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Պըրրի Կը Գնահատէ Պասիլը՝ Մուսա Սատրի Անհետանալու 
Փաստը Վերստին Բարձրաձայնելուն Համար
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Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի գնա-
հատեց արտաքին գործոց նախարարի պաշտօն-
ակատար Ժպրան Պասիլը՝ 1978-ին Ամալ շարժումի 
առաջնորդ Մուսա Սատրի՝ Լիպիոյ Հանրապետու-
թիւն այցի ժամանակ անյայտ կորսուելուն կա-
պակցութեամբ կատարած մեկնաբանութիւններուն 
համար:

Յիշեցնենք, որ Պըրրի եւ իր գլխաւորած Ամալ 
շարժումը, ամբողջովին դէմ են Լիբանան-Լիպիա 
յարաբերութիւններուն՝ իմամ Մուսա Սատրի՝ Մուամ-
մար Կատաֆիի նախագահութեան օրօք Լիպիոյ 
Հանրապետութիւն այցի ժամանակ անյայտ կոր-
սուելուն պատճառով:

«Որպէս պետութիւն՝ մենք ափսոսանք յայտնե-
ցինք Լիպիոյ Հանրապետութեան՝ ընկերատնտե-
սական զարգացման գագաթնաժողովին բացա-
կայութեան առթիւ,- ըսաւ Պասիլ,- սակայն սա չի 
նշանակեր, որ Լիպիոյ Հանրապետութիւնը լիովին 
ազատուած է իմամ Մուսա Սատրի ճակատագիրը 
պարզելու իր պարտականութիւններէն: 

Իսրայէլ Կը Վերսկսի Լիբանանեան Սահմանին 
Պատ Կառուցելու Գործողութիւնները

Իսրայէլեան բանակը վերսկսաւ գործարկել 
Լիբանանի հարաւային սահմանին Ատասիէ շըր-
ջանի հանդիպակաց կողմը պատ կառուցելու գոր-
ծողութիւնները: Այս մասին լիբանանեան բանակէն 
աղբիւր մը հաղորդեց:

Աղբիւրը կը նշէ, որ այս գործողութիւններուն 
ընթացքին իսրայէլեան բանակը որեւէ ձեւով 
չխախտեց «Կապոյտ գիծ»-ը:

Ի դէպ, ԵՈՒՆԻՖԻԼ առ այսօր հաստատած է 
առնուազն չորս ներքնուղիներու գոյութիւնը՝ առանց 
նշելու, թէ ո՛վ ապօրինաբար փորած է զանոնք:

Նշենք նաեւ, որ Հըզպալլա ներքնուղիներու խընդ-
րով տակաւին հանդէս չէ եկած որեւէ յայտարա-
րութեամբ:

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

Գագաթնաժողովին Իրենց Շարքերէն 
Դուրս Տրուզ Շէյխի Մը Մասնակցութիւնը 
Վրդովեցուց Լիբանանի Տրուզ Համայնքի 
Հոգեւոր Ղեկավարութիւնը

Երէկ Լիբանանի տրուզ հոգեւոր ղեկավա-
րութեան անդամները վրդովում յայտնեցին երկրի 
նախագահութեան՝ ընկերատնտեսական զարգաց-
ման արաբական գագաթնաժողովին իրենց շար-
քերէն դուրս տրուզ համայնքի շէյխերէն մէկը հրա-
ւիրելուն համար: Այս մասին հաղորդեց ազգային 
լրատուական գործակալութիւնը:

Լիբանանի մէջ տրուզ համայնքի հոգեւոր հար-
ցերով կը զբաղի շէյխ Նայիմ Հասանը, որ միաժա-
մանակ կը գլխաւորէ տրուզ համայնքի հոգեւոր 
խորհուրդը: Այնուամենայնիւ, զինք ոչ բոլոր տրուզ-
ները կ'ընդունին որպէս իրենց իսկական ներկա-
յացուցիչը: 

Այս առումով խորհուրդը իր յայտարարութեան 
մէջ ընդգծեց, որ պէտք էր առանձնապէս Հասանը 
հրաւիրուած ըլլար ընկերատնտեսական զարգաց-
ման արաբական գագաթաժողովին:

Թէեւ յայտարարութեան մէջ անուն չի նշուիր, 
սակայն տրուզ հոգեւոր ղեկավարութիւնը դէմ էր 
գագաթնաժողովին տրուզ համայնքի ընդդիմադիր 
շէյխ Նասրետտին Ալ Ղարիպի մասնակցութեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան Յունուար 22-25 կայանալիք 
Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական համաժո-
ղովի քննարկումներէն մէկուն հանդէս պիտի գայ 
իբրեւ բանախօս: Այս մասին կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը՝ վկայակոչելով Տաւոսի համաշ-
խարհային տնտեսական համագումարի պաշտօ-
նական կայքը։

«Ձեւաւորելով ժողովրդավարութեան ապագան» 
խորագիրը կրող քննարկումին իբրեւ բանախօս 
հանդէս պիտի գան նաեւ Գոլոմպիայի նախագահ 
Իվան Տուգէ Մարգեսը, Նեփալի վարչապետ 
Շարմա Օլին, «The Financial Times» ամսագիրի 
փոխխմբագիր եւ գլխաւոր տնտեսական մեկնա-
բան Մարթին Ուոլֆը, «New York Times»-ի հրատա-
րակիչ Արթուր Կրեկ Զալցպըրկըրը եւ «Ղեկա-
վարութիւնը այսօր» նախագիծի գլխաւոր տնօրէն 
Տանիէլա Պալոու Աարեսը:

Նշենք, որ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Յունուար 20-ին աշխատանքային այցով մեկնած է 
Զուիցերիա` Տաւոսի համաշխարհային տնտեսա-
կան համաժողովին մասնակցելու նպատակով: 
Համաժողովին ծիրէն ներս կը նախատեսուին ՀՀ 
վարչապետի երկկողմ եւ բազմակողմ շարք մը 
հանդիպումներ այլ պետութիւններու ղեկավար-
ներու, միջազգային կազմակերպութիւններու, գոր-
ծարար ընկերութիւններու ներկայացուցիչնեպու 
հետ: Տաւոսի մէջ Նիկոլ Փաշինեան պիտի մաս-
նակցի նաեւ Համաշխարհային տնտեսական 
առաջնորդներու ոչ պաշտօնական հաւաքին (IGWEL) 
եւ Համաշխարհային քաղաքացիական համագու-
մարին: Զուիցերիոյ Զիւրիխ քաղաքին մէջ կը նա-
խատեսուի ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հանդիպումը Զուիցերիա-Հայաստան առեւտուրի 
պալատի ներկայացուցիչներու եւ զուիցերիացի 
գործարարներու հետ:

Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի Մէջ «Ձեւաւորելով 
Ժողովրդավարութեան Ապագան» Խորագրով 
Քննարկումի Ժամանակ Հանդէս Պիտի Գայ 
Իբրեւ Բանախօս
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Լէոն Սուրէն Քոչարեան 

Լէոն Սուրէն Քոչարեան (22 Յունուար, 1930, 
Թիֆլիս, Վրաստան – 14 Սեպտեմբեր 1970, Մոսկ-
ուա, Ռուսիա), խորհրդային հայ բեմադրիչ, դերա-

սան եւ սցենարիստ, էսթրատային արուեստագէտ 
եւ ասմունքող Սուրէն Քոչարեանի որդին։

Լէոն Քոչարեանը ծնած է 1930 թուականին Թիֆ-
լիս քաղաքը։ 1955 թուականին աւարտած է Մոսկ-
ուայի պետական համալսարանի իրաւաբանական 
բաժինը։ Կորքիի անուան շարժապատկերի 
սթիւտիոյին մէջ աշխատած է որպէս բեմադրիչի 
օգնական, իսկ 1957 թուականէն՝ որպէս բեմադրիչ 
«Մոսֆիլմ» սթիւտիոյին մէջ։

Մահացած է 14 Սեպտեմբեր 1970 թուականին 
Մոսկուա։
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Նարեկ Քհն. Հեճինեան Ստացաւ Աւագութեան Աստիճան

Նախագահութեամբ Լիբանանի Հայոց Առաջ-
նորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսին, Կիրակի, 
20 Յունուար 2019-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուեցաւ Ս. պատարագ։ 

Արարողութեան աւարտին Սրբազան Հայրը 
յայտնեց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ հայրապետ ընդա-
ռաջելով իր խնդրանքին աւագութեան աստիճան 
շնորհած է եկեղեցւոյ հովիւ Արժ. Տ. Նարեկ Քհն. 
Հէճինեանին, առ ի գնահատանք իր բազմամեայ 
վաստակին։ Առ այդ, ներկաները յոտնկայս ուն-
կընդրեցին Վեհափառ Հայրապետին սրբատառ 
կոնդակը, որ ընթերցեց Սրբազան Առաջնորդը։ 
Կոնդակին մէջ Վեհափառ Հայրապետը կ’արժե-
ւորեր քահանայ հօր նուիրեալ ծառայութիւնը եւ կը 

մաղթեր, որ այս աստիճանը խթան հանդիսանայ՝ 
շարունակելու իր ծառայութիւնը Լիբանանի Հայոց 
Թեմին մէջ։ 

Այնուհետեւ եկեղեցւոյ սրահին մէջ տեղի ունե-
ցաւ հիւրասիրութիւն, որուն ընթացքին Նարեկ Աւ. 
Քհն. Հէճինեան եկեղեցւոյ թաղականութեան եւ իր 
անունով երախտագիտութիւն յայտնեց Վեհափառ 
Հայրապետին, որ իր երկար տարիներու ծառայու-
թիւնը արժանավայել կերպով գնահատած է։ 

ՀՀ 7-րդ գումարումի Ազգային ժողովի «Իմ 
քայլը» խմբակցութեան ղեկավար Լիլիթ Մակունցը 
նպատակայարմար չի համարեր, որ Ազգային ան-
վըտանգութեան ծառայութիւնն ու ոստիկանութիւնը 
վերածուին նախարարութիւններու: «Արմէնփրես»-ի 
փոխանցմամբ` այս մասին Մակունցը ըսաւ Ազգա-
յին ժողովի՝ Յունուար 21-ին տեղի ունեցած ճե-
պազրոյցին:

«Մեր դիրքորոշումը այն է, որ այդ կառոյցները 
պէտք է հաշուետու ըլլան խորհրդարանին: Խոր-
հըրդարանը այսօր արդէն ունի այն լծակները, 
որպէսզի կարենայ զանոնք հաշուետու պահել: 
Եթէ մենք մեր առջեւ նպատակ կը դնենք, որպէսզի 
այդ կառոյցներուն աւելի հաշուետու պահենք, ապա 
պէտք է այդ միջոցները գտնելու շուրջ քննար-
կումներ ունենանք միւս խմբակցութիւններու մեր 
գործընկերներուն հետ: Ոստիկանութիւնն ու 
ԱԱԾ-ը պէտք չէ վերածուին նախարարութիւններու 
եւ պէտք չէ ունենան քաղաքական ուղղուածութիւն»,- 
ըսաւ Լիլիթ Մակունցը:

Ան նշեց, որ իրենք խմբակցութեան մէջ կառա-
վարութեան կառուցուածքային փոփոխութիւններու 
հարցը չեն քննարկած:  

«Իմ քայլը խմբակցութեան մէջ կառավարութեան 
նոր կառուցուածքային փաթեթը դեռ չէ քննար-
կըւած այն պարզ պատճառով, որ վերջնականապէս 
չեն գիտենք, թէ ի՛նչ փաթեթի հետ գործ պիտի 
ունենանք: Նախարարներու մեծ մասը արդէն 
նշանակուած է, բայց մենք չենք գիտեր, թէ մի քա-
նի նախարարութիւններու ձեւաչափը ինչ պիտի 
ըլլայ: Այդ պարագային չենք կրնար քննարկումները 
սկսիլ»,- նշեց պատգամաւորը:

Հայաստանի Հանրապետութեան 7-րդ գումա-
րումի Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի 
օրակարգին ներառուած կէտի՝ կառավարութեան 
կառուցուածքը փոխելու հարցին վերաբերեալ 
նախագիծը դեռ ԱԺ չէ ներկայացուած:

«Կառավարութեան կառուցուածքին եւ գործու-
նէութեան մասին» օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ 
եւ լրացումներ կատարելու մասին» օրէնքի մինչեւ 
այժմ հրապարակուած նախագիծին համաձայն՝ նոր 
կառավարութիւնը կազմուած պիտի ըլլայ վարչա-
պետէ, երկու փոխվարչապետէ եւ նախարարներէ: 
Կը կրճատուի առաջին փոխվարչապետի պաշ-
տօնը: Նախագիծով կը նախատեսուի ունենալ 
հետեւեալ 12 նախարարութիւնները.

Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախա-
րարութիւն

Առողջապահութեան նախարարութիւն
Արդարադատութեան նախարարութիւն                               
Արտակարգ իրավիճակներու նախարարութիւն

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Մակունցի Կարծիքով՝ ԱԱԾ-ը Եւ Ոստիկանութիւնը 
Պէտք Չէ Դառնան Նախարարութիւններ
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Հրանդ Տինք. Աւանդ Մը Եւ Շարունակուող Առաքելութիւն

Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

¶áñÍûÝÝ»ñ Ï³Ý áñáÝó ¹ñ¹áõÙáí, ËÃ³ÝáõÙáí 
·Çï³Ïó³Ï³Ý ï³ ñÇùÇ Ù³ñ ¹Á Ï՚³Ý¹ñ³ ¹³é Ý³Û 
áñ ÇÝù ³Ý Ñ³ï ÁÉ É³ Éáõ ÏáÕ ùÇÝ Ù³ë Ý³ ÏÇûñ¿Ý 
Ï³Ù Ù» Í³å¿ë ÏÁ ï³ñ µ» ñÇ ÙÇõ ë¿Ý£ Àë»Ýù, ûñÇ
Ý³Ïª Ã¿ ³Ý Ù³ñ¹ ¿³Ï ¿, µ³Ûó ÏÁ ï³ñ µ» ñÇ ÙÇõë 
Ù³ñ¹ ¿³Ï¿Ý ù³ ÝÇ áñ ÏÁ å³ï Ï³ ÝÇ Ç·³ Ï³Ý ë»
éÇÝ£ ¶Ç ï³Ï ó³ Ï³Ý ³Ûë ÝÏ³ ï³éáõ ÙÁ ÏñÝ³Û ëá
íáñ³ Ï³Ý ÑÝã»É, ³ÛÝ ³ë  ïÇ   ×³Ýª áñ ½ÇÝù ãÙÕ¿ 
áñ»  õ¿ Çõ  ñû   ñÇÝ³  Ïáõ  ÃÇõÝ ÝÏ³  ï»Éáõ ³Ûë §ß³ï ëá
 íáñ³  Ï³Ý¦ áõ  ñÇ   ßáõ  Ã»³Ý Ù¿ç£ Â»  ñ»õë Ï³  ñ»õáñ ¿ 
³Ý  Ñ³   ïÇÝ Ùï³  ÛÇÝ ½·³Û  ÝáõÃÇõ  ÝÁ, áñ  å¿ë½Ç ³Ý 
·Ç  ï³Ï  óÇ Çñ Çõ  ñ³   Û³ï  ÏáõÃ»³Ý, áõ  ñÇ   ßáõ  Ã»³Ý£

â»Ù ·Ç  ï»ñ Ã¿ Ç՚ÝãÁ ÙÕ»ó Ðñ³Ý¹ îÇÝ  ùÁ, áñ 
ÝÏ³  ï¿ Çñ §áõ  ñÇ   ßáõ   ÃÇõÝ¦Á ÙÇõëÝ»   ñ¿Ý£ Ð³   õ³Ý³  
µ³ñ, ·³   õ³é¿Ý Æë   Ã³ÝåáõÉ Çñ ·³   ÉÁ, áõ   ñÇß ï»  
ë³Ï Ï»³Ý   ùÇ ÙÁ Ù¿ç ï»   Õ³õá   ñáõÇ   ÉÁ ½ÇÝù ÙÕ»   óÇÝ 
áñ ÝÏ³   ï¿ ³Û¹ §ï³ñ   µ»       ñáõ   ÃÇõÝ¦Ý»   ñÁ »õ Ëá  
ñ³Ý³Û ³Û¹ áõ   ñÇ       ßáõ   Ã»³Ýó µ³   õÇÕ   Ý»       ñáõÝ ùÝÝ³ñ  
ÏáõÙÇÝ, í»ñ   ÉáõÍáõ   ÙÇÝ Ù¿ç£ ²Û¹ áõ   ñÇ       ßáõ   ÃÇõÝÝ»   ñÁ 
³Ý ç³   Ý³Û í»ñ   ÉáõÍ»Éª ³õ»   ÉÇ ½·ûÝ »õ Ã³   ÷³Ý   óáõÝ 
¹Ç   ï³ñ   Ï»       Éáí Çñ ßáõñçÁ, ÷áñ   Ó»       Éáí ·ïÝ»É ¹ñ¹³  
å³ï   ×³éÝ»   ñÁ, áñáÝó Ñ»   ï»õ³Ý   ùáí ³Ûë áõ   ñÇ       ßáõ  
ÃÇõÝÁ ³ñ   Ñ»ëï³   Ï³Ý å³   ï»ñ Û³   é³ç³   óáõ   ó³Í ¿ñ 
Çñ »õ ³Û   Éáó ÙÇ   ç»õ£

Þ³   ï»ñ ³Ý   ó³Í å¿ïù ¿ ÁÉ   É³Ý Ðñ³Ý¹ îÇÝ   ùÇ 
³Ûë ×³   Ý³å³ñ   Ñ¿Ý, µ³Ûó ÇÝãáñ å³ï   ×³éÝ»   ñáí 
(³é³ñ   Ï³       Û³Ï³Ý, »Ý   Ã³       Ï³Û³   Ï³Ý Ã¿ å³   ñ³·³  
Û³Ï³Ý) ³ÝáÝù ã»Ý ÁÙµéÝ³Í áñ Çñ»Ýó Ï³Û   ùÁ, 
Çñ»Ýó Ýáñ ï»   Õ³õá   ñáõ   ÙÁ ½Ç   ñ»Ýù ¹ñ³Í ¿ µ³  
ó³éÇÏ íÇ   ×³ÏÇ ÙÁ Ù¿ç, Çñ»Ýó µ³   ó³Í ¿ ¹Ç   ï³ß³
  Ë³ñÑ ÙÁ, ï»   ë³¹³ßï ÙÁ, áñáõÝ ßÝáñ   ÑÇõ Çñ»Ýù 
ÏñÝ³Ý ÉÍáõÇÉ Ýá   ñ³ï»   ë³Ï Ï»Ý   ë³       ·áñ   ÍáõÝ¿áõ  
Ã»³Ý£

Þ³   ï»ñáõÝ Ññ³Ù   óáõ³Í ³Ûë ³éÇ   ÃÁ ùÇ   ã»ñ 
ÏñÝ³Ý ÝÏ³   ï»É, áñáí   Ñ»       ï»õ ÏñÝ³Ý ½³ñ   ·³       óáõ  
ó³Í ãÁÉ   É³É Ã³   ÷³Ý   óáÕ ³ã   ù»ñ£ ¸»é ³õ»   ÉÇÝ, ß³ï 
³õ»   ÉÇ ùÇ   ã»ñ ÏñÝ³Ý ÝÏ³   ï»Éáõ Ï³   ñáÕáõ   Ã»       Ý¿Ý 
³Ý   ¹ÇÝ ùÝÝ³   Ï³Ýû   ñ¿Ý ¹Ç   ï»É ½³ÛÝ, ³å³ ³õ»   ÉÇ 
ùÇ   ã»ñª ùÝÝ³   Ï³Ýû   ñ¿Ý ¹Ç   ï»É¿ »ïù ÁÙ   µáßËÝ»É íÇ
  ×³ÏÁ Ã¿՚ Çñ»Ýó »õ Ã¿՚ áõ   ñÇ       ßÇÝ Ñá   ·Çáí, Ù³ñÙÝáí 
áõ ÙÇï   ùáí£ ºõ ³Ý   ßáõßï, ¹»é ß³ï ³õ»   ÉÇ ùÇ   ã»ñÝ 
»Ý áñ ÁÙ   µáßËÝ»   É¿ »ïù ãÏáñ   Í³       Ý»Éáí ³Û¹ ÁÝÏ×áÕ 
íÇ   ×³Ï   Ý»       ñáõÝ ï³Ï ÁÙ   µáëï³   Ý³Ý, Í³   é³Ý³Ý »õ 
Ñ³   Ï³¹   ñáõÇÝ, ç³   Ý³Ý µ³   ñ»÷á   Ë»É íÇ   ×³ÏÁ£

