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Հակառակ պատասխանատուներու 
կողմէ ամէն տեսակի սփոփիչ յայտա-
րարութիւններու, իրականութիւնը կը 
մնայ այն, որ լուրջ մտահոգութիւն կայ 
տնտեսական վերահաս անկումի եւ 
դրամանշային տագնապի: 
Ժողովուրդը կը խօսի պետութեան 
մօտալուտ սնանկութեան, լիբանանեան 
թղթոսկիի արժեզրկման, եւ տնտեսական անսանձելի անկումի մը 
մասին: Որքան ալ խօսուածը գիտականօրէն տրամաթիք չըլլայ, 
սակայն երկրին մէջ կայ այնպիսի մթնոլորտ մը, ուր Կեդրոնական 
դրամատան պարտադրած դրամի փոխանակման եւ փոխանցումներու 
սահմանափակումը, հակառակ անկումը սանձելու ամենագործնական 
միջոցը հանդիսանալուն,  մեծ շփոթ եւ վախ ստեղծած է քաղաքացիին 
մօտ, որ եթէ իր դրամները ուզէ դրամատան  թէ տանը մէջ պահել, պիտի 
ապրի մտահոգ, իսկ զայն ամբողջութեամբ եւ տոլարային դրամանիշով 
դրամատունէն դուրս բերելն ալ արդէն ուրիշ տեսակ տաղտուկ է, որմէ 
սկսած է տառապիլ քաղաքացին ամէն օր, մինչ ինչպէս միշտ կարգ 
մը լումայափոխներ ու պատեհապաշտ առեւտրականներ կ՛օգտուին 
ստեղծուած խուճապէն առանց հաշուի առնելու ընդհանրական շահը:    
Միւս կողմէ հակառակ այն իրողութեան, որ պետութեան ֆինանսական 
վիճակը բնաւ ալ նախանձելի չէ երբ տարեկան պիւտճէի բացը 3 միլիառ 
ամ. տոլար էր 2017ին եւ 4.5 միլիառ ամ. տոլար 2018ին, Լիբանանի 
հանրային պարտքը արդէն 84 միլիառ ամ. տոլար է, որուն վրայ պիտի գայ 
աւելնալու 5 միլիառ տոլարի տոկոսը, մինչ պետութեան ամբողջ մուտքը 
12 միլիառ ամ տոլար է տարեկան, այս բոլորով հանդերձ պետական 
ամբողջական սնանկացումը միջակ ժամանակամիջոցի վրայ երկարած 
կրնայ չպատահիլ, որուն հիմնական պատճառը լիբանանի պարտքին 
տեսակն է, եւ երկրին հիմնական խաղցողներու յարաբերութեան բարդ 
իրավիճակը: 
Այս ուղղութեամբ առաջին հերթին նշենք, որ Լիբանանի Կեդրոնական 
դրամատունն ու առեւտրական դրամատուները իրենք են, որ շալկած 
են  ու ֆինանսաւորողն են երկրի պարտքին 85 տոկոսին եւ մինչեւ 
այն ատեն, որ անոնց մեծամասնութեան սեփականատէրերը երկրին 
պատասխանատու դասին պատկանող անձիք են, անոնք պիտի 
շարունակեն իրենց գումարները ի պահ դնել կեդրոնական դրամատան 
մօտ օգտուելով բարձր տոկոսներէ ոտքի մնալով իրենք եւ իշխանութեան 
մէջ եղող իրենց ընկերները, մինչ Կեդրոնական Դրամատունը պիտի 
շարունակէ այդ գումարներով միջամտել շուկային մէջ կայուն պահելու 
լիբանանեան թղթոսկին:
Երկրորդ, տնտեսական անմիջական անկում մը գործին չի գար նաեւ 
քաղաքական գործիչներուն, որովհետեւ նման պարագային լիբանանցի 
քաղաքացին աւելի եւս պիտի իյնայ աղքատութեան գիրկը ու լուծումներ 
փնտռել փորձէ այդ միեւնոյն գործիչներուն մօտ, որոնց ժողովրդական 
վարկը կրնայ նուազիլ եւ ազդէ իրենց ընտրական հաշիւներուն վրայ: 
Երրորդ, Լիբանանի մէջ պետական պաշտօններով կը սնանին շուրջ 
400000 ընտանիք, այսինքն՝ լիբանանի բնակցութեան գրեթէ կէսը: Անոնց 
եկամուտներուն անկումը լուրջ գլխացաւանք կրնայ ըլլալ այսպէս կոչուած 
պատասխանատուներուն, որոնք պետական հաստատութիւնները 
լեցուցած են իրենց համագիւղացիներով ու «հաւատարիմ» մարդոցմով 
«հաճախորդայնութեան» (clientelism) վատ սկզբունքով: 

Խմբագրական

Լիբանան Պիտի Կարենա՞յ Տոկալ
Մինչ Երկրի Տնտեսութիւնը Անդունդի Եզրին Է, 

Անոր Պատասխանատուները Տակաւին Կը Խօսին 
«Տագնապի Տնօրինումի» (Crisis Management) 

Մասին Փոխանակ Հաշուետուութեան Կանչելու  
Այն Բոլորը Եւ Կասեցնելու Այն Ամէն Ինչը, Որ 

Իրավիճակը Այստեղ Հասցուցին

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները` Ռուսիոյ ներկայացուցիչ 
Իկոր Փոփով, Ֆրանսայի ներկայացուցիչ Սթեֆան Վիսքոնթի եւ Միացեալ 
Նահանգներու ներկայացուցիչ Էնտրիւ Շոֆըր, յառաջիկային պիտի այցելեն 
Հայաստան եւ Ազրպէյճան: Այս մասին անոնք հաղորդեցին 25 սեպտեմբե-
րին` իրենց հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ:
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խմբակի համանախագահները ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովի 
74-րդ նիստի ծիրին մէջ միացեալ եւ անհատական հանդիպումներ ունեցած 
են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի եւ 
Ազրպէյճանի արտաքին գործոց նախարար Էլմար Մամետեարովի հետ:
Հանդիպումներուն ընթացքին համանախագահներուն միացած է նաեւ 
ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ Քասփրչիք:
Համանախագահները նաեւ հանդիպած են ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար 
Թոմաս Կրեմինկըրի, ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Սլովաքիոյ արտաքին 
գործոց նախարար Միրոսլաւ Լայչաքի եւ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշ-
տօնատարներու հետ:

Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աուն երէկ վերադարձաւ Պէյրութ երկրին 
պատուիրակութիւնը ՄԱԿի 74րդ Ընդհանուր Ժողովին առաջնորդելէ ետք, 
որ վերջերս տեղի ունեցաւ Նիւ Եորքի մէջ: 
«Պիտի չարտօնեմ, որ երկիրը իյնայ» ըսաւ ան խօսելով լրատուական 
միջոցներուն: 
Նիւ Եորքի մէջ պետութիւններու զօրակցութիւնը զգացի ըսաւ ան, վերա-
կենդանացնելու երկրին տնտեսութիւնը: Ան վստահեցուց, որ 2020ի 
պետական պիւտճէն ահագին խնդիրներ պիտի լուծէ: 
Այն հարցումին, որ տագնապին պատասխանատուն, ո՞վ է, Աուն լրագրողին 
թելադրեց հարցումը ուղղել տնտեսական պատասխանատուներու ինչպէս 
ֆինանսի նախարարն ու Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան կառավա-
րիչը: 
Նախագահ Աուն շեշտեց, որ իր Նիւ Եորք կեցութեան ընթացքին ինք 
լաւատեղեակ չէր, որ Լիբանանի գետնի վրայ տնտեսական ինչ զարգացում-
ներ կան: 
Ան իր գոհունակութիւնը յայտնեց ՄԱԿի Ընդհանուր Ժողովին Լիբանանի 
մասնակցութեան հարցով, որ առիթ էր տեսակցելու զանազան երկիրներու 
ղեկավարներուն հետ ըսաւ ան: 

ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի Համանախագահները 
Յառաջիկային Պիտի Այցելեն Հայաստան Եւ 

Ազրպէյճան

Աուն Կը Վերադառնայ Նիւ Եորքէն «Պիտի 
Չարտօնեմ Որ Երկիրը Իյնայ» 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ճիւանշիր

Ճիւանշիր (սեպտեմբերի 28, 
616 - 670), Գարդմանքի տէր 
եւ Աղուանքի իշխան 637 էն։ 
Միհրանեաններու իշխանական 
տոհմէն, Վարազ Գրիգորի որդին։
Ժառանգաբար սեփականութեան 
իրաւունք  ունեցած է Գարդմանք 
գավառի նկատմամբ, եղած է 
Ուտիք եւ Արցախ նահանգներու 
գահերէց իշխան եւ սպարապետ։ 
Անոր ենթարկուած է նաեւ անդր-
կուրեան Կամբեճան գաւառը։ 
Գործունէութեան սկզբը եռան-
դուն պայքար  մղած է  պարս-
կական տիրապետութեան 
դէմ։ Յետագային վարած է 
ճկուն քաղաքականութիւն 
եւ երկրամասը զերծ պահած 
է նուաճումներէ։ Միեւնոյն 
ժամանակ Ճիւանշիրը սերտ 
կապ պահած է  Հայաստանի 
կեդրոնական իշխանութեան 
հետ։ Երկրամասի անկախու-
թիւնը պահպանելու նպա-
տակով ամրապնդած է Հայ 
Առաքելական եկեղեցուոյ դիր-
քը, զայն զերծ պահելով քաղկե-
դոնականութեան եւ իսլամական 
ոտնձգութիւններէն։
Ճիւանշիրի օրօք Արցախի եւ 
Ուտիքի մէջ վերելք ապրած 
մշակոյթը։ Ճիւանշիրի պատուե-
րով է, որ  Մովսէս Կաղան-
կատուացին գրած է իր պատ-
մական երկը։ Ճիւանշիրը դաւադ-
րաբար սպանուած է Պարտա-
ւի իր դղեակի պարտէզին մէջ 
հաւանաբար Միհրանեաններէն 
տուժած Առանշահիկներին ձեռ-
քով։
Ճիւանշիրի մահուան առիթով 
Դաւթակ Քերթողը գրած է 
«Ողբք ի մահն Ճեւանշերի՝ մեծի 
իշխանին» դամբանականը, որ 
միջնադարեան հայ քնարեր-
գութեան գլուխ-գործոցներէն է։

Իտալիոյ Ծերակոյտը 
Վաւերացուց Հայաստան 

– ԵՄ Համապարփակ 
Եւ Ընդլայնուած 

Գործընկերութեան 
Համաձայնագիրը
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ՔԱՀԼ-ի
Հայ Տարեցներու Տան

Տիկնանց Օժանդակ Յանձնախումբ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
5 եւ 6  Դեկտեմբեր 2019

Միջազգային  Èուրեր

Իտալիոյ Ծերակոյտը 242 թեր եւ 2 
ձեռնպահ ձայներով վաւերացուց 
Հայաստան-Եւրոպական Միութիւն 
Համապարփակ եւ ընդլայնուած գոր-
ծընկերութեան համաձայնագիրը:
Այս լուրը հաղորդած է Իտալիոյ 
մէջ Հայաստանի դեսպանատունը: 
«Յոյսով ենք, որ շուտով անիկա 
պիտի վաւերացուի նաեւ Իտալիոյ 
խորհրդարանին կողմէ», նշուած է 
յայտարարութեան մէջ:

Խմբագրական

Լիբանան Պիտի Կարենա՞յ Տոկալ
Մինչ Երկրի Տնտեսութիւնը Անդունդի Եզրին 

Է, Անոր Պատասխանատուները Տակաւին 
Կը Խօսին «Տագնապի Տնօրինումի» 

(Crisis Management) Մասին Փոխանակ 
Հաշուետուութեան Կանչելու  Այն Բոլորը Եւ 
Կասեցնելու Այն Ամէն Ինչը, Որ Իրավիճակը 

Այստեղ Հասցուցին
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Հիմնուելով այս բոլորին վրայ եթէ ամէն բան ձեւով մը հակակշիռի 
տակ է, ապա ուրկէ՞ յանկարծ պայթեցաւ այսօրուայ տագնապը: Ի՞նչը 
փոխուեցաւ անցեալ տարուընէ այսօր:
 Փոխուած բաներէն մէկը այն է, որ Կեդրոնական դրամատունն 
ու առեւտրական դրամատուները օտար դրամանիշի վրայ իրենց 
տուած տոկոսի արժէքը վերջին տարուան ընթացքին բարձրացուցին, 
ժողովուրդին ձեռքէն փորձել հաւաքելով օտար դրամանիշը, պատրաստ 
գտնուելու համար ոեւէ անկումի պարագային միջամտելու իրենց 
պահեստային գումարներով: Այս բանը դրամատէր անհատներու  
առեւտրական ներդրումը անշուշտ կասեցուց, դրամատուներու մէջ 
պահ դրուած գումարներուն հաշւոյն, ուր մարդիկ նախընտրեցին իրենց 
դրամագլուխը դրամատան պահ տալ քան շուկայի վրայ աշխատցնել, 
բան մը որ երկրին տնտեսական անիւը աւելի եւս դանդաղեցուց: 
Այս բոլորին զուգահեռ, մեր երկրին «փայլուն» պատասխանատուները, 
անցեալ տարի յաւելեալ տուրքերով բեռնաւորեցին քաղաքացին: Այս 
բանը պատճառ հանդիսացաւ սպառողական ապրանքներու արժէ-
քային ուռուցումին (inflation), որ 2018ին հասաւ 7 տոկոսի բաղդատած 
նախորդ տարիներու 3 տոկոսին հետ: Գիներու այս աճը աւելի եւս 
ճնշեց տնտեսական վիճակը, երկիրը մտցնելով իրավիճակի մը մէջ, 
ուր չկայ տնտեսական աճ, փոխարէնը կայ գիներու աճ, ինչպէս նաեւ 
դրամի պակաս առեւտրական գործերու մէջ ներդրելու համար, մինչ 
դրամատուներն ալ նուազեցուցին անհատական ձեռնարկութիւններու  
վարկեր տալու դրամային քանակը: Այս բոլորին վրայ եկաւ աւել-
նալու այն բանը, որ կը կոչուի ամերիկեան ճնշում լիբանանեան 
դրամատուներուն վրայ քաղաքական զանազան պատճառներով:
Այս բոլորին ի տես ի՞նչ պէտք է ընել: Ժամանակն է արդէն փոխանակ 
տագնապը տնօրինելու տեսութիւններով զբաղելու գործնականօրէն 
լծուիլ բարեփոխումներու կիրառումի մը, վերջ տալու համար պետական 
այն ահռելի մսխումին, որ մնայուն (chronic) հիւանդութիւն չէ այլեւս, 
այլ յոռի մշակոյթ, որմէ եթէ շուտով չձերբազատուի պետութիւնը ապա 
անկումը պիտի դառնայ անխուսափելի: 
Իսկ ո՞վ պիտի պարտադրէ այս: 
Շատեր վստահած են ՍԵՏՐի խիստ եւ անխուսափելի պայմաններուն, 
որուն ի վերջոյ պիտի ենթարկուի իշխող դասակարգը: Սակայն ո՞ւր է 
քաղաքացին: Ե՞րբ պիտի խօսի ան վերջ ըսելու այս խեղկատակութեան, 
որ դէպի անդունդ կ՛առաջնորդէ բոլորը անխտիր, որովհետեւ 
տնտեսական անկումը, որ պատահի, անձագիրերու մէջ նշուած 
համայնքային ու յարանուանական պատկանելիութեան պիտի չնայի, 
այլ՝ բոլորը միատեղ պիտի ճզմէ իր ահռելի բեռին տակ:
Բոլորս պատասխանատու ենք: Ժամանակն է սթափելու ու անցնելու 
գործի: 
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ԵԱՀԿ-ի Մինսքի Խմբակի 
Համանախագահները 
Յառաջիկային Պիտի 

Այցելեն Հայաստան Եւ 
Ազրպէյճան

Հաղորդագրութեան մէջ կը նշուի, որ 
համանախագահները երկու երկիր-
ներու արտաքին գործոց նախա-
րարներուն տեղեկացուցած են 
յունիսին Ուաշինկթընի մէջ ունեցած 
միացեալ հանդիպումէն ետք իրենց 
գործունէութեան մասին, ներառեալ 
վերջերս Փարիզի մէջ եւ Ժընեւի մէջ 
ունեցած խորհրդակցութիւնները 
Լեռնային Ղարաբաղի տագնապին 
վերաբերեալ:
Համանախագահները նշած են 
ամրան ընթացքին բռնարարքներու 
նուազեցման ուղղուած կողմերու 
ջանքերուն դրական արդիւնքները` 
խոր ափսոսանք յայտնելով վերջին 
դժբախտ պատահարին առնչու-
թեամբ: Համանախագահներն ու 
նախարարները քննարկած են 
լարուածութեան թուլացման ուղ-
ղուած լրացուցիչ միջոցներու 
կիրարկման կարելիութիւնը եւ 
առարկայական քննարկումներու 
համար նպաստաւոր մթնոլորտի 
պահպանման անհրաժեշտութիւնը:
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Մելքոն Կիւրճեան (Հրանդ). Ծննդեան 160-Ամեակը

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Այս տարին յոբելեանական 
է նահատակ գրող Մելքոն 
Կիւրճեանի համար. կը լրա-

նայ անոր ծննդեան 160-ամեակը: 
Հայ գրականութեան եւ մամուլի 
մէջ իր ներդրումը կատարած այս 
մտաւորականը հարուստ կեն-
սագրութիւն մը ունեցած է. ան 
տարիքով աւագն էր նահատակ 
գրողներուն:
Ծնած է Բալուի Հաւաւ գիւղը: 
Նախնական կրթութիւնը ստա-
ցած ծննդավայրին մէջ. 1870 թուա-
կանին, տասնմէկ տարեկանին, 
հայրենակիցներու ուղեկցութեամբ 
տարուած է Պոլիս, ուր յաճախած է 
Սկիւտարի ճեմարանը, ապա Սուրբ 
Խաչ վարժարանը:
Կիւրճեան 1878 թուականին 
մտած է ուսուցչական ասպարէզ 
եւ պաշտօնավարած բազմաթիւ 
վարժարաններու մէջ: 1890-1896 
թուականներուն եղած է Կեդրոնական վարժարանի հայոց լեզուի ու 
գրականութեան դասատու, աշակերտներուն գաղտնի դասաւանդելով նաեւ 
հայ ժողովուրդի պատմութիւն։ Միեւնոյն ատեն «Հրանդ» ծածկանունով 
կը սկսի աշխատակցիլ պոլսահայ թերթերուն եւ գաւառի կեանքն ու 
ցաւերը արտացոլել գրականութեան մէջ, սակայն որպէս գրող յայտնի կը 
դառնայ, երբ 1888 թուականին Արփիար Արփիարեանի առաջարկով կը 
գրէ իր «Պանդուխտի կեանքէն» գրական ակնարկները, որոնք մաս-մաս 
կը տպագրուին «Մասիս» շաբաթաթերթին մէջ։ Այդ տարիներուն Մելքոն 
Կիւրճեան կ՚աշխատակցի նաեւ «Արեւելք» եւ «Հայրենիք» թերթերուն։
1893 թուականին կը նշանուի համագիւղացի, Օտեան գերդաստանէն 
Գրիգոր Օտեանի եղբօր աղջկան հետ: Հազիւ ութ օրուան նշանուած էր, երբ 
ցուցմունքի մը վրայ կը ձերբակալուի եւ ամիս մը բանտը կը մնայ:
1896 թուականին, լսելով, որ կառավարութեան կողմէ կը փնտռուի, նախ 
Գարթալ, անկէ Մեծ կղզի կ՚ապաստանի, հետքը կորսնցնելու համար: Քանի 
մը օրեր թափառելէ յետոյ, Գատըգիւղէն, ծպտուած, Բերա կ՚անցնի, ուր ամիս 
մը պահուած կը մնայ իտալացի ընտանիքի մը քովը: Շնորհիւ ընկերներու 
ջանքերուն՝ կը յաջողի Վառնա, Պուլկարիա, փախչիլ: Հոն կը հիմնէ վարժարան 
մը՝ գաղթական հայ մանուկներուն համար, որ Արծրունեան դպրոցն էր: Երկու 
տարի ետք կը վերադառնայ Պոլիս, ուր անմիջապէս կը ձերբակալուի եւ վեց 
ամիս բանտարկուելէ ետք կ՚աքսորուի Գասթամոնու, Սեւ ծովուն շրջանը: Մօտ 
տասը տարի աքսորի մէջ ապրելէ ետք, 1908 թուականի սահմանադրութենէն 
ետք, կը վերադառնայ Պոլիս, ուր դարձեալ կը մտնէ ուսուցչական ասպարէզ:
Կիւրճեան Գասթամոնուի աքսորավայրին մէջ գրած է «Ճահճախուտքի մէջ. 
երկու առանցքի վրայ» վէպը, որ անստորագիր սկսած է տպագրել Պոլսոյ 
«Սուրհանդակ» թերթին մէջ, սակայն, հազիւ լոյս տեսած, գրաքննութիւնը 
գիտցած է հեղինակին ով ըլլալը եւ արգիլած, բռնագրաւած է 350 էջնոց վէպը 
եւ փճացուցած է զայն:
Աքսորավայրէն Մելքոն Կիւրճեան «Թղթակից ի Պոնտոս» ծածկանունով 
յօդւածներ տպագրած է «Բիւզանդիոն» թերթին մէջ։ Պոլսահայ թերթերէն 
զատ Կիւրճեան թղթակցած է նաեւ Թիֆլիզի «Մշակ»ին եւ Զմիւռնիոյ «Հայ 
Գրականութիւն» հանդէսին։
Պոլսահայ մամուլի պատմութիւնը ուսումնասիրելով, գտանք Մելքոն Կիւր-
ճեանի՝ Հրանդի բոլոր գրչանունները: Ահաւասիկ գրչանուններ, որոնք 
մամուլին մէջ գործածած է գրող-ուսուցիչը.
1859-1915 թուականներուն գրողին գրութիւնները մամուլին մէջ ցրուած 
են Աւօ, Արնոլտ, Թղթակից «Բիւզանդիոնի», Թղթակից Պոնտոսի, Հրանդ, 
Մ.Կ, Մ.Ս.Կ., Շահէն, Շաւասպ, Պոնտացի, Վարդգէս, Ուղեւոր անուններով:
1910-ին իբրեւ պատուիրակ կը գործուղուի Էջմիածին, կը մասնակցի 
կաթողիկոսական ընտրութիւններուն: Այդ մասին անոր տպաւորութիւնները, 
երկար յօդուածաշարքով, կը կարդանք «Արեւելք» պարբերականին մէջ, 
որուն մնայուն աշխատակիցն էր, եւ ուր նաեւ ազգային կեանքէ քրոնիկներ 
կը գրէր, իբրեւ ազգային երեսփոխան ի վիճակի ըլլալով հետեւելու բոլոր 
անցուդարձերուն:
Ուսուցիչ գրողին կեանքը կ՚աւարտի իբրեւ նահատակ՝ 1915-ին:
Գլխաւոր երկերն են՝ «Նամակներ պանդուխտի կեանքէն», որ անջատ գիրքով 
լոյս տեսած է 1931 թուականին, Փարիզ։ Առանձին գիրքով հրատարակուած 
միւս աշխատութիւններն են «Գրաբար լեզու» (դասագիրք, Պոլիս, 1913) եւ 

«Մեսրոպ եւ Սահակ» (1913)։ Հեղինակած է նաեւ «Պատիժը» (1892), «Կեանքի 
մը քայքայումը» (1893), «Երկու վերմակի տակ» (1895), «Խանին վերի 
յարկը» (1909), «Առանց փիլոնի քահանան» (1913) եւ այլ պատմուածքներ: 
Ֆրանսերէնէ հայերէնի թարգմանած է Օկիւստ Ռընանի «Յիսուսի կեանքը» 
գործը:
Իրապաշտական դպրոցին մաս կազմած գրողին գործերէն մանաւանդ 
պանդուխի օրագրութիւնները ժամանակին կը ցնցեն պոլսահայերը: 
Հազարաւոր պանտուխտներ, որոնց մէջ մեծ թիւ կը կազմէին Հրանդի 
հայրենակիցները՝ բալուցի որմանդիրները, իրենց համար յուզմունքի 
տողեր կը գտնէին անոնց մէջ: Այսօր ալ պանդուխտի կեանքէն գրուած այդ 
պատմուածքները կ՚ընթերցուին մեծ հետաքրքրութեամբ:
 
Ֆարհատ.- Սրբազանին ժպիտը
Նուրբ էր հասակաւ, նիհար ու քաշուած. տժգոյն ճակտին վրայ դէմ առ դէմ 
աղեղնաձեւ կ՚երկարէին երկու բարակ յօնքեր. տարիքն հազիւ 16, դուրսէն 
գրեթէ նոր եկած։ Հայերէն բաւական լաւ կը խօսէր, գիրք ու թերթ տեսած 
էր, եւ հասկցող այնչափ, որչափ կը ներէին իր տարիքն ու դուրսեցի ըլլալը։ 
Տէրտէրի դպրոց գացած էր, բառեր գիտէր, մանր ու մժուր գաղափարներ 
ունէր։ Խոնարհ դէմքի եւ կամ առերեւոյթ հանդարտութեան ներքեւ կը 
տածէր բուռն զգացում մը, դպրոցի սէր, որ զինքը խլած էր մայրենի գրկէ եւ 
յօտարութիւն նետած։
Բայց եկած էր ի Կ.Պոլիս՝ Էջմիածին ուղեւորելու համար. -Ճեմարանի անունը 
զինքը հրապուրած էր. ուստի հո՛ն եւ ոչ այլուր։ Երկու ամիս խոշոր անուններ 
կ՚ուսանի այստեղ, եւ կ՚որոշէ Էջմիածնի ծանօթներուն դիմում ընել. այլեւս 
գիտէր Ս. Երրորդութիւն, Ս. Լուսաւորիչ, Ս. Թագաւոր, Գումգաբուի Ս. 
Աստուածածին, եւ կը սկսի փորձերու։ Տեսնենք ի՞նչ պահեր էր Ճակատագիրն 
այդ գաւառացի ուսանողին։

Ա.
Կիւրակէ մը, ժամէն ու ժամաւորէն ետքը, Սրբազանին սենեակը կը մտնէ դող-
դը-ղալով։ Ի՜նչ անուշիկ յուսով ոտք կը դնէր սեմին վրայ. Էջմիածնի ճամբան 
ա՛լ հարթւած էր, թղթերու վրայ տեսած Կաթուղիկէն իր երեւակայութեանը 
առջեւ կը մարմնանար կարծես։ Ս. աջը կը համբուրէ. ժպտուն էր Սրբազանը, 
եւ այս երեւոյթն իրեն բարեգուշակ թուեցաւ։
Համառօտ տեղեկութիւն կու տայ իր անձին ու փափաքներու մասին. կը 
յայտնէ որ ասիական խորերէն եկած է, կեանքի ծրագիր պատրաստած է իրեն 
եւ միակ փափաք մը ունի, - Էջմիածնի Ճեմարանը ղրկուի իբրեւ ուսանող։ 
Սրբազանն իր ձանձրալի ժպիտներովն, որ փակած կը մնային իր երեսի 
հաստ կաշիներուն վրայ, քանի մը ցուրտ պատասխաններ կու տայ, մերթ 
ընդ մերթ քահ քահ փրցնելով այն յանդուգն գաղափարներու եւ անզուսպ 
տենչանքներուն, զորս կրցած էր ունենալ այդ դրսեցի պատանին, աղտոտ 
հագուած եւ չոր ոսկորներով։ Կէս ժամ անցած էր արդէն. յամառ եւ անամօթ 
ժպիտներուն հետ՝ Սրբազանին ցուրտ ցուրտ բառերն ա՛լ կը ծանրանային 
իր վրայ հեղձուցիկ օդին պէս, ուստի աչքերն ալ դրան կողմը կը դառնային 
ստէպ։ Ելաւ մեկնելու անյոյս, տխրութիւնն իր ճակտին վրայ ուրուատիպ 
կը նստէր. Սրբազանին երեսը դարձեալ ժպիտ։ Երկու սպանութիւն կրեց. 
- անյուսութիւն եւ ժպիտներու դառնութիւն։ Այդ օրէն սկսեալ կը փախչէր 
Ֆարհատ ժպիտներէն այնպէս, ինչպէս յիմարները կը փախչին իրենց պետէն 
մինչ ճոկանն երերցնելով յանկարծ կ՚երեւի արգելոցին ստուերախառն 
մթութեան մէջ։
Ֆարհատի ծրագիրը բաւական ընդարձակ էր։ Կը հանէ գրպանէն տետրակ 
մը, կը կարդայ խոշո՜ր անունները, զորս նշանակած էր կապարով, միանգամ 
յօնքերը կը պռստէ, եւ թեթեւ վարանումէ մը ետքը, պատռելով տետրակէն այն 
թուղթը՝ բզիկ բզիկ կ՚ընէ ու կը նետէ հովին առջեւ։ Սրբազանին ժպիտները, 
ձառադէմ ուրուականներու պէս, ցնցաց էին զինքը եւ համոզած ալ ի սպա՜ռ 
չդիմել սուրբերու։- «Ատոնք մեր վրայ կը խնդան»… գիշերը քանիցս իր 
շրթանցը վրայ մրմռացեր էին այդ բառերը, զորս լսողներէն ոչ ոք հետաքրքիր 
եղած էր հասկնալու։ «Երազ է», կ՚ըսէին, ու կ՚անցնէին։ Երա՜զ…

Բ.
Երրորդ կիւրակէն Գատըգիւղ կ՚անցնի։ Իր ցաւագին տպաւորութիւնք 
բաւական թեթեւցած էին, զի առջի փորձին վրայ բաւական օրեր անցեր էին. 
օդն ու ծովն ալ գեղածիծաղ էին։ Ս. Թագաւոր եկեղեցիէն տակաւին ելած 
չէր ժամուորը. խաչ հանելով բազմութեան մէջ կը մտնէ. քանի մը վայրկեան 
ինքզինքը կը մոռնայ պատկերներու եւ խաչերու առջեւ։ Իր մոմն ալ կը տնկէ 
Ս. Թագաւորի առջեւ։ Թեթեւ մուխն ու սեպացեալ բոյրը, առանց ասդին անդին 
երերալու, ուղղակի ի վեր կը բարձրանային միանձնուհւոյ մը խնդրուածքին 
պէս։ Յաջողութեան նշան էր այս։
Ասոնք ալ կ՚աւարտին. «երթայք ի խաղաղութիւն»ի հետ Ֆարհատ դուրս 
կ՚ելնէ եւ պիտի գնար։ Ո՞ւր.- Ոչ աղայի, ոչ սրբազանի եւ ոչ քահանայի։ 
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քական խումբին նպատակը 
նախկին իշխանութեան դէմ պայ-
քարիլն է։ Եթէ այո, ապա այս 
պայքարը դէպի ո՞ւր կրնայ տանիլ 
Հայաստանը։ 
- Ոչ: Փաշինեանը  ու իր խումբը 
հաշուարկ են արել, որ կիսատ-պռատ 
պայքարելով նախկինների դէմ, իսկ 
աւելի շուտ` պայքարի խաբկանք 
ստեղծելով` իրենք ժողովուրդին կը 
պահեն յաւերժական մի վիճակում, 
որում իրենց սատարումն անվերջ 
կը լինի` յանուն այն սպառնալիքի, 
որ ներկայացնում են նախկինները: 
Միաժամանակ Փաշինեանն ու իր 
խումբը վստահ են, որ նախկին-
ների փոխվրէժ  չի կարող լինել: 
Դա, իհարկէ, մեծամիտ մոլորութիւն 
է, բայց դրանից իրականութիւնը 
չի փոխուում: Ես հաւատացած եմ, 
ես տեսնում եմ, որ Փաշինեանը 
պայքարում է իսկական` մաքուր 
ընդդիմութեան դէմ, այն մարդկանց, 
որ նախկինների հետ որեւէ կապ 
չունեն, այն մարդկանց` որոնց ինքը 
դիտարկում է իրական սպառնա-
լիք իր իշխանութեան համար: Ընդ 
որում դա իշխող ուժը փորձում է 
կատարել կա’մ իբրեւ թէ վախեցնելով 
եւ որոշակի ճնշումներով եւ կա’մ 
իբրեւ թէ վարկաբեկելով: Ընդ որում 
այդ գործում մեծապէս օգտուում 
են Սերժ Սարգսեանի վարչակարգի 
ձեռնարկներից. Ոչնչացնել մարդու 
կերպարը` աղտոտել մարդու անունն 
ու փորձել վարկաբեկել` որպէսզի 
վարկաբեկուի նրա ասելիքը, նրա 
գաղափարն ու պայքարը: Հին, 
կեղտոտ, փոքրոգի միջոց է, որ 
դեռեւս, ցաւօք, մասամբ աշխատում 
է քաղաքականապէս ոչ շատ հասուն 
մեր հասարակութիւնում:

- Հետեւելով Հայաստանի ներ-
քին քաղաքականութեան, իշխող 
քաղաքական խումբի գործիչ-
ներու յայտարարութիւննե-
րուն եւ ելոյթներուն, դուք 
որպէս քաղաքագէտ, ինչպէ՞ս 
կը գնահատէք մակարդակը։ 
Արդեօք մենք ունի՞նք քաղա-
քականապէս հասուն եւ 
գիտակ գործիչներ, Ազգային 
ժողովի պատգամաւորներ 
կամ նախարարներ, որոնք 
պետութեան ու ժողովուրդին 
ճակատագիրը լաւապէս կրնան 
որոշել:  
- Ոչ, իհարկէ չունենք, չկան: Կան 
մէկ-երկու առանձին անհատներ, որ 
ինչ-որ բան են հասկանում իշխանու-
թեան ներսում: Ընդհանրապէս 
այս իշխանութիւնը կազմուած է 
մեք սկզբունքով` անպայմանօրէն 
պէտք է բոլոր իշխանաւորները 
վարչապետից թոյլ լինեն, նրան հեշ-
տօրէն ենթարկուեն, որեւէ մէկը 
չլինի անհատականութիւն, չունենայ 
շնորհ, օժտուածութիւն, որպէսզի 

չստուերուի առաջնորդի կերպարն ու 
փառքը եւ ամենակարեւորը` մրցա-
կից, կամ սպառնալիք չդառնան նրա 
իշխանութեանը: Դա մի արենար է, 
որից քիչ ղեկավարներ են խուսա-
փել, բայց նաեւ արենար է, որն 
ընդունողներն անպայմանօրէն 
տապալուել են: 

- Յետ յեղափոխական Հայաստանի 
մէջ ի՞նչ զարգացումներ կը 
տեսնէք: Հասարակական տրա-
մադրութիւններու անկում, մարդ-
կանց յուսախաբութիւն, թէ՞ 
հակառակը։ 
- Յուսախաբութիւնն անպայմանօ-
րէն լինելու է: Լինելու են եւ ցնցում-
ներ: Դրանում, ցաւօք, նոյնպէս 
որեւէ կասկած չունեմ: Դրա բոլոր 
նախանշանները տեսանելի են: 
Հայաստանը եզակի օրինակ չէ 
պատմութեան մէջ այդ առումով: 
Տեսնում եմ նաեւ այս իշխանութեան 
կատարեալ ձախողում, հեռացում, 
որոշակի ցնցումներ երկրում: Իշխա-
նության ինքնակործանումը, սակայն, 
չի կարելի այլեւս բացասական 
գնահատել, եթէ միայն, դրանից 
չօգտուեն նախկինները կամ այլ` 
աւելի լուրջ եւ ոչ հայակենտրոն 
ուժեր: Սակայն չի կարելի նաեւ 
խաղալ իշխանութեան գծած պետա-
կանակործան սցենարով եւ մտածել, 
որ ընտրութիւնը այդ երկուսի մէջ է 
միայն լինելու: Հենց այդ պատճա-
ռով է, որ երրորդ` իսկական բեւե-
ռի ձեւաւորումն այլեւս ժամանակի 
հրամայական է եւ մարդիկ պէտք է 
դա անեն:

- Վերջին շրջանին դուք աշխոյժ 
կերպով ներգրաւուած էիք 
Ամուլսարի հանքի շահագործ-
ման դէմ բնապահպանական ցոյ-
ցերուն։ Եթէ այս խնդիրը քաղա-
քական տեսանկիւնէն նայինք եւ 
ոչ բնապահպանական վտանգ-
ներուն, ի՞նչ կրնանք ըսել։ Շատ 
չխորանալով բնապահպանական 
խնդրին մէջ,  այստեղ ի՞նչ խնդիր 
ունին Փաշինեանն ու իր խումբին 
անդամները: 
- Չգիտեմ: Ես շատ եմ մտածել այդ 
մասին եւ որեւէ այլ բացատրութիւն 
ինքս ինձ համար չեմ գտել քան այն` 
որին առկայ փաստերն ու իրավիճա-
կը վերլուծելուց ես յանգել եմ: Ինչպէս 
գիտէք` Փաշինեանի Հայաստանում 
հիմա վերլուծութիւնները եւ կարծիք-
ները ընկերային համացանցի վրայ 
արտայայտելու համար այլեւս 
ԱԱԾ են հրաւիրում, միտք արտա-
յայտելը հռչակում «հաղորդում 
յանցագործութեան մասին» եւ 
անուղղակիօրէն հասկացնում, որ 
փաստեր չունենալու հիմքով կարող 
են «սուտ մատնութեան» մէջ մեղադ-
րել: 

եւ անհեռատես` անբարոյ հաշ-
ուարկներով` չի հեռացրել դաշ-
տից նախկին իշխանութեանն ու 
նրա մնացորդներին` մինչդեռ իր 
հիմնական առաքելութիւնը, որի 
համար էլ ժողովրդական քուէ 
էր ստացել` հենց դա էր: Այսօր 
այլեւս իրավիճակը դուրս է գալիս 
իշխանութեան վերահսկողութիւնից: 
Դրան նախ եւ առաջ նպաստում 
է հենց իշխանութիւնը` ծայրա-
հեղ մեծամիտ մօտեցումներով եւ 
կոպտագոյն սխալներով, ինչպէս 
նաեւ  նախկինները, որ այլեւս 
վստահաբար պատրաստութիւններ 
են տեսնում` ապագայ դառնալու 
մտադրութեամբ: Սա անելանելի 
եւ աննախադէպ իրավիճակ է 
ստեղծել երկրում եւ կրկնեմ` դրա 
պատասխանատուն միայն ու միայն 
այս խայտառակ իշխանութիւնն է: 

- Ակնյայտ է, որ նոյնիսկ յեղա-
փոխութենէն ետք քաղա-
քական դաշտին մէջ հինի 
ու նորի շրջանակէն դուրս 
ոչինչ կը կատարուի։ Ձեր 
կարծիքով, Հայաստանի  մէջ 
յետ յեղափոխական շրջանին 
ձեւաւորուա՞ծ է ուժ մը, քաղա-
քական կողմ մը, որ կրնայ նոր 
օրակարգ ձեւաւորել՝ հինի ու 
նորի յաւերժական թուացող 
պայքարէն դուրս։ 
- Խումբ` յստակ ուրուագիծերով` 
դեռեւս ոչ, չէ ձեւաւորուած, բայց 
այն չի կարող չձեւաւորուել: Այդ 
տեղը դատարկ է, դատարկութիւնն 
ակնայայտ, իսկ այն լցնելը սոսկ 
ժամանակի խնդիր է: Դաշտում 
կան մի շարք անհատներ` դրանք 
հիմնականում մտաւորականներ են 
եւ երիտասարդներ, որոնք կարող են, 
ի զօրու են դա անել: Եւ պարտաւոր 
են անել: Այլընտրանք ուղղակի մենք 
չունենք: Չի կարելի երկրի ճակա-
տագիրը թողնել վճռուելու այս ապի-
կար իշխանութեան եւ յանցաւոր 
նախկին իշխանութեան կամքին: 
Նոր, իսկական, բովանդակային եւ 
բովանդակալից յեղափոխութիւն է 
անհրաժեշտ: Ամէն բան դրան է գնում: 
Պարզապէս մեր հասարակութիւնն 
է դեռեւս անպատրաստ: Աւելի շուտ 
անպատրաստ է, բայց վախենում 
է քնից զարթնել: Զարթնել եւ հեր-
թական անգամ հիասթափուել: 
Բայց դա անհրաժեշտ է անել: Եթէ 
չարթնանանք ինքնախաբէական 
քնից` կարող ենք եւ հենց քնում 
մեռնել: Փոխարենը` ապրել է պէտք, 
իսկ ապրելու համար` պայքարել 
հանուն կեանքի: Արժանապատիւ 
եւ խելացի կեանքի: Ոչ թէ այն 
աղբի, որ մեզ կամ ներկաները կան 
նախկիններն են առաջարկում:
 
- Կրնա՞նք ըսել, որ այս պահուն 
Փաշինեանին կամ իշխող քաղա-

«Զարթօնք» օրաթերթի զրու-
ցակիցը Սորպոն  համալսարա-
նէն վկայեալ քաղաքական 
գիտութիւններու դոկտոր, ԱՄՆ 
Նիւ Եորք քաղաքը  բնակութիւն 
հաստատած քաղաքագէտ Հայկ 
Մարտիրոսեանը: Քաղաքագէտին 
հետ զրուցեցինք հայաստանե-
ան ներքաղաքական իրավիճա-
կին մասին: Ան անդրադարձաւ 
ՀՀ մէջ ձեւաւորուած քաղա-
քական օրակարգին կամ անոր 
բացակայութեան, յետյեղա-
փոխական «գինովութեան» 
թուլացման ու հասարակական 
տրամադրութիւններու փոփո-
խութեան:  Մեր զրուցակիցը  իր 
անկեղծ կարծիքը յայտնեց երկ-
րին մէջ տեղի ունեցող բեւեռաց-
ման, Փաշինեանի քաղաքական 
խումբին լուրջ սխալներուն, 
յեղափոխութեան յաղթանակը 
բռնութեամբ օգտագործելու եւ 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հետ իր ունեցած խնդրին մասին:
- Պարոն Մարտիրոսեան, 
որպէս քաղաքագէտ ինչպէ՞ս 
կը գնահատէք Հայաստանի մէջ 
յետյեղափոխութեան քաղաքա-
կան իրավիճակը։ 

- Հայաստանում ծայրահեղ բացա-
սական իրավիճակ է: Տեղի է ունե-
նում բեւեռացում, որ առաջին 
անգամն է երկրում: Նախկինում 
մշտապէս եղել է ժողովրդական 
լայն զանգուածներու համատարած 
ատելութիւն իշխանութեան եւ անոր 
հետ առնչուած խումբերի նկատ-
մամբ: Հիմա ատելութիւնը միմիյանց 
նկատմամբ է, երբ հասարակութիւնը 
երկփեղկուած կամ եռափեղկուած 
է: Դրա պատասխանատուն իշխա-
նութիւնն է, որ կատարելապէս 
տապալել է յեղափոխութիւնը: 
Առաջնորդուելով նեղ, կուսակցա-
կան, անգամ անձնական շահերով 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի 
Աշխատակից

Շար. Էջ 05
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Դա անշուշտ, թէ ներհայաստանեան 
եւ թէ միջազգային առումով սեփա-
կան կերպարի ինքնասպանութեան 
քայլ է, բայց որքան հասկանում եմ, 
յոյզերը յաճախ առաջնութիւն են 
ստանում բանականութիւնից: Ամէն 
դէպքում այս քաղաքական հարցում 
սովորական քաղաքացու համար 
անհնար է հասկանալ իշխանութ-
յան` հանքը բացելուն ուղղուած 
այս աննախադէպ ջանքերն ու այդ 
նպատակին այսպիսի նուիրումը:

- Պարոն Մարտիրոսեան, վեր-
ջին շրջանին ձեր եւ Նիկոլ Փաշի-
նեանի յարաբերութիւնները 
լարուած էին։ Շատերը այդ 
կապեցին պաշտօն չստանալու 
ու անոր պատճառով ընդդիմա-
դիր կեցուածք որդեգրելու 
հետ։ Իրականին մէջ սակայն 
ի՞նչ տեղի ունեցած է ձեր եւ 
վարչապետի միջեւ, հաշուի 
առնելով այն հանգամանքը, 
որ յեղափոխութեան օրերուն 
դուք բաւական աշխոյժ էիք  
ու Փաշինեանի կողքին էիք 
Ձեր վերլուծութիւններով եւ 
յօդուածներով։ 
- Ես Փաշինեանի կողքին երբեւէ 
չեմ եղել կանգնած: Նրա կողքին իր 
քայլողներն էին, որոնք էլ բռնազաւթել 
էին յեղափոխութեան հարթակը: Ես 
ժողովրդի կողքին էի եւ ոչ միայն 
վերլուծութիւններ էի անում, այլեւ 
աշխոյժ կերպով մասնակցում էի 
գործընթացներին եւ թէ՛ միջազգային 
մամուլի միջոցով եւ թէ՛ Երեւանի 
փողոցներում եղել եմ պայքարի 
առաջնային շարքերում: Իրակա-
նում ես գիտէի թէ ով է Փաշինեանը, 
լաւ ծանօթ էի իր խումբի բնոյթին: 
Լաւ յիշում էի, որ թէ ինքը եւ թէ 

իր խումբը Լեւոն Տէր-Պետրոսեանի 
յենարանն էին ընդամէնը տաս տարի 
առաջ: Բայց ես յոյս ունէի, ուզում էի 
հաւատալ, որ այսպիսի աննախադէպ 
աջակցութեամբ եւ վստահութեամբ 
գալով իշխանութեան` Փաշինեանը 
կը փոխի իր գաղափարաբանու-
թիւնն ու ժողովրդական ճնշման 
ներքոյ կը կատարի այն` ինչ իրեն 
պատուիրակել էր անել ժողովուրդը: 
Բացի այդ` հենց յեղափոխութեան 
օրերին ես ընդդիմանում էի այն 
վնասակար անհեթեթութեանը, 
որ արեցին քայլողները` գնալով 
վարչապետի ընտրութեան, որով 
օրինականացուցին օրինականու-
թիւնը իսպառ կորցրած Ազգային 
ժողովն ու Հանրապետական կու-
սակցութեանը: Յետոյ, ես սկսեցի 
հասկանալ, որ որոշ գործընթացներ 
ուղղակի չէին կարող տեղի ունե-
նալ առանց հանրապետականնե-
րի հետ հնարաւոր պայմանաւոր-
ուածութիւնների: Չնայած դրան` 
իմ գերնպատակը նախկին վար-
չակարգին հեռացնելն էր, իսկ 
ստեղծուած իրավիճակում այլ ելք 
եւ տարբերակ չկար քան` շարժման 
դրօշակակրին անվերապահ աջակ-
ցելը: 
Փաշինեանի` իշխանութեան գալուց 
յետոյ ես փորձել եմ ամեն կերպ 
օժանդակել նոր իշխանութեանը` 
կայանալու եւ գործ անելու հարցում: 
Հենց այդ շրջանում է, որ հանդիպել 
ենք Փաշինեանի հետ եւ ընդհա-
նուր խօսակցութեան մէջ հպան-
ցիկ քննարկել համագործակցու-
թեան հնարաւորութիւնը: Դա այն 
շրջանն էր նաեւ, երբ վարչապետը 
խնդրում էր սփիւռքից եւ Հայաս-
տանից` արհեստավարժներից կեն-
սագրականներ ուղարկել իրեն, 
դժգոհում էր, որ բարձրակարգ 
որեւէ մասնագէտ չի ուզում 

թողնել իր բարձր եկամուտներն 
Արեւմուտքում եւ գալ աշխատել ցածր 
աշխատավարձով, եւ իբրեւ թէ դա է 
պատճառը, որ ինքը քատրեր չունի: 
Իմ փիլիսոփայութիւնն, իր հերթին, 
այն է, որ Հայաստանում աշխատելը 
չպէտք է լինի գումար աշխատելու 
կամ իշխանութիւն վայելելու հան-
գամանք: Դա պէտք է նուիրում լինի, 
որն անելու համար անհրաժեշտ է 
այնքան գաղափարական կապու-
ածութիւն ունենալ, որ հրաժարուել 
յարմարաւէտ կեանքից եւ գալ 
Հայաստան` աշխատելու: 
Վարչապետին Նիւ Եորքում ես 
յայտնեցի, որ եթէ ինքը տեսնում 
է հնարաւորութիւն համագործակ-
ցութեան` ապա ես պատրաստ 
եմ այդ զոհողութեանը: Ես ընդ-
հանրապէս կարծում եմ, որ եթէ 
հայ ես եւ ունես որոշակի մաս-
նագիտական կարողութիւններ` 
չպէտք է յարմարաւետ կեանքը 
գերադասես քո ազգային պարտքից: 
Վարչապետն ինձ պատասխանեց, 
որ այո, իհարկէ տեսնում է եւ խնդ-
րեց, որ իրեն անպայմանօրեն գրեմ 
մօտ 20 օրից` Ֆրանկոֆոնիայից 
յետոյ: Եւ տուեց իր անձնական 
ելեկտրոնային հասցէն: Քսան օրից 
ես չգրեցի նրան: Գրեցի միայն գրե-
թէ երկու ամիս անց: Չպատասխա-
նեց: Իր մտերիմ բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներից մէկի յորդորով 
գրեցի եւս մեկ ելեկտրոնային նամակ` 
որպէսզի անյարգալից չլինի մէկով 
սահմանափակուելը: Այդ նամակների 
օրինակներն, անշուշտ ունեմ: Ինքը 
կարդացել էր դրանք, բայց որոշել էր 
չպատասխանել: Ակնյայտ էր այլեւս, 
որ համագործակցութիւն, չնայած 
իր խօսքերին` ինքը չէր ցանկանում: 
Ասեմ, որ ո’չ հանդիպման ժամանակ 
եւ ո’չ էլ այդ երկու գրութիւններում 
որեւէ աղիողորմ խնդրանք չկար, 

ինչպէս վարչապետին անվայել 
բառապաշարով եւ ճշմարտութեան 
հետ որեւէ աղերս չունենալով նկա-
րագրել է դա ինքը Փաշինեանը: 
Դրանք իմ կողմից արժանապատիւ 
շփումներ էին, որոնց ընթացքում 
ես ընդամէնը յայտնել եմ իրեն, որ 
պատրաստ եմ իմ կարողութիւնների 
չափով իմ նպաստը բերել Հայաստ-
անի վերականգնմանը եւ յանուն դրա` 
թողնել Նիւ Եորքում իմ յարմարաւէտ 
կեանքն ու տեղափոխուել Երեւան: 

-Ի դէպ նման կարծիք իր ֆէյս-
պուքեան էջին մէջ յայտնած 
էր Նիկոլ Փաշինեան անդրա-
դառնալով ձեզի: 
-Այո, այդպիսի կարծիք գրառումով մը 
յայտնել էր Փաշինեանը` յուսալով, որ 
քանի որ ուղղակի անուն չի տալիս` 
ես կ նախընտրեմ լռել, իսկ մարդիկ 
կը կռահեն թէ ում մասին է խօսքը: 
Բայց քանի որ ես թաքցնելու ոչինչ 
ունեմ, առաւել եւս ամաչելու խնդիր 
չկայ` ես յայտարարեցի, որ վարչա-
պետն ուղղակի ինձ է ակնարկում 
եւ ստիպուած բացայայտեցի 
որոշ մանրամասներ: Ցաւում եմ, 
որ քաղաքական ընթացակարգը 
վարչապետի եւ իրեն երբեւէ 
աջակցած քաղաքագէտի միջեւ` 
առաջինի նախաձեռնութեամբ այս-
քան ցած կարող էր իջնել: 
Ամէն դէպքում ես իմ գործն եմ անում: 
Ինձ հնարաւոր չէ ճնշումներով 
վախեցնել, կեղծ տուեալներով 
վարկաբեկել եւ կոտրել: Ինչ էլ 
որ անեն, ինչպիսի վարկաբեկիչ 
հանգամանքներ էլ, որ հնարեն եւ 
կիրառեն` ես շարունակելու եմ իմ 
ուղին: Այն ինչով ես զբաղուում եմ 
պայմանաւորուած չէ անձնականով: 

- Շնորհակալ եմ զրոյցին համար:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Առողջապահական Հիմնարկների Արդիականացումը Ռազմավարական 
Նշանակութիւն Ունի. Արցախի Նախագահ

Արցախի Հանրապետութեան 
Նախագահ Բակօ Սահակեան 27 
Սեպտեմբեր 2019ին այցելած է 
Հադրութի շրջան:
ԱՀ նախագահի աշխատակազ-

մի տեղեկատուութեան գլխա-
ւոր վարչութենէն կը յայտնեն, որ 
Հադրութ քաղաքին մէջ նախա-
գահ Սահակեանը մասնակցած է 

շրջանային բուժմիաւորման ծնն-
դաբերական բաժանմունքի բացման 
արարողութեանը:
Բակօ Սահակեան ընդգծած է, 
որ առողջապահական հիմնարկ-
ներու ցանցի արդիականացումը եւ 
ընդլայնումը շրջաններուն մէջ ունի 
ռազմավարական նշանակութիւն, 
եւ աշխատանքները այս ուղղու-
թեամբ պիտի ունենան շարունակա-
կան բնոյթ: Երկրի ղեկավարը 
շնորհակալութիւն  յայտնած է Հայ 
Առաքելական Եկեղեցուոյ Եգիպ-
տոսի թեմի Գահիրէի ազգային 
առաջնորդարանին այս ծրագիրը 
կեանքի կոչելուն համար:
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Կնոջ մը դուռը պիտի զարնէր եւ ապահով ճամբան էր այս. կին մը 
անշո՛ւշտ աւելի գթոտ պիտի նայէր մօր մը նիհար ու վտիտ, աղտոտ ու 
պատառատուն հագուած զաւկին. գէթ սրբազանին ցուրտ ժպիտը չպիտի 
նետէր իր դժբախտութեանը վրայ։ Հարցնելով կը գտնէ տունը. ներս կը մտնէ 
եւ վեր կը հրամցուի։ Տիկինը սեւեր հագած կին մըն էր. փոքրիկ մանկիկ 
մը, գանգրահեր ու սիրուն, սենեակին բոլոր կենդանութիւնը կը յօրինէր։ 
Իր այս ընդունելութեանը մէջ կային այնպիսի բաներ, որք անոր խօսելու 
համարձակութիւն կու տային. ո՛չ թէ կին, այլ մայր մը գտած էր հոն, գթութիւն 
իր լաթերուն ու խեղճ կերպարանքին վրայ, մայրենի անո՜ւշ խանդաղատանք, 
որ կարծես աղաւնոյ մը թեւերով անոր կը փարէր։ Գանգրահեր մանկիկն 
եկաւ անգամ մը եւ տիկինին գիրկն ինկաւ. մայրն համբուրեց զնա կաթոգին 
եւ յանկարծ ճերմակ թաշկինակը աչքերուն տարաւ։ Տասնեւվեց տարեկան 
պատանի, կ՚ըսէր ինքնին, ուսման սէր ունեցած է ինքնայորդոր, մայր, քոյր, 
եղբայրներ թողլով եկած է հոս, եւ այդ տարիքէն սկսեալ ընկերութեան 
արհամարհանքը կը ծծէ թունաւոր ժահրին պէս։
Ֆարհատ, իր համառօտ կենսագրութիւնն ընելով, ուր սրբազանին ժպիտները 
մեծ տեղ կը բռնէին, «Էջմիածնի Ճեմարանը, տի՛կին, հոն երթամ», վերջաբանը 
դրած էր քանիցս։ Անակնկալ էր այս. Էջմիածնի Ճեմարան եւ այդ ասիացի 
խեղճուկ տղեկը, ի՛նչպէս իրարու մօտեցած էին։ Տիկինը դպրոցին մէջ 
ընդունելութեան պայմաններուն վրայ կը խօսի, ուսմանց ծրագրի մասին 
տեղեկութիւն կու տայ հասկնալի լեզուաւ… եւ ինքզինքը պատրաստ կը ցուցնէ 
անոր օգնելու, միջնորդութեամբ եւ ճամբու ծախքերն հոգալով։ Ֆարհատ 
բաւական նստած էր արդէն, տեղեկութիւն տուած ու առած էր, եւ բան մըն 
ալ չէր մնացած, ուստի հրաժեշտի ողջոյն տալով, դուրս կ՚ելնէ ու կ՚երթայ…։
Սեւազգեստ տիկինը պահ մը տխո՜ւր եւ մտածկոտ կը կենայ. իր մանկիկն 
ալ գիտես թէ բան մը զգացած էր. տժգոյն երես, դողդղացող ձայն, խոնարհ 
կերպարանք, աղտոտ լաթեր եւ անյարդար գլուխ՝ անոր մատղաշ ջիղերուն 
վրայ ցաւ մը դրած էին գուցէ, - արգահատութեան զգացումը. զի այդ օրէն 
սկսեալ քանի մը շաբաթ Ֆարհատի անունը մոռցած չէր, եւ ամէն անգամ 
որ մօրը կուրծքին վրայ կը դնէր իր գանգրահեր գլխիկը, ըսած էր. «Մա՛մա, 
ո՞ւր գնաց Ֆարհատ. մայր չունի՞ ան…» եւ կինը միշտ յուզուած էր ցաւագին՝ 
սպիտակ թաշկինակը աչքերուն տանելով։

Գ.
Շոգենաւը թող տուած էր. բազմամբոխ ժխորին մէջ Ֆարհատ մէկ կողմ 
ծրարուած՝ ինքզինքը կը մոռնար. -«Պէտք է քիչ մը ժամանակ Պոլիս մնամ, 
բան ու ման սորվիմ եւ յետոյ գնամ Էջմիածին քիչ մը բան ձեռք բերած»։ Բայց 
ի՞նչ պիտի ընէր, մանաւանդ որ ապրելու համար, հարկ էր որ ծառայութիւն 
յանձն առնէր։
Գատըգիւղ կը փոխադրուի. մէկ շաբաթի չափ Եէլ-Տէյիրմէնիի կողմերը կը 
դեգերի, եւ իրիկուան մթուն, մինչ մոմերը կը վառէին, սահելով լռիկ գիշերաճեմ 
ստուերի մը պէս, կ՚երթայ կը նետուի ծառերուն տակ եւ առաւօտուն 
կ՚արթննայ թռչնոց ու հովին հետ, որք իր գլխուն վերեւ սաղարթուն ոստերը 
կ՚երերցնէին մեղմիկ։ Ծառ, բնութիւն եւ խոտեր աւելի մարդասէր գտնուած 
էին։ Բայց ինք այդ տեղ չպիտի մնար, ծրագիր ունէր, նպատակ ունէր։ Յաջորդ 
երկուշաբթի մտած էր ֆրէրներուն դպրոցն իբրեւ օգնական տնտես, եւ 
այնուհետեւ փողոցէ փողոց մանրիկ տղայոց կարգեր կը տանէր։
Կոկիկ հայերէն կը խօսէր, հայ ուսանողներ, որք ֆրէրներու դպրոցը կը 
յաճախէին իրենց մօրը լեզուն մոռնալու համար, ուշադրութիւն կը դարձնեն 
այդ ասիացի պատանուոյն. ընտանութիւն կ՚ընեն, կը հարցնեն, կը գտնեն, կը 
տեսնեն որ այդ դրսեցի տղեկը չափով մը բանգէտ է, ուսանելու ալ յօժարութիւն 
ունի։ Այսպէս Ֆարհատ ա՛լ դուրս ելած էր մութէն իր տարեկից տղայոց մէջ, 
որոց ամէն մէկը առանձին հաճոյքներ ունէր օգնել այդ դրսեցիի տղուն։ Պէտք է 
խոստովանիլ որ Գատըգիւղցի տղայք, ասիական հողի վրայ, համեմատաբար 
աւելի կը սիրեն իրենց ասիացի հայրենակիցները։ Ֆարհատ, ամառը քիչ մը 
թեթեւ, իսկ ձմեռը չարաչար տքնութեամբ կ՚անցնէ. ֆրէրներն ալ, առանց 
բնաւ խնայելու, վառելու մոմ կու տային. գաղղերէն խօսելու կ՚ընտանեցնեն, 
հայերէն եւ թուագիտութեան դասեր տալ կու տան։ Ճակատագիրն սկսած 
էր ժպտիլ ամէն կողմէ։
Տասնեւչորս ամիս կ՚անցնէ այն շէնքին ու ֆրէրներու շուքին տակ, ուր ոչ մէկ 
դէմքի վրայ նենգաւոր ժպիտը տեսաւ. փորը կուշտ կ՚ապրէր, կը զարգանար, 
կոկիկ ու մաքուր կը հագուէր, դրամ ալ ունեցաւ շնորհիւ մանաւանդ հայ 
ուսանողներու, որք առիթներ կը ստեղծէին անոր օգնութիւններ ընելու 
համար. արդիւնաւոր Կաղանդ ու Զատիկ ունեցած էր, Ճեմարանը մոռցած 
չէր, եւ ամէն մէկ դասի, որով քայլ մը կ՚առնէր դէպի անծանօթը, Էջմիածնի 
կը մօտենար, մանաւանդ որ իր դրամովը պիտի ճամբորդէր. Ի՜նչ անսպառ 
հաճոյք, -բնաւ մարդու կարօտ չըլլալ…։

Դ.
Իր որոշած օրերը կը սպառէին. հայ ուսանողք փոփոխութիւն մը սկսած էին 

նշմարել սիրելի Ֆարհատին վրայ, որ մերթ տրտում, մերթ չափազանց ուրախ՝ 
իր դէմքին վրայ սրտին բոլոր յուզումներն ի տես կը հանէր. «Քանի մը շաբաթէն 
Ճեմարանը պիտի գտնուիմ. իսկ եթէ չյաջողի՜մ»…։ Առանձնութեան մէջ կը 
կրկնէր ասոնք՝ առանց ումեք բան մը հաղորդելու։ Կիւրակէ մը կանուխ, 
զանգակներու ղօղանջէն ու գոչիւնէն առաջ, կ՚արթննայ. ուխտով ճամբայ 
ելած էր, ուխտով պիտի սկսէր վերստին, ուստի դարձեալ ի Ս. Թագաւոր, 
աղօթք, մոմ ու ջերմեռանդ երկրպագութիւն։
Ժամը երեքն եկած է. տիկնոջ սենեակը կը մտնէ. մայր ու մանկիկ հոն էին, 
նոյն մթնոլորտն էր թեթեւ եւ դիւրատար։ Ո՜րչափ որ ինքն իբրեւ ծանօթ կը 
մտնէր, տիկինը չը ճանչեց զնա. ուստի հարկ եղաւ որ տեղեկութիւն տայ։ 
«Ֆարհատը, տիկին»։ «Ֆարհա՜տ… ո՛րչափ փոխուեր էք»։ Իրաւ, մարմնով ու 
մտքով վրայ դրած էր, մաքուր ու կոկիկ հագուած, ազնիւ համարձակութիւն 
մը սրբած տարած էր այն նկո՛ւն խոնարհութիւնն, որ երբեմն տկարութեան 
հետ կը խառնուէին հոն։ Ինչո՞ւ ալ չերեւցար այն օրէն ետքը։ Ֆարհատ, իբրեւ 
պատասխան, իր 14 ամսեայ պատմութիւնը կ՚ընէ, եւ տիկինն ուշադրութեամբ 
մտիկ կ՚ընէ, մերթ ապշած, մերթ ցաւած եւ փղձկած պատանւոյն կեանքին 
այն մասին վրայ, զոր ծառերուն տակ նետած էր։ Վերջաբանը կը դնէ այսպէս. 
«Ճեմարան, Էջմիածին, տիկին. դրամի ալ պէտք չունիմ, կը խնդրեմ միայն 
որ ձեր միջնորդութիւնը չզլանաք ինձ»։ Տիկինը միշտ պատրաստ էր անոր 
օգնելու, միայն թէ յանկարծ կասկածանք մը ունեցաւ անոր խոշորութեանը 
մասին, զի տարիքէն աւելի հասակը վրայ դրած էր։ Այսու ամենայնիւ տիկինը 
ետ չպիտի կենար։ Ճաշի վար կը դնէ զնա, իրեն սեղանակից կը նստեցնէ 
զաւկին պէս. այդ օրը երկու զաւակ ունեցած եղաւ, Օննիկի քով Ֆարհատը։ Ի 
վերջոյ տիկինը յանձնարարական նամակ մը առ Ս. Մ. եւ Ֆարհատ հրաժեշտի 
ողջունիւ կը մեկնի։

Ե.
Երեքշաբթի ռուսական փոսթայով դուրս կ՚ելնէ Պոլիսէն, ուր տառապանքն 
ու յաջողութիւնը միապէս գտած էր. վերջին անգամ մըն ալ սրբազանին 
ժպիտը, իբրեւ դառն յիշատակ, կը թթուեցնէ զինքը. երեսը կը դարձնէ դէպի 
արեւելք, եւ ալ մոռցած էր ամէն բան…։
Մէկ ամիս ետքը լուր առինք որ Ֆարհատ Էջմիածին հասեր է։ Ճեմարանն իր 
դռները կը փակէր անոր առջեւ. խոշո՛ր էր, ահաւասիկ անքաւելի յանցանքը։ 
Աղաչանք, պաղատանք ոչինչ ընելու զօրած էին, միայն թէ Ս. Մ. տիկնոջ 
նամակին յարգանք ընելու համար, Ֆարհատին կ՚ըսէ որ վերջին անգամ 
զինքը տեսնելու գայ այս ինչ օր։ Ֆարհատ որոշեալ ժամէն մէկ քառորդ 
առաջ Էջմիածին կը մտնէ. գիրուկ մարդ մը դէմը կ՚ելնէ կճատ մօրուք, միջին 
հասակ, պճըղնաւոր վերարկու մը հագած։ Երեսը նայեցաւ, նոյն սրբազանն 
էր, նոյն ժպիտը երեսին վրայ. կը դառնայ ետ, եւ կ՚երթայ անդարձ։ Ո՞ւր է. ոչ 
ոք գիտցաւ այնուհետեւ։
Ս. Մ. կը գրէ. «Ազնիւ Տիկին, պարոն Ֆարհատը, զոր յանձնարարական գրով 
ղրկել էիք, կարելի չեղաւ ընդունել իբրեւ սան Ճեմարանում։ Ես սրտանց 
ցաւում եմ։ Ասացի նրան որ մեկնելէ առաջ ինձ տեսնէ. օր ու ժամ էլ որոշեցի։ 
Իմ դիտաւորութիւնս էր մի բան սարքել եւ մի քիչ դրամով իր հայրենիքն 
ուղարկել. բայց նա չերեւաց, իր խօսքը դրժեց վատութեամբ։ Ոչ ոք գիտէ թէ 
ո՞ւր է գնացել…»։ Սրբազանը ներկայ գտնուած էր այս նամակին. եւ անոր 
ժպիտներուն տակ գրուած էին այս տողերը։
Ո՞ւր ես, Ֆա՛րհատ։

Հրանդ. Ամբողջական երկեր
Ա. «Պանդուխտի կեանքէն»

Փարիզ, 1931

«Ժամանակ»/Պոլիս

Մելքոն Կիւրճեան (Հրանդ). Ծննդեան 160-Ամեակը

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ՔԱՀԼ-ի
Հայ Տարեցներու Տան

Տիկնանց Օժանդակ Յանձնախումբ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
5 եւ 6  Դեկտեմբեր 2019
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Սեպտեմբերի 26-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմի-
ածնում ընդունեց Եգիպտոսի հայոց թեմի 
առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աշոտ եպիսկոպոս 
Մնացականեանին եւ Գահիրէի թեմական 
ժողովի անդամներին:

Աշոտ Սրբազանը, հայցելով Նորին Սրբութեան 
օրհնութիւնը, տեղեկացրեց, որ Գահիրէի թեմա-
կան ժողովի անդամները ժամանել են Հայաս-
տան` մասնակցելու Վեհափառ Հայրապետի 
օրհնութեամբ Գահիրէի ազգային առաջնոր-
դարանի ջանքերով ամբողջականօրէն վերա-
նորոգուած եւ բուժսարքաւորումներով ապա-
հովուած Արցախի Հադրութ քաղաքի գլխաւոր 
հիւանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքի 
բացման արարողութեանը: Սրբազանն ուրա-
խութեամբ փաստեց, որ սա Գահիրէի ազգային 
առաջնորդարանի առաջին մեծ նախաձեռ-
նութիւնն է ի նպաստ հայրենիքի եւ հայրե-
նաբնակ ժողովրդի, որը շարունակական բնոյթ 
է ունենալու` ընդգրկելով նաեւ սահմանամերձ 
բնակավայրերը:
Ողջոյնի եւ շնորհակալութեան խօսք ասաց 
նաեւ թեմական ժողովի անդամ Մարտիրոս 
Պալայեանը:
Այնուհետեւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր 
գնահատանքը բերեց Եգիպտոսի հայոց թեմի 
առաջնորդին, թեմական ժողովի անդամներին 
եւ հայ համայնքին` ազգային կեանքում դրսեւո-
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ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
(1908 – 1981)
«Դիւլերի պարտէզը, Փարիզ»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Սիրերգ 
 
Գիշերն անոյշ է, գիշերն հեշտագի՜ն,
Հաշիշով օծուն ու բալասանով.
Լուսեղէն ճամբէն ես կ’անցնիմ գինով՝
Գիշերն անոյշ է, գիշերն հեշտագին...։

Համբոյրներ կու գան հովէն ու ծովէն,
Համբոյր՝ լոյսէն որ չորս դիս կը ծաղկի,
Այս գիշեր Տօն է հոգւոյս՝ Կիրակի՜,
Համբոյրներ կու գան հովէն ու ծովէն ։

Բայց լոյսն իմ հոգւոյս քիչ քիչ կը մաշի՜
Շրթունքս են ծարաւ միակ համբոյրին...։
Ցնծագին գիշեր է լոյս ու լուսին՝
Բայց լոյսն իմ հոգւոյս քիչ քիչ կը մաշի...։

Միսաք Մեծարենց

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց
Եգիպտոսի Հայոց Թեմի Առաջնորդին Եւ Թեմական Ժողովի 

Անդամներին

րած նախանձախնդրութեան, հայի ինքնութեան 
պահպանմանն ուղղուած ծրագրերի, ինչպէս 
նաեւ նման օգտաշատ նախաձեռնութեան 
կազմակերպման համար: Հայոց Հովուապետը 
նշեց, որ հայոց պատմութեան ընթացքում Հայ 
Եկեղեցու թեմերի եւ նրանց կողքին կանգնած 
բարերար հայորդիների շնորհիւ է, որ կեանքի 
են կոչուել բազում նմանօրինակ ծրագրեր՝ ի 
նպաստ հայ ժողովրդի եւ ի պայծառութիւն 
Ազգային Եկեղեցու: Իր հայրական օրհնութիւնը 
փոխանցելով ներկաներին` Վեհափառ Հայրա-
պետը գոհունակութեամբ հաստատեց, որ նրանց 
այս քայլը կարեւոր զօրակցութիւն է արցա-
խահայութեանը:
Խօսելով Եգիպտոսի հայ համայնքի փառա-
ւոր պատմութեան մասին՝ Նորին Սրբութիւնն 
ուրախութեամբ արձանագրեց, որ այսօր եւս 
հայ համայնքը շարունակում է նոյն նախան-
ձախնդրութեամբ եւ աշխոյժ ազգային-եկեղե-
ցական կեանքով պահպանել այն բոլոր աւան-
դոյթները, որոնք ժամանակի ընթացքում ստեղ-
ծուել եւ փոխանցուել են սերնդէ սերունդ:
Հանդիպման աւարտին Գարեգին Երկրորդ 
Կաթողիկոսը հայցեց Տիրոջ զօրակցութիւնն 
այս հայանպաստ նախաձեռնութեան իրակա-
նացման համար եւ յորդորեց Գահիրէի թեմա-
կան ժողովի անդամներին իրենց աքդիւ ներգ-
րաւուածութեամբ շարունակել ծաղկեցնել իրենց 
համայնքն ու տիրախնամ թեմը:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Կաթողիկոսութիւն Հայոց
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ

Հայագիտական կեդրոնի Դասաւանդիւններ
2019-2020 Տարեշրջան

Կաթողիկոսարանի Հայագիտական Կեդրոնի դասաւան-
դութիւնները պիտի վերսկսին 9 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2019-ին: 
Դասընթացքները տեղի կ’ունենան շաբաթական երկօրեայ 
դրութեամբ, Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը, յետմիջօրէի ժամը 
5.30-8.00 եւ կը շարունակուին մինչեւ 29 ՄԱՅԻՍ 2020:
Այս տարեշրջանին համար նախատեսուած են նոր դասանիւթեր, 
որոնք պիտի դասաւանդուին որակաւոր հիւր դասախօսներու 
կողմէ:
Ութ ամիսներու վրայ երկարող այս անվճար դասընթացքին 
հետեւողները պարտին ունենալ նուազագոյնը երկրորդական 
վարժարանի համապատասխան վկայական:
Նոր ուսանողները արձանագրութեան կամ յաւելեալ ման-
րամասնութիւններու համար պարտին ներկայանալ Կաթո-
ղիկոսարանիս Կրթական-Հայագիտական Բաժանմունքի քար-
տուղարութեան, Երկուշաբթի, 9 Սեպտեմբերէն մինչեւ Ուրբաթ, 
4 Հոկտեմբեր 2019, առաւօտեան ժամը 8.30-12.00: Նախորդ 
տարեշրջանի ուսանողները՝ նմանապէս, վերահաստատելու 
համար իրենց մասնակցութիւնը: Ուշացողներ նկատի պիտի 
չառնուին: Հեռաձայնի թիւ` 04/ 410 001:

ԿՐԹԱԿԱՆ-ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 


