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Քանաան. Աշխատանքի Ընդունման Զննման Արդիւնքները 
Պէտք է Հրապարակուին 48 Ժամուան Ընթացքին

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:
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ՀՀ Իշխանութեան Ճիւղերը 
Պէտք է Արտացոլեն Հայաստանի 
Ժողովուրդի Հաւաքական Կամքը 
եւ Ծառայեն Սահմանադրական 
Նպատակներուն. Արմէն Սարգսեան

Ելեւմուտքի եւ պետական պիւտճէի խորհրդարա-
նական մնայուն յանձնախումբի նախագահը Կի-
րակի օր յայտնեց, թէ անօրինական վարձերու վե-
րաբերեալ հետաքննութեան վերջնական թիւերը 
պիտի յայտարարուին յաջորդ 48 ժամուան ընթացքին։ 

«Լիբանանի Ձայնը» ռատիոկայանի հետ ունե-
ցած հարցազրոյցի մը ընթացքին՝ երեսփոխան 
Իպրահիմ Քանաան ըսաւ, որ Կեդրոնական տես-
չութեան բիւրոյին եւ Քաղաքացիական ծառայու-
թեան խորհուրդին կողմէ ապօրինի աշխատանքի 
ընդունման մասին հաշուետւութիւնները ցոյց կու 
տան «իրական խնդիր»` զբաղուածութեան օրէնքը 
խախտող քաղաքական գործիչներու հետ:

Շաբաթ օր ան ըսաւ, որ զեկոյցներուն մէջ առկայ 
է երկու տեսակի խախտում եւ աւելցուց, որ 
հաշուեքննութեան դերը «աւելի քան կարեւոր» էր 
հետեւելու համար խախտումներուն, եւ որ այժմ՝ 
մեղաւորները պատասխանատւութեան ենթարկելը՝ 
կը մնայ ելեւմտական դատական համակարգին 
ձեռքը։

Նշենք, որ Ելեւմուտքի եւ պետական պիւտճէի 
խորհրդարանական մնայուն յանձնախումբը լսում-
ներ կ՝իրականացնէր Փետրուարէն ի վեր։

Կիրակի օր իրականացած հարցազրոյցի մը ըն-
թացքին՝ Մեթընի երեսփոխանը նոյնպէս խօսեցաւ 
2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծին մասին՝ 
նշելով,- «Մենք չենք կրնար ըսել, թէ մեր երկրին 
համար լաւ աշխատանք կը տանինք պիւտճէով մը, 
որուն հաստատումը ուշացած է Սահմանադրու-
թեամբ նշուած ժամանակէն»։ Անոր կարծիքով՝ 
ճիշդ ժամանակին չհաստատուած պիւտճէն ոչ թէ 
պիւտճէ է, այլ՝ իրականութիւն։   

Քանաան շեշտեց, որ նոյնիսկ Կառավարութեան 
կողմէ հաստատուելէն ետք՝ պիւտճէին փաստա-
թուղթը ժամանակի կը կարօտի՝ հաստատուելու 
համար խորհրդարանին կողմէ, քանի որ անիկա 
1000 էջէն աւելի է եւ կ՝ընդգրկէ ֆինանսաւորում 

պետական բոլոր կառոյցներուն համար եւ «մենք 
պէտք է լսենք բոլոր տեսակէտները»։

Պասիլ Պիւտճէի Քննարկման Վերաբերեալ 
Համբերութիւն Կը Մաղթէ 

Արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ՝ 
Հիւսիսային Լիբանանի Քուրա շրջան այցելութեան 
ընթացքին՝ խօսելով 2019-ի պիւտճէի կրճատման 
վերաբերեալ քննարկման մասին, համբերութիւն 
մաղթեց։ Այս մասին կը հաղորդէ The Daily Star-ը։

«Պիւտճէի միջոցով բարեփոխման աշխատանք-
ներ կը տանինք։ Մեր առաջարկած լուծումները 
խօսք չեն միայն, եւ նոյնիսկ եթէ ժամանակ առնէ՝ 
մենք պիտի ունենանք աւելի լաւ պիւտճէ»,- նշեց 
ան՝ ելոյթ ունենալով հեռատեսիլի MTV ալիքով։  

Լիբանանի տնտեսութիւնը վերականգնելու 
համար Պասիլ ունի իր առաջարկները, որոնք կը 
քննարկուին պիւտճէի վերաբերեալ քննարկման 
զուգահեռ։ Այս մասին անցնող շաբաթ տեղեկացուց 
տեղեկատուական նախարար Ժամալ Ժարրահ։

Պասիլ նախապէս յայտնած էր, որ իր առա-
ջարկները կեդրոնացած են հարկերու եւ մաքսային 
խուսափումներու հետ՝ յուսալով, որ անոնք պա-
տասխանատւութեամբ պիտի ընկալուին։ 

Վարչապետ Սաատ Հարիրի, սակայն, Ուրբաթ 
օր զգուշացուց «քաղաքական սովորութեանց» դէմ, 
որոնք կը խափանեն կառավարութեան աշխա-
տանքը, ակնյայտ կերպով հարուածելով Պասիլը, 
որ կը մեղադրուի «Ֆիուչըր» Շարժումը ներկա-
յացնող երեսփոխաններու եւ այլ քաղաքական 
դէմքերու կողմէ՝ վարչապետի հեղինակութիւնը 
դրժելուն եւ պիւտճէի վաւերացումը ուշացնելուն 
մէջ։

«Անոնք կը մեղադրեն մեզ պիւտճէի հաստա-
տումը ուշացնելու մէջ, որովհետեւ լաւ պիւտճէ մը 
կ՝ուզեն»,- ըսաւ Պասիլ Քուրա եղած ժամանակ։

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան հանդէս եկած է ուղերձով։ Այս 
մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
Հետ կապերու վարչութիւնը։

«Սիրելի հայրենակիցնե՛ր,
Այն, որ Հայաստանի հանրապետութեան մէջ 

ժողովրդավարական գործընթացները անշրջելի 
են, պէտք չէ որեւէ մէկուն մէջ երկմտանք յառաջացնէ 
ոչ Հայաստանի, ոչ ալ անոր սահմաններէն դուրս:

Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադ-
րութեամբ իշխանութիւնը կը պատկանի ժողովուր-
դին։ Հետեւաբար, ՀՀ իշխանութեան ճիւղերը՝ 
օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական, պէտք է 
արտացոլեն Հայաստանի ժողովուրդի հաւաքական 
կամքը եւ ծառայեն իրենց սահմանադրական 
նպատակներուն։

Ուստի կոչ կ’ընեմ Հայաստանի բոլոր քաղա-
քացիներուն, անկախ զբաղեցուցած հասարակա-
կան ու քաղաքական դիրքէն եւ պաշտօնէն՝ 
պահպանել հանգստութիւն եւ հանդարտութիւն, 

պահպանել սահմանադրութիւնն ու օրէնքները։
Այս պահուն աշխատանքային այցով գտնուելով 

արտերկիր՝ անընդհատ կապի մէջ եմ համապա-
տասխան պետական մարմիններու հետ:

Կը յորդորեմ, որ սթափութիւնը եւ հանդուր-
ժողականութիւնը գերակայ ըլլայ այս օրերուն:

Աստուած պահապան բոլորիս»: 
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Օնորէ Տը Պալզակ
ֆրանսացի գրող

Օնորէ Տը Պալզակ։ ֆրանսացի գրող
(Մայիս 20, 1799, Դուր- Օգօստոս 18, 1850 

Փարիզ)
Եղած է գիւղացի հարուստ ընտանիքի զաւակ։ 

1807-13 թթ. Պալզակ յաճախած է Վանտոմի 
դպրոց, 1816-19 թթ.՝ Փարիզի իրաւագիտական 
դպրոց, միաժամանակ աշխատելով պետական 
գրագիր։ Սակայն յետագային ձգած է այդ 
զբաղումը՝ նուիրուելով գրականութեան։

1823 թ-էն սկսած է հրապարակել իր գործերը, 
1825-28 թթ. զբաղած է հրատարակչական 
գործունէութեամբ, սակայն անյաջող։

1829 թ. լոյս կը տեսնէ Պալզակի անունով 
ստորագրուած առաջին գիրքը՝ «Շուաններ» (Les 

Chouans) պատմական վէպը։ Պալզակի յաջորդ 
ստեղծագործութիւններն են՝ «Մասնաւոր կեանքի 
դրուագներ» (Scռnes de la vie privռe, 1830), 
«Երկարակեցութեան կենսահիւթը» (L'լlixir de 
longue vie, 1830–1831); «Կոպսեք» վիպակը 
(Gobseck, 1830), որոնք մեծ յաջողութիւն ունեցան։ 
1831 թ. Պալզակ կը հրատարակէ «Շագրենի կա-
շին» փիլիսոփայական վէպը եւ կը սկսի աշխատիլ 
«Երեսնամեայ կինը»(La femme de trente ans) 
վէպի վրայ։ 

Պալզակ յայտնի էր իր բացառիկ աշխա-
տասիրութեամբ. ան կը ստեղծագործէր գրասե-
ղանի առջեւ օրը 15-16 ժամ՝ իւրաքանչիւր տարի 
հրատարակելով երեքէն վեց գիրք։

1834 թ. Պալզակ կ'որոշէ իր ստեղծած եւ ստեղ-
ծըւելիք բոլոր երկերը, որոնց մէջ ներկայացուած 
պիտի ըլլայ իր ժամանակի բարքերու համայնա-
պատկերը, ամփոփել մէկ բազմահատոր շարքի 
մէջ։ Այդ շարքը ան յետագային վերնագրեց 
«Մարդկային կատակերգութիւն»։

Այդ շարքի վրայ Պալզակ աշխատեցաւ մինչեւ 
իր կեանքի վերջը։ 

Պալզակի ստեղծագործութիւններէն շատերը 
թարգմանուած են հայերէն եւ հրատարակուած 
1950-60-ական թուականներուն։

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

Երևանի ընդհանուր իրաւասութեան դատա-
րանը որոշեց փոխել Հայաստանի երկրորդ նա-
խագահ Ռոպէրթ Քոչարեանի խափանման միջոցը՝ 
կալանքը՝ ազատ արձակելով անոր անձնական 
երաշխաւորութեան դիմաց: 

                     Հովանաւորութեամբ՝ 

              ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

                            Կազմակերպութեամբ՝ 

                                          -ի 

                      «ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝  
  ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ  ԳՐԻՉԷՆ» 

(Խմբագրեց  եւ  Ծանօթագրեց՝  Պետրոս Թորոսեան) 
        

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ 
    Խօսք Կ՛առնեն՝ 

  Սեւակ  Յակոբեան  
  Ռոմէն  Գոզմոյեան  

Ուրբաթ , 24 Մայիս 2019ի երեկոյեան  ժամը 17:30ին, Երեւանի 
Best Western Congress հիւրանոցի սրահին  մէջ : 

 ՀՐԱՒԷՐ 
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Ռոպէրթ Քոչարեան Արցախի 
Ներկայ Ու Նախկին Նախագահներու 
Երաշխաւորութեամբ Ազատ 
Արձակուեցաւ

            
                  Հովանաւորութեամբ՝ 

             ՌԱԿ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ 

                           Կազմակերպութեամբ՝ 

                                              -ի 

«Զարթօնք» Մատենաշարի Առաջին      
Հրատարակութիւնը Հանդիսացող 

«ՄԻԼԻՈՆԷՆ ՄԷԿԸ. Ցեղասպանութեան 
Ականատես Զէյթունցի Պատանիի Մը 

Յուշերը» 

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ 
    Խօսք Կ՛առնեն՝ 

  Սեւակ Յակոբեան 
 Միհրան Մինասեան 

 
Չորեքշաբթի, 22 Մայիս 2019ի կ.ե. ժամը 15:30ին,  

Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրի,  
Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի սրահին մէջ: 

       ՀՐԱՒԷՐ 
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Պատմութեան Ուղիներէն Դիտենք Փոքրացած Հայաստանը, Մեր 
Ներկան Եւ Խարխափումները

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 

Արդէն տարի անցաւ, բայց կարծէք Հայաստանը 
եւ իր ղեկավարութիւնները դեռ կը շարունակեն 
իրենք զիրենք եւ դժուարութիւններու մէջ շնչահեղձ 
ժողովուրդին օրհնութեան գիրի պէս ջամբել յեղա-
փոխութիւն եւ Նոր Հայաստան հոգեպարար բա-
ռերը: Ինչպէ՞ս չյուզուիլ: Իսկ յուզումներու պարա-
գային տրամաբանութիւն եւ իրատեսութիւն կանգ 
կ’առնեն:

Աշխարհի ոչ առաջին, ոչ վերջին եւ ոչ ալ միակ 
ժողովուրդն ենք, որ դժուարութիւններու բովէն 
անցած ըլլանք: Ուրիշ ժոողովուրդներ ալ լսած են 
նորի, նորարարութեան, յեղափոխութեան կոչերը, 
զանգուածային կերպով հետեւած են: Յետոյ ի՞նչ 
եղած է հաշուեկշիռը: Յեղափոխութեան եւ նորի 
շլացումը յաճախ յանգած է …ism-ի եւ is-ի, ոտքի 
հանած է ամբոխները, որոնք հետագային սուղ 
վճարած են իրենց շլացման համար:

Շատ դժուար է ամբոխէն ակնկալել ողջմտութիւն: 
Բայց ամէն գոյնի ղեկավարութիւնները, որոնք 
իրապէս կ’ուզեն ծառայել ժողովուրդի բարիքին եւ 
բարօրութեան, պարտին պահ մը աչքի առաջ 
ունենալ անցեալը, անմիջական անցեալը, անցած 
հարիւր տարիները, որոնք հանդիսացան բեմը 
տարբեր բնոյթի եւ միշտ յոյսեր ներշնչող ամբող-
ջատիրութիւններու (totalitarism): Պահ մը սաւառ-
նինք անցեալ դարու շռնդալից կարգախօսներով 
հրապարակ եկած, եւ բանաստեղծի բառերով 
«խելագարած ամբոխներ»ը ոտքի հանած վարդա-
պետութիւններու, տեսութիւններու, տարբեր, զի-
րար մերժող բայց տեղ մը նոյնութիւն ունեցող 
գաղափարաբանութիւններու վրայ:

Այսօրուան երիտասարդութիւնը անցեալի ամբող-
ջատիրութիւններու մասին լսած է միայն, եթէ լսած 
է, երբեմն գիրքի մը էջերէն կարդացած, հեռատեսիլի 
կէս ժամ կամ մէկ ժամ տեւող հաղորդման ընթաց-
քին կիսատ-պռատ տեղեկութիւններ ունեցած: 
Թուենք այդ ամբողջատիրութիւններու աշխարհա-
սասան գլխաւորները. նացիականը, համայնավա-
րականը, մաոյականը, քամպոճականը: Չորսն ալ 
երազային եւ կատարեալ աշխարհի մը խոստում-
ներով իրենց ետեւէն քաշեցին խանդավառ եւ 
ելեկտրականացած ամբոխները, միշտ իտէալական 
մարդու, երկրի, աշխարհի եւ մարդկութեան ցնորք 
հետապնդելու համար: Ստեղծելու համար նոր 
մարդը, նոր ընկերութիւնը, վերջ տալու համար 
այլասերածներու ընկերութեան: Տեղ մը այդ նոր 
նացիական-արիական ցեղի ստեղծումն էր, որ 
կոչուած էր տիրապետելու մարդկութեան վրայ, ու-
րիշ տեղ՝սովետամարդը (homosoviéticus), կամ ամբող-
ջական պատերազմով եւ մշակութային յեղափոխու-
թեամբ ծնունդ տալու համար համայնավար 
անխարդախ տիպարին:

Միշտ հետեւելով անփոխարինելութեան, առաք-
եալի եւ մարգարէի ինքնաշնորհուած ըմբռնումի:

Այս բոլորին մասին պէտք է մտածել ամէն ան-
գամ երբ կը կարծենք պատմութիւնը վերսկսիլ, 
մերժելով անցեալը սկսելու նորը, նոր ընկերութիւնը, 
նոր արժէքներով, կամ դատել այդ մեծ երազները 
եւ զանոնք կրողները: Մտածել, որպէսզի ինքնա-
խաբէութեան զոհ չըլլանք, սուղ գին չվճարենք եւ 
վճարել չտանք ժողովուրդին՝ զայն ամբոխայնա-
ցումով (populisme) չարաշահելով:

Նացիզմը Գերմանիոյ արժեց շուրջ տասը միլիոն 
կեանքեր:

«Կուլակ»ը արժեց չորս միլիոն կեանքեր եւ քսան 
միլիոն բանտարկեալներ:

Մաոյի «Մշակութային Յեղափոխութիւն»ը ար-
ժեց չորս միլիոն կեանքեր:

Քամպոճի «Կարմիր Խմերներու» զոհերը՝ աւելի 
քան չորս միլիոն:

Ամբոխայնացուած հաւաքականութիւնները յե-
տոյ կրնան զղջալ, բայց տասնեակ միլիոններով 
զոհերը ետ չեն գար:

Երբ կը տարուինք կարգախօսներով, խոստում-
ներով, առանց դատումի, ի հարկէ յանցաւոր են 
խոստացողները եւ բարձր խօսողները, բայց նաեւ 
մենք, մեր անդաստիարակութիւնը, որ Ո՛Չ ըսելու 
ունակութիւնը կը խեղդէ, սպառողական ընկերու-
թեան եւ անսահմանափակ չարաշահումի մէջ, յա-
նուն ազատականութեան, ազատ շուկայի, միշտ 
մարդկային իրաւանց ամպհովանիին տակ, բազ-
մապատկելով աներդիքները, անօթիները եւ ըմ-
պելի ջուրէ զրկուածներու զանգուածները:

Եւ միամտօրէն կը հաւատանք, որ «խելագարուած 
ամբոխները», միլիոնաւոր զոհերը, եւ լայնածաւալ-
լայնածիր ահեթեթութիւնները մեր ետին են, որ 
նման կացութիւներ չեն ստեղծուիր չեն կրկնուիր:

Դժբախտաբար, նոյնիսկ ժողովրդավարական-
ազատական կարգերու տակ, միշտ կայ ապագայ 
իտէալական ընկերութեան մը, ընկերային կազ-
մակերպութեան մը, նոր քաղաքականութեան մը եւ 
զայն կրող նոր մարգարէի մը երազը:

Եւ կը չարչրկենք բառերը, այդ չարչրկումը առա-
ւել կամ նուազ բացասականութիւններով տարա-
ծելով ընկերութիւններու վրայ:

Երբեմն կ’արժէ իմաստութեամբ լսել եւ արժեւո-
րել ամբոխներուն հաճոյք պատճառող եւ երազ 
ծախող խօսքերը: Այս բոլորը երբ կ’ըսեմ, կը մտա-
ծեմ մեր ժողովուրդին եւ հայրենիքին մասին, որ-
պէսզի մեր գլուխը չկորսնցնենք յոյս-յուսախա-
բութիւն զոյգի բեմական խաղը դիտելով:

1981-ին, երբ ի վերջոյ Ֆրանսան ունեցաւ ընկեր-
վարական նախագահ, յանձին Ֆրանսուա Միթե-
րանի, իր նախարարներէն մին, Ժագ Լանկ յայտա-
րարեց, որ ընտրութեան արդիւնքը անցումն էր 
«գիշերը լոյսէն զատող սահմանի»: Դեռ նոր, 
Սպանիոյ վարչապետը, ընտրութեան արդիւնքի 
լոյսին տակ ըսաւ, որ «ապագան յաղթեց եւ անցեալը 
կորսնցուց»: Ի՞նչ մնաց «գիշերը լոյսէն զատող սահ-
մանի» անցումէն ետք: Այս իրատեսութիւն պէտք է 
թելադրէ ոչ միայն Սպանիոյ վարչապետին, այլ 
համեմատութիւնները պահելով մեր վարչապետին, 
որ չի վարանիր ամէն առիթով խօսելու «նոր Հայաս-

տան»ի մասին: Պատմաբանները թող ըսեն, թէ 
քանի քանի անգամներ մեր ժողովուրդին տրուած 
են «նոր Հայաստաններ»…

Միշտ վնասակար եղած են անոնք որոնք 
խորհած են, որ իրենք միայն ատակ են ժողովուրդի 
իղձերը իրակականցնելու, պատմութեան նոր էջ 
բանալու: Պատմութիւնը գերեզմանն է խոստում-
ներու, իրականացած կարծուած երազներու եւ 
անոնց հետեւած ցաւագին յուսախաբութիւններու:

Եթէ քաղաքական մարդիկ, ղեկավարներ, 
անկեղծ ըլլան, կը դադրին երազ վաճառելէ, ինչ որ 
հասարակ շնականութիւն է, ինչպէս Հայաստան 
կ’ըսեն՝ ցինիզմ (cynism): Ինչ որ զանգոաւծներու 
մակարդակին կը դառնայ ողբերգութիւն:

Ամբոխայնութիւնը (populism), ժողովրդավարու-
թեան ընձեռած պայմաններուն մէջ, տիկնիկային 
թատրոնի խաղը կը ներկայացնէ որպէս իրակա-
նութիւն, յուզումները եւ ծափերը որպէս յեղափոխու-
թիւն: Միշտ պէտք է փորձել լաւ ծառայել ժողովուր-
դին, անոր ակնկալութիւններուն, առանց հրաշքներ 
խոստանալու եւ առանց մարգարէ ըլլալու: Այդ 
պարագային նուազ յուսախաբութիւններ կը ծնին:

Այս ընելու համար խաբկանքներէ հեռու պէտք է 
մնալ եւ հեռու պահել զանգուածները:

Աշխարհի հինը եղած է թերի եւ անկատար, 
նորը տարբեր չէ: Այս պատճառով ալ խոստումներէ 
աւելի իմաստութեամբ պէտք է կառավարել եւ 
կառավարուիլ:

Յօդուածի մը մէջ կը յիշէի Թոմաս Մուրը: 
Կրկնութիւն թող չհամարուի արձանագրել նոյնը:

Անգլիացի իմաստասէր Թոմաս Մուր (1478-
1535), զոր թագաւորը գլխատել տուաւ իր հաստատ 
համոզումներուն համար, եւ եկեղեցին զինք սրբա-
ցուց, կ’ըսէ. «Մարդկութիւնը օր մը երջանիկ պիտի 
ըլլայ, երբ իմաստասէրները ըլլան արքայ, եւ ար-
քաները՝ իմաստասէր»:

Այսինքն՝ առաջնորդուիլ իմաստութեամբ, ողջմտու-
թեամբ եւ արդարութեամբ, զոհը չըլլալ խօսքի 
շռայլութեան եւ բարձրախօսներու աղմուկին:

Ինչպէ՞ս: Մեզմէ իւրաքանչիւրը ինք պիտի գտնէ 
պատասխանը, թոյլ չտալով որ ուրիշը պատասխանէ 
իր փոխարէն:

Պատմական կենսափորձէ բխած այս ըմբռնում-
ներով պէտք է գնահատել յուզիչ խօսքերը, յեղա-
փոխութիւններու բորբոքող լուսաւոր վաղորդայն-
ները եւ մեր պարագային՝ «Նոր Հայաստան»-ը, 
որուն տիրութեան եւ աշխարհագրութեան մասին 
նախ պէտք է խօսիլ, որ չըլլան խոստում, այլ ըլլան 
յանձնառութիւն եւ գործ:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Մայիսեան Եռատօնի Արցախեան Խճանկարը

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

¾ç 05

Աւանդական Արիութեան Դասը` Պարտադիր

Մայիս 7-ին, Արցախի կրթօջախներէն ներս 
Մայիսեան Եռատօնին նուիրուած նախաձեռնու-
թիւնները մեկնարկած են աւանդական Արիութեան 
դասով: Պաշտպանութեան եւ կրթութեան, 
գիտութեան ու սպորտի նախարարները հանդիպած 
են Համալսարանի ուսանողներու հետ: Արցախեան 
Շարժումն ու Ազատամարտը աւագ սերունդի 
ներկայացուցիչներէն շատերու կենսագրութեան 
մաս կը կազմեն: Երիտասարդներուն կը պատմեն 
առաջին դէմքով: «Մեր սերունդը երջանիկ սերունդ 
է, որովհետեւ մենք մասնակիցն ու ականատեսը 
եղած ենք այդ գոյապայքարին, որ նման փառահեղ 
յաղթանակներ ապահոված է»,- ուսանողներու հետ 
հանդիպման ընթացքին նշած է Արցախի կրթու-
թեան, գիտութեան եւ սպորտի նախարար Նարինէ 
Աղաբալեան:

Պաշտպանութեան նախարարը այդ յաղթա-
նակներու թագն ու պսակը կը համարէ Շուշիի 
ռազմագործողութիւնը: Անիկա դաս էր ռազմական 
եւ հաղորդագրութիւն՝ քաղաքական գործիչներուն: 
«Շուշիի ազատագրումը նպաստեց մեր ժողովուրդի 
մարտական ոգիի բարձրացման: Վերջնականապէս 
համոզուեցանք, որ կարեւորը թուաքանակը չէ, եւ 
որ պէտք է առաջին հերթին ապաւինիլ սեփական 
ուժերուն: Այդ յաղթանակը համաշխարհային հան-
րութեան բացայայտեց մեր հիմնահարցի նպա-
տակներու եւ խնդիրներու ողջ լրջութիւնը»,- 
ընդգծած է պաշտպանութեան նախարար Կարէն 
Աբրահամեան:

Հայրերու Հետքերով` Դէպի Բերդաքաղաք

Շուշիի պարիսպներու վրայ 1992-էն 27 տարի 
անց ալ պայքարը կը շարունակուի: Գիծի հակառակ 

կողմերուն ուսանողներն ու ՊԲ ժամկէտային զին-
ծառայողներն են: Պարան կը քաշեն: Շուշիի գի-
տարուեստի համալսարանի ուսանողներու նախա-
ձեռնութեամբ հաւաքուած են՝ այդ ձեւով նշելու 
Շուշիի ազատագրման հերթական տարեդարձը: 
«Աւելի շատ կ’ուզենք սովորական բնոյթի ձեռնարկ-
ներէն հրաժարիլ: Կարծեմ՝ ոչ սովորական այդ 

միջոցառումները առաւել կը նպաստեն ուսանող-
ներու եւ զինուորներու կապերու ամրապնդման»,- 
կը պատմէ Շուշիի գիտարուեստի համալսարանի 
ուսանողական խորհուրդի նախագահ Արամ Յա-
րութիւնեան: Երգ ու պար, խաղեր ու հիւրասի-
րութիւն: Նախաձեռնութիւնը ոգեւորած է նաեւ 
զինուորները: «Նման միջոցառումներ կ’օգնեն ամ-
րապնդել բանակ-հասարակութիւն կապերը եւ 
մեզի՝ զինուորներուս կ’օգնէ չկտրուիլ քաղաքա-
ցիական կեանքէն»,- կը կարեւորէ ժամկէտային 
զինծառայող Նարեկ Մեհրաբեան:

Եռատօնին ընդառաջ աւանդական քայլերթն է: 
Հայրերու հետքերով եւ եռագոյնի երանգներով՝ 
երիտասարդներն են Ստեփանակերտէն Շուշի կը 
բարձրանան Հարսանիք լեռներում ռազմագործո-
ղութեան չորս ուղղութիւններով: Անոնց հետ նաեւ 
Շուշիի ազատագրման մասնակիցներն են 27 
տարուայ վաղեմութեան երթը կը կրկնեն: Ինչպէս 
27 տարի առաջ, այսօր ալ Շուշի մտնողները առա-
ջին հերթին կը շտապեն Ղազանչեցոց: Պարզապէս 
զէնքի փոխարէն արդէն դրօշակներով ու երգերով:

Աւանդական Պարգեւատրում Արցախի Նա-
խագահի Կողմէ

Եռատօնի նախօրէին՝ Արցախի նախագահի նստա-
վայրին մէջ կայացած է պարգեւատրման աւանդա-
կան արարողութիւնը: Բակօ Սահակեանի հրամա-

նագրերով Մարտական Խաչ երկրոդ աստիճանի 
շքանշան ստացան  գործող զինուորականներ եւ  
ազատամարտիկներ: Ոմանք՝ հետմահու: Միացեալ 
նահանգներէն բարերար Լեւոն Քիրաջեան Վաչա-
գան Բարեպաշտ մետալի արժանացաւ: «Ուրախու-
թեան չափ չկար: Կը մեռնէինք ուրախութենէն այն 
ժամանակ: Ինչպէս կարելի էր այդ հզօր բարձունքը 
թշնամիներէն գրաւել: Որովհետեւ խելացի ազգ 
էինք, միասնական»,- 27 տարի առաջ ունեցած ուրա-
խութիւնը կը յիշէ Լեւոն Քիրաջեան: Մարտական 
ծառայութեան համար եւ արիութեան  համար 
մետալներ ստացան գործող եւ զօրացրուած զին-
ւորականներ, ազատամարտիկներ:  Պետական 
պարգեւներ ստացողներուն առաջին շնորհաւորողը 
Արցախի նախագահն էր: Համազգային միասնու-

թեան եւ սերունդներու համերաշխութեան շնորհիւ 
հասած ենք յաղթանակին եւ այսօր պէտք է գնա-
հատուի Եռատօնի խորհուրդի մէջ սերունդներէն 
իւրաքանչիւրի ներդրումը, նշած է Բակօ Սահակ-
եան: «Մենք շնորհակալ ենք մեր հայրերուն ու 
պապերուն՝ հերոսական դասերու եւ պատմութեան 
համար: Անոնց օրինակով զէնք վերցուցած ենք, 
ազատագրած Շուշին, յաղթանակ տարած մեզ 
պարտադրուած անհաւասար պայքարին: Այսօր 
կրնանք ըսել, որ սերունդները շարունակեցին 
նախնիներու աւանդոյթները եւ դարձան անոնց 
արժանի հետնորդները»,- ընդգծած է Արցախի 
նախագահ Բակօ Սահակեան:

Եռատօնին նուիրուած նախաձեռնութիւններու 
շարքին աւանդականը հանդիսաւոր երեկոն էր՝ 
Ստեփանակերտի մշակոյթի եւ երիտասարդութեան 
պալատի մէջ:  Բեմին Արցախի Հանրապետութեան 
եւ Պաշտպանութեան բանակի դրօշներն են՝ որպէս 
արդէն աւելի քան երկուքուկէս տասնամեակի ձեռք-
բերումներու խորհրդանիշ: Բանախօսը Արցախի 
պաշտպանութեան նախարարն է: Շնորհակալութիւն 
կը յայտնէ յատկապէս անոնց, որոնց նուիրումի 
շնորհիւ հնարաւոր դարձաւ բանակի ծնունդը:

Եռատօնի Տօնակատարութիւնը՝ Ստեփանա-
կերտ-Շուշի Միասնականութեամբ

Մայիս 9-ին Ստեփանակերտ եկած էին Հայաս-
տանէն եւ արտերկրէն բազմաթիւ հիւրեր։ Ոմանք 
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առաջին անգամ եկած էին Արցախ: Հերթական 
անգամ՝ Արցախը բոլորը ընդունած է գրկաբաց՝ 
յաղթանակը բոլորինն է, անոր պտուղները ամրագ-
րելու հարցով բոլորն ալ ընելիք ունին:

Վաղ առաւօտէն Ստեփանակերտի եւ գլխաւոր 
փողոցներով անցնող զինուորական շարասիւները 
Եռատօնի խորհուրդը կ’ամբողջացնեն՝ Ազգ-բա-
նակ տրամաբանութեան մէջ: Յաղթանակի օր, 
Պաշտպանութեան բանակի եւ Շուշիի ազատագըր-
ման օր՝ թուարկումը ազգային իղձերու առնուազն 
մէկ մասի իրականացման փաստը կը խորհրդանշէ: 
Շարային քայլով ու երգով անցնող ժամկէտային 
զինծառայողները, զիրենք ողջունող նախկին ազա-
տամարտիկներն ու անոնց թոռնիկներն ալ այդ 
կարծիքին են: Հերթական տարին՝ Արցախի փողա-
յին նուագախումբը Մայիս 9-ի առաւօտը կը դիմա-
ւորէ Ստեփանակերտի օղակաձեւ զբօսայգիի մէջ: 
Շարքերու մէջ ոչ միայն Մեծ հայրենականի, այլեւ 

Ազատամարտի եւ Ապրիլեան պատերազմի հերոս-
ներու նկարներն են:

Հրապարակ կ’իջնեն հայկական երկու հանրա-
պետութիւններու ղեկավարները՝ բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներու եւ հարիւրաւոր հիւրերու ուղեկ-
ցութեամբ: Մեկնարկեց աւանդական քայլերթը՝ 
Վերածնունդի հրապարակէն դէպի Ստեփանա-
կերտի յուշահամալիր: Հսկայական եռագոյնը երի-
տասարդներու ձեռքին է, յուշահամալիրի մէջ ծա-
ղիկներ խոնարհուած են յաղթանակներու համար 

իրենց կեանքը չխնայած հերոսներու յիշատակին: 
Հարեւանութեամբ՝ Եղբայրական գերեզմանոցն է: 
Արցախի նախագահը, ՀՀ վարչապետն ու բարձ-
րաստիճան պատուիրակութեան անդամներն ու 
հիւրերը այնտեղ ծաղիկներ խոնարհեցին:

Արցախեան Ազատամարտը ցոյց տուաւ, որ 
ընդհանուր նպատակի պարագային նոյնիսկ 
անհնար թուացողն է հնարաւոր իրականութիւն 
դարձնել: Օրուայ խորհուրդը նաեւ 1990-ականներէն 
մնացած դասերը չմոռանալն է: Յաղթանակները 
կը պարտաւորեցնեն: Արցախի մէջ առաջին պար-
տաւորութիւնը կը համարեն յաղթանակներու ար-
դիւնքները ամրագրելը: Այս հարցով բոլորը միա-
կարծիք են: Տօնական օրը աւարտին հասաւ 
աւանդական համերգային ծրագիրով եւ շքեղ հրա-
վառութեամբ:

Հրադադար-25

1994թ. Մայիս 12-ին ուժի մէջ մտաւ հրադադարի 
մասին համաձայնութիւնը: Ատրպէյճանա-ղարա-
բաղեան հակամարտութեան գօտիին հրադադարի 
հաստատման 25-ամեակի առիթով կազմակերպը-
ւած էր համաժողով, նախաձեռնութեամբ` Արցախի 
արտաքին գործերու նախարարութեան: Մասնա-
կիցները ընդգծած են, որ խօսքը ոչ թէ պատմական 
անցուդարձի, այլ այսօր ալ ուժի մէջ գտնուող եւ 
հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին 
կարեւոր դեր ունեցող փաստաթուղթերու մասին է:

Ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան 
գօտիին հրադադարի հաստատման 25-ամեակի 
առիթով Արցախի արտաքին գործերու նախարա-
րութեան հրաւէրով Ստեփանակերտի մէջ հաւաք-
ւած էին անոնք, որոնք 1994-95 թուականներուն 
այդ զարգացումներու ոչ թէ պարզապէս ականա-
տեսը, այլ անմիջական մասնակից եղած են: 
Արցախի Խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլեան 
94-ի Մայիսին Բիշքեկ կը գտնուէր էր` մաս կազմելով 
արցախեան պատուիրակութեան: Անիկա խորհըր-
դարանականներու հերթական եռակողմ հանդի-
պումն էր` ՀՀ-էն, Արցախէն եւ Ատրպէյճանէն: «Ի 
տարբերութիւն նախորդ հանդիպումներու՝ այս ան-
գամ խնդիր դրուած էր ընդունիլ համաձայնեցուած 
փաստաթուղթ, որով խորհրդարանականները 
պէտք է իրենց համաձայնութիւնը արտայայտէին 
նոյն թուականի Ապրիլ 15-ին ԱՊՀ անդամ 
երկրներու ղեկավարներու ԼՂ հակամարտութեան 
վերաբերեալ կատարուած յայտարարութեան»,- կը 
յիշէ Արցախի ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլեան:

Վլատիմիր Կազիմիրովը, որ 1994-ին Ռուսաս-

տանի նախագահի ներկայացուցիչն էր ու ռուսական 
միջնորդական առաքելութեան ղեկավարը, կ’ընդ-
գըծէ. դիւանագիտութիւնը, անշուշտ իր դերը 
ունեցած է, բայց այդ պահուն իրավիճակը ռազմա-
ճակատին զարգացած էր այնպէս, որ Ատրպէյճանին 
օդ ու ջուրի պէս պէտք էր հրադադարը: 1993-ի 
վերջին սկսած ատրպէյճանական հերթական 
յարձակումը ձախողած էր: 1994-ի Ապրիլին հայկա-
կան զինուժը հակայարձակման անցած էր: «Անիկա 
գրեթէ նախանշան էր, որ հայերը կրնան հասնիլ 
Եւլախ, Բարդա, Մինգիչաուր եւ Քուռին, ինչպէս որ 
1993-ին հասած էին Արաքսին»,- կը յիշեցնէ Վլա-
տիմիր Կազիմիրովը: «Իրականութեան մէջ բանակ-
ցութիւնները ընթացած են երկու կողմի՝ Պաքուի եւ 
Ստեփանակերտի միջեւ: Պարոն Կազիմիրովն 
ինքն ալ պիտի հաստատէ, որ այս երկուքը պէտք է 
ստորագրէին փաստաթուղթը: Պաքուն վերջին 
պահուն խնդրեց՝ թէ թող Երեւանն ալ միանայ,- կը 
լրացնէ ՀՀ ԱԳ փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեան: 
Բիշքեկեան արձանագրութիւններու հիման վրայ 
ստորագրուած եռակողմ համաձայնագրով ալ 
1994-ի Մայիս 12-էն հակամարտութեան գօտիին 
հրադադար հաստատուեցաւ: Պաքուն, սակայն, 
աստիճանաբար հրաժարեցաւ եռակողմ հանդի-
պումներէն, իսկ 2016-ի ապրիլեան պատերազմէն 
ետք փորձեց 1994-95 թթ. Փաստաթուղթերը չե-
ղարկել: Միջազգային կառոյցները խիստ արձա-
գանգեցին: «Ի պատասխան՝ ԵԱՀԿ միջնորդնարը 
եւ միջազգային կառոյցները կոչ ըրած են հետեւիլ 
1994-ի համաձայնագրին եւ 1995 թ. Փետրուար 6-ի 
հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման մասին հա-
մաձայնագրին»,- կը կարեւորէ Արցախի արտաքին 
գործերու նախարար Մասիս Մայիլեան:

Պաքուն դեռ կը շարունակէ հրաժարիլ Ստե-
փանակերտի հետ շփումներէն: Շաւարշ Քոչար-
եանը կ’անկեղծանայ՝ անիկա արդէն կը կանխորոշէ 
բանակցութիւններու արդիւնքը. «Երբ որ Պաքուի 
մէջ կը ցանկան տեսնել արդիւնք՝ իրենք կը բա-
նակցին Ստեփանակերտի հետ եւ ոչ թէ կը ձեւա-
ցընեն, թէ նման կողմ չկայ: Հետեւաբար այն 
հանգամանքը, որ 25 տարի է բանակցութիւններ 
տեղի կ’ունենան եւ արդիւնք չկայ՝ պատճառը մէկն 
է՝ Պաքուն արդիւնք չի ցանկար»: Շաւարշ 
Քոչարեան կ’ընդգծէ՝ ստեղծուած վիճակի մէջ ՀՀ-ն 
կը մնայ Արցախի բնակչութեան անվտանգութեան 
երաշխաւորը: «Ռեգնում» լրատուական գործա-

կալութեան տնօրէն Մոդեստ Կոլերով կը նշէ,- «Ես 
խորապէս համոզուած եմ, որ միայն Լեռնային 
Ղարաբաղի ներկայիս սահմանադրութեամբ հաս-
տատուած տարածքը որպէս պետականութիւն կրնայ 
ապահովել անոր անվտանգութիւնն ու գոյութիւնը»:

Հանդիպման աւարտին համաճողովի մասնա-
կիցները յայտարարութիւն տարածած են՝ ներա-
ռելով հնչած մտահոգութիւնները:

Ստեփանակերտ
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«Կոլաժ» Թատերախումբին Նպատակը Ազգային Աւանդոյթներու 
Պահպանումն Է». Արմինէ Գաբրիէլեան

ԼՈՒՍԻՆԷ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Ֆրանսայի «Կոլաժ» թատերախումբի գեղար-
ւեստական ղեկավար, դերասանուհի Արմինէ Գաբ-
րիէլեան «Հայերն այսօր»-ի հետ զրոյցին մանրա-
մասներ կը ներկայացնէ թատերախումբին կողմէ 
Յովհաննէս Թումանեանի եւ Կոմիտաս Վարդա-
պետի 150-ամեակին նուիրուած ներկայացնումնե-
րուն, ինչպէս նաեւ իրենց գործունէութեան մասին:

– Կը նախատեսուի Յովհաննէս Թումանեանի 
հեքիաթները ներկայացնել Ֆրանսայի հայկական 
վարժարաններուն մէջ: Ո՞վ է նախաձեռնութեան 
հեղինակը, ո՞րն է նպատակը եւ ո՞ր վարժարաններուն 
մէջ պիտի ցուցադրուին: Ներկայացման մէջ ի՞նչ 
դերասաններ  ընդգրկուած են:

– «Կոլաժ» թատերախումբն արդէն քանի մը 
տարի է, որ Փարիզի մէջ  եւ Փարիզէն դուրս ներ-
կայացումներ կը խաղայ: Մենք շատ աշխոյժ կը 
մասնակցինք գրեթէ բոլոր մշակութային ծրագիր-
ներուն: Քանի որ այս տարի կը լրանայ Յովհ. Թու-
մանեանի ծննդեան 150-ամեակը, մեր թատերա-
խումբը` կազմակերպիչներ եւ հիմնադիրներ` Լիլիթ 
Մարկոսեանի, Ստեֆանի Ռաջաբեանի եւ Հեղինէ 
Տէր-Օհաննէսեանի հետ միասին, կազմակերպեց 
«Թումանեանի հէիքաթները» խորագիրով ներկա-
յացում եւ որոշեցինք այն ներկայացնել Փարիզի 
մէջ գործող բոլոր հայկական դպրոցներուն մէջ:

Անձնակազմը համալրուած է ինչպէս մասնա-
գէտներով, որոնք երկար տարիներու փորձ, մաս-
նագիտական համապատասխան կրթութիւն ունին, 
այնպէս ալ սկսնակ դերասաններով, որոնք վստահ 
կրնամ ըսել, որ իրենց խաղով չեն զիջեր արհես-
տավարժներուն: Առանձնայատուկ կ՛ուզեմ անդրա-
դառնալ Ռաֆայէլին. այս երեխան ծնած է Ֆրանսա, 
հրաշալի կը խօսի հայերէն, նկարահանուած է 
ֆրանսական  շարք մը գեղարուեստական ֆիլմերու 
մէջ, Հոլիուտէն վերադարձած է ոսկէ եւ արծաթէ 
շքանշաններով: Առհասարակ, մեր խումբի 
իւրաքանչիւր երեխայ  նոր գոյն ու կերպար մըն է, 
Մարգուշիկը, Նոեմին, Անաբելլան, Սեւանան, Սա-
շան, Աշոտը, Մելանին, Իզան, Արմանը, այս երե-
խաները սիրով ու մեծ պատասխանատուութեամբ 
կը մօտենան իրենց աշխատանքին:

Խումբի ստեղծման գլխաւոր նպատակներէն 
մէկն ալ այն է, որ հայրենիքէն դուրս` գտնուելով 
երկրորդ հայրենիքի մէջ, չմոռնալ մեր հայ մեծերը, 
հայ մշակոյթը, հայ գրականութիւնը: Վերհանել 
կարեւորագոյնը` փոքրերու եւ ինչու չէ՞, նաեւ մեծերու 
համար, խրախուսել ազգային աւանդոյթներու 
պահպանումն ու շարունակութիւնը, եւ հայ մանուկ-
ներուն տալ այն ամէնը,որուն պակասը կը զգան 

անոնք` գտնուելով Հայաստանէն դուրս:
– Ո՞ր հեքիաթները պիտի ներկայացուին եւ 

ինչպէ՞ս  կատարուած է ընտրութիւնը: Ին՞չ  ցանկա-
ցած էք հեքիաթներու միջոցով արտայայտել կամ 
փոխանցել երեխաներուն:

– Հեքիաթներու ընտրութիւնը  քիչ մը դժուար 
էր, քանի որ այստեղ ունինք լեզուի հետ կապուած  
փոքր խնդիր մը: Դպրոցներուն մէջ երեխաները կը 
սորվին արեւմտահայերէն, եւ այն աւելի հասանելի 
է անոնց: Հետեւաբար, փորձեցի ընտրել այն հեք-
իաթները, որոնք  կրնամ բեմադրել այնպէս, որ-
պէսզի արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն եւ 
ֆրանսերէն լեզուներով եղած մէջբերումները, երկ-
խօսութիւնները չեն կորսնցներ թումանեանական 
շունչը, համն ու հոտը, ինչպէս նաեւ այն հեքիաթ-
ները, որոնք աւելի մեծ ճանաչում ունին ֆրանսահայ 
երեխաներուն մօտ` «Անբան Հուռին», «Սուտասա-
նը», «Շունն ու Կատուն»,«Կիկիոսի Մահը»:

Մանկական հեքիաթները, առաջին հերթին, 
խրատներ ու խորհուրդներ են երեխաներուն` իրենց 
համար մատչելի օրինակով, գունաւոր նկարագրու-
թիւններով, հեքիաթային հերոսներով ու բազմա-
գոյն կերպարներով: Հետեւաբար, մեր նախաձառ-
նութեան խորհուրդը մէկ է`  մանուկները պատրաստել 
հասուն կեանքի, ճանաչելի դարձնել չարն ու բարին 
եւ տալ անոնց ընտրութեան հնարաւորութիւն: Այս 
ամէնը կ՛ ընենք ներկայացումներու ընթացքին 
ստեղծելով անմիջական կապ, հարց ու պատասխան 
հանդիսատես-երեխաներու հետ: Բեմէն կը փոր-
ձենք այդ ընթացքին ապահովել նաեւ ուրախ եւ 
զուարճալի մթնոլորտ:

– Տեղեակ եմ, որ ամառը կը նախատեսէք նաեւ 
երաժշտական ներկայացում: Կըմարամասնէ՞ք :

– Կայանալիք ներկայացումը պիտի ըլլայ երա-
ժըշտական շոու-ներկայացում, ուր ելոյթ պիտի 
ունենայ նաեւ Լիդուշիկը: այս ներկայացման գա-
ղափարը ծնած էր դեռ շատոնց, բայց այն շատ 
աշխատատար ներկայացում է, կը պահանջէ շատ 
երկար նախապատրաստական ժամանակ: Ներ-
կայացումը բացառիկ է իր ժանրային առանձնա-
յատկութեամբ: Երկար ջանքերէ յետոյ այն վեր-
ջապէս կեանքի կը կոչուի ամառը, ի հարկէ, 
սիրուած երգչուհի Լիդուշիկի օգնութեամբ:

«Կոլաժ» թատերախումբը  կը համագործակցի 
«Հայդաս» մէկօրեայ վարժարանի եւ «Կայծ», «Նոր 
սերունդ» մշակութային կեդրոնին հետ:

Նպատակը այն է, որպէսզի ֆրանսահայ երե-
խաները ճանչնան հայ սիրուած երգիչ-երգչուհի-
ներուն, դերասան-դերասանուհիներուն, շփուին 

անոնց հետ, ծանօթանան անոնց արուեստին, եւ ի 
հարկէ, ասիկա վերջինը պիտի չըլլայ, շարունակելի 
գաղափար է եւ յետագային կը հրաւիրուին շատ ու 
շատ յայտնի ու սիրուած արուեստագէտներ:

«Կոլաժ» թատերախումբի ներկայացումներու 
ծիրէն ներս յաճախակի կը հրաւիրուին մասնագէտ 
եւ յայտնի դերասաններ: Երկու տարի առաջ 
Հայաստանէն ու Ռուսաստանէն հրաւիրած էինք 
դերասանուհիներ Ռուզաննա Մաթեւոսեանը եւ 
Սիլուի Բարկովան, այնուհետեւ Ալբերտ Եզակեանը, 
Էդուարդ Աբրահամեանը, Ֆրունզէ Գէորգեանը եւ 
Հայկ Կոտանեանը. վերջիններս կը շարունակեն 
համագործակցիլ մեզի հետ:

«Կոլաժ»  թատերախումբն աշխատանքի, նոր 
գաղափարներու եւ մօտեցումներու շնորհիւ կարճ 
ժամանակուան մէջ շատ սիրուած եւ սպասուած  
դարձած է: Այդ պատճառով մենք միշտ պէտք է 
հանդիսատեսին ներկայանանք հետաքրքիր, նորո-
վի եւ չկրկնուող, թէ՛ հագուստներով եւ թէ՛ բեմի, 
լուսային ու ձայնային ձեւաւորմամբ եւ կարեւորը` 
ըսելիքով:

– Տեղեակ եմ, որ կը նախատեսուին նաեւ Կոմի-
տաս Վարդապետի 150-ամեակին նուիրուած ձեռ-
նարկներ: Ին՞չ ձեռնարկներ են եւ ո՞ւր պիտի կա-
յանան:

– Փարիզի Ալֆորվիլ քաղաքի քաղաքապետա- 
րանին կողմէ ստացանք առաջարկ` բեմադրելու 
Կոմիտաս վարդապետի 150-ամեակին նուիրուած 
ներկայացում: Այս առիթով եւս, մեր թատերախումբը 
ջանքեր չի խնայեց, որպէսզի ներկայացումը անցնի 
բարձր մակարդակով: Ասիկա հրաշալի առիթ է եւս 
մէկ անգամ ներկայանալու հայ եւ ֆրանսացի 
հանդիսատեսին:

Արդէն իսկ ներկայացման աշխատանքներն 
աւարտուած են: Բանալով փակագիծերը` ըսեմ, որ 
յատուկ այդ ձեռնարկին համար Մոսկուայէն պիտի 
հրաւիրենք մեր հայրենակից,  դերասան եւ բոմադ-
րիչ Խորէն Չախալեանը, որ այժմ կ՛աշխատի Մոսկ-
ւայի թատրոններէն մէկուն մէջ: Ան պիտի ըլլայ 
հեղինակ-բեմադրիչը: Ներկայացումը կը կայանայ 
աշնան, իսկ մանրամասներու մասին կը խօսինք 
աւելի ուշ:
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ՎԱԼԵՐԻ ԱՓԻՆԵԱՆ
(1950 – 1997)
«Քոմփոզիշըն»

20

Վալերի Ափինեան։ Նկարիչ
(Ապրիլ 4, 1950, Մայիսեան, Ախուրեանի շրջան, 
Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ): Ռուսաստանի նկարիչնե-
րու միութեան անդամ (1997):
Վալերի Ափինեան ծնած է մանկավարժներու 
ընտանիքի մէջ: 1967 թուականին աւարտած է գիւղի 
միջնակարգ դպրոցը, ապա Գիւմրիի նկարչական 
դպրոցը եւ նկարչական ուսումնարանը: Ծառայած 
է Լեհաստանի մէջ, ապա ուսումը շարունակած 
Լենինկրատի Վ.Մուխինայի անուան բարձրագոյն 
գեղարուեստա-արդիւնաբերական ուսումնարանի 
մէջ, 1973-1976 թուականներուն Իլիա Ռեպինի 
անուան գեղարուեստի կաճառին մէջ մասնակցած 
է կերպարուեստի դասընթացներուն:
Մի քանի տարի ապրած եւ ստեղծագործած է Գերմանիոյ, 
Շուէտի եւ Զուիցերիոյ մէջ: Հեղինակած է նաեւ 
կրաֆիք (գծանկարչական) աշխատանքներ, թատերական բեմերու ձեւաւորումներ: Աշխատանքները կը 
գտնուին Ս. Փեթերպուրկի պետական ռուսական թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, 
Երեւանի ժամանակակից արուեստի թանգարանի, Franke Reiche (Միւնիխ), Tamara и Arni Oloffson 
(Զուիցերիա), Erman Ilicak Rönesans Holding (Թուրքիա), Wolfgang Tumulka (Գերմանիա), Josef Bruy-
swyck (Գերմանիա) եւ շարք մը այլ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ: Կ’ապրի եւ կը ստեղծագործէ Ս. 
Փեթերպուրկի մէջ:

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

Թուրքիոյ ձեռներէցներու եւ երկրի նախագահ 
Ռեճէպ Թայէպ Էրտողանի յարաբերութիւններուն 
մէջ լարուածութիւնը նոր մակարդակի հասած է այն 
բանէն ետք, երբ ան քննադատած է Թրքական 
արդիւնաբերութեան եւ պիզնեսի միութեան ու 
երկրի ամենահարուստ մարդոցմէ մէկուն՝ Թունճայ 
Օզիլհանին, կը փոխանցէ Bloomberg-ը: 

«Թուրքիոյ մէջ ինչպիսին էր բնակչութեան մէկ 
շունչին ինկնող եկամուտը 17 տարի առաջ, եւ 
ինչպիսին է հիմա»,- յայտարարած է Էրտողանը: 
«Դուն տնտեսապէս ի՞նչ մակարդակի էիր այն 
ժամանակ եւ ո՞ւր ես հիմա,- հարցուցած է ան՝ 
դիմելով Օզիլհանին: - Այդ ժամանակէն սկսած 
որքանո՞վ աճած է ձեր ընկերութիւնը եւ որքա՞ն 
ուժեղ դարձած են ձեր ընկերները: Դուք սա ոչ մէկ 
անգամ չէք գնահատա՞ծ»:

Նախագահի յայտարարութեան հետեւած է 
Օզիլհանի կողմէ երկրի տնտեսական քաղաքակա-
նութեան խիստ քննադատութիւն: Anadolu Group-ի 
71-ամեայ ղեկավարը յայտարարած էր, որ 
Թուրքիան կա՛մ կը հետեւի ժողովրդավարութեան 
համընդհանուր սկզբունքներուն, կա՛մ «կը դառնայ 
ինչ-որ ուրիշ բան»:

 Օզլիհանը նաեւ յայտարարած էր, որ ազգը 
պէտք է «յաղթահարէ իր կառավարման համա-
կարգի խնդիրները». գործադիր իշխանութեան 
նախագահական համակարգի նրբօրէն քողարկը-
ւած քննադատութիւն, որ իշխանութիւնը կը կեդ-
րոնացնէ Էրտողանի ձեռքը:

«Ես գիտեմ, թէ ձեր գործերը ինչպիսին էին 17 
տարի առաջ, եւ ինչպիսին են հիմա,- պատաս-
խանած է Էրտողանը: - Անհրաժեշտութեան պարա-

գային կրնամ հրապարակայնացնել (այդ տեղեկու-
թիւնը): Ես գիտեմ ինչպէս պատասխանատւութեան 
ենթարկել անոնց, որոնք ներսէն Թուրքիոյ կը 
հարուածեն»:

Նշենք, որ Օզլիհանը Թուրքիոյ մէջ 94-րդ 
ամենահարուստ մարդն է: 

Թուրքիոյ կառավարութիւնը մտադիր է ընդունիլ 
շարք մը տնտեսական օրէնքներ յունիսին Պոլսոյ 
քաղաքապետի կրկնակի ընտրութիւններուն ըն-
դառաջ, կը տեղեկացնէ Hurriyet թերթը։ Անոնց 
շարքին է Կեդրոնական դրամատան օրինական 
պահուստներու յանձնումը գանձապետարանին։

Աւելի վաղ Reuters-ը տեղեկացուցած էր, որ 
Թուրքիոյ ելեւմուտի նախարարութիւնը կը մշակէ 
օրինագիծ 40 միլիառ լիրա (6,6 միլիառ տոլար) 
Կեդրոնական դրամատունէն կառավարութեան 
պիւտճէ փոխանցելու մասին, ինչը փորձ է՝ երկիրը 
դուրս բերելու ընկրկումէ եւ օգնելու արժեզրկուող 
լիրային:

Անցած շաբաթ աղբիւրները տեղեկացուցած էին 
Reuters գործակալութեան, որ թրքական պետական 
դրամատունը վաճառեր են մօտ 4,5 միլիառ տոլար, 
որպէսզի փոխհատուցեն լիրայի՝ Պոլսոյ քաղա-
քապետի կրկնակի ընտրութիւններու որոշմամբ 

Թրքական Լիրան Դարձեալ 
Ճգնաժամի Սեմին
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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
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Թրքական Լիրան Դարձեալ Ճգնաժամի Սեմին

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

առաջ եկած կորուստները։
Hurriyet-ը կը գրէ, որ չորս օրէնսդրական առաջարկութիւն պիտի 

ներկայացուի խորհրդարան։ Թերթը կը պնդէ, որ խորհրդարանը պիտի 
ընդունի այդ առաջարկութիւնները, յետոյ ուշադրութիւնը պիտի կեդրոնացնէ 
23 յունիսին Պոսլոյ մէջ կրկնակի ընտրութիւններուն վրայ։

Վերջին երկու ամիսներուն լիրայի վրայ դարձեալ ճնշում գործադրուած է, 
մասամբ ներդրողներու անհանգստութեան պատճառով, որ Կեդրոնական 
դրամատան պահուստները կը սպառին եւ անորոշութիւն կայ Պոլսոյ մէջ 
ընտրութիւններու հետ կապուած։

Սէուտական Արաբիոյ Սալման Պըն Ապտըլ  Ազիզ  թագաւորը    յայտատ-
արութեամբ մը հանդէս գալով  արաբական   ծոցի երկիրները   ժողովի 
հրաւիրած է։

 Լուրը տրուած է  սէուտական    լրատուական  աղբիւրներու կողմէ, որոնք     
նաեւ  յայտնած են, որ   յառաջիկայ օրերուն  նախատեսուած ժողովը  կարեւոր 
ռազմավարական որոշումներ    պիտի ընդունի։

 Կը  նշուի  նաեւ, որ ժողովին   գլխաւոր  օրակարգը  յատկացուած  պիտի 
ըլլայ   արաբական ծոցի ջուրերուն մէջ   խարիսխ  նետած   նաւթատար   նաւե-
րուն վրայ   եղած  գրոհները։ Յիշեցնենք, որ անցեալ   շաբաթ     թէ  ԱՄԷ-ի եւ 
թէ  ալ Սէուտական Արաբիոյ  ջուրերուն մէջ  գտնուող   նաւթատար նաւեր յար-
ձակման  ենթարկուեցան եւ մինչեւ այս պահը  այդ գրոհներուն   պատաս-
խանատուութիւն ստանձնող չեղաւ։

Արաբական Աշխարհ

Թագաւոր Սալման Արաբական   Ծոցի 
Երկիրները   Ժողովի Հրաւիրած է  