Ð³   õ³Ý³   µ³ñ »Õ³Í »Ý ß³   ï»ñ, áñáÝù ëá   ñáõ»  
Éáí Ñ³   Ù³Ï³ñ   ·Á, í»   ñ³Íáõ³Í »Ý »Ý   Ã³ñÏáõáÕ¿ 
»Ý   Ã³ñÏá   ÕÇ, Ï³Ù ³É µ³   õ³ñ³   ñáõ³Í »Ý Çñ»Ýó 
ûÓÇ   ùÁ ³½³   ï»Éáí ³Û¹ Ñ³   Ù³Ï³ñ   ·¿Ýª Û»   ï³¹³ñÓ 
Ñ³   Û»³óù ÇëÏ ã»Ý Ý»   ï³Í »õ ÁÝ¹Ñ³   Ï³é³   ÏÁ Ùï³
  Í³Í Ã¿ ÏÁ ÷ñÏáõÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³Ù»   Ý³³ñ   Å³       ÝÇÝ»   ñÁ 
Ï³Ù ³Ù»   Ý³ß³ï Û³ñ   Ù³       ñáÕ   Ý»       ñÁ£

Â»   ñ»õë »Õ³Í »Ý áõ   ñÇßÝ»ñª Ðñ³Ý¹ îÇÝ   ùÇ 
ÝÙ³Ý, áñ ç³   Ý³ó³Í »Ý µ³   ñ»÷á   Ë»É ³Û¹ ï³  
é³å³Ý   ùÁ áõ   ñÇ¯ß Ó»   õ»ñáí£

àõ   ñÇ¯ß ¿ÇÝ ë³   Ï³ÛÝ Ðñ³Ý¹ îÇÝ   ùÇ Ó»   õ»ñÁ, ³ñ  
¹ÇõÝ³   õ¿ï »õ Û³   çáÕ³Ï£

ÆÝ   ÍÇ ÏÁ ÃáõÇ Ã¿ Ðñ³Ý¹ îÇÝù ï»ë   Ý»       ÉáõÝÏ³  
ï»ÉáõÙï³   Í»Éáõí»ñ   ÉáõÍ»   Éáõ»õÝ. ßÝáñÑùÝ»   ñÁ áõ  
Ý¿ñ. ³å   ñ»       ó³õ áõ   ñÇ       ßáõ   ÃÇõÝÁ, ³Ýáñ ó³õÝ áõ ï³Ý
  ç³ÝùÁ, µ³Ûó ãÁÝÏ×áõ»ó³õ ³Ý   Ï¿, áã ³É Ó»é   ù»       ñÁ 
áõ   ½»ó Éáõ³É §ÇÝ   ÍÇ ÇÝã¦áí, ³ÛÉ ï»   ë³õ Ã¿ ÏñÝ³Û 
³Û¹ Ï³   óáõ   Ã»³Ý µ³   ñ»É³   õáõ   ÙÁ ¹³ñÓÝ»É Çñ Ï»³Ý
  ùÇÝ ³é³   ù»Éáõ   ÃÇõÝÁ£

ÆÝ   ÍÇ ÏÁ ÃáõÇ Ã¿ Ðñ³Ý¹ îÇÝ   ùÇ áõ   ñÇ       ßáõ   Ã»³Ý 
·Ç   ï³Ï   óáõÃÇõ   ÝÁ ·³   õ³éÇ »õ äáÉ   ëáÛ Ñ³   ÛáõÝ ÙÇ   ç»õ 
»Õ³Í §áõ   ñÇ       ßáõ   ÃÇõÝ¦¿Ý ³õ»   ÉÇ Ù»Í Ïá   Ñ³Ï   Ý»ñ áõ  

Ý¿ñ. Ù³ñ¹Ï³   ÛÇÝ ó³   õÇ, ³ï»   Éáõ   Ã»³Ý, ³Ý   ó»³ÉÇ 
ó»   Õ³ë   å³       Ý³Ï³Ý Å³   é³Ý   ·Ç áõ ³õ³Ý   ¹Ç, úë   Ù³Ý
»³Ý Î³Ûëñáõ   Ã»³Ý Ù³   Ý³õ³Ý¹ öáùñ ²ëÇáÛ Ù¿ç 
³å   ñáÕ Åá   Õáíáõñ¹Ý»   ñáõ, ó»   Õ»ñáõ, ÏñûÝùÝ»   ñáõ, 
Ñ³   õ³ù³   Ï³Ýáõ   ÃÇõÝÝ»   ñáõ, Ù³ñ   ¹áó ÙÇ   ç»õ ¹³  
ñ³õáñ ß÷áõÙÝ»   ñáí Ïáõ   ï³       Ïáõ³Í ÏëÏÇÍ   Ý»ñÝ ¿ÇÝ, 
Ñ³   Ï³é³   Ïáõ   ÃÇõÝÝ ¿ñ, ï³ñ   µ»ñ ËÙµ³   õáñáõÙÝ»  
ñáõ Ù¿ç ï³ñ   µ»ñ ã³   ÷»ñáí ¹Ç   ½áõ³Í ³ï»   Éáõ   ÃÇõÝÝ 
¿ñ, Ý³   Ë³Ý   ÓÁ, ë¿   ñÁ »õ ß³ï áõ   ñÇß µ³   Ý»ñÁ£

Ðñ³Ý¹ îÇÝù ·Ç   ï³Ï   óáÕÝ ¿ñ ³Ûë »ñ»   õáÛÃÝ»  
ñáõÝ »õ ÏñáÕÝ ¿ñ ³Ûë »ñ»   õáÛÃÝ»   ñ¿Ý áÙ³Ýó£ î³  
é³åáÕÝ ¿ñ ³Ûë Ï³   óáõ   Ã»³Ùµ£ ²å   ñ»ñ ¿ñ áõ ÏÁ 
½·³ñ ³Û¹ Ï»³Ý   ùáí Ñ»   õ³óáÕ Çñ Ù³ñ   ¹³       ÏÇó   Ý»      
ñáõÝ ¹³é   ÝáõÃÇõ   ÝÁ£

Ðñ³Ý¹ îÇÝù Ñ³   õ³ï³ó áñ ÏñÝ³Û µ³   ñ»É³   õ»É, 
µ³   ñ»÷á   Ë»É ³Ûë »ñ»   õáÛÃÝ»   ñÁ, ë÷á   ÷»É ³Û¹ »ñ»  
õáÛÃÝ»   ñÁ ÏñáÕ   Ý»       ñÁ, ³ÛÝå¿ë ÁÝ»É áñ ³ÝáÝó Ñ³  
Ù³ñ Ï»³Ý   ùÁ Ýáõ³½ »å»   ñ»ÉÇ »õ ³Ý   ï³       Ý»ÉÇ ¹³é  
Ý³Û Çñ»Ýó Ñá   ·ÇÝ»   ñáõÝ Ù¿ç£

ºõ ÉÍáõ»ó³õ Çñ Û³Ý   ¹áõ·Ý ï»   ëÇÉ   ùÇÝ ·áñ   Í³
¹ըñÙ³Ý£

´Ý³  Ï³Ý ¿, áñ ³Ý ³é³  çÇÝ Ñ»ñ  ÃÇÝ åÇ  ïÇ Û» 
Ý¿ñ Ç°ñ ÙÇ  ç³í³Û  ñÇÝ, Ç՚ñ µ³  ñ»Ï³Ù  Ý»   ñáõÝ£ ´³Ûó 
åáÉ  ë³   Ñ³Û Çñ³  Ï³Ýáõ  ÃÇõÝÁ ³ÝóÝáÕ ³õ»  ÉÇ ù³Ý 
»ûÃ ï³ë  Ý³   Ù»³Ï  Ý»   ñáõÝ, Ñ³  É»ñ ¿ñ, ÏáñëÝóáõ  ó»ñ 
¿ñ ·á  Û³ï»õ  Ù³Ý (áõ Ù³  Ý³õ³Ý¹) í»  ñ³Ï³Ý·Ýáõ  ÙÇ 
áõ  ÅÁ£

àñ»  õ¿ Ñ³  õ³ù³  Ï³Ýáõ  ÃÇõÝ »Ã¿ ãÝá  ñá·¿ 
ÇÝù½ÇÝù, ÏÁ ëå³  éÇ£ ²É áõñ ÙÝ³ó åáÉ  ë³   Ñ³Û Ñ³
 õ³ù³  Ï³Ýáõ  ÃÇõÝÁ áñ 192080³Ï³Ý  Ý»   ñáõÝ µÝ³ 
Ï³Ý áõ ³ñ  Ñ»ëï³  ÍÇÝ Ù»Í ×ÝßáõÙÝ»  ñáí ù³Û 
ù³ÛÙ³Ý Ýß³Ý  Ý»ñ óáÛó Ïáõ ï³ñ£ äáÉ  ë³   Ñ³Ûáõ  ÃÇõÝÁ 
Ñá  ·»µ³  ñáÛ³  å¿ë ·ñ»  Ã¿ í»  ñ³Íáõ³Í ¿ñ ËÉ»³ÏÇ£

øÇ  ã»ñ ¿ÇÝ áñ ¹Åáõ³ñ³õ »õ Ù»Í ½á  ÑáÕáõ 
ÃÇõÝÝ»  ñáõ ·Ýáí ÏÁ ·á  Û³ï»  õ¿ÇÝ áõ Ñ³Ý  ñ³   ÛÇÝ 
Í³  é³Ûáõ  ÃÇõÝ ÏÁ Ù³  ïáõ  ó¿ÇÝ£

ÆëÏ Ðñ³Ý  ¹ÇÝ Û»Ýù áõ Û»  Ý³Ï å¿ïù ¿ñ£ äáÉ  ë³  
Ñ³Ûáõ  ÃÇõÝÁ ³ïÇ  Ï³ ã¿ñ ÏñÝ³ñ ÁÉ  É³É£ âáõ  Ý¿ñ áñ 
Ñ³Û  Ã³ÛÃ¿ñ£ øÇ  ã»ñ ½á  ÑáÕáõ  ÃÇõÝÝ ³éÇÝ áõ ×Ç·Ý 
ÁñÇÝ ³ç³Ï  ó»   Éáõ£

ºõ Ññ³ß  ùÁ ³ÛÝ ã¿ áñ Ðñ³Ý¹ Ã»  ù»ó³õ áõ ¹Ç  Ù»ó 
áãÑ³  ÛáõÝ (»õ ·ï³õ û·  ÝáõÃÇõÝ), ³ÛÉ ³ÛÝ áñ Çñ ¹Ç

 Ù³Í áãÑ³  ÛÁ ·¿Ã Ù³  ë³Ùµ Ñ³՚Û ¿ñ, ³Ýáñ »ñ¿ó ë»
 ñáõÝ¹Ý»  ñáõÝ Ù¿ç Ñ³  Ûáõ Ñ»ï  ù»ñ Ï³  ÛÇÝ, »õ Ï³Ù 
³°Ý ³É ³å  ñ³Í ¿ñ áõ ÏÁ ï³  é³å¿ñ Ðñ³Ý  ¹ÇÝ §áõ
 ñÇß¦áõ  Ã»³Ý ó³  õ»ñáí£ Æñ»Ý Ý»  óáõÏ Ï³Ý·Ý»  ó³Ý 
Ý³»õ ³ÛÝåÇ  ëÇ Ù³ñ  ¹ÇÏ, áñáÝù ã³å  ñ»   Éáí Ñ³Ý 
¹»ñÓ §áõ  ñÇß¦áõ  Ã»³Ý ½·³  óáõ  ÙÁ ß»ß  ï³   õáñáõ³Í 
Ñ³Ý  ñ³   ÛÇÝÑ³  Ù³Ù³ñ¹Ï³  ÛÇÝ ½·³  óáõÙÝ»ñ »õ 
½·û  Ýáõ  ÃÇõÝ áõ  Ý¿ÇÝ, ½·³  ÛáõÝ ¿ÇÝ ÝÙ³Ý §áõ 
ñÇß¦áõ  Ã»³Ý Ñ³Ý  ¹¿å£

²ëáÝùª ³Ûë áõ  ñÇß áõ  ñÇßÝ»  ñÁ, û·  ÝáõÃ»³Ý Ó»éù 
»ñ  Ï³   ñ»óÇÝ »õ ÑáõëÏ Û³  é³ç³  ó³Ý §²Ïûë¦Ý áõ 
§²Ïûë¦Ç Þ³ñ  ÅáõÙÁ, áñ Ñá  ë³Ý  ùÇ í»  ñ³Íáõ»Éáí 
³Û  ëûñ Çñ Ï³  ñ»ÉÇÝ Ï՚ÁÝ¿ µ³  ñ»Ýá  ñá·»  Éáõ »õ µ³ 
ñ»÷á  Ë»Éáõ öáùñ ²ëÇáÛ Åá  Õáíáõñ¹Ý»  ñáõÝ, ³½  ·»
  ñáõÝ, ÷áù  ñ³   Ù³ë  ÝáõÃÇõÝÝ»  ñáõÝ, ó»  Õ»ñáõÝ »õ 
ó»Õ³ËáõÙµ»  ñáõÝ, ÏñûÝùÝ»  ñáõÝ »õ Ñ³  õ³ù³  Ï³
ÝáõÃÇõÝÝ»  ñáõÝ ÙÇ  ç»õ ³é  Ï³Û ÑÇÝ áõ Ýáñ ³õ³Ý¹Ý» 
ñáõÝ Ã¿ Å³  é³Ý  ·áõÃ»³Ýó å³ï  ×³éÝ»  ñáí ·á  Ûáõ 
ÃÇõÝ áõ  Ý»   óáÕ ó³  õÇ, ï³  é³å³Ý  ùÇ ½·³  óáõÙÝ»  ñÁ£

Þáõ  ïáí Úáõ  Ýáõ³ñ 19 ¿ Ýá  ñ¿Ý (Ûû¹áõ³ÍÁ Ññ³
ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ å³ßïûÝ³ÏÇó §²Ïûë¦Ç Ù¿ç ÚáõÝ
õ³ñ 19 Ý³Ëûñ¿ÇÝ  §ÊÙµ¦)£ ºõ ³ñ  ¹¿Ý ³õ»  ÉÇ ù³Ý 
ï³ë  Ý³   Ù»³Ï ÙÁÝ ¿ ãÏ³Û Ðñ³Ý¹ îÇÝù£

´³Ûó Çñ ï»ë  É³   Ï³ÝÁ ÏÁ µ³  ÝÇ, ïáõ³Í ¿ »õ Ïáõ 
ï³Û ³ñ  ¹ÇõÝùÝ»ñ£

Ø³ë  Ý³   õáñ»  Éáí Ëûëùë, ÏñÝ³Ù Áë»É, áñ ³Û  ëûñ 
Ðñ³Ý¹ îÇÝù ÐÇÙ  Ý³ñÏÁ Ï³Ý·Ý³Í ¿ å³ï  Ù³³ß 
Ë³ñÑ³·  ñ³   Ï³Ý Ùß³  Ïáõ  Ã³ÁÝ  Ï»   ñ³ÛÇÝ ³ÛÝåÇ  ëÇ 
¹Çñ  ùÇ ÙÁ íñ³Û áõñÏ¿ ÏñÝ³Û ï»ë  Ý»É Ã¿՚ Ñ³Û  Ï³  
Ï³Ý »õ Ã¿՚ ÷áù  ñ³   ëÇ³Ï³Ý ÙÇõë Ñ³  õ³ù³  Ï³Ýáõ 
ÃÇõÝÝ»  ñáõ Û³  ñ³µ»  ñáõ  Ã»³Ýó ß³  ñáõ  Ý³   ÏáõáÕ 
¹³é  ÝáõÃÇõÝÝ»  ñÁ£ ÐÇÙ  Ý³ñÏÁ, Ç ï³ñ  µ»   ñáõ  ÃÇõÝ 
§ëá  íáñ³  Ï³Ý¦ Ñ³  Û»ñáõë »õ §ëá  íáñ³  Ï³Ý¦ ÷áùñ 
³ëÇ³óÇ  Ý»ñáõÝ ÏÁ ï»ë  Ý¿ µá  ÉáñÁ »õ Çõ  ñ³   ù³Ý 
ãÇõñÁ, Ï³  ñ»ÉÇ Ñ³  Ù³å³ñ  ÷³   ÏÁ£

ºõ Çñ ³Ûë å»ñ  ×³ÝùÁ ÏÁ ß³  ñáõ  Ý³   Ï¿ í»  ñ³Í»É 
÷áùñ ³ëÇ³óÇ  Ý»ñáõë ÙÇ  ç»õ Û³  ñ³µ»  ñáõ  ÃÇõÝÝ»  ñÁ 
µ³  ñ»É³  õ»Éáõ, µ³  ñ»÷á  Ë»Éáõ »ñ³Ë  ï³   ß³ï ·áñ 
ÍÇ »õ ³ñ  ¹ÇõÝùÇ£

¸Åáõ³ñ ·áñÍ, ¹Åáõ³ñ å³Û  Ù³ÝÝ»ñ, Ï»Ý  ë³  
Ï³Ý ³é³ ù»Éáõ ÃÇõÝ£
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Զրոյցը Վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԷ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 21 -
«Հայ Մամուլի Աւելի Քան 3 Միլիոն Թուայնացուած Էջէր Ունինք»
Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով Յատուկ Հարցազրոյց  ՀՀ Ազգային Գրադարանի Տնօրէն Տիգրան Զարգարեանի Հետ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա. 
Վեհափառը 2019-ն հռչակած է «ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ 
ՏԱՐԻ»: Յունուար 13-ին  Անթիլիասի մայրավանքի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին, ինչպէս 
նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան թե-
մերու բոլոր եկեղեցիներուն մէջ սուրբ եւ անմահ 
պատարագի ընթացքին ընթերցուած է վեհափառ 
հայրապետի հայրապետական սրբատառ կոնդակը։ 

Կոնդակին մէջ Նորին Սրբութիւնը շեշտած է 
հայ մամուլի կարեւորութիւնը, կոչ ուղղած է թեմա-
կալ առաջնորդներուն, ազգային իշխանութիւննե-
րուն, քոյր կազմակերպութիւններուն, որ հանդիսու-
թիւններու, սեմինարներու, համագումարներու, 
դասախօսութիւններու, ցուցահանդէսներու կամ 
հրատարակութիւններու միջոցով ներկայացնեն հայ 
մամուլի եզակի կարեւորութիւնը հայ ժողովուրդի 
կեանքին մէջ։ Նկատի ունենալով, որ ՀԱյաստանի 
Ազգային Գրադարանը մեծագոյն շտեմարաններէն 
մէկն է Հայ մամուլի արխիւին, այս թեմայի վերա-
բերեալ «Զարթօնք» օրաթերթը զրուցեց է ՀՀ Ազ-
գային գրադարանի տնօրէն Տիգրան Զարգարեանի 
հետ: 

- Պարոն Զարգարեան, շնորհակալ եմ, որ 
հարցազրոյցի հրաւէրը չմերժեցիք: Ինչպէս արդէն 
գիտէք, 2019 թուականը Արամ Ա. կաթողիկոսի 
նախաձեռնութեամբ հռչակուած է հայ մամուլի 
տարի: Այս առումով կ'ուզեմ նախ խօսիլ մամուլի, 
յատկապէս տագիր մամուլի կարեւորութեան ու 
դերին մասին: 

- Տպագիր մամուլի դերը միշտ ալ կարեւոր 
եղած է, որովհետեւ մամուլը ինքնին այն եզակի 
աղբիւրն է, ուրկէ ապագայի հետազօտողը կրնայ 
պատկերացում կազմել, թէ տուեալ ժամանակա-
շըրջանին տուեալ համայնքին մէջ ի՛նչ իրադար-
ձութիւններ տեղի ունեցած են, ի՞նչ կիրքեր բոր-
բոքած եղած են, մարդիկ ի՞նչ մտահոգութիւններ, 
երազներ ու ցանկութիւններ ունեցած են: Մեծ 
գաղտնիք չէ, եթէ նշեմ, որ պատմութեան մէջ 
առաջին թերթը մեր թուարկութենէն առաջ 59 
թուականին տպագրուած է Հուլիոս Կեսարի ժա-
մանակաշրջանին: Անկէ ետք 1666 թուականին 
Իտալիոյ մէջ մամուլ տպագրուած է ու այդպէս 
շարունակուած է: Մեր մամուլը «Ազդարար»-ն է, 
որ տպագրուած է Մատրասի մէջ: Այս տարի մենք 
պիտի նշենք «Ազդարար»-ի առաջին համարի 
տպագրութեան 225-ամեակը: Պէտք է ըսեմ, որ 
խիստ ողջունելի է վեհափառի այս նախաձեռնու-
թիւնը, որովհետեւ հիմա ելեկտրոնային մամուլի 
թողարկումի հեշտութեան հետ կապուած մեր 
երիտասարդները չեն պատկերացներ, թէ տպա-
գիր մամուլի երախտաւորները ի՛նչ զրկանքներ ու 

չարչարանքներ կրած են թերթը հրատարակելու 
համար: Այդ ժամանակ շատերը նուիրեալներ 
եղած են, հիմնականօրէն անվճար աշխատած են 
համայնքին համար: Այդ առումով մեր մամուլը 
եզակի ճամբայ անցած է: Հայերը պետական 
աջակցութիւն չեն ունեցած թերթերը տպագելու: 
Մեր մամլոյ թէ՛ խմբագիրները, թէ սրբագրիչները, 
թէ յօդուածագիրները՝ բոլորը նուիրեալներ եղած 
են, ու մեր խորին երախտագիտութիւնը պէտք է 
յայտնենք իրենց: 

- Հայ մամուլի պահպանման գործին մէջ Ազ-
գային գրադարանի դերը ի՞նչ է: 

- Ազգային գրադարանը հայ մամուլի պահպան-
ման խոշորագոյն պահոցներէն մէկը կը հանդի-
սանայ: Երկրորդը կը գտնուի Վիեննայի Մխի-
թարեան միաբանութեան մէջ: Այնտեղի մամուլը 
իտէալական վիճակի մէջ կը գտնուի, որովհետեւ 
մեծ հոսքերով ընթերցողներ չեն ունեցած: Մեր 
մօտ մամուլը քիչ մը քայքայուած է, երկարատեւ 
ընթերցումէ ետք թուղթը կը սկսի չդիմանալ: 

- Ի՞նչ աշխատանքներ կատարուած են տպագիր 
մամուլը փրկելու համար: Ազգային գադարանը 
կարծես թուայնացումի գործընթաց սկսած էր, ի՞նչ 
արդիւնքներ կան: Գործընթացը սկսելու ատեն ի՞նչ 
դժուարութիւններ եղած են: 

- Մենք 2014 թուականին նախաձեռնութիւն մը 
սկսանք՝ Հայ մամուլի թուայնացում, որ երկու 
նպատակ ունէր: Առաջինը՝ մամուլի երկարաժա-
մկէտ պահպանութիւն, ինչպէս նաեւ մամուլի 
նմուշները աշխարհասփիւռ հայութեան, հետազօ-
տողներու գրասեղանին մօտեցնելը: Այս պահուն 
մամուլի աւելի քան 3 միլիոն  600 հազարի թուայ-
նացուած էջ ունինք, անոնք հասանելի են համա-
ցանցի եւ մեր գրադարանի կայքէջին վրայ: Հե-
տազօտողները շատ-շատ են, տարբեր երկիրներէ 

կ'օգտուին: Մամուլի հետազօտողներէն շատերը 
արդէն գրադարան չեն գար, քանի որ կ'օգտուին 
թուայնացուած պաշարներէն: Եթէ ինչ-որ խնդիր-
ներ ըլլան, մեզի կը գրեն, կը դիմեն, մենք շուտով 
կը թուայնացնենք պահանջուած համարը ու կը 
տրամադրենք հետազօտողին: Միւս առաւելութիւնը 
այն էր, որ մեզի միացան Սփիւռքի մեր այն 
նուիրեալները, որ ունին մամուլի եզակի նմուշներ: 
Անոնք կը թուայնացնեն ու կ'ուղարկեն մեզի, մենք 
զանոնք կ'աւելցնենք շտեմարանին: Այս աշխա-
տանքը կը շարունակուի: Մենք վիճակագրական 
հետաքրքրական տուեալներ ունինք: Օրինակ՝ 
«Ազդարար»-ի 1794 թուականի առաջին համարի 
տպագրումէն ետք մինչեւ այսօր տպագրուած է 
5807 անուն մամուլ, որմէ 2650-ն՝ թերթ, 3157-ը՝ 
ամսագիր: Ի հարկէ, այստեղ անուններ կան, 
որոնք ունեցած են մէկ-երկու համար ու փակուած 
են, անուններ կան, որ մէկ-երկու տարի գոյատեւած 
ու փակուած են: Լիբանանը, որ տպագրական 
առումով մեր ամենաբեղուն գաղութներէն մէկն է, 
234 անուն թերթ եւ ամսագիր հրատարակած է եւ 
այս պահուն ալ կը շարունակէ լոյս ընծայել պար-
բերաթերթեր, օրաթերթեր ու ամսագիրեր: Ինչ կը 
վերաբերի թուայնացման աշխատանքներու ըն-
թացքին հանդիպած դժուարութիւններուն, կ'ուզեմ 
նշել, որ ամենափոքր խնդիրը նիւթականը եղած է, 
որովհետեւ կան դրամաշնորհային բազմաթիւ 
ծրագիրներ, որոնք մեծ սիրով վտանգուած նիւ-
թերու երկարաժամկէտ պահպանութեան համար 
գումար կու տան: Աւելի բարդ էր գրադարանա-
վարներուն համոզել այդ գործին մէջ ներքաշուիլ:

Իրենք լրիւ նոր իրականութիւն կը տեղափոխ-
ւին, պէտք է տիրապետեն թուայնացման սարքերու 
հետ աշխատելու հմտութիւններուն, լուսանկարեն, 
արխիւացնեն, զբաղին պատկերներու մշակումով, 
այսինքն՝ տիրապետեն նորագոյն արհեստագիտու-
թիւններուն, որ իրենց համար խորթ էր: Բայց այդ 
ալ յաղթահարեցինք: Որոշ փուլէ մը ետք մշակոյթի 
նախարարութիւնը սկսաւ մեզի աջակցիլ, գումար 
յատկացուցին, որպէսզի թուայնացնող սարքեր 
ձեռք բերենք: Մեր մեծագոյն խնդիրը հիմա մա-
մուլի այն օրինակներու թուայնացումն է, որոնք 
Հայաստանի մէջ չկան կամ խիստ վնասուած են ու 
ընթեռնելի չեն: Վիեննայի Մխիթարեան միաբա-
նութեան մէջ հայ մամուլի խոշորագոյն պահոցնե-
րէն մէկը ունինք, եւ եթէ կարենանք պետական 
աջակցութեան շնորհիւ միաբանութեան տրամադ-
րել թուայնացնող սարքեր, ապա ատիկա կ'ըլլայ 
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 21 -
«Հայ Մամուլի Աւելի Քան 3 Միլիոն Թուայնացուած Էջէր Ունինք»
Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով Յատուկ Հարցազրոյց  ՀՀ Ազգային Գրադարանի Տնօրէն Տիգրան Զարգարեանի Հետ

Լիբանանահայ Կեանք
«Ասպարէզի Ուղղութիւն Շրջանաւարտներու Կողմէ» Թեմայով Արեւելումի Ձեռնարկ

առաջին քայլը համահայկական թուային գրադա-
րան ստեղծելու ուղղութեամբ:  Մեր յաջորդ քայլը 
ամենայն հաւանականութեամբ այդ կ'ըլլայ: 
Սփիւռքի մեր կեդրոններուն, ուր մամուլի հարուստ 
հաւաքածոներ կան,  թուայնացնող սարքեր մտա-
դիր ենք տրամադրել, որպէսզի իրենք ալ մաս-
նակցին այս կարեւոր աշխատանքին:  

- Այսինքն՝ կը գործակցիք Սփիւռքի գաղթօ-
ճախներուն հետ, մամուլի ներկայացուցիչներու հետ: 

- Այո՛, այո՛, գործակցութիւնը սկսած է թէ՛ 
Լիբանանի, թէ՛ Մխիթարեան միաբանութեան 
հետ, թէ՛ Պոլսոյ պատրիարքութեան հետ: Պարբե-
րականներու համարներ, որոնք մեզի շատ շտապ 
պէտք են եւ կը բացակային Ազգային գրադարանի 
հաւաքածոներէն, իրենք կը նկարեն եւ կ'ուղարկեն, 
սիրով կ'ընեն, բայց սա պէտք է արդիւնաբերական 
հիմքերու վրայ դնել, որպէսզի ամէնօրեայ աշխա-
տանք ըլլայ: Մեր ուսերուն ունինք մեծ պարտա-
ւորութիւն: Օրինակ՝ Լիբանանի թերթերու խմբա-
գիրներ իրենց թերթի ելեկտրոնային շարուածքը 
կ'ուղակեն մեզի: Նոյն «Զարթօնք» օրաթերթը 
միշտ կ'ուղարկէ իր ելեկտրոնային շարուածքը: Այս 
առումով Լիբանանի մեր թերթերը շատ լաւ կը 
գործակցին մեզի հետ, որուն համար երախտա-
պարտ ենք: 

- Համաձա՞յն էք, որ 21-րդ դարուն, համացանցի 
ու նորագոյն արհեստագիտութիւններու դարուն 
տպագիր մամուլը իր դիրքերը զիջած է: 

- Բարդ հարց կու տաք: Ըստ իս՝ ելեկտրոնային 
մամուլը շատ աւելի աշխոյժ կ'ըլլայ հետզհետէ, 
քան տպագիրը, բայց տպագիրը իր ընթերցողը 
ունի: Ամբողջ աշխարհի մէջ կայ այդ խնդիրը, որ 
ելեկտոնային մամուլը շատ աւելի մարտունակ ու 
մրցունակ է, քան թղթայինը: Ինծի կը թուի է, որ 

տպագիր մամուլը երթալով իր դիրքերը կը զիջի 
ելեկտրոնային մամուլին նկատմամբ: Տեսէ՛ք, ելեկ-
տըրոնային մամուլի հրատարակութիւնը աւելի 
հեշտ է, քանի որ որեւէ ատեն կրնաս փոփոխու-
թիւններ կատարել: Ինչ-որ բան ըսիր, զղջացիր, 
կրնաս փոխել, իսկ տպագիրի պարագային ատի-
կա կարելի չէ, ինչ որ տպագրուեցաւ, ի պահ կը 
տրուի սերունդներուն: Ինծի կը թուի, որ տպագիր 
մամուլը կամ առհասարակ մամուլը խիստ կարե-
ւորուած է այսօր, որովհետեւ ես չեմ պատկերացներ 
մարդ մը, որ չի կարդար մամուլ: Մեծ մասը 
ելեկտրոնային կը կարդայ: Հիմա տպագիրը մեր 
գաղթօճախներուն մէջ շատ լաւ վիճակի մէջ է, 
քանի որ մարդիկ կարիք ունին թերթը պարզապէս 
վերցնելու, բանալու եւ կարդալու: Գիտէք, սա նաեւ 
հայապահպանութեան համար շատ կարեւոր գոր-
ծիք է: Հայաստանի մէջ մենք թերեւս չենք զգար 
այդ բանը, որովհետեւ լեզուի պահպանութեան 
խնդիր չունինք, բայց գաղութներուն մէջ մեծ 
խնդիր է: 

- Պարոն Զարգարեան, կ'ուզէի նաեւ խօսիլ 
Ազգային գրադարանի գործունէութեան մասին: 
Անցնող տարին ինչո՞վ արժեւորուած է գրադարանին 
համար, ի՞նչ ձեռքբերումներ եղած են: Ընթերցող-
ներու թիւը աւելցա՞ծ է, թէ՞ պակսած, երիտա-
սարդութիւնը գիրք կ'ընթերցէ՞, թէ՞ ոչ: Ի՞նչ պատկեր 
ունինք: 

- Տեսէք, երիտասարդութիւնը կու գայ գրա-
դարան, մեր ընթերցասրահները միշտ լեցուն են, 
երիտասարդները կու գան իրենց դիւրակիր հա-
մակարգիչներով, այստեղ համացանցը անվճար 
է: Գիրքերը կը պատուիրեն, թերթերը կը պատուի-
րեն, կ'օգտուին: Հիմա թէ ինչքա՞ն ելեկտրոնային, 
ինչքա՞ն թղթային կ'ընթերցեն, կը դժուարանամ 
ըսել, բայց մեր գրադարանը միշտ բազմամարդ է: 
Եկէ՛ք, չմոռնանք, որ գրադարանը, բացի ընթերցա-

նութենէ, նաեւ քննարկումներու, բանավէճերու 
վայր է, անաղմուկ տեղ է: Գրադարանները այն 
մեկուսի կղզեակներն են, որ մարդուն հնարաւո-
րութիւն կու տան կեդրոնանալու: Մեր գրատպու-
թեան թանգարանն ալ շատ լաւ կ'աշխատի, յատ-
կապէս դպրոցահասակ երեխաներուն համար 
կ'իրականացնենք բազմաթիւ կրթական ծրագիր-
ներ: Պէտք է նշեմ, որ շատ լաւ գործակցութիւն 
սկսած ենք Իսթամպուլի քաղաքային գրադարանին 
հետ: Հայ գիրի ու գրականութեան առումով պէտք 
է նշեմ, որ մեր բացը Թուրքիան է, փակ եղած է 
մեզի համար: Բայց «Հրանդ Տինք» հիմնադրամի 
ջանքերով Իսթամպուլի քաղաքային գրադարանին 
հետ կապեր հաստատած ենք: Այդտեղ ահռելի 
քանակով հայերէն գիրքեր կան, որոնց մէկ մասը 
ներառուած չէ մատենագիտական համահաւաք 
ցանկերու մէջ: Հիմա ես յոյս ունիմ, որ այս 
գործակցութիւնը կը շարունակուի, մեր այցերը կը 
շարունակուին, որոնց շնորհիւ բազում նոր 
անուններ կը յայտնաբերենք: 

- Շնորհակալ եմ հետա-
քըրքրական զրոյցի համար: 

- Ձեզի ալ շնորհակալու-
թիւն, որ արժեւորեցիք հայ 
մամուլի երախտաւորներն 
ու նուիրեալները: Այսօր թըղ-
թային մամուլ տպագրելը 
գերհերոսական գործ է:

Կազմակերպութեամբ Ազգային իշխանութեան 
Ուսումնական խորհուրդին, Շաբաթ, 19 Յունուար 
2019-ին առաւօտեան ժամը 10։00-12։00, Ազգային Առաջ-
նորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին 
մէջ տեղի ունեցաւ «Ասպարէզի ուղղութիւն շրջանա-
ւարտներու կողմէ» (Career guidance from the alumni) 
թեմայով արեւելումի ձեռնարկը, մասնակցութեամբ 
Ազգային վարժարաններու Ժ., ԺԱ. եւ ԺԲ. դասարան-

ներու 170 աշակերտներուն։
Սրահին մէջ զետեղուած սեղաններու ետին իրենց 

տեղերը գրաւած էին զանազան ճիւղերու մասնագէտ-
ներ, որոնց կենսագրական տուեալները «փաուըր 
փոյնթ»-ով անընդհատ կը ցուցադրուէին մեծ պաս-
տառի մը վրայ։

Նախաձեռնութեան մասնակցող մասնագէտներն 
էին՝ Խաժակ Կէօքճեան`  ճարտարագէտ, Սերժ Յա-

կոբեան՝ ծրագրող (Programmer), Րաֆֆի Տէր Վար-
դանեան՝  Hospitality, Սագօ Տէր Վարդանեան՝ սպայ, 
Տիգրան Գալայճեան՝ առեւտուր (Business), Ալեքս 
Յակոբեան՝ տնտեսութիւն (Finance), Լորա Մերտխան-
եան – Քաթթան՝ փաստաբան, Սիլվա Փափազեան՝ 
կրթական հոգեբանութիւն (Educational Psychology), 
Լարա Պայթարեան՝ տեսարաններու ճարտարապետ 
(Landscape architect), Նժդեհ Մկրտիչեան՝ լսա-տեսո-
ղական, Արմէն Պագալեան՝ Երեւանի պետական հա-
մալսարան, Սիլվա Սայիլեան՝ բուժքոյր, Հայր Պօղոս 
վարդ. Թինքճեան՝ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
Դպրեվանք, Շանթ Վարդանեան՝ քաղաքական գի-
տութիւն (Political science), Յակոբ Նիկոլեան՝ օդաչու, 
Անտրէ Գումաշեան՝ ֆիզիքական կրթութիւն (Physical 
education)։

Ձեռնարկին բարի գալուստի խօսքը արտասանեց 
Հայկազեան համալսարանի համակարգիչի բաժան-
մունքի պատասխանատու եւ համակարգչային գի-
տութեան դասախօս՝ Ուսումնական խորհուրդի անդամ 
Շանթ Ստեփան։ Ան բացատրեց, որ սոյն նախաձեռ-
նութիւնը կը միտի խօսիլ եւ յստակացնել, թէ ինչ կը 
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Նոր Նախագիծեր

Կեանքը՝ Շան Աչքերով, Կամ Գրականութիւնը Ի Զօրու Է Փոխելու 
Մարդուս Ապրելակերպը. Լեւոն Նեսի «Նորամուտ»-ը  

Պալզաքը խոհեմ եւ իմաստուն շուն է: Անսովոր 
անուն է շան համար, բայց վերջինս օժտուած է 
գրական անժխտելի ձիրքով, իսկ փաստերուն դէմ 
երթալը անպտուղ գործ է: Այսպէս կը սկսի Լեւոն 
Նեսի «Պալզաք. մի շան պատմութիւն» գիրքի 
սեղմ բնութագրումը: Այս գիրքին մէջ հեղինակը 
փորձած է մարդուն նայիլ կենդանիի` շան աչքերով: 
Հարցերը ու ոչ այնքան սփոփիչ հետեւութիւնները 
անխուսափելի են. արդեօք կենդանին երբեմն 
աւելի բանական չէ՞, քան մարդը: Թերեւս վերջինս 
պարզապէս իւրացուցա՞ծ է բանական արարածի 
իր բարձր տիտղոսը: Իսկ բանականութիւնը, որ 
մեր տեսակի կայացման նախապայմանն է, ար-
դեօք թոյլ կու տա՞յ անվերապահօրէն արժանանալու 
մեր չորքոտանի բարեկամներու անսահման 
նուիրուածութեան ու հաւատարմութեան: «Արմէն-
փըրես»-ի հեղինակային «Նորամուտ» նախագիծի 
հերոս երիտասարդ գրող Լեւոն Նեսի (Յովհան-
նիսեան)  հետ զրուցած ենք գրական դաշտ մուտք 
գործելուն, առաջին քայլերուն, Պալզաքի ու այլ 
հետաքրքրական հարցերու շուրջ:

Նես գրական կեղծանունը
Քանի որ իմ ազգանունս Հայաստանի ամենա-

տարածուած ազգանուններէն է, ես որոշեցի ինծի 
համար կեղծանուն մը ընտրել: Կեղծանուն ընտ-
րելու ժամանակ չէի ուզեր ինչ-որ փիլիսոփայական 
մտորումներու մէջ մտնել: Պարզապէս կրճատեցի 
ազգանունս: Եւ ստեղծուեցաւ «Նես»-ը:

Առաջին քայլեր
Կը դժուարանամ ըսել, թէ ինչպէ՛ս սկսայ գրել: 

Դպրոցը շարադրութիւններ գրելու ատեն միշտ 
ուղղագրութենէն «երկու» կը ստանայ, իսկ միտ-
քերուս համար՝ «հինգ եւ աւելի»: Դպրոցը շատ լաւ 
չեմ սորված, բայց բոլորը բարձր կը գնահատէին 
իմ ստեղծագործութիւններուս միտքը եւ գաղա-
փարները: Այդ առումով միշտ դրական արձա-
գանգներ լսած եմ եւ հետագային զգացի, որ ի 
զօրու եմ քիչ մը աւելի ծաւալուն գործերով ար-
տայայտելու այն ինչ պէտք է:

...Երեւանի թատրոնի եւ շարժապատերի պե-
տական հիմնարկը ուսանած եմ, շարժապատկերի 
բեմադրութեան բաժանմունքի խմբագրումի բա-
ժինը: Մինչեւ օրս կը զբաղիմ հնչիւնային բեմադ-
րութեամբ: Այս պահուն կ'աշխատիմ ալքոհոլի 
խանութ մը. ի հարկէ, ասիկա որեւէ առնչութիւն 
չունի գրականութեան հետ: Մինչ այդ 1.5 տարի 
աշխատած եմ գրախանութի մէջ: Ժամանակին, 
ինչպէս շատերը, կը մտածէի, որ հայ ժամանա-
կակից գրականութիւն գոյութիւն չունի: Միայն 
գրախանութը աշխատելով հասկցայ, որ շատ 
սխալ պատկերացում ունիմ եւ, ինչու ոչ, ես ան-

ձամբ ալ կրնամ ինչ-որ չափով գրել փորձել: Ըն-
թերցողներու արձագանգէն մեկնելով՝ կը հաս-
կընամ, որ յաջողած փորձ կատարած եմ:

Սկիզբը՝ ռուսերէն
Առաջին երկու աշխատանքներս ռուսերէն էին, 

գրախանութը աշխատելու ժամանակ ռուսերէն 
«Шептун» («Շշնջացողը») վիպակս իմ անձնական 
միջոցներովս հրատարակեցի հրատարակչութեան 
մը մէջ: Առանձնայատուկ արձագանգ չեղաւ: Ես 
մանրակրկիտ չխմբագրեցի այդ գիրքը եւ որոշեցի 
վաճառքէն վերցնել չվաճառուած խմբաքանակը: 
Իսկ յաջորդ գիրքին վրայ աւելի լուրջ աշխատած էի:

Սկսայ ստեղծագործել ռուսերէն, քանի որ մեր 
տունը բոլոր գիրքերը այդ լեզուով էին: Միւս կողմէ՝ 
պէտք է ըսեմ, որ հայերէնի պարագային մենք 
կարեւոր խնդիր մը ունինք՝ շատ դասական կամ 
շատ խօսակցական հայերէններով գիրքերը 
բնական կերպով չեն կարդացուիր: Երբ շատ դա-
սական գրուած է, դուն պատկերուածը չես ընկալեր 
իբրեւ իրական ապրում: Իսկ երբ շատ խօսակ-
ցական գրուած է, գռեհիկ կ'ընկալուի: Միջին 
տարբերակ դժուար է գտնել, բայց մենք ունինք 
նման հեղինակներ, որոնց մօտ այդ մէկը յաջողած 
է, օրինակ՝ Հրանդ Մաթեւոսեանը, Վարդգէս Պետ-
րոսեանը... Հիմա արդէն հայերէն կը ստեղծա-
գործեմ:

Թէ ինչպէս ծնաւ Պալզաքը
«Պալզաք. մի շան պատմութիւն» գիրքի առա-

ջին էջին վրայ կրնաք տեսնել հետեւեալ գրառումը. 
«Իմ շան՝ Թրիքիի յիշատակին»: Անգլիացի անաս-
նաբոյժ Հերիոթը պատմուածքներ կը հեղինակէր, 
եւ իր պատմուածքներէն մէկը շան մը մասին էր, 
որ շատ կ'ուտէր եւ այնքան չաղացած էր, որ քալել 
չէր կրնար: Ան մօտ երկու շաբաթ այդ շունը սոված 
պահեց, շունն ալ նիհարցաւ:  Հայրս այդ պատ-
մըւածքը շատ կը սիրէր, եւ մեր շան անունն ալ 
որոշեց Հերիոթի շան անունը դնել՝ Թրիքի:

Մեր շուրջը շատ դաժան վերաբերում կը 
տեսնենք շուներուն նկատմամբ: Պատճառը այն է, 
որ մենք չենք ընկալեր, թէ շունը ուղղակի ինչ-որ 
միսի կտոր չէ, կենդանի արարած է, մեզմէ պակաս 
չէ, որոշ հարցերու մէջ ալ աւելի է: Նպատակս էր, 
որ ընթերցողը շան աչքերով նայի կեանքին:

Իմ հերոսներէս մէկը, երբ շան անունը «Պալ-
զաք» կը դնէ, կ'ըսէ. «Պալզաքին առանձապէս ծա-
նօթ չեմ, միայն «Կոպսեք»-ը կարդացած եմ»: Ես 
ալ միայն այդ գործը կարդացած եմ: Երբ գիրքի 
կերպարներէն մէկը սուրճ կը պատրաստէ, սուրճը 
յատակին կը թափի, շունը կու գայ ու կը սկսի 
լպստել զայն: Գիտենք, որ Պալզաքը շատ սուրճ 
կը խմէր, ահա թէ ինչու շան անունը Պալզաք է:  

Պալզաքը նաեւ շուկայաբանութեան տեսանկիւ-
նէն ճիշդ անուն է: Բայց անունը ինչ-որ չափով 
նաեւ խնդիր կը յառաջացնէ: Ծնողքը կը մտնէ 
գրախանութ, կ'ըսէ. «Ինծի գիրք տուէք երեխայիս 
համար»: Իմ գիրքս կ'առաջարկեն, իսկ ան կը 
պատասխանէ, որ իր երեխան Պալզաք կարդալու 
դեռ պատրաստ չէ:

Արգելք՝ ընտանիքի կողմէ
Հայ երիտասարդներուն մօտ բարդ խնդիր մը 

կայ, որ կապուած է ընտանիքի հետ: Երբ երիտ-
ասարդը կը փափաքի ոչ թէ բժիշկ, տնտեսագէտ, 
իրաւաբան դառնալ, այլ երաժշտահան կամ 
աստղագէտ, ընտանիքին մէջ բացասական վե-
րաբերումի կը բախի: Նման մասնագիտութիւնները, 
ըստ շատերու ծնողներուն, պարզապէս ձիրգ են: 
Փառք Աստուծոյ, ես այդ խնդիրին չեմ առնչուած, 
զգացած եմ եւ կը զգամ ընտանիքիս աջակցութիւնը: 
Մերոնք միշտ կը քաջալերեն զիս, որ շարունակեմ 
ստեղծագործել:

Նոր հորիզոններ
Վերջերս վէպ մը գրած եմ, որ կը կոչուի «Ստա-

խօսը», բայց դեռ բաւականին շատ թերութիւններ 
կան, պէտք է աշխատիմ անոր վրայ եւ որոշ 
փոփոխութիւններ կատարեմ: Ինծի համար 
ընդունելի չէ, որ գիրքը լաւ ըլլայ: Անիկա պէտք է 
շատ լաւ ըլլայ:

Նախագիծի հեղինակ՝ Ռոզա Գրիգորեան
Լուսանկարները՝ Գէորգ Պերկուպերկեանի

Բնագիրը՝ արեւելահայերէն

Արեւմտահայերէնի վերածեց՝
ՅԱՐՈՒԹ ԿԻՒԼԻՒԶԵԱՆ

«Զարթօնք»ի աշխատակից
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սպասէ ձեզի յառաջիկայ տարիներուն, նաեւ կ՛օգնէ 
կողմնորոշուելու ապագայ ասպարէզի ընտրութեան։ 
Ան շեշտեց, որ իւրաքանչիւր աշակերտ պէտք է ունե-
նայ պատասխանատուութիւն եւ պարտականութեան 
գիտակցութիւն աւելցնելով, որ իւրաքանչիւրը իր մէջ 
թաքնուած ձիրք մը ունի եւ իր պարտականութիւնն է 
գիտնալ, թէ ինչ է այդ ձիրքը, որպէսզի կամքով եւ 
յարատեւ աշխատանքով հասնի իր նպատակին։ 

«Յաջողութեան բանալին ձախողութիւնը եւ չյուսա-
հատիլն է։ Մի՛ վարանիք հարցում հարցնելէ։ Գտէ՛ք 
խորհրդատու մը, որ ուղղէ ձեզ։ Բնաւ վար մի՛ առնէք 
ձեր ձիրքերը։ Մի՛ յուսահատիք։ Մեր պատմութեան 
մէջ մենք չունինք անձեր, որոնք վատ օրերուն կը 
յուսահատին» հաստատեց Շանթ Ստեփան յոյս յայտ-
նելով, որ բոլոր աշակերտները ներկայ մասնագէտ-
ներուն հետ հանդիպելէ վերջ կը մեկնին սրահէն 
բաւարարուած եւ որոշ չափով կողմնորոշուած իրենց 
ապագայ ասպարէզի ընտրութեան մէջ։ Եզրափակե-
լով իր խօսքը շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր մաս-
նագէտներուն, որոնք աշակերտներուն հետ պիտի 
բաժնեկցին իրենց ընտրած ասպարէզի փորձառու-
թիւնները։

Հայկազեան համալսարանի շարունակական ու-
սումնառութեան կեդրոնի տնօրէն Սեպուհ Կիւրիւնլեան 
իր խօսքի սկզբնաւորութեան շնորհակալութիւն յայտ-
նեց աշակերտներուն իրենց ներկայութեան համար 
սոյն ձեռնարկին, որ պիտի նպաստէ իրենց կողմնո-
րոշուելու եւ կարելիութիւն պիտի տայ խելացի որո-
շումներ առնելու իրենց ապագայ ասպարէզի ընտրու-
թեան նկատմամբ։ Ան շեշտեց, որ այս հանգրուանին 

Լիբանանահայ Կեանք

ճիշտ որոշում առնելը շատ կարեւոր է, որովհետեւ իր 
ազդեցութիւնը պիտի ունենայ իրենց ապագայ 
կեանքի մէջ զանազան երեւոյթներու վրայ աւելցնելով, 
որ պէտք է իրենք զիրենք յաւապէս ճանչնան եւ 
իրենց առնելիք որոշումները հիմնուին իրենց նկարա-
գիրին եւ ուշիմութեան հմտութեան վրայ։

Անդրադառնալով Հաուըրտ Կարտնըրի բազամա-
պատիկ ուշիմութիւններու տեսութեան վրայ, Կիւրիւնլեան 
բացատրեց, որ սոյն տեսութիւնը կ՛օգնէ յայտնաբե-
րելու իւրաքանչիւր անհատի ունեցած ուշիմութիւնը 
եւ զանոնք կապելու համալսարանի մէջ դասաւան-
դըւած ճիւղերու։ Ան ըասւ, որ ութը տեսակ ուշի-
մութիւններ կան. լեզուաբանական, տրամաբանա-
կան, երաժշտական, մարմնական, տեսողական, ներքին 
անհատականութեան, արտաքին անհատականու-
թեան, բնապաշտական, որոնք բոլորը ունի մարդ 
արարածը, սակայն տարբեր համեմատութիւններով։ 
Կիրիւնլեան ըսաւ, որ սրահին մէջ զետեղուած է յա-
տուկ տաղաւար մը Հաուըրտ Կարտնըրի տեսութեան 
վրայ եւ աշակերտները այցելելով զայն պիտի գիտ-
նան, թէ իւրաքանչիւրը ինչ ուշիմութիւն ունի, որը 
պիտի օգնէ իրենց կողմնորոշուելու համալսարարա-
կան ճիւղի եւ ապագայ ասպարէզի ընտրութիւնը։

ՀՄԸՄ-ի պասքէթպոլի խումբի խմբապետ Սեւակ 
Քէթէնճեան լուսարձակի տակ առաւ երեք գլխաւոր 
երեւոյթներ. ա) Պէտք չէ տկար զգանք օտար վարժա-
րան յաճախող աշակերտներու նկատմամբ, որովհե-
տեւ հայկական վարժարան յաճախող աշակերտը եւս 
կրնայ ընտրել նոյն ասպարէղզը որ օտարը կ՛ընտրէ, 
բ) Իբրեւ հայ աշակերտ մեր ուսերուն վրայ ունինք 

պարտաւորութիւններ ոչ թէ միայն մեր անձին հան-
դէպ, այլ՝ ունինք ազգային եւ հոգեւոր պարտաւորու-
թիւններ, որոնց համար պէտք է մարզուինք որպէսզի  
այդ պարտաւորութիւնները ընենք եւ լաւապէս ներ-
կայացնենք հայութիւնը օտարներուն, գ) Որպէս հայ 
աշակերտներ, մենք պակասը ունինք հայ իտէալներու 
եւ այս պարագային վտանգաւոր է այն երեւոյթը, որ 
այդ իտէալները փոխարինուած են օտար իտէալնե-
րով, որոնք կապ չունին մեր հայկական եւ մարդկային 
արժէքներուն հետ եւ այս մէկը պատճառ կը դառնայ 
հայ աշակերտները կորսուին եւ հարկ է այս մէկը 
ստեղծագործել։ Եզրափակելով իր խօսքը Քէթէնճեան 
նկատել տուաւ, որ յաջողութեան ճամբան շատ 
երկար եւ փշոտ է հետեւաբար պէտք չէ յուսահատիլ 
եւ յանձնուիլ, այլ՝ պէտք է ըլլալ ընդունակ, լաւատես 
դիմագրաւելու համար դժուարութիւնները։

Այնուհետեւ աշակերտները առիթը ունեցան այցե-
լելու իրենց նախասիրած մասնագիտութեան սեղանը 
եւ յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու այդ ճիւղի 
մասնագէտին կողմէ։ Յատկանշական էր այն երե-
ւոյթը, որ գրեթէ բոլոր աշակերտներուն հետաքրքրու-
թիւնը արթնցուց Հաուըրտ Կարտնըրի տեսութեան 
տաղաւարը, որ այցելեցին գիտնալու, թէ իրենց պա-
տասխանած հարցաթերթիկը ինչ մասնագիտութեան 
պիտի ուղղէ զիրենք։

Յայտնենք, որ ձեռնարկի ընթացքին սրահ այցե-
լեց Լիբանանի Հայոց Թեմի Առաջնորդ Նարեկ Ար-
քեպիսկոպոս, որ մօտէն հետեւեցաւ աշխատանք-
ներուն եւ զրոյցներ ունեցաւ կազմակերպիչներուն ու 
մասնակիցներուն հետ։

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

ԱՍԱՏՈՒՐ (1943)
«Անվերնագիր»

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ22

Լիբանան ծնած ֆրանսահայ Ասատուրը 
նկարչութիւն ուսանած է Փարիզի Գեղարուես-
տի ազգային բարձրագոյն դպրոցին մէջ: Կ'աշ-
խատի գեղանկարչութեան, գծանկարչութեան 
եւ փորագրութեան ասպարէզներուն մէջ:
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Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ Սամուէլեան
Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիլիթ Սամուէլեան եւ զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Էլզա Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տիար Յակոբ Թոսունեան եւ ընտանիք
Բագրատունի ընտանիք
Մանուկեան ընտանիք
Սապունճեան ընտանիք
Եւ համայն Յակոբեան, Գալանճեան, Շիրիքեան, Գարամանուկեան, 
Գոզանեան, Կիւրիւնեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին՝ 

ԱՐՄԷՆՈՒՀԻ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆԻ
(Ծնեալ 1933-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 20 Յունուար 2019-ին, յետկարճատեւ 
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Չորեք-
շաբթի, 23 Յունուարին՝ կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Երեքշաբթի, 22 Յունուար 2019-
ին՝ ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, «Երջօ Սամուէլեան» 
սրահին մէջ, իսկ Չորեքշաբթի, 23 Յունուար 2019-ին՝ թաղումէն 
առաջ եւ ետք ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրը:

* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան պար-
ագաներուն, ի մասնաւորի Տէր եւ տիկին Դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ 
Սամուէլեանին:

Հայրենի Èáõñ»ñ

Մակունցի Կարծիքով՝ ԱԱԾ-ը Եւ Ոստիկանութիւնը 
Պէտք Չէ Դառնան Նախարարութիւններ
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Հովանաւորութեամբ 

ՀԲԸՄ-ի   Լիբանանի  Շրջանակային  Յանձնաժողովին  

Կազմակերպութեամբ 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական  Վարչութեան 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 
«ՄԵԹՐ  ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ » 

Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝   ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ.  ԶԱՒԷՆ  ՄՍԸՐԼԵԱՆ 

Խօսք Կ'առնեն 

ՀԲԸՄ-ի Նախագահ  ՊԵՐՃ  ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ 

Հատորին Խմբագիր  ՊԱՐՈՅՐ  ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հրատարակուած  Գիրքի  Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն  

Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 1  Փետրուար  2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,  
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ 

ՀՐԱՒԷՐ 
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ՌԻՉԸՐՏ  ԵՒ  ԹԻՆԱ  ԳԱՐՕԼԱՆ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի դատա-
կազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու 
շրջանը։ 

Հիմնադրամը կÿընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրա-
կան թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ 
չհրատարակուած գործեր, դատակազմին կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ 
այնմ հրատարակուելու համար։ 

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական ու հայ 
մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած 
գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 31 
Մայիս 2019։ 

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրի-
նակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ Անոնք պէտք է ներկայացուին 
A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ)։ 

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կÿարժանանան հրա-
տարակութեան։ 

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի նախա-
գահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ Դատակազ-
մի անդամներն են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն 
Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյ-
եան եւ Օր. Գեղանի Էթիեմէզեան։ 

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան               
Հիմնադրամի Դատակազմի                                                         

Դատակազմի հասցէն.- 
Armenian Catholicosate of Cilicia 
P.O.Box 70317 
Antelias – Lebanon 
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org 
 
Ծանօթ։ Դատակազմին ղրկուած  գործերը  հեղինակին  չեն  վերադարձուիր։  
             Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել բնագրի  
             լեզուին եւ ուղղագրութեան։ 
 
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։     
 

'
Արտաքին գործոց նախարարութիւն
Բնապահպանութեան նախարարութիւն
Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութիւն
Պաշտպանութեան նախարարութիւն տարածքային կառավարման եւ 

ենթակառուցուածքներ նախարարութիւն
Բարձր արհեստագիտութիւններու եւ ռազմարդիւնաբերութեան նախա-

րարութիւն
Տնտեսական զարգացման եւ գիւղատնտեսութեան նախարարութիւն 
Ելեւմտական նախարարութիւն:


