ùáíë¦, Áë³õ: ¶³óÇ, ùá°íÁ
å³éÏ»ó³Û, ½Ç°ë Ñ³Ùµáõñ»ó »õ »ë Ûá·Ý³Í,
³ÝùáõÝ, ÑáÝ å³éÏ³Í í³ÛñÏ»³ÝÇë ùÝ³ó»ñ »Ù
Ëáñ ùÝáí, ÙÇÝãª Ù»ÍÙ³¯Ûñë... ÝáÛÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
Ñá·ÇÝ ³õ³Ý¹»ñ ¿: Î³ñÍ»ë, Ç°Ù ·³Éëï»³Ýë ÏÁ
ëå³ë¿ »Õ»ñ:
¾ç ÙÁÝ ³É ÷³Ïáõ»ó³õ...Ù»ñ Ï»Ý³ó ·ñùÇÝ
¿ç»ñ¿Ý...:
Ú³çáñ¹ ûñÁ Ù»ñ ¹ñ³óÇ ãáñë ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
ÙÇ³ó³Í, ß¿ÛËÇÝ ùáí ·³óÇÝù »õ í×³ñ»óÇÝù
³ÝÓ ·ÉáõË Ù¿Ï³Ï³Ý ûëÙ. áëÏÇÝ, áñå¿ë½Ç
Ù»½Ç Ññ³Ù³Ý ï³Û É³ëï Ýëï»Éáõ »õ ¹ÇÙ³óÁ
³ÝóÝ»Éáõ: ²ñ¹¿Ý ·Çß»ñ³Ýó Ã³Õ³Í ¿ÇÝ Ë»¯Õ×
Ù»ÍÙ³Ûñë, áñ ³Ý³ë»ÉÇ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí
ï³é³å»ó³õ:
ì»ñç³å¿¯ë... ³Û°¹ ³½³ï³ñ³ñ É³ëïÁ Ù»½
Ç°ñ ÍáóÁ ³é³Í, º÷ñ³ïÇÝ ÙÇõë ³÷Á ³Ýóáõó:
ÐáÝª ·³óÇÝ, ï³Ý ÙÁ Ù¿°Ï ë»Ý»³ÏÁ í³ñÓ»óÇÝ,
ãáñë ÁÝï³ÝÇù ÙÇ³ëÇÝ µÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ñ³µÁ Ù»×Çï¿Ý »õ [»]Çõ½ÉÇõÏ¿Ý[16] ½³ï ¹ñ³Ù
ãÇ ×³ÝãÝ³ñ...: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ÁÝï³ÝÇù 6 Ù»×Çï åÇïÇ í×³ñ¿ ³ÙÇëÁ, »õ ³ÛÝ ³É Ï³ÝËÇ°Ï:
Ø»ñ ùáíª Ù»×Çï ãÏ³Û, Ñ³Ûñë áëÏÇ Ïáõ ï³Ûª
Ù³°ñ¹Á §É¿°¦ Ï'Áë¿:
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հայ Մարդուն Հոգեւոր Երգարանը
Ուրախութեամբ կ՚ուզենք յայտարարել, որ
հրամանաւ եւ քաջալերանքով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Սուրբ Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական Դաստիարակութեան բաժանմունքին կողմէ լոյս տեսաւ
410 էջերու մէջ ամփոփուած մեծածաւալ «ՀԱՅ
ՄԱՐԴՈՒՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ԵՐԳԱՐԱՆԸ» հատորը։
Այս աշխատութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաջին փորձն է եղածները
հաւաքելու, անոնց տէր ըլլալու եւ նոր հեղինակներ
քաջալերելու, որպէսզի մեր եկեղեցւոյ՝ գրուանի
տակ պահուած ա՛յս հարստութիւնը լոյս աշխարհի
մէջ մնայ։
Երգարանը օգտագործելի է բոլոր տարիքներու
համար. անիկա ուղեցոյց է հայ վարժարաններու
երգի ուսուցիչներուն, Հայ եկեղեցւոյ հոգեւոր
խմբակցութիւններուն, կիրակնօրեաներուն եւ ընդհանրապէս մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն
համար։
Սոյն հատորը լոյս տեսաւ մեկենասութեամբ
տիկին Վիգի Չաթալպաշեանի՝ ի յիշատակ իր
ամուսնոյն՝ Երուանդ Չաթալպաշեանի:

Տիկին Ռիթա Արապեան Արծրունի
Տէր եւ տիկին Արսէն եւ Շաղիկ Արծրունի եւ
ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Աննա Արծրունի եւ
զաւակունք
Տիկին Աստղիկ Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տիկին Ալիս Պաքալեան եւ ընտանիք
Տիկին Արսինէ Մելքիսէթեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սահակ Արապեան եւ
ընտանիք
եւ համայն Արծրունի, Արապեան, Շահինեան, Բաբայեան, Մելքոնեան, Պաքալեան,
եւ Մելքիսէթեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր,
մեծ հօր, եղբօր, մօրեղբօր, փեսային եւ
հարազատին`

ԱՐԱ ԱՐՍԷՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ
(Ծնեալ 1932ին, Հալէպ)

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հաուըրտ Գարակէօզեան Հաստատութեան Տնօրէն Սերոբ Օհանեան Կը
Մասնակցի Առողջապահական Կեդրոններու Միջազգային Համագումարին

1978 թուին Ղազախիստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմա Աթայի մէջ տեղի ունեցաւ առանցքային
համաժողով մը, որ համախմբեց առողջապահական
փորձագէտներն ու համաշխարհային առաջնորդները՝ հաստատելու «Առողջութիւնը բոլորին համար
է» կարգախօսը: Այս համաժողովին Ալմա Աթայի
հաւանութիւն արժանացած հռչակագիրը հիմքը
հանդիսացաւ Առողջապահական Կեդրոններու
40ամեայ գործունէութեան:
40 տարիներ ետք Ղազախիստանի կառավարութեան հիւրընկալութեամբ, Առողջապահութեան Համաշխարհային կազմակերպութեան եւ
ԵՈՒՆԻՍԷՖի, Հինգշաբթի 25 եւ Ուրբաթ 26 Հոկտեմբեր 2018ին Ղազախիստանի Ասթանա մայրաքաղաքին մէջ դարձեալ տեղի ունեցաւ Առողջապահական Կեդրոններու Միջազգային համաժողովը,
որպէսզի վերականգնի առաջնային առողջապահական խնամքի ուժեղացումը՝ հասնելու համընդհանուր առողջապահական ծածկոյթի, շեշտուի կանխարգիլման կարեւորութիւնը եւ բոլորը անխտիր
ստանան
առողջապահական
ամենաբարձր
մակարդակի խնամք:
Տուեալ համաժողովին Միջազգային Ազգերու
կազմակերպութեան բոլոր բաժանմունքներու պատասխանատուներու կողքին իրենց մասնակցութիւնը բերին 1500 ներկայացուցիչներ՝ եկած աւելի
քան 80 տարբեր երկիրներէ:
Լիբանանէն մասնակցեցան առողջապահութեան
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նախարարութեան ընդհանուր տնօրէն տոքթ. Ուալիտ Ամմարն ու իր քարտուղարը: Առողջապահութեան Համաշխարհային կազմակերպութեան
կողմէ յատուկ հրաւէրով ներկայ գտնուեցաւ նաեւ
Լիբանանի Հաուըրտ Գարակէօզեան հաստատութեան տնօրէն Սերոբ Օհանեանը:
Նկատի ունենալով, որ Առողջապահութեան
Համաշխարհային կազմակերպութիւնը վերջին
տարիներուն քաջատեղեակ էր Լիբանանի Գարակէօզեան հաստատութեան տարած առողջապահական խնամքին եւ անոր կատարած կանխարգիլման
արշաւներուն, հետեւաբար համաժողովի ընթացքին խօսք տրուեցաւ նաեւ Սերոբ Օհանեանին՝
ներկայացնելու Լիբանանի մէջ Առողջապահութեան
կեդրոնի գործընթացքը:
Ս. Օհանեան իր զեկոյցին մէջ յատուկ շեշտը
դրաւ, թէ հաստատութիւնը ի՛նչպէս կ'աշխատի
կանխարգիլելու հիւանդութիւնները՝ կազմակերպելով «Դպրոցական Առողջապահութեան» քննութիւններ, մանուկներու պատուաստումներ, համայնքային
բարգաւաճման ընկերային առողջապահականդասախօսական շարքեր հերթական դրութեամբ եւ
հիւանդութիւններու կանխարգիլման արշաւներ:
Համաշխարհային տարողութեամբ խիստ կարեւորութիւն ունեցող միջազգային այս ժողովը
կրկնակի նշանակութիւն ունի մեզի համար, որովհետեւ պետական մակարդակի մասնակցութեանց
կողքին Գարակէօզեան բարեսիրական հաստատութեան գործուն ներկայութիւնը չափանիշը կը
հանդիսանայ անոր վայելած միջազգային վարկին
ու համբաւին: Եւ այս բացառիկ պատիւը կը պարտինք անոր ձեռնահաս երիտասարդ տնօրէն Սերոբ
Օհանեանին, որ, մշտարթուն հետեւելով միջազգային կեանքէն ներս առողջապահական թէ բարեսիրական անցուդարձերուն, միշտ պատեհ առիթը
կը գտնէ լուսարձակի տակ բերելու Գարակէօզեան
հաստատութեան ընդմէջէն հայ ժողովուրդի ներդրումը՝ միջազգային մեծ ընտանիքի յառաջդի-

մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 29
Հոկտեմբեր 2018ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Հինգշաբթի, 1 Նոյեմբեր 2018ին` կէսօրուան ժամը 12։00ին, Անթիլիասի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին
մէջ, ապա հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի
Հայաստան
Շաբաթ,
3
Նոյեմբերին, ուր թաղման արարողութիւնը
տեղի պիտի ունենայ Քանաքեռի Սուրբ
Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ կ.ե. ժամը 3։00ին եւ
հանգուցեալին մարմինը պիտի ամփոփուի
Քանաքեռաւանի գերեզմանատան մէջ։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, Անթլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս
նաեւ Շաբաթ, 3 Նոյեմբերին Քանաքեռի
Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, Հայաստան։
* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք խորապէս
կը ցաւակցի հանգուցեալ մտաւորականին
գաղափարի եւ գրչի ընկերներուն ինչպէս
նաեւ ընտանեկան պարագաներուն եւ
հարազատներուն:

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան
Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018
մութեան մէջ:
Այսօր Գարակէօզեան հաստատութիւնը 100ամեակի սեմին, հաւատարիմ իր հիմնադիրներու
նպատակին, կը շարունակէ իր ծառայողական
առաքելութիւնը բժշկական խնամքի կողքին շեշտը
դնելով հիւանդութիւններու կանխարգիլման արթնութեան արշաւներու եւ առողջութեան խթանումին՝
տեսնելու մանուկը առողջ իր իսկ միջավայրին մէջ,
շրջապատուած առողջ ընտանիքի անդամներով:
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¾ç 01
Ռիաշի հանդիպում ունեցաւ Հարիրիի հետ, վերջինիս նստավայրին մէջ:
Հաղորդենք, որ հանդիպումէն առաջ ԼՈի առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա
յայտարարած էր, որ իր կուսակցութիւնը ներկայացուցչութիւն պիտի ունենայ
նոր կառավարութեան մէջ:

Պըրրի Լաւատեսօրէն Կը Վերաբերի Նոր Կառավարութեան
Վերահաս Կազմաւորման

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի Երկուշաբթի լաւատեսութիւն
յայտնեց նոր կառավարութեան մօտալուտ կազմաւորման կապակցութեամբ:
«Բան մը պէտք է տեղի ունենայ այսօր»,- լրագրողներուն ըսաւ Պըրրի: Այս
մասին կը հաղորդեն խորհրդարանի նախագահի տեղեկատուական
գրասենեակէն:
Ըստ ամենայնի կը պարզուի, որ կազմաւորման գործընթացը ահաւասիկ
կը հասնի աւարտին հնգամսեայ փակուղիէ ետք:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ինտոնեզիայի Փրկարարները Boeingի Ստորջրեայ
Որոնումներ Սկսած Են 35 Մեթր Խորութեան Վրայ. «Detik»

ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՈՒՆԵՐՈՒ
Ազգային Առաջնորդարանի գերեզմանատուներու
բարեզարդման աշխատանքներուն հետեւողականութիւնը, կազմակերպուածութիւնը, մնայուն նորոգութիւններն ու պիւտճէն ապահովելու նպատակադրումով, Ազգային Վարչութիւնը ճշդեց դամբարաններու եւ դարակներու
բարեզարդման տարեկան խորհրդանշական սակագին։
Հաւաքուած գումարը ե՛ւ պիտի ծառայէ գերեզմանատուներու ընդհանուր
բարեզարդման ե՛ւ դամբարանի կամ դարակի հերթական մաքրութեան ու
նորոգութեան։ Առ այդ, դամբարաններու բարեզարդման տարեկան
սակագինն է 20 ամերիկեան տոլար, իսկ դարակներունը՝ 10 ամերիկեան
տոլար։
Սոյն աշխատանքը ի գործ պիտի դրուի Երեքշաբթի, 1 Յունուար 2019-էն
սկսեալ։ Տարեկան վճարումներու դրոյթին ծանօթանալու եւ յաւելեալ
մանրամասնութիւններ ստանալու համար, մեր հայորդիները կրնան այցելել
Ազգային Առաջնորդարան եւ կամ հեռաձայնել 01-258301 թիւին։
Մեր փափաքն է, որ մեր համայնքի զաւակները դրական մօտեցումով
ընկալեն այս որոշումը, որուն էական նպատակն է մեր գերեզմանատուներու
կարգավիճակին բարելաւումը եւ նորոգութեան ու մաքրութեան մնայուն
եղանակի ճշդումը։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Ինտոնեզիայի փրկարարները յատուկ սարքաւորումի օգնութեամբ ձեռնամուխ եղած են Lion Air օդագնացական ընկերութեան ինքնաթիռի որոնումներուն, որ աղէտի ենթարկուած է Ճաւա կղզիի ափի մերձակայքը: Այդ
մասին, ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը, Հոկտեմբեր 29ին յայտնած է
«Detik» լրատուական գործակալութիւնը: «Ապարատները կը խորասուզուին
մօտաւորապէս 30-35 մեթր, ուր, ինչպէս կ'ենթադրուի, հաւանական է, որ
գտնուի ինքնաթիռը»,- նշած են Որոնման եւ փրկման ազգային գործակալութենէն:
Boeing-737ի կործանման վայրը Ճաւայի ծովուն մէջ է՝ երկրի մեծագոյն
կղզիի՝ Ճաւայի արեւմտեան ափի մերձակայքը: Ինչպէս յայտնած է գործակալութեան ներկայացուցիչը, ինքնաթիռի կործանումէն ետք փրկուածներ
չկան: Օդանաւը աղէտի ենթարկուած է Ճաքարթայի օդակայանէն մեկնելէ 13
վայրկեան անց: Օդանաւի բեկորներն ու ուղեւորներուն անձնական իրերը
յայտնաբերուած են Ճաւայի ծովուն մէջ:
Ինքնաթիռը JT610 չուերթը կ'իրականացնէր դէպի Փանքալփինանկ
քաղաք: Ըստ վերջին տուեալներուն՝ օդանաւին մէջ եղած է 188 մարդ, այդ
կարգին՝ անձնակազմի եօթը անդամները, հաղորդած է «ՏԱՍՍ»ը:
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