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Աուն. Թրիփոլիի Հրաձիգին 
Նպատակը «Վրէժ»-ն էր
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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:

Ֆիթրի տօնին նախորդող գիշերը՝ Փետրուար 3-ին, Թրիփոլիի մէջ լիբա-
նանցի չորս զինծառայող սպաննած եւ այնուհետեւ անձնասպան եղած հրա-
ձիգին նպատակը «վրէժ»-ն էր: Այս մասին յայտարարեց նախագահ Միշէլ Աուն։

Նախնական տուեալներուն համաձայն՝ Թրիփոլիի մէջ իրականացուած 
ահաբեկչական գործողութիւնը «վրէժ էր Լիբանանեան բանակի եւ ներքին 
անվտանգութեան ուժերու»-ն դէմ։ Այս մասին, Պաապտայի պալատին մէջ 
կայացած անվտանգութեան հանդիպման ժամանակ յայտարարեց նախա-
գահը: 

Հանդիպման ներկայ էին լիբանանեան բանակի հրամանատար՝ զօրավար 
Ժոզէֆ Աուն, ներքին անվտանգութեան ուժերու գլխաւոր շտապի պետ, 
զօրավար-հրամանատար Իմատ Օսման, պաշտպանութեան նախարար Էլիաս 
Պու Սաապ, ինչպէս նաեւ բանակի եւ ներքին անվտանգութեան 
հետախուզութեան բաժիններու ղեկավարները:

Բանակի Հրամանատարը Կը Գնահատէ Անվտանգութեան 
Ուժերուն Խիզախութիւնը Թրիփոլիի Մէջ

 Լիբանանեան բանակի հրամանատար, զօրավար Ժոզէֆ Աուն գնահատեց 
Լիբանանեան բանակի եւ ներքին անվտանգութեան ուժերու անձնակազմին 
«արագ միջամտութիւնը»՝ Թրիփոլիի մէջ շաբթուան սկիզբը տեղի ունեցած 
ահաբեկչական յարձակման ընթացքին։ Անոնք, փրկեցին քաղաքացիի 
կեանքը:

Աուն այս մասին խօսեցաւ հիւսիսային նաւահանգիստ իր շրջագայութեան 
ընթացքին, ուր ան կը ստուգէր անվտանգութեան ուժերուն տեղակայումը:

Հրամանատարը ընդգծեց, որ «ահաբեկչութիւնը կրօն չունի» եւ յարձակման 
հեղինակ՝ Ապտըլ-Ռահման Մապսութ հանդէս եկած է իբրեւ միայնակ գայլ:

Յիշեցնենք, որ Երկուշաբթի ուշ գիշերին, Մապսութ կրակ բացած էր 
բանակի եւ ներքին անվտանգութեան ուժերու աշխատակիցներուն վրայ՝ 
սպաննելով երկու զինուոր եւ երկու ոստիկան, այնուհետեւ ինքզինք պայթե-
ցուցած:

Մապսութ լիբանանեան բանտին մէջ անցուցած է 2016 եւ 2017 թուականները՝ 
մեղադրուելով ահաբեկչութեան մէջ, երբ Սուրիոյ մէջ կը պատերազմէր ՏԱԷՇ-ի 
կողքին։

Աուն ըսաւ, որ «այն գինը, զոր (զինուած անվտանգութեան ուժերը) վճա-
րեցին, շատ սուղ էր ... մենք հպարտ ենք իրենցմով եւ մենք երբեք չենք մոռնար 
անոնց», որոնք իրենց «արագութիւնն ու մասնագիտութիւնը» դրին ահաբեկ-
չական սպառնալիքին առջեւ:

ՌԱԿ Խստիւ Կը Դատապարտէ
Ֆիթրի Տօնին նախօրէին Լիբանանի Թրիփոլի քաղաքին մէջ պա-

տահած ոճրային հրաձգութիւնը, որուն զոհ գացին Լիբանանեան զինուած 
ուժերու չորս անմեղ անդամներ,  ըլլայ ան զինեալի մը անձնական նախա-
ձեռնութիւն, թէ խմբաւորման մը կազմակերպած արարք, ահաբեկչութիւն 
է բառին ամբողջական իմաստով, որ կը միտի Լիբանանի անդորրութիւնը 

խափանել եւ վրէժ լուծել այն հերոսներէն, որոնք ահաբեկիչներու դէմ պայքարեցան 
հեռու պահելով անոնք մեր հողերէն:  

Ահաբեկչութեան դէմ պայքարը մնայուն եւ շարունակական գործողութիւն է, որուն 
համար զգօնութիւն եւ համակարգում է պէտք խնդրոյ առարկայ ապահովական մար-
մինիններու միջեւ, ինչպէս նաեւ կանխամտածուած միջոցներու որդեգրում, նամանա-
ւանդ երբ նկատի ունենանք, որ ի վերջոյ անձնասպանութեան դիմած ոճրագործը 
ահաբեկչութեան մեղադրանքով լիբանանեան բանտերու մէջ արգելափակուած ու 
ապա ազատ արձակուած ոճրամիտ անհատ մըն էր: Ոճրագործին զինեալ անցեալը 
յստակօրէն կը յուշէ նաեւ ոճրագործ Թուրքիոյ ուղղակի մասնակցութիւնը շրջանին մէջ 
արիւն եւ անկայունութիւն սփռելու, որուն այլեւս քաջատեղեակ պէտք է ըլլայ լիբա-
նանցին, որ կրօնքին կամ համայնքին ալ պատկանի ան: 

Խստօրէն դատապարտելով քստմնելի ոճիրը, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վար-
չութիւնը խորապէս կը ցաւակցի նահատակ զինուորներուն եւ ապահովական ուժերու 
անդամներուն ընտանիքներուն, որոնց հոգեհարազատները նահատակուեցան յանուն 
Լիբանանին: 

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
 Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Ընդունեց ՌԱԿ Լիբանանի  Շրջանային Վարչութիւնն ու 
Զարթօնք Օրաթերթը Ներկայացնող Պատուիրակութիւն Մը 

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւնն ու Լիբանանի «Զարթօնք» 
օրաթերթը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը այցելեց Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածին տեսակցութիւն մը ունենալու Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսին հետ: Պատուիրակութիւնը կը գլխաւորէր ՌԱԿ Լի-
բանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ «Զարթօնք»-ի գլխաւոր 
խմբագիր Սեւակ Յակոբեան: Պատուիրակութեան մաս կը կազմէին «Զար-
թօնք»-ի աշխատակիցներ՝ Տոքթ. Ճորճ Բարսեղեան, Ճենի Գրիգորեան եւ 
Քրիսթինա Աղալարեան: 

Հանդիպումը առիթ մըն էր Վեհափառ տիրոջ հետ քննարկելու ընդհան-
րապէս Հայ ժողովուրդը եւ ի մասնաւորի Լիբանանահայութիւնը յուզող 
հարցեր: Վեհափառ Հայրապետը մօտէն հետաքրքրուեցաւ իրեն համար 
սրտամօտիկ լիբանանահայ համայնքի առօրեայով: 

Վեհափառ Հայրապետը յատուկ ուշադրութեամբ անդրադարձաւ 
«Զարթօնք»-ին:  Ան մեծապէս գնահատելով  թերթի դերը, ուժ եւ կորով 
մաղթեց անոր խմբագրութեան եւ աշխատակիցներուն: 
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Նիկոլ Փաշինեան Իսլամական Ֆիթրի Տօնին Առիթով Շնորհաւորած է 
Շարք մը Երկրներու Ղեկավարներն ու Առաջնորդները

ՌԴ Աշխատանքային Այցի Ծիրէն Ներս Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպում Պիտի  
Ունենայ Վլատիմիր Փութինի հետ

¾ç 08
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Ֆերիտ Օրհան Փամուք 

(7, Յունիս, 1952 Սթամպուլ, Թուրքիա)
Չէրքէզական ծագմամբ թուրք գրող, հասա-

րակական գործիչ, միջազգային շարք մը հեղինա-
կաւոր մրցանակներու դափնեկիր։ 2006 թուա-
կանին արժանացած է գրականութեան Նոպէլեան 
մրցանակի՝ Նոպէլեան յանձնախումբի հետեւեալ 
ձեւակերպումով. «Անոր, որ իր քաղաքի մելան-
խոլիկ հոգիի որոնումներուն մէջ յայտնագործած 
է մշակոյթներու բախման եւ խաչաձեւման նոր 
խորհրդանիշեր»։ Գրողի ստեղծագործութիւնները 
թարգմանուած են աշխարհի աւելի քան 50 լեզու-
ներու, նաեւ հայերէն։ Յայտնի է հայոց ցեղաս-
պանութեան եւ Քրտական հարցի վերաբերեալ 
իր քաղաքացիական դիրքորոշմամբ, որ կը 

հակասէ թրքական պաշտօնական դիրքորոշման։ 
Փամուք այն սակաւաթիւ թուրքերէն մէկն է, որ 
1915 թուականի դէպքերու առնչութեամբ կիրա-
ռած է «ցեղասպանութիւն» բառը։

