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زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 55(22«366)

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

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Աուն Կը Քննադատէ Պաղեստինցիներու
Տունդարձի Իրաւունքը Վերացնելու
Միտուած Փորձերը

Նախագահ Միշէլ Աուն երէկ պաղեստինցի ժողովուրդին հետ նշեց համերաշխութեան միջագգային օրը՝ խստօրէն քննադատելով պաղեստինցի
գաղթականներու տունդարձի իրաւունքը վերացնելու միտուած բազում
փորձերը:
Պաղեստինի ժողովուրդի անօտարելի իրաւունքներու իրականացման հարցերու յանձնաժողովի նախագահ, Սենեկալի մէջ ՄԱԿի դեսպան Չէյխ Նիանկին
ուղղուած նամակին մէջ Աուն նշեց, որ բազմաթիւ փորձեր կը կատարուին
վերացնելու Պաղեստինի ժողովուրդի ինքնութիւնն ու իրաւունքները:
Ան նաեւ կարեւորեց յանձնաժողովի դերը պաղեստինեան ժողովուրդի
իրաւունքներու պաշտպանութեան գործին մէջ:

Կոչ

Հայաստանի Խորհրդարանի
Ընտրութիւններուն Ընդառաջ
Օրեր կը բաժնեն մեզի Հայաստանի Հանրապետութեան
խորհրդարանական ընտրութիւններէն: Յառաջիկայ Դեկտեմբեր 9ին տեղի պիտի ունենան խորհրդարանական դրութեամբ
վարչակարգի առաջին ընտրութիւնները մեր հայրենիքին մէջ: Ներկայացուած են Ազգային ժողովի անդամակցութեան թեկնածուները: Մեկնարկած է ընտրարշաւը:
Աշխարհասփիւռ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը՝ սփիւռքի
մէջ հիմնադրուած ու գործող հայ ազգային երեք կուսակցութիւններէն մին,
հակառակ այն իրողութեան, որ սփիւռքահայ կուսակցութիւն մը ըլլալով,
գործնական գետնի վրայ չի մասնակցիր Հայաստանի մէջ կայացող
ընտրութիւններուն, անմասն չի կրնար մնալ, սակայն, հոն կատարուող մէն
մի իրադարձութենէ:
Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ՝ սոյն յայտարարութեամբ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութիւնը կ'ուզէ շեշտել հետեւեալները.
1. Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը հայրենիքը միշտ ալ
աւելի վեր գնահատած է ամէն վարչակարգէ ու գոյնէ: Ան յստակօրէն
տարբերած է իշխանութիւնը պետականութենէն ըլլալով պետականամէտ
կուսակցութիւն եւ միշտ հայ ժողովուրդին հետ ու հայ ժողովուրդին համար:

¾ç 02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանահայութիւնը Տուաւ Իր Լուման. Արդիւնքը՝ Պատուաբեր $87,750
Նուիրահաւաքը Տակաւին Պիտի Շարունակուի

¾ç 08

Հայրենի Èáõñ»ñ

Կառավարութիւնը Քայլերու Կը Ձեռնարկէ
կենսաթոշակառուներու Եւ Նպաստառուներու Ծայրայեղ
Աղքատութիւնը Յաղթահարելու Ուղղութեամբ
Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթական նիստը, որ վարած
է առաջին փոխվարչապետի պաշտօնակատար Արարատ Միրզոյեան:
Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»ը,
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ծերութեան, հաշմանդամութեան եւ կերակրողը կորսնցնելու պարագային նպաստ ստացողներու
ծայրայեղ աղքատութիւնը յաղթահարելու նպատակով կառավարութիւնը
փոփոխութիւններ կատարած է անցեալին ընդունած որոշումներուն մէջ: Ըստ
այնմ կ'առաջարկուի զինուորական պարտադիր ծառայութեան (ժամկէտային)
շարքային կազմի զինծառայողի հաշմանդամութեան զինուորական կենսաթոշակի չափը երրորդ խումբի հաշմանդամի համար (18000 դրամ) եւ

¾ç 02

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմինը ուրախութեամբ կը յայտարարէ, որ այս տարի իր կազմակերպած
ռատիոթոնը պսակուեցաւ յաջողութեամբ եւ ամբողջ օրուան ընթացքին
տեղի ունեցած դրամահաւաքին շնորհիւ համայն լիբանանահայութեան
ջանքերով կարելի եղաւ հանգանակել 87,750 ամերիկեան տոլար:
Յայտնենք, որ այս գումարը յառաջիկայ օրերուն պիտի աւելնայ այլ
բարերարներու նուիրատուութիւններուն գումարումով:
Լիբանանահայութեան պատուաբեր այս մասնակցութիւնը համահայկական տարեկան այս դրամահաւաքին կու գայ փաստելու, որ լիբանանահայութիւնը կը շարունակէ մնալ հաւատարիմ հայրենակերտումի սուրբ գործին
եւ ազգային բարձր գիտակցութեամբ իր ամբողջական զօրակցութիւնը կը
ցուցաբերէ Հայաստանի եւ Արցախի բարգաւաճման եւ զարգացման
նպաստող իւրաքանչիւր ծրագիրի:
Վարձքը կատա՛ր բոլորին եւ շնորհակալութի՛ւն բոլոր նուիրատուներուն:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ
Պէյրութ, 29 նոյեմբեր 2018
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Կոչ

¾ç 01

Հայաստանի Խորհրդարանի
Ընտրութիւններուն Ընդառաջ
¾ç 01
2. Հայրենիքի ու հայրենաբնակ ժողովուրդին բարօրութիւնը, զարգացումը, կայունութիւնն ու ապահովութիւնը կարմիր գիծեր են, որոնց երաշխաւորումին համար ՌԱԿ իր պատմութեան մէջ ո՛չ մէկ ճիգ խնայած է:
3.Սփիւռքի միասնականութեան ու հայրենիքի նուիրումին սկզբունքը
ՌԱԿ միշտ բարձր գնահատած է ու ջատագովը հանդիսացած է անոր՝ ի
գին ամէն զոհողութեան:
4.Արցախի հիմնահարցի արդար լուծումը՝ հիմնուած ժողովուրդներու
ինքնորոշման իրաւունքին վրայ, է՛ ու կը մնայ ՌԱԿի ուշադրութեան
կիզակեդրոնը:
5.Հաւատալով մարդկային պատմութեան յառաջընթացին՝ ՌԱԿ կը
հաւատայ պետական հաստատութիւններու առողջ գոյութեան: Ան անվերապահ զօրակիցն է հայրենիքի մէջ ժողովրդավարական կարգերու, գործելաոճի եւ մտածելակերպի հաստատումին ու զարգացման, որ կ'ենթադրէ
ազատ խօսքի ու կարծիքի անկաշկանդ կիրառում ու փոխադարձ հանդուրժողականութիւն, էթնիք թէ քաղաքական ու գաղափարական կամ
շինիչ ընդդիմադիր փոքրամասնութիւններու հանդէպ մեծամասնութեան
կողմէ բաձարցակ յարգանք եւ իրաւունքներու երաշխաւորում:
Հիմնուելով վերոյիշեալներուն վրայ՝ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կոչ կ'ուղղէ հայրենաբնակ իր ազգակիցներուն, ըլլան անոնք
ընտրութեան մասնակից քաղաքական կողմեր ու դաշինքներ թէ քուէարկող
քաղաքացիներ, պատասխանատուութեան բարձր գիտակցութեամբ մօտենալու յառաջիկայ ընտրութիւններուն: Պէտք չէ մտահան ընել, թէ հայրենիքի
ու հայ ժողովուրդի ապագան մեծապէս կախեալ է յառաջիկայ ընտրութիւններու նման իրադարձութիւններէ, որուն բարեյաջող ընթացքը ու
անոր գործընթացին մասնկացութիւնն ու ճիշդ եւ խղճամիտ ընտրութիւնը
կենսական են ու մեր ժողովուրդին վայել քաղաքակրթութեան չափանիշ:
Մի մոռնաք, որ մեր ժողովուրդի թշնամիներն ու բարեկամները աչալուրջ
կը հետեւին մեզ:
Հետեւաբար, սիրելի հայրենակիցներ, մեծ թիւերով մասնակցեցէ՛ք
քուէարկութեան: Դուք էք իսկական իշխանութիւնը, փոփոխութիւնն ու
արժէքը: Քուէատուփն է չափանիշը: Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւնը կը հաւատայ ձեր՝ ճիշդ մարդիկը խորհրդարան հասցնելու ողջմտութեան, որոնք լաւագոյնս կրնան ներկայացնել ձեզի ու թարգմանը հանդիսանալ ձեր յոյզերուն եւ յոյսերուն: Ձեր ընտրած խորհրդարանը ինքն է, որ
պիտի կազմէ յառաջիկայ կառավարութիւնը, որ մեր երկիրը պէտք է
առաջնորդէ դէպի աւելի փայլուն, խաղաղ, ապահով ու կայուն ապագայ:
Յաջողութիւն բոլորիս, իսկ մեր հայրենիքին ու անոր պետականութեան՝
յաւերժութիւն :
Ի ԴԻՄԱՑ՝
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Սեւակ Յակոբեան			
Սերխիօ Նահապետեան
Ատենադպիր			
Ատենապետ

Կառավարութիւնը Քայլերու Կը Ձեռնարկէ
կենսաթոշակառուներու Եւ Նպաստառուներու Ծայրայեղ
Աղքատութիւնը Յաղթահարելու Ուղղութեամբ
զինուորական պարտադիր ծառայութեան (ժամկէտային) շարքային կազմի
մահացած (զոհուած) զինծառայողի ընտանիքի անդամի կերակրողը կորսնցնելու պարագային զինուորական կենսաթոշակի չափը (24000 դրամ), ծերութեան, հաշմանդամութեան, կերակրողը կորսնցնելու պարագային նպաստներու չափերը սահմանել 25500 դրամ։ Սահմանուած է նաեւ, որ որոշումը ուժի
մէջ կը մտնէ 2019ի Յունուար 1էն։ Ներկայիս ծերութեան նպաստի չափը կը
կազմէ 16000 դրամ, 1ին խումբի հաշմանդամի եւ հաշմանդամ երեխայի
համար՝ 21500 դրամ, երկրորդ խումբի հաշմանդամի համար՝ 19000 դրամ,
երրորդ խումբի հաշմանդամի համար՝ 16000 դրամ, կերակրողը կորսնցնելու
պարագային նպաստի չափը՝ 16000 դրամ։
Կարեւորելով ընդունուած որոշումը՝ առաջին փոխվարչապետի պաշտօնակատարը նշած է. «Հայաստանի Հանրապետութիւնը սոցիալական պետութիւն է, եւ բոլորս պարտաւորութիւն ունենք սոցիալապէս խոցելի խմբերի
առաջ: Պէտք է լաւագոյն ջանքերը գործադրենք, որպէսզի այդ պարտաւորութիւնը որքան հնարաւոր է արժանապատիւ կերպով իրականացնենք»:
Գործադիրը հաւանութիւն տուած է «Պետական կենսաթոշակներու մասին»
ՀՀ օրէնքին մէջ լրացումներ եւ փոփոխութիւններ կատարելու մասին» ՀՀ
օրէնքի նախագիծի վերաբերեալ կառավարութեան օրէնսդրական նախաձեռնութեան: Օրինագիծի նպատակը կենսաթոշակառուներու ծայրայեղ
աղքատութիւնը յաղթահարելն է: Ըստ այնմ, կ'առաջարկուի պետական կենսաթոշակային ապահովութեան համակարգին մէջ ներդնել նոր գործիք՝
նուազագոյն կենսաթոշակի չափ։ Անիկա հնարաւորութիւն կու տայ ալ աւելի
հասցէական դարձնելու վարուող քաղաքականութիւնը՝ թիրախաւորելով ցած
կենսաթոշակները։ Նախագիծով կ'առաջարկուի սահմանել, որ «Պետական
կենսաթոշակներու մասին» ՀՀ օրէնքով սահմանուած կարգով հաշուարկուած
կենսաթոշակի չափը չի կրնար պակաս ըլլալ ՀՀ կառավարութեան սահմանած
նուազագոյն կենսաթոշակի չափէն։ Միաժամանակ ՀՀ
պիւտճէական գործընթացի ծիրէն ներս կատարուած հաշւարկներու մէջ 2019ի Յունուար 1էն նուազագոյն կենսաթոշակի չափը նախատեսուած է 25500 դրամ (ծայրայեղ
աղքատութեան գիծի չափով): Նախագիծով սահմանուած է
նաեւ, որ օրէնքը ուժի մէջ կը մտնէ 2019ի Յունուար 1էն:

Արմէն Սարգսեան Պեռլինի Մէջ Ներկայ
Գտնուեցաւ Արամ Խաչատրեանի 115-ամեակին
Նուիրուած Համերգին
Պաշտօնական այցով Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութիւն գտնուող
նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ տիկին Նունէ Սարգսեան Նոյեմբեր 28-ի
երեկոյեան հանրայայտ Քոնզերթհաուս Պեռլին (Konzerthaus Berlin) համերգասրահին մէջ ներկայ գտնուած են հայ մեծանուն երաժշտահան Արամ Խաչատրեանի 115-ամեակին նուիրուած Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ
նուագախումբի համերգին` համաշխարհային հռչակ ունեցող ջութակահար
Սերգէյ Խաչատրեանի մասնակցութեամբ:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ ՀՀ նախագահի մամուլի վարչութիւնը, համերգը
ղեկավարած է Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նուագախումբի գեղարւեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար Էդուարդ Թօփչեան:
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Սետեֆճեան Ռոմանոս
Սետեֆճեան Ռոմանոս (30 Նոյեմբեր 1837,
Կոստանդնուպոլիս – 12 Մարտ 1905, Կոստանդնուպոլիս), հայ դերասան, թատերագիր։
Ծնած է Կոստանդնուպոլիս։ 1861 թուականէն
աշխատած է «Արեւելեան» թատրոնի մէջ նախ

որպէս դերասան, ապա յուշարար։ Հեղինակ է
«Վարդան Մամիկոնեան փրկիչ հայրենեաց» (բեմականացումը 1867 թուականին, Միքայէլ Նալպանտեանի մահուան տարելիցին կապակցութեամբ, որ դարձած է «Արեւելեան թատրոն»ի
փակուելու պատճառը), «Հայկ դիւցազն», «Կործանումն Ռուբինեաց հարստութեան» պատմական ողբերգութիւններու, «Արշաւանք», «Անգութ
Զարուհի» եւ այլ փիեսներու, ուր շօշափած է
ժամանակի հասարակական-քաղաքական եւ
կենսական յուզող հարցերը։ Բոլոր փիեսները
բեմադրուած են Կոստանդնուպոլսոյ հայ թատրոններուն մէջ:
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Երիտասարդ Գրիչներ
ՆԱՐԷ ՇԱՐՄԱԶԱՆՈՎԱ

Դուք Լաւ Էք, Մարդիկ
Տարիներ առաջ ամէն ամառ կ'երթայի մեծ մօրս
տունը, կը հաւաքէի բակի փոքրիկներն ու արշաւ կը
կազմակերպէի դէպի Սանահին: Հաց ու պանիրի
բրդուճներով, մեծ մօրս տունէն բեռնաւորուած
«կահ կարասիով», աղմուկ աղաղակով կը քալէինք
գիւղի նեղ ճամբայէն: Մինչեւ հիմա ալ չեմ հասկնար,
թէ ինչպէս գիւղի մեծ մայրիկները կը հասկնային,
որ իրենցմէ չեմ:
-Այ, ձագուկս, քաղաքէ՞ն ես: Որոնցմէ՞ ես:
Ես ալ գերագոյն հաճոյքով, որ հնարաւորութիւն
կայ ներկայանալու, տեղը տեղին կը պատմէի: Այս
անգամ այլ էր. փոքրիկ Նարէն չկար, ոչ ալ իր
ընկերներն ու աղմուկ աղաղակը, որով կը լեցուէին
գիւղի խաղաղ ճամբան: Փոխարէնը կար սուր
կարօտ. Ա՜խ, այստեղ կը նստէր մեծ մայրիկը, որ
ամէն անգամ կը կանչէր, իր գործած գուլպաներէն
կը նուիրէր, որպէսզի Երեւանի մէջ ձմրան հագնիմ
ու չմսիմ: Ան ալ չկայ, եօթը տարի անցած է, տեսակ
մը կը վախնամ թակելու դարպասը եւ ներս մտնել,

Լուսանկարը` Նարէ Շարմազանովայի

Տալայ Լաման կ'ըսէ՝ տարուան մէջ գոնէ մէկ
անգամ գնայ այն տեղը, ուր երբեւէ չես եղած:
Թերեւս քու իսկ անձդ նորովի բացայայտելու
համար: Մէկ ուրիշ մըն ալ ըսած է՝ գացէք այն
վայրը, ուր եղած էք շատոնց, ուր ամէն ինչ նոյնն է,
եւ կը զգաք, թէ որքանով փոխուած էք: Այստեղ
մարտահրաւէր կը նետէ յոյն փիլիսոփան, թէ նոյն
գետը երկու անգամ չես մտներ:
Այդպէս է. մենք անընդհատ եւ շարունակաբար
կը փոխուինք, քիչ թէ շատ՝ 0.01 տոկոսով, թէ
հիմնովին, էական չէ: Ընդունինք այս դրոյթը ու
անցնինք հետեւանքին: Իսկ հետեւանքը փնտռտուքն
է, երբ կը փորձենք տարիներ անց գտնել անցեալը,
հարազատ վայրի մէջ ձգուած մանկութիւնը, յուշերն
ու ապրումները, դէմքերն ու «ես»ը, որ վաղուց
արդէն նախկինը չէ: Տեսակ մը գունափոխուած,
եթէ կ'ուզէք՝ հասունցած կամ ճախրանքի բարձրութենէն ցած ինկած: Հիմա անոր կ'ըսեն՝ մեծցած
ես: Իսկ ես կը խճճուիմ այն խաղաղութեան մէջ, ուր
եկած եմ փնտռելու, թէ ուր հասած եմ ի վերջոյ:
Գիւղական անդորր, իշխանական, հինաւուրց
գերեզմանատուն, անբացատրելի խաղաղութիւն,
միջնադարի ու նորագոյնի խաչմերուկին կանգնած
Սանահին:

Լուսանկարը` Նարէ Շարմազանովայի

Լուսանկարը` Նարէ Շարմազանովայի

թերեւս չգտնեմ զինքը: Հակառակ ասոր՝ սպասում
մը կար, որ համոզում էր. պէտք է հնարաւորինս
արագ հասնիլ վանք, այդտեղ է ան, որ հաւատարիմ
է, երբեք չի լքեր եւ կ'արձագանգէ իրեն կանչողին:
Այս անգամ արշաւ չէր, արդէն գիտեմ՝ ինչ է
ուխտը, շիրիմներու հետ զրուցելը, վանքին մէջ
առանձին շարական երգելը՝ «Տէր ողորմեա…»:
Շըշշշ…
Սանահինը ինծի պէս դատարկ էր, մարդկային
որեւէ շունչ չկար: Հաւանաբար այդ էր պատճառը,
որ օգնեց մեզի իրարմով լեցուելու, կը վայելէի
մենութիւնը: Կ'ուզէի միայն ես հաղորդակցիլ

աստուածային հրաշքին, ժամերով մտածել՝ սիւնին
յենուած, լսել լռութեան ձայնը: Լռութիւնը ապրեցնող
էր, լռութիւնը ըմբոստ չէր: Այնքան հեշտ է անոր
հետ ընկերանալը, երբեք չի հակաճառեր, ինչ ալ
ըսես` կը համաձայնի: Եւ ամառնային քամիի հետ
ականջիս կը հասնին սաղմոսները: Այստեղ` աշխարհէն ու աշխարհիկէն հեռու, քաղաքի թոհուբոհէն ու վազքէն պոկուած՝ դուն քեզի զօրաւոր ու
պաշտպանուած կը զգաս անսահման ազատութեան
մէջ: Ազատութիւն, որ քաղաքին մէջ պարիսպներ
կը կառուցէ, շատ պարագաներու կը վնասէ
դիմացինը: Ընտելացած ենք, չէ՞, անընդհատ լսելու՝
իմ իրաւունքը, իմ տարածքը, ես, չփորձես խոչընդոտել, ազատ արտայայտուելու, տեղաշարժուելու,
կրթութեան, աշխատանքի, հանգիստի իրաւունքներուն: Այսպէս հարիւրաւոր իրաւունքներու պատեր,
որ կարծես ազատութիւն պիտի բերեն, բայց ճաղեր
կը շարեն, մինչեւ իսկ երկու մարդու միջեւ: Որո՞ւ
պէտք են անոնք, եթէ չկայ իրականը՝ ազատութիւնը:
Ուրեմն ի՞նչ, ազատութիւնը այնտեղ է, ուր մարդիկ
չկա՞ն: Ազատութիւնը այստե՞ղ է՝ վանքի՞ն մէջ, ուր
շիրիմներու ամբողջ քաղաք մըն է: Անոնք լուռ են,
չեն պահանջեր իրենց իրաւունքները, չեն սահմաներ իրենց տարածքը, անհաղորդ են: Բայց շատ
ազդեցիկ ուղերձով՝ «Սա ալ կ'անցնի», ինչպէս
ժամանակ մը իրենք անցած են՝ նշանաւոր մարդիկ,
պատերազմներ յաղթած իշխաններ, վանքեր ու
քաղաքներ կառուցած թագաւորներ, բարեգործ եւ
ողորմած թագուհիներ: Այո՛, անոնք անցեալ են,
հետաքրքրականը այն է, որ ինչքան ալ բանականօրէն հասկնաս, որ օր մը դուն ալ իրենց պէս անցեալ
պիտի դառնաս, միեւնոյնն է, ժամանակէն դուրս
չես կրնար պատկերացնել դուն քու անձդ: Որքան
հրաշալի է այն ազատութիւնը, որ ժամանակէն
դուրս է: Այստեղ ոեւէ մէկուն ապացուցելու բան
չկայ, այստեղ կայ երկու «ես»՝ դուն եւ ան, որ
յաւիտենութեան մէջ էք: Ան չի դատեր, չի ցաւցներ,
համբերատար է: Եւ որքան ալ աշխարհի աղմուկը
փորձէ բաժնել մեզ, լռութիւնը կ'աղաղակէ՝ դուք լաւ
էք, մարդիկ, ես կը սիրեմ ձեզ:
Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Աղբիւրը՝ 17.am
Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԶԷԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի աշխատակից
Կը հրատարակենք հեղինակին արտօնութեամբ
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 12 «Մեր Մօտ Ուսանողը Պէտք Է Սորվի Աւելի Քննադատական Մտածողութիւն Ունենալ»
Յատուկ Հարցազրոյց Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի Նախագահ Դոկտ. Արմէն Տէր Կիւրեղեանի Հետ
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Կը շարունակենք ներկայացնել «Զարթօնք»
հայրենիքի մէջ» խորագիրը կրող հարցազրոյցներու
շարքը։ Այս անգամ մեր զրուցակիցը Հայաստանի
մէջ Ամերիկեան համալսարանի նախագահ դոկտ.
Արմէն Տէր-Կիւրեղեանն է, որ վերջերս գտնուած է
Լիբանան՝ այցելելու հայկական եւ լիբանանեան
զանազան կառոյցներ, որոնց շարքին է նաեւ
«Զարթօնք»ը:

Նոյն ժամանակահատուածին «Զարթօնք»ի
գըլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանի՝ Երեւան
գործուղման պատճառով տեսակցութիւնը կայացաւ դոկտ. Արմէն Տէր-Կիւրեղեանի՝ Երեւան վերադարձէն ետք Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանի իր գրասենեակին մէջ։ Հանդիպումին մեր
խմբագիրը առաջարկեց դոկտ. Տէր-Կիւրեղեանին
յատուկ հարցազրոյց շնորհել «Զարթօնք»ին՝
խօսելու Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի
նորութիւններուն, ինչպէս նաեւ Պէյրութ այցի եւ
տպաւորութիւններուն մասին:

Դոկտ. Արմէն Տէր-Կիւրեղեանը ազնուութեամբ
ընդառաջեց, որուն համար մեծապէս շնորհակալ
ենք իրեն:
Ստորեւ կը ներկայացնենք շահեկան հարցազըրոյցը.
- Պարոն Տէր-Կիւրեղեան, նախ շնորհակալ եմ
հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժելու համար։ Դուք
նախորդ շաբաթ Լիբանանի Հանրապետութիւն կը
գտնուէիք։ Հանդիպումներ ունեցած էք հայկական
համայնքի ներկայացուցիչներու, հայ ուսանողներու
հետ։ Աւելի մանրամասն կը ներկայացնէ՞ք այցի
նպատակները եւ ի՞նչ պայմանաւորուածութիւններ
ձեռք բերուած են, այցի արդիւնաւէտութիւնը
ի՞նչպէս կը գնահատէք։
-Ես Լիբանան էի երեքուկէս օր, հանդիպումներ
ունեցած ենք Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի
խումբ մը դասախօսներու հետ, ես ալ դասախօսական ելոյթ ունեցած եմ։ Հայ ուսանողներու հետ
զրուցած ենք այստեղ ուսանելու հնարաւորութիւններուն մասին, մէկ կիսամեակ կամ ամրան ընթաց-

քին։ Քանի որ մենք ամերիկեան հաւատարմագրում
ունինք, դիւրին կ'ըլլայ իրենց համար դասերու
քրետիթները (credit) տեղափոխել այստեղ։ Շատ
հաճելի խումբ էր երիտասարդներու։ Մնացած
օրերուն, հանդիպումներ ունեցած եմ հայկական
համայնքի ներկայացուցիչներու, խմբակցութիւններու, դպրոցներու ղեկավարութեան, կուսակցութիւններու, երեսփոխաններու եւ Լիբանանի մէջ
Հայաստանի դեսպան պարոն Մկրտչեանի հետ։
Կրնամ ըսել, որ շատ օգտակար հանդիպումներ
էին։ Այդ հանդիպումներէն նպատակս հիմնականօրէն հետեւեալն էր. քաջալերել Լիբանանի հայ
երիտասարդները, որ մտածեն նաեւ Հայաստանի
Ամերիկեան համալսարանի մէջ ուսումը շարունակելու մասին։

- Եղա՞ն ուսանողներ, որոնք նման ցանկութիւն
յայտնեցին։
- Ես, դժբախտաբար, հնարաւորութիւն չունեցայ
ուսանողներու հետ հանդիպելու, բայց մէկ շաբաթ
առաջ մեր ընդունելութեան բաժնէն մէկ հոգի եւ
մէկ դասախօս հանդիպած են ուսանողներու հետ,
եւ գիտեմ, որ եղած են այդպիսի ուսանողներ։
Դպրոցներու ղեկավարութեան հետ հանդիպումին
ըսին, որ կան երիտասարդներ, որոնք ցանկութիւն
յայտնած են ուսումը շարունակելու ՀԱՀի մէջ: Եթէ,
օրինակ, Լիբանանէն ուսանող մը փափաք ունի
սորվելու Ամերիկայի կրթական ծրագիրով, կրնայ
այստեղ սորվիլ։ Մենք քանի որ ամերիկեան
հաւատարմագրում ունինք, հետեւաբար այդ մէկը
մեծ առիթ կը ստեղծէ եւ շատ դռներ կը բանայ
իրենց առջեւ։
- Ո՞րն է Ամերիկեան համալսարանի յաջողութեան գաղտնիքը։
- Ամերիկեան համալսարանի առաջին իւրայատկութիւնն է, որ ուսման ձեւը ամերիկեան է։ Մեր
ուսումը կը տարբերի սովետական կամ եւրոպական
ուսման ձեւէն անով, որ դասարանին մէջ ուսանողը
միայն լսելու չ'երթար։ Սովետական միութեան մէջ
դասախօսը կը մտնէր լսարան եւ կը դասախօսէր
մէկ ժամ, հարցեր, միտքերու փոխանակում տեղի
չէր ունենար։ Մեր մօտ այդ մէկը կը քաջալերուի։
Ուսանողները պէտք է հարցեր տան, քննարկեն,
քննադատական մօտեցում ունենան, հարց տան՝
ինչո՞ւ պէտք է այսպէս ըլլայ եւ այլն։ Մեր մօտ
ուսանողը պէտք է սորվի աւելի քննադատական
մտածողութիւն ունենալ, աւելի անկախ մտածել։
Միայն գիտելիք ունենալ, սորվիլ ու անգիր ընել. սա
ուսում չենք համարեր։ Մեր համալսարանին մէջ
դասախօսի եւ ուսանողի յարաբերութիւնը տարբեր
են։ Այստեղ դասախօսները միշտ ունին ժամանակ
ուսանողներուն համար, մէկ առ մէկ զրոյցի համար:

- Քանի՞ ուսանող ունիք այսօր: Անոնցմէ քանի՞ն
Սփիւռքէն են: Օտարազգի քանի՞ ուսանող ունիք։
- Այսօր ունինք մօտ 2000 ուսանող, որմէ 14001500ը Պսակաւոր արուեստից կամ գիտութեանց
վկայականի թեկնածու են, իսկ մնացածը՝ Մագիստրոս արուեստից կամ գիտութեանց վկայականի
թեկնածու։ Համալսարանին մէջ ունինք ոչ հայաստանցի 240 ուսանող՝ 29 տարբեր երկրէ, բայց
անոնց մեծամասնութիւնը սփիւռքահայեր են։ Իսկ
ոչ հայ, կը կարծեմ, մօտ 40 հոգի։ Ունինք հնդիկներ,
սուրիացիներ, իրաքցիներ, իրանցիներ, ֆրանսացիներ, ամերիկացիներ։
-Իսկ դասախօսները հիմնականօրէն Հայաստանէ՞ն են։ Ունի՞ք դուրսէն հրաւիրուած դասախօսներ։
-Մենք ամէն տեսակ դասախօս ունինք։ Մեծամասնութիւնը հայաստանցիներ են։ Ունինք դասախօսներ, որոնք դուրսէն ստացած են իրենց
տիտղոսները եւ վերադարձած են մեր մօտ։ Ես
շատ հպարտ եմ, որ մեր համալսարանը առիթ
կ'ըլլայ, որպէսզի այդ տեսակ մարդիկ վերադառնան։
Հաւանական էր, որ մենք չըլլայինք ու անոնցմէ
ոմանք չվերադառնային։ Ունինք դասախօսներ
օտար երկիրներէ, ինչպէս օտարազգիներ, այնպէս
ալ մեծ թիւով սփիւռքահայեր։ Մեր դասախօսներուն
մեծ մասը ունի ամերիկեան կամ եւրոպական
համալսարաններու փորձ՝ կամ որպէս ուսանող
կամ որպէս դասախօս։
- Օտարազգի դասախօսներուն եւ հայ ուսանողներուն միջեւ շփման պարագային որեւէ
դժուարութիւն կա՞յ՝ հաշուի առնելով ազգային
որոշակի առանձնայատկութիւնները։
- Ինծի կը թուի, թէ այդ բազմազանութիւնը շատ
կարեւոր է։ Մեր ուսանողները պէտք է շփուին թէ՛
հայ, թէ՛ սփիւռքահայ եւ թէ՛ օտար դասախօսներու
հետ։ Այդպիսով իրենց փորձը կը հարստանայ։
Կան օտարազգի դասախօսներ, որոնք շատ սիրւած են ուսանողներուն կողմէ, կան հայաստանցի
ու սփիւռքահայ դասախօսներ, որոնք շատ սիրուած
են ու կան անոնց մէջ, որոնք շատ սիրուած չեն։
Գիտէք, այսպիսի կատակ կայ՝ մէկը տէրտէրը կը
սիրէ, մէկը՝ տէրտէրի կինը։ Ես դժուարութիւն չեմ
տեսներ օտարազգի դասախօսներուն հետ մեր
ուսանողներու յարաբերութիւններուն մէջ։ Աւելին,
անոնք կ'ուզեն որ այդ թիւը աւելնայ, մենք ալ կը
փորձենք ունենալ արտասահմանէն եկած աւելի
շատ դասախօսներ։

-Ամերիկեան համալսարան ընդունուի՞լը դըժւար է, թէ սորվիլը։
-Երկուքը միասին։ Մեր մօտ ընդունուելու համար
առաջին հերթին պէտք է տիրապետեն անգլերէնին,
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որպէսզի կարողանան առաջին օրէն անգլերէն
լեզուով դասերը հասկնան ու սորվին։ Մենք անոր
համար կը պահանջենք TOEFLի եւ SAT քննութիւններ: Այս քննութիւնները պարտադիր են։ Ընդունուելու համար մենք նաեւ կը պահանջենք, որ գրեն
յօդուած մը իրենց նպատակներուն, աշխատանքներուն մասին։ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարան ընդունուիլը հիմնուած է ասոնց վրայ։ Իսկ
ընդունուելէ ետք պէտք է անընդհատ սորվին։
Այնպէս չէ, որ կրնան տարուան վերջը սորվիլ,
պէտք է միշտ սորվին, քանի որ անընդհատ
քննութիւններ կ'ըլլան, տնային աշխատանքներ,
յօդուածներ պէտք է գրեն, խումբով ծրագիրներու
վրայ պէտք է աշխատին եւ այլն։ Իրենցմէ միշտ
պահանջ կայ, որ ամէն շաբաթ աշխատին։ Կարելի
չէ, որ 4 ամիս որեւէ բան չընեն ու նստին մի քանի
գիշերուան ընթացքին անգիր սորվին ու յաջողին։

- Ուսանողներ կա՞ն, որոնք ընդունուելէ ետք
դուրս կը մնան համալսարանէն ցած յառաջադիմութեան պատճառով՝ հաշուի առնելով, որ
Ձեր մօտ ընդունելութեան փուլերը բաւական բարդ
են ու հետեւաբար այդ փուլերը յաղթահարածները
գիտելիքներու առումով լաւագոյն ուսանողներն
են:
-Դժբախտաբար, մեր մօտ կան ուսանողներ,
որոնք չեն յաջողիր։ Եթէ իրենց միջին գնահատականը որոշ մակարդակէ աւելի ցած է, իրենց ժամանակ կը տրուի մէկ կիսամեակ եւս ու եթէ չյաջողեցան բարելաւել, դուրս կը մնան։ Ամէն տարի,
դժբախտաբար, 10-20 այդպիսի ուսանող կ'ըլլայ։ Ի
հարկէ, համալսարանի համար ատիկա ձեռնտու չէ,
քանի որ այդ ուսանողները այլեւս ուսման վարձ չեն
վճարեր։ Բայց այդ որոշումը բոլորովին անկախ է
այդ հարցէն։ Մեր մօտ միջին գնահատականը 4 է,
եթէ միջինը 2էն աւելի ցած եղաւ, ուսանողին կը
տրուի մէկ կիսամեակ մը եւս, որպէսզի զայն ուղղէ,
անկէ ետք ժողով կ'ըլլայ, ու եթէ դասախօսները
ըսեն, որ ուսանողը ի զօրու չէ բարելաւելու, ան
դուրս կը մնայ։ Ես կը կարծեմ, որ այդ խստութիւնը
կարեւոր է։ Կարելի չէ, որ ուսանողը չսորվի ու
տարեվերջին ձեւով մը աւարտէ։ Մենք շատ խիստ
ենք այդ առումով։
- Հայաստանի միւս բարձրագոյն ուսումնական
հաստատութիւններու կրթական ծրագիրներուն
մէջ, ըստ Ձեզի, ի՞նչ պէտք է փոխել, որպէսզի
ունենանք նոյն արդիւնաւէտութիւնը, ինչը
Ամերիկեան համալսարանի մէջ է։
- Շատ բարդ հարց կու տաք։ Առաջին հերթին
պէտք է խստութիւն դրուի։ Եթէ ուսանողը չ'աշխատիր, լաւ արդիւնք ցոյց չի տար, ինծի կը թուի, թէ
ուսանողը պէտք չէ տեղ գրաւէ համալսարանին

մէջ։ Պէտք է առիթը տրուի, ի հարկէ, որ ուսանողը
կարգի գայ, բայց եթէ տրուած ժամանակահատւածին չյաջողեցաւ բարելաւել նիշերը, պէտք է
զինքը դուրս դնել։ Այդպիսի ուսանողի ներկայութիւնը համալսարանին մէջ անլուրջ է, տուեալ
պարագային պահանջները չեն ունենար այն
լրջութիւնը, ինչը պէտք է։ Այս հարցի մասին շատ
երկար կրնանք խօսիլ, քանի որ շատ կարեւոր նիւթ
է։ Վստահ եմ՝ միւս համալսարաններն ալ լաւագոյնս
կ'աշխատին։
- Տարբերութիւններ կը տեսնէ՞ք Ամերիկեան
համալսարանի եւ ՀՀ այլ համալսարաններու
ուսանողներուն միջեւ։ Այլ խօսքով՝ առաւելութիւնը
ի՞նչ է Ամերիկեան համալսարանին։
- Առաւելութիւնը հիմնականօրէն մտածելու,
խնդիրները լուծելու մօտեցումներուն մէջ է։
Հաւանաբար տարբերութիւն կայ արտայայտուելու,
բանակցելու, աւելի անկախ արտայայտուելու մէջ,
ինչպէս նաեւ լեզուի հարցը եւս։ Անոնց մօտ աւելի

արեւմտեան մօտեցում կայ։ Գիտէք, ամերիկացիները շատ լաւ են խնդիր լուծելու մէջ, գործնական
մօտեցում ունին։ Կը կարծեմ՝ ատիկա որոշ չափով
ուսանողներուն մէջ ալ պէտք է ըլլայ։

- Հուսկ, կը փափաքէինք իմանալ ապագայ
ծրագիրներու մասին։ Ի՞նչ նախագիծեր կան։
Կրթական ծրագիրին մէջ մասնագիտութիւններու
առումով փոփոխութիւններ կա՞ն։
-Ըսեմ, որ մենք մեր մասնագիտական կրթական
ծրագիրներուն թիւը աւելցուցած ենք։ Մենք
Պսակաւոր վկայականի պարագային, 6 տարի
առաջ սկսանք երեք մասնագիտութիւններ դասաւանդել՝ English & Communications, Business եւ
Computer Science, անցած տարի աւելցուցինք
Engineering Sciences, իսկ այս տարի՝ Data Science
բաժինները։ Data Scienceը հայերէն՝ տուեալագիտութիւնը, մեծ պահանջարկ ու արդիականութիւն
ունեցող մասնագիտութիւն է նաեւ Հայաստանի
մէջ։ Նոյնիսկ Ամերիկայի համալսարաններուն մէջ
նոր կը սկսին այս մասնագիտութիւնը դասաւանդել։
Հայաստանի մէջ ալ շատ համալսարաններ կը
սկսին բանալ այս ճիւղը, քանի որ պահանջ կայ։
Մենք ունինք Պսակաւոր աստիճանի 9 մասնա-

գիտութիւններ։ Պէտք է ըսեմ, ամէն մասնագիտութեան մէջ ուսանողները վերջին մէկ տարին կրնան
ճիւղաւորուիլ ու մասնագիտանալ։

Կ'ուզեմ նշել, որ նոր բացած ենք մեր ուսանողական հաւաքատեղին, ուր կրնան ընկերական
խաղեր կազմակերպել, խօսիլ, զրուցել, իսկ միւս
բաժինը աւելի շատ սորվելու տեղ է։ Ուսանողները
ունին գրասենեակ իրենց խորհուրդի ժողովներուն
համար, ուսանողական թերթի խմբագրութեան
համար եւ այլն։ Այդ մէկը յաջողեցանք ընել շնորհիւ
USAIDի դրամաշնորհին։ Հիմա Փարաճանովի
թանգարանի կողքին կը կառուցենք հանրակացարան, որ 60էն աւելի ուսանող կրնայ ընդունիլ։ Սա
անվճար պիտի չըլլայ, բայց բաւական նպաստաւոր
են պայմանները։ Հանրակացարանը շատ արդիական կահաւորանքով պիտի ըլլայ։ Ամերիկեան
կառավարութեան դրամաշնորհի միջոցով մենք ալ
մէկ ծրագիր պիտի իրականացնենք՝ The Najarian
Center for Social Entrepreneurshipը: Մենք ընդհանրապէս որոշած ենք նորարարութեան զարկ տալ։
Այդ նորարարութեան կեդրոնին մէջ ոչ միայն
մեր ուսանողները, այլեւ միւս համալսարաններու
ուսանողները կրնան մասնակցութիւն ունենալ,
պէտք է մեր խումբերուն միանալ։ Ասոնք ներկայիս
մեր հիմնական ծրագիրներն են։ Ի վերջոյ կ'ուզեմ
աւելցնել, որ շնորհիւ Ռուբէն Վարդանեանի եւ իր
կնոջ՝ Վերոնիքա Զոնապենտի նուիրատուութեան՝
մենք ունինք Աւրորա Գնահատանքի կրթաթոշակը,
որ յատկացուած է 8 երկրի քաղաքացիներուն՝
Սուրիա, Լիբանան, Իրաք, Յորդանան, Եգիպտոս,
Պարսկաստան, Վրաստան, Ռուսիա: Այդ երկիրները, քանի որ 100 տարի առաջ հայ գաղթականներուն
նեցուկ եղած ու ապաստան տուած են, անոր
համար այս կրթաթոշակները որպէս շնորհակալութիւն կը տրուին իրենց։ Ամէն տարի 10-15 մինչեւ
20 հոգի կը ստանայ։ Օտարազգիներու համար
կրթաթոշակը տարեկան 7000-8000 տոլար կը
կազմէ, իսկ հայաստանցիներուն համար 4000էն
քիչ մը աւելի՝ նայած, թէ ո՛ր ճիւղն է։ Սփիւռքահայերը,
եթէ ունին յատուկ անցագիրեր, իրենց համար
թոշակը նոյնն է, ինչ հայաստանցիներուն համար։
Իսկ Աւրորա կրթաթոշակը կը տրուի ուսանողներուն
իրենց կարիքներուն համեմատ՝ մասամբ կամ լրիւ։
Որոշ պարագաներու, հանրակացարանի ծախսն
ալ կը հոգանք։ Մեր օտարերկրեայ ուսանողները շատ
գոհ են Հայաստանի մէջ
իրենց ուսումէն եւ կեանքէն,
ես երբեք գանգատ չեմ լսած։
- Շնորհակալ եմ հետաքրքրական զրոյցի համար։
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Ինքնակենսագրութիւն

(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
¼³Ý³½³Ý ï»ë³ÏÇ ÉáÛë»ñáõÝ, Ññ³Ë³Õ»ñáõÝ, Éáõë³ñÓ³ÏÝ»ñáõÝ ï³Ï Í³é»ñ, Ãáõ÷»ñ
áõ Í³ÕÇÏÝ»ñ ...»õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù³ñ¹Ç¯Ï, Çñ»Ýó
·áÛÝ½·áÛÝ ½·»ëïÝ»ñáíÁ ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³ñÇÏÝ»ñáõ »õ Û³õ»ñÅ³Ñ³ñë»ñáõ ÏÁ ÷áË³Ï»ñåõÇÝ...£ Üáõ³·Ý»ñáõÝ Ù»ñÃ Ûáõ½Çã, Ù»ñÃ áõñ³Ë
»õ Ù»ñÃ á·»õáñÇã Ë³½»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý ï³ñµ»°ñ
³ßË³ñÑÇ ÙÁª ³ÛëÇÝùÝ ¹ñ³ËïÇ ÙÁ, ·áÛáõÃÇõÝÁ
Ï»³¯Ýù Ï'³éÝ¿ñ...£ ò³õ»ñÝ áõ íÇßï»ñÁ, Ù»ñ
³Ýó»³ÉÇ ï³é³å³ÝùÝ»ñÝ áõ ½ñÏ³ÝùÝ»ñÁ,
Ù»ñ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ÍÝáÕÝ»ñáõÝ ÏáñáõëïÝ»ñÝ
³Ý·³Ù Ùáéó³Í ¿ÇÝù ³Û¹ å³ÑáõÝ. Ï'³åñÇÝù
³ÝÙ³¯Ñ ÷³°éùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý...£ ä³Ñ ÙÁ ³½³ïáõÃ»³Ý... ²½³ïáõÃ»³Ý ²ëïáõ³Í ¿ñ Ñ³ÛáõÃ»³Ý£ àõñ³ËáõÃÇõÝÝ
áõ ·ÇÝáíáõÃÇõÝÁ ÏÁ ï»õ¿ñ ÙÇÝã»õ ³é³õûï:
Ø³ñ¹ÇÏ ùáõÝ áõ Ñ³Ý·Çëï Ùáéó³Í, Ï³Ù ³Ù¿Ý
Ùï³ÍáõÙ Ù¿Ï¹Ç Ý»ï³Í, ÙÇÙÇ³ÛÝ ³Û¹
÷³é³å³ÝÍ ·Çß»ñáõ³Ý ³Ù¿Ý Ù¿Ï í³ÛñÏ»³ÝÁ,
ÙÇÝã»õ Û»ïÇÝ Ï³ÃÇÉÁ Ï'áõ½¿ÇÝ ÁÙµáßËÝ»É,
í³ËÝ³Éáí áñ ÙÇ·áõó¿... »ñ³½Ç å¿ë óÝ¹Ç...
³°Û¹ óÝÍáõÃ»³Ý Ù»¯Í ïûÝÁ ó³ÝÏ³ÉÇ...£
²é³õûï»³Ý Ññ³Å»ßï ï³Éáí Ù»ñ Ñ³°Û
³½·áõÃ»³Ý, ¹³ñÓ»³É ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý ù³ÛÉõ³Íùáí ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ýù ºïÇ ¶áõÉ¿ êáõñµ
öñÏÇã áñµ³ÝáóÁ: ²Û¹ ûñÁ Ñ³Ý·Çëï Ï'ÁÝ»Ýù,
ù³ÝÇ áñ Ã¿° ³ÝùáõÝ »õ Ã¿° Ûá·Ý³Í ¿ÇÝù, µ³Ûó
áõñ³¯Ë£
Î³ñ»ÉÇ ã¿ ãËáñÑÇÉ »õ ãËáñ³ëáõ½áõÇ°É Çñ»ñáõÝ ³ÛÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ½áñë Ù»°Ýù ³åñ»ó³Ýù...£
à¯í ½³ñÙ³Ýù, äáÉëáÛ Ù¿ç áõñ ÝÇõÃáõ³Í áõ
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñ Ñ³Û ³½·ÇÝ µÝ³çÝçÙ³Ý
Íñ³·ÇñÁ, ÆÃÃÇÑ³ïÇÝ ÏáÕÙ¿, ³°Û¹ äáÉëáÛ Ù¿ç,
áõñ ëáõÉÃ³ÝÝ»ñáõÝ, »ÝÇã»ñÇÝ»ñáõÝ »õ ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³ñÇõÝ³ñµáõ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ
ÏÁ ïÇñ¿ñ å³Ñ ÙÁ ³é³ç..., úëÙ³Ý»³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý áõÅÇÝ áõ ÷³éùÇÝ Ï»¹ñáÝÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ... ³Ñ³¯ äáÉëáÛ Ù¿çª Ù³Ñ¿Ý »õ ç³ñ¹»ñ¿Ý
Ù³½³åáõñÍ ËÉ»³ÏÝ»ñ, Ñ³õ³ùáõ³Íª áñµ³ÝáóÝ»ñáõÝ å³ï»ñáõÝ ï³Ï, Ï»³ÝùÇ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ... Ñ³ÛáõÝ ³åñ»Éáõ Ï³°ÙùÁ ³å³óáõó³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ýá¯õñ ³ßË³ñÑÇÝ »õ ÃùÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ç³ñ¹³ñ³ñÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó Ù»Õë³ÏÇó
Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³Ýå³ïÏ³é »ñ»ëÝ»ñáõÝ, áñáÝù á°ã ³ÙûÃÁ áõÝ»ó³Ý á°ã ³É ¹áÛ½Ý
·áõÃÁ, ³ÛÉª ÙÇÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó ß³ÑáõÝ áõ ³å³·³Û
ÇõÕáï å³ï³éÇ ÙÁ Ñ³Ý·áÛÝ... Ïá°Ûñ Ó»õ³ó³Ý...
³½·Ç ÙÁ áÕç³ÏÇ½Ù³Ý ³é³ç...£
´³¯Ûó... á¯í Ñ»·Ý³Ýù... Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÇõÝÁ
áõñÇ°ß Ï»ñå ¿ñ ïÝûñÇÝ³Í: Ê³õ³ñ¿Ý »ïùÁ
Éáõë³ßáÕ ³ñ÷ÇÝ ÏÁ Ååï¿ñ Ë³µáõëÇÏ Ï»ñåáí
Ñ³ÛáõÝ ³ãù»ñáõÝ »õ Ñ³¯ÛÁ... ßÉ³ó³Í ³Û¹ ÉáÛë¿Ý,
³ÛÉ³ÛÉ³Í, ÇÝùÝÇñÙ¿ »É³Í, Ï¿ë ÙÁ Ë»É³·³ñ³Í
¿ñ, ã¿ñ ÏñÝ³ñ Ïßé³¹³ï»É Çñ ÁÝÃ³óùÝ áõ
Ñ»ï»õ»ÉÇù áõÕÇÝ...£ ²Ý½áõëå ¿ñ Çñ µáÉá¯ñ
³ñ³ñùÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ã¿å¿ï ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Ã»É³¹ñ¿ñ ½áõ°ëå, ÇÝùÝ³Ù÷á÷ »õ ßñç³Ñ³Û»³ó ÁÉÉ³É..., µ³¯Ûó... Ç±Ýã Áë»ë... ¹³ñ»ñáí Ç°ñ
³½³ïáõÃÇõÝÝ áõ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóáõó³Í, ³Ýáñ Ï³ñûïáíÁ ïáõ³Ûï»Éáí »õ ³Ýá°ñ
³ñÅ¿ùÇÝ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ù»ÍáõÃÇõÝÁ É³õ Ï»ñåáí ÁÙµéÝ³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ...: ²Ûë íïÇï »õ ³½³½áõÝ... ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Çï»°ëª µÝ³Ï³Ý ¿ñ áñ

