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Հարիրի. Աշխատանքը Կեդրոնացած է 
Պիւտճէի Նախագիծին Մէջ Պակասուրդի 
Պահպանման Վրայ

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

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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ԱՄՆ-ն Պատրաստ է Աջակցելու 
Տարածաշրջանին Մէջ 
Խաղաղութեան Յառաջխաղացման. 
Ճոն Պոլթըն

52 Երկիրներու Շարքին Հայաստանը 
Արժանացած է ԱՃԹՆ-ի 
Նախագահութեան Յատուկ Մրցանակին

Վարչապետ Սաատ Հարիրի, առաջին անգամ, 
Չորեքշաբթի օր, մասնակցած է ելեւմտական եւ 
պիւտճէի խորհրդարանական յանձնաժողովի նիս-
տին, որ կը վերաբերէր 2019-ի պետական պիւտճէի 
նախագիծին:

«Խորհրդարանին մէջ ընթացք առած է դրական 
բանավէճ մը։ Մենք բոլորս պիւտճէի նախագիծին 
մէջ կ՝ուզենք պահպանել պակասուրդը` «Համա-
խառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) շուրջ 7.6 տոկոսի 
սահմաններուն»,- նիստէն ետք լրագրողներուն 
ըսաւ Հարիրին:

Ան նշեց, որ յանձնաժողովին այդ քայլը արդիւնք 
է տնտեսական այն բարդ իրավիճակին, ուր յայտնը-
ւած ենք մենք եւ ատիկա կը մղէ մեզ բարեփո-
խումները իրականացնելու։

Յիշեցնենք, որ յանձնաժողովը Յունիս 3-էն ի 
վեր պարբերաբար կը հանդիպի քննարկելու հա-
մար պիւտճէի նախագիծը, եւ արդէն իսկ հաստա-
տած է շարք մը դրոյթներ, որոնք նախատեսուած 
են եկամուտներ ստեղծելուն եւ պակասուրդը նուա-
զեցնելուն։ 

«Հիմք ընդունելով այն, ինչ ես տեսած եմ, յանձ-
նաժողովն ու անոր ղեկավարը կ՝ուզեն պահպանել 
պակասուրդը (մօտ 7.6), եւ այնտեղ կատարուող 
աշխատանքները կեդրոնացած են անոր վրայ»,- 
ըսաւ Հարիրի:

«Իմ Դպրոցս Խանութ Չէ». Դպրոցի 
Տնօրէնուհին Փորձած Է Ինքզինք Հրկիզել 

Լիբանանի մէջ, Ալ-Իթթիհատ Ալ-Թարպաուի 
(«Կրթութեան միութիւն») դպրոցի տնօրէնուհի 
Հանան Քըրպաճ, որպէս բողոք, փորձած է ինքզինք 

հրկիզել կրթութեան նախարարութեան շէնքին 
առջեւ: Այս մասին կը հաղորդէ Lebanon debate 
կայքը։

Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, որ տնօրէնուհիին բողոքի 
պատճառը կրթութեան նախարար Աքրամ Շըհայպի  
վարմունքն է, որ  մերժած է իր դպրոցի աշակերտ-
ներուն պետական քննութիւնները յանձնելու քար-
տերը յանձնել:

 Աղբիւրին  համաձայն, Քըրպաճ վարելանիւթ 
(պենզին) թափած է հագուստներուն ու դէմքին 
վրայ եւ փորձած է ինքզինք հրկիզել, սակայն ցոյցի 
մասնակցող ծնողներն ու աշակերտները կանխած 
են անոր արարքը։

Քաղաքացիական պաշտպանութեան միաւոր-
ներ Քըրպաճը տեղափոխած են հիւանդանոց, 
որովհետեւ դէմքին թափած պենզինը արեւի են-
թարկուելու պատճառով վնասուածքներ պատճա-
ռած էր:

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագա-
հի ազգային անվտանգութեան հարցերով խոր-
հըրդական Ճոն Պոլթըն անդրադարձած է Հայաս-
տանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց 
նախարարներ Զոհրապ Մնացականեանի եւ Էլմար 
Մամետեարովի հետ Ուաշինկթընի մէջ նախա-
տեսուող հանդիպումներուն:

«Անհամբերութեամբ կը սպասեմ շաբաթուան 
վերջը Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին 
գործոց նախարարներու հետ հանդիպումներուն, 
որպէսզի խրախուսեմ անոնց միջեւ երկխօսութեան 
շարունակումը: Միացեալ Նահանգները պատրաստ 
է աջակցելու տարածաշրջանին մէջ խաղաղութեան 
հարցի յառաջխաղացման»,- «Թուիթըր»-ի իր էջին 
մէջ գրած է Պոլթըն:

Նախապէս ՀՀ արտաքին գործոց նախարա-
րութիւնը յայտնած էր, որ Յունիս 20-ին Ուաշինկ-
թընի մէջ կը նախատեսուի Հայաստանի եւ Ատրպէյ-
ճանի արտաքին գործոց նախարարներու միջեւ 
հերթական հանդիպումը՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահութեան հովանիին տակ։  ՀՀ ԱԳՆ 
տարածած մէկ այլ հաղորդագրութեան համաձայն` 
ՀՀ արտաքին գործոց նախարարը Ուաշինկթընի 
մէջ հանդիպումներ պիտի ունենայ նաեւ ԱՄՆ 
խումբ  մը բարձրաստիճան պաշտօնեաներու հետ:

Աշխատանքային այցով Փարիզ գտնուող ՀՀ 
տարածքային կառավարման եւ ենթակառուց-
ւածքներու նախարարի տեղակալ Լիլիա Շուշան-
եան, Յունիս 18-ին, մասնակցած է Արդիւնահանող 
ճիւղերու թափանցիկութեան նախաձեռնութեան 
(ԱՃԹՆ) 2019-ի Համաշխարհային համաժողովին։ 
Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ տարածքային կառա-
վարման եւ ենթակառուցուածքներու նախարա-
րութեան հասարակայնութեան հետ կապերու 
բաժինէն։
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Էդուարդ Տէր-Ղազարեան 

(20 Յունիս 1923, Երեւան)-( 16 Ապրիլ, 2012 
Երեւան)

Մանրադիտակային քանդակներու եւ փորագ-
րութիւններու վարպետ, երաժիշտ, ՀՀ արուեստի 
վաստակաւոր գործիչ (2004)։ Անզէն աչքով 
անտեսանելի իր առաջին աշխատանքները ցու-
ցադրած է Երեւանի մէջ աւելի քան կէս դար առաջ՝ 
1947 թուականին։ Ըլլալով ջութակի հանրայայտ 
վարպետ-նորարար, տաղանդաւոր երաժիշտ, 
քանդակագործ եւ անգերազանցելի ծաղրանը-
կարիչ՝ ան ամբողջ աշխարհը զարմացուցած է իր 
եզակի գործերով։ Վարպետի կեանքի իւրաքան-
չիւր հատուած կրնայ դառնալ նկարիչի, երա-
ժիշտի, բժիշկ-ակնաբոյժի, սրտաբանի կամ 
գիտնականի ինքնուրոյն կենսագրութիւն։

Բազմամեայ գործունէութեան եւ վաստակի 
համար 87-ամեայ Էդուարդ Տէր-Ղազարեանին 
շնորհուած է մշակոյթի նախարարութեան ոսկէ 
մետալ։ Անսովոր ձիրքի տէր արուեստագէտը 
նաեւ սրամիտ ու կենսուրախ մարդ եղած է։ 
Արուեստագէտի ընկերոջ՝ Արմէն Պուտաղեանի 
բնորոշմամբ քանդակագործը «մեր ժողովուրդի 
պարծանքն է, ան չունի մրցակից եւ կը թափանցէ 
անտեսանելի գաղտնիքներէն այն կողմ»։ լուվրի 
թանգարանի պատուէրով բրինձի հատիկի վրայ 
քանդակած ու աւարտած էր Այուազովսկիի «Ին-
ներորդ Ալիքը», երբ անսպասելիօրէն «քանդակը» 
կը կլլէ պատշգամի մէջ յայտնուած աղաւնին։ 
Աղաւնին կը կլլէ մէկ միլիոն տոլարն ու երեք ամսո 
ւայ տքնաջան աշխատանքի արդիւնքը։

Էդուարդ Տէր-Ղազարեանի մօտ մանրաքան-
դակներու միտքը առաջին անգամ ծագած է, երբ 
անոր ընկերը խնդրած է, որ իր փոքրիկ աղջկան 
համար ջութակ մը պատրաստէ, քանի որ երեխան 
4 տարեկան էր եւ   բոլոր ջութակները իրեն հա-
մար շատ մեծ էին։ Տէր Ղազարեանը ջութակը կը 

պատրաստէ եւ կը յանձնէ ընկերոջը։ Սակայն 
յետոյ ան կը մտածէ, որ կարելի է ջութակը  չա-
փերով աւելի փոքրացնել եւ այնքան կը փոքրացնէ, 
որ կը հասցնէ միլիմեթրերու։ Դժուար է հաւատալ 
բայց ան կրցած է նաեւ զայն նուագել։ Էդուարդ 
Ղազարեան նաեւ զինագործ եւ պատերազմի 
մասնակից ըլլալով՝ պատրաստած է զէնքի տեսք 
ունեցող երաժշտական գործիք մը, որ իր մէջ կը 
ներառէ մօտ 30 երաժշտական գործիքն։ Ան 
ըսած է, գործիքը զէնքի ձեւով ստեղծած եմ՝ 
փաստելու համար, որ զէնքով ոչ միայն կարելի է 
կրակել այլեւ նուագել։ Իսկ ամենազարմանալին 
այն է, որ ան կրցած է ստեղծել ասեղի անցքին 
մէջ շարժող քանդակ մը։

Այժմ Երեւանի մէջ Աբովեան 8 հասցէին կը 
գործէ Micrօ Art թանգարանը, ուր կը ցուցադրուին 
Էդուարդ Տէր Ղազարեանի եւ իր գործը շարու-
նակող թոռնիկի հեղինակած մանրաքանդակները։ 
Ցուցասրահին մէջ կան նաեւ յայտնի թերթերէն 
առնուած էջեր, ուր անդարձարձ կայ Էդուարդ 
Տէր Ղազարեանի արուեստի մասին, այդ թերթե-
րու շարքին է նաեւ Զարթօնք»-ը։ 

Չորեքշաբթի, 19 Յունիս 2019-ին, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքէն ներս 
տեղի ունեցաւ Դպրեվանքի ուսուցչաց հանդիպումը 
կրթական տարեփակին առիթով: Բնականաբար, 
հանդիպման նպատակն էր ընդհանուր արժեւո-
րումի ենթարկել Դպրեվանքի 2018-2019 կրթական 
տարեշրջանի ուսումնական աշխատանքը, աշա-
կերտներու՝ դասարան առ դասարան եւ աշակերտ 
առ աշակերտ կատարած աշխատանքը եւ ապա 
ճշդել յառաջիկայ կրթական շրջանին ծրագիրին ու 
կատարուելիք աշխատանքին ընդհանուր ուրուա-
գիծը:

Վեհափառ Հայրապետը ողջունելով Դպրեվան-
քի ուսուցչական կազմը իր բարձր գնահատանքը 
փոխանցեց անոնց հայ ուսուցիչի յատուկ նուիրու-
մով ու բծախնդրութեամբ կատարած իրենց կրթա-
դաստիարակչական աշխատանքին համար: Ապա 
խօսելով Դպրեվանքին մասին Նորին Սրբութիւնը 
յիշեցուց, թէ Դպրեվանքը սովորական դպրոց մը չէ 
իր կրթական ծրագիրով, իր միջավայրով եւ իր 

նպատակով: Ան վաղուան հոգեւորականի, ու-
սուցիչի, մտաւորականի հոգեմտաւոր կազմաւոր-
ման լծուած առաքելութիւն է: Այս մօտեցումով պէտք 
է ուսուցիչը կատարէ իր դերը Դպրեվանքէն ներս:

Վեհափառ Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ 
Դպրեվանքի ներքին կրթական կեանքին եւ ար-
տադասարանային աշխատանքներուն առնչուած 
կարգ մը երեւոյթներու՝ կատարելով անհրաժեշտ 
թելադրութիւնները: Ան յատկապէս շեշտեց աշա-
կերտին լեզուամտածողութիւնը, քննական ու վեր-

լուծական մօտեցումը խորացնելու ու զարգացնելու 
կարեւորութիւնը: Միաժամանակ յիշեցուց Դպրե-
վանքի կրթական ծրագիրը վերատեսութեան են-
թարկելու հրամայականը նոր ժամանակներու ու 
մարտահրաւէրներու լոյսին տակ:

Յայտնենք, որ Նորին Սրբութիւնը իր աբեղա-
յութեան տարիներէն սկսեալ մինչեւ այսօր, Դպրե-
վանքէն ներս եղած է ուսուցիչ: Ան այսօր եւս կը 
դասաւանդէ աստուածաբանութիւն Դպրեվանքի 
աւարտական դասարանին:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն 

Սուրճի Համալսարա՞ն . . .
Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Իտալիոյ հիւսիս 

արեւելքը գտնուող՝ ծովեզերեայ Թրիէսթէ քաղա-
քէն, ուր կը գտնուի սուրճի համալսարանը։ Այդ 
համալսարանը կը կոչուի Իլայ (Illy), որ հիմուած է 
այդ անունը կրող սուրճի արտադրութեան հռչա-
կաւոր ընկերութեան կողմէ։  

Կրնա՞ք երեւակայել որ կան մարդիկ, որոնք հա-
մալսարան կը յաճախեն որպէսզի սուրճ պատրաս-
տել սորվին (տես նկարը) . . . Չէի գիտէր որ սուրճ 
եփելն ալ գիտութիւն է! Ինչ որ է, անցնինք մեր բուն 
նիւթին։

Մենք բոլորս ալ լաւ գիտենք որ Իտալիոյ մէջ՝ 
սուրճը կը կոչուի espresso, որ լատիներէնէ թարգ-
մանուելով կը նշանակէ «ճնշումի տակ», այսինքն՝ 
ճնշումի տակ պատրաստուած։ Ըստ Իտալացի-
ներուն ուրեմն, սուրճը իրենց «կրօնքն» է։ Մէկ 
խօսքով, Իտալացիները շատ լուրջի կ՛առնեն իրենց 
սուրճը, որը պէտք է ըլլայ թէ’ լաւ որակի, եւ թէ’ լաւ 
պատրաստուած։

Հետաքրքրական է գիտնալ որ վերոյիշեալ հա-
մալսարանի Փրոֆէսըրներէն Պարիսթա Սթեֆանօ 
Չիաննինի դիտել տուած է, որ 140 օրէնք կայ՝ 

գաւաթ մը լաւագոյն սուրճը պատրաստելու համար։ 
Իսկ այդ համալսարանը հովանաւորող վերոյիշեալ 
ընկերութիւնը՝ իր սուրճը կը ներածէ աւելի քան 
երկու երկվեցեակ (24) տարբեր երկիրներէ։

Գալով Իտալիոյ հարաւ արեւմուտքը գտնուող 
Նափոլի քաղաքին՝ որ Թրիէսթէէն մօտաւորապէս 
900 քիլօմեթր (600 մղոն)  հեռու է եւ նշանաւոր է իր 
անունը կրող pizza-ով։ Հոն կը գտնուի սրճարան 
մը՝ Caffe Gambrinus անունով, որ աւելի հին է քան 
Իտալիան՝ որպէս հաստատուած երկիր։ Արդարեւ՝ 
այդ սրճարանը հիմնուած է երբ Նափոլին թա-
գաւորութիւն էր։

Մարչելօ Ուզի՝ որ Նափոլիի զբօսաշրջիկութեան 
նշանաւոր առաջնորդներէն է, կը հաստատէ թէ 
սուրճը իսկապէս «կրօնք» է Իտալիոյ մէջ, իսկ՝ վերո-
յիշեալ սրճարանը, այդ կրօնքին «տաճար»ն է...

Մարչելօ Ուզի հպարտութեամբ կ՛աւելցնէ թէ 
«Ինչպէ՞ս կրնաք մրցիլ մեր անուանի սուրճին հետ, 
սա անկարելիութիւն մըն է եւ վերջ։» 

Ինչպէ՞ս Կուտես՝ Տապկուած Հաւը . . . 
Այս դէպքը պատահած է Լուիզիանա նահանգի 

մէջ, ուր Սամիր Ճաֆրի անունով մէկը հետեւեալ 
անմեղ հարցումը զետեղած է իր դիմատետրի 
(Facebook) էջին վրայ։ Տապկուած հաւի կտորները 
(nuggets) կերած ժամանակդ՝ նախ կը կեղուե՞ս 
զանոնք։

Եւ ահա ամէն կողմէ աղմուկ բարձրացած է թէ 
ինչպէ՞ս կը յանդգնի ան՝ նման հարցով մը 
հրապարակ իջնել։ Կարծես գրէական յանցանք մը 
գործած է Սամիր, որ դիմատետրի իր հետեւորդները 
սկսած են այպանել զինք եւ յանդիմանական 
պատասխաններով դաատապարտած են զինք։

Հիմա կ՛ուզեմ պարզաբանել, թէ ի՞նչ կը նշանակէ 
կեղուել՝ տապկուած հաւի կտորները, եթէ թոյլ տաք 
ինծի։ Արդարեւ հաւ սպասարկող Kentucky Fried 
Chicken ամերիկեան հռչակաւոր ընկերութիւնը, 

հաւի կտորները չտապկած՝ նախ զանոնք կը 
համեմէ եւ ալիւրի մէջ կը թաթխէ։ 

Ուրեմն կան մարդիկ որոնք այդ տապկուած 
հաւի կտորները նախ կը կեղուեն (տես նկարը) եւ 
ապա կ՛ուտեն զանոնք, որպէսզի իւղոտ եւ ալիւրոտ 
մասերը՝ որոնք վնասակար են մեզի, զանց առնեն։ 
To each, his own՝ պիտի ըսէր ամերիկեան ասաց-
ւածքը։ Այսինքն՝ ամէն մարդ ազատ է նախընտրելու, 
իր ուտելու ձեւը՝ չէ՞ք խորհիր . . .

Բայց զարմանալին այն է որ մարդիկ իրապէս 
վիրաւորուած են Սամիրի հարցադրումէն եւ հե-
տեւեալ ձեւով պատասխանած են անոր՝ դիմա-
տետրի միջոցաւ։ «Սամիրը իսկական վտանգ մըն է 
մարդկային մեր ընկերութեան համար։»

Առ քեզի ազատութեան ռահվիրայ երկիր մը, ուր 
մարդիկ չեն կրնար իրենց ուզած ձեւով հաւ ուտել! 
Աւելին՝ ընտանիքներու մէջ կռիւ ծագած է այս 
հարցին շուրջ եւ այդ ընտանիքներու անդամները 
լարուած են իրար դէմ, թեր ու դէմ կարծիքներով՝ 
հաւ ուտելու եղանակին շուրջ, կրնա՞ք հաւատալ։ 
Սա անհաւատալի կը թուի, բայց իրաւ է։

Եզրականացնելու համար ըսեմ որ չէի խորհիր 
որ սուրճ եփելու եւ կամ հաւ ուտելու եղանակները 
կրնային նիւթ դառնալ իմ յօդուածներուս, սակայն 
այս դարուս մէջ՝ ամէն ինչ կալելի է չէ՞ . . .

ԱՐԵԳԻ ՏԱՂԼԵԱՆ (11 տարեկան)
ՀԱՅԿԱՇԽԱՐՀ կայքի հիմնադիր

Micro Art  Թանգարան

Եթէ մանր իրեր կը սիրէք,  անոնց հետ կարելի է  
ծանօթանալ Micro Art թանգարանի մէջ (Երեւան,  
Աբովեան 8 հասցէին)։

Այնտեղ դուք կը տեսնէք օրինակ՝ բրինձի 
կիսուած հատիկի վրայ նկարուած պատկեր, ասեղի 
անցքի մէջ տեղադրուած քանդակ եւ այլն։

Այս գաղափարի հեղինակը Էդուարդ Տէր-

Ղազարեանն է, ան յետագային իր թոռնիկի հետ 
շարունակած է այս աշխատանքը։

Միտքը Էդուարդ Տէր-Ղազարեանի մօտ առաջին 
անգամ ծագած է, երբ անոր ընկերը խնդրած է 
փոքրիկ աղջկան համար ջութակ մը պատրաստել, 
քանի որ երեխան 4 տարեկան էր եւ   բոլոր 
ջութակները իրեն համար շատ մեծ էին։ Ան 
ջութակը կը պատրաստէ եւ կը յանձնէ ընկերոջը։ 

Սակայն յետոյ Տէր Ղազարեան կը մտածէ, որ 
կարելի է ջութակը  չափերով աւելի փոքրացնել եւ 
այնքան կը փոքրացնէ, որ կը հասցնէ շատ փոքր 
չափերու։ Դժուար է հաւատալ բայց ան կրցած է 
զայն նուագել։

Էդուարդ Ղազարեան նաեւ զինագործ եւ 
պատերազմի մասնակից ըլլալով պատրաստած է 
զէնքի տեսք ունեցող երաժշտական գործիք մը, որ 
իր մէջ կը ներառէ մօտ 30 երաժշտական գործիքներ։ 
Ան ըսած է, գործիքը զէնքի ձեւով ստեղծած է՝ 
փաստելու, որ զէնքով ոչ միայն կարելի է կրակել 
այլեւ նուագել։ Իսկ ամենազարմանալին այն, որ ան 
կրցած է ստեղծել ասեղի անցքին մէջ շարժող 
քանդակ մը։

Այցելեցէք այս զարմանահրաշ թանգարանը։



¾ç 04ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 20.6.2019

Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 32 - 
«Կ’ուզենք Երուսաղէմի Հայկական Յախճապակիի Արուեստը  Զարգացնել Նաեւ 
Հայաստանի Մէջ»
Հարցազրոյց Սաղիմահայ Յախճապակիի Արուեստագէտ Նշան Պալեանի Հետ

Միջնադարուն հայկական խեցեգործութեան 
խոշոր կեդրոններ էին Հայաստանի մայրաքա-
ղաքներ Դուինը եւ Անին, ուր հայ խեցեգործ 
վարպետները կը պատրաստէին ջներակուած 
յախճապակի: 15-րդ դարուն պատմական Հայաս-
տանի  Քիւթահիա (Կուտինա) քաղաքը հռչակ 
վայելեց հայ խեցեգործներու պատրատած յախ-
ճապակէ կերտուածքներով ու աշխատանքներով։ 
Անի քաղաքէն Քիւթահիա գաղթած հայերը 
գլխաւորաբար կը զբաղէին խեցեղենի արտադ-
րութեամբ ու կը պահպանէին հինէն եկած ար-
հեստագործական աւանդոյթները։ Հայերու ձեռ-
քով պատրաստուած յախճապակիի արտադրանքը 
կը զարդարէր հայկական, յունական եկեղեցի-
ները, ինչպէս նաեւ թրքական մզկիթները։ Երեք 
ու կէս դար Կուտինայի հայկական յաճխապակիի 
300 արուեստանոցներն ու գործարանները տնա-
յին գեղեցիկ իրեր պատրաստած ու արտահանած 
են Փոքր Ասիա, Եգիպտոս, Արեւմտեան Եւրոպա 
եւ այլուր։ Բոլոր վայրերու մէջ շատ բարձր գնա-
հատած են հայկական խեցեղէնը, թէ առանձ-
նայատուկ ոճի, թէ ընտրուած գոյներու՝ ճերմակ, 
կապոյտ, գեղեցիկ համադրութեամբ։ Կուտինայի 
հայկական յախճապակիի մասին բազմաթիւ 
յիշատակումներ կան թէ՛ հայկական, թէ՛ օտար 
ազգերու գրականութեան մէջ։ 

Քիւթահիոյ մէջ արդէն 1900-ական թուական-
ներուն հայկական խեցեղենի արուեստով կը 
զբաղէր երեք մեծ ընտանիք՝ Պալեաններու, 
Գարագաշեաններու եւ Յովհաննէսեաններու։ 
Ցեղասպանութենէն ետք Երուսաղէմի մէջ հաս-
տատուած Պալեաններու ընտանիքը մինչ այսօր 
կը զբաղի խեղեգործութեամբ՝ պահպանելով թէ՛ 
աւանդական տարբերակը, թէ՛ օգտագործելով 
նորագոյն գիտարուեստները։ 

Ի դէպ՝ 2016 թուականին Կոմիտասի անուան 
թանգարան-հիմնարկի մէջ տեղի ունեցած է 
«Կուտինայի հայկական յախճապակիի արուես-
տը» խորագիրով ցուցահանդէսը, որուն նպատակն 
էր նպաստել Կուտինայի հայկական յախճապա-
կիի դարաւոր աւանդոյթներու հետազօտման եւ 
զայն ներկայացնել նոր սերունդներուն։ Թան-
գարանի մէջ ցուցադրուած են Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածինի, Սարդարապատի հերոսամարտի 
յուշահամալիրի, Հայոց ազգագրութեան եւ ազա-
տագրական պայքարի պատմութեան ազգային 
թանգարաններէն, յախճապակիի եզակի նմուշ-
ներ ստեղծած ու պահպանած ընտանիքներու 
մասնաւոր հաւաքածուներէն բերուած ցուցան-
մուշներ: 

«Զարթօնք»-ը առիթ ունեցած է զրուցելու 
յայտնի Պալեան ընտանիքի ներկայացուցիչներէն, 

յախճապակիի մնայուն նմուշներ ստեղծած Մարի 
Պալեանի տղուն՝ Նշան Պալեանի հետ, որ այցի 
եկած էր Հայաստան։ Նշան Պալեանի հետ զրու-
ցած ենք հայկական յախճապակիի արուեստի, 
անոր ստեղծման պատմութեան, հայկական  
յախճապակիի իւրայատկութեան եւ Պալեան 
գերդաստանի մասին։ 

- Պարոն Պալեան շնորհակալ եմ հարցազրոյցի 
հրաւէրը չմերժելու համար։ Կը խնդրեմ պատմէք 
Ձեր մասին, Պալեան ընտանիքի եւ հայկական յախ-
ճապակիի արուեստի մասին, որով կը զբաղիք 
արդէն երկար տարիներէ ի վեր։ 

- Մենք Երուսաղէմի մէջ Պալեան ընտանիքի 
երրորդ սերունդն ենք, որ կը զբաղի յախճապակիի 
արուեստով։ Մեծ հայրս՝ Նշան Պալեանը, որուն 
անունը կը կրեմ, Թուրքիայէն եկած է Երուսաղէմ, 
անթիլիացիները զիրենց բերած են, որպէսզի 
նորոգեն իսլամական տաճարի յախճապակին։ 
Ասիկա 1919 թուականին էր, երեք հայ ընտանիք 
բերին, որպէսզի իսլամական տաճարի խեցեղէնը 
նորոգեն եւ այդ պիզնէսը բերեն Երուսաղէմ։ Այդ 
երեք ընտանիքներն էին՝ Պալեանները, Յովհան-
նէսեանները եւ Գարագաշեանները։ Յովհաննէս-
եան ընտանիքը աշխատեցաւ  1919-1948 թուական-
ներուն, Պալեան եւ Գարագաշեան ընտանիքները 
1919-1964 թուականներուն, իրար հետ մէկ ընտա-
նիք էին, նոյն տեղը կ’աշխատէին՝ որպէս գործըն-
կերներ։ 1963-ին եւ 1964-ին, երբ Մկրտիչ 
Գարագաշեանը եւ Նշան Պալեանը մահացան, 
ընտանիքները բաժնուեցան եւ Գարագաշեան 
ընտանիքը գնաց ուրիշ տեղ, մենք մնացինք նոյն 
տեղը։ 

- Անկէ ետք ինչպէ՞ս զարգացուցիք ընտանեկան 
պիզնէսը, ինչպէ՞ս հայկական յախճապակին 
այդքան յայտնի դարձաւ ոչ միայն Երուսաղէմի, 
այլեւ ողջ աշխարհի մէջ։ 

- Մեր գործը աւանդական գործ է, կաւով կը 
պատրաստուի, մինչեւ հիմա ունինք ատիկա, բայց 
ունինք նաեւ նորագոյն գիտարուեստներու միջո-
ցով, յախճապակիով նկարներ տպելու միջոց։ Այս 
գործին մէջ պէտք է հաւասարակշռութիւնը պահել, 
որովհետեւ հաւանաբար պնակի արժէքը 200 
տոլար է, բայց մարդը պատրաստ է անոր համար 
վճարել 30 տոլար։ Մենք պարզ, աւանդական ձեւե-
րը ունինք, անոր հետ մէկտեղ նորագոյն գիտար-
ւեստներով պատրաստուած, որոնք աւելի աժան են 
ու մեծ քանակութեամբ կրնանք արտադրել։ Տարի-

ներու ընթացքին գիրքեր գրուած են մեր ընտանիքի 
մասին, ցուցահանդէսներ եղած են, բայց ամենա-
կարեւոր դերակատարութիւն ունեցողը մայրս է՝ 
Մարի Պալեանը, որ ֆրանսահայ է, կրթութիւն 
ստացած է Լիոնէն, եկած է Երուսաղէմ եւ իր 
տաղանդը այնտեղ ի գործ դրած։ Աշխարհահռչակ 
մարդ էր, անուն ունէր։ 1952-ին անհատական ցու-
ցահանդէս ունեցանք «Մարի Պալեան եւ Երուսա-
ղէմի հայկական յախճապակի» անունով՝ աշխարհի 
ամենամեծ թանգարաններէն մէկուն՝ Smithsonian 
American Art Museum-ի մէջ։ Անիկա մեզի մեծ 
համբաւ բերաւ, որմէ ետք Սպանիայի եւ Երուսաղէմի 
մէջ անհատական ցուցահանդէսներ կազմակեր-
պեցինք։ Անկէ ետք հեղինակաւոր պարբերական-
ները գրեցին մեր մասին։ 80-ականներէն ի վեր, 
ամբողջ աշխարհը սկսաւ ճանչնալ հայկական 
Պալեան ընտանիքի յախճապակին։ 

- Յառաջիկային ի՞նչ ծրագիրներ ունիք։ Այդ 
ընտանեկան պիզնէսը ինչպէ՞ս պիտի փոխանցէք 
եկող սերունդներուն։ 

- Ես երեք զաւակ ունիմ՝ երկու տղայ, մէկ աղջիկ, 
որոնք իրենց կամքով ցանկութիւն յայտնեցին 
միանալ այս գործին։ Ես շատ բախտաւոր եմ, 
որովհետեւ պէտք չունեցայ իրենց ձեռքէն քաշել եւ 
ստիպել, որ հետս աշխատին։ Մեծ տղաս արդէն 
հետս կ’աշխատի, միւս տղաս Հայաստան կ’ուսա-
նի՝ Ֆրանսական համալսարան կը յաճախէ, իսկ 
աղջիկս կ’աշխատի Մատրիտիի մէջ։ Աղջիկները 
սովորաբար ցանկութիւն չեն ունենար այս գործին 
մէջ մտնելու, աւելի շատ տղաները կը պահեն 
ընտանեկան պիզնէսը, մեր պարագային աղջիկս 
շատ խանդավառուած է այս գործին մէջ մտնելու։ 
Երազանքս է, որ Հայաստանի մէջ այս գործը 
մեծցնենք։ Աշտարակի մէջ տուն ունիմ, վարի յարկը 
մեծ արուեստանոց կը կառուցեմ։ Աշտարակի մէջ 
կը փնտռեմ խելացի, տաղանդաւոր երեխաներ, որ-
պէսզի սկսինք գծագրութենէն, եւ իրենք ալ 
խանդավառուին այս գործով։ Հիմա մեր ապրանք-
ները բացառիկ իրաւունքով կը գտնուին Երեւանի 
«Կրանտ» հիւրանոցին մէջ, այնտեղ ցուցադրուած 

են եւ կը վաճառուին։ Նաեւ նշեմ, 
որ Ամենայն հայոց Կաթողիկոսի 
հետ հանդիպում ունեցած եմ, 
ան ընդունեց եւ օրհնեց, որպէս-
զի Սեպտեմբեր 24-ին մեծ ցու-
ցահանդէս մը կազմակերպենք 
Էջմիածինի մէջ։ 
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեան Մանկապարտէզը Աւարտական Վկայական Շնորհեց 51 Ծաղիկներու

Ուրբաթ, 14 Յունիս 2019-ին, Հայ կաթողիկէ 
Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի 51 ծաղիկ-
ներ տօնական հանդէսով մը նշեցին մանկապար-
տէզի շրջանի աւարտը, որ միեւնոյն ժամանակ կը 
նշէր անոնց մուտքը՝ նախակրթարան:

Հանդէսը արտացոլացումը եղաւ կրթական այն 
ծրագրին, զոր ծաղիկները իւրացուցած էին անցած 
տարիներուն: Այնտեղ կարելի էր յստակօրէն տես-
նել այն կարեւորութիւնը, որ մանկապարտէզին մէջ 
կը շնորհուի մանուկներու բազմակողմանի զար-
գացման՝ լեզուներու իմացութեան, ֆիզիքական 
դաստիարակութեան եւ հայեցի կրթութեան:

Ծաղիկներու թովիչ ձայնով Լիբանանի, Հայաս-
տանի եւ Մեսրոպեանի  քայլերգներու կատարումէն 
ետք, բացման խօսքեր արտասանեցին փոքրիկ 
շրջանաւարտները: Բեմին վրայ` մանկապարտէզի 
պատասխանատու տիկին Գարոլին Թերզեանի 
հետ հետաքրքրական երկխօսութեամբ մը, անոնք 
խօսեցան մանկապարտէզին մէջ իրենց առօրեային 
եւ ստացած գիտելիքներուն մասին ու շնորհակա-
լութիւն յայտնեցին իրենց ուսուցչուհիներուն եւ 

ծնողներուն:
Հանդէսին գեղարուեստական յայտագիրը եղաւ 

գոյներով, բազմալեզու ձայներով եւ ֆիզիքական 
վարժանքներով յագեցած: Ծաղիկները պարեցին, 
ասմունքեցին ու երգեցին չորս լեզուներով եւ ներ-
կայացուցին իրենց ֆիզիքական զարգացումը ար-
տայայտող պարեր եւ ռիթմիկ շարժումներու պատ-
կերներ:

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանի տնօրէն Կրեկուար Գալուստ իր խօսքին 
մէջ գոհունակութիւն արտայայտեց, որ անցած 
տարի վարժարանին մէջ ընթացք առած կրթական 
լայնածիր բարեփոխութիւնները արդէն իսկ տուած 
են ակնկալուած արդիւնքները: Կը կիրարկուին 
ուսուցման նորագոյն մեթոտներ, ուշադրութեան 
առարկայ է աշակերտներու քննական մտածողու-
թեան զարգացումը, դասի ժամերը դարձած են 
համապատասխան` աշակերտներու տարիքային 
իւրայատկութիւններուն եւ ուսուցիչները կը մաս-
նակցին տեւական զարգացման ծրագիրներու: 
Պարոն Գալուստ բարձրօրէն գնահատեց  մանկա-

պարտէզի անձնակազմի անդամները,  աշակերտ-
ներու կրթութեան եւ դաստաիարակութեան համար 
իրենց կատարած բծախնդիր եւ նուիրուած աշխա-
տանքին, ինչպէս նաեւ կրթական բարեփոխում-
ներուն մէջ իրենց ցոյց տուած պատրաստա-
կամութեան համար: Ան համոզում յայտնեց, որ 
Մեսրոպեան մանկապարտէզէն իրենց քայլերը 
սկսող փոքրիկները ապագային պիտի դառնան 
տիպար հայեր ու քաղաքացիներ՝ բոլոր առումներով 
յաջողելու համար կեանքին մէջ: 

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի



¾ç 06ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 20.6.2019

Գրողի, Հրատարակիչի եւ Սրբագրողի Մասին
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հայերէնով գիրքեր լոյս կը տեսնեն, հակառակ 
տիրող յոռետեսութեան: Կը գրեն հայերէնով, կը 
գրեն նոյնիսկ անոնք որոնք կը տիրապետեն օտար 
լեզուներու: Բայց հայերէնով արտայայտուելու մի-
տումը ազնիւ ըլլալով հանդերձ, մեզ կը դնէ շատերու 
կողմէ լուրջ չհամարուող խնդիրներու առջեւ: 
Այդհայերէնի մաքրութեան հանդէպ խստապա-
հանջութիւնն է, որպէսզի մեր յաճախ թութակաբար 
կրկնուող ոսկեղնիկը արեւելեան պազարի լեզու 
չըլլայ:

Արմենակ Եղիայեան անվարան վեր կ’առնէ 
լեզուական, շարահիւսական, քերականական եւ 
այլ շեղումներ, որոնցմէ զերծ չեն սփիւռքի մէջ դեռ 
յամառօրէն հայերէն գրողները: Կը դժգոհի, որ 
զինք չեն լսեր: Պատճառը շատ պարզ է. բոլորս ալ 
կը գտնուինք մեզ շրջապատող օտար լեզուի (լեզու-
ներու) ազդեցութեան տակ, եւ անգիտակցաբար 
կապկումներ եւ իւրացումներ կ’ընենք: Նաեւ, պէտք 
չէ մոռնալ, որ գրողը երբ կ’ուզէ սրբագրել իր 
գրածը, դժուար կը տեսնէ իր սխալները, քանի որ 
կը հետեւի միտքին, ոչ բառերուն:

Փոխանակ բանտարկուելու քննադատութեան 
եւ լեզուի աղարտման ողբին մէջ, մտածենք, թէ ի՞նչ 
կարելի է ընել, որպէսզի գրուած լեզուն պահէ իր 
մաքրութիւնը, քայլ մըն ալ անդին երթալով, նաեւ 
խօսուած ընթացիկ լեզուն պաշտպանուի: Այս ճիգը 
հողմաղացներու դէմ Տոն Քիշոթի կռիւ չէ, այլ ազգի 
ինքնութեան եւ հարազատութեան պաշտպանու-

թիւն, պարզ հայերէնով՝ ազգային իրաւ քաղաքա-
կանութիւն, այսօրուան եւ վաղուան համար:

Եթէ այս տեսանկիւնէ դիտենք հայերէնով լոյս 
տեսնող էջերը,- գիրքեր, յօդուածներ,- եւ վեր 
առնենք անոնց մէջ տեղ գտած մեծ կամ փոքր 
այլանդակութիւնները, բարոյախօսողներ պիտի 
ըսեն թէ սխալ կ’ընենք, որ ընդհակառակն՝ պէտք է 
քաջալերել հայերէն գրողները, եւ ճիշդ կ’ըսեն: 
Բայց ինչպէ՞ս հաշտեցնել հայերէն գրելու քաջա-
լերանքը նոյն այդ հայերէնի պաշտպանութեան 
հետ, թերթ, գիրք եւ ինչո՞ւ ոչ՝ բեմ (ճառախօս եւ 
թատրոն):

Այնպէս պարտադրած է մեր պատմութիւնը, որ 
ունենանք երկու աշխարհաբար գրական լեզու, 
առաւել՝ անոնցմէ մին ալ ունենայ երկու տարբեր 
ուղղագրութիւն: Պիտի ապրինք, խօսինք եւ գրենք 
ընդունելով այս կացութիւնը, առանց մեր անգի-
տութիւնը կանոնի վերածելու (այսպէս ալ կ’ըլլայ, 
այնպէս ալ կ’ըլլայ, ասիկա թատրոնի լեզու է, լեզուն 
կը յառաջդիմէ), եւ շարունակելու աղաւաղումները:

Չխորհինք, որ ֆրանսացի, անգլիացի, գերմա-
նացի կամ արաբ լրագրողները եւ գրողները 
անսխալ կը գրեն: Այդ լեզուներով գրուած էջերուն 
մէջ լեզուական սխալները հազուադէպ են, քանի որ 
ֆրանսական թերթերը եւ հրատարակչատուները 
սրբագրողներ ունին (լեզուի եւ ուղղագրութեան): 
Ֆրանսացի գրողի գործը երբ կ’ընդունուի հրատա-
րակիչին կողմէ, կը խմբագրուի, կը սրբագրուի:

Բայց նախ գրողը եւ լրագրողը իրենք բծախնդիր 
պէտք է ըլլան: Նուաստացում չէ աշխատանքի 
սեղանին վրայ բառարան ունենալ, դիմել անոր, 
նայիլ իմաստին եւ ուղղագրութեան: Ապա, թերթը 
եւ հրատարակիչը բարոյապէս իրենք զիրենք 
պարտաւոր պէտք է համարեն իրենց հրատարակած 
թերթի եւ գիրքի որակին, ոչ միայն կողքին, այլ 
նաեւ եւ մանաւանդ՝ լեզուին:

Ֆրանսական թերթի սրբագրիչի մը հետ երբ կը 
զրուցէի, ինծի բացատրեց որ իր աշխատանքը 
մասնագիտական է, կը պահանջէ հմտութիւն եւ 
վարժութիւն: Այսպէս, բացատրեց, որ սրբագրողը 
իր ընթերցում-աշխատանքը գրութեան առաջին 
տողէն չի սկսիր, այլ վերջին բառէն եւ վեր կ’ելլէ, 

իմաստի ազդեցութենէն զերծ մնալու եւ գրուած 
բառըտեսնելու համար, պատկեր եւ տող չի տեսներ:

Խօսքս կ’ուզեմ մասնաւորել արեւմտահայերէնի 
եւ սփիւռքի հրատարակութիւններուն:

Գնահատելի է, որ երիտասարդներ եւ նուազ 
երիտասարդներ, նոյնիսկ անոնք որոնք հայերէնի 
տիրապետելու առիթը չեն ունեցած, հայերէն կը 
գրեն թերթով եւ գիրքով: Այս դրական ճիգը պատ-
ճառ չէ, որ ամէն գրուած այդպէս տպուի, թուղթի 
վրայ, տեսնուի համացանցի վրայ: Ըսի՝ բառարան 
պէտք է օգտագործել, բայց թերթերը եւ հրատա-
րակիչները պէտք է որ սրբագրեն գրուած էջը 
տպելէ առաջ գրութիւնը, այդ էջը գրուած ըլլայ 
հանգամանաւոր անձի, վարդապետի, հոգեւոր 
հովիւի թէ տաղանդաւոր երիտասարդի կողմէ: Այս 
ընելով կը պաշտպանուի լեզուի անաղարտ պահ-
պանումը, գրողի եւ լրագրողի էջը կ’ունենայ 
յաւելեալ որակ:

Գրուած էջը, թերթ թէ գիրք, համացանց, 
նպարավաճառի կրպակ չէ, ուր կարելի ըլլայ ամէն 
բան լեցնել: Նուազ ինքնահաւան ըլլալ, աւելորդ 
չհամարել մեր գրած էջի սրբագրութիւնը: Քիչ մը 
յարգանք մեր լեզուին եւ մեր արժանապատուութեան 
հանդէպ, օգտակար կ’ըլլայ անհատին, հաւաքա-
կանութեան եւ մեր տոկալու ու տեւելու ճիգերուն:

Այս մասին կրկին մտածեցի վերջին օրերուն, 
երբ աղմուկով եւ ծափով դիմաւորուած արեւմտա-
հայերէնով  գրուած երեք գիրքեր կարդացի: Եթէ 
ցանկը կազմենք եւ մամուլով արտայայտուինք 
անոնց ուղղագրական, լեզուական, հոլովական եւ 
այլ սխալներու եւ թերիներու մասին, ճշդելով գիրքի 
եւ հեղինակի անունը, պիտի ըսուի որ կը ստորագ-
նահատենք ճիգերը, որ բացասական վերաբերում 
ունինք, անհանդուրժող ենք:

Այս իսկ պատճառով, թերթերը եւ հրատարա-
կիչները կոչ պէտք է ընեն բանիմաց սրբագրողներու, 
նախընտրաբար ոչ սիրայօժար եւ ոչ սիրողական: 
Ընթերցող, հանդիսատես եւ  գրողներ իրենք կը 
շահին: Մանաւանդ կը շահին սերունդը եւ հայ 
լեզուն:

Այս կ’ըլլայ ապագայակերտ քայլ: Նաեւ նպաստ՝ 
մեր գրաւոր ժառանգութեան:

52 Երկիրներու Շարքին Հայաստանը Արժանացած է ԱՃԹՆ-ի Նախագահութեան Յատուկ Մրցանակին

Երեք տարին մէկ իրականաուող այս համա-
ժողովը ԱՃԹՆ-ի 52 անդամ երկիրներու եւ արդիւ-
նահանող ոլորտի շահառուներու համար բացառիկ 
հարթակ կը հանդիսանայ բնագաւառի կառա-
վարման եւ ԱՃԹՆ-ի ազդեցութեան հետ կապուած 
բազմաբովանդակ քննարկումներու համար:

Համաժողովին առաջին օրը տեղի ունեցած է 
ԱՃԹՆ-ի ազգային համակարգողներու հանդի-
պումը, ուր ներկայացուած են ԱՃԹՆ-ի չափանիշին 

նոր պահանջները։ ԱՃԹՆ-ի խորհուրդը հաստա-
տած է ԱՃԹՆ-ի վերանայուած չափանիշը, որ հա-
մալրուած է պայմանագրերու հրապարակման, 
բնապահպանական հաշուետուողականութեան, 
տուեալներու համակարգային բացայայտման, 
ծինային եւ շարք մը նոր պահանջներով։ ԱՃԹՆ-ի 
խորհուրդի նախագահ ընտրուած է Նոր Զելանտ-
իայի նախկին վարչապետ, ՄԱԶԾ-ի նախկին հա-
մակարգող տիկին Հելեն Քլարքը։

52 երկիրներու շարքին Հայաստանը եւ եւս եր-
կու պետութիւն ԱՃԹՆ Համաշխարհային համաժո-
ղովի ժամանակ արժանացած են ԱՃԹՆ-ի նախա-
գահութեան մրցանակին, որուն առնչութեամբ՝ 
համաժողովի բացման ժամանակ՝ ԱՃԹՆ նախա-
գահ Ֆրետրիք Ռայնֆելտ նշած է. «Նորեկ երկրի 
անդամակցումը ԱՃԹՆ-ին սկսաւ նորարարութեամբ 
եւ բարձր քայլերով։ Խթանելով կառավարութեան, 
արդիւնահանող կազմակեպութիւններու եւ քա-
ղաքացիական հասարակութեան միջեւ համագոր-
ծակցութիւնը՝ ԱՃԹՆ-ն օգնած է բազմաշահառու 

կողմերուն համար ստեղծել բնական միջոցներու 
կառավարման շուրջ երկխօսութեան նոր մշակոյթ: 
Հետեւելով համակարգային տուեալներու բացա-
յայտման ուղիին՝ Հայաստանի ԱՃԹՆ-ն ստեղծած 
է համակարգային տուեալներու բացայայտման 
առցանց հաշուետւութիւններու համակարգ, որ կը 
ծառայէ իբրեւ տուեալներու մուտք»:

Յիշեցնենք, որ Հայաստանը Արդիւնահանող 
ճիւղերու թափանցիկութեան նախաձեռնութեան 
անդամակցութեան գործընթացը սկսած է 2017 
թուականին: Հայաստանը յաջողած է ոչ միայն 
կարճ ժամկէտներու մէջ եւ արդիւնաւէտօրէն իրա-
կանացնելու միջազգային չափանիշի ներդրման 
աշխատանքները, այլեւ հանդէս եկած է նորարա-
րական լուծումներու ներդրումով՝ մշակելով տուեալ-
ներու հաւաքագրման առցանց համակարգ, որ կը 
տրամադրէ անհրաժեշտ տեղեկատւութիւնը բաց 
ձեւաչափերով:
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ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի 
Անցեալի Հարուստ Ժառանգը եւ 

Ներկայի Հրատապ Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի 

երեկոյեան ժամը 7:30

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

20 ÚàôÜÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԶԻԶԵԱՆ  
(1948)
«Խայամի Երազը»
(19 Յունիս, 1948, Երեւան)
Հայաստանի Հանրապետութեան վաստակաւոր նկարիչ (2016):
1968 թուականին աւարտած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի 
անուան գեղարուեստի ուսումնարանի գեղանկարչական բաժան-
մունքը, 1974 թուականին՝ Երեւանի գեղարուեստի հիմնարկի 
գեղանկարչական բաժանմունքը։ 1979 թուականէն Հայաստանի 
նկարիչներու միութեան անդամ է։ 2007 թուականին ստացած է 
փրոֆէսորի գիտական կոչում։ 
Աշխատանքները կը գտնուին ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան, 
Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, Նիւ Ջըրզիի «Կարթ 
Տաւիթսոն» թանգարանի, ֆլորենսիայի «Ռենեսանս» թանգարանի 
եւ տարբեր երկիրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։

20

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանի Մէջ Հայաստանի Դեսպանը 
Հանդիպում Ունեցաւ Վարչապետ 
Հարիրիի Հետ

Յունիս 19-ին, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան Վահագն Աթաբեկեան 
հանդիպում ունեցաւ՝ 

Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրիի հետ:
Հանդիպման ընթացքին կողմերը քննարկեցին երկու երկիրներու 

վարչապետներու գլխաւորած՝ հայ-լիբանանեան միջկառավարական յանձ-
նաժողովի աշխատանքը, անոնք անդրադարձան յանձնաժողովի գործու-
նէութեան վերաբերեալ մանրամասնութիւններուն։

52 Երկիրներու Շարքին Հայաստանը Արժանացած է 
ԱՃԹՆ-ի Նախագահութեան Յատուկ Մրցանակին

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
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Արդիւնահանող ճիւղերու թափանցիկութեան նախաձեռնութիւնը (ԱՃԹՆ) 
բնական պաշարներու բաց եւ հաշուետու կառավարումը խթանող համաշ-
խարհային չափանիշ է: ԱՃԹՆ-ի նպատակն է աւելի թափանցիկ եւ հաշուետ-
ւողական պետական ու գործարար համակարգերու ստեղծումը, ինչպէս նաեւ 
հանրային երկխօսութեան կայացման խթանելը՝ ատով իսկ երաշխաւորելով 
կողմերուն միջեւ փոխըմբռնումը: ԱՃԹՆ-ի արժէքաւոր առանձնայատկութիւնը 
որոշում ընդունող եռակողմ մարմնի՝ բազմաշահառու խումբի (ԲՇԽ) ձեւաւո-
րումն ու գործունէութիւնն է։ Հայաստանի ԲՇԽ առաջին կազմը ստեղծուած է 
2016-ին, որ բաղկացած է ՀՀ կառավարութեան, հանքարդիւնահանող ընկե-
րութիւններու եւ քաղաքացիական հասարակութեան իրաւահաւասար ներկա-
յացուցիչներէ, որոնց որոշումները կ՝ընդունուին ընդհանուր համաձայնութեամբ։ 
ՀՀ կառավարութեան կողմէ պաշտօնապէս ներկայացուած ԱՃԹՆ-ի 
անդամակցութեան յայտը հաստատուած է 2017 Մարտ 9-ին, Պոգոտայի մէջ 
կայացած ԱՃԹՆ-ի խորհուրդի նիստին: Երկիրը թեկնածու անդամ դառնալէն 
ետք՝ ԱՃԹՆ-ի միջազգային խորհուրդին կողմէ սահմանուած ժամկէտներուն 
մէջ ԱՃԹՆ-ի առաջին ազգային զեկոյցը հրապարակած է 2019 Յունուարին:
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µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
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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

 
 
 
 
 
 
 

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ Ս. ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ 
ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՏՕՆ 

 
Հանդիսապետութեամբ 

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի 
Լիբանանի հայոց առաջնորդ 

 
Շաբաթ, 22 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 6.00,  

Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցի,  
ժամերգութիւն, սուրբ կոյսերու մասունքով թափօր,  

սուրբ պատարագ եւ ջրօրհնէք 
 

Պատարագիչ եւ քարոզիչ 
Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան 

 
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները  

մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սրբուհիներուն 
բարեխօսութեամբ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը 

 
Թաղական խորհուրդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
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