Իր հայեացքներու պատճառով Փամուք ենթարկ-
ւած է հալածանքներու, տարագրուած, վերադար-
ձած։ Ներկայիս ան կը բնակի ԱՄՆ-ի մէջ։

Փամուքի գրականութեան հիմնական թեման 
Թուրքիոյ ներքին կեանքն է, թուրք ժողովուրդը եւ 
թուրք մարդը, Արեւելքի եւ Արեւմուտքի, իսլամի եւ 
քրիստոնէութեան, աւանդապահութեան, յետամ-
նացութեան եւ առաջադիմութեան հակամար-
տութիւնը։ Իր ստեղծագործութիւններուն մէջ 
Փամուք կ’օգտագործէ արեւմտեան գեղագի-
տական ու փիլիսոփայական մտապատկերներ, 
արեւելեան գեղարուեստական սկզբունքներ, կը 
դիմէ այլաբանութիւններու, կը համեմատէ, կը 
հակադրէ եւ կը փորձէ ընդհանրացնել իսլամի եւ 
քրիստոնէութեան, Արեւմուտքի եւ Արեւելքի կրօ-
նափիլիսոփայական, գեղագիտական եւ կեն-
սահայեցողական մօտեցումներն ու սկզբունք-
ները։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Ընդունեց 
ՌԱԿ Լիբանանի  Շրջանային Վարչութիւնն ու Զարթօնք 
Օրաթերթը Ներկայացնող Պատուիրակութիւն Մը 
¾ç 01

Հանդիպումը առիթ մըն էր երախտագիտութիւն 
յայտնելու Վեհափառ Հայրապետին, իր շնորհիւ  
Էջմիածնի մէջ տարուող շինարարական աննա-
խընթաց աշխատանքներուն համար, որուն 
որպէս արդիւնք Էջմիածնայ Մայր Աթոռը օրէ օր 
աւելի եւս կը բարեզարդուի ու աշխարհագրական 
տարածութեամբ կ՛ընդլայնուի, դառնալով աշ-
խարհի ուշադրութեան արժանի քրիստոնէաշունչ 
յատուկ վայր մը: 

Հանդիպումը նաեւ առիթ մըն էր վերանորո-
գելու եւ առաւել ամրապնդելու ՌԱԿ-ի Լիբանանի 

շրջանակի աւանդական եւ անսակարկ հաւա-
տարմութիւնն ու խորին յարգանքը հանդէպ Մայր 
Աթոռին եւ անոր գահակալին, որ կը դրսեւորուի` 
«Զարթօնք»-ի Սփիւռքի մէջ Մայր Աթոռին դրօ-
շակակիրը հանդիսանալով:

Աւարտին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Վեհափառը 
տոկունութիւն, ամուր կամք եւ յարատեւութիւն 

մաղթեց պատուիրակութեան եւ 
իրենց միջոցաւ ՌԱԿ Լիբանանի 
շրջանակին եւ «Զարթօնք»-ի ըն-
տանիքին, իր օրհնութիւնը շնոր-
հելով անոնց:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իսլամական 
Ֆիթրի տօնին առիթով շնորհաւորած է շարք մը 
երկիրներու ղեկավարներն ու առաջնորդները:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»՝ վկայա-
կոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղե-
կատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութիւնը, վարչապետը իր բարեմաղթանքները 
յղած է Օմանի Սուլթանութեան սուլթանին, Յոր-
դանանի Հաշիմեան Թագաւորութեան թագաւորին, 
Պահրէյնի Թագաւորութեան թագաւորին, Մարոքի 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Յունիս 6-7-ին 
աշխատանքային այցով կը մեկնի Ռուսաստանի 
Դաշնութիւն: Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»՝ 
վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութիւնը, վարչապետը կը մասնակցի 
Ս. Փեթերպուրկի միջազգային տնտեսական 
համաժողովին եւ հանդէս կու գայ ելոյթով:

Թագաւորութեան թագաւորին, Քաթարի Պետու-
թեան էմիրին, Թունիսի Հանրապետութեան նա-
խագահին, Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու 
նախագահին եւ վարչապետին, Քուէյթի Պետու-
թեան էմիրին եւ վարչապետին, Սէուտական Արաբ-
իոյ Թագաւորութեան թագաժառանգին, Եգիպ-
տոսի Արաբական Հանրապետութեան նախագահին, 
Սուրիոյ Արաբական Հանրապետութեան նախա-
գահին, լիբանանի Հանրապետութան վարչապե-
տին, Իրաքի Հանրապետութեան վարչապետին:

 «Freedom House» միջազգային իրաւապաշտպան 
կազմակերպութիւնը հրապարակած է մամուլի ազա-
տութեան համաշխարհային զեկոյցը, որմէ պարզ կը 
դառնայ, որ Թուրքիան կրկին «քննութիւնը չէ յաղ-
թահարած»: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-
ը՝ վկայակոչելով Diken.com.tr-ը։

Տարեկան այդ զեկոյցին մէջ կը նշուի, որ մամուլի 
ազատութիւնը վերջին 13 տարին զգալիօրէն նահան-
ջած է: Թուրքիան այս տարի եւս յայտնուած է այն 
երկիրներու ցանկին վրայ, որոնք մամուլի ազատութեան 
ցուցակին վրայ որեւէ յառաջխաղաց չեն ունեցած:

Մամուլի ազատութիւնը ապահովելու հարցով՝ 
համացանցի կարեւորութիւնը ընդգծող զեկոյցին մէջ 
Թուրքիան, Սերպիան եւ Զիմպապուէյը տեղ գտած են 
«մասամբ ազատ» երկիրներու ցանկին վրայ:

«Համացանցը կարեւոր տեղ կը զբաղցնէ այն եր-
կիրներուն մէջ, ուր մամուլի ազատութիւնը անսպա-
սելիօրէն եւ սաստիկ կերպով կը սահմանափակուի: 
2016-ի ռազմական յեղաշրջման փորձէն սկսեալ՝ 
Թուրքիոյ մէջ փակուած 150 լրատուամիջոց: Հարիւ-
րաւոր լրագրողներ անհիմն կերպով մեղադրուած են 
ահաբեկչութեան աջակցելու մէջ: Այս ամէնուն հետե-
ւանքով՝ լրագրողները տեղափոխուեցան դէպի համա-
ցանցային հարթակներ»,- նշուած է զեկոյցին մէջ:

«Նահանջող ժողովրդավարութիւն» վերնագիրով 
զեկոյցը նկատել կու տայ, որ թրքական իշխանու-
թիւնները կ՝անհանգստացնեն համացանցային ԶԼՄ-
ները:

Վերջին 5 տարին այնպիսի երկիրներու մէջ, ինչ-
պէս Թուրքիան, Ռուսիան, Չինաստանը, Իրանը եւ 
Սէուտական Արաբիան, լրագրողները եւ ԶԼՄ-ները 
կ՝ենթարկուին բռնութեան: Օրինակ կը բերուի Պոլսոյ 
մէջ գտնուող Սէուտական Արաբիոյ գլխաւոր հիւպա-
տոսութեան շէնքին մէջ սէուտցի լրագրող Ճեմալ Խա-
շոգճիի սպանութիւնը:

Զեկոյցին մէջ անդրադարձ կատարուած է նաեւ 
խօսքի ազատութեան: Այստեղ նշուած է, որ Թուրքիոյ 
մէջ միայն 2017-ին՝ «վարչապետը վիրաւորելու» պատ-
ճառով՝ սկսած է աւելի քան 20,000 հետաքննութիւն, 
իսկ 6000 քաղաքացիի նկատմամբ յարուցուած է 
քրէական գործ:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Freedom House. «Թուրքիան Մամուլի 
Ազատութեան Հարցով Կրկին 
«Քննութիւնը Չէ Յաղթահարած»
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  Ազնաւուրեան Շունչով Մայիս
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Շարլ Ազնաւուրի մահէն ետք, իր առաջին ծննդեան 
օրը նշուեցաւ առանձնակի յուզումով. առաջին անգամ 
երգիչը ֆիզիքապէս ներկայ չէր իր տարեդարձի արա-
րողութիւններուն՝ Ֆրանսայի եւ Հայաստանի մէջ: Այս 
մայիսին ան դարձաւ 95 տարեկան:

Ազնաւուրի ծննդեան օրը Երեւանը կրկին իր շունչով 
պարուրուած էր: Մեթրոյի բոլոր կայարաններուն մէջ 
առտուընէ իր երգերը կը հնչէին, զանազան վայրերու մէջ 
ոգեկոչումի ձեռնարկներ տեղի կ՚ունենային, ինչպէս 
նաեւ, նոյն օրը, «Արարատ» թանգարանին մէջ տեղի 
ունեցաւ Շարլ Ազնաւուրի վերջին գիրքի հայերէնի 
թարգմանութեան շնորհանդէսը:

«Կեանքին կառչած». այսպէս խորագրած է Ազնաւուր 
իր վերջին՝ իններորդ գիրքը, որ գրած է 2017 թուականին, 
եւ հայերէնի թարգմանուած է երգիչին ծննդեան 95-ամ-
եակին առթիւ: Գիրքը թարգմանած են Արտակ Հերիք-
եանն ու Ժագլին Մինասեանը, տպագրած է newmag 
ընկերութինը: Այս գիրքին մէջ մեծ երգիչը կը խօսի իր 
անցած-գացած օրերուն մասին, թէ որքան դժբախտ-
երջանիկ եւ որքան մերժուած-սիրուած եղած է, հասած 
յաջողութիւններու եւ մեծ փառքի՝ այդ ճամբուն վրայ 
հազար անգամ սայթաքելով եւ ոտքի կենալով:

Տեսակ մը տխրութիւն կայ անոր կեանքի վերջին 
ամիսներուն գրած տողերուն մէջ, բայց Ազնաւուր 
մահուան միտքէն շատ հեռու էր. կը գրէ, որ մեծ յոյսեր 
ունի 120 տարի ապրելու՝ եթէ հիւանդութիւններ կամ 
արկածներ տեղի չունենան։ «Այս տողերս գրելու պահուն, 
առանց նոյնիսկ մատներուս վրայ համրելու, կրնամ ըսել, 
որ 120 տարեկան դառնալուս մնացած է 26 տարի, 7 
ամիս», գրած է Ազնաւուր:

Գիրքին վերջակէտը դնելէն մէկ տարի չանցած՝ 
Ազնաւուր հեռացած է կեանքէն: Մինչդեռ, որքա՜ն կը 
գնահատէր կեանքը, հարազատներուն հետ անցուցած 
ժամանակը, եւ վերջին տարիներուն փոխած էր կենսա-
կերպը, աւելի շատ ժամանակ կ՚անցընէր հարազատնե-
րուն հետ, քան՝ երիտասարդ տարիներուն:

Newsmag հրատարակչութիւնը խոստացած է, որ 
մինչեւ Ազնաւուրի 100-ամեակը հայերէնի պիտի թարգ-
մանէ իր բոլոր գիրքերը:

«Կեանքին կառչած» գիրքին հայերէնի թարգմանու-
թեան շնորհանդէսին, ինչպէս նաեւ Ազնաւուրի յիշատակի 
համերգին ներկայ ըլլալու համար Փարիզէն Երեւան 
ժամանած էր ֆրանսահայ նշանաւոր երգչուհի Ռոզի 
Արմէն:

«Կեանքին կառչած» գիրքը Ազնաւուրի ինքնակենսագ-
րական գիրքերու շարքին վերջինն է: Ինչպէս նախորդ 
գիրքերուն մէջ, այս գիրքին մէջ ալ ան հեռուէն եկած է, 
պատմած երգի ասպարէզ մուտք գործելու իր ճանա-
պարհին մասին, եւ այն մասին, թէ ինչ դժուար էր ընդու-
նուիլ ֆրանսացի քմահաճ հասարակութեան կողմէ: 
Ազնաւուր կը գրէ, որ ինքը գոց աչքերով չէ երազած փառ-
քի մասին, այլ բաց աչքերով՝ անընդհատ աշխատած է: 
Բոլոր իր գիրքերուն մէջ ներկայ է ծնողքը, որ երգիչին եւ 
դերասանին ճամբան բացած է, քանի որ թէ՛ տան մէջ 
կ՚երգէին եւ բեմադրութիւններ կ՚ընէին, թէ՛ Շարլն ու 
քոյրը՝ Այտան, մղած են այդ ասպարէզ: Իր այս գիրքին 
մէջ ան սիրոյ մասին նոյնպէս կը խօսի եւ խորագրի մը 
տակ կ՚անդրադառնայ իր կնոջ՝ Ուլլային:

Միւս կողմէ, մայիս 26-ին Երեւանի մարզահամերգային 
համալիրէն ներս տեղի ունեցաւ Շարլ Ազնաւուրի ծննդեան 
95-ամեակին նուիրուած համերգ մը, որուն մասնակցելու 
համար Ֆրանսայէն երգիչներ ժամանած էին: Անոնք 
Հայաստանի Ազգային ֆիլհարմոնիք նուագախումբին 
հետ երաժշտասէրներուն ներկայացուցին Ազնաւուրի 
երգերը եւ իրենց երգացանկերու լաւագոյն ստեղծագոր-
ծութիւնները՝ զանոնք նուիրելով Շարլ Ազնաւուրի անմահ 

յիշատակին։
ԻՄ ԽԵՆԹ ՏԱՐԻՆԵՐԸ
Ոսկի տարիք է, երբ կը սիրես ու կը սիրուիս:
Բախտս բերած է, որ սիրելով ամուսնացայ եւ կրնամ 

ըսել, որ կէս դար է ընտանիքիս մէջ ամէն ինչ կարգին է: 
Ուլլան ինձմէ շատ երիտասարդ է, բայց կը համարձակիմ 
մտածել, որ տարիքային տարբերութիւնը այնքան ալ 
չ՚երեւիր: Իմ արհեստս անոր հոգը չէ (հոգիիս խորքով 
համոզուած եմ, որ հակառակը ինծի համար հաճելի 
պիտի չըլլար): Ան երբեք չէ խանգարած աշխատանքս, 
յարգած է մտորումներու, ստեղծագործելու իմ երկար 
պահերը: Բարեբախտաբար: Քանզի չէի ուզեր, որ մէկը 
խորհուրդ տար, թէ ինչպէս գրեմ: Կը սիրեմ, երբ աշխա-
տած ժամանակ զիս հանգիստ կը ձգեն: Ուլլան ծնած է 
ցուրտ երկրի մը մէջ ու կը վախնայ տաքէն: Ես՝ հակա-
ռակը: Սակայն մեր այս տարբերութիւնը երբեք վէճեր չէ 
բորբոքած: Իմ մասնագիտութեանս տէր մարդու մը հետ 
ապրիլը պէտք է որ լաւ բան մը չըլլար: Ուլլան կը սիրէ 
պարզ կեանքը, ժամանակը անցընել երեխաներուն հետ, 
խնամել մեր շուները, տան գործերով զբաղիլ: Ոչ մէկ 
ցուցամոլութիւն, թանկարժէք զարդ կամ մուշտակ: Ան 
ինծի պարզութիւն սորվեցուցած է, իսկ ես անոր կեանքին 
քիչ մը խենթութիւն բերած եմ: Այս բոլորը ինծի մտածել 
կու տան, որ մեր համատեղ կեանքի բոլոր տարիներուն 
կատարեալ զոյգ մը եղած ենք:

Յիսուն տարի անցաւ,
Իսկ մեր սէրը
Քեզի պէս
Ոչ մէկ կնճիռ ունեցաւ:
Տիկնոջս՝ Ուլլային մասին խօսիլը իսկապէս դիւրին չէ: 

Նախ, ան կը սարսափի, երբ կը խօսինք իր մասին, յետոյ՝ 
զսպուածութեան մարմնացում է, չի սիրեր ինքզինք ցոյց 
տալ, ոչ ալ՝ լուսանկարուիլ: Ինչպէս ճաբոնցիները կ՚ըսեն՝ 
«Գամը պէտք չէ պատը անցնի»: Երբ առաջին անգամ 
հանդիպեցանք, մեզի համար վեց ամսուան մը համատեղ 
կեանք կը գուշակէին: Ուլլան սկանտինաւցի բողոքական 
է, ու կարծես Ինկմար Պերկմանի շարժանկարներէն դուրս 
եկած ըլլայ, ես՝ աւելի Սերկէյ Փարաճանովի ձեւուածքն 
էի՝ աւելի շատ թափառաշրջիկ, քան՝ նստակեաց: Իմ 
ողջոյններս՝ «Անոնք ստեղծուած չեն համատեղ կեանքի 
համար» կանխատեսողներուն: Հակառակ մեր տարբե-
րութիւններուն, երեք երեխան եւ յիսուն տարուան մեր 
անաղմուկ, անցնցում եւ ներդաշնակ կեանքը կարող են 
լռեցնել «ես քեզ կը զգուշացնէի» ըսողները: Շոու-
պիզնըսի յարափոփոխ սիրային աշխարհին մէջ մեզ 
կարելի է դասել «Կինէս»ի մրցանիշներու գիրքին յաւակ-
նորդներու կարգին ու ասիկա տակաւին համատեղ 
կեանքին վերջը չէ:

ՇԱՐԼ ԱԶՆԱՒՈՒՐ
*   *   *

Ռոզի Արմէն Շարլ Ազնաւուրի «Կեանքին կառչած» 
գիրքի յառաջաբանին հեղինակն է: Ան Շարլ Ազնաւուրի 
երգերէն մէկուն մէկ տողով սկսած է իր խօսքին. Ազնա-
ւուրը երգ մը ունի՝ Փարիզը կը սիրեմ մայիսին: Ռոզի 
Արմէն գրած է. Այո, Շարլ, շատ ճիշդ ես, դո՛ւն ալ, ե՛ս ալ 
Փարիզը կը սիրենք մայիսին, որովհետեւ դուն մայիս 22-
ին ծնած ես, ես՝ մայիս 1-ին, երկուքս ալ՝ Փարիզ:

Կը յիշեմ, որ օր մը հայրս տուն եկաւ փայլուն դէմքով, 
Տրեւիզ փողոցին վրայ հայրիկիդ հանդիպած էր, կարծեմ 
իններորդ թաղամասին մէջ է այդ փողոցը: Հայրդ ըսած 
էր՝ «Գիտե՞ս, Խորէն, իմ տղաս՝ Շարլը, կ՚երգէ»: Հայրս 
պատասխանած էր՝ «Գիտե՞ս, Միշա, իմ աղջիկս՝ Ռոզը, 
նոյնպէս կ՚երգէ»: Մեր հայրերը ուրախ էին, որ տարիներ 
անց նորէն կը հանդիպէին, կը յիշէին իրենց թիֆլիզեան 
կեանքը, մանկութիւնը, դպրոցը:

Դուն, անշուշտ, ինձմէ կանուխ սկսած էիր երգել: 1961 
թուականին, երբ ես իմ առաջին քայլերս կը կատարէի, 
դուն արդէն յայտնի երգիչ էիր: Մեր ճամբաները յաճախ 

խաչաձեւուած են, բայց երբեք իսկական հանդիպում 
չենք ունեցած, քանի որ դուն, ինչպէս եւ՝ ես, գործերու մէջ 
խրած էինք՝ հիւրախաղեր, հազարումէկ պարտականու-
թիւն: Կը հիանամ գրած երգերովդ, որոնք կեանքի, 
իրական կեանքի մասին կը պատմեն: Այնքան խորիմաստ 
են այդ հայկական ոգիով եւ լաւ ֆրանսերէնով գրուած 
երգերը:

Կը յիշեմ նաեւ, որ անգամ մը ընտանիքով եկած էինք 
Փարիզի Էլհամպրա համերգասրահը՝ քու համերգիդ: 
Ի՜նչ մեծ երջանկութիւն էր բեմին վրայ քեզ տեսնելը, 
երիտասարդ հայուն յաղթանակը տեսնելը ֆրանսական 
հողին վրայ: Այդ համերգէն ետք այլեւս կասկած չունէի, 
որ որպէս երգչուհի պիտի շարունակէի ընթացքս: Շի-
տակը՝ մինչ այդ ալ կը զգայի, որ երգն է իմ մասնագի-
տութիւնս, բայց նոյն այդ օրը վերջնականապէս համոզ-
ւեցայ…

*   *   *
Գիրքին թարգմանիչը՝ Արտակ Հերիքեան, իբրեւ 

երկար տարիներու լրագրող, եւ շրջան մը Ֆրանսա 
աշխատած, մտերիմը եղած է Շարլ Ազնաւուրին: Լրագ-
րողը կը տիրապետէ ֆրանսերէնի եւ հեղինակ է Շարլ 
Ազնաւուրի հետ բազմաթիւ հարցազրոյցներու, որոնց 
մեծ մասը ան կատարած է Ազնաւուրի երեւանեան այցե-
լութիւններուն ընթացքին՝ հեռատեսիլի համար: Այս գիր-
քին մէջ, Արտակ Հերիքեան զետեղած է 2005-էն մինչեւ 
2015 թուականները Շարլ Ազնաւուրի հետ ունեցած իր 
հարցազրոյցները, որոնք աւելի շատ երկու մտերիմ մար-
դոց զրոյցներ են՝ պարզ, անմիջական, անկեղծ: Այդ 
զրոյցներուն ընթացքին Ազնաւուր երբեմն նաեւ արեւ-
մըտահայերէն խօսած է, եւ հեռատեսիլային այդ զրոյց-
ներուն ընթացքին է, որ լրագրողը կրցած է Ազնաւուրի 
մէջ արթնցնել իր ծնողքին լեզուն եւ երգիչին երկրպա-
գուները լսած են Ազնաւուրի շուրթերէն հնչող գեղեցիկ 
արեւմտահայերէնը:

Հատուածներ ֆրանսերէն հարցազրոյցներէ (թարգ-
մանութիւնը՝ Արտակ Հերիքեանի)

-Պարոն Ազնաւուր, կը յիշէ՞ք, թէ առաջին անգամ ե՞րբ 
գրելու ցանկութիւն յառաջացաւ:

-Ոչ թէ ցանկութիւն, այլ կարիք եղաւ երգի բառերը 
գրելը: Երգահան մը ունէի՝ Փիէռ Ռոշ անունով: Գեղեցիկ 
մեղեդիներ կը յօրինէր եւ ոչ ոք անոր երաժշտութեան 
համար խօսք կը գրէր: Կ՚ըսէին՝ քու հետդ դրամ չենք 
աշխատիր: Եւ ուրեմն, ստիպուած սկսայ գրել, որպէսզի 
ձեռք ձգենք երաժշտական սարքաւորում մը եւ կրնանք 
երգել ես եւ ան:

-Մանաւանդ որո՞նց գործերը Ձեզ կ՚ոգեշնչէին:
-Ինծի համար կարեւոր կերպարներ էին Հիւկոն, ան-

շուշտ, Մոլիէրը, Լա Ֆոնթէնը… ո՞վ կայ ուրիշ… եւ յետոյ՝ 
Սաշա Կիթրին:

-Սայաթ Նովան…
-Սայաթ Նովան ընտանիքի անդամ է: Մեր տան մէջ, 

ինձմէ զատ, բոլորը անգիր գիտեն Սայաթ Նովայի եր-
գերը: Չմոռնանք, որ մեր միջավայրը ամբողջովին ֆրան-
սական էր: Այդ միջավայրը այցելողները, հայեր չէին, այլ՝ 
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 30 -
«Անիկա Պարզապէս Գիրք Չէ, Անիկա Հանրագիտարան Է, Բացառիկ Վաւերագրութիւն» 
Երեւանի Մէջ Տեղի Ունեցաւ «Հայ Իրականութիւնը Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն» Գիրքի Շնորհանդէսը

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Մայիս 24-ին Երեւանի Best Western Congress 
հիւրանոցին մէջ ՌԱԿ Կեդրոնական Վարչութեան 
հովանաւորութեամբ եւ «Զարթօնք» օրաթերթի 
կազմակերպմամբ՝ տեղի ունեցաւ «Հայ Իրականու-
թիւնը Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի Գրիչէն» գիրքի 
շնորհանդէսը։ 

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ «Զարթօնք»ի 
աշխատակից Ճենի Գրիգորեան: Ան խօսեցաւ գիր-
քի կարեւորութեան մասին, ներկաներուն շնոր-
հակալութիւն յայտնեց շնորհանդէսին ներկայ 
գտնուելու համար։ 

 «Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր 
Սեւակ Յակոբեանը ողջունեց ներկաները, շնորհա-
կալութիւն յայտնեց շնորհանդէսին մասնակցելու 
հրաւէրը ընդունելու համար, ապա խօսեցաւ բուն 
գիրքի եւ անոր արժէքի մասին։ Յակոբեան ներկա-
յացուց գիրքի իւրաքանչիւր գլուխի բովանդակու-
թիւնը եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրի կարեւորութիւնը՝ 
սփիւռքահայութեան պատմութիւնը հետազօտող-
ներու, պատմաբաններու եւ սփիւռքագէտներու 
համար։ 

Միջոցառման գլխաւոր զեկուցողն էր Սփիւռ-
քահայութեան շատ ծանօթ դէմք՝ Մեթր Սեդրակ-

եանի լաւապէս ծանօթ՝ Ռոմէն Գոզմոյեանը, որ մի 
քանի հետաքրքրական պատմութիւն յիշեց եւ ներ-
կայացուց Մեթր Սեդրակեանի քաղաքական ու 
հասարակական գործունէութիւնը։ 

«Մեթրի մեծագոյն խելամիտ դիրքորոշումը, 
որուն մասին քիչերը գիտեն, եղաւ այն ժամանակ, 
երբ աշխարհով մէկ պաղ  պատերազմ էր եւ ԱՄՆ-ի 
ու Միջին Արեւելքի մէջ Սովետական ազդեցութիւնը 
թոյլցնելու համար ամէն ինչ կ’ընէր, որպէսզի 
հայկական կուսակցութիւնները հեռանան Միջին 
Արեւելքէն , ան կառչած մնաց շրջանին։ Ես գիրքէն 
կը հասկնամ այն ժանանակուայ պատկերը, անոր՝ 
տարբեր վայրեր երթալը, շրջիլը, ԱՄՆ, ապա 
Պէյրութ ճամբորդութիւնները, դրդապատճառները 
եւ անոր դիրքրոոշումը»,- ըսաւ ան, ապա աւելցուց՝ 
անիկա պարզապէս գիրք չէ, անիկա հանրագի-
տարան է, բացառիկ վաւերագրութիւն, աղբիւր, իր 

բազմաժանրութեան ու աշխարհագրութեան ընդ-
գըրկումով։ 

Գոզմոյեան նշեց, որ կարելի է բազմաթիւ օրի-
նակներ բերել կուսակցական գործունէութեան մէջ 
Մեթրի բացառիկ դերի մասին, որը հանգամանօրէն 
ընդգրկուած է հրատարակուած գիրքին մէջ։ 

Մեթր Սեդրակեանի ընկերներն ու մտերիմները 
գիրքի շնորհանդէսի ընթացքին, իրար սիրով 
պատմեցին անոր կեանքի ու հասարակական-
քաղաքական գործունէութեան մասին յուշեր։ 

Միջոցառման աւարտին ներ-
կաները Ռոմէն Գոզմոյեանի ստո-
րագրութեամբ ստացան «Հայ 
Իրականութիւնը Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» գիրքի 
իրենց օրինակը։ 
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Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

Մշակութային Արձագանգ
Նոր Հրատարակութիւններ

Մալաթիոյ Հայկական 
Եկեղեցւոյ Վերականգնումը 
Կիսատ Մնացած Է– Ազնաւորեան Զարեհ արք., «Հասկնանք մեր 

պատարագը – Սուրբ պատարագի զարգացումը, 
կառոյցը, բովանդակութիւնը», հրատարակութիւն 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Քրիստո-
նէական դաստիարակութեան բաժանմունքի, խմբա-
գիր՝ Զարեհ վրդ. Սարգիսեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
կաթողիկոսութեան տպարան, Անթիլիաս, 2019, 
126 էջ:

– Դանիէլ Վարուժան, «Հացին երգը», խմբագիր՝ 
Սեւան Տէյիրմենճեան, «Արաս» հրատարակչութիւն, 
Սթամպուլ, 2019, 112 էջ (16,5 x 21,5 սմ.) (հեղինակին 
յետմահու՝ 1921-ին լոյս տեսած տաղարանին 
վերահրատարակութիւնը` ապակետիպ բազմաց-
մամբ) (հայերէն):

– Դանիէլ Վարուժան, «Հացին երգը», թարգ-
մանիչ՝ Օհաննէս Շաշքալ, խմբագիր՝ Ռոպեր Քոփ-
թաշ, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 
2019, 120 էջ (16,5 x 21,5 սմ.) (թրքերէն):

– Թաշճեան Վահէ,  «Օրագիր եղեռնի ու 
պայքարի. Շողակաթին մահը Սալամիայի մէջ», 
Բերիոյ թեմի հրատարակութիւն, «Այգ» մատենա-
շարի թիւ 23, Հալէպ, 2019:

– Ծաղիկեան Ալպերթ, «Չերգուած հերոսներ. 
Մեր մոռցուած հերոսները՝ Արտաշէս Գալուստի 
Գէորգեան, Թորգոմ Գալուստի Գէորգեան, Օննիկ 
Եանիկեան, Գուրգէն Եանիկեան, Ասատուր Մելիքի 
Հասան-Ջալալեան», ԱՄՆ, 43 էջ (15,2 x 22,9 սմ.) 
(ազգային վրիժառուներու կենսագրութեանց ան-
յայտ մանրամասնութիւններ՝ քաղուած մեծ մասամբ 
անոնց ազգականներէն) (անգլերէն):

– «Հայ իրականութիւնը մեթր Հրաչեայ Սեդրակ-
եանի գրիչէն», կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս 
Թորոսեան, յատուկ անուններու ցանկագրումը եւ 
հրատարակութիւնը՝ «Շիրակ» հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019, 728 էջ (17 x 24 սմ.) (ՌԱԿ-ի ԹՄՄ-ի 
եւ ՀԲԸՄ-ի ղեկավարի հրապարակագրութեան եւ 
ելոյթներու հաւաքածուն, լուսանկարներ, յատուկ 
անուններու, յապաւումներու եւ անոնց համար օգ-

տագործուած աղբիւրներու ցանկեր, Հրաչեայ Սեդ-
րակեանի գրութիւններու մատենագիտական 
ցանկ, անգլերէն ամփոփում):

– Մանուկեան Աբէլ քահանայ, «Ժնեւի մէջ Հնչակ-
եան կուսակցութեան ծագումը եւ Քսան կախաղան-
ներու ժառանգութիւնը», «Զանգակ-97» ՍՊԸ տպա-
րան, Երեւան, 2019, 192 էջ (14,2 x 21,8 սմ.) (անձերու, 
դէպքերու եւ փաստաթուղթերու բազմաթիւ լուսա-
նըկարներ, յատուկ անուններու եւ հասկացութիւն-
ներու միացեալ ցանկ) (անգլերէն): Մեկենասներ՝ 
տէր եւ տիկին Վազգէն Գալթաքճեան: Գիրքը նուիր-
ւած է Մարի Գալթաքճեանին եւ Պօղոս Մութաֆ-
եանին: Հրատարակութեան օժանդակած է Ս. Դ. 
Հ. Կ.ի Թորոնթոյի մասնաճիւղը:

– Պերպերեան Հուրի, «Թափառաշրջիկ յեղա-
փոխականներ. Հայերը եւ ռուսական, իրանական 
եւ օսմանեան աշխարհներուն մէջ առնչակից 
յեղափոխութիւնները», ԱՄՆ, ապրիլ 2019, 320 էջ 
(15,2 x 22,9 սմ.) (8 քարտէս, 7 սեւ-ճերմակ լու-
սանկար) (անգլերէն):

– Վարդանեան Գուրգէն, «Մշակոյթը Հայաստա-
նի առաջին Հանրապետութիւնում (1918-1920)», 
խմբագիր՝ Շահան Գանտահարեան, հրատարակու-
թիւն «Խաչիկ Պապիկեան հրատարակչական հիմ-
նադրամ»ի թիւ 13, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողի-
կոսութեան տպարան, Անթիլիաս, 2019:

– Տերոժի Ժաք, «Նեմեսիս գործողութիւնը. Հայ 
վրիժառուները», ֆրանսերէնէ թարգմանեց Աբրա-
համ Ահարոնեան, խմբագիր՝ Խորխէ Գազանճեան, 
Պուէնոս Այրես, 2019 (սպաներէն): Լոյս տեսած է 
Ժան եւ Գարմեն Աբգարեան Հիմնարկութեան 
մեկենասութեամբ:

– «Տոհմիկ բարերարը», կազմող՝ Էմմա Յովսէփ-
եան, Երեւան, 2019 (նամակներ եւ զանազան փաս-
տաթուղթեր ու նիւթեր): Ժողովածուն լոյս տեսած է 
Գալուստ Կիւլպենկեանի ծննդեան 150-ամեակի 
առթիւ:

– «Օսմանեան Կայսրութեան մէջ հայոց ցեղաս-
պանութիւնը. Վերապրողներու վկայութիւնները», 
թարգմանիչ՝ Տիրան Լոգմակէօզեան, Սթամպուլ, 
2019 (թրքերէն):

  «Alevinet» լրատուական կայքը «Մէկ առ մէկ կը 
ջնջուին հայ ժողովուրդի հետքերը» վերնագիրը 
կրող յօդուածին մէջ անդրադարձած է Մալաթիոյ 
Սուրբ Երրորդութիւն (Թաշհորան) հայկական 
եկեղեցւոյ նկատմամբ թրքական իշխանութիւններու 
բարձիթողի վերաբերմունքին:

Կայքը կը գրէ, որ «Ակօս» թերթի հիմնադիր 
Հրանդ Տինքի ծննդավայր Մալաթիոյ մէջ գտնուող 
Սուրբ Երրորդութիւն հայկական եկեղեցւոյ` 2012-ին 
սկսած վերականգնման աշխատանքները կիսատ 
մնացած են:

Կը նշուի, որ եկեղեցին անցած է Մալաթիոյ 
քաղաքապետարանի, Հիմնադրամներու գլխաւոր 
վարչութեան եւ Անշարժ գոյքի ազգային գլխաւոր 
վարչութեան վերահսկողութեան տակ: 5 տարի 
առաջ պատմական շէնքին յենած են մետաղական 
շինարարական սանդուղքներ եւ կիսատ թողած 
աշխատանքները:

Հայկական եկեղեցւոյ վերաբերեալ արձանագ-
րութիւնները ժամանակի ընթացքին ջնջուած են եւ 
այդ իսկ պատճառով յայտնի չէ, թէ երբ եւ որուն 
կողմէ կառուցած է ան:

Տարիներ առաջ փլուած է անտարբերութեան 
մատնուած հայկական եկեղեցւոյ գմբէթը, իսկ 
եկեղեցին թալանուած էր գանձագողերու կողմէ:

Եկեղեցւոյ վերականգնման շուրջ լուրերը ուրա-
խացուցած էին հայերը եւ թաղամասի բնակիչները:

Ըստ տեղի բնակիչներուն` Սբ . Երրորդութիւն 
եկեղեցւոյ վերականգումով զբաղող կազմակեր-
պութիւնը դադրեցուցած է աշխատանքները չֆի-
նանսաւորուելու պատճառով:

Անդրադառնալով Մալաթիոյ հայութեան, կ՛ըս-
ւի, որ 1970-ականներուն Մալաթիոյ մէջ բազմաթիւ 
հայեր կ՛ապրէին, սակայն այդ ժամանակաշրջանին 
տեղի ունեցած յարձակումներու եւ 1980-ի ռազ-
մական յեղաշրջումէն ետք վերջին հայ ընտա-
նիքները ստիպուած եղած են լքելու քաղաքը:

Արհեստագիտական կեդրոն-ֆութպոլային ակա-
դեմիայի շէնքին մէջ, Յունիս 4-ին, «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի 
կողմէ հրապարակուած եւ շրջանառութեան մէջ 
դրուած է մէկ նամականիշ՝ նուիրուած «Սփորթ. Հայ 
անուանի ֆութպոլիստներ. Հենրիխ Մխիթարեան» 
թեմային:

«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի տեղեկութիւններով՝ 450 ՀՀ 
դրամ անուանական արժէքով նամականիշը տպա-
գըրւած է Գանատայի “Lowe Martin Group” տպագ-
րատան մէջ՝ 40,000 տպաքանակով: Նամականիշի 
ձեւաւորման հեղինակն է «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի գլխաւոր 
ձեւաւորող Վահագն Մկրտչեան:

Նամականիշին վրայ պատկերուած է հայ անուանի 
ֆուպթոլիստ, Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւա-
քականի աւագ Հենրիխ Մխիթարեանը՝ Հայաստանի 
հաւաքականի մարզաշապիկով: Հ. Մխիթարեանի 

Հայրենի Տուեալներ
Շրջանառութեան Մէջ Դրուած է «Սփորթ. Հայ Անուանի 
Ֆութպոլիստներ. Հենրիխ Մխիթարեան» Թեմային 
Նուիրուած Նոր Նամականիշ

դիմանկարը կատարուած է համակարգչային ձեւա-
ւորման եղանակով:

Նամականիշին հրապարակումը իրականացուցած 
են ՀՀ բարձր արհեստագիտական արդիւնաբերութեան 
փոխնախարար Գեղամ Վարդանեանը, Հայաստանի 
ֆութպոլի ազգային հաւաքականի աւագ Հենրիխ 
Մխիթարեանը, «Հայփոստ» ընկերութեան Խորհուրդի 
նախագահ Խուան Փապլօ Կեչիճեանը, ՀՀ Ֆիլատե-
լիստներու միութեան նախագահ Յովիկ Մուսայէլեանը:
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  Ազնաւուրեան Շունչով Մայիս

Յակոբ Ալթունեան
Ամբողջական Մարդը. Վաստակաշատ Հայորդին
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ռուսեր: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ պապս ու հայրս կովկասեան 
ճաշարան մը ունէին Փարիզի մէջ:

-Բայց հայեր ալ կու գային: Օրինակ՝ Միսաք Մա-
նուշեանը, որ Ձեզի ճատրակ խաղալ սորվեցուցած է:

-Այո, բայց ճատրակի ախոյեան չդարձայ, չէ՞: Ձգեցի, 
որ Հայաստանը ճատրակով նուաճէ աշխարհը… (կը 
ժպտի):

-Դուք բեմին վրայ էք ինը տարեկանէն ի վեր եւ 
իննսուն տարեկանին, երբ բեմ ելլէք, Ձեր սրտի 
զարկերուն արագութիւնը փոխուա՞ծ է:

-Սկիզբը սարսափելի էր, քանի հանդիսատեսը 
տակաւին չէր գար համերգներուն զիս լսելու համար, 
կասկածները կը տանջէին: Այն պահէն, երբ հանդիսա-
տեսը սկսաւ գալ միայն ինծի համար, մտահոգուելու 
պատճառ չունէի այլեւս: Տագնապները անցան… բայց 
մինչեւ հիմա ալ սրտիս խորքը կասկածներ կ՚ունենամ՝ 
հիւրախաղերուս մէկ տարուան ծրագիրը մշակելու 
ժամանակ: Անընդհատ կը մտատանջուիմ, թէ արդեօք 
ամէն ինչ կատարեա՞լ է, ճիշդ այսպէ՞ս պիտի ըլլայ:

-Պարոն Ազնաւուր, ինչն է Ձեր յիսուն տարուան 
արտադրիչ Լեւոն Սայեանի հետ գործակցութիւնը դադ-
րեցնելուն պատճառը:

-Եթէ կ՚ուզէք՝ իրեն հարցուցէք:
-Կ՚ըսուի, թէ դրամի հարց է:
-Ըսի այն, ինչ որ ըսի: Վե՛րջ:
-Պարոն Ազնաւուր, Ձեր մայրը կը փափաքէր գոնէ 

մէկ անգամ տեսնել իր ծննդավայրը, բայց չիրականացաւ 

Յակոբ Ալթունեան, անդրանիկ զաւակը Ամասիացի 
Կարապետ եւ Արուսեակ Ալթունեաններու, ծնած է 
Պէյրութ, 1923 թուականին:

Նախնական կրթութիւնը ստացած է Պէյրութի 
Ճեմարանը. ապա միջնակարգ, երկրորդական եւ 
բարձրագոյն ուսումը ստացած է Ֆրէրներու վարժա-
րանը եւ ֆրանսական համալսարանը, հետեւելով 
իրաւաբանական ճիւղին: Շրջան մը աշխատած է Լի-
բանանի Կեդրոնական Դրամատան մէջ, յետոյ Պէյ-
րութի Ամերիկեան Համալսարանէն ներս մասնագի-
տացած է տնտեսագիտութեան ճիւղին մէջ:

1951 թուականին Ապրօ Ապրոյեան ճարտարարուես-
տական հաստատութեան մէջ կը սկսի աշխատիլ. իսկ 
1960-1998 տարիներուն կը վարէ այդ հաստատութեան 
տնօրէնի պաշտօնը: Պէյրութի Ֆրանսական Համա-
լըսարանի տնօրէնութեան հրաւէրով, 1988-1993 եղած 
է ճարտարարուեստի տնօրինումի նիւթի դասախօս 
(gestion industrielle):

1955-ին կ'ամուսնանայ Արփինէ Քիւրտեանին հետ 
եւ կը բախտաւորուին երեք զաւակներով. Արաքսի, 
Վազգէն եւ Շահէ: Ունին երկու թոռներ՝ Հայկ եւ Տարօն:

Յակոբ Ալթունեան լայնածաւալ աշխատանք տա-
րած է լիբանանահայ կեանքին մէջ: Երկար տարիներ 
պաշտօնավարած է Հայաստանեայց Առաքելական 
Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարաններէն ներս: 
1960-1968 տարիներուն եղած է Պէյրութի Թէքէեան 
Վարժարանի Հոգաբարձութեան ատենապետ եւ մղիչ 
ոյժը Թէքէեան Վարժարանի ներկայ շէնքի կառուցման 
ծրագրումին եւ իրականացման՝ Մեթր Սեդրակեանի 
եւ ուրիշներու հետ: 1950-ական թուականներուն, երբ 
Սովետական Հայաստան տակաւին չէր բացուած 
Սփիւռքին, Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա.  Ամենայն 

իր երազը:
-Ան յաջողեցաւ մէկ անգամ հոն երթալ թուրքի մը 

ընկերակցութեամբ, որ բացառիկ մարդ էր, որ իմ մտերիմ 
ընկերը դարձաւ: Իրարու պրատըրզ կ՚ըսէինք: Անգլերէն 
կը խօսէինք: Անունը Ֆերտա Քարաման էր: Զարմանալի 
մարդ մը, որ մօրս գերեզմանին վրայ կ՚աղօթէր, մահմե-
տական աղօթք էր, բայց կ՚աղօթէր: Ահա, թէ ինչո՛ւ երբեք 
ոչ մէկ վատ բան կ՚ըսեմ թուրք ժողովուրդի հասցէին:

Թուրքեր կան, որոնք իրենք զիրենք վտանգի կ՚են-
թարկեն՝ ինծի հետ ընկերութիւն ընելու համար: Մեր 
տան մէջ երբեք ատելութիւն չէ սերմանուած թուրքերուն 
հանդէպ: Մայրս կը կարօտնար Թուրքիան: Կը սիրէր այդ 
երկիրը՝ իր մանկութեան երկիրը: Ես ալ մէկ անգամ 
եղած եմ Թուրքիա: Նոյնիսկ երկու անգամ: Երբ շատ 
երիտասարդ էի, Թաքսիմի մէջ երգած եմ: Երկրորդ ան-
գամ իմ ընկերը՝ Ֆերտան հրաւիրած էր: Անոր ծնողքին 
տունը մնացինք, ինծի Իսթանպուլը ցոյց տուաւ:

-Չէի գիտեր, որ համերգ տուած էք Թուրքիա:
-Համերգ չէր: Քապարէի մէջ երգելն ի՞նչ համերգ… 

Մանաւանդ որ երգիչներու խումբով էինք:
-Ամբողջ աշխարհի մէջ երգած էք, բայց համերգ չէք 

տուած Թուրքիա: Ինչո՞ւ:
-Կրնար հաճելի չթուիլ հայ ժողովուրդին: Այսօր, եթէ 

Թուրքիա երթամ, որպէս հաշտեցման նշան կը հասկցուի: 
Չեմ կրնար, չէ՞, բոլորովին առանձին երթալ հաշտութեան: 
Ընդառաջ եկող պէտք է ըլլայ:

Գիտէ՞ք, որ Թուրքիայէն պարբերաբար բացիկներ կը 
ստանամ: Ցուցասրահի լուսանկար մը կը ղրկեն, որ 
Ազնաւուր կը կոչուի: Պէտք է որ Գոց շուկայի պէս տեղ մը 

ըլլայ: Ինծի կը ղրկեն նաեւ «Հաճի Պեքիր» հրուշակարանի 
ճակատամասին լուսանկարը: Պեքիրը իմ գիտցած ամե-
նէն լաւ թուրք հրուշակագործն է: Երիտասարդ տարիքէս 
կը սիրեմ անոր հրուշակեղէնը: Թուրքիայէն յաճախ 
կարկանդակներ կը ղրկեն ինծի: Շատ հաճելի է… Լոխում 
ալ կը ղրկեն, որ շատ չեմ սիրեր՝ ակռաներուս կը փակի:

Երբ Վրաստան կ՚երգէի, շատ թուրքեր եկած էին: 
Երբ Իսրայէլ կ՚երգէի, նորէն թուրքեր կային: Թուրք 
ընտանիք մը երկու անգամ Իսրայէլ եկաւ՝ մասնաւոր զիս 
լսելու: Ատիկա իմ յաղթանակն է, բայց Թուրքիոյ պար-
տութիւնը չէ: Յաղթանակը անձնական է, հայկական:

-Պարոն Ազնաւուր, արդէն քանի մը տարիէ ի վեր 
ձիթապտուղ կը մշակէք: Ատիկա Ձեր տարե՞րքն է, թէ՞ 
ընտանեկան պիզնըս:

-Տարե՛րք, պիզնըս չէ… Տակաւին չեմ ծախսած ինչ որ 
վաստակած եմ կեանքիս մէջ: Շահոյթը կարեւոր չէ: 
Հաճոյքի համար կ՚ընեմ: Եօթ-ութ տարի մը կ՚ըլլայ: 
Ֆրանսայի հարաւային լաւագոյն շրջանի մը՝ Միտիի մէջ 
են ձիթենիները: Ձիթենին առասպելական ծառ է:

-Յոյները կ՚ըսեն, որ խաղաղութիւն եւ առողջութիւն 
կը բերէ:

-Պինդ առողջութիւն ունիմ, որովհետեւ յաճախ ձի-
թենիներուս հետ կ՚ըլլամ: Կը խմեմ իմ աճեցուցած 
ձիթապտուղներուն իւղը, կ՚ուտեմ սխտոր ու սոխ: Շատ 
օգտակար են առողջութեան համար: Երգիչներ կան, որ 
կը փափաքին բեմին վրայ մեռնիլ: Ատանկ բաներու չեմ 
հաւատար :

 «Ժամանակ»/Պոլիս

ՅԱՍՄԻԿ ՔԻՒՐՏԵԱՆ Հայոց Կաթողիկոսը նուրբ բանակցութեամբ կը յաջո-
ղի Էջմիածնայ Մայր Աթոռին վերադարձնել գրաւեալ 
շէնքերն ու հողերը: Նոյն շրջանին ան Սփիւռքի մէջ կը 
կազմէ յանձնախումբ մը, բաղկացած հանրածանօթ 
ազգայիններէ, որոնց կարգին՝ Պրն. Ապրոյեանը:  Այս 
յանձնախումբին պաշտօնը կ'ըլլայ միջոցներ հայթայ-
թել, որպէսզի մաքրուին, նորոգուին, կահաւորուին ու 
բարեզարդուին Մայր Աթոռի հին ու նոր վեհարանները, 
դպրեվանքի շէնքն ու սարքաւորումը: Այս յանձնա-
խումբի ստացած պարտականութիւնները իրագործել-
ու աշխատանքը կը կատարուի հիմնականօրէն հայր 
եւ որդի՝ Կարապետ եւ Յակոբ Ալթունեաններուն կողմէ:            

1968-1993 տարիներուն ան մեծ ներդրում ունեցած 
է Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովին մէջ: Այդ 
ժամանակաշրջանի վերջին հինգ տարիներուն եղած 
է Յանձնաժողովի ատենապետը: Իսկ վերջնակա-
նապէս Թորոնթօ հաստատուելէ ետք 1998 թուակա-
նին, վարած է տեղւոյս Վարչութեան ատենապե-
տութիւնը  2002-2003 թուականներուն:

Գաղութային-համայնքային իր ծառայութեան ըն-
թացքին Յակոբ Ալթունեան, մաքուր եւ ուղղամիտ հայ 
անհատը, իբրեւ սկզբունք ունեցած է ծառայել առանց 
յարանուանական եւ գաղափարական խտրութեան, 
մանաւանդ երբ  հայ համայնքը կարիքի մէջ եղած է: 
Այս սկզբունքին ամենափայլուն փաստը լիբանանեան 
պատերազմի ընթացքին իր տարած աշխատանքն էր 
նոյնիսկ խիստ վտանգաւոր օրերուն : Շատ մօտէն կը 
հետաքրքրուէր ՀԲԸՄ-ի վարժարաններու ապահո-
վութեամբ ու անոնց հեզասահ ընթացքով այդ դժուար 
տարիներուն: Միջ-Համայնքային միացեալ աշխա-
տանքներու նախաձեռնողներէն էր, հասնելու բոլոր 
կարիքաւոր հայ ընտանիքներուն անխտիր:  

Գանատա հաստատուելէ ետք առիթ ներկայացաւ  

իրեն հետապնդելու հե-
տաքրքրութիւններ, որոնք 
վերոնշեալ զբաղումնե-
րուն պատճառով թաքուն 
մնացած էին իր մէջ:  Իր 
սրտին խօսող նիւթերու 
շուրջ պրպտումներ ընելով 
ան պատրաստեց յօդուած-
ներ, որոնք լոյս տեսան 
ՀԲԸՄ-ի Պէյրութի «Խօս-
նակ» պարբերաթերթին 
մէջ: Թորոնթոյի Մեսրոպ 
Մաշտոց Գրական Շրջա-
նակի ստեղծումը լաւագոյն առիթը եղաւ ի գործ դնելու 
այս հետաքրքրութիւնները եւ գործօն դեր ունենալու 
Շրջանակի կազմակերպած ամսական հաւաքներուն, 
իր պատրաստած յօդուածները բաժնելով անդամ-
ներուն հետ: 

2012-ին լոյս տեսաւ  այդ դասախօսութիւններուն 
մէկ մասը, որոնք հայերէն լեզուի զանազան շրջան-
ներուն կ'առնչուէին, Հայ Մշակոյթի Լուսաւոր Ուղի-
ներէն խորագրին տակ:

Շատ չանցած, հրատարակուեցաւ Նուպար Փաշա, 
Պօղոս Նուպար Փաշա գիրքը, նուիրուած հայ երկու 
տիտաններուն եւ անոնց ներդրումին՝ Եգիպտոսի 
քաղաքական կեանքին ու հայ ժողովուրդի կեանքին 
մէջ, աշխարհը ցնցող տարիներու ընթացքին:

2013-ին հրատարակուեցաւ Յակոբ Ալթունեանի 
Հօրս՝  Կարապետ Ալթունեանի Յուշերը գիրքը, յուշեր, 
որոնք ձայնագրուած էին լիբանանեան պատերազմի 
օրերուն:  

Յակոբ Ալթունեան իր մահկանացուն կնքեց 
Թորոնթօ, Մարտ 27, 2019 թուականին։ Բիւր յարգանք 
ձգած վաստակին։ 
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ՌԱՖԱՅԷԼ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ
(1885 – 1959)

Ռաֆայէլ Մարտիրոսի Շիշմանեան
 (6, Յունիս,1885)- (4, Ապրիլ, 1959)
Նկարիչ, արուեստաբան, ՀԽՍՀ արուես-
տի վաստակաւոր գործիչ։
Ծնած է խարբերդի Ակնի գաւառի լիճք 
գիւղի մէջ
1907 թուականին աւարտած է Կ. Պոլսոյ 
կեդրոնական վարժարանը, 1908 թուա-
կանին տեղափոխուած է Փարիզ։ 
1908 -1913 թուականներուն յաճախած է 
գեղարուեստի եւ զարդարուեստի վարժա-
րանները, միաժամանակ հետեւելով Ժիւլիան կաճառի դասընթացներուն։ 
1919 թուականէն մասնակցած է ֆրանսական «Անկախներու» սալոնի ամենամեայ ցուցահանդէսներուն։ Հայկական 
«Անի» նկարչական խմբակցութեան նախաձեռնողներէն եւ ցուցահանդէսներու գործունեայ մասնակիցը եղած է։ 
«Անի»-էն ետք եղած է «Հայ ազատ արուեստագէտներու միութեան» կազմակերպողներէն ու վարչութեան անդամ։ 
1947 թուականէն ՀՕԿ-ի անդամ, «Հայ ազգային ճակատ» (1945 թուականէն՝ «Հայ ազգային միութիւն) կազմա-
կերպութեան վարչութեան անդամ եւ գեղարուեստական յանձնախումբի նախագահը: 
1947 թուականին տեղափոխուած է Հայաստան։ Մահացած է Երեւանի մէջ 1959 թուականին։
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ԵՌԱԿի Մ. Փորթուգալեան Ուսանողական Միաւորի եւ ՍԴՀԿ Տխրունի Ուսանողական-
Երիտասարդական Միութեան Վարչութեան Ներկայացուցիչներու Հանդիպում

Հանդիպում ԵՌԱԿի Մ. Փորթուգալեան Ուսանողական Միաւորի եւ ՀՅԴ Զաւարեան 
Ուսանողական Միութեան Ներկայացուցիչներու Միջեւ

Երեքշաբթի 4 Յունիս 2019ի երեկոյեան Թէքէ-
եան Կեդրոնի մէջ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 
ԵՌԱԿի Մ. Փորթուգալեան Ուսանողական Միաւորի 
եւ ՍԴՀԿ Տխրունի Ուսանողական-Երիտասարդա-
կան Միութեան Վարչութեան  ներկայացուցիչներուն 
միջեւ:

Հանդիպման ընթացքին արծարծուեցան երկու 
կողմերու ուսանողներն ու երիտասարդները յուզող 
հարցեր:

Զրուցակիցները անդրադարձան հայկական 
դպրոցներու մէջ Հայոց Պատմութեան միացեալ 
դասագիրք մը ունենալու պիտանելիութեան ու 
կարելիութիւններուն առնչուող օրակարգ մը: 

Հանդիպման աւարտին կողմերը յարմար տե-
սան նման հանդիպումներ յաճախակի դարձնել:

Հանդիպումը առիթ մըն էր միասնաբար քննար-
կելու ժամանակակից երիտասարդը հետաքրքրող 
հարցեր:

Հինգշաբթի 6 Յունիս 2019ի երեկոյեան «Աբօ 
Աշճեան» Երիտասարդական Կեդրոնին մէջ, հան-
դիպում մը տեղի ունեցաւ ԵՌԱԿի Մ. Փորթուգալեան 
Ուսանողական Միաւորի եւ ՀՅԴ Զաւարեան Ուսա-
նողական Միութեան ներկայացուցիչներու միջեւ:

Ընկերային մտերմիկ մթնոլորտի մէջ տեղի 
ունեցած հանդիպումը իրար ծանօթացման նպա-
տակ կը հետապնդէր, որուն ընթացքին իւրա-
քանչիւր կողմ միւսին ծանօթացուց իր ներկայա-
ցուցած կառոյցին մանրամասնութիւնները: Եղան 
ապագայի գործունէութեանց մասին կարծիքներու 
փոխանակումներ եւ արծարծուեցան կարգ մը 
ծրագիրներ:

Հանդիպումը առիթ մըն էր միասնաբար քննար-
կելու ժամանակակից երիտասարդը հետաքրքրող 
հարցեր:
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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

Ռ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ 

     Դաշտագնացութիւն 
 

Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 9 Յունիս, 2019ին, Ժաննէթ Մէյրու-
պա գեղատեսիլ անտառին մէջ: Մասնակցութեամբ DJ 
Յովսէփի: 

Ծանօթ – Մասնակցիլ փափաքողներէն խնդրուի կապուիլ 
03-885543 թիւին: 

Փոխադրամիջոցը ապահուուած է Bus-երով Պայքար 
ակումբէն: 

 

 

ԴՊԻՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ 
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ 

 

Հանդիսապետութեամբ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին 
 
Կիրակի, 9 Յունիս 2019-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, 

Ս. Պատարագի ընթացքին, Դպիրներու եւ Կիսասարկաւագներու 
ձեռնադրութիւն պիտի կատարուի 

 
Ձեռնադրիչ՝  

Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան 
 

Դպրութեան կարգին  
պիտի արժանանան՝ 
Երուանդ Եղիայեան 
Ներսէս Իսահակեան 

Սարգիս Մարտիրոսեան 
Գաբրիէլ Պետրոսեան 
Աւետիս Պետրոսեան 
Գէորգ Այվազեան 

Գաբրիէլ Թահանեան 
Մինաս Ճանսզեան 

Խաչիկ Մարտիրոսեան  
Գարլօ Մարտիրոսեան  
Յովհաննէս Պայտունեան 

 

Կիսասարկաւագութեան կարգ  
պիտի ստանան՝ 
Տեմիս Այվազեան 
Հրակ Գալայճեան 
Շանթ Գատէհճեան 

Էմմանուէլ Սիրջանեան 
Նարեկ Ֆիլիկեան 

 
 

 
 
 
 
 

      Ս. Պատարագ    առաւօտեան ժամը 9:30 
Ձեռնադրութիւն        առաւօտեան ժամը 10:30 

         Քարոզ      առաւօտեան ժամը 11:00 

 
ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ 

ՌԴ Աշխատանքային Այցի Ծիրէն Ներս Նիկոլ 
Փաշինեան Հանդիպում Պիտի  Ունենայ Վլատիմիր 
Փութինի հետ

Համաշխարհային Դրամատունը Պիտի Շարունակէ 
Հայաստանի Բարեփոխումներուն  Աջակցիլ Նաեւ 
Խորհրդատուական Եւ Գիտելիքի Գործիքներու Միջոցով

Այցի ծիրէն ներս վարչապետ Փաշինեան հանդիպում պիտի ունենայ Ռու-
սաստանի Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ:Կը նախա-
տեսուին վարչապետի այլ հանդիպումներ երկրներու առաջնորդներու, կառա-
վարութիւններու ներկայացուցիչներու եւ միջազգային կազմակերպութիւններու 
ղեկավարներու հետ:

Նիկոլ Փաշինեան հանդիպում  պիտի ունենայ Ս. Փեթերպուրկի հայ հա-
մայնքի ներկայացուցիչներու հետ, հանդէս պիտի գայ մամուլի ասուլիսով:   

ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան Յունիս 5-ին ընդունած է 
Համաշխարհային դրամատան Հարաւային Կովկասի գծով տարածաշրջանային 
տնօրէնի կարգավիճակի մէջ իր առաքելութիւնը աւարտող Մերսի Թեմպոնն 
ու նոր տնօրէն Սեբաստիան Մոլինէուսը: Հանդիպման մասնակցած է նաեւ ՀԲ 
Երեւանի գրասենեակի տնօրէն Սիլվի Պոսութղոն:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»՝ վկայակոչելով ՀՀ փոխվարչապետ 
Տիգրան Աւինեանի գրասենեակը, ՀՀ փոխվարչապետը բարձր գնահատած է 
Մերսի Թեմպոնի ջանքերը Հայաստանի եւ ՀԴ-ի միջեւ համագործակցութեան 
զարգացման գործին մէջ՝ յաջողութիւն մաղթելով անոր իր յետագայ 
առաքելութեան մէջ: Փոխվարչապետը շեշտած է, որ Համաշխարհային 
դրամատունը Հայաստանի ամենակարեւոր զարգացման գործընկերներէն 
մէկն է, որուն հետ համագործակցութիւնը կը ծաւալի այնպիսի առանցքային 
ոլորտային ուղղութիւններով, ինչպիսիք են տնտեսական ու սոցիալական 
ենթակառուցուածքները, կրթութեան, առողջապահութեան, սոցիալական եւ 
հարկային վարչարարութեան ոլորտներուն մէջ իրականացուող իրաւական ու 
հաստատութիւններէ ներս բարեփոխումները:

Իր խօսքին մէջ Մերսի Թեմպոն գոհունակութիւն յայտնած է Հայաստանի 
մէջ ՀԴ-ի իրականացուցած ծրագրերու յաջող արդիւնքներու առնչութեամբ: 
Ընդգծելով, որ ՀԴ-ն համաշխարհային նշանակութեան կառոյց է՝ ան նշած է, 
որ իր յետագայ գործունէութեան մէջ Հայաստանի հետ համագործակցութենէն 
քաղած փորձը շատ օգտակար կրնայ ըլլալ:

Հանդիպման ընթացքին քննարկուած են Հայաստան-ՀԴ համագործակ-
ցութեան շարք մը օրակարգային հարցեր: 2019-2023թթ. Հայաստանի 
համագործակցութեան իրականացման ծիրէն ներս կողմերը շեշտած են, որ 
անիկա համատեղ աշխատելու լաւ հիմք է, որուն արդիւնքները շատ շուտով 
արդէն տեսանելի պիտի ըլլան:

Ընդգծուած է նաեւ, որ, վարկաւորումէն զատ, Համաշխարհային դրա-
մատունը Հայաստանի բարեփոխումներու օրակարգին կը շարունակէ 
աջակցիլ խորհրդատուական եւ գիտելիքի գործիքներու միջոցով: Զրու-
ցակիցները քննարկած են նաեւ շարք մը գործող վարկային ծրագրերու իրա-
կանացման հետ առնչուող հարցեր:    


