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Սֆէյր Յուղարկաւորուեցաւ Հազարաւոր 
Սգակիրներու Ներկայութեամբ

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
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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 
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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:

Նորվէկիոյ մէջ Վենեզուելայի կառավարութեան եւ ընդդիմու-
թեան միջեւ բարձր մակարդակի բանակցութիւններ տեղի 
ունեցած են: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին կը 
տեղեկացնէ BBC-ն:
Իշխանութեան եւ ընդդիմութեան պայքարը սկսած է Յուն-
ւարէն: Նորվեկիոյ մայրաքաղաք Օսլոյի մէջ երկու կողմերուն 
միջեւ հանդիպման մասին յայտարարուած է Հինգշաբթի։ 

Վենեզուելայի Կառավարութիւնն ու 
Ընդդիմութիւնը Բանակցած են
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Բակօ Սահակեան ու Արկադի 
Ղուկասեան Երաշխաւորեցին 
Քոչարեանի Ազատութեան Համար

Մարոնիներու նախկին Պատրիարք Քարտինալ 
Մար Նասրալլա Պութրոս Սֆէյր Հինգշաբթի, 
կէսօրէ ետք ժամը 5։00-ին, յուղարկաւորուեցաւ  
Պքերքէի մէջ` ներկայութեամբ բարձրաստիճան 
այրերու եւ հազարաւոր սգակիրներու: 

Յուղարկաւորութեան մասնակցեցան նախա-
գահ Միշէլ Աուն, խորհրդարանի նախագահ Նա-
պիհ Պըրրի, վարչապետ Սաատ Հարիրի եւ պաշ-
տօնատար այլ անձեր։ 

Պատրիարք Ռայի, յուղարկաւորութեան ընթաց-
քին իր արտասանած խօսքին մէջ նշեց, թէ Սֆէյր 
պատրիարքը ժողովուրդին համար օրինակ եղած էր։ 

Այնուհետեւ՝ նախագահ Միշէլ Աուն Սֆէյր Պատ-
րիարքը պարգեւատրեց  Լիբանանեան բարձրա-
գոյն շքանշանով։ 

Յուղարկաւորութեան ներկայ եղան յատուկ պատ-
ւիրակներ Ֆրանսայէն, Սէուտական Արաբիայէն, 
Յորդանանէն, Քաթարէն եւ Կիպրոսէն։ 

«Լիբանանն ու եկեղեցին պիտի փնտռեն Սֆէյր 
Պատրիարքը՝ Լիբանանի Քրիստոնէական պատ-
մութեան իբրեւ հենասիւն»,- գրարած է երեսփոխան 
Շամէլ Ռաքուզ։

Եկեղեցւոյ արարողութեան ընթացքին՝ Հինգ-
շաբթի առաւօտ, Ժիպէյլի Մարոնի եպիսկոպոս Աուն 
Սֆէյր պատրիարքը համարած է 1970-90 քաղա-
քացիական պատերազմի «խղճի ձայն»ը։ 

ԱՄՆ Պետական բաժանմունքը՝ ամերիկացի-
ներու անունով՝ յղած է ցաւակցական հեռագիր, ուր 
նկարագրած է Սֆէյրը իբրեւ խիզախ առաջնորդ՝ 
բռնապետութեան ու ճնշման դէմ եւ ինքնիշխան ու 
անկախ Լիբանանի գաղափարի ախոյեան»:

Իսկ Լիբանանի մէջ Ֆրանսայի դեսպանատան 
յայտարարութեան մէջ նշուած է. «Իր ողջ կեանքին 
ընթացքին Պատրիարք Սֆէյր եղած է Լիբանանի 

խաղաղութեան եւ հաշտեցման ոլորտի առաջա-
տարներէն մէկը»:

Այսօր Կը Սպասուի Ամենատաք Եղանակը՝ 
Համեմատաբար Զով Շաբաթավերջէ Մը 
Առաջ

Այսօր կը սպասուի տաք եղանակ, սակայն 
շաբաթավերջին ջերմաստիճանը համեմատաբար 
պիտի նուազի։ Այս մասին կը հաղորդէ The Daily 
Star-ը։

Ըստ օդերեւութաբաններու կանխատեսման՝ 
ջերմաստիճանը, այսօր, Զահլէի մէջ կը հատէ 37 
աստիճանի սահմանները, 32 աստիճան Պէյրութի 
եւ 34 աստիճան Մարժաայունի մէջ։ 

Գիշերուան ժամերուն, սակայն, կ’ակնկալուի 
քամիի ուժգնացում եւ բարձր տարածքներու մէջ 
մշուշ, որուն շնորհիւ, Շաբաթ առաւօտեան ջերմաս-
տիճանը զգալիօրէն կը նուազի։

Շաբաթ օր ջերմաստիճանը կ'իջնէ եղանակի 
բնական սահմանէն ցած՝ 27.3 աստիճան, Պէյրութի 
մէջ հասնելով 26-ի իսկ Պեքայի հովիտին մէջ 24-ի։   

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան եւ 
Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասեան 
Մայիս 16-ին դատարան նեկայացան եւ երաշխա-
ւորեցին ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչար-
եանի ազատութեան համար:

Դատարանը տեղեկացուց, որ  երաշխաւորող-
ները 500,000 ական դրամ վճարած են Երեւանի 
ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի հաշուին։

Նշենք, որ դատարանը երկու նախագահներուն 
պարզաբանեց իրենց իրաւունքներն ու պարտա-
կանութիւնները` զգուշացնելով, որ երաշխաւորու-
թեան համար մուծուած գումարը կրնայ պետակա-
նացուիլ, եթէ մեղադրեալը ոչ պատշաճ վարքագիծ 
դրսեւորէ: Բացի այդ, դատարանը պարզաբանեց, 
որ այն անձը, որ կ՛երաշխաւորէ կալանքի տակ 
գտնուող անձի համար, պատասխանատւութիւն կը 
կրէ քրէական պատասխանատւութեան ենթարկ-
ւելու առումով:

Դատարանը յայտարարեց, որ անձնական 
երաշխաւորութեան միջնորդութիւնը պիտի քննուի 
խորհրդակցական սենեակը` խափանման միջոցի 
վերաբերեալ դատական ակտ կայացնելու ատեն:

Յիշեցնենք, որ Քոչարեանի պաշտպանները 
Մայիս 14–ին դատարանին ներկայացուցին Արցա-
խի հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակ-
եանի եւ Արցախի Հանրապետութեան երկրորդ 
նախագահ Արկադի Ղուկասեանի երաշխաւորու-
թիւնը:

Արցախի ներկայ եւ նախկին նախագահները 
երաշխաւորած են, որ Արցախի Հանրապետութեան 
եւ Հայաստանի Հանրապետութեան երկրորդ նա-
խագահ Ռոպերթ Քոչարեանի նկատմամբ, որպէս 
խափանման միջոց կալանաւորումը դադրեցնելու 
պարագային,  վերջինս պիտի դրսեւորէ պատշաճ 
վարքագիծ, պիտի չխոչընդոտէ գործի քննութիւնը,  
պիտի չխուսափի վարոյթ իրականացնող մարմնին 
ներկայանալէն եւ պիտի չկատարէ քրէական 
օրէնսգիրքով չթոյլատրուող արարք:
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Հայաստանի ու Ղազախստանի Յարաբերութիւնները Բարեկամութեան ու Համագործակցութեան 
Վառ Օրինակ են. Հանդիպած են Նախագահներ Սագսեան եւ Թոքաեւ
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Անիթա Գոնդի (Ծնեալ 
Գարագոշեան )

Անիթա Գոնդի (Ծնեալ Գարագոշեան )
Մայիս 17, 1899-Դեկտեմբեր 25, 1997),  

ֆրանսահայ բնախոյզ, աշխարհոի մէջ առաջին 
կին ովկիանոսագէտը, լուսանկարիչ։

Ծնած է Ֆրանսայի էրմոն քաղաքը, հայկական 
հարուստ ընտանիքի մէջ։ Անիթան ծնողներու 
հետ շրջած է ողջ եւրոպան: Նաւով ձկնորսներու 
հետ ճամբորդելու շնորհիւ վաղ մանկութենէն 
անոր մէջ ձեւաւորուած է սէրը ծովու եւ գիրքի 
հանդէպ։

1914 թուականին՝ պատերազմի սկիզբին, 
ընտանիքը ապաստան գտած է Օլերոն կղզիի 
մէջ, ուր երիտասարդ աղջիկը ինքզինք նուիրած է 
նաւերուն, ընթերցանութեան եւ լուսանկարչու-
թեան։ 1917 թ. Ան կատարած է իր առաջին լու-
սանկարները՝ Ատլանտեան ովկիանոսի ֆրան-
սական ափին։

Պատերազմէն ետք Անիթա Գարագոշեան 
բնակութիւն հաստատած է Փարիզի մէջ։ Մասնա-
գիտացած է որպէս գեղարուեստական կազմա-
րար եւ հասած յաջողութեան։ 1927 թուականին 
ամուսնացած է դիւանագէտ, Վիեննայի դես-
պանատան աշխատակից, ծագումով իտալացի 
Մարսել Գոնդիի հետ։ Անիթան սկսած է ճանա-
պարհորդել ամբողջ աշխարհով, հետազօտելով 
ծովն ու անոր խնդիրները, որոնց հետ կ’առնչուէին 
ձկնորսները։ Ան շատ ժամանակ անցուցած է 
ձկնորսական նաւերու վրայ եւ շատ ընթերցած՝ 

ծովու բուսական եւ կենդանական աշխարհին լաւ 
ծանօթանալու համար։ Երկու համաշխարհային 
պատերազմներու միջեւ եղած ժամանակահատ-
ւածին Անիթա Գոնդին մշակած է ձկնորսութեան 
գիտական մեթոտաբանութիւնը։ Հրատարակած 
է շարք մը գիտական յօդուածներ եւ տեղե-
կութիւններ՝ արդիւնաբերական ձկնորսութեան 
բացասական հետեւանքներու եւ ձկնորսութեան 
հետ կապուած տարբեր խնդիրներու մասին։

Ան ուսումնասիրած է ովկիանոսի յատակը, 
ձկնորսութեան աւանդական մեթոտները։ Անոր 
գիտական խորհուրդները կոչուած էին վերար-
տադրութեան համար պահպանել ձուկի բաւարար 
պաշարներ եւ կանխել ձկնորսութեան վայրի 
մեթոտները։ 1952 թուականին Անիթան  վերա-
դարձած է Փարիզ։ 1971 թուականին ան հրապա-
րակած է հետազօտութիւններ ովկիանոսի, 
կենդանիներու եւ մարդու փոխազդեցութեան 
մասին։ Բազմաթիւ համագումարներու, համաժո-
ղովներու եւ խորհրդաժողովներու ժամանակ ան 
ելոյթ ունեցած է ծովային աշխարհի պահպանման 
օգտին։ Ան Ֆրանսայի  եւ ամբողջ աշխարհի մէջ 
առաջին կին ովկիանոսագէտն է։ 

Անիթա Գոնդին մահացած է 99 տարեկանին՝ 
1997 թուականի Դեկտեմբեր 25-ին, Ֆրանսայի 
Տուարնէ քաղաքի մէջ։ Անոր աճիւնափոշին, իր 
կտակի համաձայն, սփռած են Միջերկրական 
ծովուն վրայ։

Աշխատանքային այցով Ղազախստանի Հան-
րապետութիւն գտնուող՝ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան նախագահ Արմէն Սագսեան  հանդիպում 
ունեցած է նախագահ Քասիմ-Ժոմարտ Թոքաեւի 
հետ:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութիւնը, նախագահ 
Քասիմ-Ժոմարտ Թոքաեւը շնորհակալութիւն 
յայտնած է նախագահ Սարգսեանին՝ իր հրաւէրը 
ընդունելու եւ մասնակցելու համար տնտեսական 
12-րդ ամենամեայ համաժողովին, որ այս տարի 
կ’իրականացուի «Ոգեշնչող աճ. մարդիկ, քաղաք-
ներ, տնտեսութիւններ» խորագրի ներքոյ: 

«Ձեր մասնակցութիւնը, անկասկած, աւելի նշա-
նակալի կը դարձնէ տնտեսական համաժողովը: 
Մեր երկիրները ունին բարեկամական եւ գործ-
ընկերային փոխյարաբերութիւններ, եւ այդ համա-
գործակցութեան ակունքներուն մէջ մեր առաջին 
նախագահ Նուրսուլթան Նազարպաեւն է: Ան 
մշտապէս մեծ ուշադրութիւն կը դարձնէր Հայաս-
տանի հետ փոխգործակցութեան զարգացման, եւ 
այսօր կրնանք վստահօրէն ըսել, որ մեր երկիրներու 
միջեւ յարաբերութիւնները շատ լաւ հիմքերու վրայ 
են: Մենք սերտօրէն կը համագործակցինք նաեւ 
տարածաշրջանային եւ միջազգային այնպիսի 
կազմակերպութիւններու շրջանակէն ներս, ինչ-
պիսիք են ՄԱԿ-ը եւ ՀԱՊԿ-ն»,-նշած է Ղազա-
խըստանի նախագահը:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան շնորհակալութիւն 
յայտնած է համաժողովին մասնակցելու հրաւէրի 
համար եւ նշած, որ ուրախ է գտնուելու բարեկամ 
Ղազախստանի մայրաքաղաք Նուր-Սուլթանի մէջ, 
որ արդէն կը կրէ առաջին նախագահ Նուրսուլթան 
Նազարպաեւի անունը, որ նշանակալի աւանդ ունի 
ինչպէս իր երկրի, այնպէս ալ հայ-ղազախական 

յարաբերութիւններու զարգացման գործին մէջ: 
«Մեր երկու ժողովուրդները կը շփուին դարերէ 

ի վեր: Մեր պետութիւններու միջեւ յարաբերու-
թիւնները պատմականօրէն խոր արմատներ ունին, 
եւ բարեկամութեան ու համագործակցութեան վառ 
օրինակ են: Մենք 21-րդ դարն ենք, որ էականօրէն 
պիտի տարբերի 20-րդ դարէն: Եւ այս առումով կը 
կարծեմ, որ Հայաստանի ու Ղազախստանի միջեւ 
գործակցութիւնը կրնայ աւելի հեռուն երթալ թէ՛ 
տնտեսութեան ոլորտի մէջ՝ ներառելով նոր 
գիտարուեստները, թէ՛ մշակոյթի ոլորտէն ներս»,-
ընդգծած է նախագահ Սարգսեան:

Հայաստանի եւ Ղազախստանի նախագահները 
անդրադարձած են երկու երկիրներու միջեւ ինչպէս 
երկկողմ, այնպէս ալ բազմակողմ՝ Եւրասիական 
տնտեսական միութեան եւ ՀԱՊԿ շրջանակներէն 
ներս համագործակցութեան հարցերուն: Կողմերը 
կարեւորած են առեւտրատնտեսական, մշակու-
թային եւ մարդասիրական ոլորտներու ծիրէն ներս 

գործակցութեան խորացումը։
Նախագահները առանձնայատուկ ընդգծած են 

Ղազախստանի հայ համայնքի դերը՝ երկու երկիր-
ներու միջեւ պատմականօրէն ձեւաւորուած բարե-
կամական յարաբերութիւններու պահպանման ու 
զարգացման տեսանկիւնէն: Նախագահ Թոքաեւ 
ջերմութեամբ  խօսած է հայ համայնքի մասին՝ 
նշելով, որ անոնք Ղազախստանի արժանի քաղա-
քացիներ են եւ իրենց ներդրումը ունին երկրի 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործին մէջ:

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ
Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ադամանդա-
շարի եւ ոսկերիչի մը: Դիմել՝ 01/266514 - 03/207773
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն

«Իմ Ոգեշնչման Աղբիւրը Սէրն Է». Անոյշ Նագգաշեան 

¾ç 07

Անձնասիրութեամբ եւ Մասամբ Նորին...

 Վստահ եմ բոլորդ ալ իրազեկ դարձաք վերջերս 
տեղի ունեցած Ռուսական օդանաւային արկածին, 
որուն դժբախտաբար անմեղօրէն զոհ գացին 40 
ճամբորդներ եւ մէկ սպասեակ։

Օդանաւերու ստեղծագործութեամբ՝ աշխարը 
շատ պզտիկցաւ եւ մարդիկ սկսան անդադար 
ճամբորդել գործի բերումով, կամ արձակուրդի հա-
մար եւ կամ ալ լոկ ազգականներու եւ բարեկամներու 
այցելութեան։

Եւ քանի որ օդանաւային ճամբորդութիւնները 
ընդհանրացան, արկածներու թիւն ալ աւելցաւ եւ 
որպէս հետեւանք՝ անմեղ զոհերու թիւն ալ կրկնա-
պատկուեցաւ, չէ՞ք խորհիր!

Ուրեմն վերոյիշեալ օդանաւը հազիւ Մոսկուայի 
օդակայանէն թռիչք կ՛առնէ, մեքենաներէն մին 
կրակ կ՛առնէ եւ օդաչուն ստիպուած կը վերադառնայ 
Մոսկուայի օդակայանը։ Սակայն հազիւ վայրէջք կը 
կատարէ, օդանաւը կը հրկիզուի ետեւի կողմէն 
(տես նկարը) սկսեալ։

Կ՛ենթարկուի որ հրկիզումի պատճառը հետեւ-
եալն է։ Օդաչուն առիթ չէ ունեցած որ օդանաւի 
վառելանիւթը պարպէ օդին մէջ սաւառնած ժամա-
նակ՝ վայրէջք կատարելէն առաջ։

Դժբախտաբար օդանաւի առջեւի դուռը միայն 
գործածութեան կը դրուի, որպէսզի ճամբորդները 
կարենան ապահով դուրս ելլել։ Բոլոր ճամբորդները 
պիտի կարենային արագ դուրս ելլել՝ եթէ 
աներեւակայելի խոչընդոտի մը չհանդիպէին։ Բայց 
ի՞նչ է այդ խոչընդոտը, հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։

Առջեւի ճամբորդները սուղ ժամանակ կը 

կորսնցնեն, ջանալով իրենց պայուսակները վեր-
ցընել վերի պահարաններէն . . . Ի՜նչ անզգայ մար-
դիկ պէտք է ըլլան անոնք, որ իրենց պայուսակները 
աւելի կ՛արժեւորեն՝ քան իրենց ետեւը հերթի 
սպասող ճամբորդները, չէ՞ք խորհիր!

Ահաւասիկ անձնասիրութեան խօսուն օրինակ 
մը՝ որուն որպէս հետեւանք, քառասուն եւ մէկ ան-
մեղ մարդիկ զոհ կ՛երթան։ Անոնք դիւրաւ կրնային 
ազատիլ՝ եթէ առջեւի ճամբորդները աւելի խոհեմ 
վարուէին եւ վերջ։

Մեծ Մայրերու Մարզական Խումբերը . . .

 Աւելի քան քառասուն տարիէ ի վեր կ՛ապրիմ 
Միացեալ Նահանգներու մէջ եւ տակաւին լուռեր կը 
քաղեմ հերատեսիլէն՝ որոնք բոլորովին կը զար-
մացնեն զիս։ Կը խորհէի թէ ինծի համար այլեւս 
ամէն ինչ պէտք էր բնական թուէր, բայց դժբախ-
տաբար թէ բարեբախտաբար այդպէս չէ իրակա-
նութիւնը եւ ահա կը գտնուիմ տարօրինակ՝ բայց 
հաճելի եղելութեան մը առջեւ։

Այս մէկը սակայն դրական երեւոյթ մըն է եւ ես 
կ՛ուզեմ բաժնել զայն իմ ընթերցողներուս հետ, եթէ 
թոյլ տան անոնք։ Ուրեմն ինը նահանգներու մէջ 
կազմուած է պասքեթպոլի 32 խումբեր, բաղկացած 
մեծ մայրերէ (տես նկարը), որոնք կը մրցին իրարու 
հետ . . . Չորս հարիւրի հասնող այդ մեծ մայրերուն 
նուազագոյն տարիքն է յիսունը!

Մասնակցող նահանգներն են Այօուա, Քէնսըս, 
Լուիզիանա, Մինիսոթա, Միզուրի, Օքլահոմա, 
Թէքսըս, Վըրճինիա եւ Ուիսքանսըն։ Զարմանալի-

օրէն՝ ազատամիտ կարծուած քաղաքացիներէ գո-
յացած Գալիֆորնիան եւ Նիւ Եորքը մաս չեն կազ-
մեր մարզական այդ խումբերուն։ 

Իսկ ի տարբերութիւն պասքեթպոլի աւանդական 
խումբերու կազմաւորման, այդ խումբերը կը 
կազմուին վեց խաղացողներէ։ Նաեւ՝ իւրաքանջիւր 
խումբ պէտք է որդեգրէ բարեսիրական կազմա-
կերպութիւն մը, որպէսզի մարզական մրցումներէ 
գոյացած հասոյթը տրուի անոնց։ Ի՜նչ վեհ նպատակ, 
չէ՞ք խորհիր։

Այս խումբերու առաքելութեան տեսլականը 
հետեւեալն է։ «Որպէս քսանմէկերորդ դարուն հե-

ղինակութիւն ստացած կիներ՝ մենք կ՛ուզենք ջա-
տագովը հանդիսանալ բարեկամական ոգիին, 
մարզական տիպարին եւ ընկերական մրցակցու-
թեան։ Այպէսով՝ մենք կը պատուենք զանոնք որոնք 
եկան մեզմէ առաջ եւ զանոնք որոնք պիտի 
յաջորդեն մեզի . . .»

Ակամայ՝ երեւակայութիւնս թռիչք կ՛առնէ եւ կը 
սաւառնիմ դէպի Միջին Արեւելեան հայկական մեր 
գաղութները, ուր կը տեսնեմ մեր մեծ մայրերը։ 
Անոնք արդեօք երբեւիձէ կը մտածէի՞ն նմանօրինակ 
նախաձեռնութիւն մը ընդգրկել։ Շատ կը տարա-
կուսիմ եւ նոյնիսկ այս օրերուն՝ չեմ կարծեր որ 
նման երազներով օրօրուին անոնք։ Մենք հայերս 
ընտանեկան սրբութեան կը հաւատանք, ուր այս-
պիսի համարձակ քայլեր բացարձակապէս գոյու-
թիւն չունին, արդարօրէն՝ կամ ոչ! Հասկցողին՝ 
շատ բարեւներ։   

Այս օրերուն Հայաստանի մէջ կը գտնուի 
երուսաղէմահայ բանաստեղծուհի եւ արձակագիր 
Անոյշ Նագգաշեան: Ան հանդիպում-դասախօ-
սութեամբ հանդէս եկած է Երեւանի Խաչատուր 
Աբովեանի անուան պետական մանկավարժա-
կան, Հայ-ռուսական (Սլաւոնական) համալսա-
րաններու, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի 
Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի ուսանողներուն 
համար եւ գրական ցերեկոյթ  ունեցած է Սիլվա 
Կապուտիկեանի տուն-թանգարանին մէջ:

Պատեհ առիթը բաց չձգելով` «Հայերն այսօր»-ը 
զրուցած է Անոյշ Նագգաշեանի հետ:

-Տիկի՛ն Նագգաշեան, ինչպէ՞ս  «յայտնաբերե-
ցիք» Ձեր ստեղծագործական աշխարհը:

-Առաջին բանաստեղծութիւնս գրած եմ 14 տա-
րեկանիս: Այդ տարիքին առաջին անգամ Հայաս-
տան եկած եմ` «Արթիկ» ճամբարին մէջ արձակուրդս 

անցնելու:
Հոգիս այնքա՜ն լի էր Հայրենիքով, կարծես` 

կեանքիս ուղին փոխուած էր: Միանգամէն սիրա-
հարուեցայ Հայաստանին. կը մտածէի, որ բոլոր 
ճանապարհները միայն կը բերեն Հայաստան: 

Երուսաղէմ վերադառնալով` յոյզերս  բանաստեղ-
ծութեան  վերածեցի:

Նաեւ մօրս նուիրուած բանաստեղծութիւն  գրած 
էի: Այսինքն, ստեղծագործական պոռթկումներ 
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Մշակութային Արձագանգ
Հաթերքի Մէջ Իրականացաւ «Ժենգեալով 
Հաց»-ի Ամենամեայ 2-րդ Փառատօնը

Պատմամշակութային Արձագանգ
Էսքիշեհիրի Սուրբ Երրորդութիւն Հայկական 
Եկեղեցին Բազմաթիւ Այցելուներ Կ՛ունենայ

  Օրերս հայկական եւ թրքական լրատուական 
ու հասարակական տիրոյթէ ներս մեծ աղմուկ բարձ-
րացուցած է Թուրքիոյ մէջ 13-ամեայ հայ տղայի՝ 
ուղիղ եթերով «իսլամ ընդունելու» միջադէպը:

Մայիս 11-ին, Պոլիս բնակող 13-ամեայ Արթուրը 
մասնակցած է թուրք աստուածաբան Նիհաթ 
Հաթիփօղլուի հաղորդման, ուր յայտնած է, որ 
կ՝ուզէ մահմետականութիւն ընդունիլ: Հաղորդա-
վարը պնդած է, որ իրենք կապ հաստատած են 
Արթուրի մօր եւ խորթ հօր հետ եւ ստացած անոնց 
համաձայնութիւնը՝ երեխայի կրօնափոխութեան 
հարցով:

Միջադէպին մանրամասները ճշտելու համար՝ 
«Ermenihaber.am»-ը կապ հաստատած է Արթուրի 
մօր՝ Ալինա Ենգիբարեանի հետ: Վերջինս հերքած 
է որդիին կրօնափոխ ըլլալու հանգամանքը՝ ըսելով. 
«Արթուրը կնքուած է. Կը յաճախէ հայկական 
եկեղեցի»:

Անչափահասին մայրը նաեւ աւելցուցած է, որ 
ինքը իրականութեան մէջ տեղեակ չէ եղած, թէ ինչ 
հաղորդման կը մասնակցի որդին։

«Ես իմացած եմ, որ Արթուրը ներկայ պիտի 
գտնուի հաղորդման մը, բայց չեմ պատկերացուցած, 
որ ան բեմ պիտի բարձրանայ եւ այդպիսի բան 
տեղի պիտի ունենայ: Եթէ ես տեղեակ ըլլայի եւ իմ 
համաձայնութիւնը ըլլար, ես ալ այնտեղ պիտի 
ըլլայի»,- ըսած է Ալինա Ենգիբարեան:

Ալինան նաեւ նշած է, որ իրեն հեռաձայնած են 
հաղորդումէն, բայց ինքն ալ չէ հասկցած թէ ինչ 
հաղորդում է եւ ինչի մասին է խօսքը:

Ան շեշտած է, որ երեխան գիտակցուած չէ 
գործած, զուտ երեխայական հետաքրքրասիրութիւն 
եղած է:

«Իմ երեխան չէ հասկցած, թէ ինչ տեղի ունեցած 
է: Հետաքրքրութենէ դրդուած իր ընկերոջ հետ 
գացած է այդ հաղորդման, միամտութիւն ըրած է: 
Ան ինծի կ՝ըսէ. «Մամ տեսար, մեզի հեռուստացոյցով 
ցոյց տուին, մենք յայտնի դարձանք: Ես անոր կը 
բացատրեմ, որ իր միամիտ քայլին պատճառով 
մենք վատ վիճակի մէջ յայտնուած ենք: Ան դեռ 
երեխայ է, չի հասկնար»:

Կինը նաեւ հերքած է, որ Արթուրը խորթ հայր 
ունի՝ շեշտելով, որ խօսքը ընտանիքի՝ թուրք 
ծանօթի մասին է, որուն հեռախօսահամարը գտած 
են Արթուրի հեռաձայնին մէջ եւ զանգահարած են՝ 
արտօնութիւն ստանալու համար:

Արցախի Հանրապետութեան Հաթերք գիւղին 
մէջ, Մայիս 12-ին, տեղի ունեցաւ «Ժենգեալով հաց»-ի 
փառատօնը։ Այս մասին կը հաղորդէ http://nt.am-ը։

Երկրորդ անգամ իրականացուող փառատօնը 
կազմակերպուած էր «Էկոտուրիզմն Արցախում» 
նախաձեռնութեան եւ «Հզօր Հաթերք» ծրագրի 
ծիրէն ներս: Նպատակն է մեծցնել համայնքին ճա-
նաչելիութիւնը, նպաստել զբօսաշրջութեան զար-
գացման։

Էսքիշեհիրի Սիւրիհիսար գաւառին մէջ գտնուող 
Սուրբ Երրորդութիւն հայկական եկեղեցին վերջերս 
բազմաթիւ այցելուներ սկսած է ունենալու, կը 
հաղորդէ “Ակունք”-ը՝ վկայակոչելով թրքական 
«Սապահ» թերթը:

Աղբիւրին համաձայն՝ եկեղեցին կառուցուած է 
1650-ին, իսկ 1876-ին վնասուած է հրդեհի մը 
պատճառով:

Եկեղեցին վերանորոգուած է 1881-ին, Պոլսոյ 
Հայոց պատրիարք Ներսէս Վարժապետեանի 
օրօք, ճարտարապետ Մինթես Փանոյաթի կողմէ:

«Արթուրը Կնքուած է եւ 
Հայկական Եկեղեցի կը 
Յաճախէ». Պոլսաբնակ Հայ 
Տղայի Մօր Պարզաբանումը

Թրքական 
Բարքեր

Գիւղին կեդրոնը տեղադրուած շուրջ 120 տա-
ղաւարներէն մեծ մասը, մեծ ու փոքր իրարու օգնե-
լով՝ պատրաստած են արցախեան յայտնի ժենգ-
եալով հացը, որ համտեսելու համար մարդիկ 
հատած են հազարաւոր քիլոմեթրեր:

Հաթերք այցելած հիւրերուն ամենամեծ հերթը 
գոյացած է այն տաղաւարին մօտ, ուր խումբ մը 
հադրութցիներ թխած են աշխարհի ամենամեծ 
ժինգելալով հացը՝  303 սմ երկարութեամբ:

Տօնական միւս տաղաւարներուի մէջ, հաթերք-
ցիները հնարաւորութիւն ունեցած են ցուցադրելու 
եւ վաճառելու նաեւ տնական պահածոներ, օղի, 
մեղր, չիրեր, ձեռագործ աշխատանքներ:

«Ժենգեալով հաց»-ի ամենամեայ փառատօնը 
ուղեկցուած է ուրախ երգ ու պարով՝ ապահովելով 
մասնակիցներուն բարձր տրամադրութիւնը:

Նշենք, որ Ժենգեալով հացը, որուն պատրաստ-
ման աւանդոյթը կու գայ շատ հին ժամանակներէ, 
արցախեան խոհանոցի ամենացանկալի ուտեստ-
ներէն մէկն է։ Անիկա կը պատրաստուի խառնելով՝ 
կանաչ սոխ ու սխտոր, համեմ, սամիթ, վայրի 
սպանախ, ճռճռուկ, կնձմնձունկ, թրթնջուկ եւ 
նմանատիպ շուրջ 25 տեսակ թարմ կանաչեղէններ։

Տաշուած կարմիր քարերէ պատրաստուած սոյն 
եկեղեցին կը կրէ նաեւ «Քըզըլ քիլիսէ» (Կարմիր 
եկեղեցի) անունը: Անիկա կը համարուի տուեալ 
տարածաշրջանի երրորդ ամենամեծ եկեղեցին:
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Մշակութային Արձագանգ
Յովհաննէս Թումանեանի Թանգարանը Հանրութեան Ներկայացուց 
Թումանեանական Գինիներու Շարքը

Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեայ յոբելեանի 
ծիրէն ներս գրողի թանգարանը եւ «Արմենիա 
Վայն» ընկերութիւնը համատեղ նախաձեռնութեամբ 
թողարկած են «Տակառ» գինիներու յատուկ շարքը: 
Գինիները փաթեթաւորուած են յոբելեանական 
յատուկ դիմապիտակներով եւ թումանեանական 
քառեակներով:

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` գինիներու շար-
քը ներկայացուած է Մայիս 16-ին Յովհաննէս Թու-
մանեանի թանգարանին մէջ:

«Թումանեան բանաստեղծը, պոէտը ու հասա-
րակական գործիչը հանրութեան ներկայացնելէն 
բացի, թանգարանը կը ցանկայ մարդոց ծանօ-
թացնել Թումանեան հօր, ընկերոջ հետ:

Յայտնի է, որ ան շատ հիւրասէր մարդ էր, եւ 
Թումանեանի տան դռները միշտ բաց էին մարդոց 
առջեւ: Ընկերական միջավայրին մէջ բանաստեղծը 

յայտնի էր նաեւ որպէս թամատա: Սիրած է քէֆ եւ 
ուրախութիւն: Անոր ձեռքին միշտ եղած է գինիի 
թասը, որմով կենացներ խմած է»,-նշած է թանգա-
րանի տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատար 
Անի Եղիազարեան ու աւելցուցած, որ թանգարանին 
մէջ կը պահուի այն բաժակը, որմով Թումանեան 
կենացներ ըսած է:

Ան ընդգծած է, որ Թումանեան այդ տեսանկիւնէ 
ներկայացնելու լաւագոյն միջոցը գինիի տեսքով 
յուշանուէրներ թողարկելն էր:

Յուշանուէրներուն կցուած է փոքրիկ գրքոյկ, ուր 
կը պատմուի, թէ Թումանեան ինչ մեծ վարպե-
տութեամբ խնջոյքներ վարած է:

Նոր գինիները հնարաւոր է ձեռք բերել թան-
գարանի յուշանուէրներու բաժինէն: Շուտով անոնցմէ 
սահմանափակ քանակով հասանելի պիտի ըլլայ 
նաեւ առեւտրային եւ ժամանցային կեդրոններու 
մէջ:

Հայաստանի Հանրապետութեան կեդրոնական 
դրամատունը Մայիս 16-էն շրջանառութեան մէջ 
դրած է «ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամեակ» արծաթէ 

Լրագրող եւ գրող Օրհան Եաւուզ Artvinden.com 
կայքին մէջ կ՛ահազանգէ Արդուինի հայկական 
եկեղեցին պղծելու մասին:

«2019-ի Մայիս 12-ին ընկեր մը ինծի զանգա-
հարեց ու տեղեկացուց, որ Արդուինի կեդրոնական 
Համամլը (Դոլիսխան) գիւղին մէջ գտնուող 9-րդ 
դարու եկեղեցւոյ շէնքի հարեւանութեամբ հան-
րային զուգարանի շինարարութիւն մը կը նախա-
պատրաստուի։

Ան խնդրեց, որ հետաքրքրուինք, թէ ճիշդ են 
արդեօք այդ լուրերը: Ան ուղարկեց նաեւ իր ստա-
ցած լուսանկարները, ուր կ՛երեւի, որ շինարա-
րութեան նպատակով եկեղեցւոյ մէջ 20-30 պարկ 
սեմենթ, երկու հատ զուգարանակոնք բերուած է, 
շէնքի մուտքի դրան ձախ կողմը քանդուած սալա-
յատակ շարուած է, ինչպէս նաեւ կոյուղիի համար 
երկու հատ խողովակ բերուած է», կը պատմէ 
Եաւուզ:

Անոր խօսքով` ինք սկիզբը չէ հաւատացած, թէ 

Տնօրէնի ժամանակաւոր պաշտօնակատարը 
ըսած է, որ «Արմենիա Վայն» ընկերութեան հետ 
ձեռք բերած են պայմանաւորուածութիւն, որուն 
համաձայն ընկերութիւնը թանգարանին պիտի 
աջակցի տարբեր ծրագիրներու իրականացման 
համար:

ՀՀ Կեդրոնական Դրամատունը Շրջանառութեան Մէջ Դրած է «ԵՊՀ 
Հիմնադրման 100-ամեակ» Արծաթէ Յուշադրամը

Արդուինի հայկական եկեղեցւոյ Կողքին ԶոԳիւղապետը Զուգարան 
Կառուցել Կու տայ

յուշադրամը: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ 
Կեդրոնական դրամատան հասարակայնութեան 
հետ կապերու ծառայութենէն:

«ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամեակ»
Դիմերես` հայ գիտնականներուն նուիրուած 

յուշասիւնի հատուած (կը գտնուի Երեւանի պե-
տական համալսարանի սրահին մէջ, քանդակա-
գործ` Վահան Ղազարեան, ճարտարապետ` Լեւոն 
Բալայեան, ճարտարագէտ` Սօս Մանուկեան) եւ 
«SCIENTIA POTENTIA EST» մակագրութիւնը:

Դարձերես` «Սահակ Պարթեւ եւ Մեսրոպ Մաշ-
տոց» խմբաքանդակէն հատուած (կը գտնուի 
Երեւանի պետական համալսարանի մուտքին մօտ, 
քանդակագործ` Արա Սարգսեան, ճարտարապետ` 

Ռոմէօ Ջուլհակեան): Հիմքին` ԵՊՀ շէնքի 
ուրուագիծի եւ զինանշանի պատկերներն են:

Ճարտարագիտական չափանիշները
Անուանական արժէքը՝ 1000 դրամ
մետաղը եւ յարգը՝ արծաթ 925
կշիռքը՝ 33,6 կր
տրամագիծը՝ 40,0 մմ
որակը՝ փրուֆ
դրամաշուրթը՝ ատամնաւոր
տպաքանակը՝ 500 հատ
Էսքիզներու հեղինակներ` Յարութիւն Սամուէլ-

եան (դիմերես) եւ Վարդան Վարդանեան (դար-
ձերես):

Հատուած է Լիթվիայի դրամահատարանին մէջ:

Թրքական Բարքեր

եկեղեցւոյ տարածքին մէջ զուգարան կառուցելու 
նախաձեռնութիւնը կը համապատասպանէ իրա-
կանութեան: Կարծած է, թէ լուրերը չափազանցուած 
են, իսկ եկեղեցիին մէջ եղած շինանիւթերը, 
ենթադրած է, թէ մէկ այլ տեղ օգտագործելու 
համար են: Ճշգրիտ տեղեկութիւն ստանալու 
նպատակով Եաւուզ զանգահարած է Արդուինի իր 
ընկերներուն եւ խնդրած է ստուգել այդ լուրերը` 
կարծելով, որ ատոնք կրնան տարբեր միջկրօնական 
գժտութիւն հրահրելու նպատակով կատարուած 
սադրանք ըլլան:

«Բայց, ցաւօք, տարածքին մէջ կատարուած 
ուսումնասիրութիւնները հերքեցին իմ բոլոր լա-
ւատեսական ենթադրութիւնները: Ստացած տեղե-
կութեան համաձայն` Համամլը գիւղի գիւղապետը 
որոշած է եկեղեցւոյ հարեւանութեամբ զուգարան 
կառուցել, այդ նպատակով, ինչպէս կ՛երեւի լուսա-
նըկարներուն մէջ, շինութեան մուտքի ձախ կողմը 
յատակին աղիւսներ շարել տուած է: Գիւղապետը 
հրաժարած է հանդիպելէ գիւղ եկած Զբօսաշրջու-

թեան եւ մշակոյթի նահանգային վարչութեան 
տնօրէնին եւ ոստիկանին հետ», – կը գրէ հեղինակը:

Նշուած եկեղեցին մշակոյթի նաախարարութեան 
կողմէ ճանչցուած է որպէս յատուկ պահպանութեան 
ենթակայ մշակութային արժէք: Եաւուզ կոչ ըրած է 
խստօրէն դատապարտելու շուրջ 1100-ամեայ 
եկեղեցւոյ տարածքին մէջ նման պիղծ եւ անարգող 
կառուցապատման նախաձեռնութիւնը:
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միշտ ունեցած եմ: Հայաստանի մէջ բոլորը գիտէին` 
բանաստեղծուհի էի, բայց ոչ մէկուն երբեք ցոյց չէի 
տուած բանաստեղծութիւններս: Ի յեճուկս համար-
ձակ բնաւորութեան` չէի ուզեր զգացումներս մար-
դոց ներկայացնել:

Գրական աշխարհ մուտք գործելուս մեծապէս 
նպաստած է գրականագէտ, բանասիրական գի-
տութիւններու դոկտոր, փրոֆէսոր Սամուէլ Մուրադ-
եանը: Ան դասախօսութեամբ Երուսաղէմ գտնուելու 
ժամանակ պատահական կարդաց Սպիտակի 
երկրաշարժին նուիրուած բանաստեղծութիւնս: 
Իմանալով, որ ես  գրած եմ` շատ զարմացաւ եւ 
յուզուեցաւ` ըսելով, որ այն բանաստեղծական լուրջ 
արժէք է: Համարձակութիւնս ներեց միւս բանաս-
տեղծութիւններս ալ ցոյց տալու, որոնք կարդալէ 
յետոյ Սամուէլ Մուրադեան  շատ քաջալերեց զիս:

Ապա երկուստեք որոշեցինք բանաստեղծու-
թիւններուս առաջին գիրքը հրատարակել, որ կոչե-
ցինք «Սիրոյս տաք շունչը»:  Նաեւ արձակ ժանրի 
մէջ կը ստեղծագործեմ  եւ իմ կեանքի դրուագներու 
հիման վրայ պատմուածքներ կը գրեմ, քանի որ կը 
ցանկամ ատոնք կիսել ընթերցողներուս հետ: 
Ընդհանուր առմամբ, գրած եմ 4 բանաստեղծական 
գիրք, 1 ժողովածու, 1 արձակ, 1 անգլերէնի թարգ-
մանութիւն եւ 1 մանկական գիրք: Ի դէպ, գրա-
սեղանիս վրայ  քանի մը նիւթ կայ դրուած, որոնց, 
անպայման, թեւեր պիտի տայ:

Անսահման կը սիրեմ նաեւ մանկավարժութիւնը, 
երկար տարիներ զբաղուած եմ մանկավարժու-
թեամբ: Հպարտ եմ, որ կրցած եմ աշակերտներուս 
հոգիին մէջ հայրենասիրութիւնը արթնցնել եւ 
խանդավառել Հայրենիք այցելելու:

– Ստեղծագործելու համար ի՞նչը  Ձեզի  ոգե-
շընչման աղբիւր կը հանդիսանայ:

–Իմ ոգեշնչման աղբիւրը սէրն է: Սէր` իւրա-
քանչիւրի, յատկապէս` Աստուծոյ նկատմամբ: Աշխարհի 
մղիչ ուժը սէրն է, առանց որուն չես կրնար ապրիլ: 
Պէտք է ամէնուր  սէր եւ ջերմութիւն տարածել:

– Յաճա՞խ  Հայաստան կու գաք:
-Այո՛, շատ յաճախ: Այս անգամ հանգամանքներու 

բերումով մէկ տարուան բացակայութենէն յետոյ 
եկայ: Հայաստանի մէջ դարձեալ կը կարօտնամ 
Հայաստանը:

Թող չափազանցութիւն չթուի, երբ օդանաւէն 
կ՛իջնեմ, կը սկսիմ տխրիլ` մտածելով, որ ժամանակն 
արդէն ի վնաս ինծի կ՛աշխատի: Հայրենիքի մէջ 

օրերս շատ յագեցած կ՛անցնին: Կը հանդիպիմ 
ընկերներուս, տարբեր դասախօսութիւններ կ՛ունե-
նամ: Պարտադիր կ՛այցելեմ Էջմիածին` մոմ վառելու 
Մայր տաճարին մէջ, Կոմիտասի անուան պանթէոն 
կ՛երթամ` մեր մեծ գրողներու շիրիմներուն գլուխ 
խոնարհելու, Սիլվա Կապուտիկեանի տուն-թան-
գարանը  պարտադիր կ՛այցելեմ` զգալու բանաս-
տեղծուհիի վառ ներկայութիւնը եւ, կարծես, խօ-
սելու անոր հետ:

Հայաստանի մէջ անցուցած օրերն ինծի կ՛օգնեն 
յետագային դրական լիցքերով եւ նոր աւիւնով 
աշխատելու: Երուսաղէմի մէջ ալ միշտ մտքով կը 
ճախրեմ Հայրենի եզերքով: Կարօտը կը փարատէ  
հեռուստաալիքներն ու համացանցը, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի մէջ անցուցած օրերու յիշողութիւնները: 
Երբ կը զգամ, որ կեանքիս մէջ ինչ-որ բան պակաս 
է, հապշտապ Հայաստան այցելելու որոշում կը 
կայացնեմ:

-Գիտեմ, որ Ձեր գրական կեանքի կերտման 
գործին մէջ մեծ է Սիլվա Կապուտիկեանի 
ազդեցութիւնը: Ին՞չ  յուշեր ունիք Ամենայն Հայոց 
բանաստեղծուհիին հետ կապուած:

-Ճիշդ էք: Դեռ չծնած, Սիլվա Կապուտիկեանի 
բանաստեղծութիւնները  լսած եմ: Մայրս կը պատ-
մէ, որ երբ սպասած է իմ լոյս աշխարհ գալուն, 
եղբօրս համար միշտ անոր «Խօսք իմ որդուն» 
բանաստեղծութիւնը ասմունքած է, եւ ես ակամայէն 
«ունկնդրած եմ»  բանաստեղծութիւնը:

Առհասարակ, անմոռանալի յիշողութիւններ 
ունիմ Սիլվա Կապուտիկեանի հետ: Մեր բոլոր 
հանդիպումները վերածուած են իւրօրինակ ուսա-
նելի դասի: Սիլվա Կապուտիկեանի խորհուրդներն 
առ այսօր կը յիշեմ եւ կը կիրառեմ: Ան կ՛ըսէր, որ, 
անկախ ամէն ինչէն, մարդկային յարաբերութիւն-
ներուն մէջ շարունակեմ պահպանել անկեղծութիւնը: 
Այս պատգամը միշտ կը հնչէ ականջիս մէջ:

– Ովքե՞ր են Ձեր ծնողները:
-Ծնողներս հայոց լեզուի եւ գրականութեան 

ուսուցիչներ  եղած են: Մայրս 60 տարի մանկավար-
ժութեամբ զբաղուած է: Ան արդէն 90-ի շեմին է, 
գիշերները երազին մէջ մինչեւ հիմա կը դասաւանդէ 

եւ կը խօսի իր աշակերտներուն հետ:
Մայրս կը համարեմ նաեւ իմ հայոց լեզուի 

ուսուցիչս. Պաղեստինի մէջ, ուր ծնած եմ, հայկա-
կան վարժարան չկար, եւ մայրս  ինծի մեսրոպատառ 
այբուբենը սորվեցուցած է: Ծնողներս յորդորած են 
սիրել  Հայաստանը եւ մտահոգուիլ մեր երկրով: 
Մայրս միշտ խրատած է, որ ներեմ ինծի հանդէպ 
սխալ գործած մարդոց: Գուցէ երիտասարդ տա-
րիներուն լաւ չէի ընկալեր այդ ամէնուն նշանա-
կութիւնը, բայց հիմա արդէն լիովին կը գիտակցիմ: 
Մարդոց ներելով` հոգեպէս աւելի հանգիստ կը 
զգաս:

-Որ՞ն է Ձեր երազներու Հայաստանը:
-Նախ պէտք է Հայրենիքը սիրել այնպիսին, ինչ-

պիսին կայ` իր բոլոր թերութիւններով եւ առաւելու-
թիւններով: Ոչ մէկ երկրի մէջ կատարեալ չէ: Ես կը 
հաւատամ Հայաստանի լուսաւոր ապագային: 
Ապաւինինք նաեւ մեր բանիմաց եւ կրթուած երի-
տասարդներուն, որոնք նոյնպէս կրնան նպաստել 
Հայաստանի զարգացման:

Քիչ մը համբերութեամբ զինուինք, եւ ամէն ինչ 
լաւ կ՛ըլլայ:

– Տիկի՛ն Նագգաշեան, որքա՞ն յաճախ Ձեր 
քայլերը կ՛ուղղուին դէպի Սուրբ Յարութեան 
տաճար:

-Պատարագներուն  յաճախ կ՛երթամ: Շուկան եւ 
խանութները հիմնական Սուրբ Յարութեան տա-
ճարի ճանապարհին կը գտնուին: Յաճախ կը 
պատահի, որ առեւտուրն ընելէ յետոյ կը մտնեմ 
Սուրբ Յարութեան Տաճար, մոմ կը վառեմ, կ՛ա-
ղօթեմ Յիսուս Քրիստոսի գերեզմանին առջեւ  եւ 
հաւատքս նորոգած` տուն կը վերադառնամ:



¾ç 07àõñµ³Ã / 17.5.2019

¾ç 08

0

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

17 ՄԱՅԻՍ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՍԵԶԱՐ ՓՈՒԼՋԵԱՆ 
(1907 - ??) 
«Բնանկար»

17 Սեզար Փուլջեան (1907, Պելճիքա), գեղանկարիչ։
Սեզար Փուլջեան ծնած է 1907 թուականին Պելճիքա։ Կրթութիւն ստացած է Անգլիոյ մէջ, ապա փարիզի 
Ազատ կաճառի մէջ։ Անոր գործերը ռաջին անգամ ցուցադրուած են 1943 թուականին։ Աշխատանքներ 
ունի Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ։

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութիւնը Գործազրկութեան Մակարդակի Նուազեցման Ծրագիր Մշակած է
¾ç 02

ՀՀ կառավարութեան միջգերատեսչական յանձ-
նաժողովը Հայաստանի մէջ գործազրկութեան 
մակարդակի նուազեցման ծրագիր է մշակած է: Այս 
մասին, ըստ Armenpress.am-ի, կառավարութեան 
Մայիս 16-ի նիստին, յայտնած է ՀՀ փոխվարչապետ 
Տիգրան Աւինեան` նշելով, որ 2018թ. վերջի 
դրութեամբ գործազրկութիւնը ՀՀ-ի մէջ կը կազմէ 
մօտ 20%:

Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 
նախագահ Աշոտ Ղուլեանի գլխաւորած պատուիրա-
կութիւնը՝ Հայաստանի Հանրապետութեան խոր-
հըրդարանի խումբ մը պատգամաւորներու ուղեկ-
ցութեամբ, Մայիս 16-ին, այցելած է Եռաբլուր 
պանթէոն եւ յարգանքի տուրք մատուցած ազատագ-
րական պայքարի նահատակներու յիշատակին:

Այս մասին կը յայտնեն Արցախի Հանրա-
պետութեան Ազգային ժողովի լրատւութեան եւ 
հանրութեան հետ կապերու բաժինէն:

Շուրջ հարիւր սատկած շնաձուկեր յայտնուած են 
Քարմարթենշիրի կոմսութեան Պարի-Բորդ վալիա-
կան քաղաքի ափին: Տեղի ունեցածի տեսանիւթին 
ուշադրութիւն դարձուցած է տեղական Media Wales 
հրատարակութիւնը, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»:

Ականատեսը հոլովակ հրապարակած է 
Facebook-ի իր Էջին մէջ եւ նշած, որ գիշատիչներու 
մօտաւորապէս հարիւր լէշ հաշուած է: «Ինչ տխուր 
տեսարան Է,- գրած Է կինը:- Պահ մը ես դադրեցայ 
հաշուել զանոնք, քանի որ իւրաքանչիւր նոր ալիք 
աւելի շատ լէշ կը բերէր»:

Ծովային ֆաունայի պահպանութեան ընկերու-
թեան ներկայացուցիչը կը կարծԷ, որ տեսանիւթի 

«Միջգերատեսչական մեր յանձնաժողովը մշա-
կած է ծրագիր մը, որ յենուած է երեք հիմնասիւներու 
վրայ: Առաջինը մարդկային կատարեալ զարգա-
ցումն է, երկրորդը` զբաղուածութեան խթանումը, 
երրորդը տարրական բարեփոխումներն են: Այս 
երեք ուղղութիւններով ալ շատ յստակ թիրախներ եւ 
ժամանակացոյց պիտի սահմանուի»,- ըսած է Աւինեան:

Փոխվարչապետը գլխադասային նախարարու-

թիւններու ղեկավարներէն խնդրած է թիրախներն 
ու ժամանակացոյցը սահմանել մինչեւ Յունիս 15:

«Ձեռնարկները ամբողջութեամբ պատրաստ 
են: Մնացած է է սահմանել յստակ թիրախները, 
այսինքն` յստակ թուային այն արդիւնքները, որոնք 
կ՝ակնկալուին ամէն ձեռնարկէ, եւ այն ժամանա-
կացոյցը, որմով մենք պիտի ընթանանք»,- նշած է  
փոխվարչապետը:

Արցախի ԱԺ Պատուիրակութիւնը Եռաբլուր Այցելած է

-Կառատունը ապահովուած՝ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի  յարակից  շրջաններուն  մէջ:
-Ժամը  5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի  մարզադաշտ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Շուրջ Հարիւր Սատկած Շնաձուկեր 
Յայտնուած են Մեծ Բրիտանիոյ 
Ափերուն
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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

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Մայր Արմինէ Մարկարոսեանի վախճանման առիթով հոգեհան-
գըստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս 2019ին, 
Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա,  յաւարտ սուրբ 
պատարագի:

Անառատ Յղութեան Հայ Քոյրերու Միաբանութիւն

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Հրաչ Տէմիրճեանի (Հատտատ) մահուան քառասունքին առիթով 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս 
2019-ին, Նորաշէնի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ,  յաւարտ Ս. 
Պատարագի:
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Շուրջ Հարիւր Սատկած Շնաձուկեր Յայտնուած են 
Մեծ Բրիտանիոյ Ափերուն

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս Թորոսեան: 
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ 

անուններու ցանկագրում եւ հրատարակում՝ Շիրակ Հրատա-
րակչատան, Պէյրութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խմբագրատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

մէջ պատկերուած Է եւրոպական 
գունիա շնաձուկը: Անոր խօսքով՝ 
այդ տեսակը առաւել տարածուածն Է 
Ուելսի առափնեայ ջուրերու մէջ: 
Ծովային գիշատիչներու մեծամաս-
նութիւնը լողաթեւեր չունէր: Ըստ 
հրատարակութեան տեղեկատւու-
թեան, որսագողերը յաճախ շնաձու-
կեր կ’որսան, կը կտրեն անոնց 
լողաթեւերը եւ ազատ կը ձգեն: 

Վիրաւոր ձուկը, լողալու ուժ չունենալով, կ’ընկղմի ջուրի տակ եւ ծովու խորքերուն 
մէջ կեր կը դառնայ միւս կենդանիներուն համար:

Լողաթեւերը կ’օգտագործուին շնաձուկով ապուրներ պատրաստելու համար 
կամ կը վաճառուին չինական շուկային, ուր անոնցմէ բժշկական պատրաստուկներ 
կը ստանան: Նման գործողութիւններու հետեւանքով տարեկան մօտաւորապէս 
հարիւր միլիոն շնաձուկ կը սատկի:


