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Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
ելոյթ պիտի ունենայ Միաւորուած 
ազգերու կազմակերպութեան 
Գլխաւոր համաժողովի 74-րդ 
նստաշրջանին:
«Արմէնբրես»-ի փոխանցմամբ՝ 
այս մասին 6 սեպտեմբերին 
տեղի ունեցած մամլոյ ասուլիսի 
ընթացքին յայտնած է ՀՀ 
արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանը, 
անդրադառնալով վարչապետի 
ԱՄՆ կատարելիք այցին:

«ՀՀ վարչապետը պիտի ըլլայ Քալիֆորնիա նահանգ, եւ այնտեղ ունի 
օրակարգ: Պիտի ըլլայ Նիւ Եորք եւ մասնակցի ՄԱԿ-ի գլխաւոր համաժողովի 
74-րդ նստաշրջանի բացման: Մենք շատ հետեւողականօրէն կ’օգտագործենք 
ՄԱԿ-ի կարեւոր հարթակը բարձր ղեկավարութեան մակարդակով մեր 
արտաքին քաղաքականութեան օրակարգը առաջ տանելու համար: 
Վարչապետը ելոյթ պիտի ունենայ նստաշրջանի ժամանակ: Պիտի ըլլան 
երկկողմ հանդիպումներ, տարբեր այլ միջոցառումներ եւ ելոյթներ»,- ըսած 
է Մնացականեանը:

ՈՒԵՖԱ-ի նախագահ Ալեքսանտր Չեֆերին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի հետ քննարկած է մեր երկրին մէջ ֆութպոլի զարգացման 
ուղղուած շարք մը հարցեր:
Չեֆերին գոհ է ՀՖՖ-ի հետ համագործակցութեամբ եւ նշած, որ իրենք 
պիտի շարունակեն նպաստել Հայաստանի մէջ ֆութպոլի զարգացման, որ 
կը ներառէ նաեւ ենթակառուցուածքներու բարելաւում:
ՈՒԵՖԱ-ի աջակցութեամբ կը նախատեսուի այս տարի Հայաստանի 
մարզերուն մէջ կառուցել արհեստական խոտածածկով 76 խաղադաշտեր, 
ՀՖՖ-ին ապահովել անհրաժեշտ մարզական գոյքով, ծրագիրներ 
իրականացնել ֆութպոլի փակ դաշտի եւ կանանց ֆութպոլի զարգացման 
ուղղութեամբ:
Փաշինեան համոզում յայտնած է, որ Չեֆերինի այցը պիտի նպաստէ ՀՖՖ-ի 
հետ փոխգործակցութեան նոր ծրագիրներու քննարկման ու իրականացման, 
ինչպէս օրինակ` Հայաստանի մէջ ազգային մարզադաշտի կառուցման 
ուղղութեամբ:

Փաշինեան Ելոյթ Պիտի Ունենայ ՄԱԿ-Ի Ամպիոնէն

ՈԻԵՖԱ-ն Հայաստանի մէջ Պիտի Կառուցէ 
Արհեստական Խոտածածկով 76 Մարզադաշտ
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Դպրոցական Վերամուտի Նախօրէին Ահազանգ
Կրթութեան Նախարարը Կը Հաստատէ. 

«Կրթութիւն Իւրաքանչիւր Փոքրիկի» Կարգախօսը  

Սթանտարտ Էնտ Փուր Միջազգային Վարկանշային 
Կազմակերպութեան Վերջին Տեղեկագիրը 

Մտահոգի՞չ 

Լիբանանի Կրթութեան Նախարար Աքրամ Շըհայյէպ հաստատեց, որ 
պիտի շարունակէ ջանք չխնայել Լիբանանի տարածքին ապրող 
իւրաքանչիւր փոքրիկին: Ան այս յայտարարութիւնը ըրաւ Միջազգային 
Գրաճանաչութեան օրուան առիթով:  
Մինչ նման ջանքեր կը շարունակուին, ծնողները լուրջ դժուարութեան 
առջեւ կը գտնուին վերամուտի առիթով:
Բազմաթիւ ծնողներ կը դիմեն պետական վարժարաններ սեփական 
դպրոցներու կրթաթոշակները վճարելու անկարողութեան պատճառով, 
մինչ կայ նաեւ խաւ մը, որ նոյնիսկ պետական դպրոցի համար պէտք եղած 
ընդամէնը գիրքերու եւ գրենական պիտոյքի գումարը ապահովելու 
դժուարութիւնը ունի: 
Նշենք, որ անցեալ տարեշրջանին Լիբանանի տարածքին ապրող 
աշակերտութեան 30տոկոսը միայն յաճախեց սեփական վարժարաններ 
մինչ մնացեալը պետական, որ կարողութիւնը չունի աւելի մեծ թիւով 
աշակերտներ ներառնելու: Մինչ Լիբանանի տնտեսական կացութիւնը 
լուրջ մարտահրաւէր ստեղծած է կառավարութեան դիմաց, ահաւասիկ 
նոր մարտահրաւէր մը, որ կարիքը ունի անմիջական լուծումի:

Մինչ Լիբանանի քաղաքական բոլոր կողմերը ջանք չեն խնայեր 
տնտեսական իրավիճակը հաւասարակշռելու, բան մը, որ աւելի եւս 
դրսեւորուեցաւ նախագահական պալատին մէջ երկրի տնտեսական  
խնդիրներուն  յատկացուած  կարեւոր ժողովի մը գումարումով անցեալ 
շաբաթ, միջազգային վարկանշային կազմակերպութիւններու  կողմէ   
Լիբանանին  մասին հրապարակուած  տեղեկագիրները կը շարունակեն 
մնալ  թէժ քննարկումներու թեմա։
Խնդիրն անշուշտ  միայն Միացեալ Նահանգներու կողմէ վերջին  
ժամանակներուն Հըզպալլայի սատարող անհատներու կամ        ընկերու-
թիւններու դէմ  դրուած  տնտեսական պատիժներուն հարցը չէ,  այլ   
երկար  տարիներէ ի վեր  Լիբանանի  պետութեան   ուսերուն   կուտակուած 
պարտքի քանակի աճն է ու աւելին այդ պարտքին  սպասարկելու 
միջոցներու նուազումն ու  արտաքին  կողմերէ:  
Այս նիւթով  Սթանտարտ Էնտ Փուր միջազգային վարկանշային կազմա-
կերպութեան Օգոստոսի տեղեկագիրը կրնայ մտահոգիչ նկատուիլ:
Այս բանին զուգահեռ   Լիբանանի    դրամական   շուկային մէջ  արդէն  իսկ 
երեւելի դարձած է, որ    լիբանանեան  թղթոսկիին  ամերիկեան  տոլարին    
նահանջի     մէջ  է, որ տակաւին կը հակակշռուի Լիբանանի Կեդրոնական 
Դրամատան յաջող քաղաքականութեամբ, որուն յարատեւութենէն 
կախեալ է Լիբանանի տնտեսական ապագան: Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 03  
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Աւրելիանոս

Ներսէս Պապայեան «Զարթօնք»ի Խմբագրատան եւ 
Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ

Լուսիոս Տոմիթէոս Աւրելի-
անոս (լատ.՝ Lucius 
Domitius Aurelianus, ծնած է 
սեպտեմբերի 9, 214, Սիրմիոյ 
մէջ, Պանոնիայ, Հռոմէական 
կայսրութիւն – մահացած է 
սեպտեմբերի 25, 275, Չորլու, 
Թեքիրդաղ, Թուրքիայ), 
Հռոմի կայսր 270 - 275 թթ.։ 
Գլաուտիոս Կոթացի կայսրին 
օրով զօրահրամանատար էր, 
Գլաուտիոսի մահէն ետք 270 
բանակի կողմէն կը հռչակուի 
կայսր։ Սենատը անմիջապէս 
կը ճանչնայ Աւրելիանոսի 
լիազօրութիւնները։
Աւրելիանոսի կառավարումը 
նշանաւոր եղած է շարք մը 
փայլուն յաղթանակներով: 
Ան  ետ մղած է կայսրութեան 
Տանիւպեան սահմանի վրայ 
բարբարոսներու յարձակում-
ները, ճնշած է Եգիպտոսի մէջ 
բռնկած ապստամբութիւնը եւ 
նորէն միացուցած է Կալլիան 
Հռոմէական կայսրութեանը։ 
Արեւելքի մէջ Աւրելիանոսը 
երկու կայծակնային ռազմար-
շաւներու, որպէս  արդիւնք 
ջախջախած  է Փալմիրայի 
տէրութիւնը՝ գերի վերցնելով 
անոր նշանաւոր թագուհին՝ 
Զենոբիան։
Բացի այս իրագործումներէն 
Հռոմ քաղաքը արտա-քին 
թշնամիներու յարձակում-
ներէն պաշտպանելու 
նպատակով Աւրելիանոսը 
շրջապատած է զայն 19.3 
քլմ. երկարութիւն ունեցող 
հզօր պարիսպներով։ Ըրած 
է ֆինանսական համակարգի 
բարեփոխում՝ վերականգնելով 
հռոմէական դրամի արժէքը։ 
Պետական կրօն  հռչակած 
է Արեւի պաշտամունքը՝ 
հալածանքներ ծաւալելով 
քրիստոնեաներու դէմ։
Սպաննուած է պալատական 
դաւադրութեան որպէս 
արդիւնք։

Մեր Հիւրերը

Նախորդ շաբաթ էր հեռախօս-
իս զանգը հնչեց: Պրն. Ներսէս 
Պապայեանն էր: Աւետեց, որ 

ինք Պէյրութ է: Իրեն տեղեկացուցի, 
որ Երեւան կը գտնուիմ այդ պահուն 
եւ աւելցուցի «չմեկնիս Պէյրութէն, 
շուտով կը վերադառնամ»:
Այդպէս ալ եղաւ, վերադարձիս 
օրն իսկ երեկոյեան զանգեց ու 
ժամադրուեցանք յաջորդ օրուայ 
երեկոյեան:
Հաճելի էր զինք ընդունիլ մեր 
խմբագրատան մէջ, որ առաջինը 
չէր անշուշտ: Սերնդակից չըլլալով 
հանդերձ Ներսէս  Պապայեանի անու-
նը ինծի միշտ կը յիշեցնէ մանկու-
թեանս եւ պատանեկութեանս 
հին, լաւ ու անմեղ օրերը երբ 
բախտաւորութիւնը ունեցած եմ 
աշակերտելու իր հօր՝ վաստակաշատ 
Երուանդ Պապայեանին, որ մեր 
բոլորին սիրելի տնօրէնն էր:
Ներսէս Պապայեան, որ ի դէպ 
ֆիզիքապէս ալ շատ կը յիշեցնէ 
մեր սիրելի եւ անմոռանալի 
տնօրէնը, իր հօր օրինակով միշտ 
ջատագովը եղած է ամէն լաւ 
գործի: Ամէն առիթով ստացած եմ 
իր նամակները քաջալերելու իմ 
մէկ գրութիւնը կամ գօտեպնդելու 
կամ յաջողութիւն մաղթելու երբ 
ազգային-հասարակական կեանքի 
մէջ կ՛ապրինք վերիվայրումներ: 
Լիբանանեան քաղաքականութեան 
մէջ, ոչ այնքան համամիտ իմ հետ 
ան նաեւ հանգիստ արտայայտած 
է իր տեսակէտը եւ ունեցած ենք 
քաղաքակիրթ քննարկումներ: 
Ազգայինի մէջ սակայն ո՛չ մէկ 
տարբերութիւն: Բացարձակ համա-
խոհութիւն: 
Հանդիպումը առիթ մըն էր միաս-
նաբար քննարկելու Լիբանանը, 
հայրենիքն ու ազգը յուզող հարցեր: 
Ներսէս Պապայեան ինչպէս ամէն 
իր ազգով մտահոգ հայորդի ունի 
իր մտահոգութիւնները ինչ կը 
վերաբերի սփիւռքահայ կեանքին 
եւ հայրենիքին բարօրութեան: Ան 

մտահոգ է լիբանանահայ համայնքի 
իրավիճակով եւ լիբանանահայ 
դպրոցով, մանաւանդ իրեն 
սրտամօտիկ Վահան Թէքէեան 
Վարժարանին ներկայով ու 
ապագայով, որ բախտակից է 
լիբանանահայ ազգային շատ մը 
հաստատութիւններուն, որոնք ամէն 
գնով կը մաքառին պատնէշի վրայ 
մնալու յօգուտ լիբանանահայութեան 
գոյատեւման: Յօգուտ այն տակաւին 
կազմակերպուած եւ հայութեամբ 
եւ հայօրէն ապրող համայնքին, 
որ աշխարհագրականօրէն ամենա-
մօտիկն է մեր պապենական հողե-
րուն: 
Հանդիպման, որ աւարտին հաճելի 
զուգադիպութեամբ մը, միացաւ ընկ. 
Յակոբ Գասարճեան, միասնաբար 
քննարկեցինք Վահան Թէքէեան 
Վարժարանը ամուր եւ անսասան 
պահելու ծրագիրներ, որոնց ի խնդիր 
Ներսէս Պապայեան իր ամբողջա-
կան նեցուկը յայտնեց եւ խոստացաւ 
ջանք չխնայել գործօն մասնակիցը 
դառնալու ամէն լաւ ծրագրի: 
Հանդիպման աւարտին սիրով 
ողջագուրուեցանք եւ ժամա-
դրուեցանք օր մը դարձեալ հանդի-
պման: Յաջորդ, օրը իր նախավեր-

Ձախէն՝ Յակոբ Գասարճեան, Ներսէս Պապայեան, Յովիկ 
Վարդանեան, Կալինա Շեմեմեան-Նաճարեան

ջին օրն էր Լիբանանի մէջ: Ան ուզեց 
այցելել իր սիրելի Վարժարանը:
Արդարեւ Պրն. Ներսէս Պապայեան 
յաջորդ օր այցելած է Վահան Թէքէ-
եան Վարժարան, որուն այս առիթով 
հրապարակած հաղորդագրութեան 
մէջ կը նշուի հետեւեալը.  
«Ուրախալի եւ հպարտանալի երե-
ւոյթ է,  երբ Վարժարանս կ՛ունենայ 
այցելութիւններ աշխարհով մէկ 
տարածուած թէքէեանցիներու, 
ազգայիններու եւ բարերարներու 
կողմէ, որոնք անվերապահօրէն 
սատար կը հանդիսանան անոր 
վերելքին։ 
Արդարեւ, այսօր վարժարանս 
այցելեց անոր հիմնադիր եւ 
վաստակաշատ տնօրէն՝ մեծարգոյ 
Տիար Երուանդ Պապայեանի 
մեծայարգ զաւակը՝ Տիար Ներսէս 
Պապայեանը,  ընկերակցութեամբ 
ԹՄՄի Հիմնադիրներու Մարմնի 
վարչութեան ատենապետ՝ 
Տիար Յակոբ Գասարճեանի եւ 
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի 
վարչութեան քարտուղար, վար-
ժարանիս հոգաբարձութեան 
ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ Վար-
դանեանին։  Մեծայարգ հիւրը 
այցելեց կարգ մը դասարաններ եւ 
ունեցաւ հաճելի զրոյց Վարժարա-
նիս տնօրէնութեան հետ, մօտէն 
հետաքրքրուելով վարժարանիս 
կրթադաստիարակչական ընթաց-
քին մասին: 
Պրն. Պապայեան նաեւ տեղե-
կացաւ վարժարանիս նորա-
նոր ծրագիրներուն եւ յաջո-
ղութիւններուն մասին, ապա 
խանդավառութեամբ կատարեց 
2500 ամ. տոլարի սրտաբուխ 
նուիրատուութիւն մը, սատարելու 
համար Վահան Թէքէեան Վար-
ժարանի զարգացման ապագայ  
ծրագիրներուն»։
Շնորհակալութիւն Պրն. Ներսէս 
Պապայեանին իր ազնիւ այս զոյգ 
այցելութիւններուն համար: Այս 
առիթով կողքի էջին մէջ տեղ կու 
տանք իր սրտի խօսքին: 

Սեւակ Յակոբեան
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Ինչպէս մօտակայ անցեալի պատմութիւնը կը վկայէ, Վահան Թէքէեան 
Վարժարանը երբեք կքած չէ խոչընդոտներու առջեւ: 50ական թուականներուն 
այս վայրէն ոչ շատ հեռու՝ Պուրճ Համուտի Փոլիկարպոս թաղի գիրկին 
մէջ ծուարած, համեստ երկյարկանի շէնքի մը առաջին յարկին քանի մը 
սենեակներով ծնունդ առած ուսումնարանը շուտով սկսաւ ուռճանալ 
ուսումնական, ինչպէս նաեւ վարչական գետնի վրայ: Ոմանց համար կրնայ 
դժուար ըլլայ պատկերացնել թէ ներկայ այս գեղակերտ կառոյցէն առաջ, 
վարձու սենեակներու ցանցով մը կապուած գլխաւոր ճամբուն վրայ գտնուող 
երկյարկանի շէնքով Վահան Թէքէեան վարժարանը հայապահպանման 
սրբազան իր գործին ձեռնարկեց: 
Չեմ յիշեր եթէ երբեք «Վահան Թէքէեան Վարժարան» ցուցատախտակ մը 
գոյութիւն ունէր «դպրոցի» մուտքին:
Լուսամիտ եւ տեսիլքի հաւատացող հանրային գործիչներ եւ կրթական գործի 
նուիրեալներ, Թէքէեան Մշակութային Միութեան հովանիին ներքեւ, յղացան 
դպրոցը սեփական շէնքով մը օժտելու գաղափարը: Այս մտայղացումը 
արդիւնքն էր անշուշտ պայմաններու պահանջքին ալ: Ուսանողութեան 
թիւը արագօրէն աճ կ՛արձանագրէր եւ դասարանի վերածուած վարձու 
սենեակներու թիւը կը դառնար անբաւարար: Զուգահեռաբար դպրոցին 
վարկն ու հեղինակութիւնը նախանձելի դիրք գրաւած էին: 
Երկար տարիներու վաստակաւոր կրթական մշակ եւ վարչական 
անմրցելի կարողութիւններով օժտուած վարժարանի տնօրէն Երուանդ 
Պապայեան, նախաձեռնեց Վահան Թէքէեան վարժարանը իր սեփական եւ 
արդիական շէնքով մը օժտելու աշխատանքին, աշխոյժ քաջալերութեամբ 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան ղեկավար տարրերուն: Ինչպէս կ’ըսեն, 
մնացեալը պատմութիւն է:  Հողաշերտը գնուեցաւ եւ Լիբանանի ատենի 
Կրթութեան նախարար Շարլ Հելու (յետագային Նախագահ Լիբանանի 
Հանրապետութեան) պետական եւ ազգային երեւելի անձնաւորութիւններով 
շրջապատուած պաշտօնապէս կատարեց դպրոցաշինութեան հիմնարկէքի 
արարողութիւնը:
Մեծ եւ փոքր հարիւրաւոր բարերարներ եւ նուիրատուներ սրտաբուխ 
իրենց լուման յանձնեցին դպրոցաշինութեան գործին, քաջ գիտնալով վսեմ 
նպատակը հայ դպրոցին: 
Տնօրէն Պապայեան բծախնդրութեամբ հետեւեցաւ դրամահաւաքի 
աշխատանքին, նամակագրութեամբ քաջալերելով բոլոր նուիրատուները: 
Հարկ եղաւ երկու անգամ այցելել Միացեալ Նահանգներ, վերակազմելու 
Թէքէեան վարժարանի Օժանդակ մարմինները եւ ստեղծելու նորեր: 
Անընդհատ ամերիկահայ իր սերնդակիցներու հետ իր շփումներուն 
ընթացքին, հաւատք եւ վստահութիւն ներշնչելով անոնց, յաջողեցաւ 
ապահովել անոնց նիւթական օժանդակութիւնը. Ոմանք նոյնիսկ իրենց 
վերջին լուման տրամադրեցին: 
Գեղակերտ այս կառոյցը նաեւ նուաճեց ուսումնական բնագաւառէ ներս 
գերազանց յաջողութիւն: Դպրոց-ծնողք սերտ կապերը ունեցան շինիչ 
ազդեցութիւն շրջանի ընկերային կառոյցին վրայ առաւել եւս արժեւորելով 
Վահան Թէքէեան Վարժարանին դերը իր անմիջական միջավայրին մէջ եւ 
աւելի հեռուները:
Կ’ողջունեմ դպրոցին տնօրէնուհին Տիկին Կալինա Նաճարեանը եւ 
ուսուցչական կազմը իրենց բոլորանուէր աշխատանքին համար, ինչպէս 
նաեւ հոգաբարձութիւնն ու հովանաւորող մարմինը, որոնք միասնաբար՝ 
ձեռք ձեռքի կանգուն կը պահեն կրթական այս հաստատութիւնը:
Վերջապէս, կոչ կ’ուղղեմ բոլոր Թէքէեանցիներուն, հոս եւ այլուր, որ կառչած 
մնան Թէքէեան վարժարանին, ինչպէս նաեւ իրենց մասնակցութիւնը 
ընծայեն այս ուսումնարանին յարատեւման եւ բարգաւաճման վեհ գործին: 
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Այցելութեան մը Առիթով

Երջանիկ Եմ Հաստատելու Թէ Ազգանուէր Առաքելութիւնը 
Տակաւին Կը Շարունակուի 

Խոր գոհունակութեամբ եւ խառն զգացումներով այցելեցի Պէյրութի 
Վահան Թէքէեան Վարժարան՝  կրթական այն տաքուկ օճախը որ 
տասնամեակներ ամբողջ հայեցի բարձրորակ ուսում ջամբած է հայ 

պարման – պարմանուհիներու: Երջանիկ եմ հաստատելու թէ ազգանուէր 
այդ առաքելութիւնը կը շարունակուի տակաւին, ի հեճուկս բազմապիսի 
խոչընդոտներու: 

ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՊԱՅԵԱՆ 

Երբեմն ժամանցի տեղ ծառայող իրենց ժողով-ժողով խաղերուն 
ընթացքին ազգային ժառանգութիւն մը փակելու կամ ծախու 
հանելու այսպէս կոչուած որոշումներ առնող մարդիկ կամ նաեւ 
աւելի ճիշդ է ըսել, թէ իրենց իսկ վարչական եւ տնօրինման 
ապիկարութեան պատճառով ձախողութեան մատնուած 
հայկական ոեւէ հաստատութեան մը (ան) պատասխանատու-
ները, պէտք է իրապէս խպնին ու ամչնան այլեւս: Անոնք թերեւս 
ապագային իրենց ոգեղինական կեանքին մէջ հաշիւ տան վարի 
տողերուն անկեղծ վկայութեան մէջ նշուած՝ մեծամասնութեամբ 
մեզմէ յաւերժ բաժնուած ազնիւ մարդկանց. «Մեծ եւ փոքր 
հարիւրաւոր բարերարներ եւ նուիրատուներ սրտաբուխ իրենց 
լուման յանձնեցին դպրոցաշինութեան գործին, քաջ գիտնալով 
վսեմ նպատակը հայ դպրոցին... Ոմանք նոյնիսկ իրենց վերջին 
լուման տրամադրեցին»:  Մինչ այդ սակայն, անոնք վստահ թող 
ըլլան, որ իրենց երկրային այս կեանքին մէջ բնաւ երբեք պիտի 
չխնայուին մեր կողմէն:

Խմբ. 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Քոչարեանի Պաշտպանները Անոր Ազատ 
Արձակումը Պիտի Պահանջեն

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի փաստաբանական խումբը 
քիչ առաջ միջնորդութիւններ ներկայացուցած է Երեւան քաղաքի 
ընդհանուր իրաւասութեան դատարան։
Ինչպէս կը մանրամասնեն փաստաբանական խումբէն, միջնորդութիւն-
ները կը վերաբերին Ռ. Քոչարեանին խափանման միջոց կալանքը անմի-
ջապէս վերցնելու եւ քրէական հետապնդումը դադարեցնելուն։
Պաշտպանները նաեւ դատարանի նախագահին ուղղուած գրութեամբ 
խնդրած են ապահովել, որ ներկայացուած միջնորդութիւնները անմիջա-
պէս յանձնուին եւ քննութեան առնուին։
Յիշեցնենք, որ Սահմանադրական դատարանը 4 Սեպտեմբերին որոշում 
կայացուցած էր.

   1. ՀՀ քրէական դատավարութեան 
օրէնսգրքի 35-րդ յօդուածը 
սահմանադրականութեան ուժով 
յատուկ պաշտպանութեամբ 
օժտուած պաշտօնատար 
անձերու  գործառոյթներուն 
անձեռնմխելիութիւնը՝ քրէական 
գործի վարոյթը կամ քրէական 
հետապնդումը բացառող հանգա-
մանքներու թիւին չնախատեսելու մասով, ճանչնալ Սահմանադրութեան 
համապատասխան յօդուածները հակասող եւ անվաւեր:
2.ՀՀ քրէական դատավարութեան օրէնսգրքի 135-րդ յօդուածի 2-րդ մասը 
կը համապատասխանէ Սահմանադրութեանը:

Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 07  
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Արցախի Մէջ Ականազերծման Թեման Կը Մնայ
Օրակարգի Վրայ

Արցախի Օդային Փառատօնը Աւանդութիւն Կը Դառնայ

Շար. Էջ 05

Օգոստոսի 24-ին Ստեփանակերտի 
օդակայանին մէջ կայացաւ Արցախի 
երրորդ օդային փառատօնը: Սամուէլ 
Թաւատեան կ՛ըսէ «Արցախ էյրֆեսթի 
հետ է արդէն երրորդ տարին ըլլալով:  
Երրորդ փառատօնին ընդառաջ՝ 
վերջին անգամ ըլլալով կը զննուի, 
կը ստուգուի փոքրիկ ինքնաթիռը: 
Ինքնաթիռը պատրաստ է, հիւրերն 
ալ սպասուածէն աւելի են: շատ: 
Փառատօնի մեկնարկէն ի վեր փոփո-
խութիւններ կան ու դէպի լաւը: 
Դուք կը տեսնէք ժողովուրդին հոսքը 
դէպի օդակայան»- կ՛ըսէ Արցախի 
տնտեսութեան եւ արտադրական 
ենթակառուցուածքներու նախարա-
րութեան օդագնացութեան բաժնի 
պետ Սամուէլ Թաւատեան:

Շուտով Սամուէլ Թաւատեան 
երկինք կը բարձրացնէ Արցախի 
դրօշը, որ  Արցախի երրորդ օդային 
փառատօնին պաշտօնական մեկ-
նարկը կը խորհրդանշէ:

ԷյրՖեսթ-2019 կազմակերպուած 
է Արցախի կառավարութեան եւ 
ոլորտին մէջ փորձ ունեցող  շարք մը  
մասնաւոր  կազմակերպութիւններու 
համագործակցութեամբ: Ակնկալիք-
ները միայն զբօսաշրջութենէն 
չեն, կը վստահեցնէ պետական 
նախարարը: «Փառատօնը բաւական 
կարեւոր է եւ հետաքրքրութիւն կը 
ներկայացնէ, թէ՛ զբօսաշրջութեան, 
թէ՛ փոքր օդանաւերու զարգացման  
առումով»- կը կարեւորէ Արցախի 
պետական նախարար Գրիգորի 
Մարտիրոսեան:
Էջմիածնի օդանաւերու ձեւաւոր-
ման դպրոցի ներկայացուցիչները 
օդակայանին մէջ օդային մարտեր 
ցուցադրած են: Յաջորդիւ 
երկինքին մէջ տարբեր տեսակի  
ինքնաթիռներ են՝ տարատեսակ 
հնարքներով: Տարուայ նորոյթներէն 
մէկն ալ օդային փառատօնին MI8 

ուղղաթիռներու մասնակցութիւնն 
էր անկարգելաւորներու  խումբերով:
Հիւրերը իրենց տեսածէն տպաւո-
րուած են: Եւկենի Պոլշագովը 
Ռուսիայէն ժամանած է: Արցախի 
տեսարժան վայրերուն լաւ ծանօթ 
է ան: Որոշեց օդային փառատօնն 
ալ չփախցնել: «Շուշին տեսած եմ, 
Դադիվանքը, Գանձասարը, յայտնի 
Հունոտի կիրճը: Օդային փառատօ-
նին առաջին անգամ կը մասնակցիմ: 
Տպաւորուած եմ»- հիացմունքը չի 
թաքցնէր Ռուսիայէն ժամանած 
Եվկենի Պոլշագովը: «Հիւրեր 
ունինք Արցախէն, Հայաստանէն եւ 
արտերկրէն: Այս անգամ որոշած ենք 
գոնէ արտասահմանցի հիւրերուն 
գրանցենք, որպէսզի նախորդ 

տարուայ այցելուներու թիւին հետ 
կարողանանք համեմատել»- թեման 
կ՛ընդհանրացնէ Արցախի Մշակոյթի, 
երիտասարդութեան հարցերու եւ 
զբօսաշրջութեան նախարարու-
թեան զբօսաշրջութեան եւ 
պատմական միջավայրի պահպա-
նութեան վարչութեան պետ Արտակ 
Գրիգորեան:
Ոչ միայն դիտել օդային շօն, այլ նաեւ 
անոր մասնակիցը դառնալ: Թռիչք-
ներ ինքնաթիռներով,  օդապարիկով: 
Փափաքողները կրնան տեղւոյն 
վրայ տոմսերը ամրագրել: Հիւրերու 
գլխաւոր դժգոհութեան թեման ճիշդ 
այդ տոմսերուն հետ կապուած է: 

Մասնակցիլ փափաքողները շատ են, 
տեղերը՝ սահմանափակ: «Ժամեր 
առաջ եկած էինք այն յոյսով, որ կը 
կարողանանք տոմսեր ձեռք բերել: 
Բայց պարզուեցաւ՝ արդէն 30 
տոմսերն ալ վաճառուած են»- կ՛ըսէ 
Հայաստանի Հանրապետութենէն 
Ստեփանակերտ հասած Արուսեակ 
Պեճանեանը:
Կազմակերպիչները կը խոստանան 

յաջորդ փառատօնի ժամանակ աճող 
պահանջարկը հաշուի առնել: Մինչ 
այդ՝ տեղերը ժամանակին ամրագ-
րած մասնակիցներն են Արցախը 
թռչունի թռիչքի բարձրութենէն 
վայելել:
Արցախի մէջ առաջին օդային 
փառատօնը 2017 թուականին 
կազմակերպուած է: Արցախ Էյր-

Ֆեսթը կը խոստանայ ամէնամեայ 
դառնալ եւ իր հաստատուն տեղը 
գրաւել Արցախ իրադարձային ու 
արկածային զբօսաշրջութիւնը 
նախընտրողներու օրացոյցին մէջ: 
Նախնական հաշուարկներով՝ 
Արցախի օդային փառատօնին մօտ 
2500 մարդ մասնակցած է:

ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Արցախի մէջ դեռ կը  շարունակուի 
կրկնուիլ  ականներու հետ կապուած 
դժբախտ դէպքեր: 1990-ականներէն 
եւ 2016էն մնացած չպայթած զէնք-
զինամթերքը կը  շարունակեն  
մնալ պահուած վտանգներէն 
մէկը, որուն դէմ արդէն տարիներէ 
ի վեր կը պայքարին՝ պետական 
ու բարեգործական միջոցներով: 

Բարեգործական միջոցներով 
Արցախի մէջ ականազերծում 
կ՛իրականացնէ Հելլօ Թրասթ-ը՝ 
արդէն մէկ տասնամեակէ աւելի:

Հելլօ Թրասթ Ղարաբաղ ծրագրի 
նոր պատասխանատուն իւրօ-
րինակ ցուցադրութիւն է կազ-
մակերպած է՝ բաց դռներու օր 
յայտարարելով: Ցուցադրուածն 
ալ կազմակերպութեան խում-
բերուն  կողմէ Արցախի տար-
բեր հատուածներէն գտնուած, 
վնասազերծուած զինամթեր-
քն է: Հակառակ տեսքի եւ 
ժամանակագրական բազմա-
զանութեանը՝ բոլորն էլ նոյն 
սպառնալիքները կը պարունակեն: 
«Հիմնական մասը 1990-ական-
ներու զինամթերքն է, բայց նաեւ 
նորերը կան՝ 2016-էն: Ցաւօք, այս 
զինամթերքին մեծ մասը անոր 

համար է, որ տուժեն  խաղաղ 
բնակիչները: 
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տանքներու հիմնական մասը 
կ՛իրականանայ մարդասիրական 
ծրագրի շրջանակներուն մէջ՝ 
ԱՄՆ միջազգային զարգաց-
ման գործակալութեան ֆինան-
սաւորմամբ: Ականազերծողները 
ուշի-ուշով կը հետեւին Ուա-
շինկթընէն հասնող լուրերուն: 
Գործակալութիւնը կրնայ  դադա-
րեցնել ֆինանսաւորումը: Ֆինան-
սաւորման ընթացիկ փուլը կ՛աւարտի 
սեպտեմբերին: «Մենք յոյս ունինք, որ 
ֆինանսաւորումը կը շարունակուի 
նաեւ սեպտեմբերէն յետոյ: Այժմ մենք 
կը գտնուինք մանրամասն եւ շատ 
հետաքրքիր քննարկումներու փուլին 
մէջ՝ յետագա յ ֆինանսաւորման 
համար»,- կը նշէ Հելլօ Թրասթ-
Ղարաբաղ ծրագրին ղեկավարը:

Թեմային աւելի ուշ անդրադարձած 
է նաեւ Հայաստանի արտ-
գործնախարարը: Արտառոց 
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Թրքական Բարքեր

Հայրենի Տուեալներ

Արցախի Մէջ Ականազերծման Թեման Կը Մնայ Օրակարգի Վրայ

«Մեր Երկրին Մէջ Դատական Նիստերը Ձեւական Են» Բանտարկուած Թուրք Ընդդիմադիր Գործիչ

Երեւան Քաղաքապետարանը Եւս 1000 Աղբաման Տեղադրեց

Այս երկրին դատական որոշումները 
չեն կարգաւորուիր օրէնքներով, 
այլ օրէնքները կը ձեւաւորուին 
ըստ այն պատժի, որ կը ցանկան 
տալ: Մեզի եւ ձեզի արդարութեան 
ծարաւի դատապարտածները, 
դատապարտել ցանկացողները 
իրաւական դիմակ հագած 
մաֆիայի գործիքակազմ օգտա-
գործող խորքային ռեժիմի 
պաշտպաններն են»,- յայտարարած 
է Քաֆթանճըօղլուն՝ դատական 
նիստէն յետոյ։
Թուրքիոյ ընդդիմադիր Ժողովրդա-
հանրապետական կուսակցութեան 
ղեկավար Քեմալ Քըլըչդարօղլուն 
Քաֆթանճըօղլուի նկատմամբ 
դատարանի կայացուցած վճռի 

եւս բոլոր աղբամանները պիտի 
փոխարինուին»,-յայտարարած 
է Կարապետեանը՝ աւելցնելով, 
որ այստեղ է Հայկ Մարութեանը, 
վարչական շրջաններու ղեկա-
վարները:
«Մինչ այժմ նոր աղբամաններ 
տեղադրուած են Դաւիթաշէնի մէջ, 
գրեթէ ամբողջովին Աջափնեակի 
մէջ: Աղբամաններու թիւը պիտի 
աւելնայ. Եթէ ձեր փողոցին մէջ այս 
պահին կայ 2-3 կիասակոտրուած 
աղբաման, պիտի տեղադրուի 4-5 

պաշտոնեան  վիրաւորելու (կը 
մեղադրուի Թուրքիոյ նախագահ 
Ճեփ Թայի Երկտողանին «վիրա-
ւորելու» համար), ահաբեկ-
չական խմբաւորման քարոզ իրա-
կանացնելու եւ այլ յօդուածներով, կը 
փոխանցէ sabah.com.tr-ն:
«Եթէ դատական որոշումները կը 
կայացուին ոչ թէ ըստ օրէնքներու, 
այլ ըստ քաղաքական իրադրութեան, 
ըստ քաղաքական իշխանութեան 
քմահաճութեան, ուրեմն այս երկրին 
բոլոր դատական նիստերը, ցաւօք 
սրտի,  ձեւական  են: Յարուցուած 
դատական գործերով որոշումները 
կը կայացուին ոչ թէ դատական 
նիստերու դահլիճներուն մէջ, այլ 
պալատային սենեակներուն մէջ: 

իսկ փոխարինուածներու մէջէն 
ընտրուին անոնք, որոնք քիչ թէ 
շատ պիտանի են եւ տեղափոխուին 
բակային տարածքներ, երկրոր-
դական փողոցներ: Այս գործը 
պիտի շարունակուի այնքան, մինչեւ 
երկրորդ խմբաքանակը գայ, եւս 
2200 հատ, երրորդ խմբաքանակը 
գայ եւ արդէն ամբողջ քաղաքին 
մէջ տեղադրուած կ’ըլլան լրիւ 
նոր աղբամաններ: Ի վերջոյ, 
բակային տարածքներուն եւ 
երկրորդային փողոցներուն մէջ 

6 Սեպտեմբերին Պոլսոյ 37-րդ ծանր 
գործերով դատարանը ընդդիմա-
դիր Ժողովրդահանրապետական 
կուսակցութեան Պոլսոյ շրջա-
նային ղեկավար Ժանան Քաֆթան-
ճըօղլուին դատապարտած է մօտ 10 
տարուայ մազազրկման՝ պետական 

Ջրվէժէն եւս 1000 աղբաման տեղա-
փոխուած է վարչական շրջաններ։ 
Այս մասին Facebook-ի իր էջին ուղիղ 
եթերի ժամանակ նշած է Երեւանի 
քաղաքապետարանի մամուլի խօս-
նակ Յակոբ Կարապետեանը:
«Այստեղ կը հաւաքուին ներկրուած 
նոր աղբամանները եւ կը բաշխուին 
վարչական շրջաններու միջեւ: 
Որոշում կայ, որ այս փուլին բոլոր 
աղբամանները տեղադրուին 
բոլոր վարչական շրջաններու 
հիմնական փողոցներուն մէջ, 
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Եւ ցաւօք, հակառակ հին ըլլալուն, այս 
զինամթերքը տակաւին կը պայթի ու 
վտանգաւոր է»,- կը մանրամասնէ 
Հելլօ Թրասթ-Ղարաբաղ ծրագրին 
ղեկավար Ռոպերթ Սայֆրեթը:

Վտանգը իրական է, քանի որ 
ականադաշտերէն շատերը բնա-
կավայրերու տարածքին կամ 
հարեւանութեամբ կը գտնուին: Թէ՛ 
ականազերծման ենթակայ որքան 
տարածք կայ Արցախի մէջ՝ Հելլօ 
Թրասթ-ի ներկայացուցիչները չեն 
կրնար ճշգրտօրէն յայտարարել: 
Ահազանգեր կը ստանան պար-
բերաբար: Որպէս կանոն՝ 
իւրաքանչիւր ահազանգէ 
յետոյ ականապատուած նոր 
տարածքներ կը  բացայայտուին 
եւ կը գումարուին ունեցած թիւին 
վրայ: Ականազերծման աշխա-

ոչինչ չէ պատահած: «Այն ինչ կը 
կատարուի,  նորութիւն չէ: Այս 
հարցը ամէն տարի կը քննարկուի,  
վիճաբանութիւններու առիթ 
կը դառնայ: Սա ԱՄՆ-ի համար 
սովորական գործընթաց է, բայց 
միւս կողմէն ալ մաս կը կազմէ  հայ-
ամերիկեան յարաբերութիւններուն, 
այնպէս որ՝ մենք այդ ուղղութեամբ 
կը շարունակենք աշխատիլ»,- 
լրագրողներու հետ հանդիպման 
ժամանակ  վստահեցուցած է ՀՀ 
արտգործնախարար Զոհրապ 
Մնացականեանը:
Եթէ, այսուամենայնիւ USAID-ը որոշէ 
դադարեցնել ֆինանսաւորումը, 
Հելլօ Թրասթը Արցախի մէջ 
աշխատանքը չի դադարեցնէր, կը 

վստահեցնեն ականազերծողները: 
Ականազերծման աշխատանքներ 
կ՛իրականան  նաեւ  բարեգործական 
այլ աղբիւրներէ ստացուող գումար-
ներու հաշուոյն: Պարզապէս աշխա-
տանքները աւարտելու համար աւելի 
շատ ժամանակ կը պահանջուի: 

Ստեփանակերտ

վերաբերեալ DHA լրատուական 
գործակալութեան տարածած 
տեսանիւթին մէջ նշած է. «Թուրքիոյ 
մէջ արդարութիւն չկայ: Դատաւորը 
որոշում կայացուցած ժամանակ ոչ թէ 
իր խղճի համաձայն այն կը կայացնէ, 
այլ կը նայի «պալատի» ուղղութեամբ 
(նկատի ունի Թուրքիոյ նախագահ 
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի 1150-էն 
աւելի սենեակ ունեցող պալատը)»:
Յիշեցնենք, որ ըստ Եւրոմիութեան՝ 
այս տարուան 29 Մայիսի Թուրքիոյ 
վերաբերեալ զեկոյցի՝ այդ երկրին 
դատական իշխանութեան անկա-
խութիւնը խիստ կասկածի տակ է, 
մանաւանդ այն գործերով, որոնք 
կը վերաբերին ահաբեկչութեան 
քարոզին:

նորմալ աղբաման, որոնք աւելի 
յաճախակի պիտի դատարկուին»,-
ընդգծած է խօսնակը:
Անդրադառնալով «Սանիթեքին», ան 
տեղեկացուցած է, որ արդէն 10-րդ 
օրն է, որ «Սանիթեք» ընկերութիւնը 
ամբողջովին կը հրաժարի 
կատարել իր պայմանագրային 
պարտաւորութիւնները, ընդհա-
նուր առմամբ ձախողած է աղբա-
հանութեան գործընթացը:
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«Մասիս»ի Էջերէն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Արեւմտահայ մամուլի պատմութեան աւարտին կարգ մը 
պարբերականներու հետ իր պատմութիւնը Պոլսոյ մէջ աւարտած է նաեւ 
«Մասիս» թերթը (1908-ին), որ 1852-ին հիմնուած էր իբրեւ ազգային, 

քաղաքական, տնտեսական եւ բանասիրական լրագիր եւ 1900-ականներուն 
սկիզբը հանդէս եկած էր որպէս գրական հրատարակութիւն: Արտօնատէրը 
Կարապետ Իւթիւճեանն էր, որ թերթը հիմնեց 1852 թուականին, թերթի 
տնօրէն-խմբագիրներէն էր Տիգրան Արփիարեան՝ Արփիար Արփիարեանի 
կրտսեր եղբայրը, որ կրցած է թերթին շուրջ համախմբել Պոլսոյ գրական 
նոր բարձրացող սերունդին փայլուն ներկայացուցիչները՝ Ռուբէն Սեւակը, 
Օննիկ Չիթֆէ-Սարաֆը, Ռուբէն Զարդարեանը, Զապէլ Եսայեանը եւ այլք. 
թերթին կ՚աշխատակցէին Գրիգոր Զօհրապը, Ռուբէն Պէրպէրեանը, Եղիա 
Տեմիրճպաշեանը, Ալփասլանը, Ռուբէն Որբերեանը, Ենովք Արմէնը, Միսաք 
Մեծարենցը եւ ուրիշներ: Նմանատիպ առաքելութեամբ թերթը խմբագրած 
է նաեւ Ենովք Արմէն:
1900-ականներուն նորացուած «Մասիս»ը հրապարակ իջած էր նոր 
ծրագրով՝ նպաստել հայ գրականութեան զարգացման, հայ ընթերցողին 
ծանօթացնել ազգային արժէքները եւ նաեւ հայ ընթերցողին ուշադրութիւնը 
ուղղել դէպի եւրոպական գրականութիւն:
Արեւմտահայ իրականութեան մէջ առաջին անգամ «Մասիս»ն էր, որ 
Պոլսոյ մամուլին մէջ այդօրինակ աննախադէպ ծաւալով եւ նմանօրինակ 
աշխատակիցներով ձեռնարկեց գրական, գեղարուեստական, 
գրաքննադատական գործերու, ինչպէս նաեւ՝ թարգմանական 
ստեղծագործութիւններու ծաւալուն նիւթերու տպագրութեան: Այդ նիւթերն 
էին, որ ենթահող նախապատրաստեցին 20-րդ դարու հայագիտութեան 
նշուած բնագաւառներու յետագայ ուսումնասիրութիւններուն համար, նաեւ 
թերթին մէջ կը գրուէին հայ թատրոնին, դպրոցին եւ այլ հարցերու մասին, 
որոնք նոյնպէս հասարակական կեանքը նորոգելու հարց դրած էին:
Մասիսի հեղինակներու կարգին էր նաեւ նահատակ հեղինակներէն Ժագ 
Սայապալեան (Փայլակ), որ արեւմտահայ մամուլին մէջ ստորագրած է նաեւ 
Յակոբ Սայապալեան, Խնդացող, Վ., Փ., անուններով, իսկ «Մասիս» թերթին 
առաւելաբար թղթակցած է Վ., Փայլակ կեղծանուններով: Իր նորավէպերէն՝ 
«Նայուածքը» գտանք «Մասիս»ի խունացած էջերուն մէջ, 1903 թուականի 
օգոստոս ամսուան թիւերէն մէկուն (թիւ 35) մէջ, ուր ուրիշ հեղինակներու 
գրական գործեր ալ տպուած են:
Հեղինակը՝ Փայլակը, իր մասին իր գրութիւններուն մէջ այսպէս գրած է. 
«Ծնած եմ Քոնիա՝ 1880 յունիսին եւ հոն ստացած նախնական կրթութիւնս։ 
1896 թուականին յաճախած եմ Պէրպէրեան, յետոյ Իզմիրի Ամերիկեան 
վարժարանը երկու տարի եւ մտած առեւտրական ասպարէզ։ 1904 
թուականին անցնելով ծննդավայրս՝ հինգ տարի իբր թարգման մնացած 
եմ անգլիական հիւպատոսին մօտ, այդ ժամանակամիջոցին ալ մէկ, 
մէկուկէս տարի փոխանորդութիւնը վարած՝ նոյնին բացակայութեան։ 
1909 թուականին կրկին անցնելով Պոլիս, տնօրէն կարգուեցայ «Շէհպալ» 
հանդէսին։ Առաջին գրութիւնս հրատարակուած է «Սուրհանդակ»ին մէջ, 
երգիծական կէս-երկվայրկենական մը։ Յետոյ աշխատակցած եմ պոլսահայ 
թերթերու, հանդէսներու եւ տարեցոյցներու։ Տ. Ա.-ի «Մասիս»ներուն մէջ 
երեւցած Վ. ծածկանունով ոտանաւորներս տեսակ մը թղթակցութիւններ 
էին՝ ուղղուած անո՛ր, որ այսօր կինս է եղած։
«Երկերս. «Առաջին սէրը» (վիպակ դպրոցական կեանքէս), «Ներաշխարհ. 
Բոցեր եւ Ընկ.» (երգիծատետր) եւ «Այրիախնամ-Որբախնամի ընդարձակ 
Տեղեկագիր»ը, երբ կ՚անդամակցէի նոյն յանձնաժողովին (1911-2)։ Մտադիր 
եմ հրատարակել քերթուածներուս հաւաքածոն եւ «Հ. Հայնէի լաւագոյն 
էջերը», նաեւ անգլերէնէ թարգմանած Քօնընտօյլի «Մեծ Ստուերը» վէպը 
(Նափոլէոն)։ Գաւառի զաւակ, մասնաւոր սէր ունեցած եմ որսորդութեան»։
«Նախասիրած հեղինակներս. Ռոսթան, Լամարթին, Տը Ռէնիէ, Հայնէ, 
Բռիւտօմ, Սիլվէսթր եւ այլն, որոնցմէ ունիմ խել մը թարգմանութիւններ»։

«Նայուածքը» նորավէպը, տպուած 1903-ին, այսօր ալ նոյն շունչով 
կ՚ընթերցուի, ուստի կը թուայնացնենք հին «Մասիս»էն եւ մեր ընթերցողներուն 
կը յանձնենք զայն:

ՆԱՅՈՒԱԾՔԸ
Մութ գիշեր մը, մեծ թթենիին մէկ ոստէն կախուած լապտերի մը աղօտ 
լոյսովը նըս-տեր էինք պարտէզին մէջ, Գասպարին հետ։
Բան մը ըրած ըլլալու համար սիկառ մը վառեցի եւ բան մը խօսած ըլլալու 
համար ամուսնացած կնոջ մը գայթակղական ընթացքին վրայ խօսեցայ՝ 
ինչ որ ընդհանուր խօսակցութեան նիւթ եղած էր այն օրեր։
Լակոնական էին բարեկամիս պատասխանները եւ կը կարծէի թէ ատոնց 
շեշտին մէջ նշմարած յուզումս իմ երեւակայութեանս արդիւնքն էր 
պարզապէս, եթէ ճիշդ նոյն պահուն՝ երբ ան ալ իր կարգին սիկառ մը կը 
վառէր՝ լուցկիին բոցը իր դէմքին անսովոր կարմրութիւնը ցոյց չտար ինծի։
-Ի՞նչ է, Գասպար, սխա՞լ տեղ զարկի արդեօք, միթէ տիկին Քոսեան ալ 
ազգականներուդ անթիւ համաստեղութեան մէ՞ջ կը գտնուի։
-Պա՛հ, ենթադրենք թէ այնպէս ըլլայ, չես բամբասեր կոր զինքը, այլ 
իրողութեան մը վրայ կը խօսիս կոր։
- Ուրե՞մն…
-Ո՜հ, խորհի՛լ թէ այդ լկտի արարածը կրնար կինս ըլլալ, մտածե՜լ թէ Ատրինէս 
զիս չճանցած կրնայի անոր տուած ըլլալ անունս… ըսէ՛, դուն իմ տեղս չպիտի՞ 
յուզուէիր քիչ մը, այսօր այդ կնոջ խեղճ ամուսնոյն տեղ ըլլալու անցեալ 
հաւանականութեան վրայ խորհելով։
- Կատակ չէ՞ ըրածդ։
- Ո՛չ, ընդհակառակը շատ լրջօրէն կը խօսիմ, բարեկամս։
-Ինչպէ՞ս սակայն, ի՞նչ պարագաներու մէջ։
-Տղայութեան ընկերուհիս եղած է Տիկին Ք…։ Միասին մեծցած ենք գրեթէ։ 
Այն ատենէն իսկ չարաճճի աղջիկ մըն էր, թէեւ ես շատ ետքերը կռահեցի 
ատիկա. եւ սքանչելիօրէն գեղանի - հիմակուընէ բիւր անգամ աւելի գեղանի 
- իր խարտեաշ մազերով, ծաւի աչքերով եւ մորթին կաթի քնքուշութիւնով։ 
Իրենց պզտիկ տանը մէջ նեղուած՝ միշտ մեր ընդարձակ պարտէզը կը 
նետէր ինքզինքը ու ժամերով մինակնիս կը վազվզէինք, կը ցատկռտէինք 
կը նստէինք, կը քնանայինք։ «Ելիր պտուղ քաղէ ինծի սա ծառէն» կ՚ըսէր ու 
կ՚ելլէի։ Ո՜հ պզտիկ չարաճճին, երբ որեւէ փոքրիկ բանի մը համար վշտացնէի 
զինքը «պա՛գ զիս որ հաշտուիմ» կ՚ըսէր կեռասէ աղուոր շրթունքները ինծի 
մօտեցնելով. ես արդէն ամչկոտ՝ կը կարմրէի եւ սակայն կը հնազանդէի 
իրեն։ «Ես ինքս պիտի քաղեմ սա պտուղը, օ՛հ, գրկէ ու վերցուր զիս» 
կ՚ըսէր երբեմն. թեւս աղուոր մէջքին շուրջը անցուցած վեր կ՚առնէի իր ճոխ 
մարմինը ամբողջ. եւ մինչ ան լեցուն կուրծքերը կը բերէր կռթնցնել գլխուս՝ 
տարօրինակ ու ամօթխած հեշտանք մը կը զգայի ներսիդիս, առանց ինչ 
ըլլալը հասկնալու. սակայն յետոյ երբ վար կը դնէի զինքը հեւալով «Ո՛ւֆ, 
չա՛ր, ցաւցուցիր մէջքս» կ՚ըսէր սպառնական քըմ-ծիծաղով մը, աչքերը 
աչքերուս մէջ սեւեռած։
Օր մը, շատ լաւ կը յիշեմ, երբ պատուհանը նստեր էի - «Մինակ կը նեղուիմ 
կոր, եկո՛ւր խաղանք» ըսաւ ինծի դիմացի տունէն։ Ելայ գացի։ Դեռ հազիւ 
12-13 տարեկան կայինք երկուքս ալ այն ատեն։ Իր ննջասենեակը տարաւ 
զիս ու քիչ մը նստելէ ետքը «Տե՛ս, ըսաւ, կը մոռնայի կոր. պէտք է որ toi-
lette-ս ընեմ, իրիկուան պտոյտի պիտի երթանք». - «Ուրեմն ես մեկնիմ» 
ըսի ոտքի ելլելով։ Զարմանքով երեսս նայեցաւ։ «Վա՜յրենի, ըսաւ, քեզի ի՛նչ 
արդուզարդէ՛ս, նստէ՛ կը խօսինք միեւնոյն ատեն»։ Իմ մտածումովս ատիկա 
տարտամօրէն տարօրինակ կը թուէր ինծի եւ սակայն քանի որ ինք այնպէս 
կ՚ուզէ՜ր … նստեցայ։ Հայելիին առջեւ անցաւ. քօրսաժը հանեց վրայէն, 
մարմնոյն կաթի սպիտակութիւնը, քնքուշ թեւերուն թարմութիւնը ու պրօտէ 
շապիկին ծակտիկներէն պոռթկացող կուրծքին հմայքը կը շողային հայելիին 
մէջ։ Քօրսէի մը մէջ սեղմեց մէջքը ու «կապէիր քիչ մը սա քօրսէս» ըսաւ ինծի։ 
Եւ երբ շուարած ձեռքերով քօրսէին լարը կապած պահուս գաղտագողի 
ակնարկներ կը նետէի հայելիին, տեսայ որ գոհունակ ժպիտ մը կար դէմքին 
վրայ իմ հնազանդ հաճոյակատարութեանս հանդէպ։ Շրջազգեստն մէջքը 
կոճկել տուաւ ետքը ինծի ու այն ատեն. «Պաշտօնդ վերջացաւ, ըսաւ, եւ 
ատոր փոխարէն … յարեց ծոծորակը ցոյց տալով, հրաման կուտամ սըտեղս 
պագնելու»։
Դողալով գրեթէ կատարեցի հրամանը։ «Գո՞հ ես» հարցուց։ - «Այո՛, ըսի, 
շա՜տ…»։ Խնդաց։ «Եթէ զիս առնելու ըլլաս, ըսաւ ամէն օր իրաւունք պիտի 
ունենաս այդ պաչիկը առնելու, հէ՞ … կ՚առնե՞ս զիս, ըսէ՛, աղուոր չե՞մ…»։ - 
«Անշու՜շտ, շա՜տ…» թոթովեցի։ «Ըսէ՛, յարեց թեւերը վիզս անցնելով, ըսէ՛, 
կը խոստանա՞ս, ուրիշը չպի՞տի առնես»։ Չկրցայ պատասխանել քանի մը 
վայրկեան, ահաւոր տրտմութիւն մը գրաւած էր տղու միտքս։ «Է՜, ինծի նայէ 
տեսնեմ, չխօսի՞ս, այո կամ ոչ, կը խոստանա՞ս…»։
Աչքերս վեր առի, աչքերուն մէջ կայծ մը կար զոր չէի կրնար կոր տարրալուծել 
եւ որ սակայն տակնուվրայ ըրաւ, փոթորկեց զիս. կիսամերկ շքեղ մարմինը 
դէպի ինծի հակած էր, հրաշակերտ կիսանդրիի մը պէս, հարցումը ա՛լ 
աւելի շեշտելու համար։ «Այո՛» թոթովեցի ճիգ մը ընելով ինքզինքիս վրայ։ 
«Ապրի՜ս … աղուոր տղա՛ս, շատ պիտի սիրեմ քեզ, պա՛գ զիս, բայց մարդու 
բան չըսես հա՛…»։
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ԽՕՍՔ ԻՄ ՈՐԴՈՒՆ...

Լսիր, որդիս, պատգամ որպէս,
Սիրող քո մօր խօսքը սրտանց,
Այսօրուանից յանձնում եմ քեզ,
Հայոց լեզուն հազարագանձ:

Կտրել է նա հանց աստղալոյս,
Երկինքները ժամանակի,
Շառաչել է խռովայոյզ,
Սլաքի հետ Հայկեան նետի:

Ու Մեսրոպի Սուրբ հանճարով,
Դարձել է գիր ու մագաղաթ,
Դարձել է յոյս, դարձել դրօշ,
Պահել երթը մեր անաղարտ:

Նրանով է մայրս ջահել
Ինձ օրօրոց դրել մի օր,
Հիմա եկել մեզ է հասել
Նրա կարկաչը դարաւոր:

Պահիր նրան բարձր ու վճիտ,
Արարատի Սուրբ ձիւնի պէս,
Պահիր նրան սրտիդ մօտիկ,
Մեր պապերի աճիւնի պէս:

Ու տես որդիս, ուր էլ լինես,
Այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս,
Ե մօրդ անգամ մտքից հանես,  
Քո Մայր լեզուն չմոռանա’ս...

Սիլվա Կապուտիկեան

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

«Մասիս»ի Էջերէն

Երբ տուն դարձայ, զղջացի խոստացած ըլլալուս. 
որովհետեւ, շատ պզտիկուց խոստացուած բան 
մը, ինչ ալ ըլլայ, կատարելու պարտականութիւնը 
ներշնչեր էին ինծի եւ կը խորհէի թէ ի՞նչ պիտի 
ընէի եթէ ծնողքս չուզէին ետքը ինծի առնել 
Զարուհին։ Խոստացեր էի սակայն, լմնցեր էր. 
կրնայի՞ խոստումս ետ առնել։
Անկէ ետքը ա՛լ աւելի պչրոտ ձեւ մը առաւ 
Զարուհին ինծի հանդէպ. կը հրամայէր ինծի 
պարզապէս ապագայ կենակցուհիի իրաւունքով 
եւ ես, վախկոտ ու հեզ տղայ, կը հնազանդէի իրեն 
կուրօրէն։
Տարի մը ետքը զիս գիշերօթիկ վարժարան 
ղրկեցին Իզմիր։ Կը սպասէի որ մեկնած ատենս 
Զարուհին խոստումս յիշեցնէր ինծի. այնպէս 
չըրաւ սակայն. «Կ՚երթաս կոր, հէ՞ … ըսաւ, էհ, 
եկուր պագնուինք աղուորս»։ Եւ կուշտ ու կուռ 
համբուրեց զիս։
Չորս տարի դպրոցը մնացի, հետզհետէ քանի 
չափահաս կ՚ըլլայի՝ աւելի լրջօրէն կը ստիպուէի 
խորհիլ խոստումիս վրայ. եւ որքան լրջօրէն 
նկատի առնէի խնդիրը՝ այնքան ուղեղս կը 
չարչրկէր ան. պէ՞տք էր իրապէս խոստում մը 
նկատել զայն թէ ոչ։ Զարուհիին վարմունքը աչքիս 
առջեւ կը բերէի ամէն անգամ եւ կ՚ըսէի ինքնիրենս 
որ, եթէ իր բոլոր ըրածները անգիտակից տղու 
անմեղ պչրանքներ էին, այդ քնքուշ էակը կրնար 
կեանքի ընկերուհի մը ըլլալ ինծի, բայց հակառակ 
պարագա՜յին - ինչ որ ենթադրել կուտային 
իր անմոռանալի չարաճճի քմծիծաղները - ո՞վ 
կ՚ըսէր թէ մինչեւ հիմա տասը հոգիի հետ ալ նոյն 
կատակերգութիւնը չէր խաղացած։
Մօրս գրած նամակներուս մէջ իր բոլոր ընտանիքին 
հետ Զարուհիին ալ բարեւներ կը դնէի միշտ ու 
մայրս ալ կը փոխադարձէր զանոնք իրեններուն 
մէջ։ Վերջին տարին իր ամուսնութիւնը իմաց 
տուին ինծի եւ երբ դարձայ՝ Զարուհի երկու ամսու 
նոր հարս էր արդէն։
Մեզի անծանօթ մէկու մը հետ ամուսնացուցեր 
էին զայն։ Առաջին անգամ զինքը տեսնելուս, 
գեղեցկութիւնը իր զենիթին հասած՝ այնքան 
գրաւիչ հանգամանք մը տուած էր անոր որ 
պարզապէս համոզուեցայ, թէ գանձ մը կորուսեր 
էի անոր մէջ։
Հիմա, սակայն, երբ կեանքը ապրիլ սկը-սած 
երիտասարդի հեռատեսութիւնս կ՚ըսէր ինծի թէ 
աշխատելու էի գէթ թանկագին ցոլքեր գողնալ 
այդ ադամանդէն որ ատեն մը - երբ արժէքին 
անգիտակ էի դեռ - իմ տրամադրութեանս ներքեւ 
դրուած էր բացարձակապէս։
Եւ սկսայ ամուսնոյն հետ բարեկամութիւն մշակել 
իրենց տունը երթեւեկելու համար։
Հիմա առաջուան Զարուհին չէր ա՛լ. լուրջ հով 
մը, պատկառանք մը կար վրան՝ ինչ որ մէկ 
խօսքով պաշտելի կ՚ընէր կոր զինքը աչքիս, ու 
եթէ երբեք մտքիս մէջէն տարտամօրէն բան 
մը կը յուսայի այս կնիկէն, ապահովաբար մեծ 
զոհողութիւններէ, պաղատանքներէ, անցեալին 
վերյուշումովը արդարացուած խորունկ սիրոյ 
մը արտայայտութենէն եւ երկար սպասումներէ 
ու տառապանքներէ ետքը, արգահատանքով, 
գթալով նետուած ողորմութեան պէս բան մը 
պիտի ըլլար ան, կ՚երազէի ես, ու այդ ամէնը 
յանձն առնել կ՚որոշէի իր կնոջական մէկ փոքրիկ 
շնորհին համար։
Հետզհետէ կ՚ամրապնդուէր սա համոզումս թէ 
զուտ մանկական անմեղ պչրանքն էր առջի 
Զարուհիին ըրածը ու հիմակուան Տիկին Ք…ն 
ճշմարիտ ու կատարեալ կնոջ տիպարն էր, 
պարագային համեմատ միայն խնդացող, խօսող 
եւ ի հարկին լուրջ ու պատկառելի։
Իր ամուսնոյն հետ ծանօթանալէս յետոյ երբ 
առաջին այցելութիւնս գացի տալու իրենց, 

պատահաբար ամուսինը բացակայ գտնուեցաւ 
ու Տիկինը ընդունեց զիս։ Կէս ժամ զիս սպասցնելէ 
յետոյ հիւրանոցին մէջ, բաց մանիշակագոյն robe 
de chambre-ի մէջ, կէս negligee վիճակով մը եկաւ 
ներս ու դիմացս նստեցաւ։
-Կը ներէք որ, ըսաւ, առաջին այցելութեան մը 
մէջ պէտք եղած պաշտօնական արդուզարդով 
չեմ ընդունիր ձեզ. բայց կարելի եղածին չափ 
շուտ գալու հապճեպս նկատի առնելով՝ ատիկա 
ներելի կը դառնայ, մանաւանդ մեզի պէս հին 
բարեկամներու միջեւ։
-Անշուշտ, Տիկին, պատասխանեցի, մանաւանդ 
որ Նախախնամութիւնը ինք ստանձներ է արդէն 
ձեր արդուզարդին հոգը։
-Օհօ՜, կը տեսնեմ որ առջի շիկնոտ Գասպարը 
չե՛ս ալ։
-Կ՚աղաչեմ, Տիկին, ըսի, յօնքերս պռստելով այդ 
չափազանց մտերմական խօսուածքին վրայ, 
ներողամիտ եղէք՝ եթէ անհաճոյ վարմունքի մը 
մէջ գտնուեցայ։
-Ո՜հ ո՛չ, այդ որքա՜ն ձեւակերպութիւն 
ընդհակառակը. սանկ քովս չգա՞ս. մոռցա՞ր առջի 
Զարուհին, աչքերուս մէջ չնայի՞ս …
Գլուխս վեր առի. իրաւ մոռցեր էի ես առջի 
Զարուհին. նայուածքս իրենին պատահեցաւ. 
բազմոցին մէջ, յուլօրէն, կէս մը ընկողմանած 
տարփոտ նայուածքով մը կը ժպտէր ինծի իր հին 
չարաճճի քմծիծաղովը՝ որուն մէջէն մոռցուած 
հին աղջիկը - հիմա իր կնոջ դերին մէջ ա՛լ աւելի 
պժգալի - երեւցաւ յանկարծ աչքիս ու փախայ, 
ամչկոտ, անփորձ տղու մը պէս փախայ։
Մէկ նայուածք մը՝ հիւսած բոլոր երազներս 
փճացուցեր էր։
Երջանիկ եմ հիմա որ ինձմէ տղու միամիտ 
խոստում մը խլելէ յետոյ, ինծի սպասելու 
համբերութիւնը չունեցաւ այդ կինը, եթէ ոչ՝ 
կեանքս անդառնալիօրէն թունաւորուած պիտի 
ըլլար հիմա։
Այս դէպքէն ետքը, քանի անգամ փոքրիկ 
նախատինքներ ըրաւ ինծի ընկերութեանց մէջ, 
բայց լռութեամբ պատասխանեցի։
Խեղճ ամուսնոյն կ՚արգահատիմ, լոկ 
անձնասիրական նկատումներով իրեն հետ 
սկսած բարեկամութիւնս. այդ արգահատանքով 
հետզհետէ ամրապնդուած է հիմա եւ ծնունդ 
տուած է մէջս իրեն օգտակար ըլլալու բաղձանքի 
մը որ սակայն - աւա՜ղ - անօգուտ է պարզապէս։

***

Եւ երբ բարեկամս մինակ ձգեց գնաց զիս, 
պարտէզին մթութեան մէջ, լապտերին 
երերտկացող աղօտ լոյսովը, խորհեցայ ինքնիրենս 
թէ կնոջ աչքը մեզ այրերուս համար հայելի մըն է՝ 
որուն վրայ կը յաջողին իշխել անոնք շատ անգամ, 
զմեզ իրենց ուզածին պէս ցոյց տալու համար 
ինքզինքնուս։

ՓԱՅԼԱԿ
  «Ժամանակ»/Պոլիս
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Երեւանի Մէջ Պիտի Ցրտէ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Հանրապետութեան տարածքի՝ 9-10 Սեպտեմբերի 
շրջաններու զգալի մասը, 11-12-ն առանձին 
շրջաններու  մէջ կը սպասուի անձրեւ եւ փոթորիկ, 
Լոռիի, Տաւուշի, Սիւնիքի եւ Արցախի մէջ ՝ մշուշ:
Օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար պիտի 
նուազի 8-10 աստիճանով։
Երեւան քաղաքը՝ 9-10 Սեպտեմբերին կը սպասուի 
անձրեւ եւ փոթորիկ, փոթորիկի ժամանակ 
հնարաւոր է քամիի ուժգնացում։
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Լրատուութեան Գործընկեր

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԻՒՆԻՖԻԼԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԸ

Ուրբաթ, 6 Սեպտեմբեր 2019-
ին, Վեհափառ Հայրապետը 
ընդունեց այցելութիւնը ԻՒՆԻ-
ՖԻԼԻ՝ Միացեալ Ազգերու 
Կազմակերպութեան հարաւային 
Լիբանանի խաղաղարար 
ոյժերու հրամանատար զօր. 
Փիշիոթայի, ընկերակցութեամբ 
զանազան բաժանմունքներու 
պատասխանատու իր երկու 
օգնականներուն։
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ 
անդրադարձ կատարելու հարա-
ւային Լիբանանի մէջ խաղա-
ղութիւնը պահպանելու կոչուած 
Միացեալ Ազգերու ոյժերու 
առաքելութեան: Յայտնենք, 
որ յիշեալ առաքելութեան մաս 
կը կազմեն նաեւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան ազգային 

բանակէն 30 զինուորներ: Հրա-
մանատարը բարձր յարգանքով 
խօսեցաւ հայ զինուորներու 
ցուցաբերած կարգապահու-
թեան եւ իրենց առաքելութեան 
նկատմամբ ունեցած նուիրումին 
մասին: Հանդիպումի ընթացքին 
նաեւ հրամանատարը Վեհափառ 
Հայրապետին տեսակէտը ուզեց 
ունենալ հարաւային Լիբանանի 
մէջ քրիստոնեայ-իսլամ երկ-
խօսութեան հանդիպում մը 
կազմակերպելու մասին, ներ-
կայութեամբ հոգեւոր պետերու:
Վեհափառ Հայրապետը քաջա-
լերեց բոլոր տեսակի նախա-
ձեռնութիւնները, որոնք կը 
նպաստեն քրիստոնեայ-իսլամ 
համակեցութեան առաւել 
ամրապնդման:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
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Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Նախկին Սաներուն եւ Բարեկամներուն

Օգտուելով արհեստագիտութեան պարգեւած բարիքներէն, ստեղծած 
ենք ֆէյսպուքի խումբ մը՝

Vahan Tekeyan School’s Alumni and Friends
Ընկերային համացանցի այս խումբին նպատակն է ի մի բերել աշխար-
հասփիւռ բոլոր թէքէեանցիները:
Առ այս, կոչ կ՛ուղղենք առնչուած բոլոր մեր սիրելիներուն անյապաղ 
անդամակցիլ նշեալ խումբին, իրար հետ բաժնեկցելու նկարներ, 
դրուաքներ, եւ լաւ յիշատակներ:

Աշխարհասփիւռ Թէքէեանցիներու Համախմբում


