
Ուաշինկթըն կասեցուց այն արգելքը որ ան վերջերս  դրած էր Լիբանանեան 
Բանակի 105 միլիոն տոլարով օգնութեան մասին: 
Հետեւաբար եւ ըստ կարգ մը հաւաստի աղբիւրներու, լիբանանեան բանակը 
շուտով պիտի ստանայ իրեն խոստացուած օգնութիւնը, որ պիտի գայ ոչ 
որպէս կանխիկ դրամ այլ որպէս զէնք ու զինամթերք:
Այլ ուղղութեամբ, Լիբանանի Խնդրով Միջազգային Յատուկ Դատարանը, 
որոշեց Վարչապետ Ռաֆիք Հարիրիի սպանութեամբ ամբաստանու-
ած Սալիմ Այյաշ դատավարութեան գծով լսումներ կատարել ընթացիկ 
ամսուն 13ին: Դարձեալ հրաւէր պիտի ուղղուի 
ամբաստանեալին, լիբանանեան պետութեան 
խողովակով:
Նշենք, որ Հըզպալլայի անդամ Այյաշի բնակու-
թեան վայրը անյստակ է:
Այյաշ նոյնպէս ամբաստանուած է նախկին նախա-
րարներ Մարուան Համատէի եւ Էլիաս Մըրրի 
մահափորձերով ինչպէս նաեւ Ժորժ Հաուիի 
սպանութեամբ:

Իրաքի խորհրդարանը բաւարարած է վարչապետ Ատէլ Ապտըլ Մահտիի 
հրաժարականի դիմումը: Այս մասին կը հաղորդէ «Արեւելք»ը վկայակոչելով 
ռուսական աղբիւր մը:
 «Ես խորհրդարանին կը ներկայացնեմ իմ պաշտօնական հրաժարակա-
նը, որպէսզի խորհրդարանը կարողանայ դիտարկել նոր թեկնածութիւն-
ները»,- ըսուած է Մահտիի դիմումին մէջ: Վերջինս հրաժարական տալու 
մասին յայտարարած էր նախօրէին՝ երկրին մէջ շուրջ երկու ամիս տիրող 
հակակառավարական ցոյցերու եւ անկարգութիւններու հետեւանքով: 
Ուրբաթ յայտնի դարձած էր, Իրաքի մէջ մէկ օրուան մէջ տեղի ունեցած 
բախումներու հետեւանքով 40 մարդ զոհուած է: Մինչդեռ 1 հոկտեմբերին 
սկսած բողոքի ցոյցերու հետեւանքով զոհերու թիւը գերազանցած է 400-ը, 
հազարէն աւելին վիրաւորուած են:
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Հրաւէրով ու նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայ-
րապետին, Երկուշաբթի, 2 Նոյեմբեր 2019-ի երեկոյեան, Անթիլիասի 
Մայրավանքէն ներս տեղի ունեցաւ մտաւորականներու հաւաք մը:
Վեհափառ Հայրապետը նախ պարզեց ներկաներուն Սիսի Կաթողիկոսարանի 
վերադարձի պահանջով Թուրքիոյ դէմ Կաթողիկոսարանի բացած դատին 
վերջին զարգացումները: Այս մասին անհրաժեշտ բացատրութիւններ 
տուաւ նաեւ Իրաւական Յանձնախումբի անդամներէն Դոկտ. Նորա 
Պայրագտարեան: Ապա, Վեհափառ Հայրապետը անդրադառնալով Սփիւռ-
քի պարզած ներկայ կացութեան, յիշեցուց, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան թեմերու վերակազմակերպման աշխատանքը ընթացքի 
մէջ է: Միաժամանակ, ան շեշտեց ողջ Սփիւռքի վերակազմակերպման 
ու վերաշխուժացման հրամայականը՝ ի խնդիր Հայաստանի, Արցախի եւ 
ազգային պահանջատիրութեան առաւել հզօրացման: Վեհափառը յայտնեց, 
որ այս գծով ինք նախնական աշխատանքներու լծուած է:
Մտաւորականներու հաւաքին երրորդ նիւթը Լիբանանը դիմագրաւող ներկայ 
տնտեսական տագնապն էր, յատկապէս՝ անոր հետեւանքները Լիբանանի 
հայութեան կեանքէն ներս: Այս հարցին շուրջ Վեհափառ Հայրապետին 
պարզած մտահոգութենէն ետք տեղի ունեցաւ տեսակէտներու փոխանակում 
ներկաներուն միջեւ: Հաւաքի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը շեշտեց հետեւեալ 
կէտերը.-
Ա) Լիբանանահայութիւնը, որպէս Սփիւռքի կարեւոր համայնքներէն մէկը, 
ինչպէս անցեալին, այսօ°ր եւս առանցքային դեր ունի ընդհանրապէս մեր 
ժողովուրդի ու յատկապէս Սփիւռքի կեանքէն ներս: Հետեւաբար, կարելի 
բոլոր միջոցներով այս գաղութը պէտք է պահել զօրեղ ու աշխոյժ:
Բ) Լիբանանահայութիւնը եւս, բնականաբար, կը կրէ հետեւանքները 
Լիբանանէն ներս ստեղծուած տնտեսական տագնապին: Հետեւաբար, 
մեր բոլորին առաջնահերթ պարտաւորութիւնն է զանազան միջոցներով 
օժանդակութեան ձեռք երկարել մեր համայնքային կառոյցներուն ու ընտա-
նիքներուն: Այս ծիրէն ներս հայրական կոչ կ’ուղղենք.-
- Լիբանանահայ գործարարներուն, որ ներկայ դժուար պայմաններուն 
գործէ չ’արձակեն իրենց հայ աշխատաւորները: Այս ձեւով օժանդակած 
կ’ըլլան անոնց ընտանիքներուն:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հարիւր 
Միլիոն Լիբանանեան Ոսկի Կը 
Յատկացնէ Կարիքաւոր Հայ 

Ընտանիքներուն

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Շար. Էջ 02

ԱՄՆ Վերատեսութեան Ենթարկեց 
Լիբանանեան Բանակին 105 Միլիոն Տոլարի 

Զինուորական Օգնութեան Կասեցումը

Իրաքի Խորհրդարանը Ընդունեց 
Ատէլ Ապտըլ Մահտիի Հրաժարականը

Լիբանանեան Èáõñ»ñ
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Սկիզբը Էջ 01

Ազգային Առաջնորդարանին Մէջ 

Լիբանանի Հայ Երեք
Համայնքապետերու Հանդիպում

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի հայոց թեմի առաջ-
նորդ` գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսի հրաւէրով, 
երկուշաբթի, 2 դեկտեմբեր 2019-
ին, Պուրճ Համուտի Ազգային 
առաջնորդարանին մէջ, հայ երեք 
համայնքապետեր` գերաշնորհ Տ. 
Նարեկ արքեպիսկոպոս, Պէյրութի 
Հայ կաթողիկէ պատրիարքական 
թեմի օգնական արհիապատիւ 
հայր Գէորգ եպս. Ասատուրեան 
եւ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ աւե-
տարանական եկեղեցիներու միու-
թեան Կեդրոնական մարմինի 
ատենապետ վերապատուելի 
Րաֆֆի Մսըրլեան հանդիպում մը 
ունեցան եւ քննարկեցին Լիբանա-

նի աւելի քան միամսեայ ժողովր-
դային պահանջներուն եւ ընկերա-
քաղաքական ու տնտեսական անցու-
դարձերուն հոլովոյթը եւ անոնց 
լիբանանահայութեան վրայ գործած 
ազդեցութիւնը։ Անոնք ընդգծեցին, 
թէ Լիբանանի մէջ պարզուած ներ-
կայ կացութիւնը խորացող տագնա-
պի վերածուած է, եւ ժողովրդային 
ցասումին ի պատասխան` պետու-
թիւնը արագ եւ արմատական լու-
ծումներ պէտք է գտնէ որպէսզի լիբա-
նանցին արժանապատիւ կեանք 
ունենայ։
Համայնքապետերը շեշտեցին, որ 
այս դժուարին հանգրուանին լիբա-

նանահայութիւնը հաւաքական ճիգե-
րով պէտք է դիմագրաւէ բազմաբնոյթ 
մարտահրաւէրները՝ առարկայական 
եւ հեռանկարային ծրագիրներով։ 
Հոգեւոր երեք պետերը նաեւ համա-
ձայնեցան հայ առաքելական, կաթո-
ղիկէ եւ աւետարանական հոգեւո-
րականներու մասնակցութեամբ 
Լիբանանի խաղաղութեան համար 
համատեղ աղօթք կատարել երեք-
շաբթի, 10 դեկտեմբեր, երեկ. ժամը 
6.00-ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ 
մէջ, հաստատելով, որ յառաջիկայ 
հանգրուանին պիտի իրականացնեն 
համապատասխան հանդիպումներ՝ 
սերտելու համատեղ գործակցու-
թեան կարելիութիւնները։

- Լիբանանահայ ունեւորներուն, 
որ մարդկային ու ազգային պար-
տականութիւն նկատեն ներկայ 
դժուար կացութեան մէջ օգտակար 
հանդիսանալ մեր կառոյցներուն, 
մեր դպրոցներուն ու կարիքաւոր 
ընտանիքներուն:
- Լիբանանահայ Հոգեւոր, համայն-
քային, կուսակցական, կրթական, 
բարեսիրական ու ընկերային 
կառոյցներուն,  հանդիպումներու 
ճամբով խորհրդակցելու ու հաւա-
քական մօտեցումներ ճշդելու մեր 
համայնքը յուզող ներկայ մտա-
հոգութիւններուն ու մարտահ-
րաւէրներուն շուրջ:
- Մեր գաղութներուն, որոնք 
փոխանակ հեռուէն միայն դիտե-

լու ու մտահոգուելու, նիւթապէս 
օժանդակեն Լիբանանի հայութեան 
կարիքներուն:
Վեհափառ Հայրապետը իր խօսքի 
աւարտին յայտարարեց.-
1) Կաթողիկոսարանը հարիւր միլի-
ոն լիբանանեան ոսկի Լիբանանի 
Ազգային Առաջնորդարանի տրա-
մադրութեան տակ կը դնէ, որպէս 
անմիջական օժանդակութիւն՝ յատ-
կացուելու համար մեր կարիքաւոր 
ընտանիքներուն:
2) Արարատ, Ազդակ եւ Զարթօնք 
օրաթերթերուն կը յատկացնէ 
տասական միլիոն լիբանանեան 
ոսկի՝ առ ի գնահատանք ու զօրակ-
ցութիւն իրենց կատարած աշխա-
տանքներուն:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հարիւր 
Միլիոն Լիբանանեան Ոսկի Կը 
Յատկացնէ Կարիքաւոր Հայ 

Ընտանիքներուն
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Այս մասին մտածեցի, երբ համակարգիչի լուսամուտին յայտնուեցաւ 
տեղեկութիւն մը: Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան յայտարարած է, որ «ՀՀ-ՈՒՄ ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒ-

ԹԻՒՆ ՎԱՐԵԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼ Է ԱՄԷՆ ԱՌԱՒՕՏ ԳՆԱԼ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ, ՍՈՒՐՃ 
ԽՄԵԼ ԵՒ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱԼ ՏՈՒՆ»: Այսինքն հայ մտաւորականութիւնը ոչինչ 
է, ոչինչ ըրած է:
Եթէ պետական ղեկավարը ա՛յս ըսէ, ի՞նչ պիտի ըսէ ամբոխահաճութեան 
(populisme) ուռկանին մէջ բռնուած եւ հեռուն չտեսնուող զանգուածը:
Ի՜նչ դառնութիւն կայ այս խօսքին մէջ, մարդոց նկատմամբ, որոնք գրական, 
գիտական եւ ուսումնասիրական հսկայ հարստութիւն կուտակած եւ 
կտակած են, եւ կը շարունակեն այդ ընել, հակառակ անցեալի եւ ներկայի 
դժուարութիւններուն: Այդ կ’ընեն՝ որովհետեւ կը հաւատան բանի մը. 
ազգային լինելութեան: Արդեօ՞ք վարչապետը չունենալով ազգին կտակելիք 
նոյն ձեւի հարստութիւն, կը վերականգնէ խորհրդային օրերու սեւացրէ՛քի 
քաղաքական ոճը, որպէսզի մեծերու վերացումէն ետք գաճաճները հսկայ 
ըլլալու խաբկանք ստեղծեն:
Ստացուած տեղեկութիւնը կ’արտագրեմ ամբողջութեամբ.
Ազգային օրակարգի մեծ վերնագրի ներգոյ, շատ երկար տարիներ բոլոր-
իս աչքի առաջ Հայաստանում հաստատուել են կոռուպցիոն կարգեր: 
Այս մասին, այսօր՝ նոյեմբեր 20-ին, Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզում 
Մխիթարեան միաբանութեան վանահայրերի եւ Վենետիկի հայ համայնքի 
ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանը: «Սա է պատճառը, որ մեր ազգային օրակարգը ընկալելի 
չէ նրանց ազգային օրակարգի համար: Ազգային օրակարգը շատ երկար 
տարիներ եղել է շատ յարմար տանիք մենաշնորհներ հաստատելու, 
կոռուպցիոն հարստութիւններ կուտակելու, կուսակցական համակարգեր 
մտցնելու այդ թւում կրթական համակարգում, կրթական համակարգի որակը 
գցելու այն աստիճան, որ այսօր ՀՀ-ում կարող ենք ասել, գրեթէ չկայ ոչ միայն 
մրցունակ բուհ, այլ եւս մրցունակ ֆակուլտետներ: Ցաւօք, այսօր մենք բոլոր 
ոլորտներում ունենք պրոֆեսիոնալ մակարդակի խնդիր: Մենք այս խնդիրները 
պէտք է լուծենք»,- յայտարարեց Փաշինեանը: Նրա խօսքով Հայաստանում 
շատ մեծ չափով գիտական գործունէութիւնը վարել նշանակել է ամէն առաւօտ 
գնալ մի շէնք, որի ճակատին գրուած է գիտահետազօտական ինստիտուտ, 
օրուայ առաջին կէսին սուրճ խմել եւ վերադառնալ տուն: «Շատ բնական 
է, որ նման գործունէութեամբ զբաղուող որեւէ շրջանակի այդ կոմֆորտ 
զոնայից փորձում ես դուրս բերել, դա առաջացնում է որոշակի խնդիրներ: 
Բայց մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով: Եոլա գնալու տրամաբանութիւն 
թոյլ չենք տալու Հայաստանի ոչ մի ոլորտում», ասել է նա:
Եթէ Սուրէն Դանիէլեանը, Ռիթա Սաղաթէլեանը, Աշոտ Մելքոնեանը, Պետրոս 
Դեմիրջեանը, Սերժ Սրապիոնեանը, Երուանդ Խաչատրեանը, Հենրիկ 
Էդոյեանը, եւ բիւր ուրիշ մտաւորականներ, գիտնականներ, տասնեակներով 
գիրքեր հրատարակած են մեր այսօրուան հարստութիւնը վերածելով յաջորդ 
սերունդներուն համար ժառանգութեան, օրուայ առաջին կէսին սուրճ 
խմելով եւ վերադառնալով տուն, պէտք է հասկնալ, որ մենք գործ ունեցած 
ենք եւ ունինք գերմարդոց հետ, superman-ներ: Մոլիէրի, ֆրանսացի մեծ 
կատակերգակի «Իմաստուն կանայք»ի հերոսուհիներէն մին կ’ըսէ. «Աստուած 
իմ, այնքա՜ն ցածրայարկ է ձեր միտքը» (Mon Dieu, que votre esprit est d’un 
étage si bas): Քննադատութիւնը միշտ ցանկալի է, եթէ ինքզինք տրամադրէ 
ճշմարտութեան, յաջողութեան եւ յառաջդիմութեան, բայց կը դառնայ 
ցածրայարկ, երբ կը դառնայ սեւացրէ՛ք, ամբոխային տրամադրութիւններու 
կեր հայթայթող նախանձ եւ բանսարկութիւն:
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Մեսրոպէն եւ Խորենացիէն Մինչեւ Այսօր Մեր 
Մտաւորականները Սիրած Ենք Յետ Մահու

Եթէ այդ «սուրճ խմողներ»ու կտակած հարստութիւնը չունենայինք եւ 
այսօր ալ չշարունակենք ստեղծել, ի՞նչ մնացած պիտի ըլլայ խորհրդային 
օրերէն, ի՞նչ պիտի մնայ այսօրուան «ճեզվէ»ներէն, «պրենտ»ներէն, 
բազմանդամ պաշտօնական «չարթերային տուրիզմ»ներէն, սփիւռք(ներ)ու 
ընդունելութիւններէն եւ մեծ հիւրանոցներու շքեղանքներէն:
Արհամարհանքը մտաւորականին եւ անոր աշխատանքին հանդէպ, սովո-
րութիւն է, նոյնիսկ երբ ան չի ծառայեր իշխանաւորին եւ էսթէպլիշմընթի 
փառքին: Երեւոյթը յատուկ չէ Հայաստանի: Սփիւռքի մէջ այդ արհամարհան-
քը կը դրսեւորուի քսակով, մարդոցմով՝ որոնք լուսապսակ կը փնտռեն 
«բարերարութիւններ»ով, իրենց չգիտցած բաներուն մասին խօսելով 
կամ ուրիշի գրածով բեմ բարձրանալով եւ շքանշաններ ստանալով, եւ 
քոմպինացիաներով:
Պէտք է խօսիլ կոռուպցիայի մասին: Ան բոլոր երկինքներու տակ եւ բոլոր 
ընկերութիւններու մէջ է, աւանդութիւն դարձած է հանգամանքի եւ դիրքի 
չարաշահումը: Իշխանաւորներ եւ զանազան մակարդակի եւ բնոյթի 
էսթէպլիշմընթի մարդիկ, միշտ ալ շահագործած են դիրք եւ հանգամանք: 
Այսօր, բոլոր երկիրներու մէջ, երեւոյթը քննադատողներ կան, եղած են: Բայց 
նոյն քննադատողները պէտք է տեսնել եւ դատել, երբ իրենք կ’ունենան դիրք 
եւ հանգամանք:
Եթէ Հայաստանի վարչապետը հայ մտաւորականութիւնը դատափետելով 
եւ սեւցնելով ամբոխներու հակա-ընտրանի քէնին եւ նախանձին կը 
կարծէ յագուրդ տալ, ինքն իրեն համար վարկ եւ լուսապսակ ապահովել, 
կը սխալի: Հայաստանի մամուլը եւ ընկերային ցանցերը այնպիսի ման-
րամասնութիւններով կը խօսին իր եւ իր «թիմ»ի մասին, որոնք եթէ ուղղուած 
ըլլային սուրճ խմող մտաւորականներուն, անոնք շատոնց վանքերու մէջ 
ապաստանած կ’ըլլային, Ռուսիա կամ Ամերիկաներ փախած:
Պիտի հասկնա՞նք, որ ամբոխի սրճարանային-գինետնային անբաւարարու-
թեան թիրախ դարձնելով ազգ պահած եւ պահող մտաւորականութիւնը, ո՛չ 
բարեկարգում կ’ըլլայ, ո՛չ ալ իշխանութիւն կը պահուի:
Իսկ ինչ կը վերաբերի կոմֆորտ զոնային, երբեմն պէտք է լուսարձակի 
տակ բռնենք մենք մեզ, հանրային ծառայութիւնը չշփոթենք ընկերային 
յաջողութեան եւ ընտանեկան տուրիզմի հետ, որ իր կարգին կոմֆորտ զոնա է:
Իսկապէս անգէտ պէտք է ըլլալ հասկցած չըլլալու համար, որ օտար աշխարհի 
մէջ մեր ազգի այցեքարտը, անցեալին եղած է, եւ այսօր ալ է, մեր ժողովուրդի 
գիտական եւ մշակութային ստեղծագործական ճառագայթումը, ներսը եւ 
դուրսը, մենք մեզ ճանչցած ենք մեր մտաւորականներով, արուեստագէտնե-
րով, ուրիշներ ալ մեզ ճանչցած են անոնցմով: Բայց երբ մի ոմն բեմ կը 
բարձրանայ հայ բանաստեղծի մասին ուրիշի գրածը կարդալով, կամ ուրիշ 
բանաստեղծի մը լատինատառ գիրերով չորս տողը հեգելով կը ծախէ ամեակի 
մը առիթով, մեր ժողովուրդը կը փոքրացնէ, քանի որ բոլոր ունկնդիրները եւ 
հանդիսատեսները անպայման անգիտակներ չեն:
Վերեւ նշուած տեղեկութեան մէջ, զոր ստացած էի համացանցով, հայ 
մտաւորական մը կը պատմէ հետեւեալը. «… այս պահուն Ղազախստան եմ: 
Երէկ գիտական մեծ համաժողով էր Ասթանայի մէջ: Զեկոյց ներկայացուցի՝ 
«Հայ պատմիչները ղազախներու մասին» թեմայով: Այնքան հպարտ էի: 
Ղազախները շնորհակալ էին մեր ազգի մեծերուն, որ անոնց շնորհիւ իրենց 
պատմութիւնը պահպանուած է: Հիմա՝ պանդոկի մէջ նստած, իմ վարչապետը 
զիս սուրճ խմող կ’անուանէ: Ո՞ւր հասանք:»
Հայաստան կը ճառագայթէ ո՛չ իր ամբոխահաճութեան ասպետներով, 
populiste-ներով, ո՛չ ալ ազգը դրամատնային հաշիւի կամ տուրիզմի հետ 
շփոթողներով: Լուսանկարի եւ զբօսի տուրիզմ:
Ի՞նչ անուն պէտք է տալ հայ թոշակառուներու եւ զինակոչիկներու հաշւոյն 
կատարուող բազմամբոխ տուրիզմին, որուն մէկ անդամին ծախսը քանի մը 
տարի կրնայ սուրճ մատակարարել ինստիտուտներու օրուան կէսին սուրճ 
խմողներուն:
Աստանայի համաժողովին Հայաստանի վարկին բան մը աւելցուցած 
մտաւորականի խօսքի աւարտի երկու բառերը ահաւոր տխրութիւն կը 
ծորեն. «Ո՞ւր հասանք»:
Հասանք հոգեկան-ոգեկան կոռուպցիա:
Կրկին փափաք կ’արթննայ մէջս «Անտունի» լսելու. «Իմ հոգին նման է էն 
փլած տներ»… Եւ փլած-փլուզուող ինչե՜ր…
Եւ քանի որ տօնական հագուստի պէս ամէն տեղ ցուցադրեցինք եւ 
զարդարուեցանք Թումանեանի 150ամեակով, ես ալ, որպէս անմիջականի 
տխրած հանդիսատես, յիշեցնեմ անոր իմաստութիւնը.
Ժողովուրդը միշտ նայել է իր մէջ զանազան միջոցներով անուն 
հանած գործիչների երեսին ու գնացել է նրանց ետեւից, եւ վայ էն 
ժողովրդի մեղքը, որի գործիչները էնքան խղճմտանք չեն ունենար, 
որ իրենց փոքրիկ անձերն ու կրքերը կը դարձնեն հասարակութեան 
զբաղմունքի առարկայ եւ իրենց չնչին անձնական հաշիւների շուրջը 
փոթորիկներ յարուցանելով կը տան մեծ խնդիրների կերպարանք: 
Վա՜յ էն ժողովրդին:
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Հայրենի Տնտեսութիւն

Շար. Էջ 05

Սեբաստիոյ Հայկական Եկեղեցին Վերանորոգումէն Ետք Պիտի 
Վերածուի Թանգարանի

Կոմիտասի, Թումանեանի, Սեւակի, Շանթի եւ Այլ Մեծերու Յիշատակին 
Ծառեր՝ Աբովեանի Տուն-Թանգարանի Բակին Մէջ

Հայաստանի Մէջ 400 Mwh Հզօրութեամբ Արեւային Ելեկտրակայաններ 
Պիտի Կառուցուին

Թուրքիոյ Սիւաս նահանգի Կիւ-
րուն բնակավայրին մէջ (պատմ.` 
Սեբաստիա, Կիւրինի գաւառակ) 
գտնուող հայկական Սուրբ Աստու-
ածածին եկեղեցւոյ վերա-նորոգումը 
ընթացքի մէջ է:
Թուրքիոյ մշակութային ժառան-
գութեան ու թանգարաններու տնօ-
րինութեան կողմէ վերանորոգուելէ 
ետք անիկա պիտի յանձնուի Կիւրու-
նի համայնքապետարանին եւ պիտի 
դառնայ քաղաքային թանգարան, կը 
փոխանցէ ermenihaber-ը:
Քաղաքապետ Նամի Չիֆթչին տեղե-
կացուցած է, որ վերանորոգման 
աշխատանքներուն մեծ մասը արդէն 
կատարուած է, եւ աշխատանքներու 
աւարտէն ետք կը նախատեսուի այն-

մտաւորականներ հիւրընկալուած են, 
եւ այս քայլով սկիզբ կը դրուի տուն-
թանգարանը մտաւորականութեան 
համար իւրօրինակ հաւաքատեղի 
դարձնելու նախաձեռնութեան:
Ծառատունկին մասնակցեցան 
մտաւորականներ, գրականութեան, 
արուեստի, մշակոյթի յայտնի գոր-
ծիչներ:
Ծիրանենիներ եւ խնձորենիներ 
տնկուեցան նաեւ Գէորգ էմինի, 
Երուանդ Օտեանի, Ակսել Բակունցի, 
Հրաչեայ Յովհաննիսեանի անուն-
ներով:

տեղ իրականացնել քաղաքի գլխա-
ւոր մշակութային ձեռնարկները:
Վերանորոգման համար պետու-
թիւնը յատկացուցած է 3 միլիոն 
984.000 թրքական լիրա (մօտ 700.000 
տոլար):
Նշենք, որ Կիւրին բնակավայրը 
20-րդ դարու սկիզբը ունեցած է 
ընդհանուր առմամբ 3000 տուն 
բնակիչ, որմէ 1550-ը` հայեր: Հայ-
երը այստեղ զբաղած են առեւ-
տուրով, երկրագործութեամբ եւ 
արհեստներով: Բնակավայրին 
մէջ կար մէկ քարաշէն հայկական 
եկեղեցի եւ մէկ դպրոց: 1915-ին 
Կիւրինի հայ բնակչութիւնը ենթար-
կուած է Ցեղասպանութեան` տարա-
գրուած եւ բնաջնջուած:

Աշնանային ծառատունկը նախա-
ձեռնած էր Խ. Աբովեանի անուան 
տուն-թանգարանը, իսկ տնկիները 
տրամադրած էր «էյ ԹԻ Փի» բարե-
գործական հիմնադրամը:
Լեւոն Շանթը Համազգային հայ 
կրթական եւ մշակութային միութեան 
հիմնադիրը եղած է: Խորհրդանշա-
կան օրուան առիթով Համազգայինի 
երեւանեան գրասենեակի տնօրէն 
Ռուզաննա Առաքէլեան միութեան 
հրատարակած գիրքերէն նուիրեց 
Խ.Աբովեանի տուն-թանգարանին:

նունդի, եւ մենք այս փոքրիկ նախա-
ձեռնութեամբ շարունակական կը 
դարձնենք Աբովենց այգիի յայտնի 
սովորոյթը, որ այգին եւ տան դռնե-
րը բաց էին բոլորին առջեւ»,- ըստ 
Yerkir.am-ի՝ նշած է Խ.Աբովեանի 
անուան տուն-թանգարանի տնօրէն 
Սիւզաննա Խոջամիրեանը:
Տնօրէնի խօսքով` կան պահպանու-
ած բազմաթիւ յիշատակութիւններ, որ 
Խաչատուր Աբովեանի տունը շատ 

Կոմիտաս, Յովհաննէս Թումանե-
ան, Պարոյր Սեւակ, Լեւոն Շանթ, 
Շարլ Ազնաւուր, Սօս Սարգսեան, 
Սիլվա Կապուտիկեան …  Շուրջ 
15 յոբելեաններու անուանական 
տունկեր` ծիրանենիներ եւ խնձո-
րենիներ, տնկուեցան Նոյեմբեր 
26-ին, Խաչատուր Աբովեանի անու-
ան տուն-թանգարանի բակին մէջ:
«Ծառատունկը իւրօրինակ խորհր-
դանիշ ունի` ապրեցնելու, վերած-

Աշխարհի մէջ վերականգնուող 
ուժանիւթի յայտնի Masdar ընկե-
րութիւնը եւ «Հայաստանի պետա-
կան հետաքրքրութիւններու ֆոն-
տ»ը (ԱՆԻՖ) ստորագրած են Հայաս-
տանի մէջ 400 megawatt  (Mwh) 
հզօրութեամբ արեւային ուժանի-
թի նախագիծեր մշակելու մասին 
պաշտօնական համաձայնագիր: 
Այս համագործակցութեան շնորհիւ 

Հայաստանի մէջ կ՛ենթադրուի 300-
320 միլիոն տոլարի ներդրումներ: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Արմենփրես”-ը։
Նոյեմբեր 30-ին Ապու Տապիի 
մէջ Masdar-ի գործադիր տնօրէն 
Մուհամատ Ջամիլ Ալ Ռամահին եւ 
Հայաստանի պետական հետաքրք-
րութիւններու ֆոնտի տնօրէն Դաւիթ 
Փափազեան ստորագրեցին համա-
տեղ զարգացման համաձայնագիրը: 

Արարողութեան ներկայ եղան նաեւ 
ՀՀ Նախագահ Արմէն Սարգսեան, 
Արաբական Միացեալ Էմիրութեան 
ուժանիւթի եւ արդիւնաբերութեան 
նախարար Սուհայիլ Ալ Մազրուէին 
եւ Mubadala Investment Company 
գործադիր տնօրէն Խալտուն Ալ 
Մուպարաքը:
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Հայրենի Տնտեսութիւն

Սկիզբը Էջ 04

Նոր Հրատարակութիւններ

«Մեծանուն Հայեր. Կոմիտասի Ծննդեան 150-ամեակը» Թեմային Նուիրուած 
Նամականիշով Նոր Գեղաթերթիկ

Հայաստանի Մէջ 400 Mwh Հզօրութեամբ Արեւային Ելեկտրակայաններ Պիտի 
Կառուցուին

նուններու, ցեղանուններու եւ 
այլ ցանկեր): Տպագրուած է ՀՀ 
ԳԱԱ Հնագիտութեան եւ ազգագ-
րութեան հիմնարկի Գիտական 
խորհուրդի որոշումով եւ նու-
իրուած է Հայաստանի առաջին 
հանրապետութեան հիմնադրման 
100-ամեակին:
– (Կարապետեան) Բակուր, «Արց-
ախի հարցի տասը արմատները», 
հրատարակիչ՝ «Շուշի» հիմնադրամ, 
Լոս Անճելոս, 2019 (անգլերէն):
– Կարին Մարկ տը, «Երիտ-
թուրք ոճրագործներու վերաշր-
ջանառումը», «Սիժեսթ» հրատա-
րակչութիւն, Փարիզ, 2019, 228 
էջ (երիտթուրք-քեմալական եւ 
Թեշքիլաթը Մախսուսէ-Թուրքիոյ 
«Խոր Պետութիւն» պորտալարա-
յին կապի մասին. երիտթուրք 
80 պատասխանատուներու 
պետական եւ կուսակցական գոր-
ծունէութիւնը Օսմանեան Կայս-
րութեան եւ քեմալական Թուր-
քիոյ ժամանակաշրջաններուն) 
(ֆրանսերէն):
– «Հայկազեան հայագիտական 
հանդէս», ԼԹ. հատոր, Հայկազեան 
համալսարանի հրատարակչութիւն, 
«Ռուհանի Շիմալի, Տարուն եւ ընկ.» 
տպարան, Պէյրութ, 2019:
– Մարմարեան Արսէն [Վահան 
Թոթովենց], «Զօրավար Անդրանիկ 
եւ իր պատերազմները», Բ. տպա-
գրութիւն, կազմող, խմբագիր եւ 
հրատարակութեան հովանաւոր՝ 
Յովսէփ Նալպանտեան, Երեւան, 

2019 (1920-ին Պոլսոյ «Կիւթեն-
պերկ» տպարանէն լոյս տեսած 
յուշագրութիւնը եւ ազգային հերոսին 
առնչուած յաւելեալ նիւթեր):
– «Մի կաթիլ մեղր», կազմեցին եւ 
հայերէնէ թարգմանեցին Թեսա 
Հոֆման եւ Ժիրայր Քոչարեան, Books 
on Demand հրատարակչութիւն, 
Պերլին, նոյեմբեր 2019 (Վարդան 
Այգեկցիի, Ղազարոս Աղայեանի եւ 
Յովհաննէս Թումանեանի առակ-
ներու եւ հեքիաթներու ընտրանի-
ժողովածու) (գերմաներէն):
– Պաղտասարեան Կորիւն վրդ., 
«Երուսաղէմի հայկական թաղա-
մասի գաղտնիքները», Ա. մաս, 
Սրբոց Յակոբեանց վանքի տպա-
րան, Երուսաղէմ, 2019, 100 էջ 
(Երուսաղէմի հայոց Սրբոց Յակո-
բեանց վանքին առնչուած 20 պատ-
մութիւններ):
– Պետրոսեան Աշոտ, «Արթուր 
Մկրտչեան», «Արամ Մանու-
կեան» մատենաշար թիւ 4, հրա-
տարակութիւն «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատան, Պէյրութ, 2019:
– Պիլալ Մելիսա եւ Եըլտըզ 
Պուրճու, «Սիրտս նման է էն 
փլած տներ – Կոմիտաս վար-
դապետի երաժշտական ժառան-
գութիւնը», «Պիրզամանլար» հրա-
տարակչութիւն, Սթամպուլ, 2019, 
320 էջ (16 x 23,5 սմ.) (ժողովածու՝ 
տեղեկութիւններ, նամակներ, նկար-
ներ, այլ փաստաթուղթեր, յօդուած-
ներ Կոմիտասի երաժշտական 
վաստակին մասին) (թրքերէն):

ներ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո-
ղիկոսութեան տպարան, Անթիլիաս 
– Լիբանան, 2019:
– Բաբայեան Մայքլ (աշխատա-
սիրեց), «Յուշամատեան անկա-
խութեան Հայաստանի Հան-
րապետութեան 1918-1921թթ. 
պետական գործիչները», Երեւան, 
հոկտեմբեր 2019, 450 մեծադիր 
էջ (Հայաստանի առաջին Հան-
րապետութեան պետական կառոյ-
ցի բարձրաստիճան 176 պաշտօ-
նատարներու լուսանկարներն ու 
կենսագրութիւնները, խմբանկար-
ներ, պատմական վայրերու եւ 
փաստաթուղթերու լուսանկարներ) 
(երկլեզու՝ հայերէն եւ անգլերէն): 
Հատորը նուիրուած է «Հայաստանի 
Հանրապետութեան ստեղծման 
պանծալի 100-ամեակին»:
– Գէորգեան Համլէտ, «Դրօ», «Արամ 
Մանուկեան» մատենաշար թիւ 3, 
հրատարակութիւն «Վահէ Սէթեան» 
հրատարակչատան, Պէյրութ, 2019:
– Խառատեան Հրանոյշ, «Հայատե-
ացութիւնը որպէս թուրքական 
ինքնութեան կառուցման գործօն 
– Գաւառահայերը Թուրքիայի 
Հանրապետութիւնում 20-րդ դարի 
միջնադարում», ՀՀ ԳԱԱ Հնա-
գիտութեան եւ ազգագրութեան 
հիմնարկի հրատարակչութիւն, 
Երեւան, 2018, 712 էջ (դաշտային 
աշխատանքով քաղուած վկա-
յութիւններ, անձերու, վայրերու 
եւ փաստաթուղթերու լուսան-
կարներ, անձնանուններու, տեղա-

– Ազնաւորեան Զարեհ Արքեպիս-
կոպոս, «Հնգամատեանի մեկնու-
թիւն», «հատորի կազմումը, խմբագ-
րումը, էջադրումը, յաւելուածներու 
հեղինակումը եւ տպագրութեան 
իրականացումը կատարած է 
«Մեհրի» ՍՊԸ-ն», «Էտիթ փրինթ» 
հրատարակչութեան տպարան, 
Երեւան, 2019, 680 էջ (17 x 24 սմ.) 
(Հին Կտակարանի առաջին հինգ 
գիրքերու բովանդակութեան մեկնու-
թիւնը, երկու յաւելուած՝ «Սուրբգրա-
յին գիտելիքներ» եւ «Եբրայական 
տօներ», անձնանուններու, տեղա-
նուններու եւ յիշատակուած սուրբ-
գրային համարներու ցանկեր): Հատո-
րը «Պօյաճեան եւ Թովմասեան ընտա-
նիքները կը նուիրեն իրենց քրոջ 
եւ մօրաքրոջ՝ Արիգա Պօյաճեանի 
յիշատակին»: Հատորը նուիրուած 
է նաեւ հեղինակ Սրբազան հօր 
յիշատակին՝ վախճանման 15-րդ 
տարելիցին առթիւ:
– Ալահայտոյեան Պետրոս Յովսէփ 
եւ Մկրեան-Մարգարեան Ծովիկ 
(խմբագիրներ), «Բարսեղ Կանաչեան 
(1885-1957). Երաժշտական երկե-
րու ժողովածու», Ա. եւ Բ. հատոր-

Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մէջ, 
Դեկտեմբեր 1-ին շրջանառութեան 
մէջ դրուած է նամականիշով գեղա-
թերթիկ՝ նուիրուած «Մեծանուն հայ-
եր. Կոմիտասի ծննդեան 150-ամե-
ակը» թեմային:
ՀՀ բարձր ճարտարագիտական 
արդիւնաբերութեան նախարա-
րութեան տեղեկութիւններով՝ 
գեղաթերթիկի մարումը իրակա-
նացուցած են ՀՀ բարձր ճարտա-
րագիտութեան արդիւնաբերութե-
ան նախարար Յակոբ Արշակեանը, 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րար Արայիկ Յարութիւնեանը, Տէր 
Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամ-
կոչեանը,  Ֆիլատելիստներու 

միութեան նախագահ Յովիկ Մու-
սայէլեանը, «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի 
գլխաւոր գործադիր տնօրէն Հայկ 
Աւագեանը:
Գեղաթերթիկը տպագրուած է Ֆրան-
սայի «Cartor» տպագրատան մէջ՝ 
20,000 տպաքանակով:
Գեղաթերթիկի նամականիշին վրայ 
պատկերուած է հայ վարդապետ, 
երգահան, երգիչ, երաժշտական 
էթնոլոկ, երաժշտագէտ եւ ուսուցիչ 
Կոմիտասը (1869-1935թթ.)` Սողոմոն 
Սողոմոնեան: Նամականիշին վրայ 
նաեւ տեղադրուած է UNESCO-ի 
նշանակը, քանի որ Կոմիտասի 
ծննդեան 150-ամեայ յոբելեանը 
ընդգրկուած է UNESCO-ի՝ Հռչա-
կաւոր մարդոց եւ կարեւոր իրա-

Նշեալ համաձայնագիրին առաջին 
նախագիծը Հայաստանի արեւմուտ-
քը 200 Mwh  հզօրութեամբ հսկայ 

արեւային ելեկտրակայաններու 
կառուցումն է։
Հայաստանը մինչեւ 2025 թուականը 
իր ելեկտրականութեան  30 տոկո-
սը վերականգնուող աղբիւրներէ 

ստանալու յանձնառութիւն ունի, եւ 
ներուժ ունի արտադրելու մինչեւ 1000 
Mwh արեւային ելեկտրականութիւն: 
Այսօր Հայաստան ունի ուժանիւ-
թի շուրջ 2,800 Mwh դրուածքային 

հզօրութիւն, որ հաւասարաչափ 
բաշխուած է միջուկային, ջրային 
եւ ներմուծուող բնական կազէն 
ստացուող ջերմային ուժանիւթի 
արտադրութեան միջեւ:

դարձութիւններու 2018-2019 թթ. 
Օրացոյցին մէջ:
Գեղաթերթիկին վրայ պատկերուած 

են Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարը 
եւ Կոմիտասի ստորագրութիւնը:
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տոլար։ «Վազող մարդը»ի 
ցուցադրութեան օրօք ոչ մէկ 
յաղթող արձանագրուած է։ 
Քաղաքացիներ նաեւ բարձր 
պարգեւներու կ՚արժանանան, 
եթէ հաղորդեն «վազող»ի 
գտնուած տեղի մասին։ «Վազ-
ող»ներուն կը յատկացուի 
4.800 տոլար եւ տեսախցիկ 
մը, որով օրական երկու անգամ 
իր մասին տեսագրութիւններ 
ուղարկելով տեղեակ կը պահեն 
խաղի կազմակերպիչները։ 
«Վազող»ի ընտանիքը եւս 
որոշ գումար կը ստանայ ողջ 
մնացած իւրաքանչիւր օրուան 
համար։ 
Որսորդներէն փախչելով Ռիչ-
ըրտս կը ծանօթանայ գետ-
նայարկերը ապրողներու 
հետ եւ անոնցմէ կը սորվի 
շարք մը կառավարական 
գաղտնի փաստեր, սակայն 
իմացածները չի կրնար հասա-
րակութեան տարածել։ Երե-
ւան կ՚ելլեն պետութեան 
գործած անխնայ արարք-
ներն ու գործողութիւնները, 
ժողովուրդի մատնուած դժու-
արութիւններն ու թշուառու-
թինները եւ մանաւանդ անհաւասարութիւնը։ Խաղի որոշ փուլերուն կ՚ըլլան 
պահեր, որոնց ընթացքին Ռիչըրտս կը պարտաւորուի օգնութիւն պահանջել 
մարդոցմէ։
Հեղինակի անդրադարձները ընթերցողներուն տեսանելի կը դարձնէ 
ամբողջատիրական վարչակարգերու թերութիւններն ու յառաջ բերելիք 
բացասական արդիւնքները։ Գիրքը առանձնացնող  յատկանիշներէն մին 
այն է, թէ իւրաքանչիւր բաժին անուանուած է թուանշաններով՝ «-110»էն 
սկսեալ դէպի ետ համրելով։ Թէեւ իւրաքանչիւր թիւ կը խորհրդանշէ 
ժամանակաշրջան մը, սակայն վերջաւորութեան մօտենալով ընթերցողներու 
հետաքրքրութիւնը ու շահագրգռութիւնը կը բազմապատկուի։ 
1987 թուականին նկարահանուեցաւ գիրքի հետ նոյն անունը կրող շարժան-
կար մը, որ բաւական տարբեր պատմութիւն կը ցոլացնէ։ Շարժապատկերին 
մէջ գլխաւոր դերը ստանձնած է Առնոլտ Շուարցենեկէր։ Շարժանկարի 
ընթացքին հաւատարիմ մնացած են հեռուստախաղի գաղափարին եւ 
գլխաւոր հերոսի անուան, սակայն խաղի կանոնները բաւական փոխուած են։

«Ժամանակ»/Պոլիս

 06

ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

ՀՀ Վարչապետը ԱՀ Նախագահի Հետ 
Անդրադարձած է Արցախի Մէջ 

Տեղի Ունենալիք Ընտրութիւններուն

Արցախի մէջ Նահատակուած է 
Զինծառայող մը. Կայ Նաեւ Վիրաւոր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 07  

«Վազող Մարդը»

«Վազող մարդը» ամերիկացի ականաւոր գրող Սթեֆըն Քինկի հակա-
իւթոփիական վէպն է, որ գրի առնուած է Ռիչըրտ Պահմըն ծածկանունով։ 
«Վազող մարդը» վերջինն է չորս մասէ բաղկացեալ գրքաշարին, որ 
հրատարակուած է 1977-1982 թուականներու միջեւ։ Քինկ վերոնշեալ վէպը 
գրած է շաբթուայ մը ընթացքին, մինչդեռ օրական տասն էջ կամ երկու 
հազար բառ գրելով կարելի է գիրք մը ստեղծագործել երեք ամսուայ մէջ։ 
Սթեֆըն Քինկ ամերիկեան գրականութեան մեծ ներդրում կատարած 
նշանաւոր հեղինակներէն մին է, որու գիրքերը վաճառուած են աւելի քան 
350 միլիոն։ Դպրոցական տարիքին անոր հետաքրքրութիւնը հակած էր 
դէպի գրելու եւ այդ ժամանակ իր գրածները կը վաճառէր դասընկերներուն։ 
Քինկ գրած է նաեւ մօտաւորապէս երկու հարիւր պատմուածք, որոնց մեծ 
մասը զետեղուած է անոր կազմած ինն ժողովածոներուն մէջ։ Հեղինակին 
բազմաթիւ գործերու հիման վրայ թողարկուած են հեռուստաշարեր, 
շարժանկարներ, պատկերազարդ գրքոյկներ (comics) եւ այլն. իր «Ռիթա 
Հէյուորտ եւ Շաուշանքէ փախուստ» պատմուածքի հիման վրայ 1994 
թուականին նկարահանուած է «Շաուշանքէ փախուստ»ը, որ կը համարուի 
բոլոր ժամանակներու լաւագոյն շարժանկարներէն մին։ Իր նշանակալի 
աւանդին համար արժանացած է բիւրաւոր մրցանակներու եւ պարգեւներու։ 
Քինկի ստեղծագործութիւնները թարգմանուած են բազմաթիւ լեզուներու 
եւ երեւակայութեան անզուգական արդիւնքները յաջողած են կախարդել 
իր ընթերցողները։ 
Մանկութեան տարիներուն Սթեֆըն Քինկ ականատես եղած է մտերիմ 
ընկերոջը մահուան եւ այս դժբախտ պատահարը խոր հետք թողած է իր 
յիշողութեան վրայ։ Վերլուծաբաններ յայտնած են, թէ այս իրադարձութեան 
ազդեցութիւնը երեւելի է հեղինակին որոշ գործերուն մէջ, սակայն Քինկ ոչինչ 
յայտարարած է այս մասին։ «Ֆարենհայթ 451»ի հեղինակը՝ Ռէյ Պրետպիւրի 
Սթեֆըն Քինկը ոգեշնչողներէն մին եղած է։ Այս մասին Քինկ շատ անգամ 
ըսած է հետեւեալը. «Առանց Ռէյ Պրետպիւրիի չկայ Սթեֆըն Քինկ»։ 
Գիրքի մէջ նկարագրուած է 2025 թուականին բովանդակ աշխարհի 
տնտեսական ու քաղաքական կացութիւնը։ Ամերիկա կը կառավարուի 
ամբողջատիրական վարչակարգով։ Մարդիկ իրենց ժամանակը կ՚արժեւորեն 
ու կը զուարճանան ամէնուն հասանելի ու անվճար հեռուստաալիքներուն 
վրայ ցուցադրուած դաժան ու մահացու հեռուստախաղերով։ Այդ խաղե-
րու մասնակիցներու մեծամասնութիւնը նիւթական նեղութիւն ունեցող 
անհատներ են։ 
Վէպի գլխաւոր հերոսը՝ Պեն Ռիչըրտս երկրի անձուկ թաղամասերէն մէկուն 
բնակիչն է։ Ան կը ստիպուի մասնակցիլ վերոյիշեալ խաղերէն մէկուն, որպէսզի 
իր հիւանդ դստեր դարմանման համար ապահովէ անհրաժեշտ միջոցները։ 
Պեն կը մասնակցի «Վազող մարդը» կոչուած խաղի մը, որու մասնակիցները 
պէտք է մէկ ամսուան ընթացքին զիրենք հետապնդող արհեստավարժ 
մարդասպաններէն՝ որսորդներէն թաքնուին եւ եթէ յաջողին մինչեւ ամսուայ 
վերջաւորութեան ողջ մնալ, կը ստանան ամենամեծ մրցանակը՝ 1 միլիառ 
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Ստեփանակերտ գտնուող վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում ունեցած 
է Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանին  հետ։
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմէն փոխանցու-
ած տեղեկութիւններով՝ անոնք քննարկած են Հայաստանի եւ Արցախի 
կառավարութիւններու համագործակցութեան վերաբերող հարցեր։
Հանդիպումին անդրադարձ եղած է նաեւ Արցախի մէջ տեղի ունենալիք 
յառաջիկայ ընտրութիւններուն, անոնց ազատ եւ թափանցիկ կազմակերպ-
ման վերաբերող հարցերուն:

Դեկտեմբեր 2-ին` ժամը 
մօտ 06:50-ին, ՊԲ հիւսիս-
արեւելեան ուղղութեամբ 
տեղակայուած զօրամասե-
րէն մէկու պահպանութե-
ան տեղամասին մէջ, դեռ 
չպարզուած հանգամանք-
ներու մէջ, հրազէնային վէր-
քէ զոհուած է ՊԲ զինծառա-
յող, 1998-ի ծնունդ Արթուր 
Իշխանի Աջամեանը, իսկ 
զինծառայող, 1999-ի ծնունդ 
Դաւիթ Յարութիւնի Մելիքբեկեանը վիրաւորուած է:
Ինչպէս կը հաղորդեն Արցախի Հանրապետութեան ՊՆ մամուլի ծառայութենէն, 
դէպքի մանրամասնութիւնները պարզելու համար քննութիւն կը կատարուի:
Դէպքին առթիւ  երրորդ կայազորային քննչական բաժնին մէջ ՀՀ քրէական 
օրենսգիրքի 34-104-րդ յօդուածի 2-րդ մասի 1-ին կետով հարուցուած է 
քրեական գործ, կը կատարուի նախաքննութիւն:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ԺԱՆ ԻԽՄԱԼԵԱՆ
(1922 – 1978)
«Ձմեռ»

032019

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
Համացանցի Վրայ

Զօրավար Անդրանիկի Կիսանդրին՝ Արցախի 
Ներքին Սուս Համայնքին Մէջ

Բրատիսլաւայի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ Զոհրապ 
Մնացականեանի եւ Էլմար Մամետեարովի Հանդիպումը

Արցախի Քաշաթաղի շրջանի Ներքին Սուս 
համայնքին մէջ տեղադրուած են Զօրավար 
Անդրանիկի կիսանդրին եւ երկու խաչքար: 
Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած 
է Արցախի նախագահի անվտանգութեան 
հարցերով խորհրդական Տիգրան Աբրա-
համեան:
«Քաշաթաղի շրջանի Ներքին Սուս համայնքին 

մէջ յիշարժան օր էր։ Միաժամանակ կը  նշուէր 
քանի մը իրադարձութիւն։ Նախ, նոր պուրակի 
հիմնման արարողութիւնն էր, ուր հանդիսաւոր 
կերպով տեղադրուեցան զօրավար Անդրանի-
կի կիսանդրին եւ երկու խաչքար։ Գիւղի 
դպրոցը համալրուած է նոր համակարգչային 
սենեակով եւ խաղահրապարակով»,- գրած է 
Աբրահամեան:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԾԻԾԵՌՆԱԿԸ ԲՈՅՆ ԷՐ ՇԻՆՈՒՄ 

Ծիծեռնակը բոյն էր շինում, Ե՛ւ շինում էր , և՛ 
երգում, Ամէն մի շիւղ կպցնելիս՝ Առաջուան 
բոյնն էր յիշում:
Մէկ անգամ էր նա բոյն շինել Եւ շատ անգամ 
կարկատել, Բայց այս անգամ վերադարձին 
Բոյնն աւերակ էր գտել:
Այժմ նորից բոյն էր շինում, Ե՛ւ շինում էր , և՛ 
երգում, Ամէն մի շիւղ կպցնելիս՝ Առաջուան 
բոյնն էր յիշում:
Նա յիշում էր անցած տարին Իր սնուցած 
ձագերին, Որոնց ճամբին յափշտակեց 
Արիւնարբու թշնամին:
Բայց նա կրկին բոյն էր շինում, Ե՛ւ շինում 
էր , և՛ երգում, Ամեն մի շիւղ կպցնելիս՝ 
Առաջուան բոյնն էր յիշում:

ՂԱԶԱՐՈՍ ԱՂԱՅԵԱՆ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ԵԱՀԿ 26-րդ նախարարական խորհրդաժողովին 
ծիրէն ներս տեղի պիտի ունենայ ՀՀ արտաքին 
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեանի եւ 
Ատրպէյճանի ԱԳ նախարար Էլմար Մամետեա-
րովի հանդիպումը: Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է ԱԳ 
նախարարի մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան:
«Դեկտեմբեր 4-ին, Բրատիսլաւայի մէջ, ԵԱՀԿ 

26-րդ նախարարական խորհրդաժողովին ծիրէն 
ներս, ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ-
ներու միջնորդութեամբ եւ մասնակցութեամբ 
պիտի կայանայ Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի 
ԱԳ նախարարներ Զոհրապ Մնացականեանի եւ 
Էլմար Մամետեարովի հանդիպումը»,- գրած է 
Նաղտալեան:
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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:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի 
«Հայ Եկեղեցի» Գիրքը Ռուսերէնով

Երկու տարիներ առաջ Հայ 
Եկեղեցւոյ մասին անգլերէն 
գրուած  Վեհափառ Հայրապե-
տին գիրքը թարգմանուեցաւ 
եւ լոյս տեսաւ ռուսերէնով: 
Անգլերէնէ ռուսերէն թարգմա-
նիչն է Լիլիթ Աղէկեան, իսկ 
հրատարակութեան մեկենաս-
ներն են Կերի եւ Ճենիս Արուա-
նիկեանները:
Յայտնենք, որ նոյն գիրքը արդէն 
իսկ թարգմանուած է նաեւ 
պարսկերէնի, գերմաներէնի, 
ֆրանսերէնի ու արաբերէնի: 
Այլ լեզուի թարգմանութիւններ 
ընթացքի մէջ են:  

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ

ԴՊՐԵՎԱՆՔԻ ՆԱԽԿԻՆ ՍԱՆԵՐՈՒՆ

2020-ին պիտի տօնենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան 
դպրեվանքի հիմնադրութեան 90-ամեակը։
Կոչ կ՛ուղղենք դպրեվանքի նախկին սաներուն, որ Ազգա-
յին առաջնորդարան փոխանցեն իրենց անուն-մականունը 
եւ ամբողջական հասցէն, որպէսզի զիրենք եւս ներառենք 
դպրեվանքի 90-ամեակի հանդիսութեան մէջ։ 
Այս գծով յաւելեալ տեղեկութիւններ ստանալու համար կը 
յանձնարարենք կապ պահել Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճա-
նեանին հետ (հեռախօս 01-258300 կամ 71-866120, ե-նամակ 
koudjanian@gmail.com):

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԿՈՉ

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութիւն
ԿՐԹԱՆՊԱՍՏ

2019-2020 Տարեշրջանի

Սիրելի Հայրենակիցներ, 2019-2020 տարեշրջանի կրթանպաստի 
արձանագրութիւնը տեղի կ’ունենայ Դեկտեմբեր ամսուան 
ընթացքին ամէն Երեքշաբթի օրերը կէսօրէ ետք ժամը 6:00-էն 
8:00, միութեան տան մէջ, Պուրճ Համուտ Տորայի շրջան:
Ծանօթ՝ կը խնդրենք մեր Հայրենակիցներէն, որ յարգեն ճշդուած 
թուականը:

Ուրֆայի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ատրպէյճանցի պատգամաւորները 
այսօր քուէարկած են խորհրդարա-
նի` Միլի Մէճլիսի, ինքնալուծարելու 
օգտին: Արտահերթ ընտրութիւննե-
րու նշանակման մասին արդէն պիտի 
յայտարարէ նախագահ Իլհամ Ալի-
եւը:
Խորհրդարանը լուծարելու  ցան-
կութիւն յայտնած էր Ալիեւի «Ենի 
Ազերպայճան» կուսակցութիւնը, որ 
խորհրդարանին մէջ 125 աթոռէն 
ունի 70-ը:
Նախապէս կուսակցութենէն 
յայտարարած էին, թէ որոշումը 
ընդունուած է պետութեան ղեկա-

վարին` բարեփոխումներու ու անձ-
նակազմի վերադասաւորումներու 
քաղաքականութեան աջակցելու 
նպատակով:

Ատրպէյճանի Խորհրդարանը 
Ինքնալուծարուած է


