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Ժաաժաա Պասիլը Կը Մեղադրէ Կառավարութեան 
Գործունէութիւնը Խափանելու Մէջ
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

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

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

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

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

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

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

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

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

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Վարչապետ Փաշինեան Պաշտօնական 
Այցով Մեկնած է Սինկափուր, 
Հանդիպած Հայ Համայնքի 
Ներկայացուցիչներուն Հետ

Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան ղեկավար 
Սամիր Ժաաժաա, Կիրակի օր, Ազգային Ազատ 
հոսանքի առաջնորդ, արտաքին գործոց նախարար 
Ժպրան Պասիլին կոչ ըրաւ դադրեցնելու «լարուած 
հռետորաբանութեամբ ելոյթները»՝ մեղադրելով 
զինք կառավարութեան աշխատանքները խափա-
նելու մէջ:

«Պասիլ մեզ 50 տարի ետ տարաւ՝ ամէն ինչ 
քննարկելով սեւ սրտով եւ կրկին լարուածութիւն 
յառաջացնելով»,- ըսաւ Ժաաժաա:

Անոր այդ մեկնաբանութիւնը յաջորդած էր 
Շաբաթ օր Թրիփոլիի մէջ Պասիլի ունեցած ելոյ-
թին։ Արտաքին գործոց նախարարը, իր ելոյթին 
ընթացքին, հարուածած էր Ալէյի դէպքերէն մէկ շա-
բաթ անց Հիւսիսային ափամերձ քաղաքը շրջելուն 
համար իրեն հասած քննադատութիւնները։

«Հակամարտութիւնը չի ձգեր Թրիփոլի այցելեմ: 
Անիկա կը խոչընդոտէ իմ եւ Ազգային Ազատ 
հոսանքի Թրիփոլի գալուն»,- ըսած է ան՝ շեշտելով, 
որ Ազգային Ազատ հոսանքը չէր նախկին վար-
չապետը սպաննողը, որ Թրիփոլիէն էր։

Քանաան. Յանձնաժողովը Պիւտճէին 
Վերաբերեալ Վերջին Նիստը Պիտի Գու-
մարէ Այս Շաբթուան Սկիզբը 

 
Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի հար-

ցերու յանձնաժողովի նախագահը յայտնեց, թէ 
պիւտճէին վերաբերեալ վերջնական լսումները 
պիտի կայանան այս շաբթուան սկիզբը:

Երեսփոխան Իպրահիմ Քանաան յայտարարեց, 
որ յանձնաժողովը, որ 10 Յունիսէն ի վեր  պար-
բերաբար կը գումարէր նիստեր՝ նուիրուած 2019-ի 

պետական պիւտճէի նախագիծի ուսումնասի-
րութեան, այսօր կամ Երեքշաբթի պիտի գումարէ 
իր վերջին նստաշրջանը, որմէ ետք օրինագիծը 
պիտի փոխանցէ Խորհրդարան:

«Ելեւմուտքի եւ պիւտճէի հարցերու յանձնա-
ժողովը աւարտած է ամէն ինչ, բացառութեամբ այն 
յօդուածներուն եւ յատկացումներուն, որոնք յետա-
ձըգուած էին»,- ըսած էր Քանաան, Պըրրիի հետ 
հանդիպումէն ետք:

Նշեալ հանդիպման ժամանակ Քանաան 
հաստատած էր, որ պիւտճէն կրնայ պակասուրդը 
կրճատել մինչեւ համախառն ներքին արդիւնքի 
(ՀՆԱ) 7.59 տոկոսի սահմաններուն, եթէ կառա-
վարութիւնը համագործակցի:

2019-ի Պետական պիւտճէի նախագիծը, որ 
արդէն հաստատուած է կառավարութեան կողմէն, 
կը ներառէ պետական ծախսերու եւ հարկերու աճի 
կրճատումներ:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան տիկնոջ՝ 
Աննա Յակոբեանի հետ Սինկափուրի Հանրապե-
տութեան վարչապետ Լի Սիեն Լոնկի հրաւէրով 
Յուլիս 7–ին պաշտօնական այցով մեկնած է Սին-
կափուր։

Այս մասին կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»` 
վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութիւնը, Հայաստանի վարչապետը 
եւ տիկին Աննա Յակոբեանը այցելած են Սինկա-
փուրի հայկական Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկե-
ղեցի, որ Սինկափուրի ամենահին քրիստոնէական 
կառոյցն է (1835 թ.)։ ՀՀ վարչապետի, Սինկափուրի 
առեւտուրի եւ արդիւնաբերութեան աւագ պետա-
կան նախարար եւ Սինկափուրի, ինչպէս նաեւ 
հարեւան երկիրներու ու տարածաշրջաններու՝ 
Մալեզիայի, Ինտոնեզիոյ, Թայիլանտի, Հոնկ Քոն-
կի, Աւստրալիոյ հայ համայնքներու ներկայացուցիչ-

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւնը իր վերջին ժողովի 
քննարկումներուն եւ  որոշումներուն 
շարքին, որոշեց հետեւեալը.

ա. «Հայաստան» Համահայկա-
կան Հիմնադրամի Լիբանանի Գոր-

ծադիր Մարմինին մէջ իր ներկայացուցիչը՝ ընկ. 
տոքթ. Վազգէն Ժամկոչեանը ազատել իր 
պաշտօնէն:

բ. ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 
անդամ ընկ. Սեդրակ Քիւրէճեանը նշանակել 
նշեալ պաշտօնին վրայ:

գ. Սոյն որոշումը հրապարակել առ ի տե-
ղեկութիւն հանրութեան եւ «Հայաստան» Հա-
մահայկական Հիմնադրամի Լիբանանի Գոր-
ծադիր Մարմինի դիւանին:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութիւն
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Բենիամին Ժամկոչեան 

(8 Յուլիս,  1895, Հայնի, Տիգրանակերտ)-(13 
Յունուար, 1984, Պէյրութ, լիբանան) Կրթական 
գործիչ, մանկագիր, հրապարակախօս։

Ծնած է Տիգրանակերտ շրջանի Հայնի գիւղի 
մէջ։ Հազիւ 40 օրական էր, երբ կը մահանայ 
անոր հայրը։ Մայրը գերդաստանի մեծերու 
ստիպումով երկրորդ անգամ կ’ամուսնանայ եւ կը 
հեռանայ իր երկու զաւակներէն՝ զիրենք յանձնե-
լով իրենց հօրական մեծ մօր խնամքին։ Երեք 
տարեկան Բենիամինը եւ իր մեծ եղբայրը կ’ու-
ղարկուին Խարբերդի մօտակայ Մեզիրէ կուսա-
կալանիստ քաղաքի գերմանական որբանոց, որ 
կը կառավարուէր միսիոներներու կողմէ։ 

Իր եղբօր օրինակին հետեւելով, 19-ամեայ 
Բենիամինը կ’անդամակցի Հնչակեան ուսանո-
ղական միութեան։ 1915 թ. Ապրիլ 21-ին կը ստա-
նայ ուսուցչանոցի աւարտական վկայականը եւ 
որբանոցի մէջ կ’աշխատի որպէս հսկիչ եւ 
հացագործ՝ կ’ազատի աքսորէն։ Որոշ ժամանակ 
անց մի քանի երիտասարդներու հետ կը հեռանայ 
հաստատութենէն եւ Երիզայի մէջ կը միանայ 
զօրավար Անդրանիկի զինուորներուն։ Կարինի 
մօտ մարտի ընթացքին կը վիրաւորուի եւ բուժուե-
լու համար կը տեղափոխուի Սարիղամիշ, Կարս, 
Թիֆլիս։ Պաթումէն Անգլիական նաւ նստելով կը 
հասնի Պոլիս, ուր գաղթականներու յանձնա-
խումբի մէջ կը սկսի զբաղիլ կազմակերպչական 
աշխատանքներով։ 

1920 թուականին կը տեղափոխուի Ատանա եւ 
Ազգային Աբգարեան վարժարանէն ներս կ’աշ-
խատի որպէս ուսուցիչ։ 1921 թուականին Ատանա-

յի մէջ իր առաջարկով հիմնուած Հնչակեան կու-
սակցութեան Կեդրոնական վարժարանին մէջ 
կ’աշխատի որպէս տնօրէն։ Կիլիկիոյ հայաթա-
փումէն ետք Ժամկոչեան կը հասնի Մերսին, ուր 
բազմաթիւ այլ գաղթականներու հետ 1922 
թուականի վերջին օրերուն նաւով կը տեղա-
փոխուի Պէյրութ։ 

Հաստատուելով Լիբանան՝ Բենիամին Ժամ-
կոչեան տարբեր տեղեր կը զբաղի ուսուցչութեամբ։ 
1930-ին Ազգային Սահակեան վարժարան եւ 
մինչեւ 1974 թուական կը մնայ տնօրէն։ Պատ-
կանած է Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ, բայց 
մեծ յարգանք ունեցած է Հայ Առաքելականի 
նկատմամբ։           

Լիբանանի «Սուրբ Գրոց» ընկերութիւնը անոր 
կը վստահի 19-րդ դարու կիսուն լոյս տեսած 
արեւմտահայերէն աշխարհաբար Աստուածա-
շունչի առաջին լուրջ վերամշակումը, որուն հա-
մար օգտագործած է իրեն մատչելի բոլոր թարգ-
մանութիւնները՝ գերմաներէն, ռուսերէն, անգլերէն, 
ֆրանսերէն, սպաներէն։ Աշխատանքը լոյս տե-
սած է 1981 թուականին։ 

1949-ին ստացած է Լոս Անճելըսի «Կոլտըն 
Կէյթ» համալսարանի (Golden Gate University) 
գրականութեան պատուաւոր դոկտորի կոչում։ 

1984 թ. խորհրդային Հայաստանի լուսաւո-
րութեան նախարարութեան կողմէ Ժամկոչեանին 
շնորհուած է Մեսրոպ Մաշտոցի անուան մրցանակ։ 

1993 թուականին Երեւանի թիւ 119 դպրոցը 
անուանակոչուած է Բենիամին Ժամկոչեանի 
անունով։
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Վարչապետ Փաշինեան Պաշտօնական Այցով Մեկնած է Սինկափուր, Հանդիպած Հայ Համայնքի Ներկայացուցիչներուն Հետ

Այս առաւօտ՝ Շաբաթ, 6 Յուլիս 2019-ին, Պիք-
ֆայայի  Սուրբ Աստուածածին Վանքի Վեհարանին 
մէջ, Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը 
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան դեսպա-
նատան մշակոյթի եւ յարաբերութեանց պատաս-

խանատու՝ Դոկտ. Մէհտի Շարիաթմատարին: 
Այցելութեան նպատակն էր չորս տարիներու 

ծառայութենէն ետք, ողջերթ եւ շնորհակալութիւնը 
յայտնել Նորին Սրբութեան: Հանդիպումը առիթ 
հանդիսացաւ նաեւ անդրադառնալու ընդհան-

րապէս Միջին Արեւելքը եւ յատկապէս Իրանը 
յուզող ներկայ հարցերուն: Դոկտ. Մէհտին իր ու-
րախութիւնը յայտնեց Իրանի Իսլամական Հանրա-
պետութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան միջեւ գոյութիւն ունեցող ամուր 
կապերուն եւ շարունակուող գործակցութեան: Ան 
նաեւ, իր խոր գոհունակութիւնը յայտնեց իրանի 
հայութեան նկատմամբ, շեշտելով որ իրանի 
հայերը՝ պարկեշտ ու աշխատասէր քաղաքացիներ 
են իրենց երկրին նկատմամբ: 

Հայրապետը իր կարգին, ողջունելով Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Իրանի միջեւ 
տարիներ առաջ սկսուած երկխօսութիւնը՝ մշա-
կութային ու կրօնական մարզերէն ներս, ընդգծեց 
զայն շարունակելու հրամայականը, որպէսզի 
կարելի ըլլայ քրիստոնեայ ու իսլամ կրօններ հասա-
րակաց արժէքներէ ու մտահոգութիւններէ մեկնած, 
միասնաբար դիմագրաւել ներկայ ընկերութիւնը 
տագնապեցնող խնդիրներն ու մարտահրաւէրները:

ներու մասնակցութեամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ յարակից հայկական փողոցի նորաբաց 
այգիին մէջ տեղի ունեցաւ «Վանտա Միսս Ճոակիմ» 
խոլորձի արձանի բացման հանդիսաւոր արարողու-
թիւնը։ Արձանը կառուցուած է բարերար Խաժակ 
Մանուկեանի նախաձեռնութեամբ:

«Վանտա Միսս Ճոակիմ» անունը կրող խոլորձ 
տեսակը, որ յայտնի է նաեւ որպէս Սինկափուրեան 
կամ Ալոհա արքայադստեր խոլորձ, խառնածին 
տեսակ է, որ դարձած է Սինկափուրի ազգային 

ծաղիկ` պետական խորհրդանիշ։ Յայտնի խոլորձը 
իր անուանումը ստացած է` ի պատիւ Սինկափուրի 
մէջ բնակող հայ ծաղկաբոյծ Ագնէս Ճոակիմի 
(Աշխէն Յովակիմեան), ով ծաղիկը յայտնաբերած է 
Եղէգնուտի մէջ:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Աննա Յակոբեան այցելած 
են Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, շրջայց 
կատարած հայկական ժառանգութեան թանգա-
րանին մէջ: Վարչապետը գրառում կատարած է 
պատուաւոր հիւրերու գիրքին մէջ, ապա հանդիպած 

վերը նշուած պետութիւններու հայ համայնքներու 
ներկայացուցիչներուն հետ: 

Ի յիշատակ Հայոց ցեղասպանութեան զոհերուն` 
վարչապետը ծակեպսակ դրած է Յիշողութեան 
պարտէզին մէջ կանգնեցուած հայկական խաչքարի 
մօտ: Պարտէզին մէջ ամփոփուած են նաեւ 
բազմաթիւ հայկական տապանաքարեր:

Նիկոլ Փաշինեան եւ Աննա Յակոբեան շրջած 
են նաեւ Սինկափուրի Արմէնիա հայկական փողոցի 
մէջ:
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ՍԱԼԲԻ ՍԱՂՏԸՃԵԱՆ

Լուսինէի Երկնային Ձայնը Պիտի Շարունակէ Հնչել ու 
Դաստիարակել Սերունդներ՝ Անոր Տուն-Թանգարանին Միջոցով

Որտեղից եկաւ նա այսքան անեղծ, այսքան 
մոգական, այսքան անմեկին

եւ ինչ հրաշքով խաչքարից հանեց նրա մէջ 
նիրհող մաքուր մեղեդին։

Վահագն Դաւթեան
Հռչակաւոր երգչուհի, կոմիտասեան եւ հոգեւոր 

երգերու անզուգական կատարող Լուսինէ Զաքար-
եանի ծննդեան օրը՝ Յունիս 1-ին, բացուեցաւ անոր 
տուն-թանգարանը։ Երեւանի Եզնիկ Կողբացի 42/3 
հասցէին վրայ գտնուող տունը եղած է Լուսինէի եւ 
անոր ամուսինին, յայտնի բանասէր եւ շարա-
կանագէտ Խորէն Պալեանի բնակարանը։

Հիւրասենեակին պատերը զարդարող Լուսինէի 
հրեշտակային դէմքով լուսանկարները կարծես կը 
հետեւին ներս մտնող իւրաքանչիւր այցելուի։ Անոր 
շունչը կը թեւածէ բնակարանէն ներս։  «Ան շատ 
ֆոթոկենիք էր,- կ՛ըսէ անոր երկար տարիներու 
հարեւանուհին՝ տիկ. Արփենիկը, եւ կ՛աւելցնէ,- 
Լուսինէն ինք իր ձեռքով էր կախում իր լուսա-
նըկարները եւ մանուկի պէս ուրախանում»։ 
Ինչպիսի՞ն էր Լուսինէն, հարցումիս՝ ան անմիջապէս 
կը պատասխանէ. «5 տարեկան երեխու պէս անմեղ 
ու նուրբ, բայց միւս կողմից շատ խելացի, ահաւոր 
պարտաճանաչ իրեն տրուած շնորհքին՝ երգե-
ցողութեան վրայ»։

Նոյնը կը վկայէ նաեւ տուն-թանգարանի տնօ-
րէնուհին՝ տիկ. Սուսաննա Դաւթեանը, որ եղած է 
Լուսինէի եւ Խորէնի մտերիմը եւ երկար տարիներ 
նուագակցած է անոնց։ «Լուսինէն անմեղութիւն էր, 
հրեշտակ, բառին բուն իմաստով երեխայ։ Ոտքից 
գլուխ կարելի էր հիանալ, զմայլուել նրանով», կ՛ըսէ 
ան։

1937-ին երաժիշտներու ընտանիքին մէջ լոյս 
աշխարհ եկած Սվետլանա Զաքարեանը, 1952-ին 
Ախալցխայէն ընտանիքին հետ կը տեղափոխուի 
Երեւան։ Երեւանի պետական երաժշտանոցին մէջ 
ուսանելու տարիներուն՝ արդէն անոր տաղանդը 
ակներեւ էր, անոր ձայնային տուեալները կը գերէին 
ունկնդիրները ու երաժշտագէտները։ Վազգէն Ա. 
կաթողիկոս՝ հիանալով անոր ձայնով ու կատա-
րումով՝ անմիջապէս զայն կ՛ընդունի Էջմիածինի 
Մայր տաճարի երգչախումբին մէջ՝ որպէս մենա-
կատար։ «Երբ Լուսինէն կ՛երգէ «Սուրբ, Սուրբ»ը, 
բոլոր հրեշտակները բազմութեամբ կ՛իջնեն Մայր 
Աթոռ ու կը փառաբանեն զԱստուած իր երգեցո-
ղութեան ու ի վերուստ տրուած շնորհի համար», 
ըսած է Վեհափառ հայրապետը:

Լուսինէն երբ կ՛երգէր, կ՛անէանար, ան կը 
կտրուէր հողէն, կը բարձրանար երկինք՝ ուկնդիրն 
ալ իր հետ տանելով, կը վկայեն իր ժամանա-
կակիցները։

Լուսինէի կեանքին մէջ ճակատագրական 
կ՛ըլլայ անոր միութիւնը Խորէնի հետ. Աստուածա-
բան, շարականագէտ Պալեանը՝ հեռանալով կու-
սակրօն կեանքէն, կ՛ամուսնանայ Լուսինէի հետ։ 
Ան՝ ռուսախօս Սվետլանային առջեւ կը բանայ հայ 
միջնադարեան գանձարանի դռները։ Սվետլանա, 
որ ռուսերէն կը նշանակէ լոյս, կը դառնայ Լուսինէ։ 
Շնորհիւ Խորէնին՝ ան ոչ միայն կը տիրապետէ 
հայերէնին, այլեւ՝ գրաբարին։

1960-ականներուն, ազգային զարթօնքի ժամա-
նակաշրջանին, ան հայ հոգեւոր երգը դուրս բերաւ 
եկեղեցւոյ պատերէն եւ բեմ բարձրացուց եւ 
հրամցուց աշխարհին՝ անոնց եզակի հմայքը եւ 
համաքրիստոնէական բովանդակութիւնը։ «Լուսի-

նէն մեծարեց հայ ազգը, մեր երաժշտութիւնը եւ 
այսօր ժամն էր փոխհատուցման,- արժեւորելով 
Լուսինէի արուեստն ու անոր թողած ժառանգութիւնը 
կը նշէ թանգարանի տնօրէնուհին ու կ՛աւելցնէ,- 
Մենք մեր հոգու պարտքն են տալիս Լուսինէին այս 
թանագարանի բացումով եւ դա անում ենք մեծ 
սիրով ու նուիրումով»։

Տուն-թանգարանի վերանորոգումը կատարած է 
Խորէն Պալեանի եղբօրորդին՝ Ռաֆֆի Պալեանը։ 
«Մեծ հօրեղբօրս՝ Խորէն պապիկի երազաքն էր 
տունը թանգարանի վերածելը, որ իրականութիւն 
դարձուց հայրս։ Եւ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ 
համեստ լուման ունեցայ թանգարանի յարդարման 
գործին մէջ», կ՛ըսէ Ռաֆֆիին աղջիկը՝ Ալինան, որ 
մասնագիտութեամբ  ձեւագէտ է։ Իսկ Գարեգին Բ. 
կաթողիկոսի օրհնութեամբ եւ նիւթական աջակ-
ցութեամբ՝ կատարուած են թանգարանի ներքին 
ձեւաւորման եւ կահաւորման աշխատանքները։

Երկու սենեականոց տան հիւասենեակը պահ-
պանուած է այնպէս, ինչպէս՝ զոյգին կենդանութեան 
օրօք։ Սենեակին համեստ կահոյքը կ՛ապացուցէ, 
թէ անոնք ապրած են առանց ճոխութիւններու։ 
Տան հարեւանուհին կը վկայէ, որ անոնց համար 
փող գոյութիւն չունէր, ինչ ունէին բոլորը նուէր էր։ 
Երբեք փողի ետեւէն չեն եղած, նոյնիսկ բնակարանը 
Խորհրդային իշխանութիւններուն նուէրն էր 
Լուսինէին։

Նախկին ննջասենեակին մէջ, որ այժմ վերած-
ւած է ցուցասրահի, ներկայացուած են Լուսինէի 
բեմական հագուստներէն քանի մը հատը, անձ-
նական իրեր, նամակներ, գիրքեր, փաստաթուղթեր, 
իսկ պատերուն՝ Լուսինէին նուիրուած հայ եւ օտար 
յայտնիներու բազմաթիւ վկայութիւններ։

Ամերիկացի յայտնի նկարիչ, գրող Ռաքուել 
Քենթ ըսած է. «Այն ձայնը, որ լսեցի, ամենաան-
գերազանցելի ձայներէն էր, որ առ այսօր լսած եմ 
կեանքիս մէջ եւ իմ պատկերացումը հրաշքներու 
երկիր Հայաստանի մասին ամբողջական չէր ըլլար, 
եթէ չըլլար այս նոր հրաշքի՝ Լուսինէ Զաքարեանի 
երգը»։

Տուն-թանգարանի ցուցանմուշները դեռ անկա-
տար են, ժամանակի ընթացքին անոնք պիտի հա-
մալրուին եւ պիտի հարստացուին։ Ներսի լսողական 
(acoustic) հարցը լուծելէ ետք, այստեղ ընդմիշտ 
պիտի հնչէ նաեւ Մեծ Երգչուհիին անզուգական ու 
երկնային ձայնը։

Անուրանալի է Լուսինէ Զաքարեանի դերը հայ 
հոգեւոր երաժշտութեան տարածման մէջ։ Այդ իսկ 

պատճառով թանգարանը պիտի ծառայէ նաեւ, 
որպէս հոգեւոր երաժշտութեան կեդրոն։ “Այստեղ 
պիտի կազմակերպուին համերգներ, մրցոյթներ, 
հոգեւոր երաժշտութեան ուղղութեամբ ուսանող-
ներու պիտի տրամադրուին թոշակներ, պարգեւներ, 
որպէսզի անոնք շահագրգռուած ըլլան խորանալով 
այդ ուղղութեամբ”, կը նշէ Սուսաննա Դաւթեան։ 
Թանգարանը իր առջեւ նպատակ դրած է հրա-
տարակել Խորէն Պալեանի հսկայական արխիւը, 
որ կը վերաբերի միջնադարեան հայ երգերուն, 
շարականներուն։ Անոնք պիտի ուսումնասիրուին, 
վերծանուին, արժեւորուին եւ հրատարակուին։ 
Թանգարանի մօտակայ ծրագիրներէն է նաեւ 
Լիդա Գէորգեանի եւ Խորէն Պալեանի հեղինակած 
«Լուսինէ» գիրքին  թարգմանութիւնը անգլերէնի, 
յետոյ նաեւ այլ լեզուներու, որպէսզի օտարներն ալ 
իմանան Լուսինէի մեծութեան մասին։

Լուսինէն իր հոգեթով եւ երկնային ձայնով 
հայկական մաքրամաքուր երգը լսելի եւ սիրելի 
դարձուց ոչ միայն մեզի՝ հայերուս, այլ նաեւ 
օտարներուն։ Անոր ձայնը պիտի շարունակէ հնչել 
ու դաստիարակել սերունդներ՝ այս տուն-թան-
գարանին միջոցով։

Լուսինէ Զաքարեանի լուսանկարներէն։
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Ծագումով Հայերը Արցախի Մէջ

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Ծագումով հայերը: Անոնք ամէն տեղ են՝ աշ-
խարհի ամէն երկրի մէջ, հեռաւոր, շատ անգամներ` 
անծանօթ, բայց հարազատ, շատ հարազատ: 
Գորգերու արքայ, Սիկարի արքայ, երգի թագուհի... 
«Արմէնիա» հեռուստաընկերութեան «Ծագումով 
հայեր» հաղորդաշարի հերոսներէն շատերը, հա-
ղորդաշարի հեղինակի նախաձեռնութեան, իսկ 
աւելի շատ՝ սեփական արեան ու արմատներու 
կանչին ականջալուր՝ հայրենիք շտապած են: 
Յունիս 27-28 անոնք կը գտնուէին Արցախ: Հայրե-
նաճանաչութեան այցին յատուկ տեղ ունի Արցախ-
եան օրակարգը: «Գրեթէ իւրաքանչիւր անգամ, որ 
կ՝այցելեմ հայրենիք՝ Արցախ պէտք է գամ: Ատիկա 
սրտի, հոգիի պարտք է»,- կը վստահեցնէ 
Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց միաբանութեան 
աւագ թարգման հոգեշնորհ Տէր Տիրան աբեղայ 
Յակոբեանը: «Ամէն մէկ սփիւռքահայ Հայրենիքով 
կ՝ապրի անշուշտ, Հայաստանով եւ Արցախով»,- 
անկեղծութեամբ կ՝ըսէ Ռուբիկ Գալստանեանը, որ 
Հայոց բանակի ներկայացուցիչն է Եւրոպայի մէջ: 
«Կը սիրենք, սիրած ենք եւ պէտք է սիրենք: Մենք 
մէկ Արցախ ունինք: Աշխարհի մէջ ուրիշ Արցախ 
չկայ: Մենք ունինք հայրենիք այսօր՝ Հայաստանը, 
Արցախը: Եւ մեր հայրենիքը աշխարհի ամենալաւ, 
գեղեցիկ պետութիւնը պէտք է ըլլայ»,- խօսքերու 
հեղինակը Մեգերեան կարպետ ընկերութեան 
նախագահ Ռաֆֆի Մեգերեանն է:

Առաջին կանգառը Արցախի Ծաղկաշատ գիւղին 
մէջ էր, Նիկոլ Դումանի տուն-թանգարանը: Հիւրա-
սիրութիւնը արդէն կը սպասէր հիւրերուն: Հիւրերէն 
ոմանք կը նախընտրեն համտեսելէ ետք սեփական 
ձեռքերով պատրաստել Արցախի աւանդական 
ժենգեալով հացը: Կը յաջողին: Կուսական բնու-
թեան գրկին մէջ, ազգային դիմագիծն ու շունչը 
պահպանած քարակերտ տուները իրենց կամա-
րակապ լուսամուտներով ու փայտ» պատշգամբ-
ներով Ռոզի Արմէնը մանկութիւն կը տեղափոխեն: 
Մեծ մօր ու մեծ հօր պատմածները կը յիշէ: 
Արմատներով նախիջեւանցի երգչուհին կորսուած 
հայրենիքի կարօտը Արցախէն կ՝առնէ. «Փարիզ 
ծնած եմ: Բայց ծնողներս շատ պատմած են: Հայրս 
Նախիջեւանէն էր, շատ պատմած է այս քարէ 
տուներուն, փայտէ պալքոններուն մասին»:

Հայրենիքի ազատագրուած հատուածին՝ Արցա-
խի մէջ, առաջին անգամ է: Կը վստահեցնէ՝ հարա-
զատութեան զգացումը ատկէ չի պակսիր: «Ես կը 
զգամ, որ իմ ղասիտը, չեմ գիտեմ հայերէն ինչպէս 
է, իմ արմատները այստեղ են՝ Հայրենիքի մէջ եւ 
այս ժողովուրդը, այս ճաշերը, ատիկա կը բերեն 
միտքս»,- յուզմունքը չի թաքցներ հանրածանօթ 
երգչուհին:

Երկու օր մշակոյթի, գիտութեան, քաղաքական 
կամ գործարար աշխարհի ճանչցուած դէմքերու 
աստղաբոյլը Արցախի մէջ եղած է: Պաշտօնական 

հանդիպումներու շարքէն առաջ՝ այցելած են նաեւ 
զօրամասեր, շփուած հայրենիքի պաշտպաններու 
հետ:

Պաշտօնական հանդիպումներ եւս եղած են: 
Արցախի պետական նախարարը ընդունած է «Ծա-
գումով  Հայեր» նախագիծին հերոսները: Բազմա-
մարդ խումբի կազմին մէջ են մշակոյթի, քաղաքա-
կան ու հասարակական հանրածանօթ գործիչներ, 
գիտնականներ: Հայապահպանութեան եւ Հա-
յաստան-Արցախ-Սփիւռք կապերու ամրապնդման 
գործին մէջ աւանդի համար պետական նախարարը 
իր հիւրերուն յանձնած է յուշամետալներ եւ շնոր-
հակալագրեր:

Հազարաւոր քիլոմեթրեր կտրած՝ երազանքի 
հետքերով: Ծագումով հայերէն շատերու համար 
այդ երազանքը հայրենիքի սահմանը պահողին 
հանդիպիլն է: Դերասան Մարկօ Խանի երազանքը 
իրականացաւ, կը խոստովանի Գանձասարի մա-
տոյցներուն մէջ. «Ասիկա իմ առաջին այցն էր: 
Փափաքս էր Արցախ այցելել, մեր սահմանները, 
մեր զինուորները տեսնել: Բոլորն ալ կատարուե-
ցան»:

Աշխարհահռչակ հայերու այցով սկսած է Հայ 
Առաքելական եկեղեցւոյ Արցախի թեմի վերա-
բացման 30-ամեակին նուիրուած ձեռնարկներուն 
շարքը: Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանի 
ձեռամբ հանրապետական մաղթանք կատարուած 

Արցախի հիմնախնդրի կարգաւորման հարցով 
միակողմանի զիջումներու սենարին մասին են-
թադրութիւնը իրականութեան չի համապատաս-
խաներ: Յուլիս 3-ին հրաւիրուած ճեպազրոյցին 
ընթացքին՝ յայտարարած է Հայաստանի  արտաքին 
գործոց նախարարութեան  խօսնակ Աննա Նաղ-
դալեան: Ան նշած է, որ խաղաղութեան նպաստող 

է Գանձասարի Սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ եկե-
ղեցւոյ մէջ:

Հիւրերուն մէջ է նաեւ Փաթրիկ Ֆիորին: Հերթա-
կան անգամ Արցախի մէջ է: Կը կատակէ՝ արդէն 
Արցախի մասին այնքան բան գիտէ, որ ինքը կը 
ներկայացնէ իր ընկերներուն. «Դուք գիտէք, որ ես 
ե՛ւ քորսիքացի եմ, ե՛ւ հայ: Եւ երբ Ֆրանսայի մէջ կը 
հարցնեն իմ արմատներու մասին, ես չեմ թաքցներ, 
որ հայ եմ ու ատիկա շատ կարեւոր է ինծի համար: 
Ես պարբերաբար կը պատմեմ Արցախի մասին, 
ցոյց կու տամ այցերու մասին պատմող լուսա-
նըկարները»: Կլենտէյլի նախկին քաղաքապետն 
ալ կը կատակէ՝ արդէն անգամ ծագումով ոչ հայերը 
սկսած են Արցախի պատմութեամբ ու ներկայով 
հետաքրքրուիլ: Յատկապէս՝ Կլենտէյլի մէջ: 
«Մինչեւ հիմա կ՝աշխատինք Արցախի հետ: Ուրախ 
եմ, որ Կլենտէյլի մէջ Արցախ փողոց ունեցանք: 
Ուրեմն մինչեւ վերջ շատ հայեր ու ոչ հայեր պիտի 
յիշեն, եթէ չեն գիտեր՝ պիտի սորվին՝ ինչն է կա-
րեւոր Արցախի մէջ»,- կը պատմէ Կլենտէյլի նախկին 
քաղաքապետ Արա Նաճարեանը:

Ծագումով Հայեր նախագիծի հեղինակն ալ կը 
վստահեցնէ՝ Արցախ այցելելն ու շփումները հաս-
տատ նոր համագործակցութեան ու նոր նախա-
ձեռնութիւններու հիմք պիտի դառնան: «Եկած են 
տարբեր մարդիկ, որոնք այստեղ արդէն ներդ-
րումներ կատարած են այստեղ եւ մարդիկ, որոնք 
եկած են հետաքրքրութեամբ՝ թէ ինչ կրնան ընել, 
որ զարգացնեն թէ՛ թատրոնը, թէ՛ մշակոյթը, թէ՛ 
տնտեսութիւնը»,- կը թուարկէ «Ծագումով հայեր» 
հեռուստանախագիծի հեղինակ- վարող Մանանա 
Յակոբեանը:

Փաթրիք Ֆիորիի մասնակցութեամբ Շուշիի մէջ 
կայացած շքեղ համերգն ալ Արցախի Թեմի 
վերաբացման 30-ամեակին նուիրուած ձեռնարկ-
ներու շարքէն էր: Գլխաւոր ձեռնարկը պիտի ըլլայ 
Սեպտեմբեր 29-ին՝ Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնին:

միջավայրի ձեւաւորումը առաջնահերթութիւն է 
Հայաստանի համար:

Միակողմանի զիջումներ Հայաստանի կողմէ 
չեն ըլլար: Մենք խաղաղութեան ջատագով ենք, որ 

Միջազգային Հանրութիւնը Դէմ Է Արցախի Մէջ 
Պատերազմ Սկսելուն
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
Միջազգային Հանրութիւնը Դէմ Է Արցախի Մէջ 
Պատերազմ Սկսելուն

Արցախի Անվտանգութիւնը Իւրաքանչիւր Հայու Ինքնութեան Խնդիր է, Համոզուած է 
ՀՀ Արտգործնախարարը

չի նշանակեր, թէ յանուն խաղաղութեան պիտի 
դիմենք զիջումներու, ճեպազրոյցի ժամանակ ըսած 
է  Հայաստանի  արտաքին գործոց նախարարութեան  
խօսնակ Աննա Նաղդալեան. «Ենթադրութիւնը, որ 
Հայաստանը կրնայ բանակցիլ սպառնալիքի ներ-
քոյ, շատ վտանգաւոր ենթադրութիւն է, որովհետեւ 
ՀՀ-ն մշտապէս խօսած է խաղաղութեան դիրքերէն, 
խօսած է բոլորին համար ընդունելի լուծում գտնելու 
անհրաժեշտութեան դիրքերէն: Սակայն, ասիկա չի 
նշանակեր, որ Հայաստանը խաղաղութեան հա-
մար պատրաստ է դիմելու միակողմանի զիջում-
ներու, որոնք վտանգի տակ պիտի դնեն Արցախի 
ինքնորոշման իրաւունքը եւ անվտանգութիւնը»:

Աննա Նաղդալեան ընդգծած է այն մթնոլորտի 
հաստատման կարեւորութիւնը, որ պիտի նպաստէ 
խաղաղ լուծում գտնելուն։ Հնարաւոր չէ արդիւնք 
արձանագրել բանակցութիւններուն մէջ, եթէ տեղ-
ւոյն վրայ կայ լարում:«Միջադէպերու հետաքննու-
թեան կառուցակազմ»երու ստեղծման պայմա-
նաւորուածութիւնները ապահովուած են Վիեննայի 
մէջ երկու հանդիպումներու եւ Ս. Փեթերզպուրկի 

հանդիպումներուն: Այսօր օրակարգի վրայ են 
զանոնք կեանքի կոչելու հարցը»,- ընդգծած է 
Նաղդալեանը:

Բանակցային գործընթացի շարունակականու-
թեան եւ անոր` Արցախի անմիջական մասնակ-
ցութեան մասին խօսելով` Աննա Նաղդալեան նշած 
է, որ, ինչպէս միշտ, այս անգամ ալ Երեւանը 
քննարկումներու մանրամասները պիտի ներկա-
յացնէ Ստեփանակերտին: Մասնաւորապէս, Յուլիս 
4-5-ին, արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան Արցախ կը գտնուի՝ շարք մը 
հանդիպումներ կ՝ունենայ նախագահ Բակօ 
Սահակեանի, Ազգային Ժողովի նախագահ Աշոտ 
Ղուլեանի,  արտաքին գործոց նախարար Մասիս 
Մայիլեանի, ինչպէս նաեւ Պարգեւ սրբազանի հետ: 
«Ատիկա, սակայն, չի կրնար փոխարինել լիարժէք 
ձեւաչափով բանակցութիւններուն: Երեւանը 
ընդամէնը կը տեղեկացնէ Ստեփանակերտին` 
քննարկուող թեմաներուն մասին: Արցախի լիարժէք 

Յուլիս 4-5 աշխատանքային այցով Արցախ կը 
գտնուէր Հայաստանի արտգործնախարարը: 
Հանդիպումներուն շարքը մեկնարկեց նախագահի 
նստավայրէն: ԱՀ նախագահ Բակօ Սահակեանի 
հետ հանդիպումը տեւեց մօտ 3 ժամ, այդ ընթացքին 
քննարկուեցան արտաքին քաղաքականութեան եւ 
այդ ոլորտէն ներս հայկական երկու պետութիւններու 
փոխգործակցութեան վերաբերող շարք մը հարցեր: 
Զոհրապ Մնացականեան ճեպազրոյցի ընթացքին 
տեղեկացուց, որ ինք Արցախի նախագահին նաեւ 
մանրամասնութիւններ ներկայացուցած է Ուաշինկ-
թոնեան հանդիպումէն: Անիկա, սակայն, չի փոխեր 
դիրքորոշումը, որ Ստեփանակերտը պէտք է 
անմիջականօրէն մասնակցի բանակցային գործըն-
թացին: «Լեռնային Ղարաբաղը պէտք է անմիջա-
կանօրէն ներգրաւուած ըլլայ, քանի որ ան կողմ կը 
հանդիսանայ դուք կը հասկնաք՝ եթէ անիկա հեշտ 
լուծուող հարց ըլլար՝ արդէն լուծուած պիտի ըլլար: 
Բայց անիկա օրակարգի մէջ կը մնայ եւ հետե-
ւողական կը բարձրացուի: Լեռնային Ղարաբաղը 
ունի իր ընտրուած իշխանութիւնները, որոնք եւ 
պէտք է ներկայացնեն իրենց ընտրողները»,- ընդ-
գըծած է ՀՀ արտգործնախարար Զոհրապ Մնա-
ցականեան:

Առաջնային խնդիրը Արցախի բնակչութեան 
անվտանգութեան ապահովումն է: Անիկա աւելին 
է, քան զուտ ֆիզիքական անվտանգութիւնը եւ 
համահայկական նշանակութիւն ունի: «Լեռնային 
Ղարաբաղի հիմնահարցը մեզի համար կը մնայ 
մէկ կարեւոր հիմնախնդիր՝ ԼՂ բնակչութեան գոյա-
ցական անվտանգութիւնը: 150 հազար մեր հայրե-

մասնակցութիւնը վերականգնելու հարցը կը մնայ 
օրակարգի վրայ»,- շեշտած է Աննա Նաղդալեան:

ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութեան 
խօսնակը մատնացոյց կ՝ընէ առկայ փաստերը. 
միջազգային հանրութիւնը, ի դէմս միջնորդներու, 
վերջին շրջանին ալ անթաքոյց յայտարարած է, որ 
Արցախի մէջ լարուածութեան աճը անթոյլատրելի 
է: Ուաշինկթընիէն կրկին կոչեր հնչեցին առաջ-
նագիծի վրայ իրավիճակը վերահսկելու կառուցա-
կազմեր ներդնելու, իսկ Ֆրանսան յայտարարեց, 
թէ Ատրպէյճանին չի վաճառեր զէնք կամ զրա-
համեքենաներ, որ հնարաւոր է կիրառել Արցախի 
դէմ:

Ի դէպ, այս յայտարարութիւնը վերջերս ակամայ 
հաստատած է Ատրպէյճանի պաշտպանութեան 
նախարար Զաքիր Հասանովը` մամուլի ասուլիսի 
ժամանակ՝ շեշտելով, թէ միջազգային հանրութիւնը 
Ատրպէյճանին թոյլ չի տար Արցախի մէջ 
պատերազմ սկսելու:

նակիցները Լեռնային Ղարաբաղի մէջ կը հանդի-
սանան մեր ազգային ինքնութեան պահապանները: 
Անկախ անկէ, թէ ուր կ’ապրի, ոեւէ հայ ինքնութեան 
խորագոյն խնդիր կ’ունենայ, եթէ Արցախի 
հայութեան անվտանգութեան սպառնալիք ըլլայ»,- 
խնդիրի կարեւորութիւնը համազգային մակարդա-
կին դիտարկեց Զոհրապ Մնացականեան:

Արցախի եւ Հայաստանի հանրապետութիւններու 
արտաքին գործերու նախարարները ԱՀ ԱԳՆ-ի մէջ 
ստորագրած են արտգործնախարարութիւններու 
2019-2020 թուականներու խորհրդակցութիւններու 
ծրագիրը: Նման փաստաթուղթ առաջին անգամն 
է, որ կը ստորագրուի: «Անիկա   եւս կ’ընգծէ    մեր    
յարաբարութիւններու  բարձրացման կարեւորու-
թիւնը: Այդ  փաստաթուղթին  հիման  վրայ մենք 
պիտի շարունակենք  աշխոյժօրէն  համագործակցիլ    
ոչ  միայն  նախարարներու մակարդակով, այլեւ՝    
փոխնախարարներու, այլ  ստորաբաժանումներու»,- 
փաստաթուղթի կարեւորութիւնը գնահատեց Ար-
ցախի արտգործնախարար Մասիս Մայիլեանը:

Համատեղ ճեպազրոյցի ժամանակ Զոհրապ 
Մնացականեան ներկայացուց հիմնական սկզբունք-
ները, որոնց ծիրէն ներս այսօր կարգաւորման 
գործընթացին կ’աշխատի Երեւանը: Անոնք են 
բանակցային լիարժէք ձեւաչափի վերականգնումը, 
աւելի ճշգրիտ՝ բանակցութիւններուն Ստեփանա-
կերտի լիարժէք մասնակցութեան վերականգնումը, 
երկրորդը՝ կարգաւորման համար բարենպաստ 
միջավայրի ձեւաւորումը եւ երրորդը՝ Արցախի 
բնակչութեան գոյացական անվտանգութեան ապա-
հովումը, զոր համահայկական առաջնահերթութիւն 
որակած է նախարար Մնացականեանը. «Այդ 

յարաչափերու մէջ իւրաքանչիւր հանդիպման 
ժամանակ մենք կը ձեւաւորենք շրջանակը, որուն 
մէջ մեզի համար անհրաժեշտ է ամրագրել եւ 
արծարծել հարցերը, ինչը կարեւոր է մեզի համար: 
Ասիկա բացարձակ առաջնային խնդիր է ՀՀ-ի  
համար»: Արցախի արտգործնախարար Մասիս 
Մայիլեան շեշտեց, որ թուարկուած թեզերը համա-
հունչ են Ստեփանակերտի հռչակած առաջնահեր-
թութիւններուն. «Այո’, այդ մօտեցումները ես կը 
համարեմ ճիշտ: Առաւել եւս՝ Արցախի մասնակ-
ցութիւնը միշտ եղած է մեր օրակարգի մէջ: Եւ 
ուրախալի է, որ ՀՀ իշխանութիւնները այսօր այդ 
հարցը աւելի աշխոյժօրէն կը ներկայացնեն եւ ես 
վստահ եմ, որ անիկա պիտի տայ իր արդիւնքները»:

Այս հարցի ծիրէն ներս կայացաւ նախարարներու 
առանձազրոյցը եւ անոր յաջորդած ընդլայնուած 
կազմով խորհրդակցութիւնը: Զոհրապ Մնացական-
եան հանդիպումներ ունեցաւ նաեւ Արցախի Խոր-
հըրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի եւ 
Արցախի թեմի առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս 
Մար-տիրոսեանի հետ:

Ստեփանակերտ
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Հանրային Կարծիքի Ձեւաւորումը Եկեղեցական Միջավայրէն 
Ներս. Փորձեր եւ Ձեռքբերումներ

ՌՈՊԵՐԹ ԱԹԱՐԵԱՆ

80-ական թուականներուն, Լիբանանէն մեկնե-
ցայ Իտալիա, Հռոմ քաղաք։  Մեծ եղաւ զարմանքս 
երբ անդրադարձայ թէ Իտալիոյ պէս եւրոպական 
երկրի մը մէջ,  ուր բազմաթիւ քաղաքներու մէջ 
կառոյցներ կը փաստեն հայերու ներկայութիւնը,  
(Վենետիկի Մխիթարեան Միաբանութեան Սուրբ 
Ղազարի Մայրավանքը), շատեր տեղեակ չէին 
«Հայաստան» երկրի մը գոյութեան մասին։

Շատ անգամ երբ մարդոց կը ծանօթանայի ու 
անոնց կը ներկայանայի ըսելով որ ես  «Հայ եմ» 
«Sono armeno», շատեր ինծի կը նայէին կարծես թէ 
առասպելական հեքիաթէ դուրս եկած անձ մը 
ըլլայի, մինչ  ուրիշներ յանդգնութիւնը կ՛ունենային 
ըսելու «armeno – ah rumeno» այսինքն «հայ՝ այո 
Ռումանացի»։

Կը խօսիմ 90-ական թուականներու մասին
Ի տես այս երեւոյթին մի քանի բարեկամներով 

կը սկսինք պրպտումներ կատարել հասկնալու 
համար, թէ ի՞նչ էր այդ «անգիտութեան» պատճառ-
ները։  Եւ այդպէս է որ կը կարողանանք նկատել, որ 
դպրոցներու մէջ պատմութեան դասագիրքերէն 
բոլորովին բացակայ էին հայ, Հայաստան ու հա-
յերու պատմութիւնը յատկանշող բառեր։  Գրա-
դարաններուն մէջ Հայերու մասին իտալերէն լեզ-
ւով գիրքեր գրեթէ անյայտ էին եւ ի՞նչ ըսել թերթերուն 
կամ լրագրողներուն մասին…

Այս մոլորուած իրավիճակին մէջ  մեր օգնութեան 
կը հասնի այդ ժամանակ նոր ծաւալող «ցանցային» 
աշխարհը՝ որ տակաւին ամբողջութեամբ «թուային» չէր։

90-ական թուականներու աւարտին կը ստեղ-
ծենք «comuntaarmena» անունով կայքը ու կը սկսինք 
այնտեղ տեղադրել հայերու, հայոց մշակոյթի ու 
պատմութեան մասին տեղեկութիւններ, միեւնոյն 
ժամանակ ծնունդ կու տանք իտալերէն լեզուով 
«Ախթամար»  պարբերաթերթին, որ այսօր Իտալիոյ 
մէջ գործող միակ հայկական պարբերաթերթն է։

Այս կ՛ընենք այն յոյսով որ կամաց կամաց կա-
րողանայինք ներթափանցել իտալական շրջանակ-
ներուն մէջ ու ներգրաւել հանրային կարծիքի 
ուշադրութիւնը։

Կայքէջի ստեղծումին առընթեր բախտը կ՛ու-
նենանք ծանօթանալու մի քանի հայասէր լրագրող-
ներուն,  որոնք «վատիկանիստ» էին,  այսինքն վա-
տիկանեան տեղեկութիւններով զբաղող լրագրողներ։

Ձեռք ձեռքի տուած կը սկսինք մեր ռազմա-
վարական քարոզարշաւը, սակայն շուտով ստիպ-
ւած կ՛ըլլանք նկատելու որ 60 միլիոն բնակչութիւն 
ունեցող երկրի մը մէջ մեր ըրածը ոչ թէ քիչ էր այլ 
գրեթէ ոչինչ։ Իտալիոյ տարածքին այդ ժամանակ-
ւայ հայերու քանակը հազիւ 6 հազարի կը հասնէր։

2000 թուականը կ՛ըլլայ շրջադարձային, տար-
ւոյն Ապրիլ ամսուան սկիզբը՝ Հայոց ցեղասպանու-
թեան 85 ամեակին սեմին, իտալացի բարեկամ 
լրագրողներու առաջարկով, կ՛որոշենք «Իտալիոյ 
տարածքին վրայ գտնուող եկեղեցական Թեմերուն 
ու Հռոմի գրեթէ բոլոր ժողովրդապետութիւններուն  
ել-նամակ մը ուղարկել, որուն մէջ, մանրամասն 
տեղեկութիւններ ընծայելով հայոց մեծ եղեռնի 
պատմութեան մասին, կը խնդրենք որ 24 Ապրիլին 
առթիւ, կիրակնօրեայ պատարագներուն ընթացքին 
բարեհաճէին յիշել 1.5 միլիոն քրիստոնեայ հայ 
նահատակները։ Այս քայլը անակնկալ կերպով մեր 
առջեւ կը բանայ  մինչեւ այդ պահը փակ նկատուած 
դռներ։

Իտալիան ու իտալացի ժողովուրդը, հայրերու 
նման, ունին քրիստոնէական զօրեղ արմատներ ու 
Եկեղեցին՝ ընկերութեան մէջ մեծ դեր կը խաղայ։ 
Ահա այս է պատճառներէն մին որ մեզ մղած էր 
դիմելու եկեղեցական կառոյցներուն, որոնք արդէն 
ունէին իրենց  ձեւաւորուած ու կեանքի կոչուած 
«ցանցերը», ու «համակիրները»։

Այդ քայլը եղաւ ինչպէս ըսի վճռական։  Անոնց 
հետ կիսելով մեր տառապանքն ու յիշողութիւնը, 
մենք կարողացանք ընդլայնել մեր հորիզոններն ու 
դուրս գալ մեր սահմանափակ շրջանակէն։

Եկեղեցական թերթեր սկսան հետաքրքրուիլ 
հարցով. Եկեղեցական հարցերով զբաղող լրագ-
րողներ սկսան մեր հետ կապ պահել, մանրամասն 
ու յաւելեալ տեղեկութիւններ սկսան հրապարակուիլ 
Իտալիոյ տարածքին վրայ գործող ամենակարեւոր 
օրաթերթերուն մէջ։

Առիթէն օգտուելով դիմեցիք նաեւ դասագիրքերու 
հեղինակներուն, հրատարակչատուներուն եւ նոյն-
իսկ  Իտալիոյ Խորհրդարան՝ խնդրելով որ դպրո-
ցական դասագիրքերու  մէջ յիշուին հայերը, անոնց 
մշակոյթն ու հազարամեայ պատմութիւնը ու յատ-
կապէս հայոց ցեղասպանութեան սեւ էջը, որպէս 
ազդակ յաջորդ սերունդներուն…

Մէկ խօսքով եկեղեցական միջավայրէն մեկնե-
լով, կրիայի մը նման, դանդաղ քայլերով, կարո-
ղացանք  հասնիլ հանրութեան ու այդ գործունէու-
թեան պսակումը հանդիսացաւ անցեալ Ապրիլին 
Իտալիոյ խորհրդարանին կողմէ հայոց ցեղասպա-
նութիւնը ճանչցող ընդունած բանաձեւը, որուն 
կանխեցին Իտալիոյ տարածքին վրայ 136 քաղա-
քական տեղական վարչական մարմիններու կողմէ 
ընդունուած համապատասխան բանաձեւերը, 
որոնցմէ մի քանիները կարելի եղաւ ձեռք բերել  
եկեղեցականներու կամ քրիստոնէական ներշնչում 

ունեցող  ընկերակցութիւններուն շնորհիւ։
Եզրափակելով խօսքս կ՛ուզեմ հաստատել, որ 

այսօր դիւրին չէ հանրային կարծիք  ձեւաւորելը եւ 
ոչ ալ կը հաւատամ թէ տասնեակ տարիներ առաջ 
սկիզբ առած ու վերեւ շատ հակիրճ,  խտացուած ու 
արագ կերպով ներկայացուած գործունէութիւնը 
հասած ըլլայ իր աւարտին։  Ընդհակառակը հա-
մոզուած եմ, որ ան պէտք ունի նոր սլացքի ու նոր 
միջոցներու, ի տես նորաստեղծ միջավայրերու ու 
հաղորդակցութեան միջոցներու նորաձեւ ընթաց-
քին։

Վերոյիշեալ փորձառութենէն  քաղուած դասը 
կը մնայ հետեւեալը.  «հանրային կարծիք ձեւաւո-
րելու համար պէտք է նախ եւ առաջ լաւապէս ճանչ-
նալ այդ «հանրային կարծիքի» միջավայրը, իւրա-
ցընել անոր յատկութիւնները, ուսումնասիրել անոր 
իրականութիւնը, ընտելանալ անոր հետ, հուսկ 
գործել այնտեղ՝ օգտագործելով անոր միջոցներն 
ու անոր ոճը, հասանելի ըլլալու համար այդ 
«կարծիքը» ընկալող հանրութեան։

Զեկոյց ներկայացուած՝ 
Հայ Մամուլի Համահայկական Համաժողովին 

- Անթիլիաս 

Ռեժիսոր, սենարիստ եւ Հայաստանի եւրոպա-
կան կուսակցութեան համանախագահ Տիգրան 
Խզմալեան իր ֆէյսուքեան էջին մէջ անդրադարձած 
է Ռուսաստանէն Հայաստան հանգստանալու 
եկած հայերուն, որոնք մոռցած են իրենց մայրե-
նին. 

«Ամրան հայերը կու գան Հայաստան։ Ամերի-
կայէն ու Եւրոպայէն, Մերձաւոր Արեւելքէն ու Ռու-
սաստանէն։ Յատկապէս շատ կու գան Ռուսաս-
տանէն՝ առաւելաբար ընտանիքներով, ոմանք 
իրենց ռուս կանանց հետ, գրեթէ բոլորը երեխա-
ներով։ Ու Երեւանի զբօսայգիները կը լեցուին 
մանկական ձայներով, որոնց մէջ կը գերակայէ 
ռուսերէնը։ Հայկական աչքերով, երբեմն դեռ 
հայկական անուններով երեխաները կը նեղուին 
ու կը փակուին, երբ անոնց կը դիմես հայերէն կամ 
կը հարցնես՝ արդեօք հայերէն կը հասկնա՞ս։ Ծնող-
ները կը միջամտեն ու կը տեղեկացնեն, որ երե-
խա՛ն ռուսական դպրոց կ’երթայ, հայերէն չի գի-
տեր... «իսկ դուք հետը հայերէն չէ՞ք խօսիր, գոնէ 
Հայրենիքի մէջ...՝ այդ հարցէն ետք սովորաբար 
խօսակցութիւնը կ’ընդհատուի։ Մօտ միլիոն հայ 
վերջին քսան տարիներուն ընթացքին մեր աչքի 
առջեւ վերածուեցան ռուսի եւ ...վերացան։ Ինչո՞ւ 

պարսկահայերը, լիբանանահայերը, ամերիկահա-
յերը հայ կը մնան, իսկ ռուսահայերը կը դառնան 
ռուս։ Մէկ սերունդի ընթացքին, մի քանի տարուայ 
ընթացքին։ Ասիկա կ’երեւի պատմութեան մէջ 
ամենապուպուշ ու քնքուշ ցեղասպանութիւնն է։ 
Կենացներով, Գառնի-Գեղարդ երթալ-գալով, խաշ-
խորովածով։ Այն ալ քանի դեռ ողջ են Հայաստանէն 
Ռուսաստան տեղափոխուած ծնողները։ Ինչ մեղք 
են այդ երեխաները, ինչ դժբախտ են իրենց 
Մոսկուա-Կրասնոտար-Չիտա-Որկուտայի մէջ։ Այդ 
երեխաները մեծնալով արդէն պիտի չգան Հա-
յաստան, անոնք արդէն կորսնցուցած են Հայրե-
նիքի հետ ամենակարեւոր կապը՝ լեզուն։ Հայաս-
տանը այնտեղ է, ուր կը խօսին հայերէն։ Հայը ան 
չէ, որուն մեծ հայրը հայ եղած է, այլ ան է, որուն 
թոռնիկը մնացած է հայ։ Հայերէնն է մեր վերջին 
հանգրուանը։ Հայերէնն է մեր Հայրենիքը։ Մայ-
րենի Մայրենիքը»։

Ազգային «Լուռ Ցաւեր»
Ինչո՞ւ Պարսկահայերը, Լիբանանահայերը, Ամերիկահայերը Հայ կը 

Մնան, Իսկ Ռուսահայերը կը Դառնան Ռուս

ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՎՐԱՅ
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Շրջանային Èáõñ»ñ

Էրտողան Եւ Փութին 
Հեռաձայնային Զրոյց Ունեցած են

ºñ»õ³ÝÁ ²Ûë Þ³µ³Ã

Համերգ
Անթոն Պրուքնըր 4-րդ սիմֆոնիա

•09/07/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•3000 - 10.000 Դրամ
Հայաստանի պետական սիմֆոնիք նուագա-

խումբի համերգաշրջանի փակման համերգը հնա-
րաւորութիւն կ’ընձեռէ վայելելու դասական արուես-
տի լաւագոյն ստեղծագործութիւններէն մէկը:

Նուագախումբը, գեղարուեստական ղեկավար 
եւ գլխաւոր խմբավար Սերգէյ Սմբատեանի գլխա-
ւորութեամբ, առաջին անգամ պիտի կատարէ 
ավստրիացի երաժշտահան Անթոն Պրուքնըրի 
4-րդ սիմֆոնիան:

Խմբավար՝ Սերգէյ Սմբատեան 
Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիք Նուագա-

խումբ

«Պիթլզը Ճազի մէջ». Աննա Կոստանեան եւ 
ընկերներ

•10/07/2019 21:00
•The Beatles pub
•Պուշկինի 60 - Հեռ.՝ +(374 10) 52 20 23,+ (374 

55) 61 42 28, +(374 55) 52 84 27
•Յուլիս 10-ին Աննա Կոստանեան եւ ընկերները 

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

8 ÚàôÈÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐՄԷՆ ԽՈՃՈՅԵԱՆ
(7 Յուլիս 1959, Երեւան)
«Բնանկար»

8

Աւարտած է Երեւանի գեղարուեստաթատերական 
հիմնարկը: 1985էն մասնակցած է հանրապետական 
եւ միջազգային բազմաթիւ ցուցահանդէսներու: 
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Լոս 
Անճելըսի մէջ (1990թ.), Երևանի մէջ (1997թ.), 
Փարիզի մէջ (2001թ.): Աշխատանքները կը գտնուին 
մասնաւոր հավաքածուներու, ինչպէս նաև շարք 
երկրներու պատկերասրահներուն մշտական ցուցադ-
րութիւններուն մէջ: 1999էն Հայաստանի նկարիչներու 
միութեան և ԵՈՒՆԵՍՔՈՅԻի նկարիչներու միջազ-
գային միութեան անդամ է:

եւ Պիթլզ Փապը կը ներկայացնեն «Պիթլզը Ճազի 
մէջ» . նոր ծրագիր՝ լի Պիթլզի ճազային մեկնու-
թիւններով:

Հայաստանի պետական ճազ նուագախումբ եւ 
Ռոնալտ Պէյքըր

•11/07/2019 20:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•3000 - 12000 Դրամ
Հայաստանի պետական ճազ նուագախումբ եւ 

Ռոնալտ Պէյքըր Հայաստանի պետական ճազ 
նուագախումբը Յուլիս 11-ին, ժամը 20:00 Արամ 
Խաչատրեան համերգասրահին մէջ ինքնատիպ 
համերգով կը ներկայանայ ճազ վոկալիստ եւ 
շեփորահար Ռոնալտ Պէյքըրի հետ (ԱՄՆ):

Պէյքըր հանդէս կու գայ լաւագոյն ճազ փառա-
տօներուն այնպիսի արուեստագէտներու հետ, 
ինչպիսիք են Լու Տոնալտսըն, Քէօրդիս Ֆուլերդը, 
Ճեսի Տեւիսը, Անթոնիօ Հարթը եւ այլք: Աւելի քան 
22 տարիէ ի վեր կը շրջագայէ Նաեւ սեփական 
քառեակի հետ: Ռոնալտ Պէյքըր եւ Հայաստանի 
պետական ճազ նուագախումբը՝ ղեկավարութեամբ 
Արմէն Հիւսնունցի կը կատարեն սիրուած դա-
սական եւ ժամանակակից ճազային ստեղծա-
գործութիւններ:

Yerevan Music Night 2019
•14/09/2019 17:00
•Շ. Ազնաւուրի հրապարակ
•Մուտքը ազատ է -
Կրկին KAMI Music Club, կրկին YerevanMusicNight 

եւ կենդանի երաժշտութիւն:
Սեպտեմբեր 14-ին միասին պիտի նշենք արդէն 

աւանդոյթ դարձած ամենամեայ ամենաերաժշտա-
կան տօնը Շառլ Ազնաւուրի անուան հրապարակի 
մէջ:

Այս տարի եւս պիտի հնչէ կենդանի երաժշտու-
թիւն սիրուած ու ճանչցուած երգիչներու, նուագա-
խումբերու կատարմամբ:

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 
եւ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր Փութին 
հեռաձայնային զրոյց ունեցած են:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»՝ վկայակոչե-
լով թրքական «Milliyet»-ը, հեռաձայնային զրոյցի 
ընթացքին քննարկուած են երկկողմ յարաբե-
րութիւններուն եւ տարածաշրջանային խնդիրնե-
րուն վերաբերող հարցեր:

Խօսուած է նաեւ Լիպիոյ ճգնաժամի մասին: 
Ինչպէս կը հաղորդեն Քրեմլի մամուլի ծառայու-
թենէն, երկու նախագահները յայտնած են, որ կողմ 
են Լիպիոյ մէջ հրադադարի անյապաղ հաս-
տատման:

Էրտողան նաեւ ցաւակցած է Փութինին Պա-
րենցի ծովուն մէջ ռուսական սուզանաւի արկածի 
ժամանակ նաւաստիներու մահուան համար:
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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

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Ալճերացիները Իրենց  Անկախութեան Տօնը Նշեցին 
Բողոքի Ցոյցերով

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ալճերիոյ  մայրաքաղաքի կեդրոնը, հազարաւոր քաղաքացիներ փողոց 
ելած ու բողոքի զանգուածային ցոյցով պահանջած են ներկայ կառավարական 
համակարգի ներկայացուցիչներու հրաժարականը, ինչպէս նաեւ երկրի մէջ 
առկայ փտածութեան դէմ իրական պայքար մղելը եւ ազգային ժողովրդա-
վարութեան հաստատումը, ինչպէս կը հաղորդէ  TSA հարթակը:

Ցուցարարները՝ ազգային դրօշները ծածանեցնելով, արդէն գրաւած են 
իրենց տեղերը ընդդիմութեան աքթիւիսթներու հաւաքի աւանդական վայրին՝ 
Մորիս օտենի հրապարակի, գլխաւոր փոստատան շէնքի դիմաց եւ յարակից 
փողոցներուն մէջ: Ոստիկանութեան բազմաթիւ աշխատակիցներ տեղակայ-
ւած են քաղաքի կեդրոնը:

Իշխանութեան հակառակորդներու ուրբաթօրեայ հերթական 20րդ երթն է 
արդէն, որ կը համընկնի Ալճերիոյ անկախութեան հռչակման օրուայ 57րդ 
ամեակին:

«Այսօր Ալճերիոյ ժողովուրդը փողոց ելած է՝ ցոյց տալու իր անսասան 
հակուածութիւնը ազատութեան ու ինքնիշխանութեան»,- նշած են ցոյցի 
կազմակերպիչները:

Հոս յիշեցնենք թէ, Ալճերիան աւելի քան 3 ամիս է արդէն , որ քաղաքական 
ճգնաժամի մէջ է: Երկրի նախկին նախագահ՝ Ապտըլազիզ Պութաֆլիքան 2 
ապրիլին՝ իր  5րդ պաշտօնավարման համար առաջադրուելուն դէմ բարձ-
րացած զանգուածային ցոյցերու ընթացքին վաղաժամկէտ հեռացած էր 
պաշտօնէն, օգտուելով առողջական վիճակի պատճառով պաշտօնաթող ըլլա-
լու հնարաւորութիւնէն:  Պութաֆլիքա (82 տարեկան)  անընդմէջ կառավարած 
է երկիրը 1990 թուականէն:

90 օրուայ ժամկէտով, Ալճերիոյ ժամանակաւոր ղեկավար ընտրուած էր 
խորհրդարանի Վերին Պալատի խօսնակ Ապտըլքատեր Պըն Սալահը, որ 
նախագահական ընտրութիւնները կայացնելու հրաման տուած էր 4 Յուլիսին.

Սակայն առաջադրուած երկու թեկնածուներուն յայտերն ալ չեն ընդունուած. 
ընտրութիւններու համար ցարդ նոր ժամկէտ չէ նշանակուած:

Ըստ Fox News-ի, ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ ըսած է, թէ ինք 
անձնապէս չի հաւատար այլմոլորակայիններու գոյութեան:

Նախագահը հաստատած է, որ անոնց գոյութեան կը հաւատան նոյնիսկ 
ամերիկացի օդաչուները:

«Այդ առընչութեամբ, նոյնիսկ կարճատեւ հադիպում մըն ալ ունեցած ենք»,- 
յայտնած է նախագահը:

Ան նաեւ նշած է, որ ոչ միայն Միացեալ Նահանգներու մէջ, այլ բազմաթիւ 
այլ երկրներու մէջ, կը հաւատան անոնց գոյութեան:

«Ես անձնապէս կը հաւատա՞մ: Մասնաւորապէս, ոչ»,- յայտնած է ԱՄՆի 
նախագահը:

Նշենք, թէ վերջերս, ԱՄՆ-ի Ռազմածովային նաւատորմի օդաչուները 
հաղորդած են, թէ նկատած են «տարօրինակ մարմիններ», որոնք կը թռչին  
գերձայնային արագութեամբ:

Անցեալ շաբաթ, Պաշտպանութեան նախարարութիւնը ճեպազրոյց 
ունեցած է, Ծերակոյտի հետախուզութեան հարցերու կոմիտէի փոխ նախագահ 

Թրամբ Չի Հաւատար UFO-ներուն

Մարք Ուորնըրի, ինչպէս նաեւ երկու այլ ծերակուտականներու հետ՝ անյայտ 
ինքնաթիռներու հետ բախումներու թեմայով, քաղաքական գործիչներու հետ 
առնչուելու ակնյայտ ջանքերու ծիրէն ներս:  


