
¾ç 02

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 191(22«492) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.ºñ»ùß³µÃÇ / 21.5.2019

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Բողոքողները Կ՝ընդիմանան Անվտանգութեան Ուժերուն

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

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

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

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

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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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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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
Ելոյթը Դատաիրաւական 
Համակարգի Վերաբերեալ

Երկուշաբթի օր, Վարչապետի նստավայրին 
դիմաց իրականացուող ցոյցի մը ընթացքին, անվը-
տանգութեան ուժերը դիմադրութեան հանդիպե-
ցան խումբ մը ցուցարարներու կողմէ, որոնք դէմ 
էին առաջարկուող խստացուած միջոցներուն։ 
Լրատուամիջոցներուն համաձայն՝ վիրաւորուեցաւ 
առնուազն մէկ ցուցարար։ 

Ցոյցը, որ հաւաքած էր պետական աշխատողներ, 
զինուորական վեթերաններ եւ ուսուցիչները, կը 
համընկնէր պիւտճէի քննարկման նուիրուած Կա-
ռավարութեան 16-րդ նստաշրջանին:

Պետական աշխատակիցներն ու ուսուցիչները 
Երկուշաբթի մասնակցեցան համընդհանուր գոր-
ծադուլին, որ նախատեսուած էր Սենտիքայական 
համակարգումի խորհուրդին հրաւէրով՝ պետական 
դպրոցներու ուսուցիչներու եւ պետական աշխա-
տողներու մասնակցութեամբ:

Նապաթիյէի մէջ, աւելի քան 500 պետական 
աշխատողներ, պետական եւ մասնաւոր դպրոցնե-
րու ուսուցիչներ համաքուած էին Նատի ալ-Հուսէյնի 
կրօնական կեդրոնին դիմաց՝ հանրակառքերով 
մեկնելու Պէյրութ, որպէսզի իրենք եւս մասնակցին 
ցոյցին։ 

Գործադուլին միացան նաեւ հանրապետութեան 
շարք մը պետական եւ մասնաւոր դպրոցներ եւ 
քաղաքապետարաններ Հերմելէն, Մեթընէն ու 
Ալէյէն: 

Կառավարութիւնը 16-րդ Նիստով Մը Հա-
ւաքուեցաւ Պիւտճէի Քննարկման Համար

Վարչապետ Սաատ Հարիրիի նախագահու-
թեամբ, Երկուշաբթի կէսօրէ ետք, կառավարութիւնը 
հրաւիրեց 16-րդ նիստ մը՝ նուիրուած պիւտճէի 
քննարկման: 

Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ՝ 
Կիրակի օրուան նիստէն ետք լրագրողներու հետ 
զրոյցի մը ընթացքին յայտնեց, որ տարբեր նախա-
րարներէ վերջնական պատասխաններ կ՝ակնկալէ 
իրաւական դրոյթներուն եւ ելեւմտական ցուցանիշ-
ներուն վերաբերեալ:

Երկուշաբթի առաւօտեան, Ելեւմուտքի նախա-
րար Ալի Հասան Խալիլ, Twitter-ի իր էջին վրայ կը 
նշէր, թէ Երկուշաբթի օրուան նիստը «վերջնական 
վերանայման» համար է:

Ան նաեւ կը նշէր, որ Կիրակի օրուան նիստին 
պիւտճէի նախագիծին վրայ ուշագրաւ յօդուածներ 
չեն աւելցուած: «Կար միայն մէկ լրացուցիչ յօդուած, 
մնացեալը ենթակայ է կառավարութեան քննարկ-
ման»,- գրած էր ան:

Խալիլ նաեւ Երկուշաբթի առաւօտեան յայտա-
րարեց, որ 2019-ի Պետական պիւտճէն պակասուր-
դը պիտի նուազեցնէ Համախառն ներքին արդիւնքի 
(ՀՆԱ) 8.3 տոկոսի չափով կամ աւելի քիչ, 2018-ին 
ՀՆԱ-ի մօտ 11 տոկոսէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան հանդէս եկած է դատական հա-
մակարգի վերաբերեալ յայտարարութեամբ: Ինչ-
պէս կը յայտնէ «Արմէնփրես» վկայակոչելով  ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչու-
թիւնը,  բարձրաստիճան խումբ մը պաշտօնեաներու 
ներկայութեամբ ունեցած  ելոյթին ՀՀ վարչապետը, 
մասնաւորապէս, նշած է.

(Ստորեւ կը ներկայացնենք ելոյթէն հատուածներ)
«Բարեւ ձեզ, յարգելի գործընկերներ.
Այսօր ձեզ հանդիպման հրաւիրած եմ՝ քննար-

կելու համար, իմ կարծիքով, այլեւս անյետաձգելի 
եւ հրատապ լուծում պահանջող խնդիր մը: 

Վերջին մէկ տարուայ իրադարձութիւնները, 
շարունակաբար ի ցոյց կը դնեն, որ Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ ինչպէս չէ եղած, այնպէս էլ 
չկայ ժողովուրդի վստահութիւնը վայելող դատա-
կան իշխանութիւն: Եւ դատական իշխանութեան 
գործունէութիւնը շարունակաբար ալեկոծութիւններ 
կը յառաջացնէ մեր հանրութեան շրջանակէն ներս:

«….Յարգելի գործընկերներ, եկած է դատական 
համակարգի մէջ վիրահատական միջամտութիւն-
ներ իրականացնելու ժամանակը: Այդ գործընթացը 
պէտք է արտայայտուի հետեւեալի մէջ.

1. Հայաստանի մէջ գործող բոլոր դատաւոր-
ները պէտք է ենթարկուին, այսպէս ըսած, vetting-ի: 
Այսինքն՝ հանրութիւնը պէտք է ամբողջական տե-
ղեկատւութիւն ունենայ դատաւորի ունեցած քաղա-
քական կապերու ու ծագումնաբանութեան, գոյքա-
յին վիճակի, դատաւորի կարգավիճակի մէջ եւ 
նախորդ շրջանին ծաւալած գործունէութեան, անհա-
տական եւ փրոֆեսիոնալ յատկանիշներու մասին:

2. Մարդու իրաւունքներու Եւրոպական դա-
տարանի որոշումներով հաստատուած՝ քաղաքա-

Freedom House-ի Յատուկ հետազօտութիւններու տնօրէն (Director for 
Special Research) Նէյթ Շէնքան անդրադարձած է երէկ առտուընէ ՀՀ 
բոլոր դատարաններուն մուտքերն ու ելքերը փակելու Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի կոչին:
Յետյեղափոխական Հայաստանի մէջ վտանգը միշտ այն էր, որ Փաշին-
եան, չկարենալով երկիրը վերափոխել արագ ու կայուն կերպով, կրկին 
կը վերադառնայ ժողովրդականութեան (populism), որ զայն հասցուց 
իշխանութեան: Ահա եւ այդտեղ ենք»,-այս մասին թուիթըրի մէջ գրած է 
Նէյթ Շէնքան, կը յայտնէ Panorama.am-ը:

Փաշինեան Կրկին Տարուեցաւ Զինք Իշխանութեան Բերած 
Ժողովրդականութեամբ. Freedom House-ի Փորձագէտ
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Ժոզէֆ Ֆուշէ, Օտրանտի 
առաջին դուքս 

Ժոզէֆ Ֆուշէ, Օտրանտի առաջին դուքս 
(21 Մայիս, 1759 Ֆրանսա)-(26 Դեկտեմբեր, 

1820 Իտալիա) 
Նափոլէոնեան դարաշրջանի ֆրանսացի քա-

ղաքական եւ պետական գործիչ։
Ստացած է հոգեւոր կրթութիւն։ 1791 թուա-

կանին դարձած է Յակոբեան ակումբի անդամ 
(Նանթի մէջ)։ 1792 թուականին ընտրուած է Կոն-
ւենտի անդամ, Քուէարկած է Լիւդովիկոս XVI-ի 
մահապատիժի օգտին։ Անօրինակ դաժանու-
թեամբ ճնշած է հակայեղափոխական ելոյթները 
բաժանմունքներու մէջ՝ մահապատիժի ենթար-
կելով նաեւ անմեղները։

Եղած է Տերմիդորեան յեղաշրջման (1794) 
կազմակերպիչներէն ու ղեկավարներէն։ (1795—
1799) ժամանակաշրջանին զբաղեցուցած է դիւա-

նագիտական պաշտօններ, 1799-ին նշանակուած 
է ոստիկանութեան նախարար։ Աջակցած է զօ-
րավար Պոնափարթին՝ իրականացնելու 9-10 Նոյեմ-
բեր 1799 թուականի պետական յեղաշրջումը։ 
Լիւդովիկոս XVIII-ի վերադարձէն (1815) ետք 
նշանակուած է ոստիկանութեան նախաար, սա-
կայն շուտով հեռացուած է պաշտօնէն։

«Արքայասպանները» Ֆրանսայէն արտաքսե-
լու մասին 1816 թուականին ընդունուած հրամանի 
հրապարակումէն ետք մեկնած է Տրիեստ եւ 
ընդունած աւստրիական հպատակութիւն։

Ժոզէֆ Ֆուշէն այն եզակի գործիչներէն է, որ 
անոնց հետ մնալը վտանգաւոր է, իսկ առանց 
անոնց մնալը՝ ուղղակի սարսափելի։Նոյն այս պատ-
ճառով է, որ Նապոլեոնը Ֆուշէի հետ մնալէն 
նողկանք կ’ապրէր, իսկ առանց անոր իր անձի 
հանդէպ վտանգ կը զգար։ Մի քանի անգամ 
հեռացնելով Ոստիկանութեան նախարարի 
պաշտօնէն, Նափոլէոն այդպէս ալ վճռականութիւն 
չունեցաւ վերջնականապէս վտարելու Ֆուշէն։ 
Ֆուշէն յաջողցուց մնալ Կայսրութեան ոստիկա-
նապետ միայն իր խելքի շնորհիւ։ Վերջապէս, 
Ստեֆան Ցուայգը տուած է Ֆուշէի հետեւեալ 
բնութագրումը. «թող զինք ծաղրեն, բայց միայն 
ենթարկուին ու վախնան իրմէ»։

Սիրելի հաւատաւոր զաւակներ մեր, 
Խորը մտահոգութեամբ ենք հետեւում անցնող 

մի քանի ժամերին Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնում ստեղծուած իրավիճակին: 

Մեր երկրում ժողովրդավարութեան, մարդու 
իրաւունքների եւ օրինայարգութեան ամրապնդման 
ուղղութեամբ արձանագրուած յաջողութիւնները հնա-
րաւոր է պահպանել ու զօրացնել միայն եղբայրու-
թեան եւ սիրոյ ոգու ամրապնդմամբ: 

Կոչ ենք ուղղում մեր ժողովրդի բոլոր զաւակ-
ներին` ցուցաբերել հանդարտութիւն, զերծ մնալ 
բռնութիւններից, խաղաղութեամբ, ազգային 
միասնութեան ոգով եւ միմեանց նկատմամբ սիրով 
առլեցուն ներդնելու բոլոր ջանքերը` յաղթահարելու 
համար մեր առջեւ ծառացած մարտահրաւէրները: 

Մենք հաւատում ենք, սիրելի՛ զաւակներ մեր, 
ձեր ողջախոհութեանը եւ հայրենիքի ապագայի 
հանդէպ ձեր պատասխանատուութեան բարձր 
գիտակցութեանը:

Հայրապետիս աղօթքն է, որպէսզի օրհնեալ մեր 
երկրի մէջ փոխըմբռնման եւ համերաշխութեան 
միջոցով, Տիրոջ օգնականութեամբ լուծուեն առկայ 
բոլոր տարաձայնութիւններն ու հակառակութիւն-
ները: 

Երկնառաք օրհնութիւն եւ աստուածային իմաս-
տութիւն ամէնքիս: 

ԳԱՐԵԳԻՆ Բ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Եւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան Վսեմաշուք Վարչապետին Միջեւ 
Հեռաձայնային Զրոյց

Երկուշաբթի, 20 Մայիս 2019-ին, հեռաձայնային 
զրոյց մը տեղի ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհա-
փառ Հայրապետին եւ Հայաստանի Վարչապետ՝ 
Նիկոլ Փաշինեանին միջեւ: Անոնք իրենց մտա-
հոգութիւններն ու տեսակէտները փոխանակեցին 
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իրար՝ Հայաստանը յուզող ներքին հարցերուն գծով: 
Նորին Սրբութիւնն ու Վարչապետը կարե-

ւորութեամբ շեշտեցին սահմանադրական կարգերը 
յարգելու եւ Հայաստանը ներքին ցնցումներէ հեռու 
պահելու հրամայական անհրաժեշտութիւնը:
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Ելոյթը Դատաիրաւական Համակարգի 
Վերաբերեալ
ցիներու իրաւունքներու կոպիտ խախտումներով 
դատավճիռներու հեղինակ բոլոր դատաւորները 
պէտք է հրաժարական տան, հեռանան կամ հե-
ռացուին պաշտօններէն:

3. Բոլոր այն դատաւորները, ովքեր իրենց մէջ 
գիտեն, որ չեն կրնար ըլլալ անաչառ եւ առարկա-
յական դատաւորներ, պէտք է հրաժարական տան՝ 
այդպիսով կարեւոր ծառայութիւն մատուցելով 
Հայաստանի Հանրապետութեան ու անոր ժողո-
վուրդին:

4. Հիմա արդէն անցումային արդարադատու-
թեան գործելաձեւերու ներդրումը կենսական անհը-
րաժեշտութիւն է Հայաստանի Հանրապետութեան 
համար, եւ մենք պէտք է մէկ-երկու ամսուայ 
ընթացքին ամփոփենք վերջին եօթ-ութ ամիսներուն 
այս ուղղութեամբ մեր կատարած աշխատանքը։

5. Ազգային ժողովի մէջ պէտք է տեղի ունենայ 
օրէնսդրական համապատասխան աշխատանք՝ 
մեր երկրի համար կենսական այս օրակարգը 
կեանքի կոչելու եւ Հայաստանի մէջ իրապէս, 
երաշխաւորուած անկախ դատական համակարգ 
ունենալու համար: Եթէ ասոր համար անհրաժեշտ 
ըլլայ իրականացնել սահմանադրական փոփոխու-
թիւններ, մենք պէտք է երթանք նաեւ այդ քայլին, 
եթէ պէտք ըլլայ անիկա ընել համաժողովրդական 

հանրաքուէով, մենք պէտք է երթանք նաեւ նման 
լուծումներու:

«Այս ողջ աշխատանքը, ի դէպ, պէտք է տեղի 
ունենայ այս ոլորտի միջազգային հեղինակաւոր 
կազմակերպութիւններու հետ համագործակցու-
թեան, միջազգային լաւագոյն փորձի եւ Հայաստանի 
ստանձնած միջազգային պարտաւորութիւններու 
շրջանակէն ներս։ 

Այս հարցով մենք պէտք է լայնօրէն համագոր-
ծակցինք նաեւ հայաստանեան քաղաքացիական 
հասարակութեան, հասարակական կազմակերպու-
թիւններու, փորձագիտական հանրութեան հետ: 

Դատական իրապէս անկախ եւ անաչառ համա-
կարգ ունենալը մեզի համար կենսական անհրա-
ժեշտութիւն է, եւ նման համակարգի բացակա-
յութիւնը մեր երկրի առջեւ ծառացած թիւ մէկ 
սպառնալիքն է, եւ այս խնդրի օր առաջ լուծումը՝ 
հանրային, համաժողովրդական պահանջ:

Այս է պատճառը, որ անհրաժեշտ համարեցի 
այս շեշտադրումներով հանդէս գալ, որովհետեւ իմ 
իրաւական եւ քաղաքական կարգավիճակի բերու-
մով պարտաւոր եմ ամէն ինչ ընել, որպէսզի ժողո-
վուրդի լաւագոյն ակնկալիքները կեանքի կոչուին, 
իրականութիւն դառնան, եւ այդ ամէնը տեղի 
ունենայ հնարաւորինս անցնցում»: 
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Մոռցուածները. Նկարիչ Սարգիս Խաչատուրեան
ՅՈՎՍԷՓ ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ

Մի քանի օրեր առաջ լիբանանահայ օրաթեր-
թերէն ԶԱՐԹՕՆՔ-ի մէջ տեսայ կարճ տեղեկատ-
ւութիւն մը՝ գեղանկարիչ Սարգիս Խաչատուրեանի 
(1886-1947) կեանքի, արուեստին եւ հասարակական 
գործունէութեան մասին։ Տեղեկատւութեան կողքին 
տպուած էր նաեւ իր հեղինակութեան պատկանող 
նկարչական պաստառի մը վերարտադրութիւնը՝ 
որ կը ներկայացնէր երկու Հնդկուհիներ իրենց 
գունագեղ զգեստներով եւ ջուրի կարասներով։

Լիբանանահայ օրաթերթը գովելի նախաձեռ-
նութեամբ մը սովորութիւն մը ըրած էր վերջերս հայ 
գեղանկարիչներու մասին այսպիսի փոքրիկ տեղե-
կութիւններ հաղորդել ընթերցողներուն՝ «Օրացոյց» 
խորագրին տակ։

Այս տեղեկատւութիւնը անձնապէս հաճելի 
անակնկալ մը եղաւ ինծի համար։ Արդարեւ, տաս-
նամեակներէ ի վեր առաջին անգամ ըլլալով սփիւռ-
քահայ մամուլին մէջ կը տեսնէի գեղանկարիչ Սար-
գիս Խաչատուրեանի մասին գրութիւն մը կամ նման 
տեղեկատւութիւն մը։ Կարծես տարիներու ընթաց-
քին ան անցած էր «մոռցուածներու» կարգին, որով-
հետեւ Սփիւռքի հայ հանրութիւնը ընդհանրապէս 
անծանօթ կամ անտեղեակ մնացած է անոր 
գործունէութեան եւ գեղարուեստական վաստակին, 
քար լռութեան մատնելով անոր յիշատակը։

Այս լրատուական ծանօթութիւնը եւ պաստառին 
վերարտադրութիւնը յիշողութեանս մէջ արթնցու-
ցին անցեալի պատկերներ։

Արդարեւ, Յունիս-Յուլիս 1976 թուականին 
Լիբանանցի պաշտօնակիցի մը հետ Հնդկաստան 
շրջապտոյտի գացած էի։ Այդ տարիներուն աս-
պարէզային պարտաւորութիւններու պատճառով 
պաշտօնի կոչուած էի Արաբական Ծոցի երկիրներէն 
Օմանի Սուլթանութեան պատկանող Մասքաթ 
մայրաքաղաքին մէջ։ Մասքաթէն Պոմպէյ երկու 
ժամուան օդանաւային թռիչքի տարածութիւն մը 
կար ու Մասքաթի ամառնային ճնշիչ եւ հեղձուցիչ 
տաքէն Հնդկաստանի զով շրջանները արձակուրդի 
գացողներու թիւը զգալի կ՚ըլլար այդ շրջանին։

Հնդկաստան մասնաւոր հմայք մը ունեցած է 
միշտ ինծի համար շատ կանուխ տարիքէս։ Երկրի 
ազգային ազատագրական պայքարի ճամբուն 
վրայ Մահաթմա Կանտիի եւ անոր գործակիցներու 
«Խաղաղ ընդդիմութեան» գաղափարախօսութիւնը 
եւ փիլիսոփայական հայեացքը մեծ տպաւորութիւն 
ձգած էին վրաս երբ տակաւին երկրորդական 
վարժարանի մը ուսանող էի Պէյրութի մէջ։ Միա-
ժամանակ, Հնդկաստան իբրեւ «Ոչ-յանձնառու 
երկիրներ»-ու հիմնադիր անդամներէն մին մի-
ջազգային քաղաքական կեանքին մէջ աշխուժ եւ 
շնորհակալ աշխատանք մը կը տանէր խաղաղասէր 
վարչապետ Ժաւահարլալ Նեհրուի ղեկավարութեան 
տակ՝ «Պաղ պատերազմ»-ի պատճառով բեւեռա-
ցած աշխարհին խաղաղութեան յուսատու լոյս մը 
դառնալով։

Այդ հմայքի կողքին կար նաեւ այլ անձնական 
բնոյթ ունեցող պատճառ մը։ Արդարեւ, այդ տա-
րիներուն Պոմպէյի հետզհետէ նօսրացող հայ գա-
ղութը որոշում կայացուցած էր հայ կարիքաւոր 
ուսանողներու կրթաթոշակներ շնորհել առիթ 
տալու համար անոնց, որ իրենց բարձրագոյն ուսու-
մը շարունակեն տեղւոյն Հնդկական համալսարան-
ներու մէջ։ Այդ կրթական նպաստէն օգտուողներէն 
առաջիններէն եղած էի ես ու 1964-ի առաջին ամիս-
ներուն Հնդկաստան կը հասնէի ուսումս շարունա-
կելու Պոմպէյի Յիսուսեան համալսարանի տնտե-

սագիտութեան բաժնին մէջ։ Թէեւ համալսարանական 
ուսումիս աւարտին Պէյրութ վերադարձած էի 1968-
ին այսու ամենայնի շարունակած էի մօտիկ կապեր 
պահելու նախկին դասընկերներու, բարեկամներու 
եւ մասնաւորապէս Պոմպէյի հետզհետէ փոքրացող 
հայ գաղութի մնացորդացին հետ։ Հետեւաբար, 
երբ 1976 թուականին առիթ կը ներկայանար ինծի 
կրկին Հնդկաստան այցելելու, մտադրած էի հին 
բարեկամներու տեսութեան կողքին նաեւ շրջապը-
տոյտ մը կատարել Հնդկաստանի պատմական 
շրջաններուն մէջ, զոր տեսնելու առիթ չէի ունեցած 
նախապէս։

Այս մէկ ամիս տեւող շրջապտոյտի ընթացքին 
ընկերակից լիբանանցի բարեկամիս հետ յաջոր-
դաբար այցելեցինք Հնդկաստանի արեւմտեան շըր-
ջանին մէջ գտնուող «Էլլորա»-ի եւ «Աժանթա»-ի 
նշանաւոր քարակոփ տաճարները, որոնք Հնդկաս-
տանի հին քաղաքակրթութեան լաւագոյն նմուշնե-
րը կը հանդիսանային։ Ժայռերու մէջ փորուած 
հսկայ տարածութեամբ եւ մեծղի չափերով Հինտու 
կամ Պուտտայական կրօններու պատկանող աղօ-
թատեղիներ հանդիսացած էին այս տաճարները 
անցեալին իրենց աննման արձաններով, ժայռերու 
վրայ քանդակուած զարդարանքներով եւ ամեհի 
բարձրութեամբ չաստուածներու կերպարներով։ 
Այս քարակոփ տաճարները շինուած էին Քրիստոսէ 
վեց դարեր առաջ ու կը հանդիսանային մարդկային 
տաղանդին, ձիրքին եւ երեւակայութեան արդիւնք 
եղող աննման պատմական կենդրոններ։ Իբրեւ 
այդպիսին անոնք այլ նման ճարտարապետական 
սքանչելիքներու կողքին այժմ կը գտնուին ՄԱԿ-ի 
Կրթական, գիտական եւ մշակոյթային ընկերակ-
ցութեան (UNESCO) «Համաշխարհային ժառանգ» 
նկատուող ոգեկան եւ ֆիզիքական կառոյցներու 
ցուցանշային տոմարի պատուոյ ցանկին մէջ։

Այս շրջապտոյտի ընթացքին երկուքս յաջոր-
դաբար այցելեցինք նաեւ Հնդկաստանի հիւսիսային 
շրջանին մէջ գտնուող Ակրա քաղաքը՝ տեսնելու 
նշանաւոր Թաժ Մահալը, Հնդկաստանի մայրաքա-
ղաք Նիւ Տելհին եւ երկրի հարաւագոյն շրջանի 
Պանկալոր քաղաքը, ի վերջոյ հասնելու համար 
Մայսոր (այժմ Քարնաթաքա) նահանգի համանուն 
մայրաքաղաքը, որ անցեալին այդ շրջանի Մահա-
րաժայի կամ իշխանի նստավայրը հանդիսացած 
էր։

Տեղւոյն զբօսաշրջութեան յատուկ վայրերու 
կողքին՝ այցելեցինք նաեւ Մայսորի Մահարաժային 
նախկին արքայական պալատը։ Շքեղ, հոյակապ եւ 
մեծղի պալատ մըն էր, որ անկախ Հնդկաստանի 
կազմաւորումէն եւ արքայազուն իշխաններու օրի-
նական գահընկէցութենէն ետք վերածուած էր 
նշանաւոր թանգարանի մը, ուր պահպանուած էին 
արքայական շրջանի կահոյքները, արուեստի գոր-
ծերն ու կենցաղային դրոյթի ամենազան երեւոյթ-
ները։

Այս հսկայ թանգարանը պտըտելու ընթացքին 
պատերէն կախուած նկարչական պաստառներն ու 
կտաւները ուշադրութիւնս գրաւեցին։ Ես ո՛չ 
արուեսագէտ եմ եւ ո՛չ ալ արուեստաբան, սակայն 
այդ պաստառներու վառ գոյները եւ բնաբան 
նիւթերու խորքը գրաւիչ տպաւորութիւն մը ձգեցին 
վրաս ու կարծես քաշողական ուժով իրենց մօտ 
հրաւիրեցին զիս։ Երբ մօտէն զննեցի նկարները՝ 
անակնկալի եկայ տեսնելով որ այդ նկարներու 
անխտիր մեծամասնութիւնը կը կրէր հայանուն 
արուեստագէտի մը ստորագրութիւնն ու անունը։ 
Այդ արուեստագէտը կը կոչուէր Սարգիս Խաչա-
տուրեան։

Ակամայ յիշեցի, որ Պոմպէյի հայ գաղութի տա-
րեց անդամներէն ոմանք ուսանողութեան տարինե-
րուս պատմած էին թէ ինչպէս հայ գեղանկարիչ մը 
տարիներ անցուցած էր Պոմպէյէն 300 մղոն հեռու 
վայրի շրջանի մը մէջ գեղարուեստական առաքե-
լութեան մը անձնատուր՝ յաճախ կեանքը վտանգի 
ենթարկելով։ Յետագային, տարիներ ետք, անոր 
անունը լսած էի հայ մամուլէն երբ 1970 թուականի 
սկիզբներուն իր այրին՝ Վավա Խաչատուրեան, որ 
նոյնպէս ճանչցուած գեղանկարիչ մըն էր, Նիւ 
Եորքի մէջ կազմակերպած էր իր մահացած ամուս-
նոյն գործերուն նուիրուած ցուցահանդէս մը։ 
Սփիւռքի հայ մամուլը այդ առիթով արձագանգ 
հանդիսացած էր այս դէպքին ու յիշողութեանս մէջ 
տեղ մը արձանագրուած էր Սարգիս Խաչատուր-
եանի անունը։ Պէտք է խոստովանիմ, որ այս պա-
տահական արձագանգներէն զատ շատ քիչ բան 
գիտէի իր մասին։

Հետեւաբար այդ թանգարանին մէջ ցուցադըր-
ւած պաստառները ինծի համար հետաքրքրական 
հարց մը ստեղծեցին։ Ի՞նչ գործ ունէին Հնդկաստանի 
այդ հեռաւոր անկիւնին մէջ Սարգիս Խաչատուր-
եանի ստորագրութիւնը կրող կտաւները եւ պաս-
տառները որոնք կը ցուցադրուէին այդ պալատ-
թանգարանին մէջ։

Այս անակնկալ հանդիպումը պատճառ եղաւ որ 
Սարգիս Խաչատուրեանի կեանքին, գեղարուես-
տական ու հասարակական աշխատանքին շուրջ 
փնտռտուքներ կատարեմ, աւելի լաւ հասկնալու 
այս եզակի հայ արուետագէտի անցեալն ու պատ-
մութիւնը։

* * *
Ըստ 1979 թուականին Երեւանի մէջ լոյս տեսած 

«Հայկական սովետական հանրագիտարան»-ին, 
Սարգիս Կարապետի Խաչատուրեան ծնած է Մա-
լաթիա, 9 Օգոստոս 1886 թուականին։ Յաճախած 
է Կարինի Սանասարեան վարժարանը։ Իր երկրոր-
դական ուսումը աւարտելէ ետք մեկնած է Հռոմ, 
ուսանելու համար տեղւոյն Գեղարուեստի կաճառին 
(Academia di Belle Arti di Roma, 1908-1911) մէջ 
արժանանալով աւարտական շրջանի Ոսկեայ մե-
տալին։ Անկէ ետք փոխադրուած է Փարիզ՝ ուսա-
նելու համար Կիրառական արուեստի ազգային 
բարձրագոյն դպրոցին (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs 1912-1914) մէջ։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի սկիզ-
բին վերադարձած է հայրենիք ու ապրած է հայ 
ժողովուրդի պատմութեան դաժանագոյն շրջանը, 
հազիւ փրկուելով մահէ։ Այդ շրջանի հայ ժողովուրդի 
ապրած տառապանքը եւ անոր հետեւանքը կարելի 
է տեսնել իր արուեստին մէջ։ Յովհաննէս Թուման-
եան, Անդրանիկ Զօրավար եւ ուրիշներ Սարգիս 
Խաչատուրեանը անուանած են «Հայոց վշտի եր-
գիչ»։ Եղած է Սովետական Հայաստանի առաջին 
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Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ Տարելից Եւ Կոմիտասի 150-Ամեակ 
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Լոնտոնի մէջ՝ Քէնզինկթընի Միացեալ ռեֆոր-
միստական եկեղեցւոյ մէջ, Լոնտոնի Թէքէեան 
խնամակալ մարմնի (The Tekeyan Trust London) 
կազմակերպմամբ տեղի ունեցաւ ձեռնարկ՝ նուիր-
ւած Հայոց ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին 
եւ Կոմիտասի 150-ամեակին:

Միջոցառման ներկայ էին ՄԹ-ի մէջ ՀՀ դեսպան 
Արման Կիրակոսեան, ՄԹ Լորտերու պալատի ան-
դամ պարոնուհի Քերոլայն Քոքս, Մեծ Բրիտանիոյ 
եւ Իռլանտայի հայոց թեմի հայրապետական պատ-
ւիրակ եւ առաջնորդ Տ. Յովակիմ եպիսկոպոս Մա-
նուկեան, հայ համայնքի բազմաթիւ ներկայացու-
ցիչներ։

Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Լոնտոնի Թէքէ-
եան խնամակալ մարմնի պատուաւոր քարտուղար, 
Լոնտոնի «Կոմիտաս» կամերային երգչախումբի 
նախագահ Վարդան Ուզունեան՝ հրաւիրելով ներ-
կաները մէկ վայրկեան լռութեամբ յարգել 1915-
1923 թուականներուն Օսմանեան կայսրութեանն 
մէջ սուրի մատնուած 1.5 միլիոն անմեղ զոհերու յի-
շատակը: Իր խօսքի մէջ Վ. Ուզունեանն անդրա-
դարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման եւ 
դատապարտման գործընթացին, պատմական իրո-
ղութիւններուն, մշակութային ցեղասպանութեան ու 
Կոմիտասի անգնահատելի աւանդին հայ երա-
ժըշտութեան զարգացման գործին մէջ: Ան կարե-
ւորեց հայկական մշակութային ժառանգութեան, 
կրօնի ու լեզուի պահպանումն ու տարածումը 
մասնաւորապէս Սփիւռքի մէջ եւ միասնութեան կոչ 
ըրաւ աշխարհասփիւռ հայերուն՝ հզօրացնելու Հա-
յոց բանակին, սատար կանգնելու հայրենիքին, 
պահպանելու ու շէնցնելու զայն՝ սերունդներու հա-
մար կերտելով պայծառ ապագայ: Վ. Ուզունեան 
յոյս յայտնեց նաեւ, որ Արմէն Սարգսեանի նախա-
գահութեամբ աւելի կ’ամրապնդուի Հայաստան-
Սփիւռք համագործակցութիւնը, նպաստելով երկրի 
տնտեսութեան զարգացման: 

Իր ելոյթի մէջ դեսպան Արման Կիրակոսեան 
ընդգծեց, որ մեծն Կոմիտաս՝ հայ ժողովուրդի ազ-
գային ինքնութիւնը խորհրդանշող գործիչներէն 
մէկն է, հանճար է ոչ միայն աշխարհասփիւռ հայե-
րու, այլեւ ողջ առաջադէմ մարդկութեան համար, եւ 
պատահական չէ, որ Կոմիտասի ծննդեան 150-ամ-
եայ յոբելեանը ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի՝ Հռչա-
կաւոր մարդոց եւ կարեւոր իրադարձութիւններու 
2018-2019 թուականներու օրացոյցին մէջ: Դես-
պանը մէջբերեց մէկ այլ հանճարեղ հայ երաժշտա-
հան Արամ Խաչատրեանի խօսքերը. «Երբ կը մտա-
ծեմ Կոմիտասի մասին, լիաթոք կը շնչեմ Հայաստանի 
օդը: Անոր լեռներու, ձորերու, հովիտներու գեղեց-
կութիւնը անդիմադրելիօրէն կը կլանէ զիս»: Դես-
պանը աւելցուց, որ այս տողերուն տակ կրնայ ստո-
րագրել իւրաքանչիւր հայ մարդ, ով երբեւիցէ լսած 
է Կոմիտասի անմահ ստեղագործութիւնները:

Շարունակելով դեսպանի խօսքը, Տ. Յովակիմ 
եպիսկոպոս Մանուկեան ներկայացուց Կոմիտասի՝ 
հայկական դասական երաժշտութեան հիմնադիրի, 
կեանքն ու ստեղծագործական ուղին, յատկանշելով, 
որ անոր ստեղծագործութիւններուն անդրադարձած 
են ոչ միայն հայ երաժիշտներու բոլոր յետագայ 
սերունդները, այլեւ բազմաթիւ այլազգի երաժիշտ-
ներ, իսկ արուեստի մէջ Կոմիտասը կը պատկերեն 
որպէս ցեղասպանութեան հիմնական խորհրդա-
նիշներէն մէկը, հայ ժողովուրդի հարուստ մշակոյթն 
ու տխուր ճակատագիրը:

Հայոց ցեղասպանութեան վերաբերեալ Շուէտէն 
զեկոյց ուղարկած էր ՀՀ նախագահի մրցանակի 
արժանացած թուրք մտաւորական, աքթիվիսթ, 
մարդու իրաւունքներու պաշտպան, Նոպելեան մըր-
ցանակի թեկնածու, հրատարակիչ Ռակըպ Զարա-
քօլուն, ով Թուրքիոյ մէջ բազմիցս բարձրաձայնած 
եւ գրքեր հրատարակած է Հայոց ցեղասպանութեան 
վերաբերեալ, ինչի հետեւանքով մշտապէս ենթարկ-
ւած է թրքական իշխանութիւններու հետապնդում-
ներուն եւ բանտարկուած է: Ձեկոյցը, զոր ընթերցեց 
Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմնի հոգաբար-
ձու Պեռնարտ Նազարեան, մասնաւորապէս կը 
ներկայացնէր Հայոց ցեղասպանութեան պատմա-
կան ճշմարտութիւնը, պատճառները, իրականաց-
ման կառուցակարգն ու հետեւանքները:

Ելոյթով հանդէս եկաւ նաեւ պարոնուհի Քերո-
լայն Քոքս՝ հայ ժողովուրդի մեծ բարեկամ: Ան միշտ 
կանգնած է հայ ժողովուրդի կողքին, կիսած անոր 
ցաւն ու տառապանքը, սատարած արդար պայ-
քարին՝ յանուն ազատութեան ու անկախութեան եւ 
իր ձայնը բարձրացուցած մարդու իրաւունքներու 
ոտնահարման ու բռնութիւններու դէմ: Անոր մի-
ջոցով բազմաթիւ օտարերկրացիներ ճանչցած են 
Արցախը, ճշմարտացի տեղեկութիւններ ստացած 
են երկրի հիմնախնդիրի մասին: պարոնուհին 
խօսեցաւ հայ ժողովուրդի նկատմամբ կատարուած 
դաժանութիւններու մասին, ընդգծելով, որ պէտք է 
պայքարիլ բոլոր անոնց դէմ, ովքեր կը ժխտեն 
Հայոց ցեղասպանութիւնը, եւ թոյլ չտալ եւս մէկ 
ցեղասպանութեան փորձի Ատրպէյճանի կողմէ, որ 
կը ձգտի վերացնել հայերը իրենց պատմական 
հողէն՝ Արցախէն:

Յիշարժան երեկոն շարունակուեցաւ համերգա-
յին ծրագիրով. մատուցուեցաւ բարձրաճաշակ եւ 
բարձրարուեստ մշակոյթ: Տաղանդաշատ օփերա-
յին երգչուհի, մեցցօ-սոփրանօ Անայիս Հեղոյեան 
կատարեց Կոմիտասի եւ Կ. Առաքելեանի աստեղ-
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ԹՄՄ Լուրեր
Լոնտոն
Հայոց Ցեղասպանութեան 
104-րդ Տարելից Եւ 
Կոմիտասի 150-Ամեակ 

ծագործութիւններէն, իր գեղեցիկ ձայնով հիացնե-
լով հանդիսատեսը: Բուռն ծափողջոյններով դահ-
լիճը դիմաւորեց նաեւ ճանչցուած ջութակահարուհի, 
բազմաթիւ միջազգային մրցոյթներու դափնեկիր, 
Շուէտի, Գերմանիոյ, Ֆրանսայի, Գանատայի մէջ, 
Մեծ Բրիտանիոյ եւ այլ երկիրներու մէջ մենա-
համերգներով հանդէս եկած Անի Բատիկեանը. 
հնչեցին Կոմիտասի, Ա. Խաչատուրեանի, Շումանի 
եւ Ա. Կը Ռոլի ստեղծագործութիւններէն: Լոնտոնի 
«Կոմիտաս» քամերային երգչախումբի խմբավար, 
երաժշտահան, երգիչ Գրիգոր Նաճարեան իր հզօր 
ձայնի անկրկնելի հնչողութեամբ կատարեց 
Կոմիտաս: 

Յաջորդիւ եղան Լոնտոնի «Կոմիտաս» քամե-
րային երգչախումբի կատարումները ջութակահա-
րուհի Անժէլա Նաճարեանի եւ դաշնակահարուհի 
Հաօ Զի Եոհի նուագակցութեամբ: Ելոյթ ունեցաւ 
նաեւ վոկալ Թրիոն՝ ի դէմս Զուարթ Կարէյեանի, 
Ցուզել Մանուչարովայի եւ Ֆէյրուզ Թորոսեանի: 
Երեկոյի ընթացքին հնչեցին նաեւ Գ. Նաճարեանի, 
Ռ. Պետրոսեանի, Ա.Մարկոսեանի ստեղծագործու-
թիւններէն: Բանաստեղծուհի Լիանա Հայրապետ-
եան ընթերցեց «Երգ Կոմիտասին» ստեղծագործու-
թիւնը՝ իր եւ Փիթեր Սաթոնի բանաստեղծութիւններու 
նոր հաւաքածուէն, որ կը կոչուի «Հայկական պա-
տերազմի եւ խաղաղութեան պոէմներ»:

Ձեռնարկը իրականացուեցաւ ՄԹ-ի մէջ ՀՀ 
դեսպանութեան եւ Հայ առաքելական եկեղեցւոյ 
Մեծ Բրիտանիոյ եւ Իռլանտայի թեմի բարձր հո-
վանիի ներքոյ:
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Սպիտակի Մէջ Պիտի Գործէ Խնամքի Ցերեկային Կեդրոն
Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Լոռիի մարզի Սպիտակ քաղաքին մէջ վերաբաց-
ւած է Տարածքային մանկավարժական եւ հոգեբա-
նական աջակցութեան կեդրոնը, որ այսուհետեւ 
յատուկ կարիքով շուրջ 100 երեխաներու պիտի 
մատուցէ նաեւ ցերեկային խնամքի ծառայութիւն:

Կրթութեան եւ Գիտութեան նախարարութենէն 
կը նշեն, որ վերաբացումէն ետք կեդրոն կը դառնայ 
առաջին մասնագիտացուած պետական կառոյցը, 
ուր յատուկ դպրոցներէն հանրակրթական դպրոց-
ներ տեղափոխուած երեխաները ժամը 12:00-էն 
մինչեւ 18:00-ը պիտի ստանան ամենօրեայ ցերե-
կային խնամք` ներառեալ դասապատրաստման 
ծառայութիւնը:

Կեդրոնի վերանորոգման,  կահաւորման եւ վե-
րականգնողական նոր ծառայութիւններու համալր-
ման աշխատանքները կատարուած են ՄԱԿ-ի 
մանկական հիմնադրամի` ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի աջակ-
ցութեամբ:

«Այս կեդրոնին մէջ մէկ տանիքի տակ տարբեր 
ծառայութիւններ համախմբելով` մենք համոզուած 
ենք, որ տարբեր կարիքներով երեխաները պէտք է 

ապրին ընտանիքի մէջ: Այստեղ երեխաները կրնան 
սորվիլ, շփուիլ, զարգանալ, բայց միեւնոյն ժամա-
նակ ապրիլ տան մէջ»,- նշած է Հայաստանի մէջ 
ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի ներկայացուցիչ Թանիա Ռատոչայ:

Ծրագրի ծիրէն ներս Սպիտակի մէջ բացուած է 
նաեւ ներառական խաղահրապարակ` նախատես-
ւած յատուկ կարիքով երեխաներու համար:

Հետեւելով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
կոչին՝ մարդիկ երէկ  առաւօտէն արգելափակած են 
դատարաններու շէնքերուն մուտքերը:

Ըստ «Ազատութիւն» ձայնասփիւռի կայանին՝ 
ժամը 8:30-էն արգելափակուած է, մասնաւորապէս, 
Երեւանի ընդհանուր իրաւասութեան դատարանի 
Նոր Նորքի նստավայրին մուտքը: Այստեղ, յիշեցը-
նենք, դատաւոր Դաւիթ Գրիգորեանը Շաբաթ օր 
հրապարակեց իր որոշումը, որմով Հայաստանի 
երկրորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանը ազատ 
արձակուեցաւ կալանքէն՝ անձնական երաշխաւո-
րութեան դիմաց:

Քաղաքացիները փակած են դատարանի շէն-
քին բոլոր մուտքերը, այնտեղ նաեւ մեքենաներ կան 
կայանուած: Նպատակն է՝ չարտօնել դատաւորնե-
րուն եւ դատարանի աշխատակիցներուն մուտքը 
շէնք:

Ցուցարարներուն մէջ եղած է նաեւ Պետական 
վերահսկողական ծառայութեան պետ Դաւիթ Սա-
նասարեանը, որուն գործունէութիւնը վարչապետի 
հրամանով կասեցուած է: Սանասարեան յայտա-
րարած էր, որ ասիկա յեղափոխութեան հերթական 

 «Երբ յեղափոխական առաջնորդը չի ստանար 
այն, ինչ կը ցանկայ, արդեօ՞ք ան կ՛երթայ 
մանրակրկիտ բարեփոխումներու ճանապարհով, 
թէ՞ կը վերսկսի յեղափոխութեան: Անհանգստացնող 
նշաններ, որ Փաշինեան Հայաստանի մէջ կ՛երթայ 
երկրորդ ուղիով»,-այս մասին թուիթըրի մէջ գրած է 
Կովկասի հարցերով փորձագէտ Թոմաս տէ Վաալ` 
անդրադառնալով այսօր ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի յայտարարութեան, որ դատական 
համակարգին մէջ անհրաժեշտ են վիրահատական 
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Մարդիկ Արգելափակած են ՀՀ Դատարաններուն Մուտքերը

Ին՞չ Կ՛ընէ Յեղափոխական Առաջնորդը, Երբ Ուզածը Չի Ստանար. 
Թոմաս տէ Վաալ

փուլն է՝ ուղղուած դատական համակարգի առող-
ջացման: Ան չի դիտարկեր ասիկա իբրեւ իշխա-
նութեան թեւերու միջամտութիւն միմեանց գործու-
նէութեան:

Այնտեղ է նաեւ Ազգային ժողովի իշխանական 
«Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւոր Հայկ 
Կոնջորեանը, որ յայտարարած է, թէ այնտեղ է իբ-
րեւ պատգամաւոր, որ կ՝ուզէ ըլլալ իր ընտրողներուն 
կողքին, քանի որ ընտրուած է այդ ընտրատարածքէն:

Ցուցարարներուն մէջ էր նաեւ «Քաղաքացիական 
պայմանագիր» կուսակցութեան խօսնակ Վահան 
Կոստանեանը: Ան նշած է, որ վարչապետի 
երեկուան ելոյթէն ետք քնարկում չէ եղած, թէ պիտի 
մասնակցի՞ն արդեօք բողոքի շարժման կուսակցու-
թեան այն ներկայացուցիչները, որոնք կը զբաղցնեն 
պետական պաշտօններ:

Քաղաքացիներուն թիւը դատարանի շէնքին դի-
մաց հետզհետէ աւելցած է օրուայ ընթացքին:: Ոս-
տիկանութիւնը որեւէ կերպ չէ խոչընդոտած շարժ-
ման մասնակիցներուն գործողութիւնները, միայն 
փորձած կարգաւորել փոխադրամիջոցներուն եր-
թեւեկութիւնը:

միջամտութիւններ:
Յիշեցնենք, որ այսօր առաւօտեան 8.30-էն 

քաղաքացիները արգելափակած էին Հայաստանի 
դատարաններու մուտքերը` վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի յորդորով:

Այսօր ժամը 12-ին վարչապետը ուղիղ եթերով 
ելոյթ ունեցաւ դատաիրաւական  համակարգի 
վերաբերեալ ու կոչ ըրաւ քաղաքացիներուն ժամը 
13.30-էն բանալ բոլոր դատարաններուն մուտքերը:
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Տեսակէտ 
Մեր Ազատագրական Պայքարը Կրնար Տարբեր Ելքեր Ունենալ, Եթէ ... 

ԱՐՄԵՆԱԿ  ԵՂԻԱՅԵԱՆ

***ա. յոբելԻնական, թէ՞ յոբելԵնական
---«Նոր հայկազեան»-ը չունի ոչ մէկը, ոչ միւսը. 

ուրեմն մեր ողջ մատենագրութեան մէջ չէ կի-
րարկուած այս ածականը:

Այս հարցը իր այժմէութիւնը ստացաւ շնորհիւ 
Բենիամին Թաշեանի: Ինք կողմնակից էր  յոբելԵ-
նական-ին:  Մինչ այդ  հաւանաբար ազատօրէն  կը 
կիրակուէր,–  նաեւ,–  յոբելԻնական-ը:

Արեւելահայերը երկուքէն ալ հրաժարած են եւ 
կը գրեն յոբելեանական:

Վէճ մըն է  այս,  որ հաւանաբար  անիմաստ  է   
քաշքշել, եւ կը թելադրեմ, որ նախընտրենք յոբելԵ-
նականը, որ հնչիւնափոխական Եա>Ե ծանօթ 
օրէնքին հետեւելու առաւելութիւնը ունի, ինչպէս  
ատեան-ատեն, ցորեան-ցորեն եւ այլն:

***բ. Սա կանանոցը ետ տալու կեցուածքը ման-
կութենէս տագնապեցուցած է զիս եւ կը շարունակէ  
տագնապեցնել, որովհետեւ ինչպէս որ մանկավար-
ժական կանոններուն մէջ ըսուած է՝ «մի՛ պատժէք 
մանուկը ծեծով կամ այլ միջոցներով, այլ զրկեցէ՛ք 
զինք իր սիրածներէն»,– նոյնպէս ալ պէտք չէ՞ր 
Շապուհը զրկել իր ամենէն «սրբազան» կանանոցէն: 
Ինչո՞ւ էր Մուշեղի  ազնւութիւնը, որ, կը կարծեմ, ոչ 
մէկ արդիւնք ունեցաւ Շապուհին կամ անոր յա-
ջորդներուն համար. կենացը խմեր է եղեր ... թող 
կենաց չխմէ՜ր, բայց հայկական բանակին հաշիւը 
ընէր...

---Հաւանաբար կարելի էր, առնուազն,  պահան-
ջել Շապուհէն՝ ազատ արձակել Արշակը՝ կանանոցի 
փոխարէն: Այսքանը  Մուշեղ կրնար ընել, եթէ 
Արշակ տակաւին ողջ էր...

Իսկ իմ միտքս դառնօրէն չարչարուած է ուրիշ 
հարցով մը՝ նոյն ծիրէն ներս: Շապուհ Դրաստա-
մատին առաջարկեց  պահանջել ի՛նչ որ կ’ուզէր՝  
անոր քաջագործութեան փոխարէն, եւ Դրաստա-
մատ գոհացաւ  միայն մէկ այցելութիւն տալով Ար-
շակին՝ փոխանակ պահանջելու անոր ամբողջական 
ազատ արձակումը: Սակայն չըրաւ, փախցուց այդ 
ոսկի առիթը՝ պատճառ ալ դառնալով արքայի 
մահուան:

 *   *   *

Հայը իր  պայքարին մէջ՝ իր շրջապատին հան-
դէպ,– եւ այս՝ շատ խոր պատմական դարերէն 
սկսեալ,– հետամուտ եղած է  արժանապատիւ վար-
ւելու թշնամիին հանդէպ՝ պատուախնդիր մնալով 
իր սեփական վարկին ու բարոյական սկզբունք-
ներուն: Ատոր լաւագոյն օրինակներէն մէկն է Մու-
շեղի վերաբերումը Շապուհի կանանոցին հանդէպ:

Լսած եմ, կարդացած եմ, որ մեր նորագոյն 
պատմութեան մէջ, յատկապէս հայ-թուրք պայքարի 
ընթացքին,  մերոնք շարունակած են պատուախնդիր 
մնալ:

Մինչ թուրքը առանց խտրութեան կոտորած է 
ծերն ու երիտասարդը, կինն ու տղամարը, լաւագոյն 
պարագային իր հարեմին ծառայեցնելով  իր հաւ-
նած կիներն ու աղջիկները, մերոնք  հպարտօրէն 
երգած են՝ սարսափահար թուրք կնկան ի լուր.

– Մի՛ վախենար, բաջի՛ ջան,
կանանց երբեք ձեռք չի տայ հայ ֆիդան...
Եւ մերոնց այս սկզբունքէն քաջալերուած՝ թուր-

քը ազատօրէն յարձակած է, կողոպտած է, բռնա-
բարած է, առեւանգած է՝ միտքը հանգիստ, թէ իր 
կնոջ ու աղջկան, մանուկներուն, այլեւ ինչքին  ոչ 

մէկ վտանգ կը սպառնայ:
Կ’ըսուի, թէ այս տեսակէտէ շատ խիստ էր Անդ-

րանիկը, որ մինչեւ անգամ հայ  զինուոր գնդակա-
հարած է, ինչ-որ  «մոլորութիւն» ցուցաբերած ըլլա-
լուն համար թրքուհիի կամ քրտուհիի հանդէպ: 
Ասկէ աւելի մեծ յիմարութիւն կարելի՞ է պատկե-
րացնել: Իսկ  ինք քանի-քանի անգամ իր քառորդ  
տարիքը ունեցող աղջիկներ դարպասեց,  մինչեւ 
որ ամուսնացաւ ալ անոնցմէ մէկուն հետ, որուն մեծ 
հօրը տարիքը ունէր:

Մեր ազատագրական պայքարը կրնար տարբեր 
ելքեր ունենալ, եթէ  թշնամին  դիմագրաւէր հայ 
մարտիկները՝ իր սրտին մէջ ունենալով   իր կինն ու 
աղջիկը կորսնցնելու, զաւակներ սրախողխող ընե-
լու, թոնիրներու մէջ այրելու (ինչպէս իրենք ըրած 
են) սարսափը: Բենիամին Ժամկոչեան իր յուշերուն 
մէջ քանի մը անգամ կ’անդրադառնայ թուրքի մը, 
որ Խարբերդի մէջ ստիպած է հայ մայր մը՝ տա-
պակին մէջ տապկելու իր նորածինը եւ անոր միսէն 
ուտելու: Այս մտապատկերները իր մէջ կրող հայ 
մարտիկը ինչի՞ կրնար նմանիլ...

Իսկ իրենք՝ թուրքերը,  ճակատ գացած են՝ դաշ-
տագնացութեան գացողի տօնական խենէշ տրա-
մադրութեամբ, միտքերնին հանգիստ,  եւ միշտ 

նոր կողոպուտ, նոր աւար, նոր ոճիր, նոր առեւան-
գում,  բռնաբարում ու պղծութիւն  աւելցնելու հա-
մար իրենց դափնեպսակին   վրայ:

Այսպիսի անհաւասար պայքարի մէջ ինչպէ՞ս 
կարելի էր ... յաղթական դուրս գալ: Իսկ թշնամիին 
յաղթելու համար չի բաւեր ունենալ անոր մի՛այն 
նիւթական զէնքերը, այլ պէտք է ունենանալ նաեւ  
անոր «բարոյական» զէնքերը:

Կը թուի, թէ որոշ չափով արցախցիք ընդօրինա-
կած են թշնամիին կարգ մը հնարքներն ու ունակու-
թիւնները եւ գիտեն, ի պահանջել հարկին, փոխա-
դարձել. Խոջալուն ատոր լաւագոյն օրինակն է, 
բայց նաեւ այն յաղթանակները, որ անոնք տարին 
իրենցմէ  աւելի լաւ զինուած ու թուական գերազան-
ցութիւն ունեցող ազերիին  դէմ: Աչքը վախցած 
թշնամին՝ արդէն կիսովին պարտուած է ռազմա-
դաշտ չհասած:  Եւ ի զուր չէ, որ այսօր Ալիեւը ոչ մէկ 
քայլ կը համարձակի առնել, որովհետեւ...ան արդէն 
կիսովին պարտուած է, եւ գիտէ, որ  նոր պար-
տութիւններ կը սպասեն իրեն:

Եւ վերջապէս լաւագոյն փաստը ափ մը հրեայ 
ժողովուրդն է, որ իր ողջ պատմութեան ընթացքին 
գործած է «ակն ընդ ական, ատամն ընդ ատաման» 
սկզբունքով: 

-Կառատունը ապահովուած՝ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի  յարակից  շրջաններուն  մէջ:
-Ժամը  5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի  մարզադաշտ:
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ԿԱՄՕ ԳԻԱՆՋԵԱՆ
(1948)
«Կալակթիքական Թագուհի»

21

Կամօ Գիանջեան (Արիացի) (Օգոստոս 30, 1948, 
Երեւան), քանդակագործ, նկարիչ։
1963-1968 թուականներուն յաճախած է Երեւանի 
գեղարուեստի ուսումնարան
1968-1974 թուականներուն՝ Երեւանի գեղարուեստա-
թատերական հիմնարկ
1981 թուականին մասնակցած է էրեբունի թանգա-
րանի ներքին յարդարման 
1977 թուականին դարձած է Հայաստանի նկա-
րիչներու միութեան անդամ 
1979 թուականին անհատական ցուցահանդէս 
ունեցած է Երեւանի ժամանակակից արուեստի 
թանգարանի մէջ
2003-2008 թուականներուն եղած է Երեւանի գե-
ղարուեստի կաճառի դասախօս։
Հեղինակ է «Մենք՝ կամապաշտներս, ժամանակի 
ոլորտներում» (1997 թ.), «Վերազանցական պոէզիա-
յի հորիզոններում» (2000) գիրքերու, գրած է «Կամքի 
արուեստի մանիֆեստ» (1989 թ.), ստեղծած է բառարան՝ 19537 բառերով, բառակապակցութիւններով 
ու բառաբարդութիւններով։
Մասնակցած է բազմաթիւ հանրապետական, համամիութենական եւ միջազգային ցուցահանդէսներու 
(Երեւան, Մոսկուա, Ռիկա, Նիւ Եորք, Լոս Անճելես, Մոնրէալ եւ այլն։

                     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 
 

 

¾ç 03

դրոշմաթուղթերու հեղինակը։ Իր գործերուն մէջ 
գերակայ եղած են հայ ճարտարապետական յու-
շարձաններու, հնագիտական արժէքներու, տա-
րազներու եւ կենցաղային դրոյթներու պատկե-
րացումը, ուր շարժումը եւ գոյները գերակայ 
ներկայութիւն կը կազմեն։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի աւար-
տէն ետք շրջած է Եւրոպայի զանազան երկիրներ 
ցուցադրելով իր ստեղծագործութիւնները։

Պարսկաստանի կառավարութեան հրաւէրով 
1931 թուականին մեկնած է Սպահան (վերականգ-
նելու համար Սեֆեան շրջանի որմնանկարները, 
կատարելով անոնց պատճէնահանումները, զորս 
ցուցադրած է եւրոպական զանազան մայրա-
քաղաքներու մէջ։

Սակայն Սարգիս Խաչատուրեանի կեանքի 
ամենէն նշանակալից հանգրուանը եղած է անոր 
Հնդկաստան ճամբորդութիւնը 1937 թուականին եւ 
հոն կեցութիւնը՝ մինչեւ 1941։ Այդ չորս տարիներու 
ընթացքին ան անդուլ աշխատանք տարած է 
«Աժանթա» եւ «Էլլորա» քարակոփ տաճարներու 
անյայտ կամ անմատչելի որմնանկարները վերար-
տադրելու համար։

Այդ գործին համար Սարգիսեան անօրինակ եւ 
եզակի հմտութիւն մը ցուցաբերած է բնական լոյսով 
լուսաւորելու համար քարանձաւներու մթութիւնը՝ 
իր աշխատանքը յառաջ տանիլ կարենալու համար 
առանց վնաս հասցնելու դիւրաբեկ որմնանկար-
ներուն։ Դժուարին ֆիզիքական պայմաններու մէջ 
տարուած աշխատանք մը եղած է այդ, բայց այն 
ինչ որ ան կատարած է այդ տարիներուն, մասնա-
գէտներու կարծիքով կարեւոր եւ եզակի իրագործում 
մըն էր համաշխարհային մշակութային արժէքներու 
եւ ժառանգի պահպանման եւ փրկութեան 
տեսակէտէն։

Նոյն աշխատանքը ան կրկնած է նաեւ Սէյլանի 
(այժմ Սրի Լանքա) որմ-նանկարներու փրկութեան 
համար։ Այդ որմնանկարներու պատճէնները ցու-

Մոռցուածները. Նկարիչ Սարգիս Խաչատուրեան
ցադրուած են Լուվրի եւ Ամերիկայի բազմաթիւ քա-
ղաքներու թանգարաններուն մէջ, մեծ հետաքրքրու-
թիւն ստեղծելով ամէնուրեք։ Հանրային եւ միջազգային 
այդ հետաքրքրութիւնները պատճառ եղած են որ 
անկախ Հնդկաստանի կառավարութիւնը մեծ ջանք 
թափէ ապահովելու այդ տաճարներու գոյատեւումը, 
այս ձեւով հարստացնելով ազգային եւ միջազգային 
մշակութային գանձարանը Սարգիս Խաչատուր-
եանի յայտնաբերումին շնորհիւ։

Սարգիս Խաչատուրեան 1941 թուականին վերջ-
նապէս հաստատուած է Նիւ Եորք։

Մահացած է Փարիզի մէջ 4 Մարտ 1947 թուա-
կանին, իսկ իր մահէն ետք աճիւնները վերաթաղ-
ւած են Երեւան 28 Դեկտեմբեր 1977-ին։

Իր գործերը ցուցադրուած են Փարիզի, Լոնտո-
նի, Վիեննայի, Պրիւսէլի, Նիւ Եորքի եւ Հայաստանի 
Ազգային պատկերասրահներուն մէջ։

2016 թուականին իր ծննդեան 130-ամեակին 
առիթով Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահին 
մէջ տեղի ունեցած է «Սարգիս Խաչատուրեան-130» 

ցուցահանդէս մը, մեծ հետաքրքրութիւն ստեղծելով 
հայրենի հանրութեան մօտ։

* * *
Ահա այս որմնանկարներու հաւաքածոյի եւ Սար-

գիս Խաչատուրեանի գեղարուեստական վաստակի 
մէկ մասն էր, որ ցուցադրուած էր Մայսորի նախկին 
արքայական պալատի թանգարանին մէջ։ Հաւանա-
բար, Մայսորի Մահարաժան գնահատելով հայ 
արուեստագէտին գործերը, գնած էր զանոնք իր 
պալատին համար ու այդ ձեւով հայ արուեստագէտի 
ոգին, հանճարը եւ գործը տակաւին կը թեւածեն 
այդ պալատի կամարներուն տակ։ Դժբախտաբար, 
այդ այցելու-թեան ընթացքին կարելի չեղաւ աւելի 
լայն եւ յաւելեալ մանրամասնութիւններ ստանալ 
տեղւոյն վրայ, բայց Սարգիս Խաչատուրեանի անունը 
կ՚աւելնայ այն յայտնի եւ անյայտ հայ անուններու 
ցանկին, որոնք դարերու ընթացքին սատարած են 
Հնդկաստանի ծաղկումին՝ իրենց նպաստը բերելով 
այդ երկրի պատմութեան կերտումին եւ զար-
գացումին։
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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

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

            
                  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 
 

 


