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Այսօր Ընթացք Կ՛առնէ 
Ռամկավար Ազատական 
Կուսակցութեան 28-րդ Ընդհանուր 
Պատգամաւորական Ժողովը 

Այսօր ընթացք կ՛առնէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան աւան-
դապահական կարգով գումարուող 28-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական 
Ժողովը (Համագումարը), որ այս անգամ եւս՝ իր պատմութեան մէջ երկրորդ 
անգամ ըլլալով, կը գումարուի քաղաքամայր Երեւանի մէջ, 23–25 Մայիս 
2019-ին: Համաժողովին կը մասնակցին ՌԱԿ-ի աշխարհասփիւռ՝ թիւով 
ընդհանուր  17 միաւորներու  պատուիրակները (Արեւելեան, Կեդրոնական 
եւ Արեւմտեան Գանատաներ, Արեւելեան եւ Արեւմտեան ափի ամերիկաներ, 
Լատինական Ամերիկա, Միացեալ Թագաւորութիւն, Ֆրանսա-Պելճիքա, 
Յունաստան, Կիպրոս, Լիբանան, Հալէպ եւ Դամասկոս, Երուսաղէմ, 
Յորդանան, Եգիպտոս եւ Արցախ) որոնք պիտի քննարկեն կուսակցութիւնը 
յուզող հարցեր, Հայաստանի, Արցախի եւ Հայաստանեայց մայր եկեղեցւոյ 
մասին կուսակցութեան տեսիլքը, կուսակցապատկան այլ կառոյցներու 
հետ առնչուած նիւթեր, ՌԱԿ-ի մամուլի զարգացումը, փոխուող աշխարհին 
ու ժամանակներուն հետ յարմարելու կարելիութիւնները, յաջորդող 
տարիներու կուսակցութեան ընդհանուր քաղաքականութիւնն ու ռազ-
մավարութիւնը: 

ՌԱԿ-ի աշխարհասփիւռ տարբեր շրջանակները կուսակցութեան 
գերագոյն օրէնսդիր մարմնին՝ Ընդհանուր Պատգամաւորական ժողովին 
պիտի ներկայացնեն իրենց նիւթաբարոյական տեղեկագիրները, նոյնը 
պիտի ընէ ՌԱԿ ընթացաւարտ Կեդրոնական Վարչութիւնը առ ի քննարկում 
եւ գնահատական իր վերջին երեք տարիներու գործունէութեան:

Աւարտին  ՌԱԿ 28-րդ Ընդհանուր Պատգամաւորական Ժողովը պիտի 
ընտրէ յաջորդ երեք տարիներուն ընթացքին ՌԱԿ-ը ղեկավարող 
Կեդրոնական Վարչութիւնը:  

Վերոնշեալ համագումարին պաշտօնական բացումը տեղի կ՛ունենայ 
այսօր՝ 23 Մայիս 2019-ի առաւօտեան ժամը 10:30-ին, Երեւանի Best Western 
CONGRESS հիւրանոցի մեծ դահլիճին մէջ:
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Պիւտճէն Կրկին Չհաստատուեցաւ
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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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ԱԺ Խորհուրդը Համաձայնութիւն Չէ Տուած Մայիս 23-ին 
ԱԺ Արտահերթ Նիստ Գումարելու Պատգամաւորներու 
Նախաձեռնութեան

Հակառակ մեծ ակնկալիքներուն, Կառավարութիւնը Չորեքշաբթի նոյնպէս 
չյաջողեցաւ հաստատել 2019-ի պիւտճէին նախագիծը։ Փոխարէնը շաբա-
թավերջի նստաշրջանով մը կը  նախատեսուի վերանայիլ նոր առաջարկներ: 

Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ նիստէն ետք կայացած 
ասուլիսին ընթացքին յայտնեց, թէ Վարչապետ Սաատ Հարիրի նախա-
րարներուն տուաւ 48 ժամ՝ ուսումնասիրելու համար նոր առաջարկները։  Ան 
ըսաւ, որ Ուրբաթ օրուան նիստը, ամենայն հաւանականութեամբ, պէտք է 
ըլլայ պիւտճէին վերաբերեալ: Նախարարները արդէն իսկ անցած են իրենց 
համար սահմանուած ժամկէտները` աւելի քան երեք շաբաթ եւ 18 նստաշրջան:

Երէկուան նիստէն առաջ, նախարարներու խորհուրդը՝ Հարիրիի առա-
ջարկով՝ պիւտճէի քննարկման համար ունեցաւ հանդիպում մը, որուն կը 
մասնակցէին արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ, ելեւմտական 
նախարար Ալի Հասան Խալիլ, արդիւնաբերութեան նախարար Ուաէլ Ապու 
Ֆաուր, աշխատանքի նախարար Քամիլա Ապու Սլէյման, հանրային աշխա-
տանքներու նախարար Եուսէֆ Ֆինեանոս եւ երիտասարդութեան ու մարմնա-
կըրթութեան նախարար Մհամմատ Ֆնէյշ: Այստեղ չէին նախատեսուած չորս 
կին նախարարները։

«Չեմ գիտեր, թէ ինչու կառավարութեան 17 նիստ գումարելէ ետք 
անհրաժեշտ էր նախարարական խորհուրդին հանդիպումը՝ նոյն նպատակով»,- 
լրագրողներուն ըսաւ Ֆինեանոս՝ նիստէն առաջ:

«Պիւտճէի քննարկումը արդէն իսկ աւարտած է, եւ չեմ գիտեր, թէ ինչու է 
այս հանդիպումը տեղի կ՝ունենայ»,- իր հերթին, նիստէն առաջ, ըսաւ Խալիլ։

Պըրրին «Լաւատեսօրէն» Կը Վերաբերի Իսրայէլի Սահմա-
նային Բանակցութիւններուն

 
Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի «լաւատես» կը համարէ Իսրայէլի 

հետ Լիբանանի վիճահարոյց հարաւային սահմանին վերաբերեալ ԱՄՆ-ի 
դիւրացուցած բանակցութիւններուն  արդիւնքները: Այս մասին, երէկ յայտնեց 
Ամալ շարժման երեսփոխաններէն մէկը։

Ամալի Զարգացում եւ Ազատագրում խորհրդարանական դաշինքի 
շաբաթական հանդիպումէն ետք լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթացքին՝ 
պատգամաւոր Ալի Պազզի ըսաւ, որ յաջորդող քանի մը օրերը՝ ԱՄՆ դեսպան 
Տէյվիտ Սաթըրֆիլտի Լիբանան վերադառնալէն առաջ՝ «կարեւոր» են 
բանակցութիւններու համար:

«Հաւանաբար յաջորդ շաբաթ մենք ունենանք պատասխանը ամբողջ 
լիբանանեան խնդիրին»,-  ըսած է Պըրրի, ըստ իր գրասենեակէն հաղորդուած 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեանի նախագա-
հութեամբ ՀՀ ԱԺ խորհուրդը Մայիս 
22-ին արտահերթ նիստ գումարած է:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», 
վկայակոչելով ՀՀ ԱԺ լրատուութեան 
եւ հանրութեան հետ կապերու վար-
չութիւնը, քննարկուած է «Ազգային 
ժողովի կանոնակարգ» սահմանադ-
րական օրէնքի 41-րդ յօդուածի 7-րդ մասով սահմանուած ժամկէտէն շուտ «ԱԺ 
արտահերթ նիստ գումարելու մասին» ԱԺ պատգամաւորներու նախա-
ձեռնութեան համաձայնութիւն տալու վերաբերեալ հարցը:

10 դէմ եւ 5 կողմ ձայներու յարաբերակցութեամբ` խորհուրդը համաձայ-
նութիւն չէ տուած Մայիս 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, ազգային ժողովի արտահերթ 
նիստ գումարելու պատգամաւորներու նախաձեռնութեան: 
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Նարիմանով Զախարի 
Միքայէլի 

Նարիմանով Զախարի Միքայէլի, (23, Մայիս, 
1925, Երեւան)

Բժիշկ, առողջապահութեան գործի կազմա-
կերպիչ։

Եղած է ԽՄԿԿ անդամ 1952 թուականէն։ 1947 
թուականին աւարտած է Երեւանի բժշկական 
հիմնարկը, աշխատած է Երեւանի եւ Կիրովականի 

մէջ, որպէս քիթ-կոկորդ-ականջի հիւանդութիւն-
ներու մասնագէտ։ 

1959-ից 1960 թուականներուն գլխաւորած է 
ՀԽՍՀ առողջապահութեան նախարարութեան 
4-րդ վարչութիւնը, 1960-1975 թուականներուն 
եղած է ՀԽՍՀ առողջապահութեան նախարար։ 
1975 թուականէն՝ ընդհանուր առողջաբանութեան 
եւ մասնագիտական հիւանդութիւններու Ն. 
Յակոբեանի անուան ԳՀԻ-ի տնօրէն։ 

Նարիմանովը նշանակալից ծառայութիւններ 
ունի ՀԽՍՀ առողջապահութեան ցանցի ընդլայն-
ման եւ մասնագիտացման, ինչպէս նաեւ մանկա-
բուժական գործի կազմակերպման բնագաւառէն 
ներս։ Եղած է ՀԽՍՀ VI, VII, VIII գումարումներու 
Գերագոյն Սովէտի պատգամաւոր։
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ԵԽԽՎ Համազեկուցողները Քննադատած Են Փաշինեանի Կոչը
Եւրոխորհրդարանի խորհրդարանական վեհա-

ժողովի (ԵԽԽՎ) մշտադիտարկման յանձնաժող-
ովի՝ Հայաստանի մասով համազեկուցողները 
Երեքշաբթի, 21 Մայիսին հանդէս եկած են յայտա-
րարութեամբ՝ դատարաններու մուտքերն ու ելքերը 
արգելափակելու ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
Մայիս 19ի կոչին վերաբերեալ:

«Քաղաքական շահագրգիռ կողմերը պէտք է 
ձեռնպահ մնան գործողութիւններէ եւ յայտարա-
րութիւններէ, որոնք կրնան ընկալուիլ իբրեւ ճնշում 
դատական համակարգին վրայ», ըսած են համա-
զեկուցողներ Եուլիա Լովոչքինան եւ Անտրէյ 
Շիրցելը:

«Առանց այս որոշումի սկզ-բունքներուն վերա-
բերեալ կանխակալ կարծիք յայտնելու՝ մենք կ՛ու-
զենք ընդգծել, որ դատական համակարգի անկա-
խութիւնը օրէնքի գերակայութեան նախապայմանն 
է, եւ որ օրէնքի գերակայութիւնը լաւագոյնս կ՛ար-

ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեան ընդու-
նած է Եւրոպական յանձնաժողովի Հարեւանութեան 
հարցերով գլխաւոր տնօրինութեան Հայաստանի, 
Ատրպէյճանի, Պելառուսի եւ Արեւելեան գործըն-
կերութեան հարցերով բաժնի ղեկավար Վասիլիս 
Մարակոսի գլխաւորած պատուիրակութիւնը: Հան-
դիպման ներկայ եղած է նաեւ ԵՄ պատուիրա-
կութեան ղեկավար, դեսպան Պեօտր Սուիտալսկին: 

Ինչպէս կը տեղեկացնէ«Արմէնփրես», վկայակո-
չելով ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանի 
գրասենեակը, ողջունելով հիւրերը՝ փոխվարչապետ 
Մհեր Գրիգորեան հանդիպումը լաւ հնարաւորութիւն 
համարած է ընդհանուր ՀՀ-ԵՄ յարաբերութիւններու 
եւ մասնաւորապէս երկկողմ ծրագրերու ներկայ 
փուլը, ինչպէս նաեւ համագործակցութեան զար-

Աւստրիոյ նախագահ Ալեքսանտր Վան տեր 
Պելենի ներկայութեամբ Մայիս 22-ին կայացած Է 
երկրի անցումային կառավարութեան երդմնակա-
լութիւնը՝ վարչապետ (կանցլեր) Սեբաստիան Քուր-
ցի գլխաւորութեամբ, որ երկիրը պիտի ղեկավարԷ 
մինչեւ վաղաժամկէտ խորհրդարանական ընտրու-
թիւններ, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»:

Մայիս 21-ին Վան Տեր Պելեն ընդունած Է 
Աւստրիոյ ազատութեան կուսակցութենէն (ԱԱԿ) 

տայայտէ քաղաքական ուժի կողմէ որեւէ միջա-
մըտութեան բացակայութեամբ: Գոյութիւն ունին 
օրինական գործընթացներ, ինչպէս բարձրագոյն 
դատական համակարգին դիմելը, դատարանի կողմէ 
կայացուած կասկածելի թուացող որոշումներուն  
բողոքարկելը: Օրէնքի գերակայութեան նկատմամբ 
յարգանքը կ՛ենթադրէ յարգանք այն գործըն-
թացներուն նկատմամբ, որոնք գոյութիւն ունին բո-
լոր քաղաքացիները պաշտպանելու համար՝ ան-
կախ անոնց ով ըլլալէն», աւելցուցած են ԵԽԽՎ 
համազեկուցողները:

Միւս կողմէ, անոնք շեշտած են, որ «տուեալ 
դատական որոշման (Ռոպերթ Քոչարեանի խա-
փանման միջոցը փոխելու մասին-Խմբ.) վերաբեր-
եալ հանրութեան արձագանգը կ՛ընդգծէ, որ դա-
տական համակարգին հանդէպ ժողովուրդի 
վստահութիւնը դեռեւս ցած է»:

«Դատական համակարգի բարեփոխումները կը 

գացման հեռանկարը քննարկելու համար: 
Փոխվարչապետը Մհեր Գրիգորեան անդրա-

դարձաւ արդարադատութեան ոլորտէն ներս 
Կառավարութեան ծրագրած բարեփոխումներուն՝ 
համարելով զանոնք առաջնահերթ՝ երկրի զար-
գացման տեսանկիւնէն: 

Վասիլիս Մարակոս ներկայացուց այցի ընդ-
լայնուած օրակարգը եւ նպատակը, ինչպէս նաեւ 
տեղեկացուց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեանը, 
որ Եւրոպական միութիւնը 2019 թուականի 
տարեկան գործողութիւններու ծրագրի ծիրէն ներս 
Հայաստանին տրամադրուող աջակցութիւնը աւել-
ցուցած է 25 միլիոն եւրոյով, որ, ընդհանուր 
առմամբ, կը կազմէ 65 միլիոն եւրօ, անիկա կը 

բոլոր նախարարներու հրաժարականը, բացառու-
թեամբ արտաքին գործերու նախարար Քարին 
Քնայսլի: Աւստրիոյ վարչապետ Սեբաստիան Քուրց 
յայտարարած Է, որ երկրի նախագահը իրեն 
յանձնարարած Է նախարարական պաշտօններուն 
նշանակել փորձագէտներ:

Նախագահը պաշտօնապէս պաշտօններէն 
ազատած Է ԱԱԿ-էն նախարարներ, իսկ յետոյ նոր 

շարունակեն առաջնահերթ ըլլալ, եւ մենք կ՛ողջու-
նենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի յայտարա-
րութիւնները ոլորտի բարեփոխումներու վերաբեր-
եալ, մասնաւորապէս՝ փտածութեան դէմ պայքարը, 
ինչպէս նաեւ զանոնք Եւրոպայի խորհուրդին հետ 
իրականացնելու անոր ցանկութիւնը», ըսած են 
համազեկուցողները:

Այս Տարուան Գործողութիւններու Ծրագիրով ԵՄ-ի Կողմէն Հայաստանին Տրամադրուող Աջակցութիւնը 
Աւելցած է 25 Միլիոն Եւրոյով

Աւստրիոյ Մէջ Կայացած Է Անցումային Կառավարութեան Երդմնակալութիւն

գերազանցէ 2018 թուականի տարեկան գործողու-
թիւններու ծրագրով նախատեսուած գումարը 29 
միլիոն եւրոյի չափով: 

2019 թուականի համար նախատեսուած ծրագ-
րերը պիտի իրականացուին ուժանիւթի արդիւնա-
ւէտութեան, բնապահպանութեան ոլորտներուն, 
համայնքային եւ քաղաքացիական հասարակու-
թեան կարողութիւններու զարգացման համար, 
պիտի իրականացուին նաեւ ենթակառացուածքային 
ներդրումային ծրագրեր: 

Փոխվարչապետը Կառավարութեան անունով 
շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրերուն Հայաստանի 
մէջ իրականացուող բարեփոխումներու գործըն-
թացին աջակցելու եւ անոր մասնակից ըլլալուն 
համար:

քաղաքական գործիչներ նշանակած կառավա-
րական պաշտօններու: 
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Ամերիկեան Բարքեր

Մարդասպան Թռչունը . . .

Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի կու գայ 
Ֆլորիտա նահանգի Ալաչուա գաւառէն (county), որ 
ունի մօտաւորապէս քառորդ միլիոն բնակչութիւն 
եւ ուր կը գտնուի Ֆլորիտայի համալսարանը։

Այդ գաւառի բնակիչներէն 75 ամեայ Մարվըն 
Յաչոզ ունէր ագարակ մը, ուր կը պահէր հարիւրէ 
աւելի տարաշխարհիկ թռչուններ եւ այլ չնաշխար-
հիկ կենդանիներ։

Մարվըն՝ 12 Ապրիլ 2019-ին մահացաւ, յարձա-
կումի ենթարկուելով իր թռչնազգիներէն cassowary-ի 
մը կողմէ։ Թռիչք չունեցող (flightless) այդ թռչունը 
Աւստրալիական կենդանի մըն է (տես նկարը) որ կը 
կշռէ մօտաւորապէս 60 քիլօկրամ եւ ունի երկու 
մեթր հասակ։

Մենք լսած էինք որ կենդանիներու մարզիչներ 
եւ կամ տէրեր՝ իրենց մահկանացուն կնքած են, 
յարձակումի ենթարկուելով վագրի մը եւ կամ 
առիւծի մը կողմէ։ Բայց ինծի համար գոնէ աներե-
ւակայելի էր որ թռչուն մը՝ որքան որ ալ հսկայ ըլլայ 
ան, կրնայ մահ պատճառել իր մարզիչին եւ կամ 
տիրոջ . . .

Աւելի զարմանալի երեւոյթ մըն ալ կայ վերոյիշեալ 
պատմութեան՝ որ բոլորովին ապշեցուց զիս։ Հիմա 

թոյլ տուէք բացատրեմ եւ վստահ եմ դուք ալ 
անակնկալի պիտի գաք։

Ուրեմն՝ ըստ Մարվընի կտակին, իր բոլոր կեն-
դանիները՝ ներառեալ զինք սպաննող թռչնազգին, 
պէտք էր որ հրապարակային աճուրդով մը 
ծախուէին՝ 27 Ապրիլ 2019-ին, Ֆլորիտայի Մէտիսըն 
քաղաքին մէջ։ Ու այդպէս ալ եղաւ եւ գոյացաւ 
247,336 տոլար։ Սակայն գոյացած այդ գումարը 
ինչի՞ պիտի ծառայէ՝ չբացայատուեցաւ!

Ինծի համար տարօրինակը այն է թէ՝ ո՞վ կ՛ուզէ 
ծախու առնել հսկայ թռչուն մը, որ սպաննած է իր 
տէրը . . . Սա աներեւակայելի երեւոյթ մըն է , 
սակայն իրաւ է եւ ապացուցուած։

Աշխարհի վրայ տեսակ-տեսակ մարդիկ կան, 
որոնք արտասովոր յատկութիւններ ունին եւ իրենց 
վարմունքը որոշ երեւոյթներու յանդէպ կը մնայ 
անբացատրելի՝ գէթ ինծի համար եւ վերջ։

Կօշիկներու Տարօրինակ Գողը . . .
Մէթհիու Ուաթսըն 29 տարեկան մարդ մըն է որ 

կը բնակի Գալիֆորնիոյ նահանգի Ռէտինկ քաղա-
քը։ Ան՝ բանտէն ազատ արձակուած (parolee) յան-

ցագործ մըն է (տես նկարը), որ այս անգամ ամբաս-
տանուած է գողութեամբ։ Իսկ ի՞նչ գողցած ըլլալը 
արդէն պէտք է կռահած ըլլաք վերնագիրէն։ Հիմա 
թոյլ տուէք ընդարձակ կերպով բացատրեմ՝ տա-

րօրինակ այդ դէպքը։
Ուրեմն Մէթհիու, Երեքշաբթի օր մը վաղ 

առաւօտեան ժամը 4:30-ին՝ կը մտնէ Redding Sole 
անունով կօշիկի վաճառատուն մը եւ կը գողնայ 
վեց զոյգ կօշիկներու աջ ոտքերու ոտնամանները 
միայն։ Իր գողութիւնը գնահատուած է 2,400 տոլա-
րով։ Բայց ինչո՞ւ այդքան սուղ, որովհետեւ անոնք 
կը պատկանին Nike եւ Jordan ապրանքանիշերուն 
(trademark), որոնք հռչակի տիրացած են շուկայի 
վրայ։

Չբաւարարուած իր գողօնէն, մեր երիտասարդ 
արկածախնդիր գողը անգամ մը եւս կը վերադառ-
նայ նոյն խանութը՝ երկու օր վերջ, շարունակելու իր 
կէս մնացած գործը։ Բայց բարեբախտաբար թէ 
դժբախտաբար, այս անգամ կը ձեռբակալուի եւ 
կ՛առաջնորդուի ոստիկանատուն։

Ըստ ընկալեալ սովորութեան, ոստիկանները 
կ՛երթան ամբաստանեալին տունը՝ խուզարկութեան 
համար։ Հիմա պիտի զարմանաք երբ բացայայտեմ 
թէ ինչ գտած են անոնք, Մէթհիու Ուաթսընի 
բնակարանին մէջ։ Անոնք հոն պահուած տեսած 
են՝ 12 զոյգ կօշիկներու աջ ոտքերու ոտնամանները...

Արդեօք ձախ ոտքի կօշիկներուն դէմ՝ ատելու-
թիւն ունի՞ այս մարդը, որ կը գոհանայ միայն աջ 
ոտքի կօշիկներ գողնալով։ Հետաքրքրական է 
գիտնալ թէ ի՞նչ է պատճառը, տարօրինակ այս 
գողութեան։ Հաւանաբար ոստիկանութեան սովո-
րական հարցաքննութիւններէն ի յայտ պիտի գայ 
պատճառը, սակայն մեզի համար մութ պիտի մնան 
այդ հարցաքննութեանց արդիւնքները, առ այժմ։

Վերատեսութեան ենթարկելով մեր այսօրուան 
նիւթին երկու հերոսներուն վարուելակերպերը, 
պիտի տեսնենք թէ տարբեր-տարբեր մարդիկ կան 
աշխարհի վրայ, որոնց մտքին մէջ թափանցելը 
դժուար է՝ հասկնալու համար թէ ի՜նչ դրդապատ-
ճառներ կրնան ունենալ անոնք, իրենց տարօրինակ 
վարմունքին նկատմամբ!

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազ-
մեց եւ ծանօ-
թագրեց Պետ-
րոս Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւա-
ւորում, լուսանը-
կ ա ր ն ե ր ո ւ 
մշակում, յատուկ 
ա ն ո ւ ն ն ե ր ո ւ 
ցանկագրում եւ 
հրատարակում՝ 
Շիրակ Հրատա-
ր ա կ չ ա տ ա ն , 
Պէյրութ, 2019, 
728 էջ:

Ստանալու հա-
մար դիմել «Զար-
թօնք»ի խմբագ-
րատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
''Մայրերու Օր''-ը 

Տարիներու գեղեցիկ սովորութեան համաձայն, 
Ուրբաթ 17 Մայիս  2019-ին Պէյրութի Վահան Թէքէ-
եան Վարժարանի հոգաբարձութիւնն ու տնօրէնու-
թիւնը, օժանդակութեամբ վարժարանիս ծնողաց 
յանձնախումբի ժրաջան մայրերուն, կազմակերպեց 
«Մայրերու Օր»-ը, խոնարհելով մայրութեան գաղա-
փարին առջեւ, իրենց  յարգանքն ու սէրը փոխանցե-
լու համար մայրական վսեմ առաքելութեան: 

Վարժարանի վերելքին մէջ մեծ է դերը ծնողաց 
յանձնախումբին, ուր ժրաջան մայրերը ոգի ի բռին 
կ՛աշխատին ամէն ձեւով նեցուկ կանգնելու անոր 
կարիքներուն ։

Այս ոգիով  թրծուած, խումբ մը մայրեր յամա-
խմբուած, սիրալիր ու ժպտուն դէմքերով, վարժա-
րանիս «Յակոբ Պարսամեան» շքեղ սրահի 
մուտքին յուշանուէրներով ընդունեցին ձեռնարկին 
ներկայ գտնուող մայրերն ու հիւրերը։ 

Ներկաները հիացումով ըմբոշխնեցին մայրերու 
օրուան նուիրուած բեմի ետնապատի յարդարումը, 
զոր պատրաստած էր վարժարանիս նկարչութեան 
ուսուցչուհի Օրդ.Սարին Կարպուշեան: 

Սեղաններու վրայ զետեղուած էր ծնողաց յանձ-
նախումբի կողմէ բծախնդրօրէն պատրաստուած 
ձեռային աշխատանքէ գունագեղ ծաղկեփունջեր։

Բարի գալուստի խօսքով հանդես եկաւ վարժա-

րանիս տնօրէնուհի՝ Տիկին Կալինա Նաճարեան: 
Ան իր խօսքին մէջ նշեց թէ «Մայիս ամիսը հայ 
ժողովուրդի պատմութեան մէջ կը յիշուի որպէս 
յաղթանակի ամիս: Յաղթանակներ, որոնք ձեռք 
բերուած են հայրենասիրութեան, անձնազոհու-
թեան, ապագայի նկատմամբ լաւատեսութեան եւ 
հաւատքի զգացումներով տոգորուած սերունդներու 

պայքարով եւ շատ անգամ ալ շատերու կեանքի 
գնով, իսկ համաշխարհային իմաստով ան յատ-
կանշական է մայրերու տօնին առթիւ: Հետեւաբար, 
Մայիս ամիսը նուիրուած է նաեւ հայ մայրերուն: 
Մօր սէրն ու գուրգուրանքը` անսպառ են, նուիրումն 
ու զոհողութեան ոգին՝ անսահման, իսկ համ-
բերութիւնն ու ներումը` անհուն: Յարգե՛նք մեր 
մայրերն ու մեծ մայրերը, որովհետեւ անոնք են 
պատճառը մեր գոյութեան, նախապատճառը մեր 
զօրութեան, միջնաբերդը մեր ինքնութեան, 
ներշնչումի աղբիւրը մեր պայքարին:  

Հայ կինը՝ հայ մայրն է որ հայը յաւերժ պահած 
է, նոր սերունդին փոխանցելով ազգային ինքնու-
թիւն: Հետեւաբար, այսօր, մայրերու օրուան առթիւ, 
եկէք բոլորս ամրապնդենք մեր ուխտը եւ կրկին 
անգամ, հաստատուն քայլերով շարունակենք մղել 
մեր զաւակները ազգասիրութեան ու ազգային 
գիտակցութեան:»

Ապա, ան շնորհաւորեց Պէյրութի Վահան 
Թէքէեան Վարժարանի մեծ ընտանիքին բոլոր 
մայրերը, մաղթելով անոնց քաջառողջութիւն, բա-
րեկեցութիւն եւ յաջողութիւն ի շահ հայ ազգի 
պահպանման ու գոյատեւման:

Ան նաեւ շնորհակալութեան եւ երախտիքի խօսք 
ուղղեց վարժարանիս ծնողաց յանձնախումբի 
ժրաջան տիկիններուն, որոնք իրենց գործով եւ 
ծառայութեամբ, նիւթաբարոյական օժանդակութիւն 
կ'ապահովեն վարժարանիս: 

Գեղարուեստական  պատշաճ  յայտագիր մը 
պատրաստուած էր աշակերտութեան կողմէ. աոա-
ջին կարգին բեմ բարձրացան մանկապարտէզի 
աշակերտները հրամցնելու համար հայերէն, արա-
բերէն եւ անգլերէն լեզուներով  երգեր՝ նուիրուած 
օրուան խորհուրդին, զուարճացնելով բոլոր ներ-
կաները:

Ապա, նախակրթարան բաժնի աշակերտները 
յաջորդական ինքնավստահ ելոյթներով հրամցու-
ցին արտասանութիւններ, երգեր ու պարեր:

Աշակերտական յայտագրի աւարտին, միջնա-
կարգի աշակերտները իրենց մասնակցութիւնը 
բերին նուագով, արտասանութեամբ եւ զուարճա-
խառն թատրոնով, որոնց կատարողութիւնը գնա-
հատուեցաւ ծափողջոյններով:

Ձեռնարկի ընթացքին ներկաները բախտաւոր-
ւեցան բազմաթիւ նուէրներով, որոնք տրամադրուած 
էին վարժարանիս բարեկամ անհատներու եւ 
հաստատութիւններու կողմէ: Խանդավառ մթնոլոր-
տի մէջ կատարուեցաւ նաեւ սրտաբուխ նուիրատ-
ւութիւններ:

Ձեռնարկի աւարտին ներկաները գոհունակ 
հեռացան սրահէն յաջողութիւն մաղթելով ծնողաց 
յանձնախումբի ժրաջան տիկիններուն եւ տնօրէ-
նութեան:

Վարձքը կատար վարժարանիս հոգաբարձու-
թեան, տնօրէնութեան, ուսուցչակազմին, պաշտօ-
նէութեան եւ ծնողաց յանձնախումբի ազնուափայլ 
տիկիններուն, որոնք մեծ զոհողութեամբ կ՚աշխա-
տին վարժարանիս վերելքին համար:

Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանի
Լրատուական գրասենեակ
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
«Վերջին Զանգ»-ի Նշումը

Վահան Թէքէեան Միջնակարգ վարժարանը 
կ'ապացուցէ, որ ոչ թէ միայն բարձրորակ ուսում 
ջամբելով, այլ նաեւ զանազան միջոցառումներով, 
կը նպաստէ աշակերտին ներդաշնակ դաստիա-
րակութեան: 

Հետեւաբար, Երեքշաբթի, 21 Մայիս 2019-ին, 
վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահէն ներս 
տեղի ունեցաւ «Վերջին Զանգ»ի նշումը: Դպրոցա-
կան տարիները ամփոփուեցան անոր գեղեցիկ եւ 
հանդիսաւոր արարողութեան մէջ: 

Յայտագիրը ընթացք առաւ «Վերջին Զանգ» 
խմբերգով, ինչպէս նաեւ՝ «Մնաք Բարով Իմ Դպրոց» 
խմբային արտասանութեամբ, կատարողութեամբ 
մանկապարտէզի աշակերտներուն:Ապա զանգը 
երկար ղօղանջեց ազդարարելով հանգրուանի մը 
աւարտը ու բեմահարթակ հրաւիրեց Միջն Գ. 
դասարանի աշակերտները, որոնք մէկական զան-
գակ ստացան մանկապարտէզի Ծաղիկ դասարանի 
աշակերտներէն, փոխարէնը մէկական թարմ վարդ 

նուիրելով անոնց: Միջն. Բ. դասարանի աշակերտ՝ 
Սեւակ Չիլինկիրեան իր սրտի խօսքը ուղղեց շրջա-
նաւարտներուն, որմէ ետք Միջն. Գ. դասարանի 
աշակերտները թախծախառն ժպիտով շնորհա-
կալութեան եւ հրաժեշտի խօսքեր ձօնեցին իրենց 
սիրելի ուսուցիչներուն: Անոնց հոգիները համակ-
ւած էին յուզականութեամբ: Տխուր էին, որովհետեւ 
պիտի աւարտեն, սակայն յոյսով առլեցուն էին, 
որովհետեւ հնարաւորութիւնը պիտի ունենան 
կեանքի կոչելու իրենց գիտելիքները: 

Ոգեւորութեան ալիք մը ստեղծուեցաւ եւ բեմէն 
փոխադրուեցաւ դահլիճ, երբ Արամէի «Վերջին 
Զանգ» պարի անզուգական կատարմամբ հանդէս 
եկան Միջն. Բ. եւ Գ. դասարաններու աշակերտները: 
Ապա սոյն աշակերտները սրահէն ներս մուտք 
գործեցին, որպէսզի Միջն.Գ. դասարանի աշա-
կերտները ջահը փոխանցեն Միջն. Բ. դասարանի 
աշակերտներուն: Տեղի ունեցաւ նաեւ կարկանդակի 
հատում: Վերջապէս վարժարանիս տնօրէնուհի՝ 
Տիկին Կալինա Նաճարեան իր սրտի խօսքով անդ-
րադարձաւ, թէ Մայիս 21-ը սովորական օր մը չէր 
մեր բոլորին համար: Վերջին զանգով մեր շրջա-
նաւարտները հրաժեշտ պիտի տան իրենց շատ 
սիրելի վարժարանին ու պիտի անցնին կեանքի 
նոր հանգրուան:

Վերջին զանգը վերջակէտ պիտի դնէ 13 տա-
րիներու վրայ երկարած ուսումնական մարաթոնին, 
սակայն վստահ ենք, որ վարժարանէն ձեռք բերած 

իրենց բոլոր գիտելիքներն ու հմտութիւնները պիտի 
օգտագործեն յաղթահարելու համար կեանքին 
յառաջացուցած խոչընդոտները: 

Տնօրէնուհին իր խօսքը ուղղելով շրջանաւարտ-
ներուն ըսաւ.« Այսօր դուք, 68 տարիներէ ի վեր 
փոխանցուած ջահը, աւանդը, որ ստանցնեցիք ձեր 
նախորդներէն, պիտի յանձնէք ձեր յաջորդներուն, 
որոնք նոյնպէս պարտաւոր են իրենց կարգին 
անխափան պահել զայն եւ փոխանցել յաջորդ 

սերունդներուն»: Ան վստահեցուց նաեւ, թէ իւրա-
քանչիւր աշակերտ շատ լաւ յիշատակութեամբ պի-
տի անցընէ Պրէօվէի պետական քննութիւնները: 
Հուսկ, ան իր ցանկութիւնը յայտնեց ըսելով, որ 
սիրեն իրենց զոյգ հայրենիքները, հպարտ ըլլան 
հայութեամբ, առաջնահերթ նկատելով ծառայել 
հայրենիքին ու հայ ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ 
մաղթեց, որ ապագային նուաճեն բարձունքներ՝ 
մնալով հաւատարիմ իրենց ինքնութեան, որպէսզի 
մեր նահատակներուն կտակը հասնի իր աւարտին»: 

Բարի երթ կը մաղթենք մեր սիրելի շրջանաւարտ-
ներուն, որոնք հրաժեշտ տուին իրենց հարազատ 
դպրոցին՝ սպառազինուած մայրենի լեզուի գանձե-
րով, հայ ժողովուրդի դարաւոր մշակոյթի ու պատ-
մութեան իմացութեամբ, տոգորուած հայրենասի-
րական ջերմ զգացումներով եւ հարստացած 
գիտելիքներով: 

Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանի 
Լրատուական Գրասենեակ
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Հայերէն Գրաւոր Մամուլի Դերին Եւ Ապագային Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հայերէն գրաւոր մամուլի մասին երբ կը խօսինք, 
մեր մտածումները այսօր պէտք է ընդգրկեն անոր 
արտայայտութեան երկու բեմերը. թուղթը եւ հա-
մացանցը: Երկրորդը արդէն անշրջանցելի դարձած է:

Բայց նախ պէտք է խօսիլ հայերէն գրաւոր մա-
մուլի պատմական եւ այսօրուան ալ ազգապահպան 
դերի մասին, որ թուղթով էր, պէտք է մնայ, հարց 
տալով, որ այդ դերը կը շարունակուի՞ այսօր, 
մանաւանդ՝ ան կրնա՞յ շարունակուիլ վաղը:

Հայերէն գրաւոր մամուլը երբեք սոսկ լրատուա-
միջոց չէ եղած, ան եղած է հզօր կապ համայնքներու 
միջեւ, նոյնիսկ ովկիանոսներէ անդին: Ան ազգային-
քաղաքական միտքի խմորման իւրայատուկ վայրը 
եղած է: Ան եղած է հայ գրականութեան ինքնատիպ 
ենթահողը, ուր ծլած եւ աճած են հայ գրողները, 
Րաֆֆին եւ Գրիգոր Զօհրապը եւ բանաստեղծներ: 
Այս պատմական-մշակութային դերը բաւարար չա-
փով չ՛ընդգծուիր այսօր: Նաեւ մեր զոյգ աշխարհա-
բարները զտուած եւ յղկուած են հայ մամուլի էջե-
րուն վրայ, եւ ժողովուրդն ալ ընտելացած է 
աշխարհաբարներուն, դարձած է հայախօս, գրա-
կանութիւն ստեղծած է եւ ընկալած: Հայերէն մա-
մուլը եղած է եւ կը շարունակէ ըլլալ հայերէնի 
որպէս կենդանի լեզուի անփոխարինելի նեցուկը:

Հայ մամուլը երկու արտայայտութիւն ունի. հա-
յաբարբառ եւ օտարաբարբառ: Այս զոյգ արտայայ-
տութիւնները նո՞յնն են, թէ՞ տարբեր: Այս հարցը 
սուր կերպով կը դրուի սփիւռք(ներ)ի պարագային, 
թէեւ Հայաստանի մէջ ալ օտարաբարբառ մամուլ 
եղած է (մասնաւորաբար ռուսերէն) եւ կայ: Առանց 
մարդորսական ճապկումներու պէտք է ըսել եւ 
կրկնել, որ հարազատը հայաբարբառ մամուլն է: 
Օտարաբարբառ հայ մամուլը նահանջի արտայայ-
տութիւն է, որ ոչինչ կը խոստանայ:

Սփիւռքներու հայաբարբառ մամուլը անցեալին, 
մասամբ նաեւ այսօր, սոսկ տեղեկատու չէր եղած 
եւ այսօր ալ չէ, ան պատմութեան, գրականութեան, 
արուեստի եւ քաղաքականութեան (ներազգային 
թէ միջազգային) բեմ էր: Օտարաբարբառ հայկա-
կան մամուլը որպէս կոչում ունի տեղեկատուութիւնը 
եւ քարոզչութիւնը, բայց ոչ մշակոյթը, քանի որ չի 
սնանիր հայ գիրով եւ գիրքով, անոնց մեզի բերած 
ժառանգութեամբ: Այսինքն ան բազմալեզու տեղե-
կատու է, ուղղուած օտարաբարբառ դարձած 
հայկական ծագումով համայնքներուն, տեղեկատու՝ 
որ անցեալին կ՛ուղ-ղուէր օտարին, հիմա կ՛ուղղուի 
սեփական ազգի տեղատուութեան մէջ եղող զա-
ւակներուն:

Ազգային իրաւ հեռանկարով հարկ է, առանց 
աւաղելու, քննել հայաբարբառ մամուլի հարցը, ի՞նչ 
պէտք է ըլլայ ան եւ չէ, ի՞նչ կրնայինք ընել եւ չենք 
ըրած, չենք ըներ: Նահանջի ղեկավարութիւնները 
անմիջականի տուրք տալ քաղաքականութիւն 
ընդունելով, հայ մամուլը դարձուցին օտարաբար-
բառ, այդ վերաբերումը գործնապաշտութիւն եւ 
անհրաժեշտութիւն համարեցին, յաճախ նաեւ՝ 
յառաջդիմութիւն եւ նորարարութիւն: Այսինքն, փո-
խանակ առաջնորդելու, այդ ղեկավարութիւնները 
առաջնորդուեցան կրպակային առաջադրանքով: 
Օտարաբարբառ հայ մամուլը ոչ մէկ նպատակի կը 
ծառայէ, զանգուածը (այս եզրը պարզապէս ինքնա-
խաբէութեան պերճանք է), քանի որ, այսօր մանա-
ւանդ օտարաբարբառ հայ մամուլին կարիք չկայ, 
համացանցի հաղորդած հեռագրային լուրերը կը 
բաւարարեն հետաքրքրուողները, անոնք յաւել-
եալին կարիք չունին:

Եթէ իսկական եւ գիտական հիմերով հարցա--
խոյզ մը կատարէինք հայկական մամուլի հարցով 
(հայաբարբառ եւ օտարաբարբառ), ճիշդ պատ-
կերացումը կ՛ունենայինք կացութեան: Նախ թիւեր 
պէտք են տպաքանակի, սպառման եւ ընթերցման 
հարցերով, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ): Միաժա-
մանակ, եթէ ուսումնասիրութիւն մը կատարուէր 
նոյն այդ մամուլի բովանդակութեան մասին, գիտնալու 
համար թէ ի՞նչ կ՛ըսեն, որո՞ւ կ՛ըսեն, ինչո՞ւ կ՛ըսեն եւ 
ի՞նչ է այդ ըսուածով հետաքրքրուողներու տոկոսը:

Ինքնագոհութիւն է քաղաքական, կրօնական 
կամ այլ նկատումներով հայ մամուլ ունենալ, 
ներդրում ընել, առանց դիմագրաւելու այն հարցը, 
որ այդ մամուլը կը ծառայէ՞ իր նպատակին, որո՞նց 
կը հասնի, ի՞նչ ընելու համար: Հարցը դրուած է 
ընդհանրապէս գրաւոր մամուլին համար. ի՞նչ է 
անոր ապագան: Թէեւ պէտք է խօսիլ նաեւ հա-
մացանցի մամուլի մասին, որ նաեւ գրաւոր է:

Դատումներ եւ գնահատումներ չենք կրնար 
ընել, քանի որ հայ մամուլի շողանկարը (radioscopie) 
չունինք, թիւեր չունինք: Հայաբարբառ եւ օտարբար-
բառ թերթերու (օրաթերթ, երկօրեայ, շաբաթերթ, 
ամսաթերթ, պարբերաթերթ) անուններ կրնամ 
թուել, առանց գիտնալու անոնց տպաքանակը, 
իրաւ սպառման (գնողներու) քանակը, ընթերցող-
ներու թիւը եւ դեռ գիտնալու անոնց մէկ կամ միւս 
սիւնակներով հետաքրքրուողներու թիւը: Առանց 
չարութեան կը յիշեմ, որ կարգ մը ընթերցողներ 
հաւատարմօրէն կը կարդան… մահազդները:

Գրաւոր մամուլի տագնապը մեզի յատուկ չէ: 
Դեռ աւելին ալ կայ: Ֆրանսայի եւ Ամերիկայի մէջ, 
նաեւ այլ երկիրներ, բոլորովին ձրի բաժնուող 
թերթեր կան, որոնք ընթերցողներու մէկ խաւը կը 
բաւարարեն իրենց ամփոփ լրատուութեամբ: Այս 
ձրի բաժնուող թերթերը, հեռատեսիլը, համացանցը 
եւ ընկերային ցանցերը կը խոչնդոտեն տպագիր 
մամուլի տարածումը: Այս կացութեան մէջ տոկալու 
եւ տեւելու համար, ֆրանսական տարածուն օրա-
թերթի մը պատասխանատուն կ՛ըսէ, թէ յաղթա-
հարելու համար ներկայացող խոչնդոտները գրա-
ւոր մամուլը պէտք է ինքզինք հաստատէ իր որակով, 
զոր չեն կրնար հրամցնել միւսները:

Ձրի բաժնուող թերթը մակերեսայնութեան եւ 
նուազագոյն հետաքրքրութեան բաւարարման բաց 
դուռն է, նոյնքան, որքան համացանցով սփռուող 
յաճախ անպատասխանատու եւ անդուռ լրատ-

ւութիւնը, որուն ծայրայեղութիւնը սուտ եւ անպէտք 
լուրերն են (կ՛ըսենք՝ fake news): Համացանցի վրայ 
կը հանդիպինք նաեւ հայկական անհատական եւ 
անհակակշիռ  շատախօսութիւններու:

Պարզ է, որ նաեւ հայ տպագիր մամուլը տագ-
նապ կ՛ապրի, ոչ միայն բովանդակութեան-տարած-
ման-ընթերցման իրաւ կամ ենթադրեալ պատճառ-
ներով, այլ նաեւ համացանցի: Չենք կրնար ըսել, որ 
տագնապը միայն ընթերցողի նուազումն է, այլ 
հանրամատչելի թուային լրատուութիւնը, համա-
ցանց-համակարգիչի եւ բջիջային հեռաձայններու 
ներխուժումը, նուազագոյնի բաւարարումով:

Սփիւռքի հայկական եւ հայերէն մամուլը զինք 
հովանաւորողներու նպաստով կ՛ապրի, ինքնաբաւ 
ըլլալու յաւակնութիւն չունի: Երբ մամուլը ինքնաբաւ 
չէ, յաւակնութիւն չի կրնար ունենալ նաեւ լիովին 
արհեստավարժ եւ առարկայական ըլլալու: Ինչպէս 
ընդհանրապէս, հայ մամուլն ալ այսօր որեւէ ատենէ 
աւելի տարածում ունի որպէս սոսկ լրատուութիւն, 
բայց այդ տպուած թուղթի սպառում չի նշանակեր:

Հայերէն տպագիր մամուլը, օրաթերթ, երկօր-
եայ, շաբաթաթերթ, պարբերական, տոկալու եւ 
տեւելու համար չի կրնար իր սպառումով ինքնաբաւ 
ըլլալու յոյսը ունենալ:

Ճիշդ է, բաղդատելին պէտք է բաղդատել, բայց 
երբեմն լաւ է տեսնել թէ ի՞նչ է պատկերը ուրիշներու մօտ:

Ֆրանսան ունի քսան օրաթերթեր, որոնցմէ 6ի 
տպաքանակը 100,000է աւելի է: Կը նշանակէ, որ 
անոնք ոչ միայն կը տոկան համացանցի եւ ձրի 
թերթի մրցակցութեան, այլ շահ ալ կ՛ապահովեն, 
ինչպէս նաեւ Ամերիկայի «Նիւ Եորք Թայմզ»ը, 
անգլիական «Սըն»ը, եւ այլն: Պատկառելի տպաքա-
նակով շաբաթաթերթեր կան, ինչպէս Nouvel Obsը 
կամ Le Pointը: Վերջինը Ֆրանսայի ամէնէն աւելի 
վաճառուող շաբաթաթերթն է: Երկուքն ալ ունին 
250,000 աւելի տպաքանակ, այս՝ հակառակ 
համացանցի, հեռատեսիլի, ընկերային ցանցերու 
եւ ձրի թերթերու: Շաբաթաթերթերու եւ օրաթեր-
թերու համացանցով ընթերցողները կը վճարեն, կը 
բաժանորդագրուին: (Բաղդատել հայկական թեր-
թերուն, որոնք համացանցով ձրի կը կարդացուին, 
հետեւաբար անոնք առաւելաբար սահմանուած են 
քարոզչութեան):

Հայերէն մամուլի տագնապի պատճառը հա-
մացանցը չէ միայն, այլ մանաւանդ անոր ձրի 
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Եուրի Գրիգորեան կ’ապրի եւ կ’աշխատի Մոսկուա: 
1969-ին աւարտած է Մոսկուայի արուեստի դպրոցը։ 1972 
թուականին մասնակցած է Մոսկուայի արուեստագէտներու 
երիտասարդական ցուցահանդէսին: 1987 թուականին 
Ճափոնի մէջ տեղի ունեցած «Ժամանակակից խորհրդային 
նկարչութիւն» ցուցահանդէսին «Հայկական կինը» ստեղծա-
գործութեան համար նկարիչը պարգեւատրուած է ոսկի 
մետալով:
Նկարիչի ստեղծագործական ընդգծման հիմնական առանձնայատկութիւնները վառ գոյնի հարստութիւնն 
են, բարդ կառուցուածքը, ներդաշնակօրէն կառուցուած կազմը: 
Եուրի Գրիգորեանի աւելի քան 50 աշխատանքներ կը գտնուին Ռուսիոյ եւ նախկին Խորհրդային 
Միութեան երկիրներու պետական թանգարաններու եւ պատկերասրահներու հաւաքածուներուն մէջ:
2006-ին անոր շնորհուած է «Ռուսաստանի վաստակաւոր արուեստագէտ»-ի կոչում:
2010-ին ան ստացած է Ռուսաստանի արուեստի կաճառի համապատասխան անդամի կոչում:

Բարեւ Պրն. Յակոբեան,

Ես էլ որպէս սովորական հայ, ունեմ իմ անձնա-
կան կարծիքները Հայասանում տեղի ունեցող 
իրադարձութիւնների մասին։ Չգրեմ այդ ամենը, 
քանի որ իմ կարծիք ունենալ/ չունենալը այնքան էլ 
էական չէ ընդհանրապէս։ Ես սա լաւ եմ գիտակ-
ցում։ Սովորական մարդ եմ, ու իմ հասանելիութիւնը 
հեռու չի գնում։

Չեմ գրում իմ կարծիքները, բայց ուզում եմ 
երկու բան որ նկատեցի ուղիղ եթերով, երբ հե-
տեւում էի Հայաստանում Մայիսի 20-ի անցու-
դարձին, գրել ձեզ։

Ամերիկայի Ձայնի հայկական բաժնի ուղիղ 
եթերով հետեւեցի դատարանների դիմաց հաւաք-
ւածների բողոքի ակցիային։ Նախ՝ հաւաքուածների 
թիւը շատ քիչ էր։ Ես վստահ եմ, այդ փոքրաթիւ 
ներկաների մէջ շատ կային ապահովական ուժեր։ 
Մարդիկ կամ չէին պատասխանում Ամերիկայի 
Ձայնի հաղարդավարին, կամ լռում էին ու ձեռքով 
նշան տալիս, որ չեն ուզում խօսել, կամ էլ դէմքները 
շրջում էին։ Հաւաքուածների մէջ կային Հայաս-
տանի խորհրդարանի անդամներ, եւ անպայման 
նրանց հարազատները։ Նրանք չգիտակցեցին, որ 
իրենց ներկայութիւնը կարող է մեկնաբանուել 
Սահմանադրութիւնը տապալելու փորձ, Օրէնսդի-
րի ճնշումը՝ Դատականի վրայ։ Գուցէ կան հեռա-
հար ուրիշ նպատակներ։ Գուցէ "Իմ Քայլ" ական-
ներից ոմանք արդէն զգացել են նորերի վտանգը, 
ու եկել էին այդտեղ, որպէսզի ֆիքսուի նրանց 
ներկայութիւնը ու դա դառնայ փաստացի նիւթ՝ 
նոր իշխանութիւններին դատի տալու համար։ Ի՞նչ 
է, Ազգային Ժողովի պատգամաւորը չգիտի՞ որ նա 
չի կարող ճնշում գործադրել իշխանութեան միւս 
ճիւղի վրայ... Կային մարդիկ, որ շրջում էին 
դատարանից դատարան, ու ելոյթ ունենում 
Ամերիկայի Ձայնով՝ նոյն խօսքերը կրկնելով։ Ու 
հետաքրքիր է,- Կային մարդիկ, որ մտահոգուելով 
դատարանների փակուելով, եկել էին իրենց 
անձնական դատը պաշտպանելու, որովհետեւ 
կարծում էին թէ դատարանները կը փակուեն եւ 
իրենք է՛լ հնարաւորութիւն չեն ունենայ հետապնդել 
իրենց անձնական դատական գործը։

Եթէ հանենք ապահովական ուժերին եւ կըրկ-
նակի հաշուարկուած մարդկանց թիւը, ապա 
կարելի է եզրակացնել, որ ժողովուրդը անարձա-
գանգ թողեց Փաշինեանի կոչը, չմասնակցեց, եւ 

այդպիսով մերժեց նաեւ Նիկոլին։ Սա առաջին 
բանն էր, որ զգացի ես։

Երկրորդը, որ շատ կարեւոր է,- Փաշինեանը 
իր ելոյթով պարզապէս ծաղրեց ժողովրդին, երբ 
ասաց համարեայ այսպէս բան,- Այսօր առաւօտ 
անձրեւ էր գալիս, յոյս ունեմ չէք թրջուել, չէք մրսել, 
իսկ եթէ մրսել էք՝ տաք թէյ խմէք... Սա վիրաւո-
րական է, ու բառապաշարը չի սազում երկրի 
վարչապետին։ Իմ կարծիքով, վերջ տրուեց մօտ 
մէկ տարի բեմադրուող թատրոնին։ Վերջացաւ 
թատրոնը, վերջնական բացայայտուեց նորերի 
իրական դէմքը.... Չգրեմ այս մասին։

Սոցցանցերը ողողուած են Քոչարեանի դէմ 
գռեհիկ արտայայտութիւններով, հայաստանցի-
ներն ասում են՝ քֆուրով։ Ո՞ւր էին այդ հազարաւոր 
քֆուր տուողները։ Փաշինեանի ջերմ պաշտպան-
ները, չկային այդ օր։ Սա ի՞նչ է։ Ես կարողանում 
եմ վերլուծել դա, բայց ինչպէս նշեցի՝ իմ կարծիքը 
կարեւոր եւ էական չէ։ Ինձ ամենաշատը մտա-
հոգում է Արցախի կապակցութեամբ Փաշինեանի 
խօսքերը, որ անչափ վտանգաւոր են։ Սա ան-
պայման կը հաստատէք նաեւ դուք։

Վերջացնեմ գրութիւնը՝ իմ կողմից մի պա-
հանջով,-

Ես չեմ խօսում ժողովրդի կողմից. դրա իրա-
ւունքը չունեմ ես։ Իրաւական իրաւունք չունեմ 
պահանջ ներկայացնելու, քանի որ Հայաստանի 
քաղաքացի չեմ։ Բայց ես պահանջում եմ Նիկոլ 
Փաշինեանի հրաժարականը։

Ինձ չեն հետաքրքրում մանր-մունր բաներ։ 
Ինձ հետաքրքրում են պաշտօնական շրջանակնե-
րում կատարուող իրադարձութիւններն ու պաշ-
տօնական յայտարարութիւնները, որ հիմա արդէն 
վտանգաւոր են դարձել, որից կարող է տուժել 
Արցախը, իսկ Հայաստանում սկիզբ դրուել եղ-
բայրասպան ներքին պատերազմի։ Ի հարկէ, 
ազգն ունի խոհեմ, հեռատես եւ յանձնառու մար-
դիկ, որ կը կասեցնեն դա, բայց ես չգիտեմ ինչքա-
նով զօրեղ են այն ուժերը, որոնք փոքրիկ Հայաս-
տանը քաշում են աշխարհաքաղաքական մեծ 
հարցերում, որ բնաւ չի վերաբերում հայութեանն 
ու Հայաստանին։ Փոքրիկ Հայաստանը դարձել է 
աշխարհի հզօր ուժերի պայքարի թատերաբեմ։ 
Սա՛ է ամենավտանգաւորը։

ԱՐՄԷՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

Հայերէն Գրաւոր 
Մամուլի Դերին Եւ 
Ապագային Մասին
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ըլլալը, ընթերցողը վարժեցնելով իր մամուլին տէր 
չըլլալու բացասական սովորութեան: Կը նշանակէ, 
որ հայկական թերթերը եթէ չնպաստաւորուին մէկ 
միւս կազմակերպութենէ, գոյատեւելու հնար չեն 
ունենար: Անոնց ծանուցումներն անգամ հաճոյա-
կատարական եւ կողմնապաշտական են: Նոյն 
վիճակին մէջ կը գտնուին պարբերականները եւ 
գրական թերթերը:

Հայերէն մամուլը կրնա՞յ համացանցով իր էջերու 
ընթերցումը վճարովի դարձնել: Ընթերցողները կը 
հետեւի՞ն: Այսինքն՝ համացանցի վրայ դրուած 
թերթին բաժանորդ ըլլալ: Այս բաժանորդագրութիւնը 
ո՛չ հրահանգով եւ ոչ քարոզչութեամբ կրնայ յաջո-
ղիլ, այլ հրատարակութեան որակով, վերլուծում-
ներով, արդիականութեամբ, անմիջական ներկայի 
հարցերուն իր բերած անկախ եւ իրազեկուած 
լուսաւորումով: Ներկայիս մեր հրատարակութիւն-
ներուն մէջ գերիշխող են զգացական հայրենա-
սիրութիւնը, կրկնութիւնները, ինչու չըսել՝ նաեւ 
անցելապաշտութիւնը: Այսինքն, ներկայի եւ ապա-
գայի վրայ բացուող որակը կրնայ փրկութեան 
լաստ ըլլալ հայերէն գրաւոր մամուլին համար:

Ինչո՞ւ չմտածել այն մասին, որ հայերէն թերթին 
դրամագլուխը բաժանորդ կամ կրպակէն գնող 
ընթերցողն է: Այդ տէր-ընթերցող հասարակութիւնը 
եթէ չստեղծուի, մամուլի վերականգնում տեղի 
չ՛ունենար: Այսօր այդ հասարակութիւնը յանձնա-
ռուներու սեղմուող շրջանակն է, որ անբաւարար է:

Մեր դասական վերաբերումները շնչահատ են: 
Ի՞նչ ընել եւ ինչպէ՞ս, որպէսզի ընթերցողը տէր զգայ 
եւ թերթը ինքզինք պատասխանատու՝ ընթերցողին 
առջեւ:

Պէտք չէ մոռնալ ընթերցողը, ան ըլլայ հայ թէ 
օտար, որ միշտ կ՛ուզէ գրաւոր էջը ունենալ, հան-
դարտօրէն կարդալու, մտածելու եւ կարծիք կազ-
մելու համար:

Թերթի եւ ընթերցողի մշակոյթ պէտք է ստեղծել, 
առանց զէնքերը վար դնելու համացանցի եւ ԱՅ-
ՖՈՆի առջեւ: Այդ մշակոյթը կար եւ հիմա չկայ:

Այլապէս, հայերէն թերթը պիտի շարունակէ 
չնչին փոքրամասնութեան մը ինքզինք դիտելու 
հաճոյք պատճառել:
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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
Լեւոն Ճերմակեանի մահուան քառա-

սունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշ-
տօն պիտի կատարուի 26 Մայիս 2019ին, 
Նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցուոյ 
մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի:

 

  

 
ՄԱՅԻՍ 28-Ի 

ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

 
Յառաջիկայ Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ին, Ան-
թիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի Ս. եւ Անմահ 
Պատարագ եւ ապա Անկախութեան յուշակո-
թողին առջեւ պիտի կատարուի հանդիսաւոր 
հոգեհանգիստ՝ Սարդարապատի ճակատա-
մարտին իրենց կեանքը զոհաբերած քաջարի 
հերոսներու յիշատակին: 
  
Եկեղեցական արարողութեանց պիտի 

հանդիսապետէ՝ 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. 
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 

  
Յաւարտ Ս. եւ Անմահ Պատարագին, Վեհա-
րանի Դահլիճին մէջ տեղի պիտի ունենայ յա-
տուկ հանդիսութիւն՝ Ս. Աթոռոյս Վեհափառ 
Հայ-րապետի անուանակոչութեան առիթով: 
 
Սիրով կը հրաւիրուի հաւատացեալ ժողո-
վուրդը ներկայ գտնուելու հոգեպարար արա-
րողութեան, աղօթելու Սարդարապատի հե-
րոսներու հոգիներու խաղաղութեան համար, 
եւ լսելու Վեհափառ Հայրապետին պատ-
գամը: 

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 

 
 

 

                     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 
 

 

-Կառատունը ապահովուած՝ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոնի  յարակից  շրջաններուն  մէջ:
-Ժամը  5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի  մարզադաշտ:
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տեղեկութեան։
Սաթըրֆիլտ՝ ԱՄՆ պետական քարտուղարի 

արեւելեան հարցերով օգնականը, Պըրրիին, վար-
չապետ Սաատ Հարիրիին եւ արտաքին գործոց 
նախարար Ժըպրան Պասիլին Երկուշաբթի յայտ-
նած էր, որ Իսրայէլը համաձայնած է Լիբանանի 
պայմաններուն՝ վերանայելու սահմանային վէճը:

Սաթըրֆիլտ պաշտօնեաներուն ըսած է, որ 
Իսրայէլը համաձայնած է լիբանանեան երկու 
պահանջներուն, ըստ որոնց ՄԱԿ-ը դերակատա-
րութիւն ունի միջնորդութեան մէջ, եւ որ հողային ու 
ծովային սահմանային վէճերը լուծուին միաս-
նաբար:

«Ասիկա այն տեսակէտն է, որուն վրայ Պըրրի 
աշխատած է աւելի քան հինգ տարի»,- յայտնեց 
Պազզի Չորեքշաբթի օր:

Պըրիի խօսքերով, սահմանի հարցին շուրջ 
վերջին զարգացումները նշած են «յաղթանակ մը 
պաշտօնական եւ ժողովրդական լիբանանեան 

դիրքորոշման համար»:
Ըստ Պազզիի Սաթըրֆիլտ Լիբանանի պիտի 

վերադառնայ յաջորդ շաբաթ, Եւրոպա իր կատա-
րած այցէն ետք:

Նշենք, որ Իսրայէլի եւ Լիբանանի միջեւ տէ 
ֆաքթօ սահմանը, որ կը գտնուի Լիբանանի մէջ, 
ունի առնուազն 13 կէտ, որոնք կը վիճարկուին 
Լիբանանի կառավարութեան կողմէ, մինչդեռ 
ծովէն շուրջ 856 քառակուսի քիլօմեթր կը պա-
հանջուի իւրաքանչիւր երկրէն, ըստ իրենց բացա-
ռիկ տնտեսական գօտիին:


