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«Զարթօնք»-ի այս բացառիկ թիւին հրատարակումը հա-
ւաքական անխոնջ աշխատանք մըն է անշուշտ, որուն 
համար շնորհակալական խօսք ունինք փոխանցելիք մեր 
խմբագրական կազմին, աշխատակիցներուն, յօդուածագիր-
ներուն, սրբագրողներուն, գրաշարողներուն, էջադրողին ու 
ձեւաւորողին, որոնց աշխատանքին պտուղն է, ահա, որ կը 
հրամցնենք մեր սիրելի ընթերցողներուն:

Այս առիթով յատուկ շնորհակալութեան խօսք կ'ուղղենք 
ընկեր Յակոբ Գասարճեանին եւ Դոկտ. Անդրանիկ Տագէս-
եանին, այս գործին յաջողութեան համար, եւ ընդհանրապէս 
իրենց ցուցաբերած ազնիւ գործակցութեան եւ հոգեկան ու 
բարոյական նեցուկին:

Մասնաւոր շնորհակալութիւն Ռուբինա Օհանեանին, իր 
ուսումնասիրութիւններով եւ հաւաքչական աշխատանքով, 
մեր՝ նման ձեռնարկութիւններու բովանդակութեան յաւելեալ 
արժէք պարգեւելու նպատակով իր ցուցաբերած մշտական 
եւ անսակարկ ներդրումին համար:

Շնորհակալութիւն մեր բոլոր ծանուցողներուն եւ այս ու 
նման առիթներով իրենց նիւթական օգնութիւնը չզլացող, 
թերթիս բարեկամ անհատներուն եւ հաստատութիւններուն, 
առանց որոնց նեցուկին անկարելի պիտի ըլլար նման աշխա-
տանքի մը լոյս ընծայումը:

Վերջապէս, շնորհակալութիւն մեր սիրելի ընթերցողնե-
րուն:

Ս. Յ.
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Մուտք
Տեսականօրէն, մարտահրաւէրները տուեալ 

ժողովուրդի մը միասնականութիւն կ'ապա-
հովեն, միասնաբար դիմակալելու ընդհա-
նուրին սպառնացող վտանգը: Մնայուն, 
անլոյծ եւ ուժերէ վեր մարտահրաւէրները 
նաեւ կրնան միեւնոյն ժողովուրդը ջլատել 
եւ յուսահատութեան եզրին հասցնել: Շըր-
ջանցելու համար վտանգը երկիր (պետու-
թիւն)-ժողովուրդ յարաբերութեան համակարգը 
պէտք է դրուի փոխադարձ գուրգուրանքի 
եւ հոգածութեան իրավիճակի մէջ, ուր իւ-
րաքանչիւր կողմ պատասխանատուութեան 
բարձր գիտակցութիւնը ունի հասկնալու ու 
գործադրելու «իրաւունքներ եւ պարտաւո-
րութիւններ» (rights and duties) դրուածքը: 
Առանց այս իրավիճակին դժուար է երկրի 
մը, հետեւաբար ժողովուրդի մը գոյատե-
ւումը: 

Լիբանան
Աւարտող տարուան ընթացքին նշեցինք 

Լիբանանի անկախութեան 75-ամեակը: 
Հասուն տարիք մը ինչպէս անհատի մը 
համար, նաեւ երկրի, մինչ տակաւին ան 
մութին մէջ կը խարխափէ ու իր անկա-
խութենէն ի վեր միեւնոյն խնդիրներն է, որ 
կը դիմագրաւէ:

Արդեօ՞ք կարելի պիտի ըլլայ յաջորդող 
տարին ալ նոյն խնդիրները, միեւնոյն 
գործելաոճով դիմակալել:

Մինչեւ նոր տարի, կառավարութիւն մը 
կազմուի թէ ոչ, արդեօ՞ք կարելի է նշանակ-
եալ վարչապետի մը կողմէ կառավարութիւն 
կազմելու անժամկէտ ժամանակամիջոցի 
սահմանադրական բացթողումը յաւիտեան 
պահել, մինչ ժողովուրդին առօրեան մեծա-
պէս կախեալ է անոր կազմութենէն:

ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý

2019. Մարտահրաւէրներու Տարի

Մշակոյթի վերածուած ու բացէ ի բաց 
փտածութեան առաջքը ինչպէ՞ս եւ ե՞րբ պի-
տի առնուի:

Ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ Լիբանանը 
հեռու պահել շրջանային թնճուկներէ:

Իսրայէլեան վերջին, նաեւ մնայուն սպառ-
նալիքները ինչպէ՞ս պիտի դիմակալուին: 

Պետութեան մը մէջ պետութիւն երեւոյթը 
ո՞վ պիտի սրբագրէ:

Արդեօ՞ք սահմանադրական նոր տարբե-
րակներու դէմ յանդիման պիտի գտնուինք 
շուտով:  Եռակողմանի բաժնեկցութեան մը 
դռներուն առջե՞ւ ենք:

Երկրին տնտեսութիւնը, որ կը գտնուի 
անդունդի եզրին, տակաւին մինչեւ ե՞րբ 
պիտի յաջողի կանգուն մնալ: Իսկ յանկարծ 
եթէ լիբանանեան դրամանիշը դարձեալ 
արժեզրկուի, պատուհասը բոլորիս պիտի 
չի՞ վերաբերի, երբ երկրին բաղկացուցիչ 
բոլոր համայնքներուն ալ դրամանիշը 
միեւնոյնն է...:
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Լիբանանահայութիւն. նաեւ 
սփիւռքներ

Գաղտնիք մը չէ, որ լիբանանահայութեան 
քանակն ու որակը անկում կ'ապրի: Կը նա-
հանջենք ամէն ճակատներու վրայ: Հակա-
ռակ թափուած ճիգերուն՝ ազգային հաս-
տատութիւններու իրավիճակը այնքան ալ 
առողջ չէ: Կը նահանջէ հայ անհատը: Կը 
նահանջէ հայ հաւաքականութիւնը: Ե՞րբ, 
այսպէս կոչուած, ղեկավարութիւնը խելքի 
պիտի գայ, որ եթէ տուեալ պատասխանա-
տուն ատակ չէ իրեն վստահուած պաշտօնը 
գլուխ հանելու, պէտք է իր տեղը տայ, այլ 
անձի մը, որպէսզի կարելի ըլլայ նուազագոյն 
վնասներով շարունակել: Որպէսզի կարելի 
ըլլայ փրկել այն ինչ, որ մնացած է: 

Աւելի կամ նուազ չափով նոյնն է հայկա-
կան բոլոր սփիւռքներու պարագան սփիւռք-
եան  յստակ տեսլականի մը բացակայութեան 
ու փոխադարձ հոգածութեան պակասին 
պատճառով: 

Հայաստան 
Հակառակ շատերու ունեցած վարդագոյն 

հեռանկարին, փաստ է, որ Հայաստան կ'ապ-
րի իշխանափոխութիւն մը անպատրաստ 
քատրերով ու նոր խորհրդարանին մէջ 
գրեթէ անգոյ ընդդիմութեամբ: Այս վիճակը, 
մինչ երկիրը կ'ապրի  շրջանային ու միջազ-
գային վտանգաւոր զարգացումներու ու մըր-
ցակցութեանց խաչմերուկին վրայ: Անյս-
տակ է մեր արտաքին քաղաքականութիւնը: 
Անյստակ է նոր իշխանութեան հարցեր 
կառավարելու գործելաոճը: Կը պակսի, 
ըստ խոստացուածին, տնտեսութիւնը տրա-
մաթիքօրէն յեղաշրջելու ու զարգացնելու 
կախարդական գաւազանը, մինչ անոր 
ձեռքբերումը կրնայ կարօտիլ լուրջ, շատ 
լուրջ եւ հայ ժողովուրդին համար չափա-
զանց վտանգաւոր, նաեւ համահայկական 
մակարդակով, միակամութիւն կամ միա-
ձայնութիւն չապահովող զիջումներու թշնամի 

ճակատին վրայ...: Ժողովուրդի մակարդա-
կով կայ իրարու հանդէպ անհանդուրժո-
ղականութիւն եւ յաղթող-պարտուողի հո-
գեբանութիւն, որ անյապաղ պէտք է 
սրբագրուի:

Արցախ
Հայ ժողովուրդի միասնական ճիգերով 

եւ արեան գնով ձեռք բերուած երկիրը ոչ 
նուազ դժուարին օրերու դէմ յանդիման կը 
գտնուի: Օրակարգի վրայ է հողային եւ այլ 
զիջումներու կամ փոփոխութիւններու հար-
ցեր, մինչ այնտեղ կան կարմիր գիծեր, որ 
ժողովրդական քարոզչութեամբ չէ, որ 
կարելի է հատել եւ պէտք չէ հատել: Զգոյշ:

Հայ դատ
Հայ դատը ցեղասպանութեան ճանա-

չումով սահմանափակելու ժամանակը ան-
ցած է, մինչ հողային փոխհատուցման 
խնդրով, տարածաշրջանը կրնայ շուտով 
ուրիշ քարտէս ունենալ: Ո՞ւր ենք մենք այս 
զարգացումներուն դիմաց:

Եզրափակում
Մարտահրաւէրները տուեալ ժողովուրդի 

մը միասնականութիւն կ'ապահովեն: Մեր 
ժողովուրդը փորձը ունի մարտահրաւէր-
ներու դիմաց միակամ բռունցք կազմելու: 
Ի՞նչը կը պակսի մեզի այսօր: Կը պակսին 
կամքը, վտանգի գոյութեան գիտակցու-
թիւնը, յստակ տեսլականը եւ երկիր(պե-
տութիւն) – ժողովուրդ փոխադարձ հոգա-
ծութիւնն ու գուրգուրանքը եւ մանաւանդ 
իրաւունքներու եւ պարտաւորութիւններու 
դաստիարակութիւնը: 

2019-ն մարտահրաւէրներու տարի է: 
Սորվինք անցեալէն, լաւապէս արժեւորենք 
ներկան եւ միասնաբար դիմակալենք եւ 
դիմաւորենք ապագան, որ որքան մռայլ, 
կրնայ նոյնքան պայծառ ըլլալ երբ մենք 
գործով եւ ոչ խօսքով զայն կը տենչանք: 
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Յառաջիկայ Հայութիւն. 
Սասունցի Դաւի՞թ, Բերդպա՞ր, Թէ՞ Ուրիշ Բան

Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Մուտք
Գրութեանս մէջ պիտի ջանամ արտայայտել 

տեսակէտս, թէ ի՛նչ պէտք է ըլլայ հայ անհատին ըն-
թացքը/դերը/վերաբերում-կեցուածքը Հայաստանի 
Հանրապետութեան յառաջիկայ զարգացումներուն 
համար: Գրութիւնս ուղղուած չէ որեւէ անհատի կամ 
կազմակերպութեան դէմ, եւ չի նպատակադրեր 
նսեմացնել կամ գերագնահատել անհատ, ղեկա-
վար կամ իրադարձութիւն:

Այս գրութեամբ պիտի ջանամ իմ մտածումներս 
բաժնեկցիլ սիրելի ընթերցողիս հետ՝ թէ ինչպիսի 
հայութիւն մը կրնայ երաշխաւորել հայութեան գա-
լիքը:

Սասունցի Դաւիթ

Սասունցի Դաւիթը՝ իբրեւ հայ ժողովուրդի 
գերագոյն դիւցազնավէպ Սասնայ Ծռերու գլխաւոր 
հերոս, կը պարփակէ բազմաթիւ խորհուրդներ, կը 
դրսեւորէ բազում երեւոյթներ: Թէեւ դիւցազնավէպը 
կ'արտացոլացնէ նախաեղեռնեան հայութեան 
մտադրոյթը, այդուհանդերձ որոշ դաստիարակու-
թիւն մը կը շարունակէ տալ մեզի եւ կը պահպանէ 
այժմէական որոշ գիծեր՝ գէթ իբրեւ մտայնութիւն եւ 
գործելաձեւ: 

Այս գրութեան մէջ Սասունցի Դաւիթը կ'առանձ-
նացնեմ իբրեւ.- ա) օտար տիրակալութեան (այլ 
խօսքով՝ տագնապի) դէմ պայքարող անհատ, եւ բ) 
Երկրին, ժողովուրդին խնդիր-տագնապը լուծող 
առանձին, միակ անհատ՝ 'լիազօրուած' ժողովուր-
դին կողմէ:

Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան առաջնորդ-
ման-ղեկավարման տարիներուն ունեցանք գործա-
դիր իշխանութեամբ լիազօրուած երեք նախագահ-
ներ եւ անոնց պաշտօնավարութեան շրջանին 
իշխող կուսակցութիւններ: Թէ՛ իշխող կուսակցու-
թիւնները, թէ՛ նախագահները յատկանշուեցան 
(գրեթէ) միանձնեայ ղեկավարութեամբ: Բոլորն ալ 
ունեցան ծայրայեղ վերիվայրումներով հարուստ 
ժողովրդականութիւն: Կարծէք՝ հայութիւնը մեծ 
յոյսեր կապեց անոնցմէ իւրաքանչիւրին՝ կուսակ-

ցութիւն թէ նախագահ, եւ յաճախ ալ ապրեցաւ մեծ 
հիասթափութիւն-յուսախաբութիւններ: Կարծէք ժողո-
վուրդը իր փրկութիւնը, իր ճակատագիրը վստա-
հած էր այդ անհատին/կուսակցութեան եւ երբ 
յոյսերը ի դերեւ ելան, տուեալ ղեկավարը/կուսակ-
ցութիւնը կորսնցուց իր ժողովրդականութիւնը: Այլ 
խօսքով՝ Հայաստանի Հանրապետութեան Սասուն-
ցի Դաւիթը, չյաջողեցաւ: Չյաջողեցաւ ու չարդիւնա-
ւորուեցաւ նաեւ ամբողջութեան մը դիմագրաւած 
տագնապը մէկու մը վստահելու մտայնութիւնը:

Դեռ աւելին, ունեցանք պարագաներ, երբ մար-
դիկ մեծադղորդ խիզախութիւններ կատարեցին, 
բայց արդիւնքը շատ չանցաւ սենսացիոնին սահ-
մանները:
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Ուրեմն հրաժարի՞նք սասունցիդաւիթութենէ: 
Ո՛Չ: Որովհետեւ սխալ է սպանել անհատին ու-

ժին եւ կարողութեան հանդէպ հայ ժողովուրդին 
հաւատքը:

Բերդպար

Բերդպարը մարդկութեան ժողովրդական այն 
քիչ պարերէն է որ երկյարկ է: Հայկական այս 
պարին մէջ խումբ մը մարդիկ՝ խումբ մը այլ մարդոց 
ուսին ելլելով կը յառաջացնեն երկյարկ պատկեր 
մը, որ աւելի կը նմանի բերդի պարիսպի: Այլ խօս-
քով, որոշ կարողութեամբ օժտուած խումբ մը մար-
դիկ վեր բարձրանալու համար, համաձայնաբար 
կը գործակցին եւ կը կերտեն ոչ թէ գետնայարկ-
պարային վիճակ, այլ՝ երկյարկ:

Բերդպարն ալ բազում խորհուրդներ ունի իր 
մէջ: Այս յօդուածիս համար այդ խորհուրդներէն 
կ'առանձնացնեմ երկուքը.- ա) տագնապի դէմ 
հաւաքաբար պարիսպ կանգնելը, բ) պարիսպ 
կանգնելու համար թէ՛ ուսելու եւ թէ՛ ուսի վրայ 
ելլելու ատակ անհատներ:

Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան աւելի քան 
քսանհինգամեայ ընթացքի տագնապներուն դի-
մաց յաճախ անհատներ եւ հաւաքականութիւններ 
ցցուեցան ու ծառացան, բայց անոնց ձեռք բերած 
արդիւնքները մասամբ բաւարար եղան: Ժողովուր-
դը մեծ վստահութիւն ունեցաւ ղեկավարութեան 
հանդէպ եւ նոյնքան խոշոր՝ հիսաթափութիւններ 
ապրեցաւ: Յաճախ ժողովուրդը հիասթափելով՝ 
հաւաքաբար դժգոհեցաւ, ընդվզեցաւ: Այդ դժգո-
հանքը, Արցախի խնդրով հասաւ յաջողութեան: 
Սակայն, ներքին ճակատին վրայ այդ ընդվզումը 
չվերաճեցաւ բերդպարի երկրորդ յարկի, որովհե-
տեւ բոլոր բնագաւառներուն մէջ պարիսպ կանգ-
նելու համար թէ՛ ուսելու եւ թէ՛ ուսի վրայ ելլելու 
ատակ բաւարար անհատներ չգտնուեցան: Ասոր 
հետեւանքը եղաւ նոր հայաստանալքում:

Ուրեմն հրաժարի՞նք  բերդպարութենէ:
Ո՛Չ: Որովհետեւ տեսանք Արցախի բերդպարու-

թեան յաղթանակը: Եւ սխալ է սպանել անհատին 
նուիրումը՝ հաւաքականութեան:

Սասունցիդաւիթական փորձերը չյաջողեցան: 
Բերդպարութիւնները մասամբ յաջողեցան:

Ուրեմն Ի՞նչ

Այսօր, քսանհինգ տարի ետք, Հայաստանի 
Հանրապետութիւնը դարձեալ առաջնորդուելու, 

կառավարուելու ճամփաբաժանի առջեւ է. Սա-
սունցի Դաւի՞թ, թէ՞ Բերդպար:

Ճամփաբաժան, որովհետեւ ոմն Փաշինեան 
նոր սասունցիդաւիթութիւն ըրաւ: Մեծ է հաւանա-
կանութիւնը որ այս Սասունցի Դաւիթն ալ չյաջողի՝ 
եթէ նախորդ գործելաձեւը շարունակուի:

Նախորդներուն գործելաձեւը միայնակ, առանձ-
նակի սասունցիդաւիթութիւն էր. ո՛չ միայն առաջ-
նորդը Սասունցի Դաւիթ կը խաղար, այլեւ ժողո-
վուրդը իր խնդիրներուն լուծումը վստահեր էր 
Սասունցի Դաւիթին եւ նո՛յն այդ ժողովուրդը, գրե-
թէ ձեռնծալ, Սասունցի Դաւիթէն արդիւնք կ'ա-
կընկալէր: 

Յաճախ կ'առարկենք թէ հայերէս իւրաքանչիւրը 
անզիջող ինքնասիրութիւն մը ունի, հեռու է հեզ եւ 
խոնարհ ընթացքներէ: Եւ արդարացնելու համար 
բնաւորութեան թէ խառնուածքի այս գիծը յաճախ 
օրինակ կը բերուին հայոց լեռները, թէ՝ «տեսէ՛ք, 
հայերը հայոց լեռներուն պէս են. առանձին»: Իսկ 
չէ՞ որ մեր հակառակորդները լեռներու միջեւ եղած 
անցքերէն սողոսկեր են Հայկական Լեռնաշխարհ 
ու գրաւեր զայն...:

Միայնակ Սասունցի Դաւիթները ենթակայ են 
տապալելու:

Առանձին Սասունցի Դաւիթները այսօր այլեւս 
բաւարար չեն: Փաստը նոյնինքն Սասնայ Ծռեր 
դիւցազնավէպը կու տայ: Քաջանց որդիներու այս 
շարքին երրորդը՝ Փոքր Մհերը, ''գլուխ չհանելով'' 
երկրի խնդիրներուն հետ կ'երթայ-կը քաշուի քա-
րայրին մէջ: սասունցիդաւիթութեան գովքը հիւսող 
այս դիւցազնավէպը կ'ընդգծէ կեանքի պայմաննե-
րուն փոփոխումը, հաւաստելով որ միայնակ, առանձ-
նակի Սասունցի  Դաւիթին ժամանակաշրջանը 
անցած է:

Այսօր, քսանմէկերորդ դարու երկրորդ տաս-
նամեակի տարեփակի նախամուտին պէ՛տք է 
գիտակցինք, որ առանձին լեռը չի՛ կրնար հայոց 
պետութեան ամբողջ սահմանները պարսպել: 
Մեզի պէտք է բազմախումբ բերդպարութիւն, մա-
նաւանդ՝ բազում Սասունցի Դաւիթներու բերդպա-
րութիւն: Եւ որքան շա՛տ ըլլան Սասունցի Դաւիթ-
ները, որոնք համաձայնաբար բերդպար կերտեն, 
այնքան հաւանական կը դառնայ յառաջիկայ հա-
յութեան պայծառ ապագան:

Յիրաւի, այսօր մեզի պէտք են այնպիսի բերդ-
պարեր, որոնք իրենց ամրութեամբ վերածուին լեռ-
նապարի:

Պէյրութ
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Ամանորեան Խոհեր

Ամանորի սեմին,  մեր խորհրդածութիւնները 
ընդհանրապէս կ'առաջնորդուին ամենամօտիկ 
անցեալի առարկայական ճշմարտութիւններով:

Մեծ է այն ժողովուրդը, որ ունի իր մէջ մեծու-
թիւններ՝ խորհող, գրող, բանաստեղծ, իմաստասէր 
եւ միտքի առաջնորդներ:

ՀԱՅն ալ ունեցած է եւ ունի իր մեծերն ու 
մեծութիւնները:

Վահան Թէքէեանի ծննդեան 140-ամեակը մեզի 
կը յուշէ 2018 թուականին մեր հայրենի ներքա-
ղաքական կեանքին հետ  առնչուող իրադարձու-
թիւններուն  ճշմարիտ գնահատանքը: Անտարա-
կոյս, Վ. Թէքէեան մեր քերթողութեան մեծերէն 
եղած է, խորհողն ու քերթողը, մարդերգակն ու 
սիրերգակը, համամարդկային թէ համահայկական 
զգացումներու եւ իմացապաշտ  մտածողութեանց 
արտայայտիչն է եղած ան իր գրական յիսնամեայ 
վաստակով եւ իրագործումներով: Արդարեւ, մեծ է 
այն բանաստեղծը, որ ո՛չ միայն «իր ժամանակի 
շունչը կը դառնայ (Ե. Չ.)», այլեւ տեսանողի իր 
երկնատուր շնորհով կը դաստիարակէ  իր քեր-
թըւածներուն հետագայ ժամանակներու ընթեր-
ցողները:

«... Թէքէեանով կը զգաստանանք» գնահատա-
գիրը կու գայ Յակոբ Օշականէն: Արժան եւ իրաւ: 

Ժամանակն է, որ զգաստանանք այլեւս:
Այսօրուան մեր դասապահը կը նուիրենք 

Թէքէեանի «Աղօթք վաղուան սեմին առջեւ» 
խորագրեալ քերթուածին, որպէսզի անկէ բխող 
աստուածաշնչեան լոյսն ու ճշմարտութիւնը զգաս-
տացնէ մեր մարդկային մտածողութիւնը:

Իրապէս հայրենի հողին վրայ սկիզբ առած 
«2018-ի ապրիլեան խաղաղ ցոյցեր»-ուն ընթացքին, 
ամէնօրեայ ընթերցումներս կ'ըլլային սոյն քերթը-
ւածին մարգարէաշունչ տողերը:

«Տէ՜ր, բարութիւնդ այսօր, իմաստութիւնըդ հիմա
Պէտք է ղրկես աշխարհի՝ այս հիւլէին տանչակոծ»...
Ու քերթուածին շարունակութեան մէջ քերթողը կը 

յորդորէ՝
«Թող ընդհարումն ըլլայ կարճ եւ թող շուտով հաստատուի
Խաղաղութիւնը արդար՝ կռուողներուն մէջ տըխուր...:
Թող սասանին ու փշրին բարձըր բերդերն անառիկ 
Եւ իյնան վար պատնէշներն զըրահապատ եսութեանց. 

ԱՐԱՄ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամէն մարդու հաւասար թող բաժնըւի ամէն գանձ.
Թող պարտէզները բացուին եւ թող խուժեն հոն մարդիկ
Բայց չըկոտրե՜ն ոչ մէկ ծառ, չըճզմեն ոչ մէկ ծաղիկ...»:
Ապրիլ-մայիսեան արդարամիտ ու խաղաղ ցոյ-

ցերը իրենց աւարտին հասան ընթացիկ տարւոյն 
Դեկտեմբեր 9-ի օրէնսդիր Ազգային ժողովի արտա-
հերթ ընտրութիւններով: Հայաստանի Հանրապե-
տութեան քաղաքացիները իրենց խիղճին թելադ-
րանքով ազատ եւ անկաշկանդ կատարեցին 
քաղաքացիական պարտաւորութիւնը եւ իւրաքան-
չիւր քաղաքական շարժում իր համակիրներէն 
ստացաւ ըստ արժանւոյն արձանագրուած գնահա-
տանքը:

Այժմ աւարտած համարելով անցեալի ինքնա-
կամ որոշումներով քառորդ դարեան ժամանակա-
հատուածի «Զրահապատ եսութեանց» ունեցած 
առանձնաշնորհումները՝ ազգովին պիտի ողջու-
նենք ամանորեան բարի տրամադրութիւններով 
նոր համակարգ մը:

Հաւատալով, որ այս համակարգը բարերար ու 
նոր շրջափուլ մը պիտի առաջադրէ հայրենի մեր 
ժողովուրդին ազգային անվտանգութեան, տնտե-
սական եւ կենցաղային ու մշակութային կեանքին՝ 
կը յուսանք հայրենի նոր պետականութեան ղեկա-
վար դէմքերէն, որ հեռու մնան անցեալ համակարգի 
գործած սխալներէն եւ մնայուն ընթերցողն ըլլալ 
մեր համազգային արժէքներուն հաղորդ համա-
ժողովրդային իմաստութեան, ներքնազգացողու-
թեան ու վերադաստիարակութեան ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ 
գործընթացին:

Սփիւռքահայ մեր սերունդն ու յաջորդները 
որքա՛ն սիրով ու հաւատքով տոգորուած ըլլան 
հայրենիքէն սփռուած գեղեցիկ խոստումներուն, 
սակայն նոյնքան տխրութեամբ պիտի արձագան-
գեն, եթէ վերահասու ըլլան զիրենք հիասթափեցնող 
իրադարձութեանց: Ուրեմն միանալով բանաստեղ-
ծին բաղձանքին՝ մենք եւս կը կրկնենք. «Տէ՜ր, մի՛ 
թողուր որ յանկարծ շրջեն կանթեղը  անոնք. ըրէ՜ 
զայն միշտ լուսարծարծ եւ փնտռել տո՜ւր անով 
ճշմարտութիւնդ անծիր...»:

Մենք հաւատացողն ենք բան-ա-ստեղծութեան 
ու բանի արարումին, բանականութեան ու 
խղճմտանքի հաւաքական ինքնագիտակցութեան:

Այս մտածումներով ու ոգիով կ'ողջունենք 
յառաջիկայ ԱՄԱՆՈՐը:

Պէյրութ
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Երկու Հազար Տասնինը Թուականը՝ 
Նոր Սկիզբ Բոլորիս Համար

ՀՐԱՉ ՍԵՓԵԹՃԵԱՆ
Պաշտօնակից «Նոր Օր» Շաբաթաթերթի
 Գլխաւոր Խմբագիր

Նոր Հայաստան եւ նոր սկիզբ...
Ինչպէս 1991 թուականը հանդիսացաւ նոր սկիզբ 

մը բոլորիս համար, ներկայ պահը նոյնքան եւ աւելի 
պատասխանատու սկիզբ մըն է դարձեալ բոլորիս 
համար։ Երբ բոլորս կ'ըսենք, կը հասկնանք հայրենիք 
(Արցախը ներառեալ) եւ Սփիւռք՝ մեր բոլոր նմա-
նութիւններով ու տարբերութիւններով։

Անցնող 30 տարիներուն ընթացքին, որքան ալ 
դասական, արեւմտահայ եւ պարսկահայ Սփիւռքը 
սկսաւ ճանչնալ հայրենիքն ու այդ հողին վրայ ապրող 
ժողովուրդը, անոր մտածողութիւնը, հոգեբանութիւնը, 
գործելաոճը, կեանքը առհասարակ, տակաւին շա՜տ 
հաց ու պանիր պէտք է ուտենք, որպէսզի կարենանք 
մտնել հայրենահայուն, ռուսահայուն, արեւելահայուն 
մտատիպարէն ներս։ Պէտք է ապրիլ անոր հետ, հաց 
կիսել, որպէսզի անոր կուլտուրային մօտենանք. բան 
մը, որ անցնող երեք տասնամեակներուն անուղղա-
կիօրէն կատարեցինք որոշ չափով՝ իրարու հետ 
շփուելով Հայաստանի մէջ եւ անկէ դուրս։

Նոյնքան եւ աւելի դժուար է հակառակը՝ ճանչնալ 
Սփիւռքը։ Որովհետեւ Սփիւռքը միատարր չէ. այստեղ 
շատ բարդ է խնդիրը։ Ո՞վ է սփիւռքահայը։ Ինկած 
միջինարեւելեան երկիրներու գիրկը, անցեալի այն-
թապցին ու մարաշցին, խարբերդցին ու վանեցին երէկ 
դարձան սուրիահայ ու լիբանանահայ, իրաքահայ ու 
իրանահայ եւ, այսպէս հասնելով այսօրուան սերունդ-
ներուն, որոնք արժանթինահայ են կամ գանատահայ, 
աւստրալահայ են կամ ամերիկահայ։

Ճանչնալ Սփիւռքը. ահաւասիկ միլիոն արժող 
հարցումը։

Խորհրդային տարիներուն արեւմտահայ Սփիւռքը 
ունէր կայուն կառոյցներ հայաշատ քաղաքներուն 
մէջ, ուր անգիր «ներքին սահմանադրութիւն» կար 
գրուած... օդին մէջ։ Քաղաքական, մշակութային, 
կրթական, երիտասարդական, մարզական, նոյնիսկ 
հոգեւոր մարզերը յստակօրէն կիսուած էին դաշնակ-
ցական եւ ոչ դաշնակցականի միջեւ։ Վերջին երես-
նամեակին որքան ալ նուազած է այդ բեւեռացումը, 
սակայն տակաւին շատերու մտապատկերին մէջ 
դրոշմուած կը մնայ «մենք»-ի եւ «դուք»-ի անիմաստ ու 
անպտուղ երկու այծերու կռիւը յիշեցնող վիճակը։

Արդեօ՞ք մեզի՝ հայութեան համար դրական ազդակ 
է մեր ինքնութիւնը չափել ուրֆացիութեամբ ու կիւմ-
րեցիութեամբ, հալէպցիութեամբ ու պէյրութցիութեամբ 
կամ պոլսահայ ու իրանահայ եւ մինչեւ անգամ հա-
րաւային Գալիֆորնիոյ մէջ՝ Փասատինա, Կլենտէյլ, 
Պրպենք, Նորթ Հոլիուտ, թէ Սան Ֆերնանտօ հո-
վիտ...։ Մինչեւ անգամ ազգայի՞ն վարժարան կը յա-
ճախէ զաւակդ, թէ՞ ՀԲԸՄ-ի վարժարաններ...

Իսկապէս, արդեօ՞ք մեր հայու ինքնութիւնը աւելի 
ու աւելի կը զօրանայ մեր տարբերութիւններով՝ 
ստեղծելով առողջ մրցակցութիւններ. օրինակ՝ իրա-
նահայ երգչախումբին դիմաց, ինչո՞ւ Լոս Անճելըսի 
մէջ չստեղծենք իրաքահայ, պոլսահայ... նման երգ-
չախումբեր. բան մը, որ կը պատահի նաեւ ներկայիս, 
կամ հիմնել թատերական նոր խումբեր, մարզական 
նոր շարժումներ եւ այլն, միւսներուն կողքին։ Հոս 
անշուշտ որ կան նաեւ իրական լուրջ պատճառներ։

Եկէ՛ք, աւելի լրջանանք։
Սփիւռքահայ համայնքները (գաղութները) պէտք է 

ուսումնասիրել ե՛ւ միասին, ե՛ւ առանձին։ Լիբանանա-
հայութիւնը ունի ի՛ր խնդիրները, մենք Լոս Անճելըսի 
մէջ ունինք մե՛ր խնդիրները։ Անհրաժեշտ է որոշել 
ինչի՞ն տալ նախապատուութիւնը՝ կապելու համար 
համայնքները իրար եւ Մայր Հայաստանին։ 

- Լեզու,
- Ոգի,
- Փոխադարձ այցեր,
- Առեւտրական փոխշահաւէտ կապեր,
- Վերջապէս՝ ՆԵՐԳԱՂԹ
Ամանորեան եւ Սուրբ Ծննդեան նախատօնական 

այս պահուն մեր բարեմաղթութիւններուն կողքին 
կ'առաջարկենք բոլորիս, որպէսզի 2019-ն դարձնենք 
ինքնագնահատումի տարի՝ վերաժեւորելու մեր 
իրական ուժը՝ ծրագրելով ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ ՅԱՋՈՐԴ 
ՔԱՅԼԸ։

Օ՛ն, գործի...
Լոս Անճելըս
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COLLECT YOUR COMPLIMENTARY LIMITED EDITION CUPS
اجمع فنجاَنين بإصدار خاص من بن نّجار

CN Collectible cups 23x30 mag AW.indd   1 11/30/18   7:50 PM
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Ի՞նչ Կ'ակնկալէ Մեր Ժողովուրդը Նոր Հայաստանէն

ՃՐՏԳ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Մեր ժողովուրդի երազանքները, իղձերը եւ 
մաղթանքները իրականացնելու համար, 2018 թ. 
շատ մեծ նորութիւններ եւ փոփոխութիւններ տեղի 
ունեցան մեր հայրենիքի մէջ. նոր իշխանութիւններ, 
որոնց ղեկավարութեամբ կ՚ակնկալուի նոր Հա-
յաստան կերտել եւ կեանքի բոլոր բնագաւառ-
ներու մէջ զարգացումներ կատարել: 

Ներկայիս կը թուի, թէ երկրի բնակչութեան 
մեծամասնութիւնը համաձայն է, որ ապագան 
անկասկած լաւ պիտի ըլլայ, շատ քիչեր այդ յոյսը 
չունին, քանի որ քսանհինգ տարիներ ետք որեւէ 
բարելաւում  չեն տեսած, ՀՀԿ-ի կողմնակիցներն 
ալ  համոզուած չեն: 

Ժողովուրդին համար անգործութիւնը ներքին 
առաջնահերթ խնդիրներէն մէկն է ներկայիս՝ անոր 
հետ ըլլալով  թոշակներու յաւելումի հարցը, սղաճը  
եւ այլ ընկերատնտեսական հարցեր. փոխադրու-
թեան եւ երթեւեկութեան դժուարութիւնները  

քաղաքացիին համար առօրեայ կենսունակութեան 
հարցեր են  եւ պէտք է լուծուին: Կրթութիւն ջամբելը 
նոր սերունդին ուրիշ կարեւոր հարց մըն է, պէտք է 
շեշտել բարձր մակարդակի ուսուցման վրայ եւ 
համալսարանական   կրթութիւնը մատչելի դարձնել 
բոլորին: Արուեստագիտութեան փոխանցումը երկ-
րի տնտեսական զարգացման կարեւոր  միջոցներէն 
մէկն է: Առողջապահական խնամքը նուազ կարեւոր 
չէ այդ բոլորէն:

Այս բոլորը իրագործելու համար նախ ժողո-
վուրդը պէտք է պատրաստ ըլլայ ու  աշխատի իր 
երազած նոր Հայաստանը ձեւաւորելու եւ զարգա-
ցընելու համար,  իւրաքանչիւր հայ իր ընելիքը ունի 
եւ ան պէտք է ոգեւորութեամբ, ազգասիրութեամբ 
եւ հայրենասիրութեամբ մօտենայ այդ վսեմ նպա-
տակին. անկասկած, մեր ժողովուրդի ակնկալած 
բոլոր փոփոխութիւններու իրագործումը անկարելի 
պիտի ըլլայ մօտ ապագային, սակայն լուրջ 
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աշխատանք պէտք է տեղի ունենայ: 
Հայրենադարձութիւնը, ներգաղթը, Սովետա-

կան եւ անկախ Հայաստանի իշխանութիւններու 
կարեւոր նպատակներէն մէկն էր, զանազան 
երկիրներէ մեծ թիւով հայեր Հայաստան գաղթեցին 
տարբեր ժամանակամիջոցներու ընթացքին, սա-
կայն այդ  աշխատանքները բոլորովին ոչ միայն 
դադրած են, այլեւ աղէտի վերածուած անկախու-
թենէն ետք, ուր արտագաղթը ծայր առած է: 
Հայրենադարձութեան լուրջ ծրագիր մը պէտք է 
իրականացուի:

Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է այս 
տարի եւ տակաւին անօթեւաններու բնակարաններ 
ապահովելու ուղղութեամբ իրականացուած աշխա-
տանքները երբեք բաւարար չեն եղած, ցաւալի է, 
որ հայրենիքի կառավարութիւնը անցած 30 տարի-
ներու ընթացքին չյաջողեցաւ վերակառուցել Սպի-
տակը՝ այդ աշխատանքը կատարելու համար 
հաւատք ու ցանկութիւն չունենալուն պատճառով. 
փտութիւնը եւ թալանը անոնց ոսկորներուն հասած 
է, ամօթ բոլոր անոնց որոնք այդ հարցով հարստու-
թիւններ դիզեցին, անոնց կարելի չէ ներել. սփիւռ-
քահայութիւնն ալ  յանձն չառաւ այդ մեծ դժբախ-
տութեան վերջ տալու: Այժմ այդ բոլորի մասին 
խօսիլը անիմաստ է. այդ ծանր բեռին, տհաճ 
ժառանգին, աւերակներուն, փլատակներուն  պէտք 
է վերջ դրուի:

Խօսքի ազատութիւնը, ժողովրդավարութիւնը, 
լրատուամիջոցներու անկախութիւնը՝ բոլորն ալ 
երկրին եւ ժողովուրդին զարգացման եւ յառաջդի-
մութեան նշաններն են, սակայն սանձարձակութիւնը 
բնաւ ընդունելի չէ այդ առումով, ուղղամիտ վիճա-
բանութիւնը հաճելի է, բայց  ցեխարձակումը, որ 
վերջերս տգեղ երեւոյթ մը եղած է, այդ մեզի նման 
կրթուած ժողովուրդի մը պատշաճ չէ, քաղաքական 
հողին վրայ այլամերժութիւնը մեզի տեղ մը պիտի 
չտանի: 

Տակաւին անլոյծ կը մնան մեր հայրենիքի հետ 

առնչուած բազմաթիւ խնդիրներ, անվտանգութեան 
հարցեր, բանակը աւելի հզօրացնել, Արցախ, Սփիւռք, 
հողային պահանջներ, եւ աւելին, աղանդաւորներու  
քանդիչ ծրագիրներու առաջքը առնել, օտար 
երկիրներու հետ կապակցութիւն ունեցող կազմա-
կերպութիւններ քննել եւ այլն:

Իբր համահայկական եւ համազգային առաջ-
նահերթ խնդիր՝ Արցախի անկախութեան հարցը 
մեր ժողովուրդին համար գոյատեւման հարց է, 
լինել-չլինելու հարց է, ան գերագոյն առաջնահեր-
թութիւն է մեզի համար, ժողովուրդը պատրաստ է 
այդ պայքարը շարունակելու մինչեւ վերջին յաղթա-
նակը: Հայրենիքի բոլոր սահմանները պաշտպա-
նելը նոյնքան կարեւոր են, եւ անոնք անառիկ 
պահելու համար մենք աւելի հզօր բանակի կարիք 
ունինք, սահմանին վրայ որեւէ հակամարտութիւն 
մեծ ազդեցութիւն պիտի ունենայ երկրի արդէն իսկ 
թոյլ տնտեսութեան վրայ. հզօր բանակն է որ անոր 
դէմ պիտի կանգնի. մենք պողպատեայ  բռունցքի 
կարիք ունինք:

Նոր Հայաստանը նոր  սփիւռքի կարիք ունի, 
անոր կարեւոր ներդրումներուն, գիտարուեստական 
փոխանցման, մշակութային կապերուն եւ այլն. 
սփիւռքի մեծամասնութիւնը ներկայիս ցեղասպա-
նութեան երրորդ կամ չորրորդ սերունդէն է, անոնք 
Հայաստանի անցուդարձներէն հեռու են եւ պէտք է 
հայութեան ծոցը  դարձնել  եւ Հայաստանը անոնց 
մեծ երազը դարձնել:

Մենք մեր երազած նոր Հայաստանը պիտի 
յաջողինք կերտել, երբ մենք միացեալ ըլլանք։ Որ-
պէս Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք՝ մենք մէկ ամբող-
ջութիւն ենք համաշխարհային միջավայրի մէջ:

Անտարակոյս, ժողովուրդի ակնկալած նոր Հա-
յաստանը միայն եւ միայն պիտի կերտէ  եւ իրա-
կանացնէ  ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ, ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ 
ՍՓԻՒՌՔԸ :

Լոս Անճելըս



16

Ամանորեան Խորհրդածութիւններ

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք սա առաջին անգամն է 
որ մեր հայրենիքը պիտի դիմաւորէ Նոր տարին։ 
Անկախութենէն ետք սա առաջին անգամն է որ հայրենի 
մեր ժողովուրդը իրապէս ուրախ է եւ ապագայի նկատ-
մամբ յոյսերով առլցուն  ու օժտուած՝ բարձր տրամադ-
րութեամբ։

Ժողովուրդի ուրախութիւնն ու դրական կեցուածքը 
իրենց ապագայի նկատմամբ ակներեւ էր ամէնուրեք, 
երբ կինս եւ ես բախտորոշ առիթը ունեցանք այցելելու 
մեր հայրենիքը, այս տարուան Մայիս ամսուան ընթաց-
քին։

Քսանամեայ ծաւալուն կաշառակերութեան ու մենա-
շընորհեալներու տիրապետութեան ծանր լուծին տակ 
ճնշուած հայրենի մեր ժողովուրդը վերջապէս կրցաւ 
ազատ շունչ մը քաշել եւ նայիլ ապագային՝ տեսնելու 
ռամկավարական սկզբունքներու վրայ հիմնուած կառա-
վարութեան մը կազմութիւնը։

Կառավարութիւն մը, որ բաղկացած է երիտասարդ 
անձերէ, որոնց միակ նպատակն է օգտակար հանդի-
սանալ ազգին եւ աշխատիլ, որ մեր երկիրը դառնայ 
բարգաւաճ եւ ժողովուրդին ընծայէ ապրելակերպի հա-
մեստ պայմաններ։ Ես կը կարծեմ, որ եթէ անոնք յաջո-
ղին իրենց առաքելութեան մէջ, արտագաղթը ոչ միայն 
ինքնաբերաբար պիտի դադրի, այլեւ ներգաղթը պիտի 
սկսի անգամ մը եւս։

Այս երիտասարդները չեն ապրած Սովետի դժնդակ 
պայմաններուն տակ, հետեւաբար անտեղեակ են կաշա-
ռակերութեան եւ բռնատիրական սկզբունքներու վրայ 
հիմնուած կեանքի պարագաներուն, երբ չարաշահու-
թիւնը կը տիրէ ու կը դառնայ սովորական ընթացք՝ 
հանգիստ ապրելակերպ մը ապահովելու համար ժողո-
վուրդի ընտրեալ մէկ մասին։

Մենք ալ՝ արտասահմանի հայերս, ուրախ ենք, որ 
վերջապէս օրէնքի վրայ հիմնուած կառավարութիւն մը 
ստեղծուեցաւ, երբ ազատ ընտրութիւններով պիտի 
կազմուի խորհրդարան մը ու անոր ներկայացուցիչներու 
մեծամասնութիւնը պիտի ընտրէ իր վարչապետը։

Մեր ամանորեայ մաղթանքն է, որ նոր կառավա-
րութիւնը կարենայ յաղթահարել անցեալի դժուարութիւն-
ները եւ ժողովուրդին ընծայէ գործի լայն պայմաններ, 
որպէսզի անոնք դադրին արտագաղթելէ եւ մնան 
հայրենիքի մէջ ու ստեղծեն ապրելակերպի հանգիստ եւ 
հասանելի միջոցներ՝ ի շահ մեր հայրենիքի բարգաւաճ-

ման եւ յարատեւ զարգացման։
Նոյեմբեր 22-ին տեղի ունեցաւ համահայկական 

հիմնադրամի տարեկան 27-րդ թելեթոնը եւ այդ դրամա-
հաւաքէն գոյացաւ աւելի քան 11 միլիոն տոլար՝ ի նպաստ 
Հայաստանի եւ Արցախի հիմնական կարիքներուն։ Ի 
բաց առեալ նախորդ տարիները, այս տարի նուիրա-
տուներուն գոհունակութիւնը ակներեւ էր։

Անոնք կը հաւատային, որ իրենց տուած լումաները 
իրապէս իրենց նպատակին պիտի ծառայեն՝ յօգուտ մեր 
հայրենիքի եւ Արցախի անհրաժեշտ պէտքերուն։

Երբ ռամկավարական սկզբունքներու վրայ հիմնուած 
կառավարութիւն մը կազմուի ու ան կարենայ ստեղծել 
ազատ շուկայի դրութիւն, մարդիկ գործարաններ եւ 
փոքր գործատեղիներ պիտի հիմնեն, որ պիտի զար-
գացնէ երկրի տնտեսութիւնն ու արդիւնաբերութիւնը։

Ասոր հետեւանքով զարկ պիտի տրուի նաեւ զբօսա-
շըրջիկութեան, որ անուղղակիօրէն նիւթական մեծ 
ներդրում մը կ'երաշխաւորէ մեր հայրենի տարեկան 
պիւտճէին։ Ուրեմն պատահական չէ, որ Պելճիքայի 
արքայական ընտանիքը Հայաստանը ընտրեց որպէս 
իրենց տարեկան արձակուրդի վայր։ Անոնք վայելեցին 
մեր հայրենիքի գեղատեսիլ բնութիւնն ու հայ ժողովուրդի 
հիւրասիրութիւնն ու նկարագրի ջերմութիւնը։

Կը սիրենք յուսալ, որ մեր բարեմաղթութիւնները 
իրականանան եւ մենք կարենանք հպարտ զգալ մեր 
հայրենիքով եւ ժողովուրդով ի սփիւռս աշխարհի։ Արդէն 
շատ մը երկիրներու համար մեր թաւշեայ յեղափոխու-
թիւնը օրինակ հանդիսացած է յաջողութեան եւ քաղա-
քական արագընթաց փոփոխութեան համար։ 

Վերջապէս մենք կրնանք մեր գլուխը բարձր պահել 
եւ երբեմնի մեր վայելած փառքն ու պատիւը որպէս 
խելացի եւ աշխատունակ ժողովուրդ անգամ մը եւս մեր 
սեփականութիւնը դարձնել... 

Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ ծնունդ
Լոս Անճելըս
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«Ինչպէ՞ս Ժամանակները Կրնան Փոխուիլ»

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Դուն այն չես, որ կը խորհիս, 
թէ կրնաս մնալ նոյնը մինչեւ վերջ. 

ոչ մէկ բան կը մնայ յաւիտեան» 
(ժողովրդային ասացուածք)

Արնոլտ Շուացնեկըր Հոլիուտի ծանօթ եւ համբ-
աւ վաստակած ամերիկացի դերասան է, որ 
առաւելաբար կը մարմնաւորէ արկածախնդրական 
ժապաւէններ։ Եթէ ան ատակ է այդ տեսակի ժա-
պաւէններու մէջ դերեր ստանձնելու, ապա որով-
հետեւ կը յենիլ երեւի իր ֆիզիքական ուժին եւ 
մարմնի մկաններուն եւ անոնց ցուցադրութեանը։ 
Ան դերեր կը ստանձնէ իր ֆիլմերուն մէջ, ուր կրնայ 
դէմ դնել ամբողջ բանակի մը եւ «ջախջախել» 
բոլորը։ Եւ ինչ խօսք որ շարժարուեստի սիրահար-
ներուն մօտ ան ունի եւ երեւի ունեցաւ երկրպա-
գուներ, որոնք կը հիանան իր խաղարկութեա՞ն 
արդեօք, թէ մկաններու եւ ֆիզիքական ուժի ցու-
ցադրութեանը։ 

Արնոլտ ժամանակ մը եղաւ նաեւ Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու Գալիֆորնիոյ նահանգի 
կառավարիչ։ Եւ իր այդ պաշտօնի եւ դիրքի օրերուն 
ան հիմնած է մեծ պանդոկ մը, որուն առջեւ նաեւ 
կառուցած է իր արձանը։ Երեւի յաւերժանալո՞ւ եւ 
յաւերժացնելո՞ւ համար իր անունը։ Եւ արձանը, որ 
ցոյց կու տայ իր մկանները եւ մարմնի ուժը։ Այն, 
որուն վրայ ան հիմնեց իր բոլոր ասպարէզային, 
այսպէս ըսած, «յաջողութիւնները» եւ գոհացուց իր 
երկրպագուները։ Եւ այդ օրերուն, երբ տակաւին 
կառավարիչ էր, պանդոկի տնօրէնութիւնը չէր 
ուշացած իր հիացումը յայտնելու Արնոլտին եւ 
ըսած. «Երբ որ կ'ուզէք գալ եւ հանգստանալ, այս 
պանդոկը ձերն է»։

Եւ եկած է օրը։ Եւ տարիներու գլորումին հետ, 
գլորած գացած է նաեւ Արնոլտի պատասխանատու 
պաշտօնը եւ դիրքը ու երեւի այսպէս ըսած իր 
ֆիզիքական ուժը եւ մկանները, որոնք կորսնցուցած 
են երբեմնի հիացումի այդ ուշադրութիւնը։ Եւ երբ 
Արնոլտ օր մը ուզած է պանդոկ իջեւանել, ստացած 
է պատասխանը. «Պանդոկին մէջ տեղ չկայ»։

Արնոլտին բարկութի՞ւնը, թէ՞ նեղութիւնը եւ կամ 
ալ սրտին ցա՞ւը։ Ան որոշած է իր արձանին տակ 
փռել վերմակ մը եւ պառկիլ նոյնինքն այդ տեղը։ 

Այս ընելով երեւի ուզեց արտայայտել իր զայրո՞յթը 
եւ բարկութի՞ւնը։ «Ինչպէ՜ս ժամանակները կրնան 
փոխուիլ»,- ըսած է Արնոլտ։

«Երբ պատասխանատու դիրքի վրայ էի,- կը 
շարունակէ Արնոլտ,- մարդիկ զիս կը յարգէին։ 
Բայց հիմա որ դիրքի վրայ չեմ, մարդիկ զիս մոռ-
ցած են։ Մի՛ վստահիք ո՛չ ձեր դիրքին, ո՛չ ալ դրամին, 
ոչ ալ ուժին եւ ոչ ալ մտքին։ Ոչ մէկ բան կը մնայ 
յաւիտեան»,- եզրակացուցած է Արնոլտ։

Ուրեմն ի՞նչ բանի պէտք է վստահիլ, եւ ի՞նչ բան 
կը մնայ յաւիտեան։

Բայց կայ ուրիշ իրական կեանքէ դրուագ մը, որ 
իմ փորձառութենէս է եւ քաղուած չէ ընկերային 
տեղեկատուութեան միջոցներէն, ինչպէս որ էր 
Արնոլտին պատմութիւնը։

Օգոստոս 2018, Ուելինկթըն, Նիւ Զելանտա։ 
Պիտի խօսէի Միջին Արեւելքի մէջ քրիստոնեայ 
ներկայութեան եւ Աստուածաշունչի առաքելութեան 
մասին այդ տարածաշրջանին մէջ։ Կազմակերպողը 
Նիւ Զելանտայի Աստուածաշունչի ընկերութեան 
մեր գրասենեակն էր, եւ որուն հրաւիրուած էին 
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մայրաքաղաքի տարբեր եկեղեցիներու ներկայա-
ցուցիչներ եւ հոծ բազմութիւն։ Ինծի նաեւ իմացու-
ցին, որ Նիւ Զելանտայի կաթողիկէ համայնքի 
գարտինալ-առաջնորդ Ճոն Տիու արքեպիսկոպոսը 
նաեւ ներկայ պիտի ըլլայ ելոյթին։

Սրահը սկսաւ լեցուիլ, բայց ես կ'ուզէի տեսնել, 
թէ ո՞ւր պիտի նստէր գարտինալը, որովհետեւ ոչ 
մէկ կարգադրութիւն տեղի ունեցած էր այս առնչու-
թեամբ։ Բայց չէ՞ որ ես կու գայի Միջին Արեւելքէն ու 
տակաւին Պէյրութէն, ուր համայնքային դրութիւնը 
եւ անոր հետ առնչուած ամէն տեսակի «փրոթոգո-
լային» կարգավիճակները պէտք էր ըստ պատշաճի 
կազմակերպուէր։

Ելոյթէն տասը վայրկեան առաջ սրահէն ներս 
մտաւ գարտինալը։ Վիզէն կախած էր խաչը եւ 
ունէր կղերականի օձիք։ Միայն այդքան։ Եկած էր 
իր անձնական ինքնաշարժով եւ առանց վարորդի։ 
«Կրցայ տեղ մը գտնել եւ ինքնաշարժս կառատունը 
շարել,- ըսաւ գարտինալը,- բաւական խճողուած 
էր»։

Ինծի համար այս բոլորը նոր երեւոյթներ էին եւ 
երեւի տարօրինակ իմ միջին արեւելեան կենցաղիս 
եւ պատշաճեցումներուս պատճառով։ Բայց տա-
կաւին այլ անակնկալներ ալ կը սպասէին ինծի։

Գարտինալը առանց ուղեկցութեան երրորդ 
շարքը նստեցաւ ժողովուրդին հետ։ Եւ ինձմէ խըն-
դըրուեցաւ, որ ես նստիմ առաջին շարքը, որպէսզի 
աւելի դիւրին ըլլայ բեմ բարձրանալը՝ նկատի ունե-
նալով, որ պէտք էր դասախօսէի։ Բայց, ի՜նչ խօսք, 
այդ մէկը եղաւ մեծ մարտահրաւէր մը, չըսելու հա-
մար ճգնաժամ մը։ Ես առաջին շարք, իսկ գար-
տինալը... երրո՞րդ։ 

Դասախօսութենէն ետք գարտինալէն խնդրե-
ցին, որ յատուկ աղօթք մը մատուցէ Միջին Արեւելքի 
քրիստոնեայ ներկայութեան համար։ Գարտինալի՝ 
աղօթքի մատուցման ձեւը ցոյց տուաւ անոր քրիս-
տոնէական ու հոգեւոր զօրաւոր գիտակցութիւնը։ 
Շատ յստակ էր, թէ իրեն համար ի՛նչ էին կեանքի 
առաջնահերթութիւնները եւ թէ ան ի՛նչ արժէքներ 
կ'ուզէր փոխանցել ժողովուրդին եւ համայնքին։

Ելոյթէն ետք ուզեցի խօսիլ գարտինալին հետ։ 
Ուզեցի լսել անոր կենցաղին, բայց նաեւ հաւա-
տամքին մասին։ Եւ իր կեանքի կոչումը եւ ծառա-
յութիւնը ան դրաւ նաեւ մէկ նախադասութեան մը 
մէջ. «Ես պարզ KIWI BLOKE մըն եմ»։ Գիուին Նիւ 
Զելանտայի ազգային խորհրդանիշ թռչունն է։ Իսկ 
Պլոքը բարբառ է, որուն արտայայտութիւն-նշանա-
կութիւնը կը պարփակէ որպէս «պարզ անհատ»։ 
Ան՝ գարտինալը, Նիւ Զելանտայի՝ իմմա իր 

ժողովուրդին, եւ որ ան խորհրդանշեց իր երկրի 
ազգային թռչունովը, պարզ անհատն է։

Ու դարձեալ հարցումը. «Ի՞նչ բանի վստահիլ»։
Վստահիլ այն բաներուն, որ կը փոխուի՞ն ժա-

մանակի հետ եւ յաւիտեան չե՞ն մնար, թէ՞ այն, որ 
մնայուն արժէք են եւ որ կը մնան յաւիտեան։ 

2018 տարին արդէն անցաւ եւ կամ շուտով պի-
տի անցնի պատմութեան առանցքին։ Եւ այս շրջա-
նին միշտ ալ հետամուտ ենք նայելու անցած տար-
ւան եւ երեւի տարիներուն եւ հարց տալ, թէ ի՞նչ 
ըրինք եւ ի՞նչ շահեցանք ու կեանքէն ի՞նչը մնաց:

Եւ այս հարցումներուն մէջէն արժէ միանալ մեծ 
բանաստեղծին եւ անոր նոյնքան մեծ հարցումին. 
«Կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց...»։ Բայց ունինք ապահո-
վութիւնը, թէ այս հարցումը անպատասխան չի 
մնաց։ Եւ դարձեալ բանաստեղծը. «Ի՛նչ որ տուի 
ուրիշին...»։

Եւ բանաստեղծին պատասխանը իրական է եւ 
ոչ երբեք երեւակայական եւ կամ անհասանելի։ 
Որովհետեւ կայ մեծ ապրող օրինակը «ուրիշին 
տալու» իրականութեանը մէջ։ Եւ այս մեր քրիս-
տոնէական աստուածաբանութեանը հիմքը Աստու-
ծոյ մարդեղութեամբ իրականացած օրինակն է։ 
Հոն ուր Քրիստոս աշխարհ եկաւ եւ իր կեանքը 
«ուրիշին տուաւ», որպէսզի «ուրիշ»-ը աւելի նոր եւ 
աւելի տարբեր եւ յաւիտենական (ու ժամանակին 
հետ չի վերջացող) կեանք մը ունենայ։ Եւ այս նոր 
կեանքը մեծ արժէքի վրայ հիմնուած է, ուր «ուրիշը», 
այսինքն՝ ես, դուն եւ բոլորս այս արժէքով կը 
նորոգուինք եւ նոր կեանք կը ստանանք ու կը 
դառնանք նոր ու նորոգուած մարդ։ Եւ այս արժէքի 
կեանքի իւրացումովն է որ մենք կը դառնանք 
«կարեւոր» անձինք՝ անկախ թէ ի՛նչ դիրքի վրայ կը 
գտնուինք։ Եւ տակաւին որքա՞ն ընդունուած կամ 
ոչ՝ մարդոցմէ ու հաւաքականութենէ։ Որովհետեւ 
այս նոր կեանքի արժէքը «վստահելի» է եւ 
ժամանակի սլացքին հետ սահմանափակուած չէ։ 
Եւ որ նաեւ այս կեանքը անձնակեդրոն եւ ինքնամ-
փոփ ու ինքն իր մէջ կեանք մը չէ եւ չի կրնար ըլլալ։ 
Եւ «ուրիշին տալը» կը սկսի անձէն, որ կը նորոգուի 
եւ ապա կ'անցնի ու կը փոխանցէ՝ իմմա կը կերտէ 
նոյնը ուրիշին համար։ Կարելի չէ, որ եթէ անհատը 
ինք չէ նորոգուած, կրնայ նորոգել ուրիշը։ Եւ այս 
երկկողմանի իրականութեան մէջէն է որ պիտի 
տեսնել, թէ քրիստոնէական «ուրիշի տալը» կեանք 
մըն է, որ նաեւ կը նորոգէ մարդկութիւնը եւ հաւա-
քականութիւնը եւ ուր նոյն այս նոր ու նորոգուած 
մարդը անդադար կ'արտադրէ արժէքի վրայ 
հիմնուած նոր կեանք(եր) եւ այս իր համապարփակ 
հասկացողութեանը մէջէն։
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Արնոլտը իր ապրած փառքի օրերէն ետք ապրե-
ցաւ երեւի յուսախաբութիւնը նոյնինքն իր իսկ 
շինած կեանքին եւ անոր համբաւին մէջէն, որ 
սահմանուած էր ժամանակի պայմաններուն մէջ։ 
Գարտինալը կ'ապրի իր պարզ անհատի կեանքը՝ 
իր իսկ բառերով՝ «Գիուի Պլոք»-ը։ Բայց կ'ապրի 
կառչելով իր իսկ կեանքին համար հիմք դարձուցած 
հաւատքովը։ Հաւատքի գիտակցութեամբը, որ 
կ'անցնի բոլոր ժամանակները։

«Ինչպէ՜ս ժամանակները կը փոխուին»։ Այո, 
բայց կայ արժէքը, որ չի փոխուիր։ Եւ բոլոր ժամա-
նակներուն մէջէն եւ որ իրական դարձաւ Աստուծոյ 
աշխարհ գալովը եւ նոր կեանքի գիտակցութեամբը։ 
Հոն ուր Քրիստոս, մարդեղացած Իր կեանքով, 
ստեղծեց նոր կեանքը մարդուն համար, որ 
յաւիտեան է եւ չի փոխուիր։

Եւ ընտրանքը մերն է։
Արնոլտին համբա՞ւը։ Ո՞ւժը՝ դի՞րքը։ Ու անոր 

պատճառած յուսախաբութի՞ւնը։ Թէ Գարտինալին 
«պարզ մարդու» կեանքը։ Որ հիմնուած է նոր 
կեանքի Արժէքին ու անոր հաւատամքին եւ հիմքին 
վրայ։

Արժէքը ու արժէքի այս կեանքը, որ պէտք է 
ապրիլ, ապրեցնել եւ կերտել։ Կերտել նոր արժէքի 
կեանքերը։

«Ի՛նչ որ տուի ուրիշին»։ Քրիստոս մեզի տուաւ 
արժէքի կեանք մը։ Եւ եթէ այս կեանքը մեզի 
համար է, պէտք է որ տանք նաեւ ուրիշին, բոլորին։

Եւ այս արժէքով է որ կեանքեր կը կերտենք իմ, 
քու եւ անպայմանօրէն բոլորիս, եւ որ «ժամա-
նակներու հետ չի փոխուիր...»։

Քուէյթ
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Վերազարթօնքի  Մտորումներ
Հայրենասիրութիւնն Է Մեր Ազգի 

Յաղթանակի  Գրաւականը

ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՏՈՅԵԱՆ-ՏԱՐԱԳՃԵԱՆ

«Դարը մեզ մուրհակ է տալիս,
Բայց այդ փակ մուրհակի հատուցումը

Սերունդնե՜րն են ճշդում ապագայ...
Եւ... շատե՜րն են սնանկ հռչակւում...»

(Ե.Չարենց)                      

Հայրենասիրութիւնը մարդկային բարոյական 
յատկութիւններու մեծագոյն առաքինութիւնն է։ Այս 
նուիրական զգացումը կը զարգանայ ժողովուրդ-
ներու ինքնագիտակցութեան բարձրացման եւ 
արժանապատուութեան զգացումին հետ՝ բնազդ-
ական եւ իմացական զգացումներու գիտակից 
միացումով։

Եթէ մեր ժողովուրդը պատմութեան ընթացքին 
ստացած է միայն ողբերգական հարուածներ եւ 
անկարող էր հարուածել, պատճառը այն էր, որ չէր 
իւրացուցած իր ազգին ցեղային յատկութիւնները, 
չէր ապրեր հայօրէն։

Ցեղը դիմագծօրէն այն ազգային տիպարն է, 
որով ժողովուրդները կը տարբերին իրարմէ։  Ցե-
ղային ազդակի նշանակութիւնը ճակատագրական 
է ժողովուրդի մը ազգային ամբողջացման, 
պետականացման եւ վերածնունդին համար։

Հայրենիքները կ'ապրին ու կը զարգանան 
ազգի զաւակներուն հայրենասիրութեամբ։ Եւ կը 
կործանին, երբ այդ հայրենասիրութիւնը կը պակսի 
ժողովուրդին մէջ։

Հայաստան չի նշանակեր երկիր եւ ժողովուրդ 
միայն, այլ կայ երրորդ ազդակ մը՝ ոգեղէն ուժը, որ 
կը սնուցանէ, կ'ապրեցնէ ու կը զօրացնէ 
Հայաստանը, նոյնիսկ Հայաստանէն դուրս։ Այդ 
ուժն է, որ հայուն մէջ կը կերտէ հայրենասիրութիւնը։

Հայրենասիրութիւնը կը բխի ազգին ներուժէն, 
իր ցեղային յատկութիւններէն։ Այդ ուժականութիւնն 
է, որ միաբան ու աննուաճ կը պահէ ժողովուրդին 
կամքը։

Հայրենասիրութիւնն է ժողովուրդի յաղթանա-
կին գրաւականը։ Եւ երաշխիքն է ազգի մը վերելքին 
ու բարօրութեան։

Ազգ մը կրնայ ժամանակ մը պարտուիլ, երբ 

զինք բնութագրող յատկութիւնները խաթարուին։ 
Բայց իր ցեղային ուժականութիւնը պարտուո-
ղականութիւն չի գիտեր։

Ազգը կը պարտուի, երբ չի գիտակցիր, որ միայն 
ու միայն միացեալ ճակատով իր պայքարը զինք 
պիտի տանի դէպի ազգային իտէալներու իրակա-
նացումը։

Ոչինչ այնքան չի տկարացներ ժողովուրդին 
պայքարի ոգին, որքան այն վնասաբեր մոլորանքը, 
երբ ազգին ճակատագիրը տնօրինողը ժողո-
վուրդին սեփական ճիգերը չեն, այլ արտաքին 
ուժերը։

Երբ այդ ուժերը իրենց դիւանագիտական ու 
քաղաքական կարելիութիւնները կ'օգտագործեն՝ 
օգտուելով ազգին ներքին տկարութիւններէն, 
երկրին մէջ ծայր առած հակամարտութիւններէն։ 

Եւ այդ պայմաններուն մէջ պարտադրօրէն 
դրսեւորուող նկրտումներն ու յաւակնումները, դա-
ւանանքի ու գաղափարի իրենց տեսքով, դա-
ժանութեամբ կը տնօրինեն ժողովուրդին բախտն 
ու ճակատագիրը։

Ահա թէ ինչու մեր պատմական ճակատագիրը 
եղած է ողբերագական, մեր պատմութիւնը՝ կո-
րուստներու պատմութիւն։ Եւ եղած է ողբ՝ կոր-
ծանուած հայրենիքի աւերակներուն վրայ։

Բայց լացն ու ողբը, որով այնքան լեցուն է մեր 
պատմագրութիւնն ու գրականութիւնը, մեր ազ-
գային գիծը չէ։ Այդ կու գար դարերով պարտա-
դըրուած իրավիճակէն։

Մեր ժողովուրդը կենսասէր է, կենսունակ, 
անվհատ ու աննկուն։ Այլապէս ինչպէ՜ս կրնար 
դիմանալ դարերու արհաւիրքին ու յարատեւել 
մինչեւ այսօր։
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Այդ կը նշանակէ՝ պէտք է հասկնալ մեր 
ժողովուրդի պատմութեան իմաստն ու խորհուրդը։ 
Այս օրերուն, աւելի քան երբեք անհրաժեշտ է 
խոհեմ իրատեսութիւն, հեռատեսութիւն  եւ  ողջա-
խոհութիւն ցուցաբերել հայ կեանքի իրադարձու-
թիւններուն նկատմամբ։ Մեր ազգային կենսական 
հարցերը լուծելու համար քաջութիւնը ունենանք 
չընել այն՝ մի քանի ծափեր ապահովելու համար, 
որ կրնայ վնասել մեր երկրին ու ժողովուրդին։

Այս կը պահանջէ ճշմարիտ հայրենասիրութիւնը։ 
Քիչ է, չի բաւեր ըլլալ հայրենասէր, նոյնիսկ անկեղծ 
ու անբասիր հայրենասէր, որ կրնայ սխալիլ 
զգացականութեամբ եւ ամենայն ազնուութեամբ։ 
Այլ պէտք է ըլլալ խելացի եւ շրջահայեաց հայրե-
նասէր։

Իսկ այդպիսի հայրենասիրութիւնը չի կրնար 
չըմբռնել այն իրողութիւնը, որ հայրենասիրութիւնը 
նախ եւ առաջ գործ է եւ զոհաբերում։ Ազգային 
ոգիի տարերքն է, որ յոյս եւ հաւատք կը ներշնչէ 
հայ հոգիներուն։

Ոչ ոք կրնայ հաւաստիացնել, որ վաղը աշխարհի 
վրայ վերստին պիտի չյայտնուի պատերազմի 
արիւնարբու ճիւաղը։ Հայրենասիրութիւնը պիտի 
ըլլայ մեր յաղթանակին գրաւականը։  

Այն հայրենասիրութիւնը, որ հեռու է անհան-
դուրժողականութենէն եւ այլամերժութենէն, որուն 
դաւանանքն է հայն ու Հայաստանը։

Երբ կը մտաբերենք ու կը համեմատենք մեր 
անցեալի տխուր իրողութիւններն ու իրադարձու-
թիւնները, կը տեսնենք այն անբուժիչ ախտը,  որով 
մինչեւ այսօր կը սնանի մեր ընկերային կեանքը եւ 
թէ ինչ աւեր գործած է անհանդուրժողականութեան 
ոգին հայ կեանքէն ներս։   

 Այս առումով, բաւական է վկայակոչել ազգային 
ցաւերով ապրող, երկրի կործանման ողբերգական 
իրադարձութիւններու ժամանակակից, հայ ժողո-
վուրդի ողբերգուն դարձած մեծն Թումանեանը.

«Խորապէս ցաւելով պէտք է խոստովանինք, որ 
մեր ժողովրդի մէջ սաստիկ  զարգացած է վրէժ-
խընդրութեան զգացումը եւ մեր մարդը վրէժ 
առնելու համար կանգ չի առնում ոչ մի միջոցի 
առջեւ։ Եւ աւելի եւս զզուելին այն է, որ նա սիրում է 
վրէժը լուծել ու հարուածը տալ ուրիշի ձեռքով՝ ինքը 
միշտ մութի մէջ։ Այս յատկութիւնը շատ ոճիրների 
պատճառ դարձաւ»:

Եթէ կարենանք աննախապաշար մօտեցում 
ցուցաբերել սրբագրելու մեր կեանքի ոչ վաղ 
անցեալի թոյլ տրուած կամ պարտադրուած 
սխալներն ու թերացումները, ապա այդ սխալները 
պէտք է մեզ պարտաւորեցնեն ընդունիլ եւ ուղղել 

մեր թերացումները, զգաստ եւ անզիջող ըլլալ մեր 
շուրջը եղած վատի ու կեղծիքի նկատմամբ։

Այսօր նոր Հայաստանի ներշնչանքի աղբիւրը 
որեւէ խմբակցութիւն չէ, այլ մարդկային ընկերա-
բանական ըմբռնումներով  ծաւալուած ժողովրդա-
կան շարժում է։ Որովհետեւ կարելի չէ, որ 
ժողովուրդ մը ապրի առանց սեփական իրաւունքի, 
մարդկային արժէքի ու արժանիքի գիտակցութեան։ 
Չի կրնար յարատեւել առանց ազգային ներքին 
հպարտութեան, առանց իր սեփական կեանքը 
ունենալու։ 

Հայրենասիրութեան կայծերով միայն կարելի է 
վերականգնել մեր ժողովուրդին համերաշխութեան 
ու միասնութեան ոգին, որպէսզի հայ պատա-
նեկութիւնն ու երիտասարդութիւնը  դաստիարակ-
ւին  հայութեան ազնիւ սկզբունքներով ու վեհ իտ-
էալներով, որպէսզի գործեն համերաշխութեան 
լայնախոհ ոգիով։

Եկէ՛ք, ատելութեամբ չլեցուինք իրարու հանդէպ 
պաշտպանելով ճշմարիտը, պաշտպանելով մեր 
հայրենիքին պատիւը։ Այլ հաւատանք, որ ճշմար-
տութիւնը հաւատք է ու ճակատագիր։

Ահաւասիկ հայոց թարմաշունչ հայրենասիրու-
թիւնն է, որ այսօր պատրաստ է ապրեցնելու եւ 
զօրացնելու Հայաստանը։ Ինչո՞ւ յոյսով ու հաւատ-
քով չմօտենանք իրողութիւններուն։

Հայաստան, որ հաւատք ունի իր սեփական 
ուժերուն հանդէպ, քաջ գիտակցութիւնը ունի, որ 
իշխանութիւններ, իշխանաւորներ, մեծ ու փոքր 
արկածախնդիրները անցողիկ են, կու գան ու 
կ'երթան, բայց կը մնայ այն ինչ կորսնցուցած էինք 
դարերէ ի վեր. մեր ինքնիշխանութիւնը՝ մեր նաւին 
ղեկը, զոր չէինք կրցած պահել մեր ձեռքերուն մէջ։

Մեզի պէտք է նոր հայը, որ կրնայ դիմանալ 
մերօրեայ քաղաքական աշխարհին։ Այն հայը, որ 
լեցուած է ու կը սնանի անսահման յոյսերով ու  հայ 
աշխարհի խորհրդանիշ Արարատին  պէս անխախտ 
հաւատքով։

Ան, որ արհամարհելով մահը յանդգնութեամբ 
կը նետուի դիւցազնական խոյանքներու մէջ՝ պաշտ-
պանելու իր հայրենի հողը, յանուն ճշմարտութեան 
պահանջելու հայ ժողովուրդին արդար իրաւունք-
ները։ Այն խրոխտ ու անվեհեր հայրենասէրը, որ 
պատրաստ է ի լուր  աշխարհին աւետելու հայ 
ժողովուրդին  յաղթական երթը։ 

 «Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ յաղթական 
Դէպի դարեր՜ը  նորից՝ դէպի  վառուո՜ղ ապա-

գան»: -Ե.Չ.
Հալէպ
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Դիմաւորենք Նոր Տարին` 2019ն

ԶԱՐՄԻՆԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ 
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Սեպտեմբերին վերամուտի խանդավառութիւնը 
եթէ միայն դպրոցականներուն է յատուկ, Դեկտեմ-
բերը կու գայ ամբողջ աշխարհը խանդավառելու 
ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ մը բերելիք անակնկալներովը: 
Մեծ ու պզտիկ անխտիր շունչ պահած կը սպասեն 
վառ յոյսերով եւ գալիքի ակնկալութիւններով, թէ 
ինչե՜՜ր վերապահած կրնայ ըլլալ Նոր տարին մեր 
անհատական եւ հաւաքական կեանքին համար: 

Վահագն Դաւթեանին` Նոր տարուան առթիւ 
գրածին պէս.

«Ամէն, ամէն ինչի մէջ նո՛րն ենք սիրում մենք 
կեանքում,

Նա մեզ թռիչք է տալիս, թեւ է տալիս ճախ-
րանքում»:

Այո՛, որքան որ նորին ճախրանքով խանդավառ-
ւինք, միաժամանակ բոլորս ալ պահ մը կարծես 
կանգ կ’առնենք` վերյիշելու, թէ անցեալ Յունուարէն 
սկսեալ ինչեր-ինչե՜ր պատահեցան, եկան ու ան-
ցան մեր առօրեայէն` մեզ յուզելով, խանդավառելով 
եւ մասամբ ալ... մոռնալով պատահածները: 

Քանի որ ապագան գուշակելու կարողութիւն 
չունինք, եկէ՛ք, փորձենք վերյիշել, թէ ինչեր եկան 
ու անցան, պատահեցան անցնող տարուան ըն-
թացքին: 

Գիտական աշխարհը Յունուարին բաւական 
խօսեցաւ Չինաստանի գիտնականներուն կատա-
րած գործը կապիկի բջիջներուն կրկնօրինակը 
ստեղծելով եւ զանոնք անուանելով Ժոնկ-Ժոնկ եւ 
Հուա-Հուա:

Յունիսին Էնթընի Պուրտէյնին կորուստը, երբ 
մենք` հայերս, խանդավառութեան գագաթնակէտին 
էինք իր նկարահանած Հայաստանով աշխարհին 
ծանoթացնելու հայն ու իր հայրենիքը, այո՛, Anthony 
Bourdain-ը անձնասպան եղաւ անյայտ պատճառ-
ներով: 

Ականջալուր կ’ըլլանք, խորապէս կը ցաւինք 
դպրոցներու մէջ կամ այլուր կատարուած հրացա-
նաձգութիւններուն, կատարուող վայրագութիւն-
ներուն պատճառով կամ օդանաւի արկածներէն 
ամէն տարիքի մարդկային կորուստներուն:  

Կը վերյիշենք մարդկային կորուստներն ու 
անմեղ զոհերը քիչ մը ամէնուրեք` Դեկտ. 7, 1941 

Pear Harbor-ի ռմբակոծումէն  եւ 7 Դեկտ. 1988-ի 
Սպիտակի երկրաշարժէն բնութեան կատարած 
արհաւիրքները, որոնք անհամար անմեղ զոհեր 
խլեցին: 

Ուրախ ենք, որ Հայաստանի եւ հայերուն մշա-
կոյթը լուսարձակի տակ առնող որակաւոր ցուցա-
հանդէս մը Նիւ Եորքի նշանաւոր Մեթրոփոլիթէն 
թանգարանին մէջ կը շարունակուի Սեպտեմբերէն 
սկսեալ մինչեւ 2019-ի Յունուարի սկիզբը: Որակա-
ւոր ցուցահանդէս մը արդարեւ, ոչ միայն օտար-
ներուն ցոյց տալու բարձրորակ հայ մշակոյթը, 
այլեւ բոլոր անոնց, որ տակաւին դոյզն կասկածը 
ունին այս ուղղութեամբ:

Մեր համայնքէն ներս տօնախմբութիւններու 
շարքին յիշենք Ս. Վարդան մայր տաճարի յիսնամ-
եակը, Սրբոց Նահատակաց եկեղեցւոյ վաթսունամ-
եակը, Հայաստանի Առաջին հանրապետութեան 
եւ Սարդարապատի Ճակատամարտին դարադար-
ձը, նորանշանակ առաջնորդները ու մանաւանդ 
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թաւշեայ «դուխով» յեղափոխութիւնը:
Մեր ժողովուրդը մեծ յուզումով յուղարկաւորեց 

երկրային կեանքէն հեռացող համաշխարհային 
ճանաչում վայելած երկու հսկաներ` յանձինս Շառլ 
Ազնաւուրի (Ֆրանսա), Արա Կիւլէրի (Պոլիս), նաեւ 
յայտնի թատերագիր Արա Արծրունիի (Պէյրութ): 
Այս երեքին միացան նաեւ հայրենիքի` Արցախի 
պաշտպան հերոսներէն Արայիկ Խանդոյեանը 
(Երեւան) եւ մեր ծուխէն բարերար բժիշկ Յովհան-
նէս Օյունճեանը:   

Տերեւաթափ ըլլար կարծէք: Իրենց կատարած 
գործերով անմահութեան պանթէոնին անցած 
անուններ են հիմա բոլորն ալ, որոնք երկար պիտի 
յիշուին իրենց կատարած գործերով:

Նոր տարուան սեմին, երբ նուէրներ ստանալու 
համար անհամբերութեամբ կը սպասենք ԿԱՂԱՆԴ 
ՊԱՊԱՅԻՆ, կ’արժէ յիշել երկու գեղեցիկ նմոյշներ 
մեր գրականութենէն, մին՝ Մուշեղ Իշխանէն,  միւսը 
դոկտ. Գէորգ Խրլոպեանէն

ՆԱՄԱԿ ԿԱՂԱՆԴ ՊԱՊԱՅԻՆ
Մուշեղ Իշխան

Կաղանդ Պապա, 
Հայրս կ’ըսէ՝ Մասիսն է լոկ մեծ ընծան,
Որ դո՛ւն կրնաս օր մը բերել Հայ տղոց,
Որուն մէջ կայ ամէն բան- Աստղ ու լուսին ոսկեզօծ,
Կրակ ու բոց,  հսկայ շուներ պահապան,
Շղթայակապ հին քաջեր եւ հրեղէն նժոյգներ. . 

. 
Կաղանդ Պապիկ, ես ա՛յդ ՄԱՍԻՍԸ կ’ուզեմ,
Դիր անիւներ ոտքին տակ ու համարձակ քշէ՛ 

մեր տունը շիտակ,

Բ՛եր ինձ նուէրն այդ վսեմ:
Օ՜՜, մի՛ վախնա՛ր, չեմ կոտրեր,
Զայն կը պահեմ սրտիս դէմ՝ իբրեւ բարի հրեշտակ
Եւ գահակալ իբրեւ հզօր բռնատէր: 

Իսկ դոկտ. Գէորգ Խրլոպեանի գեղեցիկ մաղ-
թանքները ուղղուած են բոլոր հայերուն- 

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔՍ ՀԱՅՈՒՆ  
Դոկտ. Գէորգ Խրլոպեան

Թող ձեր ուղիները երկնային լոյսով փայլին,
Ձեր կեանքը Տիրոջմով օրհնուած ըլլայ,
Միտքը՝ Աստուծոյ խօսքով հարստացած
Եւ սիրտը՝ Քրիստոսի արիւնով մաքրուած:
Թող ձեր ճանապարհները միշտ կանաչ ըլլան,
Ձեր երկինքները՝ կապոյտ,
Երազները իրականացած տեսնէք,
Եւ լրիւ վայելէք սիրելու եւ սիրուելու օրհնութիւնը:
Թող ձեր տան ծխնելոյզէն միշտ ծուխ բարձ-

րանայ,
Ձեր ալիւրի տոպրակին մէջ միշտ թթխմոր ըլլայ,
Ձեր տան օրօրոցէն միշտ մանուկի ձայն լսուի,
Ձեր գերդաստանին ջահելն ու ահելը միշտ 

միասին ըլլան,
Զի ահելը ցեղին օրհնութիւնն է, իսկ ջահելը` յոյսն 

ու ապագան:

Թող 2019 տարին դառնայ անվիշտ եւ անկորուստ 
բարի տարի մեր բոլորին համար:  ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ 
ՆՈՐ ՏԱՐԻ ՁԵՐ ԲՈԼՈՐԻՆ:

Նիւ Եորք



Հայութեան Հրամցուած Լաւագոյն Նուէրը
Փոլ Այանեան Փափաքած է,
որ «Խնդանք-Խնդացնենք»

Որո՞ւ ծանօթ չէ Փոլ Այանեան անունը: Լիբանա-
նահայ նշանաւոր գործարար եւ բարերար ազգա-
յին դէմք:

Իր բազմազբաղ առօրեային մէջ Պրն. Այանեան 
գեղեցիկ նախաձեռնութիւնը ունեցած է ուրախու-
թիւն եւ ժպիտ պատճառող ծիծաղի գողտրիկ 
գրքոյկ մը նուիրէ հայութեան:

Կը շնորհաւորենք զինք եւ շնորհակալութիւն 
այս գնահատելի աշխատասիրութեան համար:

Ընթերցէ՛ք եւ տարածեցէ՛ք «Խնդանք-Խնդացնենք»ը: 
Մռայլ օրերու բոլորին լաւագոյն ընկերակիցը:
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Դէպի Ո՞ւր
Հայաստան Նոր Արշալոյսի Սեմին

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Վարչապետ դարձած լրագրող Նիկոլ Փաշին-
եան իր ուսերուն վրայ կը կրէ ծանր պատասխա-
նատուութիւն:

Հայրենի մեր ժողովուրդը Նոր տարին կը 
դիմաւորէ մեծ յոյսերով: Բարգաւաճ Հայաստանի 
մը հեռանկարները իրագործելի կը թուին եւ մօտիկ 
անցեալի դժուար օրերը մոռացութեան մատնուած 
են: Մէկ միտք, մէկ հոգի հայրենի մեր ժողովուրդը 
զօրաշարժի մէջ կը գտնուի՝ բարելաւելու կենսա-
մարդակը ժողովուրդի բոլոր խաւերուն: Վարչա-
պետ Փաշինեան ներշնչած է հայ ժողովուրդը 
յաղթական արշաւի:

Դէպի յուսալի ապագայի այս երթը անշուշտ 
պիտի ըլլայ դժուար, լեցուն անորոշութիւններով եւ 
բախելով որոշ տարրերու ընդդիմութեան:

Անվերապահ խանդավառութեամբ կ'ողջունենք 
մայր հայրենիքի մէջ ապրիլեան ժողովրդային 
ընդվզումի բերած նկատառելի փոփոխութիւնները:

Հայրենի ժողովուրդը անհանդուրժելի անար-
դարութիւններու բեռին տակ տոկաց՝ առանց կոր-
սընցնելու հաւատքը նոր արշալոյսի մը ծագումին:

Սերժ Սարգսեանի իշխանութեան տապալումը 
համատարած լաւատեսութեան մթնոլորտ մը ստեղ-
ծեց: Յատկապէս հայրենի երիտասարդութիւնը, 
բախտորոշ դեր խաղալով նեխած վարչակարգի 
հեռացման մէջ, այսօր աւիւնով կը հետապնդէ 
ապագայ կերտելու, նոր նուաճումներ իրականա-
ցընելու աշխատանքը: Եթէ հայրենի մեր հողը 
զրկուած է բնական հարստութենէ, սակայն հայ-
րենի մեր զարգացած, յառաջադէմ եւ նպատա-
կասլաց երիտասարդութիւնն է գրաւականը մեր 
երկրին բարգաւաճման:

Դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին տեղի ունեցած 
Ազգային ժողովի ընտրութիւնները օրինականա-
ցուցին Փաշինեանի գլխաւորած քաղաքական 
շարժումէն բխած մարմինները: Փաշինեան՝ իբրեւ 
առաջնորդը ապրիլեան շարժումին, արժանաւո-
րապէս երկիրը կառավարելու իրաւունքը շահած է: 
Սակայն երբեք ստորադասելու չէ իր առջեւ 
ծառացող մարտահրաւէրները:

Պատմութեան մէջ յաճախակի երեւոյթ մը եղած 

է, որ երբ ժողովուրդին վստահութիւնը կորսնցու-
ցած, բռնամիջոցներու հաւատացող վարչակարգ 
մը իր անփառունակ վախճանին կը հասնի, զայն 
փոխարինողը նախկին իշխանութեան պարագլուխ-
ներուն դէմ խաչակրութեան պայքար կը մղէ:

Հեռուէն դիտելով՝ Փաշինեանն ու իր անմի-
ջական գործակիցները ցարդ այդ մոլուցքէն հեռու 
մնացած են մասամբ:

Սկզբնական շրջանի խարխափումներէն սթա-
փած ըլլալ կը թուի Փաշինեան, մասնաւորաբար 
արտաքին քաղաքականութեան բնագաւառէն 
ներս: Ան փորձեց Սարգսեանի, Քոչարեանի վար-
չակարգերուն բացայայտ ռուսամէտ քաղաքա-
կանութիւնը նժարի վրայ դնել:

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներն ու Եւ-
րոպական Միութիւնը զինք մեծապէս հրապուրե-
ցին: Հայաստանի կաղացող տնտեսութիւնը եւ 
զայն վերաշխուժացնելու առաջադրանքը անկաս-
կած զինք մղեցին դէպի արեւմուտք թեքումի: 
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Սակայն արեւմուտքն ու իր քաղաքական-տնտե-
սական-զինուորական կառոյցները որքանո՞վ պի-
տի երաշխաւորեն մեր եւ Արցախի սահմանները:

Փաշինեանի սրբազան առաքելութիւնն է հա-
մերաշխ եւ գործակցութեան ոգիով ձեռք մեկնել 
նախկին իշխանութեան առաքինի տարրերուն՝ 
վերականգնելու մեր հայրենի տնտեսութիւնը:

Բնական երեւոյթ մըն է «հին պահակներուն» եւ 
անոնց մանկլաւիկներուն ընդդիմութիւնը Փաշին-
եանի ծրագրած բարենորոգումներուն, ըլլայ օրէնս-
դըրական բնագաւառէն, ըլլայ պետական հաստա-
տութիւններու շարքերէն ներս: Սակայն վարչապետին 
կը մնայ հայրենի հասարակութենէն ներս խրա-
մատներ չյառաջացնելու պատասխանատուութիւնը:

Ճիշդ է, որ Փաշինեանի ժողովրդականութիւնը 
նախանձելի բարձունքի վրայ կը սաւառնի եւ 
Ազգային ժողովի ընտրութիւններուն իր գլխաւորած 
դաշինքի արձանագրած տպաւորիչ յաջողութիւնը 
կ'արտայայտէ ժողովուրդին ունեցած վստահու-
թիւնը իրեն հանդէպ:

Սակայն նախընտրական արշաւի խոստումները 
բոլորովին տարբեր են երկիր կառավարելու գոր-
ծելակերպէն:

Վերջերս վարչապետը այցելեց Կիւմրի՝ արժա-
նանալով աննախընթաց ջերմ ընդունելութեան: 
Ան, ցաւ յայտնելով վերաշինութեան դանդաղ 
աշխատանքներուն կապակցութեամբ, հրապարա-
կաւ խոստացաւ կրկնապատկել պետութեան ճի-
գերը, ներառեալ երկրաշարժի գօտին վերականգ-
նելու նախկին տասնամեակներու տարտամ ճիգերը:

Այո, հայրենի մեր սիրելի հայրենակցիները 
ծարաւ են յուսադրիչ խոստումներու: Ցանկութիւնը 
ունին տեսնելու պետութիւնը գլխաւորող անձնա-
ւորութեան մը, որուն նշանակէտն է կերտել բար-
գաւաճ երկիր մը, բարելաւել քաղաքացիներուն 
կեանքի մակարդակը, ինչպէս նաեւ ներգրաւել մեր 
երիտասարդ եւ զարգացած տարրը, ինչպէս պե-
տական կառոյցներէն ներս, այնպէս ալ անհա-
տական ձեռնարկութիւններու մէջ:

Նիւ Եորք 
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Նորանոր

ՃԵՆԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ-ԲԱՐՍԵՂԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Նոր տարի, նոր Հայաստան

Նոյն մեր հին ու պապենական հազարամեայ 
հայրենիքի մէկ փոքր տարածքին վրայ եւ դեռ հին 
կարգավիճակով երկուքի բաժնուած՝ Հայաստան 
եւ Արցախ, որ անհամբեր կը սպասէ նոր միաս-
նական միաւոր մը դառնալու՝ արժանապատուօրէն 
կոչուելով Հայաստանի Հանրապետութիւն: 

Նոր տարի, նոր խորհրդարան
Լուծելու համար հին խնդիրներ, օրէնսդրական 

թնճուկներ, որոնք ծանրօրէն կը խոչընդոտեն նոր 
Հայաստանի յառաջընթացն ու վերելքը՝ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան քաղաքացիին արժա-
նապատիւ կեանք վայելելու հնարաւորութիւններ 
ստեղծելով, որպէսզի ան չբաւարարուի միայն իր 
հի՜ն անցեալը գովերգելով, այլեւ նոր ու արդիական 
կեանք մը ապրելով հպարտանայ:

Նոր տարի, նոր վարչապետ
Մաքրելու համար հին ու ամօթալի բորբոս մը, 

որ կոռուպցիա անուան տակ կը քայքայէ հասարա-
կութիւնն ու կը հայաթափէ հայրենիքը եւ սփիւռքի 
մէջ սպասող հայուն վերադարձը կը խոչընդոտէ:

Նոր տարի, նոր կառավարութիւն
Միաւորելով նոր երիտասարդ դէմքերու եռանդն 

ու մաքրութիւնը, հին ու ազնիւ դէմքերու արհես-
տավարժութիւնն ու փորձառութիւնը՝ երկրի զար-
թօնքը պիտի ապահովէ աննախադէպ յաջողու-
թեամբ՝ որպէս տրամաբանական շարունակութիւն  
համաշխարհայնօրէն բոլորի ուշադրութեան կի-
զակէտին յայտնուած թաւշեայ յեղափոխութեան:  

Նոր տարի, նոր տօնածառ
Երեւանի հին ու շքեղ հրապարակին վրայ, որուն 

տակ նոր փաթեթներով ազգովի կը սպասենք մեր 
հին, շատ-շատ հին, սակայն երբեք չհինցող նուէր-
ներուն, որոնք կը կոչուին՝ խաղաղութիւն, յառաջ-
ընթաց եւ հայ ժողովուրդին վայել, արժանապատիւ 
կեանք հայրենիքի մէջ...

Երեւան
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Սիրենք Զիրար Ու Ապրինք Խաղաղութեամբ  

ԿՐԵԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Միլիոնաւոր մարդիկ Նոր տարուան օրերուն 
կ’ըլլան ընտանիքի եւ ընկերներու հետ՝ ամրա-
պÁնդելով իրենց միջեւ եղած կապերը։ Շատերն ալ 
այդ օրերուն կը խորհրդածեն Յիսուս Քրիստոսի 
ծննդեան եւ մարդկութիւնը փրկելու մէջ իր ունեցած 
դերի մասին։ 

Դժբախտաբար ամէն տեղ եւ միշտ չէ, որ 
մարդիկ, նամանաւանդ երիտասարդութիւնը ճիշդ 
հասկցած է Ս. ծննդեան խորհուրդը: 

Շատ մը պարագաներու Սուրբ ծնունդը ամբող-
ջութեամբ դարձած է տօնական աշխարհիկ իրա-
դարձութիւն՝ պաշտօնապէս զրկուած ըլլալով որեւէ 
կրօնական իմաստէ։ Նոր տարուան ծառը կը 
զարդարուէր ոչ թէ կրօնական, այլ աշխարհիկ 
իմաստ արտայայտող զարդերով:

Տարուէ-տարի այդ տօնը աւելի ու աւելի կը 
դառնայ եկամուտի աղբիւր։ Այո, ինչպէս եւ նա-
մանաւանդ Արեւմուտքի մէջ է, ապրանք արտադ-
րողները, մեծածախ եւ մանրածախ առեւտրական-
ները Սուրբ ծննդեան շնորհիւ դրամ վաստակելու 
լաւ հնարաւորութիւն ստացան։ Այսօր Սուրբ 
ծննդեան զարդերը աչքի կը զարնեն ցուցափեղկերու 
վրայ։ Խանութներէն նոյնիսկ Հայաստանի եւ Մեր-
ձաւոր Արեւելքի մեր աւանդական սփիւռքներու մէջ 
կը լսուին արեւմտեան ոճի Սուրբ ծննդեան երգեր, 
որոնք ոչ միշտ մեր աւանդապաշտ մշակոյթին մաս 
կազմած են։ 

Ի տես այս երեւոյթին` նոյնիսկ անոնք, որոնք 
որեւէ վատ բան չեն տեսներ նման ակներեւ առեւ-
տÁրականացման մէջ, հաւանական է, որ անհան-
գÁստանան տօնի հետ կապուած ուրիշ հանգա-
մանքով՝ ալքոհոլի չարաշահմամբ, ինչը բազմաթիւ 
բացասական հետեւանքներ կ’ունենայ։ Նոր տար-
ւան օրերուն կտրուկ կ’աճի ալքոհոլի հետ կապուած 
մահացութիւններու թիւը։ 

Սիրելի՜ բարեկամներ, սիրելի սրտակիցներ, 
եկէք, այս առիթով քանի մը վայրկեան այսօր խոր-
հÁրդածենք: Երբ այս աշխարհին վրայ այս տօներու 
առիթով մարդիկ կ՚երգեն սիրոյ  եւ խաղաղութեան 
երգեր ու կը մաղթեն ու կը ձգտին երջանկութեան,  
ինչո՞ւ ուրեմն զիրար չեն սիրեր: Ինչո՞ւ աշխարհի 
երեսին տակաւին կան պատերազմներ: Մինչ 
երջանկութիւն կ՚ուզեն, ինչո՞ւ դժբախտութիւններու 
առիթ կու տան: Լայնախոհութիւն եւ հանդուրժողա-
կանութիւն քարոզողներ, մոլեռանդութեան գերին 
դարձած, ինչո՞ւ զիրար կ՚ատեն:

Եկէք, այս առիթով այսօր Ս. ծննդեան խոր-
հուրդը իրապէս արժեւորենք: Սիրենք զիրար ու 
ապրինք խաղաղութեամբ:  

Շնորհաւոր Նոր տարի եւ Սուրբ ծնունդ։
Բնագիրը՝ անգլերէն

Պէյրութ
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ԶԱՒԷՆ ՂԱՐԻՊԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Պատմութեան Համար
ՀԲԸՄ -  ՀԵԸ Ալեք Մանուկեան Երիտասարդական 

Կեդրոնի Փառաշուք Ծննդոցը Եւ Անփառունակ Շիջումը

Մաս Առաջին
1971-1988
Թուական 1971 Ապրիլ 9-18. Սրբ. Զատկուայ 

շաբաթ:
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միու-

թեան ցկեանս նախագահ Ալեք Մանուկեան եւ իր 
տիկինը՝ Մարի Մանուկեանը, Ուրբաթ, 9 Ապրիլ 
երեկոյեան ժամը 18ին MEA օդանաւով կը հասնին 
Պէյրութ՝ բացումը կատարելու Ալեք Մանուկեան 
երիտասարդական կեդրոնի մարզա-մշակութային 
շէնքին: 

Պէյրութ միջազգային օդակայանը հազարէ 
աւելի դիմաւորողներ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ կեդրոնական 
մարմիններու անդամներ, պետական պատասխա-
նատուներ, նախարարներ, երեսփոխաններ, ՀԵԸ-ի 
փողերախումբը, սկաուտներ, ՀԲԸՄ-ի վարժարան-
ներու աշակերտները,  «Բարի Եկաք»ի պաստառ-
ներ: Ամբողջ օդակայանը տօնի մէջ է. մարդիկ կը 
հարցնեն, թէ ո՞վ է եկողը. օդակայանի մէջ ընդու-
նելութիւններ, ապա ինքնաշարժերու շարասիւն 
դէպի Ֆենիսիա պանդոկ, ուր կայք պիտի հաստա-
տէին հիւրերը:

Շաբաթ, 10 Ապրիլ. այցելութիւն հայ երեք 
համայնքներու պետերուն եւ մամլոյ ասուլիս:

Կիրակի, 11 Ապրիլ. երեկոյեան ժամը 4-ին 
բացումը ՀԲԸՄ Ալեք Մանուկեան երիտասարդական 
կեդրոնի (Զարիֆ Ուաթուաթ) ներկայութեամբ  
Պէյրութի կուսակալ Շաֆիք Ուազզանի ու բազ-
մութիւ պատուարժան հիւրերու՝ պետական եւ հա-
սարակական:

Գիշերը Ֆենիսիա պանդոկի մէջ ճաշկերոյթ-
պարահանդէս:

Երկուշաբթի 12 Ապրիլ. ՀԲԸՄ-ՀԵԸ նաւասարդ-
եան խաղերու բացում յետմիջօրէի ժամը 1ին 
Պէյրութի մարզական աւանին մէջ: Ներկայութիւն 
20,000 հոգի: Երեկոյեան Ալեք Մանուկեան կեդ-
րոնի մէջ խրախճանք ՀԲԸՄ-ի  65 եւ ՀԵԸ-ի 40- 
ամեակներուն առիթով:

Երեքշաբթի 13 Ապրիլ. այցելութիւն Զահլէի ՀԲԸՄ-

ՀԵԸ-ի կեդրոն: Երեկոյեան ժամը 8ին Լիբանանի 
Հանրապետութեան նախագահ Սլէյման Ֆրանժիէի 
հրաւէրով ընթրիք Պաապտայի պալատին մէջ:

Չորեքշաբթի, 14 Ապրիլ. թատերական երեկոյ, 
«12 Զայրացած Մարդիկ»: Բեմադրիչ՝ Պերճ Ֆա-
զÁլեան, Գալուստ Կիւլպենկեան սրահ:

Հինգշաբթի, 15 Ապրիլ. Տօնակատարութիւն 
ՀԲԸՄ 65 եւ ՀԵԸ 40 ամեակներու առիթով ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
պալատին  մէջ գեղարուեստական յայտագիր եւ 
շքանշանի տուչութիւն կրթ. նախարարին կողմէ 
Ալեք Մանուկեանին:

Ուրբաթ, 16 Ապրիլ. «Զուարթնոց» օփերա Տիգ-
րան Չուխաճեանի, 

Քազինօ Տիւ Լիպանի մէջ բեմադրիչ Գրիգոր 
Սաթամեան:

Շաբաթ, 17 Ապրիլ. Աշակերտական նկարչական 
ցուցահանդէս ՀԲԸՄի Դարուհի Յակոբեան Վար-
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ժարանի սրահին մէջ: Շաբաթ երեկոյեան ճաշկե-
րոյթ պարահանդէս:

Կիրակի, 18 Ապրիլ. տէր եւ տիկին Ալեք Մա-
նուկեաններ հրաժեշտ կու տան Լիբանանին ու կը 
մեկնին Կիպրոս:

Ինչպէս նախապէս յիշած էի, Ալեք Մանուկեան 
երիտասարդական կեդրոնի բացումը տեղի ունե-
ցած էր 11 Ապրիլ 1971-ին՝ ձեռամբ ՀԲԸՄ-ի ցկեանս 
նախագահ եւ բարերար Ալեք Մանուկեանի: Բաց 
որո՞ւ միտքէն կ'անցնէր, որ միայն չորս տարի ետք 
պիտի բռնկէր Լիբանանի քաղաքացիական պա-
տերազմը, որ քար ու քանդ պիտի ընէր ամբողջ 
երկիրը՝ հետը տանելով չորն ու թացը:

Ա. Մ. կեդրոնի հիմնադրութեան առաջին տարի-
ներուն հոն փոխադրուեցան ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի 
կեդրոնական մարմիններու գրասենեակները: Հոն 
եղաւ նաեւ սկաուտական շարժումի, պարախումբի, 
թատրոնի կեդրոնները:

Ալեք Մանուկեան կեդրոնի հիմնադրութենէն 
ետք անոր կեանքին առաջին շրջանին ընթացքը մի 
քանի տողերով.

8 Դեկտեմբեր 1972 - ցուցահանդէս Լիբանանի 
հայ եւ արաբ 15 գեղանկարիչներու գործերու:

1974 – Ալեք Մանուկեան գրական մրցանակ բա-
նաստեղծութեան, պատմուածքի եւ թատերգու-
թեան: 70է աւելի երկիր ներկայացուեցաւ մրցումին:

Ալեք Մանուկեան կեդրոնի կարեւորութիւնը Լի-

բանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթաց-
քին.

ա – Կեդրոնը մարտերու գօտիէն յարաբերաբար 
հեռու ըլլալով, հոն կարելի եղաւ շարունակել 
ընկերային,սկաուտական, մարզական եւ մշակու-
թային շարժումները:

բ – Իր դիմադրական կառոյցին պատճառով ան 
պատսպարան մը եղաւ շրջանի 300-400 հայ-
արաբ բնակիչներու, որոնք ռմբակոծումներու պա-
հուն հոն կը վազէին:

Կեդրոնը ունեցաւ բժշկական խնամքի սարքա-
ւորումներ, կարելիութիւն նիւթապէս օգնելու կարի-
քաւորներուն:

Տարի մը Հայաստանէն եկող օգնութեան արեւ-
մÁտեան կողմի համար Ա. Մ. կեդրոնը դիւրութիւնը 
ունեցաւ զանոնք բաժնելու կարիքաւորներու:

Ապրիլ 24-ի ոգեկոչում, Միջինքի ճաշ, «Ասպետ-
ներու» ճաշկերոյթներ անարգել տեղի կ'ունենային:

1983-ին Ա. Մ. կեդրոնը ծանրօրէն կը վնասուի 
ռումբի պատճառով:

21 Յունուար 1984. Սկաուտական շարժումի արի-
արենուշներու հաւաք Ալեք Մանուկեան կեդրոնի, 
Անդրանիկ Սեւանի, Անդրանիկ Անթիլիասի:

Բաղդատելով ուրիշ վայրերու ու կառոյցներու 
ծանր կորուստին՝ պէտք է ըսել, որ Ալեք Մանուկեան 
կեդրոնը քիչ վնասով դուրս եկաւ պատերազմէն՝ 
շրջանի բնակիչներու անգնահատելի ծառայութիւն-
ներու մատուցումով:
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Մաս Երկրորդ
1988-2008

Լիբանանի տասնհինգամեայ (1975-1990) պա-
տերազմի պատճառով Պէյրութ քաղաքը երկուքի 
բաժնուած էր՝ արեւելեան Պէյրութ եւ արեւմտեան 
Պէյրութ: Քրիստոնեայ համայնքը, ներառեալ հա-
յութիւնը, մեծամասնութեամբ լքած էին արեւմտեան 
կողմը եւ ապաստան գտած արեւելեան կողմը եւ 
կամ հեռաւոր ամերիկաներ եւ Եւրոպա: Աւելի քան 
երկու հարիւր հազար հաշուող հայութիւնը 
կոտորակուած էր: Արեւելեան կողմը անցած էին 
երկրորդական վարժարան ՀԲԸՄ-ի Յովակիմեան-
Մանուկեանը, Համազգայինի Նշան Փալանճեանը, 
Ազգային Սուրէն Խանամիրեանը: Փակուած էր 
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան նախակրթարանը, կանգուն 
կը մնար Հայ աւետարանական երկրորդական 
գոլէճը: Հայկազեան գոլէճը շրջան մը արեւելեան 
կողմը անցնելէ ետք վերադարձաւ կրկին իր տեղը՝ 
Մեքսիք փողոց:

ՀԲԸՄ-ի շրջանակային յանձնաժողովը, ինչպէս 
նաեւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ կեդրոնական մարմինը իրենց 
գրասենեակները փոխադրեցին արեւելեան Պէյ-
րութ Հըրշ Թապէթ Զապէլ Մովսիսեան կեդրոնի շէնքը:

ՀԲԸՄ-ի Ալեք Մանուկեան կեդրոնն ամուր կը 
մնար արեւմտեան Պէյրութի մէջ: Նոյնպէս արեւ-
մÁտեան Պէյրութի մէջ կը մնային կարգ մը մտա-
ւորականներ՝ Վահէ Վահեան, Լեւոն Վարդան, 
Պարոյր Աղպաշեան, Սեդա Պարսումեան Տատոյ-
եան, Զաւէն Մսըրլեան, Մուշեղ Իշխան, Տիրան 

Աճեմեան, մեթր. Գասպար Տէրտէրեան եւ ուրիշներ:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸի մնացորդացը քով-քովի գալով եւ 

օգտագործելով Ալեք Մանուկեան կեդրոնի ընձե-
ռած դիւրութիւնները շարունակեցին իրենց ընկե-
րային եւ մշակութային գործունէութիւնը, մինչ 
արեւելեան Պէյրութը կը տնքար դադար չունեցող 
հռթիրարձակումներէն:

1988-ի սկիզբը Լեւոն Վարդանի առաջնորդու-
թեամբ կազմուեցաւ Ալեք Մանուկեան կեդրոնի 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մշակութային յանձնախումբը:

Միւս կողմէ՝ վերականգնեցաւ տիկնաց օժան-
դակ մարմինը՝ առաջնորդութեամբ տիկ. Արաքսի 
Պետիրեանին ընկերային ձեռնարկներ կազմա-
կերպելու համար:

Մշակութային կազմը հետեւեալն էր.
Լեւոն Վարդան՝ ատենապետ
Զաւէն Ղարիպեան՝ փոխատենապետ
Սեդա Գայմաքամեան՝ ատենադպիր (1988-1989)
Ներմինէ Տէր Վարդանեան՝ ատենադպիր  (1989-1991)
Աստղիկ Մենտիլեան՝ փոխատենապետ
ՅովհաննէսՉըմպըտեան՝ խորհրդական եւ երգ-

չախումբի ղեկավար
Եղիա Աճեմեան՝ խորհրդական
Սիլվա Ամատունի՝ խորհրդական 
Զարեհ Ամատունի՝ խորհրդական
Վերոյիշեալ մշակութային յանձնախումբը գոր-

ծեց մինչեւ 1991 թուականի վերջը՝ կազմակերպելով 
քսանհինգ ձեռնարկներ: 1991-ի վերջաւորութեան 
յանձնախումբի անդամներէն ոմանք հեռացան 
երկրէն, ուրիշներ գերզբաղած ըլլալով դադրեցան 
յանձնախումբի աշխատանքներուն օգտակար ըլլալէ:
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1992-ի սկիզբը վերակազմուեցաւ մշակութային 
յանձնախումբը հետեւեալ անդամներով. Ատենա-
պետուհի՝  Լեւոն Վարդանի տիկինը՝ Վեհան Պե-
տիրեան: Անդամներ՝ Զաւէն Ղարիպեան, Աստղիկ 
Մենտիլեան եւ Լորիս Տօնապետեան, որոնք պատ-
նէշի վրայ մնացին մինչեւ 2008-ի վերջաւորութիւնը, 
երբ վերջնական վարագոյրը իջաւ Ալեք Մանուկեան 
կեդրոնին վրայ:

1988-2008 տարիներու շրջանիս Ալեք Մանուկ-
եան երիտասարդական կեդրոնի մէջ տեղի ունեցաւ 
115 մշակութային ձեռնարկներ, զանազան նիւթերու 
շուրջ՝ պատմութիւն, գրականութիւն, երաժշտու-
թիւն, թատրոն, ցուցահանդէս, մեծարանքի երեկոյ, 
ընկերային հարցեր, Ապրիլեան ոգեկոչում, բանաս-
տեղծութեան յօրինումի մրցանք, տնտեսական 
հարցեր: Այս ձեռնարկները տեղի կ'ունենային 
զանազան անձերու կողմէ, որոնք յաճախ կու 
գային տարբեր երկիրներէ: 

Հոս կ'արժէ կարգ մը անուններ տալ, որոնք 
դասախօսական ելոյթ ունեցան՝ առանց վիրաւո-
րելու թուարկուածներէն դուրս մնացողները: 

Պատմութիւն – Զաւէն Մսըրլեան (Եղեռն եւ թÁր-
քական վաւերաթուղթեր), Արա Սանճեան (Թուրք 
արաբական փոխյարաբերութիւններ եւ պաղես-
տինեան հարց), Մարի Պեքարեան (Միջնադարեան 
արաբական աղբիւրներ Հայաստանի եւ հայերու 
մասին), Սերոբ Աբոյեան («Պօղոս Նուպար Փաշա» 
ՀԲԸՄ-ի հիմնադրութեան 96-րդ տարեդարձին 
առթիւ):

Գրականութիւն – Լեւոն Վարդան (Ռաֆֆիի 
մահուան 100-ամեակ), Պէպօ Սիմոնեան (Պետրոս 
Դուրեանի ծննդեան 140-ամեակ), Յակոբ Գույումճ-
եան (Մատթէոս Զարիֆեանի ծննդեան 100-ամեակ), 
Անժէլ Ժապրայեան Միսիսեան (Յակոբ Պարոն-
եանի ծննդեան 150-ամեակ):

Ընկերային հարցեր- Սեդա Պարսումեան Տա-
տոյեան (Կնոջ քաղաքականացումը եւ կամ մարդ-
կայնացումը), Սալբի Գասպարեան (Միջազգային 
մամուլը եւ չորրորդ իշխանութեան դրոյթը), Գրի-
գոր վրդ. Չիֆճեան (եկեղեցին եւ հայ երիտասարդը):

Տօնակատարում Սրբ. Վարդանանց Զօրավա-
րաց - Ելոյթ ունեցողներ՝ Թորոս Թորանեան, Եր-
ւանդ Քասունի, վերապատուելի Փոլ Հայտոսթեան 
եւ ուրիշներ: Գրեթէ ամէն տարի տօնը կը յիշուի:

Ապրիլեան ոգեկոչում – Վահէ Վահեան, Յակոբ 
Աւետիքեան (75-ամեակ հայկական ցեղասպանու-
թեան), մեթր Գասպար Տէրրէրեան (Յետեղեռնեան 
ինը տասնամեակներու անշպար եւ անխնայ հաշ-
ւեկշիռը):

Երաժշտութիւն – Նորա Սալմանեան (Հայկական 

օփերայի ծագումն ու զարգացումը), Պարգեւ Թաս-
լագեան (Երգչախմբային արուեստը), Արաքսի 
Ալթունեան (Երաժշտական դերը մեր կեանքին 
մէջ), Երուանդ Թորիկեան (Հայ ծիսական երգերու 
բնութագրող աւանդական հարցեր եւ նոր մօտե-
ցում):

Թատրոն եւ ֆիլմ – Եղիա Աճեմեան (Փարա-
ճանովի «Նռան գոյնը» ֆիլմի ցուցադրութիւն), 
Հանրի Վէրնէոյի («Մայրիկ» ֆիլմի ցուցադրութիւն), 
Սօս Սարգսեան (Հայրենի կինօարուեստը. Բեմադ-
րիչներ եւ դերասաններ), Անի Թորանեան-
Միքայէլեան (Ակնարկ հայ թատրոնի պատմու-
թեան), Վաչէ Ատրունի (Լիբանանահայ թատրոնը 
այսօր), Պերճ Ֆազլեան (Շարժապատկերի սփիւռ-
քահայ բեմադրիչներ եւ Ատոմ Էկոյեան):

Բանաստեղծութեան յօրինումի մրցանք – Կեդ-
րոնի վերջին տասը տարիներուն ամէն տարի բա-
նաստեղծութեան յօրինումի մրցում կը կազմա-
կերպուէր, որուն կը մասնակցէին Պէյրութի Այնճարի 
դպրոցներու, Կիպրոսի Մելգոնեան կրթական հաս-
տատութեան աշակերտները՝ անոնց մէջ արթնցնե-
լու գրելու եւ մրցակցութեան ոգին, ինչպէս նաեւ 
խանդավառութիւն:

* * *
Վերջին մշակութային ձեռնարկը, որ տեղի 

ունեցաւ կեդրոնին մէջ, նուիրուած էր բանաստեղծ 
Ժպրան Խալիլ Ժպրանին: Զայն հանդիսատես-
ներուն ներկայացնողը եղաւ Ասպետ Տիւնեայեան, 
նաեւ ելոյթ ունեցան ասմունքով ու երգով մեր 
արաբ հայրենակիցներուն:

* * *
Ու հիմա կը հարցնեմ ես ինծի՝ ի՞նչ մնաց այն մեծ 

նուիրեալ աշխատանքով ու դրամական հսկայա-
կան ներդրումներուն Պէյրութի սրտին մէջ կառուց-
ւած Ալեք Մանուկեան երիտասարդական կեդրոնէն, 
որ պիտի դառնար մայրաքաղաքին մէջ գոյութիւն 
ունեցող մշակութային ու մարզական պալատներէն 
մին: Ամէն անգամ որ Ուաթուաթ թաղէն անցնիմ, 
Ալեք Մանուկեան երիտասարդական պալատին 
տեղ  փոս մը կը տեսնեմ: 2008-ին կը ծախուէր շէն-
քը այն խոստումով, որ անոր եկամուտով Անթիլ-
իասի շրջանին մէջ արդիական շէնքով դպրոց մը 
պիտի կառուցուի, ու մինչեւ այսօր ոչինչ տեղի 
ունեցաւ: Այդպէս, կը մտածեմ, կարելի չէր փրկել 
շէնքը՝ զայն օգտագործելով եկամտաբեր նպա-
տակներով, ինչպէս կ'ընեն տարբեր միութիւններ՝ 
նոյն ատեն Պէյրութ մայրաքաղաքին մէջ կարեւոր 
կեդրոն մը պահելով: Այսօր մտավախութիւն կայ, 
որ կարգը կրնայ գալ ՀԲԸՄ-ի միւս կեդրոններուն: 

Պէյրութ



    We Are 
Recruiting

Hotline: 03 556636
Please send your CV to:
kanekour@dm.net.lb

Electronic Technician

www.print-kom.com



38

Ծխախոտի Միւս Եգիպտահայ Գործարանատէրերը 
Եւ Մելգոնեան Եղբայրները

ՊԵՏՐՈՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ամանորի առիթով, կարելիութեան սահմաննե-
րուն մէջ ուրիշին օգտակար հանդիսանալը եւ այդ 
ձեւով զինք ուրախացնելը գեղեցիկ սովորութիւն 
մըն է: Սակայն տուողը ո՛չ միայն կ'ուրախացնէ 
դիմացինը, այլ նաեւ իր անձը եւ իր բարի գործերուն 
միջոցով կը յաւերժացնէ իր անունը: 

Վերջերս մագիստրական թեզիս առնչութեամբ, 
19-րդ դարու վերջաւորութեան եւ 20-րդ դարու 
սկիզբին եգիպտահայութեան տնտեսական դերին 
վերաբերեալ կատարած պրպտումներուս ընթաց-
քին ի յայտ եկաւ, որ ընդհանրապէս եգիպտահա-
յութիւնը մուտք գործած է տարբեր արհեստներու 
եւ ասպարէզներու մէջ՝ յաճախ օգտակար ըլլալով 
իր ապրած երկրին՝ Եգիպտոսին: Օրինակ՝ եգիպ-
տահայութեան մէջ եղած են բազմաթիւ կօշկա-
կարներ, դերձակներ, ոսկերիչներ, լուսանկարիչ-
ներ, ճաշարանատէրեր, բժիշկներ, դեղագործներ, 
ինչպէս նաեւ մեծ թիւով ծխախոտի հարուստ 
գործարանատէրեր: 

Անշուշտ երբ Եգիպտոսի ծխախոտի արդիւնա-
բերութեան մասին խօսուի, անմիջապէս մեր միտ-
քը կու գայ Գրիգոր եւ Կարապետ Մելգոնեան եղ-
բայրներուն ծխախոտի արտադրութիւնը, եւ 
հպար-տութեամբ կ'ըսենք, որ «մելգոնեանները 

ամէնէն նշանաւորն էին այս ասպարէզին մէջ»: Այս 
էր ենթադրութիւնս նաեւ մինչեւ երէկ, սակայն այս-
օր պրպտումներուս ժամանակ ձեռք ձգած տուեալ-
ներէս ետք մտածումս նոյնը չէ: Մելգոնեանները 
ծխախոտի միակ հայ գործարանատէրերը չէին, ոչ 
ալ ամենամեծը: Անոնց կողքին կը գործէին նաեւ 
Մաթոսեաններու, Հաճէթեաններու, Կամսարական-
ներու, Սանոսեաններու եւ այլոց ծխախոտի գոր-
ծարանները: Օտար (եգիպտական, անգլիական, 
ամերիկեան եւ ֆրանսական) մամուլի տրամադրած 
տուեալներուն լոյսին տակ ի յայտ եկաւ, որ Եգիպ-
տոսի ամբողջ տարածքին, ինչպէս նաեւ Եւրոպայի 
մէջ Մաթոսեանները եղած են ամէնէն նշանաւորը 
իրենց արտադրած բարձրորակ ու բազմատեսակ 
ծխախոտներով: Անոնք ծխախոտ մատակարարած 
են նաեւ Եգիպտոսի մէջ հաստատուած անգլիական 
բանակին:

Հետեւաբար, այս ապացոյց է, որ Մելգոնեան 
եղբայրներու անունը յաւերժացած է իրենց բարե-
րարութեամբ՝ 1926-ին հիմնուած, ՀԲԸՄ-ի հովա-
նիին տակ գործող Մելգոնեան կրթական հաստա-
տութեամբ, երբ միւս կողմէ՝ միջազգային գետնի 
վրայ համբաւի հասած Մաթոսեանները դժուար թէ 
յիշուին այսօր: Հետեւաբար, բարեգործութիւնը կը 
յաւերժացնէ մարդը: 

Պէյրութ
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Արցախ-2018. Խաղաղութեան, Բարեբերութեան, 
Ձեռքբերումներու Եւ Մեծ Ծրագիրներու Տարին

Ոչ Թէ Խաղաղութեան Տարի, Այլ Խաղաղութեան 365 Օր

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Իր աւարտին հասած 2018ն Արցախի մէջ կը 
գնահատեն առաջին հերթին սահմաններուն 
առկայ իրավիճակի հաշուարկով: Արդէն մօտ 25 
տարի պատերազմի եւ խաղաղութեան միջեւ 
ինկած նեղ արահետով քալող արցախցին արդէն 
սորված է ապրիլ, աշխատիլ ու ստեղծել մէկ օրուան 
հաշուարկով: Եթէ խաղաղութիւն ըլլայ, խաղաղ 
աշխատանքը կը շարունակէ նաեւ յաջորդ օրը, 
ապա դարձեալ մէկ օր, նորէն մէկ օր եւ այսպէս 
շարունակ: 2018-ին արցախցիները ոչ թէ խաղա-
ղութեան մէկ տարի, այլ խաղաղութեան 365 օր 
ունեցան: 365 օր՝ կառուցելու եւ ստեղծելու, ստեղ-
ծագործելու համար: Տարին ալ Արցախի մէջ 
կ'ամփոփեն առաջին հերթին անոր կարեւորութիւնը 
ընդգծելով: Սահմանները ամուր են, անխախտ, 
ուրեմն կարելի է շարունակել առջեւ երթալ: Ար-

ցախի մէջ կը շարունակեն առջեւ երթալ՝ սահմ-
անները ամրացնելով: 2018-ն որոշիչ էր առաջ-
նագիծը լրացուցիչ միջոցներով կահաւորելու 
տեսակէտէն: Ազրպէյճանի հետ սահմանի ամբողջ 
երկայնքին տեսահսկումի նոր հնարաւորութիւններ 
աւելցած են:

Խաղաղ շինարարութիւն

Խաղաղ ապրող հայը առաջին հերթին կը 
կառուցէ: Արցախի մէջ 2018-ին ալ բազմաթիւ 
առիթներ եղան կարմիր ժապաւէն կտրելու համար: 
Նոր դպրոցներ, համայնքային կեդրոններ, հիւան-
դանոցներ: Տօն եղաւ Գետաւանի, Իվանեանի, 
բազմաթիւ այլ գիւղերու մէջ, ուր բազմազաւակ 
ընտանիքներու համար պետական ծրագիրներով 
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կամ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
ֆինանսաւորումով բնակարաններ կառուցուեցան: 
Այս տարի նոյնիսկ նորութիւններ եղան. «Հայաս-
տան» համահայկական հիմնադրամի ֆինանսաւո-
րումով՝ մեկնարկած է արթեզեան հորերու շինա-
րարութիւնը՝ Արցախի անջրդի հողերը ջրարբի 
դարձնելու համար: Տարեվերջին ալ նոր մեծ 
ծրագիրի մեկնարկը յայտարարուեցաւ. Ստեփանա-
կերտի մէջ երկու նոր թաղամաս պիտի կառուցուի՝ 
աւելի քան 500 բնակարաններով: Սա նախա-
տեսուած է առաջին հերթին երիտասարդ ընտա-
նիքներու համար:

Ուժաբանական անկախութիւնը՝ իրա-
կանութիւն

Ջրելեկտրակայաններու կառուցման շնորհիւ՝ 10 
տարուան ընթացքին շուրջ 4 անգամ աւելցած է 
ելեկտրականութեան արտադրութեան ծաւալը՝ 
90,4 մլն քՈւթ/ժ-էն հասնելով 345 մլն քՈւթ/ժ 
արտադրանքի: Արցախը ելեկտրականութեան 
առումով դարձած է ոչ միայն ինքնաբաւ, այլեւ 
ելեկտրականութիւն կ'արտահանէ ՀՀ: Հաշուի 
առնելով արդէն կառուցուող ջրելեկտրակայաններու 
հաշուարկուած հնարաւորութիւնները՝ յառաջի-
կային Արցախի մէջ ելեկտրականութեան տարեկան 
արտադրութիւնը կը հատէ մէկ միլիառ քՈւթ/ժ-ի 
սահմանը: Դեռ աւելին, արդէն յստակ ծրագիրներ 
կան, որ յառաջիկայ տարիներէն Արցախի մէջ կը 
մեկնարկէ աւանդական շարժիչով մեքենաները 
ելեկտրամեքենաներով փոխարինելու գործընթա-
ցը: Ահաւասիկ դարձեալ նորութիւն մը: Առայժմ 
Արցախի մէջ ելեկտրականութիւնը հիմնականօրէն 
ջրային պաշարներու՝ ջրելեկտրակայաններու շնոր-
հիւ կ'ապահովուի: Կը նախատեսուի նաեւ արեւային 
ուժանիւթը օգտագործել: 2019-ին առաջին արեւա-
յին ելեկտրակայանի շինարարութիւնը կը մեկ-
նարկէ:

Այգեգործութիւնը՝ նոր գերակայութիւն

Եթէ տարիներ առաջ խնդիրը հողը անմշակ 
չձգելն էր, ապա այժմ խնդիրը հողէն հնարաւորինս 
շատ եկամուտ ստանալն է: Արցախը շատոնց 
արդէն հացահատիկի առումով ինքնաբաւ է: Դեռ 
աւելին, Արցախի մէջ կ'արտադրուի ներքին սպա-
ռումի համար անհրաժեշտ հացահատիկէն եռակի 
շատ հացահատիկ: 2018-ն նշանաւորուեցաւ նոր 
մօտեցումներու յստակացումով: Եթէ նախորդ տա-
րիներուն հացահատիկի հետ սկսած են նաեւ այլ 
մշակաբոյսերու մշակումը, ըսենք՝ եգիպտացորէն, 
հնդկացորէն, արեւածաղիկ, ապա 2018-էն աւելի 
ընդգծուած ուշադրութեան կեդրոնին յայտնուեցաւ 
այգեգործութիւնը: Հիմնական շեշտը նուռի այգի-
ներուն վրայ պիտի դրուի: Պետութիւնը աջակցու-
թեան շարք մը գործիքներ ունի՝ նուռի այգիներ 
հիմնադրողներուն համար: Կը նախատեսուի յա-
ռաջիկայ տարիներուն Արցախի մէջ նուռի այգի-
ները հասցնել շուրջ 5000 հեքթարի: Այսօր Արցա-
խի մէջ աւելի քան 1000 հեքթար նուռի այգի կայ:

Պետական պիւտճէն՝ նոր մրցանիշ-
ներով

2019-ին Արցախի ներքին համախառն արդիւնքը 
կը կանխատեսուի 333 միլիառ դրամ՝ ապահովելով 
շուրջ 8% իրական աճ: Գալիք տարուան պետական 
պիւտճէի եկամուտները կը կազմեն 112 միլիառ 341 
մլն դրամ, ծախսերը՝ 110 միլիառ 988 մլն դրամ: 
Վերջին 10 տարուան ընթացքին առաջին անգամ 
Արցախի պետական պիւտճէն ոչ թէ պակասորդ 
կ'ունենայ, այլ յաւելուրդ, որ կը կազմէ 1 միլիառ 353 
մլն դրամ եւ կ'ուղղուի փոխառու միջոցներու մար-
ման: Եկամուտներու աճին հետ նախկին պարտ-
քերը կը նուազին:

Ստեփանակերտ
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ
«Շուշիի Մէջ Պէտք Է Ներդրումներ Ընել, Պէտք Է Ազատիլ  

Աւերակներէն: Սա Ապտակ Կ'ըլլայ Թշնամիին»
Հարցազրոյց Շուշիի Քաղաքապետ Արծուիկ Սարգսեանի Հետ

Հարսանիք լեռներուն մէջ ռազմական գործողու-
թիւնով տարիներ առաջ ազատագրուեցաւ Արցախի 
հինաւուրց բերդաքաղաք Շուշին: Շուշիի ազատագ-
րումով նոր էջ բացուեցաւ հայկական պատմութեան 
մէջ: Շուշին չէր կրնար մնալ թշնամիի ձեռքը, Շուշին 
ազատութիւն կ'ուզէր: Շուշիի ազատագրումը սկիզբ 
դրաւ նորանոր յաղթանակներու: «Գինի լից...» երգով 
ու պարով ազատագրուած Շուշին այսօր կը զարգանայ, 
կ'ապրի ու կ'արարէ: « «Զարթօնք»ը հայրենիքի մէջ» 
շարքի ծիրին ներս Ամանորի եւ Ս. Ծննդեան առիթով 
այս անգամ զրուցած ենք Շուշիի քաղաքապետ 
Արծուիկ Սարգսեանի հետ:  

- Շնորհակալ եմ զրոյցի համար: Պարոն Սարգըս-
եան, վերջին մէկ տարին Շուշիի համար ի՞նչ կարեւոր 
իրադարձութիւններով առանձնացած է: Ի՞նչ ծրագիր-
ներ իրականացուած են բերդաքաղաքին մէջ:

- Ես նոյնպէս շնորհակալ եմ հնարաւորութեան 
համար: Անցնող տարուան ընթացքին կատարուած 
լայնածաւալ աշխատանքներէն մէկը Շուշի քաղաքի 
ասֆալթապատումն էր: Շատ երկար ճամբայ 
ասֆալթապատուեցաւ, քաղաքը կարծես քաղաքի 
նմանեցաւ: Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցւոյ դիմաց 
շէնք կար, որ սովետական ժամանակներէն էր, 
քանդուած ու պատերազմէն տուժած էր: Այդ շէնքը 
դուրսէն լրիւ նորոգուած է: Մանր-մունր աշխա-
տանքներ կատարուած են: Ընդհանրապէս պետու-
թեան կողմէ բնակիչներուն թիթեղներ կը տրա-
մադրուին, փայտանիւթեր, որպէսզի կարենան 

տանիքները նորոգել: Բազմազաւակ ընտանիքնե-
րու համար աւելի քան հինգ բնակարաններ գնուած 
է պետական աջակցութեամբ, ինչը շարունակական 
պիտի ըլլայ: Մինչեւ տարեվերջ նորէն պիտի ըլլայ: 
2018 թուականը Շուշիի համար առանձնայատուկ 
էր նաեւ անով, որ ծնունդները աւելի շատ էին, քան 
նախորդ տարի:

- Քանի՞ ընտանիք բնակարանի խնդիր ունի Շուշիի 
մէջ: 

- Երբ երիտասարդները մեծնան, ամուսնանան, 
անոնք ի հարկէ կը բաժնուին իրենց ընտանիքներէն: 
Ահաւասիկ այստեղ առանձին բնակարանի խնդիր 
կը յառաջանայ։ Տարիներու ընթացքին այդ խնդիրն 
ալ սկսած է կամաց-կամաց լուծուիլ: Իսկ բազմա-
զաւակ ընտանիքներու պարագային կրնամ ըսել, 
որ դեռ շատ ընտանիքներ կան, որոնք բնակարանի 
խնդիր ունին: Յստակ տուեալներ չեմ կրնար ըսել, 
թէ քանի՛ ընտանիք կայ, բայց կան: 

- Ի՞նչ մշտական ծրագիրներ կ'իրականացուին քա-
ղաքին մէջ՝ մշակութային, ընկերային, ֆինանսական 
եւ այլն: 

- Օրինակ՝ անցնող տարուան Սեպտեմբերին 
զերոյէն շէնք կառուցուած է: Այդ պիտի ըլլայ 
մանկապատանեկան ստեղծագործական կեդրոն: 
Հովանաւորը մոսկուայաբնակ բարերար է: Ուրիշ 
շէնք մըն ալ կառուցուած է, որ որբանոց պիտի 
ըլլայ երեխաներուն համար, հակառակ անոր որ 
առայժմ յստակ կողմնորոշում չկայ, թէ ե՛րբ պիտի 
ըլլայ բացումը կամ վերջնական ի՛նչ նպատակի 
պիտի ծառայէ: Մշակոյթի նախարարութիւնը Շուշի 

Զրոյցը վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
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է, այստեղ կը գործէ Շուշիի արհեստագիտական 
համալսարանը, Եզնիկ Մոզիեան արհեստագոր-
ծական ուսումնարանը, հիւանդանոցը կը գործէ, 
մասնագէտներ կան, նորոգուած ու վերկառուցուած 
է թատրոնի շէնքը: Շուշին կամաց-կամաց կը մտնէ 
իր փառքին մէջ: Արդէն ունինք գրադարան, մշա-
կոյթի տուն, ստեղծագործական կեդրոն, թատրոնը 
նոյնպէս կը գործէ: Կան երիտասարդներ, որոնք 
կը ստեղծագործեն թատրոնի մէջ: 

- Ի՞նչ պէտք է ընել, որ Շուշիի մէջ ներդրումները 
աւելնան, որպէսզի այստեղ պիզնես ընելը թէ՛ 
շահաւէտ, թէ՛ ազգանուէր գործ ըլլայ՝ հաշուի առնելով 
քաղաքի աշխարհագրական դիրքը, դժուարամատչելի 
ըլլալը, կլիմայական պայմանները: 

- Առաջին հերթին, պէտք է ամբողջովին Շուշին 
բնակեցուի: Այս աւերակներէն պէտք է ազատիլ: 
Թերեւս պատերազմական այս վիճակն ալ որոշ 
չափով թոյլ չի տար մարդոց արտասահմանէն 
ներդրումներ ընել: Կարծես վստահ չեն վաղուայ 
օրուան համար: Ես կ'ըսեմ, որ պէտք է վստահ 
ըլլալ, Շուշին մերն է, Աստուած մեզի տուած է, 
երկար տարիներ պատանդութենէ ետք բոլորը 
պէտք է մտածեն ներդրումներ ընելու մասին: 
Միեւնոյն ժամանակ ես միշտ կ'ըսեմ, որ եթէ այսօր  
Շուշիի մէջ քարը քարի վրայ կը դնենք, Շուշին կը 
սարքենք, ուրեմն ամէն անգամ քար մը դնելով 
մենք կ'ապտակենք մեր թշնամիները՝ իրենց 
նախագահին գլխաւորութեամբ: Իրենք կը մեռնին 
Շուշի գալու ցանկութեամբ, իսկ ով որ տիրեց 
Շուշիին, կը տիրէ Արցախին: Իրենց թիրախը 
Շուշին է: Անոր համար պէտք է բոլորը մտածեն, որ 
այսօր Շուշիի մէջ պէտք է ներդրումներ ընենք: 
Օրինակ՝ մարդիկ հողատարածքներ վերցուցած 
են, հնարաւորութիւն չունին սարքելու: Եթէ արտա-

սահմանցիներ գան, մեծ թաղամաս կառուցեն, 
ստեղծեն, ապա անով մենք աւերակներէն կ'ազա-
տինք: Այդ ժամանակ մարդիկ տարբեր տեղերէ 
եկած էին Շուշի, համախմբում չկար, տարիներու 
ընթացքին այդ վիճակը փոխուած է, մարդիկ 
համախմբուած են: Այժմ կեանքը բնական է Շուշիի 
մէջ, ու ապագային կը տեսնեմ, որ աւելի լաւ պիտի 
ըլլայ: 

- Որպէս Ձեր խօսքին շարունակութիւն կ'ուզեմ 
հարցնել՝ ինչպէ՞ս կը տեսնէք Հայաստանի ու Արցախի 
ապագան: 

- Եթէ ճիշդը կ'ուզէք, առանց Արցախի Հայաս-
տան չկայ ու առանց Հայաստանի Արցախ չկայ: 
Մենք մեր թշնամիին ջրաղացին ջուր աւելցնող կը 
դառնանք, եթէ մեր ազգին մեջ պառակտում յառա-
ջանայ: Մենք պէտք է առաջին հերթին միասնական 
ըլլանք, միասնութեան մէջ է մեր ուժը: Ընդհան-
րապէս մենք տարբերութիւն պէտք չէ դնենք, մենք 
մէկ ազգ ենք, մէկ արիւն ենք, Աստուած մեզ այդպէս 
ստեղծած է: Ճիշդ է, որ ժամանակի ընթացքին մեր 
միջանցքը փակուած եղած է, բայց հիմա, փառք 
Աստուծոյ, բացուած է: Մենք պէտք է ուժեղ ըլլանք, 
միասնական ըլլանք, որպէսզի կարենանք դիմա-
կայել ու թէ՛ հայ ազգ հարցը, թէ Արցախի խնդիրը 
վերջնականապէս լուծել: Մենք կ'երազենք, որ 
պէտք է Գանձակը ազատագրենք, Վաչագան թա-
գաւորի նստավայրը պէտք է ազատագրենք: Բայց 
եթէ մենք պառակտուինք, եղածն ալ կու տանք: 
Այսօր այս թոհուբոհին մէջ աղէտալի է ինչ-որ 
պառակտումներ յառաջացնելը: Ես կը տեսնեմ, որ 
ժամանակի ընթացքին ամէն ինչ կը հանդարտի ու 
աւելի կ'ուժեղանանք: 

- Պարոն Սարգսեան, խնդրեմ, Ձեր շնորհաւորական 
խօսքը մեր օրաթերթի միջոցով կը յղէ՞ք լիբանանահա-
յութեան եւ «Զարթօնք» ընթերցող բովանդակ 
հայութեան: 

- Տարին արդէն հասած է իր վերջին օրերուն, ու 
կ'եզրափակենք 2018 թուականը: Ես կը փափաքիմ 
շնորհաւորել բոլորը եւ կ'ուզեմ ըսել, որ մեր 
միասնութիւնը մեզ կը պահէ: Մենք պէտք է լաւ 
տրամադրուինք դէպի լոյս ապագան ու 2019 թուա-
կանը այդպէս ալ ընդունինք: Թող խաղաղութիւն 
ըլլայ Արցախի, Հայաստանի, Սփիւռքի մեր օճախ-
ներուն մէջ: Աղօթքով ըլլանք, որ այս թոհուբոհը 
շուտ աւարտի ու կարենանք երթալ դէպի լոյս ապա-
գայ: Կարեւորը խաղաղութիւն ըլլայ, մեր երեխա-
ները երթան բանակ ու խաղաղ վերադառնան: 
Անկէ կարեւոր բան չկայ: Առաջ Աստուած:

- Շնորհակալ եմ  հետաքրքրական զրոյցի համար: 
Շուշի
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Մանուկի Մը Պատմութիւնը

ՉԱՐԼԶ ՏԻՔԸՆՍ 
Թարգմ. ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ժամանակին, շատ տարիներ առաջ, ճամբորդ 
մը կար, եւ այս ճամբորդը դուրս եկաւ ճանա-
պարհորդութեան: Հմայիչ ճանապարհորդութիւն 
մըն էր, որ սկիզբը շատ երկար թուեցաւ, բայց երբ 
արդէն կէսն անցեր էր` շատ կարճ:

Կարճ ժամանակ մը ճանապարհորդը անցաւ 
բաւական մութ արահետով՝ առանց ոեւէ մէկուն 
հանդիպելու, եւ ահա իր դէմ դուրս եկաւ սիրուն 
մանուկ մը:

-Ի՞նչ կ'ընես այստեղ,- հարցուց մանուկին:
-Կը խաղամ,-ըսաւ մանուկը,- եկո՛ւր, խաղանք 

միասին:
Եւ ճամբորդն ամբողջ օրը խաղաց մանուկին 

հետ: Շատ ուրախ էին: Ինչքա՜ն կապոյտ էր երկին-
քը, ինչքա՜ն պայծառ էր արեւը, ջուրն ինչքան ցայ-
տուն, տերեւներն ինչքան կանաչ ու ծաղիկներն 
ինչքան սիրուն էին, ինչքան լաւ կ'երգէին թռչուն-
ները, ինչքան շատ թիթեռներ կային: Ամէն ինչ 
գեղեցիկ էր: Եղանակն ալ սքանչելի էր: Անձրեւի 
պահուն կը սիրէին դիտել թափուող կաթիլները եւ 
շնչել թարմ բուրմունքը, հաճելի էր ականջ դնել 
քամիի ձայնին եւ պատկերացնել քամիի տան 
տեղը, ուրկէ կը փչէ անիկա՝ իրենց վրայ սուլելով ու 
ոռնալով, ամպերը քշելով ու ծառերը ծռելով, 
ծխնելոյզերը դղրդացնելով, տունը ցնցելով ու ծովը 
կատղեցնելով: Ամենալաւը, սակայն, ձիւն տեղալն 
էր, քանի որ ճամբորդն ու մանուկը շատ կը սիրէին 
դիտել գետնին թափուող ձիւնի սպիտակ փաթիլ-
ները, որոնք կարծես բիւրաւոր սպիտակ թռչուն-
ներու կուրծքերէն կը թափուէին: Միասին կը սի-
րէին դիտել ջուրի հանդարտ հոսքը եւ փողոցներուն 
մէջ ձայներու հետզհետէ նուազումը:

Անոնք աշխարհի ամենասքանչելի խաղալիք-
ներն ունէին եւ ամենազմայլելի պատկերազարդ 
գիրքերը, բոլորը կեռ թուրերու, մաշիկներու եւ 
գլխանոցներու մասին, նաեւ թզուկներու, հսկա-
ներու, ճիներու եւ պարիկներու մասին, կապոյտ 
մօրուքներու եւ լոպիի յենաձայտերու մասին, քա-
րայրներու եւ գանձերու, անտառներու եւ վալեն-
թիններու ու օրսոններու մասին` բոլորը նոր եւ 
բոլորն իսկական;

Սակայն օր մը ճամբորդը յանկարծ կորսնցուց 
մանուկը: Ձայն տուաւ այս կողմ, այն կողմ, բայց 
անօգուտ: Պատասխան չստանալով ճամբորդը 
շարունակեց իր ճամբան ոչ մէկուն հանդիպելով, 
մինչեւ որ իր դէմ ելաւ բարետես պատանի մը:

-Ի՞նչ կ'ընես այստեղ,- հարցուց պատանիին:
-Կը սորվիմ,- պատասխանեց տղան,- եկո՛ւր, 

սորվինք միասին:
Եւ ճամբորդը պատանիին հետ սորվեցաւ Ճու-

փիթերի ու Եունոյի մասին, յոյներու եւ հռոմէա-
ցիներու եւ ուրիշ շատ բաներու մասին, զորս հիմա 
չեմ կրնար յիշել, ինքն ալ չի կրնար յիշել, քանի որ 
մեծ մասով մոռցած է արդէն: Անոնք, սակայն, 
միշտ չէր որ կը սորվէին, այլ նաեւ աշխարհի ամե-
նալաւ խաղերը կը խաղային: Ամառը կը թիավա-
րէին գետի վրայ, իսկ ձմեռը կը չմշկէին: Անոնք 
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աշխոյժ էին թէ՛ գետնի վրայ եւ թէ՛ ձիուն հեծած 
ատեն. պրիքեթ եւ ամէն տեսակի գնդակի խաղեր 
կը խաղային, մտքովդ չանցած մարզաձեւով կը 
զբաղէին եւ ոչ մէկը կրնար յաղթել անոնց: Ունէին 
նաեւ տօնական օրեր, տասներկու կարկանդակներ, 
հաւաքոյթներ, ուր կը պարէին մինչեւ կէսգիշեր, կը 
դիտէին իսկական թատրոններ, ուր կը տեսնէին 
գետինէն դուրս եկած ոսկիէ եւ արծաթէ իսկական 
պալատներ, եւ միանգամայն կը տեսնէին աշխարհի 
բոլոր հրաշալիքները, իսկ ինչ կը վերաբերի բարե-
կամներու, անոնք այնքան շատ անկեղծ ընկերներ 
ունէին, որ ինծի ժամանակ է պէտք զանոնք հաշ-
ւելու համար: Այդ ընկերները բոլորն ալ բարետես 
էին պատանիին նման եւ իրենց ամբողջ կեանքին 
ընթացքին օտարոտի չէին եղեր իրարու նկատ-
մամբ:

Եւ անգամ մը եւս, այս բոլոր հաճույքներուն մէջ 
ճամբորդը կորսնցուց պատանին, այնպէս ինչպէս 
կորսնցուցած էր մանուկը: Եւ ի զուր փնտռելէ ետք, 
շարունակեց իր ճանապարհորդութիւնը եւ որոշ 
ժամանակ ետք հանդիպեցաւ երիտասարդի մը:

- Ի՞նչ կ'ընես այստեղ,- հարցուց անոր:
-Միշտ կը սիրեմ, եկո՛ւր, սիրէ ինծի հետ,- պա-

տասխանեց երիտասարդը:
Եւ ճամբորդը գնաց այդ երիտասարդին հետ, եւ 

անոնք հանդիպեցան երբեւէ տեսնուած ամենա-
գեղեցիկ աղջկան` անկիւնը կանգնած ճիշդ Ֆենիի 
նման: Այդ աղջկան աչքերը Ֆենիի նման էին, մա-
զերը` Ֆենիի նման, այտերու փոսիկները` Ֆենիի 
նման, կը ծիծաղէր ու կը կարմրէր Ֆենիի նման: Եւ 
երիտասարդը անմիջապէս սիրահարեցաւ, ինչպէս 
այն մէկը, որուն անունը չեմ ուզեր տալ, առաջին 
անգամ եկաւ այստեղ եւ սիրահարեցաւ Ֆենիին: 
Դե՜հ, երբեմն աղջիկը կը ջղայնացնէր երիտասար-
դին, ինչպէս Ֆենին այն մէկուն, երբեմն ալ կը 
վիճէին, ինչպէս Ֆենին եւ այն մէկը կը վիճէին, կը 
նստէին մութին եւ նամակ կը գրէին ամէն օր, բնաւ 
ուրախ չէին առանձին եւ միշտ կը փնտռէին իրար, 
բայց կը ձեւացնէին, որ չեն փնտռեր, եւ ծնանեցան 
Ծննդեան տօնին եւ նստեցան իրար կողքի, կրակի 
շուրջ, եւ շուտով պիտի ամուսնանային՝ ամէն ինչով 
նման այն մէկուն, որուն անունը չեմ տար, եւ 
Ֆենիին:

Բայց ճամբորդը օր մը կորսնցուց զանոնք, ինչ-
պէս կորսնցուցեր էր միւս բարեկամները: Ձայն 
տուաւ անոնց, որ ետ գան, բայց անոնք երբեք չվե-
րադարձան: Եւ ճամբորդը շարունակեց իր ճանա-
պարհը: Որոշ ժամանակ ոչ ոքի տեսաւ, միչեւ 
հանդիպեցաւ միջին տարիքի տղամարդու մը:

-Ի՞նչ կ'ընես այստեղ,- հարցուց տղամարդուն:

- Միշտ զբաղած եմ,- եղաւ պատասխանը,- 
եկո՛ւր, զբաղէ ինծի հետ:

Եւ ճամբորդը զբաղեցաւ տղամարդուն հետ: 
Միասին գացին անտառ: Սկիզբը ծառերը նօսր էին 
ու կանաչ, ինչպէս կ'ըլլայ գարունը, երբեմն ալ խիտ 
էր ու մութ, ինչպէս կ'ըլլայ ամառը: Որոշ թուփեր, 
որոնք աւելի շուտ կանաչեր էին, արդէն դեղին 
երանգ ստացեր էին: Տղամարդը մինակ չէր. իրեն 
հետ նաեւ կինն էր` գրեթէ իր տարիքին: Անոնք 
ունէին փոքրիկներ, որոնք նոյնպէս իրենց հետ 
էին: Եւ այսպէս, բոլորը կ'անցնէին անտառէն՝ 
հատելով ծառերը, եւ ճիւղերուն ու տերեւներուն 
մէջէն ճամբայ կը բանային, բեռ կը կրէին ու ծանր 
աշխատանք կը տանէին:

Երբեմն իրենց առջեւ կը բացուէր կանաչ, երկար 
ծառուղի մը, որ զիրենք կը տանէր դէպի անտառի 
խորքը: Եւ այդտեղ յանկարծ լսեցին մանկական 
թոյլ ձայն մը, որ կը ճչար.

- Հայրիկ, հայրիկ, ես մէկ այլ երեխայ եմ, 
կանգնեցէ՛ք ինծի համար:

Եւ, իրապէս, տեսան փոքրիկ էակ մը, որ արագ-
օրէն մեծնալով դէպի իրենց կը վազէր, եւ երբ 
հասաւ իրենց, բոլորը հաւաքուեցան շուրջը, համ-
բուրեցին ու ողջագուրեցին անոր, ապա բոլորը 
միասին շարունակեցին իրենց ճամբան:

Ահա անոնց առջեւ քանի մը ծառուղի բացուեցաւ. 
բոլորը կանգ առին, ու փոքրիկներէն մէկը ըսաւ.

-Հայրիկ, ես դէպի ծով կ'երթամ:
- Հայրիկ, ես Հնդկաստան կ'երթամ,- ըսաւ 

երկրորդը:
- Հայրիկ, ես կ'երթամ իմ բախտը որոնելու,- 

ըսաւ երրորդը:
- Հայրիկ, ես երկինք կ'երթամ,- ըսաւ չորրորդը:
Եւ այսպէս տխուր, բաժանման պահուն ար-

ցունքներն աչքերուն, իւրաքանչիւրը մտաւ ծառուղի 
մը եւ հեռացաւ, իսկ երկինք գացող փոքրիկը 
բարձրացաւ ոսկեգոյն օդը եւ անհետացաւ:

Ամէն անգամ երբ բաժանում կ'ըլլար, ճամբորդը 
կը նայէր տղամարդուն, որ, աչքերը յառած ծառե-
րէն վեր, կը նայէր երկինքին, ուր ցերեկը դանդաղ 
կը նահանջէր եւ մայրամուտը հեռու չէր: Ճամբորդը 
տեսաւ նաեւ, որ տղամարդու մազերը կը սպիտա-
կէին, բայց իրենք երկար չէին կրնար հանգստանալ, 
քանի որ դեռ ճանապարհ ունէին անցնելու եւ պէտք 
էր միշտ զբաղած ըլլային:

Այնքան շատ բաժանում եղաւ, որ երեխաներ 
չկային այլեւս, եւ միայն ճամբորդը, տղամարդը եւ 
կինը շարունակեցին ճամբան: Անտառը արդէն 
դեղին էր, ապա դարձաւ շագանակագոյն եւ ծա-
ռերու տերեւները սկսան թափիլ:
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Եւ այսպէս, հասան ծառուղի մը, որ նախորդ-
ներէն աւելի մութ էր, եւ մտան խորքերը, ուր կինը 
յանկարծ կանգ առաւ:

- Ամուսինս,- ըսաւ ան,- ինծի ձայն կու տան:
Ականջ դնելով լսեցին ծառուղիի խորքէն եկող 

ձայն մը.
-Մայրի՜կ, մայրի՜կ:
Սա այն փոքրիկի ձայնն էր, որ ըսեր էր. «Ես 

երկինք կ'երթամ»:
-Կ'աղաչեմ, ոչ հիմա,- ըսաւ հայրը,- մայրամուտը 

շատ մօտ է. ոչ հիմա:
-Մայրիկ, մայրիկ,- բացագանչեց սակայն ձայնը՝ 

առանց անոր ուշադրութիւն դարձնելու, թէեւ 
արդէն մազերը բաւական սպիտակեր էին եւ 
դէմքին արցունք կար:

Այնուհետեւ մայրը, որ արդէն մթութեան մէջ էր, 
թեւերը ամուսնոյն շուրջ փաթաթած, համբուրեց 
անոր եւ ըսաւ.

- Թանկագինս, ինծի կը կանչեն, ու ես կ'երթամ: 
Եւ կինն անյայտացաւ, եւ ճամբորդն ու տղամարդը 
մնացին մինակ:

Անոնք շարունակեցին իրենց ճամբան եւ հասան 
անտառի վերջաւորութեան, ուր ծառերու արանքէն 
կ'երեւար վերջալոյսի փայլը:

Եւ անգամ մը եւս, ճիւղերուն մէջէն իրեն ճամբայ 
բանալու պահուն ճամբորդը կորսնցուց իր ընկերը: 
Շատ կանչեց, բայց պատասխան չստացաւ, եւ երբ 
դուրս եկաւ անտառէն ու տեսաւ բոսորագոյն 
հորիզոնի վրայ մայր մտնող խաղաղ արեգակը, 
նկատեց ինկած ծառի մը վրայ նստած ծերունի մը:

-Ի՞նչ կ'ընես այստեղ,- հարցուց ծերունիին:
-Կը յիշեմ,- ըսաւ ծերունին հանդարտ ժպիտով 

մը,- եկո՛ւր, յիշենք միասին:
Եւ ճամբորդը նստեցաւ ծերունիի կողքին, դէմ 

առ դէմ դժգոյն արեգակին, եւ իր բոլոր 
բարեկամներն անձայն եկան ու կանգնեցան իր 
շուրջը՝ սիրուն մանուկը, բարետես պատանին, 
սիրահարած երիտասարդը, հայրը, մայրը եւ 
փոքրիկները: Բոլորն այդտեղ էին եւ ճամբորդը չէր 
կորսնցուցած զանոնք: Սիրեց բոլորը եւ ազնիւ ու 
հանդուրժող էր բոլորին նկատմամբ, միշտ գոհ` 
զանոնք տեսնելով: Անոնք ալ զինք սիրեցին ու 
պատուեցին: Եւ ես այն մտքին եմ, որ ճամբորդը 
դուն ինքդ պիտի ըլլաս, սիրելի մեծ հայրիկ, 
որովհետեւ ասիկա այն է, ինչ որ դուն կ'ընես մեր 
նկատմամբ եւ ինչ որ մենք կ'ընենք քու նկատմամբ:

Վանաձոր
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Երկու Ուղերձ

Ամանորի առիթով երկու կարեւոր ուղերձներ, 
որ 1963 թուականին  յղած  էին Հայ մշակոյթի 
մեր երկու հսկաները։ 

Պարոյր Սեւակին ուղերձը սփիւռքահայերուն 
ուղղուած  է, իսկ Մարտիրոս Սարեանինը՝ երի-
տասարդներուն:

Հաճելի ընթերցում:
«Խմբ.»

Բարին է առաջնորդել մեզ հազարամեակներ 

Պարոյր Սեւակի ամանորեայ ուղերձ/ ռատիօ ելոյթը
(31 Դեկտեմբեր 1963, Երեւան)

Սիրելի ազգակիցներ, 
երկրագնդի բոլոր միջօր-
էականներն ու հորիզոնա-
կանները անհայրենիք 
հայի ոտքերով հատած 
հեռաւոր հարազատներ,

Գալիս է Նոր տարին, 
Կաղանդը, Ամանորը:  Գա-
լիս է ու մեզ համար, որ 

ժողովուրդ ենք, բայց ժողովւած չենք:  Ուրեմն թող նա 
գայ նախ եւ առաջ իբրեւ մէջքապնդող գօտի բոլորիդ 
համար՝ աշխարհագրական ո՛ր գօտիներում էլ լինենք: 

Եթէ համբերութիւնը թել է, մերը պիտի պարան 
կոչուի եւ հիւսուած լինի ոչ թէ թելերից, այլ ջղերից 
մեր սեփական, մեր մկաններից ու նեարդներից:  
Թող Նոր տարին նորոգի ձեր ջղերը, ամրապնդի ձեր 
մկանները, երիտասարդացնի ձեր նեարդները:

Աչքերը տեսնելու համար են եւ ոչ թէ միայն ճանա-
պարհ պահելու:  Բոլորիս աչքերն էլ ճանապարհ են 
պահում. մենք՝ ձեր ճանապարհը, դուք՝ մեր ու ձեր 
հայրենիքի:  Թող բոլորիս աչքերն էլ պայծառանան 
Նոր տարում, եւ ճանապարհները կրճատուեն, եւ 
սպասելիքները մօտենան:  Բարին է առաջնորդել մեզ 
հազարամեակներ շարունակ: Մեր տուածի գէթ մի 
մասը պիտի որ մեզ վերադարձնի բախտ կոչուածը, 
որքան էլ ծուլաբար քայլի:  Թող գալիք տարին արա-
գացնի այդ քայլքը, ու բարին հասնի բոլորիդ ու բոլո-
րիս:  Թող հայ մանուկներ շատ ծնուեն Նոր տարում 
եւ ծնուեն ճակատի այլ գրով. կնունքը՝ որտեղ կուզի, 
բայց նրանց հարսանեաց հանդէսը կատարուի մեր 
մայր հայրենիքում, ստորոտներում այն լեռների, 
ափունքներում այն լճերի ու գետերի, որոնց անունն 
արտասանելիս դողում են մեր շուրթերը եւ փշաքաղ-
ւում է մեր մաշկը…

Դո՛ւք էք մեր Նոր տարին
Մարտիրոս Սարեանի ամանորեայ ուղերձը
(«Աւանգարդ», 1 Յունուար 1963)
Իմ շատ սիրելի երիտասարդներ,
Նոր տարուայ առթիւ սովորաբար հին խօսքեր են 

ասում՝ յաջողութիւն, առողջութիւն, երկար կեանք… 
Բայց դրանք ինչքան հին, այնքան էլ նոր են, որովհե-

տեւ ազնիւ ու բարի ցանկութիւնները երբեք չեն հնա-
նում, ինչպէս աշխարհի ամէն ազնիւ ու բարի բան: 
Նոր տարի ասելով՝ ամէնից առաջ ես ձե՛զ եմ տեսնում, 
իմ շատ սիրելի երիտասարդներ, որովհետեւ նրա պէս 
դո՛ւք էլ էք նոր, դո՛ւք էլ էք մեզ համար Նոր տարի, եւ 
ձեզնի՛ց էլ, ինչպէս ամէն մի նոր տարուց, բոլորս էլ լաւ, 
թարմ ու նոր գործեր ենք սպասում…

Ամէնից առաջ ես սըր-
տանց կուզէի, որ էլ աւելի 
շատ սիրէք աշխատանքն 
ու արուեստը, որովհետեւ 
դրանք իրարից անբաժան 
են, լրացնում եւ օգնում են 
իրար, որովհետեւ առանց 
աշխատանքի չկայ արուեստ 
եւ առանց արուեստի չկայ 
աշխատանք: Սիրեցէք հայ-
րենին եւ մայրենին:

Է՛լ աւելի շատ սիրեցէք 
գրականութիւնն ու երաժշտութիւնը, նկարչութիւնն ու 
կինօն: Եւ ոչ միայն սիրեցէք, այլեւ աշխատեցէք խո-
րապէս զգալ եւ հասկանալ, ապրել նրանցով, դարձնել 
ձեր առօրեայի անբաժանելի մասը: Ես գիտեմ երիտա-
սարդների, որոնք, առօրեայ որոշ պրոզայիկ մանրուք-
ներում թաղուելով, չեն կարողանում տեսնել կապո՜յտ 
երկինքը, պայծա՜ռ արեւը, մի խօսքով՝ գեղեցկութիւնը:

Իսկ դա տեսնելու համար պէտք է նախ եւ առաջ 
երեւոյթներին նայել գեղեցիկ հոգով, երեխայի եւ իմաս-
տունի աչքերով, ամէնուր եւ ամէն ինչի մէջ մի լաւ բան 
գտնելու ակնկալութեամբ:

Երիտասարդները միշտ էլ համարձակ են: Ես 
կուզէի ամէն ինչ անէիք այնպէս, որ ձեր արած գործը 
շատ մօտ լինի ժողովրդի սրտին, նրան էլ աւելի վեր 
տանի եւ բիւրեղացնի…

Այդ բարի ցանկութեամբ էլ՝ ձե՛ր կենացը լինի, 
սիրելի երիտասարդներ՝ մեր կեանքի նոր տարիներ…
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Ձօն Ազնաւուրի Յիշատակին
Աւէ Մարիա՜....

ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ
Պաշտօնակից «Խօսնակ» Ամսաթերթի
 Գլխաւոր Խմբագիր

Աւէ Մարիա՜...
Երգիդ  յուզմունքը կը շոյէ հոգիս... 
Եւ անձրեւի կաթիլներուն նման
  կը հարուածէ յիշողութիւնս...
Արդէն... յաւերժի ճամբորդ ես անվերադարձ...:
Ամէն կողմ աղօթք... Տէ՜ր, ողորմեա՜...
Ամէն կողմ խո՜ւնկ, հոգեհանգի՜ստ...
Յիշատակիդ համար յոյսի մոմեր
  կը լուսաւորեն կեանքը...
ԱՒԷ՜ ՄԱՐԻԱ՜...  երկինք անգամ անձայն կու լայ..:
 
Ոչ եւս է  փոքրամարմին ՀՍԿԱՆ... ԱԶՆԱՒՈՒՐԸ...
Ոչ եւս է աշխարհակալ ԵՐԳԻ ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ 

ԱՐՔԱՆ...
Ան ննջեց՝ Հայաստանի այրող երազը սրտին՝

Երկրաշարժը վերածած յուսատու հոգեշարժի...
«ՔԵԶ ՀԱՄԱՐ, ՀԱՅԱՍՏԱ՛Ն»...:  Միա՜յն, լսէ՛ 

անարդար երկինք...
Անոր աղաղակը պատռեց կապոյտիդ լռութիւնը 

անգամ...:

Հոգիդ՝ յաւիտենական լոյսերու մէջ կը ծփայ... 
ՇԱ՜ՐԼ...

Լոյսի քաղաք Փարիզը ոտքի է հիմա, գլխահակ 
ու տխուր...

Երեւանը կը շշնջայ անունդ պայծառ՝ տրտմօրէն 
ու հեզ...

Աշխարհն ամբողջ կը ցաւակցի, կը խոնարհի՝
Քանզի չկա՜յ ՄԵԾ ՀԱՅԸ...  երբեմնի ՇԱՀՆՈՒՐԸ 

երէկի...:

Երբ ողջ էիր, Փառք ու պատիւ, 
Հպարտութիւն տուիր հայուն...
Երբ մեկնեցար՝ յաւերժութիւն՝
Յաղթանակի դափնեպսակ դրիր Արարատի 

սէգ գլխուն՝
Ու ցնցեցիր աշխարհն համայն , հրաշագո՛րծ 

դուն կախարդ...
Բայց այս անգամ՝ ոչ ձայնաւոր... լոկ երազո՜վ 

անկրկնելի...
Հոգիներու մէջ ցանած սէր, կեանքի հանդէպ 

յոյս անմար՝
Որպէսզի միշտ, մեր հետ ապրին երգերդ հազար,
Երգերուդ հետ նաեւ՝ ԴՈՒՆ, ԴՈ՜ՒՆ ՎԱՂԻՆԱ՜Կ...
ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ մեր յարգի.. 
ԱՒԷ՜ ՄԱՐԻԱ... ԱՒԷ՜  ՄԱՐԻԱ՜..:  

Պէյրութ
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Ձիւնափոշին Թարթիչներին Աղջիկը

ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՐԱՄԵԱՆ
(1921 - 1978)

Նուիրում եմ Գայիանէ Արամեանին
Նա ներս մտաւ ձիւնափոշին թարթիչներին։
Քանի դեռ խաղում էր բակում, մայրիկը, հայրի-

կը եւ ես շտապով պատրաստեցինք տօնածառը, 
կախեցինք խաղալիքներ, վառեցինք գոյնզգոյն 
լոյսեր եւ Ձմեռ պապիկին կանգնեցրինք եղեւնու 
տակ։ Յետոյ նրան կանչեցինք բակից։

Նա ներս մտաւ ձիւնափոշին թարթիչներին։ 
Ներս մտաւ ու զարմացած, ուրախացած կանգնեց 
տօնածառի առջեւ։ Ձիւնափոշին, որ նստել էր նրա 
երկար ու կեռման թարթիչների վրայ, սկսեց հալ-
ւել, եւ հալոցքի շողացող կաթիլների մէջ անդրա-
դարձան փայլուն խաղալիքները, գոյնզգոյն լոյսե-

րով զարդարուն տօնածառը։ Նա այսպէս՝ անշարժ 
մնաց տեղում ու սկսեց նայել խաղալիքներին։ Նրա 
հետ միասին նոյնպէս անշարժացանք։ Ահա 
աղուէսիկը՝ բոցագոյն այն աղուէսիկը, որ բաղարջ 
գողացաւ ջրաղացպանից, ահա ճագար եղբայրիկը, 
որ յաղթեց առիւծին, ահա... Նա փնտռում էր էլի 
ինչ-որ մէկին, եւ մենք չկարողացանք գուշակել, թէ 
ինչ է փնտռում։ Յետոյ յանկարծ նա նկատեց իր 
հին, արդէն կոտրուած տիկնիկը, որ նստած էր 
եղեւնու տակ արծաթեայ պսակով Ձիւնիկի կողքին 
եւ ուրախութիւնից թարթեց աչքերը։ Թարթիչներին 
դողացող հալոցքի կաթիլները վայր ընկան, ու 
կաթիլների հետ ընկան տօնածառերը, որ մինչ այդ 
կախուած էին նրա արտեւանունքներից։

Եւ ինձ թուաց, թէ յատակով մէկ շաղ ընկաւ ու-
րախութիւնը, որ ամենեւին ձիւնափոշին չէր, որ 
հալուեց, ու գարունն էր, որ եկաւ այսպէս անսպա-
սելի նոր տարուայ երեկոյին...

"Ձիւնափոշին թարթիչներին աղջիկը",  կարճ 
պատմուածք մը հայրենի գրող Ռաֆայէլ Արամ-
եանէն։

Նոր տարուայ առիթով հետաքրքիր գրա-
կանութիւն, որ կ՛արժէ վերյիշել կամ ծանօ-
թանալ:

Նշենք, որ ընթացիկ տարին՝ 2018ն, Ռա-
ֆայէլ Արամեանի մահուան 40-ամեակն էր։

Այսպիսով կը  յիշենք իրեն: ... Յիշատակը 
անթառամ։

«Խմբ.»
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Լեզուագիտական
Տողադարձ

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

²ñ¹Ç ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ·ñ³õáñ ³ñï³Û³Û-
ïáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³Ëáó»ÉÇ ÏñÃ³ÝùÁ ïáÕ³¹³ñÓÝ 
¿, áñ ÙÇõë ÏáÕÙ¿ª ³Ù»Ý³Éùáõ³ÍÝ ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï: 
ÂáÕ áñ ³é³çÇÝÁ µÝ³Ï³Ý  Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿ »ñÏ-
ñáñ¹ÇÝ: Þ³ï ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå áõ ß³ï Ë³Ûï³-
µըÕ¿ï ¿ ³Ý, ÇÝã áñ µáÉáñáíÇÝ ³ÝÛ³ñÇñ ¿ 
Ï³Û³ó³Í É»½áõÇ ÙÁ í³ñÏÇÝ: êïáñ»õ ÏÁ Ý»ñ-
Ï³Û³óÝ»Ýù ïáÕ³¹³ñÓÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»ëáõ-
ÃÇõÝ ÙÁª Ûáõë³Éáí, áñ  ëñïó³õ ·ñáÕÝ»ñ ÏÁ ÷áñ-
Ó»Ý Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó  ëñµ³·ñ»É ³Ûë Ù»Í Ã»ñ³óáõÙÁ 
»õ ûñÇÝ³Ï ¹³éÝ³É áõñÇßÝ»ñáõÝ »õë:

*      *
*

§1. îáÕ³¹³ñÓÁ  ·ñ³õáñ ËûëùÇ  ³ÛÝ ÙÇçáó³-
éáõÙÝ ¿, áñáí, ïáÕÇ ÙÁ í»ñçÁ µ³õ³ñ³ñ ï»Õ  
ãáõÝ»Ý³Éáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí, ÏÁ Ñ³ï»Ýù µ³éÁ »õ 
³Ýáñ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏÁ ï³ÝÇÝù Û³çáñ¹ ïáÕÇÝ ëÏÇ½-
µÁ: ²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ í»ñÁ ÙÝ³ó³Í Ñ³ïáõ³ÍÇÝ  
³ç Í³ÛñÁ ÏÁ ¹Ý»Ýù Ï³ñ× ·ÍÇÏ ÙÁ, áñ ÏÁ ÏáãáõÇ 
»ÝÃ³ÙÝ³Û:

§2. îáÕ³¹³ñÓÇ ÑÇÙùÁ í³ÝÏ³ïáõÙÝ ¿, áõñ»ÙÝ 
Ñ³Ý¹³ñï  »õ áõß³¹Çñ í³ÝÏ³ïáõÙÁ É³õ³·áÛÝ 
»ñ³ßËÇùÝ  ¿ ×Çß¹ ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ:  ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ 
ã»Ýù ³é³çÝáñ¹áõÇñ  ÙÇ°³ÛÝ í³ÝÏ³ïáõÙáí. ÝÏ³-
ïÇ Ï’³éÝáõÇÝ ³ÛÉ ·áñÍûÝÝ»ñ »õë, áñáÝó åÇïÇ 
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù:

²Ù»Ý í³ÝÏ ÏÁ ÑÇÙÝáõÇ Ó³ÛÝ³õáñÇ ÙÁ íñ³Û. 
³é³Ýó Ó³ÛÝ³õáñÇ í³ÝÏ ãÇ Ï³½ÙáõÇñ. ûñÇÝ³Ïª 
í¿ñù, ÓÇ, í³-Ñ³Ý   »õ ³ÛÉÝ: Ò³ÛÝ³õáñ ÙÁ ÏñÝ³Û 
³é³ÝÓÇÝÝ í³ÝÏ Ï³½Ù»É. ûñÇÝ³Ïª ³-ñ³Ï³Ý, 
»-ñ³½, Á-Ý»É,  Ç-ñ³õ, á-ñ³Ï, û-ñ³Ï³Ý, áõ-ï»É, Çõ-
ñ³óÝ»É,  áëÏÇ-Ç, Ï³ïáõ-¿ »õ ³ÛÉÝ:

Ð³Û»ñ¿ÝÇ µáÉáñ Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñÁ Ï’³ñï³ë³Ý-
õÇÝ áõ ÏÁ ·ñáõÇÝ, µ³óÇ Á-¿Ý, áñ Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ,  
µ³Ûó ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ãÇ ·ñáõÇñ. ûñÇÝ³Ïª  Ï’³ñ-
ï³ë³Ý»Ýù ÏÁé-Ý³Ï áõ ÏÁ ·ñ»Ýù Ïé-Ý³Ï, Ï’³ñ-
ï³ë³Ý»Ýù Ù³-ÝÁñ áõ ÏÁ ·ñ»Ýù Ù³-Ýñ »õ ³ÛÉÝ: 
²ñï³ë³ÝáõáÕ áõ ã·ñáõáÕ  Á µáí³Ý¹³ÏáÕ í³ÝÏÁ 
ÏÁ ÏáãáõÇ ·³ÕïÝ³í³ÝÏ  Ï³Ù ëáõÕ í³ÝÏ:  

¶³ÕïÝ³í³ÝÏÇ Á Ó³ÛÝ³õáñÁ ÏÁ ·ñáõÇ, »ñµ 
³Ý Ï’ÇÛÝ³Û ïáÕÇÝ í»ñçÁ Ï³Ù ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ 
í³ÝÏÇÝ Ù¿ç. ûñÇÝ³Ïª ËáñÑÁñ-¹³Ï³Ý  Ï³Ù Ëáñ-
ÑÁñ¹³Ï³Ý:

§ 3. îáÕ³¹³ñÓÁ å¿ïù ¿ Áëï Ï³ñ»ÉõáÛÝ 
·áÑ³óáõÙ ï³Û ³ãùÇÝ, ³Ï³ÝçÇÝ áõ ÙÇïùÇÝ Ñ³-
õ³ë³ñ³å¿ë, ³ÛÉ»õ Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ùï³Ñá-
·áõÃÇõÝÝ»ñáõ, ÇÝã áñ Ñ»éáõ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ 
ÁÉÉ³É¿ Ý»ñÏ³ÛÇë,- Û³ïÏ³å¿ë Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ 
·ñ³ß³ñáõÃ»³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ,- 
ÏÇñ³ñÏáõáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí, áñáÝù Û³×³Ë 
Ï³Ù³Û³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý ³ÝÍ³ÝûÃ, 
³ÝÓ»éÝÑ³ë áõ Ñ³Ùµ³Ï   Ó»éù»ñáõ ÏáÕÙ¿ áõ Ó»õáí 
ÙÁ ÝáõÇñ³Ï³Ý³ó³Í »Ý, ãÑ³ßáõ³Í ï³Ï³õÇÝ 
³ÝÙÇûñÇÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

²Ûë ·ÉáõËÁ ÏÁ ß³ñ³¹ñ»Ýùª ³é³Ýó ³Ýï»ë»Éáõ 
·ñ³µ³ñÁ »õ ÑÇÙÝáõ»Éáí ³ñ»õÙï³Ñ³Û ³ßË³ñ-
Ñ³µ³ñÇ ÑÝ³·áÛÝ µÝ³·ñ»ñáõÝ íñ³Ûª Ñ³ëÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁ:

*     *
*

§4. ³)  ØÇ³í³ÝÏ µ³é»ñÁ ã»Ý Ñ³ïáõÇñ,  áõ-
ñ»ÙÝ  ã»Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇñ. ûñÇÝ³Ïª ³Ûë, ·Çñ, ½ûñù,   
Ï³ñ·, Ù¿Ï, í³ÝÏ, ûñ, ëÇõÝ, Ñ³Ûñ, ùáÛñ,  Ï»³Ýù »õ 
³ÛÉÝ:

µ) àñù³Ý ³É  ÁÝ¹áõÝáõ³Í áõ áñáß ã³÷áí ³É 
ï³ñ³ÍáõÙ ·ï³Í ÁÉÉ³Û ³Ý, ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ å¿ïù 
¿ ³é³õ»É³·áÛÝë Ëáõë³÷ÇÉ ïáÕ³¹³ñÓ»É¿ µ³-
é³ëÏÇ½µÇ  í³ÝÏ³ñ³ñ Ó³ÛÝ³õáñÇÝ Û³çáñ¹áÕ 
Ù³ëÁ. ûñÇÝ³Ïª ³-õ³½³Ï, »-ñ³½, ¿-³Ï³Ý, Á-Ý»É, 
Ç-Ù³ëï, á-ñáÙ,  û-ñÇÝ³Ï, áõ-ñÇß,  Çõ-Õ³Ý»ñÏ »õ 
³ÛÉÝ:

î³ñµ»ñ »Ýª ³é-Ý»É, »ñ-¹áõÙ, ¿³-Ï³Ý, Çß-Ë³Ý, 
ûñ-Ñ³ë, áõé-Ï³Ý, áñáÝù ïáÕ³¹³ñÓ»ÉÇ »Ý, ù³ÝÇ 
í³ÝÏ³ñ³ñ Ó³ÛÝ³õáñÇÝ Ï’ÁÝÏ»ñ³Ý³Û áõñÇß ï³é 
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ÙÁÝ ³É:    
·)  ä¿ïù ¿ ÝÙ³Ý³å¿ë Ëáõë³÷ÇÉ ïáÕ³¹³ñÓ»É¿ 

³ÛÝ »ñÏí³ÝÏ µ³é»ñÁ, áñáÝó ³é³çÇÝ í³ÝÏÁ ·³Õï-
Ý³í³ÝÏ ÙÁÝ ¿ »õ ÏÁ í»ñç³Ý³Û Á  Ó³ÛÝ³õáñáí,  
ÇÝãå¿ëª  µÁ-Éáõñ, ·Á-¹³Ï, ·Á-ÉáõË, ·Á-ñ³õ, ÉÁ-ñÇõ, 
ËÁ-ñ³ï, ÏÁ-½³Ï,  ÏÁ-ñ³Ï, ÝÁ-Ï³ñ, ÝÁ-áõ¿ñ Ï³Ù 
ÝÁ-õ¿ñ, ßÁ-å³ñ, åÁ-Ý³Ï, ëÁ-áõÇÝ  Ï³Ù ëÁ-õÇÝ, 
íÁ-Ý³ë, ïÁ-Ëáõñ, ïÁ-Ï³ñ, áñáÝù ß³ï ³ÝÑ³×áÛ 
»Ý ³ãùÇÝ »õ ï»ÕÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï Ï’³ÛÉ³Ý¹³Ï»Ý 
µ³éÇÝ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÇõÝÁ:

ä¿ïù ¿ ³ÛÝå¿ë ³É  Ëáõë³÷ÇÉ Çñ ëÏÇ½µÁ 
·³ÕïÝ³í³ÝÏ áõÝ»óáÕ µ³Û»ñáõ ÅËï³Ï³Ý¿Ý. 
ûñÇÝ³Ïª ã·Á-ñ»óÇ,  ãÙÁ-Ý³óÇñ,  ã·Á-Ý³ó »õ ³ÛÉÝ:   

²ëáÝù å¿ïù ã¿ ß÷áÃ»É Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñáõÝ Ñ»ï, 
áñáÝù ïáÕ³¹³ñÓ»ÉÇ »Ýª µÁÉ-Ã³Ï, ·ÁÉ-Ë³ñÏ, 
·ÁÙ-µ»Ã, ÃÁÉ-÷³ï, ÃÁÙ-µáõÏ, ÉÁÉ-Ï»É, ËÁÝ-Óáñ, 
ËÁÝ-¹³É,  ÛÁÕ-Ï»É,  ×Á½-Ù»É, ßÁÝ-ã»É, ãÁÕ-çÇÏ, åÁÕ-
ïáñ, óÁÝ-¹ÇÉ, ÷Áß-ñ»É  »õ ³ÛÉÝ, áñáÝó Ù¿ç ·³Õï-
Ý³í³ÝÏÇ  §Á¦-Ý  ßñç³å³ïáõ³Í ¿ µ³Õ³Ó³ÛÝ-
Ý»ñáí:

ºÃ¿ áã-Ù»ñÅ»ÉÇ,  ³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ëñ³Ëáõë»ÉÇ 
»õë ã¿ í³ÝÏ³ïáõÙÁ ³ÛÝåÇëÇÝ»ñáõÝ, áñáÝó ·³Õï-
Ý³í³ÝÏÁ µ³éÇÝ í»ñçÝ ¿. Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿ ïáÕÇÝ 
íñ³Û Ù¿Ï-»ñÏáõ µ³ó³ï Û³é³ç³óÝ»É áõ µáÉáñáíÇÝ 
í³ñ ï³ÝÇÉ  ÝÙ³Ý µ³é»ñ, ù³Ý Ã¿ Ï³ï³ñ»É 
³ÝÑ³×áÛ ïáÕ³¹³ñÓ»ñ, áõñ å³ñï³õáñ »Ýù  
Á-áí ûÅï»É ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ µ³Õ³¹ñÇãÁ. ³Ûëå¿ëª   
³Ý-·ÁÕ, ³ë-ïÁÕ,   ³ñ-ÏÁÕ, µ³ñ-ÓÁñ, µáõ-éÁÝ,  ·³Ù-÷Áé, 
¹³-éÁÝ, ¹áõë-ïÁñ, »-½Áñ, Ã³Ý-ÓÁñ, Ë³-éÁÝ, Í³-
ÝÁñ, Ï³Û-ëÁñ, Ïá-×ÁÕ,    Ù³-ÝÁñ,  ë³Ý-ïÁñ, í³-·Áñ, 
÷á-ùÁñ, ù³Õ-óÁñ »õ ³ÛÉÝ:       

¹) ä¿ïù ¿ Ëáõë³÷ÇÉ  µ³é³ëÏÇ½µÇ Á½, Áß, Áë 
·³ÕïÝ³í³ÝÏ»ñÁ  í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáí, ïáÕ³¹³ñ-
Ó»É¿ µ³é»ñáõÝ ÙÝ³ó»³É Ù³ëÁ. ûñÇÝ³Ïª ã·ñ»É áõ 
ãïáÕ³¹³ñÓ»É Á½-µ³ÕáõÙ, Á½-µûë³Ýù, Á½-·áõß, 
Á½-Ù³ÛÉ, Áß-ÏûÃ³Ï,  Áß-ï³å»É, Áë-åÇï³Ï, Áë-
ï³Ý³É,   Áë-ïáõ»ñ, áñáÝó µ³é³ëÏÇ½µÇ Á Ó³ÛÝ³-
õáñÁ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ã¿. ³ÛëåÇëÇÝ»ñÁ ïáÕ³¹³ñ-
Ó»Éª  ½µ³-ÕáõÙ, ßÏû-Ã³Ï, ëåÇ-ï³Ï  í³ÝÏ³ïáõÙáí: 
ÂáÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ýª ÁÝ-Ã³óù, ÁÕ-Ó³Ýù, ÁÙ-µÇß, ÁÝ-Í³Û,  
ÁÝ-Ï»ñ, ÁÝ-ï³ÝÇ, ÁÝ-ïÇñ »õ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó 
µ³é³ëÏÇ½µÇ Á Ó³ÛÝ³õáñÁ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ¿:

») Ú³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ ã¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É ÙÇ³ÛÝ 
ÑáÉáí³Ï³Ý Ó³ÛÝ³õáñ Ù³ëÝÇÏ¿ »õ ³ëáñ Ïóáõ³Í 
Ûû¹¿ Ï³½Ùáõ³Í í³ÝÏ»ñÁ. ûñÇÝ³Ïª ÓÇ-áõ(Ý), 
³å³ÏÇ-Ç(Ý), µ³ñïÇ-Ç(Ý), Ï³ïáõ-¿(Ý), Ù³ñ·³ñ¿-

Ç(Ý), ³éïáõ-³Ý, Ù³Ýñ¿-¿(Ý), áñ¹Ç-¿(Ý), Ñ»éáõ-Ç Ï³Ù 
Ñ»éáõ-¿Ý, É»½áõ-Ç(Ý) »õ ³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ 
»Ýª ³é-ïáõ³Ý, ²ñ³µÇ³-ÛÇ, ²ñ³-ÛÇ, ²ñ³-Û¿Ý,  
ïÕ³-Ûáí...³ÛÉ»õª ÏÁ í³½¿-Çñ, ÏÁ ëÇñ¿-ÇÝ, å³-
ïáõÑ³-Ý¿Ý, áñ¹ÇÝ»-ñáõÝ »õ ³ÛÉÝ:

½) Æñ³ñáõ ÏÇó ·ïÝáõáÕ ½áÛ· Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñáõ 
å³ñ³·³ÛÇÝª

1)  ²õ»ÉÇ å³ïß³× ¿ »ñÏáõ  í³ÝÏ³ñ³ñ Ó³Ý³-
õáñÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ å³Ñ»É  í»ñÁ »õ ïáÕ³¹³ñÓ»É 
ÙÇõëÁ. ûñÇÝ³Ïª Ã¿-³Ï³Ý, Ã¿-áõÃÇõÝ, ñáå¿-³Ï³Ý, 
ÉÇ-³ñÅ¿ù, ÓÇÃ³-ÇõÕ, ÙÇ-³ÛÝ³Ï,  ÉÇ-Çñ³õ, ÙÇ-áõ-
ÃÇõÝ, ÙÇ-ûñÇÝ³Ï,  ³Ù»Ý³-áõßÁ:

²Ýßáõßï ³ëáÝù ÏñÝ³Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇÉ ³ÛÉ 
Ù³¹³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û »õë, ûñÇÝ³Ïª ÉÇ³ñ-Å¿ù, 
ÙÇ³Û-Ý³Ï, ÙÇûñÇ-Ý³Ï, ³Ù»-Ý³áõßÁ:

2)  ÆëÏ »ñµ ³Û¹ ½áÛ· Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñÁ áõÝÇÝ 
»ñÏµ³ñµ³é³ÛÇÝ  µÝáÛÃ, ³ÛëÇÝùÝª ß³ï ë»ñï 
Ï’³ñï³ë³ÝáõÇÝ, ³å³ ½³ÝáÝù Ó·»É í»ñÇ  ïáÕÁ  
Ï³Ù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ïáÕ³¹³ñÓ»É.  µ»ÝÇ³-ÙÇÝ Ï³Ù 
µ»-ÝÇ³ÙÇÝ, ¹³ÝÇ³-Ï³Ý Ï³Ù ¹³-ÝÇ³Ï³Ý,  Ø³-
ñÇ³Ù  Ñ»-ùÇ³Ã,  ëáõñÇ³-Ï³Ý Ï³Ù ëáõ-ñÇ³Ï³Ý[1] 
»õ ³ÛÉÝ: ²Ý·ÉÇ³-Ï³Ý Ï³Ù ³Ý·-ÉÇ³Ï³Ý,   Â¿á-
¹áëÇ³, ÑÇ³-Ý³É, ÙÇ³-Ï»ñå, ÙÇ³-ëÇÝ, ÙÇ³-
ï³ññ, ÙÇ-ÉÇáÝ, áí-ÏÇ³-Ýáë Ï³Ù áí-ÏÇ³Ýáë, 
³Ù-µÇáÝ,   Â¿á-¹áñ³  (Ù»ñÅ»ÉÇª Â¿-á¹áñ³), å³Ý-
Ã¿áÝ (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ª å³ÝÃ¿-áÝ):

²ëáÝù »õë ÏñÝ³Ý ³½³ïûñ¿Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇÉ 
³ÛÉ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û. ûñÇÝ³Ïª  Â¿á¹á-ëÇ³, 
Â¿á¹á-ñ³:

Â¿»õ ÁÝÃ³óÇÏ, ë³Ï³ÛÝ áã-Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ 
ïáÕ³¹³ñÓ»ñ »Ýª ÙÇ-³Ï, ÓÇ-³Ï Ï³Ù ÓÇ-áõÏ, 
Ç-ï¿³É,   Çï¿-³É, á-·Çáí, á·Ç-áí: ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ª 
Ñá-·Çáí:

3) ºñµ ½áÛ· Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ µ³éÇÝ 
í»ñçÁ, å¿ïù ¿ ³ÝáÝù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÇçÝ»Ý í³ñ. 
ûññÇÝ³Ïª Ñ³Ûáõ-ÑÇÇ,  áë-ÏÇ¿, ·»ï³-ÓÇáõ »õ ³ÛÉÝ:  
Ø»ñÅ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÏÇ Ó³ÛÝ³õáñÇ ïáÕ³¹³ñÓÁ, 
ÇÝãå¿ëª áëÏÇ-¿ Ï³Ù ·»ï³ÓÇ-áõ:

¿)  ÂáÛÉ³ïñ»ÉÇ ã¿ª
1) îáÕ³¹³ñÓ»É ïñáÑáõÃ»³Ý  Ýß³ÝÝ»ñÁª 

í»ñç³Ï¿ïÁ, ëáñ³Ï¿ïÁ, ÙÇç³Ï¿ïÁ »õ µáõÃÁ:
2)  îáÕÇÝ Í³ÛñÁ Ó·»É µ³óáõ³Í ÷³Ï³·ÇÍÁ  

Ï³Ù ã³Ï»ñïÁ: ÜáÛÝÑ»ï³ÛÝª å¿ïù ã¿ ïáÕ³-
¹³ñÓ»É ÷³ÏáõáÕ ÷³Ï³·ÇÍÁ Ï³Ù ã³Ï»ñïÁ:

3) ²ÝÓÝ³ÝáõÝÇÝ »õ Ñûñ ³ÝáõÝÇÝ ëÏ½µÝ³ï³-
é»ñÁ Ó·»É ïáÕÇÝ Í³ÛñÁ »õ ïáÕ³¹³ñÓ»É Ù³Ï³-

[1] ä¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÉ, áñ ³ëáÝù »õ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ  áõÝÇÝ áõñÇß  ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ³Éª ´»Ý-Ç³ÙÇÝ,  ¹³Ý-Ç³Ï³Ý,  Ñ»ù-
Ç³Ã, ëáõñ-Ç³Ï³Ý,  áñáÝù  Ù»ñÅ»ÉÇ »Ý  ïáÕ³¹³ñÓÇ Ñ³Ù³ñ: ÜáÛÝ Ï³óáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ñ½»Ýª ¶»ñÙ³ÝÇ³, Æï³ÉÇ³, 
ÎÇÉÇÏÇ³,  êå³ÝÇ³...áñáÝù Ïáõ ï³Ý ¶»ñ-Ù³ÝÇ³ »õ ¶»ñÙ³Ý-Ç³, Æï³-ÉÇ³ »õ Æï³É-Ç³, ÎÇÉÇ-ÏÇ³ »õ ÎÇÉÇÏ-Ç³, êå³-
ÝÇ³ »õ êå³Ý-Ç³:
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ÝáõÝÁ. ûñÇÝ³Ïª Ú. Ø. / Ú³Ïáµ»³Ý Ï³Ù ¶.ì. / 
²×»Ù»³Ý »õ ³ÛÉÝ: 

4) îáÕÇÝ Í³ÛñÁ Ó·»É ïÇïÕáëÇ, ÏáãáõÙÇ, 
³ëïÇ×³ÝÇ  Ïñ×³ï ·ñáõÃÇõÝÁ »õ í³ñ ï³ÝÇÉ  
»ÝÃ³Ï³ÛÇÝ ³ÝáõÝÁ. ûñÇÝ³Ïª å. Ï³Ù åñÝ /  Ú³-
Ïáµ ¶ñÇ·áñ»³Ý, ÷ñáý. /  Ø³ÝáõÏ ²µ»Õ»³Ý,  ïÇÏ. 
/ Ø³ñÇ Ú³Ïáµ»³Ý, ½ûñ. / ²Ý¹ñ³ÝÇÏ »õ ³ÛÉÝ:

5) ²Ýç³ï»É ÃÇõ ÙÁ Çñ»Ý Ïóáõ³Í Û³å³õáõÙ¿Ý. 
ûñÇÝ³Ïª 15/ùÏ, ÝÏ./ÃÇõ 75, 60/$ , 3/Ù², 65-ÇÝ/(ø³.)  
Ï³Ù 65/-ÇÝ(ø³.),  15-/ñ¹, 2014-/ÇÝ, 20-/³Ï³Ý »õ 
³ÛÉÝ:  

6)  Ø³ëÝ³ï»É  Û³å³õáõÙÝ»ñÁ »õ ïáÕ³¹³ñÓ»É 
»ñÏñáñ¹ Ï¿ëÁ.  ûñÇÝ³Ïª Ø²/Î, Ð´/ÀØ, Ð/ØÀØ,  
Üê/úîî »õ  ³ÛÉÝ: ä¿ïù ã¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É Ý³»õ 
³ëáÝó ÑáÉáí³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ëª Ø²Î-Ç, 
Ð´ÀØ-¿Ý, ÐØÀØ-áí »õ ³ÛÉÝ:   

7)  Ü³ËÁÝïñ³µ³ñ ãÙ³ëÝ³ï»É áõ ãïáÕ³¹³ñ-
Ó»É ·ñ³Ï³Ý »ñÏ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ. ûñÇÝ³Ïª §Èáõé / 
ó³õ»ñ¦, §²ÛñáõáÕ / ³Û·»ëï³ÝÝ»ñ¦:           

*      *
*

´³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñáõ  ïáÕ³¹³ñÓÁ ÏÁ 
Ï³ï³ñáõÇ Áëï Ñ»ï»õ»³É Ï³ÝáÝÝ»ñáõÝ.                                

§5. ºñÏáõ Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñáõ ÙÇç»õ ÇÝÏ³Í ÙÇ³ÏÇ 
µ³Õ³Ó³ÛÝÁ Ï’³ÝóÝÇ Û³çáñ¹ ïáÕ. ûñÇÝ³Ïª ù³-
Õ³ù, å³-ÝÇñ, ë»-Õ³Ý,  å³-ï³-Ý»-Ï³Ý, µ³-Ý³-
ëÇ-ñ³-Ï³Ý[2], ù³-Õ³-ù³-í³-ñ³-Ï³Ý, Ù³-ï»-
Ý³-¹³-ñ³-Ý³-å»ï »õ ³ÛÉÝ, áõñ µ³é»ñë Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ïáÕ³¹³ñÓ»É  Çõñ³ù³ÝãÇõñ ·ÍÇÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ:

ºñµ »ñÏáõ ÉÇ³ñÅ¿ù Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñáõ ÙÇç»õ ÏÁ 
·ïÝáõÇ »ñµ»ÙÝÇ §Û¦ ÏÇë³Ó³ÛÝÁ, áñ ³ßË³ñÑ³-
µ³ñÇ Ù¿ç µ³Õ³Ó³ÛÝ ÙÁÝ ¿, ³å³ ³Ý »õë í³ñ 
Ï’»ñÃ³Û  Û³çáñ¹ Ó³ÛÝ³õáñÇÝ Ñ»ï. ûñÇÝ³Ïª Ð³-
Û³ëï³Ý, µ³-Û³Ï³Ý, Ñ³-Û»ÉÇ, Ñ³-ÛáõÃÇõÝ, Ï³-
Û³ñ³Ý, ³Ù³-ÛÇ, Ù³-Û»É, Ëá-Û³Ýù, ê³-Û³Ã (Üáí³), 
èáõ³-Û³É, äÇùý³-Û³, ü³ñ³-Û³, Ð³õ³-Û³Ý, ÐÇ-
Ù³É³-Û³Ý  »õ ³ÛÉÝ: 

ºñµ ÙÇ³ÏÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÇÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿  àõ³, 
àõ», àõ¿, àõÇ, àõá »ñÏµ³ñµ³éÝ»ñ¿Ý  Ù¿ÏÁ, ³å³  
³ëáÝù ÝÙ³Ý³å¿ë »õ ³Ý÷á÷áË Ï’³ÝóÝÇÝ Û³-
çáñ¹ ïáÕ Ý³ËÁÝÃ³ó µ³Õ³Ó³ÛÝÇÝ Ñ»ï. ûñÇÝ³Ïª  
å³-ïáõ³ñ,  Ñ³-ßáõ»ó,   å³-ïáõ¿ñ, Ï³ñ¹³-óáõÇÉ, 
½Ç-Ýáõáñ »õ ³ÛÉÝ[3]:

²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ »õë ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ  §Û¦ 

ÏÇë³Ó³ÛÝÁ   ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÝáÛÝ Ï³ÝáÝÇÝ. ³Ûëå¿ëª    
Ï³Ë³Ï³-Ûáõ³Í, ÑÙ³-Ûáõ³Í, Ý³-Ûáõ³Íù, ßá-ÛáõÇÉ, 
÷³Û÷³-Ûáõ³Í, ù³Ûù³-ÛáõÇÉ »õ ³ÛÉÝ

Ì³ÝûÃ.- 1. ²Ûë µ³é»ñÁ  í»ñçÇÝ  Ï¿ë ¹³ñáõÝ  
ëáíáñáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Í ¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É Ñ»ï»õ»³É 
³ÝÙÇûñÇÝ³Ï Ó»õ»ñáíª å³ï-õ³ñ  Ï³Ù å³ï-áõ³ñ, 
Ñ³ß-õ»ó Ï³Ù Ñ³ß-áõ»ó, ÝÙ³Ý³å¿ë ÙÇõëÝ»ñÁ:  
ÜÙ³Ý ïáÕ³¹³ñÓ  ÙÁ ¿³å¿ë ËáñÃ ¿ Ã¿° ·ñ³µ³ñÇ, 
Ã¿° ³ßË³ñÑ³µ³ñÇ á·ÇÇÝ. ³Ûëå¿ëª å³ï-õ³ñ 
Ó»õÁ Ï’³Õ³õ³Õ¿  µ³éÇÝ å³ïÏ»ñÁª áõ-Ý í»ñ³-
Í»Éáí õ-Ç, ÇëÏ å³ï-áõ³ñ  Ó»õÇ Û³çáñ¹ ïáÕ ³Ýó-
ÝáÕ µ³Õ³¹ñÇãÁª Ñ»é³ó³Í ÁÉÉ³Éáí Çñ»Ý Ý»óáõÏ 
µ³Õ³Ó³ÛÝ¿Ý,  ÏÁ ëï³Ý³Û Ëáó»ÉÇ ³ñï³ë³Ýáõ-
ÃÇõÝ ÙÁ, áñ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ  Çñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý: ́ ³ó ³ëïÇª   áã Ù¿Ï ³õ³Ý¹áõÃ»³Ý íñ³Û ÏÁ 
ÑÇÙÝáõÇÝ ³Ûë ïáÕ³¹³ñÓ»ñÁ: §Üáñ Ñ³ÛÏ³½-
»³Ý¦-Á áõÝÇª å³-ïáõ³ÏÇó, å³-ïáõÇñ³Ý³ó, 
Ñ³-ïáõ³Í (³Ý¹ ï»ëÝ»É ³Ûë µ³é³Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ) 
»õ ³ÛÉÝ, ÙÇÝã  ³ñ¹Ç ³ñ»õÙï³Ñ³ÛÁ ëÏë³Í ¿ ·ñ»Éª 
å³ï-õ³ÏÇó Ï³Ù å³ï-áõ³ÏÇó, å³ï-õÇñ³Ý³ó  
Ï³Ù å³ï-áõÇñ³Ý³ó, Ñ³ï-õ³Í Ï³Ù Ñ³ï-áõ³Í: 
²ÛÉ Ëûëùáíª ·ñ³µ³ñÁ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ñ  ÙÇçÓ³ÛÝ³-
õáñ³ÛÇÝ ÙÇ³ÏÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ ³ÛÝ  
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³ÝáÝÇÝ, áñ µ³Ý³Ó»õ»óÇÝù Ý³Ëáñ¹ 
å³ñµ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç: ²ñ»õÙï³Ñ³Û ³ßË³ñÑ³µ³-
ñÇ  ³ñß³ÉáÛëÇÝ Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ÏÁ Ñ»ï»õ¿ÇÝ 
³ëáÝù ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ÝáÛÝ  Ï³ÝáÝÇÝ.  ûñÇÝ³Ï-
Ý»ñª  ²ÛïÁÝ»³Ý¿Ýª ã’Á-ëáõÇñ (¿ç 9), ë»õ³-ãáõÇ (¿ç 
14), ÏÁ Ïá-ãáõÇÝ (³Ý¹),  É»-½áõÇÝ,  (³Ý¹,  ¿ç 28), 
¹Ç-ÙáõÇ (³Ý¹, ¿ç 31), É»-½áõ³Ï³Ý (³Ý¹, ¿ç 44), 
½³-ïáõÇ (³Ý¹, ¿ç 62). ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ³ßË³ñ-
Ñ³µ³ñ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõõÃ»³Ý (1853) 
Ø³ñÏáëÇ »õ ÔáõÏ³ëÇ ³õ»ï³ñ³ÝÝ»ñ¿Ýª  ïÁ-ñáõ³Í, 
å³-ïáõÇñ»ó, Ý»-ñáõ³Í, ÏÁ ¹Ç-½áõ¿ÇÝ (³Ý¹).  
§Þï»Ù³ñ³Ý åÇï³ÝÇ ·Çï»É»³ó¦-Ç 21 ¹»Ïï. 
1864-Ç ÃÇõ¿Ýª ï³-ñáõ¿, ÛÇ-ßáõ³Í, ÏÁ Ý»-ÕáõÇ, ïÁ-
ñáõ³Í,  ÅáÕá-íáõ³Í, Ù³-Ñáõ³Ý ,  ÏÁ ù³ñá-½áõÇ, 
åÇïÇ Ñ³õ³-ùáõÇ,  Ï’Á-ëáõÇ, Ë³÷³-Ýáõ³Í,  Ñ³ë-
ï³-ïáõ³Í:  ÆÝãå¿ë ÏÁ ÝÏ³ï»Ýù, ³Ûë »ñ»ù 
³ÕµÇõñÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»É³å¿ë Ñ³ßï áõ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï 
»Ý Çñ³ñáõ ÙÇç»õ »õ Ñ³ßï »Ý ·ñ³µ³ñÇ Ñ»ï: 2. 
²Ýßáõßï ß÷áÃÇ ³é³ñÏ³Û ãÇ ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É ïáÕ³-
¹³ñÓÁ Ñ»ï»õ»³É µ³é»ñáõÝ, áñáÝó ëÏ½µÝ³Ó»õ»ñÁª 
ï»ÕõáÛÝ...ï»Õ-õáÛÝ, µ³ñõáù...µ³ñ-õáù, »Ï»Õ»óõáÛ.. 

[2] Æõñ³ù³ÝãÇõñ ·ÍÇÏ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ ïáÕ³¹³ñÓÇ Ù¿Ï Ï³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý. ÷³ëïûñ¿Ý µ³é ÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
ïáÕ³¹³ñÓ»É  ³ÛÝù³Ý  Ó»õ»ñáí, áñù³Ý í³ÝÏ áõÝÇ ³Ýª Ýáõ³½ Ù¿Ï. ûñÇÝ³Ïª »ñÏáõ í³ÝÏ³ÝÇ µ³éÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ïáÕ³¹³ñÓ»É  
2-1  Ó»õáí, ÑÇÝ· í³ÝÏ³ÝÇ µ³éÁª 5-1 Ó»õáí »õ ³ÛÉÝ:

[3] ´³Õ³Ó³ÛÝÇ ÝÙ³Ý ÑÝãÙ³Ùµ  ëÏëáÕ áõ³, áõÇ, áõ»³, »³, Çõ  »ñÏµ³ñµ³éÝ»ñáõÝ  Ý³ËÁÝÃ³ó  µ³Õ³Ó³ÛÝÝ  Çñ»ÝóÙ¿ 
³Ýµ³ÅÇÝ ¿. ûñÇÝ³Ïª ¹Á-ñáõÇ, ·Á-ñáõ³Ý, ³-Ýáõ³Ùµ, í³-Õáõ³Ý, åñ-ïáõ»³Û, Ú»-ëáõ³Û, ³-Õáõáñ, Áë-ïáõ»ñ, å³-ïáõ¿ñ...
(²Ûï., øÝÝ. ù»ñ., ¿ç 349):
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.»Ï»Õ»ó-õáÛ, ·ñ³õ»É...·ñ³-õáõ³Í, Ý³ñ»Ï³óÇ...
Ý³ñ»Ï³ó-õáÛ, ëÏ»õñ³óÇ...ëÏ»õñ³ó-õáÛ »õ ÝÙ³Ý-
Ý»ñÁ, ûÅïáõ³Í »Ý õ-áí  ÙÁ, áñ ÏÁ å³Ñå³ÝáõÇ 
ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ:

§6. ºñÏáõ ÉÇ³ñÅ¿ù Ï³Ù ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ Á 
Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñáõ ÙÇç»õ ÇÝÏ³Í  ½áÛ·  Ï³Ù ³õ»ÉÇ 
µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñ¿Ý ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ í»ñçÇÝÁ. 
ûñÇÝ³Ïª ³ñ-Ó³Ý,  Ï³ñ-ÙÇñ, ·áñ-ÍÇù, Ñ³ë-ï³ï, 
ì³ñ-¹³Ý, ä»ï-ñáë, Ï³Û-Í³Ï, Ïñ-ÏÇÝ, Ùñ-óáõÙ, 
ä³Û-ñáÝ, ê»Û-É³Ý, ì»Û-Ù³ñ, ÷³Û-É³Ï, ³ëï-Õ³-
ÉÇó, µ»ñÏ-ñ³Ýù, Ã³ñ·-Ù³Ý,  »ñÏ-Ý³õáñ, ËÝ¹-ñ»É, 
ãÕ-çÇÏ,  í³ñÓ-Ï³Ý,  ÏñÏ-ÝáõÃÇõÝ, ïñï-Ù³·ÇÝ, å³ï-
ñ³Ýù, ÷ñ÷-ñ³¹¿½, ÷éÝ·-ï³É   »õ ³ÛÉÝ:  ²Ûë å³-
ñ³·³ÛÇÝª ïáÕÇÝ í»ñçÁ ·ïÝáõáÕ  ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ 
Á  Ó³ÛÝ³õáñÁ  ÏÁ ·ñáõÇ, ûñÇÝ³Ïª ÏÁñ-ÏÇÝ, ÙÁñ-
óáõÙ, ãÁÕ-çÇÏ, ËÁÝ¹-ñ»É, ÏÁñÏ-ÝáõÃÇõÝ, ïÁñï-
Ù³·ÇÝ, ÷éÁÝ·-ï³É:

²Ûë ÝáÛÝ Ï³ÝáÝáí ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ ³ÛÝ  
µ³é»ñÁ, áñáÝó  Ù¿ç í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÇÝ ÏÁ Û³-
çáñ¹»Ý  àõ³, àõ», àõ¿, àõÁ, àõÇ, àõá, àõû »ñÏµ³ñ-
µ³éÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ËÁÝÃ³ó µ³Õ³Ó³ÛÝÇÝ Ñ»ï 
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ. ûñÇÝ³ÏÝ»ñª 
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ í»ñáÝß»³É  ·Çñù»ñ¿Ýª  ÙÏÁñ-
ïáõ»ó³õ, ÅáÕ-íáõ»ó³õ, Í³Í-ÏáõÇÉ, ·Çï-óáõ³Í, 
²ë-ïáõ³Í, ß³ñ-Åáõ³Í, Ñ³ß-ïáõ³Í, Ñ»ñ-Óáõ³Í.  
²ÛïÁÝ»³ÝÇ §øÝÝ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ¦-¿Ýª  ÏÁ 
µ³Å-ÝáõÇ (¿ç 1), áõÕ-Õáõ³Í  (¿ç 35), ¹³ñ-Óáõ³Íù 
(¿ç 60), ½³ñ-Ýáõ¿Ç (¿ç  68), ³é-Ýáõ»ó³õ (¿ç 73),  ÏÁ 
ï»ë-ÝáõÇ (¿ç 87), ÏÁ Ï³½-ÙáõÇÝ (¿ç 94) »õ ³ÛÉÝ.  
§Þï»Ù³ñ³Ý åÇï³ÝÇ ·Çï»É»³ó¦-Ç í»ñáÝß»³É 
ÃÇõ¿Ýª ·Áï-Ýáõ»ó³õ, ²ë-ïáõ³Í³ÛÇÝ, Ïáñ-ëáõ³Í,  
ÏÁ ï»ë-Ýáõ¿ñ, µÁé-Ýáõ³Í, ãï»ë-Ýáõ³Í  »õ ³ÛÉÝ: 
ÜÙ³Ý³å¿ëª  §´³½Ù³í¿å¦-Ç (1843) »õ §Ø³ëÇë¦-Ç 
(1853) Ù¿ç, ³ÛÉ»õ 19-ñ¹ ¹³ñáõ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÇ  ß³ï 
áõñÇß Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç: ²Ûëå¿ë ÏÁ 
Ã»É³¹ñ»Ý Çñ»Ýó Ï³ñ·ÇÝ ¼. »õ Ð.  ²ë³ïáõñÝ»ñÁ, 
ÚáíÑ. ¶³½³Ý×»³ÝÝ  áõ Ñ³Ûñ ²ñë¿Ý Ô³½ÇÏ»³ÝÁ:  
¼³ÛÝ Û³ñ·áõ³Í ÏÁ ·ïÝ»Ýù Ýáñ³·áÛÝ Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç »õë: §´³½Ù³í¿å¦-Ç 1912-Ç 
ÛáõÝáõ³ñÇ ÃÇõÇÝ Ù¿ç, ¿ç»ñ 38-47, ÝÙ³Ý³å¿ë ÏÁ 
·ïÝ»Ýùª ÏÁ ï»ë-ÝáõÇ, ³ë-ïáõ³Í, ³ë-ïáõ³Í³Í-
ÝÇ, ß»ß-ïáõ³Í, ù»ñ-Ãáõ³Í »õ ³ÛÉÝ: Ü¶´ Ù³ï»Ý³-
ß³ñÁ ÏÁ ÏÇñ³ñÏ¿ ÝáÛÝÁ. ûñÇÝ³ÏÝ»ñë Ï’³éÝ»Ù 
5-ñ¹ Ñ³ïáñ¿Ýª ç³ñ-¹áõ³Í (¿ç 15), Ïáñ-ëáõ³Í (¿ç 
38), ²ë-ïáõ³Í (¿ç 50), ·Áï-ÝáõÇÝ (¿ç 55), ÏÁ µ³Å-
ÝáõÇÝ (¿ç 151) »õ ³ÛÉÝ: ²ÛÉ Ëûëùáí  ÏÁ ·ïÝáõÇÝù 
¹¿Ù-Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ï³ÝáÝÇ ÙÁ, áõñ µ³é»ñÁ Ï³ï³ñ»-
É³å¿ë ³Ý³Õ³ñï ÏÁ å³Ñ»Ý Çñ»Ýó å³ïÏ»ñÁ »õ 
áñ ³ÛÝù³Ý  ³Ùñûñ¿Ý  Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ ³ñ»õÙï³-

Ñ³Û ·ñ³õáñ  ËûëùÇ Ù¿ç:         
²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ïáÏáõÝ Ï³ÝáÝ ÙÁÝ ¿, áñ 20-ñ¹ 

¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ  ³ñ»õÙï³Ñ³Û   ÇÝùÝ³Ïáã ù»ñ³-
Ï³ÝÝ»ñ ÝÙ³Ý³å¿ë ÷áË»óÇÝ, ÷á÷áË»óÇÝ áõ 
ÙÝïé»óÇÝª ³ÛÉ³½³Ý ³ÝÙÇûñÇÝ³Ï ÑÝ³ñùÝ»ñáí 
³ÛÉ³Ý¹³Ï»Éáí  ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ µ³é»ñÁ, ÇÝãå¿ëª 
³½ÝÁ-õ³Ï³Ý Ï³Ù ³½ÝÁ-áõ³Ï³Ý,  ½³ñ-ÝÁõ³Í 
Ï³Ù ½³ñÝÁ-áõ³Í, Ñ³ßïÁ-õÇÉ Ï³Ù Ñ³ßïÁ-áõÇÉ, 
Ñ»ñÓÁ-õ³Í, ï³åÏÁ-õáÕ, å³ßïÁ-áõ»ñ Ï³Ù å³ß-
ïÁáõ»ñ, å³ï-ÙÁõ³óù  Ï³Ù å³ïÙÁ-õ³óù,   Ï³Ù 
å³ïÙÁ-áõ³Íù: ²ëáÝù Áëï Ñ³Ýñûñ¿Ý Ñ³ëï³ï-
õ³Í Ï³ÝáÝÇ å¿ïù ¿ ï³ÛÇÝ  ³½-Ýáõ³Ï³Ý, 
½³ñ-Ýáõ³Í, Ñ³ß-ïáõÇÉ, Ñ»ñ-Óáõ³Í, ï³å-ÏáõáÕ,  
å³ß-ïáõ»ñ, å³ï-Ùáõ³Íù,  ù³ÝÇ áñ   ³é³ç³ñÏ-
õ³Í Ó»õÁ Ï³ï³ñ»É³å¿ë ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ 
Ù»ñ Ñ³Û»óÇ ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ 
í³ñ ÇçÝáÕ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ÉÇáíÇÝ ÇÝùÝ³µ³õ »Ý 
ßÝáñÑÇõ Çñ»Ýó µáí³Ý¹³Ï³Í Ó³ÛÝ³õáñÝ»ñáõÝ, 
áñáÝù »ñÏµ³ñµ³é ÏÁ Ï³½Ù»Ý,  »õ áã Ù¿Ï å³ï×³é 
áõÝÇÝù ³ÛÉ³Ý¹³Ï»Éáõ ½³ÝáÝù:

Ì³ÝûÃ.- 1. ºñµ µ³é ÙÁ »ñ»ù Ï³Ù ³õ»ÉÇ 
í³ÝÏ»ñ áõÝÇ, ÏñÝ³Ý µÝ³Ï³Ý³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³Ý³É 
ïáÕ³¹³ñÓÇ  ³ÛÉÁÝïñ³ÝùÝ»ñ. ûñÇÝ³Ïª ³½Ýáõ³-
Ï³Ý  ÏñÝ³Û ïáÕ³¹³ñÓáõÇÉ ³½-Ýáõ³Ï³Ý,  ³½Ýáõ³-
Ï³Ý, ÇëÏ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝª ³ë-ïáõ³Í³ÛÇÝ, ³ëï-
õ³-Í³ÛÇÝ, ³ëïáõ³Í³-ÛÇÝ: 2. ºñµ áñ»õ¿ µ³é³Ó»õ 
ÇÝùÝÇÝ í³ÝÏÇÝ ëÏÇ½µÁ ÏÁ µáí³Ý¹³Ï¿ õ 
µ³Õ³Ó³ÛÝÁ, ³Ý ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ. 
ûñÇÝ³Ïª »Ï»Õ»ó-õáÛ, µ³ñ-õáù, Ñá·-õáÛÝ,  ³ÛÉ»õª 
å³ïõáõ³Í ¿, å³ïõáõáõÙ ¿ »õ ÝÙ³ÝÝ»ñÁ  ÏÁ 
ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ å³ï-õáõ³Í ¿, å³ï-õáõáõÙ ¿: 
Ü³»õª Ñáí-õáõ³Í ¿, Ñáí-õáõáõÙ ¿: 3. ¶ñ³õáõÇÉª ÏÁ 
·ñ³-õáõÇ, ÅáÕí»Éª ÅáÕ-íáõÇÉ, ëáñíÇÉª ëáñ-íáõ³Í: 
4.  Ì»ÍáõÁïÇÉ, Í»ÍáõÁéïÇÉ  »õ ÝÙ³ÝÝ»ñÁª Í»-ÍáõÁ-
ïÇÉ, Í»ÍáõÁ-ïÇÉ »õ Í»-ÍáõÁéïÇÉ, Í»ÍáõÁé-ïÇÉ:

§7.  ºñÏáõ »õ  ³õ»ÉÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñáõ Ïáõï³-
ÏáõÙ  áõÝ»óáÕ µ³é»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ÏñÝ³Ý Û³-
é³ç³Ý³É Ù¿Ï Ï³Ù  ³õ»ÉÇ ·³ÕïÝ³í³ÝÏ»ñ. ûñÇ-
Ý³Ïª ÍÁÝÍ-Õ³Û, ÏÁÝÓ-ÝÇ, ÙÁ-ÏÁñ-ïÇã, ÏÁ-ïÁñ-ï»É, 
÷Áñ-÷Á-ñ»É, ÃÁé-íÁ-é³É, Ñ»ï³-ùÁñ-ùÁ-ñ³Ï³Ý, 
åÁñ-åÁ-ïáÕ, ÁÝ¹-·Áñ-Ï»É, ÃÁ-ñÁËÏ-ÃÁ-ñÁË-
Ï³óÝ»É, ÙÁß-ïÁÝ-ç»Ý³Ï³Ý, ùÁñÃ-ÙÁÝ-çÇõÝ, ÙÁñ-
ÙÁÝ-ç»É, ïÁñ-ïÁÝ-ç³É, Ñ³ë-ÏÁóÝ»É, ëáõñµ-ÍÁ-
ÝÁÝ¹-»³Ý »õ ³ÛÉÝ: ä¿ïù ¿ ³ÛÝå¿ë ÙÁ ÁÝ»É, áñ 
³ÛëåÇëÇÝ»ñÁ  ·ñáõÇÝ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï Á-áí, »õ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ë ³é³õ»É³·áÛÝë Ëáõë³÷ÇÉ Á-Ç ·áñÍ³Íáõ-
Ã»Ý¿: àõñ»ÙÝª ã·ñ»Éª ÙÁ-ÏÁñïÇã, ÷Áñ-÷ÁñÇÉ,  ÃÁé-
íÁé³É, ³ÛÉª ÙÏÁñ-ïÇã, ÷ñ÷Á-ñÇÉ, ÃéíÁ-é³É, 
Ñ»ï³ùñùÁ-ñ³Ï³Ý[4], ÙßïÁÝ-ç»Ý³Ï³Ý »õ ³ÛÉÝ, 
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³ÛÉ Ëûëùáíª áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáõë³÷ÇÉ  Á-Ç 
Û³ïÏ³å¿ë ÏñÏÝ³Ï ·áñÍ³ÍáõÃ»Ý¿:

Ú³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃ»³Ý ÏÁ Ï³ñûïÇÝ ³Ýóá-
Õ³Ï³Ý Ï³Ù å³ï×³é³Ï³Ý µ³Û»ñÁª Çñ»Ýó  -óÝ»É 
í»ñç³õáñáõÃ»³Ùµ:

ºÃ¿ ó-¿Ý ³é³ç Ïáõ ·³Û  Ó³ÛÝ³õáñ ÙÁ,  »õ ÏÁ 
ëï³Ý³Ýù ³ó Ï³Ù »ó , ³å³ ³ëáÝù »ñÏáõùáí ÏÁ 
ÙÝ³Ý í»ñÁ. ûñÇÝ³Ïª ¹áÕ³ó-Ý»É (ÏÁ ¹áÕ³ó-Ý»Ù, 
ÏÁ ¹áÕ³ó-Ý¿Ç), Ï³ñ¹³ó-Ý»É (ÏÁ Ï³ñ¹³ó-Ý»Ù, ÏÁ 
Ï³ñ¹³ó-Ý¿Ç),  Ûá·Ý»ó-Ý»É (ÏÁ Ûá·Ý»ó-Ý»Ù, ÏÁ Ûá·-
Ý»ó-Ý¿Ç), í³½»ó-Ý»É (ÏÁ í³½»ó-Ý»Ù, ÏÁ í³½»ó-
Ý¿Ç):

ºÃ¿ ³Û¹ »ñÏáõùÇÝ ÙÇç»õ ÏÁ ÙïÝ¿  ñ »õ/Ï³Ù ³ÛÉ 
µ³Õ³Ó³ÛÝ ÙÁ, »õ ÏÁ ëï³Ý³Ýù -³ñó Ï³Ù -»ñó,  
-Çñó, -éñó, -áõñó, -³ëó, ³å³ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ÉÇ ¿  
³ëáÝù »ñ»ùáí Ó·»É í»ñÁ, ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿  Ã»Ã»õûñ¿Ý 
ÏÁ ß»ÕÇÝù  µ³éÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃ»Ý¿Ý. ûñÇÝ³Ïª 
Ñ³ñó-Ý»É (ÏÁ Ñ³ñó-Ý»Ù, ÏÁ Ñ³ñó-Ý¿Ç), ¹³ñÓ-Ý»É 
(ÏÁ ¹³ñÓ-Ý»Ù, ÏÁ ¹³ñÓ-Ý¿Ç), Ï»ñó-Ý»É (ÏÁ Ï»ñó-
Ý»Ù, ÏÁ Ï»ñó-Ý¿Ç), í»ñó-Ý»É (ÏÁ í»ñó-Ý»Ù, ÏÁ 
í»ñóÝ¿Ç). ·Çñó-Ý»É, Ùáéó-Ý»É, ÃÁéó-Ý»É, ÏÉáñó-
Ý»É, Ïáõñó-Ý»É, ÷Áñó-Ý»É.  ³Ûëå¿ë ³õ»ÉÇ 
³ÏÝ³Ñ³×áÛ ¿ »õ ÏÁ Ëáõë³÷ÇÝù ïáÕÇÝ Í³ÛñÁ  Á 
·áñÍ³Í»É¿: ê³Ï³ÛÝ ÁÝ¹ÙÇßï Ù»ñÅ»ÉÇ ã»Ýª Ñ³ñ-
óÁÝ»É »õ Ñ³ñóÁ-Ý»É,  ³ÛÝå¿ë ³É ÙÇõëÝ»ñÁ, áñáí 
Ñ»ï»õ³Í Ï’ÁÉÉ³Ýù ³ñï³ë³Ý³Ï³Ý Ñ»½³ë³Ñ 
ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÙÁ, ù³ÝÇ  ³ëáÝù ÷³ëïûñ¿Ý »ñÏÓ»õ 
³ñï³ë³ÝáõáÕ µ³é»ñ »Ý: ²ëáÝó Ï³Õ³å³ñáí 
ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ Ëñï-ÝÇÉ, ÏéÃ-ÝÇÉ, ÷Ýï-é»É »õ 
³ÛÉÝ:  ²ÛÉ µ³Õ³Ó³ÝÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, ûñÇÝ³Ïª 
ËÙóÝ»É,   Ñ³ëóÝ»É, Ï³ñ×óÝ»É, ÙïóÝ»É, í³½óÝ»É 
»õ ÝÙ³ÝÝ»ñáõÝª å³ñï³õáñ »Ýù ïáÕÇÝ Í³ÛñÁ 
³õ»ÉóÝ»É Á Ó³ÛÝ³õáñÁ, ³Ûëå¿ëª Ñ³ëóÁ-Ý»É Ï³Ù 
Ñ³ë-óÁÝ»É »õ ³ÛÉÝ: ºÃ¿ ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÏÁ 
·ïÝ»Ýù »ñÏáõ ·³ÕïÝ³í³ÝÏ, ³å³ Ñ³ñÏ ãÏ³Û 
·ñ»Éáõ í³ñ ·³óáÕ Ù³ëÇÝ Á Ó³ÛÝ³õáñÁ. ûñÇÝ³Ïª 
ËÁÙ-óÝ»É »õ á°ãª ËÁÙ-óÁ-Ý»É. »ñÏáõ Á ß³ï ÏÁ 
Ë×áÕ¿ µ³éÁ:

Ì³ÝûÃ.- ²Ýó-ÝÇÉ ã¿½áù µ³ÛÁ ³Ý»ñÏµ³Ûûñ¿Ý 
ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ  Ï’³Ýó-ÝÇÙ, Ï’³Ýó-Ý¿Ç,  ÇëÏ 
³Ý-óÁ-Ý»É »é³í³ÝÏ Ý»ñ·áñÍ³Ï³ÝÁ ÏÁ ïáÕ³-

¹³ñÓáõÇ Ï’³ÝóÁ-Ý»Ù Ï³Ù Ï’³Ý-óÁÝ»Ù, Ï’³ÝóÁ-
Ý¿Ç Ï³Ù Ï’³Ý-óÁÝ¿Ç:

ØÝ³ó»³É µáÉáñ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ 
³éÃÇõ ÏÁ Ñ»ï»õÇÝù í³ÝÏ³ïáõÙÇ ëÏ½µáõÝùÇÝ, 
ÇÝãå¿ë ÷³Ë-óÁÝ»É Ï³Ù ÷³ËóÁ-Ý»Éª Ëáõë³÷»-
Éáí ³Ý³ËáñÅ áõ µéÝ³½µûëÇÏ ïáÕ³¹³ñÓ»ñ¿. 
ûñÇÝ³Ïª ÷³Ëó-Ý»É,  áñáõÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ 
ß³ï ËáñÃ åÇïÇ ÑÝã¿ñ  Ëó µ³Õ³Ó³ÛÝ³Ï³Ý Ïáõ-
ï³ÏáõÙÇÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí:          

§8.  ´³ñ¹ µ³é»ñÁ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ³ Ûû¹³-
Ï³åáí  ûÅïáõ³ÍÝ»ñÁ, ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ ëáíá-
ñ³Ï³Ý í³ÝÏ³ïáõÙÇ ÑÇÙ³Ùµ »õ ÏñÝ³Ý áõÝ»Ý³É 
Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ. ûñÇÝ³Ïª Ñ³-ë³-
Ï³-ÏÇó, Ù³ñ-ï³-Ý³õ, ùá-Õ³-Í³-ÍáõÏ,   Ñ³-Ï³-
óáõ-ó³Ýù, Í³Õ-Ï»-åë³Ï, Ñá·»-í³ñù, Ù³Ý-Ï³-
í³ñ-Å³-Ï³Ý, ù³-Õ³-ù³-í³-ñáõ-ÃÇõÝ  »õ ³ÛÉÝ:

ê³Ï³ÛÝª
³) Úû¹³Ï³å¿ ½áõñÏ µ³ñ¹ »õ µ³ñ¹ ³Í³Ýó³-

õáñ µ³é»ñÁ,- áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ó³ÛÝ³õáñáí 
ÏÁ ëÏëÇÝ,-  ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇÝ Áëï µ³Õ³¹ñÇã 
Ù³ë»ñáõª   ³é³Ýó  ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáõ í³ÝÏ³ïáõÙÁ 
»õ Û³çáñ¹ ïáÕÁ ÷áË³¹ñ»Éáí »ñÏñáñ¹ ³ñÙ³ïÁª 
å³ñ½ Ï³Ù ³Í³Ýó³õáñ. ûñÇÝ³Ïª  ³ÏÝ-¹¿ï, 
³Ù»Ý-ûñ»³Û, ³Ù»Ý-ûñÑÝ»³É, ³Ûë-ÇÝùÝ, ³Ûë-å¿ë, 
³Ûë-ù³Ý, ³Ûë-ûñ, ³Ý³ÏÝ-Ï³É, ³ñ³·-ÁÝÃ³ó, ³é³ç-
ÁÝÃ³ó,  µ³½Ù-³Ù»³Û, µ³½Ï-³Ãáé, µ³ó-³ñÓ³Ï, 
¹»ñ-³ë³Ý,  ·»ï-³÷,  ·áñÍ-ÇÙ³ó, ¹Çñù-áñáßáõÙ, 
»ñÏ³ñ-³Ù»³Û, ½¿Ý-ÁÝÏ¿ó, ÇÙ-áíë³ÝÝ,  Çõñ-áí-
ë³ÝÝ, ÇÝùÝ-Çñ»Ý, ÇÝùÝ-ûñÇÝ³Ï, Ï»Ýë-áõñ³Ë, 
Ñ³ï-ÁÝïÇñ, Ó»éÝ-Ñ³ë, ×³ñ-ÁÝïÇñ, ×³ñï³ñ-
³ñáõ»ëï, Ù³ñï-áõÝ³Ï, Ù»Ý-»ñ·, ÙÇ-³Ï³ÝÇ, ÙÇ-
ÙÇ³ÛÝ, ÙÇ-Ù»³Ýó[5], Û³ÕÃ-³ñß³õ, Û³Ùñ-ÁÝÃ³ó, 
Ý»ñ-³½·³ÛÇÝ, ÝáÛÝ-ûñÇÝ³Ï,  ß³ñÅ-³éÇÃ, ßñç³Ý-
³õ³ñï, áÕµ-»ñ·(³Ï), áïÝ-Éáõ³Û, áõÝÏÝ-¹Çñ, å³ñ-
áõëáÛó, ç»ñÙ-»é³Ý¹, ëáõï-³ë³Ý, í³Ûñ-¿çù, í»ñ-
»Éù, í»ñ-áõÕ¿ß, íñÇÅ-³éáõ, ï³ëÝ-»ñÏáõ, ï³ù-³ñÇõÝ, 
÷³Ï-áõÕÇ, ÷³é-»ñ·, ÷áË-íñ¿Å, ù³ÛÉ-³ñß³õ, 
ù³ÛÉ-»ñ· »õ ³ÛÉÝ: àñù³Ý åÇïÇ é³ÙÏ³Ý³ñ  
ïáÕ³¹³ñÓÁ »õ ³ÛÉ³Ý¹³Ïáõ¿ÇÝ µ³ñ¹áõÃ»³Ý 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, »Ã¿ ·ñ¿ÇÝùª ·áñ-ÍÇÙ³ó Ï³Ù 
·áñÍÇ-Ù³ó, Ï»Ý-ëáõñ³Ë Ï³Ù Ï»Ýëáõ-ñ³Ë,  

[4]  ³) ²ñ»õÙï³Ñ³Û ³õ³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÇÙ³ áñáß ÷á÷áËáõÃÇõÝ ëÏë³Í ¿ Ïñ»É. Ñ»ï½Ñ»ï¿  Ï'³õ»ÉÝ³Ý 
Ñ»ï³ùÁñù-ñ³Ï³Ý, ÷Áñ÷-ñÇÉ,  ¹³ñÓ-Ý»É, Ñ³ñó-Ý»É »õ ÝÙ³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñ å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É:  ÆëÏ 
Ï³ñ· ÙÁ µ³é»ñáõ ÏñÏÝ³Ï ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ áñù³Ý ³É ÝáõÇñ³Ï³Ý³ó³Í Ï³Ù å³ñ½³å¿ë ï³ñ³Íáõ³Í ÁÉÉ³Û, ÇÝãå¿ëª 
Ï³ñÙÁ-ñÇÉ áõ Ï³ñÙ-ñÇÉ, ×³ÙåÁ-ñáõÏ  áõ ×³Ùå-ñáõÏ,  ùñïÁ-ÝÇÉ áõ ùñï-ÝÇÉ, µ³ñÓÁ-ñáõÃÇõÝ áõ µ³ñÓ-ñáõÃÇõÝ, Ã³ÝÓÁ-
ñáõÃÇõÝ áõ Ã³ÝÓ-ñáõÃÇõÝ, ³ÙåÁ-ñáå áõ ³Ùå-ñáå, ³ÝÓÁ-ñ»õ áõ ³ÝÓ-ñ»õ, Ù³ñ·Á-ñÇï áõ Ù³ñ·-ñÇï, ÷ñóÁ-Ý»É áõ ÷Áñó-
Ý»É   »õ ³ÛÉÝ, ³ëáÝó  »ñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ  ³õ»ÉÇ ³Ù÷á÷ áõ Ï³Ûï³é  Ï'³ñï³ë³ÝáõÇÝ, áõëïÇ ïáÕ³¹³ñÓÇ ³éÃÇõ 
Ý³ËÁÝïñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿  ï³É  ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñáõÝ, áñáí  Ëáõë³÷³Í Ï'ÁÉÉ³Ýù Ý³»õ §Á¦ ÏÇñ³ñÏ»É¿:

[5] ²Ûë µ³éÁ, áñ Ý³Ëáñ¹ÇÝ  ë»é³Ï³ÝÝ ¿, Ñ³õ³Ý³µ³ñ áñáß ³ñÃÝ³ÙïáõÃÇõÝ ÏÁ å³Ñ³Ýç¿, ù³ÝÇ áñ áõÝÇ ÙáÉáñ»óáõóÇã 
³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñª ÙÇ-ÙÇ³Ýó (áÙ³Ýù ³Ûëå¿ë ³É ÏÁ ·ñ»Ý-²º), ÙÇÙ-»³Ýó, ÙÇÝã ëïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý ×Çß¹ 
³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁª ÙÇ-Ù»³Ýó, ³ÛÝù³Ý ³É ·Çï³Ïóáõ³Í ã¿:
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÷³-ÏáõÕÇ Ï³Ù ÷³Ïáõ-ÕÇ, ÷³-é»ñ· »õ ³ÛÉÝ[6]:  
²ëáÝù ÏñÝ³Ý ³½³ïûñ¿Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇÉ ³ÛÉ 

Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Ûª Áëï í³ÝÏ³ïáõÙÇ ÁÝ¹-
Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÇÝ. ûñÇÝ³Ïª  ³Ù»Ýûñ-»³Û,   
³Ù»ÝûñÑ-Ý»³É, ³Ý-³ÏÝÏ³É,  ³ñ³·ÁÝ-Ã³ó, µ³-
ó³ñ-Ó³Ï, ÙÇ³Ï³-ÝÇ, Û³ÙñÁÝ-Ã³ó, Ý»ñ³½-·³-
ÛÇÝ, ÝáÛÝûñÇ-Ý³Ï, áÕµ»ñ-·³Ï, ï³ëÝ»ñ-Ïáõ, ù³Û-
É³ñ-ß³õ »õ ³ÛÉÝ:   

²Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ,  »ñµ µ³ñ¹ µ³éÇÝ  í»ñÁ ÙÝ³-
óáÕ µ³Õ³¹ñÇãÁ  ÏÁ í»ñç³Ý³Û  ·³ÕïÝ³í³ÝÏáí 
ÙÁ, ³Ýáñ Á Ó³ÛÝ³õáñÁ ã»Ýù ·ñ»ñ, »Ã¿ ³Û¹ í³ÝÏÁ 
ÏÁ Ï³ÝË¿ ·ñáõáÕ Ó³ÛÝ³õáñáí ûÅïáõ³Í í³ÝÏ 
ÙÁ. ûñÇÝ³Ïª ³ÏÝ-Ï³É»É, ·³éÝ-ëÇñáõÏ, ³ÏÝ-¹¿ï, 
Ó»éÝ-ïáõ, ÛáïÝ-Ï³Ûë,  áïÝ-Éáõ³Û »õ ³ÛÉÝ. áõñ»ÙÝ 
ã»Ýù ·ñ»ñª ³ÏÁÝ-¹¿ï, ù³ÝÇ áñ ³ÏÝ ³ñÙ³ïÁ 
ûÅïáõ³Í ¿ ·ñáõáÕ ³ Ó³ÛÝ³õáñáí: ´³Ûó »Ã¿ ³Û¹ 
í»ñÁ ÙÝ³óáÕ í³ÝÏÁ ·ñáõáÕ Ó³ÛÝ³õáñ ãáõÝÇ, 
³å³ ëïÇåáõ³Í »Ýù ·ñ»Éáõ ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ Á 
Ó³ÛÝ³õáñÁ. ûñÇÝ³Ïª ¹éÁÝ-µ³ó¿ù, ÏÁñÍ-Ï³É, ÑÁñ-
ß¿ç, ÓÏÁÝ-ÏáõÉ, ÙÃÁÝ-ß³Õ, ÙÏÁÝ-¹»Õ,  ·Áé-·Çé, 
ÏÁé-Ïé³É, ×Áé-×éáó, ÃÁñ-Ãáõñ, ÙÁé-Ùáõé »õ ³ÛÉÝ,  
»õ áã Ã¿ª ¹éÝ-µ³ó¿ù, ÓÏÝ-ÏáõÉ, ÙÃÝ-ß³Õ, Ùé-Ùáõé 
»õ ³ÛÉÝ:

µ) Úû¹³Ï³å³õáñ µ³ñ¹áõÃ»³Ý Ûû¹³Ï³åÁ  
í»ñÁ ÏÁ ÙÝ³Û, ÇëÏ   ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ  
ëÏÇ½µÁ ·ïÝáõáÕ     ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ Á Ó³ÛÝ³õáñÁ 
ãÇ ·ñáõÇñ,- »Ã¿ ³Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ,-   ûñÇÝ³Ïª 
³ÏÝ³-ËïÇÕ, ³Ù»Ý³-÷ñÏÇã, ³å³-ßÝáñÑ, ³ñ³-
·³-ëÉ³ó, ³ñÇõÝ-Ï½³Ï, µ³½Ù³-ßÝáñÑ,  µ³ñÓñ³-
·ÉáõË, µ³ñÓñ³-ßéÇÝ¹, µ³ó³-ïñ³Ï³Ý, µ³ó-
·ÉáõË,  µéÝ³-ÏóáõÙ, ¹³ë³-ÉùáõÙ, ·áÛ³-ÏóáõÃÇõÝ, 
·ñ³-·ñáõÃÇõÝ, ¹³ñ³-ßñç³Ý, »ÝÃ³-¹ñ»É, »é³-
µÉáõñ, »ñ»ë-ëñµÇã, Ã³ÝÓñ³-ßå³ñ, Ã»ñ³-ÏÕ½Ç, 
ÅáÕáí³-ëñ³Ñ, ÇÝùÝ³-ëñµ³·ñáõÙ,  É»éÝ³-µÝ³Ï, 
É»éÝ³-·Ý³ó, ËáñÑñ¹³-Ýß³Ï³Ý, Ñ³Ù³-¹ñáõÙ, 
Ñ³Ù³-Éë³ñ³Ý, Ñ³Ù³-Ïñ³Ýù, Ñ³Ù³-ÏñÇÉ, Ñ³Ý-
ñ³-·Ý³ó, Ñ³Ýñ³-ÏñÃ³Ï³Ý,  Ñ³ßáõ»-ÝÏ³ï, Ñ³ßáõ»-
ïõáõÃÇõÝ, Ñ³ï³-åïáõÕ, Ñ³ñó³-½ñáÛó, ÑÇÙÝ³-
¹ñ³Ù, ÑáÕÙ³-óñÇõ, Ù³Ï³-·ñ»É, Ù³ñ¹³-µÝ³Ï, 
Ù»Ý³-ßÝáñÑ, ÙÇ³-µçÇç, Ùï³-ÛÕ³óù, Û»ï³-ÙÝ³ó, 
Ý³Ë³-íÏ³Û,  Ýáñ³-ÑÝ³ñ, Ýáñ³-Ññ³ß, Ýáñ³-
åë³Ï, Ýáñ³-ëï»ÕÍ, ß³Ñ³-·ñ·Çé, ß³Ñ³-ËÝ¹Çñ, 
ß³ñ³-¹ñáõÃÇõÝ, áõß³-·Ý³ó, áõß³-·ñ³õ, å³ñï³-
¹ñ»É, ëñ³-ÃéÇã, í»ñ³-ëÉ³ó,  ÷³é³-åë³Ï, ÷³é³-
ïñáõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ:  Ø»ñÅ»ÉÇ é³ÙÏ³µ³ÝáõÃÇõÝ »õ 
µ³é³ÛÇÝ Ëáßï³Ý·áõÙ »Ý Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñÁª  ³ñ³-

·³ë-É³ó, Ñ³Ù³É-ë³ñ³Ý, áõß³·-ñ³õ, µéÝ³Ï-
óáõÙ, Ñ³Ù³¹-ñáõÙ, ß³ñ³¹-ñáõÃÇõÝ, ßÝã³ë-å³é, 
áñáÝó   »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÁ ÏÁ ½ñÏáõÇ Çñ ³é³-
çÇÝ ï³é¿Ý áõ ³ÛÝå¿ë ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ:         

ä³ñ³·³Ý ÝáÛÝÝ ¿ ³ÛÝ µ³ñ¹ µ³é»ñáõÝ, áñáÝó 
»ñÏñáñ¹  µ³Õ³¹ñÇãÁ ÏÁ ëÏëÇ (Á)½, (Á)ß, (Á)ë 
ÑÝãÇõÝÝ»ñáí. ûñÇÝ³Ïª ³Ý-½·³Û, Ëáñ³-½·³Í, 
Ñ³Ù³-½·»ëï,  Ñ³å-ßï³å, ¹³ñ³-ëÏÇ½µ, ßÝã³-
ëå³é, Ý³Ë³-ëï»ÕÍ, ÑÇ³-ëù³Ýã, µ³Ý³-ëï»Õ-
ÍáõÃÇõÝ: âÇ ·ñáõÇñ ³Ý-Á½·³Û  Ï³Ù ³ÝÁ½-·³Û, 
Ñ³Ù³-Á½·»ëï  Ï³Ù Ñ³Ù³½-·»ëï...: ÂáÕ áñ, 
³ëáÝó Ù¿ç Ûû¹³Ï³å³õáñÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹-
ñÇãÇ ëÏÇ½µÁ Á ãÇ ÉëáõÇñ. ûñÇÝ³Ïª Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ 
Ñ³-Ù³½-·»ëï »õ áãª Ñ³-Ù³-Á½·»ëï:

Ì³ÝûÃ.-- 1.ºñµ»ÙÝ µ³éÇÝ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÇõÝÁ 
ß³ï ³É Ã»É³¹ñ³Ï³Ý ã¿, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ¹åñá-
ó³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ïÕáó Ñ³Ù³ñ, áõëïÇ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ 
ÝÙ³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõ Ëëï³å³Ñ³ÝçáõÃÇõÝ óáõ-
ó³µ»ñ»É Ù³ïÕ³ß ï³ñÇÝ»ñáõÝ. ûñÇÝ³Ïª ½ûñ³Ï-
óáõÃÇõÝ. å³ÛÙ³Ý ã¿, áñ ÝÙ³Ý µ³é ÙÁ ïáÕ³¹³ñ-
ÓըõÇª ½ûñ³-ÏóáõÃÇõÝ, ù³ÝÇ  áñ ÏóáõÃÇõÝ-Á ³ÝÏ³Ë 
µ³é³ÛÇÝ ÙÇ³õáñ ³É ã¿:  ê³Ï³ÛÝ áñáß ×Ç·áí áõ 
Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ùµ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÙµéÝ»ÉÇ áõ ·áñ-
Í³¹ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»É Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñÁª ·Í³-·ñáõÃÇõÝ,   
ß³ñ³-¹ñ³Ýù, Ñ³Ù³-Ïñ³Ýù, í³ñÓ³-ïñáõÃÇõÝ »õ 
³ÛÉÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ -·ñ, -¹ñ, 
-Ïñ,-ïñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý ³ñï³ë³Ýáõ-
Ã»³Ùµ ë»ñïûñ¿Ý  ÓáõÉáõ³Í »Ý Çñ³ñáõ Ñ»ïª 
·ñ»Ã¿ ãù³óÝ»Éáí  ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ Á-Ý, Áëï ³ÛëÙ 
³É Ï»ÕÍ,  µéÝ³½µûëÇÏ áõ Ù»ñÅ»ÉÇ »Ý ·Í³·-ñáõ-
ÃÇõÝ, ß³ñ³¹-ñ³Ýù, Ñ³Ù³Ï-ñ³Ýù, í³ñÓ³ï-
ñáõÃÇõÝ ïáÕ³¹³ñÓ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý»ñ áã Ù¿Ï  ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý: 2. ØÇáõÃ»³Ý 
·ÍÇÏáí ·ñáõáÕ µ³ñ¹ µ³é ÙÁ ·ÍÇÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ  
ïáÕ³¹³ñÓ»Éáõ ³éÃÇõ,-»õ ³°Ûë ¿  ÁÝïÇñ Ó»õÁ,-
ÙÇáõÃ»³Ý ·ÍÇÏÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ »ÝÃ³ÙÝ³ÛÇ ¹»ñÁ 
»õë, áõñ»ÙÝ áñ»õ¿ ³ÛÉ Ýß³Ý ã»Ýù ³õ»ÉóÝ»ñ. 
ûñÇÝ³Ïª å¿ë-å¿ë, Ù³ë-Ù³ë, Ù³Ýñ-ÙáõÝñ, áÉáñ-
ÙáÉáñ, ù³Õ³ù¿-ù³Õ³ù »õ ³ÛÉÝ:

·) ÎñÏÝ³õáñª µ³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ ïáÕ³¹³ñ-
ÓըõÇÝ Áëï ³ñÙ³ïÝ»ñáõ.  ûñÇÝ³Ïª Ã³÷-Ã÷áõù, 
ÃÁé-íéáõÝ, Ï³ñ-Ïï³Ý, Û»Õ-Û»ÕáõÏ, ë³ñ-ëé³ÉÇ, 
í³½-íéï»É,  í³é-íéáõÝ, ùÁñÃ-ÙÝçÇõÝ »õ ³ÛÉÝ, 
áñáÝó í»ñÁ ÙÝ³óáÕ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ ·³ÕïÝ³í³ÝÏÇ 
Á Ó³ÛÝ³õáñÁ ·ñáõ³Í ¿, ë³Ï³ÛÝ  ïáÕ³¹³ñÓáõáÕ  
µ³Õ³¹ñÇãÇ  Á Ó³ÛÝ³õáñÁ Áëï Ï³ÝáÝÇ ã¿ ·ñáõ³Í:  

[6] îáÕ³¹³ñÓáõÙÇ ³Ûë  á×Á ÏÁ ÏáãáõÇ §ëïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý¦, áñáõÝ  Ñ³Ù³ñ ²ÛïÁÝ»³Ý ÏÁ ·ñ¿. §ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÁÝïÇñ 
»õ ³õ»ÉÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ ïáÕ³¹³ñÓÁª »Ã¿ µ³é»ñáõÝ Ï³½ÙáõÃ»³ÝÁ  Ñ³Ù»Ù³ï ÁÉÉ³Û, áñ ß³ï ³Ý·³Ù 
ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³Û ïñáõ³Í Ï³ÝáÝÝ»ñ¿Ý ËáïáñáõÙ  ÏÁ Ïñ¿...Áëï ³ÛëÙª µ³ñ¹ µ³é»ñÝ Çñ»Ýó Ûû¹Çã Ù³ë³ÝóÁ (³ÛëÇÝùÝª 
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáõÝ-²º) ÏÁ í»ñ³ÍáõÇÝ »õ ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝ¦  (øÝÝ. ù»ñ., ¿ç 349-50):
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²Ýßáõßï ³ëáÝù »õë ÏñÝ³Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇÉ ³ÛÉ 
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ íñ³Û. ûñÇÝ³Ïª Û»Õ-Û»-ÕáõÏ, 
í³½íÁé-ï»É, ùñÃÙÁÝ-çÇõÝ »õ ³ÛÉÝ:

§9.  ºñµ Ïó³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃ»³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»-
ñáõÝ ÙÇç»õ ÏÁ ÙïÝ»Ý ½, Ç, ÁÝ¹, Áëï  Ý³Ë¹ÇñÝ»ñ¿Ý 
Ù¿ÏÁ,  ³å³ ³ëáÝù í³ñ Ï’»ñÃ³Ý »ñÏñáñ¹ µ³-
Õ³¹ñÇãÇÝ Ñ»ï. ûñÇÝ³Ïª  ·áÛÝ-½·áÛÝ, Ù¿Ï-½Ù¿Ï,  
Ñ»ï-½Ñ»ï¿, ³Ý-ÁÝ¹Ñ³ï, ÇÝùÝ-ÁëïÇÝù»³Ý, Ù¿Ï-
ÁÝ¹ÙÇßï, Ëáã-ÁÝ¹áï, Ù¿ç-ÁÝ¹Ù¿ç, Ë³éÝ-ÇËáõéÝ, 
ûñ-Áëïûñ¿  »õ ³ÛÉÝ: àõñ»ÙÝ áãª   ·áÛÝ½-·áÛÝ, Ù¿Ï½-
Ù¿Ï, Ñ»ï½-Ñ»ï¿, Ë³éÝÇ-ËáõéÝ, Ù¿ÏÁÝ¹-ÙÇßï, 
Ù¿çÁÝ¹-Ù¿ç, ûñÁëï-ûñ¿ »õ ³ÛÉÝ,- ³Ûëå¿ë ¿, ù³ÝÇ 
áñ Ý³Ë¹ÇñÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ µ³Õ³¹ñÇãÇÝ: 
ÆëÏ »ñµ ³Û¹ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ß³ÕÏ³åáõ³Í »Ý »õ 
Ï³Ù áõ ß³ÕÏ³åáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³½³ïûñ¿Ý í»ñÁ 
Ó·»É ß³ÕÏ³åÁ Ï³Ù í³ñ ï³ÝÇÉ. ûñÇÝ³Ïª ³é»õ-
ïáõñ Ï³Ù ³é-»õïáõñ, ³ÛÉ»õ-³ÛÉ Ï³Ù ³ÛÉ-»õ³ÛÉ, 
³éáõ-Í³Ë Ï³Ù ³é-áõÍ³Ë, Ñ³Éáõ-Ù³ß Ï³Ù Ñ³É-
áõÙ³ß, ï³ñÇáõ-Ï¿ë Ï³Ù ï³ñÇ-áõÏ¿ë, óÇñáõ-ó³Ý 
Ï³Ù óÇñ-áõó³Ý,- ³Ûëå¿ë ¿, ù³ÝÇ áñ ³Ûë »ñÏáõ 
ß³ÕÏ³åÝ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ 
»ñÏáõ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáõÝ: Ø»ñÅ»ÉÇ  ¿ª ³ÛÉ»-õ³ÛÉ 
ïáÕ³¹³ñÓÁ: ØÇõë ÏáÕÙ¿ª å³ïß³× ¿, áñ ïá-
Õ³¹³ñÓ»Ýù áñ-»õ¿,- Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ áñ»-õ¿, ³ÛÉ»õ áñ»õ-
¿, ÇÝãå¿ë ï»ë³Ýù ³ñ¹¿Ý í»ñÁª § 4, ½, 3:

§10.   ²ñ¹Ç ³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ  ïáÕ³¹³ñÓáõÙÇ 
Ù¿ç Ï³Û ³ÝµÝ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃ ÙÁ, áñ ¿  §áõÃÇõÝ¦  
³Í³ÝóÇÝ ë»é.-ïñ³Ï³ÝÇ »õ ·áñÍÇ³Ï³ÝÇ å³ñ-
½³Í å³ñ³·³Ý: ²ñ¹Ç Ñ³ÛÁ ³Ûë ³Í³ÝóÁ Ï’³ñ-
ï³ë³Ý¿  (ù³ç)áõÃ-»³Ý »õ (ù³ç)áõÃ-»³Ùµ:  ²Ûë-
å¿ë Ï’³ñï³ë³Ý»Ýù ³ÛÝ å³ñ½ å³ï×³éáí, áñ 
³Ûëï»Õ  §»¦ ï³éÁ  µ³Õ³Ó³ÛÝ³ó³Í ¿, ×Çß¹  
í»ñÁ ï»ëÝáõ³Í §Û¦ ï³éÇÝ å¿ë:   àõñ»ÙÝ ³Ûë 
³Í³ÝóÁ ÏÁ ÝáÛÝ³Ý³Û ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ ½áÛ· 
µ³Õ³Ó³ÛÝ (Ã+») áõÝ»óáÕ µ³é»ñáõÝ Ñ»ï (§ 6), 
áõëïÇ Ï’³ÏÝÏ³Éáõ¿ñ, áñ ³é³çÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÁ 
ÙÝ³ñ í»ñÁ, »ñÏñáñ¹Á ÇçÝ¿ñ í³ñ, ³ÛëÇÝùÝª 
ïáÕ³¹³ñÓ¿ÇÝù ë³°å¿ëª áõÃ-»³Ý  »õ áõÃ-»³Ùµ, 
µ³Ûó ³Ñ³ ÏÁ ·ñ»Ýù  (ù³ç)áõ-Ã»³Ý »õ (ù³ç)áõ-
Ã»³Ùµ, áñáÝù á°ã ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý »õ á°ã ³É 
ëïáõ·³µ³ÝáõÃ»³Ý ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Ý: 
²Ûëå¿ë ïáÕ³¹³ñÓ»É Ï³ñ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñª ëïÇå-
õ³Í »Ýù ³ñï³ë³Ý»É ù³çáõ-ÃÁÛ³Ý Ï³Ù ù³çáõ-
ÃÇ³Ý,  áñáíÑ»ï»õ Ï³ñ¹³Éáõ áõñÇß ÑÝ³ñ³õáñáõ-

ÃÇõÝ ãÏ³Û:
ØÇÝã ³Ý¹ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝ  µáÉáñ µ³é»ñÁ, 

áñáÝù áõÝÇÝ ÝáÛÝ Ï³Õ³å³ñÁ, ÏÁ  ïáÕ³¹³ñÓ»Ýù  
Áëï  ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý. ûñÇÝ³Ïª ³ï-»³Ý, ³Ýó-
»³É,  Çñ³Ý-»³Ý, ¹³ñÓ-»³É, ÍÝÝ¹-»³Ý, Ñ³ÛÏ-»³Ý, 
Ù³ï-»³Ý, Û³õÇï-»³Ý, å³ï-»³Ý »õ ³ÛÉÝ: îñ³-
Ù³µ³Ýûñ¿Ý áõÃ-»³Ý »õ áõÃ-»³Ùµ ³Í³ÝóÝ»ñÁ 
µ³ó³é»Éáõ µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë áã Ù¿Ï å³ï×³é 
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ. í»ñçÇÝ Ñ³ßáõáíª ÇÝãá±õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ 
·ñ»É  (ÍÝÝ)¹-»³Ý, »õ Ï³ñ»ÉÇ ã¿ ·ñ»É (ù³ç)áõÃ-
»³Ý[7]:

à±õñ ÷Ýïé»É  ³Ûë Ñ³Ï³ëáõÃ»³Ý  ³ÕµÇõñÁ:
²Ý Ïáõ ·³Û ·ñ³µ³ñ¿Ý: ²õ»ÉÇ ×Çß¹Áª ·ñ³µ³ñ¿Ý 

³ßË³ñÑ³µ³ñ ³ÝóáõÙÇ Ù¿Ï Ã»ñÇ  ÁÙµéÝáõÙ¿Ý áõ 
ÏÇñ³ñÏáõÙ¿Ý:

¶ñ³µ³ñÇ Ù¿ç µ³Õ³Ó³ÛÝ³Û³çáñ¹ §»¦ ï³éÁª 
áõñÇß Ó³ÛÝ³õáñ¿ ÙÁ ³é³ç Ï’³ñï³ë³Ýáõ¿ñ  §¿¦, 
»õ ×Çß¹ ³Ûë å³ï×³éáí ³É ·ñ³µ³ñÁ ³½³ïûñ¿Ý 
ÏÁ ·ñ¿ñ  ù³çáõ-Ã»³Ùµ,  Ù»ÕÙáõ-Ã»³Ùµ,  µ³ñáõ-
Ã»³Ùµ,  µ³Ûó Ý³»õª³ÛÉ³½-·»³ó,  ³é³õû-ï»³Ý, 
³ñ-¹»ûù, µ³óû-Ã»³Û,  µ³½-Ù»³É, µáñµá-ù»³É, 
¹³ñ-Ó»³É, ½³ïáõ-ó»³Éù, ½ï¿ñáõ-Ý»³Ý (Üáñ Ñ³Û-
Ï³½»³Ý), Ñ³-ë»³É, Ñ³ëï³-ï»³ó, Ø³-ë»³ó, 
Ù³-ï»³Ý, Ûáµ»-É»³Ý,  Ýß³Ý³-Ï»³É, å³-ï»³Ý, í³-
é»³É[8] »õ ³ÛÉÝ:  öáñÓ»Ýù ÇÝùÝ»ñë »õë   ³Û¹ »-Á 
³ñï³ë³Ý»É ¿, »õ åÇïÇ ï»ëÝ»Ýù, Ã¿ áñù³Ý 
Ñ»½³ë³Ñ áõ ûñÇÝ³ã³÷³Ï³Ý »Ý ³ñï³ë³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ áõ ³Ýáñ  Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ïáÕ³¹³ñ-
ÓÁ: ²Ûë µáÉáñ Ã³õ³·ñ»³É µ³é»ñÁ ÷³ëïûñ¿Ý  
ûÅïáõ³Í »Ý ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ ÙÇ³ÏÇ µ³Õ³-
Ó³ÛÝáíª Ñ³Ù³ÝÙ³Ý  § 5-Ç  ûñÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ, ãÙáé-
Ý³Ýùª ·ñ³µ³ñ»³Ý Ùûï»óáõÙáí:

²ñ¹, ³ßË³ñÑ³µ³ñÇ Ù¿ç  ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û » 
ï³éÁ Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ Çµñ»õ   ÏÇë³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ 
§Û¦, áñ µ³Õ³Ó³ÛÝ ¿,  ³ÛÉ Ëûëùáíª ÑáÝ áõñ ·ñ³-
µ³ñÁ Ï’Áë¿  Ù³-ï¿³Ýª ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ ÙÇ³ÏÇ 
µ³Õ³Ó³ÛÝáí (ï), Ù»Ýù Ï’Áë»Ýù  Ù³ï-Û³Ýª 
ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ »ñÏ³ÏÇ µ³Õ³Ó³ÛÝáí (ïÛ): 
²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³µ³ñ µÝ³·ñ»ñáõ Ù¿ç  ·ñ³-
µ³ñ»³Ý ïáÕ³¹³ñÓÁ  ³ï»Ý ÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Í ¿ 
ëáíáñáõÃ»³Ý ½ûñáõÃ»³Ùµ ÇßË»É áõ ù³ßùßáõÇÉ[9],  
ë³Ï³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ »Õ³Í ¿ Ý³»õ  Ï³Ù³ó-Ï³Ù³ó  
³Ý¹ñ³¹³éÝ³É  ÇñáÕáõÃ»³Ý,  »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ  ëÏը-
ë³Í »Ý  ·ñ»Éª Ù³ï-»³Ý, ÇÝãå¿ë  Ý³»õª ³ï-»³Ý, 

[7] ²ñ»Ùï³Ñ³Û ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ÷áõÉÇÝª ã»Ýù ÏñÝ³ñ áõñ³Ý³É  ³ëáÝóÙ¿ áÙ³Ýó ÏñÏÝ³Ï ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ. 
ûñÇÝ³Ïª ³Ý-ó»³É »õ ³Ýó-»³É, ¹³ñ-Ó»³É »õ ¹³ñÓ-»³É, Ñ³Û-Ï»³Ý »õ Ñ³ÛÏ-»³Ý »õ ³ÛÉÝ. Ã»É³¹ñ»ÉÇ ¿, áñ Ý³ËÁÝïñ»Ýù 
»ñÏñáñ¹Áª ³é³Ýó µéÝ³¹³ï»Éáõ ³é³çÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ ÏÇñ³ñÏáÕÝ»ñÁ:

[8] ³) Ð³Û»ñ¿Ý ³é³çÇÝ Ã»ñÃÇÝª §²½¹³ñ³ñ¦-Ç ³é³çÇÝ ÃÇõÇ ËÙµ³·ñ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝ»Ýùª ÛÇ-ß»³É, ³ñ³-Ù»³Ý, 
³ïñ³ëï»-ó»³É, ï»-ë»³É: µ)  ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ ³É ³Ûë ³õ³Ý¹³Ï³Ý ïáÕ³¹³ñÓÇÝ Ñ»ï»õáÕÝ»ñ Ï³Ý.  ûñÇÝ³Ïª äáÉëáÛ 
§Ä³Ù³Ý³Ï¦ ûñ³Ã»ñÃÁ:
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³ñ¹-»³Ùµ, ³ñ¹-»ûù, ¹³ñÓ-»³É, Ñ³ÛÏ-»³Ý, Ø³ñ-
Ïáë-»³Ý, Ù»é-»³É, å³ï-»³Ý, ûÃ-»³Ï  »õ ³ÛÉÝ: 
ØÇ³ÛÝ áõÃÇõÝ ³Í³ÝóÁ ÏñáÕ µ³é»ñáõ  ë»é³Ï³ÝÝ 
áõ ·áñÍÇ³Ï³ÝÁ  ãëñµ³·ñáõ»ó³Ý  áõ ÙÝ³óÇÝª 
(ù³ç)áõ-Ã»³Ý »õ  (ù³ç)áõ-Ã»³Ùµ, áñáíÑ»ï»õ ³Ûë 
³Í³Ýóáí ·ñáõáÕ µ³é»ñáõÝ Û³×³Ë³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ  
³ÝÑ³Ù»Ù³ïûñ¿Ý ÏÁ ·»ñ³½³Ýó¿ ÙÇõë µáÉáñ 
å³ñ³·³Ý»ñÁ »õ Çñ ³Ûë ß³ï µ³ñÓñ Û³×³Ë³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý µ»ñáõÙáí ³É ³Ý ïáÏ³ó³Í ¿,  Û³ñ³-
ï»õ³Í ¿ áõ å³ñï³¹ñ³Í ¿ ÇÝù½ÇÝù:  ²Ûëûñ  
·ñ»Ã¿ áã Ù¿Ï ³ñ»õÙï³Ñ³Û ·Çï¿, Ã¿ ×Çß¹ ÇÝãá±õ  
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·ñ»É  ÍÝÝ¹-»³Ý áõ ÍÝÝ¹-»³Ùµ   »õ áãª 
Û³ñáõÃ-»³Ý áõ Û³ñáõÃ-»³Ùµ:  ²ÛÉ Ñ³ñó, Ã¿ ³Ù»Ý 
³ñ»õÙï³Ñ³Û Ñ»ÕÇÝ³Ï §Ï³ÝáÝ¦-Á µÍ³ËÝ¹ñûñ¿Ý 
Ï’³ñÓ³Ý³·ñ¿ Çñ ¹³ë³·ñùÇÝ Ù¿ç:

§11. ÜáÛÝÑ»ï³ÛÝ  áõñ»ÙÝ åÇïÇ ·ñ»Ýù µ³ó³é-
»³É  Ï³Ù  µ³ó-³é»³É,  Ý»ñ³é-»³É Ï³Ù Ý»ñ-
³é»³É, ³Ýó-»³É, ¹³ñÓ-»³É, Ï³Ë-»³É,   ë»Ý-»³Ï, 
ï»Õ-»³Ï[10]: ²ÛÉ»õª »é-»³Ï, ù³é-»³Ï, ÑÁÝ·-»³Ï, 
í»ó-»³Ï,  »ûÃÝ-»³Ï, áõÃ-»³Ï,  ÇÝÝ-»³Ï, ï³ëÝ-
»³Ï, ûÃ-»³Ï, ï³ëÝ³Ù-»³Û Ï³Ù ï³ëÝ-³Ù»³Û, 
ÑÝ·³Ù-»³Ï Ï³Ù  ÑÁÝ·-³Ù»³Ï :

Ì³ÝûÃ.-- 1. ì³ÛñÏ»³Ý µ³éÁ Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ  
í³Ûñ-Ï»³Ý (í³Ûñ-Ï¿³Ý), »õ ³Ûëå¿ë ³É å¿ïù ¿ 
ïáÕ³¹³ñÓ»É ½³ÛÝª Ëáõë³÷»Éáí í³ÛñÏ-»³Ý 
ëïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý Ó»õ¿Ý, áñáõÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ 
ß³ï µéÝ³½µûëÇÏ ¿: 2. êïáõ·³µ³Ý³Ï³Ý  ïá-
Õ³¹³ñÓÇ ÑÇÙ³Ùµ  å³ñïÇÝù ·ñ»É Ý³»õª  »ñÏ³ñ³-
Ï»³ó, çñ³-Ï»³ó, ëÇõÝ³-Ï»³ó, Ù»Ý³-Ï»³ó,  ÷³÷Ï³-
Ï»³ó: ØÇõë ÏáÕÙ¿ª Ù³ñ¹-³ï»³ó Ï³Ù Ù³ñ¹³ï-»³ó, 
ûï³ñ-³ï»³ó Ï³Ù ûï³ñ³ï-»³ó: 3. ÎÁ ·ñ»Ýù 
ïáõ»³É, Ï’³ñï³ë³Ý»Ýù ïÁõ»³É, ÏÁ ïáÕ³¹³ñ-
Ó»Ýù ïáõ-»³É. ÝáÛÝÑ»ï³ÛÝª  ïáõ-Çã,  ïáõ-ãáõÃÇõÝ: 
3. úñÑÝ»³É Ï’³ñï³ë³ÝáõÇ áõ ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ 
ûñÑ-Ý»³Éª µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñáõ Ïáõï³ÏáõÙÇ µ»ñáõ-
Ùáí. áõëïÇª  ³Ù»Ý-ûñÑÝ»³É  Ï³Ù ³Ù»ÝûñÑ-Ý»³É, 
ÝáÛÝå¿ë ³Éª Ù³ï-Ý»³É, ÏñÏ-Ý»³É, ØÏÁñï-ã»³Ý 
»õ ³ÛÉÝ:

ºñµ »³Ý-ÇÝ Ï³Ù »-áí ëÏëáÕ ³ÛÉ í»ñç³í³ÝÏÇ 
ÙÁ  ÏÁ Ý³Ëáñ¹¿ Û ï³éÁ, ³å³ ³Ûë í»ñçÇÝÁ ÏÁ 
ÙÝ³Û í»ñÁ, »õ ÏÁ ïáÕ³¹³ñÓáõÇ ÙÇ³ÛÝ í»ñç³-
í³ÝÏÁ. ûñÇÝ³Ïª ³ËáÛ-»³Ý, ´³É³Û-»³Ý Ï³Ù 

´³-É³Û»³Ý, ¶³Û³Û-»³Ý Ï³Ù ¶³-Û³Û»³Ý, ¹³Û-»³Ï, 
»ñ»ÏáÛ-»³Ý Ï³Ù »ñ»-ÏáÛ»³Ý, Ø³ÝáÛ-»³Ý Ï³Ù 
Ø³-ÝáÛ»³Ý, ÜáÛ-»³Ý, Ñ³Û-»³óù, ÐÙ³Û-»³Ï »õ 
³ÛÉÝ:

§12. î³ñµ»ñ ¿ å³ñ³·³Ý, ë³Ï³ÛÝ, áõÃÇõÝ 
³ÝÑáÉáí ³Í³ÝóÇÝ, áñáõÝ  ù³çáõ-ÃÇõÝ ïáÕ³-
¹³ñÓÁ ãÇ ·³ÛÃ³ÏÕ»óÝ»ñ Ù»½: ²Ûëå¿ë ¿, ù³ÝÇ áñ  
³Ûë ³Í³ÝóÁ Ù»Ýù Ï’³ñï³ë³Ý»Ýù »ñÏáõ Ó»õáíª  
³) (ù³ç)áõÃ-ÛáõÝ, áñ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ 
ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ  ½áÛ· µ³Õ³Ó³ÛÝÇ (áõ-ÃÛ-áõÝ),  
»õ µ) (ù³ç)áõ-ÃÇáõÝ, áñ ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ 
ÙÇçÓ³ÛÝ³õáñ³ÛÇÝ ÙÇ³ÏÇ µ³Õ³Ó³ÛÝÇ (áõ-Ã-
ÇáõÝ): ²ëáÝóÙ¿ ³é³çÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ áñ  
ÏÁ ÏÇñ³ñÏ»Ýù µ³Ý³õáñ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ Ñ³Õáñ¹³Ï-
óáõÃ»³Ý ³éÃÇõ, ë³Ï³ÛÝ ½³ÛÝ ã»Ýù  ïáÕ³¹³ñÓ»ñ 
³Û¹ ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý  ÑÇÙ³Ùµ, ³ÛÉ³å¿ë åÇïÇ 
·ñ¿ÇÝù ù³çáõÃ-ÇõÝ, áñ ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ ÁÝÃ»é-
Ý»ÉÇ ã¿: ºñÏñáñ¹ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ, áñ »ñÏµ³ñ-
µ³é³ÛÇÝ ¿, ÏÁ ÏÇñ³ñÏ»Ýù   ÁÝÃ»ñó³ÝáõÃ»³Ý  
ÁÝÃ³óùÇÝ, ù³ÝÇ ³ÛÉ³å¿ë  ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ã¿ ³Ý, »õ 
³Ûë ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý ÑÇÙ³Ùµ ³É ÏÁ ïáÕ³-
¹³ñÓ»Ýù:

¶³Éáí  µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇÝª ³Ûë Ù¿ÏÁ áã Ù¿Ï 
Ñ³ñó ÏÁ Û³ñáõó¿, ù³ÝÇ  ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ áõ 
·ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»É³å¿ë ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ë-
Ë³Ý»Ý Çñ³ñáõª ù³çáõ-Ã»Ý¿:

*      *
*

§13. ¶³Éáí ³Í³Ýó³õáñ µ³é»ñáõÝª ³ëáÝó 
ïáÕ³¹³ñÓÁ å³ñïÇ Áëï Ï³ñ»ÉõáÛÝ  Ñ»ï»õÇÉ 
ÝáÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ, ³ÛëÇÝùÝª  áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿  
ãÙ³ëÝ³ï»É ³Í³ÝóÝ»ñÁ:

³) Ü³Ë³Í³Ýó³õáñ µ³é»ñª ³Ý-³ÏÝÏ³É,  
³Ý-·ÉáõË, ³Ý-½·áõß (á°ã ³-ÝÁ½·áõß), ³Ý-ßßáõÏ, 
³Ý-ßå³ñ, ³Ý-áñáß (á°ã ³-Ýáñáß), ³Ý-ëÏÇ½µ, 
³Ý-ëå³é,  ³Ý-ë÷á÷, ³Ý-ëùáÕ, ³Ý-ëå³ë»ÉÇ, 
³å-»ñ³Ëï (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ª ³-å»ñ³Ëï), ³å-ûñ¿Ý 
(Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ ³-åûñ¿Ý), ³å-³½·³ÛÇÝ (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ª 
³-å³½·³ÛÇÝ), ·»ñ-ÇßË»É (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ ·»-ñÇßË»É), 
·»ñ-Û³ñ·»ÉÇ, ÁÝ¹-áõÝ³ÛÝ (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ª ÁÝ-¹áõÝ³ÛÝ), 
ÁÝ¹-ûñÇÝ³Ï»É, Ñ³Ï-³½¹»É (Ù»ñÅ»ÉÇ ¿ Ñ³-Ï³½-
¹»É),   Ã»ñ-³× (»õ á°ã Ã»-ñ³×), Ù³Ï-»ñ»ë, Ù³Ï-»ñ»õáÛÃ, 

[9] §Þï»Ù³ñ³Ý åÇï³ÝÇ ·Çï»É»³ó¦-Á, áñ Ñ³Ù³Ï ³ßË³ñÑ³µ³ñ»³Ý ¿ñ,   Çñ ³é³çÇÝ ÃÇõÇÝ Ù¿ç (1839) áõÝÇ ï»-
Õ»³Ï, áñ  Ñ»éáõ ¿ ûñáõ³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃ»Ý¿Ý, ÝÙ³Ý³å¿ëª ³-ï»³ÝÇÝ: §´³Ý³ë¿ñ¦-Á Çñ ³é³çÇÝ ÃÇõÇÝ Ù¿ç (1851) áõÝÇ 
³ñ-¹»ûù, É»-½áõ³ó, áñáÝù ÝÙ³Ý³å¿ë  ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»ñ ûñáõ³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ý:

[10] Ð³õ³Ý³µ³ñ ³Ûë ó³ÝÏÇÝ å¿ïù ¿ Ïó»É ïáÕ³¹³ñÓÁ  ÏñÇ³Û µ³éÇÝ, áñ áõÝÇ ³ñï³ëáíáñ í»ñç³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ: ²Ûë 
µ³éÁ ³ñ¹Ç ³ñ»õÙï³Ñ³ÛÁ Ï'³ñï³ë³Ý¿ »ñÏáõ Ó»õáíª ÏÁ-ñÇ³Û (ÏÁ-ñÇ³)   »õ ÏÁñ-Ç³Û (ÏÁñ-»³). ³é³çÇÝ  ³ñï³ë³ÝáõÃ»³Ùµª 
åÇïÇ ëïÇåáõÇÝù Ñ³Ï³¹ñáõÇÉ í»ñÁ µ³Ý³Ó»õáõ³Í Ï³ÝáÝÇÝ (§ 4, ·), Áëï áñáõÝª å¿ïù ¿ Ëáõë³÷ÇÉ ïáÕ³¹³ñÓ»É¿ 
µ³é³ëÏÇ½µÇ Á-áí í»ñç³óáÕ ·³ÕïÝ³í³ÝÏÁ: ÎÁ ÙÝ³Û Û³çáñ¹Áª ÏÁñ-Ç³Û, áñ Çñ Ï³ñ·ÇÝ áõÝÇ ³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñ. 
Ý³ËÁÝïñ»ÉÇÝª ½³ÛÝ ÁÝ¹ÙÇßï ãïáÕ³¹³ñÓ»ÉÝ ¿:
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Ù³Ï-³ñ¹³Ï, Ý³Ë-ÁÝïñáõÃÇõÝ, í»ñ-³Í»É, í»ñ-
³ñÏáõ, í»ñ-»É³Ï, í»ñ-ÁÝÃ³ó, ï³ñ-³ßË³ñÑÇÏ, 
ï³ñ-ûñÇ-Ý³Ï,  ÷áË-³ÝáõÝ, ÷áË-³ñÅ¿ù  »õ 
³ÛÉÝ[11]:

 ²ëáÝù ¹Çõñ³õ ÏñÝ³Ý áõÝ»Ý³É ïáÕ³¹³ñÓÇ 
³ÛÉ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ. ûñÇÝ³Ïª ³Ý³ÏÝ-Ï³É, ³Ýëå³-
ë»ÉÇ, ³å³½-·³ÛÇÝ, ÁÝ¹ûñÇ-Ý³Ï»É, Ù³Ï³ñ-¹³Ï, 
Ý³ËÁÝï-ñáõÃÇõÝ, í»ñ³ñ-Ïáõ, ï³ñ³ßË³ñ-ÑÇÏ  
ï³ñûñÇ-Ý³Ï »õ ³ÛÉÝ:

ºÃ¿ Ý³Ë³Í³ÝóÇÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿  Ûû¹³Ï³å ÙÁ,  
³Ûë í»ñçÇÝÁ  ãÇ ïáÕ³¹³ñÓáõÇñ.  ûñÇÝ³Ïª ·»ñ³-
Ï³Û,  ÁÝ¹á-ÍÇÝ, Ã»ñ³-ÏÕ½Ç Ï³Ù   Ã»ñ³ÏÁÕ-½Ç,  
Ñ³Ï³-¹³ñÓ, Ý³Ë³-íÏ³Û, Û»ï³-¹³ë,  í»ñ³-
¹³ñÓ, ÷áË³-¹³ñÓ, ³ñÅ»-½ñÏ»É, Í³ÕÏ»-åë³Ï, 
Ñ³ßáõ»-÷³Ï,  »õ ³ÛÉÝ: ÜÙ³Ý³å¿ëª ³Û·»-·áñÍ, 
µ³ÅÝ»-ï¿ñ, çáñ»-å³Ý »õ ³ÛÉÝ:

µ) ì»ñç³Í³ÝóÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ  Ù³ëÝ³õáñ ûñ¿Ýù-
Ý»ñ Ùß³Ïáõ³Í ã»Ý áõ ÙÇûñÇÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï-
õ³Í ã¿: ÐáÝ áõñ í»ñç³Í³ÝóÇÝ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÇõÝÁ  
Ã»É³¹ñ³Ï³Ý  áõ ½·³ÉÇ ¿, å³ïß³× ¿ Û³ñ·»É 

³Ýáñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ. Áëï ³ÛëÙª ³ñÇ-³µ³ñ,  ³ñ¹Ç-
³Ï³Ý, ã³ñ-áõÃÇõÝ  Ï³Ù ã³ñáõ-ÃÇõÝ,  µ³Ý-³õáñ 
Ï³Ù µ³Ý³-õáñ, Ñ³ñÏ-³õáñ Ï³Ù Ñ³ñÏ³-õáñ, áõÃ-
»ñáñ¹,   Ù»é-»³É, ·áÑ³ñ-»Õ¿Ý, µ³Ýç³ñ-»Õ¿Ý, ³ñ³Ù-
»ñ¿Ý, í³ñÓ-Ï³Ý, ñá-å¿³Ï³Ý Ï³Ù ñáå¿-³Ï³Ý, 
Ññ¿-³Ï³Ý, »ñ³½-Ïáï, Ï³ñáÕ-ã¿ù,  ·áñÍ-³ñ³ñ, 
í³ñÅ-³ñ³Ý, Ñ³Ù-ûñ¿Ý, ó³õ-³·ÇÝ, ½ÇÝ-áõáñ, 
Ñ³Ûó-áõáñ  »õ ³ÛÉÝ: Ü³»õª ³Ý·ÉÇ³-Ï³Ý, ¹³ÝÇ³-
Ï³Ý, ëáõñÇ³-Ï³Ý, ùáñ¿³-Ï³Ý, áñáÝó  ³Í³ÝóÁ  
-Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ »õ áã -³Ï³Ý:  Þ³ï é³ÙÇÏ åÇïÇ 
ÁÉÉ³ñ  ·ñ»Éª ·áÑ³-ñ»Õ¿Ý, ·áñÍ³-ñ³ñ, í³ñÅ³-
ñ³Ý, Ñ³Ùû-ñ¿Ý »õ ³ÛÉÝ: ÜÙ³Ý ïáÕ³¹³ñÓ,  ë³-
Ï³ÛÝ, ÙÇßï  ãÇ Û³çáÕÇñ, Û³ïÏ³å¿ë »ñµ  ³Í³Ýó³-
õáñ µ³éÇÝ µáõÝÁ Ë×áÕáõ³Í ¿   µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñáí. 
ûñÇÝ³Ïª ùÝùßûñ¿Ý, ïñïÙûñ¿Ý, ïñïÙ³·ÇÝ,  ÷ñ÷-
ñ³·ÇÝ, ÏñÏÝáõÃÇõÝ. ÷³ëïûñ¿Ý ÃáÛÉ³ïñ»ÉÇ ã¿ 
·ñ»É  ùÝùß-ûñ¿Ý, ïñïÙ-ûñ¿Ý, ÷ñ÷ñ-³·ÇÝ, ÏñÏÝ-
áõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ, áñáÝù µéÝ³½µûëÇÏ »Ý. áõñ»ÙÝª 
ùÁÝù-ßûñ¿Ý, ïÁñï-Ùûñ¿Ý, ïÁñï-Ù³·ÇÝ, ÷Áñ÷-
ñ³·ÇÝ, ÏÁñÏ-ÝáõÃÇõÝ: 

[11] â»Ý ïáÕ³¹³ñÓáõÇñª ïÑ³ë, ï·¿ï, ïÏ³ñ, ãï»ë, ãÏ³Ù. Ï³ñ»ÉÇ ¿  ³½³ïûñ¿Ý ïáÕ³¹³ñÓ»Éª ¹ÁÅ-µ³Ëï, ¹ÁÅ-·áÑ, 
¹ÁÅ-Ï³Ù µ³é»ñÁ:
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2019ին Զուգադիպող Յոբելեաններ

ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Ամէն տարի՝ նախքան նոր տարուան տարե-
մուտը, կը կազմեմ հայ եւ օտար այն երախտա-
ւորներու անուանացանկը, որոնց յոբելեանն է 
յաջորդ տարի։ Այսու կը ներկայացնեմ 2019 թուա-
կանի անուանացանկը, որ կազմած եմ իմ նախա-
սիրութիւններուն համաձայն՝ ինծի հասու աղբիւր-
ներուն դիմելով: 

Ի հարկէ, յաւակնութիւնը չունիմ ըսելու, որ 
ստորեւ ներկայացուցած ցանկս ամբողջական է, 
բայց կը կարծեմ, որ ներկայացուցչական է եւ 
«Զարթօնք»ի Նոր Տարուայ այս բացառիկին սահ-
մանափակ էջերուն մէջ սեղմուող: 

Նախորդ տարիներուն համեմատ սակայն՝ մեր 
այս ցանկը աւելի ծաւալուն է, եւ ունի ուրիշ ենթա-
բաժանումներ։ Առանձին վերնագիրով նշած եմ 
սփիւռքահայ գրողներու անունները, իսկ կան մի 
քանի սփիւռքահայեր, որոնք արդէն ներկայացուած 
են առաջին ցանկով։ Առանձնացուցած եմ մշա-
կութային գործիչներու անունները։ Անոր կը յաջոր-
դէ քաղաքական, հասարակական, ռազմական եւ 
այլ գործիչներու յոբելեաններ եւ տարեդարձներ։ 
Ցանկի աւարտին, առաջին անգամուան համար 
ներկայացուցած եմ պատմական այն դէպքերն ու 
իրադարձութիւնները, որոնց յոբելենական տարին 
է 2019ը։ Պատմական դէպքերը առաւելաբար կը 
վերաբերին հայերուն, ու այդ ալ ընտրած եմ իմ 
գնահատումով եւ մօտեցմամբ։ Ցանկերը հերթա-
ւորած եմ թուականներով ու առանձին՝ ծննդեան եւ 
մահուան տարեդարձներով։ Սփիւռքահայ գրական 
դէմքերու առումով ցանկը թերի է. պիտի փորձեմ 
յառաջիկային աւելի ամբողջացնել ու ներկայացնել: 

Յոյս ունիմ, որ ներկայացուցածս կ'օգնէ հայրենի 
եւ սփիւռքահայ առանձին գործիչներուն, միութիւն-
ներուն ու համապատասխան կառոյցներուն՝ ծրագ-
րելու 2019 թուականի՝ իրենց գրական, մշակու-
թային եւ այլ միջոցառումները: Հայ մամուլն ալ 
կրնայ արտատպել զայն, եւ օրին անդրադարձ ու-
նենայ այդ երախտաւորներու կեանքին ու գոր-
ծունէութեան:

Գրական դէմքեր

Ծննդեան ամեակներ
- Ապտալլահ իպն ալ-Մուկաֆֆաա (պարսիկ 

գրականագէտ, արձակագիր, «Քալիլա եւ Դիմնա» 
արեւելեան հեքիաթներու ժողովածուի հեղինակ)  - 
1295-ամեակ եւ մահուան 1260ամեակ

- Ուիլիըմ Շէյքսփիր  -  455ամեակ
- Եոհան Ուոլֆկանկ ֆոն Կէօթէ  (գերմանացի 

քնարերգու, պետական այր) - 270ամեակ
- Իւան Կռիլով (ռուս առակագիր)  - 250 ամեակ 

եւ մահուան 175ամեակ
- Ալեքսանդր Պուշկին  - 220ամեակ
- Խաչատուր Աբովեան  - 210ամեակ
- Էտկար Փօ (ամերիկացի արձակագիր, բանաս-

տեղծ, գրաքննադատ)- 210ամեակ, նաեւ մահուան 
170ամեակ

- Միքայէլ Նալպանտեան  - 190ամեակ
- Ֆրիտրիխ Նիցչէ (գերմանացի փիլիսոփայ, 

բանաստեղծ) - 175ամեակ
- Անատոլ Ֆրանց -175ամեակ, նաեւ մահուան 

95ամեակ
- Մուրացան (Գրիգոր Տէր Յովհաննիսեան)  -  

165ամեակ
- Յովհաննէս Յովհաննիսեան (բանաստեղծ) 

-155ամեակ, նաեւ մահուան 70ամեակ
- Լեւոն Մանուէլեան (գրող)  -  155ամեակ
- Յովհաննէս Թումանեան (Ամենայն հայոց 

բանաստեղծ)  - 150ամեակ
- Երուանդ Օտեան  - 150ամեակ
- Լեւոն Շանթ  - 150ամեակ
- Անտրէ Ժիտ (ֆրանսացի գրող, բանաստեղծ)  

- 150ամեակ
- Ռուբէն Զարդարեան - 145ամեակ
- Սոմերսեթ Մոյեմ (անգլիացի գրող)  - 145ամեակ
- Դանիէլ Վարուժան  - 135ամեակ
- Ռուբէն Սեւակ  - 135ամեակ
- Արշաւիր Խոնդկարեան (թարգմանիչ)  - 130 

ամեակ
- Ստեփան Զօրեան (Առաքելեան)  - 130ամեակ
- Մատթէոս Զարիֆեան (բանաստեղծ)  - 125 

ամեակ, նաեւ մահուան 95ամեակ
- Ազատ Վշտունի  - 125ամեակ
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- Վահան Թոթովենց  - 125ամեակ
 Բենիամին Նուրիկեան (գրող)  - 125ամեակ
- Խորխէ Լուիս Պորխես  (արժանթինցի գրող)  

- 120ամեակ
- Ակսել Բակունց  - 120ամեակ
- Գրիգոր Արէեան (արձակագիր, թարգմանիչ)  

- 120ամեակ
- Վահրամ Թերզիպաշեան (թատերագէտ, գրա-

կանագէտ) - 120ամեակ, նաեւ մահուան 55ամեակ
- Վիվան (Անուշաւան Մարգար Ճիտեճեան), 

(արձակագիր, թարգմանիչ)  - 120ամեակ
- Էռնեսթ Հեմինկուէյ  - 120ամեակ
- Մկրտիչ Խերանեան (արձակագիր, բանաս-

տեղծ)  - 120ամեակ
- Յակոբ Գույումճեան (գրող)  - 115ամեակ
- Սուրէն Աւչեան (բանաստեղծ, արձակագիր)  - 

115ամեակ
- Գառնիկ Ստեփանեան (գրականագէտ, թա-

տերագէտ, բառարանագիր, գրող) -110ամեակ
- Արֆօ Պետրոսեան (գրականագէտ)  - 110 ամեակ
- Ուալթեր Արամեան (արձակագիր)  - 110ամեակ, 

նաեւ մահուան 25ամեակ
- Համօ Սահեան (Հմայեակ Գրիգորեան) – 105 

ամեակ
- Յովհաննէս Շիրազ – 105ամեակ, նաեւ մահ-

ւան 35ամեակ
- Վահան Արամունի (բանաստեղծ, արձակագիր)  

- 105ամեակ
- Սիլվա Կապուտիկեան - 100ամեակ
- Աբիկ Աւագեան (արձակագիր)  - 100ամեակ
- Գէորգ Էմին  - 100ամեակ
- Հրաչեայ Յովհաննիսեան - 100ամեակ
- Մկրտիչ Սարգսեան  (բանաստեղծ, արձակա-

գիր)  - 95ամեակ
- Ստեփան Ալաճաճեան (արձակագիր) - 95 ամեակ
- Պարոյր Սեւակ  - 95ամեակ
- Զահրատ (Զարեհ Եալտըզճեան)  - 95ամեակ
- Գառնիկ Անանեան  (գրականագէտ)  - 85 ամեակ
- Ժիրայր Անանեան  (թատերագիր)  - 95ամեակ, 

նաեւ մահուսն 15ամեակ
- Ռուբէն Յովսէփեան (գրող)  - 80ամեակ
- Ալեքսանդր Թոփչեան (գրող, գրականագէտ)  

- 80ամեակ
- Կորիւն Առաքելեան (բանաստեղծ)  - 75ամեակ
- Բագրատ Ալեքեան (գրող)  - 70ամեակ
- Վրէժ Իսրայէլեան (արձակագիր)  - 70ամեակ
- Լեւոն Պլպուլեան (գրող, բանաստեղծ)  - 70ամեակ
- Սամուէլ Սեւադա (բանաստեղծ, գեղանկարիչ, 

լուսանկարիչ)  - 70ամեակ
- Զաւէն Բեկեան (բանաստեղծ)  - 65ամեակ

- Արթուր Անդրանիկեան (բանաստեղծ, գրակա-
նագէտ)  - 60ամեակ

- Վահրամ Սահակեան (գրող, բանաստեղծ, 
թատերագիր, դերասան)  - 55ամեակ

- Հրաչեայ Սարիբեկեան (արձակագիր, գրակա-
նագէտ)  - 40ամեակ

- Արմէն Օհանեան (արձակագիր)  - 40ամեակ
- Աշոտ Գաբրիէլեան (բանաստեղծ)  - 40ամեակ

Մահուան ամեակներ
- Ալեքսանդր Կրիպոյետով (ռուս թատերագիր, 

բանաստեղծ, դիւանագէտ) - 190ամեակ
- Սիպիլ (Զաբէլ Խանճեան), (բանաստեղծ, 

գրող) - 85ամեակ
- Բագրատ Այվազեան  («Աշոտ Երկաթ» վէպի 

հեղինակ) - 85ամեակ
- Էմին Տէր Գրիգորեան (թատերագիր) - 80ամեակ
- Մանուկ Աբեղեան (բանասէր, գրականագէտ, 

բառարանագիր)  - 75ամեակ
- Միքայէլ Մանուկեան (գրող, սցենարիստ, դե-

րասան)  - 75ամեակ
- Թաթուլ Հուրեան (բանաստեղծ)  - 75ամեակ
- Առաքել Սարուխան (գրող, բանասէր, պատ-

մաբան)  - 70ամեակ
- Զօրիկ Միրզոյեան (բանաստեղծ, թարգմանիչ)  

- 55ամեակ
- Ամինէ Աւտալ (հայաստանցի եզդի բանաս-

տեղծ, արձակագիր. ստեղծագործած է  հայերէն եւ 
եզիտիերէն.1933ին Երեւանի մէջ տպագրուած 
(23,000 բառ) «Հայ-եզտիերէն» առաջին բառա-
րանի համահեղինակ)  - 55ամեակ

- Ասատուր Ասատրեան (գրականագէտ)  - 55ամեակ
- Արազի (Մովսէս Յարութիւնեան), (արձակագիր) 

– 55ամեակ
- Յակոբ Սալախեան (գրականագէտ)  - 50ամեակ
- Արսէն Երկաթ (բանաստեղծ)  - 50ամեակ
- Սարգիս Աբրահամեան (արձակագիր)  - 50ամեակ
- Նայիրի Զարեան (Հայաստան Եղիազարեան)  

- 50ամեակ
- Գուրգէն Մահարի (Աճեմեան)  - 50ամեակ
- Կորիւն Ազրոյեան (արձակագիր)  - 50ամեակ
- Կոստան Զարեան  - 50ամեակ
- Խաչիկ Դաշտենց  - 45ամեակ
- Վարսենիկ Աղասեան (բանաստեղծուհի, ման-

կագիր)  - 45ամեակ
- Գեղամ Սարեան (Պաղտասարեան), (ծագու-

մով իրանահայ բանաստեղծ) - 45ամեակ
- Միխայիլ Շալոխով (ռուս արձակագիր)  - 35ամեակ
- Գուրգէն Անտոնեան (գրականագէտ)  - 35ամեակ
- Վազգէն Ամիրբեկեան (արձակագիր)  - 35ամեակ
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- Զարզանդ Դուրեան (արձակագիր, թատերա-
գիր)  - 35ամեակ

- Էդուարդ Ջրբաշեան (գրականագէտ, բանա-
սէր)  - 20ամեակ

- Մարօ Մարգարեան  - 20ամեակ
- Ֆրանսուազ Սագան (ֆրանսացի կին գրող)  - 

15ամեակ
- Էդուարդ Զոհրապեան (արձակագիր, բանաս-

տեղծ)  - 10ամեակ
- Լուսիկ Կարապետեան (գրականագէտ)  - 10ամեակ
- Գաբրիէլ Կարսիա Մարկես (քոլոմպիացի ան-

ւանի գրող)  - 5ամեակ
- Ռոմիկ Սարդարեան (բանաստեղծ)  - 5ամեակ

Սփիւռքահայ գրական ուրիշ դէմքեր

Ծննդեան ամեակներ
- Զաքարիա Կարպուշեան (հունգարահայ գրող, 

բառարանագիր, մանկավարժ), (Ունի բազմաթիւ 
անտիպ աշխատութիւններ։ Գրած է հայերէն եւ 
հունգարերէն։ Արժանացած է արքունական «Ար-
ժանեաց խաչ» շքանշանի)  - 225ամեակ

- Էմանուէլ Իսայեան (թրքահայ բանաստեղծ եւ 
թատերագիր, որ ստեղծագործած է խրթին գրա-
բարով)  - 180ամեակ

- Վարդան (Վիքթոր) Մեշտուճեան (ռումինա-
հայ գրող, գրած է հայերէն եւ ռումի-ներէն.
ֆրանսերէնէն ռումիներէն թարգմանած է Վիքթոր 
Հիւկոյի «Թշուառները» վէպը)  - 150ամեակ

- Իսկուհի Մինաս (Մինասեան), (ֆրանսահայ 
գրող, գրած է ֆրանսերէն)  - 135ամեակ

- Հրանտ Փաստրմաճեան (ֆրանսահայ գրող, 
պատմաբան) - 115ամեակ, նաեւ մահուան 65ամեակ

- Հրանտ Ֆալեան (Մելքոն Ղարիպեան), (իրա-
նահայ գրող)  - 105ամեակ

- Սիմոն Սիմոնեան (լիբանանահայ արձակագիր, 
բանասէր, խմբագիր) - 105ամեակ, նաեւ մահուան 
30ամեակ

- Գէորգ Քրիստինեան (ԱՄՆ հաստատուած 
բանաստեղծ)  - 85ամեակ

- Տայանա Տէր-Յովհաննիսեան (ամերիկահայ 
բանաստեղծ, գրող)  - 85ամեակ

- Վարանդ (Սուքիաս Քիւրքչեան), (իրանահայ 
բանաստեղծ)  - 65ամեակ

Մահուան ամեակներ
- Գրիգոր Փեշտիմալճեան (Օսմանեան կայս-

րութեան մէջ նշանաւոր հայ փիլիսո-փայ, լեզուա-
բան, մանկավարժ, 19րդ դարու հայկական վերա-
ծընունդի ու բարե-փոխման շարժումի ականաւոր 

դէմքերէն)  - 180ամեակ
- Կէորկէ Ասաքի (Հայազգի ռումինական գրող, 

փիլիսոփայ, լուսաւորիչ, լեզուա-բան, վիմագրող, 
բանաստեղծ, պատմաբան։ 1890ին Ռումինիոյ 
Եասսի քաղաքին մէջ յուշարձան կանգեցուցած են 
ի պատիւ իրեն)  - 150ամեակ

- Մինաս Չերազ (ֆրանսահայ գրող, խմբագիր)  
- 90ամեակ

- Մանուէլ Գոլանճեան (ռումինահայ գրող, կա-
տակերգու)  - 75ամեակ

- Միսաք Մանուշեան (բանաստեղծ, ֆրանսական 
դիմադրական շարժումի մարտիկ, հակաֆաշիստ 
եւ Ֆրանսայի ազգային հերոս)  - 75ամեակ

- Եղիա Յովհաննիսեան (հունգարահայ հրա-
պարակագիր, պատմաբան, հայագէտ)  - 70ամեակ

- Արշակ Չօպանեան (ֆրանսահայ գրող, բա-
նասէր)  - 65ամեակ

- Յովհաննէս Ծովիկեան (ամերիկահայ գրա-
կան-մշակութային գործիչ)  - 65ամեակ

- Արիս Շաքլեան (գրական անունը՝ Վարուժնակ 
Արիս), (սուրիահայ բանաստեղծ, արձակագիր, 
հայրենադարձած է 1945ին)  - 60ամեակ

- Շահան Շահնուր (Շահնուր Քերեսթեճեան), 
(ֆրանսահայ գրող)  - 45ամեակ

- Զաւէն Պիպեռեան (թրքահայ արձակագիր, 
խմբագիր)  - 35ամեակ

- Անդրանիկ Ծառուկեան (ֆրանսահայ բանաս-
տեղծ, գրող)  - 30ամեակ

- Արշի (Արշալոյս Պապայեան), (իրանահայ 
բանաստեղծուհի)  - 30ամեակ

- Յակոբ Կարապենց (Կարապետեան), (ծագու-
մով իրանահայ գրող)  - 25ամեակ

- Մարի Աթմաճեան (ֆրանսահայ բանաստեղ-
ծուհի)  - 20ամեակ

- Սեւտա Սեւան (պուլկարահայ գրող, դիւա-
նագէտ)  - 10ամեակ

- Ալիսիա Կիրակոսեան (արժանթինահայ բա-
նաստեղծուհի)  - 5ամեակ

Մշակութային ուրիշ գործիչներ

Ծննդեան ամեակներ
-Ֆրետրիխ Մուլլեր  (գերմանացի հայագէտ)  - 

185ամեակ
- Պետրոս Ադամեան  (դերասան)  - 170ամեակ
- Ստեփան Եգիզարով (հայ օփերային երգիչ)  - 

155ամեակ
- Կոմիտաս վարդապետ  - 150ամեակ
- Արշակ Ալպոյաճեան (բանասէր, հայագէտ)  - 

140ամեակ
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- Արմէն Տիգրանեան (երգահան)  - 140ամեակ
- Աշխարհբեկ Քալանթար (հայագէտ, հնագէտ, 

պատմաբան)  - 135ամեակ
- Վերտի (Գեղամ Թարուերդեան), (բանահաւաք, 

աշուղագէտ, «Քեօռ-Օղլի» ժողովրդական վէպի 
հայկական պատումներու մասին Վերտիի ուսում-
նասի-րութիւնը յատկանշական է)  - 135ամեակ, 
նաեւ մահուան 60ամեակ

- Չարլի Չափլին (անգլիացի կինօդերասան)  - 
130ամեակ

- Վաղարշ Վաղարշեան (դերասան, բեմադրիչ) 
-125ամեակ, նաեւ մահուան 60ամեակ

- Համբարձում Խաչանեան (դերասան)  - 125 
ամեակ

- Մարգար Մարգարեան (յայտնի տուտուկահար)  
- 125ամեակ

- Նշան Մարտիրոսեան (սփիւռքահայ՝ չեխահայ 
արեւելագէտ)  - 125ամեակ

- Հատիկ Ազիզեան  (պատմաբան)  - 120ամեակ
- Աւետ Գաբրիէլեան  (ջութակահար)  - 120ամեակ
- Ալֆրետ Հիչքոք (կինօբեմադրիչ, սցենարիստ)  

- 120ամեակ
- Արմէն Գուլակեան (բեմադրիչ, դերասան)  - 

120ամեակ
- Երուանդ Քոչար (նկարիչ, քանդակագործ) - 

120ամեակ, նաեւ մահուան 40ամեակ
- Արման Մանուկեան (ամերիկացի հայազգի 

նկարիչ, որ յայտնի է Հաուայեան կղզիներու իր 
բնանկարներով)  - 115ամեակ

- Սալվատոր Տալի (Սպանացի նկարիչ եւ գրող)  
- 115ամեակ, նաեւ մահուան 30ամեակ

- Դաւիթ Մալեան (դերասան)  - 115ամեակ
- Արշիլ Կորքի (Ոստանիկ Ատոյեան), (ամե-

րիկահայ նկարիչ) - 115ամեակ
- Խորէն Տէր Յարութեան (ամերիկահայ աշխար-

հահռչակ քանդակագործ) - 110ամեակ
- Լեւոն Մատոյեան (երաժիշտ, տուտուկահար)  

- 110ամեակ, նաեւ մահուան 55ամեակ
- Գրիգոր Մկրտչեան (բեմադրիչ)  - 95ամեակ
- Սերկէյ Փարաճանով (Սարգիս Փարաճանեան), 

(կինօբեմադրիչ) – 95ամեակ
- Վարդուհի Վարդերեսեան (դերասանուհի) - 

95ամեակ
- Լեւոն Խաչերեան (լեզուաբան, հայագէտ)  - 

95ամեակ
- Շառլ Ազնաւուր  - 95ամեակ
- Երուանդ Մանարեան (դերասան, սցենարիստ, 

բեմադրիչ)  - 95ամեակ
- Լեւոն Կոջոյեան (նկարիչ)  - 95ամեակ
- Գոհար Գասպարեան (օփերային երգչուհի)  - 

95ամեակ
- Մարուսա Մարտիրոսեան (դերասանուհի)  - 

95ամեակ
- Ջիւան Գասպարեան  (տուտուկահար) - 90 

ամեակ
- Էտկար Էլբակեան (դերասան)  - 90ամեակ
- Արմէն Խոստիկեան (դերասան, կատակերգու)  

- 90ամեակ
- Սօս Սարգսեան (դերասան)  - 90ամեակ
- Տիգրան Մանսուրեան (երաժշտահան)  - 80 

ամեակ
- Գէորգ Քիլիմջեան  (պատմաբան)  - 80ամեակ
- Էդուարդ Դանիէլեան  (պատմաբան)  - 75ամեակ
- Արթուր Մեսչեան (ճարտարապետ, երգահան, 

երգիչ)  - 70ամեակ
- Ալէն Թերզեան (ֆրանսահայ անուանի կին-

օգործիչ)  - 70ամեակ
- Աշոտ Ղազարեան (դերասան, կատակերգու, 

երգիչ)  - 70ամեակ
- Միքայէլ Պօղոսեան (դերասան, բեմադրիչ, 

երգիչ)  - 65ամեակ
- Արմէն Մովսիսեան (երգահան, երգիչ, կի-

թառիստ)  - 55ամեակ
- Էտկար Պաղտասարեան (բեմադրիչ, սցենա-

րիստ)  - 55ամեակ

Մահուան ամեակներ
- Գրիգոր Տաթեւացի  (փիլիսոփայ)  - 610ամեակ
- Լէոնարտօ տա Վինչի  - 500ամեակ
- Միքելանճելօ  (իտալացի քանդակագործ)  - 

455ամեակ
- Ռամպրանտ վան Ռէյն (հոլանտացի գեղա-

նըկարիչ)  - 450ամեակ
- Մխիթար Սեբաստացի (հայ կաթոլիկ եկեղե-

ցական գործիչ, Մխիթարեան միաբանութեան 
հիմնադիր, հայագէտ)  - 270ամեակ

- Ճորճ Պայրոն (անգլիացի բանաստեղծ)  - 
195ամեակ

- Ուիլիըմ Միտչէլ Ռազմի (շոտլանդացի հնագէտ, 
պատմաբան, հայագէտ)  - 80ամեակ

- Գրիգոր Սիւնի (երաժշտահան, խմբավար)  - 
80ամեակ

- Ստեփան Քափանակեան (դերասան, բեմադ-
րիչ) – 75ամեակ

- Վարդան Հացունի  (բանասէր, ազգագրագէտ)  
- 75ամեակ

- Լէոնարտ Պլումֆիլտ (լեզուաբանութեան հիմ-
նադիրներէն մէկը, ամերիկեան լեզուաբանական 
ընկերութեան նախագահ 1935էն)  - 70ամեակ

- Ֆրիտա Կալօ (մեքսիքացի անուանի նկար-
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չուհի)  - 65ամեակ
- Վիլեն Գալստեան (պալէի արտիստ, պարու-

սոյց)  - 60ամեակ
- Յակոբ Կոջոյեան (նկարիչ, գծանկարչութեան 

վարպետ)  - 60ամեակ
- Արա Սարգսեան (քանդակագործ)  - 50ամեակ
- Լեւոն Թիւթիւնճեան (գծանկարիչ)  - 50ամեակ
- Գուսան Աշոտ (Աշոտ Դադալեան)  - 30ամեակ
- Սիրարփի Տէր Ներսիսեան (բիւզանդագէտ, 

հայագէտ, արուեստաբան)  - 30ամեակ
- Աբէլ Սիմոնեան (պատմաբան)  - 25ամեակ
- Սուրէն Նազարեան (քանդակագործ, նկարիչ)  

- 20ամեակ
- Գէորգ Բաղջեան (գանատահայ պատմաբան, 

իրաւագէտ)  - 20ամեակ
- Տիգրան Լեւոնեան (երգիչ, բեմադրիչ)  - 

15ամեակ
- Խորէն Աբրահամեան (դերասան, բեմադրիչ)  

- 15ամեակ
- Արմէն Հախնազարեան (ծագումով իրանահայ 

ճարտարապետ)  - 10ամեակ
- Ղուկաս Չուպարեան (քանդակագործ)  - 

10ամեակ
- Յովիկ Ներսիսեան (իրանահայ բանասէր, 

հայագէտ, պատմաբան)  - 10ամեակ
- Արեւշատ Աւագեան (քանդակագործ, նկարիչ)  

- 10ամեակ
- Ռոպերթ Սահակեան (շարժական պատկեր-

ներու ֆիլմերու բեմադրիչ, սցենարիստ)  - 10ամեակ
- Մայքլ Ճաքսոն (ամերիկացի փոփ երգիչ, 

պարող)  - 10ամեակ
- Ճիմ Թորոսեան (ճարտարապետ, Երեւանի 

գլխաւոր ճարտարապետ) - 5ամեակ
- Նորայր Կարգարեան (քանդակագործ)  - 

5ամեակ
- Կոստանթին Օրբէլեան (դաշնակահար, խմբա-

վար, երգահան)  - 5ամեակ
- Սուետլանա Գրիգորեան (դերասանուհի)  - 

5ամեակ
- Ռաֆայէլ Աթոյեան (նկարիչ)  - 5ամեակ
- Լաւրենտի Բարսեղեան (պատմաբան)  - 

5ամեակ
- Կարէն Ջանգիրով (դերասան)  - 5ամեակ

Այլ

Ծննդեան ամեակներ
- Գրիգոր Լուսաւորիչ  -  1980ամեակ
- Ներսէս Ա. Մեծ Ամենայն հայոց կաթողիկոս  - 

1690ամեակ

- Միմար Սինանի (Օսմանեան կայսրութեան 
մէջ հայազգի ճարտարապետ)  - 530ամեակ

- Մանուկ Պէյ  (ռումինահայ դիւանագէտ, 
պետական գործիչ)  - 250ամեակ

- Նափոլէոն Պոնափարթ  (Ֆրանսայի կայսր, 
զօրավար եւ պետական գործիչ)  -  250ամեակ

- Չարլզ Տարուին  (անգլիացի բնագէտ, ճանա-
պարհորդ)  - 210ամեակ

- Արշակ Տէր Ղազարով  (հայազգի ռուսական 
զօրավար)  - 200ամեակ

- Կղեմես Սիպիլեան  (հայ դրամագէտ)  - 195 
ամեակ

- Աղբիւր Սերոբ (անուանի հայդուկապետ) - 
155ամեակ, նաեւ մահուան 120ամեակ

- Հրայր Դժոխք (Արմենակ Ղազարեան), (հայ-
դուկապետ)  - 155ամեակ, նաեւ մահուան 115ամ-
եակ՝ Սասունի գոյամարտին

- Մկրտիչ Աւետիսեան (Արմենական կուսակ-
ցութեան հիմնադիրներէն) - 155ամեակ

- Գալուստ Կիւլպենկեան  (հայ գործարար, բա-
րերար)  - 150ամեակ

- Ալպերթ Էնշթայն (տեսական բնագէտ)  - 140ամեակ
- Արամ Մանուկեան (Հայոց նորագոյն պետակա-

նութեան հիմնադիր, պետական գործիչ, ՀՅԴ 
անդամ)  - 140ամեակ, նաեւ մահուան 100ամեակ

- Ջաւահար Լալ Ներու (հնդկական ազգային 
ազատագրական պայքարի առաջ-նորդ եւ Հընդ-
կաստանի անկախութենէն ետք առաջին վարչա-
պետը) - 130ամեակ, նաեւ մահուան 55ամեակ

- Ատոլֆ Հիթլեր  (գերմանացի քաղաքական 
գործիչ)  - 130ամեակ

- Յովհաննէս Իսակով (հայազգի Խ.Միութեան 
նաւատորմի ծովակալ) - 125ամեակ

- Անիթա Քոնթի  (ազգութեամբ հայ, ֆրանսացի 
բնախոյզ, աշխարհի մէջ առաջին կին ովկիանա-
գէտ, լուսանկարիչ)  - 120ամեակ

- Մակար Ալավերդեան (վաստակաւոր գինե-
գործ) - 100ամեակ

- Ալպերթ Ազարեան (մարմնամարզիկ, ողիմ-
պիական խաղերու ախոյեան) - 90ամեակ

- Տիգրան Պետրոսեան (շախմատի աշխարհի 
կրկնակի ախոյեան)  - 90ամեակ, նաեւ մահուան 
35ամեակ

- Եասեր Արաֆաթ - 90ամեակ եւ մահուան 15ամեակ
- Եուրի Կակարին (առաջին տիեզերագնաց 

օդաչուն) - 85ամեակ
- Եուրի Մկրտումեան  (ազգագրագէտ, դիւանա-

գէտ)  - 80ամեակ
- Արմէն Աչիկէօզեան (Արցախեան ազատա-

մարտի մասնակից, «Արաբօ» ջոկատի հրամանա-
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տար)  - 80ամեակ
- Արթուր Չիլինկարով  (մեծանուն բեւեռախոյզ, 

գիտնական, քաղաքական գործիչ)  - 80ամեակ
- Արտաշէս Թումանեան (պետական գործիչ, 

դիւանագէտ, Իրանի մէջ ՀՀ դեսպան)  -  70ամեակ
- Հրանդ Տինք (պոլսահայ լրագրող, «Ակօս» 

թերթի խմբագիր)  - 65ամեակ
- Արթուր Մկրտչեան (Արցախի պետական գոր-

ծիչ, ԼՂՀ Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախա-
գահ)  - 60ամեակ

- Վազգէն Սարգսեան (Հայաստանի վարչապետ, 
արցախեան ազատամարտի մասնակից/ հրամա-
նատար)  - 60ամեակ, նաեւ մահուան 20ամեակ

Մահուան ամեակներ
- Սահակ Ա. Պարթեւ Ամենայն հայոց կաթողիկոս  

- 1580ամեակ
- Լեւոն Բ.  Կիլիկեան հայոց թագաւոր (Ռուբին-

եաններու արքայատոհմէն)  - 800ամեակ
-Ճորճ Ուաշինկթըն (ԱՄՆի առաջին նախագա-

հը)  - 230ամեակ
- Յովսէփ Էմին (հայ ազատագրական պայքարի 

գործիչ)  - 210ամեակ
- Վիլմոշ Լազար (հունգարական յեղափոխու-

թեան (1848-1849) հերոս, հայազգի զօրապետ)  - 
170ամեակ

- Յովհաննէս Քոլոզեան (հայագէտ, պատմա-
բան, կղերապահպանողական հոսանքի պարա-
գըլուխը Վասպուրականի մէջ)  - 140ամեակ

- Մկրտիչ Սանասարեան  (մեծահարուստ բարե-
րար)  - 130ամեակ

- Նուպար Փաշա  (Նուպար Նուպարեան), (ան-
ւանի դիւանագէտ, Եգիպտոսի առաջին, 13րդ եւ 
18րդ վարչապետը)  - 120ամեակ

- Վլատիմիր Լենին  - 95ամեակ
- Միսաք Մանուշեան (բանաստեղծ, ֆրանսական 

դիմադրական շարժումի մարտիկ, հակաֆաշիստ 
եւ Ֆրանսայի ազգային հերոս)  - 75ամեակ

- Ճորճ Մարշալ (ԱՄՆի պետական եւ զինուո-
րական գործիչ)  - 60ամեակ

- Արտաշէս Բաբալեան (բժիշկ, Առաջին Հանրա-
պետութեան սոցիալական ապա-հովութեան նա-
խարար, Իրանի «Ալիք» օրաթերթի ժամանակի 
արտօնատէր, ՀՅԴ անդամ)  - 60ամեակ

- Ալմա Եոհանսոն  (շուէտացի քրիստոնեայ 
քարոզիչ. ծառայած է Արեւմտեան Հայաստանի 
որբանոցներուն մէջ)  - 45ամեակ

- Անտրէյ Սախարով (ռուս բնագէտ, ջրածնային 
ռումբի համահեղինակ, այլախոհ, քաղաքական 
գործիչ)  - 30ամեակ

- Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգէն Ա. ծայրագոյն պատրիարք, 
Ամենայն հայոց կաթողիկոս  - 25ամեակ

- Կարէն Դեմիրճեան (քաղաքական եւ պետա-
կան գործիչ)  - 20ամեակ

- Վահան Յովհաննիսեան (քաղաքական 
գործիչ, ՀՅԴ անդամ)  - 5ամեակ

Կարեւոր իրադարձութիւններ, դէպքեր

- 354 թուական- Աշտիշատի մէջ Ներսէս Ա.կա-
թողիկոսը  գումարեց առաջին եկեղեցական օրէ-
նսդիր ժողովը։

- 484 թուական- Նուարսակի հաշտութեան պայ-
մանագիրի կնքում Վահան Մամիկոնեանի եւ Սա-
սանեան Պարսկաստանի միջեւ, որով Հայաստանը 
Մարզպանականի փոխարէն սկսաւ կոչուիլ Տանու-
տէրական կիսանկախ, քրիստոնեայ ազատ երկիր։

- 484 թուական- Գահակալութիւն Վաչագան 
Բարեպաշտի՝ Աղուանքի եւ Արցախի թագաւոր.
թաղուած է Արցախ։

- 714 թուական- Լիզպոնի գրաւումը արաբներու 
կողմէ։ Արաբները մուտք  կը գործեն Եւրոպա։

- 989 թուական- Սմբատ Բ. Բագրատունին 
սկսաւ Անիի Մայր տաճարի շինարարութիւնը, որ 
աւարտած է 1001 թուականին՝ Գագիկ Ա.ի օրօք՝ 
Կատրանիդէ թագուհիի հովանաւորութեամբ։

- 989 թուական- Սմբատ Բ. Բագրատունին կա-
ռուցեց Անիի պարիսպներու 2րդ շարքը;

- 1269 թուական-  Օսմանեան կայսրութեան 
հիմնադրումը Օսման Ա.ի կողմէ:

- 1604 թուական- Շահ Աբաս Ա.ը կը գրաւէ Երե-
ւանը։ Իր հրամանով Հայաստանէն տասնեակ 
հազարաւոր հայեր կը բռնագաղթուին Պարսկաս-
տանի խորքերը։

- 1659 – 1663 թուականներ- Պարսկաստան 
բռնագաղթուած հայերը Սպահանի Նոր Ջուղա 
թաղամասին մէջ կը կառուցեն Ս. Ամենափրկիչ 
վանքը։

- 1704 թուական- Իսահակ Նիւթոնը կը հրապա-
րակէ «Օփթիքա» աշխատութիւնը։

- 1789 թուական- Ֆրանսական յեղափոխութիւն։
- 1794 թ. - Հնդկաստանի Մատրաս քաղաքին 

մէջ հիմնադրուեցաւ հայկական առաջին տպագիր 
թերթը՝ «Ազդարար»ը։ Հրատարակիչ՝ ծագումով 
իրանահայ Յարութիւն քահանայ Շմաւոնեան։

- 1799 թուական- Ֆրանսական յեղափոխութեան 
աւարտը։

- 1804 թուական- Նափոլէոն Պոնափարթ հռչակ-
ւեցաւ բոլոր ֆրանսացիներու կայսր։

- 1814 թուական- Հիմնուած է Սանասարեան 
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վարժարանը Կարինի մէջ (Էրզրում), Մկրտիչ Սա-
նասարեանի միջոցներով։ 1915ին ուսուցիչներու 
մեծ մասը նահատակուած է, իսկ վարժարանը 
աւերուած։

- 1829ի Հոկտեմբեր 9ին Խաչատուր Աբովեան 
եւ Դորպատի (ներկայիս՝ Էսթոնիայի Թարթու 
քաղաքը) համալսարանի փրոֆէսոր Պարոտը 
բարձրացան Արարատի գագաթը։

- 1849ի Յունիս 9ին ստեղծուեցաւ Երեւանի 
նահանգը Ռուսական կայսրութեան մէջ, որ կազ-
մըւած էր Երեւանի, Նախիջեւանի, Ալեքսանդրապո-
լի, Նոր Պայա-զետի եւ Օրտուպատի գաւառներէն։ 
Արեւելեան Հայաստանի միւս շրջանները մտան 
Թիֆլիսի եւ Ելիզաւետպոլի նահանգներուն մէջ։ 
Այդպիսի վարչական բաժանումը, կարելի է ըսել, 
պահուեցաւ մինչեւ 1917 թուական։

- 1864ի Ապրիլ 22ին ԱՄՆի մէջ կ'ընդունուի 
օրէնք, ըստ որուն՝ այսուհետեւ բոլոր դրամներուն 
վրայ պիտի ըլլայ «In God We Trust» գրութիւնը։

- 1869 թուական- Կը հիմնադրուի Վիեննայի 
պետական օփերան՝ աւստրիական մեծագոյն օփե-
րային թատրոն եւ Աւստրիոյ երաժշտական մշա-
կոյթի կեդրոնը։

- 1879 թուական- Քաղաքագլխի պաշտօնի հիմ-
նըւմ Երեւանի մէջ։

-1899 թուական – Կը գործարկուի Ալեքսան-
դրապոլ - Կարս երկաթուղին։

-1904ի Ապրիլ 1էն մինչեւ Յուլիսի կէսերը- Սա-
սունի գոյամարտը։

- 1909 թուական- Աւելի քան 30,000 հայերու 
ջարդը Ատանայի մէջ։

- 1914ի Յուլիս 28ին կը սկսի Համաշխարհային 
առաջին պատերազմը։

- 1919ի Օգոստոս 1ին Երեւանի մէջ կը բացուի 
Հայաստանի խորհրդարանը։

- 1924ի Յունուար 11ին Երեւանի մէջ հիմնադրուե-
ցաւ «Գիրք» հրատարակչական ընկերութիւնը՝ 

Մարտիրոս Սարեանի ղեկավարութեամբ։
- 1934ի Օգոստոս 1էն 5 Երեւանի մէջ տեղի 

ունեցած է Հայաստանի Գրողներու միութեան 
(ՀԳՄ) 1ին համագումարը։

- 1939ի Սեպտեմբեր 1էն կը սկսի Համաշխար-
հային երկրորդ պատերազմը։

- 1944ի Յուլիս 4- Իրանի մէջ կը ստեղծուի Հայ 
մշակութային Արարատ կազմակերպութիւնը 
(ՀՄԱԿ)։

- 1969ի Յուլիս 21ին ամերիկացի տիեզերագնաց 
Նիլ Ասմսթրոնկը առաջին քայլերը կը կատարէ 
լուսնին վրայ։

- 1974ի Յունիս 20- Թուրքիան ռազմական 
գործողութիւններ սկսաւ Կիպրոսի դէմ եւ գրաւեց 
Կիպրոսի հիւսիսը՝ այնտեղ ստեղծելով Կիպրոսի 
թրքական պետութիւն։

- 1979 թուական- Իրանի Իսլամական Յեղափո-
խութիւն։ Փահլաւի թագաւորութեան անկումը 
Իրանի մէջ։ Շուրջ 15 տարի աքսորէ ետք Իրան 
վերադարձաւ Այաթոլլահ Ռուհոլահ Խոմէյնին։

- 1989 թուական- Ամերիկահայ Ճեյմզ Բաղեանը 
«Տիսքաւերի» տիեզերանաւով տիեզերք բարձրա-
ցաւ։

- 1999ի Հոկտեմբեր 27ին Հայաստանի Ազգային 
ժողովի նիստերու դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ 
ահաբեկչական գործողութիւն։ Զոհուեցան Կարէն 
Դեմիրճեանը, Վազգէն Սարգսեանը, ԱԺի հինգ 
պատգամաւորներ եւ նախարար մը։

- 2004ի Փետրուար 4ին իր աշխատանքը սկսաւ 
Ֆէյսպուքը։

- 2004ի Փետրուար 19ին Հունգարիոյ Պուտա-
բեշթ քաղաքին մէջ ՆԱԹՕի կողմէ կազմակերպուած 
անգլերէնի դասընթացքներուն մասնակցող ՀՀ 
զինուած ուժերու հրամանատար Գուրգէն Մարգար-
եանը սպաննուեցաւ ազրպէյճանցի սպայ Ռամիլ 
Սաֆարովի կողմէ։

Լոս Անճելըս
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Հայրենի Մաղթանքներ - Կատակներ

Դերձակ Պօղոս Աւետիսեանի մաղթանքը.-
«Շնորհաւոր Նոր տարի,
Յաճախորդներ սիրելի,
Իմ դղեակի դրան մօտ
Հերթը անվերջ թող լինի:
Եկէք մաշուած հագուստով,
Վերադարձէք նորովի,
Միշտ հագնուած ճաշակով,
Շնորհաւոր Նոր տարի»:

Դզող-փչող Օննիկի մաղթանքը.-
Շնորհաւոր Նոր տարի,
Վարորդներին սիրելի,
Նրանց ճամբին կարմիր լոյս
Եւ ինսպեկտոր չլինի»:

«Սեմուշկա» վաճառողի մաղթանքը.-
«Շնորհաւոր Նոր տարի,
Չրթողներին աշխարհի,
Ով սեմուշկա է չրթում,
Նա առողջ է ու բարի»:

Կօշկակար Արարատ Վարդանեանի շնորհա-
ւորանքը.-

«Շնորհաւոր Նոր տարի,
Կօշկաւորներ աշխարհի,
Ով կօշիկներ շատ ունի,
Նա հպարտ է եւ բարի:

Ոչ մի կօշիկ չնետէք,
Յանձնէք հմուտ վարպետին,
Որ խնամքով ու սիրով
Կօշիկները կարկատի:

Նոր տեսք տայ ձեր կօշիկին,
Նրանց կեանքը երկարի,
Կօշկաւորներ աշխարհի,
Շնորհաւոր Նոր տարի»:

*     *     *
Այս բաժակը խմենք, ձեր ցաւը տանեմ, որ մեր 

երեխաները հարուստ ծնողներ ունենան:

*     *     *
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Ամանորի նախօրէին մի ծեր կին առանց տոմս 
գնելու իջնում է աւտոբուսից: Տոմսավաճառը, 
ձեռքը մեկնելով ասում է.

- Մայրի՛կ ջան, ձեր տո՛մսը:
- Ձե՛րն էլ, ձե՛րն էլ, բալա՛ ջան, տոմսավաճառի 

ձեռքը սեղմում է տատիկը:

*     *     *
«SOS» սննդի մարկետը երեսուն րոպէում ընտիր 

սննդամթերքներով կը զարդարի ամանորեայ ձեր 
սեղանը: Սեղանի գները ձեզ երկար ժամանակ կը 
յիշեցնեն այդ հրաշալի տօնի մասին:

*     *     *
Նոր տարուայ առիթով հարուստ մարդը նոր 

զգեստ էր հագել, ամէն տեսնող ասում էր.
- Շնորհաւո՜ր, բարո՜վ մաշես, հազար էդպէսը 

մաշես:
Չքաւորը նոր զգեստ հագաւ, ով տեսաւ՝ ասաց.
- Վա՛յ, նոր շոր ես հագե՞լ, էդ որտեղի՞ց:

*     *     *

Գիւղացի Սիմոնը հարցնում է իր հարեւան 
Դանիէլին.

- Դանիէլ պապ, աշխարհ ման եկած մարդ 
ես, մի բան հարցնեմ:

- Ասա՛, եթէ իմ խելքին մօտ բան լինի, կը 
պատասխանեմ,- ասում է Դանիէլ պապը:

- Կարո՞ղ ես ասել, էս տարի սովի՞ տարի կը 
լինի, թէ՞ առատութեան:

Հարեւանի հարցին Դանիէլ պապը պատաս-
խանում է.

- Ով վարել է, ցանել, նրա տարին առատ կը 
լինի, ով քեզ նման պոշպողազ ման է եկել, նրա 
համար սովի տարի կը լինի:

*     *     *
Ոստիկանը կանգնեցնում է մեծ արագութեամբ 

սլացող մի մեքենայ:
- Ինչո՞ւ էք այդքան արագ սլանում,- հարցնում 

է վարորդին:
- Տուն եմ շտապում: Ընկերներիս հետ Նոր 

տարին եմ դիմաւորելու, մի քիչ ուշացել եմ:
- Ի՞նչ Նոր տարի, հիմա Մայիսն է:
- Ես էլ էդ եմ ասում էլի, մի քիչ ուշացել եմ:

*     *     *
Տղամարդը Ամանորի գիշերը ընկերների հետ 

նստում է թղթախաղի սեղանի շուրջ: Լուսադէմին 

կինն արթնանում է: Ծխի, կիսամութի մէջ մի կերպ 
նշմարում է ամուսնու դէմքը:

- Ի՞նչ ես մեր տունը խաղատուն դարձրել,- 
ճչում է նա:

- Ի զուր ձայնդ գլուխդ մի գցի, արդէն մեր 
տունը չի:

*     *     *
Ձմեռ պապը մտնում է Ապարանի խուլ գիւղ եւ 

ներկայանում է մի ծերունու.
- Ձմեռ պապ:
- Տնաշէն, ընենց ես ասում, իբր ամառները 

պապ չե՞ս:

*     *     *
Եթէ Դեկտեմբերի 31-ի գիշերը երազում իշխան 

ձուկ տեսնէք... ուրեմն յաջորդ օրը՝ Յունուարի 1-ը, 
Հինգշաբթի չէ:

*     *     *
Ամանորի առիթով Երեւան՝ հիւրախաղերի է 

ժամանել Հայաստանի պետական էսթրատային 
նուագախումբը:

*     *     *
Հին տարում «ԳԱԶ-24» մակնիշի «Վոլկա» 

աւտոմեքենայ ձեռք բերելու եւ նիւթական ծանր 
վիճակի մէջ գտնուելու կապակցութեամբ, խնդրում 
եմ ինձ դրամական օգնութիւն ցոյց տալ Նոր 
տարում՝ արտասահման թուրիստական ուղեւո-
րութեան մեկնելու համար:

*     *     *
Ծնողներին
Եթէ երեխան այս տարի դպրոց պէտք է գնայ, եւ 

դուք դեռ չէք որոշել, թէ նա հայերէ՞ն պէտք է 
սովորի, թէ՞ ռուսերէն, տուէք անգլիական թեքումով 
դպրոց: Այդ դէպքում նա հաւասարապէս ոչ 
հայերէն կը սովորի, ոչ էլ, մանաւանդ, անգլերէն:

Երեխաներին
Երբեք չծաղրէք ձեր դասարանի թոյլ սովորող 

երեխաներին, նրանցից շատերը ձեր ապագայ 
պետերն են:

Աղբիւր՝
Ալպերթ Փարսադանեանի

«Շնորհաւոր Նոր տարի» հատորը.

(Երեւան, 2008)
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Բանաստեղծութիւններու Ընտրանի. Նոր Տարի

Ձմեռ Պապի

Արի՛, արի,՜
Ձմեռ պապի,
Սպիտակ հագի,
Սպիտակ կապի։ 

Դաշտ ու անտառ,
Գետ ու գետակ,
Այս ամէնը
Առ թեւիդ տակ։

Սարում, ձորում
Սուլիր, երգիր,
Հեքիաթ ասա
Հետաքրքիր։

Գցիր կամուրջ,
Փոքր կարպետ,
Ա՛յ անուրագ,
Անձեռ վարպետ։

ԽՆԿՕ ԱՊԵՐ

* * *
Ձիւնը
Ձիւնը գիտէք
Ուր է եկել,
Մանուկներին
Հիւր է եկել։
Եւ խաղում է
Նրանց հետ ժիր
Փաթիլներով
Իր անբասիր։
Տարածւում է

Ոտքերի տակ,
Որ լաւ սահի
Ամէն սահնակ։
Դառնում է նա
Ձնագնդի,
Ապա՝ հսկայ
Ձմեռ պապի։
Թաւալւում է
Արջի նման,
Որ ծիծաղի
Սիրտը մանկան։
Ձիւնը գիտէ՝
Զուր չի եկել,
Մանուկներին
Դուր է եկել։

ԷԴՈՒԱՐԴ ՄԻԼԻՏՈՆԵԱՆ

* * *
Եսթերի Նոր Տարին
Եսթերն ասաց.
- Տատի ջան, ե՛կ,
Տօնածառը զարդարիր,
Տես գրուած է «Յունուարի մէկ»,
Ուրեմն՝ եկաւ Նոր տարին:

-Ի՞նչ ես ասում իմ աղաւնեակ,
Դեռ հեռու է Նոր տարին:
-Չե՞ս հաւատում, արի, գնանք,
Օրացոյցին դու նայիր:

Տատին գնայ ու ի՜նչ տեսնի,
Չարաճճի Եսթերը,
Պոկել էր օրացոյցի
Վերջին ամսուայ թերթերը:

ԳՈՒՐԳԷՆ ԳԱԲՐԻԷԼԵԱՆ
(1928 – 2005)

* * *
Տօնածառի երգը

Հագած կարմիր, փոշոտ գլխարկ,
Կանաչ շորեր շողշողուն,
Ես մի ծառ եմ մէջքով բարակ,
Վրաս զարդեր պսպղուն:

Ես մտել եմ մի մեծ սենեակ,

Վզիս զարդեր շարէշար,
Շուրջս որքա՜ն լոյս ու կրակ,
Մանկան ծիծաղ ու շուրջպար:

Իմ ուսերին ի՜նչ սիրունիկ
Խաղալիքներ կան պէս-պէս,
Փայլուն աստղեր, ձի ու ձկնիկ
Եւ տիկնիկներ վարդերես:

Ոսկի ընկոյզ, արծաթ սալոր
Եւ զամբիւղներ գոյնզգոյն,
Իսկ ճիւղերիս տակ ծանրաբեռ
Ձմեռ պապին է ժպտում:

Դուրսը ձմեռ եւ խորը ձիւն,
Սառնամանիք հաճելի,
Իմ շուրջ բոլոր խաղ, խնդու-

թիւն
Եւ մանուկներ սքանչելի:

ՀՌԻՓՍԻՄԷ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

* * *
Ինչո՞վ եկաւ Ձմեռ պապին
Առաւօտից մանուկները
Սպասում են անհամբեր,
Մօտենում է արդէն ժամը՝
Ձմեռ պապին չկայ դեռ:
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Արամն ասաց. «Ձմեռ պապին
Ոտքով պիտի գայ մեզ հիւր,
Մնացել է գուցէ ճամբին,
Եւ սպասում ենք ի զուր»:

Վարդանն ասաց. «Ես լաւ գի-
տեմ,

Նա գալու է ծովերով,
Պիտի ճեղքի սառած գետեր
Փոքրիկ, փոքրիկ նաւակով»:

Ծիծաղում է փոքրիկ Սէթը.
«Եթէ նաւով պիտի գայ,
Ո՞նց կը մտնի սառած գետը,
Ես երբեք չեմ հաւատայ»:

Արմիկն ելաւ սաստիկ յուզուած,
Ասաց. «Ճիշդը ասեմ ես,
Ձմեռ պապը սահնակ նստած՝
Իջնելու է քամու պէս»:

«Յասմիկը թէ. «Զուր էք վիճում,
Եկէք գնանք կայարան,
Ուշացել ենք, վազենք, գնանք,
Դիմաւորենք մենք նրան»:

«Ճիշդ է, ճիշդ է,- ասաց Արթօն,-
Բայց թէ ոտքով կուշանանք,
Եկէք շտապ նստենք աւտօ
Ու կայարան սլանանք»:
-Ձմեռ պապի՜ն, Ձմեռ պապի՜ն,-
Խումբն է գոչում զարմացած...
Ձմեռ պապին հեծած ամպին
Երկնքից է իջնում ցած:

ՍՈՒՐԷՆ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ

* * *

Ես ոնց մտնեմ հազար տուն
Ես ո՞նց մտնեմ հազար տուն,
Կիսեմ հազար խնդութիւն,
Բարեկամներ անհամար,
Երգս՝ մաղթանք ձեզ համար:

Ինչքան կիսատ շէնքեր կան,
Թող կեանք առնեն այս տարի,
Ինչ անկատար իղձեր կան,
Այս տարին թող կատարի:

Կուզեմ լինի լիութիւն

Ամէն, ամէն յարկի տակ,
Մարդիկ լինեն միշտ ժպտուն,
Հոգով՝ վճիտ ու շիտակ:

Ինչքան բաժան սրտեր կան
Թող կամրջուեն այս տարի,
Ու թեւածեն ամէն տուն
Գեղեցիկը եւ բարին:

Թող հին տարուն ոչ մէկը
Ամօթով պարտք չմնայ,
Այս առաջին օրուայ պէս
Ամբողջ տարին քաղցրանայ:

Ես ո՞նց մտնեմ հազար տուն,
Կիսեմ հազար խնդութիւն,
Երգս լինի ձեզ մաղթանք,
Բարեկամներ բիւր ու թանկ:

ՍՈՒՐԷՆ ՄՈՒՐԱԴԵԱՆ

* * *

Կաղանդի ծառ մը

Կաղանդի ծառ մը
 շտկելու համար
Երկու բան պէտք է,
Նախ ծառ մը, յետոյ զարդեր
 ծառին վրայ:
Կաղանդի ծառ մը
 շտկելու համար
Երեք բան պէտք է՝
 ծառէն, զարդէն զատ,
Հաւատքը գալիք աղուոր օրե-

րու:

Կաղանդի ծառ մը
 շտկելու համար
Մէկ բան կը բաւէ,
Ոչ ծառ, ոչ ալ զարդ,
Ատիկա խիղճերն
 ադամանդ կարծող
Միամիտ հոգուոյս
 բարի խաբկանքն է:

Կաղանդի ծառ մը
 շտկելու համար
Արդէն պատրանքը լրիւ կը 

բաւէ...

Բարի տարի ձեզ
 եւ բարի պատրանք:

ԶԱՀՐԱՏ
(1924 – 2007)

* * *

Նոր տարուայ գիշեր

Թէ աշխարհում փակ դռներ 
կան, թող որ բացուեն այս գիշեր,

Ու նոր տարին նոր խնդու-
թեամբ թող ներս մտնի այս գի-
շեր,

Թէ կան դատարկ, համր 
տներ՝ մանկան ճիչով թող լցուեն,

Ով փնտռում է սրտանց մէկին՝ 
յանկարծ գտնի այս գիշեր։

Թէ կան լացող, տխուր աչքեր, 
թող ծիծաղեն այս գիշեր,

Կանչող ձեռքերն իրար հաս-
նեն, հրաշք ապրեն այս գիշեր։

Թէ կան սրտեր՝ չար նախան-
ձով, դառնան բարի ու ներող,

Եւ ուրիշի ուրախ կեանքով 
խանդավառուեն այս գիշեր։

Թէ մոլորուած անցորդներ 
կան, դարձի թող գան այս գիշեր,

Սրբագործուած սիրով մտնեն 
իրենց օճախն այս գիշեր։

Թէ կան բախտի փշոտ ճամ-
բէք, թող ծաղկունքով կանաչեն,

Ու երջանիկ սպասումով բո-
լորն արբեն այս գիշեր...
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Թէ աշխարհում պանդուխտ-
ներ կան, թող տուն դառնան այս 
գիշեր,

Հայրենական յաւերժութեամբ 
ողջագուրուեն այս գիշեր։

ՄԵՏԱՔՍԷ (Պօղոսեան)

* * *
Խօսք Նոր տարուան
Դու երազների կանչով ես 

գալիս՝
Քնքշութեամբ, գինով, հաւա-

տով լեցուն,
Ամէնքն ամէնուր քեզ տուրք 

են տալիս,
Ամբարած քո մէջ սէր ու լիու-

թիւն:

Երգի, խնդութեան ծով ալիք-
ներում

Չենք զգում հին ես, թէ նոր 
ես, իրաւ,

Միայն երբ փոքրիկ թերթիկն 
ենք պոկում,

Զգում ենք որքա՜ն կեանքի 
ենք ծարաւ:

Ճերմակ ձիւներով մեզ փար-
ւիր անտես,

Մեզ արեւների տենչին հաս-
ցըրու,

Մենք էլ մանուկ ենք, նորածին 
քեզ պէս,

Արհաւիրքները տար մեզնից 
հեռու:

Դու խաղաղութեան կանչով 
ես գալիս,

Ե՛ւ խոստումնալից, ե՛ւ անխըտ-
րական,

Թող ծաղկուն լինի ծնունդդ 
գալիք,

Որ յաւերժանայ մարդն արար-
չական:

ՍՈՆԱ  ՅԱԿՈԲԵԱՆ

* * *
Ամանոր
Տէ՛ր, կրկին
Ճամբայ դրինք մենք հին 

տարին,
Ելանք ոտքի՝ առաջ նորին,
Թող գայ այնպէ՜ս այս Նոր 

տարին.-
Իւրայատուկ իր խաղերով,
Հազարերանգ իր տաղերով,
Հազար շախ ու շուխով բարի՝
Ծաղկած ծառ ու ծաղկով 

ալուան,
Բայց թող չգայ, եթէ լինի
Լո՛կ ափսոսա՜նք հին օրերին,
Այլ մեզ բերի... հրաշալի՜ն...

ՎԻՔԹՈՐԻԱ  ԱՂԱՍԵԱՆ
(Իրանահայ 

բանաստեղծուհի)

* * *
Խնդրում եմ ես էլ

Իմ մանկութեան ջերմ օրե-
րում,

Տօնական բոլոր պահերում,
Սեղանների կենացներում
Մեր մեծերը միշտ կասէին.
-Թող աշխարհին... խաղաղու-

թիւն...
Ինձ խորթ էին այդ բառերը,
Թւում էին լոզունգային.
...Այս գեղեցիկ լայն աշխար-

հից
Ի՜նչ են ուզում մեր մեծերը,
Մի՞թէ կռիւ կայ աշխարհում...
Եւ թւում էր հանց եկած,
Նախնիներից դեռ մնացած
Պահպանում են մեր ծէսերը:
... Հիմա հերթը ինձ է հասել,

Մեր տօնական լաւ օրերին,
Գինու թասով կենացներին
Մաղթանքներով անկեղծանում.-
Բացում եմ էջը անցեալի.
-Այս բաժակով ցանկանում եմ
Մանուկներին ջերմ մանկութիւն,
Ջահելներին առողջութիւն,
Ծնողների ցանկութիւնը
Թող դառնայ իրականութիւն.
Թող որ տները շէն դառնան,
Պանդուխտն էլ հասնի իր 

տուն...:
Ամփոփելով ցանկութիւնս,
Հասնում եմ հին իմ պատ-

մութեան.
-Տէր, խնդրում եմ, շա՜տ եմ 

խնդրում՝
Աշխարհին տո՛ւր խաղաղութիւն...

ԱՆՆԻԿ
(իրանահայ 

բանաստեղծուհի)

* * *
Երջանկութեան ռեցեպտ 

(դեղատոմս)
Մէկ գդալ հաւատք, քառորդ 

բաժակ սէր,
Մի քանի կրամ յոյսի հետ 

խառնել,
Համեմել մի քիչ լաւատեսու-

թեամբ,
Մի քիչ ծիծաղով, կատակով, 

խաղով:

Սրտի անօթում, սրտի կրակով
Թողնել խառնուրդը այնքան 

տաքանայ,
Որ սրտում պահուած, հոգում 

կուտակուած
Նախանձն ու քէնը իսպառ 

չքանայ:

Եւ դուք կը ստանաք
Ուրախ ապրելու,
Յաջող լինելու,
Եւ երջանկութեան
Համեղ կարկանդակ:
  ՀԵՐՈՍ  

ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
(Իրանահայ բանաստեղծ)
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Յետեղեռնեան արհաւիրքը դիմակալելու հա-
մար ու հայ ժողովուրդին համար նոր ռազմավա-
րութիւն ու գործելաոճ որդեգրելու, ինչպէս նաեւ 
հայ քաղաքական միտքը զարգացնելու մտահո-
գութեամբ ու նպատակով նախկին յեղափոխական 
եւ ոչ յեղափոխական գաղափարակից մարդիկ, 
մէկ կողմ դնելով իրենց անձնական եսն ու 
հատուածապաշտութիւնը, ի մի եկան կազմելու 
Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը թուա-
կանէս 97 տարի առաջ՝ 1921-ին:

Իր հիմնադրութեան օրէն ՌԱԿ, իր մշակութային 
երեսը հանդիսացող Թէքէեան մշակութային միու-
թեան հետ, որպէս սփիւռքի մէջ հայ ազգային երեք 
կուսակցութիւններէն մին` իր մամուլով եւ հովա-
նաւորած դպրոցներով, իր ազգային-քաղաքական 
բոլոր միջոցները ի սպաս դրած է հայ ժողովուրդի 
ծառայութեան եւ սփիւռք-հայրենիք կամրջումին:

Այս տարի, ընտանեկան մտերմիկ եւ հարազատ 
մթնոլորտի մէջ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչ-
ութիւնը, նշեց Ռամկավար ազատական կուսակ-
ցութեան 97-ամեակը կալա ընթրիք մը կազմա-
կերպելով, որուն ներկայ եղան հոգեւորական, 
պետական, քաղաքական, կուսակցական, միութե-
նական աւագանի մը, ինչպէս նաեւ ՌԱԿ-ի հաւա-
տաւոր ընկերուհիներու եւ ընկերներու ու բարե-
կամներու ընտրանի փաղանգ մը:

Արդարեւ կալա ընթրիքը տեղի ունեցաւ Երեք-

ՌԱԿ 97-Ամեակ. Կալա Ընթրիք

շաբթի, 11 Դեկտեմբեր 2018-ի երեկոյեան Էշրէֆիէի 
Լէ Մայյոն շքեղ ճաշարանին մէջ: Իրենց ներկա-
յութեամբ ընթրիքն ու առիթը պատուեցին Գերա-
շÁնորհ տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս Ալեէմեզեան 
բարեջան առաջնորդ Լիբանանի հայոց թեմի՝ 
ներկայացուցիչը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
վեհափառի, Գերապայծառ հայր Գէորգ եպիսկո-
պոս Ասատուրեան, ներկայացուցիչը Արժանապա-
տիւ տ. Գրիգոր Պետրոս 20-րդ կաթողիկոս-
պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկէ Հայոց, 
վերապատուելի դոկտ. Փոլ Հայտոսթեան, ներկա-
յացուցիչը Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւետարանա-
կան եկեղեցիներու միութեան նախագահ վերա-
պատուելի Մկրտիչ Գարակէօզեանի, մեծայարգ 
հիւպատոսը Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպանութեան իր ազնիւ տիկնոջ 
հետ, Մերձաւոր Արեւելքի մէջ Արցախի Հանրա-
պետութեան մեծայարգ ներկայացուցիչ պրն. Կարօ 
Քեպապճեանը, Սոցիալ դեմոկրատ հնչակեան 
կուսակցութեան Լիբանանի վարիչ մարմինի մե-
ծայարգ ներկայացուցիչը, նախկին երեսփոխան 
Շանթ Չինչինեանը,  Ռամկավար ազատական կու-
սակցութեան Լիբանանի շրջանային վարչութեան 
համաատենապետներն ու ղեկավար ընկերները, 
Թէքէեան մշակութային միութեան հիմնադիրներու 
մարմինի ատենապետ ՌԱԿ-ի նախկին երեսփոխան 
ընկ. Յակոբ Գասարճեանն ու իր ազնիւ տիկինը` 
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Անին, ինչպէս նաեւ վարչութեան անդամներ:
Առաջնորդ սրբազանին աղօթքէն ետք հիւրերը 

սկսան վայելել յատուկ հիւրասիրութիւնը:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ՌԱԿ Լիբանանի 
շրջանային վարչութեան անդամ ընկ. տոքթ. 
Վազգէն Ժամկոչեան:

Ան իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ Ռամկավար 
ազատական կուսակցութիւնը իր գոյութեան ամբողջ 
ընթացքին եղած է ու կը շարունակէ ըլլալ գերա-
զանցօրէն ազգային կազմակերպութիւն մըն է, 
որուն գոյութեան հիմնական նպատակն է հետա-
պÁնդումը հայ ժողովուրդի գերագոյն շահերուն, 
համադրուած ճիգերովը ժողովրդային բոլոր խա-
ւերուն, առանց դասակարգային խտրականութեան:

Տոքթ. Ժամկոչեան ներկաներուն ապա յիշեցուց, 
որ Ռամկավար ազատական կուսակցութեան աշ-
խարհահայեացքը հիմնուած է ժողովրդային կամ-
քի գերիշխանութեան, անհատական եւ հաւաքա-
կան բոլոր իրաւունքներու ամբողջական կիրարկումին 
եւ ընկերային յարատեւ բարեշրջումի սկզբունքնե-
րուն վրայ: 

Ան աւելցուց, որ ՌԱԿ-ի հիմնական մտասեւեռ-
ումը կը կազմեն հայկական պատմական հայրե-
նիքի ամբողջական վերականգնումը, Հայաստանի 
ընդհանուր զարգացումն ու բարգաւաճումը, ար-
տերկրի հայութեան ազգապահպանումը եւ ի վեր-
ջոյ հայ ժողովուրդի ազգահաւաքը իր պապենական 
եւ աւանդական հողերուն վրայ: 

Ռամկավար ազատական կուսակցութիւնը, առանց 
որեւէ բացառութեան, կը դաւանի, որ ազգային մեր 
բոլոր մղումներուն առանցքը պէտք է կազմեն 
Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, որոնց հանդէպ 
մեր հաւատարմութիւնն ու նուիրումը պէտք է 
անսակարկ ըլլան: Այդ անխախտ համոզումով ալ 
ան փարած կը մնայ «Միշտ հայրենիքին եւ 
ժողովուրդին հետ, հայրենիքին եւ ժողովուրդին 
համար» կարգախօսին:

Տեղին է նշել, որ ՌԱԿ-ի 97-ամեակին նուիրուած 

այս համախմբումը կը զուգադիպէր նաեւ Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետութեան՝ Արցախի անկա-
խութեան հանրաքուէին 27-րդ տարեդարձին: Ար-
դարեւ,  հայկական երկրորդ հանրապետութեան 
ճակատագիրը վճռուած էր նախորդող օրուան 
թուականին՝ պատմութեան մէջ 27 տարի առաջ` 
Դեկտեմբեր 1991-ին: Ի զուր չէր, որ կազմակեր-
պիչները ընթրիքի սեղանները կոչած էին մեր 
ժողովուրդի հպարտութիւնը հանդիսացող Արցա-
խի ազատագրուած քաղաքներու եւ գիւղերու 
անունով: 

ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչութեան խօս-
քը արտասանեց վարչութեան համաատենապետ 
տոքթ. Աւետիս Տագէսեան: Ան իր խօսքին մէջ 
ուրախութեամբ հաստատեց, որ ՌԱԿ-ի ներկայ 
ղեկավարութիւնը կը քալէ կուսակցութեան հիմնա-
դիրներու գծած լուսաւոր ճանապարհէն` երդուած 
ըլլալով պահել անոնց բարի յիշատակը, հաւա-
տարիմ  մնալով մեր զոյգ հայրենիքներուն՝ Լիբա-
նանի եւ Հայաստանին, մեր ազգին, մեր եկեղեցիին 
միշտ անխոտոր ու անսայթաք վերաբերմունքով, 
որպէսզի շարունակուի այս արդէն իսկ մօտ մէկ-
դարեայ կազմակերպութեան ազգօգուտ առա-
քելութիւնը: 

Տոքթ. Տագէսեան իր խօսքին մէջ շեշտեց, որ 
մենք հաւատացած ենք, թէ մեր կուսակցութեան 
հիմնադիրներուն կողմէ կեանքի կոչուած այս 
կազմակերպութիւնը հայ իրականութեան մէջ 
միակն էր ու միակն է, որուն ծրագիր-կանոնագիրը  
հիմնուած է ՌԱՄԿԱՎԱՐ եւ ԱԶԱՏԱԿԱՆ գաղափա-
րախօսութեան վրայ` միշտ հաւատալով ու մնալով 
ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ սկզբունքներուն ջա-
տագով: 

Ընթրիքին, իր սաքսոֆոնին ընկերակցութեամբ 
հաճելի պահեր պարգեւեց ԹՄՄ Երիտասարդական 
նուագախումբի երաժշտական ղեկավար Վիգէն 
Չալեանը: 
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Ընկ. Տիրան Սարգիսեան ձեռնհասօրէն վարեց 
ընթրիքը: Տեղի ունեցաւ վիճակահանութիւն: Շա-
հողները ստացան արժէքաւոր նուէրներ: Մթնոլոր-
տէն խանդավառ եղան սրտաբուխ նուիրատուու-
թիւններ: 

Աւարտին հատուեցաւ տարեդարձի աւանդական 

կարկանդակը` ձեռամբ հոգեւոր ներկայացուցիչնե-
րուն, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան հիւպա-
տոսին եւ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանային վարչութեան 
համաատենապետներուն ու ԹՄՄ հիմնադիրներու 
մարմինի վարչութեան ատենապետին:
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ՄԱՅՔ ԽԱՐԱՊԵԱՆ

Մեր Կորուստներէն
Հրայր Հովիւեան 

Տիպար Եւ Աննկուն Կուսակցականը

Իւրաքանչիւր կուսակցութիւն եւ գաղափարա-
խօսութիւն ենթակայ եղած է ներքին եւ արտաքին 
փոթորիկներու եւ մարտահրաւէրներու: Երբ անոր 
արմատները լայն են եւ հաստատուն, ան կը 
գոյատեւէ, նամանաւանդ շնորհիւ տուեալ դժուար 
օրերուն ղեկավարութիւն ստանձնած անձերու հե-
ռատես, հաւատարիմ, սկզբունքային, հանդուրժող, 
սակայն տոկուն ու անսասան նկարագրին:  

Այս հաստատումը կ'ընենք Լիբանանի մէջ գոր-
ծած եւ դաստիարակած անձի մը մասին, որ 
օրինակ պէտք է ծառայէ յաջորդող սերունդներուն: 

Այսպէս է ընկեր Հրայր Հովիւեանի կերպարը 
մեր մտասեւեռումին մէջ որպէս մարդ, գաղափա-
րական ու մանաւանդ կուսակցական յեղափոխա-
շունչ նուիրեալ գործիչ:

Սերունդները անկասկած երկար պիտի յիշեն իր 
նիստ ու կացին մէջ հեզահամբոյր, սակայն ներքնա-
պէս կրակ, հաւատք, կամք, գաղափարական 
անշիջելի հոգի ու մանաւանդ անկոտրում հետեւո-
ղականութիւն եւ գաղափարապաշտ կուսակցա-
կանի վեհ գիտակցութեան տէր՝ նորոգ հանգուցեալ 
ընկեր Հրայր Հովիւեանը, որ մնաց անզիջող ու 
սկզբունքային՝ հակառակ իր հանրային կեանքին 

մէջ, թէ ֆիզիքապէս դիմագրաւած ամէն մարտա-
հÁրաւէրներուն: 

Հրայր Հովիւեան ծնած է Պէյրութ 9 Ապրիլ 1955-
ին:  Նախնական ուսումը ստացած է ՀԲԸՄ Լեւոն 
Կ. վարժարանի մէջ: Երկրորդական ուսումը շարու-
նակած է ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան վարժա-
րանի մէջ, զոր աւարտած է պատուոյ յիշատա-
կութեամբ 1973ին: Համալսարանական ուսման 
համար յաճախած է Հայկազեան գոլէճ (հետագային 
համալսարան), ուրկէ վկայուած է որպէս Պսակաւոր 
Առեւտրական Գիտութիւններու 1977ին: Շրջան մը 
աշխատած է որպէս հաշուապահ, ապա համալսա-
րանական բարձրագոյն ուսման համար 1981ին 
ընդունուած է Beirut Univeristy College (BUC), ուրկէ 
վկայուած է Մաքիստրոսի աստիճանով Առեւտրա-
կան գիտութիւններու մէջ: Համալսարանը աւար-
տելէն անմիջապէս ետք հրաւիրուած է դասախօսական 
ամպիոն: Մինչեւ 1987 տնտեսագիտութիւն դասա-
ւանդելէ ետք, 1987էն ի վեր տնտեսագիտութեան 
մնայուն դասախօսի պաշտօն վարած է Notre Dame 
Universityի մէջ, Assistant Professor in Economics 
and Finance հանգամանքով: 

1987ին ամուսնացած է Մարալ Յարութիւնեանի 
հետ: Ունեցած են երկու դուստրեր՝ Դուին եւ Լոռի: 

Ազգային եւ եկեղեցական ծառայութեան համակ 
նուիրեալ Հրայր Հովիւեան 1963էն 1971 ծառայած է 
Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ դպրաց դասին: 1963էն 
1975 մաս կազմած է ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան սկա-
ուտական խումբին: Եղած է ՀԲԸՄի կրկնակի 
վեթերան:

1994էն 2005 ատենապետած է Անարատ Յղու-
թեան Քոյրերու Պէյրութի Հռիփսիմեանց վարժա-
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րանի հոգաբարձութիւնը: 2000էն 2010 ստանձնած 
է Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի հոգա-
բարձութեան ատենապետի պաշտօնը: 2006էն 
անդամակցած է ԹՄՄի Հիմնադիրներու Մարմինի 
վարչութեան: 2012ին շրջանի մը համար ատենա-
պետած է նոյն վարչութիւնը: 

Կանուխ տարիքէն՝ 1972ին Հրայր Հովիւեան 
միացած է Ռամկավար Ազատական Կուսակցու-
թեան շարքերուն, որուն ընդմէջէն եւ անցնելով շար-
քային կեանքի բոլոր փուլերէն հասնելով ղեկավա-
րութեան, ընկ. Հովիւեան մինչեւ իր անժամանակ 
մահը տարած է բեղուն գործունէութիւն: Մաս 
կազմած է տասնեակ մը շրջանային պատգամաւո-
րական ժողովներու:  Կուսակցութենէն ներս ստանձնած 
է տարբեր պատասխանատու պաշտօններ: 1986էն 
սկսեալ գործած է ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանա-յին 
Վարչութիւններու մէջ իբրեւ խորհրդական եւ 
դիւանի անդամ: Լիբանանի 1996ի, 2000ի, 2005ի 
եւ 2009ի երեսփոխանական ընտրութիւններուն 
պատասխանատու դեր վերցուցած է կուսակցու-
թեան ընտրական մեքենային մէջ: 
Մասնակցած է 1996ի Պիքֆայայի, 
1998ի Աթէնքի, 2000ի Աթէնքի, 2003ի 
Փարիզի, 2012ի Լիոնի եւ 2016ի Երե-
ւանի մէջ կայացած ՌԱԿ ընդհանուր 
պատգամաւորական ժողովներուն: 
Անդամ էր ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչու-
թեան 2012էն ի վեր: Լիբանանեան 
քաղաքական կեանքին մէջ մաս կազ-
մած է 14 Մարտի Ուժերուն ընդհանուր 
քարտուղարութեան:  

2007ին յատկանշականօրէն մաս-
նակցած է Երեւանի մէջ կայացած 
ՌԱԿի ընդլայնուած ժողովին եւ նոյն 
առիթով մասնակցած է ՌԱԿ – ՀՅԴ 
խորհրդաժողովին դարձեալ Երեւանի 
մէջ: Իր մասնակցութիւնը յատկանշա-
կան էր այն պատճառով, որ ան փու-
թացած էր ժողովին՝ հակառակ իր 
մօտ յայտնուած քաղցկեղին ու անկէ 
յառաջացած ահագին բարդութիւննե-
րուն, որոնք ֆիզիքապէս տկարացու-
ցած էին զինք: Ան իր մտահոգութիւնն 
ու ցաւը մէկդի դրած եւ պատաս-
խանատուութեան բարձր գիտակցու-
թեամբ  մասնակցելու ժամանած էր 
ընդհանուրին մտահոգութիւնը եղող 
կարեւոր հանդիպումներու: Այս առի-
թով եւ պաշտօնապէս ընկ. Հրայր 
Հովիւեանին շնորհուեցաւ կուսակցու-

թեան պատմութեան մէջ առաջին անգամ շնոր-
հÁւող «Օրինակելի Կուսակցական»ի վկայագիրը:

* * *

ՌԱԿի շարքերուն մէջ հասակ նետած  ընկ. 
Հրայր եղաւ այն խոնարհներէն, որոնք իրենց հա-
ւատքով, նուիրումով, ուղղամտութեամբ եւ պար-
տաճանաչութեամբ  դարձան սիրելի դէմքեր եւ 
յարգանքը վայելեցին շատերուն:  

Այսպէս եղած է ընկ. Հրայր Հովիւեանը իր 
պատասխանատուութեան ճամբուն վրայ: Առնա-
կան, անտեղիտալի, առջեւէն քալող օրինակելի 
ղեկավարը: 

Ընկ. Հրայր Հովիւեանի անժամանակ մահուան 
քառասունքին առիթով գրուած են այս համեստ 
տողերը: Թող որ մնացողներուս օրինակ դառնան 
մեր սիրելի ընկերոջ բարոյական արժանիքները:  

Յարգա՛նք իր յիշատակին:
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«Զարթօնք»ի Տարին

Աւարտող տարուայ ընթացքին «Զարթօնք» 
շարունակեց լոյս տեսնել ու տարածուիլ Լիբանանի 
եւ մերձաւոր արեւելքի իր աւանդական սահման-
ներէն շատ անդին իր տպագիր եւ ելեկտրոնային 
տարբերակներով:

«Զարթօնք» իր պատմութեան ընթացքին, ոչ 
մէկ ատեն, նոյնիսկ տպագիրի ոսկեդարին, այս 
քանակով ու աշխարհագրական հեռաւորութիւններ 
ունեցող տարբեր երկիրներու մէջ կայք հաստատած 
ընթերցող չէր ունեցած: 

Այս բանը նախ բնականաբար կը պարտինք 
արհեստագիտութեան անշուշտ նաեւ սակայն 
«Զարթօնք»ի ողջմիտ տնօրէնութեան եւ խմբագրու-
թեան, որոնք ատենին պատրաստ էին մտնելու 
ելեկտրոնային աշխարհ ու «Զարթօնք»ը նաեւ 
տեղադրելու այնտեղ:

Այ իմաստով »Զարթօնքի նորութիւնը այս տարի 
եղաւ ստեղծել եւ իր նիւթերուն կողքին զետեղել QR 
գաղտնագիրը: Արդարեւ, «Զարթօնք»ի մէջ լոյս 
տեսնող կարգ մը լուրերու եւ մանաւանդ մեր թեր-
թին արտադրութիւնը հանդիսացող հարցազրոյց-
ներու կամ հաղորդագրութիւններու առնչուող տե-
սերիզները մեր տպագիրին ընթերցողներուն 
տրամադրութեան տակ կը դրուեցաւ տուեալ 
գրութեան կողքին տեղ գտած QR ծածկագրին 
միջոցաւ: Ծածկագրեն օգտուելու կարելիութիւնը 
ունեցան բոլոր անոնք,  որոնք ունին QR code reader 
կամ scanner բջիջային հեռախօսի յաւելուածը 
(application):

«Զարթօնք»ի այս նորու-
թիւնը՝ առաջինը սփիւռքահայ 
մամուլի մէջ,  համեստ փորձ 
մըն էր տպագիրը համացան-
ցային աշխարհին հետ կա-
մըրջելու ու համարկելու: 

* * *
2018 տարին մենք սկսանք խմբագրականով 

մը, որ հաշուեցուցակն էր նախորդող տարուայ մեր 
իրագործածներուն եւ բացթողումներուն: Նպատա-
կը՝ թափանցիկ, առարկայական եւ յանձնառու 
գործելաձեւն էր, որ մեզի աւելի եւս պատասխա-
նատուութեան առջեւ դրաւ բացթողումներու 
հարցով անկեղծանալով մենք մեզի սրբագրելու եւ 

իրագործումներու հարցով ջանալու ընթացող 
տարուայ ընթացքին մենք մեզի գերազանցելու, 
որպէսզի աւելի եւս փայլուն հաշուեցուցակով 
ներկայանանք մեր ընթերցողներուն 2019 տարուայ 
սեմին: 

* * *
«Զարթօնք» 80ամեակի Եզրափակիչ 

Հանդիսութիւն

Նախորդող տարին մեկնարկած «Զարթօնք»ի 
80ամեակի տօնակատարութիւններու ծիրէն ներս 
Պէյրութի մէջ տեղի ունեցաւ անոր եզրափակիչ 
հանդիսութիւնը:

Արդարեւ 5 Փետր-
ւար 2018-ի երեկոյեան, 
Պէյրութի Թէքէեան Կեդ-
րոնի սրահին մէջ տեղի 
ունեցաւ «Զարթօնք» 
օրաթերթի 80-ամեակի 
Ե զ ր ա փ ա կ ի չ 
Հանդիսութիւնը:

Ձեռնարկը հովանա-
ւորեց Լիբանանի Տե-
ղեկատուութեան Նա-
խարարութիւնը, որ այս 

առթիւ յատուկ գնահատանքի գիր յղած էր 
80-ամեայ հսկային:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Արամ Ա. 
Վեհափառի, ինչպէս նաեւ Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկէ Հայոց Կաթողիկոս-Պատրիարքին եւ ՄԱՀԱԵՄ-
թեան Նախագահին օրհնութեան եւ ողջոյնի 
գիրերու ընթերցումներէն ետք, ձեռնարկը ընթացք 
առաւ: 

Ձեռնարկը ունեցաւ երեք հանգամանաւոր 
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զեկուցաբերներ: Հայկազեան Համալսարանի 
«Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն»-ի տնօրէն՝ 
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան, Հայրենիքէն յատուկ 
հրաւիրուած, Երեւանի Պետական Մանկավարժա-
կան Համալսարանի «Սփիւռք Կեդրոնի» տնօրէն՝ 
Դոկտ. Սուրէն Դանիէլեան եւ դարձեալ Հայրենիքէն 
հիւրաբար ժամանած, «Զարթօնք»ի գործընկեր 
«Արմենփրէս» Պետական Լրատուական Գործակա-
լութեան տնօրէն՝ Դոկտ. Արամ Անանեան: 

Ներկայացուեցաւ այս առիթով լոյս տեսած 
«Զարթօնք»ի  յատուկ հրատարակութիւնը: 

Ձեռնարկի համապարփակ թղթակցութիւնը լոյս 
տեսաւ «Զարթօնք»ի յաջորդ օրուայ թիւին մէջ, որ 
ընդգրկեց նաեւ ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի Օրհնութեան Գիրը:

* * *
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին 

Բ. Վեհափառի Մօտ

Ուրբաթ 16 Փետրուար 2018-ին Վեհարանին 
մէջ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ. 
Վեհափառը հանդիպում մը ունեցաւ «Զարթօնք»-ի 
գլխաւոր խմբագիր ընկ. Սեւակ Յակոբեանի հետ, 
որ Էջմիածին կ’այցելէր՝ պաշտօնապէս շնորհակա-
լութիւն յայտնելու Վեհափառ տիրոջ «80-ամեակին 
առիթով «Զարթօնք»-ին շնորհած իր Օրհնութեան 
Գիրին համար: Հանդիպման ներկայ եղաւ նաեւ 
«Զարթօնք»-ի երկարամեայ աշխատակից ընկ.հի 
Ճենի Գրիգորեան – Բարսեղեանը:

* * *
Գործուղումներ Դէպի Իրաք եւ Հայաս-

տան

20-22 Փետրուար 2018ին «Զարթօնք»ի գլխաւոր 
խմբագիրը ընկերակցեցաւ Լիբանանի Հանրապե-
տութեան նախագահ Միշէլ Աունին, վերջինիս 
Իրաք եւ Հայաստան կատարած պաշտօնական 
այցելութիւններուն: 

* * *

Հարցազրոյց «Արմէնփրէս»ին

«Զարթօնք»Ի Գլխաւոր Խմբագիրը 1 Մարտ 
2018ին Հարցազրոյց Մը Շնորհեց «Արմէնփրէս»ին: 
Հարցազրոյցին մէջ, ի միջի այլոց  Սեւակ Յակոբ-
եան շեշտեց, որ տպագիրը պահպանելը մեր 
աւանդութիւններուն հաւատարիմ մնալու չափանիշ 
է եւ «Զարթօնք»ի տպագիրը լոյս պիտի տեսնէ 
մինչեւ այն ատեն, որ ան մէկ ընթերցող ունի, որ 
ամէն առաւօտ կը սպասէ իր թերթը: Հարցազրոյցը  
վարեց Անժելա Համբարձումեան:

* * *
Մասնակցութիւն ՌԱԿ – ՀՅԴ Միացեալ 

Ձեռնարկին Նիւ Ճըրզիի Մէջ

Նիւթ ունենալով Հայաստանի նոր Սահմանադ-
րութիւնը, Նիւ Ճըրզիի եւ շրջակայքի ՌԱԿ եւ ՀՅԴ 
վերին մարմիններուն կազմակերպութեամբ, Կի-
րակի 11 Մարտ 2018-ի Նիւ Ճըրզիի Հիլթըն 
պանդոկի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ շահեկան 
ձեռնարկ մը: Գլխաւոր զրուցողներն էին Վարուժան 
Ոսկանեան (քաղաքական գործիչ), Յակոբ Տէր 
Խաչատուրեան (ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ) եւ Սեւակ 
Յակոբեան («Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր) : 
Ձեռնարկը վարեց՝ Վարդան Ապտօ (Նիւ Ճըրզիի 
Հայկական Ռատիօժամի տնօրէն):

ԱՄՆ այցելութեան ծիրէն ներս «Զարթօնք»ի 
գլխաւոր խմբագիրը ի պաշտօնէ հանդիպումներ 
ունեցաւ ինչպէս Նիւ Եորքի նաեւ Լոս Անճելըսի 
եկեղեցական եւ ազգային հաստատութիւններու 
պատասխանատուներուն հետ եւ ծանօթացաւ 
տեղւոյն Հայ համայնքներուն:

* * *
«Զարթօնք» - «Նոր Օր» Միացեալ Թիւ

29 Մարտ 2018-ին միացեալ յատուկ թիւ մը 
հրատարակեցինք Լոս Անճելըսի մեր պաշտօնակից 
«Նոր Օր»ի հետ, միասնական աշխատանքի եւ 
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փորձերու փոխանակման ծիրէն ներս, բան մը, որ 
լաւ ընդունելութիւն գտաւ երկու թերթերու ըն-
թերցողներուն մօտ:  Եղածը լաւ փորձ մը էր, որ 
կարելի է նաեւ ապագային կրկնել։

Ապրիլեան Յաւելուած

«Զարթօնք»ի 2018ի տարուայ Ապրիլեան Յաւել-
ւածը իր նախընթացը չունեցող՝ «ոչ-ուղղափառ» 
հրատարակութիւն մըն էր: Անոր բովանդակութիւնը 
խմբագրականէ եւ Հայաստանի, շուրջ 30 
քարտէսներէ բացի, ոչ մէկ յօդուած  կը պարունակէր 
ուր յստակ էր Հայրենիքի սահմաններու տարիներու 
ընթացքին կրճատումը: Յաւելուածը կը կրէր 
հետեւեալ ընդհանուր խորագիրը՝  Ո՞ւր Էինք, Ո՞ւր 
Հասանք Եւ Դեռ Ո՜ւր Պիտի Հասնինք, մինչ վերջին 
էջին վրայ զետեղուած էր քարտիսագրութեան 
թուղթ, որուն վրայ ընթերցողը ինք պէտք է գծեր 
ապագայ իր Հայաստանը: : 

* * *
Մասնակցութիւն Լրագրողներու 9րդ 

Համահայկական ժողովին

Անցնող Մայիս ամսուայ ընթացքին Երեւանի 
մէջ կայացաւ Լրագրողներու 9րդ Համահայկական 
ժողովը: Այս առիթով իր ելոյթներուն մէջ  «Զար-
թօնք»-ի Գլխաւոր Խմբագիրը բարձր գնահատեց 
Հայաստանի ներքաղաքական դէպքերու առար-
կայական լուսաբանումը Սփիւռքի լրատուամի-
ջոցներուն Մէջ

«Մեզի համար ուրախութիւն էր, որ ներքա-
ղաքական զարգացումները աւարտեցան հայ ժո-
ղովուրդին վայել կերպով, այսինքն՝ առանց 
արիւնահեղութեան: Անոր համար պարտական 
ենք երկու կողմին՝ թէ՛ նախկին եւ թէ՛ ներկայ 
իշխանութեան: Սփիւռքի համար ամենակարեւորը 
հայրենիքի կայունութիւնն է»,- եզրափակեց 
Յակոբեան:

* * *
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Այցելութիւն Արցախի Մարտական 
Առաջնագիծեր

Անցնող Յուլիս ամսուայ 22 – 24 «Հետք» լրատ-
ւականի կազմակերպութեամբ, «Զարթօնք»ի գըլ-
խաւոր խմբագիրը հայկական այլ լրատուամիջոց-
ներու ներկայացուցիչներու կողքին այցելեց 
Արցախի մարտական առաջնագիծեր, ականատես 
դառնալու հայոց բանակի դիրքերու իրավիճակին 
եւ  հաղորդակից ըլլալու սահմանապահ հայ զին-
ւորին հետ, որուն, ըստ Յակոբեանին մեծապէս 
պարտական է Հայ ժողովուրդը, որովհետեւ առանց 
անոր զոհաբերութեան չկայ, ո՛չ Արցախ, ո՛չ 
Հայաստան, ո՛չ ազգային հպարտութիւն, ո՛չ ալ 
հանրապետութիւն կամ անկախութիւն:

* * *
Սեպտեմբերեան Բացառիկ

Հայաստանի Անկա-խութեան Տօնին առիթով, 
Սեպտեմբեր 21ին լոյս տեսաւ «Զարթօնք»ի բա-
ցառիկ թիւ մը: Անոր ճոխ բովանդակութեան ի մի-
ջի այլոց մաս կազմեց նորութիւն մը՝  VOX POP 
«Զարթօնք»ի ընթերցող-ներուն ձայն: Նպատակը 
առիթ մըն էր մեր ըն-թերցողները մասնակից 

դարձնելու բովանդակութեան պատրաստութեան: 
VOX POPի միջոցաւ  մեր ընթերցողները իրենց 
հարցուած հարցումներու միջոցաւ իրենց կարծիքը 
յայտնեցին Անկախութեան Տօնի թեմայով:

* * *
«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ

Հոկտեմբեր ամսուայ ընթացքին սկսանք 
«Զարթօնք»ի բովանդակութեան հետ առնչուած 
նոր շարք մը՝ «Զարթօնք» Հայրենիքի մէջ: Երեք-
շաբթի եւ Ուրբաթ օրերը ընդհանրապէս լոյս 
տեսնող սոյն շարքով մենք մեր ընթերցողներուն 
կը հրամցնենք Հայրենիքին առնչուող իրադար-
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ձութիւններ եւ հարցազրոյցներ: Մինչեւ օրս արդէն 
իսկ ամբողջացուցած ենք 16 թողարկումներ:

Մեր տպագիրը ժամանակակից պայմաններու 
հետ յարմարցնելու ջանքով, մեր այս շարքին 
կ՛ընկերանայ նաեւ տուեալ նիւթին վերաբերող 
տեսանիւթը, որ, մեր առցանց հրատարակութեան 
զուգահեռ, մեր տպագիրի ընթերցողին տրամադ-
րութեան տակ կը դնենք, յօդուածին կողքին 
զետեղուած QR ծածկագրին միջոցաւ:

* * *
«Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներու 

Հայրենիքի Մէջ» 

Դարձեալ Հոկտեմբեր ամսուն «Զարթօնք»ը 
սկսաւ  «Երազէ՛, Իրագործէ՛… Ներդրողներու Հայ-
րենիքի մէջ» խորագրով հարցազրոյցներու շարք 
մը: Հայրենիքի մէջ գործող մեր աշխատակիցին 
միջոցով  հարցազրոյցներ կ՛իրագործենք Հայրե-
նիքին մէջ ներդրումներ ընող շարք մը արտերկիր 
ապրող թէ հայրենադարձ սփիւռքահայերու եւ 
օտար գործարարներու հետ: Հարցազրոյցները 
պարբերաբար (Շաբաթ օրերը) կը հրատարակենք 
«Զարթօնք»ի տպագիրին մէջ ինչպէս նաեւ 
առցանց: Առ այսօր հրատարակած ենք երեք նիւթ:

* * *
«Զարթօնք» Մատենաշարը Մեկնար-

կեց. Շնորհանդէսը Կատարուեցաւ Անոր 
Անդրանիկ Հրատարակութեան

Չորեքշաբթի 7 Նոյեմբեր 2018ին, տեղի ունեցաւ  
«Զարթօնք» Մատենաշարի մեկնարկումի  ձեռ-
նարկն ու «Միլիոնէն Մէկը» գիրքի շնորհանդէսը, 
որ անդրանիկ հրատարակութիւնը կը հանդիսանայ 
նոր մատենաշարին:

 Մատենաշարին առաքելութիւնը պիտի ըլլայ 
«Զարթօնք»ի մէջ թերթօնի ձեւով լոյս տեսնող 
անտիպ ձեռագրեր եւ գիտաուսումնասիրական 
գործեր գիրքի ձեւով հրատարակել ու տարածել: 

* * *
«Լրատուադաշտի Դերը Փոխուող Աշ-

խարհի Մէջ» Միջազգային Լրատուական 
Համաժողովի Մասնակցութիւն

 Նոյեմբեր 23ին Երեւանի մէջ մեկնարկեց 
«Լրատուադաշտի դերը փոփոխուող աշխարհի 
մէջ» միջազգային լրատուական համաժողովը, որուն 
մասնակցեցաւ նաեւ »Զարթօնք»: Համաժողովին 
նախորդող օրը անոր մասնակիցներ Երեւանի 
Պետական Համալսարանի լրագրական հիմնար-
կին մէջ յատուկ դասապահ ունեցան դասախօսելու 
ուսանողութեան:

Համաժողովի ըն-
թացքին լրատուադաշտի 
ոլորտի մասնագէտ-
ներ ու փորձագէտները 
քննարկեցին լրատուա-
միջոցներու ապագա-
յին վերաբերող հար-
ցեր ու անոնց զարգացման հեռանկարները:

* * *
Համագործակցութիւն Լիբանանահայ 

Միւս Օրաթերթերուն Հետ
2018ին Լիբանանահայ միւս օրաթերթերուն՝ 

«Ազդակ» եւ «Արարատ» պաշտօնակիցներուն հետ 
ատենին սկսած համագործակցութիւնը շարունակ-
ւեցաւ: 

Այս ծիրէն ներս երեք օրաթերթերու գլխաւոր 
խմբագիրները  միաժամանակ զրոյց հանդիպում 
մը ունեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա 
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Կաթողիկոսին հետ, իր 50-Ամեայ ծառայական 
առաքելութեան առիթով: Զրոյցը միաժամանակ 
հրատարակուեցաւ 3 օրաթերթերուն մէջ: 

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան նուիրուած, 
իր նուիրատուութեամբ Անթիլիասի մայրավանքի 
շրջափակին մեծ զետեղուած յատուկ յուշակոթողի 
բացումին առիթով երեք օրաթերթերով միատեղ 

Սոյն բացառիկի հրատարակման նախօրէին 
Անթիլիասի մայրավանքէն ստացանք հաղորդագ-
րութիւն մը,  որ կ՛աւետեր թէ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոս Հայրապետական յատուկ պատգամով 
2019 տարին կը հռչակէ «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ»։

Հաղորդագրութեան մէջ մասնաւորաբար 
յիշուած է հետեւեալը.

Արդարեւ, 2003-էն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի 
մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդի կեանքին հետ սերտ 
աղերս ունեցող երեւոյթի մը կամ արժէքի մը 
նուիրելու Վեհափառ Հայրապետին որոշումը մեր 
ժողովուրդին մօտ լայն արձագանգ գտաւ. ան 
առիթ հանդիսացաւ տուեալ տարուան նիւթին 
մասին խօսելու, գրելու, քննարկումներ կատարելու, 
եւ զանազան այլ միջոցներով զայն մեր անձնական 
թէ համայնական կեանքի լուսարձակին տակ 
բերելու։

Նկատի ունենալով հայ մամուլին առանցքային 
դերը մեր ազգային կեանքէն ներս, վստահ ենք, որ 

Հայրապետական Յատուկ Հոգածութիւն 

հարցազրոյց մը հրապարակուեցաւ, որ կատար-
ւած էր ազգային բարերար Ալեքօ Պէզիկեանի հետ:  

Դարձեալ 2018  տարուայ ընթացքին եւ տարբեր 
առիթներով երեք օրաթերթերու խմբագիրները 
միացեալ հարցազրոյց շնորհեցին  Վանայ Ձայն 
Ռատիոկայանին եւ Հայաստանի Հանրային Ռատ-
իոյին:   

* * * * * * * * *

նո՛յն լրջութեամբ եւ զանազան 
նախաձեռնութիւններու ճամ-
բով վերարժեւորումի պիտի 
ենթարկուի հայ մամուլին 
դերը ու մանաւանդ՝ դիմագ-
րաւած մարտահրաւէրները։ 
Վեհափառ Հայրապետին 
«2019-ը Հայ Մամուլի Տարի» 
հռչակման պատգամը պիտի 
ընթերցուի եկեղեցիներէն 
ներս, 2019-ի Յունուարի 
կէսերուն, եւ բնականաբար, 
լոյս պիտի տեսնէ հայ մամուլի մէջ։

Յայտնենք, որ Վեհափառ Հայրապետին նա-
խաձեռնութեամբ հայ մամուլին նուիրուած հա-
մահայկական համագումար մը տեղի պիտի 
ունենայ 2019 Ապրիլին Անթիլիասի Մայրավանքէն 
ներս։
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Լիբանանի մէջ 2018-ի գլխաւոր խորագիրը, 
անկասկած, պետականութեան եւ երկրի կառա-
վարման տագնապն էր: Դրական զարգացում էր 
խորհրդարանական ընտրութիւններու կայացումը, 
երկար տարիներու ձգձգումներէ ետք: Ընտրական 
նոր օրէնքի հիման վրայ ընտրութիւններ տեղի 
ունեցան 917 թեկնածուներու մասնակցութեամբ: 
Ընտրութիւններուն երկու փուլերով մասնակցեցան 
նաեւ արտերկրի լիբանանցիները՝ իրենց բնակու-
թեան վայրերուն մէջ: Լիբանանի մէջ ընտրութիւն-
ները կայացան 6 Մայիսին՝ առանց ապահովական 
լուրջ խնդիրի: Մեծագոյն համախմբումը դարձաւ 
Ազգային ազատ հոսանքի գլխաւորած «Ուժեղ 
Լիբանանը» համախմբումը՝ 29 աթոռներով, մինչ 
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութիւնը մեծապէս 
բարձրացուց իր երեսփոխաններուն թիւը: Միւս 
կողմէ՝ Մուսթաքպալ պլոքի թիւը նուազեցաւ 33-էն 
20-ի: Նապիհ Պըրրի 6-րդ անգամ ըլլալով վերըն-
տըրուեցաւ խորհրդարանի նախագահի պաշտօնին:

Վարչապետի նշանակման խորհրդարանական 
պարտադիր խորհրդակցութիւններէն ետք, Սաատ 
Հարիրիին յանձնարարուեցաւ կազմել նոր կառա-
վարութիւնը: Այդպէս սկսաւ կազմութեան հոլովոյ-
թը: Բոլոր կողմերը անխտիր բազմիցս յայտարա-
րեցին, թէ կը զօրակցին միայն պետութեան 
շահերուն եւ պատրաստ են դիւրացնելու կառա-
վարութեան կազմութիւնը՝ ներկայացնելով զիջում-
ներ, սակայն այդ չպատահեցաւ: Ապա բոլոր 
կողմերը ամբաստանութիւններ փոխանակեցին եւ 
այդպէս լիբանանցիները ամիսներ շարունակ մնա-

ցին առանց կառավարութեան: Կառավարութեան 
կազմութեան առջեւ մէկը միւսին ետեւէն ցցուեցան 
թնճուկներ: Նախ խմբաւորումներուն ստանալիք 
նախարարութիւններուն թիւը, ապա գերիշխանա-
կան, ծառայողական եւ «սովորական» նախարարու-
թիւններու բաժանումը, Պասիլ-Պըրրի բանավէճերը, 
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան «բարդոյթը», 
քրիստոնեայ ուժերուն միջեւ նախարարական տա-
րակարծութիւնները, նախագահին նախարարա-
կան պլոքը, ապա վերջապէս Հըզպալլային մօտիկ 
սիւննի 6 երեսփոխաններուն նախարարական աթոռ 
մը տրամադրելու պահանջը, որուն հետեւանքով 
վերջին պահերուն տապալեցաւ կառավարութեան 
գրեթէ պատրաստ կազմի յայտարարութիւնը: Նշա-
նակեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի Հըզպալլան 
պատասխանատու համարեց ձախողութեան հա-
մար, իսկ Հըզպալլան ու անոր զօրակցողները 
Հարիրիին կոչ ուղղեցին յարգելու ընտրութեան 
արդիւնքները:

Ձախողութիւններու այս շարքի լոյսին տակ, 
Լիբանանի մէջ ձգձգուեցաւ պետական պիւտճէի 
վաւերացումը: Անցնող տարուան պիւտճէն ամբող-
ջացաւ եւ վաւերացուեցաւ տարեսկիզբէն ետք, 
ապա պատասխանատուները քաղաքայինները 
«շնորհաւորեցին այս մեծ իրագործումին համար»:

Կառավարութեան կազմութեան ուշացումէն 
գլխաւոր տուժող եղաւ Փարիզի մէջ կայացած Սետր 
համագումարի որոշումները՝ 11,5 միլիառ տոլարի 
խոստումներ: Սետրը կազմակերպուեցաւ տնտե-
սական ու ելեւմտական լուծումներ տալու համար 
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Լիբանանին, պայմանաւ որ ըլլան լուրջ եւ լայնա-
ծաւալ բարեկարգումներ: Այդ սակայն ցարդ չէ պա-
տահած եւ վտանգ կայ, որ համագումարի ընթաց-
քին խոստացուած օգնութիւնները չեղեալ համարուին, 
եթէ բարեկարգումները ուշանան:

2018-ին շատ խօսուեցաւ Լիբանանի տնտեսա-
կան սուր տագնապին, սնանկութեան հաւանակա-
նութեան եւ լիրայի անկումին մասին: Կարգ մը 
տնտեսութեան մասնագէտներ նոյնիսկ զարմանք 
յայտնեցին, թէ ինչպէ՛ս Լիբանան տակաւին կան-
գուն է: Իսկ Կեդրոնական դրամատան կառավարիչ 
Ռիատ Սալամէ պարբերաբար յայտարարութիւն-
ներով եւ մամլոյ ասուլիսներով խոստացաւ պահ-
պանել լիրայի արժէքը՝ հակառակ տնտեսական 
մարտահրաւէրներուն եւ միայն երկու տոկոս աճին: 
Նախապէս տեղի ունեցաւ նաեւ լիբանանեան բա-
նակին նուիրուած համագումար Հռոմի մէջ՝ ներ-
կայութեամբ զանազան երկիրներէ ժամանած 
պատուիրակութիւններու, որոնք օգնութիւններ խոս-
տացան բանակին՝ պահպանելու համար Լիբա-
նանի կայունութիւնը եւ անվտանգութիւնը:

Տարուան ներքաղաքական կարեւոր զարգա-
ցումներէն էր Լիբանանեան ուժեր եւ Մարատա հո-
սանք կուսակցութիւններուն միջեւ սեւ էջի փակումը 
եւ հաշտութիւնը, երկար տարիներու թշնամանքէ 
ետք:

• Վերադա՞րձ, թէ՞ ձուլում

Մարդասիրական, ընկերային, տնտեսական, 
ապահովական, կրթական ու քաղաքական տեսան-
կիւններէ կարեւորագոյն թղթածրար է Լիբանան 
ապաստանած շուրջ 1,3 միլիոն սուրիացի գաղթա-
կաններու խնդիրը: Լիբանանցի պատասխանա-
տուները, սկսեալ նախագահէն մինչեւ կուսակցա-
պետները կոչեր ուղղեցին ապահովելու սուրիացի 
գաղթականներու ապահով տունդարձը եւ զգուշա-
ցուցին Լիբանանի առջեւ ցցուած մարտահրաւէր-
ներէն: Սակայն, մինչ ոմանք պնդեցին, թէ գաղթա-
կանները պէտք է վերադառնան առանց սպասելու 
սուրիական հակամարտութեան վերջնական լու-
ծումին, ուրիշներ կոչ ուղղեցին ապահովելու արժա-
նապատիւ վերադարձ եւ երաշխաւորելու գաղթա-
կաններուն անվտանգութիւնը, Սուրիա վերադառնալու 
պարագային: Այս գծով սուր քննադատութիւններ 
արձակուեցան նաեւ միջազգային կազմակեր-
պութիւններուն դէմ, որոնք առնուազն կրաւորական 
մօտեցում դրսեւորեցին տունդարձի թղթածրարին 
նկատմամբ: Լիբանան մասնաւորաբար մտահոգ 
էր սուրիական թիւ 10 նոր օրէնքով, որ կը նա-
խատեսէ իրենց սեփականութիւնները լքած եւ 
հեռացած քաղաքայիններու գոյքի գրաւում: Տար-
ւան ընթացքին, Ընդհանուր անվտանգութեան ծա-
ռայութիւնը կազմակերպեց սուրիացիներու կամո-
վին տունդարձ: Այս ծրագրին հիման վրայ շուրջ 50 
հազար սուրիացիներ երկիր վերադարձան՝ ըստ 
Ընդհանուր անվտանգութեան ծառայութեան պետ 
Ապպաս Իպրահիմին: Իսկ Սուրիոյ եւ Յորդանանի 
միջեւ Նասիպ սահմանային անցակէտի բացումը 
համարուեցաւ որպէս դրական զարգացում լիբա-
նանցի արտադրողներուն եւ վաճառականներուն 
համար:

Հակառակ սահմաններուն եւ անցակէտերուն 
վրայ բանակին ու ապահովական ուժերուն գոր-
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ծադրած անվտանգութեան քայլերուն՝ սուրիական 
հողերէն շարունակուեցան ապօրինի տեղափո-
խումները, որոնք յաճախ աւարտեցան ողբերգու-
թեամբ: Մասնաայի սահմանային անցակէտին մօ-
տակայ Սաուիրի շրջանի բլուրներուն վրայ ձմրան 
ընթացքին բացայայտուեցան 16 գաղթականներու 
մարմիններ: Անոնք կը փորձէին ապօրինաբար 
հատել սահմանը դէպի Լիբանան: Իսկ Աքքարի 
ջուրերէն փրկուեցան 30 սուրիացիներ, որոնք կը 
փորձէին նաւակով մը ուղղուիլ Կիպրոս:

• Ապահովական գործողութիւններ

Ահաբեկչութեան դէմ պայքարի ծիրին մէջ, 
ապահովական ուժերը տարեսկիզբին գործադրե-
ցին «անվտանգ Լիբանան» կարեւոր գործողու-
թիւնը, որուն ընթացքին ձերբակալեցին Իսլամական 
պետութիւն կազմակերպութենէն պատասխանա-
տու մը, շուրջ 5 ամիս տեւած հետապնդումներէ ետք:

Քաղաքական եւ կրօնական գործիչներ դարձ-
եալ արծարծեցին Ռումիէի մէջ բանտարկուածներու, 
մասնաւորաբար իսլամիստներու համաներումի 
պահանջը: Բանտին մէջ նաեւ տեղի ունեցաւ հա-
ցադուլ, իսկ Թրիփոլիի մէջ՝ բողոքի նստացոյցեր:

Տարեվերջին լուսարձակի տակ եղաւ Շուֆի 
Ժահիլիէ գիւղը, ուր ապահովական ուժերը փոր-
ձեցին ձերբակալել նախկին նախարար Ուիամ 
Ուահապը: Տեղի ունեցած հրաձգութեան հետեւան-
քով սպաննուեցաւ Ուահապի թիկնապահներէն 
մէկը, սակայն շրջանը փրկուեցաւ աւելի մեծ եւ 
լուրջ ընդհարումէ:

  2018-ին մէկ կողմէ շարունակուեցաւ պայքարը 
թմրանիւթերու վաճառականութեան դէմ, միւս 
կողմէ աշխուժացան թմրախոտը՝ բժշկական օգ-
տագործումի համար օրինականացնելու կոչերը: 
Ներքին ապահովութեան ուժերու տեղեկահաւաքի 
բաժանմունքը նոյնիսկ բացայայտեց գործակցու-
թիւն՝ թմրանիւթերու գլխաւոր վաճառականի եւ 

սպայի մը միջեւ: Ի յայտ եկաւ, որ սպան իր ծառա-
յողական ինքնաշարժով կը դիւրացնէր վաճառա-
կանին փոխադրութիւնը Պէյրութի եւ Պեքաայի 
միջեւ: Յուլիսին Պրիթէլի մէջ տեղի ունեցաւ տար-
ւան մեծագոյն խուզարկումը, որուն ընթացքին 
սպաննուեցան գլխաւոր հետապնդեալ Ալի Զէյտ 
Իսլայէլը եւ 7 ուրիշներ: Պեքաայի հիւսիսային շրջա-
նին մէջ կրկնուեցան բանակին դէմ յարձակումները 
մանաւանդ Ժաաֆար ընտանիքի զինեալներուն 
կողմէ:

Ամիսներ տեւած հրաձգութիւններէ, խուլիկանու-
թենէ, թալանումէ, անօրինականութենէ եւ ապահո-
վական ուժերուն դէմ յարձակումներէ ետք, բանակը 
Պաալպաքի եւ Հըրմէլի մէջ գործադրեց ապահովա-
կան ընդարձակ ծրագիր մը, որուն նպատակն էր 
ձերբակալել ոճրային հրոսակախումբերու ղեկա-
վարները: Բանակի հրամանատարը նոյնիսկ յայ-
տարարեց, որ գործողութիւնը պիտի աւարտի 
միայն երբ անվտանգութիւն հաստատուի: Գործո-
ղութեան աւարտին, սակայն, ի յայտ եկաւ, որ 
անոնց մեծ մասը փախուստ տուած է Սուրիա:

  Բանակէն զինուոր զոհուեցաւ նաեւ Թրիփոլիի 
մէջ տեղի ունեցած խուզարկումներու ընթացքին:

• Պաղեստինեան բախումներ

Պաղեստինեան գաղթակայաններու կացու-
թիւնը 2018-ին համեմատաբար հանդարտ էր՝ 
բացի քանի մը բախումներէ: Ծանրագոյնը աշնան 
Սայտայի մօտակայ Միէ ու Միէ գաղթակայանին 
մէջ տեղի ունեցած միջադէպն էր Ֆաթահի եւ 
իսլամիստներու միջեւ, որմէ տուժեց նաեւ մօտակայ 
գիւղը: Իսկ Սայտայի մէջ Յունուարին պայթում մը 
թիրախ դարձուց Համաս շարժումի պատասխա-
նատուներէն Մոհամմատ Համտան Ապու Համզէն, 
որ վիրաւորուեցաւ:

• Հարաւային ճակատին վրայ

Հարաւային սահմանագիծին վրայ գլխաւոր մտա-
հոգիչ զարգացումը տեղի ունեցաւ տարեվերջին, 
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երբ իսրայէլեան ուժեր սկսան գործադրել «հիւսիսի 
վահան» գործողութիւնը՝ նպատակ ունենալով բա-
ցայայտել եւ կործանել ենթադրաբար Հըզպալ-
լային կողմէ փորուած գետնափոր յարձակողական 
փապուղիները: Իսրայէլ պնդեց, թէ Հըզպալլա կը 
մտադրէ ապագային այս փապուղիները գործածել 
յարձակումներ գործելու համար Իսրայէլի մէջ: 
Սահմանային զինուորական-ճարտարապետական 
աշխատանքները լարուածութիւն ստեղծեցին: Լի-
բանանեան բանակը մօտէն հսկեց իսրայէլեան 
շարժումները, իսկ UNIFIL հաստատեց, թէ իրապէս 
բացայայտուած են գետնափոր փապուղիներ: 
Նախապէս, Իսրայէլի վարչապետ Պենիամին Նա-
թանիահու Հըզպալլան ամբաստանեց Պէյրութի 
օդակայանին կից, Ահըտ ֆութպոլի խումբի 
դաշտին տակ հրթիռային մթերանոցներ ունենալու 
մէջ, որմէ ետք արտաքին գործոց նախարար 
Ժպրան Պասիլ այցելեց նշեալ վայրը եւ նշեց, թէ 
նման բան գոյութիւն չունի:

Տարեսկիզբին Իսրայէլ լարուածութիւն հրահրած 
էր նաեւ Ռաս Նաքուրա շրջանին մէջ սահմանային 
պատի կառուցմամբ, որուն որոշ հատուածներ 
խախտեցին կապոյտ գիծը: Ընդհանուր առմամբ, 
ամէնօրեայ դրութեամբ շարունակուեցան իսրայէլ-
եան ծովային, օդային եւ ցամաքային խախտում-
ները, իսկ Քֆարշուպայի մէջ բացայայտուեցաւ ու 
վնասազերծուեցաւ լրտեսող սայք մը:

  Իսրայէլի հետ գործակցելու յանցանքով երեք 
ամիս կալանաւորուած բեմադրիչ ու դերասան 
Զիատ Իթանի ազատ արձակուեցաւ, փոխարէնը 
որոշուեցաւ ձերբակալել նախկին սպայ Սուզան 
Հաժը եւ անոր օգնական Էլի Ղեպշը, որոնք կեղծած 
էին Իթանիի գայթակղութիւնը:

• Ճնշում Հըզպալլայի վրայ

Միացեալ Նահանգներու գանձարկղի քարտու-
ղարութիւնը պատժամիջոցներ սահմանեց լիբա-
նանեան 7 ընկերութիւններու եւ Հըզպալլայէն անձ-

նաւորութիւններու՝ ներառեալ ընդհանուր քարտուղարի 
զաւկին դէմ: Ամերիկացիները նաեւ նշեցին, թէ 
յատուկ խմբակներով կը հետապնդեն Հըզպալլայի 
ֆինանսաւորումի միջոցները, մասնաւորաբար 
թմրանիւթերու ենթադրեալ վաճառականութեամբ 
դրամի լուացումի պարագաները:

• Գործադուլի անվերջ շարք

Լիբանանի տնտեսական սուր տագնապի լոյսին 
տակ, բազմաթիւ ոլորտներու աշխատակիցներ 
տարուան ընթացքին կազմակերպեցին բողոքի 
հաւաքներ, նստացոյցեր, դասադուլ եւ գործադուլ, 
ճամբաներու փակում՝ խաղաղ եւ այլ միջոցներով՝ 
աւելի բարդացնելով քաղաքայիններուն արդէն 
իսկ դժուար կեանքը:

  Հակառակ ամիսներ առաջ հանրային ոլորտի 
աշխատակիցներու եւ ուսուցիչներու աշխատավար-
ձերու յաւելումի որոշումին՝ ուսուցիչները բողոքե-
ցին, որ թիւ 46 օրէնքը տակաւին ամբողջութեամբ 
չէ գործադրուած: Յունուարին եւ Փետրուարին 
քանի մը առիթներով դասադուլ կազմակերպելու 
կողքին, անոնք, ինչպէս միշտ, զգուշացուցին 
խոչընդոտել ուսումնական տարեշրջանը, սակայն 
այդ չպատահեցաւ:

Նոյն հարցով գործադուլ կազմակերպեցին 
նաեւ ազգային ապահովագրութեան հիմնադրամի 
աշխատակիցները: Իսկ բողոքողներու առաջին 
դիրքերը գրաւեցին ելեկտրականութեան հաստա-
տութեան պաշտօնեաները: Անոնք բազմիցս փա-
կեցին Մար Մխայէլի մէջ գտնուող հաստատու-
թեան դարպասները եւ մօտակայ ճամբաները, 
աղբ հրկիզեցին ու գանգատեցան, թէ իշխանու-
թիւնները չեն գործադրած իրենց խոստումները:

Աղմկոտ նստացոյցի եւ ճամբաներու փակումի 
գլխաւոր կազմակերպիչներն էին ցամաքային փո-
խադրութեան սենտիքաներու համադաշնակցու-
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թիւնը եւ բեռնակառքերու վարորդները, որոնց 
շարժումները ընդհանրապէս կը կազմակերպուին 
առաւօտեան ժամերուն՝ ահաւոր խճողումներ 
յառաջացնելով մայրաքաղքի գլխաւոր մուտքերուն 
վրայ: Վարորդները կը խոստանան բողոքի քայլերը 
շարունակել 2019-ի առաջին օրերէն սկսեալ:

Տարուան ընթացքին նոյնիսկ խօսակցութիւններ 
եղան յաւելումի որոշումը չեղեալ համարելու մասին՝ 
նկատի առնելով անոր դրամական ծանր բեռը, 
սակայն այդ կապակցութեամբ որեւէ պաշտօնական 
քայլ չառնուեցաւ, նկատի առնելով չեղեալ հա-
մարելու որոշումին ընկերանալիք անկանխատեսելի 
հետեւանքները:

Հանրային ոլորտի պաշտօնեաներու գէթ սկըզ-
բունքով ստացած մեծ յաւելումներու լոյսին տակ, 
սեփական ոլորտը եւս պահանջեց իր բաժինը: 
Աշխատաւորական ընդհանուր համադաշնակցու-
թիւնը առաջարկեց նուազագոյն աշխատավարձը 
բարձրացնել հազար ամերիկեան տոլարի:

• Լուծումներ չկան

2018-ին աղբահանումի տագնապին համար 
վերջնական լուծում չգտնուեցաւ: Լիբանանցիները 
շարունակեցին գործադրել ժամանակաւոր կար-
գադրութիւնը, իսկ քաղաքապետութիւնները սկսան 
աշխատիլ առողջապահական եւ կենսոլորտային 
այլընտրանքներ գտնելու ուղղութեամբ: Աքքար եւ 
Քեսըրուէն գաւառներու ծովափին բացայայտուե-
ցան աղբեր, որոնք, ըստ պատասխանատուներուն, 

արդիւնք են անկանոն աղբանոցներուն:
Անլոյծ կը մնայ նաեւ ելեկտրականութեան տագ-

նապը: Կառավարութիւնը վաւերացուց ուժանիւթի 
նախարար Սեզար Ապի Խալիլի ծրագիրը, սակայն 
գործնական քայլեր տակաւին չկան: Ելեկտրակա-
նութիւն տրամադրող թրքական նաւերու ընկերու-
թեան հետ պայմանագիրը երկարաձգուեցաւ, սա-
կայն Լիբանան վտանգուեցաւ ամբողջական 
մթութեամբ, երբ ուշացան վառելանիւթի վճարում-
ները: Հոկտեմբեր 1-էն սկսաւ տնտեսութեան նա-
խարարութեան պայքարը ելեկտրածին սարքերու 
(generators) սեփականատէրներուն դէմ: Նախա-
րարութիւնը ամիսներ առաջ որոշում հրապարակած 
էր՝ պահանջելով նշեալ սարքերը օժտել յատուկ 
չափացոյցերով: Որոշումը չգործադրուեցաւ շատ 
մը շրջաններու մէջ, որուն հետեւանքով նախա-
րարութիւնը Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր ամիսներուն 
գրաւեց բազմաթիւ սարքեր եւ սահմանեց տուրքեր:

  Նուազն մտահոգիչ չէր նաեւ առողջապահութեան 
նախարարութեան տրամադրած դեղորայքին հա-
մար գումարներ յատկացնելու տագնապը, մանա-
ւանդ որ այդ դեղերէն կ'օգտուին աւելի քան 25 
հազար քաղաքայիններ: Տարուան ընթացքին անլոյծ 
մնաց բնակարանային վարկերու տրամադրումի 
խնդիրը:

• Օդակայանի մղձաւանջ

Թէեւ 2018-ին Պէյրութի միջազգային օրակա-
յանը ճամբորդներու թիւի մրցանիշ հաստատեց, 
այսուհանդերձ աղէտալի խճողումները շարունակ-
ւեցան անոր սրահներուն մէջ: Զբօսաշրջային եղա-
նակի սովորական խճողումներու կողքին, օդակա-
յանի պայուսակներու գրանցման ելեկտրոնային 
համակարգը ենթարկուեցաւ խափանումի, որուն 
հետեւանքով բազմաթիւ թռիչքներ յետաձգուեցան: 
Աւելի ուշ, օդակայանին մէջ նաեւ տեղի ունեցաւ 
բախում բանակին եւ ապահովական ուժերուն 
միջեւ:
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Ð³Ûñ»ÝÇ î³ñÇÝ
Հայաստանի 2018 թուականը յատկանշուեցաւ 

քաղաքական արմատական փոփոխութիւններով 
եւ նոր իշխանութեան յայտնութեամբ: Սահմանադ-
րական բարեփոխումներու լոյսին տակ, ըստ որոնց 
վարչապետը կը դառնայ իշխանութեան կեդրոնը, 
նախկին նախագահ Սերժ Սարգսեան Ազգային 
ժողովին մէջ ընտրուեցաւ վարչապետ 77 կողմ եւ 

18 դէմ քուէներով: Օրին ընդդիմութեան ղեկա-
վարներէն Նիկոլ Փաշինեան նոյն օրերուն «Իմ 
քայլը» քայլերթը կազմակերպեց Կիւմրիէն Երեւան 
եւ մայրաքաղաք հասնելէ ետք քաղաքայիններուն 
կոչ ուղղեց ցոյցերու: Ան յիշեցուց, թէ Սարգսեան 
խոստացած էր չառաջադրուիլ վարչապետի պաշ-
տօնին: Բազմամարդ հաւաքները վերածուեցան 
քաղաքացիական անհնազանդութեան քայլերու, 
Փաշինեանի բնութագրմամբ՝ թաւշեայ յեղափո-
խութեան: Անորոշ կացութիւնը տեւեց քանի մը օր: 
Սարգսեան եւ Փաշինեան ունեցան կարճատեւ 
հանդիպում, որմէ շուտով քաշուեցաւ Փաշինեան, 
ապա քանի մը ժամ ետք հարիւրաւորներու կողքին 

ձերբակալուեցաւ: Ձերբակալութիւնները թափ 
տուին ժողովրդային աւելի մեծ շարժումի՝ Հանրա-
պետութեան հրապարակին վրայ: Սաստիկ ճնշումի 
տակ, վարչապետ ընտրուած նախկին նախագահ 

Սերժ Սարգսեան 11 օրէն հրաժարեցաւ՝ երկիրը 
խնայելու համար աւելի վտանգաւոր վիճակէ՝ ըսե-
լով. «Նիկոլ Փաշինեանը ճիշդ էր, եւ ես սխալեցայ»: 
Շուտով ձերբակալեալները ազատ արձակուեցան:

Քաղաքական համաձայնութեամբ եւ ապաւի-
նելով հրապարակ իջած ժողովուրդի զօրակցու-
թեան՝ Հայաստանի Ազգային ժողովը 59 քուէներու 
մեծամասնութեամբ նոր վարչապետ ընտրեց Նիկոլ 
Փաշինեանը: Կազմուեցաւ նոր կառավարութիւն, 
Դաւիթ Տօնոյեան դարձաւ պաշտպանութեան նա-
խարար, Զոհրապ Մնացականեան՝ արտաքին 
գործոց եւ Մխիթար Հայրապետեան Սփիւռքի 
նախարար: Տեղի ունեցան գաւառապետներու եւ 
բարձրաստիճան այլ պաշտօնեաներու վերադա-
սաւորումներ:

• Արտակարգ ընտրութիւններ

Փաշինեանի առաջնային նպատակներէն էր 
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խորհրդարանական արտակարգ ընտրութիւններու 
կայացումը: Այդ նպատակին հասնելու համար 
եղան քաղաքական ներքին երկար ու բարդ բա-
նակցութիւններ՝ ընկերակցութեամբ ցոյցերու, նա-
խարարական փոփոխութիւններու եւ պոյքոթի 
սպառնալիքներու: Որպէս փորձ համարուեցաւ Երե-
ւանի քաղաքապետութեան ընտրութիւնը, նախկին 
քաղաքապետ Տարօն Մարգարեանի հրաժարա-
կանէն ետք: Քաղաքապետ ընտրուեցաւ Փաշին-
եանի համախոհներէն դերասան Հայկ Մարութեանը: 
Խորհրդարանական ընտրութիւնները վերջապէս 
կայացան 9 Դեկտեմբերին եւ աւարտեցան Փաշին-
եանի գլխաւորած «Իմ քայլը» դաշինքի մեծ յաղթա-
նակով՝ 70,44 տոկոս մեծամասնութեամբ: Նշեալ 
դաշինքի կողքին, խորհրդարան մուտք գործեցին 
ընտրութիւններուն մասնակցած 11 կուսակցութիւն-
ներէն եւ դաշինքներէն միայն երկուքը՝ Գագիկ 
Ծառուկեանի Բարգաւաճ Հայաստան եւ Էտմոն 
Մարուքեանի Լուսաւոր Հայաստան կուսակցութիւն-
ները: 7 Յունուարին տեղի պիտի ունենայ Ազգային 
ժողովի անդրանիկ նիստը եւ վարչապետ 
Փաշինեան շուտով կը կազմէ նոր կառավարութիւն:

• Ձերբակալութիւններու արշաւ

Հայաստանի նոր իշխանութիւններու գալուստէն 
ետք ձերբակալութիւններու արշաւ սկսաւ նախկին 
պաշտօնեաներուն դէմ՝ փտածութեան դէմ պայ-
քարի խորագրին տակ: Մասնաւորաբար ձերբակալ-
ւեցան նախկին նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը, 
երեսփոխան Մանուէլ Գրիգորեանը, «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի գործադիր նախկին 
տնօրէն Արա Վարդանեանը, նախկին նախագահ 
Սերժ Սարգսեանի եղբայրը եւ բազմաթիւ ուրիշներ՝ 
զէնք պահելու, սահմանադրական կարգը խախ-
տելու, դրամական ապօրինի գործարքներու եւ 1 
Մարտի տխրահռչակ միջադէպերոււն մասին տեղի 
ունեցած հետաքննութիւններուն կապակցութեամբ: 
Հետաքննութիւններ տեղի ունեցան «Փիւնիկ» եւ 

«Երեւան» հիմնադրամներուն մէջ: Նախին վարչա-
պետ եւ Ազգային ժողովի նախագահ Յովիկ Աբրա-
համեան համաձայնեցաւ ստորագրել երկրէն չհե-
ռանալու մասին:

Ներքին վերիվայրումներուն ընկերակցեցան 
նաեւ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականը 
պահանջող ցոյցեր, որոնց ընթացքին բախումներ 
եղան Գարեգին Բ.-ին ընդդիմացողներուն եւ զօ-
րակցողներուն միջեւ: Իսկ հետաքրքրական զար-
գացում էր Ազգային անվտանգութեան ծառայու-
թեան պետին, Յատուկ քննչական ծառայութեան 
տնօրէնին եւ վարչապետին միջեւ հեռաձայնային 
հաղորդակցութիւններու բացայայտումը, որոնց 
մէջ կը խօսուէր ձերբակալութիւններուն եւ դատա-
կան հետապնդումներուն մասին:

Քաղաքական փոփոխութիւններէն ետք Ազգա-
յին ժողովը վաւերացուց համաներումի որոշում: 
Հարիւրաւոր բանտարկեալներ ազատ արձակուե-
ցան: Նաեւ բանտէն դուրս եկան ոստիկանութեան 
պարեկապահակային ծառայութեան կեդրոնը 
գրաւած Սասնայ ծռեր զինուած խումբի անդամնե-
րը՝ բացառութեամբ անոնց, որոնք կ'ամբաստան-
ւին ոստիկան սպաննելու մէջ:

(A4 Manuel)

• Նոր նախագահ

Արմէն Սարգսեան 2018-ին ընտրուեցաւ նոր 
նախագահ: Սահմանադրական փոփոխութիւննե-
րէն եւ վարչապետի լիազօրութիւններու ընդարձա-
կումէն ետք, նախագահին պաշտօնը դարձաւ 
նուազ կարեւոր: Սարգսեան միակ եւ համախո-
հական թեկնածուն էր: Ան Ազգային ժողովին մէջ 
ստացաւ 90 կողմ, 10 դէմ քուէներ:

• Արտաքին քաղաքականութիւն

Հայաստանի փոփոխութիւններէն ետք եւ, հա-
կառակ վարչապետ Փաշինեանի հերթական յայ-
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տարարութիւններուն, Հայաստանի արտաքին քա-
ղաքականութեան հորիզոնները կը մնան պղտոր, 
մանաւանդ այն ինչ կը վերաբերի Հաւաքական 
անվտանգութեան պայմանագրի կազմակերպու-
թեան Հայաստանի անդամակցութեան եւ անոր 
անդամ երկիրներուն հետ Երեւանի յարաբերու-
թիւններուն: Փաշինեան բազմիցս հաստատեց, որ 
Ռուսիա կը մնայ Հայաստանի ռազմավարական 
գործընկերը, սակայն 1 Մարտի հետաքննութեան 
գծով ՀԱՊԿ-ի հայազգի ընդհանուր քարտուղար 
Եուրի Խաչատուրովի հետապնդումը որոշակի 
բարդոյթ ստեղծեց կազմակերպութեան անդամնե-
րուն, մասնաւորաբար Պելառուսիոյ եւ Հայաստանի 
միջեւ: Մինսք կ'ուզէ Հայաստանի փոխարէն 
ստանձնել ընդհանուր քարտուղարութիւնը: Աւելին, 
Պելառուսիա Փոլոնեզ տիպի արդիական հեռահար 
հրթիռներ վաճառեց Ազրպէյճանին, ինչպէս նաեւ 
ՀԱՊԿ-ի ներքին քննարկումներուն մասին տեղե-
կացուց կազմակերպութեան չանդամակցող Ազըր-
պէյճանին: Դեկտեմբերին Սենթ Փեթերսպուրկի 
մէջ տեղի ունեցած ժողովի ընթացքին, Փաշինեան 
այս մասին պարզաբանումներ պահանջած է Պե-
լառուսիոյ նախագահէն: Ի դէպ, Ռուսիոյ կողմէ 
Ազրպէյճանին զէնքի վաճառումը եւս մնաց լուսար-
ձակի տակ: Ռուսական կողմը հաստատեց, որ այս 
առումով անձնական խնդիր չկայ եւ պատահածը 
պարզապէս վաճառական գործարք է, մինչ Հայաս-
տան կը մնայ Մոսկուա ռազմավարական դաշ-
նակիցը:

Հայաստանի ու Եւրոմիութեան միջեւ յարաբե-
րութիւնները զարգացան 2018-ին: Ազգային ժողո-
վը վաւերացուց Եւրոմիութեան հետ Նոյեմբեր 
2017-ին կնքուած համապարփակ եւ ընդլայնուած 
գործակցութեան համաձայնագիրը: Ան նաեւ պէտք 
է վաւերացուի Եւրոմիութեան անդամ բոլոր պե-
տութիւններուն կողմէ՝ վերջնական գործադրութեան 
համար:

• Ֆրանքոֆոնի գագաթնաժողով

Հոկտեմբերին Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ Ֆրան-
սախօս երկիրներու՝ Ֆրանքոֆոնի գագաթնաժո-
ղովը՝ մասնակցութեամբ բազմաթիւ երկիրներու 
ղեկավարներոն: Ընտրուեցաւ կազմակերպութեան 
նոր ընդհանուր քարտուղար եւ հրապարակուեցաւ 
երեւանեան հռչակագիրը: Համագումարին մաս-
նակցած էր նաեւ Լիբանանի նախագահ Միշէլ 
Աուն: Գագաթնաժողովէն ետք պաշտօնական 
այցելութեամբ Երեւան էր Գանատայի վարչապետ 
Ճասթին Թրուտօն: 2018-ին Հայաստան այցելեցին 
նաեւ Իտալիոյ նախագահը եւ Գերմանիոյ վարչա-
պետը: Իսկ Միացեալ Նահանգներու ազգային 
անվտանգութեան հարցերու խորհրդական Ճոն 
Պոլթըն Երեւանէն անուղղակիօրէն խօսեցաւ 
Հայաստան-Ռուսիա կապերուն եւ ամերիկեան 
զէնքերու աւելի լաւ ըլլալուն մասին՝ արժանանալով 
բացասական մեկնաբանութիւններու:

• Արցախի գծով զարգացումներ

2018-ին Արցախա-ազրպէյճանական հակամար-
տութիւնը ականատես դարձաւ համեմատական 
հանդարտութեան, մասնաւորաբար Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած փոփոխութիւններէն ետք, թէեւ 
լուծումի յստակ քայլեր ալ չբիւրեղացան: Քաղաքա-
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կան առումով, Հայաստանի վարչապետին եւ 
Ազրպէյճանի նախագահին միջեւ պաշտօնական 
տեսակցութիւն չեղաւ, սակայն Նիկոլ Փաշինեան 
եւ Իլհամ Ալիէւ զրուցեցին Տուշանպէի մէջ, Անկախ 
պետութիւններու հասարակապետութեան անդամ 
երկիրներու ղեկավարներու գագաթնաժողովի 
շրջագիծին մէջ: Հայաստանի վարչապետը յայտա-
րարեց, որ իրենք համաձայնած են նուազեցնելու 
սահմանային խախտումներուն թիւը եւ աշխուժա-
ցընելու հաւանական խախտումներու մասին տեղե-
կացման համակարգը: Նշեալ զրոյցէն ետք 
հակառակորդի սահմանային կրակոցները համե-
մատաբար հանդարտեցան:

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանի եւ Ազրպէյճանի արտա-
քին գործոց նախարար Էլմար Մամետիարովին 
միջեւ տեղի ունեցան երեք տեսակցութիւններ: 
Նախքան հայկական փոփոխութիւնները, նախա-
րարական տեսակցութիւն կազմակերպուեցաւ 
նախկին նախարար Էտուարտ Նալպանտեանի եւ 
իր ազրպէյճանցի պաշտօնակից Էլմար Մամետիա-
րովի միջեւ: Բոլոր հանդիպումները կայացան 
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակին միջնորդութեամբ, 
եւրոպական ու կեդրոնական Ասիոյ քաղաքներու 
մէջ: ԵԱՀԿ-ի գրասենեակը նաեւ դիտարկումներ 
կազմակերպեց սահմաններուն եւ շփման գիծին 
վրայ:

Երեւանեան փոփոխութիւններէն առաջ եւ ետք, 
Հայաստանի եւ Արցախի պատասխանատուներուն 
դիրքորոշումը մնաց անփոփոխ: Երեւան կը պա-
հանջէ Արցախը ուղղակիօրէն մասնակից դարձնել 
հակամարտութեան լուծման բանակցութիւններուն 
եւ կը զգուշացնէ, որ առանց արցախցիներուն կա-
րելի չէ վերջնական լուծումի հասնիլ: Միջազգային 
տեսակցութիւններուն եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի 
կազմակերպած հանդիպումներուն ընթացքին, 
Հայաստան յանձնառութիւն յայտնեց ղարաբաղեան 
հարցի խաղաղ լուծումին՝ շեշտելով ժողովուրդին 

ազատ ինքնորոշումը յարգելը եւ ուժի գործածութենէ 
զերծ մնալը:

Արցախի հարցին քանի մը առիթներով անդ-
րադարձաւ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Անթոնիօ 
Կութերեշ, որ, ինչպէս միշտ, մտահոգութիւն յայտ-
նեց: Ան Արցախի հակամարտութեան լուծումը 
համարած էր այն հարցերէն մէկը, որուն լուծումին 
ուղղութեամբ ՄԱԿ պէտք է աշխատէր անցեալ 
տարի:

Տարեվերջէն քանի մը օր առաջ Արցախի Հան-
րապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան 
ստորագրեց հրամանագիր մը, որու համաձայն` 
զօրավար Լեւոն Մնացականեան հեռացուեցաւ 
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան 
նախարար–պաշտպանութեան բանակի հրամա-
նատարի պաշտօնէն: Նախագահ Սահակեան 
ստորագրեց մէկ այլ հրամանագիր` զօրավար 
Կարէն Աբրահամեանը նշանակելով Արցախի 
Հանրապետութեան պաշտպանութեան նախա-
րար–պաշտպանութեան բանակի հրամանատար:  
ԱՀ նախագահ Բակօ Սահակեանի հրամանագիրով` 
Լեւոն Մնացականեան նշանակուեցաւ  Արցախի 
Հանրապետութեան արտակարգ իրավիճակներու 
պետական ծառայութեան տնօրէն:

• Համեմատական հանդարտութիւն

Հակառակ անցնող տարիներուն հետ բաղդա-
տած համեմատական հանդարտութեան՝ Հայաս-
տանի զինուած ուժերը եւ Արցախի պաշտպանու-
թեան բանակը տարուան ընթացքին դարձեալ 
զոհեր տուին սահմանային գօտիին եւ շփման 
գիծին վրայ: Հակառակորդը սահմաններուն վրայ 
վերստին գործածեց իսրայէլեան արտադրութեան 
անօդաչու թռչող յարձակողական սարքեր: 19 
Մարտին հայկական հակաօդային պաշտպանու-
թիւնը Թալիշի ուղղութեամբ վար առաւ նշեալ 
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սարքերէն մէկը: Շփման գիծի հարաւարեւելեան 
ուղղութեամբ հայկական բանակը զսպեց հա-
կառակորդի սահմանային ներթափանցումի փորձ 
մը՝ պատճառելով կորուստներ:

Արցախի շփման գիծի վրայ իրավիճակը մաս-
նաւորաբար լարուած էր քանի մը օր, Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած ցոյցերուն ընթացքին, եւ պաշտ-
պանութեան նախարարութիւնը տեսագրութիւննե-
րով նշեց, որ հակառակորդը կը կատարէ կուտա-
կումներ: Սակայն աւելի վտանգաւոր սահմանափակ 
բախումներ տեղի ունեցան Նախիջեւանի ճակա-
տին վրայ, երբ հակառակորդը փորձեց գարնան 
յառաջացնել իր դիրքերը չէզոք գօտիին մէջ: 
Ազրպէյճանի փորձերը արժանացան հայկական 
խիստ պատասխանի: Ըստ հայ զինուորական 
պատասխանատուներուն՝ Նախիջեւանի հետ գե-
րակշռող դիրքերը կը մնան հայերու տիրապետու-
թեան տակ, թէեւ երկու կողմերը կատարած են 
վերադիրքաւորումներ եւ ճարտարապետական 
աշխատանքներ:

• Զինուորական աշխարհէն

Պաշտպանութեան նախկին նախարար Վիգէն 
Սարգսեանի օրերուն առաջադրուեցաւ ազգ-բա-
նակ տեսլականը: Արցախի եւ Հայաստանի մէջ 
տեղի ունեցան ռազմափորձեր՝ նոր եւ արդիական 
զէնքերու գործածութեամբ: Հայկական բանակը 
նաեւ ցուցադրեց տեսագրութիւներ՝ դիպուկ եւ 

կործանարար Իսքանտար ու Սմերջ հրթիռային 
համակարգերու փորձարկումներէն: Դեկտեմբերի 
առաջին օրերուն Շիրակ գաւառին մէջ փորձի 
ընթացքին ջախջախուեցաւ հայկական ՍՈՒ-25 
տիպի ռազմական օդանաւ մը եւ զոհուեցան երկու 
օդաչուները: Օրեր առաջ, զօրավար Կարէն 
Աբրահամեան դարձաւ Արցախի պաշտպանութեան 
բանակի հրամանատար:

Հայաստանի մէջ անցնող տարուան ընթացքին 
թեր ու դէմ կարծիքներու արժանացաւ Սուրիոյ մէջ 
Ռուսիոյ հետ մարդասիրական ծրագիր իրակա-
նացնելու ծրագիրը: Իշխանութիւններուն համա-
ձայն՝ ծրագիրը զինուորական բաղադրիչ չունի եւ 
կը նպատակադրէ օգնել սուրիահայերուն, սակայն 
շատեր մտահոգ են հայ զինուորներ եւ բժիշկներ 
Սուրիա ուղարկելու հաւանական հետեւանքներէն:

• Հայ քաղաքացիի գերեվարում

Ազրպէյճանի հետ սահմաններուն վրայ գերե-
վարուեցաւ հայ քաղաքացի մը՝ Կարէն Ղազարեան: 
34 տարեկան սահմանային Բերդաւան գիւղի բնա-
կիչը գիշերուան ժամերուն դորս եկաւ բնակարանէն 
եւ ճամբան մոլորելով յայտնուեցաւ ազրպէյճա-
նական հողի վրայ: Հակառակորդը բնականաբար 
զայն ներկայացուց որպէս զինուորական: Արցախի 
պատասխանատուները պատրաստակամութիւն 
յայտնեցին քննարկելու գերիներու, սակայն ոչ 
սահմանախախտ ոճրագործներու մարդասիրական 
փոխանակումը:

• Հայ-թրքական թղթածրար

Անցնող տարուան ընթացքին հայ-թրքական 
արդէն իսկ գոյութիւն չունեցող յարաբերութիւնները 
ետքայլ արձանագրեցին: Հայաստանի նախկին 
նախագահ Սերժ Սարգսեան հրամանագիրով մը 
դադրեցուց 2009-ին ստորագրուած արձանագրու-
թիւնները Ազգային ժողովին մէջ կնքելու ընթա-
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ցակարգը՝ մերժելով նախապայմաններու քաղա-
քականութիւնը: Իսկ Հայաստանի վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան վերջերս վերահաստատեց, որ 
Երեւան պատրաստ է բնական յարաբերութիւններ 
ունենալու Անգարայի հետ, սակայն առանց պայ-
մանի եւ թղթածրարը հեռու պահելով Արցախի 
հարցէն: Նշենք, որ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեպ 
Թայիպ Էրտողան վերընտրուելէ ետք առաջին 
այցելութիւնը տուաւ Ազրպէյճան, ուրկէ վերահաս-
տատեց, որ իրենք ամբողջովին կը զօրակցին 
Պաքուի իշխանութեան:

• Ճանաչումի աշխատանք

Հայոց ցեղասպանութեան փաստը չճանչցած 
պետութիւններէն Աւստրալիան ամէնէն աշխոյժն 
էր: Տեղի ունեցան խորհրդարանական քննարկում-
ներ՝ առաջին անգամ ըլլալով: Բազմաթիւ խոր-
հըրդարանականներ կառավարութեան կոչ ուղղեցին 
ճանչնալու 20-րդ դարու առաջին ցեղասպանու-
թիւնը: Տըրպին դարձաւ ցեղասպանութեան 
փաստը ճանչցող բրիտանական առաջին քաղաքը: 
Մինչ Միացեալ Նահանգներու նախագահը իր 
տարեկան ուղերձին մէջ դարձեալ չարտասանեց 
ցեղասպանութիւն եզրը, Հոլանտայի եւ Թուրքիոյ 
միջեւ բռնկեցաւ դիւանագիտական տագնապ, երբ 
Ամսթըրտամ վերահաստատեց ցեղասպանութեան 
ճանաչումը: Անգարա հոլանտացիներէն պահան-
ջեց «Թուրքիոյ նկատմամբ չհիմնաւորուած վերա-
բերմունքէն հրաժարիլ»:

ՄԱԿ-ի մարդկային իրաւունքներու խորհուրդի 
37-րդ նստաշրջանի ընթացքին վաւերացուեցաւ 
ցեղասպանութիւններու կանխարգիլման մասին 
բանաձեւ՝ ներկայացուած Հայաստանի կողմէ: Բա-
նաձեւը մասնաւորաբար կը զգուշացնէ անպատ-
ժելիութեան հետեւանքներէն: 2018-ի «Աւրորա» 
մրցանակին տիրացաւ մարդասիրական ոլորտի 
գործիչ եւ իրաւաբան Չօ Լա Աունը, որ կը շարու-
նակէ ծառայել Միանմարի մէջ հալածանքի 
ենթարկուող մահմետական ռոհինկիաներուն:

Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնար-
կի տնօրէն ընտրուեցաւ ազգագրագէտ Յարութիւն 
Մարութեանը, իսկ նախկին տնօրէն Հայկ Տեմոյեան 
պաշտօն ստանձնեց «Աւրորա» մրցանակի յանձ-
նախումբին մէջ:

• Բազմաթիւ սահմանախախտներ

Հայաստանի մէջ անցեալ տարի ընդհանրացաւ 
Թուրքիոյ հետ սահմանները ապօրինաբար հա-
տելու երեւոյթը: Սահմանախախտները, որոնք մեծ 
մասամբ Հարաւային Ասիոյ եւ Ափրիկէի քաղաքա-
յիններ էին, սահմանները կը հատէին Թուրքիոյ 
վրայով Եւրոպա հասնելու նպատակով: Անոնք 
մեծամասնութեամբ ձերբակալուեցան ռուս սահ-
մանապահներուն եւ հայ զինուորներու ձեռամբ:

• Փոխադարձ այցելութիւններ

2018-ին Լիբանան այցելեցին Հայաստանի 
նախկին եւ ներկայ իշխանութեան բարձրաստիճան 
պատասխանատուներ: Նախքան նախագահ ըն-
տըրուիլը, Հայաստանի ներկայ նախագահ Արմէն 
Սարգսեան այցելեց Պէյրութ եւ տեսակցեցաւ Արամ 
Ա. կաթողիկոսին, հայ քաղաքական ու յարանուա-
նական պետերուն հետ: Սարգսեան պատմեց իր 
ծրագիրներուն եւ նպատակներուն մասին՝ շեշ-
տելով Սփիւռքի հետ կապերու ամրապնդումը:

Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աուն անցեալ 
Փետրուարին պաշտօնական այցելութիւն տուաւ 
Երեւան, ուր երկու օրերու ընթացքին կատարեց 
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այցելութիւններ, ունեցաւ սեղմ եւ ընդլայնուած 
հանդիպումներ հայ պատասխանատուներու եւ 
լիբանանեան համայնքին հետ:

Լիբանան այցելեց նաեւ Հայաստանի նախկին 
վարչապետ Կարէն Կարապետեանը եւ ունեցաւ 
պաշտօնական հանդիպումներ, նաեւ տեսակցու-
թիւններ գործարարներու եւ լիբանանահայ հա-
մայնքին հետ:

Սփիւռքի նախարար Մխիթար Հայրապետեան 
Պէյրութի մէջ քննարկեց մշակութային, մարզական, 
կրթական կառոյցներու հետ գործակցութիւնը: Ան 
նաեւ չբացառեց, որ հետագային չեղեալ համարուի 
Սփիւռքի նախարարութիւնը ու դառնայ վարչութիւն: 
Իսկ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյ-
եան ունեցաւ զինուորական ոլորտի քննարկման 
հանդիպումներ, նաեւ այցելեց UNIFIL-ի շարքերէն 
ծառայող հայ զինուորներուն: Տօնոյեան նաեւ 
տեսակցեցաւ Աֆղանիստան հաստատուած հայ 
խաղաղապահներուն հետ:

Հոկտեմբերին աշխատանքային այցելութեամբ 
Լիբանան էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան՝ մեծ պատուիրակութեան ընկերակցու-
թեամբ: Պաշտօնական հանդիպումներու կողքին 
ան մասնակցեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. 
կաթողիկոսի ձեռնադրութեան 50-ամեակին 
նուիրուած հանդիսութիւններուն:

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան եւս 
Պէյրութ այցելեց: Ան լիբանանահայ ներկայացու-
ցիչներուն ներկայացուց Արցախի ներքին եւ ար-

տաքին քաղաքականութիւնը, Հանրապետութեան 
մէջ իրականացուող ծրագիրները՝ կոչ ուղղելով 
կազմելու քարոզչական միասնական մարմին՝ 
արդարօրէն ներկայացնելու համար Արցախի 

հարցը: Սահակեանի խօսքով՝ Արցախի հետ կապը 
բարեգործականէ եւ մշակութայինէ աւելի նաեւ 
պէտք է ըլլայ ներդրումային: Սահակեանի այցելու-
թեան ընթացքին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-
սութեան մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի առաջին 
հանրապետութեան հռչակման հարիւրամեակին 
նուիրուած յուշակոթողի բացում եւ յատուկ գիտա-
ժողով՝ մասնակցութեամբ զանազան երկիրներէ 
ժամանած մասնագէտներու: Ի դէպ, լիբանանա-
հայութիւնը կեդրոնական եւ զանազան ձեռնարկ-
ներով նշեց առաջին հանրապետութեան հռչակման 
հարիւրամեակը:

Լիբանան այցելած բոլոր հայ պատասխանա-
տուները շեշտեցին, որ երկու երկիրներուն միջեւ 
կայ չգործարկուած մեծ ներուժ, մանաւանդ տնտե-
սական, տեղեկատուական արհեստագիտութեան 
եւ զբօսաշրջային ոլորտներուն մէջ:

• Նոր դեսպաններ

Տարեսկիզբին 
Երեւանի մէջ Լի-
բանանի դեսպան 
Մայա Տաղէր յանձ-
նեց իր հաւատար-
մագիրերը եւ տար-
ւան ընթացքին 
ու-նեցաւ բազմա-
թիւ տեսակցութիւն-
ներ հայ պատասխ-
անատուներու հետ: Ան նաեւ մասնակցեցաւ լիբանանցի 
եւ հայ գործարարներու միջեւ կազմակերպուած 
աշխատանքային նիստերուն: Տարեվերջին Վա-
հագն Աթաբեկեան նշանակուեցաւ Լիբանանի մէջ 
Հայաստանի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան, իսկ 
նախկին դեսպան Սամուէլ Մկրտչեան դիւանա-
գիտական պատուիրակութեան ղեկավարի պաշ-
տօնը ստանձնեց Լեհաստանի մէջ:
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Աշխարհը 2018ի
Զարգացումներուն Դիմաց

• Սուրիոյ վիճակը

Սուրիոյ մէջ 2018 տարին համեմատաբար նուազ 
վայրագ էր՝ բաղդատած նախորդ տարիներուն 
հետ: Սուրիական բանակը Իրանի, Ռուսիոյ եւ 
Հըզպալլայի օգնութեամբ Ղութայի՝ Դամասկոսի 
գիւղական շրջաններուն եւ երկրի հարաւային 
հատուածին մէջ կատարեց լայնածաւալ գործո-
ղութիւններ եւ իր տիրապետութիւնը հաստատեց 
նախապէս ընդդիմադիրներու տիրապետութեան 
տակ գտնուող տարածքին: Մասնաւորաբար կա-
րեւոր էր Ղութայի գործողութիւնը, որովհետեւ 
նշեալ շրջանը կը գտնուի մայրաքաղաքին մօտ եւ 
կը համարուէր ընդդիմութեան առաջին եւ գլխաւոր 
ամրոցներէն մէկը: Այնտեղ 8 Ապրիլին Տումայի մէջ 
տեղի ունեցած բախումներուն ընթացքին եղան 
քիմիական զէնքի գործածութեան եւ սարին նիւթէն 
70 զոհերու մասին ամբաստանութիւններ: Սուրիա 
եւ Ռուսիա պնդեցին, թէ այդ զրպարտութիւններուն 
նպատակն է միջազգային հարուած հրաւիրել 
Սուրիոյ դէմ: Անոնք նաեւ ընդդիմութիւնը եւ իսլա-
միստները ամբատանեցին քիմիական նիւթերով 
քանի մը յարձակում ծրագրելու եւ գործադրելու 
մէջ՝ ներառեալ Հալէպի տարածքին: Իսկ Տումայի 
միջադէպէն կարճ ժամանակ ետք՝ 14 Ապրիլին 
Միացեալ Նահանգներ, Ֆրանսա եւ Միացեալ 
Թագաւորութիւն հարուածեցին սուրիական բա-
նակի երեք դիրքեր Դամասկոսի եւ Հոմսի մէջ: 
Ղութայի յարձակումի աւարտին, համաձայնութիւն 
տեղի ունեցաւ զինեալ ընդդիմադիրները իրենց 
ընտանիքներուն հետ փոխադրելու Իտլիպ եւ 
Ժարապլուս: Նման կարգադութիւն տեղի ունեցաւ 

նաեւ հարաւի գիւղերուն եւ աւաններուն պարա-
գային: Զինեալ ընդդիմութեան հակակշիռին տակ 
մնաց հիւսիս արեւմտեան Իտլիպ գաւառը, որուն 
մէջ զինադադար յայտարարելու համաձայնութիւն 
գոյացաւ: ՄԱԿ զգուշացուց, որ Իտլիպի մէջ զին-
ւորական լայնածաւալ գործողութիւն մը կրնայ 
վերածուիլ աղէտի:

Արիւնալի գործողութիւն մը տեղի ունեցաւ 
հարաւային Սուէյտա քաղաքին մէջ, ուր Իսլամական 
պետութիւն կազմակերպութիւնը անձնասպանա-
կան գործողութիւններով սպաննեց տասնեակներով 
անձեր, ինչպէս նաեւ առեւանգեց բազմաթիւ կի-
ներ: Անոնց մէկ մասը աւելի ուշ ազատեցաւ:

Թուրքիա աշխուժօրէն մասնակցեցաւ սուրիա-
կան մարտերուն՝ «քրտական վտանգը չէզոքա-
ցընելու» պատրուակով: 20 Յունուարին թրքական 
բանակը «Ձթենիի ճիւղ» լայնածաւալ յարձակումով 
մը գրաւեց Աֆրինը: Թուրքերուն օժանդակեցին 
բազմաթիւ սուրիացի զինեալներ: Աֆրինի գործո-
ղութենէն ետք քիւրտերը քաշուեցան Մանպիժ 
շրջանէն, ուր գործադրութեան դրուեցաւ թուրք-
ամերիկեան պայմանաւորուածութիւն՝ միասնաբար 
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տնօրինելու քաղաքը: Նախագահ Ռեճեպ Թայիփ 
Էրտողան նաեւ սպառնաց նմանօրինակ յարձա-
կումներ իրագործել Սուրիոյ արեւելեան հատուա-
ծին՝ Գամիշլիի շրջանին մէջ:

Իսրայէլ քանի մը առիթներով միջամտեց սուր-
իական հակամարտութեան եւ հարուածեց սուր-
իական բանակի, իրանեան ուժերու եւ Հըզպալլայի 
զինամթերանոցներ, զէնքերու փոխադրումներ եւ 
զինուորական դիրքեր: Հարուածներ եղան ինչպէս 
Սուրիոյ հարաւային հատուածին, այնպէս ալ Դա-
մասկոս, Համա եւ Լաթաքիա գաւառներուն մէջ: 
Սուրիական հակաօդային պաշտպանութիւնը յա-
ճախ դէմ դրաւ իսրայէլեան ռազմական օդանաւե-
րուն եւ հրթիռներուն՝ վար առնելով F-16 տիպի 
օդանաւ մը, որ ջախջախուեցաւ Կալիլիոյ վրայ: 
Կոլանի ճակատը քանի մը անգամ ականատես 
դարձաւ իսրայէլեան բնակավայրերուն ուղղու-
թեամբ հրթիռարձակումներու, որոնց Իսրայէլ 
պատասխանեց հրետանիի ու օդային հարուած-
ներով:

Կացութիւնը որոշ փոփոխութիւններ կրեց, երբ 
սուրիական հակաօդային պաշտպանութիւնը վար 
առաւ ռուսական Իլ-20 ռազմական դիտարկումի 
օդանաւ մը, որուն մէջ մահացան 15 զինուորներ: 
Ռուսերն ու սուրիացիները միջադէպի պատասխա-
նատուն համարեցին Իսրայէլը, որուն ռազմական 
օդանաւերը կը գտնուէին նոյն շրջանին մէջ: 
Ռուսիա իսկոյն Սուրիոյ մէջ տեղակայեց արդիական 

S-400 տիպի համակարգեր եւ որոշեց օդային 
տարածքը փակել իր աշխուժութեան շրջաններուն 
մէջ: Իսրայէլ միւս կողմէ զգուշացուց, թէ ինչ որ ալ 
ըլլայ պարագան, պիտի շարունակէ խոչընդոտել 
զէնքերու փոխադրումները: Իսրայէլ սկսաւ լիբա-
նանեան օդային տարածքը գործածել Սուրիոյ դէմ 
հրթիռներ արձակելու համար:

  Ռուսական ուժերը նաեւ բազմաթիւ առիթներով 
դէմ դրին Հմէյմիմ խարիսխին ուղղութեամբ անօ-
դաչու թռչող սարքերով յարձակումներու փորձերու: 
Նոյն խարիսխին մէջ թեքնիք խանգարումի հետե-
ւանքով ջախջախուեցաւ An-26 տիպի զինուորական 
փոխադրատար օդանաւ մը: Մահացան 39 անձեր: 
Ռուսիա, Իրան եւ Սուրիա ամերիկեան ուժերէն 
պահանջեցին հեռանալ սուրիական հողերէն, իսկ 
նախագահ Տոնալտ Թրամփ հաստաստեց, որ 
իրենք այնտեղ պիտի մնան մինչեւ ահաբեկչութեան 
ամբողջական կործանումը: Ամերիկացիները 
զէնքով օգնեցին իրենց հովանաւորութիւնը վայելող 
Սուրիոյ ժողովրդավարական ուժեր կազմակեր-
պութեան զինեալներուն՝ պայքարելու Իսլամական 
պետութիւն կազմակերպութեան դէմ, Սուրիոյ 
արեւելեան շրջաններուն մէջ:

Քաղաքական առումով, Ասթանայի եւ Ժընեւի 
քննարկումներու շարունակման զուգահեռ, Անգա-
րայի մէջ տեղի ունեցաւ Ռուսիոյ, Թուրքիոյ եւ Իրա-
նի նախագահներուն գագաթնաժողովը՝ արծար-
ծելու համար Սուրոյ հակամարտութեան վերջ 
տալու եւ խաղաղութիւն հաստատելու միջոցներ: 
Նախագահները նաեւ տեսակցեցան Թեհրանի 
մէջ եւ շեշտեցին ահաբեկչութիւնը տապալելու, 
գաղթականներու տունդարձը ապահովելու կարե-
ւորութիւնը: Գաղթականներու վերադարձին հա-
մար ռուսական պաշտպանութեան նախարարու-
թիւնը հիմնեց յատուկ կեդրոն՝ օժանդակութիւններ 
տրամադրելու համար վերադարձողներուն: Այս 
առումով գործակցութիւն հաստատուեցաւ Լիբա-
նանի, Յորդանանի, Իրաքի եւ Թուրքիոյ հետ: Ըստ 
ռուսերուն՝ 2015-ի ռուսական միջամտութենէն ետք 
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վերադարձած են 1,2 միլիոն սուրիացիներ: Սուրիոյ 
սահմանադրութիւնը մշակող յանձնաժողով կազ-
մելու համար Ասթանայի մէջ տեղի ունեցած բա-
նակցութիւնները գործնական արդիւնքներ ցարդ 
չեն ունեցած:

• Պաղեստինեան հարց

 Երուսաղէմը Իսրայէլի մայրաքաղաք ճանչնալու 
ամերիկեան եւ այլ երկիրներու որոշումէն ետք, 
Միացեալ Նահանգներ իր դեսպանատունը պաշ-
տօնապէս Թել Աւիւէն փոխադրեց Երուսաղէմ: 
Նոյն օրը, Կազայի սահմաններուն վրայ տասնեակ 
հազարաւոր պաղեստինցիներ Երուսաղէմին զօ-
րակցող ցոյցեր կազմակերպեցին: Իսրայէլեան 
բանակը կրակ բացաւ եւ սպաննեց աւելի քան 50 
պաղեստինցիներ, վիրաւորեց հազար ուրիշներ: 

«Վերադարձի արշաւը» կրկնուեցաւ քանի մը առիթ-
ներով: Յուլիսին վերջապէս ազատ արձակուեցաւ 
պաղեստինցի պարմանուհի Ահըտ Թամիմին, 
իսրայէլցի զինուոր մը ապտակելու յանցանքով 8 
ամիս բանտարկուելէ ետք: Նոյեմբերին հրթիռային 
ծանր փոխանակումներ տեղի ունեցան Կազայի եւ 
Իսրայէլի միջեւ: Պաղեստինցիները յաջողեցան 
կարճ ժամանակի մէջ աւելի քան 200 հրթիռ 

արձակել: Եգիպտական միջնորդութեամբ տեղի 
ունեցաւ զինադադար, որու լոյսին տակ իր պաշ-
տօնէն հրաժարեցաւ Իսրայէլի պաշտպանութեան 
նախարար Աւիկտոր Լիպըրմանը՝ պահանջելով 
պատերազմ: Դեկտեմբերին պաղեստինցի մը 
Ռամալլայի մօտ իրագործեց գործողութիւն՝ սպան-
նելով երեք իսրայէլցի զինուորներ:

• Հիւլէական համաձայնութեան չեղար-
կում

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տոնալտ 
Թրամփ չեղեալ համարեց Իրանի հետ կնքուած 
հիւլէական համաձայնագիրը, զայն համարեց 
Պարաք Օպամայի լուրջ սխալը եւ վերստին պատ-
ժամիջոցներ սահմանեց Թեհրանի դէմ՝ խոստա-
նալով զերոյի հասցնել Իրանին քարիւղի արտա-
ծումներու քանակը: Եւրոպան յանձնառութիւն 
յայտնեց համաձայնութեան եւ քննադատեց ամե-
րիկեան քայլը, իսկ Իրան որոշեց շարունակել հա-
մաձայնագրի գործադրութիւնը, պայմանաւ որ 
եւրոպացիները չփոխեն իրենց դիրքորոշումը: 
Իսրայէլ Թեհրանը ամբաստանեց իր հիւլէական 
կարողութիւնները պահելու եւ համաձայնութիւնը 
չգործադրելու մէջ:

Իրանի յեղափոխական պահակագունդի առնուազն 
30 անդամներ եւ քաղաքայիններ սպաննուեցան, 
երբ 22 Սեպտեմբերին ահաբեկչական գործողու-
թիւն մը թիրախ դարձուց զինուորական շքերթը 
Իրանի հարաւարեւմտեան Ահուազ քաղաքին մէջ: 
4 ծպտուած զինեալներ մօտեցան շքերթին եւ կրակ 
բացին զինուորներուն վրայ:

Նոյնպէս Իրանի մէջ, անցնող տարուան Յուն-
ւարին տեղի ունեցան ցոյցեր՝ բողոքելու համար 
ընդդէմ տնտեսական ծանր կացութեան: Ցոյցերը 
կրկնուեցան նաեւ ամրան, Իրանի դէմ պատժա-
միջոցներու սահմանումէն ետք:
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• Ծոցի տագնապ եւ Եմէն

Ծոցի արաբական երկիրներուն եւ Քաթարի 
միջեւ տագնապը չլուծուեցաւ, թէեւ տարեվերջին 
եղան մերձեցումի նախնական փորձեր: Պահրէյն, 
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ եւ Սէուտա-
կան Արաբիա Քաթարը կ'ամբաստանեն իրենց 
ներքին հարցերուն միջամտելու եւ Իրանին մօտե-
նալու մէջ: Տոհա կը մերժէ ամբաստանութիւնները: 
Ծոցի երկիրները նոյնիսկ յայտարարեցին, թէ 
Քաթարի ռազմական օդանաւերը խոչընդոտած են 
իրենց քաղաքացիական թռիչքները:

Երկար պատերազմէ ետք, Եմէնի հակամարտող 
ուժերը բանակցութեան նստան Շուէտի մէջ եւ 
որոշեցին զինադադար յայտարարել Հուտայտա 
քաղաքին մէջ որպէս հակամարտութեան լուծման 
նախնական քայլ: Որոշուեցաւ նաեւ գերիներ փո-
խանակել եւ ապահովել վիրաւորներուն բուժումը: 
Հուսիներուն դէմ արաբական դաշինքի յարձակում-
ները արժանացան միջազգային քննադատութեան, 
մանաւանդ երբ այդ յարձակումներուն հետեւանքով 
մահացան բազմաթիւ քաղաքայիններ: Եմէնի եւ 
Ծոցի տագնապները աւելի սրեցին սէուտական-
իրանեան յարաբերութիւնները: Զոյգ երկիրներու 

պատասխանատուները փոխանակեցին ամբաս-
տանութիւնները ահաբեկչութեան զօրակցելու եւ 
ներքին խնդիրներու միջամտելու կապակցութեամբ: 
Ռիատ նաեւ աշխարհին կոչ ուղղեց չմեղմացնելու 
Իրանի վրայ բանեցուած ճնշումը՝ պնդելով, որ 
Թեհրան զէնք կը տրամադրէ Հուսիներուն: Անսա-
րալլա կազմակերպութիւնը միւս կողմէ շարու-
նաբար հրթիռներ արձակեց սէուտական հողերուն՝ 
ներառեալ մայրաքաղաք Ռիատի ուղղութեամբ:

• Փայլան դարձեալ երեսփոխան

Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցան նախագահական 
ու երեսփոխանական կանխահաս ընտրութիւններ, 
որոնց յաղթեցին Ռեճեպ Թայիփ Էրտողանը եւ 
անոր գլխաւորած Արդարութիւն եւ բարգաւաճում 
կուսակցութիւնը: Ընտրութիւններուն վերստին 
յաղթեց հայազգի երեսփոխան Կարօ Փայլանը: Ան 
Թուրքիոյ խորհդարանին ներկայացուց Հայոց 
ցեղասպանութեան փաստը ճանչնալու մասին 
բանաձեւ մը:

• Ժամալ Խաշոկճիի սպանութիւն

Հոկտեմբերի սկիզբին Պոլսոյ Սէուտական 
Արաբիոյ հիւպատոսարանին մէջ սպաննուեցաւ 
սէուտցի լրագրող Ժամալ Խաշոկճի՝ ծանօթ Ռիա-
տի վարչակարգին դէմ իր սուր քննադատութիւն-
ներով: Ան հիւպատոսարան այցելած էր ստանալու 
համար փաստաթուղթ մը եւ դուրս չէր եկած: 
Սէուտական կողմը սկիզբը հերքեց, թէ Խաշոկճի 
սպաննուած է, ապա ճնշումի տակ խոստովանեցաւ, 
որ սպանութիւնը կատարած է 18 անձերէ բաղ-
կացած խմբակ մը, որ յատուկ այս նպատակով 
ուղղուած էր Պոլիս: Խաշոկճիի մարմինը տակաւին 
չէ գտնուած, ոչ ալ բացայայտուած է սպանութիւնը 
հրահանգողին ինքնութիւնը: Թրքական կողմը կը 
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պնդէ, թէ ունի ձայնագրութիւններ եւ յստակ գիտէ, 
թէ ով է յանցագործը: Միջազգային մակարդակի 
վրայ մատնանշում կը կատարուի գահաժառանգ 
իշխան Մոհամմատ պըն Սըլմանի ուղղութեամբ, 
սակայն իշխանը կը պնդէ, թէ տեղեակ չէր ու կը 
խոստանայ պատժել յանցագործները: Միացեալ 
Նահագներու նախագահը բացայայտօրէն նշեց, 
որ իրենք չեն կրնար հրաժարիլ իրենց կարեւոր 
դաշնակից Սէուտական Արաբիայէն՝ միաժամանակ 
յիշեցնելով, թէ թագաւորը առանց ամերիկեան 
օգնութեան կրնայ երկու շաբաթ չդիմանալ գահին 
վրայ: Թրամփ սէուտական կողմէն պահանջեց 
քարիւղի գիներու նուազում:

Դարձեալ Սէուտական Արաբիոյ մէջ Յունուարին 
ազատ արձակուեցաւ իշխան Ուալիտ Պըն Թալալը, 
որ երեք ամիս հարցաքննութեան համար արգելա-
փակուած էր Ռից-Գարլթոն պանդոկին մէջ: 
Սէուտական բարեկարգումներու ծիրին մէջ, 2018-
ին կիներ իրաւունք ստացան ինքնաշարժ վարելու, 
իսկ սինեմայի սրահները իրենց պաստառներուն 
վրայ ֆիլմեր ցուցադրեցին 1983-էն ի վեր առաջին 
անգամ ըլլալով:

• Սքրիփալի թունաւորում

Մէկ կողմէն Ռուսիոյ, միւս կողմէ Միացեալ 
Թագաւորութեան եւ անոր դաշնակիցներուն միջեւ 
լարուածութիւնը սրեցաւ Մարտին, երբ նախկին 
ռուս երկակի գործակալ Սերկէյ Սքրիփալ եւ իր 
աղջիկը թունաւորուեցան Սալիսպըռի շրջանին 
մէջ: Բրիտանական հետաքննութեան համաձայն՝ 
յարձակումին պատասխանատուն Քրեմլինն էր: 
Միջադէպը դուռ բացաւ փոխադարձ պատժամի-
ջոցներու սահմանումի եւ աւելի քան 20 պետու-
թիւններէ ռուս դիւանագէտներու հաւաքական 
վտարումի: Սալիսպըռիի միջադէպէն քանի մը օր 

ետք, Վլատիմիր Փութին վերընտրուեցաւ Ռուսիոյ 
նախագահի պաշտօնին:

Այլ գիծի վրայ, տարեվերջին քանի մը օրով 
կացութիւնը լարուեցաւ Ուքրանիոյ մէջ, ռուսերուն 
կողմէ ուքրանական երեք նաւակներու գրաւումէն 
ետք: Իսկոյն բախումներ տեղի ունեցան ուքրանա-
կան բանակին եւ ռուսական զօրակցութիւնը 
վայելող Տոնպաս շրջանի ուժերուն միջեւ:

• Քորէաներու մերձեցում

Հիւսիսային եւ Հարաւային Քորէաները քայլ մը 
առաջ առին խաղաղութեան յանգելու երկար 
ճամբուն վրայ: Դրական զարգացումներ սկսան 
նկատուիլ տարեսկիզբէն, երբ Հիւսիսային Քորէա 
վերահաստատեց երկու տարի առաջ իր հարաւային 
հարեւանին հետ խզուած հաղորդակցութեանց 
խողովակները: 28 Մարտին Հիւսիսային Քորէայի 
նախագահ Քիմ Ճոնկ Ուն 2011-ին նախագահ 
դառնալէ ետք առաջին անգամ ըլլալով երկրէն 
դուրս եկաւ ու տեսակցեցաւ Չինաստանի նախա-
գահին հետ: Իսկ 27 Ապրիլին Ուն հետիոտն հատեց 
քորէաներուն միջեւ ապազինուած գօտին եւ 
տեսակցեցաւ Հարաւային Քորէայի նախագահին 
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հետ: Քիմ հանդիպումներուն ընթացքին խոստա-
ցաւ ձերբազատիլ հիւլէական զէնքերէն՝ երաշ-
խիքներու դիմաց: 24 Մայիսին օտարազգի լրագ-
րողներ հաղորդեցին, թէ Հիւսիսային Քորէայի 
հիւլէական փորձարկումի կեդրոններէն մէկուն մէջ 
գործանուած են փապուղիներ:

Դիւանագիտական աշխուժութիւնը արդիւնա-
ւորուեցաւ Քիմի եւ Տոնալտ Թրամփի միջեւ պատ-
մական առաջին տեսակցութեամբ, որ տեղի 
ունեցաւ 12 Յունիսին Սինկափուրի մէջ: Նախա-
գահներուն ստորագրած հռչակագրին մէջ նշուե-
ցաւ, որ քորէական թերակղզին պէտք է դատարկ 
ըլլայ հիւլէական զէնքերէն:

• Ահաբեկչական արարքներ

23 Ապրիլին, 25 տարեկան Ալեք Մինասեան իր 
ինքնաշարժը վարեց Թորոնթոյի կեդրոնական 
հատուածին մէջ գտնուող մարդոց վրայ՝ սպաննելով 
10 անձեր: Ան ձերբակալուեցաւ: Եգիպտոսի մէջ 
առնուազն 7 անձեր զոհուեցան Մընիա գաւառի 
ղոպտի կրօնական սրբատեղիներէն մէկուն մօտ, 
հանրակառքի մը վրայ կատարուած յարձակումին 
պատճառով: Տարուան մեծագոյն անձնասպա-
նական գործողութիւնները եւ ահաբեկչական 
հրաձգութիւնները տեղի ունեցան Փաքիստանի, 
Նիճերիոյ եւ Աֆղանիստանի մէջ՝ միասնաբար 
պատճառելով շուրջ 400 զոհ:

• Հաւաքական սպանութիւններ

Վարժարաններու մէջ հրաձգութիւնն ու հաւա-
քական սպանութիւնները անցնող տարիներուն 
դարձած են ամերիկեան լրահոսի անբաժան մաս-
նիկը: 14 Փետրուարին Ֆլորիտայի երկրորդական 
վարժարաններէն մէկուն մէջ տեղի ունեցած հրաձ-
գութիւնը պատճառեց 17 զոհ՝ մեծ մասամբ աշա-
կերտներ: Ամերիկեան Փիցպըրկ քաղաքի սինա-
կոկներէն մէկուն առջեւ տեղի ունեցած հրաձգութեան 
հետեւանքով սպաննուեցան 11 անձեր:

• Տուրքերու պատերազմ

2018 թուականը յատկանշուեցաւ տուրքերու 
պատերազմով, մանաւանդ ամերիկեան նախա-
ձեռնութեամբ: Տոնալտ Թրամփի վարչակազմը 
տուրքեր սահմանեց եւրոպական, գանատական, 
մեքսիքական չինական եւ թրքական արտադրու-
թիւններուն դէմ: Մասնաւորաբար ծանր էր հե-
տեւանքը Թուրքիոյ մէջ, ուր լիրան կրեց մեծ անկում: 
Թուրքիա տեղի ունեցածը համարեց առեւտրային 
պատերազմի յայտարարութիւն եւ զգուշացուց, թէ 
Ուաշինկթըն պիտի կորսնցնէ իր դաշնակից 
Անգարան: Թուրքիա նաեւ ազատ արձակեց ամե-
րիկացի պատուելի Անտրիւ Պրանսընը՝ շարունա-
կելով պահանջել Ֆեթհիւլլա Կիւլէնի արտայանձ-
նումը: Տուրքերու հարցը եւ միջազգային այլ 
թղթածրարներ քննարկուեցան Ռուսիոյ եւ Միաց-
եալ Նահանգներու նախագահներու Ֆինլանտայի 
մէջ տեղի ունեցած հանդիպումին ընթացքին:

• Դեղին բաճկոնաւորներ

Ֆրանսան անցնող ամսուան ընթացքին ակա-
նատես կը դառնայ 1968-էն ի վեր քաղաքացիական 
ծանրագոյն անհնազանդութեան շարժումներուն: 
Բողոքելով վառելանիւթի վրայ նոր տուրքերու 
սահմանումին դէմ՝ հազարաւոր քաղաքայիններ 
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դեղին բաճկոններով քանի մը շաբաթ շարունակ 
ողողեցին Փարիզի եւ այլ քաղաքներու պողոտա-
ները: Տեղի ունեցան բախումներ եւ ձերբակա-
լութիւններ, ինկան վիրաւորներ: Ցուցարարները 
աւելի ուշ նաեւ պահանջեցին նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնի հրաժարականը եւ Եւրոմիութենէն 
անջատում:

• Հերոսներ քարայրին մէջ

10 Յուլիսին Թայլանտի բանակի յատուկ ուժե-
րը, միջազգային փրկարարներու օգնութեամբ յա-
ջողեցան ողողած քարայրէ մը դուրս բերել 12 
պատանի ֆուլթպոլիստներ եւ անոնց մարզիչը: 
Խումբը 17 օր արգելափակուած էր քարայրին մէջ 
տեղատարափ անձրեւին պատճառով բարձրացած 
ջուրին հետեւանքով: Պատանիները փրկելու գոր-
ծողութեան հետեւեցան միլիոնաւոր անձեր աշխարհի 
զանազան շրջաններէն: Դժուար առաքելութեան 
ընթացքին զոհուեցաւ թայլանտցի զինւոր մը:
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Տարուան Կարեւոր Դէպքերն ու 
Մեծանուն Կորուստները

Համադրեց՝ ԱՆՆԱ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

2018 թուականը նախորդ տարիներուն նման բոլորեց  կարեւոր եւ անկարեւոր բազմաթիւ 
դէպքերու եւ իրադարձութիւններու շարան, որոնցմէ մաս մը նախորդ տարիներէն սպասելի էին, 
մաս մըն ալ անսպասելի ու շռնդալից մուտք ունեցան՝ հետք ձգելով ժամանակագրութեան մէջ: 
Եղան ձեռքբերումներ եւ ձախողումներ, միջազգային իրադարձութիւններ, պատմական դէպքեր, 
մշակութային կարեւորութեան իրադարձութիւններ, անդառնալի կորուստներ, մեծագոյն յաղթա-
նակներ, նշանաւոր մարդոց եւ դէպքերու տարելիցներ:

2018-ին իրենց 100-ամեակը բոլորեցին՝   

• Առաջին աշխարհամարտի աւարտը:

Եւրոպայի մէջ ծագած համաշխարհային պա-
տերազմ, որ սկսաւ 28 Յուլիս 1914 -ին եւ տեւեց 
մինչեւ 11 Նոյեմբեր 1918։ Պատերազմին կը 
մասնակցէր աւելի քան 70 միլիոն զինուորական: 
Զոհուեցաւ մօտ 9 միլիոն զինուորական եւ աւելի 
քան 7 միլիոն խաղաղ բնակիչ (ներառեալ՝ ցեղաս-
պանութիւններու զոհերը): Սա մարդկութեան պատ-
մութեան մէջ ամենաարիւնալի պատերազմներէն 
մէկն էր, որ բազմաթիւ քաղաքական փոփոխու-
թիւններ եւ յեղափոխութիւններ բերաւ: 11 Նոյեմբեր 
1918-ին հաշտութիւն կնքուեցաւ պատերազմող 
կողմերուն միջեւ։ 11 Նոյեմբեր 2018-ին Փարիզի 
մէջ նշուեցաւ աշխարհամարտի աւարտի 100- 
ամեակը, որուն կը մասնակցէր աւելի քան 70 
համաշխարհային առաջնորդ, այդ կարգին՝ Կով-
կասի երկիրներէն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետի պաշտօնակա-
տար Նիկոլ Փաշինեանը տիկնոջ հետ: Այդ օրը 
յիշատակի միջոցառումներ տեղի ունեցան նաեւ 
Մեծն Բրիտանիոյ, ԱՄՆ-ի, Նիւ Զելանտայի, Աւըս-
տըրալիոյ, Հնդկաստանի եւ այլ երկիրներու մէջ, 
որոնց զինուորները զոհուած են Առաջին աշխար-
համարտի ժամանակ։

• Հայաստանի Ա. հանրապետութիւնը: 

Ստեղծուեցաւ 28 Մայիս 1918-ին մայիսեան հե-
րոսամարտերէն՝ Սարդարապատէն, Բաշ-Ապարա-
նէն եւ Ղարաքիլիսայէն ետք եւ շարունակուեցաւ 
մինչեւ 2 Դեկտեմբեր 1920, երբ Հայաստանի 

Հանրապետութեան դէմ ռուս–թրքական համատեղ 
յարձակումին հետեւանքով Հայաստանի հանրա-
պետութեան արեւմտեան եւ հարաւ–արեւմտեան 
գաւառները, այդ կարգին՝ Կարսը, Արտահանը, 
Կաղզվանը, Սուրմալու–Իկտիրը սրբազան Արա-
րատ լեռով անցան քեմալական Թուրքիոյ, իսկ 
արեւելեան գաւառները խորհրդայնացան ու բաժ-
նըւեցան մի քանի մասի՝ Հայաստանի խորհրդային 
սոցիալիստական հանրապետութիւն, Նախիջե-
ւանի երկրամաս, Արցախ, Գարդման–Գանձակ՝ 
Ազրպէյճանական խորհրդային սոցիալիստական 
հանրապետութեան կազմին մէջ եւ այլն։ Չնայած 
կարճ կեանքին՝ Ա. հանրապետութեան դերը 
անգնահատելի է պետականութիւնը վերագտնելու 
գործին մէջ:

• Նելսոն Մանտելայի Տարի:

Յայտնի է ոչ միայն որպէս Հարաւափրիկեան 
Հանրապետութեան առաջին սեւամորթ նախա-
գահ, այլ նաեւ մարդու իրաւունքներու պաշտպա-
նութեան ամենայայտնի աքթիվիստներէն մէկը: Իր 
կեանքը լեցուն էր դժուարութիւններով եւ կորուստ-
ներով: Այդուհանդերձ, ան չընկրկեցաւ եւ կրցաւ 
պայքարիլ իր համոզումներուն համար:
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Յայտնի էր նաեւ Մատիպա անունով (քոսա 
ժողովուրդի տոհմական անուններէն մէկն էր)։ 
Հանրապետութեան ամենատարեց եւ երկարակ-
եաց նախագահն էր. ապրած է 95 տարի 
(նախագահութեան սկիզբը 76 տարեկան էր, իսկ 
աւարտին՝ 81)։ Ռոլիհլահլա Մանտելան առաջինն 
էր ընտանիքին մէջ, որ դպրոց գնաց։ Այդտեղ ալ 
ուսուցչուհին իրեն անգլիական անուն տուաւ՝ 
«Նելսոն»: Այդ ժամանակ ատիկա աւանդոյթ էր 
ափրիկեցիներուն մօտ: Մանտելան աւելի քան 50 
պատուաւոր կոչումներ ունի` աւելի, քան ոեւէ մէկը 
այս աշխարհին վրայ: Հարաւափրիկեան Հանրա-
պետութեան առաջին սեւամորթ նախագահը 1993 
թուականին արժանացած է նաեւ Նոպելեան 
խաղաղութեան մրցանակի: Մանտելան 27 տարի 
անցուցած է բանտը՝ սեւամորթներու իրաւունքներու 
աշխոյժ պաշտպանութեան համար: Իրեն այդ 
ընթացքին մի քանի անգամ առաջարկած են յա-
տուկ պայմաններով ազատ արձակել, բայց ան 
ամէն անգամ մերժած է: Մինչեւ 2008 թուականը 
Մանտելան ԱՄՆ-ի մէջ յատուկ վտանգ ներկա-
յացնող մարդոց ցուցակին մէջ էր: 2008 թուա-
կանին, երբ ան 89 տարեկան էր, իր անունը 
վերջապէս կը ջնջեն այդ ցուցակէն: ՄԱԿ-ը 18 
Յուլիս 2009-ն՝ Մանտելայի ծննդեան օրը, հռչակած 
է Նելսոն Մանտելայի միջազգային օր, իսկ այս 
տարի ամբողջ տարին Հարաւափրիկեան Հանրա-
պետութեան մէջ յայտարարուած էր Մանտելայի 
տարի, որուն ընթացքին բազմաթիւ միջոցառումներ 
տեղի ունեցան:

 
• Ալեքսանտր Սոլժենիցինը:

Ռուս արձակագիր, հրապարակախօս, հասա-
րակական գործիչ, Նոպելեան մրցանակի դափ-
նեկիր: Լենինին «Վովկա» եւ Ստալինին «Պախան» 
կոչելու համար կը ձերբակալուի 1945-ին եւ 

կ'աքսորուի 8 տարի: Աքսորավայրին մէջ աշխոյժ 
մասնակցութիւն կ'ունենայ աքսորեալներու խռո-
վութիւններուն: 1970-ին կ'արժանանայ Նոպելեան 

գրականութեան մրցանակի։ 1973-ին Փարիզի մէջ 
լոյս կը տեսնէ իր «Գուլագ արշիբելակ» գիրքը, ուր 
կը նկարագրուի աքսորավայրերու կղզիախումբը, 
այնտեղ տիրող մարդկային ճակատագիրներու 
կեղեքումն ու խեղումը: Գիրքը կը տպագրուի 
Եւրոպայի մէջ՝   համաշխարհային ճանաչում բերե-
լով հեղինակին:

• Լէոնարտ Պերսթայնը:

Ամերիկացի դաշնակահար, երաժշտահան եւ 
նուագապետ: Ան բազմաթիւ պալէներու, սիմֆոն-
իաներու հեղինակ է, ամերիկացի երաժշտահար-
ներէն շատերու ստեղծագործութիւններու առաջին 
կատարողը: Պերնսթայնը «BBC Music Magazine»-ի 
հարցախոյզի արդիւնքներով աշխարհի 20 ամե-
նայայտնի եւ նշանաւոր նուագապետներու 
20-ամեակին մէջ 2-րդ տեղը զբաղեցուցած է: Ան 
մեծ դեր ունի երաժշտութեան համաշխարհային 
ձայնադարանի կայացման գործին մէջ: Իր կա-
տարումով ձայնագրուած են Պեթհովենի, Պրուք-
ների եւ Մալլերի ստեղծագործութիւններու ամբող-
ջական շարքերը:
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• Ինկմար Պերկման:

Շուէտացի նշանաւոր բեմադրիչ, սցենարիստ, 
արտադրող, գրող, դերասան: Ճանչցուած է որպէս 
հեղինակային կինոյի մեծագոյն բեմադրիչներէն 
մէկը: «Օսքար»-ի եւ բազում այլ մրցանակներու 
դափնեկիր է: Իր ֆիլմերէն երեքը ստացած են 
«Օսքար» մրցանակը։ Գեղարուեստական ու 
վաւերագրական աւելի քան վաթսուն ֆիլմերու 
բեմադրիչ է: Պերկմանի լաւագոյն ու հանրայայտ 
ֆիլմը կը համարուի «Մօրու բացատը»: Պերկման 
ընդհանուր առմամբ 63 ֆիլմի բեմադրիչ է, 68 
ֆիլմի սցենարիստ, խաղացած է 13 ֆիլմի մէջ, 9 
ֆիլմի արտադրողն է։ Իր ստեղծագործութեան 
հիմնական թեմաներն են՝ կրօնի, աւանդական 
ընտանիքի, անհատականութեան ճգնաժամերը, 
մարդոց միջեւ իսկական յարաբերութիւններու 
որոնումները: Հիմնական շեշտը դնելով դէմքերու 
խոշոր յատակագիծի վրայ, որը կը փոխանցէ 
զգացումներու բարդ նրբերանգները` բեմադրիչը 
դերասաններուն միջոցով կ'արտայայտէ մարդու 
գոյապաշտական հանդիպումը իր ներսը եւ իր 
շուրջը եղած ճշմարտութեան հետ:

Որպէս կանոն՝ Պերկման ֆիլմեր կը նկարա-
հանէր սեփական սցենարներով՝ այդտեղ շօշափե-
լով փիլիսոփայական եւ բարոյական բազմաթիւ 
խնդիրներ։

Ի հարկէ անհնար է այստեղ անդրադառնալ 
անցնող տարուան բոլոր յոբելեարներուն եւ 
կարեւոր իրադարձութիւններուն, բայց փորձենք 
անոնցմէ նշել հետաքրքրականներէն մէկ քանին:

• 27 Յունուարէն 13 Փետրուար Վենետիկի մէջ 
կայացաւ «Վենետիկեան դիմակահանդէս»ի ամէ-
նամեայ փառատօնը: «Վենետիկի դիմակահան-

դէս»-ի վերաբերեալ առաջին յիշատակումները կը 
վերաբերին 1094 թուականին, չնայած անոր որ 
մինչեւ XIII-XIV դարերը դիմակներ չէին կրեր։ 1162 
թուականին պատրիարք Աքվիելայի յաղթանակին 
ի պատիւ՝ Սան Մարքօ հրապարակին մէջ սկսան 
ժողովրդական խրախճանքները։ Այդ օրէն սկսեալ, 
դիմակահանդէսը դարձաւ ամէնամեայ։

• 9-25 Փետրուար 
Փխենչանի մէջ (Քոր-
էայի Հանրապետութիւն) 
կայացան ձմեռնային 
ողիմպիական խաղե-
րը (15 մարզաձեւեր), 
որուն մասնակցեցաւ 
92 երկիր: Մետալներու քանակով առաջատար 
երկիրն էր Նորվեկիան (39 մետալ), այնուհետեւ 
Գերմանիան (31 մետալ) եւ Գանատան (29 մետալ): 

• 17 Մայիսին Ճինա Հասփելը դարձաւ Ամե-
րիկայի Միացեալ Նահանգներու Հետախուզու-
թիւններու կեդրոնական պիւրոյի   (CIA) առաջին կին 
ղեկավարը:

• Յունիսին կայացաւ ֆութպոլի աշխարհի 
առաջնութիւնը, ուր 2-րդ անգամ աշխարհի ախոյ-
եան դարձաւ Ֆրանսայի հաւաքականը:

* * * * * 

* * * * * 

* * * * * 

* * * * * 
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• Սէուտական Արաբիոյ մէջ պաշտօնապէս թոյլ-
ատրուեցաւ կանանց մեքենայ վարել եւ ունենալ 
վարորդական իրաւունք:

2018-ին կեանքէն հեռացան արուեստի եւ 
մշակոյթի, քաղաքականութեան, գիտութեան եւ 
այլ ոլորտներու համաշխարհային հսկաներ:

Ցաւօք, այլեւս չկան

• Սթիվըն Հոքինկ:

Անգլիացի բնագէտ-տեսաբան ու տիեզերաբան, 
Քեմպրիճի համալսարանի տեսական տիեզերաբա-
նութեան կեդրոնի հիմնադիր ու ղեկավար, գիտու-
թեան հանրայնացնող։ Հոքինկ ցմահ Պապական 
գիտութիւններու ակադեմիոյ անդամ էր, նախագա-
հի ազատութեան շքանշանակակիր, ինչը ԱՄՆ-ի 
մէջ քաղաքացիական անձանց համար կը հա-
մարուի բարձրագոյն պարգեւ։ 2002 թուականին 
«BBC»-ն հրապարակեց բոլոր ժամանակներու 100 
մեծագոյն բրիտանացիներու ցանկը, ուր Հոքինկը 
կը զբաղեցնէր 25-րդ տեղը։ Գիտնականը 1979-
2009 թուականներուն եղած է Քեմպրիճի համա-
լըսարանի թուաբանութեան դասախօս։ Մեծ 
յաջողութիւններու հասած է՝ շնորհիւ իր գիտա-
հանրամատչելի աշխատութիւններուն, ուր ան կը 
խօսի իր սեփական տեսութիւններուն եւ ընդհանուր 
առմամբ տիեզերաբանութեան մասին։ Սթիվըն 
Հոքինկի «Ժամանակի համառօտ պատմութիւն» 
գիրքը բիրտանական «The Sunday Times» հրա-
տարակութեան կողմէ կազմուած պեսթսելըրներու 
ցանկին մէջ եղած է մրցանշային 237 շաբաթ: 14 
Մարտին Սթիվըն Հոքինկ մահացաւ 76 տարեկան 
հասակին:

• Քոֆի Անանը:

Ղանացի դիւանագէտ, որ զբաղեցուցած է ՄԱԿի 
ընդհանուր քարտուղարի պաշտօնը 1 Յունուար 
1997-էն մինչեւ 31 Դեկտեմբեր 2006-ին ինկած 

ժամանակահատուածին։ Ան առաջին սեւամորթն 
էր այս պաշտօնին: 2001 թուականին արժանացած 
է Նոպելեան խաղաղութեան մրցանակի:

• Շառլ Ազնաւուր:

Ֆրանսահայ նշանա-
ւոր երգիչ, երգահան, 
բանաստեղծ, գրող, շար-
ժապատկերի դերասան 
եւ հասարակական գոր-
ծիչ, որ իր անփոխարի-
նելի տեղը ունի  համաշ-

խարհային երաժշտական աշխարհին մէջ, իսկ 
հայերու կեանքին մէջ իր դերը չափի միաւորներ 
չունի: Հայ ազգի զաւակը ամբողջ կեանքի ըն-
թացքին հայու անունը աշխարհով մէկ հնչեցուց՝ 
ստիպելով աշխարհը ճանչնալու զինքը՝ որպէս 
հայ: Այդուհանդերձ ան չէր մոռնար ծննդավայր 

Ֆրանսայի մասին՝ համարելով ինքզինք 100 տոկո-
սով հայ եւ 100 տոկոսով ֆրանսացի: Ան մինչեւ 
կեանքի վերջին վայրկեանը ապրեցաւ բեմի վրայ՝ 
94 տարեկան հասակին ըլլալով նոյնքան կեանքով 
լի, որքան երիտասարդ տարիներուն: Ցաւօք, 100 
տարի ապրելու  եւ հարիւրամեակը բեմին վրայ 
նշելու երազը մնաց անկատար:
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• Միայնակ Գայլ:

Արցախի ազատագրական պայքարի գլխաւոր 
մասնակիցներէն Արայիկ Խանտոյեան՝ ծանօթ 
Միայնակ Գայլ անունով մահացաւ Հոկտեմբեր 
9-ին: Ան 47 տարեկան էր: Խանտոյեան Կիւմրիի 
մէջ մահացաւ սրտի կաթուածի հետեւանքով: Ան 
անցնող տարիներուն մաս կազմած էր Սասնայ 
Ծռեր խմբակին եւ մասնակցած ոստիկանութեան 
կեդրոնի գրաւումին, որմէ ետք կալանաւորուեցաւ 
եւ բանտէն դուրս եկաւ այս տարուայ Օգոստոսին: 

• Արա Կիւլեր:

Պոլսահայ հռչակաւոր լուսանկարիչ Արա Կիւլեր 
իր մահկանացուն կնքեց Պոլսոյ մէջ Հոկտեմբեր 
17-ին: 1928-ին ծնած Կիւլեր ծանօթ էր որպէս 
«Պոլսոյ աչքը»: Ան երկար ասպարէզի ընթացքին 
ստացած է բազմաթիւ մրցանակներ, նաեւ պատիւը 
ունեցած է լուսանկարելու Չըրչիլը, Բիքասոն, 
Տալին եւ ուրիշներ:

• Եուրի Վարդանեան:

Ողիմպիական խաղերու հայազգի ախոյեան, 
Հայաստանի պատմութեան մեծագոյն ծանրորդ, 

Աշխարհի 7 անգամ ու Եւրոպայի 5 անգամ 
ախոյեան Եուրի Վարդանեան մահացաւ Նոյեմբեր 
1-ին: Ան 62 տարեկան էր: Վարդանեան անցնող 
տարիներուն նաեւ նախարարական պաշտօն 
վարած էր Հայաստանի մէջ:

• Աւիչի:

Բուն անունով Թիմ 
Պըրկլինկ, Սթոքհոլմի 
մէջ ծնած Աւիչին երա-
ժըշտասէր երիտասար-
դութեան մօտ ծանօթ 
էր իր պարային արագ 
երաժշտութիւներէով: 
Ան տակաւին մէկ տա-
րի առաջ Լիբանան 
ժամանեց եւ տուաւ հըս-
կայական համերգ մը: 

Աւիչի մահացաւ Մասքաթի մէջ՝ 28 տարեկանին 
անձնասպանութեամբ:

• Անթոնի Պուրտէն:

Այլ հռչակաւոր անձ մը որ կեանքը կորսնցուց իր 
իսկ ձեռքով: Ամերիկացի խոհարար եւ հեռատե-
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սիլային ծրագիրներու հեղինակ Պուրտէն անձնաս-
պան եղակ Ֆրանսայի արեւելեան հատուածին 
մէջ, ուր կը կատարէր նկարահանումներ CNN-ի 
վրայ ցուցադրուող «Parts Unknown» յայտագրին 
համար: Պուրտէն քանի մը ամիս առաջ հաղորդում 
մը նուիրած էր Հայաստանին:

• Ճորճ եւ Պարպարա Պուշեր:

2018-ին մահացան թէ աւագ Ճորճ Պուշը, թէ 
նախկին առաջին տիկին Պարպարա Պուշը: Վեր-
ջինս մահացաւ Ապրիլ 17-ին, 92 տարեկան հասա-
կին: Իսկ աւագ Պուշ մահացաւ Նոյեմբեր 30-ին: 
Աւագ Ճորճ Պուշ Միացեալ Նահանգներու 41-րդ 
նախագահն էր 1989-էն 1993 թուականներուն: 

• Արելա Ֆրանքլին:

Ամերիկացի soul երաժշտութեան թագուհին 
տէրն է Respect, Natural Woman եւ հռչակաւոր այլ 
երգերու: Ան քաղցկեղի հետեւանքով մահացա 
Օգոստոս 16-ին, 76 տարեկան հասակին: Ֆրան-
քլինի շուրջ 8 ժամ տեւած յուղարկաւորութեան 
ներկայ էին նախկին նախագահներ եւ արուեստա-
գէտներ:

• Ճոն Մքքէյն:

Ամերիկացի հռչակաւոր ծերակուտական, ռազ-
մական օդաչու, Վիէթնամի վեթերան եւ պատե-
րազմական գերի, ինչպէս նաեւ երկու անգամ 
նախագահական թեկնածու: Մքքէյն մահացաւ 
Օգոստոս 25-ին, 82 տարեկանին: Մքքէյն ծանօթ 
էր իր կոշտ դիրքորոշումներով եւ, մասնաւորաբար 
վերջին տարիներուն, սուրիական զինեալ ընդդի-
մութեան տրամադրած օժանդակութեամբ:

• Մոնսերաթ Քապալիէն:

Սպանացի օպերային երգչուհի, սոփրանօ: 
Աւելի յայտնի է իտալացի երաժշտահաններու 
(Ռոսսինի, Պելլինի, Տոնիցեթթի, Վերտի) «պել 
քանթօ» ոճի երաժշտութեան կատարող։ Կը 
համարուի 20-րդ դարու լաւագոյն սոփրանօներէն 
մէկը։ 1974 թուականին ճանչցուած է Միացեալ 
ազգերու կազմակերպութեան պատուաւոր դես-
պան, 1991 թուականին՝ խաղաղութեան դեսպան։ 
Ան նաեւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ԲԱՐԻ ԿԱՄՔԻ դեսպան է 
1994 թուականէն:7 Յունիս 2013-ին ՀՀ նախագահի 
հրամանագիրով պարգեւատրուած է պատուոյ 
շքանշանով: 4 Յունիս 2013-ին հայաստանեան 
հիւրախաղերու ծիրէն ներս ան այցելեց Արցախ: 
Ստեփանակերտի մէջ մեծն երգչուհին ընդունեց 
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Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեանը: Երգչու-
հին նաեւ այցելեց Գանձասար, ուր հանդիպում 
ունեցաւ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի 
հետ:

2018 թուականը տեղի ունեցած իրադարձու-
թիւնները կարելի է շարադրել անվերջ: Այս 

տարին ալ նախորդներուն նման բոլորեց իր 
ձեռքբերումներն ու ձախողումները՝ իր տեղը 
հետզհետէ զիջելով յաջորդ տարուան, ինչը յու-
սանք ու սպասենք, որ աւելի մեծ ձեռքբերումներու, 
աւելի պատմական արժէքաւոր իրադարձութիւն-
ներու, խաղաղութեան, ծաղկումի, բարգաւա-
ճումի, մեծերու ծնունդներուն, երկարակեացնե-
րուն, միտքի հսկաներու, արուեստ ու գիտութիւն 
կերտողներու, երկիր կառուցողներու, մոլորակը 
շէնցնողներու տարի կ'ըլլայ, ուր մարդկային 
արժէքները ամէն ինչէ վեր կը դասուին եւ 
գնահատանք կ'ունենան:

* * *
«Զարթօնք»-ի սիրելի ընթերցող, քու կեանքդ 

ալ թող եկող   տարին լեցուի խաղաղութեամբ, 
սիրով, համբերանքով եւ իրականացող երազ-
ներով՝ ետեւ ձգելով ամէն տեսակ կորուստ ու 
դառնութիւն, որ եղած է, եւ բերելով անսահման 
լաւատեսութիւն ու բարի, երջանիկ օրեր:



ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ 
¶Çï»ÉÇùÝ»ñ



146

Հայոց Նոր Տարուան՝ «Նաւասարդ»-ի Յիշատակումը
Մովսէս Խորենացիի

«Հայոց Պատմութիւն» Գիրքին Մէջ

Հայոց Արշակունի արքայ Տիգրան վերջինի մահէն 
ետք կը թագաւորէ իր որդին՝ Վաղարշը: Ան աւան կը 
շինէ Բասեն գաւառին մէջ, Մուրց եւ Երասխ գետերու 
խառնուրդին մօտ ու կը կոչէ Վաղարշաւան: Վաղարշը 
ամուր պարիսպով պատեց նաեւ Քասախ գետի մօտ 
վաճառաշատ քաղաքագիւղը, որը կոչեց Վաղար-
շապատ (ներկայիս Էջմիածին): Ան բարի անուն ձգեց։ 
Քաջաբար կռուելով հիւսիսային ազգերէն խազիր-
ներու դէմ՝ Վաղարշը զանոնք դուրս կը քշէ հայոց 
աշխարհէն, բայց կը մահանայ ճակատամարտին:

Թագաւորութեան կը հասնի իր Խոսրով որդին: 
Ան կ'առնէ իր հօր մահուան վրէժը եւ իբրեւ տէրութեան 
նշան արձան մը կը կանգնեցնէ յունարէն գիրով, 
որպէսզի յայտնի ըլլայ, թէ ինքը կը հնազանդի հռո-
մէացիներուն:

Խորենացին այս տեղեկութիւնը քաղած է Բ. դարու 
յոյն պատմագիրներու մատեաններէն: Խորենացին 
կը նշէ, որ Բ. դարու յոյն քրիստոնեայ քարոզիչ Բադա-
ժան Եդեսացին կու գայ «մեր կողմերը»: Ահա այդ 
բաժնի մէջբերումը ամբողջութեամբ.

«Ան մեր կողմերը եկաւ՝ յուսալով, որ կը յաջողի 
հետեւորդներ գտնել վայրենի հեթանոսներուն մէջ: 
Բայց երբ ընդունելութիւն չգտաւ, ան մտաւ Անի 
ամրոցը, կարդաց մեհենական պատմութիւնը, այդ 
կարգին՝ թագաւորներու գործերը. ան իր կողմէ աւել-
ցուց իր ժամանակի անցքերը, բոլորը փոխադրեց 
ասորերէնի, ապա յունարէնի: Իր մատեանին մէջ 
մեհենական պաշտամունքի վերաբերեալ կը պատմէ, 
թէ հայոց թագաւոր Տիգրան վերջինը պատուած է իր 
եղբօր՝ Մաժան քրմապետի գերեզմանը Բագաւանի 
Բագրեւանդ գաւառին մէջ՝ անոր վրայ բագին շինելով, 
որպէսզի այդտեղի զոհերէն վայելեն բոլոր անցորդ-
ները եւ հիւրեր ընդունուին գիշերելու համար: Յետոյ 
Վաղարշը այդտեղ ժողովրդական տօն սահմանեց 
Նոր տարուան սկիզբը, Նաւասարդի ամսագլուխին»:

*     *     *
Նաւասարդը ամրան վերջին ամիսն է, «ոսկէ 

աշնան» նախադուռը։ Նաւասարդի օրերուն կը հաս-
նին հայկական հողի ու ջուրի բարիքները՝ խաղողն ու 
տանձը, դեղձն ու ձմերուկը։

Տօնակատարութիւնը
Նաւասարդեան օրերը հայերը կը տօնէին առան-

ձին շուքով, որ կը համարուէր ամենահանդիսաւոր եւ 

ուրախալի տօնը:
Հայկական բոլոր ընտանիքներուն մէջ Նաւասար-

դը կը դիմաւորէին մեծ խրախճանքով։ Այդ օրը իւրա-
յատուկ կերակուրներ եւ ուտելիք կը պատրաստէին։ 
Ճոխ սեղան կը բանային եւ ընտանիքի բոլոր անդամ-
ները ուրախութեամբ կը դիմաւորէին Նաւասարդը։

Կար նաեւ տոպրակ կախելու սովորութիւնը։ Եր-
դիկներէն կը կախէին գոյնզգոյն գուլպաներ, այն 
ակնկալութեամբ, որ անոնց մէջ Նոր տարուան 
նուէրներ կը յայտնուին։

Նաւասարդեան օրերը կը կրէին փաստօրէն ազ-
գային–ժողովրդական բնոյթ։ Կ'իշխէին զուարճու-
թիւնը, տօնահանդէսները, երգն ու պարը։

Նաւասարդեան տօնի առթիւ հաւաքուած բազմու-
թիւնը իրեն հետ կը բերէր նաեւ տարուան պտուղներու 
առաջին բերքը։ Այդ ժամանակ կը կատարուէին 
մեծահանդէս արարողութիւններ, տեղի կ'ունենային 
ձիարշաւներ, եղջերուներու վազք եւ հազարաւոր 
աղաւնիներ կը թռցնէին։

«Ո՞վ կը տայ ինծի ծխանի ծուխը
Եւ առաւօտը նաւասարդեան,
Եղնիկներու վազելը եւ եղջերուներու վարգելը,
Մենք փող կը փչէինք եւ թմբուկ կը զարնէինք...
Ինչպէս օրէնքն էր թագաւորներու»։
Երբ չորրորդ դարու սկիզբը Գրիգոր Լուսաւորիչ 

Մեծ Հայքի մէջ տարածեց քրիստոնէութիւնը, 
հեթանոսական տօներէն շատերը փոխարինուեցան 
քրիստոնէականով։ Ինքնին հասկնալի է, որ չորրորդ 
դարուն քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան չէր 
կրնար վերացնել ժողովուրդին մէջ արմատացած ու 
դարերով սրբագործուած հեթանոսական շատ մը 
աւանդոյթներ: Ժողովրդական բազմաթիւ տօներ 
պահպանուեցան, անոնց որոշ չափով տրուեցաւ նոր 
բովանդակութիւն։

*     *     *
2019 թուականը բուն հայոց 4511 - 4512 թուականն է: 

Նաւասարդը կը տօնուի Օգոստոս 11-ին:
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Տօնածառի Պատմութիւնից
(Մասնակի յապաւումներով)

ԿԱՄՍԱՐ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(Աշխարհագիտական գիտութիւններու 
դոկտոր, ուսուցիչ) (1904 - 1976)

Այսօր առանց տօնածառի դժուար է պատկե-
րացնել Նոր տարին։ Այն զարդարում է մեր տներն 
ու մանկապարտէզները, դպրոցներն ու հրապա-
րակները, եւ դարձել է մանկական հանդէսների 
խորհրդանիշ։

Ծառի պաշտամունքը գոյութիւն է ունեցել շատ 
վաղ ժամանակներում, դեռ հեթանոսական շրջա-
նում։ Այն համարուել է բնութեան կենդանութեան 
եւ վերապրումի նուիրագործումն ու սրբագործումը։ 
Սակայն տարբեր ժողովրդների մօտ տարբեր 
ծառեր են օգտագործուել։ Ասենք, Հնդկաստանում 
պաշտել են թզենին, Հռոմում՝ կաղնին, Յունաստա-
նում՝ դափնին ու ձիթենին եւ այլն։ Յոյները դափնին 
ու ձիթենին համարել են իմաստութեան, խաղա-
ղութեան եւ փառքի խորհրդանիշ։ Օլիմպիական 
խաղերի ժամանակ յաղթողներին դափնու եւ ձի-
թենու պսակներ էին շնորհում։

Հայերի մօտ եւս եղել է անտառի եւ ծառի պաշ-
տամունքը։ Ծառերից յատկապէս սրբագործուել են 
սօսին ու բարդին։ Այսպիսով տօնածառի ծագումը 
կապւում է ծառի պաշտամունքի, ծառի զարդա-
րանքի հետ։ Ինչ վերաբերում է մերօրեայ տօնա-
ծառին, որի խորհրդանիշը եղեւնին է, ապա նրա 
մեծարումն անցեալում աւելի շատ տարածուած է 
եղել յատկապէս Հիւսիսային Եւրոպայում, հիմնա-

կանում գերմանացիների մօտ։ Նրանք եղեւնին 
դիտում էին որպէս ծառերի պահապան, անտառի, 
թռչունների եւ գազանների հովանաւորող։ 

Եղեւնու մեծարումը եւ Նոր տարին զարդարելու 
սովորութիւնը գերմանացիներից անցաւ Հոլանտա 
եւ Ռուսաստան։ Պետրոս Առաջինը յատուկ օրէնք 
հրապարակեց, ըստ որի սկսած 1700 թուականից 
Ռուսաստանում Նոր տարին նշել Յունուարի 1-ին, 
Սեպտեմբերի 1-ի փոխարէն։ Մտցուեց նաեւ տօ-
նածառի գործածութիւնը։ Եղեւնու արագ տարա-
ծումը պայմանաւորուած է նրանով, որ գրեթէ բոլոր 
ժողովուրդների տարեմուտի ամիսը դարձաւ Յուն-
ւարը եւ բարեխառն գօտու բոլոր սրբագործուած 
ծառերը, այդ թւում նաեւ հայոց սօսին ու բարդին, 
որոնք ձմրսնը տերեւաթափ են լինում, իրենց տեղը 
զիջեցին յաւերժ կանաչ եղեւնուն։ Քանի որ եղեւնին 
տաք երկրներում տարածուած չէ, դրա համար էլ 
նրան փոխարինում են այդ տեղերում աճող, նոյն-
պէս նուիրագործուած այլ ծառատեսակներ։ Ճափո-
նացիները բալենին են նախընտրում, վիեթնամ-
ցիները՝ բամբուկը։

Ժամանակի ընթացքում մոռացուեցին թէ՛ 
հայկական, թէ՛ օտար աւանդոյթները ծառի պաշ-
տամունքի մասին, բայց տօնածառը մնաց որպէս 
վերակենդանացած առասպել, աշխարհի երեխա-
ների մշտական ուրախութեան ուղեկից։
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Նոր Տարուան Գաղափարը Եւ Սկիզբը

Տարին ժամանակի սահմանն է, ինչը վերցուցած 
է բնութենէն։ Անիկա այն ժամանակաշրջանն է, 
որուն ընթացքին Երկիր մոլորակը կը կատարէ լրիւ 
պտոյտ մը արեգակին շուրջը։

Հակառակ անոր որ տարի հասկացութիւնը 
յառաջ եկած է Հին Եգիպտոսի մէջ, այն ալ այն 
ժամանակէն, երբ սկսաւ գոյութիւն ունենալ 
թուականութիւն, սակայն տարբեր ժողովուրդներ 
տարբեր ամիսներ համարած են տարուան առաջին 
ամիսը, եւ տարբեր եղած է իրենց Նոր տարին։

Այսպէս, օրինակ, հին պարսիկներու Նոր տա-
րին կը սկսէր գարնան օրահաւասարէն եւ կը 
կոչուէր «վարդի եւ գինիի օր»։ Հետագային՝ Նով-
րուզ, այսինքն՝ նոր օր, ինչը այսօր ալ կը նշեն մեծ 
շուքով։

Ռուսերը Նոր տարին կը նշէին Սեպտեմբեր 
1-ին, անգլիացիները՝ Մարտ 26-ին, իսկ Ֆրանսայի 
մէջ կը զուգադիպէր Զատկուան տօնին։ Հայերու 
մօտ տարուան առաջին ամիսը Օգոստոսն էր եւ կը 
կոչուէր Նաւասարդ։

Նման բազմազանութիւնը ժողովուրդներու տըն-
տեսական ու մշակութային յարաբերութիւններուն 
մէջ դժուարութիւններ կը յառաջացնէր։ Ուստի 16-
րդ դարու վերջերէն սկսեալ (1582), որոշուեցաւ 
Նոր տարուան սկիզբը համարել Յունուար 1-ը։ Այդ 
որոշումը որպէս հիմք ընդունուեցաւ մեր ներկայ 
օրացոյցին։ Տարեգրութեան մէջ ժամանակի ըն-
թացքին ստեղծուած էին երկու տոմարներ, որոնք 
կը հիմնուէին աստղաբաշխական հաշիւներու 
վրայ։ Անոնցմէ մէկը կը կոչուէր Հին կամ Յուլեան, 
միւսը՝ Նոր կամ Գրիգորեան։

Այսպիսով, Յունուար 1-ը Նոր տարուան սկիզբը 
համարելը բնաւ ալ պատմական իրադրութեան 
հետ չի կապուիր եւ ընդունուած է պայմանականօրէն։ 
Բայց ժամանակի ընթացքին աւանդոյթի ուժ 
ստացաւ։

Հակառակ անոր որ միջազգային մաշտաբով 
Յունուար 1-ը պաշտօնապէս ընդունուած է Նոր 
տարի, բայց Միջին եւ Մերձաւոր Արեւելքի շարք մը 
երկիրներու մէջ (Իրան, Աֆղանիստան, արաբական 
մի քանի երկիրներ) կը շարունակեն պահպանել 
իրենց աւանդական Նոր տարին։

* * *
Ամանորը կը կոչուի նաեւ Կաղանդ, որը յունա-

րէն լեզուէն է եւ կը նշանակէ «ամսագլուխի օր», 
«ամսագլուխ», «ամսամուտ»։

Ժամանակի ընթացքին Ամանոր, Կաղանդ եւ 
տարեմուտ հասկացութիւնները նոյն իմաստը ստա-
ցան։

Աքիթօ - Բաբելոն

Լէյտի Տէյ - Անգլիա

Նեմոնթէմի եւ Քուահուիթլեհուա 
- Ազթէք

Թլբատումի ծիսակատարութիւն 
- Քրիստոնէութեան
կանուխ տարիներ

Գինովութեան Տօն - Եգիպտոս

Հոկմանայ - Սքոթլանտա

Նիանի Առասպելը - Չինաստան

Նովրուզ - Պարսկաստան
Քրիոս եւ Լասիոն - Հին 

Յունաստան

Ժանիւսի Տօն - Հին Հռոմ
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¼²ðÂúÜø êöúð

2018 ï³ñÇÝ ÉÇ ¿ñ Ù³ñ½³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Çñ³-
¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáí£ üáõÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÁ« 
ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ »õ ä³ï³Ý»-
Ï³Ý àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ 
Ù³ñ½³Ï³Ý ïûÝ»ñÝ ¿ÇÝ£ Ð³Û³ëï³Ý »õ ÈÇµ³Ý³Ý 
³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ ó³Ù³ù³Ù³ë³ÛÇÝ »õ Ñ³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ó³ËáÕáõÃ-
ÇõÝÝ»ñ£ §¼³ñÃûÝù Ø³ñ½³Ï³Ý¦ ù³ÝÇ ÙÁ ¿ç»ñáõ 
Ù¿ç åÇïÇ ÷áñÓ¿ ³Ù÷á÷»É Ù³ñ½³Ï³Ý ï³ñÇÝ£

ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ê³Õ»ñ
Üáñí»ÏÇ³ ¶ñ³õ»ó ²é³çÇÝ ¸ÇñùÁ

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ öÇáÝÏã³ÝÏ ³õ³ÝÇÝ Ù¿ç 
³õ³ñï»ó³Ý ÒÙ»éÝ³ÛÇÝ àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ê³Õ»ñÁ 
·»Õ»óÇÏ Ññ³í³éáõÃ»³Ùµ£ Üáñí»ÏÇ³ ß³ñáõÝ³-
Ï»Éáí Çñ É³õ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ 
¹ÇñùÁ« áëÏÇ¿ Ù»ï³ÉÝ»ñáõ ÃÇõáí Ñ³õ³ë³ñ»Éáí 
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ñ»ï »õ ³é³ç ³ÝóÝ»Éáí ³ñÍ³Ã¿ 
Ù»ï³ÉÝ»ñáõ ÃÇõáí£ ²ØÜ ·ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ« ÇëÏ 
èáõëÇáÛ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ·ñ³õ»óÇÝ 13¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ 
Ú³çáñ¹Çõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³é-
Ý³Ýù ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ£ 17¬ñ¹ »õ 
18¬ñ¹ ûñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ²Éå»³Ý ËÙµ³ÛÇÝ Ë³éÝ ÙñóáõÙ
1¬¼áõÇó»ñÇ³« 2¬²õëïñÇ³« 3¬Üáñí»ÏÇ³
¬ Ø»Í ë³ÑÝ³Ï 4 Ñá·ÇÝáó ËáõÙµÇ ÙñóáõÙ
1¬¶»ñÙ³ÝÇ³1« 2¬¶»ñÙ³ÝÇ³2« 3¬Ð³ñ©øáñ¿³
¬ ̧ ³ÑáõÏ³ñß³õ ïÕáó 50 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙñóáõÙ
1¬Æíû ÜÇëù³Ý¿Ý¬üÇÝ© 2¬²©äáÉßáõÝáí¬èáõëÇ³« 

3¬²©È³ñùáí¬èáõëÇ³
¬ ¸³ÑáõÏ³ñß³õ ÏÇÝ»ñáõ 30 ùÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ 

ÙñóáõÙ

1¬Ø³ñÇÃ äÇ¿ûñÏÁÝ¬Üáñ© 2¬ø©ö³ñÙ³ùáëùÇ¬üÇÝ© 
3¬ê©ÜÇÉëÁÝ¬Þáõ¿ï

¬ øÁñÉÇÝÏÇ ïÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý© ²ØÜ ¬ Þáõ¿ï 10¬7
¬ øÁñÉÇÝÏÇ ÏÇÝ»ñáõ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© Ö³µáÝ 

¬ ´ñÇï³ÝÇ³ 5¬3
¬ øÁñÉÇÝÏÇ ÏÇÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© 

Þáõ¿ï ¬ Ð³ñ©øáñ¿³ 8¬3
¬ ê³éÇ ÑáùÇÇ ïÕáó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© 

¶³Ý³ï³ ¬ â»ËÇ³ 6¬4
¬ ê³éÇ ÑáùÇÇ ïÕáó ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© 
¬ èáõëÇ³ ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ 4¬3 Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ 
¬ êÝááõåáñïÇ ïÕáó ó³ïÏÇ ÙñóáõÙ
1¬ê»å³ëÃÇ¿Ý ÂáõÃ³Ý¬¶³Ý© 2¬ø©Ø¿ù¬²ØÜ« 

3¬ä©ØáñÏÁÝ¬´ñÇï©
¬ êÝááõåáñïÇ ïÕáó slalom parallel run ÙñóáõÙ
1¬Ü»íÇÝ Î³ÉÙ³ñÇÝÇ¬¼áõÇó© 2¬ÈÇ ê³ÝÏÑû¬Ð³ñ©øáñ© 

3¬¼©øá½Çñ¬êÉáí»Ý©
¬ êÝááõåáñïÇ ÏÇÝ»ñáõ slalom parallel run ÙñóáõÙ
1¬¾ëÃ¿ñ È»ï»óù³¬â»Ë© 2¬ê©º¿ûñÏ¬¶»ñ© 3¬è©Ðáý-

Ù³ÛëÃÁñ¬¶»ñ©
¬âÙßÏ³ñß³õ ÏÇÝ»ñáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ mass start 

ÙñóáõÙ 
1¬Ü³Ý³ Â³ù³ÏÇ¬Ö³µ© 2¬ø© äû èáõÙ¬Ð³ñ©øáñ© 

3¬Æ©êËáõÃÁÝ¬ÐáÉ©
¬âÙßÏ³ñß³õ ïÕáó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ mass start 

ÙñóáõÙ
1¬ÈÇ êáõÝÏ ÐáõÝ¬Ð³ñ©øáñ© 2¬ä©êáõÇÝÏ½¬ä»É×© 

3¬ø©ì»ñí¿Û¬ÐáÉ©
ì»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ 18 ûñ »ïù©
1¬Üáñí»ÏÇ³ 14 áëÏÇ«14 ³ñÍ³Ã«11 åñáÝ½« 39 Ù»ï³É
2¬¶»ñÙ³ÝÇ³14«10« 7«31 Ù»ï³É
3-¶³Ý³ï³ 11« 8« 10«29 Ù»ï³É
4¬²ØÜ     9« 8« 6« 23 Ù»ï³É
5¬ÐáÉ³Ýï³   8« 6« 6« 20 Ù»ï³É

ä³ï³Ý»Ï³Ý àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ê³Õ»ñ
Ø¿Ï àëÏÇ¿ ºõ Ø¿Ï äñáÝ½¿ Ø»ï³ÉÝ»ñ

2018 Ø³ñ½³Ï³Ý î³ñÇÝ
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²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ä³ï³Ý»Ï³Ý àÕÇÙåÇ³Ï³Ý Ê³-
Õ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ áõÃ Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñáí »ûÃ Ù³ñ½³Ó»õ»ñáõ Ù¿ç£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ÈáÕ³ñß³õÇ 50 Ù© ³½³ï á×áí ÉáÕÇ ÙñóáõÙÇÝ« 
²ñÃáõñ ´³ñë»Õ»³Ý Ñ³ë³õ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý« ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³-
Ý³·ñ»ó 22©69 »ñÏí³ÛñÏ»³Ý ³ñ¹ÇõÝù« ·ñ³õ»ó 
4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ »õ Ñ³ë³õ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ 
²õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 23©13 
»ñÏí³ÛñÏ»³Ý ³ñ¹ÇõÝù »õ ·ñ³õ»ó 8¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ 
ÂÇÃ»éÝÇÏ á×áí ÉáÕÇ 50 Ù©ÙñóáõÙÇÝ ³Ý ¹áõñë 
ÙÝ³ó³Í ¿ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý¿Ý£

¬ Üß³Ý³Ó·áõÃ»³Ý û¹³ÙÕÇã Ññ³ó³Ý Ùñóáõ-
ÙÇÝ« Ð³ÛÏ ä³å³Û»³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»ó 616©9 Ï¿ï 
»õ ·ñ³õ»Éáí 13¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ¹áõñë ÙÝ³ó Ù»ï³ÉÝ»ñáõ 
å³Ûù³ñ¿Ý£

¬ ÖÇõïáÛÇ 55 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ºáõñÇ 
Æëñ³Û¿É»³Ý ã¿ Ïñó³Í Û³ÕÃ³Ñ³ñ»É Ý³ËÝ³Ï³Ý 
÷áõÉÁ£

¬ ¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÑÇ ºáõÉÇ³ 
ìáñ¹áåÇ³Ýáí³Ý Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ 
ûÕ³ÏÇ »õ ·Ý¹³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ »õ ·ñ³õ»Éáí 7¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ Ùï³õ ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉ£ úÕ³ÏÇ »õ 
·Ý¹³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³Ý Ñ³ë³Í ¿ Ý³»õ ³õ³ñ-
ï³Ï³Ý ÷áõÉ£

- Â¿ùáõáÝïáÛÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 73 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ-
·ÇÝ Ù¿ç ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ê³ã³ïñ»³Ý ³é³çÇÝ Ùñóáõ-
ÙÇÝ å³ñïáõ³Í ¿ å»É×Çù³óÇ Ùñó³ÏÇó¿Ý »õ 
¹áõñë ÙÝ³ó³Í å³Ûù³ñ¿Ý£

¬ Ì³Ýñ³Ù³ñïÇ 77 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç« 
Î³ñ¿Ý Ø³ñ·³ñ»³Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© åáÏáõÙª 141 ùÏ© »õ ÑñáõÙª 168 ùÏ© 
áõ »ñÏ³Ù³ñïÇ 309 ùÏ© ³ñ¹ÇõÝùáí ·ñ³õ»ó ³é³-
çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é³çÇÝ áëÏ¿ 
Ù»ï³ÉÁ£ ºñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ 308 ùÏ© ³ñ¹ÇõÝùáí 
·ñ³õ»ó Æõ½å¿ùÇëï³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ£

¬ ÀÙµß³Ù³ñïÇ ÛáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 60 
ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ê³Ñ³Ï  ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý 
åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÇ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ»ó Ø»ùëÇù³ÛÇ 
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇÝ 9¬0 Ñ³ßÇõáí »õ ³å³Ñáí»ó 
Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÏñáñ¹ Ù»ï³ÉÁ£  

²ëÇ³Ï³Ý Ê³Õ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ýª 28¬ñ¹
ÆÝïáÝ»½ÇáÛ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³õ ²ëÇ³Ï³Ý 

Ê³Õ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÁ£ ÈÇµ³Ý³Ý ÏÁ Ù³ëÝ³Ïó¿ñ 
10 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáí »õ ·ñ³õ»ó 28¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ âÇÝ³ë-

ï³Ý ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ« Ö³µáÝ »ñÏñáñ¹Ý 
¿ñ« ÇëÏ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³Ý »ññáñ¹Á£ ÊÙµ³ÛÇÝ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ© 

îÕáó üáõÃåáÉ©
²õ³ñï³Ï³Ý© Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ Ö³µáÝ 2¬1 Û»ï 

»ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ
3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ©¬ 

ìÇ»ÃÝ³Ù 1¬1 ïáõ·©4¬3
ÎÇÝ»ñáõ ýáõÃåáÉ©
²õ³ñï³Ï³Ý© Ö³µáÝ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 1¬0
3¬ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙ© Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ Â³Ûáõ³Ý 4¬0
êïáñ»õ ï»ëÝ»É Ù»ï³ÉÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý 

¹³ë³õáñáõÙÁ 14 ûñ »ïù©
1¬âÇÝ³ëï³Ý 132 á92 ³ 65 å·áõÙ³ñ 289 

Ù»ï³É
2¬Ö³µáÝ     75 56 74 205
3¬Ð³ñ©øáñ¿³ 49 58 70 177
4-ÆÝïáÝ»½Ç³ 31 24 43  98
6¬Æñ³Ý     20 20 22  62
11¬ä³Ññ¿ÛÝ     12   7  7  26
28¬ÈÇµ³Ý³Ý     1   1  2            4

ÆÝïáÝ»½ÇáÛ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ²ëÇ³Ï³Ý Ê³-
Õ»ñáõÝ ÈÇµ³Ý³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ 10 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáí£ 
Ð³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝù-
Ý»ñÁ©

¬ Üß³Ý³Ó·áõÃ»³Ý Ãñ¿÷Ç Ë³éÝ ½áÛ·Ç ÙñóáõÙ©
è¿Û ä³ëÇÉ »õ ²É¿Ý Øáõë³ ß³Ñ»ó³Ý áëÏÇ¿ 

Ù»ï³É
¬ Üß³Ý³Ó·áõÃ»³Ý ÏÇÝ»ñáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý 

Ãñ¿÷©
è¿Û ä³ëÇÉ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³É
¬ ²½³ï á×Ç ÁÙµß³Ù³ñï 86 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·©
îáÙÇÝÇù Ø³ÛùÁÉ ²åáõ Ü³ï¿ñ ß³Ñ»ó³õ 

³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³É 
¬ Â³ÛùáõáÝïû ÏÇÝ»ñáõ 53 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·
È»ÃÇëÇ³ ²áõÝ ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³É
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üáõÃåáÉ
²ßË³ñÑÇ ´³Å³Ï
üñ³Ýë³ÛÇ ºñÏñáñ¹ îÇïÕáëÁ

²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

üñ³Ýë³ ¬ Êñáõ³ÃÇ³ 4¬2
ÏáÉ»ñ©Ø³ÝÍáõùÇã ëË³É©18« ÎñÇ½Ù³Ý ïáõ·©38« 

öáÏå³ 59« Øå³÷÷¿ 65« ÷áË©Ð»ñÝ³Ýï¿½ ¬ 
ö»ñßÇã 28« Ø³ÝÍáõùÇã 69« ÷áË©ìÇï³

ä»É×Çù³ ºññáñ¹
²ßË³ñÑÇ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ 3¬ñ¹ 

¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ« ê»ÝÃ ö»Ã»ñëåáõñÏ ù³Õ³ùÇ 
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³Ý ä»É×Çù³ÛÇ »õ 
²Ý·ÉÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñÁ£ ØñóáõÙÁ ëÏë³õ ä»É-
×Çù³ÛÇ ×ÝßáõÙáí »õ 4¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ø¿ûÝÇ¿ 
Ýß³Ý³Ï»ó ä»É×Çù³ÛÇ ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Þ³ïÉÇÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ 
²Ý·ÉÇáÛ Ï³½Ù¿Ý ÈÇÝÏ³ñï ÷áË³ñÇÝ»ó èá½Á« 
è»ßý»ñï ÷áË³ñÇÝ»ó êÃÁñÉÇÝÏÁ« ÇëÏ ²ÉÉÇ 
÷áË³ñÇÝ»ó ÈáýÃÁë âÇùÁ£ ØñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ 
ã÷áËáõ»ó³õ£ ØÇÝã»õ 82¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ« »ñµ 
Ð³½³ñ Ýß³Ý³Ï»ó ä»É×Çù³ÛÇ »ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ« î¿ 
äñáÛÝÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñ-
ï»ó³õ ä»É×Çù³ÛÇ 2¬0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ 
ËáõÙµÁ ³ñÅ³ÝÇûñ¿Ý ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ áõ 
ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÝ»ñÁ

ØáïñÇã ²Ù»Ý³É³õ üáõÃåáÉÇëï
üáõÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ 

µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ ³õ³ñ-
ïÇÝ Û³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Ý Ùñó³-
ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ-
Ý»ñÁ£ Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ 
§àëÏ¿ ¶Ý¹³Ï¦ ÏÁ ïñáõÇ 
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÇÝ« §àëÏ¿ 
Ò»éÝáó¦ª ³Ù»Ý³É³õ µ»ñ-
¹³å³ÑÇÝ« ÇëÏ §àëÏ¿ 

ÎûßÇÏ¦ ³Ù»Ý³É³õ éÙµ³ñÏáõÇÝ« ÇëÏ §²ñ¹³ñ Ë³Õ¦ª 
³Ù»Ý³ùÇã ÃÇõáí ¹»ÕÇÝ ù³ñï ëï³ó³Í ËáõÙµÇÝ£ 
²Û¹ ïÇïÕáëÝ»ñáõÝ ³ñÅ³Ý³ó³Ý Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñÁ©

1¬àëÏ¿ ¶Ý¹³Ï¬ Èáõù³ ØáïñÇã (Êñáõ³ÃÇ³)
2¬àëÏ¿ Ò»éÝáó¬ ÂÇåû øáõñÃáõ³ (ä»É×Çù³)
3¬²Ù»Ý³É³õ ºñÇï³ë³ñ¹ Ø³ñ½ÇÏ¬ øÇÉÇ³Ý 

Øå³÷÷¿ (ýñ³Ýë³)
4¬²ñÍ³Ã¿ ¶Ý¹³Ï¬ ¾ï¿Ý Ð³½³ñ (ä»É×Çù³)
5¬äñáÝ½¿ ¶Ý¹³Ï¬ ²ÝÃáõ³Ý ÎñÇ½Ù³Ý (üñ³Ýë³)
6¬àëÏ¿ ÎûßÇÏ¬ Ð¿ñÇ ø¿ÛÝ (²Ý·ÉÇ³) 6 ÏáÉ
7¬²ñÍ³Ã¿ ÎûßÇÏ¬ ²ÝÃáõ³Ý ÎñÇ½Ù³Ý (üñ³Ý-ë³) 4 ÏáÉ
8¬äñáÝ½¿ ÎûßÇÏ¬ èáÙ»Éáõ Èáõù³ùáõ (ä»É×Çù³) 4 ÏáÉ
9¬²ñ¹³ñ Ê³Õ¬ êå³ÝÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³Ý:

îÇïÇ¿ î»ß³Ý ºññáñ¹ Ø³ñ½ÇãÁ
üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ Ù³ñ½Çã 

îÇïÇ¿ î»ß³Ý ¹³ñÓ³õ »ññáñ¹ ³ÝÓÁ« áñ áñå¿ë 
Ù³ñ½ÇÏ »õ Ù³ñ½Çã ß³Ñ³Í ¿ ³ßË³ñÑÇ ýáõÃåáÉÇ 
µ³Å³ÏÁ£ î»ß³ÝÇÝ Ý³Ëáñ¹³Í »Ý åñ³½ÇÉóÇ 
Ø³ñÇû ¼³Ï³ÉûÝ »õ  ·»ñÙ³Ý³óÇ üñ³Ýó ä»ùÁÝ-
å³áõÁñÁ£

ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³
Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÈÇÏ³ÛÇ 6¬ñ¹ »õ í»ñçÇÝ 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« ²é³çÇÝ ÉÇÏ³ÛÇ ´© 
ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ¼áõÇó»ñÇ³Ý 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ ³é³ç³ï³ñ ä»É×Çù³ÛÇ 
¹¿Ù »õ Û³ÕÃ»Éáí ê»ý»ñáíÇãÇ »ñ»ù« èáïñÇÏ¿½Ç 
»õ ¾Éí»ïÇÇ ÏáÉ»ñáí ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£ 
¸©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç ²Ý·ÉÇ³ ßñç³Ýó»ó êå³ÝÇ³Ý« Çñ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û Û³ÕÃ»É¿ »ïù ²©ÉÇÏ³ÛÇÝ Ññ³Å»ßï 
ïáõ³Í Êñáõ³ÃÇ³ÛÇÝ£ ´©ÈÇÏ³ÛÇ ¶©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç 
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ÆñÉ³Ýï³ Ññ³Å»ßï ïáõ³õ ³Ûë 
ÉÇÏ³ÛÇÝ« ÙÇÝã äáëÝÇ³ Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ µ³ñÓñ³ó³õ 
²©ÉÇÏ³£ ¶©ÈÇÏ³ÛÇ ´©ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« üÇÝÉ³Ýï³ 
³å³Ñáí»ó ´©ÈÇÏ³ÛÇ ïáÙëÁ« ÇëÏ ¾ëÃáÝÇ³ Ññ³-
Å»ßï ïáõ³õ ¶©ÈÇÏ³ÛÇÝ£ ¸©ÈÇÏ³ÛÇ ´©ËÙµ³ÏÇÝ 
Ù¿ç« ä»É³éáõëÇ³ ³å³Ñáí»ó ¶©ÈÇÏ³ÛÇ ïáÙëÁ£ ÊըÙ-
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µ³ÏÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ 
µ³ñÓñ³ó³Ý ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ÈÇÏ³« ÇëÏ í»ñçÇÝ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕÝ»ñÁ Çç³Ý ³õ»ÉÇ ëïáñÇÝ ÈÇÏ³£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ 
í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ© 

²©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ ÐáÉ³Ýï³ 2¬2
ÏáÉ»ñ©ì»ñÝÁñ 9« ê³Ý¿ 19 ¬ öñáÙ¿ë 85« ì³Ý 

î³Ûù 90
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÐáÉ³Ýï³ 7 Ï¿ï 8¬4« 2¬üñ³Ýë³ 

7 Ï¿ï 4¬4« 3¬¶»ñÙ³ÝÇ³ 2 Ï¿ï 3¬7£
´©ËÙµ³Ï© ¬ ¼áõÇó»ñÇ³ ¬ ä»É×Çù³ 5¬2
ÏáÉ»ñ©èáïñÇÏ¿½ ïáõ·©26« ê»ý»ñáíÇã 31« 44« 

84« ¾Éí»ïÇ 62 ¬ Ð³½³ñ 2« 17
¸³ë³õáñáõÙ©1¬¼áõÇó»ñÇ³ 9 Ï¿ï 14¬5« 

2¬ä»É×Çù³ 9 Ï¿ï 9¬6« 3¬ÆëÉ³Ýï³ 0 Ï¿ï 1¬13£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ öáñÃáõÏ³É ¬ È»Ñ³ëï³Ý 1¬1
ÏáÉ»ñ©²©êÇÉí³ 33 ¬ ØÇÉÇù ïáõ·©66
¸³ë³õáñáõÙ©1¬öáñÃáõÏ³É 8 Ï¿ï 5¬3« 

2¬Æï³ÉÇ³ 5 Ï¿ï 2¬2« 3¬È»Ñ³ëï³Ý 2 Ï¿ï 4¬6£
¸©ËÙµ³Ï© ¬ ²Ý·ÉÇ³ ¬ Êñáõ³ÃÇ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©ÈÇÝÏ³ñï 78« ø¿ÛÝ 85 ¬ øñ³Ù³ñÇã 57« 

÷áË©ìÉ³ßÇã
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²Ý·ÉÇ³ 7 Ï¿ï 6¬5« 2¬êå³ÝÇ³ 

6 Ï¿ï 12¬7« 3¬Ëñáõ³ÃÇ³ 4 Ï¿ï 4¬10£

´©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ â»ËÇ³ ¬ êÉáí³ùÇ³ 1¬0« ÏáÉ©ÞÇù 

32« ÷áË©º³ÝùÃû 
¸³ë³õáñáõÙ©1¬àõùñ³ÝÇ³ 9 Ï¿ï 5¬5« 2¬â»ËÇ³ 

6 Ï¿ï 4¬4« 3¬êÉáí³ùÇ³ 3 Ï¿ï 5¬5£
´©ËÙµ³Ï© ¬ Þáõ¿ï ¬ èáõëÇ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©ÈÇÝïÁÉ¿ûý 41« äÁñÏ 72« ÷áË©È³ëÃÇÏ
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Þáõ¿ï 7 Ï¿ï 5¬3« 2¬èáõëÇ³ 7 

Ï¿ï 4¬3« 3¬ÂáõñùÇ³ 3 Ï¿ï 4¬7£
¶©ËÙµ³Ï© ¬ ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ ¬ ²õëïñÇ³ 1¬2
ÏáÉ»ñ©¾í³Ý½ 57 ¬ ÞÉ³ÏÁñ 49« È³½³ñû 90+3 
¸³ë³õáñáõÙ©1¬äáëÝÇ³ Ð»ñó»ÏáíÇÝ³ 10 Ï¿ï 

5¬1« 2¬²õëïñÇ³ 7 Ï¿ï 3¬2« 3¬ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³ 0 
Ï¿ï 3¬7£

¸©ËÙµ³Ï© ¬ ¸³ÝÇ³ ¬ ÆñÉ³Ýï³ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬¸³ÝÇ³ 8 Ï¿ï 4¬1« 2¬Î³É¿ë 6 

Ï¿ï 6¬5« 3¬ÆñÉ³Ýï³ 2 Ï¿ï 1¬5£

¶©ÈÇÏ³ 
²©ËÙµ³Ï© ¬ êÏáíïÇ³ ¬ Æëñ³Û¿É 3¬2
¸³ë³õáñáõÙ©1¬êÏáíïÇ³ 9 Ï¿ï 10¬4« 

2¬Æëñ³Û¿É 6 Ï¿ï 6¬5« 3¬²Éå³ÝÇ³ 3 Ï¿ï 1¬8£
´©ËÙµ³Ï© ¬ ÐáõÝ·³ñÇ³ ¬ üÇÝÉ³Ýï³ 2¬0
  ¬ ÚáõÝ³ëï³Ý ¬ ¾ëÃáÝÇ³ 0¬1

¸³ë³õáñáõÙ©1¬üÇÝÉ³Ýï³ 12 Ï¿ï 5¬3« 
2¬ÐáõÝ·³ñÇ³ 10 Ï¿ï 9¬6« 3¬ÚáõÝ³ëï³Ý 9 Ï¿ï 
4¬5« 4¬¾ëÃáÝÇ³ 4 Ï¿ï 4¬8£

¶©ËÙµ³Ï© ¬ ÎÇåñáë ¬ Üáñí»ÏÇ³ 0¬2
  ¬ äáõÉÏ³ñÇ³ ¬ êÉáí»ÝÇ³ 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Üáñí»ÏÇ³ 13 Ï¿ï 7¬2« 

2¬äáõÉÏ³ñÇ³ 11 Ï¿ï 7¬5« 3¬ÎÇåñáë 5 Ï¿ï 5¬9« 
4¬êÉáí»ÝÇ³ 3 Ï¿ï 5¬8£

¸©ËÙµ³Ï© ¬ ê»ñåÇ³ ¬ ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 4¬1
  ¬ ØáÝÃ»Ý»Ïñû ¬ èáõÙ³ÝÇ³ 0¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ê»ñåÇ³ 14 Ï¿ï 11¬4« 

2¬èáõÙ³ÝÇ³ 12 Ï¿ï 8¬3« 3¬ØáÝÃ»Ý»Ïñû 7 Ï¿ï 
7¬6« 4¬ÈÇÃáõ³ÝÇ³ 0 Ï¿ï 3¬16£

¸©ÈÇÏ³
²©ËÙµ³Ï© ¬ ìñ³ëï³Ý ¬ Ô³½³Ëëï³Ý 2¬1
  ¬ ²Ýïáññ³ ¬ È³ÃíÇ³ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ìñ³ëï³Ý 16 Ï¿ï 12¬2« 2¬Ô³-

½³Ëëï³Ý 6 Ï¿ï 8¬7« 3¬È³ÃíÇ³ 4 Ï¿ï 2¬6« 
4¬²Ýïáññ³ 4 Ï¿ï 2¬9£

´©ËÙµ³Ï© ¬ ØáÉïáí³ ¬ ÈÇõùë»ÙåáõñÏ 1¬1
  ¬ ê³Ý Ø³ñÇÝû ¬ ä»É³éáõëÇ³ 0¬2
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä»É³éáõëÇ³ 14 Ï¿ï 10¬0« 

2¬ÈÇõùë»ÙåáõñÏ 10 Ï¿ï 11¬4« 3¬ØáÉïáí³ 9 Ï¿ï 
4¬5« 4¬ê³Ý Ø³ñÇÝû 0 Ï¿ï 0¬16£

¶©ËÙµ³Ï© ¬ øáëáíû ¬ ²ïñå¿Û×³Ý 4¬0
  ¬ Ø³ÉÃ³ ¬ ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 1¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬øáëáíû 14 Ï¿ï 15¬2« 2¬²ïñå¿Û-

×³Ý 9 Ï¿ï 7¬6« 3¬ü³ñû ÎÕ½ÇÝ»ñ 5 Ï¿ï 5¬10« 
4¬Ø³ÉÃ³ 3 Ï¿ï 5¬14£

¸©ËÙµ³Ï© ¬ Ø³Ï»¹áÝÇ³ ¬ ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 4¬0
  ¬ ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ ¬ Ð³Û³ëï³Ý 2¬2
ÏáÉ»ñ©äáõËÁÉ 44« Ð»ëÉÁñ 47 ¬ ²¹³Ù»³Ý 9« 

Î³ñ³å»ï»³Ý 85« ÷áË©î³Õå³ß»³Ý« Ô³½³ñ-
»³Ý

¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ï»¹áÝÇ³ 15 Ï¿ï 14¬5« 
2¬Ð³Û³ëï³Ý 10 Ï¿ï 14¬8« 3¬ÖÇåñ³ÉÃ³ñ 6 Ï¿ï 
5¬15« 4¬ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ 4 Ï¿ï 7¬12£

ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ìÇ×³Ï³Óը-
·áõÃÇõÝ

Ð³Û³ëï³Ý Æï³ÉÇáÛ ÊÙµ³ÏÇÝ Ø¿ç
ÆñÉ³Ýï³ÛÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù î³åÉÇÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ 

áõÝ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ 2020¬Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý íÇ-
×³Ï³Ó·áõÃÇõÝÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ï³ë ËÙµ³Ï-
Ý»ñÁ©

²©ËÙµ³Ï©²Ý·ÉÇ³« â»ËÇ³« äáõÉÏ³ñÇ³« ØáÝ-
Ã»Ý»Ïñû« øáëáíû

´©ËÙµ³Ï©öáñÃáõÏ³É« àõùñ³ÝÇ³« ê»ñåÇ³« 
ÈÇÃáõ³ÝÇ³« ÈÇõùë»ÙåáõñÏ
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¶©ËÙµ³Ï©ÐáÉ³Ýï³« ¶»ñÙ³ÝÇ³« ÐÇõë©ÆñÉ³Ýï³« 
¾ëÃáÝÇ³« ä»É³éáõëÇ³

¸©ËÙµ³Ï©¼áõÇó»ñÇ³« ¸³ÝÇ³« ÆñÉ³Ýï³« ìñ³ë-
ï³Ý« ÖÇåñ³ÉÃ³ñ

º©ËÙµ³Ï©Êñáõ³ÃÇ³« Î³É¿ë« êÏáíïÇ³« ÐáõÝ-
·³ñÇ³« ²ïñå¿Û×³Ý

¼©ËÙµ³Ï©êå³ÝÇ³« Þáõ¿ï« Üáñí»ÏÇ³« èáõ-
Ù³ÝÇ³« ü³ñû ÎÕ½©« Ø³ÉÃ³

¾©ËÙµ³Ï©È»Ñ³ëï³Ý« ²õëïñÇ³« Æëñ³Û¿É« 
êÉáí»ÝÇ³« Ø³Ï»¹áÝÇ³« È³ÃíÇ³

À©ËÙµ³Ï©üñ³Ýë³« ÆëÉ³Ýï³« ÂáõñùÇ³« ²Éå³ÝÇ³« 
ØáÉïáí³« ²Ýïáññ³

Â©ËÙµ³Ï©ä»É×Çù³« èáõëÇ³« êÏáíïÇ³« ÎÇå-
ñáë« Ô³½³Ëëï³Ý« ê³Ý Ø³ñÇÝû

Ä©ËÙµ³Ï©Æï³ÉÇ³« äáëÝÇ³ Ð»ñó»ÏáíÇÝ³« üÇÝ-
É³Ýï³« ÚáõÝ³ëï³Ý« Ð³Û³ëï³Ý« ÈÇËÃÁÝßÃ³ÛÝ

Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËÙµ³ÏÇ ³é³çÇÝ »ñÏáõ ¹Çñù»ñÁ 
·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ Ñ³ëÝÇÝ ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ùñó³ß³ñù£ ÆëÏ ÙÝ³ó³Í 4 ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ 
áñáßáõÇÝ ºõñáå³ÛÇ ²½·»ñáõ ÉÇÏ³ÛÇ ½ïáõÙÝ»ñáí£ 
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ÉÇÏ³Û¿Ý Ù¿Ï ËáõÙµ åÇïÇ ³å³Ñáí¿ 
Çñ ïáÙëÁ£ 

üÆü²-Ç ²ßË³ñÑÇ ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ´³Å³Ï
è¿³É Ø³ïñÇïÇ 3¬ñ¹ îÇïÕáëÁ 

üÆü²¬Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ³ßË³ñÑÇ ó³Ù³ù³-
Ù³ëÝ»ñáõ ³ËáÛ»³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ï³ñ»Ï³Ý Ùñó³-
ß³ñùÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« §è¿³É Ø³ïñÇï¦ 
Û³ÕÃ»ó äñ³½ÇÉÇ §Îñ»ÙÇû¦ÇÝ  1¬0 Ñ³ßÇõáí »õ 
ß³Ñ»ó³õ Çñ 3¬ñ¹ ÙÇçó³Ù³ù³Ù³ë³ÛÇÝ ïÇïÕáëÁ£

ºõñáå³ÛÇ êÇõ÷Áñ ´³Å³Ï
²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ºõñáå³ÛÇ êÇõµÁñ ´³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ 

áõÝ»ó³õ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ïÇïÕáë³ÏÇñ §è¿³É 
Ø³ïñÇï¦Ç »õ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ µ³Å³Ï³ÏÇñ §²ÃÉ»-
ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç ÙÇç»õ« ¾ëÃáÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù 

Â³ÉÉÇÝÇ §ÈÁ øáù ²ñ»Ý³¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ 
§²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç îÇ»Ïû øáëÃ³Ý ûñáõ³Ý 
Ñ»ñáëÝ ¿ñ£ ²Ý ³é³çÇÝ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ýß³Ý³Ï»ó 
§²ÃÉ»ÃÇùû¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« ÎáïÇÝÇ ÷áË³Ýóáõ-
Ùáí£ ä»Ý½»Ù³ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ 27¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ä¿ÛÉÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ²å³ 63¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ê»ñÅÇû è³Ùáë ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñ-
õ³Íáí Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬1 Ç Ýå³ëï §è¿³É 
Ø³ïñÇï¦Ç£ ê³Ï³ÛÝ §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ý ³ÛÉ Ñ³ßÇõ 
áõÝ¿ñ£ 79¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ îÇ»Ïû øáëÃ³ Ñ³õ³-
ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ« øáññ¿³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ 
³õ³ñï»ó³õ 2¬2 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ºñÏ³ñ³Ó-
·áõÙÇ 98¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ê³áõÉ Ýß³Ý³Ï»ó 
§²ÃÉ»ÃÇùû¦Ç 3¬ñ¹ ÏáÉÁ« ö³ñÃÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 
ÆëÏ 104¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øáù¿ §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ý 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓáõó« »ñµ Ýß³Ý³Ï»ó 4¬ñ¹ ÏáÉÁ« 
ìÇÃáÉáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦Ç 4¬2 Ñ³ßÇõáí 
Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ ÊáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ 3¬ñ¹ ºõñáå³ÛÇ 
êÇõµÁñ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ »õ 
§ØÇÉ³Ý¦ ³Ûë ïÇïÕáëÁ ß³Ñ³Í »Ý ÑÇÝ·³Ï³Ý 
³Ý·³Ù« §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ß³Ñ³Í ¿ 4 ³Ý·³Ù« 
ÇëÏ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ 3 ³Ý·³Ù£ 

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ
è¿³É Ø³ïñÇïÇ 3¬ñ¹ ²ÝÁÝ¹Ù¿ç 

îÇïÕáëÁ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ËáõÙµ»ñáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ»-

õáñ Ùñó³ß³ñùÇª â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ êå³ÝÇáÛ §è¿³É Ø³ï-
ñÇï¦Ç »õ ²Ý·ÉÇáÛ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ÇÝ ÙÇç»õ àõùñ³Ý-
ÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù øÇ»õÇ §úÉÇÙ÷ÇÛëùÇÛ¦ Ù³ñ½³-
¹³ßïÇÝ íñ³Û£ ØñóáõÙÇÝ ëÏÇ½µÁ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ 
Ù³ñ½ÇÏÝ»ñÁ ×Ýß»óÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÇõÝ »õ 
30¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ØáÑ³ÙÙ³ï ê³É³ÑÇ íÇñ³õáñ-
õÇÉÁ Çñ ÅËï³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³õ 
ËáõÙµÇÝ íñ³Û£ È³É³Ý³ ÷áË³ñÇÝ»ó ê³É³ÑÁ£ 
Ð³Ï³é³Ï µáÉáñ ×Ç·»ñáõÝ« ³é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ÕÁ 
³õ³ñï»ó³õ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³-
ÕÇÝ  §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ³ßËáõÅ³óáõó Çñ Û³é³ç³-
å³Ñ ûÕ³ÏÁ »õ 51¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ø³ñÇÙ 
ä»Ý½»Ù³ Ýß³Ý³Ï»ó û·ïáõ»Éáí §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç 
µ»ñ¹³å³ÑÇ ëË³É¿Ý£ 55¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ÈÇíÁñ-
÷áõÉ¦Ç ê³ïÇû Ø³Ý¿Ý Ñ³õ³ë³ñ»óáõó Ñ³ßÇõÁ« 
ÈáíñÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ û·ï³·áñÍ»Éáí£ 61¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Î³ñ¿Ã ä¿ÛÉ ÷áË³ñÇÝ»ó ÆëùûÝ£ ²Ûë 
ëï»ÕÍ»ó ³ÙµáÕç ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ£ 64¬ñ¹ í³ÛñÏ-
»³ÝÇÝ ä¿ÛÉ ·»Õ»óÇÏ ÏáÉ ÙÁ Ýß³Ý³Ï»ó« Ø³ñë»ÉáÛÇ 
÷áË³ÝóáõÙÁ û·ï³·áñÍ»Éáí£ 83¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« 
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Wish you

Merry Christmas 
& 

Happy New Year  

Bourj Hammoud, Armenia st.
Tel: 01-252 852, 01-252 952, 
Mobile: 03-270755 
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§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ¹³ñå³ë³å³Ñ Èáñáõë ø³ñÇáõë 
Áñ³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ëË³ÉÁ »õ Î³ñ¿Ã ä¿ÛÉÇ ·Ý¹³ÏÁ 
Û³ÛïÝáõ»ó³õ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ 
¸³ñÓ»³É Ø³ñë»ÉûÝ ¿ñ ÷áË³ÝóáõÙÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£ 
ø³Ý ÷áË³ñÇÝ»ó ØÇÉÝÁñÁ« ë³Ï³ÛÝ ÙñóáõÙÇÝ 
Ñ³ßÇõÁ ÷áË»É Ï³ñ»ÉÇ ã¿ñ »õ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ 
Û³ÕÃ»ó 3¬1 Ñ³ßÇõáí£ ÊáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ Çñ 13¬ñ¹ 
»õ 3¬ñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ïÇïÕáëÁ£

Æõñáµ³ ÈÇÏ
²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï îÇïÕáë³ÏÇñ

ºõñáå³ÛÇ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Ùñóáõ-
ÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û 3¬0
ÏáÉ»ñ©ÎñÇ½Ù³Ý 21« 49« Î³åÇ 89
§²ÃÉ»ÃÇùû¦Ý ß³Ñ»ó³õ Çñ 3¬ñ¹ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 

ïÇïÕáëÁ£

ÎÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ
ÈÇáÝ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

àõùñ³ÝÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù øÇ»õÇ §ì³É»ñÇ Èá-
å³ÝáíëùÇ¦Ç ³Ýáõ³Ý Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³Ý ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §ìáÉýëåáõñÏ¦Á »õ üñ³Ý-
ë³ÛÇ §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦Ý áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ 2018 
ï³ñáõ³Ý ºõñáå³ÛÇ ÏÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ 
³ËáÛ»³ÝÁ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
ÁÝÃ³óù« Ã¿»õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ »õ 
¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõáí ýñ³Ýë³Ï³Ý ËáõÙ-
µÁ áõÝ¿ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ Ð³Ï³é³Ï µáÉáñ ×Ç·»-
ñáõÝ« ÙñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó-
³õ 0¬0 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ ºñÏ³ñ³Ó·áõ³Í 

Å³Ù³Ý³ÏÁ É»óáõÝ ¿ñ ³éÇÃÝ»ñáí£ 93¬ñ¹ í³ÛñÏ-
»³ÝÇÝ« §ìáÉýëåáõñÏ¦Ç ¹³ÝÇ³óÇ Û³ñÓ³ÏáÕ 
ØáëÁÏ³³ñï¬Ð³ñïÁñÁ Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« 
ÞáõÉÃÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ê³Ï³ÛÝ 95¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÏÇë³å³ßïå³Ý öá÷Ç Ï³ñÙÇñ 
ù³ñï ëï³Ý³ÉÁ« Ë³éÝ»ó µáÉáñ ù³ñï»ñÁ »õ 
³éÇÃ¿Ý û·ïáõ»Éáí  §úÉÇÙ÷Çù¦Ç ýáõÃåáÉÇëïÝ»-
ñÁ ëÏë³Ý ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ·ñáÑÝ»ñ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»É áõ 98¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ð»ÝñÇ Ýß³Ý³Ï»ó 
Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« Ýáñí»ÏÇ³óÇ Ð»ÏÁñåÁñÏÇ 
÷áË³ÝóáõÙÁ û·ï³·áñÍ»Éáí£ Ø¿Ï í³ÛñÏ»³Ý 
»ïù ÈÁ êáÙ¿ Ýß³Ý³Ï»ó §úÉÇÙ÷Çù¦Ç 2¬ñ¹ ÏáÉÁ« 
ÑáÉ³Ýï³óÇ ì³Ý î¿ ê³ÝïÁÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 
103¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« Ýáñí»ÏÇ³óÇ ²ï³ Ð»ÏÁñ-
åÁñÏ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 3¬1« ÝáÛÝ ì³ï î¿ ê³ÝïÁÝÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 116¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²åÇÉÇ 
Ýß³Ý³Ï»ó §úÉÇÙ÷Çù¦Ç 4¬ñ¹ ÏáÉÁ« ì³Ý î¿ ê³Ý-
ïÁÝÇ 3¬ñ¹ ÷áË³ÝóáõÙáí£  ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 
§úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦Ç 4¬1 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ 
ËáõÙµÁ ß³Ñ»ó³õ Çñ 5-ñ¹ ÏÇÝ»ñáõ â»Ù÷ÇÁÝ½ 
ÈÇÏÇ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý 
¶»ñÙ³ÝÇáÛ §üñ³ÝùýáñÃ¦Áª 4 ³Ý·³Ù« Þáõ¿ïÇ 
§àõÙ¿³¦Ý« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §ÂÇõñåÇÝ öáóï³Ù¦Á »õ 
§ìáÉýëåáõñÏ¦Á 2 ³Ý·³Ù« ²Ý·ÉÇáÛ §²ñë»Ý³É¦Á 
»õ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ §îáõÇ½åáõñÏ¦Á 1 ³Ý·³Ù£    

²ñÃáõñ ì³Ý»ó»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ Ü³Ë³·³Ñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃ-
åáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ 
Ý³Ë³-·³Ñ ÁÝïñáõ»-
ó³õ ²ñÃáõñ ì³Ý»ó»³-
ÝÁ£ ÄáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³Ï-
ó»ó³Ý ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ 
³Ý¹³Ù 24 ³ÏáõÙµ-Ý»ñ£ 

16 ï³ñÇ ·ÉË³õáñ»É¿ »ïù ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ èáõµ¿Ý 
Ð³Ûñ³å»ï»³Ý ³ÛëåÇëáí Ñ»é³ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 
ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»Ý¿Ý£ 
ì³Ý»ó»³Ý Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ëáëï³ó³õ û·ï³·áñ-
Í»É Ù»ñ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ ³ÙµáÕç Ý»ñáõÅÁ« Ñ³Ù³-
Ó³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ³³ëÝÇÉ µáÉáñ ³ÏáõÙµÝ»ñáõÝ Ñ»ï 
»õ ½³ñÏ ï³É ³ÕçÇÏÝ»ñáõ ýáõÃåáÉÇÝ£

¶áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇÝ ³Ý¹³Ù ÁÝïñáõ»ó³Ý 
Ý³»õ ²ñë¿Ý Âáñáë»³ÝÁ« ²ñÙ¿Ý Ø»ÉÇùµ¿Ï»³ÝÁ« 
²ñ»Ý ØÏñïã»³ÝÁ« ²É¿Ý êÇÙáÝ»³ÝÁ« Ú³Ïáµ êÇ-
ÙÇï»³ÝÁ« Ðñ³ã º³·³ÝÁ« Ä³ÝÝ³ ²Ý¹ñ¿³ë»³ÝÁ« 
êáõñ¿Ý ä³åÇÏ»³ÝÁ« ÂáíÙ³ë ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« Ê³-
ã³ïáõñ ²ïáõÙ»³ÝÁ« ²ñÃáõñ úÑ³Ý»³ÝÁ« èáõµ¿Ý 
èáõµÇÝ»³ÝÁ« êáõñ¿Ý ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ« Î³ñ¿Ý 
Þ³åáÛ»³ÝÁ »õ Ø³ñÇÝ³ Â³ß×»³ÝÁ£
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²µñ³Ñ³Ù Ê³ßÙ³Ý»³Ý ²Ù»Ý³É³õ Ø³ñ-
½Çã

Ø³ñ½³Ï³Ý Éñ³·ñáÕ-
Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå-
õ³Í §2017 ï³ñáõ³Ý 
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½Çã¦ 
ïÇïÕáëÇÝ ³ñÅ³Ý³-
ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ËáÛ-
»³Ý §²É³ßÏ»ñï¦Ç Ù³ñ-
½Çã ²µñ³Ñ³Ù Ê³ßÙ³Ý»³ÝÁ£ ²Ûë Ù³ñ½ÇãÇÝ 
»ñÏñáñ¹ ³ÝÁÝ¹Ù¿ç ïÇïÕáëÝ ¿£ ²é³çÇÝ ¹³ë³-
Ï³ñ·Ç §³Ù»Ý³É³õ ýáõÃåáÉÇëï¦ ïÇïÕáëÇÝ 
³ñÅ³Ý³ó³õ §²É³ßÏ»ñï¦Ç ²ñï³Ï ºïÇÏ³ñ»³-
ÝÁ£ ºñÏñáñ¹ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½Çã 
ÁÝïñáõ»ó³õ §ÈáéÇ¦Ç ²ñÙ¿Ý ²¹³Ù»³ÝÁ£ ÆëÏ 
»ñÏñáñ¹ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³É³õ ýáõÃåá-
ÉÇëïÝ»ñ ÁÝïñáõ»ó³Ý §ÈáéÇ¦Ç ìÇ·¿Ý ²õ»ïÇë-
»³ÝÁ »õ §²ñó³Ë¦Ç ¶ñÇ·áñ ²Õ¿Ï»³ÝÁ£

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ êÇõ÷Áñ ´³Å³Ï
Îñ»ÙÇû Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ êÇõµÁñ 

µ³Å³ÏÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ« äñ³½ÇÉÇ §Îñ»ÙÇû¦Ý 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ  
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ §ÆÝïÇ÷»ÝïÇ»ÝÃ¿¦Ç Ñ»ï 0¬0 Ñ³-
ßÇõáí£ ºñÃÇ ÙñóáõÙÝ ³É ³õ³ñï³Í ¿ñ 1¬1 Ñ³-
õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí »õ Áëï Ùñó³ß³ñùÇ ûñ¿ÝùÇÝ« 
»ñÏ³ñ³Ó·áõÙ¿Ý »ïù ¹ÇÙáõ»ó³õ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ 
Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ« áõñ §Îñ»ÙÇû¦Ý Û³ÕÃ»ó 5¬4 
Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ïÇïÕáëÁ øá÷³ 
ÈÇå»ñÃ³ïáñ¿ëÇ ïÇïÕáë¿Ý »ïù£

øá÷³ ÈÇå»ñÃ³ïáñ¿ë
èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ ²ËáÛ»³Ý

Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³é³çÇÝ 
Ùñó³ß³ñùÇª øá÷³ ÈÇå»ñÃ³ïáñ¿ëÇ ³õ³ñï³-
Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ« ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ 
§èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ¦Á Û»ï »ñÏ³ñ³Ó·áõÙÇ Û³ÕÃ»ó 

Ñ³Ù»ñÏñ³óÇ §äáù³ ÄáõÝÇÁñ½¦ÇÝ 3¬1 Ñ³ßÇõáí 
»õ ß³Ñ»ó³õ Çñ 4-ñ¹ ïÇïÕáëÁ£ ØñóáõÙÇÝ ÑÇÙÝ³-
Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï³Í ¿ñ 1¬1 Ñ³õ³ë³ñ 
Ñ³ßÇõáí£ ºñÃÇ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï³Í ¿ñ 2¬2 Ñ³ßÇ-
õáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ© 

¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (²ñÅ©) ¬ äáù³ ÄáõÝÇÁñ½ (²ñÅ©) 
3¬1« »ñÃ©2¬2

ÏáÉ»ñ©öñ³ÃÃû 68« øÇÝÃ»ñû 109« Ø³ñÃÇÝ¿½ 
120+2 ¬ ä»Ý»ï»ÃÃû 44

îÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ §ÆÝ-
ïÇ÷»ÝïÇ»ÝÃ¿¦Ýª 7 ³Ý·³Ù« §äáù³ ÄáõÝÇÁñ½¦Áª 
6 ³Ý·³Ù« àõñáõÏáõ¿ÛÇ §ö»ÝÇ³ñáÉ¦Áª 5 ³Ý·³Ù »õ 
22 ³ÛÉ ³ÏáõÙµÝ»ñ 1960 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏë»³É£ 

øá÷³ êáõï³Ù»ñÇù³Ý³
²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ ²ËáÛ»³Ý
äñ³½ÇÉÇ §²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿¦Ý ¹³ñÓÇ 

ÙñóáõÙÇÝ Ñ³õ³ë³ñ»É¿ »ïù ¶áÉáÙåÇ³ÛÇ §ÄáõÝÇÁñ¦-
ÇÝ Ñ»ï« ïáõ³·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí Û³ÕÃ»ó 
»õ ß³Ñ»ó³õ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ 
³ÏáõÙµÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇÝª øá÷³ êáõ-
ï³Ù»ñÇù³Ý³ÛÇ ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²ÃÉ»ÃÇùû ö³ñ³Ý»Ýë¿ (äñ©) ¬ ÄáõÝÇÁñ (¶áÉ©) 
1¬1 ïáõ·©4¬3« »ñÃ©1¬1

î³ñµ»ñ ºñÏÇñÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝÝ»ñ
Ð³Û³ëï³Ýª²ËáÛ»³Ý©²É³ßÏ»ñï« 

µ³Å³Ï© ¶³ÝÓ³ë³ñ« êÇõµÁñ© ²É³ßÏ»ñï
ÈÇµ³Ý³Ýª³ËáÛ»³Ý©²É ²ÑÁï« µ³Å³Ï©²É ²ÑÁï« 

êÇõµÁñ µ³Å³Ï©²É ²ÑÁï« ·»ñµ³Å³Ï©ÜÁÅÙ¿«
êå³ÝÇ³ª ³ËáÛ»³Ý©ä³ñë»ÉáÝ³« µ³Å³Ï© 

ä³ñë»ÉáÝ³« ëÇõµÁñ©ä³ñë»ÉáÝ³
¶»ñÙ³ÝÇ³ª³ËáÛ»³Ý© ä³ÛÁñÝ Ø©«µ³Å³Ï© 

²ÛÝÃñ³ËÃ«  ëÇõµÁñ©ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË
²Ý·ÉÇ³ª ³ËáÛ»³Ý©Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ« ÈÇÏ³ÛÇ 

µ³Å³Ï©Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ« øáÙÇõÝÇÃÇ ÞÇÉï© 
Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ« µ³Å³Ï©â»ÉëÇ

Æï³ÉÇ³ªµ³Å³Ï©ºáõí»ÝÃÇõë« ³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ© 
ºáõí»ÝÃÇõë« êÇõµÁñ©È³óÇû

ýñ³Ýë³ª³ËáÛ»³Ý©ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý« µ³Å³Ï© 
ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý« ëÇõµÁñ©ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý

öáñÃáõÏ³Éª³ËáÛ»³Ý©öáñÃû« µ³Å³Ï© î»÷© 
²í¿ß« ÉÇÏ³ÛÇ µ³Å³Ï©ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ« ëÇõ-
µÁñ©öáñÃû

èáõëÇ³ª³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ©ÈáùáÙáÃÇõ« µ³Å³Ï© 
ÂáëÝû ÂÇËíÇÝ« êÇõµÁñ ´³Å³Ï©´ÎØ²

àõùñ³ÝÇ³ª³ËáÛ»³Ý©Þ³ËïÇáñ« µ³Å³Ï© Þ³Ë-
ïÇáñ« êÇõµÁñ µ³Å³Ï©îÇÝ³Ùû øÇ»õ

ÐáÉ³Ýï³ª³ËáÛ»³Ý©öÇ ¾ë ìÇ« µ³Å³Ï© ü»Û»-
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Ýáõñï« êÇõµÁñ µ³Å³Ï©ü»Û»Ýáõñï
ä»É×Çù³ª³ËáÛ»³Ý©øÉ¿ûå äñÇõÅ« µ³Å³Ï© 

êÃ³Ýï³ñ ÈÇ¿Å« êÇõµÁñ µ³Å³Ï©øÉ¿ûå äñÇõÅ
êÏáíïÇ³ª³ËáÛ»³Ý©ê»ÉÃÇù« µ³Å³Ï©ê»ÉÃÇù
ê»ñåÇ³ª³ËáÛ»³Ý©òñí»Ý³ ¼í»½ï³« µ³Å³Ï© 

ö³ñÃÇ½³Ý ä»ÉÏñ³ï
²ñÅ³ÝÃÇÝª ³ËáÛ»³Ý©äáù³ ÖÇõÝÇÁñ½« µ³-

Å³Ï© èá½³ñÇû ê³ÝÃñ³É, êÇõµÁñ µ³Å³Ï©èÇíÁñ 
öÉ¿ÛÃ

äñ³½ÇÉª ³ËáÛ»³Ý©ö³ÉÙ»Ûñ³ë« µ³Å³Ï© øñáõ-
½»Ûñû

àõñáõÏáõ¿Ûª ³ËáÛ»³Ý©ö»ÝÇ³ñáÉ

²÷ñÇÏ¿Ç â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ
²É Â³ñ³ÅÅÇ îÇïÕáë³ÏÇñ

²÷ñÇÏ¿Ç ýáõÃåáÉÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³õ³ñï³-
Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ  ³ñÓ³Ý³-
·ըñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ© 

¬ ²É Â³ñ³ÅÅÇ (ÂáõÝ©) ¬ ²É ²ÑÉÇ (º·Çåï©)  3¬0« 
»ñÃ©1¬3

ÏáÉ»ñ©ê©äÏáõÇñ 45 1« 54« ²©ä³ïñÇ 86, 
÷áË©ÊÁÝÇëÇ« îÁñå³ÉÇ

ÂáõÝáõ½Ç §²É Â³ñ³ÅÅÇ¦Ý Çñ »ñÃÇ 1¬3 
Ñ³ßÇõáí å³ñïáõÃÇõÝÁ º·ÇåïáëÇ §²É ²ÑÉÇ¦ÇÝ 
¹¿Ù Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ í»ñ³Í»ó« »ñµ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ 
Û³ÕÃ»ó 3¬0 Ñ³ßÇõáí áõ ß³Ñ»ó³õ ²÷ñÇÏ¿Ç 
â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ Çñ 3¬ñ¹ ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ 
Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý º·ÇåïáëÇ §²É ²ÑÉÇ¦Ý 8 ³Ý·³Ù« 
¸»Ù©øáÝÏáÛÇ §Âáõ öáõÇë³Ý Ø³½»Ùå¿¦Ý »õ 
º·ÇåïáëÇ §¼³Ù³É¿ù¦Á 5¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù áõ 23 
³ÛÉ ³ÏáõÙµÝ»ñ£  

²÷ñÇÏ¿Ç øáÝý»ï»ñ³ëÇáÝÇ ´³Å³Ï
Ø³ñáùÇ è³Å³Ý îÇïÕáë³ÏÇñ
²÷ñÇÏ¿Ç ýáõÃåáÉÇ øáÝý»ï»ñ³ëÇáÝÇ µ³Å³-

ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇÝ ³ñÓ³-
Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ìÇÃ³ øÉ³å (¸»Ù© øáÝÏû) ¬ è³Å³ ø³½³åÉ©(Ø³ñ©) 
3¬1« »ñÃ©0¬3

²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û »õ »ñÏáõ ÙñóáõÙ-
Ý»ñáõ Ñ³ßÇõáí« Ø³ñáùÇ §è³Å³¦Ý ß³Ñ»ó³õ 
²÷ñÇÏ¿Ç ýáõÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ ïÇï-
ÕáëÁ£ ²Ûë ËáõÙµÇÝ »ñÏñáñ¹ øáÝý»ï»ñ³ëÇáÝÇ 
µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÝ ¿ñ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ ³Ù»Ý³ß³ïÁ 
ß³Ñ³Í »Ý ÂáõÝáõ½Ç §ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É¦Á »õ §²É 
ê³ý³ùëÇ¦Ý 4¬³Ï³Ý ³Ý·³Ù£

²ëÇáÛ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ
ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ ²ëÇáÛ ²ËáÛ»³Ý

²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ  ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ© 

¬ ö»ñë»÷áÉÇë (Æñ³Ý) ¬ ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ 
(Ö³÷©) 0¬0« »ñÃ©0¬2

Ö³÷áÝÇ §ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½¦Á ³Ûë ³ñ¹ÇõÝùáí 
ß³Ñ»ó³õ ²ëÇáÛ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ïÇïÕáëÁ 
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ Ý³»õ 
ß³Ñ³Í »Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ §öáÑ³ÝÏ 
êÃÇÉÁñ½¦Á 3 ³Ý·³Ù »õ 23 ³ÏáõÙµÝ»ñ »ñÏáõ »õ 
Ù¿Ï ³Ý·³Ù£

²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ ´³Å³Ï
²É øááõ³ ²É Ä³áõÇÛ³ îÇïÕáë³ÏÇñ
²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ µ³-

Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇª ²ëÇáÛ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇ µ³Å³ÏÇ 
³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»-
ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ© 

¬ ²É øááõ³ ²É Ä³áõÇÛ³ (Æñ³ù) ¬ ²ÉÃÇÝ ²ëÇñ 
(ÂÇõñù©) 2¬0

ÏáÉ»ñ©Ð©²ÑÙ³ï 22« Æ©ä³Û¿ß 57
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Æñ³ùÇ §²É øááõ³ 

²É Ä³áõÇÛ³¦Ý å³Ñ»ó ³Ûë ïÇïÕáëÁ£

ÌáóÇ ´³Å³Ï
úÙ³ÝÇ 2¬ñ¹ îÇïÕáëÁ
øáõ¿ÛÃÇ Ù¿ç Çñ ³õ³ñïÇÝ Ñ³ë³õ ýáõÃåáÉÇ 
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ÌáóÇ ´³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý Ùñóáõ-
ÙÇÝ« úÙ³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ« áñ Û³ÕÃ³Í ¿ñ ê¿áõ-
ï³Ï³Ý ²ñ³µÇáÛ »õ ä³Ññ¿ÛÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõÝ 
¹¿åÇ ³õ³ñï³Ï³Ý Çñ ×³ÙµáõÝ íñ³Û« Ùñó»ó³õ 
Æñ³ùÁ ¹áõñë Ñ³Ý³Í ²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É 
¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù£ ØñóáõÙÁ ÁÝ-
Ã³ó³õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í Ó»õáí »õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý 
áõ »ñÏ³ñ³Ó·áõ³Í Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ³õ³ñï»ó³Ý 
0¬0 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí£ îáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í-
Ý»ñáí Û³ÕÃ»ó úÙ³ÝÁ 5¬4 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ Çñ 
2¬ñ¹ ïÇïÕáëÁ£

²Ûë ïÇïÕáëÁ Ý³»õ ß³Ñ³Í »Ý Ý³»õ øáõ¿ÛÃÁª 
10 ³Ý·³Ù« ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇ³Ý« ø³Ã³ñÁ »õ 
Æñ³ùÁª 3 ³Ý·³Ù« ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ©ª 2 ³Ý·³Ù£

â×³Ýãóáõ³Í ºñÏÇñÝ»ñáõ ²ËáÛ³ÝáõÃÇõÝ
²¿»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³Ý ä³ñïáõ»ó³õ ø³éáñ¹ 

²õ³ñï³Ï³ÝÇÝ
²Ý·ÉÇáÛ Ù¿ç ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ â×³Ýãóáõ³Í »ñÏÇñ-

Ý»ñáõ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³-
ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ê½»ù»ÉÇ È¿Ýï ¬ ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³Ý 4¬0
¬ ø³ñµ³Ã³ÉÇ³ ¬ ø³ëù³ïÇ³ 3¬1« ¬ ö³ï³ÝÇ³ 

¬ öáõÝ×³å 2¬0
²Ûë Ó»õáí ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³-

Ï³ÝÁ Û³Ù³é å³Ûù³ñ¿ »ïù ½Çç»ó³õ ê½»ù»ÉÇ 
È¿ÝïÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ áõ ¹áõñë ÙÝ³ó Ùñó³ß³ñ-
ù¿Ý£

²ñ³ñ³ïÇ ´»ñ¹³å³Ñ ²ÉÇáß³ ²µñ³Ñ³Ù-
»³Ý Ø³Ñ³ó³õ

73 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ñ»é³ó³õ 
§²ñ³ñ³ï¦Ç Ý³ËÏÇÝ µ»ñ¹³å³Ñ ²ÉÇáß³ ²µñ³-
Ñ³Ù»³ÝÁ£ î»ñ»õ ÙÁÝ ³É ÇÝÏ³õ ³ÛÝ Í³é¿Ý áñ ÏÁ 
Ïáãáõ¿ñ 1973 Ãáõ³Ï³ÝÇ §²ñ³ñ³ï¦« »ñµ ËáõÙµÁ 

ß³Ñ»ó³õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ³ËáÛ»³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÝ»ñÁ áõ å³ïáõ³µ»ñ 
³ñ¹ÇõÝù ³ñÓ³Ý³·ñ»ó ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ 
µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ£ ²ÉÇáß³Ý ËáõÙµÇÝ ÑÇÙÝ³-
Ï³Ý ëÇõÝ»ñ¿Ý ¿ñ£ ²Ý 1966 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ëÏë»³É 
Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ñ §²ñ³ñ³ï¦Ç 189 ÙñóáõÙÝ»ñáõ£ 
1971¬ÇÝ ËáõÙµÁ ·ñ³õ³Í ¿ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
»ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ« 1973¬ÇÝ ¹³ñÓ³Í ¿ ³ËáÛ»³Ý »õ 
µ³Å³Ï³ÏÇñ« ÇëÏ 1975¬ÇÝ ¹³ñÓ³Í ¿ µ³Å³Ï³ÏÇñ£ 
Ø³ë Ï³½Ù³Í ¿ Ý³»õ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ ÊáõÝÏ áõ ³ÕûÃù Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç 
Ù»Í ½³õ³Ï µ»ñ¹³å³Ñ ²ÉÇáß³ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇ 
ÛÇß³ï³ÏÇÝ£

²ñó³ËÇ ÈÇÏ³
²ñó³ËÇ ýáõÃåáÉÇ ÉÇÏ³ÛÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ 

ëÏëÇÝ 14 ÚáõÉÇëÇÝ£ Ø³ëÝ³ÏóáÕ 8 ËáõÙµ»ñÝ »Ýª 
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ §ºñ³½³Ýù¦ »õ §È»éÝ³ÛÇÝ 
²ñó³Ë¦ ËáõÙµ»ñÁ« §²ëÏ»ñ³Ý¦« §Ø³ñïáõÝÇ¦« 
§ì³Ýù¦« §ÞáõßÇ¦« §Ö³ñï³ñ¦ »õ §Ø³ñï³Ï»ñï¦£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÎÇÝ»ñáõ ²ËáÛ³ÝáõÃÇõÝ
¼áõù Øáëå¿Ñ ²ËáÛ»³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÏÇÝ»ñáõ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³Ýáõ-

Ã»³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ 5¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙ-
Ý»ñáõÝ« ³é³ç³ï³ñ §¼áõù Øáëå¿Ñ¦Á Û³ÕÃ»ó 
3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ä¿ñÇÃáõë¦ÇÝ 9¬0 Ñ³ßÇõáí »õ 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³õ »ñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§êÃ³ñ½ ²ù³ï»ÙÇ¦ÇÝ Ñ³Ù³ñ áõ ³å³Ñáí»ó 
ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ¼áõù Øáëå¿Ñ ¬ ä¿ñÇÃáõë 9¬0
¬ êÃ³ñ½ ²ù³ï»ÙÇ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 3¬0
¸³ë³õáñáõÙ©
1-¼áõù Øáëå¿Ñ  5 Ùñó© 15 Ï¿ï 37¬7
2¬êÃ³ñ½ ²ù³ï»ÙÇ 5 Ùñó© 10 Ï¿ï 20-6
3-ä¿ñÇÃáõë   5 Ùñó©   4 Ï¿ï 6¬15
4-²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û  5 Ùñó©   0 Ï¿ï 4-39

Êñáõ³Ã ØáïñÇã ß³Ñ»ó³õ àëÏ¿ ¶Ý¹³ÏÁ
Êñáõ³ÃÇáÛ ³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇ »õ êå³Ý-

ÇáÛ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç ÏÇë³å³ßïå³Ý Èáõù³ 
ØáïñÇã ß³Ñ»ó³õ 2018¬Ç §àëÏ¿ ¶Ý¹³Ï¦ ïÇï-
ÕáëÁ£ ²Ûë ïÇïÕáëÁ ÏÁ ïñáõÇ §üñ³Ýë üáõÃåáÉ¦ 
Ù³ñ½³Ï³Ý å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿£ ì»ñçÇÝ 
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³Ûë Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ÇÝ 
ÈÇáÝ¿É Ø»ëëÇÝ »õ øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³ÉïûÝ£ 

ÎÇÝ»ñáõ Ùñó³Ý³ÏÁ ß³Ñ»ó³õ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ-
»³Ý §úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿¦Ç Ýáñí»ÏÇ³óÇ ýáõÃåáÉÇëï 
²ï³ Ð»ÏÁñåÁñÏÁ£ ÆëÏ »ñÇï³ë³ñ¹ ýáõÃåáÉÇë-
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ïÇ ïÇïÕáëÁ ß³Ñ»ó³õ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Ç 
øÇÉÇ³Ý Øå³÷÷¿Ý£

ºõñáå³ÛÇ ²Ù»Ý³É³õ Ø³ñ½ÇÏÝ»ñ
ØáïñÇã Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
ºõñáå³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÁ ÁÝïñ»ó 

2017-2018 ï³ñ»ßñç³ÝÇ ºõñáå³ÛÇ ³Ù»Ý³É³õ 
ýáõÃåáÉÇëïÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É óáõó³ÏÁ©

²Ù»Ý³É³õ ýáõÃåáÉÇëï© Èáõù³ ØáïñÇã (è¿³É 
Ø³ïñÇï)

²Ù»Ý³É³õ ÏÇÝ ýáõÃåáÉÇëï© ö»ñÝÇÉ Ð³ñïÁñ 
(ìáÉýëåáõñÏ)

²Ù»Ý³É³õ µ»ñ¹³å³Ñ© ø»ÛÉáñ Ü³í³ë (è¿³É 
Ø³ïñÇï)

²Ù»Ý³É³õ å³ßïå³Ý© ê»ñÅÇû è³Ùáë (è¿³É 
Ø³ïñÇï)

²Ù»Ý³É³õ ÏÇë³å³ßïå³Ý© Èáõù³ ØáïñÇã 
(è¿³É Ø³ïñÇï)

²Ù»Ý³É³õ Û³ñÓ³ÏáÕ© øñÇÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû 
(è¿³É Ø³ïñÇï)

ä²êøºÂäàÈ

¾Ý äÇ ¾Û
ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ îÇïÕá-

ë³ÏÇñ

²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ³õ³ñ-
ï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ãáññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« §ÎáÉïÁÝ 
êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Û³ÕÃ»ó 
§øÉÇíÉ¿Ýï ø³í³ÉÇÁñ½¦ÇÝ 108¬85 Ñ³ßÇõáí »õ 
å³Ñ»ó Çñ ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³-
·ըñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ øÉÇíÉ¿Ýï ø³í³ÉÇÁñ½ ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ 
àõáñÇÁñ½ 85¬108

³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©ÈÁäñáÝ Ö¿ÛÙ½ 23 
Ï¿ï 7 éÇå 8 ÷áË 6 Ãû ¬ êÃ»ýÁÝ ø³ñÇ 37 Ï¿ï 6 
éÇå 4 ÷áË 3 ëÃ 2 Ãû

§àõáñÇÁñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 4¬0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ 
Ñ³ßÇõáí »õ ¹³ñÓ³õ ¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ³ËáÛ»³Ý£ 

ºáñáÉÇÏ
è¿³É Ø³ïñÇï Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ê»ñåÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ä»ÉÏ-

ñ³ïÇ Ù¿ç ëÏë³Ý ºõñáå³ÛÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ÏáõÙµ-
Ý»ñáõ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ 92¬83
¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ êÃ³ÙåáõÉ ¬ Ä³ÉÏÇñÇë ø³áõ-

Ý³ë 76¬67
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û §è¿³É Ø³ï-

ñÇï¦ »õ §ü»Ý»ñå³Ñã¿¦ Ùñó»ó³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÇÝ« ÙÇÝã §´ÎØ²¦ »õ §Ä³ÉÏÇñÇë¦ Ùñó»ó³Ý 
»ññáñ¹ ¹ÇñùÇÝ Ñ³Ù³ñ£

ê»ñåÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ä»ÉÏñ³ïÇ Ù¿ç ³õ³ñ-
ï»ó³Ý ºõñáå³ÛÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²õ³ñ-
ï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ü»Ý»ñå³Ñã¿ êÃ³ÙåáõÉ 
85¬80

²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û êå³ÝÇáÛ §è¿³É 
Ø³ïñÇï¦Á ß³Ñ»ó³õ Çñ 10¬ñ¹ ºõñáå³ÛÇ 
å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£

ºññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Ä³ÉÏÇñÇë ø³áõÝ³ë ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ 79¬77
ÈÇÃáõ³ÝÇáÛ §Ä³ÉÏÇñÇë¦Á ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
Øñó³ß³ñùÇ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ ÁÝïñáõ»ó³õ 

§è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç ë»ñå Èáõù³ îáÝóÇãÁ« 19 
ï³ñ»Ï³Ý« áñ ¹³ñÓ³õ ºáõñáÉÇÏÇ ³Ù»Ý³»ñÇï³-
ë³ñ¹ ³ëïÕÁ£ 

²ßË³ñÑÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
ÈÇµ³Ý³Ýª 4¬ñ¹
ä³ëù»ÃåáÉÇ ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ²ëÇáÛ ·ûïÇÇ 

½ïáõÙÇ 10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- âÇÝ³ëï³Ý ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 72-52
³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ©²Ã¿ñ Ø³Åáù 7 Ï¿ï 10 éÇå 

1 ÷áË 2 åÉáù
¬ Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ Úáñ¹³Ý³Ý 88¬67
¬ Üáñ ¼»É³Ýï³ ¬ êáõñÇ³ 97¬74
Üáñ ¼»É³Ýï³« Ð³ñ©øáñ¿³ »õ âÇÝ³ëï³Ý 

Ñ³ë³Ý ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý£ 
ÈÇµ³Ý³Ý ·ñ³õ»ó 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ »õ ï³Ï³õÇÝ ÛáÛë 
áõÝÇ Ñ³ëÝ»Éáõ ³ßË³ñÑÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý 
áñå¿ë ³Ù»Ý³É³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ£

¸³ë³õáñáõÙ©
1¬Üáñ ¼»É³Ýï³ 9 Û ¬ 1 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©233
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2¬Ð³ñ©øáñ¿³ 8 Û ¬ 2 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©110
3¬âÇÝ³ëï³Ý 6 Û ¬ 4 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©163
4¬ÈÇµ³Ý³Ý  6 Û ¬ 4 å Ï¿ï»ñáõ ï³ñµ©101

²ëÇáÛ ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
èÇ³ïÇ ¸áõñë ØÝ³ó
ä³ëù»ÃåáÉÇ ²ëÇáÛ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ»³-

ÝáõÃ»³Ý ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« §èÇ³ïÇ ä¿Û-
ñáõÃ¦ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²Éý³ñù (Ö³µáÝ) 76¬87
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ ØáÝû ì»Ù÷³Ûñ (Â³ÛÉ¿Ýï) 

106¬100
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ø»ñ³Éùû äáÉó (üÇÉÇ÷ÇÝ) 

63¬96
²ñÓ³Ý³·ñ»Éáí Ù¿Ï Û³ÕÃ³Ý³Ï »õ 2 å³ñ-

ïáõÃÇõÝ« §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Ññ³Å»ßï ïáõ³õ 
Ùñó³ß³ñùÇÝ£

îáõå³ÛÇ Øñó³ß³ñù
ÜÁÅÙ¿Ã è³ï¿ë Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ³õ³ñ-

ï»ó³Ý îáõå³ÛÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùըñ-
ó³ß³ñùÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 
ÂáõÝáõ½Ç §ÜÁÅÙ¿Ã è³ï¿ë¦Á Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
å³Ûù³ñ¿ »ïù Û³ÕÃ»ó ÈÇµ³Ý³ÝÇ §Ð©Ø©À©Ø© 
ä¿ÛñáõÃ¦ÇÝ 75¬73 Ñ³ßÇõáí »õ ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£ 

ºññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ« Ø³ñáùÇ §ê³ÉÉ³¦Ý 
Û³ÕÃ»ó ÈÇµ³Ý³ÝÇ §ÐÇùÙ¿¦ÇÝ 92¬89 Ñ³ßÇõáí£

²ñ³µ³Ï³Ý ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
²É ÆÃÃÇÑ³ï Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
ä³ëù»ÃåáÉÇ ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ-

»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý »õ 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ Ùըñ-
óáõÙÝ»ñÁ£ ²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»-
ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²É ÆÃÃÇÑ³ï º·Çåïáë ¬ ä¿ÛñáõÃ 74-70
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û º·ÇåïáëÇ 

²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³ ù³Õ³ùÇ §²É ÆÃÃÇÑ³ï¦Á ß³Ñ»-
ó³õ ²ñ³µ³Ï³Ý ³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
ïÇïÕáëÁ£ ²Ûë ³ÏáõÙµÇÝ 5¬ñ¹ ³ñ³µ³Ï³Ý 
ïÇïÕáëÝ ¿£ 

ºññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ê³ÉÉ³ Ø³ñáù ¬ Ð©Ø©À©Ø© 84¬70

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
Ð©Ø©À©Ø©¬Ç ²é³çÇÝ îÇïÕáëÁ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 

³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇ í»ñçÇÝª  7¬ñ¹ ÙñóáõÙÇÝ 

§Ð©Ø©À©Ø©¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó §èÇ³ïÇ 
ä¿ÛñáõÃ¦Á »õ ï³ñ³õ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ áõ 
³å³Ñáí»ó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ Çñ 
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí£  
ì»ñçÇÝ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 74-59« ù³-
éáñ¹©22¬21« 15¬9« 18¬9« 19¬20

³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ©ê¿Ù º³ÝÏ 21 Ï¿ï 10 
éÇå 1 ÷áË  4 Ãû ¬ Ø³Ûù Ð»ñÇë 22 Ï¿ï 13 éÇå 3 
÷áË 1 ëÃ 1 Ãû

Ð©Ø©À©Ø©Û³ÕÃ»ó 4¬3 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ 

²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ²ËáÛ»³-
ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ ¶ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¸ÇñùÁ
²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ 

³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ §èÇ³ïÇ 
ä¿ÛñáõÃ¦Á Ùñó»ó³õ Æñ³ÝÇ §ö»ÃñáßÇÙÇ¦ÇÝ ¹¿Ù£ 
ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §ö»ÃñáßÇÙÇ¦Ç 83¬53 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí »õ §èÇ³ïÇ¦Ý ÏáñëÝóáõó 
Çñ ïÇïÕáëÁ£ §ö»ÃñáßÇÙÇ¦Ç Ï³½Ù¿Ý ÷³ÛÉ»ó³õ 
³Ù»ñÇÏ³óÇ Ø³Ûù Ð³ñÇëÁ« áñ Ýß³Ý³Ï»ó 37 Ï¿ï 
»õ 12 éÇå³áõÝ£ ÆëÏ §èÇ³ïÇ¦Ç Ï³½Ù¿Ý 
³Ù»Ý³É³õÝ ¿ñ ³Ù»ñÇÏ³óÇ îáõÝÃÇ ÎñÇÝÁª 15 
Ï¿ï« 4 éÇå³áõÝï£

ºññáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó ä³Õ»ëïÇÝÇ §ê³ñÇÛÛ¿Ã 
è³Ù³ÉÉ³¦Ý Û³ÕÃ»Éáí êáõñÇáÛ §²É Ä¿Ûß¦ÇÝ 78¬77 
Ñ³ßÇõáí£ ²é³çÇÝ »ñ»ù ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ 
ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ²ëÇáÛ ³ÏáõÙµÝ»ñáõ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý£

²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ ä³ï³Ý»Ï³Ý ²ËáÛ»³-
ÝáõÃÇõÝ

ÈÇµ³Ý³Ý ²ËáÛ»³Ý
ä³ëù»ÃåáÉÇ ²ñ»õÙï»³Ý ²ëÇáÛ 

å³ï³ÝÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ 
Ù³ëÝ³Ïó»ó³Ý ÑÇÝ· Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñª ÈÇµ³Ý³Ý« 
êáõñÇ³« Æñ³ù« Æñ³Ý »õ Úáñ¹³Ý³Ý£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ï³Ý»Éáí ãáñë Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ 
³ñÅ³ÝÇûñ¿Ý ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ£
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²ñ³µ³Ï³Ý ÎÇÝ»ñáõ ²ÏáõÙµÝ»ñáõ ²ËáÛ-
»³ÝáõÃÇõÝ

Ð©Ø©À©Ø© Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

ä³ëù»ÃåáÉÇ ³ñ³µ³Ï³Ý ÏÇÝ»ñáõ ³ÏáõÙµ-
Ý»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ Ð©Ø©À©Ø© (ÈÇµ©) ¬ ²É ²ÑÉÇ (º·Çåïáë) 83¬57
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û §Ð©Ø©À©Ø©¦ 

ß³Ñ»ó³õ Çñ »ñÏñáñ¹ ³ñ³µ³Ï³Ý ÏÇÝ»ñáõ 
³ÏáõÙµÝ»ñáõ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£

ºññáñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ²É ý³ÑÇë (Úáñ¹³Ý³Ý) ¬ ²É ²Ù³É (ÂáõÝáõ½) 
76¬69 

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÎÇÝ»ñáõ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
Ð©Ø©À©Ø© îÆîÔàê²ÎÆð
ä³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ÏÇÝ»ñáõ ³ËáÛ»³Ýáõ-

Ã»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇ »ññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« 
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Ùñó»ó³õ §Ð©Ø©À©Ø©¦Ç ¹³ßïÇÝ 
íñ³Û »õ å³ñïáõ»ó³õ 46¬83 Ñ³ßÇõáí£ ØñóáõÙ-
Ý»ñáõ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓ³õ 3¬0 Ç Ýå³ëï §Ð©Ø©À©Ø©¦ÇÝ 
»õ ËáõÙµÁ å³Ñ»ó å³ëù»ÃåáÉÇ ÈÇµ³Ý³ÝÇ 
ÏÇÝ»ñáõ ïÇïÕáëÁ£ ²Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñÝ 
¿ÇÝ© è»å»ù³ ²ùÁÉÁª 21 Ï¿ï §Ð©Ø©À©Ø©¦Ç Ñ³Ù³ñ 
»õ èáÝÇù³ Ðá×½Áª 20 Ï¿ï §èÇ³ïÇ¦Ç Ñ³Ù³ñ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï
Ð©Ø©À©Ø©Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇ 

³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« §Ð©Ø©À©Ø©¦ 77¬70 
Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ»ó §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ÇÝ »õ ß³Ñ»ó³õ 
µ³Å³ÏÇ ïÇïÕáëÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ
²ñó³Ë Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 

³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ ÙñóáõÙÇÝ 
§²ñó³Ë¦ Û³ÕÃ»ó §²ñÃÇÏ¦ÇÝ 98¬90 Ñ³ßÇõáí »õ 
ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£ ²Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏ ïÇïÕá-
ëÇÝ ³ñÅ³Ý³ó³õ §²ñó³Ë¦Ç Ã»Ã»õ Û³ñÓ³ÏáÕ 
²Éå»ñÃ Â³¹»õáë»³ÝÁ£ ë³Ï³ÛÝ §²ñÃÇÏ¦ ×³Ýã-
óըõ»ó³õ áñå¿ë ³ËáÛ»³Ý« áñáíÑ»ï»õ §²ñó³Ë¦ 
²ñó³ËÇ ËáõÙµ ¿£ 

²ñÙ»Ý³Ï ²É³×³×»³Ý àã ºõë ¾

ø³Ý³ï³ÛÇ Ù¿ç Ù³Ñ³ó³Í ¿ µáÉáñ Å³Ù³-
Ý³ÏÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Û³ÛïÝÇ Ñ³Û å³ëù»ÃåáÉÇëïÁª 
²ñÙ»Ý³Ï ²É³×³×»³ÝÁ£ ²Ý ÍÝ³Í ¿ º·ÇåïáëÇ 
²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç 1930 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ 
1947¬Ç Ý»ñ·³ÕÃ³Í ¿ Ð³Û³ëï³Ý£ Ø³ë Ï³½Ù³Í 
¿ §üÆØ²¦ ³ÏáõÙµÇÝ »õ 1954¬ÇÝ ÙÇ³ó³Í ¿ 
Ô³½³Ëëï³ÝÇ §´áõñ»í»ëïÝÇÏ¦ ËáõÙµÇÝ£ ÆëÏ 
1958¬ÇÝ ÙÇ³ó³Í ¿ Ýß³Ý³õáñ ØáëÏáõ³ÛÇ 
§´ÎØ²¦ÇÝ£ 

Ø³ë Ï³½Ù³Í ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý Ñ³õ³-
ù³Ï³ÝÇÝ »õ ß³Ñ³Í ¿ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
ïÇïÕáëÁ 1953« 1961« 1963 »õ 1965 Ãáõ³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ« ÇëÏ 1964 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¹³ñÓ³Õ ¿ àÕÇÙå-
Ç³Ï³Ý ÷áË ³ËáÛ»³Ý£ ÀÝ¹·ñÏáõ³Í ¿ ØÇç³½-
·³ÛÇÝ ä³ëù»ÃåáÉÇ ü»ï»ñ³ëÇáÝÇª üÆä²¬Ç 
µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ ³Ù»Ý³É³õ Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ 
ËáõÙµÇÝª §ÐáÉ ²ý ü¿ÛÙ¦ÇÝ£

Ø»Í Ù³ñ½ÇÏÇÝ« Ñ³ÛáõÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ 
ÙÝ³Û Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç£
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Աստղագուշակ
Ի՞նչ Սպասել 2019 

Թուականէն

Աստղագուշակ 2019: Ինչի՞ տարի է 2019 թուականը: Արեւելեան աստղագուշակի համաձայն՝ 2019 
թուականը ԽՈԶԻ տարի է: Առասպելը կը վկայէ, թէ խոզը վերջինն էր, որ եկած էր Նոր տարուան 
տօնակատարութեան: Ի՞նչ պիտի բերէ ան աստղագուշակի այլ նշաններուն համար: Հոգատար եւ 
հեռանկարային տարի է բոլոր նշաններուն համար: Կը թուլնայ կարիքի եւ բացասականի հանգոյցը: 
Կը վերադարձուին պարտքերը, եկամուտ կու գայ եւ ընդհանրապէս շնչելը կը դառնայ շատ աւելի 
հեշտ: Կայունութիւն, որը վստահութիւն կը ներշնչէ վաղուան համար: Մեծ խնդիրներու 
բացակայութիւն եւ յաջողութիւն: 

Միւս կողմէն եկէ՛ք տեսնենք, թէ ինչի՞ տարի է 2019 թուականը եւ 
ի՞նչ կը խոստանան արեւմտեան աստղագուշակի կենդանակերպերը։

Խոյ

Խոզի տարին Խոյե-
րու համար շատ բարե-
նըպաստ պիտի ըլլայ: 
Եթէ երեխայ կ'ուզէք 
ունենալ, խոզի տարին 
կը համարուի յաջող 
տարի։ Խոյերը կեանքի 
բոլոր բնագաւառներուն 

մէջ յաղթանակներ կը գրանցեն։ Գարնան շարք մը 
ծանօթութիւններ կը սպասուին, ուշադիր եղէք ձեր 
կեանքը մուտք գործած մարդոց, անոնց մէջ է ձեր 
2-րդ կէսը, իսկ եթէ ամուսնացած էք, ընտանիքի 
հետ յարաբերութիւնները աւելի կը լաւանան։ Հա-
ւանական է նաեւ բնակութեան վայրի փոփոխու-
թիւն։

Ցուլ

Շատ աշխոյժ ու իրա-
դարձութիւններով լի 
տարի կը սպասուի։ Եթէ 
մինակ էք, անպայման 
պիտի հանդիպիք ձեր 
2-րդ կէսին, իսկ եթէ 

ամուսնացած էք, ապա իսկական ժամանակն է 
երեխաներու մասին մտածելու համար։

Երկուորեակ

Եթէ մինակ էք, ապա 
այս տարի ոչ միայն կը 
հանդիպիք ձեր կէսին, 
այլեւ կ'ամուսնանաք։ Ծախ-
սերու տարի կը սպասուի, 
բայց ձեր շահած գումարը 
լրիւ կը բաւականացնէ։ 

Ուշադիր եղէք առողջութեան, հետեւեցէ՛ք եւ որեւէ 
գանգատի պարագային դիմեցէ՛ք բժիշկի։

Խեցգետին

«Կեանքը կը շարժի». 
Սա է այս տարուան ձեր 
կարգախօսը։ Աշխատան-
քային բազում հնարաւո-
րութիւններ կը բացուին 
ձեր առջեւ, առիթը որեւէ 
պարագայի չփախցնէք։ Մինակ Խեցգետինները 
երկրպագուներու պակաս չեն զգար, բայց ընտրու-
թեան հարցին մէջ մանրախնդիր եղէք։
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Առիւծ

Առիւծներու կեանքին 
մէջ լուրջ փոփոխութիւններ 
կը սպասուին, բացառա-
պէս դրական։ Եթէ մինչեւ 
այսօր ձեր կեանքին մէջ բարդ 
շրջան էր, ապա հիմա ամէն 
ինչ պիտի փոխուի։ Յատ-

կապէս նկատելի փոփոխութիւններ կը սպասուին 
անձնական կեանքի մէջ։

Կոյս

Ինքնարտայայտման 
ու ինքնադրսեւորման 
տարի է, ինչը մինչեւ 
այս պահը դուք չէիք 
յաջողեր ընել։ Հիմա 
եկած է ժամանակը, որ 
ձեր կատարած աշխա-
տանքը ըստ արժանւոյն 
վարձատրուի։

Անձնական կեանքի մէջ, սակայն, լուրջ փոփո-
խութիւններու մի՛ սպասէք։

Կշիռք

Սպասեցէ՛ք լաւ փո-
փոխութիւններու թէ՛ անձ-
նական, թէ գործնական 
կեանքի մէջ։ Շարք մը 
գործնական յաջող առա-
ջարկներ կը ստանաք։ 
Հաւանական են անշարժ 

գոյքի հետ կապուած հարցեր՝ վերանորոգում, 
տեղափոխութիւն։

Կարիճ

Կարիճներու համար 
2019-ն բացառապէս յա-
ջողութիւններու տարի պի-
տի ըլլայ։ Առաջին հերթին 
դուք ֆինանսական անկա-
խութիւն ձեռք կը բերէք, յաջողութիւններ կը գրան-
ցէք ուսման եւ աշխատանքի մէջ։ Իսկ անձնական 
կեանքի մասին խօսիլը աւելորդ է. այսպիսի 
յիշարժան տարի շատ քիչ կ'ըլլայ։

Աղեղնաւոր

Առողջութեան հետ 
կապուած խնդիրներ չէք 
ունենար։ Եթէ ամուսնա-
ցած էք, բարենպաստ 
տարի է երեխաներ ունե-
նալու համար, իսկ եթէ 
մինակ էք, անպայման 

պիտի հանդիպիք ձեր 2-րդ կէսին։ Չեն բացառուիր 
նաեւ ճամբորդութիւններն ու շրջագայութիւնները։

Այծեղջիւր

Սա շատ լաւ, կարելի 
է ըսել ճակատագրական 
տարի պիտի ըլլայ ձեզի 
համար։ Մի՛ վախնաք 
այդ բառէն։ Ճակատագ-
րական բառի տակ միայն 
դրական բան տեսէք։ Կը սպասուին ծանօթու-
թիւններ, ամուսնութիւններ, ուրախ առիթներ՝ 
ամբողջ տարին բարձր տրամադրութեամբ անցը-
նելու համար։ Դե՜հ, իսկ ամրան՝ ճամբորդութիւն 
դէպի տաք ու արտասովոր երկիր։

Ջրհոս

Ֆինանսական որոշակի 
դժուարութիւններ կը սպաս-
ւին, բայց անոնք թող 
չվախցնեն ձեզի, քանի 
որ դուք կրնաք այդ խնդիր-
ները վերացնել։ Ուշադիր 
եղէք նաեւ ձեր սիրելիին 

հետ յարաբերութիւններու մէջ։ Սորվեցէ՛ք լսել ոչ միայն 
ձեր սրտի ձայնը, այլեւ դիմացիններու խորհուրդները։

Ձուկ

Հետեւեցէ՛ք ձեր առող-
ջութեան, թեթեւակի գան-
գատի պարագային նոյն-
իսկ դիմեցէ՛ք բժիշկի։ 
Ընկերական միջավայ-
րի փոփոխութիւն կը 
սպասուի, որ իրեն հետ 
միայն դրական փոփոխու-
թիւններ կը բերէ։
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