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¾ç 02

Ելեկտրականութեան Նոր Նախագիծի Ուսումնասիրութեամբ 
Զբաղող Յանձնաժողովը Ի Մի Եկաւ Ազգային Ազատ Հոսանք-
Լիբանանեան Ուժեր Տարաձայնութենէն Ետք

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Արմէն Սարգսեան Աշխատանքային 
Այցով Մեկնած Է Արցախ

Ելեկտրականութեան նոր նախագիծի ուսումնա-
սիրութեամբ զբաղող նախարարական յանձնա-
ժողովը հանդիպում ունեցաւ նախագիծին շուրջ 
երկու կուսակցութիւններու՝ Ազգային ազատ հո-
սանքի եւ Լիբանանեան ուժերու միջեւ տարա-
ձայնութենէն ետք:

Նշենք, որ անցնող ամիս ուժաբանութեան 
նախարար Նատա Պուսթանի նախարարաց խոր-
հուրդին ներկայացուց ելեկտրականութեան նոր 
նախագիծը: Վերոյիշեալ յանձնաժողովը, գլխաւո-
րութեամբ վարչապետ Սաատ Հարիրիի, կազ-
մըւեցաւ 21 Մարտին եւ որուն մէկ շաբաթ տրուեցաւ՝ 
ծրագիրը ուսումնասիրելու համար:

Այնուամենայնիւ, նախարարաց խորհուրդի եւ 
խորհրդարանի նիստերը յետաձգուեցան, որովհե-
տեւ Մարտ ամսուան աւարտին Հարիրի սրտի 
վիրահատութեան ենթարկուեցաւ Փարիզի մէջ: Ան 
Պէյրութ վերադարձաւ Հինգշաբթի երեկոյեան:         

Լիբանան Թոյլ Պիտի Չտայ, Որ Իսրայէլ 
Ներխուժէ Իր Ծովային Սահմանները. Պըրրի

Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի 
նախագահ Նապիհ Պըրրի մայրաքաղաք Պաղ-
տատի մէջ հանդիպում ունեցաւ Իրաքի Հանրապե-
տութեան վարչապետ Ատըլ Ապտ Ալ-Մահտիի հետ:

Ինչպէս կը տեղեկանանք խորհրդարանի նա-
խագահի տեղեկատուական գրասենեակի հրա-
պարակած հաղորդագրութենէն, հանդիպումին 
Պըրրի մասնաւորաբար անդրադարձաւ Լիբանանի 
ծովային տարածքը ներխուժելու իսրայէլեան մար-
մաջին՝ աւելցնելով, թէ Լիբանան երբեք թոյլ պիտի 
չտայ, որ նման բան պատահի: Այս մասին 
խորհրդարանի նախագահ Նապիհ յայտնած էր 
նաեւ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու արտա-
քին գործոց նախարար Մայք Փոմփէոյին, որ 

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան Ապրիլ 1-ին աշխատանքային 
երկօրեայ այցով մեկնած է Արցախի Հանրապե-
տութիւն:

Այս մասին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխա-
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն: 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան  Ֆէյսպուքով 
յայտնած է, որ Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ 
Ալիեւի հետ իր վերջին հանդիպումէն ետք «պէտք չէ 
յաղթողներ եւ պարտուողներ փնտռել»:

«Կարեւոր է` հանդիպումէն ետք հնչող մեկ-
նաբանութիւններուն մէջ 100 տոկոսով հաւատարիմ 
մնալ ճշմարտութեան եւ բանակցային տրամաբա-
նութեան ոգիին»,- ըսած է Փաշինեան ուղիղ եթե-
րով` անդրադառնալով Պաքուէն հնչող մեկնա-
բանութիւններուն:

Վարչապետին խօսքով` վերջին օրերուն ատըր-
պէյճանական կողմը հանդէս կու գայ յայտարա-
րութիւններով, որոնք դուրս են համատեղ յայտա-
րարութեան շրջանակէն:

Ըստ Փաշինեանի` «Ճիշդ չէ, երբ ատրպէյ-
ճանական կողմը կ՛ըսէ, թէ կարեւոր է այն, որ 
բանակցութիւններու ձեւաչափը մնացած է ան-
փոփոխ»:

«Վիեննայի մէջ քննարկուած է Ղարաբաղի 
մասնակցութեան հարցը եւ մենք լրջօրէն պնդած 
ենք այդ հարցը: Արդեօք այս հարցի վերաբերեալ 
կողմերը եկա՞ծ են համաձայնութեան: Ի հարկէ, ո՛չ: 
Այդ թեմայի շուրջ մենք քննարկումները պէտք է 
շարունակենք»,- յայտնած է վարչապետը:

Ան նշած է, որ 1998 թուականէն բանակցային 
գործընթացին մէջ Ղարաբաղը փաստացի ներ-
գըրաւուած եղած է, որովհետեւ Հայաստանը 

անցնող ամիս պաշտօնական այցով կը գտնուէր 
Լիբանան:

Պըրրիի դիտարկմամբ՝ միասնականութիւնը եւ 
համախմբուած դիմակալումը լաւագոյն միջոցն է 
կասեցնելու Իսրայէլի զաւթողական փորձերը:

«Երբ այս փոքրիկ Լիբանանը համախմբուի, ան 
Իսրայէլի դէմ ոչ թէ մէկ, այլ մի քանի անգամ կրնայ 
յաղթանակ տանիլ»,– ըսաւ ան:

Նախագահ Աունի Խօսքը Թունուզի ժողովին 
Լիբանանի հանրապետութեան նախագահ Զօր. 

Միշէլ Աուն, որ նախորդող օր, ելոյթ մը ունեցաւ 
Թունուզի Արաբական լիկայի ժողովի շրջանակ-
ներուն մէջ, մեծ կարեւորութեամբ շեշտադրեց պա-
տերազմական իրավիճակներուն վերջ տալու 
խնդիրը:

Ան նաեւ նշեց, որ արաբական միջավայրին մէջ 
գոյացած պատերազմները մեծ վէրքեր հանդիսա-
ցած են եւ իրենց հետքը ձգած են  արաբ հա-
սարակութեան վրայ:

Աուն նաեւ կարեւորեց Լիբանան հաստատուած 
սուրիացի փախստականներու խնդիրը, յայտարա-
րելով, որ Լիբանան այլեւս անկարող է կրել 
սուրիացի մեծաթիւ փախստականներուն բեռը:

Աուն յիշեցուց, որ այսօր Սուրիոյ բազմաթիւ 
շրջաններ յայտնուած են ամբողջական խաղաղու-
թեան մէջ, հետեւաբար սուրիացի փախստական-
ները ժամ առաջ պէտք է վերադառնան իրենց երկիրը:

Յիշեցնենք, որ վերջին տուեալներուն համա-
ձայն, Լիբանանի մէջ այսօր կ'ապրին շուրջ 1.5-2 
միլիոն սուրիացի փախստականներ, որոնք իրենց 
անմիջական ժխտական անդրադարձը կ'ունենան 
երկրի տնտեսական, ընկերային եւ այլ ոլորտներու 
վրայ:

Փաշինեան Կը Վստահեցնէ` 
Վիեննայի Մէջ Ալիեւի Հետ 
Քննարկած է Բանակցութիւններուն 
Արցախի Մասնակցութեան Հարցը
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Փաշինեան Կը Վստահեցնէ` 
Վիեննայի Մէջ Ալիեւի Հետ 
Քննարկած է Բանակցութիւններուն 
Արցախի Մասնակցութեան Հարցը

Նիկոլ Փաշինեան Վլատիմիր Փութինին Ներկայացուցած Է Ազրպէյճանի 
Նախագահին Հետ Վիեննայի Մէջ Կայացած Հանդիպումը

Օփերայի եւ Պալէի Ազգ. Ակադեմիական Թատրոնի Աշխատակիցները 
Գոհ են Վարչապետի Հետ Հանդիպումէն
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Ժան Գիզիրեան 

Ժան Գիզիրեան (անգլերէն՝ John Kizirian) (2 
Ապրիլ 1928 - 26 Փետրուար 2006) շուրջ երեք 

տասնամեակ եղած է ԱՄՆ բանակային հետա-
խուզութեան ամենաշատ պարգեւատրուած սպան։ 
Մասնակցած է Երկրորդ համաշխարհային պա-
տերազմին, ինչպէս նաեւ Քորէայի եւ Վիեթնամի 
պատերազմներուն:

Գիզիրեան ծառայութեան անցած է ԱՄՆ 
ռազմածովային նաւատորմին մէջ Երկրորդ աշ-
խարհամարտի աւարտին՝ 17 տարեկան հասա-
կին։ 1949 թուականին տեղափոխուած է ԱՄՆ 
բանակ, ուր ստացած է հրամանատարի կոչում։

¾ç 01

ներկայացուցած են մարդիկ, որոնք եղած են 
Ղարաբաղի ղեկավարները:

«Մենք փաստած ենք, որ ես Ղարաբաղէն չեմ, եւ 
Ղարաբաղը հիմա դուրս մնացած է բանակցային 
գործընթացէն»,- աւելցուցած է Նիկոլ Փաշինեան:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան հեռախօսազրոյց ունեցած է 
Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փու-
թինի հետ:

Ինչպէս յայտնեցին ՀՀ վարչապետի աշխատա-
կազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, ՀՀ վարչապետը ներ-
կայացուցած է օրեր առաջ Վիեննայի մէջ Ազրպէյ-
ճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ կայացած 
հանդիպումը:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Վլատիմիր Փութին քննար-
կած են հայ-ռուսական գործակցութեան օրակար-
գին վերաբերող տարբեր հարցեր: Կողմերը 
կարեւորած են Ապրիլ 4-ին Մոսկուայի մէջ Հայ-
ռուսական միջկառավարական համատեղ յանձնա-
ժողովի կայանալիք հերթական նիստը եւ վերջինիս 
ծիրէն ներս քննարկուելիք հարցերը: Նշուած է, որ 
այսօր առկայ են նախադրեալներ հայ-ռուսական 
երկկողմ առեւտուրի ծաւալները ընդլայնելու հա-

Ալ. Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի 
ազգային ակադեմիական թատրոնի խումբ մը 
աշխատակիցներ ՀՀ վարչապետի հետ հանդի-
պումէն գոհ են: Ըստ Armenpress.am-ի՝ անոնք 
հանդիպման ընթացքին ներկայացուցած են իրենց 
անհամաձայնութիւնը Ալ. Սպենդիարեանի անուան 
օփերայի եւ պալէի ազգային ակադեմիական 
թատրոնի պաշտօնէն Կոնստանտին Օրբէլեանը 
զրկելու մասին որոշման վերաբերեալ:

«Այս պահուն հանդիպումէն գոհ ենք: Եկանք 
համաձայնութեան, որ թատրոնի տնօրէնի պար-
տականութիւնները ժամանակաւոր դրուին փոխ-
տընօրէնի վրայ: Երաշխաւորուեցաւ, որ ոեւէ մէկը 
չի գար դուրսէն մեզի տնօրէն: Մեր ելեկտրոնային 
հասցէներուն պիտի ուղարկուին նախարարութեան 
որոշման հիմնաւորումները, մենք ալ գրաւոր պէտք 
է ներկայացնենք մեր հակափաստարկները: 
Խօսուեցաւ, որ եթէ պարզուի, որ նախարարութեան 
որոշման վերաբերեալ կէտերէն թէկուզ մէկը կեղծ 
է՝ ատոր պատասխանատուն անմիջապէս պիտի 
ազատուի աշխատանքէ: Կարեւոր հարց մըն ալ 

մար:
Զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են նաեւ 

ԵԱՏՄ ծիրէն ներս գործակցութեան շուրջ:

Թուրքիոյ իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» 
կուսակցութիւնը (ԱԶԿ), ի թիւս այլ խոշոր քաղաք-
ներու, Մարտ 31-ին ՏԻՄ ընտրութիւններու 
արդիւնքներուն համաձայն՝ կը կորսնցնէ նաեւ 
երկրի ամենամեծ քաղաքը՝ Սթամպուլը։

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական haberler.com-ը:

Թուրքիոյ Բարձրագոյն ընտրական յանձնա-
ժողովի (ԲԸՀ) նախագահ Սատի Կիւվենի հաղորդ-
մամբ՝ Սթամպուլի մէջ յառաջադրուած գլխաւոր 
ընդդիմադիր Ժողովրդահանրապետական կուսակ-
ցութեան (ԺՀԿ) թեկնածու Էքրեմ Իմամօղլուն 
հաւաքած է 4 մլն 159 հազար 650, իսկ իշխող 
ԱԶԿ-ի թեկնածու նախկին վարչապետ Պինալի 
Եըլտըրըմը՝ 4 մլն 131 հազար 751 ձայն:

Այսպիսով, համաձայն Թուրքիոյ ԲԸՀ նախա-
գահի հաղորդումին, ընդդիմադիր ԺՀԿ թեկնածուն 
իշխող ԱԶԿ թեկնածուէն առաջ է 28 հազար ձայնով:

Մինչեւ Ապրիլ 2 ժամը 15:00 թեկնածուները իրա-
ւունք ունին բողոքարկելու ընտրութեան արդիւնքները:

ըսեմ, քննարկուեցաւ այն, որ եթէ կան օրէնքի 
թերացումներ, ուստի պէտք է քննարկումներ 
իրականացուին եւ շտկեն: Կրնանք ըսել, որ մեր 
խնդիրին այս փուլով ականջալուր եղան: Ի դէպ, 
ՀՀ վարչապետը նշեց, որ Ապրիլ 4-ին, թէեւ ունի 
համաձայնութիւն, ամէն պարագայի պիտի փորձէ 
գալ եւ դիտել «Կախարդական սրինգը»: Սիրով կը 
սպասենք»,- ըսած է խմբավար Յարութիւն 
Արզումանեան:

Կառավարութեան շէնքէն դուրս ելած թատրոնի 
աշխատակիցները նշած են, որ ՀՀ վարչապետի 
հետ հանդիպման ներկայ չէր ՀՀ մշակոյթի նա-
խարարի պարտականութիւնները կատարող Նա-
զէնի Ղարիբեանը:

Յիշեցնենք, որ ՀՀ մշակոյթի նախարարի պար-
տականութիւնները կատարող Նազէնի Ղարիբ-
եանի հրամանով՝ Կոնստանտին Օրբէլեանը զրկը-
ւած է Ա. Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ 
պալէի ազգային ակադեմիական թատրոնի տնօ-
րէնի պաշտօնէն: Թատրոնի աշխատակիցները 
դէմ են այդ որոշման:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Իշխող Կուսակցութիւնը, 
Ի Թիւս Այլ Խոշոր Քաղաքներու, Կը 
Կորսնցնէ Նաեւ Սթամպուլը  
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«Ան կրքոտ է եւ նուիրուած: Անոր 
աշխատանքներուն մէջ կ'արտացոլուի 

փառահեղ գեղանկարիչի հանճարի հոգին: Իր 
լաւագոյն, յատկապէս վերացական գործերուն 

համար անոր կարելի է դասել դարաշրջանի 
լաւագոյն նկարիչներու շարքին»:

Ուիլիըմ Իննես Հոմեր 

(Ամերիկեան ժամանակակից արուեստի 
անուանի գիտնական) 

Այս հայուն կեանքի զարմանալի պատմութիւնը 
անգամ մը եւս կը հաստատէ, որ ինչպէս ար-
ւեստը անմահ է, այնպէս ալ անմահ է ՀԱՅԸ. ան 
կրնայ մոխիրներէն յարութիւն առնել եւ իր փառ-
քը տարածել ի սփիւռս աշխարհի: 

Հայկական ծագումով ամերիկացի գեղանկարիչ 
եւ զաւեշտական ժանրի գրող Արթուր-Աշոտ Փի-
նաճեանի (աւելի գիտցուած որպէս Արչի Փինաճ-
եան) մահէն 8 տարի ետք, անոր անշուք խրճիթին 
մէջ յայտնաբերուած նկարները, որոնք ճակատա-
գրի քմահաճոյքով միայն աղբանոցին մէջ չյայտ-
նուեցան, գնահատáւեցան 30 միլիոն տոլար:

Արթուր Փինաճեան յետ մահու միայն մեծ 
ճանաչում գտաւ՝ 2007-ին: Այդ տարին Պելփորթ 
քաղաքի (ԱՄՆ, Նիւ Եորք) Փինաճեաններու խրճի-
թին գնորդը յայտարարեց, որ ձեղնայարկը եւ 
կառատունը յայտնաբերած է 6000-էն աւելի կտաւ-
ներ, գծանկարներ, գիրքերու պատկերազարդում-
ներ, որոնք յանձնած է արուեստաբաններու գնա-
հատումին ու բացայայտած, որ գանձ մըն է 
յայտնաբերածը:

Այս եզակի գեղանկարիչը իր ապրած տարի-
ներուն աւելի ծանօթ էր որպէս գրող եւ երգիծա-
նըկարիչ: Ան կը հանդիսանայ մանկական շար-
ժանկարներու (cartoon) ռահվիրաներէն մէկը:

Փինաճեան ծնած է 1914-ի 28 Մարտին Նիւ 
Ճըրզի, մինչ Հայոց ցեղասպանութիւնը Տիարպե-
քիրէն հեռացած եւ ԱՄՆ հաստատուած Յակոբ եւ 
Վարդանուշ ամոլին յարկին տակ: Ծնողքը զինք 
անուանած են Աշոտ, սակայն հետագային ան 
որդեգրած է Արթուր կամ Արչի անունը: Փինաճեան 
հանդէս եկած է նաեւ տարբեր կեղծանուններով, 
ինչպէս՝ Արթ Կորտըն, Արթ Ֆրանքլին, Ճեյ Ֆլեթչըր, 
Թոմ Տիքսըն:

1930-ին 16 տարեկան Արթուրը, աւարտելով 
միջնակարգ դպրոցը գերազանց արդիւնքով (դա-
սարանէ- դասարան ցատկելով), իր հօրը եւ հօրեղ-
բօրը հետ կը սկսի աշխատիլ (գորգագործական 
ընկերութեան մը մէջ որպէս դպիր)՝ ընտանիքին իր 
աջակցութիւնը բերելու նպատակով: Քսան տարե-
կանին լրագրող Լիւտ Շահպազեան իրեն կ'առա-
ջարկէ «New York Daily News»-ի մէջ որպէս անկախ 

երգիծանկարիչ աշխատիլ: 1932-ին կեանքէն վա-
ղաժամ կը հեռանայ իր մայրը, եւ Արթուր հօրը եւ 
քրոջը հետ կը տեղափոխուի Նիւ Եորքի հիւսիսը 
գտնուող Ուուտսթոք (WOODSTOCK)՝ շատ աւելի 
փոքր տուն մը ապրելու: Ապա Փինաճեան կը 
մասնակցի Բ. աշխարհամարտին եւ արիութեան 
համար «Պրոնզէ աստղ» շքանշանին կ'արժանանայ, 
որմէ ետք Նիւ Եորքի Կերպարուեստի ուսանողներու 
դաշնութեան մէջ կը շարունակէ ուսումը: Ամուրի 
ըլլլալով՝ հետագային կ'ապրի իր քրոջը՝ Արմինին 
(որ նոյնպէս ամուսնացած չէր) պատկանող փոքրիկ 
հիւղակը, ուր եւ կը ստեղծէ ու մինչեւ իր մահը կը 
պահէ իր աշխատանքներու հսկայական հաւա-
քածոն: 

Արթուր Փինաճեան կը մահանայ Պելփորթ 
1999-ի Օգոստոս 19-ին՝ 85 տարեկան հասակին եւ 
մինչ այդ քրոջը կը յորդորէ իր մահէն ետք նետել 
բոլոր «աղբերը», ինչպէս ինք կ'անուանէր իր ստեղ-
ծագործութիւնները: Բարեբախտաբար քոյրը, որ 
նկարիչը ստեղծագործելու մղողը, անոր ծախսերը 
հոգացողն ու անոր գործերուն ամենամեծ երկր-
պագուն էր, չ'անսար այդ յորդորանքին: Այս վերջ-
նոյն ալ մահէն ետք՝ 2005-ին, ազգականները հիւ-
ղակը կը վաճառեն՝ անգիտանալով, թէ հոն 
ինչպիսի՛ գանձ մը թաղուած է փոշիներու տակ: 
Անոնք ներողութիւն կը խնդրեն գնորդներէն՝ տան 
անսովոր թափթփածութեան՝ հազարաւոր գրուածք-
ներու, կտաւներու, մատիտանկարներու համար՝ 
ըսելով, որ մեծ աղբաման մը դուրսը ատոնց կը 
սպասէ:

Սակայն, բարեբախտաբար, արուեստի այդ մե-
ծարժէք ստեղծագործութիւնները աղբամանին մէջ 
տեղ գտնելու փոխարէն՝ ճիշդ ձեռքերու մէջ կը 
յայտնուին: 

Թոմաս Շուլց եւ իր գործընկերը՝ Լարրի Ժոզէֆը, 
300 հազար տոլար՝ խրճիթին եւ 2500 տոլար ալ 
ներսը եղած բոլոր նկարներուն համար վճարելով՝ 
կը գնեն տունը՝ աննշան նորոգումներ ընելու եւ 
զայն վերավաճառելու մտադրութեամբ:

Յետոյ Շուլց, վճարելով գործընկերոջը հասա-
նելիք գումարը, ինք կը դառնայ խրճիթին միակ 
տէրը եւ ուսումնասիրելով բոլոր նկարները՝ կը 
զգայ, որ գործ ունի կարեւոր կտաւներու հետ. «Ես 
հասկցայ որ այն, ինչ կը տեսնեմ, մէկու մը ամբողջ 
կեանքին գործն է, որ պէտք չէր յայտնուէր 
աղբանոցը»,- կը պատմէ ան: Ապա հաւաքածոն 
գնահատելու նպատակով յայտնի արáւեստաբան-
ներ կը հրաւիրէ: Առաջինը դէպքին վայր կու գայ 
DELAWARE համալսարանի* փրոֆեսոր, արուեստի 
պատմաբան Ուիլիըմ Իննես Հոմեր: Յետոյ քանի 
մը ամիս անց Հոմէրի հրաւէրով հոն կու գայ նաեւ 
Փիթըր Ֆոք Հասթինկս՝ բազմատաղանդ անձ մը՝ 
գրող, հրատարակիչ, արուեստի փորձագէտ, որ 

բազմիցս վերականգնած էր մահացած շատ ար-
ւեստագէտներու վարկանիշը: Վերջիններս, ապշած 
ի-րենց տեսածէն եւ անմիջապէս հասկնալով, որ 
վերացական ոճի արտակարգ, «ճշմարիտ վար-
պետ» նկարիչ մը բացայայտած են, արուեստի 
պատմաբաններու միասնական խումբ մը կը կազ-
մեն՝ Փինաճեանի կեանքին ու արուեստին մասին 
հետազօտութիւններ կատարելու նպատակով:

Եւ արժանի գնահատականը չ'ուշանար. անոնք 
զարմանքով կը բացայայտեն, որ Փինաճեանի 
արուես-տը համարժէք է Վինսենթ Վան Կոկի, 
Սեզանի, Մաթիսի, Փոլ Կոկենի եւ Արշիլ Կորքիի 
նման հռչակաւոր նկարիչներու արուեստին:

Արուեստի տեսաբանները Փինաճեանի աշխա-
տանքները երկու ժամանակաշրջանի կը բաժնեն՝ 
ուուտսթոքեան (1950-1973) եւ պելփորթեան (1974-
1999):

Փինաճեանի ուշագրաւ աշխատանքներէն են՝ 
«Տիկին Ֆաթալ», «Անտեսանելի արդարութիւն», որ 
յայտ-նի է նաեւ «Վեղարաւոր արդարադատութիւն» 
անունով:

* * *
Անյայտութեան քօղին տակ, տասնամեակ-ներ 

շարունակ Արթուր Փինաճեան աշխատած է վե-
րացական տպաւորապաշտական ոճով՝ ստեղծելով 
վառ դիմանկարներ, գեղանկարներ, բնապատկեր-
ներ՝ ներթափանցուած կարմիր, դեղին, կանաչ 
գոյներով: 

Այս չճանչցուած նկարիչը կարեւոր կը նը-
կատուի ո՛չ միայն իր ետին ձգած արդիւանաáւէտ 
աշխատանքներուն, այլեւ ժամանակակից

արուեստի սկզբունքները հասկնալուն համար: 
Կարդալով անոր գրառումներն ու խոհուն վերլու-
ծական գրուածքները, ինչպէս նաեւ նկատի ունենա-
լով իր գծանկարները՝ արուեստաբանները զինք կը 
համարեն  «արուեստը ցոլացնող անվախ փիլիսո-
փայ մը»: 

Ան, ուշադրութիւնը սեւեռած ըլլալով իր նպա-
տակներուն վրայ, երբեք փառքի ետեւէն չէ վազած: 
Իր կեանքի վերջին 26 տարիները միայն ու միայն 
արուեստին նուիրելով՝ Փինաճեան թէ՛ Ուուտսթոքի 
եւ թէ՛ Պելփորթի մէջ ստեղծագործած է մեկուսացած՝ 
ի դէմս հասարակական անտարբերութեան: Արուես-
տը ամբողջովին կլանած է անոր գրեթէ բոլոր 
արթուն ժամերը՝ մինչեւ մահ: Կեանքի ընթացքին 
նկարիչին՝ ճանաչում ձեռք բերելու սակաւաթիւ 
փորձերը անյաջողութեան մատնուած են:  

Փինաճեանի ազգականներէն Արամ Արամեան 
կը պատմէ. «Երբ հիւր կ'երթայինք, ան միշտ կը 
կատա-կէր, իր անցեալին, ազգականներուն մասին 

*DELAWARE համալսարանը ամերիկեան արուեստի պատմութեան միջազգայնօրէն ճանաչում ունեցող ամենահեղինակաւոր հաստատութիւններէն մէկն է:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Փաշինեան-Ալիեւ Առաջին Պաշտօնական Հանդիպումը 
Եւ Արցախեան Արձագանգը

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

¾ç 05

Մարտ ամսուան վերջին շաբթուան ընթացքին 
ազրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան 
շուրջ հիմնական զարգացումները կապուած էին 
Փաշինեան-Ալիեւ առաջին պաշտօնական հանդի-
պումին հետ: Նախ անորոշ էր՝ կը հանդիպի՞ն, թէ 
ոչ: Հանդիպումէն եւ կարծիքներէն ու պաշտօնական 
գնահատականներու հրապարակումէն ետք ալ 
իրավիճակը էական չփոխուեցաւ: Մեկնաբանու-
թիւնները առատ են՝ շփոթեցնելու չափ: Այս պա-
րագային խնդիրը արդէն ոչ այնքան այդ բազմա-
զանութիւնը հաւաքելը, որքան այդ բազմազանութեան 
մէջ ընդհանուր օրինաչափութիւններ գտնելն է: 
Արդեօք արդարացա՞ն հանդիպումէն առաջ բարձ-
րաձայնուած ակնկալիքները: 

Վիեննայի մէջ Փաշինեան-Ալիեւ հանդիպումը 
անցած է դրական եւ կառուցողական մթնոլորտի 
մէջ: Նման գնահատական տուած են ԵԱՀԿ Մինսկի 
խումբի համանախագահները: «Հանդիպումը հնա-
րաւորութիւն ընձեռած է երկու ղեկավարներուն 
համար պարզաբանելու իրենց դիրքորոշումը: 
Միտքեր փոխանակած են կարգաւորումի գործըն-
թացին վերաբերող շարք մը հիմնական հարցերու 
շուրջ: Երկու ղեկավարները ընդգծած են խաղա-
ղութեան նպաստող միջավայր ստեղծելու եւ բա-
նակցային գործընթացին մէջ հետագայ յստակ եւ 
զգալի քայլերու ձեռնարկելու կարեւորութիւնը՝ 
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորումին 
հասնելու նպատակով: Վերյիշելով իրենց զրոյցը 
Տուշանպէի մէջ՝ առաջնորդները հաստատած են 
իրենց հաւատարմութիւնը հրադադարի ամրապըն-
դումին եւ անմիջական շփման համակարգերու 
բարելաւումին: Երկուստեք համաձայնած են նաեւ 
մարդասիրական ոլորտին մէջ շարք մը գործըն-
թացներ զարգացնելու շուրջ»,– ըսուած է համատեղ 
յայտարարութեան մէջ:

Հանդիպումը դրական գնահատած է նաեւ 
Նիկոլ Փաշինեանը: Հայաստանի վարչապետը 
Աւստրիոյ հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն 
հետ հանդիպումին Ազրպէյճանի նախագահին հետ 
ունեցած հանդիպումին անդրադարձած է, որուն 
առթիւ դրական արձագանգ հնչած է նաեւ Պաքուէն: 
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի գնահատ-
մամբ՝ հանդիպումը անցած է կառուցողական 
մթնոլորտի մէջ:

ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղար Անթոնիօ Կուտե-
րեշը ողջունած է Վիեննայի մէջ Մարտ 29-ին ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի հովանիին ներքոյ Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
եւ Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի առաջին 
պաշտօնական հանդիպումը: Այդ մասին կը 
տեղեկանանք ՄԱԿ-ի գլխաւոր քարտուղարութեան 
կայքէն:

Ստեփանակերտի մէջ Փաշինեան-Ալիեւ առա-
ջին պաշտօնական հանդիպումը նաեւ ուղեկցող 
զարգացումներու լոյսին տակ կը դիտարկեն: «Սա 
երկու ղեկավարներու առաջին հանդիպումն էր, որ 
կազմակերպուած է Մինսկի խումբի համանա-
խագահներուն կողմէ՝ անով իսկ փաստելով միջ-
նորդական այս ձեւաչափի կենսունակութիւնը»,– 
կ'ընդգծէ վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսեանը:

Արցախէն Փաշինեան-Ալիեւ հանդիպումին առ-
թիւ գնահատականները Ստեփանակերտի մէջ 
զգուշաւոր լաւատեսական են: «Եթէ երկխօսութեան 
հնարաւորութիւնը կայ, կը նուազի ռազմական 
հարթութեան վրայ իրավիճակը լարելու հաւանա-

կանութիւնը»,– կը գնահատէ Արցախի նախագահի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր 
վարչութեան պետ Դաւիթ Պապայեանը:

Քննարկուած հարցերուն մասին կարելի է են-
թադրել համանախագահներու կատարած յայտա-
րարութենէն: Նոյնինքն անոր հիման վրայ Վահրամ 
Աթանեսեանը կ'ենթադրէ, որ սեղանին դեռ Մատ-
րիտեան մօտեցումներն են կամ անոնց վերաձեւա-
կերպուած տարբերակները: Փաշինեան-Ալիեւ 
առաջին պաշտօնական հանդիպումը աւելի քան 3 
ժամ տեւած է: Կատարուած յայտարարութիւնները, 
բնականաբար, մանրամասնութիւնները չեն բա-
ցայայտեր: Արդեօք քննարկուա՞ծ է բանակցու-
թիւններուն Ստեփանակերտի մասնակցութիւնը 
վերականգնելու հարցը՝ դեռ պարզ չէ: Որ հարցը 
օրակարգի վրայ եղած է, ակամայ հաստատեց 
Ալիեւը՝ Վիեննայի հանդիպումէն ետք յղում ընելով 
միջնորդներու նախկին յայտարարութեան, թէ 
բանակցային ձեւաչափի փոփոխութիւն կրնայ ըլլալ 
բոլոր կողմերուն համաձայնութեամբ եւ յաւելելով, 
թէ Ազրպէյճանը իր համաձայնութիւնը չէ տուած:

Դաւիթ Պապայեան կը յիշեցնէ, թէ ի սկզբանէ 
չկար համոզում, որ Պաքուն միանգամայն կը 
համաձայնի, բայց համոզուած է, որ թեման կը մնայ 
օրակարգի վրայ: «Համոզուած եմ, որ հարցը 
քննարկուած է եւ օրակարգի վրայ պիտի մնայ: Այլ 
կերպ չէր ալ կրնար ըլլալ: Անհնար եւ անթոյլատրելի 
է, որ մեր ճակատագիրը առանց մեր մասնակ-
ցութեան որոշուի»,–  ընդգծած է Դաւիթ Պապայ-
եանը:

Ստեփանակերտը այս պահուն ալ կարգաւորումի 

Փոքրիկ ղարաբաղցին կը պատրաստուի Ռուս-
իոյ «Կոլոս» երաժշտական նախագիծի եզրա-
փակիչին: «Արցախի ձայներ»-ի մէջ շատոնց 
հասունցած էր ռուսական հերթական նախագիծին՝ 
«Կոլոս»-ին ներկայանալու գաղափարը: Դժուարու-
թիւնները յաղթահարուեցան, եւ «Արցախի ձայներ» 
երաժշտական նախագիծի կրտսեր անդամներէն 
մէկը՝ 10 տարեկան Միքայէլ Գրիգորեանը, նոյն 
ինքը՝ Միշան, յայտնուեցաւ Մոսկուա: «Շատ կը 
սիրեմ ֆութպոլ խաղալ, նկարել, շատ կը սիրեմ 
նաեւ թուաբանութիւնը եւ լողալը»,– կը թուարկէ 
բազմաշնորհ փոքրիկը: Բայց ինքզինք երգարուես-
տի մէջ կը տեսնէ: Մայրը երաժշտութեան դասատու 

գործընթացէն դուրս չի մնար՝ առնուազն տեղեկու-
թիւն փոխանակելու տեսակէտէն: Վիեննայի մէջ 
կայացած հանդիպումէն առաջ եւ հանդիպումէն 
ետք Փաշինեան-Սահակեան հեռախօսազրոյցները 
այդ կը փաստեն: Իսկ երբ այդ մասին տեղեկութիւնը 
Հայաստանի վարչապետի պաշտօնական կայքը 
կը տարածէ, տեղեկութեան պարզ փոխանակումը 
կը դառնայ քաղաքական պատգամ: Թերեւս դեռ ոչ 
բաւարար, բայց միանգամայն հասկնալի եւ 
տեսանելի:

Յստակացումները՝ Նախարարներուն Կողմէ
«Ներկայ պայմանաւորուածութիւնները չեն չե-

ղարկեր նախկինները»,–  յայտարարած է Հայաս-
տանի արտաքին գործոց նախարարը: Զոհրապ 
Մնացականեանը յատուկ ընդգծած է յետապրիլեան՝ 
Վիեննայի, Փեթերսպուրկի եւ հետագայ պայմա-
նաւորուածութիւնները ի կատար ածելու անհրա-
ժեշտութիւնը:

Մէկ այլ պատգամ հնչեց Միացեալ Նահանգ-
ներէն: Նիւ Եորք գտնուող ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարը յայտարարեց տարածքային զիջումներ 
անվտանգութեան դիմաց բանաձեւը անընդունելի 
է: «Նոր պատերազմը պիտի նշանակէ նոր տա-
րածքներ վերցնել»,– յայտարարած է Դաւիթ 
Տօնոյեանը: Փոխարէնը՝ հայկական զինուժը կը 
վերանայի իր ընելիքները՝ նոր մարտահրաւէրներուն 
համահունչ: «Պիտի աւելցնենք գրոհային ստորա-
բաժանումները, որոնք մարտը անմիջականօրէն 
հակառակորդի տարածքին պիտի իրականացնեն: 
Մենք չենք պատրաստուիր միայն պաշտպան-
ւելու»,– նշած է նախարար Տօնոյեանը: Ինչպէս 
կ'ըսեն՝ մեկնաբանութիւնները աւելորդ են:

է, հայրը՝ ՊԲ նուագախումբի խմբավարը: Միշան 
երգել սկսած է 4 տարեկանէն: 5 տարեկանէն 
արդէն «Արցախի ձայներ»-ի կազմին մէջ Ֆրանսա 
եւ Գերմանիա մեկնած է: Աւելի ուշ, «Նոր ալիք»-ին 
եւ «Եւրատեսիլ»-ին Հայաստանը ներկայացուցած 
է: Երկրէ-երկիր մեկնիլը արդէն իր առօրեային մաս 
դարձած է: Կը վերցնէ բեմական հագուստը, սիրած 
սրբապատկերը: Պատրաստուելու համար ժամա-
նակ չի պահանջուիր: «Ինծի ճանապարհորդութեան 
նախապատրաստուելու համար հինգ վայրկեան ալ 
բաւական է»,– կը ծիծաղի Միքայէլը: Նոյնինքն 
այսպէս ալ օր մը Մոսկուա մեկնեցաւ: Նախքան 

Արցախցի Փոքրիկը Կը Յաւակնի Ռուսական «Կոլոս» 
Երաժշտական Նախագիծի Յաղթողի Տիտղոսին
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Moody՛s-ի Կանխատեսումով՝ Հայաստանի 
Դրամատնային Համակարգը «Կայուն»էն Անցած Է 
«Դրական»ի

Արցախցի Փոքրիկը Կը Յաւակնի Ռուսական «Կոլոս» 
Երաժշտական Նախագիծի Յաղթողի Տիտղոսին

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 04

«Կոլոս»-ի կոյր լսումները 5-6 հազար թեկնած-
ւներէն ընտրուած 70 մասնակիցներու շարքին էր: 
Շարունակութիւնը ռուսական «Առաջին ալիք»-ի 
եթերին վրայ էր:

Երգեց ու ներկայացաւ Միշա Գրիգորեան, 
Ստեփանակերտ, Հայաստան: Միքայէլը կը խոս-
տովանի, որ ներկայանալու համար առանձնապէս 
չէ պատրաստուած. Հիւրընկալողներն ալ դէմ չէին, 
որ ինքը ներկայացնէ իր ծննդավայրը: ««Առաջին 
ալիք»-ը ինծի ըսաւ, որ կրնամ ներկայացնել 
Ստեփանակերտը: Այդպէս ալ ըրած եմ»,– արդէն 

Ստեփանակերտի մէջ կը վերյիշէ Միքայէլը:
Կոյր լսումները յաջողապէս յաղթահարելէ ետք 

Միքայէլը յաղթարշաւը շարունակեց, ինչը հեռուս-
տադիտողը շուտով կը տեսնէ ռուսական «Առաջին 
ալիք»-ի եթերին վրայ: «Միշան անկէ ետք անցաւ 
եւս երեք փուլ: Հիմա կը պատրաստուինք վերջին 
երկու փուլերուն»,– «Արցախի ձայներ» երաժշտա-
կան նախագիծի գեղարուեստական ղեկավար 
Լիրա Քոչարեանը կը պատմէ այն, ինչ հեռուստա-
դիտողները պիտի տեսնեն դեռ մի քանի ամիս 

Moody՛s միջազգային վարկանիշային գործակա-
լութիւնը Հայաստանի դրամատնային համակար-
գին համար կանխատեսումը փոխած է «կայուն»էն 
«դրական»ի:

Գործակալութեան տարածած հաղորդագրու-
թեան մէջ Հայաստանի դրամատնային համակար-
գին վերաբերեալ Moody՛s-ի վերլուծութեան համա-
ձայն՝ կանխատեսման փոփոխութիւնը կապ ունի 
տնտեսական շարք մը գործօններու հետ:

Ըստ գործակալութեան կանխատեսման՝ 2019-
2020 թուականներուն Հայաստանի ՀՆԱ-ն (Հա-
մախառն ներքին արդիւնքները) պիտի պահպանէ 
բարձր մակարդակի աճ՝ տարեկան շուրջ 4.5 
տոկոս:

«Տնտեսութեան աճը կը խթան՝է ներքին սպառ-
ման եւ արտահանման աւելացումը, որ նաեւ պիտի 
ապահովէ դրամատնային վարկաւորման աճը՝ 
տարեկան 12-15 տոկոսով: Տնտեսական աճի լաւ 
կշռոյթը եւ կայուն փոխարժէքը պիտի նպաստեն 
դրամական միջոցներու որակի յետագայ բարելաւ-
ման՝ 12-18 ամիս կանխատեսուող ժամանակա-
հատուածի մէջ: Մեր կանխատեսումներուն համա-
ձայն՝ 2020 թուականի աւարտին խնդրայարոյց 

անց: Միշան հասած է եզրափակիչ փուլին եւ բոլոր 
հնարաւորութիւնները ունի յաղթող դառնալու 
համար:

«Կոլոս»-ի վարկանշային աղիւսակին մէջ փոք-
րիկ ղարաբաղցին այս պահուն առաջին հորիզոնա-
կանի վրայ է: Կարճ ժամանակով Ստեփանակերտ 
է, բայց պարապմունքները չի դադրեցներ. օրը մի 
քանի ժամ կը յատկացնէ՝ եզրափակիչին պատ-
րաստուելու համար: 

Ստեփանակերտ

վարկերու տեսակարար կշիռը պիտի կրճատուի 
7.9 տոկոսէն (2018-ի վերջ) մինչեւ 6 տոկոս: 
Այնուամենայնիւ, դրամատնային ոլորտին մէջ տո-
լարազացիայի բարձր մակարդակը եւ մանրածախ 
վարկաւորման արագ աճը կ՛առաջացնեն վտանգ-
ներ դրամական միջոցներու որակի երկարաժամկէտ 
ապահովման համար»,- նշուած է զեկոյցին մէջ:
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Ուրեմն, մարդկային հասարակութեան հանդէպ 
պատասխանատուութիւն վերցնելով է որ մարդ 
ազատագրուած կը նկատուի։ Ուրեմն, ազատու-
թիւնը կամայականութիւն չէ, հասարակութեան 
հանդէպ անպատասխանատու ըլլալ չէ. ինքնակամ 
ու ինքնասիրահարուած, նարկիզական եսակեդրոն 
մարդը ազատագրուած չի նկատուիր։ Երբ ժամա-
նակը հասունցած ըլլայ պատմական փոփոխութեան 
մը համար, այդ փոփոխութեան համար մղուած 
պայքարը ազատագրական պայքար մըն է, եւ այդ 
պայքարին մասնակիցը՝ ազատամարտիկ մը եւ 
ազատ մարդ մը։ Ուրեմն, իր ազատագրական 
առաքելութեան գիտակցող յեղափոխականը լիո-
վին ազատագրուած անձն է։ Եւ այս տիպի անձեր 
կրնան ըլլալ բոլոր անոնք, որոնց հոգին ազա-
տագրուած է։

Ուրեմն, մարդկային հոգիին ազատագրումը 
հանդիսացող «ՆԱՐԵԿ»-ը պրծած է Հայց. եկեղեցւոյ 
էսթապլիշմէնթին խաւարամիտ գրաքննութենէն, 
եւ, սակայն, «ՆԱՐԵԿ»-ի պատգամը չէ հասած ժո-
ղովուրդին՝ մեր պարտազանց մտաւորականներուն 
անտարբերութեան յանցանքով։ Իսկ էսթապլիշ-
մէնթը գովազդած է «ՆԱՐԵԿ»-ը՝ իբր լոկ աղօթա-
գիրք։ Եւ այսօր Ֆրանչիսկոս Ա. կը դարմանէ այդ 
յանցանքին գործած աւերներն ու յետամնացութիւնը, 
նաեւ միջնադարեան Վատիկանի գործած վնաս-
ները միջեկեղեցական յարաբերութեանց  մէջ իր 
մեծապետական մոլուցքին հետեւանքով՝ պատճա-
ռաբանելով, թէ ազգային եկեղեցիները առաքե-
լական չեն, հիմնուած են լոկ ազգային սուրբերու 
կողմէ, ոչ՝ առաքեալներու… եւ հետեւաբար, «To be 
in communion with God, you have to pass by the 
Vatican» (Աստուծոյ հետ հաղորդակից դառնալու 
համար, դուն պարտիս անցնիլ Վատիկանի բովէն)։ 
Ֆրանչիսկոս Ա. 2-3 տարիներու հետեւողական 
ջանքերով Վատիկանը հաշտեցուց Ռուս ուղղա-
փառ, Յոյն ուղղափառ եւ Լուտերական ազգային 
եկեղեցիներուն հետ եւ Կարմիր Չինաստանի (Ժո-
ղովրդային) պետութեան հետ։

Ֆրանչիսկոս Ա.-ի հոգեւոր յեղափոխութեան 
պատմական յեղաշրջումները եղան իր նոր աստ-
ւածաբանութիւնը, ու ատոր մէջ սրբութեան տրուած 
նոր սահմանումը՝ որպէս հոգեւոր բալասան 3-րդ 
հազարամեակի վայրի դրամատիրական, արդի 
ստրկատիրութեան անմարդկայնացուած աշխար-
հի չարիքներուն։

(Իսկ յեղափոխական Վ. Թէքէեան «Գիտեմ 
գաղտնիք մ'ահաւոր» քերթուածին մէջ խօսած է 
ծնելիք նոր Աստուծոյ մասին. 

Պիտի մեռնի այս աստուածն ալ՝ մարդուն հետ 
գիրկընդխառն

Պիտի մեռնի մարդը այս ու պիտի ծնի մարդը նոր
Բանաստեղծի մը թերեւս երգէն սիրոյ, ցասումի)։
Սրբութեան նոր սահմանումը Ֆրանչիսկոս Ա. 

երկարօրէն պարզած է Պապական թուղթի մը մէջ՝ 
«Gaudete et Exsultate» վերնագրով (տես՝ www.
vatican.va)։

Ան սրբութեան տուած է հետեւեալ պարզունակ, 
սակայն տարողունակ սահմանումը. «Սրբութիւնը 
ճշմարիտ կեանքն է. երջանկութիւնը, որուն համար 
ստեղծուած ենք։ Սրբութեան հակառակը անշուշտ 
մեղքը չէ, այլ այն է, երբ մենք կը գոհանանք միջա-
կութիւններով, կիսամիջոցներով ու բովանդակա-
զուրկ կեանքով, եւ Աստուծոյ՝ մեզի պարգեւած սէրը 

չենք վերաբաշխեր մեր եղբայր մարդոց ու 
հասարակութեան»։

Կը շարունակէ.
«Մենակեաց կեանքը, ինքնիրմով բաւականա-

նալով ապրուած կեանքը ճշմարիտ կեանքը չէ, եւ 
հետեւաբար մեզ չ'առաջնորդեր դէպի սրբութիւն, 
որ ճշարիտ կեանքի առօրեայի վարք ու բարքէն կը 
բխի։ Պատմութիւնը արձանագրած չէ անհատական 
հերոսութեամբ սուրբ դառնալու պարագայ։ Առանց 
հասարակութեան մէկ մասի նեցուկին՝ սուրբ 
հերոսութիւն եւ առանց նպաստաւորուող անձերու 
ներկայութեան մարդասիրութիւն չի կրնար կա-
տարուիլ։ Քրիստոնէական սրբութիւնը կը պահանջէ 
նաեւ յանձնառութիւն՝ հանդէպ մարդկային պատ-
մութեան եւ անոր զարգացումին ու յառաջդի-
մութեան։ Եւ այս տիպի յանձնառութիւնները կը 
համարէ «վտանգաւոր յեղափոխականներ», քանի 
որ ասոնք վճռած կ՚ըլլան ռիսքեր (վտանգներ) 
յանձն առնել՝ աներեր յանդգնութեամբ՝ իրենց 
առաքելութեան ի կատար ածման համար։ Գոյու-
թիւն չի կրնար ունենալ քրիստոնէական սրբութիւն 
հոն, ուր հոգեւորական դասը խզուած կ՚ըլլայ 
մարդկութեան պատմութենէն եւ զայն դէպի լաւը 
փոխակերպելու յառաջադրանքէն»։

Ուրեմն, այսպիսի վսեմ յառաջադրանք կ՚ունե-
նան սրբութեան թեկնածու այդ «վտանգաւոր» 
յեղափոխական անհատներն ու իրօք յեղափո-
խական կազմակերպութիւնները, որոնք կ՚ուզեն 
արմատախիլ ընել արդի ստրկութեան (վայրի 
դրամատիրութեան) հասարակարգը (Արդարեւ, 
միջազգային հեղինակաւոր տնտեսագէտներն ու 
ֆինանսագէտները, հիմնուելով պաշտօնական վի-
ճակագրութիւններու վրայ, պարզեցին, որ աշխար-
հի հարստութեան 48 տոկոսը (շուրջ կէսը) սեփա-
կանութիւնն է մարդկութեան միայն մէկ տոկոսին… 
բարբարոսային անհաւասարութեան այս իրավի-
ճակին մէջ, ուր մարդկութեան 99 տոկոսին սեփա-
կանութիւնը միմիայն մնացեալ կէսն է: Չափա-
զանցութի՞ւն է վայրի դրամատիրութիւնը արդի 
ստրկատիրութիւն որակել)։ Մինչ պահպանողական-
ները կը գոհանան լոկ ներհամակարգային կու-
սակցութիւններու եւ անհատներու իշխանութեան 
հերթափոխութեամբ։ Ֆրանչիսկոս Ա. յեղափո-
խական մը ըլլալով՝ Վատիկանի պաշտօնաթերթի 
10 Օգոստոս 2018 թուակիր թիւ 32-33 համարի 
անգլիատառ յաւելուածին մէջ ունի քարոզ մը՝ «A 
Comprehensive Strategy To Combat MODERN SLAVERY» 
վերնագրով, զոր ջերմօրէն կը թելադրեմ կարդալ 
բոլոր մտաւորականներուն եւ հոգեւորականներուն 
մանաւանդ։ Հոս որպէս նախաճաշակ կը մէջբերեմ 
միայն հետեւեալ պարբերութիւնը.

«Ներկայի այս արդի ստրկատիրութիւնն ու մար-
դավաճառութիւնը բաց վէրք մըն է ժամանակակից 
մարդկութեան սրտին վրայ, խոց մը՝ Յիսուսի 
մարմնին վրայ եւ ՈՃԻՐ ՄԸ՝ ԳՈՐԾՈՒԱԾ ՄԱՐԴ-
ԿՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ»։

Իսկ «մարդկութեան դէմ գործուած ոճիր»-ը 
Միջազգային հանրային իրաւունքին մէջ համազօր 
է «պատերազմի ոճիրներուն» եւ «ցեղասպանութիւն» 
կոչուող գերագոյն ոճիրին։

Հայոց ցեղասպանութեան գերագոյն ոճիրին 
պատասխանատու պետութիւնը՝ Օսմանեան կայս-
րութեան իրաւայաջորդ Թուրքիոյ Հանրապետու-
թիւնը, ցարդ չէ պատժուած եւ հայերուն չէ 
վերադարձուցած Արեւմտահայաստանն ու Արեւե-
լահայաստանէն կարգ մը շրջաններ՝ երկու 

պատմական պատճառներով. 
Առաջինը՝ Բ. աշխարհամարտի բարեբեր աւար-

տին խափանումը ամերիկեան իմփերիալիզմի 
կողմէ՝ Հիրոշիմայի եւ Նակազաքիի ռմբահարումովը 
ջրածնային ռումբերով։ Պատմութեան մէջ այս 
աննախընթաց ոճիրով, երբ ԱՄՆ ունէր մենաշնորհը 
հիւլէական զէնքի եւ այդ մենաշնորհով խափանեց 
Սովետ միութեան պահանջը՝ Կարսի, Արտահանի 
եւ Արդուինի կապակցութեամբ, Սովետ Հայաս-
տանի անունով, պատճառաբանելով, թէ Թուրքիոյ 
հողային սահմանները Սովետ միութեան հետ 
այնուհետեւ ԱՄՆ-ի հողային սահմանները պիտի 
համարուին։ Այս տրամաբանութեամբ կը խափան-
ւի նաեւ ու միանգամայն տարագիր արեւմտա-
հայութեան հողային դատը աթոմական զէնքի 
մենաշնորհեալ պետութեան հովանին վայելող եւ 
ՕԹԱՆ-ի զինակից Թուրքիոյ դէմ։

Երկրորդը՝ Ցուրտ պատերազմի տեւողութեան 
շարունակուող իմփերիալիստական պատերազմ-
ներուն բազմապատկումն ու առաւել աւերիչ դառ-
նալը։ Սովետ միութեան ինքնալուծարումէն ետք, 
երբ ամերիկեան իմփերիալիզմը աշխարհին 
պարտադրեց վայրի դրամատիրութեան «Համաշ-
խարհայնացում»-ը միաբեւեռացած աշխարհակար-
գին մէջ, որ ներկայի արդի ստրկատիրական 
դարաշրջանը կը հանդիսանայ։ Եւ ուրեմն, այս 
ստրկատիրութեան դէմ պայքարող Ֆրանչիսկոս 
Ա.-ի յաղթանակով պայմանաւորուած է մեր 
հողային դատին արդար լուծումը, եւ հետեւաբար 
յեղափոխական Պապին այս պայքարը պայքարն է 
նաեւ մէն մի ՀԱՅՈՒ։

Ներկայի արդի ստրկատիրութենէն մարդկային 
հոգիին ազատագրումը միակ արդար լուծումն է 
բոլոր իրաւազրկուած ժողովուրդներու ազգային 
դատերուն։

Այս ուղին «ՆԱՐԵԿ»-եան է, որ անցաւ 
Թոնտրակեան, Հոկտեմբերեան յեղափոխութեան, 
ազատագրութեան աստուածաբանութեան փուլե-
րէն եւ հիմա կը շարունակէ երթը Ֆրանչիսկոս Ա.-ի 
կողմէ։

Հոգեմտաւոր Խոհեր
Իր Կեանքով՝ Մահկանացուն «Նարեկ»-ով՝ Միշտ Կենդանի

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
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ԺԱՆ ԳԱՌԶՈՒ
(1907 – 2000)
«Փարիզի Նոր Կամուրջը»

Գառզու (նոյն ինքը Գառնիկ Յարութիւն Զուլումեան ), ծնած է 1 Յունուար, 1907-ին, Հալէպ, (Սուրիա): Ան մահացած է՝ Փարիզ, 12 Օգոստոս, 
2000-ին։ Ֆրանսայի հայ համայնքի նշանաւոր նկարիչ, բեմանկարիչ, պատկերաւոր (Figurative) արուեստի վարպետ։ Վիմագրող:
Ֆրանսայի Գեղարուեստի ակադեմիայի անդամ, միջազգային մեծարժէք մրցանակներու դափնեկիր Գառնիկ Զուլումեանը, որ իր աւազանի 
անուան սղումով ընտրեց Գառզու ստորագրութիւնը եւ դարձաւ ֆրանսական արդի գեղանկարչութեան խոշորագոյն դէմքերէն մէկը:

¾ç 03

Հռչակաւոր Յետ Մահու. Արթուր Փինաճեան 
 Ծննդեան 105 Եւ Մահուան 20-Ամեակներ

կը պատմէր եւ միշտ կը հետաքրքրուէր մեր 
ընտանիքով: Անոր հետ շփուիլը հաճելի էր. թեթեւ 
բնաւորութիւն ունէր: Սակայն ան մէկ բան միայն 
կ'ուզէր՝ նկարել, նկարել, նկարել: Առտու, կէսօր եւ 
գիշեր... ամէն օր: Տարին 365 օր շարունակ»:

Փիթըր Ֆոք Հասթինկս, որ Փինաճեանի մասին 
առաջին մենագրութեան խմբագիրն է, փորձելով 
լուսաբանել նկարչի հոգեբանութիւնն ու ձեւա-
ւորման տարիները՝ կ'ըսէ. «Եթէ նայիք Ամերիկայի 
վերացականութեան պատմութեան, անշուշտ, 
գլխագիրները յատկացուած են Ճեքսըն Փոլլոքին 
եւ Ուիլիըմ տէ Գունինկին եւ այդ շրջանի բոլոր 
աստղերուն: Երկար ժամանակ կարծիք կար, թէ ոչ 
ոք այլեւս կրնայ թափանցել այդ յառաջատար 
շարքերը, քանի որ ամէն բան բացայայտուած է, եւ 
արուեստաբանները ամէն ինչ արդէն գիտեն: Եւ 
ահա մենք ապշած ենք... Ահա թէ ինչու այս պատ-
մութիւնը արտասովոր է»:

Հասթինկս կը բացայայտէ, որ Արթուր Փինաճ-
եան չէ հետեւած ներկայ արուեստագէտներու եր-
թուղիին, համապատասխան չէ այսօրուան չափա-
նիշներուն. «Այնպէս կը թուի, թէ ան նկարիչ մըն է, 
որուն մասին կը կարդանք վէպերու կամ կը 
տեսնենք շարժապատկերներու մէջ: Ամերիկեան 
մոռցուած նկարիչի մը օրինակը. այսինքն՝ առաս-
պելական, անօթի արուեստագէտ մը, որ իր նկար-
ները կրցած է ձեւով մը վաճառել՝ նոր կտաւներ 
ստեղծելու անհրաժեշտ պիտոյքներ գնելու համար 
միայն»: 

Այդ տարիներուն, Հասթինկսի կարծիքով՝ Փինաճ-
եան հաւանաբար շփում ունեցած է վերացական 
ճիւղի ամերիկացի արտայայտիչներուն հետ: Ան 
կ'ըսէ, որ 1948 թուականը թերեւս ամենաառանցքա-
յինը եղած է նկարիչի զարգացման համար, երբ ան 
«որոշակի հոգեկան խանգարում» ունեցած է: Այդ 
պատճառով ան ծաւալուն գործ մը գրած է, թէ ի՛նչ 
կը նշանակէ մեծ նկարիչ ըլլալը: Հասթինկս նկատել 
կու տայ, որ ատիկա նոյն թուականն է, երբ ամե-
րիկահայ ամենաճանչցուած նկարիչը՝ Արշիլ Կոր-
քին, անձնասպան եղաւ: Ան նոյնպէս Ուուտսթոք 
կ'ապրէր: Ուրեմն երկու նկարիչները հանդիպած են 
իրարու:

Թէեւ Փինաճեան կերպարուեստի ամէն տեսակ-
ներէն նկարած է՝ տարփականէն սկսեալ մինչեւ 

իրապաշտական, տպաւորապաշտական, ֆորմա-
լիստական եւ արտայայտչական գործեր, Հասթինկս 
կ'ըսէ, որ անոր տաղանդը լաւագոյնս դրսեւորուած 
է «լիրիկական, ռիթմիկ, վերացական բնապատ-
կերներու մէջ»:

Ուուտսթոք ապրած ժամանակաշրջանին Փի-
նաճեանի ոգեշնչումի աղբիւր հանդիսացած է մօ-
տակայքը գտնուող Օվերուք երկգագաթ լեռը, որ 
պարբերաբար կը յայտնուի իր կտաւներուն մէջ: 
Հասթինկս կ'ըսէ, թէ ինք վերջապէս հասկցած է, որ 
այդ լեռը Փինաճեանին յիշեցուցած է Արարատ 
լեռը, որուն վրայ հանգրուանած է Նոյան Տապանը, 
եւ որ Հայաստանի կարեւոր խորհրդանիշներէն 
մէկը կը հանդիսանայ:

Հասթինկս այժմ Փինաճեանի ժառանգութեան 
ցուցահանդէսներու տնօրէնն է, իսկ Թոմաս Շուլց, 
որ այժմ Փինաճեանի խրճիթը կ'ապրի, ձգելով իր 
աշխատանքը՝ ամբողջութեամբ նուիրուած է նկա-
րիչի հաւաքածոն գրանցելու գործին: Ան կ'ընդգծէ, 
որ իր այս նոր զբաղումը աւելի շատ ներշնչանք մըն 
է, քան գումար վաստկելու միջոց: «Այստեղի ծա-
ռերուն կը նայիմ, որոնք պատկերուած են անոր 
կարգ մը հիասքանչ բնանկարներուն մէջ: Այնպիսի 
զգացողութիւն մը ունիմ, որ կարծես սուրբ վայր մը 
կը գտնուիմ: Իմ կեանքս տակնուվրայ եղած է: 
Այսպէս ըսած, այն ամէնն է, ինչ Փինաճեանն է: Ես 
կ'արթննամ ամէն օր՝ մտածելով Փինաճեանի մա-
սին եւ թէ ի՛նչ կրնամ ընել, որ ան ըստ արժանւոյն 
գնահատուի: Եւ ես կը զգամ, որ ան վերջապէս 
հասած է ատոր: 

* * *

Մասնաւորաբար իր վերացական նկարներուն 
համար յառաջատար արուեստաբանները Փինաճ-
եանը կը համարեն Ամերիկայի լաւագոյնը, քանի որ 
անոր գործերը կը ներկայացնեն յուզումի եւ տե-
սողական «մոտեռնիզնի» նկարչական ամբողջու-
թիւն մը, ինչ որ հազուադէպ կը պատահի մեր օրերուն:

Որքա՜ն հեգնական կրնայ ըլլալ կեանքը. նկարի-
չը, որ ամբողջ կեանքի ընթացքին ինքզինքը անյա-
ջողակ անձ մը կը համարէր, որ իր կենդանութեան 
օրօք կտաւներէն հազուադէպ կրցած է ցուցադրել 
եւ վաճառել՝ ընդամէնը 100 տոլարի, ինչով ան 
միայն ներկեր կրնար գնել, յանկարծ կը յայտնուի 
Ճեքսըն Փոլլո-քի, Ուիլիըմ տէ Գունինկի եւ Ֆրանց 
Քլայնի շարքին: Իսկ այսօր արդէն աստիճանաբար 
մեծ ճանաչում ըստանալով՝ անոր վերացական 

ստեղծագործութիւնները 3000-էն մինչեւ 70 000 
տոլարի կը վաճառուին, իսկ քննադատները զայն 
«հանճար» կ'անուանեն: 

Եւ այս ամէնը... իր մահէն ետք:
Հեքիաթ մը չէ՞ ասիկա:

Գալիֆորնիոյ Ստեֆընի (Stephanie's) պատկերա-
սըրահի նախագահ Լինտա Ստեփանեան ԱՄՆ-ի 
մէջ հայկական արուեստի վաճառքով զբաղող յա-
ռաջատար վաճառականներէն մէկն է: Անոր պատ-
կերասրահը առաջինն էր, որ 2010-ին Փինաճեանի 
գործերը վաճառելու սկսաւ, որուն ժամանակ նկա-
րիչի գործերէն մէկը 100 000 տոլարի վաճառուեցաւ: 
Լինտա կը պատմէ, որ այս տարիներուն ընթացքին, 
արուեստասէրներու հետաքրքրութիւնը զգալիօրէն 
աւելցած է անոր գործերուն նկատմամբ: Արուեստա-
գէտի գործերէն գնած են ամերիկահայեր, ռուսեր, 
Լոնտոն եւ Փարիզ բնակող հաւաքածոյ ունեցողներ:

Այսօր Փինաճեանի ստեղծագործութիւն-ները կը 
ցուցադրուին Նիւ Եորքի Սոհօ հանրաճանաչ պատ-
կերասրահը, ինչպէս նաեւ Մանհեթենի ցուցասրահը:   

Անոր պատմութեան հանդէպ հետաքրքրութիւն 
սկսած է ցուցաբերել ամերիկեան յայտնի «HBO» 
հեռատեսիլի կայանը: «ABC» հեռուստաընկերու-
թիւնը այս պատմութիւնը ներկայացուցած է որպէս 
«աննկարագրելի բացայայտում մը», ուրիշ մը՝ 
«ABC's 20/20» կայանը յայտնած է. «Փորձագէտներու 
պնդումով՝ Փինաճեան արժանի է, որ զինք ան-
ւանեն ժամանակակից արուեստի չբացայայտուած 
մեծագոյն հանճարներէն մէկը»:

Իսկ ըստ արուեստի մեկնաբաններու եւ վաճա-
ռականներու կանխատեսումներուն՝ քանի մը տա-
րի ետք, երեքէն չորս անգամ կրնան աճիլ ներկայիս 
գիները: Ըստ անոնց՝ Փինաճեանի կտաւներու 
գիներու «...վերելակը դեռեւս առաջին յարկին վրայ 
կը գտնուի»:
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸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 ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

 

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօ-
րէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ 
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըր-
ջանի արձանագրութիւնները: 
 

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում: 
 Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յա-
տուկ զեղչ: 
 
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042 
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com 
 
     Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան: 
 
 

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

ԱՊԼ-ն Պիտի Պնդէ, Որ Ընդունուի ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի Բանաձեւը 
Կոլանի Բարձունքներուն Հետ Կապուած ԱՄՆ-ի Որոշումին Դէմ

ՀԲԸՄ – ՀԵԸ                                          Անդրանիկ  Մշակութային  Միութիւն 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան 
Կազմակերպութեամբ 

ՀԵԸ Անդրանիկ   Մշակութային  Միութեան 

Ապրիլեան Ձեռնարկ 
Յետադարձ Ակնարկ,  Դէպի  Յառաջ .... Հայերը  Օսմանեան  

Կայսրութեան Եւ  Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մէջ 

Բանախօս 

Արա  Սարաֆեան 
( Պատմաբան  - Տնօրէն Կոմիտաս  Հաստատութեան, Լոնտոն) 

 Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 5 Ապրիլ  2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ, Նաքքաշ 

Հրաւէր 

 

 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

Արաբական պետութիւններու լիկայի (ԱՊԼ) անդամ երկիրները պիտի 
պնդեն, որ ընդունուի ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդի (ԱԽ) բանաձեւը 
Կոլանի բարձունքներու իսրայէլեան ինքնիշխանութիւնը ճանչնալու հետ 
կապուած ԱՄՆ-ի որոշումին դէմ, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:

Ինչպէս նշած է «Reuters» գործակալութիւնը, Մարտ 31-ին Թունիսի մէջ 
կայացած միջարաբական գագաթնաժողովի ամփոփիչ յայտարարութեան մէջ 
հանդիպումի մասնակիցները միւս երկիրները նախազգուշացուցած են ԱՄՆ-ի 
օրինակին հետեւելու փորձերէն: «Արաբական պետութիւնները բանաձեւի 
նախագիծ կը ներկայացնեն ՄԱԿ-ի ԱԽ-ին եւ կը պահանջեն ՄԱԿ-ի միջազ-
գային դատարանի եզրակացութիւնը ԱՄՆ-ի որոշումին անօրինականութեան 
եւ անվաւերութեան մասին»,– նշուած է յայտարարութեան մէջ: «ՄԱԿ-ի 
Անվտանգութեան խորհուրդին մէջ բանաձեւի նախագիծին տարածումով կը 
զբաղի Քուէյթը (Էմիրութիւնը այժմ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի ոչ մշտական անդամ  է),– 
նշած է Արաբական պետութիւններու լիկայի գլխաւոր քարտուղար Ահմատ 
Ապու ալ Ղեյթը գագաթնաժողովի արդիւնքներուն նուիրուած մամլոյ ասուլիսին, 
որ տեղի ունեցած էր Թունիսի արտաքին գործոց նախարարութեան ղեկավար 
Հմայես Ժինայուիի հետ համատեղ:– Կոլաններու հետ կապուած ԱՄՆ-ի 
որոշումը ոչ մէկ իրաւաբանական ուժ ունի, ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի անդամներէն ոչ մէկը, 
այդ կարգին՝ ԱՄՆ-ի դաշնակիցները, չեն պաշտպանած զայն»,– հաղորդած է 
«ԹԱՍՍ»-ը:


