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Սահմանադրական դատարանը 
հրապարակեց ՀՀ երկրորդ նախագահ 
Ռոպերթ Քոչարեանին կալանաւորելու 
հիմքերու սահմանադրականութեան 
գործով որոշումը։ ՍԴ նախագահ 
Հրայր Թովմասեանը տեղեկացուց, 
Սահմանադրական դատարանը 
որոշումը, որուն  հիման  վրայ  35-րդ 
յօդուածի՝ Սահմանադրութեանը 
համապատասխանութեան հարցի 

մասով  Սահմանադրական Դատարանը  Սահմանադրութեան որոշ 
յօդուածներ հակասող եւ անվաւեր համարեց,    նշելով,  որ  135-րդ յօդուածի 
2-րդ մասը կը համապատասխանէ Սահմանադրութեանը:
Ռոպերթ Քոչարեանին պաշտպանները դիմում ներկայացուցած են ՀՀ 
Քրէական դատավարութեան օրէնսգրքի 135-րդ յօդուածի 2-րդ մասի եւ 
35-րդ յօդուածի՝ Սահմանադրութեանը համապատասխանութեան հարցը 
որոշելու վերաբերեալ։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Արտակարգ Իրավիճակներու Աշխատողի 
Օրուան առիթով ըսաւ, որ պէտք է առանձնայատուկ ուշադրութիւն դարձնել 
արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան փրկարար ծառայութեան 
տեխնիկական յագեցուածութեան խնդրին:
«Եւ այս առումով, ի հարկէ, մենք պէտք է նոյնքան մեծ ուշադրութիւն 
դարձնենք արտակարգ իրավիճակներու նկատմամբ մեր քաղաքացիներու 
իրազեկուածութեան աստիճանի բարձրացման: Եւ որքան ալ մենք 
արձանագրենք, որ, այո, կլիմայական փոփոխութիւնները արտակարգ 
իրավիճակներու վտանգները կը մեծցնեն, միեւնոյն ժամանակ պէտք է 
արձանագրենք, որ այդ վտանգները կը դառնան յստակ մարտահրաւէրներ 
բացառապէս մարդկային գործօնի բերումով»,- Արտակարգ իրավիճակներու 
աշխատողի օրուան առիթով ըսած է կառավարութեան ղեկավարը:
 Ան տեսակէտ յայտնած է, որ փրկարար ծառայութեան կարեւոր 
առաքելութիւններէն մէկը պէտք է ըլլայ իրազեկուածութեան բարձրացումը, 
որպէսզի իւրաքանչիւր քաղաքացի կարենայ գիտակցիլ, թէ առաջին 
հայեացքէն անմեղ թուացող իր պահուածքը ինչպիսի ծանր հետեւանքներ 
կրնայ ունենալ:
 «Եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ այս տարիներու ընթացքին փրկարար 
ծառայութեան վարկանիշը, վստահելիութեան մակարդակը հանրութեան 
մէջ անընդհատ ու անընդհատ մեծցած է: Եւ սա, կը կարծեմ, ձեր կատարած 
աշխատանքին ամենակարեւոր գնահատականն է»,- ըսած է Փաշինեան:

Վարչապետը Մասնակցած է Արտակարգ 
Իրավիճակներու Աշխատողի Օրուան Նուիրուած 

Տօնական Շքերթին

Սահմանադրական Դատարանը Մասամբ 
Բաւարարեց Ռոպերթ Քոչարեանի Դիմումները
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Հարիրի Կը Քաջալերէ Ներդրողները Հաւատալու 
Լիբանանին

Փայլանը Այցելած Է Տիարպէքիր

Մարոնիթ Եպիսկոպոսները Նեցուկ կը կանգնին 
ՄԱԿի Ապահովութեան Խորհուրդին 

Ներկայացուելիք Բողոքագրին 

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի միջազգային ներդրողներուն կոչ 
ըրաւ լիբանանին վեց ամիս շնորհել, որպէսզի ինք կարենայ պէտք եղած 
բարեկարգումները կատարել, որպէսզի երկիրը դարձեալ դրուի իր ճիշդ 
հունին մէջ:
Ան կտրականապէս հերքեց այն տարաձայնութիւնը, թէ Հըզպալլան է, որ 
կը կառավարէ երկիրը:
Ան CNBC կայանին տուած հարցազրոյցին ընթացքին ըսաւ, որ իր 
գլխաւորած կառավարութիւնը նպատակ ունի անպայմանօրէն կրճատել 
պիւտճէական բացը:
Ան դարձեալ կրկնեց նախապէս կատարած յայտարարութիւնը լիբանանեան 
թղթոսկիին կայունութեան մասին: 

վրայ գրառում կատարած է . 
«Տիարպէքիրի Սուր թաղամասի  
քաղաքապետարանը պատմու-
թեանը յարգանքի տուրք մատու-
ցած է եւ ցոյց տուած, թէ ինչպէս կը 
վերակենդանացնեն պատմական 
փողոցները։
Թող Շրջակայ միջավայրի նախա-
րարը գայ եւ տեսնէ, եւ հրաժարի  
պեթոնէ շինութիւններով շէն-
քերէն»։

Մարոնիթ եպիսկոպոսները 
Չորեքշաբթի օր հաստատեցին, 
որ իրենք նեցուկ կը կանգնին 
պաշտօնական բողոքագրի մը 
ներկայացման ուղղուած ՄԱԿի 
Ապահովութեան Խորհուրդին ինչ 
կը վերաբերի Իսրայէլեան 
ոտնձգութիւններուն :

Իրենց ամսական հերթական ժողովին աւարտին անոնք բողոքագրի մը ի 
նպաստ արտայայտուեցան, որպէսզի յարգուին միջազգային օրէնքներն 
ու համաձայնութիւնները հեռու պահելով Լիբանանը անտեղի 
առճակատումներէ: 

 Թուրքիոյ խորհրդարանի  հայազգի  
երեսփոխան՝ Կարօ Փայլան   
այցելած է  Տիարպէքիր։ Փայլան այս 
կապակցութեանբ Twitter–ի իր էջին 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սիրարփի Տէր-Ներսէսեան 

Սիրարփի Միհրան Տէր-
Ներսէսեան (1896, սեպտեմբեր 
5, Կոստանդնուպոլիս - 1989, 
յունիս 5, Փարիզ), բիւզանդագէտ, 
միջնադարագէտ, արուես-
տաբան, հայագէտ։ ՀԽՍՀ 
ԳԱարտասահմանեան անդամ 
(1966)։
Ծնած է 1896ի սեպտեմբերի 5-ին 
Կոստանդնուպոլիս, Միհրան 
Տէր-Ներսէսեանի եւ Ագապի 
Օրմանեանի ընտանիքին մէջ։ 
Կանուխ հասակէն որբացած է։ 
Անոր դաստիարակութեան եւ 
կրթութեան գործը ստանձնած 
է մօրաքոյրը՝ Եւգինէ Օրմա-
նեանը եւ մօրեղբայրը՝ 
Կոստանդնուպոլսոյ պատրի-
արք, պատմաբան, բանասէր, 
աստուածաբան Մաղաքիա 
Օրմանեանը։ Աւարտած է 
Կոստանդնուպոլսոյ Եսայան 
վարժարանը, ապա՝ անգլիական 
Հայ-սքուլը։ 1915ին գացած է 
Պուլկարիա, ապա Զուիցերիայ: 
1917-1919ին ուսանած է Ժնեւի 
համալսարանի գրականութեան 
բաժնին մէջ։ 1919ին տեղա-
փոխուած է Փարիզ, Սոր-
պոնի մէջ աշակերտած է 
բիւզանդագէտներ Շ. Գիլին, 
Գ. Միլեյին, ռոմանական 
եւ գոթական արուես-
տներու պատմաբան Հ. 
Ֆոսիեօնին։ 1930-1931 
գտնուած է Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներու 
Մասսաչոաեթս նահանգի 
Ուելեսլիի Գոլեճի արուեստի 
պատմութեան դասախօս, 1937-
47  նոյն գոլեճի արուեստի 
բաժնի եւ Ֆարնսուորթ թան-
գարանի տնօրէն։ 1946 ին 
Հարուորտհամալսարանի 
գիտայետազօտական հաստա-
տութեան կողմէ արժանացած 
է բիւզանդական արուեստի 
պրոֆեսորի կոչման, 1963ին՝ 
վաստակաւոր պրոֆեսոր։
Տէր-Ներսէսեանը Ֆրանսայի 
արձանագրութիւններու ու 
գեղարուեստական գրակա-
նութեան ակադեմիայի, 
Ֆրանսայի Հնագէտներու 
ազգագրական միութեան, 
Բրիտանական ակադեմիայի 
թղթական անդամ է։
Զեկուցումներով հան-
դէս եկած է միջազգային 
գիտաժողովներու, որոնց 
շարքին արեւելագէտներու 
Մոսկուայի Գոնկրեսին 
(1960) եւ պատմաբաններու  
Շուէտաֆրանսական գիտա-
ժողովին մէջ (Երեւան, 1969)։

Մովսէս Աբէլեան Նշանակուած է ՄԱԿ-ի Մէջ Բազմալեզւութեան 
Հարցերով Համակարգող

Թուրքիոյ ՆԳՆ-ն «Կը Սպառնայ» Իմամօղլուին

Նախարար Տօնոյեան Վստահեցուց «Մենք Պիտի Շարունակենք Մեր 
Առաքելութիւնը Սուրիոյ Մէջ»

Հայ Մասնագէտները Հալէպի Խաղաղ Բնակչութեան Համար Առաջին 
Բուժօգնութեան Դասընթացներ Կը Կազմակերպեն

Օգոստոսին Ուղեւորահոսքը 15 Տոկոսով Աճած է
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Աբէլեանը նշանակած է ՄԱԿ-ի 
մէջ բազմալեզւութեան հարցերով 
համակարգող: «Արմենփրես»-ի 
փոխանցմամբ` այս մասին կը յայտնէ 
ՄԱԿ-ի պաշտօնական կայքը:
Մովսէս Աբէլեան պատաս-
խանատու պիտի ըլլայ ՄԱԿ-ի 
քարտուղարութեան մէջ բազմա-
լեզւութեան իրականացման 
համար, որ կը համարուի ՄԱԿ-ի 

համար հայ մասնագէտներու կողմէ 
կը կազմակերպուին առաջին 
բուժօգնութեան դասընթացներ` 
ուսուցանելով արտակարգ իրա-
վիճակներու մէջ առաջին բուժ-
օգնութիւն ցուցաբերելը:
Ըստ «Արմենփրես»-ի՝ մարդա-
սիրական ականազերծման եւ 
փորձագիտական կենդրոնի մամլոյ 
պատասխանատու Նազելի Էլբակեան 
կը յայտնէ, որ դասընթացներուն 

պատճառով փոխարինած են 
պետական պաշտօնեաներով: Այս 
մասին կը տեղեկացնէ Reuters-ը։
Օգոստոսին Քրտական աշխա-
տաւորական կուսակցութեան հետ 
կապերու մեղադրանքով պաշտօնէն 
հեռացուած էին Տիարպէքիրի, Վանի 
եւ Մարտինի քաղաքապետերը։ Նոյն 
պատրուակով ձերբակալուած էր 
400 մարդ:
Պոլսոյ քաղաքապետ Էքրեմ 
Իմամօղլին այդ քայլը անուա-նած 
էր անօրինական եւ հակաժո-
ղովրդավարական ու կոչ ըրած 

հանելու հնարաւորութեան:
«Այդպիսի բան չեմ գիտեր, այն 
իրականութեան չի համա-
պատասխաներ: Այդպիսի քննար-
կում չէ եղած: Ինչ կը վերա-
բերի Սուրիոյ մէջ հայկական 
առաքելութեան տեղակայման, 
այն եղած է ՀՀ կառավարութեան 
որոշմամբ. «Մենք կը շարունակենք 
մեր մարդասիրական գործողութիւնը 
Սուրիոյ մէջ»,-ըսած է նախարարը:
Նախարարը նաեւ աւելցուցած է. 
«Բարձր աստիճանի հասցուած են 
մեր խաղաղապահները եւ պիտի 

ժամանակահատուածի համեմատ, 
«Զուարթնոց»-ի մէջ ուղեւորահոսքը 
աւելցած է 16.3 տոկոսով: Եթէ 
2018-ի Օգոստոսին «Զուարթնոց»-
էն օգտուած է 329,666 ուղեւոր, 
ապա 2019-ի Օգոստոսին՝ 383,504 
ուղեւոր:

գլխաւոր քարտուղարութեան 
առաջնահերթութիւններէն` որպէս 
կազմակերպութեան հիմնական 
արժէքներէն մէկը:
Մինչ Մովսէս Աբէլեանի նշանա-
կումը բազմալեզուութեան հար-
ցերով համակարգողի պարտա-
կանութիւնները կատարած է 
Քեթրին Փոլարտը:

կը մասնակին առաւելապէս 
իգական սեռի ներկայացուցիչներ, 
որոնք դասընթացքէն ետք պիտի 
կարենան օգնութիւն ցուցաբերել 
կոտրուածքներ, այրուածքներ, 
արիւնահոսութիւններ, ելեկտրա-
հարում, սիրտ-թոքային անբաւա-
րարութիւն եւ վտանգաւոր այլ 
վնասուածքներ ստացած մարդոց:
Դասընթացները շարունակական 
պիտի ըլլան:

էր չեղարկել այն։ Հանգստեան 
օրերուն ան այցելած էր Տիարպէքիր 
եւ հանդիպած հեռացուած 
քաղաքապետերէն երկուքի հետ։
Ներքին գործոց նախարար 
Սուլեյման Սոյլուն ըսած է, որ երեք 
քաղաքապետերու ազատումը 
համապատասխանած է օրէնքին, 
ապա աւելցուցած է. «Իմացի՛ր քու 
տեղդ եւ քու սահմաններդ»։ «Եթէ 
դուք խառնուիք այն գործերուն, 
որոնք ձեր աշխատանքին չեն 
վերաբերիր, մենք ձեզ խիստ կը 
վշտացնենք»,- ըսած է ան։

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար 
Անթոնիօ Կութերեշ գլխաւոր 
քարտուղարի տեղակալ Մովսէս 

Իրականութեանը չի համա-
պատասխաներ լուրը, թէ ԱՄՆ-ն 
Հայաստանի առջեւ պահանջ դրած 
է՝ հանել զօրախումբը Սուրիայէն, 
իսկ ռուսական կողմն ալ պահանջած 
է աւելցնել թուակազմը: Այս մասին 
3 սեպտեմբերին, լրագրողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ նշած է 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեանը:
Նշենք, որ նոյն լուրի համաձայն, 
այդ հարցով քննարկման ժամանակ 
Դաւիթ Տօնոյեանը կտրուկ դէմ 
արտայայտուած է զօրախումբը 

Ընթացիկ տարուան Օգոստոսին 
ՀՀ երկու օդակայաններուն մէջ 
ուղեւորահոսքը ընդհանուր կազմած 
է 399,635 մարդ` 2018 թուականի նոյն 
ամսուան ցուցանիշը գերազանցելով 
15 տոկոսով:
2019-ի Օգոստոսին, 2018-ի նոյն 

կատարեն այն, ինչ իրենց վերադասը 
հրամայէ: Մեր խաղաղապահներուն 
հետ կապուած ոչ մէկ խնդիր կայ»:

Սուրիոյ մէջ հայկական մար-
դասիրական առաքելութեան ծիրէն 
ներս Հալէպի խաղաղ բնակչութեան 

Թուրքիոյ ներքին գործոց 
նախարարը սպառնացած է «խիստ 
վշտացնել» Պոլսոյ քաղաքապետը, 
քանի որ վերջինս սատարած է երեք 
քիւրտ քաղաքապետերուն, որոնց 
ահաբեկիչներու հետ կապերու 

2019-ի Օգոստոսին Գիւմրիի 
«Շիրակ» օդակայանին մէջ 
ուղեւորահոսքը կազմած է 16,131 
մարդ: 2018-ի նոյն ամսուան 
17,827 ուղեւորահոսքի համեմատ 
նուազումը կազմած է 9.5 տոկոս:
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յոյսով։ Ճամբան հանդիպեցանք տիկին 
Ալիսային, որ իր թոռնիկներուն հետ 
բակն էր՝ աւելը ձեռքին կը մաքրէր 
հաւնոցի տարածքը։ Կէս կատակ 
կէս լուրջ նեղուած, խնդրեց չնկարել 
իրեն, հարեւանուհիին «օգնութեան 
կանչեց» հարցազրոյց տալու բարդ 
ու պատասխանատու հարցով։ 
Տիկին Ալիսան ծնած, ապրած ու 
ամուսնացած է Կաթնաջուր գիւղին 
մէջ։ Կ՛ըսէ, որ մի քանի ժամով եկած 
հիւրերուն համար գիւղը հետաքրքիր է, իսկ ապրելու համար դժուարացաւ 
պատասխանել։ Հարցուց հարեւանուհիին՝ «Մարօ, ի՞նչն է հետաքրքիր», 
պատասխանը եղաւ՝ «Ոչ մի բանը»։ Հակառակեցի իրենց, թէ ինչպէ՞ս 
հնարաւոր է, որ Լոռիի բնութեան նման բնութիւն ունեցող գիւղը որեւէ 
հետաքրքրութիւն չունենայ։  «Հա, գնան, սարերում ման գան, հետաքրքիր 
է։ Հենա, մեր հորթերին նկարի»,- կ՛ըսեն տիկին Ալիսան ու տիկին Մարոն 
միաժամանակ։ 
Գիւղին խնդիրներուն մասին եւս խօսեցանք, որոնց առաջինը գիւղամիջեան 
ճանապարհներու մասին էր։ Առանց հարցնելու ալ տեսանելի էր 
քարուքանդ եղած, փոշոտ ու տեղ-տեղ դժուարանցանելի ճանապարհները։ 

Գիւղատնտեսութեան առումով հիմա 
բերքահաւաքի եղանակն է գիւղին մէջ, 
միրգերը հասունցած են, հաւաքելու 
ժամանակն է։ Անասնապահութեամբ 
կամ գիւղատնտեսութեամբ ընտանիք 
չես կրնար պահել, կ՛ըսէ տիկին Ալիսան 
ու կը նշէ, որ գիւղի երիտասարդները 
կ՛երթան Ռուսիա աշխատանքի, կամ 
այլ կերպ ըսուած՝ խոպան, բայց 
անպայման  կը վերադառնան հայրենի 
գիւղ։ 

Գիւղական կեանքը քիչ մը աշխուժացնելու համար, գիւղացիներու հոգը 
թեթեւցնելու համար տեղաբնակները կ՛ակնկալեն որոշակի ծրագիրներու 
իրականացում։ «Եթէ ուզում էք, որ մարդիկ լաւ ապրեն, ապա իջեցրէք 
պարարտանիւթի գինը, քարիւղի գինը, որպէսզի մարդիկ կարողանան 
վարուցանք անեն, բերք ունենան ու նորմալ ապրեն։ 
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«Մարօ, Ի՞նչն Է Գիւղին Մէջ Հետաքրքրականը... Ոչ Մէկ Բանը Ալիսա» 
Ինչպէս Է Կեանքը Կաթնաջուր Գիւղին Մէջ

«Զարթօնք» օրաթերթի «Գաւառ»ը լուսարձակի տակ շարքի հերթական 
անդրադարձը մայրաքաղաք Երեւանէն մօտ 80 քիլոմեթր հեռաւորութեան 
վրայ գտնուող Լոռիի մարզի Սպիտակի տարածաշրջանի Կաթնաջուր գիւղի 
մասին է։ Գիւղը կը տարածուի Բամպակի լեռնաշղթայի հիւսիսային լանջին։ 
Գիւղ տանող ճանապարհը հետաքրքիր է,  ձանձրանալ չես կրնար, իսկ Լոռիի 
բնութիւնը՝ հրաշագեղ է, միայն ճանապարհն է, որ ինչպէս Հայաստանի 
հանրապետութեան շատ մը ճամբաները, կը շարունակէ մնալ ոչ բարուոք 
վիճակի մէջ։ 
Բարձր, խիտ եւ գեղեցիկ ծառերով պատուած մայրուղիի աւարտին 
Կաթնաջուր գրութեամբ ցուցանակը կը փաստէ, որ արդեն նշեալ գիւղը 
հասած ենք։ Առաջին հայեացքէն նկատելի են գիւղամէջի քարուքանդ 
ճանապարհները, լքուած ու չբնակեցուած տուները, որոնց սեփականատէրերը 
հաւանաբար դուրսը լաւ կեանք ունենալու յոյսով լքած են հայրենի գիւղը։ 
Գիւղին առաջին վայրը, ուր խորհուրդ կու տան տեղացիները անպայման 
այցելել,  այդ 2016-ին կաթնաջուրցի զոհուած զինուոր Սարգիս Մանուկեանի 
անունով կառուցուած այգին է ու փոքրիկ եկեղեցին։ 
Գիւղին մէջ մարդոց հազուադէպ կը հանդիպիս, յատկապէս երեկոյեան 
ժամերուն, բոլորը զբաղած են իրենց գործերով՝ անասնապահութեամբ կամ 
ալ բաժակ մը սուրճի սեղանին շուրջ զով եղանակին զրուցելով։ Ի դէպ՝ գիւղին 
կլիման բաւական զով է, ամռան՝ հով, ձմռան՝ ցրտաշունչ։ Տեղացիները կը 
պատմեն, որ գիւղի աւերակներուն վրայ մարդիկ բնակութիւն հաստատած 
են 1826-ին։ 
Գիւղին մէջ բնակութիւն հաստատած առաջին ընտանիքներուն մեծ 
մասը գաղթած էր Իրանի հայաշատ գաւառներէն, ինչպէս նաեւ Մուշէն, 
իսկ մի քանի ընտանիքներ էլ փոխադրուած էին Աշտարակէն։ Ճիշդ է, որ 
սկզբնական շրջանին միայն մի քանի ընտանիք եղած է, սակայն յետագային 
անոնց թիւը շատցած է։ 
Համայնքի գիւղացիական տնտեսութիւնները հիմնականին մէջ կը  զբաղին 
ցորենի, գարիի, գետնախնձորի, եւ խոտաբոյսերու արտադրութեամբ, կը 
մշակեն նաեւ բանջարեղէնի տարբեր տեսակներ։ Գիւղը  քանի մը տարիէ 
ի վեր ունի մշտական ջրամատակարարում: Ջուրի մատակարարման 
պակասը մեծ խնդիր էր կաթնաջուրցիներուն համար։ Գիւղը ունի դպրոց, որ 
կառուցուած է 2001 թուականին, համակարգչային յագեցած դասասենեակ։ 
2004-ի մարդահամարի տուեալներով գիւղի բնակչութիւնը կը կազմէ 

1990 մարդ, բայց գիւղին մէջ շրջելով 
դժուար թէ այդքանը նկատելի ըլլար։ 
Գիւղը արդեն երկու տասնամեակ 
է կը ղեկավարէ Արմէն Պապոյանը, 
որուն դէմ անցեալ տարի բողոքի ալիք  
բարձրացած էր չարաշահումներ ըրած 
ըլլալու մեղադրանքով։ 
Երեկոյեան ժամը 6-7-ի կողմերն էր, երբ 
որոշեցինք կրկին պտոյտ մը ընել գիւղին 
մէջ՝ մարդոց հանդիպելու եւ զրուցելու 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Շար. Էջ 07
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Հայրենի Նուաճումներ

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Սուրիահայ Օրագիր

Մարզիկ Երուանդ Մկրտչեան Ոսկէ ու 
Արծաթէ Մետալներ Նուաճած է 

Պուլկարիոյ Մէջ

Պոլսոյ Մէջ Իր Մահկանացուն Կնքած Է 
Թրքահայ Իրականութեան 

Երիցագոյններէն Աբիկ Հայրապետեանը

Դրամաշնորհի եւ Ֆինանսական 
Աջակցութեան Մրցոյթ Սուրիահայ 

Ուսանողներու Համար

Պոլսոյ մէջ իր մահկանացուն 
կնքած է թրքահայ իրականութեան 
երիցագոյններէն Աբիկ Հայրա-
պետեանը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Պոլսոյ մեր պաշտօնակից «Ժամա-
նակ»ը:
Աղբիւրը  կը նշէ Պէյօղլուի Ս. 
Եկեղեցեաց թաղային խորհուրդի 
բազմամեայ ատենապետ Աբիկ 
Հայրապետեան թէեւ երկար 
ժամանակէ ի վեր դարմանման 
տակ էր, սակայն իր կերպարը միշտ 
կ՚առաջնորդէր գործակից ընկեր-
ները, որոնք իրմէ փոխանցուած ջահը 
կը փորձեն վառ պահել՝ նուիրական 
աւանդի մը գիտակցութեամբ։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը, 
ան ընդհանրապէս համայնքի 
խորհրդանշական անուններէն մին 
էր՝ ոչ միայն իր ծառայութիւններով, 
այլ նաեւ իր կեանքի փորձառութեամբ։ 
Ան արդէն վաղուց իր տեղը 
ապահոված էր թրքահայութեան 
արդի տարեգրութեանց մէջ: 
Աբիկ Հայրապետեան ծնած էր 1927 
թուականին։ Նախակրթութիւնը 
ստացած էր Էսաեան վարժարանին 
մէջ։ Շատ փոքր տարիքէն սկսած էր 
իր կեանքի պայքարին։ Առեւտրական 
կեանքի մէջ համբաւի հասած էր 
Տոլափտերէի իր նշանաւոր քաղիր-
թի ճաշարանով։ Թէ՛ հաղորդական 
խառնուածքով եւ թէ անկեղծ 
բնաւորութիւնով հասարակական 
կեանքէ ներս բոլորին կողմէ 

ընդունուած ու սիրուած էր՝ որպէս 
«Իշքեմպեճի Աբիկ»։ Շարքային անձի 
մը հետ կը զրուցէր իր պարզութեամբ, 
իսկ բարձրաշխարհիկ մթնոլորտի 
մէջ դարձեալ գունաւոր դէմք 
մըն էր՝ իր համարձակութեամբ, 
հետաքրքրական փորձառութեամբ եւ 
ինքնադրսեւորման կարողութեամբ։
Աբիկ Հայրապետեանի կենսա-
գրութեան մէջ համայնքային 
ծառայութիւնը ունէր առանցքային 
տեղ մը։ Մօտաւորապէս քառասուն 
տարիէ ի վեր կ՚ատենապետէր 
Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց թաղային 
խորհուրդին։ Անկէ առաջ ալ միջոց 
մը մաս կազմած էր թաղային 
խորհուրդին, որոշ շրջան մը 
հեռանալէ վերջ 1980-ականներու 
սկիզբին վերադարձած էր 
պաշտօնի եւ այդ թուականէն ի վեր 
սպասարկութիւնը կը շարունակէր 
անընդհատ։ Աբիկ Հայրապետեանի 
ատենապետութեան տարիներուն 
Պէյօղլուի Ս. Եկեղեցեաց թաղային 
խորհուրդի խնամատարութեան 
յանձնուած հաստատութիւնները 
ապրեցան վերելք։ Ս. Երրորդութիւն 
եւ Ս. Յարութիւն եկեղեցիները 
միշտ խնամուած վիճակի մը մէջ 
էին։ Էսաեան վարժարանը մնաց 
նախանձելի դիրքի մը վրայ։ Շիշլիի 
ազգային գերեզմանատունը միշտ 
ուշադրութիւն գրաւեց մաքրութիւնով 
եւ կանոնաւորութեամբ։ 

Հայաստանի ներկայացուցիչ 
Երուանդ Մկրտչեան ոսկէ ու արծաթէ 
մետալներ նուաճած է Պուլկարիոյ 
մէջ տեղի ունեցած Պալքանեան 
երկիրներու մարզական 72-րդ 
ախոյեանութեան:
Այս մասին կը յայտնէ Հայաստանի 
ազգային ողիմպիական կոմիտէի 
պաշտօնական կայքը:
«1500 մեթր վազքին մէջ գիւմրեցի 
մազիկը 3:46.00 արդիւնքով գրաւած է 
առաջին տեղը, իսկ 3000 մեթրին մէջ՝ 

«Հալէպ» հայրենակցական 
բարեսիրական հասարակական 
կազմակերպութիւնը («Հալէպ» ՀԿ)  
«Սուրիահայ երիտասարդներու 
պայծառ ապագայ» ծրագրի 
ծիրէն ներս սիրով կը յայտարարէ 
սուրիահայ ուսանողներու համար 
նախատեսուած կրթաթոշակներու 
եւ ֆինանսական աջակցութեան 
մրցոյթ: Ծրագիրը կ՛իրականացուի 
եկեղեցիներու համաշխարհային 
խորհուրդի հայաստանեան Կլոր 
սեղան միջեկեղեցական բարե-
գործական հիմնադրամի (ՀԿՍ) 
ֆինանսաւորումով:
Դիմորդները պէտք է ըլլան 

երկրորդ տեղը 8:18.01 արդիւնքով: 
10 մարզիկով ախոյեանութեան 
մեկնած Հայաստանի խումբի միւս 
ներկայացուցիչները մետալներ չեն 
նուաճած: Երուանդ Մկրտչեանի 
մետալներուն շնորհիւ կանանց եւ 
տղամարդոց ընդհանուր խմբային 
հաշուարկին մէջ Հայաստանը 
9-րդ տեղը գրաւած է»,- կը յայտնէ 
ՀԱՈԿ-ը:
Մրցումին մասնակցած են 19 
երկիրներու ներկայացուցիչներ:

Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ հաւատարմագրուած համալ-
սարաններէն որեւէ մէկուն պակա-
լաւրիատի, մագիստրատուրայի կամ 
ասպիրանտուրայի ուսանողներ:
Կրթաթոշակին դիմելու համար 
կը խնդրենք լրացնել յայտը եւ 
անհրաժեշտ այլ փաստաթուղթերու 
հետ ներկայացնել «Հալէպ» ՀԿ: 
Դիմելու պայմաններուն, ընտ-
րութեան չափանիշներուն, 
պահանջուող փաստաթուղթերուն 
եւ այլ մանրամասնութիւններու 
մասին տեղեկանալու, ինչպէս նաեւ 
յայտը ներբեռնելու համար անցէք 
հետեւեալ յղումով`  Scholarship 

Application Form.
Դիմումներու ընդունման վերջնա-
ժամկէտն է սոյն թուականի Սեպ-
տեմբեր 17:
Դիմումի ամբողջական փաթեթը  
ներկայացնել «Հալէպ» ՀԿ`  Հիւսի-
սային պողոտայ 11 (մուտքը` 

Աբովեան փողոցի կողմէն), -1 յարկ:
Հարցերու պարագային կրնաք 
զանգահարել 098/096 545361 
հեռախօսահամարին կամ գրել 
ելեկտրոնային նամակ` araksmar-
tirosyan@aleppo-ngo.org հասցէին:
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Ազատ Արցախ

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Սփիւռքահայ Կորուստներ

Արցախի «Ուիքիականներ»ը Մասնակցած Են Միջազգային Մրցանքի

Արցախեան Շօշ Գիւղին Համար Նոր Մանկապարտէզ

«Կեանքի Սթէնտ» ՀՀ Առողջապահութեան Նախարարութիւնը Կը Շարունակէ Հոգալ 
Հարիւրաւոր Քաղաքացիներու Սրտի Գործողութեան Ծախսերը

Արցախի Հանրապետութեան 
պետական նախարար Գրիգորի 
Մարտիրոսեան Սեպտեմբեր 3-ին 
այցելած է Ասկերանի շրջանի Շօշ 
գիւղ` մասնակցելու «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի 
միջոցներով կառուցուած ման-
կապարտէզի բացման հանդիսաւոր 
արարողութեան:
Ինչպէս կը յայտնէ Արցախի 
Հանրապետութեան պետական 
նախարարի մամլոյ գրասենեակը, 
50 երեխայի համար նախատեսուած 
նախակրթարանը իր յարկին 
տակ պիտի ընդունի 30 երեխայի 
Շօշ գիւղէն: Ըստ նախնական 
պայմանաւորուածութեան` այս 
մանկապարտէզ պիտի յաճախեն 
նաեւ մօտակայ Մխիթարաշէն եւ 
Սզնէք գիւղերու երեխաները:
Իր խօսքին մէջ Մարտիրոսեան 

արժանթինահայ Տէւեճիեան, 
Էքզերճիեան, Շիմշիրօղլու ընտա-
նիքներուն` կարեւոր համարելով 
նախակրթարանի դերը երեխաներու 
դաստիարակութեան ու համայնքի 
զարգացման տեսանկիւնէն:
Պետական նախարարը հիմնա-
դրամի գործադիր մարմինի 
ներկայացուցիչներուն եւ քաղա-
քաշինութեան նախարարին ուղեկ-
ցութեամբ ծանօթացած է նոր 
մանկապարտէզի պայմաններուն: 

13-18 օգոստոսին, Շուէտի 
մայրաքաղաք Սթոքհոլմի մէջ տեղի 
ունեցած Ուիքիփետիսթներու 
համաշխարհային ժողովին՝ 
Ուիքիմանիային, մասնակցած 

են նաեւ «Ուիքիմետիա Հայաս-
տան» հասարակական կազմա-
կերպութեան Ստեփանակերտի 
Ուիքիակումբի համակարգող Իրինա 
Սաֆարեանը եւ Քարվաճառի 

Ուիքիակումբի համակարգող 
Թամարա Գրիգորեանը:
«Արցախպրես»-ի թղթակցի հետ 
զրոյցի ժամանակ Ի. Սաֆարեանը 
ըսած է, որ Ուիքիմանիայի ընթացքին 
իրենք ներկայացուցած են Արցախի 
մէջ գործող Ստեփանակերտի եւ 
Քարվաճառի ուիքիակումբներու 
գործունէութիւնը:
Ան նշած է, որ ընդհանուր առմամբ՝ 
Ուիքիմանիան այս տարի ունեցած 
է 900 մասնակից՝ աշխարհի բոլոր 
անկիւններէն:
«Պէտք է նշեմ, որ համաժողովը 
եւս մէկ հարթակ է Արցախի ձայնը 
լսելի դարձնելու համար: Սա նաեւ 
հնարաւորութիւն է մեր երկրի 
մասին պատմելու, ներկայացնելու 
մշակոյթը, ազգային աւանդոյթները: 
Այդպէս հնարաւորութիւն ունեցայ 
արդէն երկրորդ անգամ հանդիպելու 
Ուիքիփետիայի համահիմնադիր 
Ճիմի Ուելսին ու անոր նուիրել 
«Պապիկ-Տատիկ» արձանիկ եւ 
Արցախի մասին պատմող փոքրիկ 

գիրք: Վերջինիս շատ հետաքրքրած 
էր մեր պատմութիւնը եւ խոստացաւ 
օր մը անպայման Արցախ այցելել, 
ինչպէս նաեւ հետաքրքրուեցաւ 
Արցախի մէջ գործող ուիքիա-
կումբներով եւ այստեղ խմբագրող 
ուիքիքփետիսթներով»,- աւելա-
ցուցած է Ի. Սաֆարեանը:
 Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Շուէտի 
մէջ Ատրպէյճանի դեսպանատունը 
բողոք-նամակ գրած է Ուիքիմետիա 
Շուէտին՝ նշելով, որ իրենք 
անհանգստացած են արցախցիի 
մասնակցութեամբ, քանի որ ամէն 
տեղ ան ներկայացուած էր որպէս 
Արցախի Հանրապետութեան 
ներկայացուցիչ՝ Ուիքիմետիա 
Հայաստանի խումբէն:
«կրնամ վստահաբար ըսել, 
որ այս միջադէպէն ետք, թէ՛ 
իմ մասնակցութիւնը եւ թէ՛ 
Արցախի անունը այս տարուան 
Ուիքիմանիային աւելի կարեւո-
րուեցաւ եւ բարձրաձայնուեցաւ»,- 
ըսած է Ի. Սաֆարեանը:

շնորհակալութիւն յայտնած 
է համահայկական կառոյցին` ի 
դէմս  բարի գործը յանձն առած 
արժանթինահայ Տէւեճիեան, 
Էքզերճիեան, Շիմշիրօղլու ընտա-
նիքներուն` կարեւոր համարելով 
նախակրթարանի դերը երեխաներու 
դաստիարակութեան ու համայնքի 
զարգացման տեսանկիւնէն:
Պետական նախարարը հիմնա-
դրամի գործադիր մարմինի 
ներկայացուցիչներուն եւ քաղա-
քաշինութեան նախարարին ուղեկ-
ցութեամբ ծանօթացած է նոր 
մանկապարտէզի պայմաններուն: 
Այս կառոյցը «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի 
երրորդ ծրագիրն է համայնքին 
մէջ, որ յաջորդած է դպրոցի ու 
բնակարանային շինարարութեան:

Այս կառոյցը «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի 
երրորդ ծրագիրն է համայնքին 
մէջ, որ յաջորդած է դպրոցի ու 
բնակարանային շինարարութեան:

Արցախի Հանրապետութեան 
պետական նախարար Գրիգորի 
Մարտիրոսեան Սեպտեմբեր 3-ին 
այցելած է Ասկերանի շրջանի Շօշ 
գիւղ` մասնակցելու «Հայաստան» 
համահայկական հիմնադրամի 
միջոցներով կառուցուած ման-
կապարտէզի բացման հանդիսաւոր 
արարողութեան:
Ինչպէս կը յայտնէ Արցախի 
Հանրապետութեան պետական 
նախարարի մամլոյ գրասենեակը, 

50 երեխայի համար նախատեսուած 
նախակրթարանը իր յարկին 
տակ պիտի ընդունի 30 երեխայի 
Շօշ գիւղէն: Ըստ նախնական 
պայմանաւորուածութեան` այս 
մանկապարտէզ պիտի յաճախեն 
նաեւ մօտակայ Մխիթարաշէն եւ 
Սզնէք գիւղերու երեխաները:
Իր խօսքին մէջ Մարտիրոսեան 
շնորհակալութիւն յայտնած 
է համահայկական կառոյցին` ի 
դէմս  բարի գործը յանձն առած 
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Հայկական Բարքեր

Ոչ Եւս Է Հայկական Ծաղկասայլը . . .
Մեծ Եղեռնի հարիւրամեակի առաջին նախաձեռնութիւնը Հայկական 
Ծաղկասայլն էր՝ որ մօտ 40 այլ ծաղկասայլերու հետ մասնակցեցաւ 
Փասատինայի Վարդերու Փարատօնին, 1 Յունուար 2015-ին։
Հայկական առաջին ծաղկասայլը՝ «Քաղաքակրթութեան Օրրան» բնաբանով 
(Cradle of Civilization), շահեցաւ «Նախագահ»-ին պատուաբեր մրցանակը։ 
Բոլոր հայերուն՝ ի սփիւռս աշխարհի, սրտերն ու հոգիները անհուն 
հպարտութեամբ լեցուեցան եւ մենք խանդավառուեցանք եւ բուռն կերպով 
ծափահարեցինք՝ ի տես այդ բացառիկ յաջողութեան։
Հայկական Ծաղկասայլի Ընկերակցութեան վարիչ մարմնի բուռ մը 
անդամներուն տքնաջան աշխատանքը՝ բնաբան ընտրելու, դրամ հաւաքելու 
եւ կամաւոր աշխատող մարզելու, որ կը տեւէ ամբողջ տարի մը, 
բեղմնաւորուեցաւ եւ հինգ տարի շարունակ անոնք կրցան յաջողցնել 
Փասատինայի Վարդերու Փառատօնին մասնակցելու իրենց երազը։
Հոս փակագիծ մը բանալով պէտք է ըսեմ որ ծաղկասայլին տարեկան ծախսը 
կը հասնի 300,000 – 350,000 տոլարի, որը մեծ պարտաւորութիւն մը չէ եթէ 
նկատի առնենք Գալիֆորնիոյ հայաշատ գաղութը։ Այդ գաղութը կրցաւ հինգ 
տարի նեցուկ կանգնիլ Հայկական ծաղկասայլի գոյատեւման։ 
Բայց ինչո՞ւ հիմա յանկարծ Հայկական Ծաղկասայլի Ընկերակցութիւնը 
ինքզինք գտաւ անելի մը առջեւ . . . Ամօ՜թ մեզի եթէ մենք չենք կրնար 
որպէս բարեկեցիկ գաղութ՝ նիւթապէս նեցուկ կանգնիլ անոնց եւ հոգալ այդ 
ծախսերը։ Գալիֆորնիոյ գաղութը կը հաշուէ  առ նուազն 300,000 հայ։ Եթէ 
իւրաքանչիւր հայ՝ տարեկան մէկ տոլար տրամադրէ այդ ընկերակցութեան, 
մենք հպարտօրէն կրնանք շարունակել այդ նախաձեռնութիւնը։
Հպարտանալն ու ծափահարելը միայն չի բաւէր, այլ պէտք է իւրաքանչիւր 
հայ՝ իր նիւթական կարելիութեան սահմաններուն մէջ, նպաստէ այդ 
ձեռնարկին, որպէսզի յարութիւն առնէ այդ ծաղկասայլը եւ մենք կարենանք 
ճակատաբաց դարձեալ դիմաւորել հայկականութիւն բուրող այդ երթը՝ ամէն 
տարուան առաջին օրը։
Եկէք բոլորս միասին չթողունք որ «Ոչ Եւս» ըլլայ հայկական ծաղկասայլը, 
այլ աշխատինք ու նիւթապէս օգնենք որ ան շարունակէ իր տողանցքը՝ 
գոհունակութիւն պարգեւելով աշխարհով մէկ ձրուած հայութեան։    
Հարսանեկան Խրախճա՞նք, Թէ Դրամահաւաք . . .
Ես երկար տարիներ ապրած եմ Սուրիոյ Հալէպ քաղաքը։ Հոն՝ ամուսնութիւնը 
կը բաղկանար երկու հանգրուաններէ։ Պսակադրութիւն՝ որուն կը 
հրաւիրուէին թէ ազգականները եւ թէ ալ դրացիներն ու բարեկամները։ Իսկ 
ապա խրախճանք՝ որուն կը հրաւիրուէին մօտիկ ազգականները միայն։ 
Այդ խրախճանքը շատ յաճախ տեղի կ՛ունենար փեսային տան բակին մէջ։
Ամերիկայի մէջ սակայն, տարբեր է ամուսնութեան ըմբռնումն ու 
գործադրութիւնը։ Ազգականներու կողքին՝ բարեկամները, դրացիներն 
ու գործակիցներն ալ կը հրաւիրուին թէ պսակադրութեան եւ թէ ալ 
հարսանեկան խրախճանքի, որուն թիւր կը հասնի 300-400 հոգիի . . . 

«Արջը Կալին Լծել»

«Արջը Կալին Լծել»
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

Ես հոս ամուսնացայ 1980 թուականին։ Այն ժամանակ՝ մեզի եկած 
հարսանեկան նուէրները կը բաղկանային խորհրդանշական նուէրներէ, որն 
էր այդ օրերու սովորութիւնը։ Իսկ հիմա՝ ամուսնացող զոյգերը կ՛ակնկալեն 
եւ կ՛ստանան նիւթական նուիրատուութիւն միայն, որը երթալով կ՛աւելնայ։ 
Հոս պէտք է աւելցնել որ անձ գլուխ եղած այդ նուիրատուութեան չափը կը 
տարուբերի, ըստ խրախճանքի սրահի ճոխութեան!
Ըստ ինծի, խրախճանքը վերածուած է դրամահաւաքի։ Ինչո՞ւ մէկը պէտք 
է ուրիշին դրամով խրախճանք սարքէ։ Եթէ դրակ չունիս, վազ անցիր 
խրախճանքէն։ Իսկ եթէ դրամ ունիս, խնդրէ որ այդ հաւաքուած դրամը 
տրուի հայկական հաստատութեան մը։ Օրինակ՝ այդ գումարը կրնայ ղրկուիլ 
դպրոցի մը, ծերանոցին, եկեղեցիի մը եւ կամ ալ հայ մամուլին՝ որոնք այնքան 
կարիքը ունին նիւթական ներդրումի, չէ՞ք խորհիր։
Սա ալ ըսեմ որ կան մարդիկ որոնք մինչեւ 400,000 տոլար ծախսած են իրենց 
զաւակներու ամուսնական խրախճանքին։ Այդքան դրամ ծախսողը՝ բնաւ 
պէտք չունի նուիրատուութենէն եկած գումարներուն, որոնք կրնան մեծ 
բացեր գոցել՝ որեւէ հայկական հաստատութեան պիւտճէին մէջ։ Հասկցողին՝ 
շատ բարեւներ։

Իրապէս արուեստ մըն է քիչ խօսքով շա՜տ բան ըսել, ամփոփել իմաստ 
մը մի քանի բառերու մէջ։
Քիչ խօսքով շատ բան ըսելու հարցին մէջ՝ հասարակաց իմաստութիւնը 

առածներով միշտ լաւ օրինակներ տուած է։ Արդարեւ, կարճ եւ իմաստալից 
ժողովրդական խօսքեր կան՝ որոնք շատ բան կ՚ըսեն եւ որոնցմէ բարոյական 
դասեր կարելի կ՚ըլլայ քաղել։
Ահաւասիկ, այսպիսի առած մըն է՝ «Արջը կալին լծել» խօսքը՝ որ իր 
մէջ կ՚ամփոփէ մարդկային թերութիւն մը, ըսենք, անգիտակից արարք 
մը՝ որ յաճախ բացասական, վնասակար հետեւանքներ կը ստեղծէ։ 
Կարճ բացատրութեամբ՝ «Արջը կալին լծել» կը նշանակէ՝ մարդ մը 
պատասխանատու նշանակել այնպիսի գործի մը, որ երբեք յարմար չէ 
իրեն, իր յատկութիւններուն, իր կարողութեան եւ տարողութեան։ Մարդու 
մը գործ մը, պարտականութիւն մը յանձնել՝ որուն մասին ան նուազագոյն 
գաղափարն իսկ չունի ընելիք գործին, կատարելիք պարտականութեան 
մասին։
Արդարեւ, մէկէ մը անկարելին պահանջել բնութեան հակառա՛կ է, քանի 
որ գաւաթէ մը կարելի է խմել միա՛յն մէկ գաւաթ ջուր, եւ ո՛չ աւելին, մինչեւ 
որ գաւաթը բոլորովին պարպուի, այսինքն երկրորդ անգամ կարելի ըլլայ 
ջուրով լեցնել զայն, ինչ որ կը նշանակէ՝ երկու գաւաթէ, ջուրով լեցուն երկու 
գաւաթ ջուր խմել։ Մէկ գաւաթի տարողութիւնը մէկ գաւաթ ջուր է, եւ ո՛չ 
կաթիլ մը իսկ աւելի…։

Մարդոց համար ալ պարագան նոյնն է. մէկու մը երբ կարողութիւնը եւ 
տարողութիւնը յայտնի է. անոր ֆիզիքական-մարմնական, մտային եւ 
հոգեկան յատկութիւնները երբ ծանօթ են, անիմաստ կ՚ըլլայ այդ մէկէն 
աւելին պահանջել, քանի որ ո՛չ մէկ օգուտ կարելի է քաղել այդ պահանջքէն, 
եւ ընդհակառակը՝ վնա՛ս։ 
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Սեւ Աչերէն Շատ Վախեցիր
Սեւ աչերէն շա’տ վախեցի’ր, -
Էն մութ, անծեր գիշեր է.
Մութն ա’հ է, չարքեր շա’տ կան, -
Սեւ աչերը մի ‘սիրէ:
Տե’ս իմ սիրտս - արուն-ծով է.
Էս չարքերը զարկեցին.
Էն օրուանէն դադար չունիմ-
Սեւ աչերը մի ‘սիրէ ...
 

Աւետիք Իսահակեան

Սկիզբը Էջ 06

Սկիզբը Էջ 03
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Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Մարդու մը վրայ երբ իր ֆիզիքական կամ 
բարոյական տարողութենէն աւելի բեռ 
բեռցուի, կը կքի եւ կ՚ընկճուի այդ անտանելի 
ծանրութեան տակ։ Ուստի, «բեռ»ը եւ 
«բեռնակիր»ը՝ պատասխանատուութիւնը եւ 
պատասխանատուն, պարտականութիւնը եւ զայն 
ստանձնողը, պաշտօնը եւ պաշտօնեան պէտք է 
համեմատին, յարմարին իրարու։ Գործի մը մէջ 
նպատակի հասնելու՝ յաջողութիւն ձեռք ձգելու 
համար անհրաժե՛շտ է խնդրոյ առարկայ գործին 
մասին նուազագոյն, եւ երբեմն բաւարար չափով 
տեղեկութիւն, գիտութիւն ունենալ, հմտութիւն 
եւ փորձառութեան տէր ըլլալ, գործին համեմատ 
ֆիզիքական եւ մտաւոր, եւ ի՞նչու չէ՝ հոգեկան 
տարողութիւն ունենալ։ Զոր օրինակ, գործեր 
կամ ծառայութիւններ կան, մանաւանդ հանրային 
ծառայութիւններ, որոնք «կոչում» կը պահանջեն, 
ինչ որ հոգեպէս յարմար եւ պատրա՛ստ ըլլալ 
կը նշանակէ խնդրոյ առարկայ ծառայութիւնը 
նպատակին յարմար կերպով կատարելու մասին։ 
Ծառայութեան յարմար անձը ծառայութեան կոչել 
հմտութիւն կը պահանջէ եւ յատկութիւն մըն է, 
որ կը բաղկանայ որքան գիտութենէ, նո՛յնքան՝ 
փորձառութենէ եւ հեռատեսութենէ։ Եւ անշուշտ 
այս մասին արդար որոշում մը կարենալ տալու 
համար «մարդ ճանչնալ»ու յատկութիւն պէտք 
է ունենալ եւ կարենալ համեմատել գործը կամ 
ծառայութիւնը եւ այդ գործին կամ ծառայութեան 
թեկնածու անձը՝ իր բոլոր յատկութիւններով ե՛ւ 
նկարագրո՛վ։
Պէտք է բծախնդիր ըլլալ մանաւանդ հանրային 
ծառայութիւններու պարագային՝ ուր հասարակաց 
բարիքը եւ օգուտը խնդրոյ առարկայ է։ Այս մասին 
սխալ որոշում մը, վրիպում մը անհատական եւ 
հասարակական-ընկերային վնասներու կրնայ 
պատճառ հանդիսանալ։ Զոր օրինակ, կոյրի մը՝ 
կոյր մը առաջնորդելու պարտականութիւնը տալ, 

կոյրի մը ուրիշ կոյրի մը պատասխանատուութիւնը 
բեռցնել անիմաստ կ՚ըլլայ, որմէ ո՛չ մէկ օգուտ 
կարելի կ՚ըլլայ քաղել, քանի որ երկուքն ալ ի վերջոյ 
կրնան կորսնցնել իրենց ճամբան եւ խորխորատ 
գլորիլ։ Անհատական այս օրինակը կարելի է 
պատշաճեցնել նաեւ ընկերային կեանքի՝ ուր 
հանրութեան ծառայողներ, հասարակութեան 
օգտին համար աշխատողներ պէտք է ունենան 
առաջնորդելու եւ մանաւանդ «տիպար» ըլլալու 
առաւելութիւնները եւ առաջնորդի հանգամանքը։
Ընդհանրապէս, ընկերային կեանքի մէջ 
ձախողութիւններ կը պատահին, անփորձ եւ 
գործին անյարմար անձերու գործի կոչուելու 
պատճառով։ Այս մասին ճիշդն է՝ գործին 
համեմատ, գործին հմուտ անձերու յանձնել 
պատասխանատուութիւնը, եթէ ոչ մասնագէտ, 
բայց գոնէ նուազագոյն տեղեկութեան եւ 
փորձառութեան տէր անձերու, որպէսզի կարելի 
ըլլայ հասնիլ մտադրուած եւ նախատեսուած 
նպատակին։
Բայց երբեմն «սխալմամբ» որպէս վրիպում, ո՛չ 
թէ գործին համեմատ անձ, այլ՝ անձին համեմատ 
գործ կը ստեղծուի։ Եւ անշուշտ վնասուողը միշտ 
հասարակութիւնը կ՚ըլլայ…։
Արդարեւ, միայն գիտութիւն, փորձառութիւն չի 
բաւեր գործի մը յարմար ըլլալու համար։
Երբ մէկու մը գործ մը կը յանձնուի, որքան 
գիտութիւն, փորձառութիւն, հմտութիւն, նո՛յնքան 
եւ նոյնիսկ աւելի ենթակային նկարագիրը, 
բարոյականն ալ կարեւոր է եւ անհրաժեշտ։ Պահ 
մը խորհեցէք սիրելի՜ ընթերցող բարեկամներ, 
մէկը՝ որ գիտուն է, ամենագէտ, փորձառու եւ 
հմուտ, բայց բարոյականով տկար է, հաստատ 
նկարագրի տէր չէ, այդ մէկը ո՞րքան կրնայ 
վստահութիւն ներշնչել, ո՞րքան կարելի կ՚ըլլայ 
ապաւինիլ անոր։
Արդարեւ այդ կը նմանի «Արջը կալին լծել»ու որմէ 
ո՛չ մէկ օգուտ կը ստացուի, բայց միա՛յն վնաս…։

 «Ժամանակ»/Պոլիս

«Գաւառ»ը Լուսարձակի Տակ - 23 - 

«Մարօ, Ի՞նչն Է Գիւղին Մէջ Հետաքրքրականը... Ոչ Մէկ Բանը Ալիսա» 
Ինչպէս Է Կեանքը Կաթնաջուր Գիւղին Մէջ

Մեզ ուրիշ ոչ մի բան պէտք չէ։ Այս տարի էլ երաշտ 
եղաւ, աղջիկ ջան, ի՞նչ ծախենք, որ ապրենք։ 
Անցած տարի գոնէ բերքը հաւաքում էինք, այս 
տարի ոչ մի բան չկայ»,- ըսաւ գիւղացիներէն մէկը, 
որ տեսնելով, որ համագիւղացիները հարցազրոյց 
կու տան գիւղ եկած լրագրողին, ուզեցին 
անմասն չմնալ։ Երկրին մէջ տեղի ունեցած 
յեղափոխութենէն ետք փոփոխութիւն  չեն 
նկատած, կ՛ըսեն՝ բան չի փոխուել, բայց յոյս կայ, 
որ կը փոխուի։ Ի դէպ՝ գիւղացիները չափազանց 
հիւրասէր են, մանաւանդ Երեւանէն եկած 
հիւրերու նկատմամբ, առանց հիւրասիրութեան 

տունէն դուրս գալ չեն ձգէր, առանց իրենց այգիի 
միրգերը փորձելու թոյլ չեն տար նոյնիսկ գիւղէն 
հեռանալ:  

Վաւերագրական տեսերիզի մոնթաժը՝
ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
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«Խաչեր Գալուստեան» Մանկավարժական 
Կազմաւորումի Կեդրոն

Անթիլիաս Մայրավանք, հեռ. 04/410001
1. Պետական քննութիւններ.
Այս տարի պետական BT-ի եւ TS-ի քննութիւններուն ներկայացած 
են 7 թեկնածու եւ յաջողած են բոլորը՝ ապահովելով պատուաբեր 
արդիւնքներ։
BT-ի քննութեան յաջողած են.
Թալին Անսուրեան, Սինթիա Թոմպուլեան, Լոռի Քերպապեան։
TS-ի քննութեան յաջողած են.
Սեւան Չոպանեան, Թամար Չափարեան, Ալիս Պեզճեան, Թալին 
Փափիրեան։
2. Արձանագրութիւն.
2019-2020 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի կ’ունենան 
Սեպտեմբեր 25-ին 
եւ 27-ին, ժամ 4.00 - 6.00։
3. Դասաւանդութիւնները կը սկսին Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019-
ին։
4. Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 2019-2020 տարեշրջանին 
պիտի ունենանք յատուկ դասընթացքներ պետական LT բաժինին։ 
Մանրամասնութեան համար կապուիլ «Խաչեր Գալուստեան» 
Կեդրոնի գրասենեակը, վերոյիշեալ թիւին։
5. Մանկավարժական Կեդրոնը երկու տարիէ ի վեր կը 
գործակցի Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնին հետ։ 
Մանրամասնութիւններու համար դիմել քարտուղարութեան։

Տնօրէնութիւն