åáéÃÏ³ñ »õ ã³÷³½³Ýó¿ñ Çñ ½·³óáõÙÝ»ñÁ
³ñï³Û³Ûï»ÉáõÝ Ù¿ç£
ºñ³½³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ¿Ý ¹³ñÓ»³É ÷áË³¹ըñõ³Í ¿ÇÝù... Çñ³Ï³°Ý ³ßË³ñÑÁ...£ Ú³çáñ¹ ûñÝ
ÇëÏ Ù»ñ ³éûñ»³Û ÁÝÃ³óùÁ Ýáñ¿Ý Çñ ÑÇÝ
ÑáõÝÇÝ Ù¿ç Ùï³Í ¿ñ. ÝÝç³ñ³Ý-½³ñÃûÝù-³ÕûÃùÝ³Ë³×³ß-½µûë³Ýù-¹³ë³ñ³Ý, ³å³ª Ï¿ëûñõ³Ý ×³°ß-½µûë³Ýù-¹³°ë »õ ÇñÇÏáõ³Ý ÁÝÃñÇù
³å³ª ¹³ñÓ»³É ÝÝç³ñ³Ý-å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ³Ù¿Ý ûñáõ³Ý Ï»³ÝùÇÝ
ÏñÏÝáõÙÁ... Ù³ñ½³Ýù-Ë³Õ-í³½»É-í³½í½»ÉÙ³ñ½áõÇÉ »õ áõëáõÙáí ½³ñ·³Ý³É:
Ø»ñ å³ñ³å ·ÉáõËÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ý»ïáõ³Í
áõëÙ³Ý Ñ³ïÇÏÝ»ñÁ ëÏë³Ý Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÍÇÉ»ñ
³ñÓ³Ï»É »õ Ù»Ýù Ø»ëñáå»³Ý ·»Õ»óÇÏ
¹åñáõÃ»³Ý ù³ÕóñáõÃÇõÝÁ ëÏë³Ýù ×³ß³Ï»É
»õ ëÇñ»É ¼³¯ÛÝ£ Ø»ñ Ëáå³Ý Ùïù»ñÁ ëÏë³Ý
ó³Ýáõ³Í ³ñï»ñáõ í»ñ³ÍáõÇÉ, áõñª Í³ÕÇÏÝ»ñáõÝ µáÕµáçÝ»ñÁ ÝáÛÝÇëÏ ëÏë³Ý Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó Ï»³Ýù ³éÝ»É£ êÏë³Ýù ·ñ³¹³ñ³Ý Ï³½Ù»É, ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ·áÛ³ó³Í ·Çñù»ñáí
»õ Ïñó³ÍÝÇë ã³÷ ³õ»ÉÇáí É³÷»É ³ÝáÝóÙ¿
Ç¯Ýã áñ Ù»ñ Ó»éùÁ ÇÛÝ³ñ...[Ï³ñ»õáñ ã¿ñª] Ù»½Ç
Û³ñÙ³ñ Ï³Ù ³ÝÛ³ñÙ³ñ ÁÉÉ³ÛÇÝ ³Û¹ ·Çñù»ñÁ...
ÙÇ³ÛÝ Ã¿ª Ñ³Û»ñ¿°Ý ·Çñù ÁÉÉ³ñª Ù»Ýù Ù»ñ
·Çß»ñáõ³Ý ùáõÝÁ »õ Ñ³Ý·ÇëïÁ ëÇñáí ÏÁ
½áÑ¿ÇÝù, Ç ËÝ¹Çñ ÁÝÃ»ñóáõÙÇÝ...:
²ÝÑ³Ù³ñ,
Ù³ï³Õ³ïÇ
µ³½ÙáõÃÇõÝÁ
áñµ»ñáõÝ... Ñ³õ³ùáõ³Í ³Ý³å³ïÝ»ñ¿Ýª ùÇõñï»ñáõ, ÃÇõñù»ñáõ, ³ñ³µÝ»ñáõ, ã»ñù¿½Ý»ñáõ
í³¯ï µ³ñù»ñáí í³ñ³Ïáõ³Í áñç»ñ¿Ý...:
²ëáÝùª Çñ»Ýó Ù³ïÕ³ß áõ ½·³ÛáõÝ ï³ñÇùÇÝ
Ù¿ç ³Ù¿Ý í³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ, ³Ý³ñ·³ÝùÝ»ñáõ
»õ ½ñÏ³ÝùÝ»ñáõ »ÝÃ³ñÏáõ³Í... »õ ³Ýá°Ýó
³½¹»óáõÃ»³Ý ï³Ï »ÕÍ³Ýáõ³Í, ³ÛÉ³ë»ñ³Í...
µáÉáñáíÇÝ ÇÝÏ³Í... ³Ýµ³ñáÛ »õ í³ï³ë»ñ³Í
íáÑÙ³ÏÁ Ï³½Ù³Í ¿ÇÝ ùÇã ³é³ç£
Æ å³ïÇõ Ù»ñ ³ÝÓÝáõ¿ñ »õ ³ÝÓÝ³½áÑ áõ
ÇëÏ³å¿ë Ù³ùáõ°ñ Ñá·ÇÝ»ñáí ½ÇÝáõ³Í áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ, ³ÝáÝó ³½·³ë¿ñ »õ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ
í»¯Ñ ßáõÝãÇÝ ï³Ï í»ñ³Ï»ñïáõ»ó³Ýù »õ
÷áË³Ï»ñåáõ»ó³Ýù Ýá¯ñ Ñá·ÇÝ»ñáõª É»óáõ³Í
³½·³ÛÝ³Ï³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³ñÓñ, Ù³ñ¹³ë¿ñ, ÁÝÏ»ñ³ë¿ñ »õ »Õµ³Ûñ³ë¿ñ ½·³óáõÙÝ»ñáí:
Î³ñÍ»ë
Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
·³õ³½³ÝÇ
ÙÁ
½ûñáõÃÇõÝÁ Ù»½ª Ï'áõÕÕ¿ñ... É³°õÁ, µ³ñÇÝ áõ
³é³ùÇÝÇÝ áõ íë»¯ÙÁ...£ Ø»ñ ï»õ³Ï³Ý ÁÝÃ»ñóáõÙÝ»ñÁª ³½·³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
·áñÍ»ñ¿Ý, ßÇÝÇã »õ Ï»ñïáÕ ¹³ñÙ³ÝÁ ÑÝ¹Çë³ó³Ý, Ù»ñ Ûáõë³Éùáõ³Í Ñá·ÇÝ»ñáõÝ µ³É³ë³ÝÁ Ï³½Ù»óÇÝ£ ð³ýýÇÝ, ²Ñ³ñáÝ»³ÝÁ,
Ì»ñ»ÝóÝ áõ ²ñ÷Ç³ñ»³ÝÁ Ó»éù¿ Ó»ñù ËÉ»Éáí,
·Çß»ñáõ³Ý Ù»ñ ùáõÝÁ ÏÁ ½áÑ¿ÇÝù, áñå¿ë½Ç
³Ù¿Ýùë Ù»ñ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý å³å³ÏÇÝ ·áÑ³óáõÙ
ï³Ýù£ ì³ñáõÅ³ÝÝ áõ êÇ³Ù³ÝÃûÝ Ù»ñ å³ßï»ÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ »Õ³Ý Çñ»Ýó Ïñ³Ïáï,
Ñ³Ûñ»Ý³ßáõÝã Ù³Ý³õ³Ý¹ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
ù»ñÃáõ³ÍÝ»ñáí£ Þ³¯ï áõ°ß ëÏë³Ýù ûï³ñ
·ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿ Ã³ñ·Ù³Ýáõ³Í ·áñÍ»ñÁ Ï³ñ¹³É, »ñµª ³ñ¹¿Ý Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñÁ, ³½·³ÛÝ³Ï³Ý
·»ïÝÇ íñ³Û Çñ»Ýó Ë³ñÇëËÁ ·ï³Í ¿ÇÝ,
[çñ¹»Õáõ³Í] ²µáí»³ÝÇ å³ï·³Ùáíª §ï³ëÁ
É»½áõ ³É ·ÇïÝ³ë, µ³°ñÓñ å³Ñ¿ ùáõ Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÝ¦: Ø»Ýù Ù»ñÇÝÝ»ñÁ ß³ï ³õ»ÉÇ ·»ñ³¹³ë»óÇÝù, »õ å³ßï»óÇÝù ½³ÝáÝù Û³õÇï»³Ý£

´²Ü²ÎàôØª øÜ²ÈÀ ÎÔ¼Æ
²Ù³éÝ³ÙáõïÇ Þ³µ³Ã ûñ ÙÁÝ ¿... Ù»ñ
Ñ³½³ñ³å»ïÁ »õ Çñ û·Ý³Ï³Ý äñ. ì³ÕÇÝ³ÏÁ
[Ïáõ ·³Ý]£ Ø»½Ç Ññ³Ù³Ûáõ»ó³õ ³ñ³· å³ïñ³ëïáõÇÉ: Ø»ÏÝáõÙÇ Ù»ñ å³Ûáõë³ÏÝ»ñÁ
É»óáõóÇÝù »ñ»ù ûñáõ³Û å³ß³ñáí (ÓÇÃ³åïáõÕ,
å³ÝÇñ, Ëï³ó³Í Ï³Ã, Ã¿Û áõ ß³ù³ñ, ³ñ³ï
Ñ³ó), Ïñ³ÏÇ å¿ë Ïïñ»óÇÝù ê. öñÏÇã¿Ý,
êÇñù»×ÇÇÝ Ï³ÙáõñçÁ »õ ÑáÝ Ñ³ëÏó³Ýù áñ
ÞÇñù¿ÃÁ Ê³ÛñÇ¿ÇÝ ßá·»Ý³õÁ åÇïÇ ³éÝ»Ýù
[»ñÃ³Éáõ Ñ³Ù³ñ] øÝ³ÉÁ ÏÕ½ÇÝ, áñ ÙÇÝã»õ ³Û¹
Ù»½Ç ³ÝÍ³ÝûÃ, Çñ Ñ³Ùµ³õÁ ³ßË³ñÑÁ ³é³Í
[í³Ûñ ÙÁÝ] ¿ñ: È»óáõ»ó³Ýù ³ÛÝ Ý³õÁ áñÁ
êÇñù»×Ç-øÝ³ÉÁ ÏÁ ëå³ë³ñÏ¿ñ: ºñµ Ý³õÁ
ëáõÉ»ó »õ ÍáíÁ ×»Õù»É ëÏë³õ Ù»ñ áõñ³ËáõÃ»³Ý
ë³ÑÙ³Ý ãÏ³ñ: êÏë³Ýù Ý³õÁ ÃÝ¹³óÝ»É Ù»ñ
ËñáËï áõ µ³Ùµ Ó³ÛÝ»ñáí, »ñ·»Éáí ³½·³ÛÇÝ
»ñ·»ñ, áñáõÝù ûï³ñÝ»ñáõÝ ½³ñÙ³Ýù »õ
Ù»ñÇÝÝ»ñáõÝ ³É áõñ³ËáõÃÇõÝ ÏÁ å³ï×³é¿ÇÝ:
ú¹Á ÑÇ³Ý³ÉÇ¯ ¿ »õ Ù»ñ áõñ³ËáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿
³ñ·»Éù ã¿ñ ×³ÝãÝ³ñ... Ù»Ýù ï¿ñÝ ¿ÇÝù Ã¿°
ÍáíáõÝ, Ã¿° Ý³õáõÝ, Ã¿° ³É »ñÏÇÝùÇÝ: ²Û¹ å³ÑáõÝ
Ù»Ýù
Ï'³åñ¿ÇÝù
Ù»ñ
÷³éùÇÝ
·³·³ÃÝ³Ï¿ïÁ£ ºÃ¿ Ù»½Ç Ññ³Ù³Ûáõ¿ñ ³Û¹
å³ÑáõÝ, ß³ï ¹Çõñ³¯õ... åÇïÇ Ï³ñ»Ý³ÛÇÝù
·ñ³õ»°É äáÉÇëÁ, ÂÇõñùÇ³Ý »õ Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑÁ, ³é³Ýó Ù»ñ Ó»éù»ñÁ áõÝ»Ý³Éáõ áñ»õ¿ ½¿ÝùÇ
ÝßáÛÉÝ ÇëÏ:
Ä³ÙÁ ãáñëÇÝ Ñ³ë³Ýù Íáí³÷: Ü»ïáõ»ó³Ýù
ó³Ù³°ù: Ø»½ ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ »Ï³Í ¿ÇÝ ÏÕ½ÇÇÝ
Ñ³Û ëÏ³áõïÝ»ñÝ áõ ÐØÀØÇ Ï³½ÙÁ: àõñ³ËáõÃ»³Ý »ñÏñáñ¹ ³ÉÇù ÙÁÝ ¿ñ áñ ÏÁ åáéÃÏ³ñ
Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñ¿Ý »õ §Ú³é³ç Ü³Ñ³ï³Ï¦Á ÏÁ
ëÏë¿ñ: ´³Ûó ÑÇÙ³ª ³ÛÉ»õë ûñÇÝ³Ï³Ý, Ï³ñ·³å³¯Ñ ß³ñù»ñáõ í»ñ³Íáõ³Í, ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
ù³ÛÉáõ³Íùáí ÑÇ³óáõÙ å³ï×³é»Éáí ÏÕ½ÇÇÝ
µáÉáñ µÝ³ÏÇãÝ»ñáõÝ ³ÝËïÇ°ñ£ Îïñ»Éáí
ÏÕ½ÇÇÝ ·»Õ³ÍÇÍ³Õ ³÷»ñÁ, áõñ µÝáõÃÇõÝÁ
ÇëÏ³å¿ë ¹ñ³Ëï³ÛÇÝ ¹ñáßÙÁ áõÝÇ (³ñ¹¿Ý
³ÝáõÝÝ ³É ÏÁ íÏ³Û¿ª §ÆßË³Ý³ó ÏÕ½Ç¦)... Ã¿°
Çñ í³Û»ÉãáõÃ»³Ùµ, Ã¿° ·»Õ»óÏáõÃ»³Ùµ »õ
¹³É³ñáí, Ù³Ý³õ³Ý¹ Ù³ùáõñ û¹áíÝ áõ ÑÇ³Ý³ÉÇ ï»ë³ñ³ÝÝ»ñáí, Ï'³éÇÝùÝ¿ µáÉá¯ñ ³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ »õ ÏÁ ÑÙ³Û¿ Ï³Ë³ñ¹Ý»ñáõ å¿ë£
ºñÏÇÝùÇÝ çÇÝç Ï³åáÛïáí, µÉñ³ÏÝ»ñáõÝ
Ùßï³¹³É³ñ Ù³ÛñÇÝ»ñáí, Ï³åáÛï áõ çÇÝç
Íáíáí ßñç³Ý³Ïáõ³Í §Ø³ñÙ³ñ³ÛÇ ³Û¹ ·»Õ»óÏáõÃ»³Ý Ã³·áõÑÇÝ¦ Ù»½ ÑÙ³Û³Í ¿ñ. ³Ù¿Ý
ù³ÛÉÇ¹ ÑÇ³Ý³ÉÇ á×»ñáí »õ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
å³ñï¿½Ý»ñáí ßñç³å³ïáõ³Í ·»Õ»óÇÏ íÇÉÉ³Ý»ñ áõ ¹Õ»³ÏÝ»ñ, áõñ µÝáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉùÇ »õ
÷³é³µ³ÝáõÃ»³Ý, ËáÏÙ³Ý »õ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý, ³åñ»Éáõ »õ Ï»³ÝùÁ ×³ÝãÝ³Éáõ Ù»¯Í
ËáñÑáõñ¹ ÏÁ óáõó³¹ñ¿ñ£ Ø»Ýù ³Û¹ å³ÑáõÝ
Ñ»ï³ùñùÇñ ³ãù»ñáí ÏÁ É³÷¿ÇÝù »õ ã¿ÇÝù
Ïßï³Ý³ñ ½³ÛÝ ¹Çï»É¿ »õ í³Û»É»É¿£
ÎÁ Ñ³ëÝÇÝù ù³Õ³ùÇÝ Í³ÛñÁ ·ïÝáõáÕ
Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ, áñáõÝ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç ÙáõÃÁ
ãÏáË³Í, ÏÁ ëÏëÇÝù É³ñ»É Ù»°ñ íñ³ÝÝ»ñÁ:
Â¿å¿ï Ã³Õ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÐØÀØ í³ñãáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ã³Ë³ÝÓ»Ý, áñ Ù»½ ïáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç
µ³ÅÝ»Éáí ÑÇõñ³ëÇñ»Ýª Ù»ñ Ñ³½³ñ³å»ïÁ
Ï'ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³Û, ûñ¿ÝùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ·ïÝ»Éáí »õ
Ù»ñ Ýå³ï³Ï¿Ý ß»ÕáõÙ ÝÏ³ï»Éáí£
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Պատիւ Արժանաւորին
Իտալիոյ Մէջ Նշուած Է Լիբանանցի Հայամէտ Լրագրող Թալալ Խրայսի
Աշխատանքային Գործունէութեան 30ամեակը
Իտալիոյ մէջ Հայաստանի եւ Լիբանանի դեսպանները մասնակցած են լիբանանցի լրագրող
Թալալ Խրայսի լրագրողական 30ամեայ գործունէութեան նուիրուած միջոցառումին, որուն ներկայ
գտնուած են նաեւ մի քանի տասնեակ տեղացի եւ
օտարերկրեայ լրագրողներ:
«Արմէնփրես»ի հաղորդմամբ՝ գործունէութեան
երեք տասնեակ տարիներու ընթացքին Խրայս
Հռոմէն մշտապէս լուսաբանած է Մերձաւոր Արեւելքի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւնները՝
փորձագիտական կարծիք ձեւաւորելով Իտալիոյ ու
մերձաւորարեւելեան տարածաշրջանի յարաբերութիւններուն վերաբերեալ:
Որպէս պատերազմական լրագրող՝ բազմիցս
վտանգելով կեանքը Սուրիոյ եւ այլ հակամարտութիւններու տարածաշրջաններու մէջ՝ լիբանանցի
լրագրողը մշտապէս աջակցած եւ խորհուրդ տուած
է այդ գօտիներուն մէջ աշխատող իտալացի
բազմաթիւ լրագրողներու:
Իր գործունէութեան ընթացքին Թալալ Խրայսը
բազմիցս լուսաբանած է նաեւ Սուրիոյ եւ Լիբանանի
հայ համայնքներուն առնչուող հարցեր, բարձրաձայնած է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Զինծառայողներուն Տրուած է Լիովին
Ազատ Ընտրելու Հնարաւորութիւն.
Արծրուն Յովհաննիսեան

«Զինուած ուժերու զինծառայողներուն, որոնց
մէջ նաեւ ժամկետային զինծառայողներուն տրուած
է լիովին ազատ ընտրելու հնարաւորութիւն»,- այս
մասին ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ
պաշտպանութեան նախարարի մամուլի խօսնակ
Արծրուն Յովհաննիսեան` անդրադառնալով Դեկտեմբեր 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններու ժամանակ զինծառայողներու ընտրութեան կարգին:
Յիշեցնենք, որ «168 ժամ» թերթը այսօր գրած
էր, որ«Արցախի մէջ ծառայող զինուորները իրենց
ծնողներուն տեղեկացուցած են, որ Դեկտեմբեր
9-ին զիրենք պիտի տեղափոխեն Գորիս եւ Կապան`
ընտրութիւններուն մասնակցելու համար»:
«Հաշուի առնելով զօրամասերու տեղակայման
վայրերը, անոնք պիտի ընտրեն մօտակայ ընտրատեղամասերու մէջ:
«Նման պնդումները աւելի քան վիրաւորական
են մեր ժամկետային զինծառայողներոու հասուն
գիտակցութեան եւ ինքնուրոյնութեան նկատմամբ,
որոնք վերջին տարիներուն քանի մը անգամ, տարբեր արտակարգ իրավիճակներու մէջ ապացուցած
են իրենց քաղաքական հասունութիւնը եւ կայացած
անհատականութիւններ ըլլալու հանմանքը»,- գրած
է Արծրուն Յովհաննիսեան:

կարեւորութեան մասին:
Ներկաները բարձր գնահատած են Խրայսի
կատարած աշխատանքն ու բաժակ բարձրացուցած
իր հետագայ գործունէութեան շարունակականութեան համար:
Նշենք, որ իր պատանի տարիներուն Թալալ

աշխատակիցը եղած է «Զարթօնք»ի: Ան այս հանգամանքը բազմիցս, ամէն բեմի վրայ ու ամէն
առիթով հպարտութեամբ կը նշէ:
Կը շնորհաւորենք մեր սիրելի բարեկամը
մաղթելով առաւել եւս տարիներու բեղուն աշխատանք:

Շրջանային Èáõñ»ñ

ՄԱԿի Մէջ Սուրիոյ Մշտական Ներկայացուցիչը Զգուշացուցած Է Թուրքիան
Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան (ՄԱԿ)
մէջ Սուրիոյ մշտական ներկայացուցիչը խօսած է
Սուրիոյ տարածքին Թուրքիոյ կողմէ իրականացուող
քայլերու մասին եւ նախազգուշացուցած Թուրքիան:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, կը
յայտնէ «ՌԻԱ Նովոսթի»ն:
ՄԱԿի մէջ Սուրիոյ մշտական ներկայացուցիչ
Պաշար Ժաֆարին յայտարարած է, որ Թուրքիան
կը խախտէ Սոչիի համաժողովին ստանձնած պարտականութիւնները, եւ Սուրիոյ տարածքին 12 հսկիչ

կէտեր ստեղծելու եւ ոստիկաններ տեղակայելու
փոխարէն զինուած ուժեր կը կեդրոնացնէ: Ժաֆարին յայտնած է, որ Թուրքիա կրնայ օգնութիւն
ցուցաբերել իր զօրքերը դուրս բերելով Սուրիայէն:
«Անօրինական կերպով Սուրիա մուտք գործած
թրքական զօրքը պէտք է դուրս բերուի»,- ըսած է
Ժաֆարին:
Սուրիոյ ներկայացուցիչը յայտարարած է, որ
եթէ Թուրքիան ինքնակամ դուրս չբերէ զօրքերը,
ապա Սուրիան այլ միջոցներու կը ձեռնարկէ:

¶ð²ôàô²Ì úð

¶ð²ôàô²Ì úð

Պայքար Ակումբ

Վահան Թէքէեան

Ծննդեան Աւանդական Ընթրիք

Միջնակարգ Վարժարան

6 Յունուար 2019

15 Դեկտեմբեր 2018
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Հարիրի Հանդիպում Պիտի Չունենայ Սիւննի Անկախ
Երեսփոխաններուն Հետ

Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարիրի հանդիպում պիտի
չունենայ Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող 6 սիւննի անկախ երեսփոխաններուն հետ: Այս մասին երէկ Մուսթաքպալ շարժումի մօտ աղբիւր մը
յայտնեց «The Daily Star»ին:
Հարիրի մերժած է 6 սիւննի երեսփոխաններու հանդիպումի առաջարկը:
Հանդիպումի նպատակը ըստ ամենայնի ուղղուած էր յարմարագոյն լուծում
գտնելու նոր կառավարութեան մէջ սիւննի անկախ երեսփոխաններու
ներկայացուցչութեան խնդիրին:

Առանց Հըզպալլայի Անհնար Է Պատկերացնել Նոր Կառավարութիւնը. Ժաաժաա

Քաղաքական բոլոր կուսակցութիւնները, ներառեալ Հըզպալլան պէտք է
ներկայացուցչութիւն ունենան նոր կառավարութեան մէջ: Այս մասին երէկ «Ալ
Ժումհուրիա» օրաթերթին տուած հարցազրոյցին ժամանակ նշեց Լիբանանեան
ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա:
Ժաաժաա համոզում յայտնեց, որ առանց Հըզպալլայի կարելի չէ
կազմաւորել նոր կառավարութիւնը՝ դիտել տալով, որ ան երկրի քաղաքական
առաջատար դերակատարներէն է:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Վրաստանի Նախագահական Ընտրութիւններուն Յաղթած Է
Սալոմէ Զուրապիշվիլին. Ան Ստացած Է Ձայներու 59.52 Տոկոսը
Վրաստանի մէջ նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլի
արդիւնքներով յաղթած է Սալոմէ Զուրապիշվիլին՝ հաւաքելով ձայներու 59.52
տոկոսը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ԹԱՍՍ»ը, այս
մասին յայտնած է Վրաստանի կեդրոնական ընտրական յանձաժողովը:
Միւս թեկնածուն՝ Կրիկոլ Վաշաձէն, ստացած է ձայներու 40.48 տոկոսը:
Վրաստանի մէջ նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլի
քուէարկութեան աւարտէն ետք բոլոր 3705 ընտրական տեղամասերուն մէջ
ձայներու հաշուարկէն ետք պարզուած է, որ Զուրապիշվիլիի օգտին քուէարկած
է 1 միլիոն 147 հազար 672 ընտրող, որ կը կազմէ 59.52 տոկոսը, իսկ Վաշաձէի
օգտին քուէարկած է 780 հազար 633 ընտրող կամ 40.48 տոկոսը:
Վրաստանի մէջ նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլը
կայացած է Նոյեմբեր 28ին, որուն մասնակցած են անկախ թեկնածու Սալոմէ
Զուրապիշվիլին, որուն կ'աջակցէր Վրաստանի մէջ իշխող «Վրացական երազանք» կուսակցութիւնը, եւ ընդդիմադիր «Միացեալ ազգային շարժում» կուսակցութեան (Վրաստանի նախկին նախագահ Միխէիլ Սաաքաշվիլիի կուսակցութիւնը) թեկնածու Կրիկոլ Վաշաձէն:
Վրաստանի կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի տուեալներով՝
նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլին մասնակցած է ընտրութիւններուն մասնակցելու իրաւունք ունեցողներու 52.23 տոկոսը:

ԵԱՀԿի Մէջ Դրական Գնահատած Են
Վրաստանի Նախագահի Ընտրութիւնները
ԵԱՀԿի խորհրդարանական վեհաժողովը դրական կը գնահատէ
Վրաստանի մէջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ
փուլը, թէեւ «լրատուական միջավայրը խիստ բեւեռացուած էր»: Այդ մասին,
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, յայտարարած է ԵԱՀԿի ԽՎի դիտորդներու
առաքելութեան ղեկավար Մարգարեթա Սետերֆելթը:
Նախագահական ընտրութիւններու երկրորդ փուլը Վրաստանի մէջ տեղի
ունեցած է Նոյեմբեր 28ին: Անկախ թեկնածու Սալոմէ Զուրապիշվիլին
հաւաքած է ձայներու 59.52 տոկոսը, ընդդիմադիր Կրիկոլ Վաշաձէն՝ 40.48
տոկոսը: «Վրաստանի մէջ առաջին անգամ տեղի ունեցած է երկրորդ փուլ, եւ
ատիկա նախագահի վերջին ուղղակի ընտրութիւններն են: Մասնակիցները
կրնային ազատօրէն յայտնել իրենց դիրքորոշումները, եւ երկրորդ փուլը
բաւականին մրցակցային էր: Ընտրական գործընթացը գնահատուած է դրական,
բայց լրատուական միջավայրը խիստ բեւեռացուած էր, որակեալ անկողմնակալ
տեղեկութիւնը հասանելի չէր Վրաստանի քաղաքացիներուն համար»,- յայտարարած է Սետերֆելթը, հաղորդած է «ՌԻԱ Նովոսթի» գործակալութիւնը:
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ՀԱՈՒԸՐՏ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ

Յարգելի հայրենակիցներ,
Այսու կու գանք յայտնելու մեր սիրելի հայրենակիցներուն, թէ ներկայութեամբ եւ օրհնութեամբ թեմիս բարեջան առաջնորդ Տ. Նարեկ Արք.
Ալեէմեզեանի Գարակէօզեան Հաստատութեան «Լէյլաւան»ի դարմանատան վերաբացումը՝ պիտի կատարուի այս կիրակի, 2 դեկտեմբեր, 2018-ին
կէսօրուայ ժամը 12։00-ին յետ Ս. եւ Անմահ Պատարագին։
Սիրով հրաւիրուած են մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու սոյն
վերաբացման հանդիսութեան։
Տնօրէնութիւն
Գարակէօզեան Հաստատութեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
ՌԱԿ Մերճանեան ակումբի վարչական երկարամեայ պատասխանատու
ընկեր Մովսէս Տէկիրմէնճեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր
2018ին Սրբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ, Զահլէ, յաւարտ ս.
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