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Ճգնաժամի Լուծման Յոյսեր. Սակայն Կան 
Պայմաններ, որոնք Աւելի Մեծ են Քան 

Լիբանանի Կարողութիւնները 

Իսրայէլ Կը Նախընտրէ Համաձայնութեա՞ն Գալ  

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Քուէարկութիւնները Աւարտեցան. 
ՏԻՄ Ընտրութիւններուն Մասնակցած են 

Քաղաքացիներուն 42.48 Տոկոսը
Հայաստանի տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններու ընտրութիւններու 
քուէարկութիւնները աւարտեցան։
Կենտրոնական ընտրական յանձնաժո-
ղովը երէկ յայտնեց, որ ընտրութիւննե-
րուն մասնակցած են ընտրելու իրաւունք 
ունեցող քաղաքացիներուն 42.48 տոկոսը։ 
Արդարեւ, 1 մլն 112 հազար 396 ընտրող-
ներէն քուէարկութեանը մասնակցած են 472 528 քաղաքացի։
Ամենաաշխոյժ մասնակցութեամբ աչքի կ՛իյնայ Լոռիի մարզի Թումանեան 
համայնքը, ուր ընտրողներուն 69.78 տոկոսը մասնակցած է քուէարկութեան։ 
Ամենատկար  մասնակցութեան տոկոսը ցուցաբերած է  Արմաւիր քաղաքը, 
ուր գրանցուած է մասնակցութեան 20.73 տոկոս։
Սոյն ընտրութիւններուն ուշագրաւ այլ բանը այն էր, որ ՔՊ-ի ժողովրդա-
կանութիւնը բաւական նահանջ արձանագրած է հակառակ իր յարաբերական 
«յաղթանակներուն» կարգ մը շրջաններուն մէջ: ՔՊ-ի նահանջով ի յայտ 
եկան նոր ուժեր, որոնք փաստեցին, որ կարելի է յաջողութեան հասնիլ 
հակառակ իշխանութեան ունեցած առաւելութեան տուեալ ընտրութիւն մը 
ինք կազմակերպելու փաստով: 
Արդարեւ այս ընտրութիւններով նոր ուժեր աչքի ինկան, ինչպէս «Զարթօնք» 
ազգային քրիստոնէական կուսակցութիւնը, որ մեծ յաջողութիւններ ձեռք ձգեց 
այն սահմանափակ շրջաններուն մէջ, ուր մասնակցեցաւ ընտրութիւններու: 
Սա ցուցանիշ մըն է, որ շատ բան կ՛ըսէ Հայաստանի ներքաղաքական կեանքի 
մէջ ուժերու վերադասաւորումի կարելիութիւններուն մասին:

zartonkadl@gmail.com
www.zartonkdaily.org+961 1 444225   
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Սէուտական Արաբիոյ գահա-
ժառանգին եւ Ֆրանսայի նախա-
գահին միացեալ յայտարարութեան 
տողատակը, որոշ լաւատեսութիւն 
կրնայ ներշնչել միեւնոյն ժամանակ 
սակայն կան աղբիւրներ, որոնք 
կը յայտնեն, որ լուրջ բան կարելի 
չէ սպասել երկու ղեկավարներուն 
հանդիպումէն, նամանաւանդ, որ ր 

ֆրանսայի նախագահական ընտրութիւններու նախօրէին, Մաքրոն ունի իր 
ուրոյն օրակարգը նման հանդիպման մը համար, որ պայման չէ, կեդրոնացած 
ըլլայ Լիբանանի վրայ:
Լաւատես աղբիւրներ սակայն լաւատես են նախարար Քըրտահիի հրա-
ժարականով, այն յոյսով, որ այդ ի վերջոյ պատճառ պիտի դառնայ արաբական 
էմպարկոյի վերացման:
Այս բոլորին հասնելու համար Լիբանան տակաւին պարտաւորութիւններու 
տակ կը մնայ եւ ունի քաղաքական եւ տնտեսական պայմաններ, որոնց 
յարգելէն կախում ունի Լիբանանի ճգնաժամի հանգուցալուծումը:

Ֆրանսացի Գործիչը Յարձակման Ենթարկուած Է

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ֆրանսայի նախագահի թեկ-
նածու Էրիք Զեմուրի վրայ 
նախընտրական առաջին 
հանրահաւաքին ժամանակ 
յարձակում գործած են։ Դէպքը 
տեղի ունեցած է Փարիզի 
Վիլպենտ արուարձանին մէջ։
Զեմուրը թիկնապահներու եւ 
լրագրողներու ուղեկցութեամբ 
կը բարձրանար թրիպիւն, երբ 
բազմութեան մէջէն մարդ մը 
յարձակած է, ձեռքերով բռնած թեկնածուին գլուխը ու փրոձած է զայն 
գետին տապալել։ Անվտանգութեան աշխատակիցներուն միջամտութեամբ 
յարձակողը վնասազերծուած է։ Կանխամտածուած բռնութեան համար ան 
կալանքի տակ է առնվել։
Իր թեկնածութեան առաջադրման մասին Զեմուրը յայտնած էր Նոյեմբեր 
30-ին։ Լրագրողը ծայրայեղական աջ հայեացքներու կողմնակից է եւ հանդէս 
կու գայ գաղթականները իրենց հայրենիք վերադարձնելու օգտին։ Ան կոչ 
ըրած է արտաքսել 2 միլիոն օտարերկրացիները։ Զեմուրը երկու անգամ 
մեղաւոր ճանչցուած է ցեղային եւ միջկրօնական ատելութեան հրահրման 
մէջ։

Իսրայէլեան «Channel Seven» կայքը յայտնած է, որ Նիւ Եորքի մէջ Իսրայէլի 
նախկին հիւպատոս Ալոն Փինքաս անդրադարձած է Վիեննայի միջուկային 
բանակցութիւններուն եւ ըսած է. «Իսրայէլ կը նախընտրէ համաձայնութեան 
գալ», նշելով որ «եթէ վատ է, մենք զայն կը քննադատենք, բայց անոր 
բացակայութիւնը շատ աւելի խնդրայարոյց է»։
Փինքաս նշած է, որ «եթէ մէկը կը կարծէ, թէ ամերիկացիները մեր մօտ 
կ’աշխատին եւ կը պատերազմին Մերձաւոր Արևելքի մէջ, այդ անձը չի 
հասկնար Միացեալ Նահանգները»։
Իր հերթին, Իսրայէլի ռազմական հետախուզութեան նախկին ղեկավար 
Էլտատ Շաֆիթ համարած է, որ «Իրանի հետ ռազմական լուծման դիմելու 
հնարաւորութիւնը փոքր է», յաւելելով, որ «Իրանը, ի հարկէ, շատ պիտի 
փորձէ համաձայնութեան հասնիլ Վիեննայի բանակցութիւններուն մէջ»։ 
Շաֆիթ ըսած է. «Ես համոզուած չեմ, որ յառաջընթաց կայ Վիեննայի 
բանակցութիւններուն մէջ, որոնք եւրոպական երկիրները կը վարեն Իրանի 
հետ, հակառակ համաձայնութեան հասնելու իրանցիներու բարի կամքին»:
Ան յաւելած է. «Իսրայէլի մէջ տեղեկութիւններ կան, որ կը դիտարկուի 
ռազմական տարբերակ, բայց ես կը կարծում եմ, որ Իսրայէլը դեռ չունի 
այդ հնարաւորութիւնը», նշելով, որ «ներկայիս ան կը կառուցէ այդ 
կարողութիւնները, որպէսզի լիարժէք պատրաստուած ըլլայ, եթէ որոշէ 
որեւէ ռազմական որոշում գործադրել»։
Իսրայէլի ռազմական հետախուզութեան նախկին ղեկավարը հաստատած 
է, որ «ռազմական յարձակման վերաբերեալ Իսրայէլի կողմէ կատարուած 
յայտարարութիւնները պարզապէս համաշխարհային տէրութիւնները 
ուշադրութեան կը հրաւիրեն», յաւելելով, որ «իսրայէլեան բանակը կ’ընդլայնէ 
իր նախապատրաստական աշխատանքները եւ այդ շատ ժամանակ 
կը պահանջէ: Այս յայտարարութիւնները ճնշման ձեւ են Արեւմուտքի 
եւ միջազգային համակարգին վրայ, որ խորքին մէջ թերահաւատ է այս 
ընտրության կամ այս գաղափարին նկատմամբ»:

Լիբանանեան Èáõñ»ñ



Երեքշաբթի / 07.12.2021

Արդէն 33 տարի անցած է 
Սպիտակի ահեղ երկրաշարժէն, 
որ խախտեց Հայաստանի 
անդորրը: 1988թ. դեկտեմբեր 
7-ին, տեղական ժամանակով 11 
անց 41 րոպէին Հայաստանի մoտ 
40 տոկոսը ընդգրկող տարածքին 
տեղի ունեցաւ աւերիչ երկրաշարժ՝ 
10 բալ ուժգնութեամբ: Հաշուած 
վայրկեաններու ընթացքին լրիւ 
կամ մասնակի աւերուեցան Սպի-
տակ, Լենինական, Կիրովական, 
Ստեփանաւան քաղաքները, Սպի-
տակի, Ախուրեանի, Գուգարքի, 
Արագածի, Կալինինոյի, Ստեփա-
նաւանի շրջաններու հարիւրէ 
աւելի գիւղեր ու բնակավայրեր։ 
Զոհուեցան 25 հազարէ աւելի 
մարդ, 500 հազարը մնաց 
անօթեւան:

կարիք ունի, բայց առաւել եւս` այդ 
հողի վրայ ապրելու եւ արարելու 
անյագ ցանկութիւն եւ կամք»:
Վերջում Հայր Զաքարիան յորդորեց 
հաւատացեալներին հայցել Սուրբ 
Թադէոսի եւ Սուրբ Բարդուղիմէոսի 
բարեխօսութիւնը հայ ազգի համար, 
որպէսզի առաքելական հաւատքը 
զօրացնի ու պահպանի ամէնքին, 
իսկ այսօր դուրս բերուած Սուրբ 
Գեղարդը շարունակի հրաշագործել 
եւ պահպանել Հայոց աշխարհը: 
Սուրբ Պատարագի աւարտին Մուշեղ 
Սրբազանը «Պահպանիչ» աղօթքով 
եւ հրաշագործ Սուրբ  Գեղարդով 
օրհնեց ներկայ ժողովրդին: 
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդը 
Մայր Աթոռի մարտուռ-մկրտա-
րանում կը մնայ մինչեւ Երեկոյեան 
ժամերգութեան աւարտը:

 02

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում Նշուեց 
Հայոց Առաջին Լուսաւորիչների Տոնը
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Դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին 
տօնախմբեց հայոց առաջին 
լուսաւորիչներ Սուրբ Թադէոս եւ 
Սուրբ Բարդուղիմէոս առաքեալնե-
րի տօնը: Դեռեւս 2015 թուակա-
նին տօնը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք 
եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
սրբատառ կոնդակով հռչակուել է 
Աստուածամուխ Սուրբ Գեղարդի 
ուխտի օր: Այդ օրը հաւա-
տացելոց օրհնութեան համար 
դուրս է բերւում Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնում պահուող համա-
քրիստոնէական սրբութիւնը:

Բերկրառատ տօնի առիթով 
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եւ 
Սուրբ Վարդան մատուռ-մկրտա-
րանում, Գարեգին Երկրորդ 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի 
օրհնութեամբ, մատուցուեց Սուրբ 
Պատարագ: Պատարագիչն էր 
Մայր Աթոռի Քրիստոնէական 
դաստիարակութեան կենտրոնի 
տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Զաքարիա 
ծայրագոյն վարդապետ Բաղու-
մեանը:

 

Սուրբ Պատարագին ներկայ էին 
Մայր Աթոռում պաշտօնավարող 
եպիսկոպոսներ, միաբաններ եւ 
ուխտաւորներ:
Սուրբ Պատարագի ընթացքում 
եկեղեցական թափօրի առաջնոր-
դութեամբ Մայր Աթոռի վանական 
խորհրդի ատենապետ եւ լուսա-
րարապետ Գերաշնորհ Տ. 
Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայեանի 
կողմից մատուռ-մկրտարան 
բերուեց աստուածամուխ Սուրբ 
Գեղարդը: Սրբազան Հայրն 
օրհնեց ներկայ ժողովրդին, ապա 
հաւատացեալներին հնարա-

ւորութիւն ընձեռուեց երկրպագելու 
եւ համբուրելու համաքրիստոնէա-
կան սրբութիւնը:
Սրբազան արարողութեան ընթաց-
քում Հայր Սուրբը, անդրադարձ 
կատարելով տօնի խորհրդին, ի 
մասնաւորի նշեց. «Ցնծում են 
այսօր Հայոց Եկեղեցին եւ նրա 
ուխտապահ ժողովուրդը, քանզի 
նշում ենք մեր Եկեղեցու հիմնա-
դիր առաքեալների տօնը, որոնք 
Քրիստոսի սիրոյ վարդապետութեան 
սերմերը ցանեցին դրախտավայր 
Հայաստանում, քրիստոնէութիւնը 
դարձաւ «մաշկի գոյնէ, իսկ դարերի 
բովում հայը միշտ վերահաստա-
տեց Ս. Պօղոս առաքեալի խօսքերը. 
«ո՞վ կարող է մեզ բաժանել 
Քրիստոսի սիրուց. նեղութի՞ւնը, թէ՞ 
անձկութիւնը, թէ՞ հալածանքը, թէ՞ 
սովը, թէ՞ մերկութիւնը, թէ՞ վտանգը, 
թէ՞ սուրը» (Հռոմ. Ը. 35):  

 

Այս օրը մեզ համար վերանորո-
գութեան, վերաքրիստոնէացման եւ 
մշտապէս ուղղափառ դաւանանքի 
խոստովանութեան օրն է: Ճիշտ 
է, ժամանակներն ու արժէքները 
փոխուել են, բայց անխախտ են 
մնա-ցել Տիրոջից փոխանցուած 
ճշմա-րիտ հաւատքը, հաւատարմու-
թիւնն Աստծու եւ մեր նախնիների 
դաւանած արժէքների հանդէպ: 
Ուստի այսօր եկել ենք նաեւ սուրբ 

առաքեալների բարեխօսութիւնը 
հայցելու Տիրոջ մօտ, մեր սերն 
ու հաւատարմութիւնը վերա-
հաստատելու Հայոց Եկեղեցու 
նկատմամբ, ինքնաճանաչուե-
լու եւ առաւել զօրանալու` 
ուխտելով, որ անաղարտ կը 
պահենք ուղղադաւանութիւնը, 
հաւատարիմ կը լինենք մեր 
հայրերի եւ վարդապետների 
թողած հարուստ ժառանգու-
թեանն ու բարոյական արժէքնե-
րին եւ երբեք չենք լքի այն հողը, որ 
ոռոգուել եւ պտղաբեր է դարձել 
մեր առաքեալների ու նախնիների 
թափած թանկագին արեամբ»:  

Ներկայացնելով առաքեալների 
նահատակութեան պատմու-
թիւնը` Հայր Զաքարիան հաստա-
տեց, որ այն համակ սեր է Տիրոջ 
եւ հայ ազգի հանդէպ եւ նրանց 
ոտնակոխ վայրերը սրբատեղիներ 
են դարձել հայութեան համար` 
հաւատքի մէջ հաստատուելու 
եւ անկորնչելի յոյսով ապրելու 
համար: 

Իր քարոզում պատարագիչ 
Հայր Սուրբն օրուայ խորհրդի 
լոյսի ներքոյ անդրադարձաւ 
նաեւ հայրենիքի գաղափարին` 
մասնաւորապէս ընդգծելով. 
«Աստծուց մեզ տրուած մեր 
հայրենիքը սրբազան եւ 
նուիրական է, քանզի այս հողի 
վրայ են իրենց արիւնը թափել 
Քրիստոսի առաքեալներն ու 
մեր քաջ նախնիները: Այն 
այլեւս հող չէ սովորական 
իմաստով, այլ Հայրենիք, որի 
առաջ ամէնքս ունենք մեր 
պատասխանատուութիւնն ու 
պարտականութիւնները: Հայրենի 
հողը գուրգուրանքի եւ սիրոյ 
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Ծալուող, փայտէ կապոյտ 
փեղկերով խանութէն ներս, 
գետինը հաստ ու բարակ 

եղէգներ շարուած էին: 
Տէրը, մուտքին ծալապատիկ նստած, 
հաստ եղէգները հաւասար չափերով 
կը կտրէր, գործիքով անոնց վրայ 
ծակեր կը բանար ու մէջէն փայտի 
թեթեւ հարուածներով բարակ 
եղէգներ հրելով վանդակներ կը շինէր: 
Օդը տաք էր: 
Նեղ փողոցին մէջ, անցնող թրամվային ճախարակը օդէն քալող ելեկտրական 
թելէն զատուեցաւ, եւ հանրակառքը խանութին առջեւ, գիծերուն վրայ 
դանդաղօրէն կանգ առաւ: 
Մարդիկ դուրս թափեցան, մօտիկ տեղերէ ու խանութներէ ուրիշներ ալ 
անոնց միացան, եւ շուտով հանրակառքին շուրջ ծովածաւալ բազմութիւն 
մը կազմուեցաւ: 
Ամբոխին մէջ բոլորն ալ կ'ուզէին ճախարակը թելին անցնել, ու պոռալով 
կանչելով կը փորձէին տոմսակավաճառին օգնել: Բայց դիւրին չէր: Մարդիկ 
անհամբեր էին, իրար կը հրմշտկէին: Իսկ ճախարակը կ'ելլէր ու կ'իջնէր, 
բայց թելին չէր անցներ: 
Յանկարծ ընդհանուր իրարանցումին մէջ, ամբոխէն մէկը բախտով, 
յաջողեցաւ ճախարակը տեղը անցնել: Գոռում գոչումի մէջ, հանրակառքը 
անմիջապէս աշխատեցաւ ու հեռացաւ իսկ ետեւ մնացողներն ալ վայրկեանի 
մը մէջ ցրուեցան...: 
Այն օրերուն, Րամատան ի ամսուայ կէսերու մէջ էինք եւ ճամբորդները 
ամբողջ օրը ծոմ պահելէ ետք, ընթրելու համար, կ'աճապարէին իֆթար ի 
ժամէն առաջ տուն դառնալ:
Օրը վերջանալու մօտ էր: 
Հանրակառքին մեկնելէն յետոյ, փողոցին մէջ պահ մը լռութիւն տիրեց:
Ես` նախապատրաստական դասարանս նոր աւարտած, մեր տան 
պատշգամին մէջ, հանդէսին մրցանակ ստացած գիրքս կը թղթատէի, եւ 
միեւնոյն ժամանակ ալ, փողոցին մէջ անցած դարձածին կը հետեւէի: 
Սակայն Կրիմ եղբայրներու գիրքը հետաքրքրական էր, եւ Ձնծաղիկի 
պատմութիւնը, անտառի տունիկով եւ եօթը թզուկներով, երեւակայական 
նոր աշխարհ մը բացած էր առջեւս: Ես յափշտակուած Ձնծաղիկով եւ եօթը 
թզուկներով, կ'ուզէի անտառէն դուրս չգալ եւ գրքին մէջ բնակիլ... 
Ես շատ սիրած էի դպրոցի մրցանակս: Ուշադրութեամբ կը դարձնէի էջերը, 
որպէսզի չճմռթկուէին եւ միշտ նոր ու մաքուր մնային: 
Իֆթար ի թնդանօթի հարուածին դեռ ժամանակ կար: 
Հանրակառքի ընկերութենէն պաշտօնեայ մը, թրամվայի գիծերը մաքրելու 
համար, սրածայր երկաթով ձող մը առջեւ հրելով մեր տան առջեւէն անցաւ: 
Փողոցը հիմա տակաւ առ տակաւ պարպուիլ սկսած էր: 
Ես կը սիրէի Րամատան ի ամիսը, եւ ամէն տարի կը սպասէի անոր գալուն: 
Կը սիրէի մայրամուտի թնթանօթի ձայնը, մուէզզինին հեռուէն լսուող 
Ալլահու աքպար կանչը, եւ անկէ վերջ քաղաքին վրայ ամենուրեք իջնող 
հանդարտութիւնը ... 
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Ամերիկեան Բարքեր
ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ 

Մալէ՛շ, Տղա՛ս ...Դրուագներ Նշանաւոր 
Մարդոց Կեանքէն 

Վերապատուելի Տիգրան Խրլոբեան
Հայկազեան Գոլեճը (այժմ համալսարան) հիմնուած է 1955 թուականին։ Ես 
երկու տարի (1964-66) ուսանեցայ հոն որպէս բարձրագոյն կարգերու (Junior 
and Senior) աշակերտ, քանի որ Freshman եւ Sophomore դասարանները 
աւարտած էի Հալէպ Գոլեճի (Aleppo College) մէջ։ 
Հալէպէն գալով, գիշերօթիկ աշակերտ էի եւ առ այդ մօտիկ յարաբերութիւն 
մշակած էի վաթսունի մօտ գիշերօթիկ միւս աշակերտներուն հետ որոնք եկած 
էին Երուսաղէմէն, Քեսապէն, Թեհրանէն, Աթէնքէն եւ Աղեքսանդրիայէն, ի 
միջի այլոց։
Որպէս բարձրագոյն կարգի աշակերտ, ես զերծ էի պարտադիր հայերէն 
լեզուի դասընթացքէն, որը կը դասաւանդէր Հայկական Բաժանմունքի 
ատենապետ Վերապատուելի Տիգրան Խրլոբեանը։ Ան՝ յաղթահասակ եւ 
թիկնեղ ու բարի անձնաւորութիւն մըն էր, սիրուած թէ աշակերտներուն եւ 
թէ ալ ուսուցիչներուն ու գոլեճի անձնակազմին կողմէ։
Վերապատուելին հիմնադիրը եղաւ նաեւ գոլեճի հայկական գրադարանին։ 
Իր բոլոր բարեմասնութիւններու կողքին, ան ունէր միակ թերութիւն մը, որ 
յաճախ կը նեղացնէր զինք։ Ան թէեւ բոլորովին խուլ չէր, բայց ունէր լսելու 
յստակ դժուարութիւն։ 
Վերոյիշեալ թերութիւնը շատ դիւր կու գար կարգ մը աշակերտներուն, որոնք 
ետեւի շարքերը նստած՝ դասի ժամանակ կը շաղակրատէին իրարու հետ։ 
Գիտէ՞ք, երբ դաս մը պարտադիր է՝ ան կը դառնայ գրեթէ տաժանելի, գէթ 
կարգ մը աշակերտներու մօտ . . .
Դրուագը որուն մանրամասնութիւնները պիտի ներկայացնեմ, ինծի 
պատմուած է Վերապատուելիին աշակերտուհիներէն մէկուն կողմէ, որ 
ինծի նման գիշերօթիկ էր։ Սա ալ ըսեմ որ գիշերօթիկ աշակերտները՝ 
ճաշի սեղաններուն շուրջ եւ կամ իրիկունները սերտողութեան ժամանակ 
գրադարանի սեղաններուն շուրջ, ժամանցի համար շաղակրատութեամբ 
ալ կ՛զբաղէին։
Ուրեմն օր մը դասի ժամանակ՝ աշակերտուհի մը սապէս կ՛արտայայտուի, 
խորհելով որ պատուելին պիտի չլսէ . . .
Պատուելի, ես ձեզի շատ, շատ կը սիրեմ: 
Պատուելին է որ յանկարծ ետեւ կը դառնայ եւ կ՛ը պատասխանէ, ի՞նչ ըսիր 
աղջիկս, նորէն ըսէ։ 
Ասոր վրայ, անզուսպ եւ բարձրաձայն խնդուք մըն է որ ծայր կ՛առնէ 
դասարանին մէջ, ապշեցնելով բոլորը։ Անգլերէնով զայս կը բնութագրեն 
որպէս selective hearing, հասկցողին՝ շատ բարեւներ!
Պատուելին մահացաւ Պէյրութի մէջ, 1966 թուականին։  

Տաթեւ Արքեպիսկոպոս Սարգիսեան
Այս դրուագը պատահեցաւ 1968 
թուականին՝ Հալէպի մէջ, ուր 
Անթիլիասէն նոր ժամանած էր 
Առաջնորդ նշանակուած Տաթեւ 
Եպիսկոպոս Սարգիսեանը։ Ան կը 
փոխարինէր Ղեւոնդ Արքեպիսկո-
պոս Չէպէեանը։
Այդ թուականին՝ ես Հայ Աւե-
տարանական Էմմանուէլ 
նախակրթարանի տնօրէնն էի, իսկ 
Հայ Աւետարանական համայնքի 
Համայնքապետն էր Վերապա-
տուելի Յովհաննէս Գարճեանը։ 
Վերապատուելի Գարճեան 
պարտք զգաց դիւանագիտական 
այցելութիւն մը կատարել ազգային 
Առաջնորդարան եւ բարի գալուստ 
մաղթել նորանշանակ Սրբազան հօր։
Վերապատուելին փափաքեցաւ որ ես 
ալ՝ որպէս Առաքելական համայնքի 
զաւակ, միանամ իրեն։ Ուստի՝ 

նախօրօք առնուած ժամադրութեամբ մը, գացինք ազգային Առաջնորդարան 

մեր այցելութեան համար։
Սրբազանը մեզ ջերմօրէն ընդունեց եւ պատշաճ հիւրասիրութեամբ մըն 
ալ պատուեց մեզ։ Խօսակցութեան ընթացքին՝ երբ Սրբազանը իմացաւ որ 
ես Այնթապցի ընտանիքի զաւակ եմ, հետեւեալ դէպքը պատմեց մեզի եւ 
մինչ այդ տեղի ունեցած լուրջ խօսակցութիւնը ստացաւ մտերմիկ բնոյթ մը, 
զուարճախօսութեամբ համեմուած։
Ուրեմն, ըսաւ Սրբազանը, երբ Անթիլիասի միաբան եղբայրներս իմացան որ 
Հալէպ պիտի ուղարկուիմ որպէս Առաջնորդ, ողջերթի համար սենեակս եկան 
եւ սկսան իրենց հարուստ փորձառութենէն բխած խրատներ տալ։ Առաւել, 
անոնք պատուիրեցին որ Այնթապցիներու բարեկամութիւնը շահիմ, եթէ 
ուզեմ համով-հոտով կերակուր ուտել . . . 
Սրբազանը 1996-էն ի վեր կը բնակի Էջմիածին եւ կը դասաւանդէ Գէորգեան 
հոգեւոր ճեմարանին մէջ։
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Դեկտեմբերի 2-ին Երեւանի «Ռոյըլ Երեւան» ռեստորանային համալիրում 
տեղի ունեցաւ AAD.am-ի «Հայաստան Արցախ Սփիւռք» համահայկա-
կան 12-րդ մրցանակաբաշխութիւնը, որի ժամանակ, ինչպէս նախորդ 
տարի, այս անգամ եւս առանձնայատուկ վերաբերմունք էր ցուցաբերուած 
հայրենիքի պաշտպանութեան համար մարտնչած զինծառայողներին եւ 
նրանց ընտանիքներին։ 

Երեկոն սկսուեց Արժանա-
պատիւ Տէր Զգօն քահանայ 
Աբրահամեանի խօսքով ու 
աղօթքով։ Այնուհետեւ մրցա-
նակաբաշխութեան հիմնա-
դիր «Եռամիասնութիւն 
յանուն զարգացման» հասա-
րակական կազմակերպու-
թեան նախագահ Մամիկոն 
Խուրշուտեանը ապրիլեան 
քառօրեայ պատերազմի 
հերոս Ադամ Սահակեանի 
մայրիկի՝ Գայիանէ Անտո-
նեանի հետ միասին յայտա-
րարեցին «Տարուայ Սխրանք» 
անուանակարգի մրցանա-
կակիրների անունները։ 
Այս անուանակարգում յետ-
մահու մրցանակների արժա-

նացան 44-օրեայ պատերազմի հերոսներ Մարտական Խաչ 1-ին 
աստիճանի շքանշանակիր, Արիութեան մետալակիր, կրտսեր սերժանտ 
Խաչիկ Պօղոսեանը, Մարտական ծառայութեան մետալակիրներ Գէորգ 
Խաչատրեանը, Ժորա Մարտիրոսեանը, Վարդան Միրզախանեանը, 
Արցախի Հանրապետութեան Արիութեան մեդալակիր, Մարտական 
ծառայութեան մեդալակիր, լեյտենանտ Վոլոտիա Մհերեանը, Արիութեան 
մետալակիր, կրտսեր սերժանտ Վահէ Եղիկեանը: «Տարուայ Սխրանք» 
անուանակարգին արժանացան նաեւ 44-օրեայ պատերազմի վիրաւոր 
տղաները։

Երեկոն ուղեկցուեց անմահացած հերոս տղաների մասին պատմող 
տեսաշարերով։ 
Իր խօսքում մրցանակաբաշխութեան հիմնադիր, «Եռամիասնութիւն 
յանուն զարգացման» ՀԿ նախագահ Մամիկոն Խուրշուդյանը նշեց՝ 
ամենամեայ մրցանակաբաշխութեան նպատակն է գնահատել աւարտուող 
տարում, իրենց աշխատանքում լաւ արդիւնք դրսեւորած մարդկանց։ 
Սփիւռքի ներկայացուցիչներին մրցանակներ յանձնեցին բժշկական գիտու-
թիւնների թեկնածու Նարեկ Մելքոնյանը եւ լրագրող Նանա Սարգսյանը: 
2021 տարուայ Սփիւռքի լաւագոյն խմբագիր անուանակարգին արժա-
նացաւ Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ  
Յակոբեանը: 
Յակոբեան իր խօսքում նախ շնորհակա-
լութիւն յայտնեց մրցանակաբաշխութեան 
կազմակերպիչներին, ապա նշեց՝ այս 
մրցանակը  նուիրում է աշխատանքային 
պարտականութիւնները կատարելիս 
զոհուած իր գործընկերներին, Լիբանանի եւ 
առհասարակ Սփիւռքի սոցիալ-տնտե-
սական ծանր պայմաններում աշխատող ու 
իրենց գործի նուիրեալ գործընկերներին։ 
Սփիւռքի լաւագոյն գործարար անուանա-
կարգին արժանացավ Արաբո Գրիգորեան
ը (Ռուսաստան)։ 
«Հայրենիքի նուիրեալ զաւակ» անուա-
նակարգում մրցանակների յանձնումը 
վերապահուած էր հեռուստամեկնա-
բան Արտակ Հերիքեանին եւ հաղորդավարուհի Լիլիթ Մելքոնեանին: Այս 
անուանակարգում մրցանակի արժանացան Հայաստանի ազատագրու-
թեան հայ գաղտնի բանակի անդամ, ՀՀ ՊՆ Վազգէն Սարգսեան մետա-
լակիր Վազգէն Սիսլեանը, ՀԽՍՀ վաստակաւոր արթիսթ, ՀՀ Մովսէս 
Խորենացու մետալակիր, պարուսոյց Սոֆի Դեւոյեանը, ՌԴ «Միխայիլ 
Լոմոնոսով» պատուոյ շքանշանակիր, ՀՀ վաստակաւոր արթիսթ, 
երաժիշտ, երգահան Արա Գէորգեանը։
Հայ երգարուեստում ներդրած աւանդի համար մրցանակի արժանացան 
ՀՀ վաստակաւոր արթիսթ, երգչուհի Ալլա Լեւոնեանը, ՀՀ վաստակաւոր 
արթիսթ, երգչուհի Զարուհի Բաբայեանը, ՀՀ վաստակաւոր արթիսթ, 
երգչուհի Նունէ Եսայեան: 
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Տեղի Ունեցաւ «Հայաստան Արցախ Սփիւռք» Համահայկական 12-րդ Մրցանակաբաշխութիւնը
2021 Տարուայ Սփիւռքի Լաւագոյն Խմբագիր Անուանակարգին Արժանացաւ 
Լիբանանի «Զարթօնք» Օրաթերթի Գլխաւոր Խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը

Շար. Էջ 05

Սեւակ Յակոբեան

Արժ. Տէր Զգօն քհն. Աբրահամեան

Արցախի 44-օրեայ պատերազմի 
հերոսածին ծնողներ ստացան իրենց 

որդիներուն յետմահու շնորհուած 
մրցանակներ 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ -68-

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Տարուայ Սխրանք» անուանակարգին արժանացան 44-օրեայ 
պատերազմի  շարք մը վիրաւոր հերոսներ 
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Հայ հեռուստատեսութիւնում 
ներդրած աւանդի համար մրցա-
նակի արժանացաւ մշակոյթի 
վաստակաւոր գործիչ, Մովսէս 
Խորենացի մետալակիր, բեմադ-
րիչ, ֆիլմարտադրող Հրաչեայ 
Քեշիշեանը։ 
Տարուայ լաւագոյն երգիչ անուա-
նակարգը երգիչ Արամ MP3-ին 
բաժին հասաւ, իսկ տարուայ 
լաւագոյն երգչուհի անուա-
նակարգը՝ երգչուհի Սոֆի Մխե-
յեանին։ Մրցանակ շնորհուեցաւ հանրածանօթ տուտուկահար Կամօ 
Սեյրանեանին:

Տարուայ լաւագոյն երիտասարդ մարզիկ անուանակարգին արժանացաւ 
ազատ ոճի հայ ըմբիշ, 2019 թուականի Եւրոպայի չեմպիոն, երիտասարդների 
Աշխարհի առաջնութեան չեմպիոն, ոսկէ մետալակիր Արսէն Յարութիւնե
անը, լաւագոյն մարզիկ անուանակարգին՝ «քարաթէի» Եւրոպայի չեմպիոն, 

Հայաստանի քարաթէի միութեան հիմնադիր Կամօ Ունանեանը։ 
Մրցանակներ յանձնուեցին նաեւ քաղաքական ասպարէզի ներկա-
յացուցիչներին։ Լաւագոյն քաղաքական գործիչների մրցանակները 
յանձնելու պատիւը վերապահուած էր Երեւանի աւագանու անդամներ Թե
հմինա Վարդանեանին եւ Դաւիթ Խաժակեանին:  

Տարուայ լաւագոյն պատգամաւոր անուանակարգին արժանացաւ ԱԺ 
«Հայաստան» խմբակցութեան պատգամաւոր Աննա Գրիգորեանը: Տարու
այ լաւագոյն համայնքային գործիչ ճանաչուեց Երեւանի քաղաքապետի 
խորհրդական Կամօ  Արեյեանը, իսկ տարուայ լաւագոյն վարչական շրջա-
նի ղեկավար՝ Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի ղեկավար Դաւիթ  
Կարապետեանը: 

Երեկոն ուղեկցուեց նաեւ երկու երգի պրեմիերայով: Երգիչ Վրէժ Կիրա-
կոսեանը եւ Յարութիւն Խաչատրեանը ներկայացրեցին իրենց նոր՝ «Հայ 
զինուոր» զուգերգը, իսկ Ալլա Լեւոնեանը կատարեց իր «Հայրենիք» երգը, 
այն նուիրելով հայրենիքի համար նահատակուած հայորդիներին ու 
պատերազմ ապրած եւ տեսած քաջորդիներին։ Գեղեցիկ կատարումով 
հանդէս եկաւ «Սիւնիք» տհոլահարների համոյթը (գեղ. ղեկավար Ռաֆայէլ 
Մարտիրոսեան): 
Նշենք, որ «Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք» մրցանակաբաշխութեան 
մեկնարկը տրուել է 2009 թուականից։ 
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Տեղի Ունեցաւ «Հայաստան Արցախ Սփիւռք» Համահայկական 12-րդ Մրցանակաբաշխութիւնը...
Սկիզբը Էջ 04

Ազատամարտիկ Վազգէն Սիսլեան

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ -68-

«Սիւնիք» տհոլահարներու համոյթը 

 Երգչուհի Ալլա Լեւոնեան

Երգչուհի Զարուհի Պապայեան

Երգիչ եւ դերասան Արամ MP3 

  Երգչուհի Սոֆի Մխեյեան 

 Երգչուհի Նունէ Եսայեան

  Տուտուկահար Կամօ Սեյրանեան
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Սկիզբը Էջ 03

Ջամբել Քննադատական Միտքը

Ընդհանուր խաղաղութեան մէջ պատշգամը նստած՝ յաճախ ես ալ կը 
նախընտրէի կանուխ ընթրել: Իսկ Իֆթար էն վերջ, կը սիրէի փողոցներուն 
մէջ պզտիկ տղոց եւ աղջիկներու ուահաուի եա ուահաուի երգող ձայները 
լսել, եւ անոնց ձեռքի ֆանուս ներու չորս կողմ տարածուող գունաւոր լոյսերը 
դիտել... 
Թնթանօթի ժամը մօտեցած էր: 
Մայրս ցածուկ աթոռի մը վրայ կերակուրս դրաւ: Ես սպասեցի, մտքիս մէջ 
հարցում մը կար:
- Ինչու՞ չես սկսիր, ինչի՞ կը սպասես,- հարցուց մայրս զարմացած: 
- Մենք Րամատան չունի՞նք ... ե՞րբ թնtանօթ պիտի նետենք,- անհամբեր 
հարցուցի ես ալ իմ կարգիս: 
Այն ատեն հազիւ եօթը կամ ութը տարեկան կայի:
Մայրս այս հարցումին չէր սպասեր, եւ անակնկալի եկած, վայրկեան մը 
չպատասխանեց: 
- Ո՞ւր են մեր ֆանուս ները,- պնդեցի ես:
Մայրս առջեւի աթոռս շտկել ձեւացուց, քիչ մը եւս ուշացաւ եւ՝ 
- Տե՛ս, տղա՛ս, ֆանուսներու մոմերը մենք մեր եկեղեցիներուն մէջ կը 
վառենք, իսկ մեր թնդանօթներուն ձայներն ալ ամէն Կիրակի անոնց 
զանգակատուներէն կը լսենք,- ըսաւ: 
Արեւը մայրամուտի մէջ էր: 
Յանկարծ թնդանօթի բարձր պայթիւն մը լսուեցաւ, եւ մեր պատշգամին 
ապակիները ձայնէն զրնգացին: 
- Ինչո՞ւ մեր զանգակատուներու թնդանօթներուն ձայները այսչափ զօրաւոր 
չեն,- հարցուցի մօրս:
- Որովհետեւ անոնք ամպերէն բարձր, երկնքի Աստուծոյ քովէն կու գան .... 
Ես մտածել սկսայ եւ դեռ ուրիշ հարցումներ ալ ունէի, չէի վերջացուցած,սակայն 
մայրս տան մէջ գործեր ունէր ընելիք, չսպասեց, ներս մտաւ: 
Փողոցը հիմա պարպուած մարդոցմէ, օդին տաքութիւնը օրուայ ժամերուն 
հետ հեռանալ սկսած էր: 
Յանկարծ հեռուէն, պատերուն քովէն քալող, հալած մարմնով Իւղաբեր 
մայրիկը երեւցաւ, որ յոգնած քայլերով մեր տան կողմը կը յառաջանար: 
Ոսկրուտ մորթին վրայէն, ան վերէն վար միշտ սեւ կը հագուէր, եւ ձեռքէն 
կախուած սեւ տոպրակը ամէն տեղ հետը կը պտըտցնէր: 
Փոքրակազմ էր, սակայն երիտասարդ եղած օրերուն, յեղափոխական 
շարժումներու եւ ֆետայական կռիւներու մասնակցած էր: 
Դժուար էր դէմքէն տարիքը գուշակել ... 
- Ե՞րբ ծնած էր՝ յայտնի չէր 
- Ո՞ր ճամբաներով, եւ ե՞րբ Եգիպտոս հասած էր՝ չէինք գիտեր: Գիտէինք 
միայն որ Մշեցի էր եւ մարդ չունէր: Զինք հոգացող ալ չկար: Միայն իրեն պէս 
Մշեցի տէր Մեսրոպը յաճախ իր տունը այցելութեան կու գար: 
Իւղաբեր մայրիկը աշխարհի մէջ մինակ էր, եւ մեր տան մօտ երեք կամ չորս 
յարկանի շէնքի մը տանիքին վրայ, մէկ լուսամուտով խուցի մը մէջ կ'ապրէր: 
Աստուած այդ պատուհանէն իր վրայ կը հսկէր, եւ տանիքի երկնքին վրայ 
փայլող Արուսեակ աստղն ալ, երկար ատենէ ի վեր, գիշերները իր հոգու 
ցաւերու միակ ընկերը դարձած էր ... 
Դժուար էր առանձնութեան մէջ ապրիլը: 
Մեր տան մէջ, Մշեցի մայրիկը ոտքերը բազմոցէն վեր, պատուհանին քով 
նստած , ասեղնագործով կը զբաղէր եւ լեռներու վրայ անցուցած հին օրերէն 
կը պատմէր մեզի: Ան խօսելու յատուկ ձեւ ունէր: 
- Կամաւորական խումբը առաւօտեան յառաջ պիտի շարժէր,- կ'ըսէր ու 
իրերայաջորդ պատմութիւններու թելին ծայրը կը քակուէր... 
Այդ վայրկեաններուն, մտքի պատուհանէն ան կը տեսնէր Մշոյ դաշտերը, 
կը լսէր մշակներու երգած հոռովելները, արեւուն տակ հասունցող խաղողի 
ձայնը եւ կարօտով կը յիշէր հովերու հետ լեռներէն իջած ծաղիկներու բոյրը 
եւ սրինգներու գլգլացող բարակ եւ անուշ ձայնը .... 
Սակայն ան չէր կորսնցուցած Մշեցիներու յատուկ իր շեշտը, եւ պատմածներն 
ալ կրկնած ժամանակ, յաճախ առանձին զմայլանքով կը յիշէր Աղբիւր Սերոբի, 
Սօսէ մայրիկի եւ Անդրանիկի մղած կռիւները: 
Մշոյ երազը միշտ ձայնին մէջ, Իւղաբեր մայրիկը շարունակ կը խօսէր իր 
ծննդավայրի անուշ ջուրերու մասին եւ յաճախ կը յամենար ինծի անծանօթ 
Պինկէօլ անունի մը վրայ, որ կրկնակի անգամներ լսած ըլլալով , մտքիս մէջ 
իր պատկերին եւ անունին անքակտելիօրէն կապուած կը մնար: 
Բարձր լեռներու ազատ հովերուն մէջ մայրիկը, պզտիկութենէն յեղափոխա-
կան գաղափարներով մեծցած էր, եւ հաւատարիմ անոնց, յառաջացած 

Մալէ՛շ, Տղա՛ս ... տարիքին ալ դեռ այդպէս մնացած՝ չէր փոխուած: 
Պատուհանին առջեւ նստած , աշխատած ժամանակ ան շարունակ կը խօսէր 
եւ երբեմն ալ կ'երգէր...: 
Ձայնը մանրակազմ մարմինէն բարձր չէր ելլեր: Բայց ես կ'երեւակայէի, որ 
երիտասարդ եղած օրերուն, իր ձայնը, ընկերներուն զէնքի ձայներուն հետ,, 
Տարօնի բարձր լեռներուն վրայ կը սաւառնէին եւ ժողովուրդը խրոխտ ու 
ազատ կը պահէին: 
Արդէն երգածները բոլորն ալ ազատութեան մասին էին: Անոնք յեղափոխական 
էին , եւ ես «Մենք անկեղծ զինուոր ենք», «Զարթի՛ր, լաօ», «Ով որ քաջ է» եւ 
ուրիշ քանի մը երգեր , առաջին անգամ իրմէ լսած էի: 
Դիմացը աթոռակի մը վրայ լուռ նստած, իր պատմածները եւ երգածները 
անմիջապէս թեւ կու տային երեւակայութեանս, ու ես յափշտակուած, մտքով 
Տարօնի լեռները կը փոխադրուէի: 
Ես ուշադրութեամբ մտիկ կ'ընէի բոլոր պատմածները եւ Սերոբ Փաշայի 
եղերական մահուան պատճառաւ շատ կը տխրէի: Ես յատկապէս կը սիրէի 
Սերոբ Փաշան եւ կ'ուզէի ատենին քովը գտնուած ըլլալ, որպէսզի իր կեանքը 
մատնիչ եւ անարգ դաւաճանին ձեռքէն ազատած ըլլայի...: 
Այն օրը պատշգամին վրայ ճաշս վերջացուցի: Իֆթար ի թնդանօթի 
հարուածէն ետք, փողոցին մէջ երթեւեկը տկար էր: Դուրսը շատ բան չկար 
դիտելիք: 
Ձնծաղիկին գիրքը ձեռքս` տուն մտայ: 
Ներսը Իւղաբեր մայրիկը, սովորականին պէս, պատուհանին քով նստած 
կ'աշխատէր: 
Մայրս երբ գիրքը ձեռքս տեսաւ, Իւղաբեր մայրիկին դարձաւ եւ ուրախու-
թեամբ՝ 
- Մեր Կարօն այս գիրքը դպրոցէն իբրեւ մրցանակ նուէր ստացաւ ,- ըսաւ: 
Յետոյ առանց ինծի հարցնելու, զայն ձեռքէս առաւ եւ հպարտութեամբ 
Իւղաբեր մայրիկին ցոյց տուաւ: 
Հաստ չէր գիրքը, եւ կարելի էր տեղւոյն վրայ կարդալ ու լմնցնել: Բայց չեմ 
գիտեր ի՛նչ պատճառաւ, Իւղաբեր մայրիկը նախընտրեց գիրքը հետը տանիլ, 
ու մօրմէս փոխ ուզեց: Մայրս չկրցաւ մերժել ու հաւանեցաւ: 
Ես դեռ պզտիկ էի, մօրս տուած հաւանութեան չհամարձակեցայ դէմ 
արտայայտուիլ, սակայն գոհ չմնացի: Չէի սիրեր ունեցածներս ուրիշներու 
փոխ տալ: Անոնք միշտ վնասուած ետ կը դարձնէին գիրքերս ... 
Բարկացայ, եւ այն օրը Իւղաբեր մայրիկին պատմածները չուզեցի մտիկ ընել: 
Սենեակ գացի, եւ անոր երթալէն վերջ դեռ բաւական ատեն բարկացած 
մնացի: 
Երեք օր ետք, կէսօրէ վերջ մը Իւղաբեր մայրիկը դարձեալ տուն եկաւ: 
Նստաւ պատուհանին առջեւի բազմոցին վրայ, սեւ տոպրակէն հանեց գիրքս 
ու ինծի տուաւ: Արագ նայուածքով` դուրսէն ինծի վնասուած չերեւցաւ ան: 
Սակայն վայրկեանին` բուռն փափաք մը զգացի թղթատելու եւ մէջի էջերը 
քննութենէ անցընելու: Բայց չեղաւ, յարմար չէր: Գիրքը ձեռքս` սենեակ գացի 
եւ անհամբեր, դարձուցի առաջին քանի մը էջերը: 
Յանկարծ նշմարեցի, որ անոնցմէ մէկը չնշմարելու աստիճան ճմռթկուած եւ 
վրան ալ բթամատի սրճագոյն հետք մը ձգուած էր: 
Փորձեցի մաքրել, բայց չյաջողեցայ: Բարկացայ: 
- Ե՛ս որ այնքա՜ն ուշադրութեամբ կը դարձնէի գրքիս էջերը... 
Յայտնի էր որ Իւղաբեր մայրիկը նոյն խնամքը չէր ունեցած գրքիս հանդէպ: 
- Ի՛նչ իրաւունքո՜վ ...: 
Յուզումի ալիք մը կոկորդէս վեր բարձրացաւ, եւ վայրկեանի մը մէջ, անտառի 
տնակով, Ձնծաղիկով, եւ եօթը թզուկներով գիրքս ինծի համար կորսնցուց իր 
հմայքը: 
- Այդ գիրքը իմս չէ՛ր .. . Իմս նոր ու մաքո՛ւր էր, այս ուրի՛շ էր: 
Ես ուզեցի քովի սենեակը վազել եւ Իւղաբեր մայրիկին բարկանալ, բայց 
նետուեցայ անկողինիս վրայ, եւ յուսահատ սկսայ լալ: Մտքիս մէջ մէկ 
մտածում կար միայն՝ 
- Մրցանակս աւրած էին ... այլեւս առաջուանը չէ՜ր ...: 
Դուռը բացուեցաւ, մայրս սենեակ մտաւ: Երբ անկողինիս վրայ գրքիս բաց 
էջը տեսաւ, վայրկենաբար հասկցաւ, բայց բան չգտաւ ըսելիք: Միայն ձեռքը 
ուսիս դրաւ եւ յուզուած ձայնով՝ 
- Մալէ՛շ , տղա՛ս , մի՛ նեղուիր ,- ըսաւ ... 
Ես դեռ բաւական լացի ու երկար ատեն չմոռցայ բթամատի այդ սրճագոյն 
հետքը: Բայց անկէ վերջ այլեւս չբացի եւ չուզեցի այն գիրքը պահել ... 
Այն տարուայ դասարանէս ես չունեցայ դպրոցէս մրցանակի յիշատակ ... 
Իւղաբեր մայրիկը լուր չունեցաւ ատկէ, եւ շարունակեց սովորականին պէս 
յաճախել մեր տունը: 
Եւ ես, դեռ բաւական ժամանակ, իր դիմաց աթոռակի մը վրայ նստած, 
պատմածները եւ երգածները լսելով,երեւակայութեանս մէջ Աղբիւր Սերոբի 
կեանքը ազատել փորձեցի ...: 

Քամփինաս, Պրազիլ
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Մարդուն մէջ երբեմն կան գաղտնի գանձեր:

Կը սպասեն այն ձեռքերուն, որ դուրս պիտի 
հանեն զիրենք ենթագիտակցութեան 
մթութիւններէն:

ԱՐՏԱՇԷՍ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ

Ջամբել Քննադատական Միտքը

072021
ԴºԿîºՄԲºՐ

ÎñÏ  ԵñÏ  Եñù  Չñù  ÐÝգ  Ոõñբ  Շբթ 

Շատ քիչ է թիւը այն մարդոց, որոնք կը 
գնահատեն ուսանողներու մտածողութեան 
հմտութիւններու զարգացման արժէքը։ 2013 

թուականին, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
մէջ կատարուած ուսումնասիրութեան մը համա-
ձայն, գործատէրերու 93 տոկոսը կը կարծեն, թէ 
գործաւորի թեկնածուի մը յստակ հաղորդակցիլը, 
բարդ խնդիրները լուծելու կարողութիւնները, նաեւ 
քննադատական մտածողութիւնը աւելի կարեւոր 
են, քան մասնագիտութիւնը։ 
Թէ ի՞նչ է քննադատական մտածողութիւնը։ 
Բազմաթիւ սահմանումեր կան այս մասին, ինչ որ 
կը յանգեցնէ տարաձայնութիւններու կամ իմաստի 
աղաւաղման։ Այս պատճառով եկէք խօսինք այն 
մասին, թէ ինչ չէ քննադատական մտածողութիւնը։ 
Նախ՝ քննադատական մտածողութիւնը միայն 
խելացի ըլլալ չէ:  Սա այն յատկութիւնն է, որ 
մենք կը կապենք բանականութեան հետ, 
որպէսզի կարողանանք սահմանել խնդիրը եւ 
գտնել անոր լուծումը:  Այնուամենայնիւ, սա 
ինքնին քննադատական մտածողութիւն չ՚ըլլար: 
Երկրորդ՝ քննադատական մտածողութիւնը կը 
հետապնդէ մտածողութեան որակը, քան խնդրի 
դժուարութիւնը: Այսինքն՝ քննադատական մտա-
ծողութիւնը կը նշանակէ նաեւ մանրամասնօրէն 
դիտարկել տեղեկութիւնները եւ գաղափարները, 
հեշտութեամբ հասկնալ այդ մարդոց տեսա-
կէտները եւ պատճառները, թէ անոնք ինչո՞ւ 
այդպէս կը մտածեն, կարողանալ պարզ 
արտայայտել սեփական տեսակէտը եւ ամփոփ 
ձեւով ներկայանել սորվածը։
Քննադատական մտածողութեան գործընթացը 
բաղկացած է հինգ փուլէ, որ կը սկսի 
քննարկուելիք առարկայի որոշումէն։ Երկրորդ՝ 
կը հաւաքուին տուեալ նիւթի վերաբերեալ 
տուեալներ, տեղեկութիւններ եւ ապացոյցներ, 
կ՚ուսումնասիրուին զանազան փաստարկներ եւ 
տեսակէտներ։ Վերատեսութեան կ՚ենթարկուին 
այն ենթադրութիւնները, տուեալները, տեղե-
կութիւններն ու ապացոյցները, որոնց վրայ 
հիմնուած են հետազօտուած փաստարկները։ 
Երրորդ՝ բացայայտուած փաստարկները կը 
գնահատուին եւ մէկդի կը դրուին անհարկի 
տեղեկութիւնները։ Չորրորդ՝ կը համեմատուին 
մնացեալ փաստարկներու տարբերութիւնները 
եւ կը համադրուին կապերն ու նմանութիւնները։ 
Հինգերորդ՝ կը ներկայացուին վաւերական եւ 
յստակ եզրակացութիւնները, որոնց ամփոփուած 
են տարամաբանութեան շրջանակներէն ներս։
Ինչպէ՞ս կրնանք հասկնալ, թէ ի՞նչ է լաւ որակի 
մտածողութիւնը։ 
Քննադատական մտածողներ ունին իրենց 
մտածողութեան համակարգերը գնահատելու 
ունակութիւն՝ օգտագործելով տրամաբանութեան 
լաւ չափանիշ, որ կը ներառէ հետազօտական 
արժէքներ. ինչպէս՝ ճշգրտութիւն, պարզութիւն, 
մտքի խորութիւն, յարմարութիւն, համապա-
տասխանութիւն եւ կարեւորութիւն։ 
Քննադատական մտածողները նաեւ կ՚ուսումնա-
սիրեն փաստարկներու կառուցուածքը՝ պնդում-
ներու ուժը գնահատելու համար։ Խօսքը ո՛չ միայն 
պնդումներու ճշգրտութեան մասին է, այլ տուեալ 
տեղեկատուութեան միջոցաւ՝ տրամաբանութեան 
սահմաններուն մէջ հասնիլ եզրակացութեան։ 

Քննադատական մտածողութիւնը կը նշանակէ ո՛չ 
միայն տրամաբանական մտածողութիւն, այլեւ՝ 
հարց տալու եւ որեւէ յայտարարութեան համար 
ապացոյցներ որոնելու հմտութիւն։ 
Մարդկային միտքը տարբեր գործառոյթներու 
«արդիւնք» է։ Թէեւ այդ բոլոր գործառոյթները 
դերակատարութիւն ունին մտքի որակի որոշման 
մէջ, սակայն հիմնական որոշիչը մտածողութիւնն 
է։ Այս գործառոյթը, որ կարելի է զարգացնել 
կրթութեան միջոցաւ, կարեւոր է ո՛չ միայն 
մտածողութեան հմտութիւններ ձեռք բերելու, 
այլեւ՝ անհատի կեանքի ձեւաւորման համար։ 
Մտածողութեան գործառոյթին սկսելու առումով 
կարեւոր է հարցեր տալու կարողութիւնը՝ առաջին 
հերթին այս հարցումներով ստացուած արդիւնքի 
որոշման համար։ Որովհետեւ մտածելու պատճառը 
կ՚որոշէ հարց տալու ձեւը, հարց տալու ձեւը կ՚որոշէ 
մեկնաբանելու ձեւերը, մեկնաբանելու ձեւը կ՚որոշէ 
հաւաքուած տեղեկութիւնը, իսկ հաւաքուած 
տեղեկութիւնը կ՚որոշէ ենթադրութիւններու 
եւ բացայայտումներու ձեւաւորումը։ Թէեւ 
քննադատական մտածողութիւնը դասական 
կրթական համակարգէ ներս տեղ չէ գտած, սակայն 
ժամանակակից աշակերտակեդրոն կրթական 
համակարգի հիմքը կը կազմէ։
Իր բարդ կառուցուածքի պատճառով քննա-
դատական մտածողութիւնը միայն մէկ 
դասընթացքով կամ կախարդական մեթոտով 
մը ձեռք բերել կարելի չէ։ Երբ քննադատական 
մտածողութեան հետ կապուած հմտութիւնները 
չեն օգտագործուիր մանկութեան եւ կեանքի զանա-
զան ոլորտներու մէջ, անոնք կ՚անհետանան։ Այս 
պատճառով ուսուցիչները պէտք է կազմակերպեն 
փորձեր, որոնք ուսանողներուն հնարաւորութիւն 
կու տան օգտագործելու այդ հմտութիւնները 
կեանքի զանազան ոլորտներէ ներս։ Հասկնալի 
է, որ այս նպատակին կարելի է հասնիլ, երբ 
նշեալ ուսուցիչները ունին համապատասխան 
հմտութիւնները։ Այս տեսակէտէ կարելի է ըսել, 
որ յետագայ ուսումնասիրութիւններու մէջ ուսու-
ցիչներու, նաեւ ուսանողներու քննադատական 
մտածողութեան կարողութիւնները գնահատող 
եւ զարգացնող մեթոտներու դիտարկումը 
կենսական նշանակութիւն ունի տեղեկատուա-
կան դարաշրջանին հասարակութիւններու 
առողջ ձեւաւորման համար։ Աւելին՝ նման հասա-
րակութիւնը կը կազմէ ժողովրդավարական եւ 
խաղաղ կեանքի հիմքը։ Ըստ Պերթոլտ Պրեխտի, 
անկարելի կը դառնայ ժողովրդավարութիւնը, եթէ 
քննադատական մտածողութիւնը արմատացած 
չէ մեր կեանքի բոլոր հատուածներուն մէջ եւ 
այդ նպատակին հասնելու համար մեզի միայն 
անհրաժեշտ է հասարակութիւն մը, ուր սիրոյ 
հաճոյքին համազօր է մտածելը։
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رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيانتصدر عن رشكة شرياك الصحفية )ش.م.م.(

Ակամայ  Ընդմիջումէ Ետք՝ ՀԲԸՄ- ՀԵԸ, Աւելի Քան  200 Վարչականներու   
Մասնակցութեամբ Գումարեց  Տարեկան  Ընդհանուր Վարչական Ժողովը

Լիբանանահայ Կեանք

Երկու տարուան ակամայ ընդմի-
ջումէ ետք, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մեծ 
ընտանիքը, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան կազմակերպութեամբ, 
Կիրակի, 5 Դեկտեմբեր 2021-ի 
առաւօտեան, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան 
կեդրոնին մէջ գումարեց տարեկան 
ընդհանուր վարչական ժողովը: 
 Ի ներկայութիւն, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
Շրջանակային Յանձնաժողովի 
ներկայացուցիչներու, ՀԵԸ-ի Կեդրո-
նական Վարչութեան անդամներու, 
ՀԵԸ-ի 38 վարչութիւններ ներկա-
յացնող աւելի քան երկու հարիւր 
վարչականներու, Լիբանանի, 
Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի 
քայլերգներուն յոտնկայս ունկնդրու-
թենէն ետք, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութեան ատենապետ Վիգէն 
Չերչեան բարի գալուստ մաղթելով 
բացուած յայտարարեց տարեկան 
ընդհանուր վարչական ժողովը եւ 
ներկաները հրաւիրեց մէկ վայրկեան 
յոտնկայս յարգելու վերջին երկու 
տարիներուն ընթացքին առ յաւէտ 

բաժնուած միութենականներուն 
յիշատակը: 
Բացման խօսքին մէջ ՀԵԸ-ի 
Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նապետ Վիգէն Չերչեան յատուկ 
շնորհակալութիւն յայտնեց ՀԲԸՄ-ի 
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնա-
ժողովի անդամներուն, յատկա-
պէս՝ ատենապետ տիար Ժերար 
Թիւֆէնքճեանին, որ մնայուն կերպով 
նիւթապէս եւ բարոյապէս սատար կը 
կենայ ՀԵԸ-ի գործունէութիւններուն: 
Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց 
տիար Երջօ Սամուէլեանին, որ 
նիւթապէս կը քաջալերէ ՀԵԸ-ի 
աշխատանքները: Վիգէն Չերչեան 
շնորհակալութեան խօսք յղեց 
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան 
անդամներուն, ՀԵԸ-ի կառոյցներու 
վարչական կազմերուն, ՀԵԸ-ի 
գրասենեակի պաշտօնէութեան, 
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի եւ 
ՀԲԸՄ-ի Նազարեան- Մովսէսեան 
կեդրոնի վարչութիւններուն, որոնք 
հակառակ Լիբանանի տնտեսական, 

ընկերային ծանր պայմաններուն, 
«քորոնա» ժահրին հետեւանքով 
յայտարարուած ստիպողական 
վիճակին, յաջողած են վառ պահել 
միութենական գործունէութիւնը:  
ՀԵԸ-ի ատենապետը նշեց, թէ 
բնականոն կեանքը վերջին ամիսնե-
րուն աստիճանաբար վերադարձած 
ըլլալով, ՀԵԸ-ի կազմերը մեծ 
նուաճումներ արձանագրած են 
պասքեթպոլի, ֆութպոլի, մինի 
ֆութպոլի, ճատրակ, թենիսի, 
թեքուանտոյի եւ փինկ փոնկի 
մարզերուն մէջ: Ան նաեւ դիտել 
տուաւ, որ 2022-ը յոբելենական 
տարի պիտի դառնայ ՀԵԸ-ի համար: 
Հանդիսաւորապէս պիտի նշուին 
ՀԵԸ-ի հիմնադրութեան 90-ամեակը, 
ՀԵԸ-ի սկաուտական շարժումի 
հիմնադրութեան 85, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի՝ 50, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւանի՝ 60-ամեակները: 

Վիգէն Չերչեան յատուկ շնորհա-
կալութիւն յայտնեց Նազարեան 
ընտանիքին, որուն իշխանական 
նուիրատուութեամբ՝ Նազարեան 
շէնքի երկու յարկեր վերանորոգուած 
են գերարդիական պայմաններով 
եւ տրամադրուած ՀԵԸ Անդրանիկ 
Սեւան սկաուտական շարժումին: 
ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ տեղեկատուա-
կան գրասենեակի տնօրէն Ահարոն 
Շխրտըմեան ընթերցեց 2019 
թուականի տարեկան վարչական 
ժողովին ատենագրութիւնը: 
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի վարիչ տնօրէ-
նուհի Արին Ղազարեան ընթերցեց 

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի ատենապետ տիար 
Ժերար Թիւֆէնքճեանի սրտի խօսքը: 
Վարչութիւնները հերթաբար 
ներկայացուցին անցնող երկու 
տարիներու իրենց գործունէութեան 
տեղեկագիրը: Ելոյթներուն զուգահեռ 
մեծ պաստառի վրայ ցուցադրուեցաւ 
անոնց գործունէութիւնը խտացնող 
տեսերիզները: Վարչութիւնները միա-
ժամանակ ներկայացուցին յառա-
ջիկայ տարուան իրենց ծրագիրները:
Մարզական շարժումին մէջ արձա-
նագրած յաջողութիւններուն 
առիթով, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական 
Վարչութիւնը պարգեւատրեց Թոնի 
Ճունթոյեանը՝ պասքեթպոլ, Սահակ 
Պիտինեանը՝ փինկ փոնկ, Վահէ 
Հաքիմեանը՝ ֆութպոլ: 
Զեկոյցներու աւարտին, ՀԵԸ-ի ատե-
նապետը շեշտեց, որ Կեդրոնական 
Վարչութիւնը նիւթապէս եւ բարո-
յապէս պիտի սատարէ մասնա-
ճիւղերուն գործունէութիւնը:
Տարեկան ընդհանուր վարչական 
ժողովը աւարտեցաւ ՀԵԸ-ի ատե-
նապետին հաւաքական ճիգերով 
աշխատանքը շարունակելու 
պատգամով: 
Ժողովականները սրահէն դուրս 
գալէ առաջ յիշատակի խմբանկա-
րով մը յաւերժացուցին տարեկան 
ընդհանուր վարչական ժողովը:

Հաղորդագրութիւնը՝
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿէն

ԶԱՐԹՕՆՔ-ի գրադարանը վերջերս 
հարստացաւ հետեւեալ երկու նոր 
հրատարակութիւններով.
Կարօ Վարդանեանի Explosions in 
Turkey and… Not Only գիրքը:
Սերոբ Աբոյեանի «Այ, Տոլ Լաճ 
Տնաւեր» պատմուածքներու եւ 
յօդուածներու ժողովածուն:


