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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Պաշտօնատարները Համաձայնութեան Եկան Ֆինանսաւորելու Պետական Տեղի Ունեցած Է ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Կառոյցները Մինչեւ Կառավարութեան Կազմաւորումը. Խալիլ

Լիբանանի Հանրապետութեան ղեկավարութեան բարձրաստիճան պաշտօնատարները երէկ
համաձայնութեան եկան ժամանակաւորապէս
ֆինանսաւորելու պետական կառոյցները մինչեւ
նոր կառավարութեան կազմաւորումը, որմէ ետք
պաշտօնապէս պիտի վաւերացուի 2019-ի պետական պիւտճէն:
«Պաշտօնատարներու միահամուռ համաձայնութեամբ մենք որդեգրեցինք համակարգ մը՝
նպատակադրելով ֆինանսաւորել պետական կառոյցները, մինչեւ որ վերջնականապէս յաջողուի ի
կատար ածել կառավարութեան կազմաւորումը»,ըսաւ ելեւմտական նախարարի պաշտօնակատար
Ալի Հասան Խալիլ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ:

իրականացաւ Ապպուտիէ, Պուրճ Համուտ, Նապաթիէ, Սայտա եւ Թրիփոլի շրջաններու հաւաքակայաններէն, ինչպէս նաեւ Մասնաա սահմանային
անցակէտէն:
Նշենք, որ անցեալ ամիս գործակալութեան
պետ Ապպաս Իպրահիմ յայտարարեց, թէ 2018-ին
ընդհանուր առմամբ 110000 սուրիացի գաղթականներ վերադարձած են Սուրիոյ Հանրապետութիւն: Այս մասին ատենին հաղորդեցին տեղական
լրատուամիջոցները:

Իրականացաւ Շուրջ 1000 Սուրիացի
Գաղթականներու Կամաւոր Տունդարձը

Լիբանանի մէջ Սէուտական Արաբիոյ դեսպան
Ուալիտ Պուխարի վերահաստատեց Թագաւորութեան ամբողջական զօրակցութիւնը Լիբանանին՝
վստահեցնելով, որ ինքը անձնապէս իրազեկ
պիտի դառնայ ելեւմտական նախարարութեան՝
Տաւոսի մէջ համաշխարհային տնտեսական համաժողովին Հանրապետութեան ըստ կարելւոյն
օժանդակելու յայտարարութեան մանրամասնութիւններուն:
Երբ հարց տրուեցաւ, թէ արդեօք Սէուտական
Արաբիան մտադի՞ր է Քաթարի՝ Լիբանանի կառավարութենէն 500 մլն տոլարի պարտատոմս գնելու
նշանակալի եւ արդիւնաւէտ ներդրումին նման
ինչ-որ ծրագիր իրականացնել, Թագաւորութեան
ելեւմտական նախարար Մուհամմատ Ալ Ժատաան
«CNBC»-ի հետ հարցազրոյցին ի պատասխան
ըսաւ. «Մենք հետամուտ ենք կայունութիւն
տեսնելու Լիբանանի մէջ, հետեւաբար պատրաստ
ենք ամէն գնով օժանդակութիւն ցուցաբերելու»:
Այնուամենայնիւ, այս առումով Ալ Ժատաան
որեւէ մանրամասնութիւն չէ հաղորդած:

Հինգշաբթի առաւօտեան մօտաւորապէս 1000
սուրիացի գաղթականներ կամաւորապէս վերադարձան երկիր՝ նախաձեռնութեամբ Լիբանանի
Ընդհանուր անվտանգութեան գործակալութեան:
Վերջինիս՝ Չորեքշաբթի կատարած յայտարարութեան համաձայն՝ կամաւորներու տունդարձը

Պուխարի Վստահեցուց, Որ Ան Իրազեկ Պիտի
Դառնայ Սէուտական Արաբիոյ՝ Լիբանանի
Հանրապետութեան Ըստ Կարելւոյն Օժանդակելու
Յայտարարութեան Մանրամասնութիւններուն

Տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ փոխվարչապետ
Տիգրան Աւինեանը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ նախքան օրակարգային հարցերու քննարկումը՝ փոխվարչապետը շնորհաւորած է բոլոր վերանշանակուած եւ նորանշանակ
նախարարները եւ մաղթած անոնց բեղուն աշխատանք՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
ՀՀ ժողովուրդին:
Այնուհետեւ Տիգրան Աւինեան անդրադարձած
է ՊԵԿ-ի կողմէ առաջարկուող նոր դրոշմապիտակներուն եւ չարորակ հիւանդութիւններու վիրահատական բուժումին վերաբերող հարցերուն:
Փոխվարչապետը նշած է, որ նոր դրոշմապիտակները շուտով կը դրուին շրջանառութեան մէջ,
իսկ չարորակ հիւանդութիւններու վիրահատական
բուժումը այսուհետ կ'իրականացուի բացառապէս
պետական պատուէրի ծիրին մէջ ամբողջ բնակչութեան համար:

ՀՀ Վարչապետը Մասնակցած Է Տաւոսի
Մէջ Ընթացող Քննարկումներուն

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի մէջ
ընթացող Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ծիրէն ներս մասնակցած է Համաշխարհային տնտեսական առաջնորդներու «Աշխարհը
համաշխարհայնացումի ժամանակաշրջանին» խո-
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Փաղանգաւոր Կուսակցութեան Ընդհանուր Քարտուղարը
Հինգշաբթի, 24 Յունուար 2019-ի առաւօտեան,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր
գրասենեակին մէջ ընդունեց Փաղանգաւոր կուսակցութեան ընդհանուր քարտուղար Նազար
Նաճարեանը։ Այցելութեան նպատակն էր Վեհափառ Հայրապետին տեսակէտը ունենալ Փաղանգաւոր կուսակցութեան եւ Հայ Յեղափոխական
Դաշնակցութեան միացեալ ճիգերով Լիբանանի
Խորհրդարանին ներկայացնելիք Ապրիլ 24-ին
առնչուած բանաձեւի մը շուրջ։ Յիշեալ բանաձեւին
նպատակն է Ապրիլ 24-ը հռչակել Հայոց Ցեղասպանութեան եւ քրիստոնեայ փոքրամասնութիւններու դէմ Օսմանեան թուրք կայսրութեան կողմէ
կատարուած ջարդերու յիշատակին ազգային օր։
Նորին Սրբութիւնը գնահատելով ողջունեց յիշեալ նախաձեռնութիւնը եւ առաջարկուելիք բանաձեւին գծով կարգ մը թելադրութիւններ կատարեց։
Հանդիպումը նաեւ առիթ հանդիսացաւ անդրադարձ կատարելու Լիբանանի ներկայ կացութեան։

Հայրենի Èáõñ»ñ

Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի Մէջ Հանդիպումներ Ունեցած Է Զուիցերիոյ,
ՀՀ Վարչապետը Մասնակցած Է Տաւոսի Ռուանտայի, Ուքրանիոյ Նախագահներուն Հետ
Մէջ Ընթացող Քննարկումներուն
նախագահ Ուելի Մաուրերը բարձր գնահատած են
¾ç 01

րագրով ոչ պաշտօնական ճաշին: Միջոցառումին
ելոյթներով հանդէս եկած են Համաշխարհային
տնտեսական համաժողովի հիմնադիր եւ գործադիր նախագահ Քլաուս Շուապը ու ՄԱԿ-ի գլխաւոր
քարտուղար Անթոնիօ Կութերեշը:
ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան մասնակցած է նաեւ Համաշխարհային տնտեսական առաջնորդներու ոչ պաշտօնական հաւաքին, որ տեղի
ունեցած է «Եւրոպայի շրջադարձային պահը»
խորագրի ներքոյ: Այս ծիրէն ներս զեկոյցներով
հանդէս եկած են Սպանիոյ վարչապետ Փետրօ
Սանչեսը եւ Գերմանիոյ պաշտպանութեան
նախարար Ուրսուլա ֆոն տեր Լեյէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովի ծիրէն ներս կը շարունակէ
հանդիպումներ ունենալ տարբեր երկիրներու եւ
կազմակերպութիւններու առաջնորդներուն հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն, որ Նիկոլ Փաշինեան եւ Զուիցերիոյ
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Գալուստ Խանենց
Գալուստ Խանենց (Լեւոն Խանեան, 25 Յունուար
1910, Թեհրան - 4 Յունիս 1998, Թեհրան), իրանահայ գրող։
Նախնական ու միջնակարգ կրթութիւնը ստացած է
ֆրանսական ու պարսկական վարժարաններու
մէջ։ 1928-էն սկսեալ իրանահայ եւ արտասահմանեան պարբերակներուն աշխատակցած է՝ ինքնագիր
քերթողներու գործերէն թարգմանութիւններով։
1957-1974 անջատ ութ հատորներով հրատարակուած են իր բանաստեղծութիւնները՝ «Ամբողջ
սրտով» (1957), «Հրաշալի զօրութիւն», 1972), «Բարեւ քեզ, մա՛րդ» (1974), «Հայ ժողովրդի վերածնունդը»։ Պարսկերէնի թարգմանուած են «Հրաշալի

երկու երկիրներուն միջեւ քաղաքական յարաբերութիւններու մակարդակը եւ անդրադարձած տնտեսական գործակցութեան զարգացման վերաբերող
հարցերու: Կողմերը պայմանաւորուած են դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու միջոցով յստակացնել տնտեսութեան այն ճիւղերը, որոնք կրնան
հեռանկարային ըլլալ գործակցութիւնը զարգացնելու
հարցին մէջ: Անոնք համոզում յայտնած են, որ,
հետեւաբար, լաւ հնարաւորութիւններ կը ստեղծուին
ներդրումային ծրագիրներ իրականացնելու համար:
Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ ժողովրդավարութեան
զարգացման հարցին մէջ բարձր կը գնահատէ
Զուիցերիոյ փորձը, եւ Հայաստանը շահագրգռուած
է տարբեր ոլորտներու մէջ բարեփոխումներու իրականացման ուղղութեամբ երկկողմ գործակցութեամբ:
Իր հերթին, Ուելի Մաուրերը ընդգծած է, որ իր
երկիրը պատրաստ է այդ ուղղութեամբ ալ սերտացնելու կապերը Հայաստանի կառավարութեան
հետ:

¾ç 07
զօրութիւն» եւ «Բարեւ քեզ, մարդ» հատորները:
Իմաստասիրական հակումներու տրամադիր,
լեզուական-արտայայտչական ժուժկալութեամբ ուշագրաւ՝ իր բանաստեղծութիւնները մարդկայնական խորք եւ շունչ ունին:
Գալուստ Խանենցի՝ իրանահայ կեանքի 19201980 վաթսունամեայ տեւողութեան մէջ քերթողական թէ արձակ գրական ստեղծագործութիւններու
հասարակաց լարը բնութիւնն է, սէրը, ազգային
թախիծը եւ հայրենասիրութիւնը։ Տասնամեակները
ոչինչ փոխած են իր ապրումէն ու մտածումէն,
մասնաւորաբար զգացական թէ իմաստասիրական
այն խնդիրներուն մէջ, որոնք կ'առնչուին մարդուն
կեանքին եւ առնուազն իրենց արտայայտութեան
ձեւին հետ որոշ անձնատպութիւն կը բերեն։ Քիչ
անուններ կան, որոնք յանդգնութիւնն ունեցած են
կամ ունին թանձր ռոմանթիզմի խոզակը պատռելու
եւ խորքի թէ ձեւի ինքնութեամբ մը հասնելու
բանաստեղծական որակի:

¾ç 03

àõñµ³Ã / 25.1.2019

Արգիլեցէ՛ք Շահարկել Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ՃԵՄՄԱ ՊԱՂՏԱՏԵԱՆ
ՀՀ արտաքին գերատեսչութեան ղեկավարի
կողմէն աշխարհաքաղաքական զարգացումներուն
տեղին ու ժամանակին չարձագանգելը կը յիշեցնէ
Է. Նալբանդեանի ձեռագիրն ու աշխատաոճը.
հաւատարիմ ըլլալ «լռելու աւանդոյթին»:
Ինչո՞վ զբաղած է ու կը զբաղի ՀՀ ԱԳՆ-ն, եթէ
Արցախի հարցը չըլլար, հարկադիր պարապուրդի
պիտի մատնուէր: Քառորդ դար դիւանագիտական
հարթակի վրայ՝ Արցախի հարցով չկարողացանք
էական յաջողութիւն արձանագրել, բացառապէս
ամերիկեան քանի մը նահանգներու կողմէն
Արցախի անկախութեան ճանչումը:
Զաւեշտ է. Պատերազմի մէջ յաղթած կողմը
հարցին կը մօտենայ «եոլա երթալու, լեզու գտնելու» տրամաբանութեամբ: Աւելին. ժամանակին
արտօնեցինք եռակողմ բանակցութիւններէն դուրս
մղել Արցախը, հիմա ալ կը փորձենք հակառակը
ընել: Մասնակից չըլլալ համաշխարհային գիտամըշակութային կեանքին, անհաղորդ ըլլալ աշխարհաքաղաքական անցուդարձին, չունենալ ձայնի
իրաւունք, չըլլալ հակակշիռ. Այս է նորանկախ
Հայաստանի ռազմավարութիւնը:
Իսրայէլը ՀՀ-ի ռազմավարական դաշնակիցը
չէ, ոչ ալ բարի դրացին, եւ որեւէ առումով անկէ
կախում չունինք: Աւելին, Ապրիլեան քառօրեայ

պատերազմին գերժամանակակից սարքերով սատարեց ազերիներուն, որուն առիթով Հայաստանի
ԱԳՆ-ն բողոքի գիր մը, անգամ, չյղեց, ուր մնաց՝
Հաագայի միջազգային դատարանին մէջ քրէական գործ հարուցէր ընդդէմ Իսրայէլի: Կրնայինք՝
չըրինք, որովհետեւ «մենք ամէն տեղ ենք, բացի
մեր տեղէն»:
Թուրք-իսրայէլական լարուած յարաբերութիւնները վերջին տասնամեակին վերացական հարթակէն ցած չեն իջներ, եւ հակագրոհի ժամանակ
Իսրայէլի կառավարութեան ղեկավարը թուրքերուն
սաստելու թիրախ կ՝օգտագործէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ զայն Քնեսէթի օրակարգ կը բերէ:
Ամերիկայի միջամտութենէն ետք, հարցը կա՛մ կը
տապալի, կա՛մ օրակարգէն ժամանակաւորապէս
դուրս կը մնայ:
Այդպէս եղած է եւ պիտի ըլլայ՝ քանի դեռ Հայաստանը Իսրայէլին պաշտօնապէս չէ սաստած:
Դժուա՞ր է Հայաստանի անունով բողոքի գրութիւն
յղել, արգիլել Հայոց Ցեղասպանութիւնը անհարկի
շահարկելը, եւ նախազգուշացնել, կրկնելու պարագային պիտի դիմէ միջազգային դատարան:
Իրականութեան մէջ, Հայոց Ցեղասպանութեան
հարցը անկէ շօշափելի կորուստ չ՝ունենար,
այստեղ հայ ժողովուրդին արժանապատւութեան
հարցն է, որ իր նախկին իշխանաւորներուն կողմէ
միշտ անտեսուած է, իսկ ՀՀ ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան նորեկ չէ այս համակարգին

մէջ, ուստի, անոր աշխատաոճը ընդունելի չէ.
Գործնական ըլլալու մասին խօսք չի կրնար ըլլալ:
Աւելին, օրերս հրէական «Երուսալիմ փոսթ»-ին
տուած անոր հարցազրոյցը զարմանք յառաջացուց.
որմէ՞ կը վախնար մեր նախարարը, ինչո՞ւ այդքան
զուսպ էր ու զգոյշ, միթէ՞ առիթը չէր նախկինի բաց
ձգածները ուղղելու։ Հայոց Ցեղասպանութեան
բարոյական ծիրէն կը խօսի. միթէ՞ ճշմարտութիւնը
ըսելու համար կարելի է այդպէս կարկամիլ, երբ
կորսնցնելու ոչինչ ունիս:
Արգիլեցէ՛ք Հայոց Ցեղասպանութիւնը աշխարհի որեւէ երկրի մէջ իբրեւ քաղաքական ճնշման
գործիք օգտագործելը, ատիկա անարգանք է
Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին:

Մառի Պէյլէրեան Եւ Իր Գործը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒՆԱՑ
Խմբագիր, ուսուցչուհի, գրող Մառի (Մարի)
Պէյլէրեանի ծանօթ ժողովածոն՝ «Դէպի վեր»ը,
թուայնացուած է: Թուայնացուած է նաեւ պոլսահայ
կին գործիչին հրատարակած «Արտէմիս» անունով
ամսահանդէսը, որ, ըստ լեզուաբան Հրաչեայ
Աճառեանի, կանանց խնդիրներուն նուիրուած
առաջին հայ թերթն էր: (ԽՄԲ.- «Արտէմիս» եւ
«Մառի» գրութիւններու այս ձեւը որդեգրած էր
ինք՝ գրագիտուհին)։
«Արտէմիս»ի ենթախորագիրը, ինչպէս կը
տեսնենք թուայնացուած էջերուն վրայ, եղած է
«Ամսահանդէս ընտանեկան եւ գրական. օրկան
քսաներորդ դարու հայ կանանց»: Ապա բոլոր
թիւերուն մէջ, առաջին էջին վրայ զետեղուած է
Սողոմոնի մէկ ասոյթը՝ «Կին ժրագլուխ պսակ է
առն իւրում»: Հայ մամուլի պատմութեան մէջ իր
ուրոյն տեղը գրաւող եւ կիներուն համար
տպագրուած «Արտէմիս» հանդէսը նախ Գահիրէ,
ապա Աղեքսանդրիա հրատարակուած է՝ 19021903 թուականներուն, ամսական պարբերականութեամբ: Հակառակ անոր որ ընդամէնը 20 թիւ
լոյս տեսած է, բայց ամսագիրը ժամանակին մեծ
տարածում եւ համբաւ ունեցած է հայութեան մէջ:
Օսմանեան կայսրութիւն անոր մուտքը արգիլուած
էր, եւ ան մեծ ընդունելութիւն գտած է մանաւանդ
Կովկասի հայութեան մէջ: Արեւելահայ մամուլին
մէջ հայ հրապարակագիրները գնահատանքի գիրեր նուիրած են «Արտէմիս»ին: Արփիար Արփիարեան գրած է. «Կալիպսօ՝ տիկին Մառի Պէյլէրեան։
Հայ կինը տիկին Մառի Պէյլէրեանին նախաձեռնութեամբը իր առաջին «պաշտօնաթերթը» կ՚ունենար՝ «Արտէմիս»ը, Եգիպտոս։ Բայց երբ ֆրանսուհիներն իսկ չկրցան իրենց «Լա Ֆրոնտ»ը
պահպանել, չզարմանանք, որ հայ կիներու թերթ
մըն ալ առժամապէս երեւցած ըլլայ, վերստին

հրատարակման յուսադրութեամբ։ Տիկին Պէյլէրեան իր գրական առաջին փորձերը Պոլիս ըրած է,
կրակոտ թուականի մը, 1892-95, մասնակցութեամբ
միանգամայն օրուան ծանր դէպքերուն։ Եգիպտոս
փոխադրուելով, մինչեւ առանձին թերթ մը ունենալը, տեղական օրագիրներուն մէջ արձակ եւ
ոտանաւոր գրեց, տաք մտքով եւ աւելի տաք սրտով»։
Ծանօթ է, որ թերթին աշխատակցած են Վահան Թէքէեան, Եղիա Տէմիրճիպաշեան, Զարուհի
Գալէմքեարեան, լրագրող Ալիս Սթոն Պլեքուէլ եւ
ինք՝ Պէյլէրեան: «Արտէմիս»ը ունեցած է նաեւ
թարգմանական բաժին մը, ուր հայերէնի թարգմանուած եւ հրատարակուած են ռուս եւ եւրոպացի
դասական գրողներու գործեր, որոնք մանաւանդ
կիներու ներաշխարհն ու յուզումները կը ներկայացնէին: Կողքի գծագրութիւնն ալ հեղինակային
էր՝ Ե. Տէմիրճեանի ստորագրութեամբ: «Արտէմիս»ը լայնօրէն արձագանգած է ժամանակի մշակութային իրադարձութիւններուն, եւ էջերը թերթելով նկատելի է, որ ան անմասն չէ մնացած այդ
օրերու կարեւոր անցքերէն՝ հայ կնոջ իրաւունքներն
ու ազատատենչութեան ոգին լաւագոյնս ներկայացնելով իր ժամանակին: Թերթին վրայ նշուած
էր նաեւ հիմնադիր, տէր եւ տնօրէն, խմբագիր Մառի Պէյլէրեանի անունը: Իսկ ամսահանդէսը կը տպագրըւէր «Արտէմիս»ի սեփական տպարանին մէջ:
Հայոց պատմութեան մէջ Մառի Պէյլէրեան, հակառակ իր մեծ աւանդը ունենալուն, ծանօթ անուն
մը չէր անցնող տասնամեակներուն: Սփիւռքի մէջ
միայն, իր հնչակեան գործիչ ըլլալուն համար,
թերեւս կուսակցական շրջանակներու մէջ փառաբանուած է անոր գործը, սակայն իբրեւ մեր պատմութեան համարձակ կիներէն մին, նաեւ իբրեւ
նահատակ գրող, Մառի Պէյլէրեան այնքան ալ
հռչակուած անուն մը չէ եղած, ինչպէս իր բախտակիցներէն շատեր: Միայն վերջին շրջանին անոր
անունը վեր հանուած է պատմութեան մութ
անկիւններէն, գրուած են անոր մասին յօդուածներ,

իր ստեղծագործութեան մասին՝ գրախօսականներ
եւ իր ստեղծած ժառանգութիւնն ալ, ահաւասիկ,
արդէն Համացանցի վրայ է, իբրեւ թուային գիրք
եւ մամուլ:
2015 թուականին «Անտարէս» հրատարակչութենէն լոյս տեսած եւ Աշոտ Գաբրիէլեանի եւ
Արքմենիկ Նիկողոսեանի կազմած հանրագիտակին մէջ, ի թիւս բազում հայ նահատակ գրողներու,
Մառի Պէյլէրեանի անունն ալ լոյսի տակ առնուած է:
Պէյլէրեան եղած է կիներու իրաւունքներուն
պաշտպան, հակառակ որ կարճ կեանք ունեցած է
(զոհուած է 38 տարեկանին), սակայն, իբրեւ
հրապարակագիր, գրող, հասարակական գործիչ,
շատ գործ կատարած է:
Ծնած է Պոլիս (Պէշիկթաշ), 1877 թուականին
(անոր ծննդեան վերաբերեալ գոյութիւն ունի նաեւ
1880 թուականը): Նախնական կրթութիւնը
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 22 Արուեստը Յանուն Խաղաղութեան. Սեւ Ու Սպիտակ Լուսանկարչութեան Գրաւչութիւնը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Յունուար 22-ին «Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամի ու PhotoPodium.com կայքի ղեկավարութեան
կողմէ Երեւանի Թէքէեան կեդրոնի ցուցասրահը
կազմակերպուած էր «B&W» միջազգային լուսանըկարչական ցուցահանդէսի բացման արարողութիւնը: Ցուցահանդէսին իրենց սեւ ու սպիտակ
աշխատանքներով կը մասնակցէին աշխարհի 7
երկիրներէ 24 հեղինակներ: Ընդհանուր առմամբ
ներկայացուած էր 119 աշխատանք:

Ներկաներուն խօսքով՝ լուսանկարչութեան այս
ոճը չէ կորսնցուցած իր արդիականութիւնն ու
հետաքրքրութիւնը, որուն ապացոյցն է ցուցահանդէսի ներկաներուն մեծ թիւը:

«Թէքէեան կեդրոն»-ի ցուցասրահը մարդաշատ
էր: Սեւ ու սպիտակ նկարներու հանդէպ հետաքըրքրութիւնը մարդոց մօտ մեծ էր, նեկայացուած
աշխատանքներն ալ՝ յիշարժան ու գրաւող: «Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամի տնօրէն Արմէն Ծուլիկեան իր բացման խօսքին մէջ նախ ողջունեց ներկաները 2019 թուականի առաջին ցուցահանդէսի
բացումին կապակցութեամբ, ապա շնորհակալութիւն յայտնեց կազմակերպիչներուն:

«Իւրաքանչիւր անգամ նոր խօսք կը տեսնենք,
սա թիւով 14-րդն է, բայց ոչ մէկ նկար կը կրկնուի:
Եթէ նոյնիսկ հեղինակները կը կրկնուին, միեւնոյնն
է, նոր խօսքը կայ: Ցուցահանդէսը «Սեւ ու
սպիտակ» կը կոչուի: Կը կարծեմ, թէ մեկնաբանելու
կարիք չկայ: Ժանրային սահմանափակում չըլլալը
այս պարագային շատ մեծ առաւելութիւն է, երբ
այստեղ կը տեսնենք տարբեր ժանրերու աշխատանքներ՝ դիմանկարներ, բնանկարներ եւ այլն»,իր խօսքին մէջ նշեց Ծուլիկեան:

Ցուցահանդէսի համակարգող Արմէն Ենգոյեան, որ ամենայն պատասխանատուութեամբ արդէն 14-րդ ցուցահանդէսը կը կազմակերպէ, իր
խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն, հիւրերուն, Թէքէեան մշակութային կեդրոնին: «Մէկ-մէկ կ'ըսեն, թէ ինչո՞ւ այսքան ցուցահանդէս կ'ընէք, մարդոց թիւը քիչ է, բայց կ'ընենք,
որպէսզի ցոյց տանք, որ լուսանկարներն ալ
արուեստ են: Կաթիլ-կաթիլ զարնելով նոյն կէտին՝
ժողովուրդին կ'ուզենք ցոյց տալ, որ այս ալ
արուեստ է: Պարզապէս նկարել, յետոյ հեռախօսին
վրայ դնել ու վերջ: Սա չէ խնդիրը»,- ընդգծեց
ցուցահանդէսի համակարգող:

Սեւ ու սպիտակ լուսանկարչութիւնը երբեմն
շատ աւելի ճշգրիտ ի ցոյց կը դնէ այս կամ այն
աշխատանքը, ստեղծագործութեան գաղափարը,
մտայղացումը՝ հանդիսատեսին ուշադրութիւնը
չշեղելով զանազան գոյներով:

«Սեւ ու սպիտակ» ցուցահանդէսը կեանքի
կոչուած է Ռուսիոյ Գեղարուեստի ակադեմիայի,
Ռուսիոյ Գեղարուեստի ակադեմիայի մերձվոլկեան
մասնաճիւղի, Ռուսիոյ նկարիչներու ստեղծագործական միութեան ցուցահանդէսային եւ կրթական
ծրագիրներու, «Մոսկովեան հանրագիտարաններ»
հիմնադրամի աջակցութեամբ:

Ցուցահանդէսին ներկայացուած լուսանկարներուն
թիւը 119ն է, որոնց 24 հեղինակները 7 տարբեր երկիրներէ են:
Ցուցահանդէս բաց կը մնայ
«Թէքէեան Կեդրոն»ի երկրորդ
յարկի ցուցադրասրահին մէջ:
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Պատմամշակութային Արձագանգ
Քաշաթաղի Շրջանին Մէջ 14-18-րդ Դարերու Ամրոց
Յայտնաբերուած է. Հնագէտ
«Google Earth» ծրագիրի տիեզերական լուսանըկարները զննելու իբրեւ արդիւնք՝ Քաշաթաղի
շրջանի Քարօտան գիւղի հարաւային մասը՝ Որոտան ու Հակարի գետերու միախառնման կէտին
վրայ, վերջերս յայտնաբերուած է 14-18-րդ դարերու
ամրոց:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, ըսած է
հնագէտ Գագիկ Սարգսեան՝ նշելով, որ ամրոցը
կը զբաղցնէ երկու գետերու մակարդակէն մօտ 20
մ բարձրութեամբ հիւսիս-հարաւ երկարող բլուրի
էլիպսաձեւ, ձեռակերտ հարթեցուած գագաթնամասը:

«Կառոյցը պաշտպանուած է շրջապարիսպով,
որուն ներփակ տարածքին առաւելագոյն երկարութիւնը 107 մ է, լայնութիւնը՝ 36 մ, որ կը կազմէ
3680 քառ/մ: Պարսպապատերուն ընդհանուր
երկարութիւնը 278 մ է: Պարիսպները կառուցուած
են միջին չափերու ճեղքած մոխրագոյն աւազաքարէ եւ գետաբերաններէն բերուած գլաքարերէ
կապակցուած ամուր կրաշաղախով: Այսօր գետնի
մակերեսին կ՝երեւի միայն 1.5-2.2 մ լայնութեամբ
պարսպապատի հիմնամասերու ուրուագիծը: Կը
նկատուի նաեւ, որ շրջապարիսպը ամրացուած է
ոչ համաչափ դասաւորուած փոքր, ուղղանկիւն
որմնահեծերով: Ամրոցի ներսի տարածքը մեծ
մասամբ հարթ է ու դատարկ: Կառուցապատման
հետքեր կը նկատուին միայն հարաւային կողմը՝
ան ալ հատուածաբար ուրուագծուող հիմնապատերու տեսքով»,- աւելցուցած է հնագէտը:
Ըստ Գ. Սարգսեանի՝ ուշագրաւ է ամրոցի

գլխաւոր մուտքին կառուցուածքը: Մուտքի արեւելեան աշտարակը չափերով արտաքինէն հնգանիստ
զանգուած է, որուն պահպանուած ստորին մասը
միաձոյլ է: Ամենայն հաւանականութեամբ անոր
վերեւի հատուածը ունեցած է սնամէջ ծաւալ: Ճիշդ
նմանատիպ աշտարակ մըն ալ կանգնեցուած է
ամրոցի հարաւ-արեւմտեան անկիւնը:
«Երկու աշտարակներէն բացի՝ երեւացող հիմնապատէրէն պահպանուած են նաեւ ցոկոլային
մասի 1.5-2 մ բարձրութեամբ զանգուածները:
Վերջիններս գլխիվայր ինկած են իրենց իսկ
հիմքերուն դիմաց: Ինկած զանգուածներուն դիրքը
ակնյայտօրէն կը վկայէ, որ այս երկու աշտարակները ժամանակին պայթեցուած են: Ամրոցին
կրաշաղախով կառուցուած պարիսպներուն աւերւածութեան աստիճանը թոյլ կու տայ մտածելու, որ
անոր կործանման մէջ առկայ է նաեւ մարդկային
գործօնը: Բլուրի լանջերուն կառուցապատման
ցայտուն հետքեր չեն պահպանուած: Ամրոցին
արեւելքը, յատկապէս, պարսպագիծին տակ փորւած պաշտպանական խրամատը, ըստ ամենայնի,
Արցախեան ազատագրական պատերազմի հետեւանք է»,- մանրամասնած է հնագէտը եւ աւելցուցած, որ յուշարձանին տարածքը հարուստ է վերգետնեայ
խեցեղէնով:
Ճարտարապետական
մանրամասներու եւ վերգետնեայ խեցեղէնի վերլուծութեան հիման վրայ յուշարձանը կը թուագրուի
14-18-րդ դարեր:

Մշակութային
Արձագանգ
Պարոյր Սեւակի 95-ամեայ Յոբելեանը
Պիտի Նշանաւորուի Պոէզիայի
Երեկոյով

Հայ մեծանուն գրող Պարոյր Սեւակ, որուն
ստեղծագործութիւնները մեծ ժողովրդականութիւն
կը վայելեն մինչ օրս, Յունուար 24-ին դառցաւ 95
տարեկան:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ գրողի յոբելեանին առիթով, Յունուար 25-ին, Աւ. Իսահակեանի անուան
Կեդրոնական գրադարանին մէջ պիտի իրականացուի «Պոէզիայի օր» խորագիրով երեկոյ:
Սեւակի գործերը պիտի ներկայացնեն դերասանուհիներ Գայիանէ Սամուէլեան եւ Այտա Ասատուրեան:

Տեղի Կ’ունենայ Տիգրան Մանսուրեանի
Յոբելենական Համերգը

Հայրենի Ընկերատնտեսական Զարգացում
Աջափնեակի Մէջ Մեթրոյի 2 Նոր Կայարան Պիտի
Ստեղծուի. Մեսչեան

Երեւան քաղաքի Աջափնեակ վարչական շրջանին մէջ կը նախատեսուի մեթրոփոլիթենի նոր
կայարաններ ստեղծել: Ըստ Armenpress.am-ի՝
լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին, Յունուար
24-ին, այս մասին ըսած է Երեւանի գլխաւոր
ճարտարապետ Արթուր Մեսչեան:
«Մենք կը նախատեսենք նոր կայարաններ
կառուցել, արդէն ծրագիրը կայ: Աջափնեակի մէջ
կը նախատեսուի ունենալ 2 կայարան»,- նշած է
Մեսչեան եւ աւելցուցած, որ դեռ պիտի սահմանափակուին ամենառազմավարական գիծով՝ Աջափնեակը կապելով մայրաքաղաքի կեդրոնին հետ:
Ան ընդգծած է, որ յետագային հաւանաբար
Դաւիթաշէն վարչական շրջանին մէջ նոյնպէս կառուցուի, սակայն ատիկա աւելի ուշ, քանի որ մեծ
գումարներ կը պահանջուին այդ ամէնուն համար:
Նշենք, որ Կարեն Դէմիրճեանի անուան Երեւանի մեթրոփոլիթէնը մայրաքաղաքի մեթրոյի ցանցն

է, որուն կառուցումը սկսած է 1972-ին, գործարկըւած է 1981-ին եւ ընդլայնուած մինչեւ 1996, երբ
շահագործման յանձնուած է Շէնգաւիթ-Չարբախ
հատուածը: Երեւանի մեթրոյի ուղիներուն ընդհանուր երկարութիւնը 12,1 քմ է, կը գործէ 10 կայարան։

Յունուար 30-ին Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգարանին մէջ տեղի պիտի ունենայ ՀՀ ժողովրդական արուեստագէտ, սիրուած երաժշտահան Տիգրան Մանսուրեանին նուիրուած յոբելենական
համերգ:
Երեկոյի ընթացքին պիտի հնչեն մաեստրոյի
կամերային ստեղծագործութիւնները: Արամ Խաչատրեանի տուն-թանգարանի դիմատետրի էջէն
կը տեղեկանանք, որ ելոյթ պիտի ունենան Խաչատըրեան եռեակը (դաշնակահարուհի Արմինէ
Գրիգորեան, ջութակահար Կարէն Շահգալդեան,
թաւջութակահար Կարէն Քոչարեան), մեցցօ սոփրանօ Աննա Մայիլեան, ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը եւ Արթուր Եղիազարեան (սոփրանօ սաքսոֆոն):
Մուտքն ազատ է:
Նշենք, որ յունուար 27-ին պիտի լրանայ
մաեստրօ Մանսուրեանի 80-ամեակը:
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Մառի Պէյլէրեան Եւ Իր Գործը
¾ç 03
ստացած է Բերայի Եսայեան վարժարանին մէջ,
ապա Բերայի արուեստագիտական ուսումնարանը
աւարտած է եւ արդէն իբրեւ ուսանողուհի, սկսած
է աշխատակցիլ Պոլսոյ մամուլին՝ Քալիպսօ ծածկանունով: Անոր անունը երեւցած է մանաւանդ
«Արեւելք» օրաթերթին մէջ: Արեւելահայ մամուլն
ալ կ՚արտատպէր Պէյլէրանին համարձակ յօդուածները, որոնք օրուան հրատապ հարցերը կը քննարկէին՝ հայ աղջիկներու, կիներու կեանքին մասին:
Իբրեւ կուսակցական, Պէյլէրեան եղած է նաեւ
«Հնչակ»ի Պոլսոյ թղթակիցը: Կուսակցութեան
միացած էր 1890 թուականի Գումգաբուի ցոյցէն
առաջ եւ իր առաջին թղթակցութիւնը եղած էր այդ
ցոյցին մասին:
Պոլսոյ մէջ նաեւ ուսուցչութիւն ըրած է: Պէյլէրեան, ընդյատակեայ շարժումներու մասնա-կից էր
եւ իր սանուհիները կը վարակէր յեղափո-խական
գաղափարներով: Ծանօթ են անոր մասնակցութեամբ կարգ մը պատմական դէպքեր: Հետապընդուած ըլլալով՝ իր տունէն հեռացած էր եւ տեղէ
տեղ փախստական ապրելով, 1896 թուականի
աշնան, ապաստանած էր Եգիպտոս: Հոս նոյնպէս
Մառի Պէյլէրեան ուսուցչութիւն կ՚ընէր. հրապարակի վրայ էր իբրեւ հրապարակագիր՝ իր կարծիքը
ունեցող համարձակ մէկը, որուն գրութիւնները
եգիպտահայ մամուլին մէջ լոյս կը տեսնէին:
Շրջան մը ան նաեւ Կիպրոս ուսուցչութիւն ըրած է:
Մառի Պէյլէրեան ամուսնացած էր հնչակեան
գործիչ Աւօ Նագըշճեանի հետ: Անոր կեանքին մէջ
այսպիսի դրուագ մըն ալ կայ. ամուսինը իր թելադրութեամբ կը մեկնի Էջմիածին՝ կանանց վերաբերող թերթը հիմնելու համար Խրիմեան Հայրիկին
աջակցութիւնը խնդրելու: Խրիմեան Հայրիկ կ՚ոգեւորուի ներկայացուած միտքով, ան տպագրական նորաձոյլ տառեր կը նուիրաբերէ, նաեւ իր
անտիպ քերթուածները կու տայ՝ թելադրելով
հրատարակել եւ հրատարակութենէն գոյանալիք
հասոյթը վերցնել թերթին թիւերուն համար: Այդ
հատորը լոյս կը տեսնէ 1901 թուականին, Գահիրէի
մէջ, իր՝ Պէյլէրեանին յառաջաբանով եւ «Վերջալոյսի ձայներ» խորագրով: Օսմանեան Սահմանադրութեան հռչակումէն տարի մը ետք՝ 1909 թուականին, Պէյլէրեան, գաւառներու մէջ գործելու մեծ
փափաքով, Եգիպտոսէն կ՚ուղղուի նախ Պոլիս,
ապա Իզմիր, ուր մանկավարժական չորս տարւան գործունէութիւն կ՚ունենայ: 1914 թուականին,
Իզմիրի մէջ, «Մամուրեան» տպարանէն լոյս կը
տեսնէ «Դէպի վեր» խորագրով անոր գիրքը:
Պէյլէրեան կը բռնուի հայ մտաւորականութեան
հետապնդումի ալիքին մէջ 1915 թուականին եւ
անհետ կը կորսուի:
Մահէն մէկ տարի առաջ լոյս տեսած իր գիրքին
մէջ ամփոփուած են Մառի Պէյլէրեանի լաւագոյն
գործերը, որոնք իր մահէն հարիւր եւ աւելի տարիներ յետոյ տակաւին արդիական են եւ կ՚ընթերցուին մեծ յուզումով:
Ստորեւ ներկայացուող գրութիւնը «Դէպի վեր»
թուայնացուած հատորէն է (հեղինակին որդեգրած
ուղղագրութիւնը պահպանուած է):
Կինը Եւ Հանրային Կարծիքը
Ամէն դարերու եւ ամէն ժամանակներու մէջ
մի՛շտ ազատ, մի՛շտ ընդարձակ ասպարէզ ունեցեր
են այր մարդիկ. ասպարէզ՝ խօսելու, խորհելու,
գրելու եւ գործելու. մինչդեռ կանանց համար -մասնաւորապէս հայ կանանց համար ըսել կ՚ուզեմստեղծուեր է շատ սահմանափակ վիճակ մը. շատ
կաշկանդուած կեանք մը։

Հայ կինը ազատ չէ գրելու անխտիր ամէն
նիւթերու վրայ. «ի՞նչ պիտի ըսեն»ի մտածումը շատ
անգամներ կը խեղդէ իր մտքին ու սրտին խորերէն
թռչող ամենէն վեհ ձայնը, կը ջլատէ իր հոգւոյն
ամենէն բարձր ձգտումները, եւ հետեւաբար կը
կաշկանդէ իր գրիչն ալ…։ Եթէ գրէ իսկ, որոշ
նիւթերու վրայ կը գրէ, զորս գրեթէ կը նշանակէ
իրեն համար հանրային կարծիքը, եւ այդ պատճառաւ, բռնադատուած, սեղմուած բան մը, որոշ
չափէն դուրս չելնելու ջանք մը կամ աւելի ճիշդը
վախ մը կայ առ հասարակ իր բոլոր գրուածքներուն
մէջ։ Ազատ չէ կարծիք յայտնելու համարձակ եւ
անկեղծ այն ամէն հարցերու մասին՝ որոնց խառնըւիլը անպատշաճ նկատեր է իրեն համար հանրային կարծիքը…։ Շատ անգամներ, ընկերութեան
մէջ՝ երբ խօսակցութիւնը կը դառնայ ընկերային եւ
հանրային խնդիրներու առանցքին վրայ եւ կը
ծեծուին այնպիսի հարցեր՝ որոնք կենսական կը
նկատուին, զգուշաւոր ու երկչոտ կը տեսնես զինքը
միշտ. սակայն նա կ՚զգայ. համակ զգացում է ինքը
արդէն. Սէր եւ Գութ է միանգամայն. անոր սիրտը
միշտ վառուող կրակ մըն է, ուր կը տաքնան, ու կը
բռնկին ամենէն նուիրական եւ սուրբ զգացումները.
սակայն ատոնք իրենց մէջ կ՚այրուին, մոխիր կը
դառնան, որովհետեւ հայ կինը ազատ չէ, ազատ
հոսանք մը տալով իր զգացումներուն, վառել ու
մաքրել նաեւ սիրտերն ամէն անոնց՝ որոնք իրեն
շուրջը կը գտնուին. այդ բանը կ՚արգիլէ իրեն
հանրային կարծիքը…։
Եւ ոչ միայն հայ ազգին՝ ամէն ազգերու մէջ ալ
առ հասարակ կինը միեւնոյն տխուր ու կաշկանդըւած կեանքը ունի հազիւ ուրեմն իբրեւ բացառութիւն կրնանք յիշել մէկ քանի ցանցառ ազգեր՝
ուր կինը քիչ թէ շատ կ՚ապրի իբրեւ ազատ խղճի,
ազատ համոզման, եւ ազատ գաղափարի տէր էակ։
Շատ անգամ խորհեր եմ ինքնին թէ՝ երբ մեր
երկիրը դուրս եկեր է վերջապէս անծանօթ խաւարներէ, թօթափեր է իր դարաւոր քունը, եւ ծներ՝
մարդկութիւնը, ո՞վ արդեօք առաջին անգամ յղացեր է գծել կնոջ համար կեանքի այսքան նեղ
սահման մը. նա ինչո՞վ է պակաս «հզօր» կոչուած
սեռէն…։ Առարկուի գուցէ թէ նա պակաս է խելքով,
խորհելու եւ գործելու կարողութիւններով, թէ զուրկ
է այն որոշ տրամադրութիւններէն՝ որոնք բացարձակ ազատութեան իրաւունքը կուտան այր մարդուն. եւ սակայն ո՞ւր է ապացոյցը…։
Միթէ օր մը ուզեցի՞ն քննել կնոջ մտային ու
բարոյական ընդունակութիւնները…։
Շատ հեղինակներ կնոջ հոգեբանութիւնը ըրին,
բայց խնդիր է թէ յաջողեցա՞ն արդեօք, դարձան ու
դարձան անոր հոգւոյն ու սրտին շուրջը, իսկ մինչեւ խորերը կամ չկրցին, կամ աւելորդ համարեցին
թափանցել…։ Ե՞րբ արդօք տրուեցաւ կնոջ այն
պայմանները կամ այն տեղը՝ ուր նա մերկապարանոց ցոյց պիտի տար իր բոլոր կարողութիւնները,
եւ տրամադրութիւնները, ըլլա՛յ հանրային, ըլլա՛յ
ընկերային, ըլլա՛յ նոյնիսկ հասարակական խնդիրներու մէջ։
Կնոջ ըսին. «Դուն պիտի ծնիս, ամուսնանաս,
քու կարգիդ ծնունդ պիտի տաս զաւակներու, ու
մեռնիս, խոտի պէս, բոյսի պէս, աննշան եւ անշշուկ
անցնելով աշխարհի վրայէն։ Ուրիշ կոչում չունիս
դուն. ընտանեկան յարկի մէջ է քեզի համար բացւած ասպարէզը, հոն ալ սակայն ազատ չես ուզածիդ պէս գործելու. հրամաններ պիտի ընդունիս եւ
անոնց համեմատ շարժիս. դուն իրաւունք չունիս
քեզի աւելի լաւ ու նպաստաւոր երեւցած կերպովը
գործելու, որովհետեւ քու մազերդ երկայն՝ բայց
խելքդ կարճ է»։

Ահա այսպէս որոշեցին, դատեցին ու վճռեցին։
Տեսակ մը մեքենայ, տեսակ մը գործիք, տեսակ մը
խաղալիք դարձուցին կինը, առանց նկատողութեան առնելու թէ նա եւս կը ձգտի դէպի աւելի՜ լայն
ու բարձր գործունէութիւն մը, իր խորհելու, զգալու,
սիրելու, տառապելու, յուսալու բոլոր տրամադրութիւններովը, պիտի ըսեմ նաեւ բոլոր իրաւունքներովը…։
Անուրանալի է թէ՝ կինը ունի իր նկարագրին
մէջ զոհուելու բնական ընդունակութիւն մը ո՛ր եւ է
նպատակի համար, միայն թէ այդ նպատակը կապ
ունենայ աւելի՛ իր սրտին հետ։ Նա պատրաստ է
զոհուելու ի՛ր ծնողքին, ի՛ր ամուսնոյն, ի՛ր զաւակներուն համար եւ վերջապէս այդ խիստ մօտիկ
շրջանէն դուրս ալ -վկայ մեր յեղափոխական կեանքի պատմութիւնը- դէպի Հայրենիքի ազատութեան
Ս. Գործը, նա ցոյց տուաւ անհուն անձնուիրութիւն,
վսեմ քաջասրտութիւն եւ հերոսական զոհողութիւններ… այսու հանդերձ եթէ ինքը զուրկ է ամուր
նկարագրէ եւ առողջ կամքէ, եթէ երբեմն թուլութիւններ կ՚երեւան իր վրայ, ատոր մէջ ինքը, իր
խառնուածքը կամ իր բնութիւնը չէ՛ յանցաւորը…։
Ստեղծելով կնոջ համար գերութեան ստորնացընող կեանքը, կոյր հպատակութեան եւ բռնի
հնազանդութեան փճացնող վիճակը, եւ նկատելով
զանիկայ իբրեւ շնչաւոր առարկայ մը սոսկ մարդոց
հաճոյքին ու պէտքերուն համար ստեղծուած,
անոր հոգւոյն մէջ մեռցուցին ինքնաճանաչութեան,
իր անձի գիտակցութեան եւ արժանապատուութեան
վսեմ զգացումները. եւ կինը մի՛շտ ենթակայ դարաւոր ճնշումներու, սկսաւ ինքն ալ կամաց կամաց
հաւատալ թէ՝ բնութիւնը կամ արարչութիւնը զինքը
ստրուկ է ստեղծեր, թէ՝ ինքը դատապարտուած է
յաւիտեան ստրուկ ապրելու։
Հին անծանօթ ժամանակներէ ի վեր, ուրիշներու
կամքին ու քմահաճոյքներուն տեղի տալու վարժըւած՝ իր հոգւոյն մէջ չէ կրցեր բուն դնել կամքի այն
սքանչելի ուժը, որ վսեմ նկարագրի մը խորը (fond)
կը կազմէ եւ որոյ դէմ ամենէն անյաղթելի կարծուած
արգելքները, եւ ամենէն ամուր ենթադրուած ուժերը ապակիի պէս կը փշրուին, այդ է ահա՛ իսկական
պատճառը որ նա յողդողդ, վարանոտ, փոփոխամիտ կ՚ըլլայ շատ անգամ զանազան խնդիրներու մէջ։
Ուրիշներու կարծիքները ու գաղափարները
ընդունելու եւ իւրացնելու սովորած՝ ինքը անկախ
միտք, ազատ մտածումներ, եւ ինքնուրոյն գաղափարներ չէ ունեցեր մինչ ցարդ եւ այսպէս հանրային կարծիքը կաշկանդելով կինը իր մտածումներուն
եւ զգացումներուն մէջ՝ անոր բարոյական կեանքի
մակարդակը զգալի կերպով ցածցուց։
Նա սորվեցաւ կեղծել եւ սքանչելապէս յաջողեցաւ։
Եթէ կը սիրէր՝ այդ սէրը թաղեց իր հոգւոյն ու
սրտին ամենէն խորունկ ծալքերուն տակ իբրեւ
արատ մը բարոյականի դէմ, իբրեւ դաւաճանութիւն
մը պատւոյ սկզբունքներուն դէմ, իբրեւ ընդունուած
սրբապղծութիւն մը, ոճիր մը վերջապէս…։
«Ի՞նչ պիտի ըսեն»ի մտածումը կնոջ ամենէն
մեծ սարսափն ու արհաւիրքը եղած է միշտ. նա կը
սոսկայ հանրային կարծիքէն, ինչպէս մարդ կը
սոսկայ կախաղանէն։
Երբեմն կը տեսնես աչքերը կը փայլին, սիրտը
կը բաբախէ, բերանը կէս մը կը բացուի խօսելու,
ազատ ասպարէզ տալու իր ներքին հոգեկան
աշխարհին մէջ յուզուող ու եռացող զգացումներու
բուռն հոսանքին, եւ սակայն ինքզինքը կը զսպէ.
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Մառի Պէյլէրեան Եւ Իր Գործը
¾ç 06
հո՛ն է հանրութիւնը, որ լարուած ուշադրութեամբ
մէկիկ մէկիկ կը կշռէ, կը վերլուծէ իր իւրաքանչիւր
խօսքը, աչքերը չորս բացած կը քննէ իր ամէն մէկ
արարքը, ամէն մէկ շարժումը, դէմքին խաղերն
իսկ կը զննէ, կ՚ուզէ թափանցել անոր մտածումներուն մինչեւ խորերը, եւ շատ անգամ ինչ որ
չտեսներ՝ կը կարծէ գուշակել եւ այդ՝ առանց կարմըրելու իբրեւ ճշմարտութիւն հրապարակ կը
հանէ։
Անպատկառ հետաքրքրութեամբ կ՚ուզէ կամ
աւելի ճիշդը կը տենչայ անոր հոգւոյն ու սրտին
ամենէն գաղտուկ խորշերն ալ քրքրել ու զննել, եւ
վա՜յ այն կնոջ որ անխոհեմ քայլ մը առնելով
կասկածանքի տեղի կուտայ. նա դատապարտուած
է արդէն անողոք ու սարսափելի վճռով։
Հանրութեան կարծիքը Տամոկլէսի սուրն է, որ
սպառնալից կախուած է միշտ իր գլխուն վերեւ։
Սակայն պիտի ծագի ցանկալի օրը՝ յորում կինը
վերջապէս առողջ եւ հիմնական դաստիարակութեամբ լուսաւորուած ու զօրացած, պիտի կոտրտէ
այն անտանելի շղթաները՝ որով նախապաշարեալ

հանրութիւն մը կը կաշկանդէ իր ամէն Նուիրական
ու Սուրբ իրաւունքները. այն ատեն ցոյց պիտի տայ
իր մտքի, սրտի, հոգւոյ բոլոր թագուն գանձերը…։
Ֆլամմարիոն կ՚ըսէ թէ մեր երկրին դրացի
«Մարս» մոլորակին մէջ ապրող մարդկութիւնը,
ամէն բանի մէջ նախապատուութիւնը տուած է
կնոջ. թէ հոն՝ կինը շատ աւելի գերազանց կը
նկատուի այր մարդէն ամէն տեսակէտներով։ Ի
հարկէ չգիտենք թէ ո՛ր աստիճան ստոյգ է այդ
ենթադրութիւնը, միայն թէ մեզ համար ուրախալի
է որ Ֆլամմարիոնի պէս մարդ մը արդէն համոզում
գոյացուցեր է կնոջ կոչման բարձրութեանը վրայ,
ճանչցեր ու գնահատեր է անոր արժանիքները, եւ
«Մարս»ի երեւակայական մարդկութեան մէջ
տուեր է անոր այն տեղը՝ զոր չ՚ունի հոս՝ երկրի
վրայ…։
Սակայն «Մարս»ը մեր երկրէն շատ աւելի ծեր,
փորձառու, զարգացած ու նրբացած կ՚ենթադրուի.
ո՞վ գիտէ, երբ մեր երկիրն ալ հասնի անոր
տարիքին, ի՞նչ ճակատագիր կը վիճակուի մեզ
կանանցս համար. բայց այդ ապագան որքան
յանկուցիչ այնքան ալ հեռաւոր է դժբաղդաբար.
ատիկայ՝ մեզի յաջորդող բաղդաւոր սերունդներուն

վերապահուած է։ Մենք ջանա՛նք ցորչափ
կ՚ապրինք, մեր ներկայ այս անտանելի դրութիւնը
բարւոքելու, որը շատ դժուար ալ չէ։
Լսե՛նք միայն մեր խղճի ձայնին, նոյն իսկ եթէ
աշխարհ մը բամբասանք ու մեղադրանք թափեն
մեր վրայ. արհամարհե՛նք չարամիտ պարսաւանքները՝ որ մեր ականջները կը վիրաւորեն. խեղճը
մի՛շտ Ճշմարիտը, Գեղեցիկը, Բարին կը թելադրէ
մարդուս։
Բարոյականի որոշ ու ճշմարիտ օրէնքները,
սկզբունքները ծանօթ են մեզի. ատոնք նուիրական
են ու սուրբ պէտք է մնան յաւէ՜տ մեզի համար։
Բարձրացնե՛նք մեր սեռը այն ստոր վիճակէն՝
որոյ ենթարկուած է դարերէ ի վեր, հզօր զարկ մը
տալով մասնաւորապէս մեր սեռի դաստիարակութեան, որ դժբաղդաբար շա՜տ թերի է, եւ աւելի
երեւութական քան իրական բնութիւն մը ունի։
Ճանչնա՛նք մեր արժանապատուութիւնը, քա՛ջ
ըմբռնենք մեր բարձր կոչման գիտակցութիւնը,
գործե՛նք առողջ եւ ամուր համոզումներէ առաջնորդըւած միայն. եւ մոռնա՛նք հանրութեան կարծիքը։
ՄԱՌԻ ՊԷՅԼԷՐԵԱՆ
«Ժամանակ»/ Պոլիս
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Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի Մէջ Հանդիպումներ Ունեցած Է Զուիցերիոյ, Ռուանտայի, Ուքրանիոյ Նախագահներուն Հետ
Նիկոլ Փաշինեան Ռուանտայի նախագահ Փոլ
Քակամէի հետ քննարկած է տնտեսական կապերու
զարգացման վերաբերող հարցեր, մասնաւորապէս
ներդրումային ծրագիրներու իրականացման ուղղութեամբ: Զրուցակիցները հեռանկարային համարած
են տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու
ոլորտին մէջ գործակցութիւնը:
Փոլ Քակամէն նշած է, որ տեղեակ է «Թումօ»
կեդրոնի յաջող գործունէութեան, եւ իրենք շահագրգռուած են այդ ուղղութեամբ գործակցութեան

զարգացումով:
Իր հերթին, վարչապետ Փաշինեան տեղեկացուցած է, որ ընթացիկ տարուան Հոկտեմբերին
Հայաստանի մէջ տեղի պիտի ունենայ Տեղեկատւական արհեստագիտութիւններու համաշխարհային
քոնկրեսը եւ Ռուանտայի ՏՏ ոլորտի ընկերութիւնները
հրաւիրած է մասնակցելու այդ կարեւորագոյն
միջոցառումին:
Զրուցակիցները անդրադարձած են նաեւ Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակերպութեան ծիրէն

ներս գործակցութեան: Փոլ Քակամէն բարձր գնահատած է Երեւանի մէջ տեղի ունեցած գագաթնաժողովը եւ նշած, որ անիկա նոր էջ բացած է
կազմակերպութեան անդամ երկիրներու յարաբերութիւններուն մէջ:
Վարչապետ Փաշինեան համաժողովի ծիրէն
ներս կարճատեւ հանդիպումներ ունեցած է նաեւ
Ուքրանիոյ նախագահ Փիոթր Փորոշենքոյի եւ
ՆԱԹՕ-ի գլխաւոր քարտուղար Եէնս Սթոլթենպերկի
հետ:
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Եւրախորհրդարանը Յորդորած Է Լոնտոնին Յստակացնել Brexit-ի Վերաբերեալ Իր Դիրքորոշումը
Եւրախորհրդարանը (ԵԽ) Մեծն Բրիտանիոյ
իշխանութեան կոչ ըրած է յառաջիկայ օրերուն
յստակացնել իր դիրքորոշումը Եւրամիութեան
կազմէն Թագաւորութեան դուրս գալուն վերաբերեալ, որուն շուրջ բանակցութիւնները փակուղի մտած
են այն կապակցութեամբ, որ երկրի խորհրդարանը
կը մերժէ վաւերացնել Brexit-ի համաձայնագիրը:
Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,

ըսուած է Brexit-ի խնդրով ԵԽ-ի համակարգող խումբի յայտարարութեան մէջ, որ Յունուար 24-ին
տարածուած է Պրիւքսելի մէջ:
«Brexit-ի խնդրով Եւրախորհրդարանի համակարգող խումբը Յունուար 24-ին քննարկած է բանակցութիւններու վիճակը Մեծն Բրիտանիոյ խոր-

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
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ԿԱՄՕ ՆԻԿԱՐԵԱՆ
(1950-2011)
«Նէոլիթ»

Նկարիչին այս աշխատանքը ցուցադրուած
է 2007 թուականին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան
պալատին մէջ բացուած, հայ ժամանակակից
արուեստին նուիրուած՝ «Muse d’art moderne
d’Armenie» խորագրով ցուցահանդէսին:
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Եւրախորհրդարանը Յորդորած Է Լոնտոնին Յստակացնել
Brexit-ի Վերաբերեալ Իր Դիրքորոշումը

հըրդարանին մէջ անցած շաբաթ կայացած կարեւոր քուէարկութեան եւ Յունուար
21-ին վարչապետ Թերեզա Մեյի կատարած յայտարարութեան լոյսով,- ըսուած
է յայտարարութեան մէջ:- Համակարգող խումբը Մեծն Բրիտանիոյ կոչ ըրած է
յառաջիկայ օրերուն յստակացնելու իր դիրքորոշումը»:
ԵԽ-ի խումբը այն կարծիքին է, որ Մեծն Բրիտանիոյ կառավարութիւնը
խորհրդարանին մէջ համաձայնագիրի մերժումէն ետք պէտք է միասին աշխատի
բոլոր քաղաքական կուսակցութիւններուն հետ, որպէսզի «յաղթահարէ այդ
փակուղին»: «Ան կ'ակնկալէ, որ բրիտանական կողմը որքան կարելի է շուտ կը
վերադառնայ հետագայ գործողութիւններու վերաբերեալ դրական եւ կենսունակ
առաջար-կով»,- կը նշէ ԵԽ-ը:
Խումբը վերստին ընդգծած է, որ Brexit-ի վերաբերեալ ներկայիս համաձայնագիրը «արդարացի է եւ պէտք չկայ զայն վերանայելու», հաղորդած է
«ԹԱՍՍ»-ը:

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՂՕԹՔԻ
ՇԱԲԹՈՒԱՆ ՓԱԿՈՒՄ
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ
Նախագահութեամբ՝
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Մասնակցութեամբ՝
Քրիստոնեայ համայնքներու պետերու

Հովանաւորութեամբ

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին

«Աղօթքի Շաբաթ Քրիստոնէական Միութեան» խորագիրով
համաշխարհային տարեկան աղօթքի շաբաթը իր աւարտին
պիտի հասնի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ,
որ տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, 27 Յունուար 2019-ին,
երեկոյեան ժամը 6:00-ին։
Կոչ կ'ուղղենք մեր ժողովուրդի զաւակներուն իրենց ներկայութեամբ
մասնակից
դառնալու
եկեղեցիներու
միութեան նուիրուած արարողութեան:

Կազմակերպութեամբ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական Վարչութեան

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ
«ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ »
Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝ ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ. ԶԱՒԷՆ ՄՍԸՐԼԵԱՆ

Խօսք Կ'առնեն
ՀԲԸՄ-ի Նախագահ ՊԵՐՃ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ
Հատորին Խմբագիր ՊԱՐՈՅՐ ԱՂՊԱՇԵԱՆ

Հրատարակուած Գիրքի Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Փետրուար 2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ
ՀՐԱՒԷՐ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
ï»õ
³
µ³ñ` 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
Ûû¹
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

Armenian Church – Catholicosate of Cilicia, P.O.Box 70317,
zartonkadl@gmail.com
11-617 Beirut-Lebanon
AnteliasP.O.BOX
– LEBANON
Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724
E-mail: info@armenianorthodoxchurch.org Website:
www.armenianorthodoxchurch.org

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

