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Նասրալլա. Լիբանան Ներխուժող Իսրայէլցիները 
Պիտի Կործանուին
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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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:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Փայլան՝ Էրտողանին. «Արխիւս մեծ 
մայրս՝ Սիրանոյշն է»
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Թուրք Հիւպատոսը Գնդակահարած 
Գուրգէն Եանիկեանի Մասունքները 
Հայաստան Փոխադրուեցան

Հըզպալլայի ընդհանուր քարտուղար Հասան 
Նասրալլա, Հինգշաբթի յայտարարած է, որ 
իսրայէլական որեւէ ուժ, որ կը փորձէ ներխուժել 
Հարաւային Լիբանան, պիտի ոչնչացուի:

«Մենք կը թարմացնենք դիմադրութեան խոս-
տումը, ըստ որուն իսրայէլական գումարտակները 
եւ մեքենաները, որոնք կը մտածեն Լիբանանի 
հարաւային տարածք մտնելու մասին, պիտի 
կործանուին»,- ըսած է սէյիտ Հասան Նասրալլա:

Նասրալլա ելոյթ ունենալով Հըզպալլայի հրա-
մանատար Մուսթաֆա Պէտրըտինի մահուան յի-
շատակին կազմակերպուած ձեռնարկին ընթաց-
քին՝ վերահաստատած է, որ Լիբանանի մէջ 
Իսրայէլի կողմէ մղուող որեւէ պատերազմ «հոգե-
բանական, քաղաքական եւ դիւանագիտական 
պատերազմ է՝ ճնշելու Լիբանանի պետութիւնը եւ 
պաշտօնեաները»:

Հըզպալլայի ընդհանուր քարտուղարը նաեւ 
անդրադարձած է առաջադիմական սոցիալիստա-
կան կուսակցութեան առաջնորդ Ուալիտ Ժոմպ-
լաթի այն յայտարարութեան, ըստ որուն Շըպաայի 
հողատարածքները լիբանանեան չեն:

«Լիբանանի պետութիւնը կ՝ըսէ, որ Շըպաայի 
հողատարածքները լիբանանեան են, եւ ասիկա կը 
նշուի կառավարութիւններու քաղաքական յայտա-
րարութիւններուն մէջ»,- ընդգծած է Նասրալլա:

Կառավարութիւնը կը Հաստատէ Պիւտճէի 
25 Յօդուածները

Լիբանանի կառավարութիւնը, Հինգշաբթի 
կայացած նիստով, եզրափակեց պիւտճէի մասին 
օրէնքի 25 յօդուածներուն հաստատումը: Այս մա-
սին, նիստէն ետք կայացած մամլոյ ասուլիսին 
ընթացքին, յայտարարեց Տեղեկատւութեան նա-
խարար Ժամալ Ժառահ:

Ան ըսաւ, որ նիստին ընթացքին քննարկուած 
նիւթերուն վերաբերեալ զգալի յառաջընթաց կար: 
Ըստ Ժառահի՝ բոլորը համաձայնած են հրաժարիլ 
երեսփոխաններու եւ նախարարներու կողմէ ներ-
մուծուող ինքնաշարժներու մաքսային եւ հարկային 
արտօնութիւններէն: Նախարարը  աւելցուց, որ 
մաքսային արտօնութիւնները պիտի տրամադրուին 
միայն յատուկ կարիքներով անձերու:

Նոյն օրը, կառավարութիւնը գումարեց երրորդ 
նստաշրջանը` քննարկելու 2019 թուականի պե-
տական պիւտճէին նախագիծը:

Նիստէն առաջ խօսք առնելով՝ ելեւմտական 
նախարար Ալի Հասան Խալիլ ըսած էր,- «Այսօր 
նոր օր էր, եւ պիւտճէին վերաբերեալ քաղաքական 
բախումներն ու խափանումները աւարտեցան»։

Յիշեցնենք, որ պիւտճէի նախագիծը, որ կը 
փորձէ կրճատել պետական ծախսերը՝ ապահովելու 
համար աւելի մեծ եկամուտներ՝ վերջին օրերուն 
քննադատութեան ենթարկուած էր ռազմական եւ 
անվտանգութեան նախկին աշխատակիցներու 
կողմէ:

Գուրգէն Եանիկեանի մասունքները փոխադ-
րըւեցան Երեւան եւ պիտի թաղուին Եռաբլուրի մէջ: 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

Գրող եւ ճարտարագէտ Գուրգէն Եանիկեան 
ծնած է 1895-ին, Էրզրում: Հայոց Ցեղասպանութեան 
ականատես Եանիկեան 27 Յունուար 1973-ին՝ 78 
տարեկանին, Սանթա Պարպարայի մէջ գնդա-
կահարեց Թուրքիոյ հիւպատոսը եւ անոր օգ-
նականը, ապա ինքնակամ ներկայացաւ ոստիկա-
նութեան եւ դատարանին մէջ խիզախօրէն 
պաշտպանեց հայոց ոտնահարուած իրաւունքները:

Եանիկեան 2 Յունիս 1973-ին ցմահ բանտար-
կութեան դատապարտուեցաւ: Ան մահացաւ 27 
Փետրուար 1984-ին:

Թուրքիոյ քրտամէտ Ժողովուրդներու ժողովըր-
դավարական կուսակցութեան հայ պատգամաւոր 
ԿարօՓայլան դարձեալ անդրադարձաւ Թուրքիոյ 
նախագահ Ռեչեփ ԹայիփԷրտողանի կողմէ Ապրիլ 
24-ին կատարուած հակահայ եւ Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ուրացող նորագոյն յայտարարութեան, 
որուն մէջ Էրտողան Հայաստանին եւ Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող երկիրներուն արխիւները 
բանալու կոչ ուղղած էր:

«Էրտողան ըսաւ. «Իրականութիւնը փնտռելու 
վայրը արխիւներն են»: Անատոլիոյ մէջ ապրող 
իւրաքանչիւր հայ արխիւ է, փաստաթուղթ է: Իմ 
փաստաթուղթն ալ՝ արխիւս մեծ մայրս՝ Սիրանոյշն 
է: Ամէն տան մէջ Սիրանոյշները իրենց թոռներուն 
մեծ աղէտին ընթացքին վերապրողներու մասին 
պատմած են: Եթէ պատրաստ էք լսելու, եկէք 
պատմենք, մեր փաստաթուղթերով, թրքերէնով», 
ըստ “Երկիր”-ի՝ գրած է Փայլան «Թուիթըր»-ի իր 
էջին վրայ։
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Գանատայի Ջրհեղեղի Հետեւանքով Տարահանուած է 
12 հազար մարդ

Ճափոնի Վարչապետը Քիմ Չեն Ընի Հետ Հանդիպելու 
Ցանկութիւն Յայտնած է

Ընդդմիադիր Կուսակցապետը Ցեղասպանութիւնը Ուրանալու Հարցով Կ՛աջակցի Թուրքիոյ 
Իշխանութիւններուն

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոս Մնայուն 
Կապի Մէջ Է Վենեզուելլայի 
Հայ Գաղութին Հետ
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Արտաշէս Իսահակի Աթիբէկ-Մելիքեան (Յով-
հաննիսեան) 

(Մայիս 3, 1884, Թիֆլիս - Դեկտեմբեր 28, 
1956, Երեւան)

Հայ քիմիկոս-ճարտարագէտ։
Աւարտած է Ժընեւի համալսարանը։ Աշխատած 

է Ժընեւի մէջ, Շլիսելպուրկ, Անաբա, Քրասնոտար 
եւ այլուր։ 1933 թուականին տեղափոխուած է է 
Հայաստան։ Վանաձորի քիմիական գործարանի 
կազմակերպիչներէն է, 1933-1938 թուականնե-
րուն՝ այդ գործարանի գլխաւոր ճարտարագէտ եւ 
տեխնիկական տնօրէն։

Անոր նախաձեռնութեամբ եւ ղեկավարութեամբ 
1945 թուականին ստեղծուած է ՀԽՍՀ Գիտու-
թիւններու ակադեմիայի քիմիայի հիմնարկի վեր-
լուծական քիմիայի տարրալուծարանը։

Արտաշէս Իսահակի 
Աթիբէկ-Մելիքեան 

Գանատայի Արեւելքի ջրհեղեղի հետեւանքով 12 
հազար մարդ տարահանուած են: «Արմէնփրես»-ի 
հաղորդմամբ, գանատական CTV հեռատեսիլի 
ալիքը կը տեղեկացնէ, որ ջրհեղեղը գրանցուած է 
Քեպէք, Նիւ-Պրանսուիք եւ Օնթարիօ շրջաններուն 
մէջ:

Միայն Քեպէքի մէջ իրենց տուները ստիպուած 
լքած է աւելի քան 10 հազար մարդ: Այս շրջանի մէջ 
6 հազար 700 տուն ջուրի տակ անցած է, իսկ աւելի 

քան 3 հազար 400 տուն շրջապատուած է ջուրով:
Գանատայի զինուորականները կամաւորներու 

հետ պատնէշներ կը կառուցեն գետի երկայնքով: 
Ըստ տեղական մարմիններու՝ ջրհեղեղի գագաթ-
նակէտը արդէն անցած է, կը կանխատեսուի ջուրի 
հետընթաց: Թէեւ Օնթարիօ շրջանի մէջ իրավի-
ճակը կը շարունակէ բարդ մնալ, օդերեւութա-
բանները յառաջիկայ օրերուն համար կը կան-
խատեսեն յորդառատ անձրեւներ:

Վենեզուելլայէն ներս ստեղծուած կացութեան 
լոյսին տակ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը մնայուն կապի մէջ է Վենեզուելլայի 
հոգեւոր հովիւ Հոգշ. Տ. Վահրիճ Վրդ. Ղարախան-
եանին հետ։ Հայր սուրբը Նորին Սրբութեան լայն 
բացատրութիւններ տուաւ երկրի իրավիճակին 
մասին։ Բարեբախտաբար, հայ համայնքը անմիջա-
կանօրէն աղերս չունի տեղի ունեցող ցոյցերուն 
հետ եւ մեր ժողովուրդի զաւակները ապահով 
վիճակի մէջ են. ոմանք իրենց տուները կը մնան, 
իսկ ուրիշներ՝ եկեղեցւոյ մէջ։ Հայր սուրբը վստա-
հեցուց Հայրապետին, թէ ան մնայուն կապի մէջ է 
մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակներուն հետ։ 

Նորին Սրբութիւնը տուաւ իր հայրական օրհ-
նութիւններն ու ողջոյնները մեր ընտանիքներուն եւ 
թելադրեց հայր սուրբին եւ պատասխանատու 
մարմիններուն, որ մնայուն շփումի մէջ ըլլան Կա-
թողիկոսարանին հետ։ Ան նաեւ իր ամբողջական 
զօրակցութիւնն ու պատրաստակամութիւնը յայտ-
նեց օժանդակելու մեր ազգի զաւակներուն՝ որեւէ 
ժամանակ եւ որեւէ պարագայի մէջ։

Ճափոնի վարչապետ Սինցօ Ապէ յայտարարած 
Է  Հիւսիսային Քորէայի ղեկավար Քիմ Չեն Ընի 
հետ առանց նախապայմաններու հանդիպում կազ-
մակերպելու ցանկութեան մասին, կը տեղեկացնէ 
«Արմէնփրես»-ը: «Կը ցանկայի փորձել Քորէայի 
Աշխատանքային կուսակցութեան նախագահ Քիմ 
Չեն Ընի հետ հանդիպում ունենալ առանց պայման-
ներու եւ անմիջական սրտաբաց բանակցութիւններ 
իրականացնել»,- ըսած Է վարչապետը «Սանքէյ» 
թերթին տուած հարցազրոյցին:

Ան նշած Է, որ հանդիպումը կարեւոր կ’ըլլար 
Ճափոնի եւ Հիւսիսային Քորէայի միջեւ առկայ 
անվստահութիւնը յաղթահարելու տեսակէտէն:

 Միեւնոյն ժամանակ Ապէ յիշատակած Է խնդիրը 
այն ճափոնացիներու, որոնք աւելի վաղ առեւանգը-
ւած են Հիւսիսային Քորէայի յատուկ ծառայութիւն-

Թուրքիոյ ազգայնամոլներու Ազգայնական շար-
ժում կուսակցութենէն անջատուածներուն գոյացու-
ցած «Լաւ» կուսակցութեան նախագահ Մերալ 
Աքշեներ իր աջակցութիւնը յայտնեց Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ուրանալու իշխանութիւններուն 
ջանքերուն: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։

Ընդդիմադիր կուսակցապետը նշեց, որ հակա-
ռակ այն իրողութեան, որ յաճախ կ՛ընդդիմանայ 

ներու կողմէն: Ան յիշեցուցած Է, որ 2000-ական 
թուականներուն Հիւսիսային Քորէայէն հինգ ճա-
փոնցիներու հայրենիք վերադառնալէն ետք առե-
ւանգուածներու խնդիրի լուծման առումով յետագայ 
յառաջընթաց չի դիտուիր: 

Պաշտօնական տուեալներուն համաձայն, Հիւ-
սիսային Քորէան առեւանգած Է Ճափոնի 17 քա-
ղաքացիներ: Անոնցմէ միայն հինգը երկիր վերա-
դարձած է 2002 թուականին: Ինչպէս յայտարարած 
են Փենիանի մէջ, մնացած ութ հոգին մահացած 
են, իսկ չորսը երբեք մուտք չեն գործած Հիւսիսային 
Քորէա: Սակայն Ճափոնը մահուան ապացոյցները 
համոզիչ չի համարեր եւ կը շարունակԷ պահանջել 
բոլոր պատանդներու յանձնումը, հաղորդած Է 
«Ինթերֆաքս»-ը:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրտողանի 
քայլերուն, ինք ամբողջութեամբ կը զօրակցի Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող երկիրներուն դէմ 
Էրտողանի խիստ հակադարձութիւններուն, պնդե-
լով, որ «ցեղասպանական պնդումները զրպար-
տանք են»:

«Ամէն տարուան Ապրիլ ամսուան մէջ որոշ եր-
կիրներ կը ջանան Թուրքիոյ վարկը սեւցնել 1915ի 
դէպքերուն գծով: Պատմութիւնը ակնյայտ է իր 
ամբողջ ճշմարտութեամբ», աւելցուց Աքշեներ:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն Գաւառը Լուսարձակի Տակ – 19 -
Դասախօսներու 

Աշխատավարձի Մէջ 
Տարբերութիւն ԿայՄէկ Ճամբորդով Օդանաւային Թռի՞չք ...

Այս մէկը զարմանալի կը թուի, բայց իրաւ է եւ 
տեղի ունեցած` 16 Մարտ,  2019-ին։ Վերոյիշեալ 
դէպքը կը պատահի նախկին Սովետական Միու-
թեան արբանեակ երկիրներէն Լիթուանիոյ մէջ։ 

Արդարեւ՝ Պոյինկ տեսակի օդանաւ մը (737-
800), որ կրնայ մինչեւ 188 ճամբորդ փոխադրել, 
մէկ ճամբորդով (տես նկարը) թռիչք կ՛առնէ Լիթ-
ւանիոյ մայրաքաղաք Վիլնիուսէն՝  դէպի Իտալիոյ 
Պէրկամօ քաղաք, որ Միլանոյէն մէկ ժամ հեռու է։ 
Սքիրմանթաս Սթրիմայթիս միակ ճամբորդն էր 
այդ օդանաւին մէջ, որ կը վալելէր հինգ սպաս-
եակներու հիւրասիրութիւնը։

Սակայն ի՞նչ պատահեցաւ որ այդ օդանաւը մէկ 
ճամբորդ ունէր միայն . . . Հիմա թոյլ տուէք բացատ-
րեմ։ Նօվաթուրաս ճամբորդական ընկերութիւնը 
վարձուած էր խումբ մը Լիթուանիացիներ վերա-
դարձնելու Միլանոյէն։ Անոնք արձակուրդով գա-
ցած էին Իտալիա՝ ձիւնագնացութեան։

Ուրեմն վարձուած օդանաւը՝ որպէսզի առանց 
ճամբորդի թռիչք չկատարէ դէպի Միլանօ, կը յայ-
տարարէ որ աժան գնով միուղի (one way) տոմսակ 
կայ՝ Վիլնիուսէն Միլանօ։ Միուղի տոմսակները շատ 
ալ գրաւիչ չեն, որովհետեւ բոլորս ալ լաւ գիտենք որ 
երկու միուղի տոմսակները աւելի թանկ են՝ քան 
երթեւեկի (two way) մէկ տոմսակը։

Վերոյիշեալ յայտարարութեան մէկ ճամբորդ 
միայն կը պատասխանէ եւ այսպէսով օդանաւը 
ճամբայ կ՛ելլէ լոկ մէկ ճամբորդով։ Լրագրողները 
երբ հարց կու տան Սքիրմանթասի թէ ի՞նչ է իր 
զգացումը այս հարցին նկատմամբ՝ ան սապէս կը 
պատասխանէ, «Կեանքին մէջ մէկ անգամ ըլլալիք 
փորձառութիւն մըն էր, որ մեծապէս վայելեցի։»

Անշուշտ կը վայելէ եզակի այդ Ճամբորդութեան 
ընծայած բարիքները։ Այսպէս՝ ան չենթարկուիր 
ներս մտնելու հրմշտուկին, ճամբորդական պայու-
սակը տեղաւորելու տանջանքին, ոտքերը երկա-
րելու անկարողութեան եւ վերջապէս բաղնիքը 
օգտագործելու երկարատեւ սպասումին . . . Իձի՜ւ 
թէ բախտը մեզի ալ ժպտէր, այսպիսի հանգստաւետ 
ճամբորդութիւն մը կատարելու!

Հօր մը «Օրինակելի» Արարքը . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Միացեալ Նա-

հանգներու Լուիզիանա նահանգի St. Landry Parish 
քաղաքէն՝ որ ունի 83,000 բնակչութիւն, որոնց 56 
տոկոսը ճերմակամորթ եւ 42 տոկոսը սեւամորթ 
ամերիկացիներ են։

Մարտ ամսուան ընթացքին, հրկիզուեցան սեւա-
մորթ ամերիկացիներու պատկանող երեք եկեղե-
ցիներ (տես անոնցմէ մէկուն նկարը), որոնք աւելի 

քան հարիւր տարուան պատմութիւն մը ունին 
իրենց ետին։ Իսկ հրձիգը՝ (տես նկարը), 21 տարե-
կան երիտասարդ մըն է Հոլտըն Մէթհիւզ անունով, 
որ Vodka Vultures նուագախումբին գլխաւոր երգիչն է։

Հետաքրքրական է գիտնալ որ Հոլտըն՝ նախ 
քան հրկիզումի իր արարքին, որեւէ քրէական 
յանցանք չէ գործած։ Սակայն ան կը պատկանի 
«black metal» անունով ճանչցուած երաժշտութեան՝ 
որ զուգորդուած է եկեղեցիներու հրկիզումով, 
աշխարհի տարածքին։

Հոլտըն՝ եթէ դատապարտուի, կրնայ 15 տար-
ւան բանտարկութեան ենթարկոուիլ, իւրաքանչիւր 
հրկիզումին համար։ Իսկ ճակատագրի հեգնանքը 
այն է որ Հոլտըն ոստիկանի մը զաւակն է . . . Բայց 
ամերիկայի մէջ՝ կարեւոր չէ թէ որուն զաւակն ես, 
եթէ յանցանք գործես՝ պիտի դատապարտուիս եւ 
վերջ։

Երբ Հոլտընի հայրը՝ Ռօյ Մէթհիւզ, կ’իմանայ 
զաւկին ամբաստանուիլը, իր զաւակը անձամբ 
կ՛առաջնորդէ ոստիկանատուն եւ զինք կը յանձնէ 
պատկան մարմիններուն։ Հաւանաբար ուրիշ 
ազդեցիկ հայրեր պիտի ուզէին պաշտպանել իրենց 
զաւակները, սակայն ոչ ոստիկան Մէթհիւզ՝ որ 
տեղեակ ըլլալով օրէնքի տրամադրութեանց, ըրաւ 
ինչ որ կ՛ակնկալուէր իրմէ։

Ահաւասիկ ուղղամիտ հօր մը «օրինակելի» 
արարքը, որ բարձր կը դասէ օրէնքն ու զաւակը կը 
յանձնէ արդարութեան ճիրաններուն։ Ի՜ձիւ թէ ուրիշ 
հայրեր ալ դաս առնեն ոստիկան Մէթհիւզի օրի-
նակէն եւ հետեւին իրեն առաքելութեան . . . 

«Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան»-ի 
Վանաձորի Մասնաճիւղի դասախօս, բնագիտու-
թեան-ուսուղութեան  գիտութիւններու դոկտ. փրոֆ. 
Ռաֆիկ Տալլաքեան, լրագրողի հարցին պատաս-
խանելով յայտնած է, թէ մտավախութիւն ունի, որ 
քանի մը տարի ետ կրթական մարզի մէջ արական 
սեռի մասնագէտներ գոյութիւն չունենան, քանի որ 
ուսուցչի աշխատավարձոը բաւարար չէ: Ան նկատել 
տուած է, որ յատկապէս մարզերու մէջ նոյն առար-
կայի դասաւանդումը աւելի քիչ կը վարձատրուի 
քան Երեւանի մէջ: Այդ պատճառով ալ դասա-
տուները այլեւս ձգտում չունին մասնագիտութիւնը 
խորացնելու եւ բարձր որակաւորում ստանալու 
առումով:

Երկար տարիներու աշխատանքային փորձ 
ունեցող դասախօսը ցաւով նշած է, որ ինչպէս 
Լոռիի մարզի, նոյնպէս ալ հանրապետութեան մէջ 
լուրջ խնդիր է բնագիտութեան եւ քիմիագիտութեան 
մասնագէտներ պատրաստելու հարցը, քանի որ 
տարուէ տարի կը նուազի այդ ճիւղերով հետա-
քըրքրուողներուն թիւը։ Քննութիւններու շրջանին 
Վանաձորի  աւարտական դասարաններու աշա-
կերտները կը ջանան բնագիտութեան եւ քիմիա-
գիտութեան առարկաներէն քննութիւն չյանձնել: 
Վախ կայ, որ մարզը քանի մը տարի ետք կը մնայ 
առանց մասնագէտի, բայց քանի որ պատերազմող 
երկիր ենք, այդ երկու մասնագիտութիւնները 
կարեւոր են մեր երկրի համար: Բայց յարգարժան 
դասախօսը չ'անդրադառնար, որ քիմիագիտութիւնը 
ի սպառ վերացած է հանրապետութեան մէջ, քանի  
որ երբեմնի հզօր քիմիական արդիւնաբերութիւնը 
այսօր զէրոյի հաւասարեցուած է: Բնագիտութիւնն 
ալ  բաւական բարդ բնագաւառ է, հետեւաբար  ժա-
մանակակից ուսանողը կը ձգտի հետեւիլ ընկերային 
գիտութիւններու, որոնք աւելի հեշտ են:
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  -ԼԻԲԱՆԱՆ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 104-Աամեակի Իւրայատուկ Ոգեկոչում

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մեծ ընտանիքը իւրայատուկ մի-
ջոցառումներով  ոգեկոչեց  Հայոց Ցեղասպանու-
թեան  104-ամեակը: 

Չորեքշաբթի,  24 Ապրիլ  2019-ի առաւօտեան,   
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնա-
ժողովի  անդամ-անդամուհիներ, ՀԵԸ-ի Կեդրոնա-
կան  Վարչութեան ատենապետ  եւ  անդամներ, 
ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի զանազան միաւորներու վար-
չականներ, անդամ-անդամուհիներ, ՀԵԸ-ի  Անդ-
րանիկ փողերախումբին եւ  սկաուտական ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիաս եւ ՀԵԸ Անդրանիկ Սեւան 
սկաուտական զոյգ  շարժումներուն մասնակցու-
թեամբ,   ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնէն  տողանցե-
լով  մուտք գործեցին Անթիլիասի  մայրավանք:

Մայրավանքին  Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե-
ղեցւոյ մէջ, ի ներկայութիւն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Արամ Ա.  Կաթողիկոսին, Լիբանանի մէջ  Հայաս-
տանի  արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վահան 
Աթաբեկեանին, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային 
Յանձնաժողովի ատենապետ Ժերար Թիւֆենքճ-
եանին, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նապետ Վիգէն Չէրչեանին, ներկայ եւ  նախկին 
պետական  նախարարներու, երեսփոխաններու, 
հայ  քաղաքական կուսակցութեանց, հասարակա-
կան, մարզական, մշակութային  կազմակերպու-
թիւններու, միութիւններու ներկայացուցիչներու, 
Լիբանանի թեմի Բարեջան Առաջնրդ  Նարեկ Սրբ. 
Ալեէմէզեանի  հովանաւորութեամբ  տեղի ունեցաւ  
Հայոց Ցեղասպանութեան  նահատակներուն յիշա-
տակին   Սուրբ  պատարագ  եւ հոգեհանգստեան  
պաշտօն:

Հոգեհանգստեան պաշտօնէն ետք,   մայրա-
վանքի շրջափակին մէջ ՀԵԸ-ի փողերախումբը 
հնչեցուց  օրուան  խորհուրդը յատկանշող  նուագ-

ներ: Յանուն  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի,  ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
Շրջանակային Յանձնաժողովի ատենապետ Ժե-
րար Թիւֆենքճեան, ՀԵԸ-ի  Կեդրոնական Վարչու-
թեան անդամներ՝ Արա  Տագեսեան եւ  Յակոբ Թէլ-
վիզեան  ծաղկեպսակ  մը  զետեղեցին  Նահատակաց  
մատուռին առջեւ: 

Հոգեհանգստեան պաշտօնի աւարտին, ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ-ի սկաուտական շարժումի հարիւրաւոր անդամ-
անդամուհիներ, փողերախումբը, միութենական-
ներ,  համակիրներ հանրակառքերով  եւ անձնական 
միջոցներով բարձրացան Պիքֆայայի  Սուրբ Աստ-
ւածածին վանք, ուր  ՀԲԸՄ-ի  Լիբանանի Շրջա-
նակային  Յանձնաժողովին  հովանաւորութեամբ,  
Հայոց  Ցեղասպանութեան  յիշատակին  հանդի-
սութիւն մը  տեղի ունեցաւ:  

Վանքին  շրրջափակը  լեցուած էր հարիւրաւոր  
հայորդիներով, որոնց մէջ նախարարներ՝ Ռիշար 
Գույումճեան, Արթիւր Նազարեան (նախկին նա-
խարար եւ Ազգային բարերար), երեսփոխաններ՝ 
Ժան Թալուզեան եւ Շանթ Չինչինեան (նախկին 
երեսփոխան),  Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան՝ Վահագն Աթաբեկեան, Արցախի Հան-
րապետութեան Լիբանանի ներկայացուցիչ՝ Կարօ 
Քէպապճեան, ՀԲԸՄ-ի Շրջանակային Յանձնա-
ժողովի ատենապետ Ժերար Թիւֆէնքճեան, Շրջա-
նակային Յանձնաժողովի անդամներ, ՀԵԸ-ի Կեդ-
րոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չէրչեան 
եւ Կեդրոնականի անդամներ, ՀԲԸ Միութեան եւ 
ՀԵԸ-ի  բարեկամներ, համակիրներ, վարչականներ 
եւ անդամ-անդամուհիներ: Յարգանքի մատուցման 
հանդիսութեան  յատուկ  հմայք տուին Հայ Երիտա-
սարդաց Ընկերակցութեան սկաուտական զոյգ  
մասնաճիւղերը եւ  ՀԵԸ-ի  Անդրանիկ փողերախում-
բը:

ՀԵԸ-ի Անդրանիկ  Փողերախումբի նուագակցու-
թեամբ բազմահարիւր սկաուտներ տողանցելով 

մուտք գործեցին վանքի դարպասէն ներս  եւ  շար-
ւեցան Նահատակաց Յուշարձանի առջեւ: Ապա, 
Կիլիկեան Ս.Աթոռի միաբանններէն Հոգեշնորհ 
Տէր Պօղոս վրդ. Թինքճեան, ընկերակցութեամբ 
բարեշնորհ սարկաւագներու կատարեց Հոգեհան-
գըստեան կարգ՝ 1,5 միլիոն անմեղ հայորդիներու 
համար: Փողերախումբին նուագակցութեան տակ, 
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային Յանձնաժողովի, 
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան, ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի 
Ասպետներու խմբակցութեան, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
Տիկնանց  Համախմբումին անունով  ծաղկեպսակ-
ներ զետեղուեցան Նահատակաց Յուշարձանի 
առջեւ, որմէ ետք բացման խօսքով հանդէս եկաւ 
«Խօսնակ» պաշտօնաթերթի խմբագիր Համբիկ 
Մարտիրոսեան:

Ողջունելէ ետք ներկաները, Համբիկ Մարտի-
րոսեան  ամփոփ ներկայացուց  օրուան  խորհուրդը 
.« Ոճրագործ Թուրքը, 1,5 միլիոն հայ բնաջնջելու 
քաղաքականութեան կողքին, իրագործեց նաեւ 
մշակութային ցեղասպանութիւն: Քանդեց եւ 
փճացուց 2500 վանք ու եկեղեցի, 1500 վարժարան, 
միաժամանակ հայկական տեղանունները փոխելով 
թրքերէնի: Անոնք, թուրք պարագլուխներ որոշած 
էին Հայաստանը վերջնականօրէն պարպել, իրա-
կանացնելու համար իրենց մեծ երազը, ստեղծելու 
համար «Մեծ Թուրան»-ը». ըսաւ ան:

Համբիկ Մարտիրոսեան իր խօսքէն ետք հրա-
ւիրեց Լիբանանահայ ծանօթ մտաւորական, պատ-
մաբան, Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային 
Ակադեմիայի արտասահմանեան անդամ, Հայ 
Աւետարանական Քոլէճի 50 տարիներու վաստա-
կաշատ տնօրէն, բազմաթիւ գիրքերու հեղինակ 
Դոկտոր Զաւէն Մըսըրլեանը,փոխանցելու օրուան 
պատգամը:
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  -ԼԻԲԱՆԱՆ 
Հայոց Ցեղասպանութեան 104-Աամեակի Իւրայատուկ Ոգեկոչում
¾ç 04

Դոկտոր Մըսըրլեան հանգամանօրէն խօսեցաւ 
Հայոց Ցեղասպանութեան պատմութեան եւ պատ-
ճառներուն մասին, թուելով, թէ «Տակաւին Մեծ 
Եղեռնէն 401 տարի առաջ, 1514-ին Օսմանեան 
Թուրքիան բռնագրաւեց Արեւմտեան Հայաստանը, 
ապա ամէն կերպ ջանաց հայոց թուաքանակը 
նուազեցնել, տեղ տեղ հայերը կրօնափոխելով. 
Օրինակ՝ Համշէնահայերը»:

Ապա Պարոն Մըսըրլեան մէջբերեց Սուլթան 
Ապտիւլ Համիտին խօսքը. «Պէտք է հայ ազգը 
փճացնել, եւ այդ մէկը գլուխ հանելու համար բան 
չի պակսիր մեզի, ամէն գործիք պատրաստած ենք. 
Կուսակալ, Դատաւոր, Հարկահաւաք, Ոստիկան. 
Վերջապէս ամէն ինչ: Ճիհատ մը կը հրապարակենք 
եւ դիւրին է պատերազմը այսպիսի ազգի մը հետ, 
որ ոչ զէնք ունի, ոչ զինուորական եւ ոչ ալ պաշ-
տօն...»: 

Ապա յարգելի պատգամախօսը թուեց 1894-
1896 թուականի ջարդերը, երբ անոր զոհ գացին 
300. 000 հայեր, ապա 1908 թուականին Իթթիհա-
տականներու կողմէ 1909 թուականի Ապրիլին 
կատարուած Ատանայի ջարդը, որուն զոհ գացին 
30 000 հայեր: 

Ան անդրադարձաւ նաեւ Իթթիհատականներու 
Սէլանիքի ժողովին, ուր որոշուեցաւ գործադրել  
Քեամիլ Փաշայի  ծանօթ ծրագիրը՝ ցեղասպանու-
թիւնը՝ առաջին պատեհ առիթով, որ պիտի ընծայ-
ւէր, Առաջին Համաշխարհային պատերազմի ըն-
թացքին:

Դոկտ. Մըսըրլեան աւելցուց. «1914 փետրուարի 
8 –ին, հայերու վեց մեծ պետութիւններու նեցուկին 

շնորհիւ, կրցան թուրքերուն պարտադրել Արեւ-
մըտեան Հայաստանի բարենորոգումները, որ ոչ 
այլ էր, քան՝ ինքնավարութիւն, ուր հայը պիտի 
ունենար ոստիկանական ուժ, դատարանէ ներս 
թրքերէնի կողքին պիտի օգտագործուէր հայերէն 
լեզուն, հայկական վարժարաններէ ներս պիտի 
աւանդուէր հայերէնը եւ այս բոլորը Եւրոպացի 
կառավարիչներու հսկողութեան ներքեւ: Հայ ժողո-
վուրդը, կը հաւատար, թէ մասամբ մը հասած էր իր 
երազին..: Սակայն այս որոշումէն վեց ամիս ետք 
ծայր առաւ Առաջին Համաշխարհային պատերազ-
մը, Թուրքերը բանակ կանչեցին 18  էն մինչեւ 60 
տարեկան հայ տղամարդիկ եւ անխնայաբար 
սպաննեցին զիրենք, մօտաւորապէս 250. 000 
հայեր: Ապրիլ 24-ի գիշերը ձերբակալեցին հայ 
մտաւորականները, գրողները եւ առաջնորդները, 
ապա տեղահան ըրին անգլուխ մնացած ծերերը, 
կիները եւ երեխաները: Կորսնցուցինք Արեւմտեան 
Հայաստանն ու Կիլիկիան»:

Դոկտ. Մըսըրլեան ողջունելէ ետք Արեւելեան 
Հայաստանէ ներս կատարուած հերոսամարտերը՝ 
Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի եւ Ղարաքիլիսէի 
մէջ, ըսաւ. «Թուրքերը ձախողեցան ամբողջութեամբ 
ցեղասպանել հայ ժողովուրդը: Փաստը մեր ներկայ 
Հայրենիքն է, Արցախն է եւ աշխարհի 10 միլիոն 
հայերը»:

Պատգամախօսը կարեւորելով այդ ժամանակա-
շըրջանին ՀԲԸՄ-ի ունեցած որբախնամ առաքելու-
թիւնը, ըսաւ. «Իսկ Մեծ Եղեռնէն վերապրողներու 

վիճակը աւելի ծանր պիտի ըլլար, եթէ 1906 
թուականին ստեղծուած չըլլար ՀԲԸՄ-ը, որուն շատ 
բան կը պարտի մեր ազգը իր վերապրումին մէջ»:

Ապա ան եզրափակեց ըսելով. « Մեր սրբադաս-
ւած նահատակներուն կտակը յստակ է. հաւատարիմ 
մնալ մեր ինքնութեան, ամուր պահել հայկական 
ոգին, տէր մնալ եւ հետապնդել մեր կորսուած 
իրաւունքները եւ կառչիլ մեր Մեծ Երազին»:

Իր խօսքի աւարտին ան անդրադարձաւ Արտա-
գաղթին,  ընտանիքի կարեւորութեան, հայ վար-
ժարանի դերին, հայ եկեղեցւոյ անհրաժեշտութեան, 
հայ գիրքին, մամուլին, հայ դատին եւ հայու 
դարաւոր հաւատքին:

Յիշատակման ու ոգեկոչման ձեռնարկը վերջ 
գտաւ Համբիկ Մարտիրոսեանի շնորհակալական 
խօսքով: ՀԵԸ-ի Փողերախումբը, ղեկավարութեամբ 
Գրիգոր Առնելեանի   հնչեցուց  ազգային եւ հայրե-
նասիրական կատարումներ:

 Պիքֆայայի հանդիսութենէն անմիջապէս ետք, 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Անդրանիկ» փողերախումբը, ՀԵԸ-ի 
սկաուտական զոյգ   շարժումները,  հանրակառքերով  
ուղղուեցան  Ժաաթաուի՝  Հայ  Կաթողիկէ Պատ-
րիարքարան: Ժաաթաուիի գլխաւոր  ճանապարհէն  
տողանցելով, ՀԵԸ-ի փողերախումբը եւ սկաուտա-
կան կազմերը  մուտք գործեցին  պատրիարքարան, 
շրջապատելով Նահատակաց  Յուշարձանը:  

Պէյրութի Կաթողիկէ  պատրիարքարանի  անու-
նով  հայր  Սեպուհ  Կարապետեան բարի գալուստ  
մաղթեց  ներկաներուն, շեշտելով, թէ  պատրիար-
քարանը կը մնայ  պահանջատէր  հայութեան 
տունը: 

Յանուն ՀԵԸ-ի  օրուան խօսքը  փոխանցեց  
ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ տեղեկատուական գրասենեակի 
պատասխանատու Ահարոն Շխրտըմեան: Ան  
նշեց, թէ   ՀԲԸՄ-ի  հիմնադիրներուն, Չարենցի եւ 
Շիրազի միասնականութեան պատգամներով անհը-
րաժեշտ է հետապնդել նահատակներուն կտակը:

Ապա, ՀԵԸ –ի  Կեդրոնական Վարչութեան ատե-
նապետ Վիգէն  Չէրչեան եւ Ահարոն Շխրտըմեան  
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի անունով  ծաղկեպսակ մը զետեղեցին  
Նահատակաց յուշարձանին առջեւ։

Յարգանք մեր բիւրաւոր  նահատակներուն:
Խունկ ու  աղօթք անոնց  յիշատակին:

Նկարները՝ Studio  Haig
ՀԵԸ-Ի  ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 

ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ Է

«Զարթօնք»ի Ապրիլեան Բացառիկը
Ստանալու համար դիմել մեր ցրուիչներուն:

Երուխանի Անմեռ Յիշատակին
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Իր այդ երանական ղօղանջաւոր գահաւանդէն՝ 
կուզիկը, յափշտակուած, վերացած, տենդագրգիռ, 
ամպերու մէջէ սլացող արծիւի գինովութեամբը 
առլի, կ՚կարծէր թերեւս ըլլալ խորհրդաւոր պարիկը 
քրիստոնէութեան, որ այդ բարձրութենէն իր տա-
ւիղին յորդելակ դաշնակութիւններովը կ՚հրահրէ 
ժողովրդային բարեպաշտութիւնը: Զանգակներուն 
ցնծագին, մերթ լացող ձայնարկութիւնը կ՚ապրեց-
նէր իր տխրաթաթաւ հոգին, որ այդ ծռմռկած 
անհարթ պատեանին տակ կը ծածկուէր այնքան 
դիւրաբորբ ու դիւրազգած: Մարդկային անկարեկիր 
հեգնութիւնը, որ ամէն տեղ ու ամէն ատեն կ՚հա-
լածէր զինք՝ քստմնելի յաճախանքի մը պէս, լայնա-
փեռեկ վիրաւորելով իր էութիւնը, դառնութեան 
թոյն մը խառնելով անոր մէջ ընդդէմ անողոք ճա-
կատագրին, որ այդ մթին ու անանուանելի կազ-
մութիւնը տուեր էր իրեն, կ՚դադրէր հոդ, այդ 
աշտարակին կատարը, խելխօլ ծնծղահարութեան 
արբեցումին մէջ, մարդոց չար ծիծաղէն ու ծաղրող 
նայուածքէն վեր, անդորր ու մաքրաշունչ այդ 
մթնոլորտին մէջ:

Թաղին աղջիկները կը սիրէին խեղճ զանգա-
կահարը, բայց իրենց սէրը արտայայտելու տարբեր 
եղանակ մը ունէին. խաղեր կ՚ընէին իրեն ու կ՚ծաղ-
րէին զինքը: Միխալաքին, այն տխուր համակեր-
պութեամբը, զոր ընդհանրապէս կ՚ունենան իրեն 
վիճակակից դժբախտները, անայլայլ, անմռունչ 
կ՚տոկար ամէն ծաղրանքներու, եւ իր կողմէ ցոյց 
տրուած այդ անտարբեր ու թոյլատու անզգածու-
թիւնը աւելի կ՚գրգռէր, կ՚սաստկացնէր զանոնք: 
Բայց կատակի մը չէր հանդուրժեր ամենեւին. 
երբեք յարգանքի պակասութիւն չպիտի գործուէր 
իր զանգակներուն հանդէպ: Անոնք նուիրական էին: 
Անոնց կապուած էին իր ջիղերը նուրբ, զգայնոտ 
լարերով. զանոնք խառնածիդ պէս կ՚ցնցուէր ինք, 
կ՚զայրանար, կ՚ընդվզէր:

-Միխալաքի, դուն ինչ ծոյլ տղայ ես, զանգակներդ 
ժանգոտէր, սեւցեր են, մե՜ղք…

Այս խօսքը կ՚բաւէր, որպէսզի տժգոյն սապա-
տողը ամբողջ մարմնովը դողար, աչքերը անսովոր 
կերպով կայծկլտէին եւ արիւն խուժէր այտերուն 
գունատութեանը վրայ: Եւ ինք, որ ամէն օր մաս-
նաւոր հոգածութեամբ կ՚մաքրէր զանգակները, 
կ՚քերթէր, կ՚փայլեցնէր զանոնք, չժուժելով այս 
անիրաւ դիտողութեան, տենդոտ վազքով մը 
կ՚երթար մագլցիլ զանգակատան վրայ եւ աչքէ 
անցնել զանգակները, զորս կ՚քննէր, կ՚փայփայէր, 
եւ համոզուելէ ետքը, թէ անոնք մաքուր ու անեղծ 
կ՚մնային, վար կ՚իջնար արհամարհանքի բառեր 
մ՚ալ տալով զինք գրգռողներուն հասցէին:

Բայց ամէնէն աւելի կիրակի ու տօնական օրեր 
տեսնալու բան էր կարճուկ զանգակահարին ուռու-
ցիկ խրոխտանքը, երբ ինք՝ զանգակատան կա-
տարը թառած՝ զգայնոտ խաղեր կ՚թռցնէր անկից 
ձեռքի խիզախ ու հպարտ շարժումներով, աչքերը 
յաղթականօրէն ուղղած վարը, բակին մէջ խռնուող 
բազմութեան, մանաւանդ աղուոր հելլէնուհիներուն, 
որք կ՚հաճէին իրեն վերցնել արգահատանքով 
խառն զմայլանքի նայ-ւածքներ: Խեղճ Միխալաքի, 
պիտի ուզէր, որ հոդ այդ վերացած դիրքին մէջ 
մնար յաւերժապէս, մոռցած ամէն բան, իր տգե-
ղութիւնը, մարդոց արհամարհանքը, արգահա-
տանքը, հեգնութիւն, ինչ որ ամէն ատեն կսկիծի 
բոց մը կ՚վառէր իր տխեղծ ու ազազուն պատեանին 
տակ, ուր սակայն զգացում եւ գիտակցութիւն 
զուգորդաբար կ՚բաբախէին:

Սակայն իրիկուն մը զարմանալի բան մը պատա-
հեցաւ: Մթնշաղին, երբոր եկեղեցիին գետնամած 
մարմինը խաւարի առաջին ալիքներուն մէջ սկսած 
էր մեղմացնել իր շրջագծերը, ու աշտարակիկին 
տակ զանգակները գոգաձեւ անորոշ իրերու ձեւը 
կ՚առնէին, յանկարծ լսուեցաւ տարտամ ղօղանջ մը, 
որ իրիկնամուտի անդորրութեան մէջ տարտամ 
կերպով թրթռաց:

Վայրկեան մը ետքը հոն էր Միխալաքին՝ խե-
լացնոր, զայրոյթէն դողդոջուն: Հակառակ իր տեն-
դին, զգուշօրէն վեր ելաւ, եւ այն պահուն, որ զան-
գակատան խորշը պիտի մտնար, աղաղակ մը 
թռաւ կոկորդէն: Ագռաւ մը սեւ, քստմնելի, որ թա-
ռած էր աշտարակիկին ներքին կողմնակի յեցակ-
ներէն մէկուն վրայ, սապատողին մօտենալը տեսա-
ծին պէս, արագաթռիչ հեռացած էր՝ թեւերու չոր 
բախմամբ:

Սապատողը, արձանացած, յիշոց մը արձակեց:
Մարդերէն յետոյ, ահա ագռաւ մը կուգար կա-

տակել մեր հէք սապատողին հետ: Եւ ի՜նչ կատակ: 
Չարաճճի բնազդով մը թռչունը իր կտուցով քաշած 
էր զանգակին լարը, ու զանգակը ձայնած էր: Խուլ 
կատաղութեամբ լցուած, Միխալաքի սպասեց հոն 
ժամերով, մութնալէն շատ ետքը, ագռաւին վերա-
դարձին սպասեց՝ վրէժ լուծելու համար: Բայց անի-
կայ չեկաւ:

Հետեւեալ օրը, թաղին մէջ, ուր իմացուած էր 
անակնկալ ղօղանջը, հետը ինկան սապատողին:

-Միխա՛լ, խենդեցա՞ր, ի՞նչ եղար… ա՛լ խելքիդ 
փչած ատենը զանգա՞կ կ՚զարնես կոր… կ՚վայլէ՞ 
քեզի…

Խեղճ տղան խպնելով ըսելու, թէ ագռաւ մը խաղ 
խաղացած էր իրեն, ձայն չհանեց: Բայց թռչունին 
դէմ ոխը սաստկացաւ: Եւ միտքը դրաւ ագռաւ մը 
տեսածին պէս վրէժ լուծել: Բայց աղէտալի կատակը 
վերջացած չէր, յաջորդ իրիկունը, ագռաւը վերա-
դարձաւ, եւ մեծ հաճոյք զգաց զանգակին լարը 
քաշելով, այս անգամ աւելի սաստիկ: Սապատողը 
այնքա՛ն շուտ վազեց, որ երկու-երեք անգամ գետին 
գլորեցաւ…:

Հետեւեալ օրը ըսին իրեն.
-Միխա՛լ, ամօթ չէ՞ քեզի, որ զանգակներուն հետ 

կը խաղաս:
Մինչեւ իսկ եկեղեցիին քահանային ականջը 

հասաւ գործը. մարդը կանչեց սապատողը եւ խս-
տիւ պատուիրեց, որ լրջութեամբ կատարէ իր զան-
գակահարութեան պաշտօնը: Տղան դեղնեցաւ, 
կակազեց, բայց երեւան չհանեց գաղտնիքը: Փո-
թորիկ մը կը դառնար իր մէջ: Միւս օրը, եկեղեցիին 
բակը նստած, շարունակ երկինքը դիտեց, անցնող 
դարձող թռչունները լրտեսելով եւ անիծելով զա-
նոնք: Այն իրիկունը ագռաւին գալստեանը սպասեց 
աշտարակիկին մէջ. իր ափ մը մարմինը պլոր-ւած 
կ՚կծկուէր զանգակատան մէկ անկիւնը, գրեթէ 
աննշմարելի դառնալով: Բան մը չի կար կարծես 
հոն:

Մթնշաղին, ագռաւը եկաւ անկասկած, մտաւ 
աշտարակիկին տակ ու թառելով իր սովորական 
յեցակին վրայ, կտուցը երկնցուց լարին, բայց վիզը 
դեռ անոր չհասած, ձեռք մը եկաւ ակնթարթի մէջ 
բռնեց զայն ու գալարեց:

Խղդուկ կռինչ մը եւ ուրախութեան խենդ 
աղաղակ մը լսուեցան:

Ու խաւարին անծայրածիր վերարկուն ծածկեց 
ամէն բան:

 
* * *

Առտուն, երբոր եկեղեցիին ժամկոչը բակը կ՚ա-

ւլէր, դիպուածով վեր նայեցաւ եւ զարմանքէն ապ-
շած մնաց: Միխալաքին զանգակատան գերան-
ներէն մէկուն վրայ նստած, ոտքերը վար, ձեռքը 
գտնուած թռչունի մը փետուրները կ՚փետտէր 
ծանր-ծանր, տեսակ մը գուրգուրանքով, շուրթերուն 
վրայ յիմար ժպիտ մը:

Վար առին զինքը ատկից բաւական դժուարու-
թեամբ, վասնզի ա՛լ չէր ուզեր իր զանգակներէն 
բաժնուիլ: Ու տեսան, որ խենդեցեր է:

Ոչ ոք բան մը կռահեց. թող տուին զինքը: Ու 
առաւ քալեց:

Այն օրէն ի վեր փողոցները կը պտըտի, կուզը 
աւելի շեշտուած, աւելի նիհար, մարմնին խեղու-
թիւնը օր օրի աւելի սաստկանալով: Ու երբոր հրա-
ւիրեն զինքը, որ բան մը երգէ, կը կենայ, ձեռքը կը 
սկսի տատանել ու միանգամայն իր նեղ, վտիտ 
կոկորդէն ճիչեր, գանչիւններ կ՚ելնեն, որք տարօ-
րինակ կերպով կ՚նմանին իր երբեմնի զանգակ-
ներուն ղօղանջներուն:

-Զը՛նկ, զը՛նկ, զը՛նկ… տը՛նկ, տը՛նկ, տը՛նկ…
 «Բիւզանդիոն», 1899 թ.

  «Ժամանակ»/Պոլիս
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ՎԱՐԱԶԴԱՏ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆ (ՎԱՐԱԶ)
(1917 – 1995)
«Մայիսի 1ը Փարիզի Մէջ»
Վարազդատ Սամուէլի Սամուէլեան (Վարազ) (1917, Ապրիլ 24, 
Երեւան - 1995, Նոյեմբեր 7, Ֆրէզնօ), հայ քանդակագործ, նկարիչ։
1938 թուականին աւարտած է ԵԳԱՏ-ը (Երեւանի գեղարուեստա-
արդիւնաբերական տեխնիկումը)։ 
1939 թուականին մասնակցած է Խալխին Կոլի եւ Հայրենական 
պատերազմներուն, գերուած է, փախած ֆաշիստական համակեդ-
րոնացման բանակավայրերէն, Ֆրանսայի մէջ միացած է Դիմադ-
րութեան շարժման։ 
Աշակերտած է Ֆ. Լէժէյին եւ Ա. Լոդին։ 1946 թուականէն բնակած է ԱՄՆ-ի մէջ (1957 թուականէն՝ Ֆրեզնօ)։ 
2010 թուականի Սեպտեմբեր 1-ին Շիրակի մարզի Արթիկ (Հայաստան) քաղաքի մէջ «Հայաստան» Համա-
հայկական Հիմնադրամը Վարազ Սամուէլեանի անունով կառուցած է մշակոյթի կեդրոն։

3

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Արմիս Երգչախումբի 

Համերգ
Կիրակի, Յունիս 2, 2019

Ֆրանսայի մայրաքաղաք Փարիզի մէջ «Դեղին 
Բաճկոններ»-ու շարժման մասնակիցները կրկին 
բախումներ ունեցած են իրաւապահ համակարգի 
ներկայացուցիչներուն հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ցուցա-
րարները ոստիկաններուն ուղղութեամբ սկսած են 
շիշեր եւ այլ իրեր նետել, ինչպէս նաեւ հայհոյանքներ 
հնչեցնել: Ի պատասխան՝ ոստիկանները ցուցա-
րարներուն նկատմամբ արցունքաբեր կազ կի-
րառած են:

Արդէն ձերբակալուած է 88 մարդ, որոնց մօտ 
յայտնաբերուած են դանակներ, կազային սարքեր 
եւ այլ արգիլուած իրեր:

Ուքրանական «Special technoexport» ընկե-
րութիւնը նախնական պայմանագիր ստորագրած է 
թրքական Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ընկե-

ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ Թրամբն ու Ֆրան-
սայի առաջնորդ Էմանուէլ Մաքրոնը հեռախօսա-
զըրոյց ունեցած են, որու ժամանակ քննարկած են 
Վենեզուելայի մէջ տիրող իրավիճակը: Այս մասին 
կը յայտնէ «РИА Новости»-ն:

«Նախագահ Տանըլտ Թրամբը եւ Մաքրոնը 
քննարկած են տարածաշրջանային անվտան-
գութեան խնդիրները, ինչպէս նաեւ խօսած են 
Վենեզուելայի մէջ ստեղծուած իրավիճակի մա-
սին»,- գրուած է յայտարարութեան մէջ: 

Յիշեցնենք, որ Վենեզուելայի մայրաքաղաք 
Քարաքասի Ալթամիրա ճանապարհային հանգոյցի 
տարածքին ցուցարարներու եւ իրաւապահ մար-
միններու ներկայացուցիչներու միջեւ տեղի ունե-
ցած բախումներու հետեւանքով շուրջ 35 մարդ 
տուժած է: 

Այսօր առաւօտեան Վենեզուելայի ընդդիմու-
թեան առաջնորդ Խուան Կուաիտոն, որ ինքզինք 
երկրի նախագահի ժամանակաւոր պաշտօնակա-
տար հռչակած է, իր կողմնակիցներուն հետ հա-
ւաքուած էր մայրաքաղաքի «Քարլոթա» ռազմա-
կայանի մօտ գտնուող մայրուղիին վրայ:

Աւելի վաղ ան կոչ ըրած էր ժողովուրդին եւ բա-

րութեան հետ թանկային կառավարուող հրթիռ-
ներու մատակարարման մասին:

Ինչպէս կը հաղորդէ Russia Today-ը՝ վկայակո-
չելով ուքրանական ձեռնարկութեան մամուլի 
ծառայութեան, Պոլսոյ մէջ իրականացուող միջազ-
գային ցուցահանդէսի առաջին իսկ օրը կողմերը 
պայմանաւորուած են քիեւեան արտադրութեան 
120 մմ կառավարուող «Քոնուս» հրթիռներու մա-
տակարարման մասին: 

Գործարքի իրականացման առաջին փուլի 
ընթացքին կը նախատեսուի հրթիռներու մատա-
կարարումն ու անոնց յարմարեցումը թրքական 
մարտական թանկերուն: Յաջորդ փուլին ուքրա-
նական կողմը թրքական ընկերութեանը պիտի 
փոխանցէ հրթիռներու արտադրման արհեստա-
գիտութիւնները:

«Քոնուսը» նախատեսուած է 120 մմ տրամաչափի 
թանկային հրանօթներէն կրակ բանաելու համար: 
Հրթիռը ունակ է խոցել 5 քիլոմեթր հեռաւորութեամբ 
գտնուող թիրախը:

նակին փողոց դուրս գալ՝ աջակցելու «Ազատութիւն» 
գործողութեան, որու նպատակը երկրի օրինական 
նախագահ Նիքոլաս Մատուրօն պաշտօնանկ ընելն 
է: Վերջինս իր հերթին յայտնած է, որ երկրի 
զինուած ուժերը հաւատարիմ կը մնան իշխա-
նութիւններուն:
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ՄԱՀԱԶԴ
Տիկին Մարլէն Ալֆրէտ Արամունի Մարկարոսեան եւ դուստրը՝ Կայէլ
Սուրէն Մարկարոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Յարութ եւ Ցոլին Մենտիճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Յարութ եւ Ազատուհի Մարկարոսեան եւ ընտանիք
Թաղապետ Ալֆրէտ Արամունի եւ ընտանիք
Տիկին Հայկուհի Ղազելեան եւ զաւակունք
Եւ համայն Մարկարոսեան, Արամունի, Չուխատարեան, Ղազելեան, 

Գազանճեան, Կէտիկեան, Անթոնիոս, Ասֆահանի եւ Ղանէմ ընտանիքներ 
եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին՝

ՌԱՖՖԻ ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԱՐԿԱՐՈՍԵԱՆի
(Մուտաուարի Թաղապետ)

Լիբանանի թաղապետներու իրարօգնութեան սնտուկի խորհուրդի 
անդամ

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 2 Մայիս, 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ, 3 

Մայիս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2։00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալի մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ 
Համուտի ազգային գերեզմանատուն։

•	 Ներկայս	ընդունիլ	իբրեւ	մահազդ։
•	 Ցաւակցութիւնները	պիտի	 ընդունուին	 Ուրբաթ,	 3	 եւ	 Շաբաթ	 4	

Մայիսին, կ.ա. ժամը 11։00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7։00, առաջնոր-
դարանի «Երջօ Սամուէլեան» Եռագոյն սրահին մէջ։ Իսկ Կիրակի, 5 
Մայիսին, կ.ե. ժամը 2։00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7։00, նոյն վայրին 
մէջ։
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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

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք
Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Տէր Եզնիկ Քահանայ Զղջանեանի վախճանման առիթով հոգեհան-
գըստեան պաշտօն տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 5 Մայիս, 2019ին 
Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցուոյ մէջ յաւարտ սուրբ 
պատարագի:


