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Սիւննի Երեսփոխանները Մտադիր Չեն Ուահապի Միջադէպը 
Իբրեւ Առիթ Օգտագործել Իրենց Ներկայացուցչութեան Իրաւունքը 
Բարձրաձայնելու Համար. Մրատ

Հանրապետութեան 
Նախագահի Պաշտօնական 
Կայքը Թարմացած Է

Հայրենի Èáõñ»ñ

Իրանը Մտադիր Չէ Դուրս Գալ Նաւթ Արտահանող Երկիրներու 
Կազմակերպութենէն

Շրջանային Èáõñ»ñ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 58(22«369) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.ºñ»ùß³µÃÇ / 4.12.2018 

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

Հըզպալլայի զօրակցութիւնը վայելող սիւննի 
խումբ մը երեսփոխաններ մտադիր չեն անվտան-
գութեան վերջին զարգացումները իբրեւ առիթ 
օգտագործել իրենց ներկայացուցչութեան իրա-
ւունքը բարձրաձայնելու համար: Այս մասին հա-
ղորդեց 6 սիւննի երեսփոխաններէն Ապտըլ Ռահիմ 
Մրատը:

«Մեր արդար իրաւունքն է յառաջիկայ կառա-
վարութեան մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգել»,- 
Թաուհիտ կուսակցութեան առաջնորդ եւ Հըզպալ-
լայի դաշնակից Ուիամ Ուահապին ցաւակցութիւն 
յայտնելէ ետք վերջինիս թիկնապահին սպանու-
թեան առիթով, լրագրողներուն ըսաւ Մրատ:   

Պասիլ Իրաքի Մէջ Հանդիպում Պիտի 
Ունենայ Իրաքցի Եւ Քիւրտ Պաշտօ-
նատարներու Հետ

Արտաքին գործոց նախարարի պաշտօնակա-
տար Ժպրան Պասիլ երէկ առաջին անգամ ըլլալով 
ժամանեց Պաղտատ: Ան այդտեղ հանդիպումներ 
պիտի ունենայ իրաքցի եւ քիւրտ աւագ պաշտօ-
նատարներու հետ: Այս մասին կը հաղորդեն ար-
տաքին գործոց նախարարութենէն:

Նախատեսուած է, որ Պասիլ հանդիպում ունե-
նայ Իրաքի նախագահ Պարհամ Սալըհի, վարչա-

Երէկուընէ Հանրապետութեան նախագահի 
պաշտօնական կայքը՝ www.president.am, կը գործէ 
թարմացած տարբերակով: 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, ՀՀ նա-
խագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի եւ ՀՀ  նախա-
գահի աշխատակազմի պաշտօնական էջերուն կա-
րելի է ծանօթանալ հետեւեալ ընկերային հարթակ-
ներուն վրայ.

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգըս-
եանի պաշտօնական էջը Instagramի մէջ՝ https://
instagram.com/president_armensarkissian?utm_
source=ig_profile_share&igshid=6yxk4r09h335:

Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի պաշտօնական էջը Facebookի մէջ՝ https://
www.facebook.com/Armpresident/,  պաշտօնական 
Telegram ալիքը՝ https://t.me/PressPresident: 

Հանրապետութեան նախագահի եւ նախագահի 
աշխատակազմի անունով հանդէս եկող միւս բոլոր 
էջերը կեղծ են:

Իրանը չի պատրաստուիր դուրս գալու Նաւթ 
արտահանող երկիրներու կազմակերպութենէն 
(OPEC), սակայն մտադիր ալ չէ նուազեցնել նաւթի 
արտահանման ծաւալները: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը, այս մասին Bloombergի հետ 
հարցազրոյցին ըսած է կազմակերպութեան մէջ 
Իրանի ներկայացուցիչ Հուսէյն Քազեմպուր Արտե-
պիլին:

«Մեր դիրքորոշումը շատ յստակ է. քանի դեռ 
ԱՄՆը պատժամիջոցներ կը կիրարկէ մեր դէմ, 
մենք չենք պատրաստուիր կրճատելու նաւթի 
արտահանումը»,- ըսած է Քազեմպուրը:

Աւելի կանուխ OPECէն դուրս գալու որոշումին 
մասին յայտարարած էր Քաթարը:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան հիւրընկալած է բրիտանացի 
հրշէջ-փրկարար Փոլ Պըրնսը: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ վերջինս առաջին անգամ Հա-
յաստան այցելած էր շուրջ երեսուն տարի առաջ` 
որպէս հրշէջ-փրկարար մասնակցելով 1988ի 
աւերիչ երկրաշարժի հետեւանքներու վերացման ու 
որոնողական աշխատանքներուն:

Հայաստանը Երբեք Չի Մոռնար 
Բրիտանական Աջակցութիւնը 
Երկրաշարժի Օրերուն. Նախագահ 
Սարգսեան Հիւրընկալած Է Բրիտանացի 
Հրշէջ-Փրկարար Փոլ Պըրնսը
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Հայաստանը Երբեք Չի Մոռնար Բրիտանական Աջակցութիւնը Երկրաշարժի Օրերուն. Նախագահ 
Սարգսեան Հիւրընկալած Է Բրիտանացի Հրշէջ-Փրկարար Փոլ Պըրնսը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Յակոբ Ս. Անտոնեան 

Յակոբ Ս. Անտոնեան (21 Յունուար 1887 – 4 
Դեկտեմբեր 1967, Նիւ Եորք), հայ բանաստեղծ, 
հրապարակախօս, թարգմանիչ։

Ծնած է Կ. Պոլիս։ Ուսումը ստացած է Ռոպերթ 
գոլէճի մէջ։ 1906 թուականին աւարտած է գոլէճը, 
զբաղած է մանկավարժական աշխատանքով, 
ապա պաշտօնավարած է Կ. Պոլսոյ ամերիկեան 
դեսպանատունէն ներս։ 1916 թուականին 
ամերիկեան դեսպան Հենրի Մորկենթաուի հետ, 
որուն անձնական քարտուղարն էր, մեկնած է 

ԱՄՆ, շարունակած է ուսումը Նիւ Եորքի համա-
լըսարանին մէջ։

Բանաստեղծութիւններով, յօդուածներով 
աշխատակցած է հայկական մամուլին («Շանթ», 
«Հայաստանի կոչնակ», «Հայ կին», «Անահիտ», 
«Նոր գիր» եւ այլն): 1920 թուականին Կ. Պոլսոյ 
մէջ լոյս տեսած է իր բանաստեղծութիւններու 
առաջին ժողովածուն «Բիւրեղներ» վերնագրով։ 
Զբաղած է նաեւ թարգմանութեամբ, իր կնոջ՝ 
Ժանին Մէյի (Ժանն Անտոնեան) պատմուածքներէն 
մի քանին իր թարգմանութեամբ լոյս տեսած են 
«Հայ կին» եւ «Հայաստանի կոչնակ» պարբերա-
կաններուն մէջ։ Թարգմանութիւններ կատարած 
է Շառլ Պոտլերէն, Հենրի Լոնկֆելլոյէն, Շէյքսփի-
րէն, Վիքթոր Հիւկոյէն եւ ուրիշներէ։ Շելլիի «Պրո-
մեթէոս արձակած» երկը իր չափածոյ թարգմա-
նութեամբ լոյս տեսած է Արշակ Չօպանեանի 
«Անահիտ» հանդէսին մէջ։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՊԻՏԱԿԻ 
ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ

30-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
   Այսու  կու գանք տեղեկացնելու 

լիբանանահայութեան, որ 7 Դեկտեմբեր 1988-ին 
Հայաստանի Սպիտակ քաղաքին մէջ տեղի ունեցած 
երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի առիթով, Ուրբաթ, 7 
Դեկտեմբեր 2018-ի առաւօտեան ժամը 11:30-ին, 
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, հո-
գեհանգիստ պիտի կատարուի երկրաշարժին զոհ-
ւած հայորդիներու հոգիներուն խաղաղութեան հա-
մար:  

Հոգեհանգստեան արարողութեան պիտի նախա-
գահէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս։

Կոչ կ՛ուղղենք բոլորիդ եւ յատկապէս Պուրճ Հա-
մուտի պաշտօնեաներուն, գործատէրերուն եւ գոր-
ծաւորներուն 30 վայրկեան դադար տալ իրենց 
աշխատանքին եւ մասնակցելով հոգեհանգստեան 
արարողութեան` յարգել զոհուած հայորդիներու յի-
շատակը:

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Նախագահ Սարգսեան յետահայեաց անդրա-
դարձած է Միացեալ Թագաւորութեան կառավա-
րութեան ու ժողովուրդին կողմէ երկրաշարժի օրե-
րուն Հայաստանին ցուցաբերուած օգնութեան, 
մասնաւորապէս նշելով, որ ողբերգական աղէտը լայն 
արձագանգ ստացած էր Մեծն Բրիտանիոյ մէջ: 

Հանրապետութեան նախագահը ըսած է. «Մեծ 
Բրիտանիան մեծ աջակցութիւն ցուցաբերեց եւ 
ուղարկեց փրկարարներ, հրշէջների խմբեր, շտապ 
օգնութեան մեքենաներ: Այնտեղ ստեղծուած 
կազմակերպութեան` «Aid Armenia»ի հանգանակած 
գումարներով կառուցուեցին դպրոց, որը կոչուեց 
Լորտ Պայրոնի անունով, ինչպէս նաեւ հիւանդանոց։ 
Աւելի ուշ տեղի ունեցաւ Մեծ Բրիտանիայի վար-
չապետ Մարգարեթ Թեթչերի պատմական այցը 
Հայաստան։ Սրանք քայլեր են, որոնք Հայաստանը 
երբեք չի մոռանայ»:

Փոլ Պըրնսը յիշած է իր փրկարար գործընկեր-
ներուն հետ երկրաշարժին յաջորդած օրերուն կա-
տարած աշխատանքն ու պատմած է տպաւորու-
թիւնները այդ դժուարին օրերէն:

Առիթը օգտագործելով` Հանրապետութեան նա-
խագահը ի դէմս Փոլ Պըրնսի, զոր անձամբ կը 
ճանչնայ, անգամ մը եւս երախտագիտութիւն յայտ-
նած է բրիտանական հանրութեան ու ողջ ժողո-
վուրդին: «Ես բազմիցս հանդիպել եմ տիկին 
Թեթչերին, երբ նա թողել էր պետական ծառա-
յութիւնն ու զբաղուում էր իր հիմնադրամի գործե-
րով։ Եւ ամէն անգամ երբ խօսում էինք այս կամ այն 
բանի մասին, չկար մի օր կամ քննարկում, որտեղ 
չյիշէինք նրա այցը Հայաստան։ Միակ բանը, որի 
համար ափսոսում էինք, այն էր, որ նա Հայաստա-
նում եղաւ միայն երկրաշարժից աւերուած շրջան-
ներում»,- ըսած է նախագահ Սարգսեան:

Շնորհակալական խօսք ուղղելով Փոլ Պըրնսին՝ 
Հանրապետութեան նախագահը ըսած է. «Այն, ինչ 
դուք արել էք Հայաստանի համար այն դժուարին 
օրերին, երբեք չի մոռացուի»:

Ի յիշատակ երախտիքի եւ այդ օրուան հանդի-
պումին` նախագահ Սարգսեան Փոլ Պըրնսին նուի-
րած է հայկական յուշադրամ` հայկական գորգա-
գործութեան թեմայով:

«Սա նաեւ կը լինի յիշեցում, որ հայկական 
հիանալի մշակոյթն անմահ է՝ անկախ մեր ապրած 
բոլոր՝ մարդածին կամ բնածին ողբերգութիւններից, 
ինչպիսիք էին ցեղասպանութիւնն ու երկրաշարժը»,- 
ըսած է նախագահ Արմէն Սարգսեան:

Ազգային ժողովի նախագահ Արա Պապլոյեան 
յայտարարութիւն տարածած է ՀՀԿ խմբակցութեան 
պատգամաւոր Արամ Յարութիւնեանի նկատմամբ 
քրէական հետապնդում յարուցելու եւ անոր 
նկատմամբ խափանման միջոցը կալանաւորումը 
ընտրելու վերաբերեալ ՀՀ գլխաւոր դատախազի 
միջնորդութեան կապակցութեամբ: Կը ներկա-
յացնենք ՀՀ ԱԺ նախագահի յայտարարութիւնը: 

«Հաշուի առնելով «Ազգային ժողովի կանոնա-
կարգ» Հայաստանի Հանրապետութեան սահմա-
նադրական օրէնքի 108րդ յօդուածի 1ին մասի 
պահանջը յայտարարում եմ, որ Հայաստանի Հան-
րապետութեան գլխաւոր դատախազ Արթուր 
Դաւթեանը միջնորդութիւններ է ներկայացրել 
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողով՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 
պատգամաւոր Արամ Խաչիկի Յարութիւնեանի 
նկատմամբ քրէական հետապնդում յարուցելուն, 
ինչպէս նաեւ նրա նկատմամբ կալանաւորումը 

ԱԺը Ստացած Է Արամ Յարութիւնեանի Նկատմամբ Քրէական 
Հետապնդում Յարուցելու Եւ Զայն Ազատազրկելու Վերաբերեալ 
Գլխաւոր Դատախազի Միջնորդութիւնը

որպէս խափանման միջոց կիրառելուն համաձայ-
նութիւն տալու վերաբերեալ»,- նշուած է ՀՀ ԱԺ 
նախագահ Արա Պապլոյեանի յայտարարութեան 
մէջ:
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Տեսակէտ
Նոր Մշակութային Քաղաքականութիւն Կամ

Նոր Քաղաքական Մշակոյթ

ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնքի»ի աշխատակից

Ատենօք գործարաններով հարուստ Վանաձորի 
բնակիչները, որոնք անկախ Հայաստանի երեք 
նախագահներուն պատճառով կորսնցուցին իրենց 
աշխատատեղերն ու տնտեսապէս խեղճացան, 
ունին նաեւ կենցաղային այլ խնդիրներ, որոնք 
նոյնպէս դժգոհութիւն կը պատճառեն իրենց, քանի 
որ աշխատանքի գացող-եկող չկայ, օթոպիւսի 
կարիք ալ չկայ, քաղաքացիներուն կը սպասարկեն 
երթուղային թաքսիներ` առաւելագոյնը 15 ուղեւոր 
փոխադրող ինքնաշարժներ: Բնակիչները, սակայն, 
գոհ չեն  այս փոխադրամիջոցի սպասարկութենէն: 
Այս երթուղային թաքսիները չունին կանոնաւոր 
ժամանակացոյց. մարդիկ յաճախ 10-15 վայրկեան 
կը սպասեն կայարանները, եւ յանկարծ 3 կամ 4  
թաքսի մէկ շարք կազմած կը յայտնուին կայարանի 
առջեւ, եւ կը սկսի ուղեւորներու հրմշտկոցը: Ուղեւո-
րը պաշտպանուած չէ քամիէն ու անձրեւէն, քանի 
որ կայարանը ծածկ չունի: Անձրեւի տակ մարդիկ 
կը թրջուին ու կը մսին: Նստարան ալ չկայ, որ տա-

րեց մարդը կամ յոգնած կինը կարողանայ նստիլ: 
Քաղաքապետարանը երբեմն յենքին վրայ տախ-
տակներ ամրացնելով կը նորոգէ նստարանները, 
բայց կարճ ժամանակ անց փայտերը կ'անհետա-
նան: Ժողովուրդը կը բողոքէ նաեւ վարորդներու 
կամայականութեան դէմ: Վարորդը երեկոյեան երբ 
կ'ուզէ, կը դադրեցնէ իր գործը, իսկ ուղեւորը երկար 
կը սպասէ, այն յոյսով, որ երթուղային թաքսին ուր 
որ է կը յայտնուի:

Վարորդներն ալ իրենց բողոքները ունին, քանի 
որ քաղաքի փողոցները մեծ մասով քանդուած են, 
բազմաթիւ փոսեր յառաջացած են, եւ վարորդը 
ստիպուած է ղեկը աջ ու ձախ դարձնելու՝ ինքնա-
շարժը անփորձանք տեղ հասցնելու համար: Անձ-
րեւոտ օրերուն անձրեւաջուրը կը ծածկէ փոսերը եւ 
վարորդի համար նոր դժուարութիւն կը յառաջացնէ: 
Նոյեմբերին սեփական կազմակերպութիւն մը 
ասֆալտապատման համար ամենացած գինը 
առաջարկելով, շահեցաւ մրցոյթը եւ վերանորոգեց 
դէպի երկաթուղիի կայարան տանող փողոցը: 
Սակայն շաբաթ մը ետք այդ նոր փռուած ասֆալտը 
փշրուեցաւ՝ փողոցը երկրորդ անգամ նորոգելու 

Օրերս ՀՀ մշակոյթի նախարարի պաշտօնակա-
տարը մամլոյ ասուլիս տուաւ, որպէսզի կատարէ իր 
վեցամսեայ գործունէութեան հաշուետուութիւնը, 
այսինքն՝ ներկայացնէ իր ձեռքբերումները: Պա-
րապ զբաղում կ'ըլլայ այդ մասին խօսիլը, քանի որ 
ինչքան ալ ուզես լուրջ ձեւանալ ու վերլուծութեան 
տպաւորութիւն ձգել, միեւնոյնն է, քննութեան 
առարկան դէպի զաւեշտական ժանրը կը թեքի, որ 
ներկայիս այս իրավիճակին մէջ այնքան ալ 
շնորհակալ գործ չէ:

Սակայն իր «ձեռքբերում»ներէն մէկուն անհնար 
է չանդրադառնալ, որ պատմական կարելի է 
համարել եւ արդէն կը վկայէ, որ, այսպէս կոչուած, 
նոր Հայաստանի մէջ յայտնուած ենք ոչ թէ 
զաւեշտական, այլ ողբերգա-զաւեշտական վիճակի 
մէջ, բայց եթէ անոր դիմադրութիւն չըլլայ, ապա 
շատ մօտ ապագային բոլորիս գլխուն կը ջարդուի 
իսկական ողբերգութեամբ:

Ասուլիսէն մի քանի օր առաջ մշակոյթի նախա-
րարի պաշտօնակատար Լիլիթ Մակունցը յայտա-
րարութիւն մը ըրաւ, որ այստեղ կը բերենք ամբող-
ջութեամբ.

«Յայտարարում եմ բանաւոր զգուշացում Ալեք-
սանդր Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պա-
լէտի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօրէնի 
տեղակալ Կարինէ Կիրակոսեանին՝ աշխատան-
քային ժամերին քաղաքական գործունէութեամբ 
զբաղուելու եւ աշխատակիցների նկատմամբ ուղ-

պահանջ յառաջացնելով: Վարորդները բողոքեցին 
նաեւ շրջանցներու մօտ յատուկ լոյսերու բացա-
կայութեան համար:

Լոռուայ նոր նշանակուած մարզպետ Անտրեյ 
Ղուկասեանը իրաւացի գտաւ բողոքները եւ խոս-
տացաւ յառաջիկայ գարնան վերսկսիլ վերանորոգ-
ման աշխատանքները՝ խոստանալով նաեւ չեղեալ 
յայտարարել մրցոյթը շահած կազմակերպութեան 
հետ կնքած պայմանագիրը:

ԱՆԱՀԻՏ  ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ղորդուած քարոզչութիւն ու հոգեբանական ճնշում 
գործադրելու հետ կապուած: Օփերային թատրոնի 
տնօրէն պարոն Օրբելեանի ուշադրութիւնն եմ 
հրաւիրում այս հանգամանքի վրայ եւ պահանջում` 
խստագոյնս հետեւել օրէնքին ու դուրս չգալ 
սահմանուած լիազօրութիւնների եւ գործառոյթների 
շրջանակներից. հակառակ պարագայում՝ կիրառ-
ւելու են վարչական խիստ միջոցներ: Այս զգուշա-
ցումը ի գիտութիւն ընդունել Հայաստանի Հանրա-
պետութեան մշակոյթի նախարարութեան ենթակայութեան 
ներքոյ գտնուող բոլոր ՊՈԱԿ-ներին»:

Այստեղ մի քանի կարեւոր հարցեր կան, զորս 
պէտք է պարզել, քանի որ, վերջին հաշուով, միտ-
քերու ընթացքը պիտի տանի իւրաքանչիւր քաղա-
քացիի սեփական կարծիքը ազատօրէն արտայայ-
տելու հիմնարար իրաւունքին, ըլլայ ան նախարար, 
ինչ-որ հաստատութեան պաշտօնեայ թէ շարքային 
քաղաքացի:

Առաջին՝ նախարարի պաշտօնակատարը, «քա-
ղաքական գործունէութեամբ զբաղած եւ ուղ-
ղորդուած քարոզչութիւն ու հոգեբանական ճնշում 
գործադրել» ըսելով, ի՞նչ նկատի ունի: Օփերային 
թատրոնի տնօրինութիւնը պաշտօնապէս ժողով 
գումարած եւ քաղաքական հարցե՞ր քննարկած է: 
Մեր ժողովրդավարական ու բազմակարծութեան 
ջատագով երկրին մէջ կա՞յ այդպիսի իրաւական 
կարգ, որ արգիլէ սա: Այն ալ այս չափէն աւելի 
քաղաքականացուած ժամանակներուն: Պարսա-
ւելի ի՞նչ կայ, եթէ մարդիկ քաղաքական հայեացքներ 
ունին ու կ'արտայայտեն զանոնք: Նախարարի 
պաշտօնակատարը կը պահանջէ «խստագոյնս 
հետեւիլ օրէնքին», սակայն ինչո՞ւ չի նշեր՝ ո՛ր օրէնքի 
ո՛ր դրոյթին:

Երկրորդ՝ եթէ յիշեալ գործողութիւնները կը 
վերաբերին մասնաւոր խօսակցութիւններու, ապա 
դարձեալ կը յանգինք ազատօրէն կարծիք արտա-
յայտելու իրաւունքին, սակայն այստեղ նաեւ դէմ 
կ'առնենք «մատնիչի հիմնարկի» վերակենդանաց-
ման, որ մեզի հետ կը շպրտէ մինչեւ անցեալ դարու 

30ական թուականները: Ուրեմն տուեալ գերատես-
չութեան ենթակայ հաստատութիւններուն մէջ 
մարդի՞կ կան, որոնք աչալրջօրէն կը հետեւին, թէ 
քաղաքականութեան առնչուող ինչ խօսակցութիւն-
ներ տեղի կ'ունենան իրենց հիմնարկի պատերէն 
ներս եւ կը յայտնե՞ն վերեւներուն: Դեռ բաւական չէ, 
այդ վերեւէն ալ հրապարակաւ վարչական պատաս-
խանատուութեան ենթարկելու սպառնալիքով զգու-
շացո՞ւմ կը հրապարակուի: Լուռ ու մունջ ձեր տեղը 
նստեցէ՛ք, եւ եթէ կարծիք ունիք, ձեր բերանը փակե-
ցէ՛ք, սա՞ է իմաստը: Ինչքա՜ն մարդ պէտք է ինքնա-
վըստահ, ժամանակակից քաղաքական լեզուով 
ըսած՝ դուխով ըլլայ, որ գրչի թեթեւ հարուածով 
չեղեալ յայտարարէ երկրին մէջ համոզումներու 
ազատութեան եւ զանոնք անկաշկանդ արտա-
յայտելու իրաւունքը:

Ահաւասիկ, յիշեալ յայտարարութեան մէջ նշուած 
Կարինէ Կիրակոսեանը արդէն շատ լաւ հասկցած է 
ատիկա: Մենք իրեն դիմեցինք ընդամէնը մէկ 
հարցով՝ Օփերային թատրոնին մէջ ժողո՞վ եղած է, 
թէ մասնաւոր խօսակցութիւն: Ոչ մէկ պատասխան 
ստացանք: «Այդ հարցը փակուած է,- ըսաւ ան:- 
Լիլիթ Մակունցը ձեր հարցին արդէն իր ասուլիսին 
պատասխանած է: Ինծի այլեւս մի՛ զանգահարէ՛ք: 
Խնդրեմ»:

Նորէն դիտեցինք Մակունցի ասուլիսը եւ 
դարձեալ մեր հարցի պատասխանը չստացանք: 
Ան ալ փակագիծերը չբացաւ, թէ վերջապէս խօսքը 
ինչի՛ մասին է՝ պաշտօնական քննարկումի՞ն, թէ 
մասնաւոր խօսակցութեան: Սակայն իր հնչեցուցած 
մէկ արտայայտութենէն՝ «ահազանգ ստացանք», 
կարելի է ենթադրել, որ խօսքը մասնաւոր խօսակ-
ցութեան եւ մատնիչի կամ, աւելի մեղմ ըսած, 
«տեղեկացնողին» մասին է:

Ահա թէ ուր հասանք: Նախորդ իշխանութեան 
օրօք ինչեր ըսես, որ տեսած ենք, բայց այսպիսի 
երեւոյթ՝ ոչ: Հաւանական է, որ անցեալին ալ «տե-
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«Մենք Պատասխանատուութիւն Ունինք Ժամանակի Առջեւ Արեւմտահայութեան Կրթական Ճանապարհին»
Հարցազրոյց՝ Խաչատուր Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Սփիւռք» 
գիտաուսումնական կեդրոնի տնօրէն՝ Դոկտ. Սուրէն Դանիէլեանի հետ

1995 թուականի Դեկտեմբեր 18էն Խաչատուր 
Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկա-
վարժական համալսարանին մէջ իր գործունէութիւնը 
սկսաւ «Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնը, որ 
անցած տարիներուն տարած է լայնածաւալ աշխա-
տանքներ գիտակրթական, ինչպէս նաեւ գրամշա-
կութային ոլորտներուն մէջ: «Սփիւռք» գիտաուսում-
նական կեդրոնի կրթական հիմնական ուղղութիւնը 
սփիւռքահայ եւ հայրենի ուսուցիչներու վերապատ-
րաստութիւնն է, իսկ յառաջիկային արդէն՝ պատ-
րաստութիւնը։

Կեդրոնը այս տարիներուն ընթացքին կազմա-
կերպած է մեծ թիւով ծրագիրներ, որոնք կրած են 
բարեսիրական բնոյթ: Անցած տարիներուն, 
կեդրոնը իրականացուցած է ուսուցիչներու վերա-
պատրաստութիւն նաեւ Սփիւռքի գաղթօճախներուն 
մէջ։ Կեդրոնի երաշխաւորութեամբ ՀՀ ԿԳ նախա-
րարութիւնը Եգիպտոս, Իրան, Սուրիա գործուղած է 
մէկ տասնեակ հայրենի փորձառու մասնագէտներ, 
ուր վերապատրաստուած է շուրջ 900 ուսուցիչ: 

«Սփիւռք» գիտաուսումնական կեդրոնին մէջ 
պարբերաբար տեղի կ'ունենան յոբելենական երե-
կոներ, հանդիսութիւններ, գիտաժողովներ, բանա-
վէճեր, հանդիպումներ սփիւռքահայ եւ հայրենի 
մտաւորականներու եւ ուսանողներու հետ: 

Կեդրոնի տնօրէն Սուրէն Դանիէլեանը մեծ սիրով 
«Զարթօնք»ի հետ զրուցեց իրենց խնդիրներուն, 
ձեռբերումներուն եւ յաջողութիւններուն մասին, 
աւելի մանրամասն ներկայացուց իրականացուող 
ծրագիրները, անոնց կարեւորութիւնը եւ հայապահ-
պանութեան ու հայազարգացման իր տեսլականը: 

-Պարոն Դանիէլեան, նախ շնորհակալ եմ, որ 
ընդունեցիք հարցազրոյցի մեր առաջարկը: Կը 
ցանկայի խօսիլ «Սփիւռք»  գիտաուսումնական կեդ-
րոնի մասին, այս տարիներուն ծաւալած գործունէու-
թեան, ծրագիրներուն, Հայաստան-Սփիւռք կապի 
ամրապնդման գործին մէջ կեդրոնի դերակատարու-
թեան ու կարեւորութեան մասին: 

- Շնորհակալ եմ: Ես շատ ուրախ եմ, որ պէտք է 
խօսիմ  «Զարթօնք» թերթի հսկայական լսարանի 
հետ: Սա կը նշանակէ զրոյց մտաւորականներու 
հետ, սա կը նշանակէ հարցադրումներու շարք, 
որոնք կարեւոր են: Առաջին հերթին ես պէտք է 
ըսեմ հետեւեալը. մօտաւորապէս 10 տարի առաջ, 
երբ հնարաւորութիւն կ'ըլլար հարցազրոյց տալու, 
ես կ'ըսէի, որ մենք առոյգ, կայտառ մանչուկի 
տարիք ունինք՝ 9, 10 տարեկան ենք: Իսկ հիմա 
արդէն հարցազրոյցի ուղղութիւնն ալ փոխուած է ու 
23 տարուան հեռաւորութեան վրայ մենք կը կար-
ծենք, որ լրջացած են մեր առջեւ դրուած խնդիրները 
շատ աւելի, քան մենք կը սպասէինք: Օրինակ՝ 
ծնողքին կը թուի, թէ ինչքան իր երեխան մեծցաւ, 
ինքնուրոյնացաւ, ինքնութեան խնդիրներ բացուե-
ցան եւ դժուարութիւնները շատցան, այդպիսին է 
նաեւ մեր կեդրոնը: Մենք իբրեւ կեդրոն ձեւաւորուած 
ենք 1995 թուականի դեկտեմբերեան մառախլա-
պատ օր մը: Մենք մեզ կը զգայինք ծովը մտնելու 
պատրաստ պատանի, մինչդեռ խորքին մէջ երբ 
առաջին թեւաբախումները եղան, մենք 
նկատեցինք, որ միանգամայն ծովը կրնայ ծածկել 

մեզ, ալիքները վրայ կու գան: Սփիւռքի ճանաչո-
ղական դաշտին վրայ այդ ալիքները իսկապէս 
նաեւ խեղդելու պատրաստութիւն ունէին: Մենք կը 
տեսնենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք կան 
արեւմտահայութեան գիտական, կրթամշակու-
թային եւ այլ դաշտերու վրայ: 

- Որո՞նք են այդ խնդիրները: Այսօր շատ կը 
խօսուի հայապահպանութիւն թէ հայազարգացում 
թեմայի մասին: Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք են այս 
խնդիրներու լուծման ուղիները:

- Ասոնք ռազմավարական խնդիրներ են: Ես 
երբեմն կ'ընկրկիմ: Ինծի կը թուի, թէ անոնք 
անլուծելի են:  Մենք պատասխանատուութիւն ու-
նինք ժամանակի առջեւ արեւմտահայութեան 
կրթական ճանապարհին: Դուք դատեցէ՛ք: Այսօր 
արեւմտահայ դպրոցները կամաց-կամաց կամ 
առհասարակ սփիւռքի մէջ հայկական դպրոցները 
նահանջի մէջ են: Սարսափելի նահանջի մէջ են, 
որովհետեւ այսօր մենք դասական իմաստով ուսու-
ցիչ չունինք Սփիւռքի մէջ: Ունինք խանդավառութիւն, 
ոգեւորութիւն, եռանդ. այսինքն՝ այն ինչ յաճախ 
կոչում կ'անուանենք: Աններելի քայլ էր Մելքոնեան 
կրթական հաստատութեան փակումը 15 տարի 
առաջ: Այնուհետեւ մենք սկսանք կորսնցնել արեւ-
մըտահայ կրթական օճախները, որոնք լոյս պէտք է 
ըլլային: Հարցադրումը երկբեւեռ է: Կը փակուին 
դպրոցները, որովհետեւ ծնողքը կը դժուարանայ 
գումար տրամադրել, մեր ընկերային, մշակութային, 
կրթական ծրագիրներու պատասխանատուները 
կը ծուլանան: Ես բան մը ըսեմ, վիրաւորական թող 
չհնչէ: Հոգաբարձուներու ժողովները եւ անոնց 
յաջորդող առատ սեղանները գրեթէ կը բռնեն 
ամբողջ տարուան ուսուցիչի վճարներուն գումար-
ները: Ծանր բան է: Ուսուցիչին մենք նուազագոյն 
գումարը կու տանք: Երկրորդ հերթին կ'ուզեմ նշել 
Հայաստանի՝ որպէս հանրապետութեան, որպէս 
կրթական գործի պատասխանատուի վերաբերմուն-
քը: Անհրաժեշտ է չէ՞ ընդգծել, որ Հայաստանը 
արեւմտահայուն համար ալ հայրենիք է ու միանշա-
նակ է, որ Հայաստանը պատասխանատուութիւն 
ունի հայ ժողովուրդի կեցութեան, լինելիութեան 
ճանապարհին: Բայց եկէ՛ք, անկեղծ ըլլանք: Մեր 
մօտ արեւմտահայ պատրաստութիւն կա՞յ Հայաս-
տանի մէջ: Դուք կը հարցնէք՝ ի՞նչ խնդիրներ: Մենք 
մի քանի լեզուներով կը պատրաստենք մասնա-
գէտներ, բայց, ինչպէս կ'ըսեն, աչքս կոխեցէ՛ք եւ 
ցոյց տուէք, թէ արեւմտահայերէնի գծով որեւէ 
դպրոց կա՞յ, թէկուզ արեւմտահայերէն թեքումով: 

Չորս անգամ նախարար դարձած էր Լեւոն 
Մկրտչեանը եւ ամէն անգամ երբ կը դառնար, 
կ'ըսէր, որ մենք արեւմտահայ կրթական պատաս-
խանատուութիւն ունինք մեր ժողովուրդին ու ժա-
մանակին առջեւ, բայց մէկ անգամ դպրոց չբացաւ: 
Ծանր է խոստովանիլը: Մենք այսօր ալ Հան-
րապետութեան կրթական պատասխանատուներուն 
առջեւ դրած ենք հիմնարար խնդիր մը՝ ունենալ 
դասախօսական կազմերու պատրաստութեան 
բաժին արեւմտահայ կրթական գծով: Որեւէ գծով 
ուսուցիչ պատրաստելու ցանկութիւն ու ջանք չկայ: 
Ինչքան գիտաժողով եղած է, մենք ահազանգը 
տուած ենք, բայց արձագանգ չկայ, միջոցներ 
չունինք: Մեր Հանրապետութեան նախկին վարչա-
պետներէն մէկը կ'ըսէր՝ գացէ՛ք, դրամը բերէ՛ք, մենք 
ընենք: Կարէն Կարապետեանը կը յայտարարէր: 
Կ'ըսէր՝ ուրկէ կ'ուզէք, բերէք: Հիմա եկեղեցի կը 
կառուցենք շէյխերու նիւթական աջակցութեամբ, 
այնպէս որ կրնանք գտնել շէյխ մը Սէուտական 
Արաբիայէն կամ այլ երկրէ, որ կու գայ եւ մեր կրթու-
թեան գործը կ'ապահովէ: Մենք անոր հնարաւո-
րութիւնը չունինք: Ես կը հեգնեմ, կը ծաղրեմ, բայց 
իմ անձս կը ծաղրեմ: Մեր մշակութային զարգացումը 
խոչընդոտողներուն ուղղուած է իմ խօսքս: 

- Պարոն Դանիէլեան, այս ցաւոտ հարցերու լուծ-
ման գործին մէջ Ձեր կեդրոնի դերակատարութիւնը 
ինչպիսի՞ն է: Արդեօք իրականացուած կամ իրակա-
նացուելիք ծրագիրներու միջոցով կարելի կ'ըլլա՞յ որոշ 
չափով մեղմել զանոնք: 

- Ի հարկէ: Մեր կեդրոնը 2000 թուականէն ի 
վեր կրթական գործունէութիւն կը ծաւալէ, բայց մեր 
հնարաւորութիւնները սուղ են: Մեր պետութիւնը 
իւրաքանչիւր տարի որոշակի գումար կը տրամադ-
րէ, որով մենք կ'իրականացնենք սփիւռքահայ 
ուսուցիչներու վերապատրաստումը: Նոր Հայաս-
տանի մէջ այդ պատրաստութեան առաջին զան-
գակները հնչած են «Սփիւռք» գիտաուսումնական 
կեդրոնին մէջ: Մենք գտանք, որ ատիկա բաւարար 
չէ: Սկիզբը եկան շատ քիչ թիւով ուսուցիչներ, հիմա 
60-70 ուսուցիչ կու գայ: Մենք ճանապարհը չենք 
փակեր ԱՊՀ երկիրներէ եկողներուն համար, իսկ 
ատիկա կը նշանակէ, որ եթէ ԱՊՀէն կու գան, 
արեւելահայերէնի պատրաստութեան հարցն է: Ես 
ասոր այնքան ալ կողմնակից չեմ: Անոնք աւելի 
շատ զբօսանքի կու գայ: Այդ ուսուցիչներուն 
նկատմամբ մեր մօտեցումը որոշ իմաստներով 
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վերապահ է: Առարկայական ցանկը բաւարար է, 
մանկավարժութիւն կը սորվեցնենք:  Այդ առումով 
Խաչատուր Աբովեանի անուան մանկավարժական 
համալսարանը լաւագոյն դարբնոցն է թէ՛ մանկա-
վարժական, թէ՛ հոգեբանական, թէ մշակութային 
առարկաներու գծով: Ուսուցիչը պէտք է տիրապետէ 
շատ ու շատ մասնագիտական կարելիութիւններու: 
Բայց մեր մօտ դարձեալ խնդիրներ կը տեսնենք՝ 
գրականութեան ցանկը, լեզուական ճանաչողու-
թեան պակասը եւ այլն: Ի վերջոյ արեւմտահայերէնը 
շատ վտիտ է իր հարցադրումներով, խօսողներու 
քանակով: 

- Իսկ Հայաստանէն Սփիւռք ուսուցիչներու վե-
րապատրաստման ծրագիրներ կ'իրականացնէ՞ք եւ 
արդիւնաւէտութիւնը ի՞նչպէս կը գնահատէք: 

-Արդիւնաւէտութիւնը շատ աւելի բարձր է, երբ 
այստեղէն կ'ուղարկես: Այդ պարագային ոչ թէ 10 
կամ 20 հոգի կը վերապատրաստես, այլ աւելի 
շատ՝ 100-150: Բայց մեր գլխաւոր խնդիրն ալ 
կ'ուզեմ նշել՝ արեւմտահայ դասագիրքերու բացա-
կայութիւնն է, չըսելու համար պակասը: Որ 
համայնքի մէջ որու խելքը որ փչեց, դասագիրք կը 
գրէ, իւրաքանչիւր համայնք իր առանձին դասա-
գիրքը ունի: Մէկ կողմէ ղեկավարուող կրթա-կան 
մարմին մը չկայ, որ կարենայ կանոնակարգել 
պահանջները, մանկավարժական մօտեցումները 
եւ այլն: Ասոնք անպայման լուծում պահանջող հար-
ցեր են: Մենք տեսակ մը ինքնահոսի ճանապարհը 
ընտրած ենք: Ես կ'ուզէի, որ մեր երեխաները թէ 
Արժանթինի, թէ Մերձաւոր Արեւելքի, թէ Եւրոպայի 
մէջ կրթական մէկ ուղղութեամբ առաջնորդուին: 

- Այս թեմայով կրնանք շատ երկար զրուցել, 
քննարկել, լուծումներ գտնել, թերեւս շատ պարագա-
ներու խնդիրները բազում են, լուծումները՝ քիչ կամ 
ցրիւ, բայց կ'ուզէի կեդրոնի ծրագիրներուն մասին 
խօսիլ: Խնդրեմ, ներկայացուցէք՝ այս ուղղութիւննե-
րով ի՞նչ կարեւոր նախաձեռնութիւններ եղած են կամ 
կը ծրագրուին յառաջիկային: 

- Ես նշեմ, որ մենք կը նախապատրաստուինք 
Հայաստանի մէջ Հայաստանի ուսուցիչները եւս 
վերապատրաստել արեւմտահայ լեզուի ու գրակա-
նութեան ոլորտին մէջ: Գաղտնիք չէ, որ խորհրդային 
Հայաստանի ժամանակներուն դէպի արեւմտահա-
յութիւն կրթական հարցադրումներ- գրամշակու-
թային ճանաչողութիւն ճանապարհը շատ թոյլ 
եղած է: Մեր ուսուցիչները, մեղմ ըսած, արեւմտա-
հայերէն լաւ չեն գիտեր, եւ այդ մէկը իրենց մեղքը 
չէ: Մեր ուսուցիչը կը կարդայ դասական ուղղագրու-
թիւն եւ կ'ուզէ փախչիլ անկէ, իրեն համար ծանր է, 
ու անորմէ շատ յաճախ գիտական շփոթը կու գայ: 
Երբ արեւմտահայ լեզու կ'ըսեն, կը հասկնան 
ուղղագրութիւն, մինչդեռ այդ մէկը Շիրվանզադէի 
ուղղագրութիւնն է, Թումանեանի ուղղագրութիւնը 
եղած է, ընդհանուր եղած է: Այդ շփոթը կը 
չարաշահեն նաեւ անոնք, որոնք կը կարծեն՝ այդ  
ուղղագրութենէն ազատուելով, ծանր բեռէ մը 
կ'ազատինք՝ արեւմտահայ ճանաչողութեան բեռէն: 
Ես վստահօրէն կ'ըսեմ, որ սա պետական վերա-
հըսկողութեան, պետական ռազմավարութեան 
առանձին բաղադրիչ պէտք է ըլլայ: Մենք կը 
կարծենք, որ անոր պէտք է երթանք ու հասնինք, 

այլ ճանապարհ չկայ: Անդրադառնամ մեր ծրա-
գիրներուն: Մենք առ այսօր տպագրած ենք 40է 
աւելի գիրքեր՝ մենագրութիւններ, դասագիրքեր, 
պատմութեան վերաբերեալ, գեղարուեստական 
ծրագրային գործեր եւ այլն: Աւելին ըսեմ. մենք այժմ 
աւարտին հասցուցած ենք արեւմտահայ ընդարձակ 
կենսագրական բառարանը, որ իր խորքով առա-
ջինն է: Ան կ'ընդգրկէ թէ՛ ուսուցիչը, թէ զինուորա-
կանը, թէ՛ դերասանը, թէ՛ մարդը, կ'ընդգրկէ գիտ-
նականին եւ մտաւորականութեան լաւագոյն 
փաղանգը: Մենք պատրաստեցինք Գէորգ Աճեմ-
եանի հինգհատորեակը, յաւերժական ճանապար-
հը: Հայ ժողովուրդի իրական ճանապարհը յաւեր-
ժութիւնն է: Յառաջիկայ ծրագիրներէն ես կ'ուզէի 
հպարտութեամբ ընդգծել, որ մենք կը պատրաս-
տենք Յակոբ Օշականի երկերու գիտական 
հրատարակութիւնը, երկու հատորը պատրաստ է 
արդէն: Շուտով հրապարակ կ'իջնէ իր պատմուածք-
ներու ժողովածուն, մեզմէ ետք մնացածը կ'ընեն 
միւսները: Հրատարակութիւնը կը կոչուի «Ամբող-
ջական Օշական»: 

- Պարոն Դանիէլեան, այս բոլոր ծրագիրները 
կ'իրականացնէք  պետակա՞ն աջակցութեամբ, թէ՞...

- Թէ.. Կը կարծեմ ՝ պատասխանը աւելի ամբող-
ջական էր երկու տառէ բաղկացած այդ բառին մէջ: 
Պետական աջակցութիւն ըսելով պէտք է հասկնաս 
պետական վերաբերմունք: Երբ հայ գրողներէն 
լաւագոյնները կ'ըսէին՝ Չեչնիա պիտի չդառնա՞նք,  
արեւելահայու եւ արեւմտահայու միջեւ պատերազմի 
պիտի չվերածե՞նք հարցադրումը: Պիտի գայ շրջան, 
կ'ըսէ մեր գրողներէն մէկը, երբ արեւմտահայերը 
զինադուլ պիտի յայտարարեն, արեւմտահայերէնէն 

վերցուած շատ ու շատ արժէքներ պիտի դրուին 
արեւելահայ իմացական, ճանաչողական լեզուա-
կան ռելսերի վրայ: Ատիկա սարսափելի բան է: 
Ատիկա գրապայքարի վերջին հարուածն է, որ 
կ'ուղղուի մեզի: Մենք անոր դէմ ենք: Մենք մեր 
գրականութիւնը կը տեսնենք թէ՛ արեւմտահայ, թէ՛ 
արեւելահայ համաչափ զարգացման ճանապար-
հին: Թէկուզ երկու միլիոն ըլլան արեւմտահայ  
խօսողները, կարեւոր չէ: Օտարինը առիւծն է, մերը՝ 
խոյը կամ ոչխարը: Արծիւի զաւակը գէշ է, բայց 
իրենն է, յարգանքի եւ ուշադրութեան արժանի է: 
Իսկ արեւմտահայերէնը իր շքեղութեամբ հնչեղ 
լեզու է: Ես կ'ըսեմ նաեւ, որ այս տարի կը լրանայ 
Վահան Թէքէեանի ծննդեան 140ամեակը: Մանկա-
վարժական համալսարանը, համալսարանի նա-
խագահը հնարաւորութիւն ընձեռնեցին մեզի շատ 
կարճ ժամկէտի մէջ պատրաստելու գիրք մը, որքան 
կարելի է շքեղ: Մէկուկէս ամսուան մէջ անիկա 
արդէն կ'ըլլայ ընթերցողի սեղանին վրայ: Այդ 
գիրքը կը նախատեսուի ընծայել աշակերտութեան: 
Մեր գլխաւոր նպատակը սա է՝ երեխային սիրել 
տալ լեզուն եւ որ փոխուի Թէքէեանի նկատմամբ 
վերաբերմունքը: Այս ժողովածուն եթէ լոյս տեսնէ, 
կը կատարենք լաւագոյն քայլը՝ Թէքէեանը աւելի 
մտերիմ դարձնելու գործին մէջ: Շատ շուտով մենք 

ուղի պիտի հարթենք նաեւ 
Թէքէեանի գիտական հրա-
տարակութեան համար: Թէքէ-
եանը պէտք է ծրագրային հե-
ղինակ դառնայ: Ես կը կարծեմ՝ 
մենք կը մօտենանք մեր երա-
զանքներու իրականացման: 

Տեսակէտ
Նոր Մշակութային Քաղաքականութիւն Կամ

Նոր Քաղաքական Մշակոյթ
¾ç 03

ղեկացնողներ» եղած են, հաւանական է, որ այդ 
ժամանակ ալ կողմնակի ուղիներով հաշուեյարդար 
տեսած են, նախկիններու համբաւը կը ստիպէ 
ոչինչ բացառել, բայց որ հրապարակաւ, պաշտօնա-
պէս, ոչ թէ իրաւական փաստերու, այլ ինչ-ինչ 
անորոշ ահազանգերու հիման վրայ բառի բուն 
իմաստով մարդոց բերանը ծեփէին, չենք յիշեր: 
Փաստօրէն մեր մշակոյթի նախարարի պաշտօնա-
կատարը իրապէս թռիչքաձեւ «յառաջընթաց» 
արձանագրած է մեր իրականութեան մէջ՝ նոր 
«մշակութային քաղաքականութիւն» կամ նոր 
«քաղաքական մշակոյթ», այն է՝ մշակոյթի գործիչ-
ները քաղաքական հայեացքներ ունենալու եւ 

արտայայտելու իրաւունք չունին: Եւ այս գործիչը կը 
յաւակնի արդէն խորհրդարան մտնել, այսինքն՝ 
օրէնսդիր դառնալ: Դժուար չէ ենթադրել ուրեմն, թէ 
ապագային ի՛նչ զամանահրաշ օրէնքներ պիտի 
տեղան մեր գլխուն:

Բայց հաւանաբար իրավիճակը այսքան տխուր 
ու յուսահատեցնող չէր ըլլար, եթէ փաստացի ակա-
նատես չըլլայինք խօսքի ազատութեան համար 
պայքարող իրաւապաշտպաններու քար լռութեան:

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն
Աղբիւրը՝ ankakh.com

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
Յարութ Կիւլիւզեան

«Զարթօնք»ի աշխատակից

¶ð²ôàô²Ì úð
Վահան Թէքէեան

Միջնակարգ Վարժարան
15 Դեկտեմբեր 2018 
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Ðáë ÙÇç³ÝÏ»³Éª åÇïÇ å³ïÙ»Ù ¹¿åù ÙÁ 
áñ ÇÝÍÇ Ã¿° å³ñÍ³Ýù »õ Ã¿° ³É Ñ³Ûáõ° å³ñ-
ï³Ï³ÝáõÃ»³Ýë É³õ³·áÛÝ ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ 
ïáõ³Í ¿: 1920 ö»ïñáõ³ñ ³ÙëáÛÝ Ù¿ç, 
½µûë³ÝùÇÝ »ñµ µ³ÏÁ ÏÁ åïïÇÙ, ÏÁ ï»ëÝ»Ù 
ÇÝÓÙ¿ ùÇã ÙÁ ³õ»ÉÇ ã³÷³Ñ³ë... ÚáíÑ³ÝÝ¿ë 
Êáñ¿Ý»³ÝÁ - áñ Ï»ë³ñ³óÇ ÇÙ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóë 
[ÁÉÉ³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ], ·ñ»Ã¿ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ 
ãáõÝÇÝù Çñ³ñáõ Ñ»ï - ³ÝÏÇõÝ ÙÁ Ï»ó³Í Ïáõ 
É³¯ñ...£ ¼·³óáõ»Éá¯í Ùûï»ó³Û Çñ»Ý »õ Ñ³ñ-
óáõóÇª §ÚáíÑ³ÝÝ¿°ë, ÇÝãáõ± Ïáõ É³ë¦:

- ÆÝãáõ± ãÉ³Ù »Õµ³¯Ûñ... å³ñáÝÁ ÇÝÍÇ ÷áùñ 
ïÕ³Ûáó ¹ÇÙ³ó ÙÇ°ßï ¿°ß ÏÁ Ï³Ýã¿, Ï'Áë¿ª 
'åáÛ¿¹ ³ÙãóÇ°ñ, ¹³°ë¹ ëáñí¿°': ºë ³É ã»Ù ÏñÝ³ñ 
ëáñíÇÉ, ù³ÝÇ áñ ².´.¶.Á ã»Ù ·Çï»ñ...- ÇÝÍÇ 
Áë³õ Ãñù»ñ¿Ýáí:

- ÚáíÑ³ÝÝ¿ë, »°ë ù»½Ç ÏÁ ëáñí»óÝ»Ù, ÙÇ³°ÛÝ 
Ã¿ Ëûëù ïáõ°ñ áñ åÇïÇ ëáñíÇë ³ßË³ï»Éáí,- 
ÁëÇ Çñ»Ý:

- ¶ÉËáõë ½³°ñÏ »Ã¿ ãëáñíÇÙ...- Áë³õ ÇÝÍÇ:
ºõ »ë ëÏë³Û, ³Ù¿Ý ½µûë³ÝùÝ»ñáõÝ, Ù»Í ×Ç· 

Ã³÷»Éáí ³Ýáñ ³Ù¿Ý ÇÝã ï³ëÝ ³Ý·³Ù 
µ³ó³ïñ»Éáí »õ ·ñ»É ï³Éáí, ÏñÏÇÝ áõ ÏñÏÇÝ 
Ï³ñ¹³óÝ»Éáí, Û³çáÕ»ó³Û Çñ ¹³ëÁ É³°õ 
Ï»ñåáí ëáñí»óÝ»É... ÝáÛÝ ³ï»Ýª Ù¿Ï, »ñÏáõ, 
»ñ»ù »õÝ. ëáñí»óÝ»É...:

[úñ ÙÁÝ ³É] ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ »ñµ ¹³ë³ñ³Ý ÏÁ 
ÙïÝ¿, å³ñáÝÁ ïÕ³Ûáó ¹³éÝ³Éáí ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ª 
§à±í ¹³ëÁ ·Çï¿ª ÃáÕ Ù³°ï í»ñóÝ¿...¦: Úáí-
Ñ³ÝÝ¿ë ³Ù¿Ý¿Ý ³é³ç Ù³°ï ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿... 
å³ñáÝÁ ùÇã ÙÁ Í³Õñ³Ýùáíª §»°É äñ. ÚáíÑ³Ý-
Ý¿ë, ¹³ë¹ Ï³ñ¹³°¦, Ï'Áë¿ »õ á¯í ½³ñÙ³Ýù, 
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Çñ ¹³ëÁ É³õ³·áÛÝë ÏÁ Ï³ñ¹³Û: 
...ä³ñáÝÁª ³åß³Í ³Ûë Ññ³ßùÇÝ, §²åñÇ°ë 
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë¦ Ï'Áë¿:

ºñµ ½µûë³Ýù »É³Ýù, ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ í³½»Éáí 
»Ï³õ íÇ½ë ÷³ÃÃáõ»ó³õ, ëÏë³õ ½Çë Ñ³Ùµáõ-
ñ»Éª §å³ñáÝÁ ³åñÇ°ë ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Áë³õ¦, Áë»-
Éáí£ ºë áõñ³Ë³ó³Íª ³ÛÉ»õë ³Ýáñ ûÓÇùÁ ÃáÕ 
ãïáõÇ »õ ³Ù¿Ý ûñ Ïñó³ÍÇë ã³÷ û·Ý»óÇ Çñ»Ý: 
²Ý ëÏë³õ ³ÛÉ»õë ù»ñ³Ï³ÝÁ çáõñÇ å¿ë Ï³ñ¹³É, 
»õ ù³ÝÇ áñ ß³¯ï ÷³÷³ù áõÝ¿ñ ëáñí»Éáõ »õ 
áõßÇÙ ¿ñ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ ³õ»ÉÇ Û³é³ç³ó³õ, 
ë³ÑáõÝ Ï³ñ¹³É ·ñ»É ëáñí»ó³õ »ñÏáõ ³Ùëáõ³Û 
Ù¿ç£ úñ ÙÁÝ ³É ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí Áë³õ.

- ºÕµ³¯Ûñ, ë³° ãáñë ·áñÍáÕáõÃÇõÝ Áëáõ³Í 
Ãáõ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ ³É ÇÝÍÇ ëáñí»óÝ»ëª áõñÇ°ß 
µ³Ý ã»Ù áõ½»ñ ù»½Ù¿£- êÏë³Ýù ·áõÙ³ñ-Ñ³-
ÝáõÙ-µ³½Ù³å³ïÏáõÃÇõÝ-µ³Å³ÝáõÙ Çñ³ñ 
»ï»õ¿ ëáñí»óÝ»É£ ÆÝãå¿ë ÁëÇ, ß³ï áõßÇÙ ¿ñ 
Ù³Ý³õ³°Ý¹ª Ù»¯Í ÷³÷³ù áõÝ¿ñ ëáñí»Éáõ: 
Þáõïáí ëáñí»ó³õ...£

²Ù³éáõ³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ûñ»ñÁ Ñ³½Çõ 
Ñ³ë³Í, ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ ÇÝÍÇ ¹³éÝ³Éáí Áë³õ. 
§ºÕµ³Ûñ, »ë ù»½Ç µ³Ý ÙÁ åÇïÇ Áë»Ù, ¹áõÝ 
Ç±Ýã Ë»Éù Ïáõ ï³ë: ºë ³ÛÉ»õë Ñáë Ï»Ý³Éáí, 
÷áùñÇÏ »Õµ³ÛñÝ»ñáõë Ñ³óÁ ÏÇë»É ã»Ù áõ½»ñ... 
åÇïÇ »ñÃ³Ù, ¹áõñëÁ ³ßË³ïÇÙ »õ ³åñÇÙ, 
ù³ÝÇ áñ Ï³ñ¹³É-·ñ»É »õ ãáñë ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ 
ëáñí»ó³Û, ³ÛÉ»õë Ñáë ÇÝãáõ± ÙÝ³Ù: Àë¿, ¹áõÝ 
Ç±Ýã Ï'Áë»ë...¦:

- ÚáíÑ³ÝÝ¿°ë, ¹áõÝ ¹áõñëÁ ³½·³Ï³Ý 
áõÝÇ±ë:- ¶Çï¿Ç áñ á»õ¿ Ù¿ÏÁ ãáõÝ¿ñ£- àõ±ñ 
åÇïÇ å³éÏÇë, Ç±Ýã åÇïÇ áõï»±ë...- ÁëÇ Çñ»Ý:

Ինքնակենսագրութիւն
(Յուշեր՝ Տարագրութիւն-Եղեռնէն)
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ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՅԿԱԶՆ ԵՍԱՅԵԱՆ - öáÕáóÁ ÏÁ å³éÏÇÙ,- Áë³õ,- µ»éÝ³ÏñáõÃÇõÝ 
Ï'ÁÝ»Ù, ²ëïáõ³Í Ù»¯Í ¿ Ñ³ñÏ³õ Ï'³åñÇÙ...£

- ºÏáõ°ñ äñ. ïÝûñ¿ÝÇÝ ùáíÁ »ñÃ³Ýù, »ë 
Çñ»Ý ÏÁ µ³ó³ïñ»Ù. Ç°Ýù Ç°Ýã Ë»Éù Ïáõ ï³Û,- 
ÁëÇ: ¶³óÇÝù, ïÝûñ¿ÝÇÝ ûýÇëÇÝ ¹áõ°éÁ µ³-
Ë»óÇ: §Øï¿°ù¦ª Ññ³Ù³ÝÇÝ Ý»ñë Ùï³Ýù »õ »ë 
äñ. ïÝûñ¿ÝÇÝª ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÇÝ ÙÇïùÁ å³ñ-
½»óÇ...: îÝûñ¿ÝÁ ÇÝù ³É ½·³Íáõ»ó³õ »ñµ Úáí-
Ñ³ÝÝ¿ë Áë³õª §ÇÝãáõ± »ë ÷áùñÇÏ »Õµ³ÛñÝ»ñáõë 
Ñ³óÁ åÇïÇ ÏÇë»Ù¦...:

- È³°õ ïÕ³ë, ³½·³Ï³Ý áõÝÇ±ë:
- à°ã:
- ¸ñ³Ù áõÝÇ±ë
- à°ã:
- àõñ»ÙÝ Ç±Ýã åÇïÇ ÁÉÉ³Û íÇ×³Ï¹: Ü³ÛÇñ, 

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ïÕ³°ë, Ù»Ýù áõñÇß áñµ³Ýáó ÙÁ 
»õë áõÝÇÝùª ã³÷³Ñ³ë ïÕ³ùÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£ 
ÐáÝ ÏÁ å³éÏÇÝ, ÇñÇÏáõÝÁ ï³ù ³åáõñ ÙÁ 
Ï'áõï»Ý »õ ó»ñ»ÏÁ Ï'»ñÃ³Ý Ï'³ßË³ïÇÝ ÙÇÝã»õ 
ÇÝùÝ³µ³õ ¹³éÝ³Ý£ ºë ³ÛÝï»ÕÇ ïÝûñ¿ÝÇÝ 
Ý³Ù³Ï ÙÁ Ïáõ ï³Ù »õ ù»½Çª Ýáñ Ñ³·áõëï, 
»ñÏáõ å³Ã³ÝÇ³, »ñÏáõ Ó»éù ×»ñÙ³Ï»Õ¿Ý »õ 
ù³ÝÇ ÙÁ ÃÕÃáëÏÇ, áñå¿ë½Ç ó»ñ»ÏÁ ³ÝûÃÇ 
ãÙÝ³ë,- Áë»Éáí Ï³Ýã»ó Ñ³Ý¹»ñÓ³å³ÑÁ, 
å¿ïù »Õ³ÍÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó, ³Û¹ áñµ³ÝáóÇÝ 
ï»ÕÁ É³°õ ÙÁ µ³ó³ïñ»ó:

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí, 
ïÝûñ¿ÝÇÝ Ó»éùÁ Ñ³Ùµáõñ»ó, ³Ý ³É ³Ýáñ ×³-
Ï³ïÁ Ñ³Ùµáõñ»Éáíª §²ëïáõ³Í Ñ»ï¹ ÁÉÉ³Û¦, 
Áë³õ: Æñ³ñáõ í½ÇÝ ÷³ÃÃáõ³Í, ÏñÏÇÝ áõ 
ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³Ùµáõñáõ»ó³Ýù »õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ëÁ 
×³Ù÷áõ ¹ñÇÝù...£ Ú»ï³·³ÛÇÝ Çñ Ù³ëÇÝ ß³ï 
»ñÏ³ñ åÇïÇ ·ñ»Ù, ù³ÝÇ áñª Çñ Ï»³ÝùÝ ³É 
ß³¯ï Ûáõ½Çã ³Ýó»ñ ¿, Ù»Í ¹¿åù»ñáõ ³Ï³Ý³ï»ë 
»Õ³Í ¿...£

ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ·Ý³¯ó...£
Ú³çáñ¹ ûñÁ »ñµ ê. öñÏãÇ å³ñï¿½Á ÏÁ 

åïïÇÙª Ù»°ñ ¹éÝ³å³ÝÁ ÇÙ ³ÝáõÝë Ï³Ýã»ó: 
ì³½»óÇ »õ á±í ï»ëÝ»Ùª Ù»ñ Ð³É¿åÇ áñµ³ÝáóÇÝ 
å³ñïÇ½å³Ý ¶¿áñ· ³Õµ³ñÝ ¿... Ëáßáñ Íñ³ñ 
ÙÁ Ó»éùÇÝª åïáõÕÝ»ñáí »õ ³Ýáõß»Õ¿ÝÝ»ñáí 
É»óáõÝ, ½Çë ï»ëÝ»ÉáõÝ å¿ë, í½Çë ÷³ÃÃáõ»ó³õ 
ëÏë³õ É³¯É, Áë³õ Ã¿ª áñù³Ý ³ï»Ý¿ Çí»ñ ½Çë 
ÏÁ ÷Ýïé¿, Ã¿ í»ñç³å¿ë ËÝ³Ù³Ï³ÉáõÃ»³Ý 
ïáÙ³ñ¿Ý ·ï³Í ¿ »õ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ½Çë ï»ë-
Ý»Éáõ »Ï³Í ¿, Áë³õ ÇÝÍÇ, Ã¿ §Ù»ñ ×³Ù÷áñ¹áõ-
Ã»³Ý ÙÇçáóÇÝ, ¹áõÝ áõÝ»ó³Í ¹ñ³Ù¹ ÇÝÍÇ 
Í³Ëë»óÇñ »õ »°ë å³ñï³Ï³Ý ÙÝ³óÇ: ºÏ³Û áñ 
í×³ñ»Ù ½³ÝÇ...¦:

- ¶¿áñ· ³Õµ³¯ñ, ¹áõÝ ÇÙ Ñ³ñáõëï ³½·³Ï³Ý-
Ý»ñ¿ë ³õ»ÉÇ ³½ÝÇõ ·ïÝáõ»ó³ñ... »ë ¹ñ³ÙÇ 
å¿ïùáõÃÇõÝ ãáõÝÇÙ, ù³ÝÇ áñ ù»éÇë ÇÝÍÇ å¿ïù 
»Õ³ÍÁ Û³×³Ë ÏÁ ÕñÏ¿: Þ³¯ï áõ ß³¯ï ßÝáñ-
Ñ³Ï³É »Ù ³½ÝáõáõÃ»³Ý¹ Ñ³Ù³ñ,- ÁëÇ Çñ»Ý:

- ²ëáÝù ³É åÇïÇ ã'³éÝ»±ë,- Áë³õ Íñ³ñÁ 
»ñÏ³ñ»Éáí ÇÝÍÇ:

- êÇñáí Ï'³éÝ»Ù,- ÁëÇ,- ù³ÝÇ áñ Ûá·Ý³Í »ë 
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ£

- ºë ÇÙ ·ÇõÕë ß³ï É³°õ íÇ×³Ï áõÝÇÙ, ³Ñ³ 
ÇÙ Ñ³ëó¿ë. »ñµ µ³ÝÇ ÙÁ å¿ïù áõÝ»Ý³ëª ·ñ¿° 
ÇÝÍÇ, »ë ³ÝÙÇç³å¿ë ÏÁ Ï³ï³ñ»Ù...,- Áë³õ ÇÝÍÇ: 
²÷ëáë áñ ³Û¹ Ù»ñ í»ñçÇÝ ï»ëáõÃÇõÝÁ »Õ³õ...£

´³Ûó »Ã¿ µ³Õ¹³ï»Ýù Ç°Ù Ñ³ñáõëï, ÅÉ³ï, 
ÇÝùÝ³Ñ³õ³Ý »õ ³ÛÉ³Ù»ñÅ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõë 
Ñ»ï ë³° å³ñ½ ·ÇõÕ³óÇ, µ³Ûó ³ÝÏ»ÕÍ áõ 
Ù³ùáõñ ëñïÇ ï¿ñ Ù³ñ¹Á, É»éÝ»ñáõ ã³÷ 

ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ Ï'áõÝ»Ý³Ýù£
...¸åñáó³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ í»ñç ·ï³Í ¿, Ù»Ýù 

Ù»ñ å³ñ³å Å³Ù»ñÁ ³ÝÛ³·áõñ¹ ÁÝÃ»ñóáõÙáí 
ÏÁ É»óÝ»Ýù, áñù³Ý áñ ÏñÝ³Ýù ß³ï Ï³ñ¹³É, 
³ÛÝù³Ýª ³õ»ÉÇ, ·Ç°ñ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ý-
¹¿å Ù»ñ ë¿ñÁ Ï'³õ»ÉÝ³Û »õ Ù»Ýù ³Û¹ ÏáÕÙ¿Ý 
ã³÷³½³Ýó µ³Ëï³õáñ »Ýù, ù³ÝÇ áñ Å³-
Ù³Ý³Ï áõÝÇÝù ÁÝÃ»ñóÙ³Ý£ úñ ÙÁ ë³Ï³ÛÝ, 
Û³ÝÏ³ñÍ, Éáõñ ÏÁ ï³ñ³ÍáõÇ... áñ Ù»½ ³Ý³-
ÏըÝÏ³ÉÇ ÏÁ µ»ñ¿... §Ï¿ëûñ¿Ý Û»ïáÛ Ù»ñ áñµ³-
ÝáóÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñáõÇ ê. öñÏÇã ²½·. ÐÇõ³Ý-
¹³ÝáóÇÝ áñµ³Ýáó¿Ý äáÉëáÛ ³ëÇ³Ï³Ý ³÷ÇÝ 
¶áõÉ»ÉÇ Áëáõ³Í úëÙ. Î³ÛëñáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ 
ëå³ÛÇó í³ñÅ³ñ³ÝÁ¦, ½áñ ³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñÁ 
·ñ³õ»Éáí Ñ³Ûáó Û³ÝÓÝ³Í »Ý, áõñ åÇïÇ Ñ³-
õ³ùáõÇÝ ½³Ý³½³Ý áñµ³ÝáóÝ»ñ¿ å³ïÏ³é»ÉÇ 
ÃÇõáí áñµ»ñ£

Ø»ñ Üáñ àñµ³ÝáóÁª ¶áõÉ»ÉÇÇ ëå³ÛÇó 
í³ñÅ³ñ³Ýը

²Ù¿Ý áù Çñ ·áÛù»ñÁ ÏÁ å³ïñ³ëï¿: ¶Çñù, 
ï»ïñ³Ï, Ñ³·áõëï, ëÏ³áõï³Ï³Ý ·áÛù»ñ, 
³ÝÏáÕÇÝ, ½·»ëï»Õ¿Ý »õÝ.... ß³ÉÏ³Í Ù»ñ Í³Ý-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ññ³Å»ßï Ïáõ ï³Ýù ³Û¹ Ù»¯Í 
ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáí É»óáõÝ »õ ÇëÏ³å¿ë Ù»¯Í ³ÝÓÇ 
Ù»Í³·áñÍáõÃÇõÝ »ÕáÕ ê. öñÏÇãÇÝ, áñáõÝ 
ÑÇÙÝ³¹Çñª ä»½×»³Ý ¶³½¿½ ²ñÃÇÝ ³ÙÇñ³ÛÇÝ 
ÏÇë³Ý¹ñÇÇÝ ³éç»õ ËáÝ³ñÑ»Éáí ¹áõñë ÏÁ Ý»ï-
õÇÝù »õ ³Ù¿Ýùë ³É Ô³½ÁÁ â¿ûßÙ¿ÛÇÝ Ý³õ³Ù³-
ïáÛóÁ Ù»½ ëå³ëáÕ ÷áùñ ßá·»Ý³õÁ ÏÁ 
É»óáõÇÝù£ Ü³õÁ ÏÁ ëáõÉ¿¯...Ë³ñÇëËÁ ÏÁ í»ñóÝ¿ 
»õ ÏÁ ëÏëÇ ×»Õù»É Ø³ñÙ³ñ³Ýª Ù»½ ï³Ý»Éáõ áõ 
Û³ÝÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñ³½Ç Ù¿ç ³Ý·³Ù ³ÝÇñ³-
Ï³Ý³Ý³ÉÇ ÃáõáÕ Ù»ñ Ýá°ñ áñµ³ÝáóÁ, ù»ñ»Éáí 
³ëÇ³Ï³Ý ³÷Á, ¶³ïÁ ¶ÇõÕ, Ð³Ûï³ñ ö³ß³, 
ä¿ÛÉ¿ñ ä¿Û, ¶áõ½ÏáõÝ×áõù, â»ÝÏ¿É ø¿ûÛ »õ ³å³ª 
¶áõÉ»ÉÇÇ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ ³éç»õ Ë³ñÇëË ÏÁ 
Ý»ï¿ ìáë÷áñÇ ³÷ÇÝ: Æñ ³ñï³ùÇÝ ï»ëùáí 
ÑëÏ³¯Û ½³Ý·áõ³Í ÙÁ, áñáõÝ ×³ÏïÇ ÙáõïùÇ 
¹³ñå³ëÇÝ íñ³Û ï³Ï³õÇÝ ÏÁ Û³Ù»Ý³Û ÇÝù-
½ÇÝù óáõó³¹ñ»É Ù³Ñ³Ù»ñÓ úëÙ³Ý»³Ý ä»-
ïáõÃ»³Ý ½ÇÝ³Ýß³ÝÁ... áñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ Çñ 
Ñá·»í³ñùÇ Å³Ù»ñÁ Ï'³åñ¿ñ: ÂÇõñù å»ïáõ-
Ã»³Ý Ã³ÕÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ÇÝ Ù»Í å»ïáõÃ»³Ýó 
Ñ½ûñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Ù³ñï³Ý³-
õ»ñáí »õ ½ûñù»ñáí, áñå¿ë½Ç Ù»é»³ÉÇÝ ÃáÕû-
Ý¿Ý Çñ»Ýó Å³é³Ý·ÇÝ Ù»¯Í Ù»¯Í µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ËÉ»Ý...

´³Ûó... Ý»ñùÇÝ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ 
Ý»Ý· Ñ³ßÇõÝ»ñÁ ÃáÕ åÇï ãï³ÛÇÝ áñ Û»ï³-
·³ÛÇÝ Çñ»Ýó Ó»éùÁ ÇÝÏ³Í ³Û¹ ³Ñé»ÉÇ¯ Ù»Í 
·³ÝÓÁ Ï³ñ»Ý³ÛÇÝ Çõñ³óÝ»É »õ í³Û»É»É... 
³Ù¿ÝÁ ³ÏÝÏ³É»Éáí ½³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝÝ Çõñ³óÝ»É 
»õ í³Û»É»É...: [Æõñ³ù³ÝãÇõñÁ] ¹ÇÙ³óÇÝÇÝ áõ-
Ý»ó³ÍÁ Ó»éù¿Ý ËÉ»Éáí ·³ÕïÝûñ¿Ý áõ ëïáñ-
Ý³µ³ñ åÇïÇ ¹³õ¿ñ, ½ÇÝ»Éáí áõ ³åëï³Ù-
µ»óÝ»Éáí ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ ØáõëÃ³ý³ 
ø»Ù³ÉÇ ÙÁ, áñ ß³ï É³õ áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í ÁÉÉ³-
Éáí »õñáå³óÇÇÝ Ñá·ÇÝ, Çñ»°Ý ÇÝÏ³Í å³ñï³-
Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý... ï³ëÝ³å³ïÇÏ ³õ»ÉÇÝ ·áñÍ³¹-
ñ»ó, ÝáÛÝÇëÏª Çñ»Ý áõÅ ïáõáÕ »õ ½Ç°Ýù ½ÇÝáÕ 
³Û¹ µ³ñ»ñÝ ³Ý·³Ù ¹áõñë ßåñï»Éáí ÃÇõñù 
ÑáÕ»ñ¿Ý »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ Æ½ÙÇñ¿Ý... áñáõÝ 
³ñÝáï ÛÇß³ï³ÏÁ Ûá°ÛÝ »õ Ñ³°Û å³ïÙáõÃ»³Ý 
Ù¿ç (9 ê»åï. 1922) ³ÝÙáé³Ý³ÉÇûñ¿Ý ¹ñáß-
Ùըõ³Í ÏÁ ÙÝ³Û...:



¾ç 07ºñ»ùß³µÃÇ / 4.12.2018 

Թրամփ Բացառիկ Որակած Է Չինաստանի Ղեկավարի Հետ 
Ունեցած Հանդիպումը

Սպանիան 900 Մլն Եուրօ Կը Յատկացնէ Կլիմայական Փոփոխութիւններու Դէմ Պայքարին

Մեքսիքոյի Նորընտիր Նախագահը Կը Վաճառէ Իր Նախորդներու Ինքնաթիռները. «Reuters»

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ 

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ԱԺ Խորհուրդի Նիստը Չէ 
Կայացած Անբաւարար 
Մասնակիցներու Պատճառով

Հայաստանի Ազգային ժողովի խորհուրդի՝ 
Դեկտեմբեր 3ի նիստը չէ կայացած:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ԱԺ խոր-
հուրդի նիստը չէ կայացած անբաւարար մասնա-
կիցներու պատճառով: 

ԱՄՆի նախագահ Տոնալտ Թրամփ Արժանթինի 
մէջ Չինաստանի նախագահ Շի Ճինփինկի հետ 
G20ի գագաթնաժողովին իր ունեցած հանդիպումը 
Դեկտեմբեր 3ին բնութագրած է որպէս երկկողմ 
յարաբերութիւններու մէջ կատարուած մեծ թռիչք:

«Չինաստանի առաջնորդ Շի Ճինփինկի հետ 
հանդիպումս բացառիկ էր: Չինաստանի հետ 
յարաբերութիւնները մեծ թռիչք արձանագրեցին»,- 
գրած է Թրամփ թուիթըրեան էջին մէջ:

«Շատ լաւ բաներ տեղի կ'ունենան… Չինաստանը 
կը կարողանայ մեծապէս շահիլ առեւտրական 
գործարք կնքելու պարագային»,- յաւելած է ԱՄՆի 
նախագահը: Դեկտեմբեր 2ին Թրամփ Twitterի 
վրայ գրած էր, որ Չինաստանը համաձայնած է 
կրճատել եւ վերացնել ամերիկեան արտադրութեան 
մեքենաներու ներկրման մաքսերը: «Չինաստանը 
համաձայնեցաւ կրճատել եւ վերացնել ԱՄՆէն 

Սպանիան 2020 թուականէն տարեկան 900 մլն 
եուրօ կը յատկացնէ մթնոլորտ վտանգաւոր արտա-
նետումները կրճատելու նպատակով: Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ 
Նովոսթի»ն, այս մասին յայտնած է երկրի վար-
չապետ Փետրօ Սանչեսը:

Ան կարծիք յայտնած է, որ երկիրները չեն 
կատարեր կլիմայական փոփոխութիւններու դէմ 
պայքարի մասին Փարիզեան համաձայնագրի 

Մեքսիքոյի նորընտիր նախագահ Անտրես 
Մանուէլ Լոփես Օպրատոր կը պատրաստուի 
վաճառելու շուրջ 218 միլիոն տոլար արժողութեամբ 
Boeing 787 Dreamlinerը: Այդ մասին, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»ը, հաղորդած է «Reuters» 
գործակալութիւնը:

Աւելի կանուխ, պետութեան նոր ղեկավարը 
յայտարարած էր 60 պետական ինքնաթիռներէ եւ 
70 ուղղաթիռներէ հրաժարելու ծրագիրներուն 
մասին:

«Մենք կը վաճառենք բոլոր ինքնաթիռներն ու 
ուղղաթիռները, որոնցմէ օգտուած են քաղաքական 
կաշառակեր գործիչները»,- պարզաբանած է իր 

Չինաստան մեքենաներու ներկրման մաքսերը: Այս 
պահուն մաքսերու չափը կը կազմէ 40 տոկոս»,- 
նշած է նախագահը:

Անցած հանգստեան օրերուն ԱՄՆի նախագահ 
Տոնալտ Թրափ եւ Չինաստանի նախագահ Շի 
Ճինփինկ Արժանթինի մէջ G20ի գագաթնաժողովի 
ծիրէն ներս կայացած հանդիպումին համաձայնու-

դրոյթները: «Ինչպէս ցոյց կու տան 2017 թուականի 
արտանետումները, մենք հեռու ենք 2015 թուա-
կանին նախանշուած նպատակներու իրագործու-
մէն»,- յայտարարած է ան կլիմայական փոփոխու-
թիւններու հարցով ՄԱԿի 24րդ համաժողովի ծիրէն 
ներս:

Սանչեսը կոչ ըրած է համատեղելու ջանքերն ու 
կեանքի կոչելու Փարիզեան համաձայնագրի ծիրէն 
ներս ստանձնած պարտականութիւնները:

գործողութիւնները Օպրատոր: Յայտնի է, որ 
նախագահական հանրանաւը փոխադրուած է 
ԱՄՆ Դեկտեմբեր 3ին: Մեքսիքոյի ղեկավարը նաեւ 
խոստացած է դադրեցնել թոշակներու վճարումը 
նախկին նախագահներուն եւ կրճատել պետական 
պաշտօնեաներու աշխատավարձերը:

Նաեւ կը նշուի, որ պաշտօնակալութենէ առաջ, 
որ կայացած է Դեկտեմբեր 1ին, Լոփեսը քաղա-
քացիներուն համար բացած է Los Pinos նախագա-
հական նստավայրի դռները: Իր համեստութեամբ 
յայտնի Անտրեսը բազմիցս յայտարարած է, որ չի 
ծրագրեր ապրիլ նախագահական նստավայրի մէջ 
եւ, ամենայն հաւանականութեամբ, զայն կը վերածէ 
մշակութային կեդրոնի:

թեան եկած են 90 օրուան ընթացքին նոր առեւտրա-
կան համաձայնագիր կնքելու համար ջանքեր 
գործադրելու շուրջ: Միաժամանակ Սպիտակ տան 
ղեկավարը համաձայնած է Յունուար 1էն 200 
միլիառ տոլար գումարի չինական արտադրանքի 
սակագիները 10 տոկոսէն չբարձրացնել մինչեւ 25 
տոկոս, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»ը:
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Հայկական Բարեգործական 
Ընդհանուր Միութեան
Լիբանանի Շրջանակային 

Յանձնաժողովը
եւ

Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը
Հ.Բ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը իր 

բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով, 
սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը՝ Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Ասպետներու 
Խմբակցութեան Հիմնադիր Անդամ, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի

Վեթերան անդամ, Հ.Բ.Ը.Մ.-ի Լիբանանի Դարմանատանց 
Խնամակալութեան երկարամեայ Գանձապահ

 Պրն. Աբրահամ Վանլեանի
որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 3 Դեկտեմբեր 2018-ին:

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Մատլէն Վանլեան Պալեան
Տէր եւ տիկին Արթիւր եւ Նովա Արապեան եւ զաւակունք՝   
                                                                                  Ժէրար եւ Վանեսա
Տէր եւ տիկին Գօգօ եւ Նաիամ Վանլեան եւ զաւակունք՝ 
                                                                                           Սարա եւ Արի
Տէր եւ տիկին Պետրոս Վանլեան եւ զաւակունք
Հիւպատոս Արա Վանլեան եւ զաւակունք
Հիւպատոս քրոջ՝ Եղիսաբէթ Սեմերճեանի զաւակները
Հանգուցեալ քրոջ՝ Յասմիկ Այվազեանի զաւակները
Անի Պօյաճեան եւ ընտանիք
Արամ Պալեան եւ ընտանիք (ընտանիք)
Շահէ Պալեան եւ ընտանիք (ԱՄՆ)
եւ համայն Վանլեան, Պալեան, Պօյաճեան, Արապեան, Սէրմանուքեան, 
Քըվըրեան եւ Ճէզմէճեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարա-
զատին՝ 

ԱԲՐԱՀԱՄ ՊՕՂՈՍ ՎԱՆԼԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 3 Դեկտեմբեր 2018ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Երեքշաբթի, 
4 Դեկտեմբեր 2018ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր 
Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին յետթաղման արարողութեան, մինչեւ 
երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ: Իսկ Չորեքշաբթի, 5 եւ 
Հինգշաբթի, 6 Դեկտեմբերին՝ կ.ա. ժամը 11:00էն մինչեւ երեկոյեան 
ժամը 7:00, Տեմիրճեան կեդրոնի սրահին մէջ, Տպայէ:

* * * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ թերթիս բարեկամ Վանլեան ընտանիքին եւ հանգուցեալին 
բոլոր հարազատներուն: 
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ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-Ի «ԱՐԻՆ» 
ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԸ   ԿԸ  ՎԵՐՍԿՍԻ  ԻՐ  

ՓՈՐՁԵՐՈՒՆ
   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի »Արին» պարախումբը, Նոյեմբեր ամսուան  

փայլուն  ելոյթներէն ետք, մօտ  օրէն, պարուսոյց եւ  գեղարուես-
տական  ղեկավար  տիկին  Անի  Կոստանեանի   գլխաւորութեամբ պիտի  վերսկսի  
նոր   տարեշրջանի  փորձերուն:

Փորձերը  տեղի պիտի ունենան ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան  կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:
  Պարախումբը  կ'ընդունի  վեց  տարեկանէն սկսեալ  դիմորդներ: Բոլոր անոնք, 

որոնք կը   փափաքին մաս կազմել ՀԵԸ-ի  «Արին» պարախումբին, արձանագրութեան  
համար կրնան դիմել  ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Գրասենեակ,  հեռ՝ 04- 523043/44   կամ  
պարախումբի վարչութեան:

ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբի  Վարչութիւն

պետ Ատըլ Ապտըլ Մահտիի եւ խորհրդարանի նախագահ Մուհամմատ Ալ 
Հալպուսիի հետ: Այնուհետեւ պիտի ուղղուի Էրպիլ՝ հանդիպում ունենալու 
Իրաքեան Քիւրտիստանի նախկին նախագահ Մասուտ Պարզանիի եւ ներկայ 
վարչապետ Նեչիրվան Պարզանիի հետ: 

Ֆինանսներու Եւ Պիւտճէի Յանձնաժողովը Քննարկեց 
Հակափտածութեան Կոմիտէի Ստեղծման Օրինագիծը

Երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան ըսաւ, որ Ֆինանսներու եւ պիւտճէի 
յանձնաժողովը Չորեքշաբթի որոշում պիտի կայացնէ հակափտածութեան 
հետ կապուած օրինագիծի վաւերացման համար: Այս մասին կը տեղեկանանք 
Քանաանի թուիթըրեան էջէն:

Նշենք, որ երէկ յանձնաժողովը նիստի ժամանակ քննարկեց փտածութեան 
դէմ պայքարի համար ազգային կոմիտէ ձեւաւորելու խնդիրը, ինչը, Քանաանի 
հաղորդմամբ, կը նպատակադրէ ատաղձ հանդիսանալ սոյն օրէնքի 
իրականացման: 


