
Մինչ իշխանութիւնը զբաղած է իրար մէջ բաժնելու թէական կառավարութիւնը, 
որուն շուրջ կը փորձեն համաձայնիլ քաղաքական կողմերը, յեղափոխութեան 
50րդ օրը բողոքարարները ճամբաներ եւ դպրոցներ փակեցին մասնաւորա-
պէս Լիբանանի հիւսիսի եւ հարաւի կարեւորագոյն երկու քաղաքներուն մէջ: 
Ուշադրութիւն չդարձնելով ծանր անձրեւին եւ կլիմայական ծանր պայ-
մաններուն ցուցարարները հաւաքուեցան Սայտայի մէջ եւ փակեցին 
դպրոցները: Նոյնը պատահեցաւ Թրիփոլիի մէջ, ուր ցուցարարները փակեցին 
շարք մը կարեւոր ճամբաները խափանելով փոխադրութիւնը քաղաքին մէջ: 
Թրիփոլիի մէջ ալ շատ մը դպրոցներ փակ մնացին ուր նաեւ փակուեցան 
առեւտրական հաստատութիւններ:
Արեւելեան Պեքաաի մէջ ալ ցոյցեր կատարուեցան, ուր ցուցարարները 
անիւներ այրեցին:
Պէյրութի մէջ գիշեր մը առաջ փակուած ճամբաները կերպով մը բացուեցան 
առաւօտեան ժամերուն բանակի եւ ներքին ապահովութեան ուժերուն 
միջամտութեամբ:
Ցոյցերու այս վերջին ալիքը սկիզբ առաւ երբ նախագահ Աուն ճշդեց 
երեսփոխանական խորհրդակցութեանց թուականը մինչ լուրեր կան, որ 
յաջորդ կառավարութիւնը պիտի չկազմուի ըստ յեղափոխականներուն 
պահանջներուն:
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Օր 50. Բողոքարարներ Ճամբաներ եւ 
Դպրոցներ Փակեցին

 ՌԱԿի Պատուիրակութիւնը 
Այցելեց Լիբանանի Մէջ 

ՀՀ Դեսպանին

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

«Զարթօնք» օրաթերթի ծրագրած պարբերական հանդիպումներով լուսա-
բանական երեկոները կը շարունակուին Թէքէեան Կեդրոնի մէջ:
Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներու Բ. Հանդիպման մեր 
նիւթը եղաւ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ. Դրամատնային 
Համակարգի եւ Տնտեսա-Ֆինանսական Պայմաններու Ներկայ Իրավիճակը:  
Այս Բ. հանդիպման հիմնական հիւրը հանդիսացաւ Լիբանանի Կեդրոնական 
Դրամատան նախկին փոխ-կառավարիչ Ալեն Պալեանը:
Հանդիպման մանրամասնութիւններուն պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը ընկ. Սեւակ 
Յակոբեանի գլխաւորութեամբ այցելեց Լիբանանի մէջ ՀՀ դես-
պանատուն տեսակցութիւն մը ունենալու համար ՀՀ Վսեմաշուք դես-
պան Պրն. Վահագն Աթաբէկեանի հետ: ՌԱԿի պատուիրակութեան 
մաս կազմեցին ընկ.հի Ճէքի Տէրվիշեան  եւ ընկ. Սեդրակ Քիւրէճեան:
Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան Հայ ժողովուրդը յուզող 
հարցեր, ինչպէս նաեւ անդրադարձ մը կատարուեցաւ Լիբանանի 
ներքին կացութեան հետ առնչուած կարգ մը հարցերու:

Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան ելոյթ ունեցած է Պրադիսլաւայի մէջ կայացող ԵԱՀԿ 26-րդ 
նախարարական համաժողովին:
ՀՀ ԱԳ նախարարը իր ելոյթի ընթացքին ներկայացուցած է Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման առանցքային 
խնդիրներուն վերաբերեալ Հայաստանի դիրքորոշումը:
«Պարո՛ն նախագահող,
Յարգելի՛ գործընկերներ,
Տիկնայք եւ պարոնայք,
Պարո՛ն նախագահող, շնորհակալ եմ հիւրընկալութեան եւ կազմակեր-
պութեան մէջ այս մէկ տարուան ընթացքին Ձեր նախագահութեան համար:
Երէկ իմ ատրպէյճանցի գործընկերոջ  եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահներու հետ ունեցանք հերթական խորհրդակցութիւնները, հին-
գերորդը այս տարուան ընթացքին: 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹԻՒՆԸ ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ
Դրամատնային Համակարգի եւ Տնտեսա-

Ֆինանսական Պայմաններու Ներկայ 
Իրավիճակը  

Արցախի Ժողովուրդին Անվտանգութիւնը 
Զիջման Ենթակայ Չէ. 

Զոհրապ Մնացականեանի Ելոյթը 
ԵԱՀԿ Համաժողովին

«Զարթօնք»եան Հանդիպումներ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Արցախի Ժողովուրդին Անվտանգութիւնը Զիջման Ենթակայ Չէ. 
Զոհրապ Մնացականեանի Ելոյթը ԵԱՀԿ Համաժողովին

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

րիպան Ալիեւայի ցանկութիւնը 
եւ ՀՀ վարչապետի տիկին Աննա 
Յակոբեանի պատասխանը:

Ստեփանակերտը Պատրաստ է Ընդունելու Մեհրիպան Ալիեւան` Որպէս Հիւր Կամ 
Պատուիրակութեան Ղեկավար

Արցախը երբեք չէ ունեցած որեւէ 
բարդոյթ որեւէ ազգի հանդէպ: 
Մենք չունինք ատելութիւն ատր-
պէյճանական ժողովուրդին հանդէպ, 

քանի որ մենք չենք պայքարիր ատր-
պէյճանցի ժողովուրդին դէմ:
Այս մասին յայտարարեց Արցա-
խի նախագահի մամլոյ խօսնակ 

Դաւիթ Բաբայեան` NEWS.am-ի 
խնդրանքով մեկնաբանելով Ղարա-
բաղի մէջ մուղամ լսելու Ատր-
պէյճանի նախագահի տիկին Մեհ-

Այս առնչութեամբ կ՝ուզեմ ընդգծել 
Լեռնային Ղարաբաղի հակա-
մարտութեան խաղաղ կարգա-
ւորման առանցքային խնդիր-
ներուն վերաբերեալ Հայաստանի 
դիրքորոշումը:
Առաջին. հակամարտութիւնը, որ 
կը հասցէագրուի միջազգային 
իրաւագիր եւ աջակցութիւն վայե-
լող ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համա-
նախագահութեան ծիրէն ներս, 
խաղաղ կարգաւորմանն այլընտ-
րանք չունի։
Երկրորդ. Արցախի ժողովուրդի 
ինքնորոշման անքակտելի իրա-
ւունքը կը հանդիսանայ խաղաղ 
կարգաւորման հիմնարար սկզ-
բունքը եւ հիմքը։ Այս սկզբունքին 
ճանաչումը կ՝ենթադրէ, որ Արցա-
խի վերջնական կարգավիճակին 
որոշումը չի կրնար ենթարկուիլ 
որեւէ սահմանափակման, որ 
պէտք է յստակօրէն եւ միանշա-
նակօրէն ընդունուի: «Առանց սահ-
մանափակման» եզրոյթը պարզո-
րոշ կերպով կը մատնանշէ Արցախի 
ժողովուրդին իրաւունքը ունենալու 
եւ որոշելու իրենց կարգավիճա-
կը՝ Ատրպէյճանի իրաւասութենէն, 
ինքնիշխանութենէն եւ տարած-
քային ամբողջականութենէն 
դուրս: Ատրպէյճանի կողմէ որդե-
գրած շարունակական թշնա-
մական քաղաքականութիւնն ու 
անկէ բխող գործողութիւնները կը 
ստեղծեն Արցախի ժողովուրդին 
համար գոյացական, ֆիզիքական 
անվտանգութեան սպառնալիք, 
որ արտայայտուեցաւ նաեւ 2016 
Ապրիլին՝ Արցախի դէմ Ատրպէյճա-
նի կողմէ իրականացուած վերջին 
յարձակումը. այս ամէնը կ՝ընդգծեն 
Ատրպէյճանի՝ Արցախի ժողովուր-
դին նկատմամբ իրաւասութեան 
պահանջի ոչ օրինականութիւնը եւ 
իրականացման անհնարինութիւնը։
Ատրպէյճանը պէտք է ստանձնէ 
Արցախի մէջ բնակող ժողովուրդի 
իրաւական պարտադիր ուժ ունեցող 
ազատ կամարտայայտման միջոցով 
առանց որեւէ սահմանափակման 
իրենց ինքնորոշման իրաւունքի 
ճանաչման անմիջական պարտա-
ւորութիւն:
Երրորդ. Արցախի ժողովուրդին 
անվտանգութիւնը ենթակայ չէ 
զիջման։ Ոչ մէկ պարագայի Արցա-
խի ժողովուրդը պէտք չէ մնայ 
առանց պաշտպանութեան համար 
անհրաժեշտ անվտանգութեան 

գիծերու։ Չի կրնար ըլլալ որեւէ 
իրավիճակ, որ ձեւաւորէ Արցա-
խի ժողովուրդի գոյացական 
անվտանգութեան անմիջական 
վտանգ, ինչպէս եղաւ 1991-
1994 թուականներուն եւ 2016-
ին: Այս միտքը առաւել ընդգծելու 
նպատակով՝ կ՝ուզեմ վկայակոչել 
Արցախի՝ ներկայիս Ատրպէյճանի 
գրաւման ներքոյ գտնուող տարածք-
ներուն մէջ ստեղծուած իրավիճա-
կը, ուր հայերը ենթարկուած են 
ցեղական զտումներու եւ որոնք 
այժմ լիովին վերաբնակեցուած են 
ատրպէյճանցիներով։ Այս իրակա-
նութիւնը վերջերս ներկայացուած 
է Ատրպէյճանի ղեկավարութեան 
կողմէ իբրեւ Լեռնային Ղարաբաղի 
հիմնախնդրի կարգաւորման լաւ 
օրինակ։
Չորրորդ. Խաղաղ կարգաւորումը 
պէտք է ըլլայ ներառական՝ հակա-
մարտութեան բոլոր կողմերուն 
անմիջական ներգրաւումով: Ուստի, 
Արցախը իր ժողովուրդին կողմէ 
ընտրուած ներկայացուցիչներուն 
միջոցով պէտք է բանակցային 
գործընթացի անմիջական կողմ 
ըլլայ: Այս առնչութեամբ մենք 
կ՝ընդգծենք խաղաղ գործընթացի 
մէջ, մասնաւորապէս բովանդակային 
հարցերու մէջ Արցախի ընտրուած 
ներկայացուցիչներու լիակատար 
ներգրաւման անհրաժեշտութիւնը: 
Հայաստանի կառավարութիւնը 
երբեք չի դիմեր այնպիսի գործո-
ղութիւններու, որոնք կրնան խախտել 
Արցախի ժողովուրդին` իր սեփական 
քաղաքական կարգավիճակը ազա-
տօրէն վճռելու իրաւունքը եւ զրկելու 
անոնց այս գործընթացին նկատմամբ 
սեփականութեան զգացումէն:
Հինգերորդ. Հիմնախնդրի խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացը այլ-
ընտրանք չունի։ Արցախը ունի 
ինքզինք եւ իր ժողովուրդը պաշտ-
պանելու լիարժէք կարողութիւն։ 
Հայաստանը կը շարունակէ մնալ 
Արցախի անվտանգութեան միակ 
երաշխաւորը։ Խաղաղ կար-
գաւորումը չի կրնար ընթանալ 
լարուածութեան եւ վտանգի սանդ-
ղայարձակման միջավայրի մէջ։ 
Հետեւապէս, Ատրպէյճանի, Արցախի 
եւ Հայաստանի միջեւ 1994-ի եւ 1995-
ի զինադադարի համաձայնագրերը 
պէտք է խստագոյնս պահպանուին 
եւ ամրապնդուին։ Վտանգներու 
նուազեցման մեքենականութիւն-
ները պէտք է ներդրուին, ինչպէս 
նաեւ հրադադարի խախտում-

ները հետաքննող եւ հրադադարի 
համակարգման ԵԱՀԿ մեքենա-
կանութիւնները, ներառեալ՝ ԵԱՀԿ 
գործող նախագահի անձնական 
ներկայացուցիչի գրասենեակի 
կարողութիւններու ընդլայնման 
միջոցով։
Վեցերորդ. Պէտք է անվերապահօ-
րէն հաւատարիմ մնալ ուժի եւ ուժի 
սպառնալիքի չկիրառման հիմնա-
րար սկզբունքին: Ատրպէյճանի 
ղեկավարութեան կողմէ հրահ-
րուող եւ ուղղորդուող ատելութե-
ան, անհանդուրժողականութեան, 
այլատեացութեան, հայատեա-
ցութեան քաղաքականութիւնը 
պէտք է դատապարտուի: Պէտք 
է ջանքեր ներդրուին ժողովուր-
դները խաղաղութեան նախա-
պատրաստելու եւ խաղաղութեան 
նպաստող միջավայր ձեւաւորելու 
ուղղութեամբ:
Եօթերորդ. Ատրպէյճանի առա-
ւելապաշտական դիրքորոշում-
ները, որոնք հաշուի չեն առներ 
Արցախի ժողովուրդին կամքն ու 
մտահոգութիւնները, խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացի 
բովանդակային յառաջընթացի 
հիմնարար խոչընդոտներն են։ 
Ատոր վկայութիւնն է Ատրպէյճանի 
իշխանութիւններու անկարողու-
թիւնը փոխադարձելու Հայաստա-
նի փոխզիջման կոչը։ Յիշեցնեմ, 
որ Հայաստանի վարչապետը ցու-
ցաբերեց քաղաքական ուժեղ կամք՝ 
յայտարարելով, որ ցանկացած 
կարգաւորում պէտք է ընդունելի 
ըլլայ Հայաստանի, Արցախի եւ 
Ատրպէյճանի ժողովուրդներուն 
համար, որ կը նշանակէ, որ կար-
գաւորումը հնարաւոր է միայն 
փոխզիջումներու միջոցով։
Պարո՛ն նախագահող,
Հայաստանը հաւատարիմ է բանակ-
ցային գործընթացին եւ պիտի 
շարունակէ հետեւողականօրէն 
աշխատիլ խաղաղ կարգաւորման 
ուղղութեամբ: Միեւնոյն ժամանակ, 

անընդունելի է, երբ Ատրպէյճանի 
մէջ ներկայ ներքաղաքական զար-
գացումներու լոյսին տակ, վերջինս 
խաղաղութեան գործընթացին 
համար կը  ներկայացնէ նախա-
պայմաններ, որոնք հրապարակու-
ած են նախարարական խորհուր-
դի նախօրէին շրջանառուած փաս-
տաթուղթին մէջ: Հայաստանը կը 
մերժէ նման ոչ կառուցողական 
մօտեցումը:
Անցեալ ամիս մենք ցոյց տուինք 
հակամարտութեան բոլոր կողմե-
րուն միջեւ վստահութեան ձեւա-
ւորման համեստ, բայց կարեւոր 
օրինակ։ Հայաստանէն, Արցախէն 
եւ Ատրպէյճանէն լրագրողներու 
փոխանակումը վստահութեան 
ձեւաւորման եւ կողմերու միջեւ 
հանրային մակարդակով ներառական 
երկխօսութեան խոստմնալից 
օրինակ է։ Մենք պատրաստ ենք 
յետագային կառուցելու այս փոր-
ձառութեան հիման վրայ։ Նաեւ, 
սահմանագիծի երկայնքով եւ 
միջպետական սահմաններու մէջ 
խախտումներու յարաբերականօրէն 
ցած մակարդակը, ինչպէս նաեւ 
ուղիղ կապի կիրառումը պէտք 
է պահպանուի եւ ընդլայնուի։ 
Այնուհանդերձ, մեզի լրջօրէն կը 
շարունակէ մտահոգել այն փաստը, 
որ հակառակ այս միջոցներուն 
շարունակուած են արձանագրուիլ 
զոհեր եւ վիրաւորներ, որոնցմէ 
հնարաւոր էր խուսափիլ։
Արդէն իսկ ստանձնած յանձնա-
ռութիւններու իրականացումը 
առանցքային նշանակութիւն ունի 
հիմնախնդրի վերջնական կար-
գաւորման հեռանկարին ուղղու-
թեամբ վստահութեան ձեւա-ւորման 
համար։
Եզրափակելով խօսքս՝ կ՝ուզեմ 
ողջունել յաջորդ նախագահող 
երկրին՝ Ալպանիոյ, եւ մաղթել անոր 
ամենայն յաջողութիւն:
Շնորհակալութիւն»,- եզրափակած 
է ՀՀ ԱԳ նախարարը։
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-Հայր սուրբ, ի՞նչ են ճեմարան ընդունուելու պայմանները, եւ ո՞վ կը 
հոգայ կրթաթոշակը։
-Ճեմարանը կրթական բացառիկ հաստատութիւն մըն է, հարիւր տոկոսանոց 
կրթաթոշակով, ուր աշակերտը եւ ծնողքը որեւէ մտահոգութիւն չունին՝ 
վճարելու որեւէ բանի դիմաց, եւ փոխարէնը աշակերտները տասնամեայ 
փայլուն կրթութիւն կը ստանան ոչ միայն զուտ ակադեմական առումով, 
այլ անոնք կը դաստիարակուին ու կը դառնան լիարժէք հայ-քրիստոնեայ 
անհատներ եւ հասարակութեան պիտանի օրինակելի քաղաքացիներ։
Այս առումով, իսկապէս Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի դերը բացառիկ է: 
Հաստատութիւնը 198 տարուայ մէջ տասնեակ սերունդներ պատրաստած է 
եւ միշտ կապի մէջ է շրջանաւարտներուն հետ։ Բոլորն ալ յաջողած են իրենց 
կեանքին մէջ, բոլորն ալ իրենց նպատակներուն հասած են, որովհետեւ Հայոց 
Մարդասիրական ճեմարանի երդիքին տակ, ինչպէս իրենք կը խոստովանին, 
ստացած են այնպիսի դաստիարակութիւն, այնպիսի կրթութիւն, ինչ որ 
զանոնք կարող դարձուցած է՝ աշխարհի որեւէ վայրին մէջ ելք գտնելու, 
հզօրանալու, զարգանալու եւ իրենց տեղը գտնելու համար:
Նշեմ նաեւ, որ թիւր տպաւորութիւն եղած է ժամանակին, որ Հայոց 
Մարդասիրական ճեմարանը անապահով ընտանիքներու երեխաներու 
ուսման վայր է, ինչ որ իրականութեան չի համապատասխաներ: Եղած են 
ժամանակներ, երբ նիւթապէս անապահով ընտանիքներու երեխաներուն 
ուղղակի տրուած է այդ հնարաւորութիւնը՝ Հայաստանէն գալ այստեղ 
ուսանելու, բայց ատիկա չի նշանակեր, որ Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի 
առաքելութիւնը այդ է: Այստեղ կրթական մակարդակը բաւականին բարձր 
է, եւ ընդունելութեան ժամանակ մեզի կարեւոր չէ, թէ դիմորդի ընտանիքը 
ինչպիսի՛ ընկերային վիճակ մը ունի: Անոնք, որոնք համապատասխան 
ընդունելութեան քննութիւնը կ՚անցնին, անհրաժեշտ փաստաթուղթերը կը 
ներկայացնեն, կ՚ընդունուին, կու գան Կալկաթա ուսանելու, իսկ յետագային 
թէ ինչպէ՛ս կը սորվին, ինչպիսի՛ վարք կ՚ունենան, ատոր համեմատ ալ 
կ՚որոշուի անոնց կրթութեան շարունակութիւնը՝ կա՛մ կը շարունակեն եւ 
կա՛մ կը վերադառնան:

-Դուք արդէն երեք տարիէ ի վեր կը ծառայէք Հնդկաստանի մէջ, ի՞նչ 
տպաւորութիւններ ունիք, ինչպիսի՞ն է այնտեղի հայկական համայնքը, 
նախքան երթալը ձեր ունեցած պատկերացումներն ու իրականութիւնը 
համընկնեցա՞ն իրարու:
-Հնդկաստանի հայ գաղութը, ցաւօք սրտի, այն չէ, ինչ որ եղած է ժամանակին: 
Այժմ ողջ Հնդկաստանի տարածքին հազիւ հարիւր հայ կը բնակի, որ 
մշտական բնակիչ է: Հայերը, որպէս համայնք հիմնականը Կալկաթայի մէջ 
են: Հնդկաստանի մէջ ունինք հայկական եօթ եկեղեցիներ. երեքը՝ Կալկաթա, 
երկուքը դարձեալ Արեւմտեան Պենկալիա նահանգին մէջ՝ Ճինսուրա եւ 
Սայտապաթ քաղաքները, ունինք եկեղեցիներ նաեւ Մատրասի եւ Պոմպէյի 
մէջ:
Իւրաքանչիւր կիրակի օր Կալկաթայի եկեղեցիներէն մէկուն մէջ պատարագ կը 
մատուցուի, իսկ միւս քաղաքներու եկեղեցիներէն ներս տարին մէկ կամ երկու 
անգամ միայն հնարաւոր կ՚ըլլայ պատարագ մատուցել: Պատարագներու 
ժամանակ ալ հաւատացեալներու մեծ մասը Հայոց Մարդասիրական 
ճեմարանի աշակերտներն եւ ուսուցիչներն են, տեղւոյն հայ համայնքէն շատ 
քիչեր են, որ մասնակցութիւն կը բերեն եկեղեցական արարողութիւններուն:

-Գալով Կալկաթայի հին գաղութին, այսօր այդ գաղութէն ի՞նչ մնա-
ցած է: Շփում ունի՞ք գաղութի անդամներուն հետ: Ի՞նչ են անոնց 
մտահոգութիւնները, իրենց ապրումները ինչքանո՞վ հայկական են:
-Հայ գաղութի մասին, ինչպէս արդէն ըսի, դպրոցական տարիներէն 
ունեցած մեր տպաւորութիւնները այլեւս չկան, որովհետեւ Հնդկաստանի 
անկախացումէն յետոյ ընկերային վիճակի վատթարացման պատճառով, 
հնդկահայերը հիմնականը գաղթած են արեւմտեան երկիրներ՝ Միացեալ 
Նահանգներ, Աւստրալիա եւ շատ քիչեր հոս մնացած են, մնացածներուն մէջն 
ալ հիմնականը խառն ամուսնութիւններ կնքուած են եւ հետզհետէ հնդկահայ 
համայնքը փոքրացած է: Եւ սակայն, վստահաբար կրնամ ըսել, որ հնդկահայ 
համայնքը աշխոյժ է՝ շնորհիւ Հայոց Մարդասիրական ճեմարանին, որ 
հնդկահայ համայնքի բաբախող սիրտն է, այն իր միաւորող գործունէութիւնը 
կ՚իրականացնէ Հնդկաստանի մէջ, անոր շուրջ կը համախմբուին հնդկահայ 
համայնքի ներկայացուցիչները՝ տօներու ու կազմակերպուած զանազան 
միջոցառումներու ժամանակ:
Հայկական գաղութէն մնացած են հայկական փողոցներու անունները, 
հայերու կառուցած շէնքերը, որոնց մեծ մասը ցաւօք վաղուց հայերուն չեն 
պատկանիր, ժամանակին օտարուած են: Բայց եւ այնպես, ամէնուր հայ 
համայնքի թողած հետքերը կան՝ կամուրջներ, շէնքեր եւ այլն։ 
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Սփիւռքի Ամենահին Կրթօճախը. Կալկաթայի Հայոց 
Մարդասիրական Ճեմարանը

Սփիւռքի տարածքին գոր-
ծող ամենահին հայկական 
դպրոցը՝ Կալկաթայի Հայոց 

Մարդասիրական ճեմարանը 
շուտով կը նշէ իր հիմնադրման 
200-ամեակը: Հիմնուելով 1821 
թուականին՝ ճեմարանը լուրջ 
դերակատարութիւն ունեցած է 
Հնդկաստանի հայ համայնքի պահ-
պանման ու զարգացման գործ-
ին մէջ եւ անոր գործունէութիւնը 
հայոց պատմութեան նշանակալի 
իրողութիւններէն մէկն է: Այսօր Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հովանիի 

ներքոյ գործող ճեմարանի կառավարիչ Տ. Մովսէս Վարդապետ Սարգսեանի 
հետ ԺԱՄԱՆԱԿ ունեցաւ հետեւեալ զրոյցը.

-Ներկայիս ի՞նչ պատկեր կը ներկայացնէ Կալկաթայի Հայոց Մար-
դասիրական ճեմարանը: Ի՞նչ են ճեմարանի ձեռքբերումները եւ 
խնդիրները:
-Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը հայկական թեքումով, անգլիական 
տասնամեայ դպրոց մըն է, որ կը գտնուի Հնդկաստանի Կալկաթա քաղաքը եւ 
անդամ է Հնդկաստանի Տելհիի կրթական խորհուրդին, այսինքն` կրթական 
առումով այն կ՚ենթարկուի Հնդկաստանի Կրթութեան նախարարութեան:
1999 թուականէն սկսեալ Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը Կալկաթայի 
բարձրագոյն դատարանի որոշմամբ՝ յանձնուած է Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խնամքին: Այդ տարունէ ի վեր 
Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը, ունենալով Վեհափառ Հայրապետի 
ուշադիր եւ հոգատար խնամքը, տարուէ տարի զարգացած է եւ կը շարունակէ 
զարգանալ։ Ամենայն Հայոց Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառ Հայրապետի 
օրհնութեամբ այստեղ հոգեւորականներ նշանակուած են, Հայաստանէն 
ուսուցիչներ, մասնագէտներ եկած են։ Աշակերտներուն մեծ մասը նոյնպէս 
Հայաստանէն է, այժմ ունինք վեց երկիրներէ աշակերտներ՝ Հայաստանէն, 
Իրանէն, Իրաքէն, Ռուսաստանէն, Հնդկաստանէն եւ Միանմարէն:
Կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը սփիւռքի տարածքին գործող 
ամենահին կրթական հաստատութիւնն է, որ կը գործէ 198 տարիէ ի վեր եւ 
հետզհետէ աւելի կը զարգանայ: Ճեմարանի կրթական մակարդակը տարուէ 
տարի աւելի կը բարձրանայ եւ կեցութեան պայմանները կը բարելաւուին:
Ճեմարանը նաեւ առիթներ կու տայ իր լաւագոյն աշակերտներուն: Անոնք, 
որոնք կը համապատասխանեն Մարդասիրական ճեմարանի ուսումնական 
խորհուրդի եւ Կալկաթայի Սուրբ Նազարէթ հայոց եկեղեցիի հիմնադրամի 
առաջարկած կրթական չափորոշիչներուն, հնարաւորութիւն կը ստանան 
ճեմարանը աւարտելէ յետոյ ուսանիլ Կալկաթայի մէջ գտնուող լաւագոյն 
աւագ դպրոցներուն մէջ, որմէ յետոյ դարձեալ, եթէ կը համապատասխա-
նեն բարձրագոյն կրթութեան չափորոշիչներուն, անոնք հնարաւորութիւն 
կը ստանան սորվելու Հնդկաստանի լաւագոյն քոլէճներուն մէջ: Այժմ 
ունինք տասնեակ ուսանողներ, որոնք կ՚ուսանին Հնդկաստանի զանազան 
քոլէճներու, ինչպէս նաեւ աւագ դպրոցներու մէջ:
Ճեմարանի առաջին լեզուն անգլերէնն է, այնուհետեւ՝ հայերէնը, որմէ յետոյ 
հնդկերէնը եւ ունինք նաեւ չորրորդ լեզու մը՝ ռուսերէնը: Բայց աշակերտները, 
ցանկութեան պարագային, կրնան սորվիլ նաեւ այլ լեզուներ. այս պարագային 
դուրսէն կը հրաւիրենք տուեալ լեզուի մասնագէտ՝ աշակերտին հետ այդ 
լեզուն պարապելու համար:
Առօրեան շատ յագեցած է ու բազմազան, դպրոցական դասաժամերէն 
զատ, երեխաները նաեւ ընդգրկուած են մարմնամարզի եւ զանազան 
այլ ժամանցային կամ կրթադաստիարակչական միջոցառումներու մէջ: 
Ունինք ֆութպոլի, ռակպիի, պասքեթպոլի մարզիչներ, երեխաները ունին 
իրենց առօրեան բազմազան ու լեցուն դարձնելու բոլոր յարմարութիւնները. 
լողաւազան (որ Կալկաթայի առաջին գոց լողաւազանն է՝ հիմնադրուած 
1930 թուականին եւ կը գործէ մինչեւ օրս, վերանորոգուած է երկու տարի 
առաջ), մարզասրահ, գրադարան, ունինք ասեղնագործութեան խմբակ, 
երգչախումբ, պարախումբ: Ամեն կիրակի ճեմարանի ողջ անձնակազմը 
Կալկաթայի հայոց եկեղեցիներուն մէջ կը մասնակցի Սուրբ Պատարագի, 
որու ընթացքին երեխաներէն ոմանք կը սպասաւորեն Սուրբ Սեղանին, 
ոմանք կ՚երգեն դպրաց դասուն մէջ:
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ցեղասպանութեան ճանաչման) 
վերաբերեալ ես տակաւին կը կար-
ծեմ, որ ժամանակի հարց է եւ ատիկա 
օր մը տեղի պիտի ունենայ: Թերեւս 
տեղի չունենայ շատ շուտով, առաւել 
եւս, դժուար է ակնկալել, որ ատիկա 
տեղի ունենայ յառաջիկայ հինգ կամ 
տասը տարուան ընթացքին, սակայն 
կը կարծեմ, որ այս կամ այն ձեւով 
պիտի ճանչցուի, որովհետեւ ատիկա 
փաստ է»:
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Արաբական Հակաթրքական Պատմական Ֆիլմաշարը Մեծ Աղմուկ 
Բարձրացուցած Է

Թուրքիոյ Կողմէ Հայոց Ցեղասպանութեան Ճանաչումը Ժամանակի Հարց Է. 
Լիթուանիոյ Նախագահ

տուական կայքին հետ զրոյցի 
ընթացքին բեմագրութեան հեղի-
նակ Մոհամետ Սուլէյման նշած էր, 
որ փորձած են գրել ոչ մէկ սխալ 
բովանդակող պատմութիւն, իսկ 
օսմանեան շրջանը կոտորածներով 
լեցուն է:
Սէուտական օրաթերթն ալ կը գրէ, 
որ 14 մասերէ բաղկացած այս 
ֆիլմաշարը 2019-ին արաբական 
աշխարհի մեծագոյն նախագիծն է. 
«Ջուրի երես կ՛ելլեն օսմանցիներուն 
կողմէ իրագործուած յանցանքները 
ծածկելու եւ պատմութիւնը վերափո-
խելու շարք մը փաստեր», նշած է 
թերթը:
Սակայն արաբական աշխարհին 
մէջ ֆիլմաշարին նկատմամբ վերա-
բերմունքի տարբերութիւններ կան: 
Եգիպտոսի, Սէուտական Արա-
բիոյ եւ Արաբական Միացեալ Էմի-
րութիւններու մէջ իշխանամէտ 
լրատուամիջոցները կը գրեն, որ 
այս ֆիլմաշարը կը բացայայտէ 
օսմանցիներու արիւնոտ պատ-
մութիւնը, բռնապետութիւնը, 
պահպանողականութիւնը, յանցա-
գործութիւնը եւ արաբներու պատ-
մութեան խեղաթիւրումը:
Եգիպտական «Ուաթան» օրաթեր-
թէն Նաւշա Հուֆի կը գրէ, որ 
Թուրքիան, այնպէս, ինչպէս օսմա-
նեան շրջանին էր, կը դաւանի 

դաւաճանական եւ քաղաքական 
բռնաճնշումներ: Իսկ Էմիրաթական 
«Պայան» օրաթերթի յօդուածագիր 
Հասան Հարպ կը նշէ, որ արուես-
տը տակաւին կը ծառայէ արաբնե-
րուն: Քաթարական «Ժազիրա» 
կայքն ալ կը նշէ, որ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւնները կը փոր-
ձեն խեղաթիւրել Թուրքիոյ պատ-
մութիւնը:
Հոլանտայի մէջ գործող «Թրքական 
եւ արաբական աշխարհ» կոչու-
ող կազմակերպութեան նախա-
գահ Մեհմեթ Թիւթիւնճիւ կը նշէ, 
որ ֆիլմաշարը թուրքերուն դէմ 
թշնամութիւն կը քարոզէ եւ ունի 
քաղաքական բնոյթ` արաբները 
թուրքերուն դէմ լարելու նպատակ 
կը հետապնդէ, եւ Թուրքիոյ արտա-
քին գործոց նախարարութեան կոչ 
ուղղած է` ֆիլմաշարին դէմ քայլերու 
ձեռնարկելու:
Թուրք գործիչը կարծէք մոռցած 
է, թէ Թուրքիոյ մէջ նկարահա-
նուող եւ շարք մը երկիրներու մէջ 
հեռարձակուող թրքական ֆիլ-
մաշարերը, ինչպիսիք են Օսմա-
նեան կայսրութեան հիմնադիր 
Օսմանի հօր` Էրթողրուլի,  օսմա-
նեան սուլթաններու, ներառեալ 
արիւնարբու սուլթան Ապտուլ Համ-
իտ Բ.-ի մասին, ակնյայտ թշնա-
մութիւն կը քարոզեն:

«Կայսրութիւն, որ կը ղեկավարուէր 
արիւնոտ օրէնքով» կարգախօսով 
եւ 40 միլիոն տոլար պիւտճէով 
ֆիլմաշարի բեմագրութեան հեղի-
նակները եւ դերասանները եգիպ-
տացիներ են:
Պատկերասփիւռի կայանը անցեալ 
տարի յայտարարած էր, որ կ՛ուզէ 
վերջ տալ արաբական աշխար-
հին մէջ թրքական ֆիլմաշարերու 
ժողովրդականութեան: Ֆիլմաշարը 
սկսած է հեռարձակուիլ 17 նոյեմ-
բերին:
Էմիրաթական «Ալ Այնա» լրա-

Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններու մէջ գործող սէուտական 
MBC պատկերասփիւռի կայանը 
սկսած է սփռել «Հրէ թագաւո-
րութիւններ» անունը կրող պատ-
կերասփիւռի ֆիլմաշարը: Yerkir.
am-ի տեղեկութիւններով՝ այս 
մասին հաղորդած է թրքական 
«Արթիկերեճեք» կայքը:
Ֆիլմաշարը կը պատմէ 16-րդ դար-
ուն Եգիպտոսի մէջ մամլուքներու 
իշխանութեան վերջին շրջանի եւ 
շրջանին մէջ Օսմանեան տիրա-
պետութեան տարածման մասին: 

Փաստացի, Թուրքիան կը փոխուի. 
մենք կը տեսնենք բաւական յար-
ձակողական գործողութիւններ, 
որոնք կ՛ապակայունացնեն շրջանը: 
Այս մասին Լաթվիական «Տելֆի» 
օրաթերթին տուած հարցազրոյ-
ցին մէջ նշած է Լիթուանիոյ հան-
րապետութեան նախագահ Կիթա-
նաս Նաուսետան:
«Թուրքիան կը փոխուի. մենք կը 
տեսնենք բաւական յարձակողա-
կան գործողութիւններ, որոնք 

կ՛ապակայունացնեն շրջանը: Եւ 
այս առումով հարց կը յառաջանայ` 
արդեօք Արեւմուտքը Թուրքիայէն 
հեռանալով, կամ անոր դէմ կամ 
ՆԱԹՕ-ին անդամակցութեան վերա-
բերեալ որեւէ որոշում կայացնելով 
որեւէ դրական արդիւնքի պիտի 
հասնի՞: Հարցը այն է, որ արդեօք 
ասիկա աւելի շատ խաղաղութիւն 
պիտի բերէ՞ շրջանին եւ առհասա-
րակ աշխարհին:
«Այնուամենայնիւ, շրջանին մէջ 

Թուրքիոյ դերը, թէ՛ գաղթականնե-
րու, թէ՛ ալ զինուորական ուժի 
առումով, կը շարունակէ մնալ 
կարեւորագոյն: Թերեւս այս պահ-
ուս անհրաժեշտ է բացայայտօրէն 
անդրադառնալ Թուրքիոյ յառաջ 
քաշած խնդիրներուն, սակայն 
միեւնոյն ժամանակ վերահսկել 
իրավիճակը եւ եզրակացութիւն-
ներ կատարել, թէ հետագային 
ի՛նչ կրնայ տեղի ունենալ, առանց 
որեւէ արմատական որոշումներու 
կայացման, որովհետեւ Թուրքիոյ 
դերը կը մնայ շատ կարեւոր` իմ նշած 
հանգամանքներուս շնորհիւ», ըսած 
է ան` պատասխանելով Թուրքիոյ 
մասին հարցումի մը:
Լիթուանիոյ նախագահը հարցա-
զրոյցի ընթացքին անդրադար-
ձած է նաեւ Թուրքիոյ կողմէ Հայոց 
ցեղասպանութեան ժխտողական 
քաղաքականութեան: Պատաս-
խանելով այն հարցումին, թէ կրնա՞յ 
պատկերացնել իրավիճակ մը, երբ 
ՕԹԱՆ-ի անդամ ըլլայ պետութիւն 
մը, որ չի ճանչնար Ողջակիզու-
մը, ըսած է. «Ոչ, չեմ կրնար: Բայց 
եւ այնպէս, այս խնդիրին (Հայոց 

Հայաստանի Երկրաշարժի 
Զոհերուն Նուիրուած 

Հոգեհանգիստ եւ 
Դափնեպսակի Զետեղում 

Յունաստանի Մէջ
Հովանաւորութեամբ ՀՀ դեսպան՝ 
պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեանի տեղի 
պիտի ունենայ Շաբաթ 7 Դեկտեմբեր 
2019-ի առաւօտեան ժամը 11։30-ին,
Աթէնքի «ՆԱՅԻԱՏՈՆ» հրապարա-
կին վրայ զետեղուած, Հայաստա-
նի երկրաշարժի զոհերուն յիշատա-
կի յաւերժութիւնը խորհրդանշող 
խաչքարին առջեւ։
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Մշակութային Արձագանգ

Լոնտոնի Մէջ Բացուած է Աղթամարի Սբ. Խաչ Եկեղեցւոյ Լուսանկարներու 
Ցուցահանդէսը

Հայաստանի Գրողներու Միութեան Յոբելեանին Առիթով՝ Ցուցահանդէս եւ 
Բանաստեղծութեան Ցերեկոյթ

Թուրքիոյ նախագահի աշխա-
տակազմի հանրային կապերու 
բաժինը՝ «Յայտնի կը  դառնան 
Անատոլիոյ (Արեւմտեան Հայաստան-
խմբ.) թաքնուած յուշարձանները» 
նախագիծին ծիրէն ներս՝ Լոնտոնի 
մէջ բացած է Վանի Աղթամար 
կղզիի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ 
լուսանկարներու ցուցահանդէս: Այս 
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։
Ցուցահանդէսին, որուն բացումը 
տեղի ունեցած է Լոնտոնի «Noho 
Showrooms» ցուցասրահին մէջ, 
ներկայ եղած են Կ. Պոլսոյ հայոց 
պատրիարքի տեղապահ Սահակ 

Մաշալեանը, Պոլսոյ հայկական 
Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցի հոգա-
բարձուներու խորհուրդի նախա-
գահ Պետրոս Շիրինօղլուն եւ հայ-
կական ու թրքական համայնքի 
շարք մը ներկայացուցիչներ: Բաց-
ման ընթացքին ցուցադրուած է 
Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ 
մասին պատմող տեսանիւթ:
Ելոյթ ունեցած է Սահակ Սրբազանը՝ 
նշելով, որ ժամանակին ներկայ եղած է 
նաեւ հայկական քաղաքակրթութեան 
մէկ մասը համարուող, 1000-ամեայ 
պատմութիւն ունեցող Աղթամար 
կղզիի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ լուսա-
նկարներու` սթամպուլեան եւ Նիւ 

Եորքեան ցուցադրութեան:
«Այն ժամանակ կը մտածէի, որ այս 
ցուցահանդէսը պէտք է աւելի շատ 
մարդոց հասանելի ըլլայ: Մեր իղձը 
կատարուեցաւ, եւ այսօր, Լոնտոնի 
մէջ եւս ցուցահանդէս բացուեցաւ»:
Մաշալեան գոհունակութիւն յայտ-
նած է, որ Թուրքիոյ նախագահի 
աշխատակազմին կողմէ հետաքրք-
րութիւն կը ցուցաբերուի Սուրբ 
Խաչ եկեղեցւոյ եւ միւս պատմամ-
շակութային արժէքով կառոյցներու 
նկատմամբ:
Յիշեցնենք, որ հայ ժողովուրդի համար 

պատմական նշանակութիւն ունե-
ցող Սուրբ Խաչ եկեղեցին թրքական 
կառավարութեան նիւթականա 
աջակցութեամբ վերականգնուած 
էր 2010-ին եւ բացուած թան-
գարանի կարգավիճակով: Եկե-
ղեցւոյ վերանորոգումէն ետք՝ հայ 
համայնքը տարին մէկ անգամ այն-
տեղ պատարագ իրականացնելու 
արտօնութիւն ունի:
Սուրբ Խաչ եկեղեցին կառուցուած է  
915-921թթ. ճարտարապետ Մանու-
էլի կողմէ՝ Վասպուրականի թագաւոր 
Գագիկ Ա-ի հրամանով:

Հայաստանի Գրողներու միութեան 
85-ամեակին առիթով, Նոյեմբեր 
29-ին, միութեան տան մէջ բացուե-
ցաւ ցուցահանդէս, ուր ներկայացու-
ած են դասական եւ ժամանակա-
կից գրողներու անհատական, 
խմբակային լուսանկարներ:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ ՀԳՄ 
նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեան 
ըսաւ, որ 85 տարուան ընթացքին 
միութեան անդամները մասնակ-
ցած են բազմաթիւ ձեռնարկներ, 
եղած են տարբեր վայրերու մէջ 
ու անմահացուցած են իրենց 
յիշողութիւնները խմբակային լու-
սանկարներով նաեւ, որոնք ներ-

կայացուած են ցուցահանդէսի:
Խօսելով գրողներու միութեան 
կարեւոր դերին մասին` Միլիտոնե-
ան ըսաւ, որ ան կ՝իրականացնէ 
բազմաթիւ գործառոյթներ: «Մենք 
«Գրական թերթ»-ի միջոցով կը 
բացայայտենք շնորհալիները, իսկ 
«Գրեթերթ»-ի միջոցով հարթակ կը 
տրամադրուի երիտասարդ ստեղ-
ծագործողներուն: Կ՝իրականացու-
ին հանդիպումներ, քննարկում-
ներ, գրողներու հետ զրոյցներ: Մեր 
մօտ կը գործէ «Ցոլքեր» խումբը, 
ուր երիտասարդ գրողներու հետ 
կ՝աշխատին աւագները»,- շեշտեց 
միութեան նախագահը:

Ան նշանակալի համարեց թարգ-
մանական գրականութեան զար-
գացումը, միջազգային հարթակ-
ներու վրայ հանդէս գալու, տարբեր 
կազմակերպութիւններու, այլ երկիր-
ներու գրողներու միութիւններու հետ 
աշխատանքը, ընթերցողներու հետ 
հանդիպումները:
«Մեզի համար առաջնահերթ է 
գրական մթնոլորտի պահպանումը, 
եւ պէտք է շեշտեմ, որ իւրաքան-
չիւր գրող իր ստեղծագործական 
աշխարհով, ներկայութեամբ ուրոյն 
երեւոյթ է»,- եզրափակեց ան:
Ցուցահանդէսը դիտելէ ետք՝ ներ-
կաները մասնակցեցան պոէզիայի 

ցերեկոյթին, ուր ներկայացուեցան 
հետաքրքրական եւ բազմաբովան-
դակ բանաստեղծութիւններ:
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Սփիւռքի Ամենահին Կրթօճախը. Կալկաթայի Հայոց 
Մարդասիրական Ճեմարանը

Ամէն տեղ հայկական արձանագրութիւններ, գերեզմաններ կարելի է 
գտնել, նոյնիսկ ուրիշ քրիստոնէական եկեղեցիներու մէջ՝ կաթողիկէ, 
աւետարանական, կան այդ հետքերը։ Որովհետեւ ժամանակին շատ 
եկեղեցիներ հայերը կառուցած եւ տուած են քրիստոնէական ուրիշ 
եկեղեցիներու. ինչպէս օրինակ՝ Մատրասի մէջ. հայերը կառուցած են 
Սուրբ Թովմա Առաքեալի նահատակութեան վայրի եկեղեցին եւ նուիրած 
են Կաթոլիկ Եկեղեցիին:

-Տեղացիներու վերաբերմունքը ինչպիսի՞ն է հայութեան հանդէպ: 
Ի՞նչ մօտեցում կը ցուցաբերեն:
-Հնդիկներու եւ առհասարակ Հնդկաստանի վերաբերմունքը շատ դրական է 
հայերու, հայ համայնքի եւ Հայ Եկեղեցւոյ նկատմամբ: Կալկաթան բաւականին 
մեծ քաղաք է, բայց հայ համայնքն ու Հայ Եկեղեցին շատ յայտնի են հոս, 
բոլորը կը ճանչնան եւ կը յարգեն: Հիմա ալ, մեր եկեղեցին Հնդկաստանի 
մէջ մասնակցութիւն ունի բոլոր քրիստոնէական միջեկեղեցական 
հանդիպումներուն, արարողութիւններուն: Հայոց Մարդասիրական 
ճեմարանն ալ բաւական մեծ համբաւ ունի ողջ Հնդկաստանի տարածքին՝ 
իր ունեցած կրթութեամբ եւ վարկով։ Այս առումով պարզ օրինակ մը նշեմ, 
Հայոց Մարդասիրական ճեմարանին մէջ թէկուզ մէկ տարի դասաւանդած 
ուսուցիչը անմիջապէս քանի մը անգամ աւելի աշխատավարձով աշխատանք 
կը գտնէ Կալկաթայի լաւագոյն ուսումնական հաստատութիւններուն մէջ, 
որովհետեւ բոլորին Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը յայտնի է իր բարձր 

կարգապահութեամբ, կրթութեան որակով, ուստի, եթէ մարդը աշխատած 
է այնտեղ, ուրեմն ունի բարձր որակաւորում: Նոյնը նաեւ կարելի է ըսել 
աշակերտներուն վերաբերեալ. ճեմարանի աշակերտները ունին լաւ համբաւ 
միւս կրթական հաստատութիւններու մէջ:
Հայերը Հնդկաստանի մէջ նաեւ յայտնի են ռակպիի ոլորտէն ներս, որովհետեւ 
երկար տարիներ հայերը այդ խաղը խաղացած են եւ շատ անգամներ յաղթող 
եղած: Վերջինը 2017 թուականին էր, երբ հայկական եօը հոգինոց խումբը՝ 
Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի տղաները, դարձեալ յաղթող ճանչցուեցան 
ամբողջ Հնդկաստանի ռակպիի մրցաշարքերուն:

-Հնդկաստանը աճող երկիր կը համարուի, ինչպէս նաեւ անդամ 
է «Մեծ քսանեակ»ին, ապագայ խոստացող երկիր մըն է տարբեր 
առումներով: Այս առումով ի՞նչ տեղեկութիւն կրնաք փոխանցել 
մեզի, ի՞նչ է ձեր տպաւորութիւնը Հնդկաստանի կարողականութեան 
մասին, ի՞նչ կարելիութիւններ կը տեսնէք Հայաստան-Հնդկաստան 
յարաբերութիւններու բարելաւման ուղղութեամբ:
-Հնդկաստանը միանշանակ զարգացող երկիր է, եւ կը կարծեմ այստեղի 
հայերը սխալ ըրած են, որ հեռացած են Հնդկաստանէն: Ասիկա երկիր մըն 
է, որ մեծ հնարաւորութիւններ կ՚ընձեռնէ աշխատող մարդուն՝ յաջողելու, 
գործ զարգացնելու առումով: Ուրախալի է տեսնել, որ Հայաստանի եւ 
Հնդկաստանի յարաբերութիւնները տարուէ տարի յառաջընթաց կ՚ունենան՝ 
պետական մակարդակով:

«Ժամանակ»/Պոլիս

ՌՈՊԵՐԹ ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ

Յուշատետր. Հոս Կ՛անձրեւէ, Իսկ Հո՞ն

Ժամը առտուան տասն էր, 
երբ յանկարծ ահաւոր 
տեղատարափ մը իջաւ 

մեր Պէյօղլուի կողմերը: Ասիկա 
անբնական սաստկութիւն ունէր, 
այնքան, որ գործս թողուցի ու գացի 
պատուհանին քով, նայեցայ, թէ ի՛նչ 
կը պատահէր դուրսը: Նայելու պէտք 
չունէի, կրնայի ենթադրել: Տրուած 
ըլլալով, որ փողոցը թեթեւօրէն զառի-

վար էր, Պէյօղլուի պողոտայէն դէպի մեր փողոցի վարի կողմը գետի նման 
հոսիլ սկսած էր ջուրի ալիք մը: Այսքան ուժեղ հոսանք  հոս, այս թաղին մէջ, 
շատ քիչ կը տեսնուէր: Ջուրը իրեն հետ կը քաշէր, կը տանէր փողոց նետուած 
կամ փողոցի մէջ տեղաւորուած ինչե՜ր ու ինչեր: «Աստուա՛ծ իմ,- մտածեցի,- 
ինչու այսքան ուժեղ: Պայմա՞ն է, որ այսքան ուժեղ տեղայ»:
Անմիջապէս հեռաձայնեցի կնոջս, որպէսզի հարցնեմ, թէ Թարապիոյ մեր 
կողմերը ինչպէ՞ս էր կացութիւնը: Հոն տեղատարափը տասնապատիկ 
աւելի մտահոգիչ կը դառնայ, տասնապատիկ աւելի ուժեղ հեղեղ մը կ՛իջնէ 
վերերէն դէպի վար:
– Հոն ինչպէ՞ս է կացութիւնը,- հարցուցի:
– Լաւ է,- պատասխանեց կինս,- քիչ առաջ շուկայ ալ գացի, քանի մը գնումներ 
ըրի:
Զարմացայ:
– Անձրեւ չկա՞յ:
– Քիչ առաջ թեթեւ անձրեւ մը եկաւ, բայց հիմա չկայ:
– Լաւ,- ըսի,- հոս ահաւոր տեղատարափ կայ: Թերեւս քիչ վերջ ալ հոն կը 
սկսի: Ուշադիր եղէք:
Մինչեւ որ ես այս խօսակցութիւնը ըրի ու ընկալուչը տեղը դրի, տեսայ, որ 
հոս ալ անձրեւը կանգ առած էր արդէն: Այսքան էր: Բարեբախտաբար: 
Բայց ես ինծի հարցուցի, թէ հիմա օդը ինչպէ՞ս էր արդեօք Գնալըի մէջ, 
կամ Գատըգիւղի մէջ, կամ` Պաքըրգիւղի մէջ: Կ՛արժէր, որ մէկ առ մէկ 
հեռաձայնէի ու հարցնէի:
Օ՜ այս կրկնուող պատկերը` կարծես իրարմէ փրթած թաղերու եւ 
ապրումներու: Հոս այնպէս, հոն այնպէս, անդին` ի՞նչ: Տարիներ առաջ, երբ 
յաճախ հեռաձայնով կը խօսէի Ամերիկայի կամ Քանատայի մէջ բնակող 
բարեկամներու հետ, շատ կը սիրէի, որպէս առաջին գործ, հարցնել, թէ հոն 
ժամը քանի՞ն էր հիմա: Թէեւ շատ լաւ գիտէի, թէ քանի՛ էր. այնուհանդերձ կը 

հարցնէի: Որովհետեւ ասիկա յիշեցնել էր, որ մարդոց ճակատագիրներէն մէկն 
ալ աշխարհի զանազան կէտերուն վրայ ապրիլ էր տարբեր ժամանակներու 
մէջ: Ապրիլ էր տարբեր ժամացոյցներով: Մէկը պիտի ապրէր գիշերային 
ժամը, մինչ նոյն վայրկեանին միւսը պիտի ապրէր առաւօտեան ժամը: Երբ 
կը հարցնէի, թէ հոն ժամը քանի՞ն է, ես նաեւ կը մտածէի, որ ասիկա քիչ մը 
անբնական բան էր, թէ աշխարհի ամէն կողմը մարդիկ ապրելու էին նոյն 
ժամուն: Բայց այդպէս չէր եղած: Մնաց որ, արդէն մարդիկ աշխարհի վրայ ո՛չ 
թէ միայն նոյն ժամուն մէջ չէին ապրեր, այլ չէին ապրեր նաեւ նոյն եղանակին 
մէջ: Երբ հոս ձմեռ էր, Հարաւային Ամերիկայի մէջ ամառ էր:
Օր մը, երբ քանատայաբնակ մէկ բարեկամիս հարցուցած էի, թէ ժամը 
քանի՞ն էր հոն, ինքնատիպ մտածում մը ունեցած էի: Նախամարդը ինչպիսի՞ 
պատկերացում մը ունեցած էր արդեօք աշխարհի տարածութեան ու 
ընթացող-գացող ժամանակին մասին: Հեռատեսիլ չկայ, հեռաձայն չկայ, 
շարժանկար չկայ, թերթ չկայ, քարտէս ըսուածին մասին ալ լիակատար 
գաղափար մը չկայ, աշխարհը որքա՞ն ընդարձակ է, ո՛չ մէկը գիտէ, ուրիշ 
տեղեր ալ մարդիկ կ՛ապրի՞ն, յայտնի չէ: Նախամարդը քանի մը հարիւր մեթրը 
միայն կը տեսնէ, հեռադիտակ չունի: Քանի մը հարիւր մեթր անդիէն եկող 
ձայնը միայն կը լսէ, ձայնասփիւռ չունի: Այդ մարդը կրնա՞յ պատկերացնել, 
որ այդ երկրագունդին վրայ հեռաւոր կէտի մը մարդիկը տարբեր ժամ մը 
կ՛ապրին: Ան պիտի չկարծէ՞, որ աշխարհի վրայ ամէն կողմ նոյն ժամանակն 
է, որ կը տիրէ, թէեւ ժամացոյց ալ չունի դաստակին վրայ կամ գրպանին մէջ:
Պէյօղլուի պողոտայէն վար իջնող տեղատարափը ինծի առաջին ակնարկով 
կրնար կարծել տալ, որ այս քաղաքին ամէն կողմը հիմա սա պահուն 
նոյնքան ուժեղ տեղատարափ կ՛իջնէ: Եթէ հասկցայ, որ այդպէս չէ, ատիկա 
կը պարտէի հեռաձայնի գործիքին: Նաեւ կը պարտէի մէկու մը, որ պիտի 
խօսէր այդ հեռաձայնի գործիքին միւս ծայրէն եւ պիտի պատասխանէր 
հարցումիս: Ասիկա այսօր  ինծի համար որքան բնական ու դիւրին լուծում 
մըն էր: Տեղեկութիւն քաղելու, ինձմէ շատ հեռուներուն մասին գաղափար 
ունենալու, հեռուի տեսարանը տեսնելու, հեռուի ձայնը լսելու ինչ դիւրին միջոց 
մըն էր ինծի համար: Բայց ես չէի կրնար չմտածել, որ այդ անձրեւը հիմա նոր 
դաս մը պէտք էր տար ինծի: Ինծի պէտք էր սորվեցնէր, թէ հակառակ որ 
այսօր ինչերու ու ինչերու մասին համապարփակ տեղեկութիւններ ունէինք, 
գիտնալու էինք, որ կարգ մը հարցերու մէջ ալ մենք տակաւին նախամարդ 
էինք, տգէտ  ու անգէտ մարդ, որ կը կարծէ, թէ աշխարհի ամէն կողմը նոյն օդը, 
նոյն ժամը, նոյն եղանակը կը տիրէ: Ո՞վ գիտէ,  մեր շուրջ ի՜նչ խորհուրդներ 
կան տակաւին չեն հնարուած այն գործիքները, որոնք մեզ տեղեակ պիտի 
պահէին այդ խորհուրդներէն:
Դասը սորված էի: Եւ արդէն դուրսն ալ օդը բացուած էր: Հրաշալի արեւ 
մը կը շողար պողոտային վրայ: Կարելի՞ էր հաւատալ, որ տասը վայրկեան 
առաջ ահաւոր տեղատարափ մը իջած էր:
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Դու Վայրի Ժայռի Ծայրին

Դու վայրի ժայռի ծայրին
Քմահաճ կակաչ լինես,
Ես նայեմ, նայեմ վերից
Ու քեզնից կարօտ մնամ:
Դու խորունկ խորունկ ձորում
Ինձ կանչող կարկաչ լինես,
Ես անզօր նայեմ վերից
Ու քեզնից ծարաւ գնամ:

Դու ծաւի ծովի ծոցում
Մարգարիտ քարը լինես,
Ես անյոյս նայեմ ափից
Ու քեզնից անհաս մնամ.
Դու յաւերժ մօտ ու հեռու՝
Մեր Մասիս սարը լինես
Ես նայեմ, այրուեմ անվերջ
Ու քեզնից անհաս մնամ...

ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 02

Ստեփանակերտը Պատրաստ է Ընդունելու Մեհրիպան 
Ալիեւան` Որպէս Հիւր Կամ Պատուիրակութեան 

Ղեկավար

Ձերբակալուեցաւ Կրթութեան, Գիտութեան, Մշակոյթի 
Եւ Մարմնակրթութեան Փոխնախարար Գէորգ 

Լոռեցեանը
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«Ընդհանրապէս ես կը կարծեմ, որ բնական չէ, 
երբ կը պայքարին երեխաներու, կիներու դէմ, 
կը սպաննեն զանոնք միայն ազգային, ցեղային, 
կրօնական հողի վրայ: Ատիկա վայել չէ բնական 
մարդոց: Այդ պատճառով, եթէ Մեհրիպան-խա-
նումը, որպէս հիւր կամ որպէս Ատրպէյճանի 
ներկայացուցիչ պաշտօնական այցով ժամանէ 
մեր` Ատրպէյճանի հարեւան երկիր, մենք միշտ 
ուրախ կ՛ըլլան որեւէ պետութեան որեւէ ներկա-
յացուցիչի այցի եւ հիւրի համար: Սակայն, կրկին, 
որպէս հաւասար գործընկեր կամ զբօսաշրջիկ, 

հիւր: Եթէ ան ուզէ գալ որպէս հիւր կամ իրարու 
երկիրները փոխադարձ ճանչնալէն ետք`որպէս 
պատուիրակութեան ղեկավար, խնդրեմ:
Ի դէպ, զբօսաշրջիկները Արցախ կրնան այցե-
լել տարբեր ակումբներ, լսել տարբեր ժանրի 
երաժշտութիւն` ջազ, օփերա, կարելի է միացնել 
յատուկ իսլամական աշխարհի, Ատրպէյճանի 
համար, յարաբերութիւններու կարգաւորումէն 
ետք, մուղամի ոճի երաժշտութիւն: Սա տեխ-
նիկական կողմն է: Զբօսաշրջային ընկերութիւն-
ները կրնան հաշուի առնել հիւրերու ճաշակը` 
համապատասխան ծառայութիւն մատուցել»,- 
նշած է Դաւիթ Բաբայեան:

Հանրապետութեան ազգային անվտանգու-
թեան ծառայութեան աշխատակիցներուն 
կողմէ փտածութեան դէմ պայքարի ծիրին մէջ 
ձեռնարկուած հետախուզական գործողութիւն-
ներուն իբրեւ արդիւնք՝  4 Դեկտեմբեր 2019-ին, 
մեծ գումարի կաշառք ստանալու կասկածով 
բերման ենթարկուեցաւ Հայաստանի կրթութեան, 
գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութե-
ան նախարարի տեղակալ Գէորգ Լոռեցեանը, 

ինչպէս նաեւ վերջինիս վարորդը ու Հայաստանի 
մէջ գործող ֆութպոլի ակումբներէն մէկուն 
նախագահը, որ նոյն ժամանակ կը հանդիսանայ 
նաեւ շարք մը մատակարարող ընկերութիւններու 
փաստացի ղեկավարը:
«Ձեռք բերուած նախնական տուեալների համա-
ձայն՝ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալը,  նախա-
րարութեան ենթակայ հիմնարկների կարիքնե-
րի համար մարզագոյքի եւ մարզահագուստի 
ձեռքբերման նպատակով յայտարարուած մրցոյ-
թներում աջակցութիւն ցուցաբերելով վերո-
նշեալ տնտեսվարողին, դրա դիմաց վարորդի 
օժանդակութեամբ պայմանաւորուածութիւն է 
ձեռք բերել ստանալ առանձնապէս խոշոր չափերով 
կաշառք գումար:  Տնտեսվարողի կողմից գումա-
րի մի մասը նախարարի տեղակալի վարորդին 
փոխանցելուց անմիջապէս յետոյ վերջիններս 
բռնուել են», նշուած է ԱԱԾ-ի հաղորդագրութեան 
մէջ:
Գէորգ Լոռեցեան 30 Հոկտեմբեր 2018-ին վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեանի որոշումով նշա-
նակուած է Հայաստանի մարմնակրթութեան 
եւ երիտասարդութեան հարցերու նախարարի 
տեղակալ,  2016 թուականէն Քաղաքացիական 
պայմանագիր կուսակցութեան անդամ է։
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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
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Հայաստանի Յատուկ քննչական 
ծառայութենէն յայտնեցին, որ 
նախկին նախագահ Սերժ Սարգ-
սեանի նկատմամբ մեղադրանք 
առաջադրուած է Քրէական օրէնս-
գիրքի 38-179-րդ յօդուածով՝ առանձ-
նապէս մեծ չափի գումար իւրացնելու 
կամ վատնելուն համար։
Յատուկ քննչական ծառայութեան 
կողմէ քննուող քրէական գործի 
նախաքննութեան ընթացքին ձեռք 
բերուած բաւարար ապացոյցներու 
համակցութեան հիման վրայ Սերժ 
Սարգսեան կը մեղադրուի հանրօրէն 
վտանգաւոր այդ արարքի կատար-
ման համար, որ ան 9 Ապրիլ 2008-էն 
մինչեւ 9 Ապրիլ 2018 վարելով նախա-
գահի պաշտօնը՝ իր պաշտօնական 
դիրքը օգտագործելով, 25 Յունուար 
2013-էն մինչեւ նոյն թուականի 7 
Փետրուար  կազմակերպած է պաշ-
տօնատար խումբ մը անձերու կողմէ 
պետութենէն 489,160,310 դրամի 
վատնում եւ յափշտակութիւն:
Սերժ Սարգսեանի նկատմամբ 
իբրեւ խափանման միջոց ընտրու-
ած է երկրէն չհեռանալը: Նախա-

քննութիւնը կը շարունակուի։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան Ազգային ժողովի նիս-
տին ընթացքին անդրադարձաւ 
այս մեղադրանքին եւ ըսաւ. «Մի 
ժամանակ Հայաստանում կար գիւ-
ղատնտեսութեան վառելիքի սուբ-
սիդաւորման (նպաստներ տալու-
Խմբ.) ծրագիր: Քիչ առաջ այս լուրը 
կարդալով՝ պարոն Աւինեանի հետ 
յիշեցինք, որ մեր կառավարութիւնն 
է այդ ծրագիրը փակել՝ համարելով, 
որ դա կոռուպցիոն (զեղծարար-Խմբ.) 
ծրագիր է, իրականում գիւղացինե-
րին ոչինչ չի տալիս: Հիմա ՅՔԾ 
հաղորդագրութիւնից պարզւում է, 
որ, ըստ մեղադրանքի նիւթերի, Սերժ 
Սարգսեանը պետական մարմնին 
յանձնարարել է, որ վառելիքը գնեն 
ոչ թէ այն ընկերութիւնից, որը ցածր 
գին է առաջարկում, այլ «Ֆլեշ» ընկե-
րութիւնից: Սա է պատմութիւնը: 
Կարծում եմ, որ քննութիւնը կը պար-
զի, թէ ի՛նչ է, եւ որեւէ աւել բան, 
քան հրապարակուած է, չեմ կարող 
ասել»,- նշեց վարչապետը:


