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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Կառավարութիւնը
Պաշտօնապէս
Մերժեց Երկրորդ
«Դարի
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Գործարք»-ը՝
Նախքան 40Համար
Յօդուածներու Քննարկումը
Մասին Յայտարարութեան

Կառավարութիւնը Հինգշաբթի ընդգծեց իր
պաշտօնական մերժումը ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ
Թրամփի այսպէս կոչուած գործարքին՝ ԱՄՆ-ի
ծրագիրը Իսրայէլա-Պաղեստինեան խաղաղութեան։ Նախօրէին, օրէնսդրական նիստին ժամաԼիբանանի
Հանրապետութեան
նակ,
խորհրդարանը
եւս մերժած էր վարչապետ
նշեալ գորՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
ծարքը:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
Թէեւ ծրագիրը ամբողջովին
չէ հրապարակուած,
նորակազմ կառավարութեան
քաղաքադիտորդները
զգուշացուցած են,վարելիք
որ, ատիկա
Լիկանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողբանանի
եւ միւս
երկիրներուն
համար տեսակ
մը
ջացնելուէ՝համար:
կաշառք
պաղեստինցի գաղթականներուն տրաԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթամադրուած
օգնութեան
դիմաց:
վերջին
կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
Հարիրի
վերահաստատեց,
որ Լիբանանի
Սահ10 նախարարները
պիտիգաղթականներու
քննարկեն Ռուսիոյ
մանադրութիւնը
կ’արգիլէ
տեԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
ղակայման
որեւէ
տարբերակ
Լիբանանի
մէջ:
տունդարձը
իրականացնելու
յառաԿառավարութիւնը,
որ նոյննպատակով
օրը հանդիպում
ջադրած հաւանութիւն
նախաձեռնութիւնը
կեանքի
ունեցաւ,
տուաւվերստին
քննարկուող
40
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
յօդուածներէն
մեծ մասին: այս մէկը ընդրգկելով
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԸնկերային Հարցերու
նախարար Տոքթ.
Ռիչըրտ
րութեան
մէջ:
Գույումճեան լրատուամիջոցներուն յայտնեց, որ
Նորակազմ կառավարութեան
քաղաԿառավարութիւնը
հաւանութիւն վարելիք
տուաւ 220-րդ
քականութեան
մասինկիրառման
յայտարարութիւնը
պիտի
օրէնքի
73-րդ յօդուածի
մասին որոշման,
ընդգծէ
շարք մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաոր
կը նախատեսէ
սահմանափակել
հաշմանդանոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեմութիւն
ունեցող
անձերու հանրային
հատուածի
րութիւններու կարգաւորումը՝
եւ անոր
աշխատատեղերու
ընդհանուրՀըզպալլայի
թիւին 3 տոկոսը:
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
Վեթերանները
Փակեցին
Ճանապարհխորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոները՝ Բողոքելով Պիւտճէի Խստութեան
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Դէմ
վատթար
վիճակը:
Զինուորական
վեթերանները, Հինգշաբթի առաւօտեան, փակեցին Լիբանանի շարք մը գլխաւոր
Շարունակուեցաւ
մայրուղիներ՝
պատճառելովՆախարարական
ահաւոր խճողում։
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Անոնք
կը բողոքէին
2019 թուականի պետական
Նախարարական
փոխանցումի
պիւտճէի
նախագիծինպաշտօններու
դէմ, որ պիտի ազդէ
կենսագործընթացինեւ2-րդ
օրը ըլլալով՝
երէկ խումբ մը
թոշակներուն
նպաստներուն
վրայ:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ցոյցերը սկիզբ առին առաւօտեան ժամը 5:00ին Տահր Պայտար, Քըսըրուանի Թապարժա, Մատֆուն եւ Նաամէ, ինչպէս նաեւ Պէյրութի հարաւային
մայրուղիներուն վրայ, նախատեսուած էին շարունակել մինչեւ ժամը 10:00-ը: Մինչդեռ, Լիբանանեան
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
Բանակի
հրահանգով,
ժամը 9:00-ին,
վեթերանները
նոր պաշտօնները:
վերաբացին
ճանապարհները:
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
Բանակը
տարածած
էր յայտարարութիւն
մը, ուր
հարցերով
նախարար Սալիմբանալու
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
կոչ
կ’ընէր ցուցարարներուն
ճանապարհիր նոր
պաշտօնը իր
իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
ները՝
միաժամանակ
ընդգծելով
իր «լիակատար
Ռաֆուլէն: Այս մասին
հաղորդեցզինծառայողներու
նախագահական
համերաշխութիւնը
թոշակառու
տեղեկատուական
գրասենեակը:
օրինական
պահանջներուն
հետ, քանի որ ատիկա
ուղղակիօրէն կ’անդրադառնայ անոնց կենսաՌաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեց
իր
միջոցներուն,
ինչպէս նաեւ
իրենց Ժրեյսաթիին՝
եւ իրենց ընտանոր առաքելութեան
մէջ, մինչ վրայ»:
նոր նախարարը
նիքներու
արժանապատւութեան
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 գործակալութիւնը:
Նշենք, որ ռազմական վեթերանները Ապրիլէն ի
վեր իրականացուցած են շարք մը ցոյցեր՝ բողոքելով
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Ման2019
թուականի պետական
պիւտճէի
յօդուածներուն
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
դէմ։
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւնելեւմուտքի
մը: ՄիաժաԵրկուշաբթի
օր, Խորհրդարանի
եւ
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչպիւտճէի կոմիտէն, որ տակաւին կ՝ուսումնասիրէ
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
պիւտճէի
նախագիծը, հաւանութիւն
տուած
էր դժուաՊաշտրութիւնները Նախարարութեան
եւ
երաշխաւորելու
պանութեան
յատկացուողերկրի
յօդկայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
ւածներու
մեծամասնութեան:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
ՀՀ
ՊՆ-ն Պայմանագիրներ
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Կնքած
է Յարձակողական
Նոր Զինատեսակներու Գնելու
Վերաբերեալ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
Մոսկուայի
մէջ տեղի
ունեցող «Բանակ
2019»
միջազգային
ցուցահանդէսի
ծիրէն ներս կնքուած
Գործակցութեան
Հեռանկարները
են Հայաստանի
պայմանագիրներ`
յարձակողականԱզգային
նոր զինաՀանրապետութեան
ժոտեսակներ,
նոր
սերունդի
զինամթերք
ձեռքբերելու,
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
ինչպէս
նաեւ այլէ միջոցներ
մատակարարելու
վե5-ին ընդունած
Հայաստանի
մէջ Ճափոնի արրաբերեալ:
հաղորդմամբ`
«Առատակարգ եւ«Արմենփրես»-ի
լիազօր դեսպան
Ճուն Եամատան:
ջին
ալիք»-ի
հետ
զրոյցի
ընթացքին
ՀՀ
պաշտԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
պանութեան
նախարար եւ
Դաւիթ
Տօնոյեանհետ
նշածկաէ,
ժողովի լրատուութեան
հանրութեան
որ
Հայաստանի
ռազմական
օդուժը
վերազինման
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
փուլի
մէջ է: Այդ
նպատակով
ռազմական սարքերու
Միրզոյեան
նշած
է, որ դիւանագիտական
յարացուցահանդէսին
երկկողմ
հանդիպումներ
կ՛ունենայ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
շարք
մը ընկերութիւններու
ղեկավարներու
հետ: կը
եւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն եւ արագ
«Այդ
պայմանագիրները
շատ
կարեւոր
են մեր
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
զինուած
ուժերու
զարգացման
շարունակակախօսքով` 2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015 թուանութիւնը
ապահովելու
համար»,-ըսած
է Տօնոյեան:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
Մատակարարումներ
պիտի
սկսին
այս
տարուան
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու
ամրավերջը
կամ
2020
թուականի
սկիզբը:
Սպառազիպընդումին:
նութիւններ ձեռք բերելու բանակցութիւնները կը
շարունակուին:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Դաւիթ Տօնոյեան յարաբերութիւններու
անդրադարձած է նաեւ
է խորհրդարանական
զարԱտրպէյճանի
պաշտպանութեան
նախարարին`
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
հայկական
ռազմական
օդուժի Կովկասի
մէջ կիկը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամարառելիութիւնը
թերագնահատելուն:
«Եթէ
աւելի
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
ուշադիր
ըլլան,
ապա
կը
նկատեն,
որ
նոյն
բազպատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
մագործառոյթ
ռազմական
օդուժը
կ՛օգտագործուի
հետ բարեկամութեամբ:
Հիմալայներու`
աւելի ղեկավարը
բարձրադիրիր գօտիներու
ՀՀ խորհրդարանի
երախտամէջ»,-ըսած
է
Պաշտպանութեան
նախարարը:
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
«Բանակ 2019»
միջազգային
ցուցահանդէսին
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
կը
մասնակցի
մօտ
100
օտարերկրեայ
պատուիբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուրակութիւն,
Հայաստանի ռազմաարդիւնաբերական
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն համար:
համալիրը տեղակայուած է առանձին տաղաւարի
¾ç 03
մէջ:
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Թուրքիոյ Նախկին Նախագահը Տնտեսագէտ Տարօն Աճեմօղլուին Առաջարկած է Անդամակցիլ Իր Նոր
Ստեղծուելիք Կուսակցութեան. Լրատուամիջոցներ
Թրքական լրատուամիջոցները տեղեկութիւն
տարածած են, որ Թուրքիոյ նախկին նախագահ
Ապտուլլահ Կիւլը ու շարք մը այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտօնեաներ կը հիմնեն իրենց
քաղաքական կուսակցութիւնը, որուն մտադիր են
անդամակցելու գործող նախագահ Ռեճեփ Թայիփ
Էրտողանի վարած քաղաքականութեան հետ
անհամաձայն անձիք:
«Կուսակցութիւնը պիտի գլխաւորէ Թուրքիոյ
նախկին արտաքին գործոց նախարար Ալի Պապաջանը: Բացի այդ, Կիւլ կը ցանկայ, որ կուսակցութեան անդամակցի նաեւ հայ յայտնի տնտեսագէտ,
Մասաչուսէթսի արհեստագիտական համալսարանի մասնագէտ Տարօն Աճեմօղլուն: Տնտեսագէտին հետ զրոյցը արդէն կայացած է»,- կը գրէ
թրքական Yenicag Gazetesi-ն` վկայակոչելով սեփական աղբիւրները:

Յայտնի է, որ Աճեմօղլու ծնած է 1967-ին՝
պսոլսահայ ընտանիքի մէջ: 1989-ին աւարտած է
Մեծ Բրիտանիոյ Եորքի համալսարանը, Լոնտոնի
տնտեսագիտական դպրոցին մէջ գիտութիւններու
դոկտորի կոչում ստացած է: Վերջին 15 տարուան
ընթացքին Աճեմօղլուն գիտական եւ դասախօսական գործունէութիւն կը ծաւալէ Մասաչուսէթսի
արհեստագիտական համալսարանին մէջ: Քանի
մը տարի շարունակ ան դիտարկուած է տնտեսագիտութեան ոլորտի մէջ հեղինակաւոր Նոպելեան
մրցանակի յաւակնորդ:
Լրատուամիջոցներու փոխանցմամբ` դեռեւս 2011ին Թուրքիոյ կառավարութիւնը փրոֆէսոր Աճեմօղլուին առաջարկած էր Տնտեսական համագործակցութեան եւ զարգացման կազմակերպութեան
մէջ երկրի մշտական ներկայացուցիչի պաշտօնը,
սակայն ան հրաժարած էր աշխատելէ թրքական
կառավարութեան համար:

Թեհրան Միջուկային Զէնք Չ’ստեղծեր. ՄԱԿ-ի Մէջ Իրանի Մշտական ներկայացուցիչ
Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւնը միջուկային զէնք չ’ստեղծեր, նոյնիսկ, եթէ մաս չկազմէ
իրանական միջուկային ծրագրի վերաբերեալ Գործողութիւններու համատեղ եւ համապարփակ
ծրագրին: Այս մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես»,
վկայակոչելով ԹԱՍՍ լրատուական գործակալութիւնը:
«Նոյնիսկ, եթէ մենք կորսնցնենք ԳՀՀԾ-ն,
պիտի շարունակենք մեր քաղաքականութիւնը,
որուն համաձայն չենք ձգտիր միջուկային զէնքի

ստեղծման»,- լրագրողներու հետ զրոյցին ըսած է
ՄԱԿ-ի մէջ Իրանի մշտական ներկայացուցիչ
Մաճիտ Թահթ-Ռաւանչի։
Դիւանագէտը կը հաւաստիացնէ, որ միջուկային
զէնքը Իրանի ուզած վերջին բանն է:
«Մենք որեւէ օգտակար բան չենք տեսներ
միջուկային զէնքի մէջ»,- նշած է Իրանի ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ Թեհրան կը պահպանէ
գիտական ձեռքբերումներու համար անհրաժեշտ
մակարդակի ուրանիոմ հարստացնելու իրաւունքը:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Մերքել Կրկին Առողջական Խնդիր Ունեցած է Արարողական Միջոցառման Ժամանակ
Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել դարձեալ առողջական խնդիր ունեցած է արարողական
միջոցառման ընթացքին՝ նախագահ Ֆրանք Վալտեր Շթայնմայերի մօտ ընդունելութեան ժամանակ:
Համապատասխան տեսագրութիւնը Յունիս 27-ին
տարածած Է n-tv հեռատեսիլը, այս մասին կը
տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»:

Հեռարձակումէն յայտնի է, որ Մերքել, կեցած է
պետութեան ղեկավարի աջ կողմը, նկատելիօրէն
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28 Յունիս 1992 Թուականին
«Հայկական Զինուժը»
Փայլուն Յաղթանակ Տարաւ
28 Յունիս 1992 Թուականին «Հայկական
Զինուժը» Փայլուն Յաղթանակ Տարաւ
Հայկական զինուած ուժերը Մոնթէ Մելքոնեանի հրամանատարութեամբ ազատագրեցին
Ճարտար, Մաճկալաշեն, Կարմիր Շուկայ բնակավայրերը:
Նոյն օրը Մարտունիի շրջանի գիւղերու
զանգուածային հրթիռակոծումէն ետք թշնամին
շուրջ 40 միաւոր զրահամեքենայի աջակցութեամբ
հզօր յարձակում ձեռնարկեց Ալիբալի, Ճարտար,
Կարմիր Շուկայ եւ Մաճկալաշէն գիւղերու ուղղութեամբ:

կը դողայ, ինչպէս սաստիկ սարսուռի ժամանակ:
Անկէ ետք գաւաթ մը ջուր կու տան անոր: Վարչապետը կը հրաժարի օգնութենէն, մի քանի
վայրկեան ետք դողը կ’անցնի: Նման պատմութիւն
տեղի ունեցած էր Յունիս 18-ին:
Կ’ենթադրուի, որ Մերքել պիտի մեկնի Օսաքա՝
G20-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու, հաղորդած Է ԹԱՍՍ:
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Կազմաւորուեցաւ պաշտպանութեան բանակի
թիւ 36534 զօրամասը՝ Մոնթէ Մելքոնեանի ղեկավարած Մարտունիի պաշտպանական շրջանը:
Ինքնապաշտպանութեան ուժերը վերցուցին 3 եւ
ոչնչացուցին նոյնքան զրահամեքենայ ու թշնամիի
200 զինուոր, Մարտունիի եւ Ասկերանի մէջ
վերատիրացան որոշ բարձունքներու:
Նոյն օրը, Հադրութի շրջանի մէջ գրաւելով Հողեր եւ Տող գիւղերու պահակակէտերը, թշնամիի
ստորաբաժանումները ներխուժեցին Տողի գինագործարան, ապա մօտ 4 քմ խորացան գիւղի տարածք, սակայն ինքնապաշտպանութեան ուժերու
ձեռնարկած հակայարձակման շնորհիւ ճակատի
գիծը երեկոյեան վերականգնուեցաւ:
Յունիս 28-29-ի կռիւներուն զոհուեցան 10
ազատամարտիկ, թշնամին կորսնցուց 9 հրասայլ
եւ 7 զրահամեքենայ, ծանր պարտութիւն կրեց
նաեւ Ցորի եւ Էդիլլուի մէջ, ուր ունէր նաեւ «ՄԻ24» ուղղաթիռներու աջակցութիւնը:
Հայկական Զինուած ուժերը փայլուն յաղթանակ տարին:
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Ես Սարէն Կու Գայի ...
ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ
Մեթրոն ցնցուեցաւ ու ճամբայ ելաւ մեկնակէտէն :
Օրօրուելով անցաւ Էլ Կալաա փողոցէն, դարձաւ
աջին եւ առանց աճապարելու մտաւ Պապ էլ Հատիտի հրապարակը :
Երկաթուղիի գլխաւոր կայարանին դիմաց,
մայթերուն գրեթէ քսուելով, սուլեց ու բարեւեց
Ռամսէս Բ.ի քարէ արձանին եւ փորձեց արագ
առաջ անցնիլ : Բայց իրար խաչաձեւող երկաթէ
գիծերուն վրայ անիւները վայրկեան մը չխրկացին
եւ դժուար սահեցան :
Ռամսէսը չլսեց անոնց չխրկոցը ու քարէ պաղ
նայուածքով, անտարբեր, դիտեց մեթրոյին հեռանալը : Ես պատուհանին զուգահեռ նստած` գոց
ապակիին ետեւէն յիշողութեանս հին էջերը կը
բանայի :
Դիմացիս նստարանը պարապ էր :
Երգի կտոր մը առտուընէ ի վեր, մօրս ձայնով
մտքիս մէջ կ'երթար կուգար եւ Վալս կը պարէր :
Հիմա մեթրոյին շարժումներէն ան դարձեալ
արթնցաւ :
Պարի քայլերը, եղանակի կշռոյթին հետ աչքիս
առջեւ կ'ելլէին ու կ'իջնէին ....
- Մէկ երկու երեք ....
- Մէկ երկու երեք ....
Երգը հեռու օրերէ կու գար եւ մօրս գիտցած
տարբերակով շատ երգուած էր մեր տան մէջ : Բայց
հակառակ իր թեթեւ եւ ուրախ եղանակին, ինծի
տխուր կը թուէր որովհետեւ անոր մէջ չարչարուած
սիրահար մը, իր հալուող-տանջուող սրտի մասին
կը խօսէր իրմէ երես դարձուցած սիրածին ....
Բայց երգը անուշ էր ուրիշներ ալ կ'երգէին,
սակայն մօրս երգած Վալսի գեղեցիկ տարբերակը,
ես միայն տարիներ յետոյ, Հայաստանցի ծանօթ
երգիչ Ալիք Կիւնէշեանէն լսեցի:
Երգը հին էր, պարզ, եւ յօրինուած ինծի անյայտ
ժամանակներու մէջ, երբ կապոյտ ծովերէ անդին,
հեռաւոր լեռներու վայրի ծաղիկներուն վրայ,
հովերը մեր լեզուով կը փչէին ու կ'երգէին, եւ մենք
տէրն էինք մեր դաշտերուն եւ սարերուն....:
Երգը պատանեկան սրտիս շատ կը խօսէր:
Ան սիրային էր անկասկա՛ծ եւ դիւրին էր հետեւիլ
բառերուն :
- Ես սարէն կու գայի
Դուն դուռը բացիր
Ձեռներդ ծոցիդ,
Ա՛խ ըսիր ու լացիր ...
Հիմա մեթրոյի պատուհանին առջեւ երգող
ձայնը դեռ մօրս էր, սակայն անոր ընկերացող
տեսարանը, գիծերու դարձուածքի մը անկիւնը,
յիշողութեանս մէջ յանկարծ փոխուեցաւ :
Տօնական օրերու մօտ էր ...
Երգը այս անգամ մեր տան խոհանոցէն կու գար
ականջներուս :
Քովի սենեակին մէջ, ես յաջորդ օրուայ դասերս
կը պատրաստէի եւ առանց խանգարուելու,
երբեմն մտովի կը հետեւէի եղանակին:Մօրս ձայնը
անուշ էր, օրօրոցի օրերէս գիտէի, որ անուշ էր :
Ան երգի սիրահար էր, եւ աշխատած ժամանակ
կը սիրէր երգել ազգային, սիրային, կամ նոյնիսկ
դպրոցը մեր սորվածներէն հին ու նոր շատ երգեր :
Մեթրոյին մէջ մօրս ձայնով մէկ երգէն միւսը
կ'օրօրուէի, երբ յանկարծ ետեւէս անունս լսեցի :
- Կարօ՛...
Յիշողութեանս թելը վայրկենաբար կտրուեցաւ :
Ձայնը ծանօթ էր : Դարձայ ու յանկարծակի

եկած
- Օ՜ պրն Քրիսեան ,- ըսի եւ ոտքի ելայ :
Նախկին մարզանքի ուսուցիչս դիմացիս պարապ նստարանին վրայ տեղ գրաւեց եւ հասակիս
նայելով, ուրախ
- Երկնցե՛ր ես ,- ըսաւ
Յետոյ ձեռքով նստարանս ցոյց տուաւ եւ
- Հրամէ՛, նստէ ,- աւելցուց
Դպրոցը ամեն վեց ամիսը անգամ մը, մարզանքի
դասի պահերուն, ան կշիռք եւ հասակ չափող
փայտէ ձող մը դասարան կը բերէր ու կ'արձանագրէր
իւրաքանչիւրիս հասակը, ծանրութիւնը, եւ կուրծքի
շրջածիրը :
Գրեթէ երեք տարի կ'ընէր որ զինք չէի տեսած :
- Ինչպէ՞ս ես, այս որքա՜ն ատեն է ,- հարցուց
դէմքս դիտելով
Հանդիպումը մեր երկուքին համար ալ անակընկալ էր :
Նստած տեղէն առջեւ ծռեցաւ, եւ անիւներու
ձայնէն լսելի դառնալու համար, քիչ մը բարձր,
- Ի՞նչ ըրած ես Գալուստեանէն վերջ,- հարցուց :
- Գալուստեանէն վե՞րջ ....
Երկու տարի յաճախած էի St George's College ը,
արձանագրուած Ամերիկեան համալսարանը, եւ
հիմա տարի մը կ'ընէր որ եղբօրս քով ժամագոծութիւն
կը սորվէի ...
Չհասկցաւ :
- Ժամագործութիւ՞ն ըսիր .... հապա համալսարա՞նը,- հարցուց :
Բացատրեցի որ համալսարան վերջացնելը քանի մը տարուայ ժամանակի կը կարօտէր, իսկ մենք
ժամանակի տեղ տարբեր ծրագիրներ ունէինք :
- Ի՞նչ ծրագիրներ ....
Ես այդ հարցումին կը սպասէի եւ գիտէի որ
պիտի գար : Անմիջապէս մեծ խանդավառութեամբ
ու քիչ մըն ալ յոխորտանքով, պատմեցի թէ պիտի
երթայինք ծովերէն անդին հեռու տեղեր, ուր կեանքը աւելի խաղաղ էր ու արեւը իր ճառագայթներով
ամէն օր կանանչ կը ներկէր դաշտի բոյսերը ....
Բայց այս ոգեւորուած նկարագրութեանս ընթացքին, վայրկեան մը անդրադարձայ, որ պրն
Քրիսեանին դէմքէն ժպիտը կամաց կամաց կ'անհետանար ,ու ես քիչ վերջ, իր թափանցող նայուածքին մէջ կասկածի փայլ մը տեսնել կարծեցի :

Բայց ան համբերութեամբ մտիկ ըրաւ բոլոր
պատմածներս եւ երբ վերջացուցի
- Իսկ ի՞նչ բան կը վստահեցնէ ձեզի, որ կեանքի
պայմանները օր մը հո՛ն ալ պիտի չփոխուին,հարցուց :
Շիտակը այս հարցումին չէի սպասեր, նեղուեցայ :
Ես կը սիրէի պրն Քրիսեանը եւ իր շատ
տրամաբանական հարցումէն անմիջապէս զգացի
թէ ինք համամիտ չէր գաղթելու գաղափարին : Իր
ըսածով, ան կը մտածէր թէ գաղութին թիւը կրնար
նուազիլ ու տկարանալ, եւ
կը պատճառաբանէր թէ դժուար օրերը դեռ կը
փոխուէին, ու չէր արժեր անոնց պատճառաւ ուրիշ
երկիրներ գաղթել :
Թերեւս, ուսուցիչս իր մտահոգութիւններուն մէկ
մասին մէջ կրնար իրաւունք ունենալ, բայց այդպէս
չէր բոլոր իրականութիւնը: Իսկ գաղթելու որոշումն
ալ, մենք կամքէ անկախ պատճառներով առած
էինք, եւ կամովին չէր որ մեզի նման ուրիշ գաղթողներ ալ , կեանքը ծայրէն սկսելու պարզ հաճոյքով
ուրիշ տեղեր կ'երթային :
Սակայն ուսուցիչս հասկնալիօրէն նեղուած էր :
Դժուար էր ըսածներուն մէկ մասին չհամաձայնիլ,
եւ գաղութին պարպուելուն ականատես ըլլալ ու
չնեղուիլ: Հասկնալի էր իր նեղութեան պատճառը,
բայց ամէն գնով հոն մնալն ալ, գոնէ մեր պարագային այլեւս կարելի չէր :
Խօսակցութիւնը եւ գաղափարներու փոխանակումը մեր միջեւ երկար տեւեց: Դեռ խօսելիք ալ
ունէինք, սակայն ատեն մը վերջ պրն Քրիսեանը
նստարանին մէջ ետ քաշուեցաւ, գլուխը խորհրդաւոր կերպով շարժեց, եւ չհամակերպած կամ չհամոզուած՝
- Ես օրը օրին կ'ապրիմ,- ըսաւ, ու կռնակը յենարանին կռթնցուց :
Մեթրոն կը շարունակէր օրօրուիլ, եւ հիմա
Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցիին առջեւէն
կ'անցնէր :
Մենք սկսանք ուրիշ բաներու մասին խօսիլ :
Դուրսը օդը փոխուիլ սկսած էր:
Այն օրերուն Դեկտեմբեր ամսուան մէջ էինք, եւ
երկնքին վրայ, ամպերու դէմ կռիւի դաշտէն քաշւող տկար արեւ մը, այդ վայրկեանին պատուհանէն
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Հայրենի Տնտեսութիւն
Նուազագոյն Աշխատավարձը
Տաւուշի Սահմանամերձ Գիւղերուն Մէջ
Պատրաստուող Շապիկները, Դրամապանակները եւ 55 Հազարէն Պիտի Դառնայ 68
Այլ Իրեր Մեծ Հետաքրքրութիւն Յառաջացուցած են Հազար Դրամ. Նախագիծը Պիտի
Ներկայացուի Ազգային Ժողով

Տաւուշի սահմանամերձ Բերքաբեր համայնքի
«Նանսոն» կարի արտադրամասին մէջ եւ Կողբի
գեղարուեստի դպրոցին մէջ գործող «Երեքնուկ»
արհեստանոցին մէջ, օրէ օր կ՝աւելնայ պատուէրներուն թիւը։ Բերքաբերի մէջ հիմնուած «Նանսոն»
կարի արտադրամասը՝ իր գործունէութեան մէկ
տարուան ընթացքին՝ հասցուցած է 40 տարբեր
ընկերութիւններու հետ գործնական կապեր հաստատել: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

«Արտադրամասը հիմնուած է անցեալ տարի եւ
արդէն մեր աշխատանքներուն մէջ օրէ օր դրական
միտում կը տեսնենք, քանի որ պարբերաբար
պատուէր կը ստանանք, ինչպէս նաեւ շատցած են
պատուէրներուն ծաւալները: Իրավիճակ եղած է,
երբ չէինք կրնար հասցնել կատարել պատուէրները,
ուստի որոշեցինք մեծցնել արտադրամասին
տարածքը»,- ըսած է արտադրամասի հիմնադիր
Խորէն Խուտաւերտեան։

Անոր խօսքով` իրենց արտադրամասը կը լուծէ
նաեւ գիւղի բնակիչներուն ընկերային խնդիրը եւ
հնարաւորութիւն կու տայ բնակիչներուն մնալու
գիւղին մէջ: «Ցաւօք, հումքը կը բերուի արտասահ-

մանէն, հագուստ կարելու համար այդպիսի որակի
կտորներ Հայաստանի մէջ չունինք, իսկ շուկան կը
պահանջէ բարձր որակի կտորներ»,- նշած է
արտադրամասի հիմնադիրը:
Կարի արտադրամասը ստեղծուած է «Սահման»
կազմակերպութեան աջակցութեամբ։ Բերքաբերցի
ձեռնարկատիրոջ կ՝աջակցի նաեւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանեան գրասենեակը։
Իսկ Կողբի գեղարուեստի դպրոցին մէջ գործող
«Երեքնուկ» նախաձեռնութեան անդամները՝ 10
տարիէն աւելի է՝ կը ստեղծեն ձեռքի աշխատանքներ՝
նկարազարդ դրամապանակներ, պայուսակներ,
ակնոցի եւ հեռախօսի տուփեր, գօտիներ, վզնոցներ, վզկապներ եւ այլ յուշանուէրներ, որոնց վաճառքէն եղած գումարին մէկ մասը կը ծախսուի
դպրոցի կարիքներուն համար:

«Նախաձեռնութիւնը մօտ 10 տարիէ ի վեր կը
գործէ: Կողբի գեղարուեստի դպրոց կը յաճախեն
ո՛չ միայն սահմանամերձ այս գիւղի, այլեւ շրջակայ
համայնքներու
երեխաները։
Բարեգործական
դպրոցը մասնաւոր է եւ անվճար, այսինքն՝ չունի
պետութեան կողմէն նիւթական աջակցութիւն,
ուստի որոշեցինք որեւէ ձեւով օգնել դպրոցին։ Այդ
նպատակով ստեղծեցինք այս խումբը, որ 10-էն
աւելի աշխատող ունի։ Արտադրանքը կը վաճառենք
Հայաստանի ողջ տարածքին՝ յատկապէս համացանցի միջոցով»,- ըսած է նախաձեռնութեան
հիմնադիրներէն Սաթենիկ Ղուլիճանեան։
«Երեքնուկ» նախաձեռնութեան անդամները
երեխաներուն կը սորվեցնեն նաեւ կիրառական
արուեստի ճիւղերը՝ սկսեալ մետաքսի վրայ նկարչութենէն մինչեւ կարպետագործութիւն։

Կառավարութիւնը իր այսօրուան` Յունիս 27-ի
նիստին որոշեց հաւանութիւն տալ «Նուազագոյն
ամսական աշխատավարձի մասին» ՀՀ օրէնքին
մէջ փոփոխութիւններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի նախագիծին:
Զեկուցող Գեմոֆին Գասպարեան ներկայացուց
ԱԺ «Իմ քայլը» խմբակցութեան պատգամաւորներ
Վարազդատ Կարապետեանի եւ Բաբկէն Թունեանի ներկայացուցած նախագիծը, որով կ՛առաջարկըւի նուազագոյն աշխատավարձի չափը սահմանել
55 հազար դրամի փոխարէն 63 հազար, երբ
կառավարութիւնը կ՛առաջարկէ՝ ան ըլլայ 68 հազար դրամ:
Գասպարեան ներկայացուց հաշուարկի հիմքերը, ուր կարեւոր նկատուած է նուազագոյն սպառողական զամբիւղը. «Ուղիղ պիտի փոխենք 45
հազար մասնաւոր եւ 35 հազար պետական ոլորտի
մէջ աշխատողներու աշխատավարձի չափը, որոնք
կը ստանան նուազագոյն աշխատավարձ»,-ըսած է
ան եւ նշած, որ անոնց աշխատավարձը շուրջ 23-24
տոկոսով կ՛աւելնայ:
Նիկոլ Փաշինեան կարեւոր համարեց նաեւ
աշխատողներու իրաւունքներու պաշտպանութիւնը`
աւելցնելով, որ պէտք է այդ ոլորոտին մէջ չարաշահումները բացառել, հաշուի առնուին ոչ միայն
գործատուի, այլեւ աշխատողի շահերը:
Ելեւմուտքի նախարար Ատոմ Ջանջուղազեան
յստակեցուց, որ այս նախագիծը միայն նուազագոյն
աշխատավարձի վերաբերեալ է եւ կապ չունի
հիմնական աշխատավարձի հետ. «Տեղի չունենար
հիմնական աշխատավարձի փոփոխութիւն, որմէ
կախուած են շատերու աշխատավարձի հաշուարկը»:
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորեան նկատել
տուաւ, որ գործատուն խուսանաւելու հնարաւորութիւններ կրնայ ունենալ ժամերու քանակով, ինչ որ
եւս պէտք է կանոնակարգել օրէնքով, որպէսզի
նման հնարաւորութիւն չըլլայ:
Հարցը պիտի ներկայացուի Ազգային ժողովի
քննարկման:
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Մշակութային Արձագանգ
Հայ Եկեղեցւոյ Աշխարհասփիւռ Թեմերու
Երիտասարդները Պիտի Այցելեն Արցախ. «Դէպի
Սուրբ Էջմիածին, Դէպի Սրբազան Արցախ»

ՆՍՕՏՏ Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
օրհնութեամբ՝ Յուլիս 4-7 տեղի պիտի ունենայ Հայ
Եկեղեցւոյ Համաշխարհային Երիտասարդական
Միաւորման (ՀԵՀԵՄ) «Դէպի Սուրբ Էջմիածին, դէպի
սրբազան Արցախ» ուխտագնացութիւնը:
Համահայկական հաւաքին պիտի մասնակցին
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի թեմերէն ժամանած շուրջ 250 եկեղեցասէր երիտասարդներ:
Աւանդաբար, ուխտագնացութեան մեկնարկը

պիտի կատարուի վեհափառ հայրապետին օրհնութեամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինէն:
Երիտասարդական հաւաքի մասնակիցները պիտի
այցելեն Հայաստանի եւ Արցախի տեսարժան վայրեր,
պիտի հանդիպին Արցախի Թեմի Առաջնորդ Պարգեւ
Արք. Մարտիրոսեանի եւ Արցախի Հանրապետութեան
նախագահ Բակօ Սահակեանի հետ:
Այս տարի հաւաքի գործնական մասը պիտի ըլլայ
նոր ձեւաչափով: Երիտասարդական միութիւններու
ներկայացուցիչները ոլորտի առաջատար փորձագէտներու հետ պիտի քննարկեն իրենց գաղափարներն ու
նախաձեռնութիւնները` բաժնուելով 7 խումբերու. հոգեւոր-ազգային ձեռնարկներ, առեւտուր-ֆորումային,
մարզական-ողիմպիական, մշակութային, ընկերային,
տեղեկատուական եւ կրթադաստիարակչական: Ծրագրային խումբերու աշխատանքները կը միտին երիտասարդ աշխատակիցներուն մէջ առաջնորդական կարողութիւններու
զարգացման,
քոյր
թեմերու
(Հայաստան-Սփիւռք) գործակցութեան խթանման,
ՀԵՀԵՄ տարածաշրջանային եւ միջտարածաշրջանային, ինչպէս նաեւ համաերիտասարդական նոր ու
կազմակերպուած նախաձեռնութիւններու նախագծման:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Պոլսոյ Նորընտիր Քաղաքապետը Պատմած Է, Որ
Հայ Ճարտարապետի Մը Շնորհիւ Իր Ծննդավայրը
Բացայայտած Է

Պոլսոյ նորընտիր քաղաքապետ, ընդդիմադիր
Հանրապետական ժողովուրդի կուսակցութեան
առանցքային գործիչներէն Էքրեմ Իմամօղլու
նախընտրական քարոզարշաւի ժամանակ խօսած
է իրեն համար նշանակալի դեր ունեցած հայ ճարտարապետի մը մասին:
Պատկերասփռուած յայտագիրի մը ընթացքին
պատմելով այդ մասին` Իմամօղլու դրուագ մը ներկայացուցած է իր կեանքէն: Նշած է, որ 1990-ականներուն իր մերձաւոր շրջապատին մէջ հայ ճարտարապետ մը կար, որ լիովին փոխած է
քաղաքներու եւ շինութիւններու մասին իր
պատկերացումները: Խօսքը Թուրքիոյ մէջ յայտնի
հայազգի ճարտարապետ Զաքարիա Միլտանօղլուի

մասին է:
Նորընտիր քաղաքապետը վերյիշած է, թէ
ինչպէ՛ս հայ ճարտարապետին հետ շրջած է իր
ծննդավայր Տրապիզոն քաղաքին մէջ: Իմամօղլու
առաջարկած է երթալ քաղաքէն դուրս եւ բնութեան
գիրկը զբօսնել, բայց հայ ճարտարապետը առարկած է` ըսելով, որ Տրապիզոն քաղաքին մէջ դիտարժան շատ վայրեր կան:
Իմամօղլու զարմացած է, թէ Տրապիզոնի մէջ,
բացի քարէ շէնքերէ, ուրիշ ի՞նչ կայ տեսնելիք, բայց
չէ առարկած եւ, անոր խօսքով, Զաքարիա ճարտարապետին ուղեկցութեամբ, նորովի բացայայտած իր իսկ ծննդավայրը եւ անկէ ետք սկսած է
բոլորովին այլ աչքով նայիլ Տրապիզոնին:

¾ç 05

Ազնիւ
Նախաձեռնութիւն
Շառլ Ազնաւուրի Անուան
Հրապարակի Բացում Շաւիլ
Քաղաքին Մէջ

Յունիս 21-ին Ֆրանսայի Շաւիլ քաղաքին մէջ
տեղի ունեցաւ Շառլ Ազնաւուրի անուան հրապարակի բացման արարողութիւնը, որուն մասնակցեցան Ֆրանսայի մէջ Հայաստանի դեսպան Յասմիկ
Տոլմաջեան, Շաւիլի քաղաքապետ Ժան-ժաք Գիեն,
ինչպէս նաեւ Օ-տը-Սենի պատգամաւոր Ժաք Մեր:
Հանդիսութեան Շաւիլի քաղաքային երգչախումբը
կատարեց Շառլ Ազնաւուրի շարք մը ստեղծագործութիւններ: Հնչեցին Հայաստանի եւ Ֆրանսայի
ազգային օրհներգները: Այս մասին կը հաղորդեն
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի ծառայութենէն:
Դեսպան Տոլմաջեան իր խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց Շաւիլի քաղաքային իշխանութիւններուն` Մեծ Հայուն եւ Մեծ Ֆրանսացիին յիշատակը
յաւերժացնելու համար կատարուած այս նախաձեռնութեան համար, որ նաեւ խորհրդանշական
տուրք է հայ-ֆրանսական բարեկամութեան: Ան
ընդգծեց այն անգնահատելի դերակատարութիւնը,
որ իրեն հարիւր տոկոսով հայ եւ հարիւր տոկոսով
ֆրանսացի բնորոշող մեծ արուեստագէտը ունեցած
է իր երկու ժողովուրդներն եւ երկու հայրենիքիները
կամրջելու գործին մէջ:
Փարիզի մերձակայքին գտնուող Շաւիլ քաղաքը
ունի շուրջ 20 հազար բնակիչ: Քաղաքին մէջ կը
գործէ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ հայկական եկեղեցին: Մինչ այդ` Ապրիլ 23-ին, Փարիզի մերձակայ
մէկ այլ` Կը Լիշի քաղաքին մէջ եւս բացուած էր
Շառլ Ազնաւուրի անուան հրապարակ մը:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային
Գրադարանի Անցեալի Հարուստ
Ժառանգը եւ Ներկայի Հրատապ
Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի
երեկոյեան ժամը 7:30
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Ես Սարէն Կու Գայի ...
¾ç 03
ներս թափանցած ճառագայթները, մէկ առ մէկ ետ
կը կանչէր :
Սեւ ամպեր իրար միացած, խոշորցած, ու տեղ
տեղ ալ թանձրացած՝ անձրեւել կը սպառնային:
Շատ չանցած մեթրոն վազքը դանդաղեցուց եւ
յաջորդ կայարանին մօտեցաւ :
Հոս պէտք էի իջնել : Հրաժեշտ առի նախկին ուսուցիչէս եւ Ղամրայի կայարանը դուրս ելայ մեթրոյէն :
Պրն Քրիսեանին հետ այս հանդիպումս անսպասելի եղած էր :
- Ուրկէ՛, ու՜ր ...
- Մեր վերջին հանդիպումը, մտածեցի .....
Փողոցին մէջ ցուրտ էր, արեւ չկար եւ հով կար :
Բայց ես ներքնապէս ուրախ էի : Մենք մօտ ատենէն
պիտի մեկնէինք եւ երթայինք հարաւի մեծ երկիրը,
ուր կ'ըսէին թէ խոշոր, կարմիր, կապոյտ թութակներ, եւ գունաւոր կտուցներով ուրիշ ուրախ թռչուններ, արեւին տակ գոյնզգոյն ձայներով կ'երգէին.....
Սարեանի շէնքին առջեւ յանկարծ մեղմ անձրեւ
մը բարակ թելերով իջնել սկսաւ : Փողոցի լոյսին
դիմաց, վազող կառքերէն եկող հովը անոնցմէ
քանի մը թելեր վրաս նետեց : Ես պէտք էի փողոցին
միւս կողմը անցնիլ, բայց կառքերը վերէն շիտակ
գիծով անվերջ կու գային ու չէին կենար :
Մայթի պռկունքին` մեթրոյին մէջ ընդհատուած
մտածումներուս թելը դեռ չմոռցած, մտքիս մէջ
տարիներ ետ գացի ու առաջուայ մեր հին տունը
դարձայ:
Տօնական օրերը կը մօտենային եւ կարճ
ատենուայ համար, մեր տունը քանի մը օր հիւր
պիտի մնային : Ճիշդ չեմ յիշեր ի՛նչ օրեր էին, բայց
մայրս խոհանոցի սեղանին առջեւ ոտքի կեցած,
ալիւրոտ ձեռքերով խմոր կը բանար :
Ան սովորաբար մեր սիրած խմորեղէնները
կը պատրաստէր : Բայց ամէն անգամ երբ

եփածը պատրաստ ըլլար, պնակ մըն ալ մեր դրացի
Օմմու Սապրիին բաժին կը հանէր եւ ինծի կու տար
որպէսզի անոնց տանեմ :
Պնակը ձեռքս երբ զանգակին կոճակը կոխէի,
դրան ետեւէն Իսմահանին կամ Ապտ էլ Ուահապին
երգերը կը լսէի միշտ ....
Ես կը սիրէի փուռէն ելած խմորեղէնները տաք
տաք փորձել : Մայրս գիտեր, եւ շատ անգամ խոշոր
հատ մը ինք կը զատէր ու ձեռքովը ինծի կու տար :
Փոխարէն, ես ալ երբ ուրիշ անգամներ դասերս
վերջացնէի, խմորեղէնները ափսէներուն մէջ շարելով իրեն կ'օգնէի :
Բայց Օմմու Սապրին մօրս ղրկած խմորեղէններուն տակ չէր մնար, եւ ինքն ալ իրենց տօնական
օրերուն, անուշեղէնով կամ խմորեղէնի տեսակներով միշտ
կը փոխադարձէր մօրս ղրկածը :
Երբեմն պզտիկ նուէրներ ալ կը ղրկէր ինծի :
Անգամ մը Րամատան ի ժամանակ Ուահաուի
մը տուաւ : Պզտիկութեանս միշտ սիրած եւ ուզած
էի Ուահաուի ունենալ : Չորս կողմի ապակիները
գոյնզգոյն ներկուած կանթեղին մէջ մոմ կը վառէի
եւ սենեակիս մէջ աջ ու ձախ շարժելով մեր դրացի
տղոց պէս
- Ուահաուի եա Ուահաուի կ'երգէի .....
Ես չէի գիտեր երգին բոլոր բառերը, ոչ ալ անոնց
իմաստը .... Բայց եղանակը ինծի հաճելի կը թուէր
ու ես կ'երգէի : Իսկ վառած մոմին բոցը, ամէն
անգամ Ուահաուի ն շարժելուս, կը պլպլար, մոմը
գրեթէ
կը մարէր, բայց սենեակիս պատերուն վրայ ձգած
իր շուքերը եւ խաղացող գունաւոր լոյսերը, մութին
մէջ խորհրդաւոր կը դարձնէին մթնոլորտը ...
Ուրիշ անգամ ալ իրենց մարգարէին տօնին
առթիւ, կանանչ ու կարմիր թուղթերով շաքարէ
շինուած ճերմակ ձիաւոր մը նուէր տուաւ :
Սարեանի շէնքին առջեւ երթեւեկի լոյսը հիմա
կարմրեցաւ եւ կառքերը կեցան:

Օդը աւելի ցրտած էր :
- Տունը մայրս ա՛նպայման տաք կերակուր
պատրաստած կ'ըլլայ մտածեցի եւ ներսէս թեթեւ
զգացի :
Անցայ փողոցը եւ քայլերս արագցուցի : Մինչեւ
տուն դեռ առջեւս տասը վայրկեանի չափ ճամբայ
ունէի կտրելիք :
- Պիտի կրնա՞մ արդեօք չթրջած տուն հասնիլ
անցաւ մտքէս ....
Յանկարծ պտուտակ մը մտքիս մէջ կէս շրջան
դարձաւ եւ մօրս երգը իր եղանակի կշռոյթով,
ականջներուս մէջ երգել սկսաւ :
- Մէ՛կ, երկու, երե՛ք ...
Անձրեւը զօրանալ սկսաւ :
Երկինքէն ամպի կտորներ ջուրի խոշոր
կաթիլներ դարձած վար թափեցան, եւ կարծես
մտքիս եղանակին միացած` ասֆալտին վրայ
ցատկռտել սկսան
- Մէ՛կ, երկու, երե՛ք ...
- Մէ՛կ, երկու, երե՛ք...
Պզտիկ տղաք եւ աղջիկներ, յանկարծ տուներէ
դուրս վազեցին եւ մայթերուն վրայ ու փողոցներուն
մէջ, ասդին անդին պոռչտալով, տօնել սկսան
անձրեւը: Միշտ չէր անձրեւեր Գահիրէի մէջ, իսկ
եթէ պատահէր որ անձրեւէր, մարդոց եւ մանաւանդ
պզտիկներուն համար հազուադէպ տօնակատարութեան ուրախ առիթ կը ստեղծուէր ....
Ես չուզեցի սպասել անձրեւին դադրելուն :
- Հոգ չէ, թո՛ղ թրջիմ որպէսզի այս ալ հո՛ս տեսած
վերջին անձրեւս ըլլայ մտածեցի :
Մեր մեկնումի օրը մօտ ամիսներու անկիւնադարձին էր :
Բաճկոնս կոճկեցի մինչեւ վեր, ձեռքերս պահեցի
գրպաններուս խորը, եւ երգի կշռոյթին յանձնուած`
թրջած քայլերով, բայց անհոգ, բռնեցի դեռ քիչ
ատենուայ համար գործածելիք մեր տան ճամբան :
Քամփինաս, Պրազիլ
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Միջազգային Èáõñ»ñ
¾ç 02

Հրաձգութիւն Ֆրանսայի Արեւմտեան Կողմը Գտնուող Մզկիթին Շրջակայքը
Առնուազն երկու մարդ վիրաւորուած է Փարիզի
արեւմտեան կողմը գտնուող Պրեսթ քաղաքի մէջ
տեղի ունեցած հրաձգութեան հետեւանքով: «Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին կը յայտնէ
ԹԱՍՍ-ը, յղում կատարելով France Bleu ձայնասփիւռի ընկերութեան:
Աղբիւրին համաձայն, միջադէպը տեղի ունեցած
է քաղաքի մզկիթի շրջակայքը, Յունիս 27-ին, Փարիզի ժամանակով 16:30-ին, երբ անյայտ անձը

կրակ բացած է: Երկու մարդ լուրջ վնասուածքներով
տեղափոխուած են հիւանդանոց: Դէպքի վայրը
շրջափակուած է: Կրակ բացող անձը հեռացած է
դէպքի վայրէն, ոստիկանութիւնը զինք յայտնաբերելու համար որոնողական աշխատանքներ կ’իրականացնէ:
Արտակարգ դէպքի վերաբերեալ այլ մանրամասնութիւններ դեռ յայտնի չեն:

Ըստ Կիպրոսի Նախագահին Թուրքիոյ Պատժուելու Հարցը Ժամանակի Խնդիր Է
Թուրքիոյ դէմ ԵՄ պատժամիջոցները ժամանակ
կը պահանջեն եւ պէտք չէ ակնկալել, որ ԵՄ-ը մէկ
ժամուան մէջ որոշում կ'ընդունի: Այս մասին
յայտարարած է Կիպրոսի նախագահ Նիքոս
Անասթասիատեսը, կը հաղորդէ Cyprus Mail-ը:
Ան նշած է, որ իրեն «կը տխրեցնէ» այն, որ
անցած շաբաթ Եւրոպական խորհուրդը չէ կրցած
անյապաղ յայտնել Անգարայի դէմ պատժամիջոցներու սահմանման մասին:
«Անոր համար որոշակի ժամանակ պէտք է,
քանի որ ԵՄ-ի մէջ կան յստակ ընթացակարգեր»,նշած է ան՝ օրինակ բերելով Ռուսաստանի դէմ ԵՄ
պատժամիջոցները, երբ Պրիւքսէլէն այդ մէկը 6
ամիս պահանջվեց:
Խորհուրդը տարբերակներ պիտի ներկայացնէ,

Վրացական Լարին Մեծ Տագնապի Առջեւ
Վրաստանի ազգային արժոյթը՝ լարին, կը շարունակէ արժեզրկուիլ եւ պատմական նուազագոյն
ցուցանիշներ գրանցել Ռուսաստանի սահմանած
զբօսաշրջային ամպարկոյի ֆոնին, կը տեղեկացնէ
«Ռիա Նովոսթի»ն։
Վրաստանի Ազգային դրամատան տուեալներով՝
27 յունիսի համար սահմանուած պաշտօնական
փոխարժէքը կը կազմէ 2,847 լարի մէկ տոլարի
դիմաց, որ այսօրուայ փոխարժէքէն 0,5 տոկոսով
աւելի ցած է:
ՌԴ նախագահ Վլատիմիր Փութինը 21 յունիսին

հրամանագիր ստորագրած է՝ արգիլելով ռուսական
օդանաւային ընկերութիւններուն 8 յուլիսէն ՌԴ
քաղաքացիները տեղափոխել Վրաստան: Զբօսաշրջային ընկերութիւններուն խորհուրդ տրուած է
ուղեգրեր չվաճառել Վրաստանի ուղղութեամբ: Այս
հրամանագրի հրապարակումէն ետք լարի փոխարժէքը նուազած է 2,4 տոկոսով:
25 Յունիսին Վրաստանի տնտեսութեան նախարար Նաթիա Թուրնաւան բացառած է լարիի
արժէզրկման եւ ՌԴ զբօսաշրջային ամպարկոյի
կապը՝ յայտարարելով, որ խօսքը փոխարժէքի
կարճաժամկէտ տատանման մասին է:
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ՇՈԹԱ ՈՍԿԱՆԵԱՆ

(26 Յունիս 1960)
«Մարդիկ ե Տիկնիկները»
1982-1987 յաճախած է Մոսկուայի գեղարւեստի համալսարան։
1995 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու
միութեան անդամ է։
Շոթա Ոսկանեանի ստեղծագործութիւններուն
մէջ կը նկատուի հանգստութիւն եւ զգայունութիւն, լոյսը եւ գոյները անոր արուեստի
հիմնական ոճն ու լեզուն են։ Ոսկանեանի
ստեղծած համադրութիւնները փոքրիկ պարփակուած աշխարհներ են, ուր գերիշխողը
հանգստութիւնն է եւ զգացմունքայնութիւնը։
Անոնք կը բացայայտեն մարդկային հոգիի
զգացումները, որուն միջոցով ալ կ’երեւի արտաքին աշխարհը։

եւ ԵՄ անդամ պետութիւնները կամ պիտի
չեղարկեն կամ պիտի փոխեն զանոնք: Սակայն
Կիպրոսի մէջ կ'ըսեն, որ գոհ են ԵՄ դիրքորոշումէն:
Յիշեցնենք, որ անցած շաբաթ Թուրքիան երկրորդ նաւը ուղարկած էր Կիպրոսի բացառիկ տընտեսական գօտի: Թուրք պաշտօնեաներու խօսքով՝
«Եաւուզ» նաւը հորատում պիտի սկսի յուլիսի
կէսերուն:
Առաջին՝ «Ֆաթիհ» հորատիչ նաւը կը գտնուի
Պաֆոս դէպի արեւմուտք:
Անգարան, որը դիւանագիտական յարաբերութիւններ չունի Կիպրոսի հետ, կը պնդէ, որ Կիպրոսի
բացառիկ տնտեսական գօտիին մէջ կան շրջաններ,
որոնք կը վերահսկուին Թուրքիոյ կամ թուրք
կիպրացիներու կողմէ:
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Հաշուի առնելով ՀՀ դեսպանութեան հեռաձայնային կապի գերծանրաբեռնուած աշխատանքը,
առաւել
դիւրին
եւ
արագ
արձագանգման
նպատակով, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան
Հայկազեան
Համալսարանը
հիւպատոսական
բաժինը բոլոր այցելուներուն կը
յորդորէ իրենց հարցումները ուղղել նաեւ ելեկՍիրով կըտըրոնային
հրաւիրէ փոստի
ձեզ ներկայ
գտնուելու
միջոցով,
հետեւեալ հասցէով՝
armconsulatelebanon@mfa.am
Օսմանեան
խորհրդարանի մեպուս
Նկատի Ատանայի
ունենալով ամառնային
ժամանակաՅակոբ Պապիկեանի
Կոտորածին
հատուածին Հայաստան մեկնողներու մեծ հոսքը՝ ՀՀ դեսպանութիւնը կը
նուիրուած
տեղեկագրին
յորդորէ ՀՀ մուտքի արտօնագիր
ստանալու
համար դիմել կարելի եղածին
չափ շուտ՝ նախատեսելով
տրամաբանական
ժամկէտներ:
անգլերէն
թարգմանութեան՝

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

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 հանդիպումին։

Կը յիշեցնենք նաեւ, որ Լիբանանի քաղաքացիները կրնան ՀՀ մուտքի
արտօնագիր ստանալ Հայաստան մուտք գործելու ընթացքին՝ ՀՀ
սահմանային անցակէտերէն (օրինակ՝ Զուարթնոց օդակայանէն):

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւն
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

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Լրատուական Գրասենեակ

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
كاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذكس
Գրանցած Է
مكتب االعالم

Ծանուցում

ARMENIAN CATHOLICOSATE OF CILICIA
Communication Department

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ 24-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Կիրակի,
30 Յունիս 2019-ին,
Անթիլիասի
Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ
Մայր
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
համար,
որմէ մէջ,
28-ն յընթացս
գրանցուած
է, իսկ
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
Տաճարին
Սուրբ
եւ միւս
Անմահ
Պատարագի,
ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ՄԱՂԹԱՆՔ պիտի կատարուի Ս. Աթոռոյս Վեհափառ Հայրապետին՝
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
Ընտրութեան եւ Օծման 24-րդ տարեդարձին առիթով
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Պատարագէն
ետք Վեհափառ
Հայրապետը
պիտի ընդունի
Մարտ 31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսածշնորհաւորութիւններ
է Դեկտեմբեր 31-ին։
Վեհարանի դահլիճին
մէջ:
«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
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍի

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՀԱՅ ՊԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅ
Կազմակերպութեամբ՝

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական
Գրասենեակին
Մասնակցութեամբ՝
Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ» պարախումբին
Համազգայինի «Քնար» պարախումբին
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի «Արին» պարախումբին
2 Յուլիս 2019, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
Վանքի շրջափակէն ներս
Հրաւիրուած են մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները

¸³õ³Ý»Éáí
³
ï
³Ýù
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ
é³ÙÏ³í³ñ »õ
»õ ³½³ï³Ï³Ý
³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ
ÏÁ Ñ³
Ñ³õõ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý
»õ
³
³ñ` Ã»ñÃÇë
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
»õ ³½³ï
³½³ï ËûëùÇ
ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ:
Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
Ð»ï
ï»õ
³µ
µ³ñ`
Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
ÛÙ³
Ý ã»Ý
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå
³Ýå³
³ÛÙ
³Ý
ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ:
³Ë ëåñ¹³Í
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿
Î³Ùù¿ ³Ý
³ÝÏ
Ï³Ë
ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ,
å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
³
Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
Ûû¹á
áõõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
»õ Ù»ñ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

