
Լիբանանի ճամբաները ջուրերով ողողուեցան երէկ երբ «լուլու» անուամբ 
փոթորիկ մը հարուածեց Լիբանանը:
Կը սպասուի, որ ան տակաւին շարունակուի այսօր եւ տեւէ մինչեւ շաբա-
թավերջ աւելի թեթեւ տարողութեամբ: 
Ամենամեծ աղէտին ականատես եղաւ ժնահ շրջանի Սէն Սիմոն կոչուած 
ծովեզերեայ բնակութեան տարածքը, որուն արդէն իսկ խեղճութեան մէջ 
ապրող բնակչութիւնը ստիպուեցաւ լքել իր խրճիթները ապաստանելու 
համար մօտակայ մզկիթը: 
Լեռնային շրջաններուն մէջ գրանցուեցան նաեւ ձիւնամրրիկներ, որուն 
պատճառով շատ մը ճամբաներ փակ մնացին:

Հարիւրաւոր բողոքարարներ 
երէկ հաւաքուեցան Լիբանա-
նի Կեդրոնական Դրամատան 
եւ Դրամատուներու Միութեան 
շէնքին դիմաց բողոքելու անոնց 
որդեգրած քաղաքականութեան 
դէմ:
Բողոքարարները կոչ ուղղեցին 
ժողովուրդի չվաճառել իրենց 
պարտքերի եւ տուրքերը: 
Միւս կողմէ «Ալ Քապաս» քուէյ-
թեան պարբերականը  յղում կատարած է լիբանանցի անուանի տնտեսագէտ 
Մարուան Իսքանտարին  գրելով, որ լիբանանցի քաղաքական գործիչներ 
մեծ գումարներ դուրս հանած են երկրէն։ Իսքանտար նշած է, որ վերջին 
շաբաթներուն կարելիութիւնը ունեցած է խօսիլ Պէյրութ գտնուող զուիցերացի 
լրագրողի մը հետ եւ ան է, որ այդ տեղեկութիւնները հաղորդած է իրեն։ Ըստ 
տրուած տեղեկութիւններուն, 9 լիբանանցի քաղաքական յայտնի գործիչներ 
վերջին շրջանին մեծ գումարներ հանած են երկրէն եւ զանոնք փոխադրած 
են Զուիցերիա։ Նաեւ ըսած է, որ այդ գումարները կը գնահատուի 2 միլիառ 
ԱՄՆ տոլարով։ Յիշեցնենք, որ վերջին ամիսներուն եւ մէկէ աւելի առիթներով 
նման տեղեկութիւններ շրջանառութեան մէջ դրուած էին։
Այս ուղղութեամբ երէկ Կեդրոնական Դրամատան Կառավարիչ՝ Ռիատ 
Սալամէ լրագրողներուն հետ զրուցելով յայտնեց, թէ այս մասին քննութիւններ 
պիտի բացուին յայտնաբերելու իրականութիւնը: 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեանի համանախագահու-
թեամբ, Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ Արցախի Անվտանգու-
թեան խորհուրդներու միացեալ նիստը, որուն ներկայ էին նաեւ Հայաստանի 
նախագահ Արմէն Սարգսեան, Հայաստանի եւ Արցախի խորհրդարաններու 
նախագահներ Արարատ Միրզոյեան եւ Աշոտ Ղուլեան:

ՀՀ կառավարութիւնը հաւանութիւն տուաւ «ՀՀ պաշտպանութեան ժամա-
նակ զինծառայողներու կեանքին կամ առողջութեան պատճառուած վնաս-
ներու հատուցման մասին» օրէնքի փոփոխութիւններուն, ըստ որուն 
զինծառայողներու կեանքին կամ առողջութեան պատճառուած վնասնե-
րու հատուցման պարագաներու շարքին կը ներառուին հակառակորդի 
նախայարձակ գործողութեան հետեւանքով տեղի ունեցած դէպքերը: Այս 
մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան նշեց, որ զինուած ուժերու 
գործունէութեան ընթացքին առկայ եղած են դէպքեր, երբ հակառակորդին 
կողմէ զինծառայողներու կեանքին կամ առողջութեան վնասը պատճառուած 
է այնպիսի պայմաններու մէջ, երբ տեղի չեն ունեցած անմիջական մարտա-
կան գործողութիւններ կամ զինծառայողները չեն գտնուած մարտական 
հերթապահութեան մէջ կամ չեն կատարած յատուկ առաջադրանք: 
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Լիբանան «Լուլու» Փոթորիկին 
Ողորմութեան Տակ 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Երեւանի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Հայաստանի Եւ 
Արցախի Անվտանգութեան Խորհուրդներու 

Միացեալ Նիստը

Հակառակորդի Նախայարձակ Գործողութեան 
Հետեւանքով Տուժած Զինծառայողները 

Փոխհատուցում Պիտի Ստանան
Լիբանանցիները Բողոքեցին Դրամատնային 

Քաղաքականութեան Դէմ 
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՆԿԱՐ - ԼՈՒՐ

Արամ Ա. Կաթողիկոս Նուէրներ Բաշխեց «Թռչնոց Բոյն»-ի Մանուկներուն 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը անակնկալ այցելու-
թիւն մը տուաւ «Թռչնոց Բոյն», ուր 
աւելի քան ժամ մը եղաւ մանուկ-
ներուն հետ եւ անոնց բաշխեց 
նուէրներ:
Տեսուչ սրբազան հայրը լայն բացատ-

րութիւններ տուաւ մանուկներուն 
առօրեային առնչութեամբ:
Նորին Սրբութիւնը գնահատեց 
«Թռչնոց Բոյն»ի մէջ տարուող 
աշխատանքը եւ իր հայրական օրհ-
նութիւնն ու բարեմաղթութիւնները 
փոխանցեց մանուկներուն:

Հակառակորդի Նախայարձակ Գործողութեան Հետեւանքով Տուժած Զինծառայողները 
Փոխհատուցում Պիտի Ստանան

ԱԳ Նախարարութիւնը Կ՛անդրադառնայ Ագուլիսի Հայերու Ջարդին

«Նման դէպքեր տեղի ունեցած 
են հակառակորդի հեռահար հրե-
տակոծութեան կամ առաջնագիծէն 
երկրի խորք ինկած տարածքին՝ 
յարձակողական-հետախուզա-
կան խումբի գործողութեան 

իբրեւ արդիւնք: 2008-էն սկսեալ՝ 
հակառակորդի նախայարձակ 
գործողութեան հետեւանքով՝ 10 
զինծառայողներու կեանքին կամ 
առողջութեան վնաս պատճառու-
ած է: Նման պարագաներու զին-
ծառայողի կարգավիճակը սահմա-
նուած է իբրեւ ծառայողական պար-

տականութիւններու կատարման 
ծիրէն ներս տեղի ունեցած դէպք, որ 
սակայն, ըստ էութեան, չի բնորոշեր 
համապատասխան դէպքի իրական 
հանգամանքը եւ հասարակական 
պաշտպանուածութեան առումով 
չ՝ապահովեր որոշակիօրէն համար-
ժէք վիճակ»,- ըսաւ նախարարը:

Դաւիթ Տօնոյեանի խօսքով՝ այսպի-
սով կը լուծուի անարդարութիւնը: 
«Հոգաբարձուներու խորհուրդը 
համապատասխան որոշում պիտի 
կայացնէ եւ պիտի տարածէ կար-
գաւորումը մինչեւ 1998 ինկած 
դէպքերուն վրայ»,- ըսած է ան:

Հայաստան առաւել քան վճռական 
է պաշտպանելու եւ ապահովելու 
հայ ժողովուրդի գոյութեան ու 
խաղաղ զարգացման իրաւունքը 
իր պատմական հայրենիքին, 
որուն կարգին՝ Արցախի մէջ: Այս 
հաստատումը կատարեց Հայաս-
տանի արտաքին գործոց նախա-
րարութեան մամլոյ խօսնակ Աննա 
Նաղդալեան՝ անդրադառնալով Ագու-
լիսի հայերու ջարդերու 100-ամեայ 
տարելիցին։
«Այսօր մենք կը յիշատակենք Ագո-
ւլիսի հայերու եղեռնագործութեան 
100-րդ տարելիցը: Մէկ դար 
առաջ՝ 1919թ. Դեկտեմբեր 24-25 
խաղաղ հայ բնակչութիւնը ենթար-
կուեցաւ զանգուածային կոտորա-
ծի, իսկ Նախիջեւանի այս հինա-
ւուրց հայկական բնակավայրը 

վերածուեցաւ աւերակի:
«Արժանայիշատակ է, որ Հայաս-
տանի Առաջին Հանրապետութեան 
կառավարութիւնը, ի պատասխան 
այս ջարդերուն, դիմած էր միջազ-
գային հանրութեան եւ, մասնա-
ւորապէս՝ Անտանտի երկիրներուն՝ 
իր տարածքին մէջ իրականացու-
ող բռնութիւնները կանխարգիլելու 
եւ տարածաշրջանի հայերու անվ-
տանգութիւնը ապահովելու կոչով:
«Դժբախտաբար Նախիջեւանի 
հայերուն դէմ գործած յանցանքները 
չսահմանափակուեցան միայն 20-րդ 
դարու պատմութեամբ, այլեւ նոր 
դրսեւորում ստացան մեր օրերուն, 
երբ ատրպէյճանական իշխա-
նութիւնները, վերջնականապէս 
հայաթափելով Նախիջեւանը, իրա-
կանացուցին նաեւ հայկական մշա-

կութային ժառանգութեան համա-
կարգուած եւ զանգուածային ոչնչա-
ցումը: Իբրեւ արդիւնք՝  ամբողջովին 
աւերուեցան հազարաւոր քրիս-
տոնէական յուշարձաններ՝ ինչ-
պէս եկեղեցիներ, վանքեր եւ խաչ-
քարեր՝ Ջուղայի, Ագուլիսի եւ այլ 
վայրերու մէջ: Ատրպէյճանական 
բանակի զինծառայողներուն կող-
մէ միջնադարեան քրիստոնէա-
կան արուեստի գլուխգործոցներ 
համարուող Ջուղայի հազարաւոր 
խաչքարներու  ոչնչացումը, որ 
փաստագրուած է տեսաձայնագ-
րութեամբ, կը մնայ համաշխարհա-
յին պատմութեան մէջ իբրեւ մշա-
կութային վայրագութիւններու անգե-
րազանցելի դրսեւորում:
«Այսօր, այս ողբերգական դէպքե-
րէն հարիւր տարի անց՝ Հայաս-

տանը առաւել քան վճռական է 
պաշտպանելու եւ ապահովելու 
հայ ժողովուրդի գոյութեան եւ 
խաղաղ զարգացման իրաւունքը 
իր պատմական հայրենիքին մէջ, 
ինչպէս նաեւ՝ Արցախի»,- յայտնեց 
Նաղդալեան:
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«յանկարծ» որոշում տրուե-
ցաւ կեցնել յաջող ծրագիր մը: 
Պատճառը նիւթակա՛նն էր, 
կ’ըսուի հիմա:

Նիւթակա՞ն պատճառ թէ՞ 
այլ նկատառումներ
Դրամատիրական աշխարհին 
մէջ սովորական երեւոյթ մըն 
է դադրեցնել ծրագիր մը, որ 
յաւելեալ արժէք (surplus value) 
չի բերեր, հետեւաբար յատ-
կացուած դրամագլուխը կը ներդնեն աւելի շատ նիւթական եկամուտ բերող 
գործերու մէջ: Ուրեմն, եթէ վարժարանը նիւթական վնաս կը պատճառէր, 
այս պարագային ՀԲԸՄ-ին կողմէ սփիւռքի հայութեան ամէնէն հարուստ 
անձերէն Վաչէ Մանուկեանին յանձնուած կամ իր կողմէ սեփականացուած 
հաստատութեան, այս վերջինիս ջամբած հայագիտական գիտելիքները, հայ 
ինքնութեան զօրացումը, հայապահպանութեան սատար կենալը այնպիսի 
ծրագիրներ են, որոնք թէեւ «օգուտ» կը բերեն, բայց կը վնասեն նիւթապէս: 
Ըսել է թէ նժարին վրայ անոնք կ’ըլլան պարտուողները:
Ըստ վարժարանին հոգաբարձութեան երիտասարդ անդամներէն Պրն. 
Երուանդ Տեմիրճեանին՝ թոռնիկը մեծանուն բարերար երջանկայիշատակ 
լիբանանահայ բարերար Երուանդ Տեմիրճեանի, խնդրոյ առարկայ վար-
ժարանը միշտ ալ հաշուեկշիռներուն մէջ զգալի բաց կ’առաջացնէր, իսկ 
վերջին տարիներուն այդ բացը հասած էր երկու միլիոնի (՞): Հետեւաբար, 
բարերաներ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեաններուն համար այլեւս հնարաւոր 
չէր շարունակել այս ընթացքով:
Պրն. Ե. Տեմիրճեան նշեց որ ծնողներէն գանձուած կրթաթոշակները խիստ 
անբաւարար էին ընթացիկ կերպով շարունակելու վարժարանը, ըսուեցաւ 
նաեւ թէ մսխումները շատ են, կ’աշխատին մարդիկ, որոնց կարիքը 
չի զգացուիր եւ այլն: Խօսքեր կը շրջին նաեւ թէ վարժարանի նախկին 
սիրուած տնօրէնուհի Դոկտ. Արմինէ Մովսիսեանին գործէ արձակուելէն 
կամ իը հրաժարականէն ետք (՞) պաշտօնի հրաւիրուած էր թոշակի անցած 
ամերիկացի տնօրէն մը, որուն համար կ’ըսուէր թէ կը վարձատրուէր 
անհաւատալիօրէն բարձր աշխատավարձով մը:
Ընդվզումը կատարեալ էր ի հարկէ, ցնցող էր, նոյնիսկ շատերու համար 
անհաւատալի. չէ՞ որ ՀԲԸՄ Վ. եւ Թ. Մանուկեան վարժարանը լաւ համբաւ 
կը վայելէր Փասատինա, Կլենտէյլ եւ յարակից բնակավայրերու մէջ: Անխու-
սափելի ընդվզումը տեղի ունեցաւ դպրոցին բակին մէջ: Առաւօտեան 
երբոր հնչեց դասարանները մտնելու զանգը, աշակերտութիւնը մերժեց 
դասարանները անցնիլ. ընդհակառակն՝ անոնք, ծնողներ, նոյնիսկ շրջանին 
մէջ գործող հայկական նախակրթարաններու եւ ութամեայ վարժարաններու 
աշակերտներ իրենց ուսուցիչներով ու տնօրէններուվ մնացին բողոքի 
ցոյցին՝ իրենց  ընդվզման արտայայտութիւնները միացնելով վարժարանի 
աշակերտութեան ձայնին:
Իր ապագայով խիստ մտահոգուած այլ վարժարանի մը ութերորդ դասարան-
ցի աշակերտուհի մը եկեր էր բողոքի ցոյցին իր հետ բռնած ունենալով «Պէտք 
է մտահոգուիմ ո՛չ միայն ապագայ քոլէճիս այլեւ ապագայ դպրոցիս համար 
նաեւ» ցուցատախտակով (“I should be worrying about my future college, not 
my future high school!”), ըստ երեւոթին այդ աշակերտուհին կ’արտայայտէր 
իր եւ այլ հայկական նախակրթարաններու կամ ութամեայ դպրոցներու 
աշակերտութեան մտահոգութիւնը:
Այլ ցուցատախտակներու վրայ գրուած էին. «Մենք պիտի չձուլուինք», 
«Փրկեցէ՛ք մեր վարժարանը» լոզունգները (We Will Not Assimilate,” and 
“Save Our School!”): 
Ըստ բողոքի ցոյցի օրուան բուռն ընդդիմութեան խիզախ առաջնորդուհի 
Մարօ Նաճարեան Եագուպեանի, առնուած որոշումը համազօր է «նոր 
օրերու ազգային մաքրազտման» (ethnic clinsing): Նոյն հաւաքին վարժարանի 
հայերէնի, կրօնի եւ երաժշտութեան ուսուցիչ Պարթեւ Վրդ. Կիւլիւմեանին, 
«պէտք է ամուր կերպով թիկունք կենանք եւ պայքարինք ամէն մի հայ-
կական վարժարանի գոյութեան համար՝ առանց որեւէ քաղաքական 
նկատառումներու» :

Սովորական դարձած որոշում մը եւս
Շատեր չեն զարմանար ՀԲԸՄ-ի դպրոց փակելու հերթական որոշման վրայ 
պարզ այն պատճառով, որ այդպիսիները լաւ կը յիշեն որ արդէն քանիերորդ 
անգամն ըլլալով ՀԲԸ Միութիւնը յատկապէս վերջին տասնամեակնե-րուն 
իրարու ետեւէ որոշումներ առնելով փակած էր իր հովանիին տակ գտնուող 
հայկական դպրոցներ՝ Քանատայէն մինչեւ Միջին Արեւելք եւ Աւստրալիա: 
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Շար. Էջ 06

Դոկտ. ՄԻՆԱՍ ԳՈՃԱՅԵԱՆ

Տեսակէտ

Նահանջ Մը Եւս

Պատահակա՞ն է արդեօք որ տարուան մահը խորհրդանշող աշնան 
եղանակին զուգահեռաբար մեզի կը հասնին «աշնանային» լուրեր 
արեւելքէն ու արեւմուտքէն։ Քիչ մը շատ չէ՞ այս տարուանը՝ 

հայրենիքէն ներս դժգոհութիւններու մագլցում, «գաւաթ մը ջուրի մէջ 
փոթորիկ», հայոց լեզուի ուսուցման խնդիր Հայաստանի բարձրագոյն 
ուսումնական (այսուհետեւ՝ ԲՈՒՀ) հաստատութիւններէ ներս հայոց լեզուի, 
գրականութեան, պատմութեան, իսկ դպրոցներուն մէջ՝ կրօնի դասաւանդման 
հարցեր... Այսքանը չէր բաւեր կարծես եւ հիմա մեր սփիւռքահայ ազգային 
ինքնութեան արձանագրած ձախողութիւններուն վրայ կ՝աւելնան նոր 
վէրքեր՝ հայկական վարժարաններու հետզհետէ փակուելու տխուր ու 
մտալլկիչ դէպքերը։ Ահաւասիկ մեր առջեւ դրուած ՀԲԸՄ-էն մեզի ղրկուած 
յայտարարութիւն մը այս մասին.
 - 25 Հոկտեմբեր 2019-ի ՀԲԸ Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան 
եւ Մանուկեան Հիմնարկի եւ վարժարանի հոգաբարձութեան ղրկած 
հաղորդագրութեամբ կը ստանանք հետեւեալը թէ՝ բազմաթիւ նկատա-
ռութիւններէ ելլելով եւ ամենակարեւորը՝ ի նկատի առնելով մեր աշա-
կերտութեան շահերը (ընդգծումը մերն է – հեղ.), ԱՄՆ-ի Փասատինա քաղաքի 
ՀԲԸՄ Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարանը յառաջիկայ տարուընէ 
սկսեալ պիտի միացուի Քալիֆորնիոյ ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան 
վարժարանին (Քանոկա Փարք)։
Այլ խօսքով եւ մաքուր հայերէնով՝ Հոկտեմբեր 2006-ին հիմնուած ՀԲԸՄ-ի 
սոյն վարժարանը կը փակէ իր դռները։ Պարզ ու յստակ։  Այսքանը կարծես թէ 
զօրաւոր ապտակ մը չըլլար, նոյն հաղորդագրութեան մէջ կ՚ըսուի նաեւ թէ 
(յուրախութի՛ւն ծնողաց եւ աշակերտութեան) Փասատինայի աշակերտները 
կրնան իրենց ուսումը (9-րդ, 10-րդ, 11-րդ եւ 12-րդ դասարաններ) շարունակել 
Միութեան քոյր վարժարանին մէջ, որ ի միջի այլոց 30,6 մղոն (շուրջ 50 քլմ.) 
արեւմուտք կը գտնուի։
Նախ պէտք է գովել որ ՀԲԸՄ-ը համարձակեր էր նոր վարժարան մը 
հիմնել Մեծն Լոս Անճելըսի մէջ, ուր կ՚ըսուի թէ շուրջ 700,000 հայեր 
կայք հաստատած են։ Լոս Անճելըսի հայահոծ շրջաններն են Կլենտէյլը, 
Հոլիվուտը, Օրէնճ Քաունթին, Հիւսիսային Հոլիվուտը (North Holywood) եւ 
ընդհանապէս Սան Ֆերնանտօ Հովիտը (նայիլ քարտէսին)։ Մօտաւորապէս 
Պէյրութի եւ արուարձաններու չափ տարածք մը գրեթէ իրարու փակած, 
ուր հայեր կեդրոնացուցած են իրենց արհեստները, գործատեղիները, 
գրասենեակները, բժշկական գրասենեակներն ու դարմանատուները, 
վաճառատուները, դպրոցները, հոգեւոր, մշակութային եւ հեռատեսիլային 
կեդրոնները եւ այլն։ Այս քաղաքներու մէջ գրեթէ ամէն քայլափոխին կը 
հանդիպինք հայերէն եւ անգլերէն ծանուցումներու («Հայ սուփըրմարքէթ», 
«Նոր Գիւմրի» ճաշարան, «Զէյթուն», «Մուսալեռ» եւ «Տիգրանակերտ» 
ուտելիքի խանութներ, «Անուշավաճառ Սարգիս», «Արաքս տպարան», 
«Ապրիլ գրատուն» եւ այլն)։
Հայահոծ այս քաղաքներու հայ աշակերտութեան բացարձակ մեծա-
մասնութիւնը կը յաճախէ ամերիկեան հանրային  վարժարաններ, ուր բացի 
քանի մը հայաշատ աշակերտութիւն ունեցող վարժարաններէ չկայ հայոց 
լեզուի ուսուցում, թէեւ սա չի նշանակեր ամէնեւին թէ անոնց կը պակսի 
հայկական ոգին, այսուամենայնիւ մեր աշակերտներու մէջ չի ծաղկիր 
ու չի զօրանար հայոց լեզուն, պատմութիւնն ու գրականութիւնը: Ամէն 
պարագաներու որքան ալ գովելի ըլլան տարուած ջանքերը այս ուղղութեամբ, 
նուազագոյն բծախնդրութիւն ունեցող հայ ծնողքը պիտի նախընտրէր 
ամէն գնով հայկական ամէնօրեայ վարժարան ղրկել իր զաւակները: 
Այս էր պատճառը որ երբ ՀԲԸՄ-ի Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջանակային 
Յանձնաժողովը 15  տարիներ առաջ յայտարարեց նոր դպրոց մը բանալու իր 
պատրաստակամութիւնը՝ արժանացաւ ծափողջոյններու եւ լայն արձագանգ 
գտաւ ծնողներու մօտ: Այպիսով ՀԲԸՄ-ը կը հանդիսանար առաջին հայկական 
կազմակերպութիւնը, որ կը ստանձնէր շարունակել Սփիւռքի կարեւորագոյն 
առաքելութիւններէն մին՝ ԴՊՐՈՑԱՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ:
Այդ հանգրուանին ՀԲԸ Միութեան Արեւմտեան ԱՄՆ-ի Շրջ. Յանձնաժո-
ղովը ոչ միայն կը վայելէր ատենուան ղեկավարութեան վստահութիւնը, 
այլեւ ունեւոր բարերարներու եւ ծնողներու հաւաստիացումներն ու 
պատրաստակամութիւնը։ Ասոր լաւագոյն վկայութիւններէն մէկն էր ի հարկէ 
որ 9-րդէն 12-րդ դասարանցի ունեցող ծնողներ իրենց զաւակները շուտափոյթ 
կերպով յանձնեցին նորաբաց դպրոցին: Քանի մը տարիէն մենք ականատես 
եղանք այն փաստին, որ աշակերտները սկսան տալ որակաւոր հայկական 
ոգիով ներկայացումներ, պատուաւոր մասնակցութիւն ունեցան հայկական 
եւ տեղական-ամերիկեան ուսումնա-կրթական, մարզական եւ այլ ձեռնարկ-
ներու: Ուրեմն ի՞նչը պատճառ եղաւ փակման որոշում առնելուն: Ինչո՞ւ 
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Շար. Էջ 05

Հայրենի Նուաճումներ

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Յայտնի են Հայաստանի 10 Լաւագոյն 
Մարզիկները

Մինասեանը Ոսկի, Իսկ 
Ալեքսանեանը Արծաթ Մետալներ 
Նուաճած Են Աշխարհի Բաժակի 

Խաղարկութեան

Սիմոն Մարտիրոսեան Կրնայ Ստանալ Ռիոյի Ողիմպիական Խաղերու 
Ոսկէ Մետալը

Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանը եւ PicsArt-ը 
Կը Հիմնեն Արհեստական Բանականութեան Տարրալուծարան

Հայաստանի 2019 թուականի 
«Տարուան 10 լաւագոյն մար-
զիկներ»ու անունները յայտնի 
են: «Արմենփրես»-ի հաղորդ-
մամբ` մարզական լրագրողնե-
րու, ֆետերասիոներու ներկայա-
ցուցիչներու եւ SMS քուէարկութե-
ան արդիւնքով 10 լաւագոյն մար-
զիկներն են՝ Արթուր Աւետիսեանը, 
Յովհաննէս Բաչկովը, Սլաւիկ Գալս-
տեանը, Արթուր Ալեքսանեանը, 

Հայաստանի ծանրամարտի հաւա-
քականի անդամները դարձեալ 
մետալներ նուաճած են աշխարհի 
բաժակի խաղարկութեան հերթա-
կան փուլին:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւն-
ներով՝ Քաթարի մէջ ընթացող 

Ծանրամարտիկ, Ռիօ-2016 Ողիմ-
պիական խաղերու արծաթէ մետա-
լակիր Սիմոն Մարտիրոսեան 2020 
թուականի Յունուարին կրնայ ստա-
նալ ողիմպիական ոսկէ մետալը:
Այս մասին յայտնած է Հայաստանի 
ծանրամարտի հաւաքականի գլխա-
ւոր մարզիչ Փաշիկ Ալավերտեան, կը 
հաղորդէ Yerkirmedia-ն:
«Միջազգային ֆետերասիոնը 
արդէն իսկ շնորհաւորած է մեզ 
Սիմոն Մարտիրոսեանի ոսկէ 
մետալին համար, քանի որ Ռիօ-
2016-ի խաղերու ախոյեան Ռուսլան 

Ռուբէն Ալեքսանեանը, Տիգրան 
Կիրակոսեանը, Արսէն Յարութիւ-
նեանը, Յակոբ Մկրտչեանը, Գոռ 
Մինասեանը եւ Սիմոն Մարտիրո-
սեանը:
Մարզիկներու մեծարման երեկոն 
տեղի ունենայ Յունուարին:
Այս տարի քուէարկութեան մաս-
նակցած է 33 ֆետերասիոնի ներ-
կայացուցիչ, 16 լրատուամիջոցի 
լրագրող:

տարեվերջի մրցաշարին գերծանր 
քաշային Գոռ Մինասեանը երկա-
մարտի 424 քկ արդիւնքով դարձած 
է մրցաշարի յաղթող, իսկ ընտրանիի 
անդամ Ռուբէն Ալեքսանեանը 416 
քկ արդիւնքով դարձած է արծաթէ 
մետալակիր:

Նուրուտինովի` դեռ 2012 թուականի 
Լոնտոնի Ողիմպիական խաղերու 
տոփինկի քննութինը դրական եղած 
է»,- ըսած է Ալավերտեան:
Սիմոն Մարտիրոսեան Ռիոյի 
Ողիմպիական խաղերուն երկա-
մարտի 417 քկ. արդիւնքով երկ-
րորդն էր: Ռիոյի Ողիմպիական 
խաղերու յաղթող Նուրուտինով 
Լոնտոնի մէջ գրաւած էր 4-րդ տեղը: 
Ատիկա ստիպած էր Միջազգային 
Ողիմպիական կոմիտէին վերանա-
յելու նախորդ Ողիմպիական խաղե-
րու քննութիւնները:

Հայաստանի Ամերիկեան համալ-
սարանը (ՀԱՀ) եւ PicsArt ընկե-
րութիւնը կը հիմնեն արհեստա-
կան բանականութեան (Artificial 
Intelligence (AI)) հետազօտական 
տարրալուծարան, որ աշխատա-
տեղեր պիտի ստեղծէ դասախօս-
ներու եւ ուսանողներու համար, 
որոնք պիտի իրականացնեն նորա-
րարական հետազօտութիւններ 
մեքենայական ուսուցման եւ համա-

կարգչային տեսլականի (computer 
vision) ոլորտներու մէջ:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն Հայաստանի 
Ամերիկեան համալսարանէն, ՀԱՀ-ը 
եւ PicsArt-ը միասին կ՛աշխատին 
նոր օրինակ ստեղծելու շուրջ, որ 
առաջ պիտի մղէ գիտութիւնն ու 
հետազօտութիւնը եւ պիտի մեծցնէ 
ակադեմիական ու մասնագիտական 
ունակութիւնները արհեստական 
բանականութեան ոլորտին մէջ` 

գիտութիւնն ու հետազօտութեան 
արդունքները  արդիւնաբերութեան 
կապելու միջոցով:
«Արհեստական բանականութիւնը 
արագօրէն կը զարգանայ ամբողջ 
աշխարհի մէջ, եւ կը կարծեմ` ճիշդ 
ժամանակն է զայն զարգացնել 
Հայաստանի մէջ եւս: Մենք շատ 
ուրախ ենք, որ PicsArt-ի հետ 
համատեղ ջանքերով կը հիմնենք 
արհեստական բանականութեան 

տարրալուծարան, որ այդ ոլորտին 
մէջ հետազօտութիւններ իրակա-
նացնելու լայն հնարաւորութիւններ 
պիտի ստեղծէ: Ես կ՛ակնկալեմ, որ 
այս նախաձեռնութիւնը մեզ առաջ 
պիտի տանի տուեալ ոլորտին մէջ եւ 
կը զարմացնէ այլ երկիրներ», նշածմ է 
ՀԱՀ նախագահ Կարին Մարքիտեսը:
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Սկիզբը Էջ 04

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

«ՆերՈւժ 2» Ծրագիրին Յաղթեց 6 Startup

Հայաստանի Ամերիկեան 
Համալսարանը եւ PicsArt-ը 
Կը Հիմնեն Արհեստական 

Բանականութեան Տարրալուծարան

Սկզբնական փուլին արհեստական 
բանականութեան տարրալուծարա-
նը  աշխատանք պիտի տրամադրէ 
ՀԱՀ-ի երկու դասախօսի, առաջա-
տար հետազօտողներու, ինչպէս նաեւ 
Համակարգչային գիտութեան եւ Տու-
եալագիտութեան BA մէջ ուսանող 
15 հոգիի: ՀԱՀ-ի դասախօսներն 

ու PicsArt-ի մեքենայական ուսուց-
ման մասնագէտները պիտի սկսին 
դասընթցներ իրականացնել 2020-ի 
Յունուարէն: Վեցշաբաթեայ դաս-
ընթացքէն ետք լաւագոյն ուսա-
նողները արհեստական բանակա-
նութեան տարրալուծարանի մէջ 
աշխատանքի առաջարկ պիտի 
ստանան:

“ՆերՈւժ” ծրագրին առաջին մրցանակ ստացած 
«Fact industries» startup-ը կը ստանայ դրամաշնորհ
Դեկտեմբեր 16-20 Դիլիջանի 
Միջազգային Դպրոցին (UWC) մէջ 
տեղի ունեցաւ «Ներուժ» ծրագիրի 
հաւաքը, որուն մասնակցեցաւ 47 
արհեստագիտական startup-ի (start-
up-ը ներաստեղծ կամ ստեղծման 
փուլի մէջ գտնուող ընկերութիւն 
է, որուն հիմնադիրները կը կար-
ծեն որ իրենց արտադրանքին 
կամ ծառայութեան կարիքը եւ 
պահանջարկը կայ) 80 ներկակա-
ցուցիչ, 17 երկրէ: Այս մասին կը 
հաղորդէ Armradio.am-ը։
Ծրագիրին նպատակն է խթանել 
հայրենադարձութիւնը, ստեղծել 
հարթակ եւ հնարաւորութիւն տալ 
սփիւռքի նորաստեղծ ընկերու-
թիւններուն իրենց startup-ները 
Հայաստան բերելու, գործունէու-
թիւն ծաւալելու եւ երկրին մէջ start-
up-ներու միջավայրը բարելաւելու 
համար։
Ծրագրի աւատրին տեղի ունե-
ցաւ մրցանակաբաշխութիւնը։ Այս 
տարուան յաղթողները 6 startup-ներ 
էին, որոնք արդէն շուկայ դուրս 
բերելու պատրաստ արտադրանք 
կամ ծառայութիւն են, կամ դեռ՝ 
գաղափարներ:
Գաղափարի մակարդակի վրայ 
գտնուող երեք startup-ներն են` 
«Marathon», «eBin», «SoFetch», 
որոնք արժանացան 15000, 20000 
եւ 25000 հազար տոլար դրամաշ-
նորհներու: Շուկայ դուրս գալու 

ընկերութիւններէն առաջինէն 
երրորդ մրցանակի արժանացան 
«Schedex», «Garoon Tech» եւ «Fact 
industries» startup-ները:
Այդպիսով, դրամաշնորհային 80 
միլիոն (մօտաւոր $165,000) դրա-
մէն մօտ 64 մլն 800 հազար դրամը 
կը յատկացուի մրցութային ծրագ-
րին յաղթած startup-ներուն որպէս 
դրամաշնորհներ, եւ եւս 15 միլիոն 
200 հազար դրամը պիտի յատկա-
ցուի այլ startup-ներու, որոնք իրենց 
գաղափարները իրականութիւն կը 
դարձնեն հայրենիքի մէջ։
Ողջունելով մասնակիցները` 
«Ներուժ»ի հիմնադիր Մխիթար 
Հայրապետեան կարեւոր նկա-
տեց ծրագրի նախորդ տարուան 
յաղթողներուն ընձեռած հնարա-
ւորութիւնները:
«Եթէ անոնք չկայանային, այս 
տարի «Ներուժ» ծրագիրը տեղի 
չէր ունենար: Ես աւելի քան վստահ 
եմ, որ այս անգամ յաղթողները 
եւս պիտի յաջողին հայրենիքի 
մէջ: Հայաստանը այլեւս միայն յու-
զական տարածք չէ ձեզի համար, 
Հայաստանը միայն Արարատ լեռը 
չէ, միայն պատմական, հոգեւոր, 
մշակութային ժառանգութիւնը 
չէ: Հայաստանը ժամանակակից, 
արագ կշռոյթով զարգացող, գրաւիչ 
երկիր է, որ ձեզ կը կանչէ ըսելով՝ 
եկէք, հաստատուեցէք, գործ ըրէք, 
հարստացէք եւ հարստացուցէք ձեր 

միջավայրը», ըսաւ ան:
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձ-
նակատար Զարեհ Սինանեան նշեց, 
որ այս տարի «Ներուժ»ը ունի բոլոր 
նախադրեալները անցած տարու-
ան յաջողութիւնը կրկնելու համար, 
մասնակիցները «Ներուժ»էն պիտի 
տանին միայն դրական լիցքեր, 
տպաւորութիւններ, նորէն հայրենիք 
գալու ցանկութիւն:
Բարձր Արհեստագիտութիւններու 
արդիւնաբերութեան նախարարի 
տեղակալ Արմէն Աբրոյեան  անդրա-
դարձաւ հայրենիքի եւ սփիւռքի միջեւ 
կապերուն, որոնց պէտք է ճիշդ 
ուղղորդել: Ըստ անոր` «Ներուժ»ը 
այն ծրագիրն է, որ յաջողութեամբ 
կամուրջ կը հանդիսանայ հայաս-
տանեան եւ սփիւռքի յառաջադէմ 
ու ապագային ապրող մարդոց` 
դառնալով անոնց մտքերու փոխա-
նակման, նախագիծերուն կեանքի 
հնարաւորութիւն տալու օղակ: Ան 
նաեւ յայտնեց, որ մրցոյթին չյաղ-
թածները չյուսահատին, որով նախա-
րարութիւնը յաջորդ տարի հանդէս 
պիտի գայ շարք մը նոր  նախա-
ձեռնութիւններով։
Մրցանակային պարգեւներէն 
բացի, չորս օրուան ընթացքին start-
up-ները հնարաւորութիւն ունե-
ցան ծանօթանալու եւ շփուելու 
հայկական startup միջավայրի 
դերակատարներու հետ, ստանա-
լու գործնական ուսուցում եւ ուղ-
ղորդում հայաստանեան եւ միջազ-
գային փորձագէտներու կողմէ, 
ներկայացնելու իրենց startup-ը 
դատական կազմին առջեւ` կազ-
մուած միջազգային եւ տեղական 
ներդրողներէ, արհեստագիտական 
ոլորտի փորձագէտներէ:
Անցեալ տարի նոյն ծրագիրով յաղ-
թած եւ պետական դրամաշնորհ-
ին արժանացած երեք startup-ները`  
Brushette, «Grüv» և «Storegear», մէկ 
տարուան մէջ իրենց գործը հիմնած 
են Հայաստանի մէջ եւ ստեղծած 14 
նոր աշխատատեղ:
«ՆերՈւժ» ծրագրին գորընկերներն 

են` Հայաստանի բիզնես հրեշտակ-
ների ցանցը (BANA), Հայաստանի 
գիտութեան եւ տեխնոլոգիաների 
հիմնադրամը (FAST), Դիլիջանի 
միջազգային դպրոցը (UWC), 
Հայաստանի զարգացման նախա-
ձեռնութիւններ հիմնադրամը (IDeA) 
եւ Օրիոն համաշխարհային նորա-
րարութիւններ ընկերութիւնը (Orion 
Worldwide Innovations LLC.):
Սուրիոյ եւ Գանատայի Հայերը Կը 
Հեշտացնեն Օգտատէրերու Գործը
Այս տարուան «ՆերՈւժ» ծրագիրին 
մասնակցած Սուրիայէն Արաքսիա 
Միլեքը (նկարին մէջ` ձախէն) եւ 
Գանատայէն Նուէր Քասիսը կ 
Հայաստան հաստատուելու եկած են 
եւ ստեղծած «Unique» startup-ը: Ան 
օնլայն հարթակ է, որ կ՛օգնէ գործարար 
օգտատէրերուն համապատասխան 
մակագրութիւններ (superscription) 
զետեղել իրենց գործին անհրա-
ժեշտ լուսանկարներուն տակ, որոնք 
կ՛ուզեն տարածել համացանցի մէջ:
«Շատերը ժամանակ եւ հնա-
րաւորութիւններ չունին արհես-
տավարժ, ստեղծագործական ու 
գեղեցիկ մակագրութիւններ գրելու 
իրենց գործը պատկերող լուսան-
կարներուն տակ: Անոնք նկարները 
կը տեղադրեն մեր հարթակին մէջ, եւ 
աշխարհի տարբեր երկիրներէ այդ 
գործին հմտացած մարդիկ զանա-
զան մակագրութիւններ կ՛ուղար-
կեն անոնց, օգտատէրն ալ կ՛ընտրէ 
այն մէկը, որ իրեն հաճելի է», կը 
ներկայացնէ Արաքիան:
Աղջիկները առաջին անգամ կը մաս-
նակցին «ՆերՈւժ»ին։
«Շատ հետաքրքրկական կ՛անցնի, 
արդէն մտերիմներ ունինք այս-
տեղ:  «Ներուժ»ը շատ լաւ կազմա-
կերպուած է: Ուրախ ենք, որ start-
up-ի աշխարհին մէջ մեզի աջակ-
ցողները շատ են: Հայաստանի մէջ 
արժեհամակարգը շատ բարձր է, 
մարդկային յարաբերութիւնները` 
ջերմ: Բոլորին կոչ կ՛ընեմ գալու, 
ապրելու Հայաստան», կ՛ըսէ Նուէրը:



àõñµ³Ã / 27.12.2019  06

Սկիզբը Էջ 03

Շար. Էջ 07

Շար.  յաջորդ  թիւով

Տեսակէտ

Նահանջ Մը Եւս

Քիչ թէ շատ ոեւէ լրջամիտ մարդ պիտի նշմարէ թէ ՀԲԸՄ-ի վերջին 
տասնամեակներուն «ընտրուած» նախագահներու եւ անոնց գործակից 
Կեդրոնական Վարչութեան անդամներու կողմէ որոշակիօրէն կանխամ-
տածուած քայլերը իսկական պատճառներն են դպրոցներու փակման այս 
տխուր փաստերուն:
Թուած ըլլալու համար կարգ մը դպրոցներ յիշենք Թորոնթոյի ՀԲԸՄ-ի 
Զարուկեան վարժարանը, Պոսթոնի ՀԲԸՄ-ի վարժարանը, Աւստրալիոյ 
Ալեքսանդր վարժարանը, ՀԲԸՄ-ի մեծագոյն նուաճումներէն մէկը հան-
դիսացած Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթական Հաստատութիւնը՝ միակ գիշե-
րօթիկ ու հռչակուած դպրոցի փակումը, ապա նաեւ Լիբանանի ՀԲԸՄ-ի 
բոլոր վարժարաններու միացումը մէկ մէկ դպրոցաշէնքի մէջ եւ ահաւասիկ 
այս օրերուն ալ ՀԲԸՄ Վ. եւ Թ. Մանուկեան Վարժարանի փակումը: Առ 
ի տեղեկութիւն յիշենք նաեւ թէ՝ Տիթրոյթի Ալեքս եւ Մարի Մանուկեան 
վարժարանը դարձաւ charter տեսակի դպրոց, որպէսզի պետական պիւտճէէն 
օգտուին տարեկան ծախսերը փակելու համար, այս պատճառով ալ սոյն 
վարժարանը հազիւ փրկուեցաւ փակուելէ, թէեւ աշակերտութեան զգալի 
մէկ մասը հայեր չեն:
Տողերուս հեղինակին ականջին մէջ տակաւին կը հնչեն 1990-ական 
թուականներուն Միութեան նախագահութիւնը ստանձնած լուսահոգի 
Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնի խօսքերը, որոնք հնչեցին ԱՄՆ-ի ՀԲԸ Միութեան 
վարչութիւններու ատենապետներու խորհրդակցութեան ատեն Միութեան 
կեդրոնատեղիին մէջ, 1993թ. Նիւ Եորք: Ան յստակօրէն ըսաւ թէ մեր 
հայրենիքը կը պարզէ այնպիսի վիճակ մը, որ կը թելադրէ մեզի մեր ուժերն 
ու օգնութիւնները առաւելաբար կեդրոնացնել Հայաստանի շուրջ:
Սա ինքնըստինքեան կը յուշէր այն մասին որ ՀԲԸ Միութիւնը կը խորհրդածէր 
յատկացումներու նոր ծրագիրներու դասաւորումներու եւ պատշաճեցում-
ներու վրայ: Այն ատեն մեզմէ ոմանք բնազդօրէն փորձուեցան մտածել թէ 
նիւթական օգնութիւններու այլ ուղղութեամբ տարուիլը պիտի վնասէ կարգ 
մը ծրագիրներու իրականացման: Եւ շատ չուշացաւ այդ մտահոգութիւննե-
րու կամաց-կամաց իրականացումը: Արդարեւ այդ տարիներուն սկսաւ 
յաճախակիօրէն  շրջիլ Կիպրոսի Մելգոնեան Կրթ. Հաստատութեան շուրջ 
մտահոգիչ լուրերը, ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանը բարձրացուց 
կրթաթոշակները, Պէյրութի Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարանն ու 
Դարուհի Յակոբեան վարժարանները «ամուսնացուեցան» եւ այլ: Այս 
բոլորին վրայ եկաւ աւելնալու նաեւ ՀԲԸՄիութեան Երեւանի Ամերիկեան 
Համալսարանի (AUA) ծախսերուն մասնակցութիւնը, եկեղեցիներու եւ Ս. 
Էջմիածնի հետ առնչուող շինարարական աշխատանքներուն բերուած 
առիւծի մասնակցութիւնը:
Վերոյիշեալ նիւեորքեան խորհրդաժողովէն կարճ ատեն մը առաջ արդէն 
դադրեցուած էր Արեւմտեան ԱՄՆ-ի մէջ հռչակ վայելող ՀԲԸՄ-ի քառաձայն 
երգչախումբին գործունէութիւնը (խմբավար՝ Հենրիկ Անասեան, այժմ տարիէ 
մը ի վեր վերականգնուած)՝ միշտ պատճառաբանելով ծախսերուն չդիմանալու 
պարագան, ապա հրապարակէն հանուեցան այնքան ժողովրդականութիւն 
վայելող ՀԲԸՄ-ի Նաւասարդեան խաղերը, որոնք այնքան խանդավառու-
թեամբ կը նշուէին եւ այնքա՜ն երիտասարդներ կը հաւաքագրուէին Միութեան 
շուրջ (այժմ այդ նախաձեռնութիւնը անցած է ՀՄԸՄ-ին):
Ո՞ւր կ’երթայ Պօղոս Նուպար Փաշայի, Զարեհ Նուպարի, Կիւլպէնկեանի, 
Գարակէօզեանի, Ալեք Մանուկեանի ղեկավարած ՀԲԸՄ-ը։
Հարց կու տանք այս բոլորէն ետք՝ ո՞ւր պիտի հասնի այս նահանջը: ՀԲԸՄ-ի 
ղեկավարութիւնը ոչ մէկ նահանջ կը տեսնէ իր գործունէութեան մէջ եւ անոր 
դիմաց կը բերէ իր արձանագրած յաջողութիւնները Հայրենիքի եւ Արցախի մէջ 
(՞), կը ներկայացնէ իր հաստատած կրթաթոշակներով ու յատկացումներով 
ԱՄՆ-ի եւ այլ երկիրներու մէջ յետ-համալսարանական կրթութիւն ու 
մասնագիտութիւն ստացած (post graduate) երիտասարդներու ասպարէզային 
յաջողութիւնները (կարդալ AGBU The Insider պարբերաթերթը): Աստեղ նշենք 
թէ այդ յատկացումները  մէկ մասն են միայն պահանջուած կրթաթոշակներու 
եւ այլ ծախսերու: Միութիւնը կը նշէ նաեւ թէ տակաւին կը շարունակէ սատար 
կենալ կարգ մը ազգային հաստատութիւններու:
Վերը թուարկուածները նորութիւններ չեն. համահայկական այս պատկառելի 
Միութիւնը միշտ մասնակցած է հայութեան նիւթական կարիքներուն դեռ «մի 
բան էլ աւելին», հետեւաբար ինքնապաշտպանութեան համար կարիք չկայ 
թուելու զանոնք, ուրեմն կը հակուինք մտածելու թէ՝ կա՛մ ՀԲԸ Միութիւնը 
փոխած է իր օգնութեանց նախապատուութեան շարքը եւ սկսած է մտածել 
նիւթական շահաբերութեան տեսանկիւնէն եւ կա՛մ կը գտնուի նիւթական նեղ 
կացութեան մէջ: Իսկ մեր դիտարկումներն ու վերլուծութիւնները արդէն մեզ 
կը յուշեն թէ Միութեան Կեդրոնական Վարչութեան ղեկավար անդամներէն 

շատեր, ներառեալ վերջին երկու նախագահները կը ղեկավարուին զուտ 
ամերիկեան չոր շահադիտական մօտեցումով ու հոգեբանութեամբ, այսինքն՝ 
դադրեցնել այն յատկացումները, որոնք նիւթական շահ չեն բերեր եւ «բեռ 
են» Միութեան վրայ:
Կար ատեն մը, երբ ՀԲԸ Միութեան Շրջանակային վարչութիւնները 
կ’ընտրուէին անդամակցութեան քուէներով կամ փոխգիրներով (proxy), 
այսինքն կը գործէր անդամակցութիւն եւ անդամներու ձայն տալու 
սկզբունքը, որուն պարագային անդամակցութիւնը իր արդար տեղը 
կ’ունենար Միութեան որոշումներուն մէջ: Ըսել կ’ուզենք թէ այդ երանելի 
տարիներուն ՀԲԸ Միութիւնը աւելի ժողովրդական (տեմոկրատական) 
կազմակերպութիւն մըն էր: Միութեան բազմաթիւ անդամներ հակառակ 
որ ընդդիմացեր էին  անդամակցութեան  անհրաժեշտութինը չէզոքացնելու 
այս քաղաքականութեան, մինչեւ օրս տակաւին  իրաւամբ կը պնդեն իրենց 
տեսակէտին վրայ, բայց այդ պնդումները կը շարունակուին հաշուի չառնուիլ: 
Ուրեմն ի՞նչ՝ մի խումբ մարդի՞կ կ’որոշեն արդեօք Միութեան առնելիք քայլերն 
ու քաղաքականութիւնը՝ ըստ իրենց նախապատուութիւններուն ճաշակին: 
Ըստ էութեան այդպէս է իրականութիւնը: Մեզի կը մնայ մտածել թէ՝ այս 
համահայկական Մեծ Միութիւնը կը գտնուի նահանջի ու գահավիժումի 
ընթացքին մէջ: ՀԲԸՄ Մեծ Միութիւնը այժմ վերածուած է հաստատութեան 
մը կամ հիմնարկի մը (foundation):
Պահն է զգաստանալու:

Մետաղադրամին Միւս Երեսը
Յստակ թիւ մը չունինք Պըրպէնք-Կլէնտէյլ քաղաքներէն  Փասատինա 
եւ Ալթատինա երկարող քաղաքներու հայ բնակչութեան թիւին մասին, 
հաւանաբար 200,000-ի կը հասնի անիկա: Ամբողջ այս տարածքին մէջ կան 
բազմաթիւ մանկապարտէզներ, հայ եկեղեցիներու հովանաւորութեան տակ 
բացուած միօրեայ դպրոցներ, քանի մը նախակրթարաններ եւ ութամեաներ: 
Չկայ երկրորդական վարժարան:
Մօտաւոր հաշուարկով 35,000 ընտանիք հաստատուած է այս տարածքին 
մէջ եւ դարձեալ մօտաւոր հաշուարկով 65,000 դպրոցական տարիքի 
հայ աշակերտներ կ’ուսանին նշուած տարածքներուն դպրոցներուն մէջ: 
Շարունակելով մեր կլորցուած թիւերը, նշուած տարածքին աշակերտութեան 
շուրջ 300-ը կը յաճախէ հայկական երկրորդական վարժարան` ՀԲԸՄ 
Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան վարժարան (Փասատինա) եւ Հոլիվուտի 
մէջ հաստատուած Ալեք Փիլիպոս վարժարան. ուրեմն ջախջախիչ մեծա-
մասնութիւնը կը յաճախէ ամերիկեան հանրային երկրորդական դպրոցներ:
Յիշեցնեմ թէ՝ այս տխուր պատկերէն շատ տարբեր չէ Լիբանանի հայ 
աշակերտութեան պարագան: Մեր վերջին Լիբանան այցելութեան 2017-
ին, պարզեցինք որ հոծ թիւով հայ ընտանիքներու աշակերտներ կը 
յաճախեն օտար սեփական վարժարաններ՝ մեծ գումարներ վճարելով որպէս 
կրթաթոշակ: Առաջուան Լիբանանը չէ՛ դժբախտաբար: Տասնհինգ տարուայ 
լիբանանեան թայֆէեական կռիւներէն ետք այն ատենուած սերունդը մեծցաւ 
տարբեր պայմաններու տակ եւ ենթարկուեցաւ օտար եւ խորթ պայմաններու 
ներքոյ՝ չըսելու համար թէ վերջին 15-20 տարիներուն ընտանիք կազմած 
երիտասարդները իրենց զաւակները հեռու պահեցին հայ դպրոցէն:
Նոյնն է պարագան Ֆրանսայի մէջ, իսկ աւելի ողբերգական է Ռուսաստանի 
Դաշնութեան տարածքին ապրող աւելի քան մէկ միլիոն հայութեան 
պարագան:
Երբ լուր տարածուեցաւ եւ անոր յաջորդեց Փասատինայի ՀԲԸՄ Վաչէ եւ 
Թամար Մանուկեան վարժարանի փակման չարաբաստիկ լուրը, որպէս 
փակման պատճառ ըսուեցաւ թէ վերոյիշեալ վարժարանի աշակերտութեան 
թիւը չբարձրացաւ, որուն պատճառով կրթաթոշակներէ եկած մուտքը խիստ 
անբաւարար եղած է դպրոցը ոտքի պահելու: Ըսուածին մէջ հաւանաբար 
ճշմարտութեան հատիկ մը կայ, որուն շուրջ ստորեւ կ’ուզենք խորհրդածել:

Կրթավճարներու պարագան
Վերադառնանք նախորդ հատուածին մէջ բերուած թիւերուն եւ այնտեղէն 
ալ սկսինք մեր խորհրդածութիւնները:
ա.- 30-35,000 հայ ընտանիքներու մէջ շուրջ 125 ծնողնե՞ր միայն կրնան 
կրթավճար յատկացնել, որպէսզի հայկական վարժարան ղրկեն իրենց 
զաւակները (խօսքը կը վերաբերի միայն Վ. եւ Թ. Մանուկեան եւ Ալեք Փիլպոս, 
Հոլիվուտ, վարժարաններուն): Բազմաթիւ ընտանիքներու համար դեռես 
իսկապէս անհնար է մանաւանդ եթէ միջին եկամուտի ծնողներ են եւ կամ 
միջինէն ցած եկամուտ ունեցող ծնողներ, որոնց համար գրեթէ անկարելի 
է ամսական 800-1000 տոլար վճարել մէկ զաւկի համար: Հետեւաբար 
որո՞նց համար կը փափաքինք հայկական վարժարաններ բանալ նշուած 
տարածաշրջանին մէջ, երբոր սեփական վարժարան մը հազարաւոր 
տոլարներու եկամուտի կը կարօտի:
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ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Շար.  յաջորդ  թիւով

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԷՐԵԲՈՒՆԻ ԵՐԵՒԱՆ

Երեւան դարձած իմ Էրեբունի,
Դու մեր նոր Դուին, մեր նոր Անի:
Մեր փոքրիկ հողի դու մեծ երազանք,
Մեր դարէ կարօտ, մեր քարէ նազանք:

Երեւան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի,
Դարեր ես անցել, բայց մնացել ես պատանի:
Քո Մասիս հօրով, քո Արաքս մօրով,
Մեծանաս դարով, Երեւա՜ն:

Մենք արեան կանչեր ունենք մեր սրտում,
Անկատար տենչեր ունենք դեռ շատ:
Մեր կանչն առանց քեզ իզուր կը կորչի,
Առանց քեզ մեր տաք տենչն էլ կը սառչի:

Երեւան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

Կեանքում ամէն սէր լինում է տարբեր,
Իսկ մենք բոլորս էլ քեզնով արբել:
Տաք է սէրը մեր շէկ քարերիդ պէս,
Հին է սէրը մեր ձիգ դարերիդ պէս:

Երևան դարձա՜ծ իմ Էրեբունի…

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

Տեսակէտ

Նահանջ Մը Եւս
Շար. Էջ 06-էն

բ.- Իրօ՞ք մեր ծնողներու կարեւոր մէկ տոկո-
սը անկարող է պահանջուած նուազագոյն 
կրթաթոշակը վճարել: Վերապահութիւններ 
ունիմ այստեղ, որովհետեւ միջին թէ միջինի 
մօտ եկամուտ ունեցող ծնողներ իրենց ամուս-
նացող զաւակներու խրախճանքներուն համար 
աներեւակայելի ճոխութեամբ ու չտեսականու-
թեամբ խրախճանքներ կը կազմակերպեն, հոգ 
չէ թէ ուտելիքներուն մեծ մասը կը լեցուի սեւ 
տոպրակներու մէջ…: Ինչո՞ւ աւելի համեստ չըլլալ: 
Համե՞ստ ըլլալ, հապա ե՞րբ պիտի զարմացնենք 
զիրար...
գ.- Պահ մը խորհինք թէ իրօք հայ ծնողքներու 
գերակշիռ մասը չի կրնար կրթաթոշակ վճարել 
իր զաւակին կամ զաւակներուն համար, թէեւ 
անկեղծօրէն կը փափաքի որ անոնք հայկական 
մթնոլորտի մէջ մեծնան ու դաստիարակուին 
հայ ոգիով: Կը մնայ ենթադրել, թէ վարժարան 
հիմնել ուզող եւ հովանուորող համապատաս-
խան մարմինները (միութիւն, կազմակերպութիւն, 
եկեղեցի, կուսակցութիւն եւ այլն) իրե՛նք պէտք 
է հոգան ծախսերը հանգանակութիւններով, 
դրամահաւաքներով, շահութաբեր ձեռնարկ-
ներով եւ այլն: Վերջիններս անկարելի են՝ 
հիմնուելով հովանաւոր կամ հիմնադիր կազ-
մակերպութիւններու կողմէ բերուած պատճառ-
ներուն վրայ թէ՝ բաւարար աղբիւրներ չունին, 
նման հարցերով զբաղելու, իրենց կը պակսին 
բաւարար կամաւոր աշխատողներ եւ կամ իրենք 
միայն դպրոց պահելու հարցեր չունին, այլեւ 
զանազան տեսակի հայօգուտ ձեռնարկներ իրենց 
տարեկան ծրագիրներուն մէջ, ինչպէս՝ եկեղե-
ցի, հայրենակցական միութիւններ, թանգարան, 
երիտասարդական շարժումներ, մշակութային 
ձեռնարկներ, Հայկական Թելեթոն եւ այլն եւայլն:
Կարելի չէ արհամարհել թուարկուած պատճառ-
ները, ի վերջոյ մեր կազմակերպութիւնները 
քանի՞ բերան պիտի կերակրեն…Հ՛ոս է որ 
ՀԲԸՄ-ը եւ այլ բարեսիրական ու մշակութային 
կազմակերպութիւններ (ներառեալ Կիւլպէնկեան 
Հաստատութիւնը) պէտք է վերանային իրենց 
յանձնառութիւնները:
դ.- Ամէնէն ընդվզեցուցիչ պարագան հայութենէ 
զգալապէս պարպուած եւ այս երկրին մէջ բարձր 
դիքերու հասած արհեստավարժ ու բարձր 
եկամուտ ունեցող բազմաթիւ «ծագումով հայ» 
ծնողներու պարագան է: Անոնք ոչ միայն վստահու-
թիւն չունին հայկական վարժարաններու ջամբած 
հայեցի եւ ամերիկեան մակարդակով (?) ուսման 
ու կրթութեան վրայ, այլեւ կ’արհամարհեն այն 
ինչ որ հայկական է: Ըսել որ անոնք ամբողջովին 
ուծացած են՝ ճիշդ չըլլար, որովհետեւ յաճախ 

այսպիսիները կը տեսնենք որ եկեղեցի («չըրչ») 
կը յաճախեն, բայց երբեմն իրենց դէմքին վրայ 
թթուածութիւն կը նկատենք, եթէ օրուան 
պատարագիչը միայն հայերէնով քարոզ տայ: 
Անոնք կը հաւատան թէ ամերիկեան հռչակուած 
հանրային վարժարաններ կամ սեփական վար-
ժարաններ ղրկելով իրենց զաւակները՝ աւելի 
նուազ ստորակայութեան զգացում կ’ունենան 
(՞), ապա նաեւ ամբողջութեամբ կ’ընդելուզուին 
(integriate) ամերիկեան «մե՜ծ» կեանքին ու կը 
յաջողին ապագային…: Այսպիսիներուն պէտք է 
յաճախ յիշեցնել թէ մեր հատուկենտ հայկական 
վարժարաններէ շրջանաւարտ երիտասարդները 
դիւրութեամբ կ’ընդունուին Քալիֆորնիայի եւ 
ԱՄՆ-ի հռչակուած համալսարաններ:
ե.- Սեփական դպրոց պահելը ամէն երկրի մէջ 
դժուար է, հաւանաբար այս առումով միայն 
Կաթողիկէ եկեղեցւոյ նման հսկայական նիւթա-
կան աղբիւրներ ունեցող դպրոցները կամ ուսում-
նական հաստատութիւններն են, որոնք կրնան 
դիմանալ դպրոցներու ահագին ծախսերուն: 
Ի միջի այլոց պէտք է յիշել թէ այս առումով 
ամէնէն երանելի վիճակի մէջ կը գտնուի Կիպրոսի 
Հանրապետութեան «ՆԱՐԵԿ» Ազգ. Վարժարանը 
իր երեք ճիւղերով՝  Նիկոսիա, Լարնագա եւ 
Լիմասոլ քաղաքներու մէջ՝ շնորհիւ Կիպրոսի 
բարեխնամ կառավարութեան եւ ասպնջական 
յոյն ժողովուրդին: Յիշեցնել պէտք է որ «Նարեկ»ի 
բոլոր ծախսերը կը հոգայ պետութիւնը հանրային 
վարժարաններու հաւասար, առանց միջամտելու 
կրթական ծրագրին:
Ի հակառակն Կիպրոսի, աշխարհի «ամէնէն 
հարուստ» տնտեսութիւնը ունեցող ԱՄՆ ո՛չ մէկ 
լումա կը յատկացնէ փոքրամասնութիւններուն 
ինքնութեան օժանդակող վարժարաններու, 
հակառակ այն իրողութեան որ այդ ծնողներէն 
տուրքերու տեսակներ կը գանձէ: Արդար ըլլալու 
համար այս առումով պէտք է յիշել եւ գովել 
ամերիկեան Charter դպրոցներու պարագան, որ 
թեթեւ մխիթարանք մըն այս կացութեան մէջ:1
Վերջացնելու համար մէջբերեմ աշխարհահռչակ 
աստղագէտ, Բիւրականի աստղադիտարանի 
հիմնադիր եւ երկար տարիներ Հայաստանի 
Կաճառի (Academi of Sciences) Նախագահ 
եւ Աստղագէտներու Միջազգային Միութեան 
Նախագահ Վիկտոր Համբարձումեանի վկայու-
թիւնը հայեցի ուսման մասին.
- Ինձ յաջորդող սերունդներին, թոռներիս, 
ծորերիս կտակում եմ՝ տիրապետել Հայոց 
լեզուին: Հայոց լեզուն ինձ համար ամե-
նաթանկն է: Գիտցէք, որ իմ կեանքի ամենա-
մեծ երջանկութիւնը եղել է ու մնայ՝ քանի 
ապրում եմ Հայոց լեզուին իմ տիրապետե-
լուց»:

- Հեղինակը Պէյրութի ՀԲԸ Միութեան Յովակիմեան-Մանուկեանի վարժարանէն է, շուրջ քառասուն տարուայ 
ուսուցչական եւ մանկավարժական վաստակ մը կը վայելէ Կիպրոսի Մելգոնեան գիշերօթիկէն մինչեւ ԱՄՆ-ի 
Մանուկեան-Տեմիրճեան վրժ., Երուսաղէմ՝ որպէս «Սիոն»ի խմբագիր եւ Ընծայարանի դասախօս: 
-----------------------------
(1)Դոկտ. Յովսէփ Թորոսեան, «Չարթըր վարժարաններու այլընտրանքը Ամերիկայի հայկական կրթական 
հաստատութիւններուն համար», «Նոր Օր» շաբաթաթերթ, Լոս Անճելոս, 21 Նոյեմբեր 2019, էջ 29: Charter-ը 
յատուկ պայմանագրով դպրոց մըն է, ուր տուեալ ազգային փոքրամասնութիւնը (տարրը) կը դասաւանդէ իր 
մայրենի լեզուն եւ պատմութիւնը, մեծամասնութիւնը տուեալ ազգային խումբի աշակերտներէ բաղկացած է, 
մօտ 80-85%, մնացեալները այլ ազգային հաւաքականութիւններէ կու գան, իսկ պաշտօնեաները եւ ուսուցիչները 
կը վճարուին պետական դպրոցներու հաւասար աշխատավարձով:
-------------------------------------
- Այստեղ պէտք է նշել ուրիշ տխուր փաստ մը եւս, որ կը վերաբերի Հոլիվուտի գիրկին մէջ հաստատուած 
«Արշակ Տիգրանեան վարժարանի պարագան: Երկար տարիներ գաղութին ծառայելէ ետք, դարձեալ նիւթական 
դժուարութիւնները պատռուակ բռնելով փակուեցաւ ՝ ափ ի բերան ձգելով գաղութը: Ո՞վ պատասխան պիտի տայ:           
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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:

Միջազգային Ճգնաժամային Խումբը Արցախի 
Հարցով Յառաջդիմութեան Կարելիութիւն 

Կը Տեսնէ

Դաւիթ Տօնոյեան Զինակոչիկներուն Խաղաղ ու 
Անվտանգ Ծառայութիւն Մաղթած է

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԱՋԻՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
 

Նոր տարուան առաջին օրը, չորեքշաբթի, 1 յունուար 
2020, առաւ. ժամը 10.00-ին, Լիբանանի Հայոց թեմի բոլոր 
եկեղեցիներուն մէջ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի

Պուրճ Համուտի Ս. Քառասուն Մանուկ եկեղեցւոյ մէջ 
եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ՝

Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի հայոց

   
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը 

մասնակցելու սուրբ պատարագին եւ նոր տարին Աստուծոյ 
գոհութիւն յայտնելով սկսելու:

 
Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

Ձմեռնային զօրակոչի ընթացքը 
տեղւոյն վրայ դիտարկելու նպա-
տակով՝ Դեկտեմբեր 24-ին, ՀՀ 
պաշտպանութեան նախարար 
Դաւիթ Տօնոյեան այցելած է ՊՆ 
կեդրոնական հաւաքակայան։
Armradio.am-ի տեղեկութիւններով՝ 
պաշտպանական գերատեսչութեան 
ղեկավարը զրուցած է զինակոչիկ-
ներու հետ, հետաքրքրուած անոնց 
տրամադրուածութեամբ եւ խաղաղ 
ու անվտանգ ծառայութիւն մաղթած։
Դաւիթ Տօնոյեան հետեւած է զօրա-
կոչի ընթացքին, բժշկական յանձ-
նաժողովի աշխատանքներուն, զրու-
ցած բժիշկներու հետ:
Պաշտպանութեան նախարարը 
այցելած է նաեւ Կեդրոնական հաւա-
քակայանի ճաշարան, ծանօթացած 
մատուցուող սնունդի վերաբերեալ 
զինակոչիկներու կարծիքներուն եւ 

լսած անոնց առաջարկները:
Շրջայցի աւարտին Դաւիթ Տօնո-
յեան յանձնարարականներ տու-
ած է զօրակոչի կազմակերպման 
պատասխանատուներուն՝ գործըն-
թացը առաւել արդիւնաւէտ կազ-
մակերպելու, առողջական խնդիրներ 
ունեցող երիտասարդներու զօրա-
կոչը բացառելու եւ զինակոչիկներու 
կրթութիւնն ու մասնագիտական 
կարողութիւնները հաշուի առնելու 
վերաբերեալ։

Արցախի հակամարտութեան կար-
գաւորման հետեւող Միջազգային 
ճգնաժամային խումբը կը պնդէ, որ 
յառաջդիմութիւն արձանագրելու 
հաւանականութիւն ստեղծուած է։
«Ազատութիւն»-ը կը փոխանցէ, թէ 
բարձրաստիճան նախկին դիւա-
նագէտներէ, պետական պաշտօ-
նատարներէ, հեղինակաւոր փոր-
ձագէտներէ եւ վերլուծաբաններէ 
բաղկացած խումբը կ՛ընդունի, 
որ հակամարտութեան կողմերու 
դիրքերը տակաւին շատ հեռու են 
իրարմէ, սակայն նոյն ժամանակ 
կը պնդէ, որ բանակցութիւնները 
կրնան կանխել հաւանական նոր 
բախումներ, յատկապէս այն միջո-
ցին, երբ տարածաշրջանին մէջ 
ռազմական ուժը շարունակաբար 
կ՛աճի:
Արցախի վերաբերող այս տարու-
ան զեկոյցին խորագիրն է՝ «Ելքեր 
Փակուղիէն» եւ փորձագէտները 
կ՛առաջարկեն կեդրոնանալ երեք 
հարցերու վրայ, որոնց շուրջ կողմե-
րը հակադիր դիրքորոշումներ ունե-
ցած են 90ականներու պատերազմէն 
ի վեր: Անոնք են.
Արցախի շուրջ տարածքներու 
ճակատագիրը. «Ատրպէյճանցիները 
պատերազմին ընթացքին ստիպու-
ած եղան լքելու այդ շրջանները եւ 
անոնց փոխարէն հոն բնակութիւն 
հաստատած են Ատրպէյճանէն 
տեղահանուած հայերը», նշուած է 
զեկոյցին մէջ։ Փորձագէտները կը 
պնդեն, որ փակուղիէն դուրս գալու 
համար Հայաստան կրնայ համոզել 
Արցախի իշխանութիւններուն, որ 
դադարեցնեն նոր բնակավայրերու 
կառուցումը այս տարածքներուն մէջ, 
եթէ Պաքու իր կարգին խոստանայ 

միջազգային դատարաններուն մէջ 
բնակեցման վերաբերեալ հայցեր 
չներկայացնել եւ հրաժարիլ պատ-
ժամիջոցներէ։
Միջազգային խաղաղապահ առա-
քելութեան տեղակայում. «Այս-
պիսի առաքելութիւն մը կրնայ 
օգնել նուազագոյնի հասցնելու 
բռնութիւնը, պայմաններ ստեղծե-
լով խաղաղութեան համար եւ ապա-
հովելով խաղաղութեան համաձայ-
նագիրին կատարումը, եթէ անի-
կա ստորագրուի», կը վստահեցնէ 
Միջազգային ճգնաժամային խումբը, 
ցաւ յայտելով, որ 1994-էն ի վեր այս 
գաղափարը պարբերաբար կը դրուի 
շրջանառութեան մէջ, յատկապէս 
Ռուսիոյ կողմէ, բայց ցարդ չէ իրա-
գործուած:
Արցախի կարգավիճակը. «Հայաս-
տանի ու Ստեփանակերտի պահան-
ջը պետականութիւնն է: Ատրպէյճան 
լաւագոյն պարագային պատրաստ 
է Ղարաբաղին ինքնակառավարում 
առաջարկել՝ իր կազմին մէջ»,- կը 
նշեն փորձագէտները՝ աւելցելով, 
որ դիրքորոշումները շատ հեռու 
են իրարմէ, սակայն կան յառա-
ջընթացի նախանշաններ: «Ատր-
պէյճանի մէջ բարձրաստիճան պաշ-
տօնատարները սկսած են ուսում-
նասիրել, թէ ինչի կը յանգեցնէ 
Ղարաբաղին ինքնավարութեան 
տրամադրելը եւ ինչպէս կարելի է 
հանրաքուէ կազմակերպել կարգա-
վիճակին շուրջ: Ճիշդ է, որ անոնց 
պատկերացումները շատ հեռու են 
Երեւանի կամ Ստեփանակերտի 
համար ընդունելի լուծումներէն, 
բայց կրնան հիմք ստեղծել հարցը 
քննարկելու համար», կ՛եզրակացնէ 
զեկոյցը:


