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Հըզպալլայամէտ Սիւննի Երեսփոխանները Կը Վերահաստատեն 
Ներկայացուցչութիւն Ձեռք Ձգելու Իրենց Պահանջը
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6 սիւննի հըզպալլայամէտ երեսփոխանները 
վերահաստատեցին յառաջիկայ կառավարութեան 
մէջ ներկայացուցչութիւն ձեռք ձգելու հետ կապ- 
ւած ձգտումին լիովին կառչած մնալու իրենց 
հակուածութիւնը:

Յիշեալ 6 երեսփոխաններէն մէկը՝ Ժիհատ Ալ 
Սամատը, Թրիփոլիի իր նստավայրին մէջ հըզ-
պալլայամէտներու հանդիպումին հանդէս եկաւ 
հեռուստատեսային յայտարարութեամբ՝ կապուած 
իրենց դիրքորոշումին:

Նշենք, որ Հըզպալլա կուսակցութիւնը անցնող 
տարուան Հոկտեմբեր ամիսէն կը շարունակէ խոչ-
ընդոտել վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ 
Հարիրիի՝ կառավարութեան կազմաւորման գործ-
ընթացին մէջ առկայ փակուղի վերացնելու 
ուղղութեամբ ներդրած ջանքերը՝ յամառ մնալով 
վարչապետի պաշտօնակատարի Մուսթաքպալ 
շարժումէն դուրս սիւննի երեսփոխաններուն ներ-
կայացուցչութիւն ընձեռելու պահանջին վրայ:

Թէեւ նախագահ Միշէլ Աուն սկիզբը մերժեց 
վերոյիշեալ պահանջը, սակայն այնուհետեւ 
ընդունեց իր բաժնեմասէն նախարարական աթոռ 
մը յատկացնել վեց երեսփոխաններէն մէկուն: 
Այնուամենայնիւ, անոնք մերժեցին նախագահ 
Միշէլ Աունի առաջարկը:

«Մենք միայն կ'ընդունինք այն պարագան, երբ 

ԱԶԴ
Այսօրուայ մեր թիւին հետ կրնաք 
ստանալ ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան 
եւ Պօղոս Գ. Կարմիրեան Վարժարան-
ներու տարիներու վաստակաշատ նախ-
կին տնօրէնուհի՝ նորոգ հանգուցեալ 
Օրդ. Անժէլ Ճանճանեանին նուիրուած 
մեր յաւելուածը: 

նախարար մը մեզ պիտի ներկայացնէ բացառա-
պէս»,- ըսաւ Սամատ:  

Հասպանի Կը Հերքէ Այն Լուրերը, Որ 
Առողջապահութեան Նախարարութիւնը 
Աւելի Բարձր Կը Վճարէ Դեղորայքի 
Համար, Քան Պաշտպանութեան Նա-
խարարութիւնը. Հասպանի

Առողջապահութեան նախարարի պաշտօնա-
կատար Ղասսան Հասպանի մամլոյ հեռարձակուող 
ասուլիսի ժամանակ ըսաւ, թէ այն պնդումները, որ 
իր նախարարութիւնը բարձր կը վճարէ դեղորայքի 
համար, որեւէ ձեւով չեն համապատասխաներ 
իրականութեան:

Հասպանի հերքեց այն լուրերը, թէ պաշտ-
պանութեան նախարարութիւնը 2018 թուականին 
աւելի աժան գինով ձեռք բերած է դեղորայք, քան 
առողջապահութեան նախարարութիւնը:

«Ալ Ախպար» օրաթերթը Չորեքշաբթի հաղոր-
դեց, որ առողջապահութեան նախարարութիւնը 
որոշ պարագաներու դեղորայք ձեռք բերած է 500 
տոկոսով աւելի, քան պաշտպանութեան նախա-
րարութիւնը:

Թէեւ ան ուղղակի չակնարկեց օրաթերթին, 
սակայն Հասպանի հերքեց այդ առումով տեղի 
ունեցած պնդումները:

Աշխատանքային այցով Մոսկուա գտնուող վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեան, Յունուար 25-ին, հան-
դիպում ունեցած է Ռուսիոյ Դաշնութեան կառա-
վարութեան նախագահ Տմիթրի Մետվետեւի հետ:

Երկու երկիրներու կառավարութիւններու ղե-
կավարները քննարկած են հայ-ռուսական ռազ-
մավարական յարաբերութիւններուն առնչուող 
օրակարգային շարք մը հարցեր, որոնք վերաբե-
րած են առեւտրատնտեսական եւ ներդրումային 
ոլորտներու մէջ երկկողմ համագործակցութեան 
եւ տարբեր ուղղութիւններով համատեղ ծրա-
գիրներուն:

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան տեղեկութիւններով՝, Հայաստանի եւ 
Ռուսիոյ վարչապետները կարեւոր համարած են 
առեւտրաշրջանառութեան ծաւալներու շարունա-
կական աճը եւ վստահութիւն յայտնած, որ երկու 
երկիրներու կառավարութիւններու շարունակա-
կան ջանքերուն իբրեւ արդիւնք՝ անիկա նոր թափ 
պիտի ստանայ:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Տմիթրի Մետվետեւ անդ-
րադարձած են նաեւ հայ-ռուսական փոխգործակ-
ցութեան այլ կէտերու:

Աշխատանքային այցով Ռուսիոյ Դաշնութիւն 
գտնուող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան այցե-
լած է Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի 
կեդրոնակայան, ուր զինք դիմաւորած է ԵՏՅ 
աշխատակազմի նախագահ Տիգրան Սարգսեան:

ՀՀ վարչապետի գրասենեակին տեղեկութիւն-
ներով՝ Նիկոլ Փաշինեան ԵՏՅ-ի մէջ հանդէս եկած 
է ելոյթով` 2019-ին ԵԱՏՄ-ի մէջ նախագահութիւնը 
Ռուսիայէն Հայաստանին անցնելուն առիթով:

Այնուհետեւ ԵՏՅ աշխատակազմի անդամները 
Նիկոլ Փաշինեանին ուղղած են տարբեր հարցեր, 
որոնք վերաբերած են ԵԱՏՄ ծիրէն ներս Հա-
յաստանի նախագահութեան առաջնահերթու-
թիւններուն, ԵԱՏՄ զարգացման:

Վենեզուելայի ընդդիմութեան առաջնորդ Խուան 
Կուայտօն յայտարարած է, որ յառաջիկայ ժամերը 
վճռորոշ կ'ըլլան երկրին համար, կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը:

«Յառաջիկայ ժամերը վճռորոշ պիտի ըլլան: 
Մի՛ լքէք զիս, որովհետեւ ես կեանքս կու տամ, եթէ 
անհրաժեշտ ըլլայ, յանուն իմ սիրելի Վենեզուելայի 
ազատութեան»,- Կուայտոյի խօսքը մէջբերած է 
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Մոսկուայի Մէջ Կայացած է Փաշինեան-
Մետվետեւ Հանդիպումը

Վենեզուելայի Ընդդիմութեան Առաջնորդը Յառաջիկայ Ժամերը Վճռորոշ 
Համարած Է Երկրին Համար

ՀՀ Վարչապետը Ներկայացուցած Է ԵԱՏՄ-ի 
Մէջ Հայաստանի Նախագահութեան 
Առաջնահերթութիւնները

«Նասիոնալ» թերթը:
Իր կարծիքով՝ Վենեզուելայի գործող կառավա-

րութիւնը «պառակտուած է, ինչպէս երբեք»: «Ոչ 
մէկ բան կը կատարուի  պատահականօրէն, վըս-
տահեցէ՛ք մեր գործողութիւններուն»,- յաւելած է 
ան:
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Խաչեր Քէշիշեան
Խաչեր Քէշիշեան (1857, Մարաշ, Օսմանեան 

կայսրութիւն - 26 Յունուար 1920 , Մարաշ), հայ բժիշկ։
Ծնած է 1857 թուականին Հալէպի նահանգի 

Մարաշ քաղաքը։ Նախնական կրթութիւնը ստացած 
է ծննդավայրէն ներս։ Չափահաս դառնալով՝ մեկ-
նած է Սեբաստիա եւ բժիշկ Ալթունեանի քով դե-
ղագործութիւն ու գործնական բժշկութիւն սորված 
է։ 1880 թուականին ուշիմութեան եւ ամբարած 
մասնագիտական հմտութիւններուն շնորհիւ՝ Կ. 
Պոլսոյ մէջ բժշկական վկայական ստացած է։ Ժո-
ղովուրդէն ճանչցուած է «Հեքիմ Խաչեր» անունով։ 
Մեծ յարգանք վայելած է Մարաշի թուրք եւ հայ 

բնակչութենէն։ Տուեալի մը համաձայն՝ 1914 թուա-
կանին աւարտած է Պէյրութի Ամերիկեան համալսա-
րանի բժշկական բաժինը։ Զաւակներէն՝ Վարդանը 
(1883-1920), եղած է դեղագործ, Հմայեակը (1887-
1915)` բժիշկ։

Գործունէութիւնը
Երկար տարիներ Մարաշի մէջ որպէս դեղագործ-

բժիշկ աշխատած է։ 1915 թուականին՝ Առաջին 
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, Մար-
աշի մէջ եղած է կառավարական առողջապահական 
պաշտօնեայ բժիշկ։

Սպանութիւնը
1920 թուականի Յունուար 26-ին Մարաշի 

աղէտին ժամանակ, թուրքերը զինք սրախողխողի 
ենթարկած են 63 տարեկան հասակին, անոր տունը 
հաւաքուած 70 հայ դրացիներուն հետ միասին։
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Արեւելագէտը Նախիջեւանի Մէջ 
Թրքական Ռազմակայանի Ստեղծումը 
ՀՀ-ի Մէջ ՌԴ Ռազմակայանին 
Հակակշիռ Քայլ Կը Համարէ

Թուրքիան կը պատրաստուի Նախիջեւանի մէջ 
ռազմակայան հիմնելու, որ Հայաստան գտնուող 
ռուսական ռազմակայանին հակակշռելու նպա-
տակ ունի:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ` այս մասին 
Յունուար 25-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ ըսաւ 
Արեւելագիտութեան հիմնարկի տնօրէն Ռուբէն 
Սաֆրաստեանը:

«Թուրքիոյ աշխուժութիւնը Հարաւային Կով-
կասի մէջ վերջին շրջանին աւելի շատ կ'երեւի 
յատկապէս Նախիջեւանի ուղղութեամբ, այստեղ 
աշխուժութիւնը ոչ միայն քաղաքական է, այլ նաեւ 
ունի ռազմական կարեւոր բաղադրիչ: Թրքական 
մամուլը արդէն կը գրէ, որ Թուրքիան այստեղ կը 
պատրաստուի հիմնելու երրորդ ռազմակայանը իր 
սահմաններէն դուրս: Ան կը փորձէ Հարաւային 
Կովկասի մէջ իր ոտքը դնելու տեղը ընդլայնել եւ 
հզօրացնել իր ներկայութիւնը նաեւ ռազմական 
առումով: Սա, ի հարկէ, նաեւ աշխարհաքաղա-
քական գործընթաց է, եւ չեմ կարծում, որ ռուսերուն 
կողմէ լուրջ հակազդեցութեան չի արժանանա, 
որովհետեւ սա կը կատարուի առաջին հերթին 
Հայաստանի մէջ ռուսական ռազմակայանի գոյու-
թեան հակակշռելու նպատակով»,- ըսաւ Սաֆ-
րաստեանը:

Արեւելագէտը նաեւ նշեց, թէ Թուրքիան 
կ'օգտուի այն հանգամանքէն, որ Ռուսիան ունի իր 
կարիքը Սուրիոյ գործընթացներուն մէջ:

Միջազգային Èáõñ»ñ 

Վենեզուելայի Ընդդիմութեան Առաջնորդը Յառաջիկայ Ժամերը 
Վճռորոշ Համարած Է Երկրին Համար

Փարիզը Պատրաստ Է Պատժամիջոցներ Կիրարկելու Իրանի Դէմ. 
Ֆրանսայի ԱԳ Նախարար

ԵՄ-ի Մէջ Հաւանութիւն Տուին Երեխան Ծնելէ Ետք Հայրերուն Պարտադիր 
Արձակուրդ Տրամադրելու Գաղափարին
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Յունուար 23-ին Վենեզուելայի Ազգային ժողո-
վի (միապալատ խորհրդարանի) ընդդիմադիր 
նախագահ Խուան Կուայտօն ինքզինք յայտարա-
րած է երկրի նախագահի պաշտօնակատար: Քա-
ղաքական գործչիը արդէն Վենեզուելայի ժամա-
նակաւոր ղեկավար ճանչցած ԱՄՆ-ը, Գանատան, 
Արժանթինը, Պրազիլը, Չիլին, Գոլոմպիան, Փա-
րակուայը, Փերուն, Եւրամիութեան մի քանի եր-
կիրներ, այլ պետութիւններ, ինչպէս նաեւ Ամե-
րիկեան պետութիւններու կազմակերպութիւնը: 

Նախագահ Նիքոլաս Մատուրօն սա որակած է 
Ուաշինկթընի կազմակերպած պետական յեղա-

Ֆրանսայի ԱԳ նախարար Ժան Իվ լէ Տրիանը 
յայտարարած է, որ Փարիզը պատրաստ է Իրանի 
նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու իրա-
նական ձգաբանական հրթիռներուն շուրջ բա-
նակցութիւններուն յառաջընթացի բացակայու-
թեան պարագային: Այդ մասին, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտնած է «Reuters» 
գործակալութիւնը:

«Մենք շատ դժուարին երկխօսութիւն սկսած 
ենք… Մենք պատրաստ ենք, եթէ ատիկա դրական 
արդիւնքի չյանգեցնէ, կոշտ պատժամիջոցներ 

Եւրախորհրդարանը (ԵԽ) եւ Եւրամիութեան 
խորհուրդը նախնական կարգով հաւանութիւն 
տուած են Եւրայանձնաժողովի առաջարկին, որով 
կը նախատեսուի ԵՄ-ի անդամ երկիրներուն մէջ 
հայրերուն համար առնուազն տասը աշխատան-
քային օր ժամկէտով միանգամեայ պարտադիր 
արձակուրդ սահմանել նորածինները խնամելու 
համար: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը, «ՌԻԱ նովոսթի»-ն յայտնած են ԵԽ-ի 
մամուլի ծառայութեան մէջ: Գործակալութեան 
զրուցակիցին խօսքով՝ ԵՄ-ի նոր օրէնսդրութեան 
նախագիծը կոչուած է «խրախուսելու տղամարդ-
կանց պարտականութիւններուն աւելի հաւասար 
բաժինով մասնակցիլ նորածին երեխաներու 

շըրջում եւ յայտարարած ԱՄՆ-ի հետ դիւանա-
գիտական յարաբերութիւնները խզելու մասին: 

Յաջակցութիւն Մատուրոյի հանդէս եկած են 
Ռուսիան, Պոլիվիան, Իրանը, Քուպան, Նիգա-
րակուան, Սալվատորը եւ Թուրքիան: Պելառուսը 
եւ Չինաստանը կոչ ըրած են բոլոր հակասութիւն-
ները լուծելու խաղաղ ճամբով եւ դէմ արտայայ-
տըւած են արտաքին միջամտութեան, ՄԱԿ-ի 
գլխաւոր քարտուղարը յորդորած է երկխօսութիւն 
սկսիլ ճգնաժամը լուծելու համար, հաղորդած է 
«ԹԱՍՍ»-ը:

կիրարկելու, եւ անոնք այս մէկը լաւապէս գիտեն»,- 
ըսած է ան:

Աւելի կանուխ, Ֆրանսայի ԱԳ նախարարութիւնը 
դատապարտած է Իրանի կողմէ կրող հրթիռով 
արբանեակի արձակումը՝ ընդգծելով, որ նման 
գործողութիւնները չեն համապատասխաներ 
ՄԱԿ-ի անվտանգութեան խորհուրդի բանաձեւին: 
Բացի այդ՝ Փարիզը կոչ ըրած է «Իրանին՝ 
չիրականացնելու ձգաբանական հրթիռներու նոր 
արձակումներ, որոնք կրնան միջուկային զէնք 
կրել», հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

խնամքին»:
Երեխան ծնելէ ետք հօր արձակուրդը օրինակա-

նացուած է ԵՄ-ի անդամ երկիրներու մեծ մասին 
մէջ՝ բացառութեամբ Գերմանիոյ, Աւստրիոյ, Խոր-
ւաթիայի, Կիպրոսի, Չեխիոյ, Լիւքսեմպուրկի եւ 
Սլովաքիոյ, բայց անոր տեւողութիւնը եւ անոր հետ 
կապուած նպաստի չափը տարբեր են: Եւրայանձ-
նաժողովի առաջարկին համաձայն՝ նորածիններու 
հայրերը զանոնք խնամելու համար տրամադրուած 
արձակուրդի ժամանակ պէտք է ստանան նպաստ-
ներ, որոնք համարժէք կ'ըլլան կամ կը գերազանցեն 
ժամանակաւոր անաշխատունակութեան պարա-
գային տրուող վճարումներու չափը, հաղորդած է 
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
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Մելգոնեանի մեր գրականութեան ուսուցիչն էր 
եւ այն ատենուան Մելգոնեանին մէջ անուրանա-
լիօրէն տարբեր պահանջք, կշիռ եւ պատասխա-
նատուութիւն կը կրէր այդ պաշտօնին հետ 
առնչուող հանգամանքը: Իրմէ առաջ, Օշական, 
Թէքէեան, Վահեան այդ բեմահարթակէն անցած՝ 
կարգը իրն էր հիմա գրական նորածին սերունդի 
մը քանքարը վեր առնելու, հայագիտութեան օրրան 
ու կռուան՝ մեր կրթարանին կամարներուն տակ, 
մասամբ դարմանելու համար Մեծ եղեռնի ողբեր-
գութեան պատճառած խորունկ վէրքը, հայ մտաւո-
րականներու բարբարոսային խողխողումէն ետք:

Գունդ ու կլոր կրանիթեայ իր ֆիզիքականին 
մէջ, հսկայութիւն մըն էր ինքնին, ատ ուրիշ, որ 
գրական իր բերքը խոտոր համեմատէր իր տա-
ղանդին, հմտութեան եւ միջավայրէն ընձեռուող 
հնարաւորութիւններուն: Խորաթափանց միտք էր՝ 
հասո՛ւն, լեցո՛ւն, խոհո՛ւն, լակոնական կամ «լայիկա-
կան» սահմանումով՝ «Գլո՛ւխ»: Ցերեկը, ազատ 
պահերուն, խոկումի վայրը ուսուցչարանի իր նեղլիկ 
սեղանն էր, ուր հանգիստ որոնող իր դիրքին մէջ, 
գլանիկին ծայրը երբ կարմրցնէր, ծուխը թոք չէր 
ղրկեր, այլ բերնին մէջ լաւ մը պտտցնելէն ետք 
հաստ շրթները անջատելով թոյլ կու տար, որ 
առանց փչուելու մինակը դուրս ելլէ՝ ամպոտելով 
աչք, քիթ, ճակատ, իբրեւ խորհրդապահական 
վարագոյր դուրսի աշխարհին եւ իր ուղեղին մէջ 
տողանցող յուզումներուն միջեւ:

Սակաւախօս էր, բայց երբ դասի պահուն բե-
րանը բանար, ա՛լ կրնար լրիւ ժամ մը խօսիլ Թէքէ-
եանի «Մէկ հատիկս» քերթուածին կամ Մ. Մեծա-
րենցի «Կիրակմուտք»-ի «Յուշիկ փախչող իրիկուան...» 
մէկ տողին վրայ տակաւին, մինչեւ որ զանգը ան-
գութօրէն ընդհատէր վերացումի այդ պահը ու 
ստիպէր զինք լքելու գրետախտակի ամպիոնը՝ 
տեղը զիջելու համար յաջորդ դասատուին: Կը 
նախընտրէր ոտքի մնալ, մասամբ մը կռթնած 
ուսուցիչի սեղանին, ծանրաշուք, հեղինակաւոր, 
արձանայի՛ն: Իսկ եթէ շարժէր, քայլերը կ'առնէր 
կա՛րճ, դանդաղ, հաստա՛տ: Խօսած պահուն նայ-
ւածքը յաճախ կը սպրդէր խոշոր պատուհանէն 
դուրս, դէպի Մելգոնեանի անտառի շոճիներուն 
կամ երկնքի կապոյտին, ամպերէն վեր՝ հաղոր-
դակցութեան կամուրջ մը փնտռելով անդենակա-
նին մէջ հանգած օրուան բանաստեղծին ոգիին 
հետ: Ստէպ մէջբերումներ կը կատարէր նաեւ օտար 
գրականութեան տիրական դէմքերու երկերէն հե-
տաքրքրաշարժ բաղդատականով՝ հոս եւս երեւան 
բերելով իր խոր ծանօթութիւնը Սորպոնի ուսանո-
ղական օրերէն ամբարած գիտութեան: Թաւշային, 
խռպոտ ձայնը կ'ելեւէջէր՝ երբեմն գրեթէ անլսելի, 
վերլուծումները ուշագրաւ, համով ու հասկնալի 
դարձնելու իւրայատուկ եղանակով: Դէմքը կը խո-
ժոռնար, ցաւատանջ դիմակ կը զգենուր, զգացա-
կան «բօթպուրի» այդ մթնոլորտին մէջ բանաս-
տեղծին տառապանքը պատարագելով խորան 
դարձած ամպիոնին վրայ ու առաջնորդելով մեզ 
անոր ներաշխարհին ու ներշնչումներուն: Ի վեր-
ջոյ, իր տխուր անցեալն ալ համտեսած էր անդո-
հական օրերու լեղի դեղահատը՝ իբրեւ որբ պա-
տանի՝ քիւրտերու օգնութեամբ հրաշքով ճողոպրելով 
թշնամիի ճիրաններէն եւ պայմաններու բերումով 
խարիսխ նետելով օտարութեան մէջ՝ Եգիպտոս, 
Փարիզ, Երուսաղէմ եւ վերջնականապէս Կիպրոս:

Կը պատահէր, որ մեզմէ մէկուն հարցումին 

կամ պատասխանին վրայ լուրջ այդ պահուն 
յանկարծ արձակէր լիաթոք խնդուք մը, թրթռացնող 
«հա՛, հա՛, հա՛» մը՝ իր մեկնաբանութիւններուն 
տալով քիչ մըն ալ շաքարի համ, որպէսզի յուզումի 
եւ ուրախութեան խառն հացահատիկ կրէ դասա-
ւանդութիւնը եւ ըստ այնմ սննդաւորէ գրականու-
թեան քաղցն ու ծարաւը ճչացող ուսանողներուս, 
բոյնին մէջ մայր թռչունին կտուց երկարող ձագուկ-
ներու պէս: Մի քանիներ, շատը՝ աղջիկ, փութկոտ 
նօթեր կ'առնէին հարկաւ՝ առանց ստորակէտ 
փախցնելու, առ ի պատրաստութիւն գրաւորի, 
բայց ո՞ւր են այդ լեցուած տետրակները հիմա: 
Իցի՜ւ թէ ձայնագրութեան մեքենայ մը ծծէր ու ապա 
գրի առնուէր վերլուծումներու այս անհատնում 
շարքը, ապահովաբար, Օշականէն ետք «Արեւմը-
տահայ գրականութեան համապատկեր» մըն ալ 
իրմէ կրնար ժառանգ մնացած ըլլալ հայութեան:

Մելգոնեանի գեղարուեստական կշիռքին երա-
ժըշտական նժարը եթէ կը պատկանէր երաժիշտ-
խմբավար պրն. Վահան Պէտէլեանին, գրական 
նժարը գրաւողն ալ պրն. Ներսէս Թամամեանն էր, 
մեր «Թամամ»-ը՝ տղոց առօրեայ խօսակցութեան 
յորջորջումներուն մէջ: Հասարակ յայտարարը, 
սակայն, կը մնար երկուքին հայրական վերաբե-
րումը հանդէպ տղոց՝ հետաքրքրութիւն սրելով 
իրենց դասաւանդած նիւթերուն շուրջ: Պէտէլեանը 
կը պնդէր, որ տղաքը անպայման գործիք մը սոր-
վին, ջութակ, փող, սրինգ, ինչ որ ըլլայ, հաստա-
տութեան նուագախումբին համար, իսկ Թամամ-
եանն ալ կը ստիպէր, որ գրե՛ն, բե՛մ ելլեն, գրական 
երեկոներու մաս առնեն, բանախօսեն եւ կամ 
աշխատակցին «Այգ» պարբերաթերթին:

Չեմ մոռնար այն օրը, երբ զիս իր մօտ կանչեց, 
ուսուցչարան, հաստ, մսոտ ձեռքը դրաւ ուսիս եւ 
պահանջկոտ խնդրանք մը գլորեց առջեւս.

- Վարդա՛ն, գրական յաջորդ ձեռնարկին կ'ու-
զեմ, որ ներկայացնես Նիկողոս Սարաֆեանը, եղա՞ւ...

- Բայց, պարո՛ն, Նիկողոս Սարաֆեանը ո՞վ է,- 
եղաւ անմեղունակ պատասխանս՝ միտք չարչրկե-
լով այս «անծանօթ» անունին շուրջ, երբ անդին 
կային գրական մեր յայտնի դէմքերը եւ աւելի 
մատչելի՝ պատրաստութեան աղբիւրները:

- Ատե՛նն է որ գիտնանք, այնպէս չէ՞: Մի՛ մտա-
հոգուիր, պէտք եղած նիւթերը կը հայթաթեմ, որ 
գործդ դիւրանայ,- ըսաւ ու ձեռքիս մէջ դրաւ իբրեւ 
«կանխավճար»՝ «Վէնսէնի անտառը» հատորը՝ 
գլուխ գործոցը ֆրանսահայ տաղանդաւոր գրո-
ղին, որուն արժէքն ու համբաւը չուշացան գրաւելու 
միտքս, սիրտս ու հիացումս: Իր երկրպագութիւնը 
այս գրողներուն հանդէպ վարակեց նաեւ մեզ՝ մեր 
կարգին պաշտամունքի առարկայ դարձնելով զա-
նոնք:

Մելգոնեանի գիշերօթիկ կեանքի պայմաննե-
րուն տակ, եթէ անյագ հետաքրքրութիւն մը կը 
կլանէր մեզ մեր մայրենի լեզուին հանդէպ, եթէ մեր 
քայլերը կ'առաջնորդուէին շարունակ մեր գրադա-
րանի դրան ու դարակներուն, գիրք փնտռելու եւ 
ընթերցելու մեր գրական գոհարները, եթէ մաքուր, 
անմեղ սիրով կը պարուրուէին մեր սրտերը, եթէ 
բարութեան, ազնուութեան ու մարդասիրութեան 
գաղափարները այդ տարիքէն իսկ արմատ կը 
նետէին տղայական մեր հոգեբանութեան մէջ, եթէ 
շնորհներու տէր ուսանողներ կ'երազէին իրենք ալ 
օր մը անդամակցիլ յետեղեռնեան գրական փա-
ղանգին, պատճառը ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ ներ-
կայութիւնը այս եզակի անձնաւորութեան, բարո-
յական ու մշակութային շտեմարան՝ դաստիարակին, 

որուն խստութիւնն ու պահանջկոտութիւնը միշտ 
շաղախուած կը գտնէինք իր հաղորդականութեան 
ու քաշողականութեան հետ: Հեղինակաւոր բարի-
ութիւն մը, որքան ալ որ դէմքի ծամածռութիւնը եւ 
տրտմաթախիծ երեւոյթը չէին ցոլացներ այդ առա-
քինութեան նշոյլները:

Իր մտերմութեանը մէջ շատ ընկերական էր 
Թամամեանը, եւ անոնք որոնք կը փնտռէին իր 
ներկայութիւնը, կը բոլորուէին իր շուրջ ու անպայ-
ման կը քաղէին իր տրամադրութեան քաղցրու-
թիւնը, բոլորովին հեռու՝ իր ուղեղը կրծող հար-
ցերէն: Բնաւորութեան իր այս երեսը ինծի համար 
աւելի շեշտ ստացաւ, երբ պատիւը ունեցայ պաշ-
տօնակցելու իրեն, Մելգոնեանի ուսուցչութեանս 
տարիներուն... եւ դառնալու նաեւ երբեմնի իր 
նարտի մրցակիցներէն մին: Իր յանդիմանութիւն-
ները կամ դիտողութիւնները միշտ ալ փաղաք-
շական համ կ'ունենային, ոչ թէ կծու, այլ անուշ 
պղպեղի պէս եւ մէ՛կ բառի մէջ կը խտացնէր իր 
դժգոհութեան կամ «զայրոյթ»-ին ամբողջական 
քարոզը՝ «տանկալա՛խ»: Թիրախ դարձած աշա-
կերտը, սակայն, չէր վշտանար, չէր ցնցուեր, չէր 
խայտառակուեր, քանի որ այդ հակազդեցութեան 
մէջ կը տեսնէր «պատիժ»-ին անվնաս կողմը, գոր-
ծըւած սխալին դիմաց: Լաւ հնչուող բառ մը չէր 
հարկաւ, բայց երբ թռէր Թամամեանին բերնէն, 
ախորժելի կը դառնար՝ տուն տալով կատակի եւ 
զուարճութեան:

Տակաւին ոմանք այդ բառը համտեսելէն ետք, 
«թուքի տեղ անձրեւ» գալու պէս կարեւորութեան 
շքանշան կորզած կը զգային՝ արժանացած ըլլալով 
Թամամեանին ուշադրութեան:  

- Գիտէ՞ք, տղաք, այսօր Թամամը ինծի՛ ալ 
տանկալախ ըսաւ:

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ 
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Երազէ՛, Իրագործէ՛... Ներդրումներ Հայրենիքի Մէջ – 5 - 
Մենք Հայաստանի Մէջ Լիովին Անտեսուած Ենք Որպէս Խոշոր Ներդրող. Իրանահայ 
Ալֆրետ Ապետին Հայաստանի Մէջ Շատ Դժուարութիւններու Հանդիպած Է

¾ç 05

Զրոյցը վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք»-ը կը շարունակէ  «Երազէ՛, իրա-
գործէ՛... ներդրումներ հայրենիքի մէջ» խորագ-
րով հարցազրոյցներու շարքը, որուն ծիրէն ներս 
կը ներկայացնենք Հայաստանի ու Արցախի 
օտարերկրեայ ներդրողները, սփիւռքահայ եւ  
հայրենադարձ մեր հայրենակիցները, որոնք, 
հաստատուելով հայրենիք, կը զբաղին ինչ-որ 
գործով, աշխատատեղեր կը ստեղծեն, ներդրում 
կը կատարեն եւ այդպիսով կ'օգնեն զարգացնելու 
եւ հզօրացնելու Հայաստանի ու Արցախի տըն-
տեսութիւնը: 

Շարքի հերթական հիւրը Հայաստանի մէջ 
«Արմօյլ» ընկերութեան հիմնադիր, հայրենադարձ, 
իրանահայ Ալֆրետ Ապետին է: Ընկերութիւնը 
հիմնադրուած է 2013 թուականին, կը զբաղի 
նաւթային հումքի, նաւթամթերքի` ինքնաշարժի 
իւղերու, վառելիքի, ձիւթի ներմուծմամբ եւ ման-
րամեծածախ վաճառքով: Նախքան «Արմօյլ» 
ընկերութեան հիմնումը, յատուկ մասնագէտներու 
շնորհիւ բազում ուսումնասիրութիւններ եղած են 
հայաստանեան շուկային մէջ, մանրամասնօրէն 
ուսումնասիրուած է տեղական շուկան, տեղի 
կլիմայական պայմանները, շուկային մէջ գործող 
քաղաքականութիւնը, սպառողներու պահան-
ջարկն ու միջազգային որակը, եւ, ստացած ար-
դիւնքներն ու ունեցած փորձառութիւնը համա-
դըրելով, ստեղծուեցաւ «Արմօյլ» ՓԲԸ-ն:

«Արմօյլ» ընկերութիւնը կը հանդիսանայ 
«Լուպրեքս» ապրանքանիշի պաշտօնական ներ-
կայացուցիչը Հայաստանի եւ ԱՊՀ երկիրներու 
մէջ, եւ ինքնաշարժի իւղերը կը ներմուծէ ԱՄԷ-էն։

- Պարոն Ապետի, շնորհակալ եմ, որ չմերժե-
ցիք հարցազրոյցի մեր հրաւէրը: Մինչեւ Հայաս-
տան տեղափոխուելու, գործ հիմնելու մասին 
խօսիլը, խնդրեմ, կրնա՞ք ըսել, թէ ո՞ւր ծնած էք, 
ձեր արմատները ուրկէ՞ են:

- Ես շնորհակալ եմ ընտրութեան համար: 
Սփիւռքահայերուն մօտ միշտ երազ եղած է հայ-
րենիք վերադառնալը: Անկախութենէն ետք շատ 
անգամ եկած-գացած եմ, փորձած եմ որեւէ ձեւով 
օգտակար ըլլալ: 2010 թուականին արդէն դիմեցի 

քաղաքացիութիւն ստանալու համար, ընտանիքով 
ստացած ենք երկքաղաքացիութիւն եւ տեղափոխ-
ւած ենք Հայաստան: Մեր նախնիները եղած են 
Արարատեան դաշտավայրէն, ուր Շահ Աբասի 
ժամանակ տեղափոխուած են Իրան, Ճուլֆա 
քաղաքը եւ շրջակայ գիւղերը: Այնտեղէն եկած են 
Թեհրան: Ես ծնած եմ Թեհրան: Տարիներ 
շարունակ փորձած ենք մեր ազգային ինքնութիւնը 
պահել, պահպանել ազգային ինքնութիւնը եւ վե-
րադառնալ հայրենիք: 

- Հայաստան վերադառնալէ ետք ինչո՞վ զբա-
ղած էք: Համառօտ կը պատմէ՞ք այդ ընթացքին 
ունեցած ձեր դժուարութիւններուն մասին: 

- Տեղափոխուելէ ետք ուսումնասիրած ենք 
տարբեր ոլորտներ՝ աշխատելու համար: Առաջին 
մէկ-երկու տարին աշխատանքս պահած եմ Իրանի 
մէջ, բայց շատ դժուարութիւններ կային երթալ-
գալու առումով: Վերջնականապէս տեղափոխուե-
ցանք Հայաստան ու որոշեցինք այստեղ գործ 
ստեղծել: Տարբեր ոլորտներու մէջ փորձեր 
կատարած ենք, որոնք չեն յաջողած մինչեւ 2013 
թուականը: Անկէ ետք իմ շատ սիրելի ընկերս՝ 
Հենրիկ Տէր Ղուկասեանը, ուսումնասիրութիւններ 
կատարեց Հայաստանի նաւթային շուկային մէջ ու 
առաջարկեց գործակցիլ: Ան ներդրումային մեծ 
ծրագիր պատրաստեց Հայաստանի համար՝ զուտ 
հայրենասիրութենէ մեկնելով: Հայաստանի մէջ 
նաւթային ոլորտը բաւական լուրջ խնդիրներ ունի: 
2013 թուականին հիմնեցինք «Արմօյլ» ընկերու-
թիւնը ու անմիջապէս անցանք գործի: Տուպայէն 
հրաւիրեցինք մասնագէտներ, շուկան ուսումնա-
սիրեցին, առաջին ապրանքները ներմուծեցինք 
նոյնինքն Տուպայէն: Այնուհետեւ 2014 թուականին 
որոշեցինք գործարանը հիմնել Հայաստանի մէջ, 
որպէսզի մենք արտադրութիւն ունենանք նաեւ 
այստեղ որպէս հայկական ապրանքանիշ: 2015 
թուականէն սկսանք գործարանի կառուցման 
աշխատանքները, որ մինչ այսօր կը շարունակուի՝ 
ի հեճուկս բազմաթիւ դժուարութիւններու: 2016 
թուականին լուրջ խոչընդոտներու հանդիպեցանք 
պետական մակարդակով: Մօտ 5 մլն տոլարի 
վնաս ունեցանք, հետեւաբար գործը դադրեցաւ: 

Երբ մենք վառելիք ներմուծեցինք Հայաստան, 
այդ ժամանակ մէկ լիթրի գինը 480 դրամ էր, 
ներմուծելէ ետք գինը իջաւ մինչև 310 դրամի, ինչը 
շատերուն համար դուրեկան չէր: 

- Հայաստանի մէջ ձեր ունեցած դժուարու-
թիւններուն մասին դեռ կը խօսինք: Ինծի համար 
հետաքրքրական է, թէ Թեհրանի մէջ ինչո՞վ 
զբաղած էք ու Հայաստան տեղափոխուելէ ետք 
ի՞նչ առեւտրական ծրագիրներ մշակած էք, 
որոնք ձախողած են: 

- Թեհրանի մէջ ես զբաղած եմ գովազդային 
ընկերութեան գործերով: Իսկ այստեղ, նախքան 
այս ընկերութիւն հիմնելը, մենք փորձեցինք ձիւթի 
հարցով մտնել շուկայ, ընդհանրապէս չյաջողե-
ցանք: Յետոյ փորձեցինք ընկերութիւն հիմնել, որ 
պիտի զբաղէր հայկական ձեռքի աշխատանքներու 
վաճառքով աշխարհով մէկ: Այդտեղ ալ խնդիրի 
հանդիպեցանք, քանի որ հարկային ու մաքսային 
ոլորտին մէջ այնքան խոչընդոտներ կային, ընդ-
հանրապէս կարելի չէր ըլլար այդ պայմաններուն 
մէջ աշխատիլ: Յետոյ մրգային չիփսերու ար-
տադրամաս հիմնեցինք, որ դարձեալ չյաջողեցաւ: 
Այդքանէն ետք որոշեցինք նաւթային ոլորտին մէջ 
աշխատիլ: 

- Այդքան ձախողութիւններէ ետք, ինչպէ՞ս 
յաջողեցաք նաւթային ոլորտին մէջ աշխատիլ, 
ուղին ինչպէ՞ս բացուեցաւ ձեր առջեւ:

- Դիւրին չէ եղած սկզբնական շրջանին, քանի 
որ մենք իւղերու ներմուծմամբ կը զբաղէինք, 
այդքան խնդիր չունէինք, չնայած մինչեւ այսօր ալ 
իւղի շուկան լուրջ ու խնդրայարոյց է, որովհետեւ 
անօրինական իւղեր կը ներմուծուին Հայաստան, 
անօրինական իւղեր կը պատրաստուին Հայաս-
տանի մէջ: Գաղտնի տեղեր կան, ուր կ'արտադրեն 
իւղեր, զանոնք կը մտցնեն շուկայ, իրենց գիները 
այնպիսին են, որ չէք կրնար մրցիլ իրենց հետ: 
Մենք այս հարցը բազմիցս բարձրացուցած ենք, 
տարբեր տեղեր խօսած ենք, ժամանակին բնա-
պահպանութեան, տնտեսութեան նախարարու-
թիւններու հետ խօսած եմ, վարչապետին հետ 
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խօսած եմ, բայց ոչ մէկ արդիւնք, նոյն ձեւով կը 
շարունակուի: 2016 թուականի երկրորդ եռամսեա-
կին, երբ ընդհանուր գործը դադրած էր, մենք ոչ 
մէկ աշխատակից հեռացուցած ենք պաշտօնէ, 
նոյն կազմը պահած ենք: Մէկ տարի մենք ընդհան-
րապէս չենք աշխատած, բայց աշխատողները 
պահած ենք: Կրնամ ըսել, որ Հայաստանի մէջ 
շահաւէտ չէ ներդրումներ ընելը, պէտք է վերա-
նայուին օրէնքները: Այսօր որպէս իւղի արտադրող՝ 
մենք մօտ 39 մլն տոլարի ներդրումային ծրագիր 
կ'իրականացնենք: Գործարանը արդէն աւարտին 
կը հասցուի, բայց մեր արտադրած իւղը Հայաս-
տանի մէջ ոչ մէկ տարբերութիւն ունի ներմուծուող 
իւղի հետ: Մինչեւ Հայաստանի մէջ օրէնքները 
չվերանայուին, ներդրումային դաշտը չի կրնար 
բարելաւուիլ: 

- Գործարանը քանի՞ աշխատատեղ պիտի 
ապահովէ եւ առհասարակ ձեր ընկերութիւնը 
քանի՞ աշխատակից ունի եւ միջին աշխատա-
վարձը ինչքա՞ն է: 

- Բացուելէ ետք մօտ 250 աշխատատեղ կը 
ստեղծուի եւ բարձր աշխատավարձով: Մեր ամե-
նացած աշխատավարձը 120-150 հազար դրամ է, 
որ այս պահու դրութեամբ ՀՀ-ի մէջ լաւ աշխատա-
վարձ կը համարուի: Մեր մօտ թէ գրասենեակի 
աշխատողները, թէ արտադրութեան, սկզբնական 
շրջանին, երբ կու գան աշխատանքի, կը ստանան 
120 հազար դրամ աշխատավարձ, յետոյ երեք 
ամիս փորձաշրջան կ'անցընեն եւ կը տեղաւորուին 
իրենց հիմնական տեղը հիմնական աշխատա-
վարձով: Ունեցած ենք մարդիկ, որ 120 հազարով 
սկսած են, փորձաշրջանը անցած են, բաւական 
լաւ արդիւնք ցուցաբերած են ու 200 հազար 
դրամով անցած են աշխատանքի: Ամէն տարի 
մենք աշխատավարձերու բարձրացում կը կատա-
րենք: Աշխատողը պէտք է հանգիստ ըլլայ, գոհ 
ըլլայ իր աշխատավայրէն եւ եկամուտէն, որպէսզի 
կարենայ ճիշդ աշխատիլ: Ի դէպ, մեր գործարանը 
եւրոպական կարգերով որպէս կանաչ արտադ-
րութիւն կը համարուի, որեւէ ձեւով մարդու առող-
ջութեան վնաս չի կրնար հասցնել: Այս պահու 
դրութեամբ մենք ունինք մօտ 100 աշխատող, բայց 
սկսած ենք մօտ 10 աշխատողով:

- Յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին կը խօ-
սի՞ք: Բացի արտադրամասի կառուցումը աւար-
տին հասցնելէ՝ ի՞նչ ծրագիրներ ունիք: 

-Կ'ուզեմ նշել, որ մենք կը ծրագրենք ունենալ 
սեփական փոխադրող ընկերութիւնը, այսինքն՝ 
ունենանք մեր մեքենաները, որպէսզի հումքը 
անոնցմով ներմուծենք: Օրինակ՝ եթէ այստեղ 
ունենանք 50 մեծ մեքենայ, ատիկա արդէն 50 
աշխատատեղ կը նշանակէ, 50 ընտանիք կ'ապա-
հովուի աշխատանքով: Մարզերուն մէջ պիտի 

ունենանք մեր նեկայացուցիչները, վաճառքի բա-
ժինները, անոնք ալ աշխատատեղեր են: Եթէ այդ 
ցանցը մենք բանանք, մօտ 1000 հոգի աշխատան-
քով կրնայ ապահովուիլ: Նաեւ նշեմ, թէ գործա-
րանը, որ կը կառուցուի Եղուարդ քաղաքի Նատի 
թաղամասը, նոյն այդ մարդոց համար պիտի 
ստեղծէ աշխատատեղ:  Թէ ինչքանով իրենք կը 
համապատասխանեն մեր պայմաններուն, այլ 
հարց է, բայց առաջնայինը իրենք պէտք է աշխա-

տին: Ես Եղուարդի մէջ գործարան չեմ կառուցած, 
որ երթամ Քապանէն աշխատող բերեմ: Կրնամ 
ըսել, որ մեր միջազգային ճանաչումը աւելի ուժեղ 
է, քան Հայաստանի մէջ: Տուպայի, Իրանի, 
Թուրքմենիստանի մէջ մենք գրանցուած ենք 
որպէս ըներութիւն, բազմաթիւ պայմանաւորուա-
ծութիւններ ունինք այլ երկիրներու հետ ու մեզ 
որպէս յաջողակ կը ճանչնան: Անոնք եկած-տեսած 
են ու զարմացած են, որ Հայաստանի մէջ նման 
բան կարելի է: Մենք հինգ տարիէ Հայաստան 
ենք, ոչ մէկ պետական պաշտօնեայ եկած է մեր 
մօտ կամ ուշադրութիւն դարձուցած է: Մենք 
Հայաստանի մէջ լիովին անտեսուած ենք որպէս 
խոշոր ներդրող: Չեմ գիտեր, թէ ինչո՞ւ այդպէս է: 

- Շնորհակալութիւն հարցազրոյցի համար:

Հայաստանի Հանրապետու-
թեան կառավարութեան այսօր-
ւան նիստին՝ որոշուեցաւ 3 տա-
րիով յետաձգել «Ռ. Զաքարեան» 
ՍՊԸ-ի կողմէ ապրանքներու 
ներմուծման պարագային մաք-
սային եւ հարկային մարմիննե-
րուն կողմէ հաշուարկուած աւել-
ցըւած արժէքի հարկի գումարներու 
վճարման ժամկէտը: Այս մասին 
կը հաղորդէ Yerkir.am-ը։

Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Տիգրան 
Խաչատրեան նշեց, որ ներդրումային ծրագիրին ծիրէն ներս՝ «Ռ. Զաքարեան» 
ՍՊ ընկերութիւնը կը նախատեսէ Շիրակի մարզի Գիւմրի քաղաքին մէջ 
զբաղիլ կերպասեղէնի արտադրութեամբ, ուր պիտի արտադրէ բարձրորակ 
ճինզէ հագուելիքներ։

«Ներկայացուած ներդրումային ծրագիրին ծիրէն ներս՝ ընկերութիւնը 
մտադիր է կատարելու, ընդհանուր առմամբ, շուրջ 1,42 միլիառ դրամի չափով 
ներդրում՝ բարձրորակ հումք ձեռք բերելու համար»,- ըսած է նախարարը՝ 
նշելով, որ ներկայիս ընկերութեան մէջ կ՝աշխատի 36 մարդ, սակայն մինչեւ 
ներդրումային ծրագիրին աւարտը՝ աշխատակիցներուն թիւը պիտի հասցուի 
88-ի, իսկ միջին աշխատավարձը պիտի կազմէ 105 հազար ՀՀ դրամ:

Գիւմրիի Մէջ Բարձրորակ Ճինզեր Պիտի 
Արտադրուին. Գործադիրը Արտօնութիւն Տրամադրեց
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Տետրակները շատ սրբագրողը չէր, Օշական-
եան դրութեամբ՝ աւելի «գրականութեան ուսուցիչ, 
քան քերականութեան», բայց մէյ մը որ սրբագրէր, 
էջին վրայ յորդած կ'ըլլար կարմիր մելանը, 
կապոյտէն շատ-շատ աւելի:

Առիթով մը, շարադրութեան տետրակներու 
սրբագրուած տրցակը բերաւ դասարան, դրաւ սե-
ղանին վրայ, վերցուց առաջին տետրակը, բացաւ, 
գլուխը մխրճեց էջին վրայ, քիթը թուղթին դպցնելու 
աստիճան, աչքի տկարութեամբ կարդալու յատուկ 
իր ձեւով եւ սկսաւ բարձրաձայն ընթերցել գրու-
թեան առաջին տողը՝ ձայնին տալով հեգնական 
շեշտի ալիք:

- «Դեկտեմբերի ցո՜ւրտ եւ սարսռալի՛ գիշերներէն 
մէկն էր»...

Կանգ առաւ, աչքերը պզտիկցուց, շրթունքները 
պրկեց եւ «հա՛, հա՛, հա՛» մը պայթեցնելէն ետք, 
պոռթկաց.

- Ծօ՛, տանկալա՛խ, Դեկտեմբերի ո՞ր գիշերը 
ցուրտ եւ սարսռալի չէ եղած, հը՞, ըսէ՛ նայիմ... Ո՞ւր 
է հետաքրքրական նորութիւնը հոս, հա՞...

Իմ տետրակս էր կարդացածը:
Եթէ պրն. Թամամեանը ողջ եղած ըլլար եւ 

տեսնէր, թէ աշխարհի կլիմայական փոփոխութեան 
հետեւանքով ո՛ւր հասած է Կիպրոսի Դեկտեմբերը 
այսօր, Այա Նաբայի կամ Բրոթարայի աւազներուն 
վրայ ծովու լոգանքով տուայտող կիսամերկ զբօ-
սաշրջիկներուն համար, այն ատեն գուցէ տեսած 
կ'ըլլար այդ նորութիւնը...

Մելգոնեանի մէջ ուսուցչական իր քսան տա-
րիներու լրիւ տեւողութեան Ներսէս Թամամեան 
ամրօրէն կառչած մնաց իր սկզբունքներու խարիս-
խին: Գիրք, գիր եւ գրականութիւն դարձան իր 
դաւանանքը, ուսուցչական իր գիտակցութեան 
անխոտոր ճամբան: Այդ ուղիէն առաջնորդեց 
գրականասէր իր ուսանողներու խումբը: Դասա-
պահի իր մեկնաբանութիւններուն մէջ միշտ ալ 
հայկականին առընթեր մարդկային արժէքներն ալ, 
բարոյական պարտաւորութեան ճամբով փռեց մեր 
անմեղունակ, անգիտակից ու «ճահել» երեւակա-
յութեան առջեւ: Անշեղ եղաւ իր համոզումներուն 
մէջ, անզիջող՝ իր որոշումներուն մէջ: Յամառ չէր, 
բայց փոփոխամիտ ալ չէր: Կարծր չէր, բայց 
կակուղ ալ չէր, եւ, հակառակ կարգ մը չափազանց 
խիստ ուսուցիչներու վարմունքին դիմաց իր 
յարաբերաբար մեղմ մօտեցումին, անհանդուրժելի 
եւ անարգական կը գտնէր կարգապահութեան 
սակարկութիւնը, շաբաթը մէկ օր ի պաշտօնէ իրեն 
վստահուած հերթապահութեան ատեն: Կային 
աշակերտներ, որոնք իր ազնուութիւնը չարաչար 
գործածելով՝ կը փորձէին առիթէն օգտուիլ ու 
գաղտնաբար սպրդիլ քաղաք՝ սինեմա մը երթալու 
եւ Հոլիուտի աստղերը վայելելու: Այդ ազնուութիւնը 
անձի տկարութեան եւ կամ հեղինակութեան 
պակասի վերագրելը աններելի յանցանք մըն էր 
Թամամեանին համար:

Ասոր փաստը տեսանք օր մը, երբ երեկոյեան 
ժամը 5-ին առաջին սերտողութենէն բացակայած 
այս տղաքը վերադարձան իրենց արկածախընդ-
րութենէն նոր սկսած ընթրիքի պահուն ու փորձե-
ցին սողոսկիլ ճաշարանի իրենց սեղանը:  Պրն. 
Թամամեանը, որ երկար սեղաններու քովի միջանցք-
ներէն տողանցք կը կատարէր՝ հսկելով ընդհանուր 
կարգ-կանոնին, սկիզբը չտեսնել ձեւացուց, խո-
րամանկութեան թակարդը մտքին, յետոյ պատեհ 

պահուն մօտեցաւ այս օրինազանցներուն, որոնք 
հապճեպով պատառ կուլ կու տային, ու հարցու-
փորձի մէ՛կ նախադասութեամբ միայն «Ո՞ւր էիր 
առաջին սերտողութեան», երբ գոհացում չգտաւ 
տրուած պատճառաբանութիւններէն, չվարանեցաւ 
իր հաստ ափէն շառաչող ապտակներով մէկական 
նուէր բաշխել ամէն մէկուն ծոծրակին:

Տղոցմէ մին, սակայն, անմտութիւնը ունեցաւ իր 
սուտը ծախելու միւսներէն տարբեր, օձիքը ազա-
տելու յոյսով, բերնին մէջ ձիթապտուղ մը տեղաւո-
րած պահուն:

- Պարո՛ն, ես բրածոյի սենեակն էի, անոր 
համար ուշացայ:

Այս սենեակը կը գտնուէր աղջկանց շէնքին 
գետնայարկը, գրադարանին կից, ուր թանգարա-
նային հոգածութեամբ կը պահուէին բրածոները՝ 
օձ, առնէտ, թռչուն, նապաստակ, մողէզ եւ այլ 
փոքր կենդանիներ, հեղուկաւոր շիշերու մէջ կամ 
սեղաններու վրայ, օգտագործուելու համար կեն-
սաբանական պահերուն:

Պրն. Թամամեանը այս լոլոզանքն ալ գնողը 
չեղաւ.

- Բրածոյի սենեակն էիր, հա՞, իրա՞ւ կ'ըսես, ա՛ռ 
քեզի բրածոյ մըն ալ,- եւ միւսներէն աւելի թմբկա-
հարեց այս տղուն գլուխը՝ ամբողջական ձիթա-
պըտուղը փամփուշտի պէս ժայթքեցնելով բերնէն 
դուրս:   

Շշմած էինք բոլորս, աննախընթաց  այս պատի-
ժին ի տես, սակայն, անոր գործադրութեան ձեւը 
եւ «բրածոյ» բառին օդապտոյտը անկարելի եղան 
զսպելու համատարած քրքիջը ընթրիքի սեղան-
ներուն վրայ:

Պրն. Թամամեանին կարեւոր աշխատանքներէն 
մին Մելգոնեանի արհեստանոցներէն՝ տպարանին 
պատասխանատուութիւնն էր եւ հարկաւ հաստա-
տութեան «ԱՅԳ» պարբերաթերթի պատուաբեր 
հրատարակութիւնը: Աշակերտական գրութիւննե-
րով հարուստ այս թերթը հանրութեան կը հրամ-
ցըւէր տարին քանի մը անգամ՝ Մելգոնեանի 
հայագիտութեան մակարդակին իբրեւ վստահելի 
ջերմաչափ: Հայրենական կամ սիրային քերթուած-
ներ, արձակ էջեր, պատմուածքներ տեղ կը 
գտնէին այդ համեստ գրքոյկին մէջ, պարծանքը՝ 
«թիթիզ» Թամամեանին, քանի որ խիստ ու խիտ՝ 
մաղէ կ'անցնէր ամէն մէկ գրութիւն, գրաշարումէն 
առաջ: Գրողներուն արդար վարձատրութիւնը 
հարկաւ կ'ըլլար հայերէնի յարաբերաբար աւելի 
բարձր նիշը, երբ ա՛լ «աչքը մտած» կ'ըլլային սիրելի 
ուսուցիչին, թէեւ իր գնահատանքը կամ դրական 
տպաւորութիւնը թարգմանող «պոլ պոլ» բառեր 
գլորողը չէր: Զուսպ, չափաւոր, բայց ինքնին 
հասկնալի եւ գոհացուցիչ, որպէսզի ո՛չ յոխորտայ 
եւ ո՛չ ալ շփանայ ենթական իր ընկերներուն մօտ:

Ա՛յո, երջանիկ էր զինք պաշտող կողակիցին 
հետ, հանդարտ, լռակեաց իր տան երդիկին տակ: 

Դժուար չէր, սակայն, կարդալ միսթիք այդ ինք-
նամփոփումին մէջ երրորդ անդամի մը երազը՝ 
աստիճան մը եւս ջերմացնելու իր ընտանեկան 
բոյնը, բայց ճակատագիրը ոչ միայն զլացաւ իրեն 
այդ համայնական հարստութիւնը, այլեւ վաղա-
հասօրէն խլեց իր բարձի ընկերը՝ անսփոփ եւ 
անտէր թողելով զինք այդ տան չորս պատերուն 
մէջ: Շատ չանցած կոչուեցաւ հանգստեան եւ Մել-
գոնեանէն դուրս վարձու տան մը կտուրին տակ, 
բարեբախտաբար գտաւ հոգածու հայ ընտանիք 
մը՝ իբրեւ բուժիչ բալասան իր մենակութեան պա-
հերուն, մինչեւ իր վերջնական հանգիստը՝ 1983-ին:

Թամամեանը անշուք հեռացաւ այս աշխարհէն, 
սերունդներ կերտող կրթական մշակին, հայ 
ուսուցիչին վիճակուած անփառունակ ճակատագ-
րին անձնատուր, երբ ժամանակը անգութօրէն 
մոռցնել կու տայ ամէն ինչ, նիւթապաշտ, եսակեդ-
րոն եւ անտարբեր աշխարհին հոլովոյթներուն 
մէջ: Հատոր մը թողուց իբրեւ աւանդ ու կտակ՝ 
բանաստեղծութիւններու հաւաքածոյ մը «Աւազնե-
րու տակ» խորագրով, որուն կողքը  տեսնելու 
բախտն ալ չունեցաւ՝ երախտագէտ իր աշակերտ-
ներուն յետմահու այս հրատարակութեան նախա-
ձեռնութիւնը «Ապրի՛ք»-ով մը շոյելու: Այդ փունջին 
մէջէն Ն.Կատար գրական ծածկանունով քերթուած 
մը միայն «Տաճար հայկական» ինքնին բաւարար 
եղաւ զինք դասելու մեր մեծ գրողներու շարքին՝ 
Ռուտիարտ Քիբլինկի «Եթէ»-էն յիշեցնող արժեւո-
րումով:

Հինգ տուներէ բաղկացած գողտրիկ այս քեր-
թըւածը գրաքննադատական համեմատութիւն 
ունեցած է Վահան Թէքէեանի «Եկեղեցին հայկա-
կան»-ին հետ, ոչ նուազ իր խորքով, մուսայով, 
էութեամբ, հաւատքով, խորհուրդով եւ հայկակա-
նութեամբ:

Քերթուա՜ծ քարեղէն, մեղեդի՝ մարմար,   
Հրա՜շք հանճարի, հաւատքի կատար՝            

Տաճարը հայուն՝ հոգի՜ է անճառ :
-------------

Երկինք խոյացող թըռչո՜ւն թեւաբաց,
Դարե՜ր միշտ թեւող...  դարերու դիմաց՝   

Տաճարը հայուն՝ սիրոյ գի՜րկ միշտ բաց... :

Կա՞յ աւելի հարազատ յուշակոթող, քան այս 
քերթուածը, իրեն գիրկ բացած հողակոյտին վրայ:

Թամամեանը գնա՜ց, բայց շատ չանցած, ափ-
սո՛ս, բի՜ւր ափսոս, իր ետեւէն՝ մեր սիրելի, անզու-
գակա՜ն Մելգոնեանը: Առաջինը՝ դէպի անմահու-
թիւն, երկրորդը՝ դէպի մահ եւ մոռացութիւն: 
Առաջինը՝ Աստուծոյ կամքով, երկրորդը՝ աշխարհը 
վարէն կառավարող «դրամ» կոչուած միւս «աստու-
ծոյ» հաւատամքով:

Նիկոսիա

Յուշերու Շարքէն

Պրն. Թամամեանը

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Անժէլ Ճանճանեանի մահուան քառասուն-
քին առիթով հոգեհանգստեան պաշ-
տօն պիտի կատարուի Կիրակի, 27 
Յունուար 2019ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
Մայրավանքին մէջ, Անթիլիաս, յաւարտ 
Ս. Պատարագի:
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Նկարիչին այս աշխատանքը ցուցադրուած 
է 2007 թուականին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան 
պալատին մէջ բացուած, հայ ժամանակակից 
արուեստին նուիրուած «Muse d’art moderne 
d’Armenie» խորագրով ցուցահանդէսին:

Խմբագրական Ազդ
Հետեւեալ հինգ նկարները տրամադրուած են 

Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի 
Ուսումնասիրութեան Կեդրոնին կողմէ, այսօրուայ 
մեր թիւին ընկերակցող՝ Օրդ. Անժէլ Ճանճանեա-
նին յիշատակին նուիրուած յաւելուածին հրատա-
րակութեան առիթով: Օրդ. Ճանճանեանի յիշա-
տակին նուիրուած այս նկարներուն հրատարակութեան 
կողքին Կեդրոնի կողմէ այս առթիւ Զարթօնքին 
յղուած ստորեւ հրատարակուող ազդը կը յանձ-
նենք մեր ընթերցողներուն աչալուրջ ուշադրու-

թեան: 
«Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռ-

քի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնը պատրաստ է 
սեփականատէրերուն ներկայութեան պատճինելու 
Միջին Արեւելքի հայօճախներու վերաբերող որեւէ 
անձնական, ընտանեկան, հաւաքական, խմբային, 
հանրային լուսանկար, փաստաթուղթ, վաւերաթուղթ, 
ստացագիր, որ ունի յիսուն տարիներու անցեալ:

Կեդրոնը պատրաստ է պատճինուած այս նիւ-
թերէն օրինակ մը տրամադրելու սեփականատէ-

րերուն, վերջիններուս վերապահելով նաեւ իրա-
ւունքը՝ բնօրինակ-նիւթերը աւանդ յանձնելու 
Կեդրոնին կամ այլ որոշում կայացնելու:

Կեդրոնը վերոյիշեալ նիւթերը պատրաստ է 
դնելու հանրութեան, մանաւանդ գիտահետազօ-
տողներու եւ ուսումնասէրներու տրամադրութեան 
տակ, հաւատալով որ անոնք կրնան խթան հան-
դիսանալ գրելու Միջին Արեւելքի հայօճախներու 
կենսագործունէութեան որեւէ դրսեւորում՝ կրթա-
կան, դպրոցական, մշակութային եւն.»: 

Photo Yervant, Place des Canons, Imm. Farkouh, 1er étage, Beyrout Liban.

«1952ին, նեկրօներու պարը, միջնակարգ Բ. դասարան», վերի շարք, 
աջէն երկրորդը՝ Անժէլ Ճանճանեան:

Դպրոցական պտոյտ, Շաուր, 4 Յունիս 1952 թուակիր: Աջին՝ Փայլիկ Քունտաքճեան, ձախին՝ Անժէլ Ճանճանեան, 
«Շաուր, 4 Յունիս 1952»:

«ՀԲԸՄի Դարուհի Յակոբեան Աղջ. Բարձր. Վարժ., 1949-1950
Նախապատրաստական Բ. կարգ»: Ա. շարք, ձախէն աջ.- ԱՆժէլ 

Ճանճանեան, Երանուհի Պոյաճեան, Վարդուհի Գաբոյեան, 
Արաքսի Քիւփէլեան, Սոնա Ղազարեան, Սիրվարդ Գալուստեան, 

Յասմիկ Մանուկեան, Արշակուհի Յովսէփեան, Սիրվարդ 
Մազմանեան, Մարի-Լուիզ Դաւիթեան: Բ. շարք.- Պերճուհի 

Չուքատարեան, Անահիտ Պայեան, Մարի Գասպարեան, Մաքրուհի 
Պոյաճեան, Լուսանկ Առատեան, Անայիս Եղիայեան, Անահիտ 
Մանուկեան, Նոբւարդ Սապունճեան, Փայլիկ Քունտաքճեան, 

Հայկուհի Գուտուզեան, Գոհարիկ Կեպենլեան, Սիրարփի 
Կետէրեան: Գ. շարք.- Զուարթ Գույումճեան, Սարա Զեքիեան, 

Մարիամ Տեմիրճեան, Թագուհի Օհանեան, Մարի Ոսկերիչեան, 
Մարիամ Փարթամեան, Ռոզա Տագէսեան, Սիրարփի Արփաճեան, 
Արեգնազ Պիտինեան, Ալիս Տաղլեան: Դաստիարակուհի Օր. Էլիզ 

Քէօսէեան, տնօրէն՝ Յակոբ Յ. Պուճիգանեան»: Photo Yervant, 
Place des Canons, Imm. Farkouh, 1er étage, Beyrout Liban
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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 

 

 

Armenian Church – Catholicosate of Cilicia, P.O.Box 70317, 
Antelias – LEBANON 

Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724 
E-mail: info@armenianorthodoxchurch.org     Website: 

www.armenianorthodoxchurch.org  

 
ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔԻ 

ՇԱԲԹՈՒԱՆ ՓԱԿՈՒՄ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 

	
Նախագահութեամբ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
 

Մասնակցութեամբ՝ 
Քրիստոնեայ համայնքներու պետերու 

 
«Աղօթքի Շաբաթ Քրիստոնէական Միութեան» խորագիրով 
համաշխարհային տարեկան աղօթքի շաբաթը իր աւարտին 
պիտի հասնի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, 
որ տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 27 Յունուար 2019-ին, 
երեկոյեան ժամը 6:00-ին։  
 
Կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն իրենց ներ-
կայութեամբ մասնակից դառնալու եկեղեցիներու 
միութեան նուիրուած արարողութեան: 
 

 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
 
 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ 
 

Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, 
ժամը 7.00-8.00, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,  

սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի 
  

Սուրբ պատարագը պիտի երգէ հաւատացեալ ժողովուրդը 
Սուրբ պատարագի ընթացքին, հոգեւոր խորհրդածութիւն  

պիտի կատարէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`  
Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

 
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները  

իրենց ամենօրեայ հեւքին մէջ պահ մը կանգ առնելու  
եւ աղօթքով Աստուծոյ ու իրարու հետ ըլլալու 

 
* * * 

 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ 
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ 

 
Երեքշաբթի, 29 Յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8.00-8.30, 
Պուրճ Համուտի Ազգային Առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» 

Սրահին մէջ, 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման 
ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8.30-9.00, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ 

քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում տեղի պիտի ունենայ  
 

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ  
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

 
Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին տակ 

համախմբուելու եւ Աստուծոյ Խօսքով աճելու 
 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 


