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Աուն. Լիբանան Զայրացած է ԱՄՆ-ի Կողմէ 
Տնօրինուած Պատժամիջոցներուն Պատճառով
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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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Արմէն Սարգսեան Ընդունած է 
Եւրոպական Խորհուրդի Նախագահ 
Տոնալտ Դուսքը

Նախագահ Միշել Աուն Չորեքշաբթի արձա-
գանգեց Հըզպալլայի երեսփոխաններուն եւ պաշ-
տօնեաներուն դէմ տնօրինած ԱՄՆ պատժա-
միջոցներու նոր ալիքին, ըսելով, որ ԱՄՆ 
իշխանութիւններուն հետ Լիբանանը պիտի հետեւի 
նշեալ քայլին:

«Լիբանան կը զայրանայ, որ ԱՄՆ դիմած է այդ 
միջոցներուն, յատկապէս` թիրախ վերցնելով երկու 
ընտրուած երեսփոխան»,- ըսաւ Աուն, ըստ իր 
գրասենեակէն եղած յայտարարութեան:

Նշենք, որ ԱՄՆ-ի Գանձապետական բաժինէն 
Երեքշաբթի նշած էին երեսփոխան Մոհամմատ 
Ռաատի, երեսփոխան Ամին Շարրիի եւ անվտան-
գութեան գծով ղեկավար Ուաֆիք Սաֆայի անու-
նները՝ իբրեւ «յատուկ նշանակուած համաշխար-
հային ահաբեկիչներ», զիրենք անջատելով 
միջազգային ելեւմտական համակարգէն:

Առաջին անգամ է ԱՄՆ պատժամիջոցներ 
սահմանած է Հըզպալլայի երեսփոխաններուն դէմ, 
թէեւ Ուաշինկթըն բազմիցս ըսած է, որ չի զա-
տորոշեր կուսակցութեան ռազմական եւ քաղաքա-
կան թեւերուն միջեւ: ԱՄՆ-ն, երեք տարբեր անգամ, 
«Հըզպալլա»ն անուանած է ահաբեկչական կազ-
մակերպութիւն:

Աուն խստօրէն դատապարտեց Երեքշաբթի 
օրուան որոշումը, ըսելով, որ անիկա «կը հակասէ 
ԱՄՆ-ի նախորդ դիրքորոշումները, որոնք կը 
հաստատեն Լիբանանի յանձնառութիւնը` դրամի 
լուացման եւ ահաբեկչական խումբերու կանխար-
գիլման վերաբերեալ միջազգային պայմանագրե-
րուն»:

Նշենք, որ Գանձապետարանի բարձրաստիճան 
պաշտօնեան նախապէս բարձր գնահատած էր 

Կեդրոնական դրամատան դրամի լուացման եւ 
ահաբեկչութեան ֆինանսաւորման դէմ պայքարը:

Լիբանանի պաշտօնեաները բազմիցս ընդգծած 
են, որ Լիբանանը կը համապատասխանէ ելեւմտա-
կան թափանցիկութեան միջազգային օրէնքներուն, 
եւ 2015-ին Խորհրդարանը ընդունեց դրամի լուաց-
ման դէմ օրէնքը:

Աունի դիտողութիւնները կը յաջորդէին խոր-
հըրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի, ինչպէս 
նաեւ վարչապետ Սաատ Հարիրիի վերաբերմուն-
քին:

Պըրրի Չորեքշաբթի յայտարարած էր, թէ 
պատժամիջոցները «յարձակում են խորհրդարանի 
եւ Լիբանանի վրայ», իսկ Հարիրի ըսած էր, թէ 
անոնք կ՝արտացոլեն «նոր ուղի», սակայն պիտի 
չազդեն խորհրդարանի եւ կառավարութեան 
գործունէութեան վրայ։

Խորհրդարանի Նախագահը Կոչ Կ՝ուղ-
ղէ Հաստատելու 2019-ի Պիւտճէն

ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան նախագա-
հական նստավայրէն ներս ընդունած է Եւրոպական 
խորհուրդի նախագահ Տոնալտ Դուսքը:

Այս մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը։ Աղ-
բիւրիh համաձայն նախագահ Սարգսեան ողջունած 
է Տոնալտ Դուսքի այցը Հայաստան եւ վստահութիւն 
յայտնած, որ ան մեծ բաւականութիւն պիտի 
ստանայ մեր երկիր կատարած այցէն, մանաւանդ 
որ Հայաստան այն երկիրն է, որ կը կիսէ եւրոպական 
արժէքները։

«Հայաստան ոչ միայն համաձայնագիր ստո-
րագրած է Եւրոմիութեան հետ, այլեւ այն երկիրն է, 
որ մասնաւորապէս մշակութային առումով խորա-
պէս եւրոպական է եւ միշտ այդպիսին եղած է։ 
Ուստի, աւելի քան բնական է, որ աւելի մօտ կը 
դառնանք Եւրոմիութեան։ Հայաստան մշտապէս 
եղած է եւրոպական արժէքներու բնօրրան՝ սկսեալ 
մեր կրօնէն, մշակոյթէն մինչեւ գրականութիւն ու 
երաժշտութիւն»,- նշած է նախագահ Սարգսեան։

Անդրադառնալով Հայաստան-Եւրոմիութիւն յա-
րաբերութիւններուն՝ Հանրապետութեան նախա-
գահը համոզում յայտնած է, որ յառաջիկային 
յարաբերութիւնները Եւրոմիութեան հետ աւելի 
պիտի սերտանան եւ խորանան։ «Մենք անոր հա-
մար մեծ ներուժ ունինք»,- ընդգծած է Արմէն Սար-
գըսեան: Ան Տոնալտ Դուսքը հրաւիրած է Հայաս-
տան այցելել նաեւ ընտանիքի հետ։

Եւրոպական խորհուրդի նախագահը շնորհա-
կալութիւն յայտնածէ ջերմ ընդունելութեան համար՝ 
նշելով, որ ասիկա իր երրորդ այցն է Հայաստան։ 
«Ես ինքզինքս կը զգամ ինչպէս տանս մէջ»,- նշած 
է ան։

Առանձնազրոյցի ընթացքին Հանրապետութեան 
նախագահն ու Եւրոպական խորհուրդի նախագահը 
մտքեր փոխանակած են Հայաստան-Եւրոմիութիւն 
օրակարգային շարք մը հարցերու շուրջ, ինչպէս 
նաեւ անդրադարձած տարբեր ոլորտներէն ներս  
համագործակցութեան։ 
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Շնորհալի» Երգչախումբը Վերանորոգ Թափով Կը 
Շարունակէ Իր Առաքելութիւնը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Կաթողիկոսարանի 
«Կիլիկիա» Թանգարանի 
Վերանորոգութիւն
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Նիկոլ Փաշինեան եւ Տոնալտ Տուսք Քննարկած են ՀՀ-ԵՄ 
Յարաբերութիւններու Զարգացման Հեռանկարները

Երեքշաբթի, 9 Յուլիս 2019-ին, ընդունելով վար-
չութիւնը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
Անթիլիասի Մայրավանքի աւելի քան 45 տարիներու 
ծառայութիւն ունեցող «ՇՆՈՐՀԱԼԻ» երգչախում-
բին, Վեհափառ Հայրապետը իր ջերմ գնահա-
տանքը յայտնեց երգչախումբին ծաւալած հոգեւոր 
ու մշակութային առաքելութեան։ Ան յատկապէս 
ողջունեց երգչախումբի ներկայ խմբավար Հոգշ. Տ. 
Զաւէն Աբղ. Նաճարեանին կողմէ կատարուող 
հետեւողական աշխատանքը, խումբին որակին ու 
քանակին ապահովման գծով։ 

Այսօր երգչախումբը կը բաղկանայ շուրջ 65 
երկսեռ անդամներէ եւ ունի իր նորակազմ վարչութիւնը։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան  ընդունած է 
Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ 
Տուսքն ու անոր գլխաւորած պատուիրակութիւնը:

Այս մասին կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատ-
ւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութիւնը։ Աղբիւրին համաձայն, ողջունելով 
Եւրոպական խորհուրդի նախագահը ՀՀ կառա-
վարութենէն ներս՝ վարչապետ Փաշինեան նշած է, 
որ Հայաստանի համար ԵՄ հետ յարաբերու-
թիւններու զարգացումը արտաքին քաղաքակա-
նութեան առաջնահերթութիւններէն է: «Պարո’ն 
Տուսք, ուրախ եմ կրկին հանդիպելու: Եւրոպական 
միութիւնը կարեւոր գործընկեր է Հայաստանի 
համար: Մենք կը կարեւորենք ԵՄ հետ համա-
գործակցութիւնը Հայաստանի բարեփոխումներու 
օրակարգի իրականացման գործընթացի ընթաց-
քին, եւ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկե-
րութեան համաձայնագրի կիրարկումը պիտի 
նպաստէ մեր փոխգործակցութեան խորացման: 
Բարձր կը գնահատենք Ձեր անձնական ներդրումը 
ՀՀ-ԵՄ կապերու զարգացման գործին մէջ եւ 
շնորհակալ ենք Ձեզ արդիւնաւէտ համագործակ-
ցութեան համար», - նշած է ՀՀ վարչապետը:

Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ 

Կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» թանգարանի 
վերանորոգութեան աշխատանքները արդէն ըն-
թացք առին։ Արդարեւ, 1996 թուականին բացուած 
«Կիլիկիա» թանգարանի վերանորոգութիւնը դար-
ձած էր հրամայական՝ մէկ կողմէ նկատի ունենալով 
ներքին փոփոխութիւններու ու նորոգութիւններու, 
եւ միւս կողէն նոր ստացուած իրերու դասաւորման 
անհրաժեշտութիւնը։ 

Ընդառաջելով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին փափաքին, վերանորոգութեան 
աշխատանքներուն բարերարութիւնը ստանձնած է 
Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան թեմի Ազգային 
Վարչութեան ատենապետ Կարօ Էշկիեան։ 

Վերանորոգութեան աշխատանքներուն մօտէն 
կը հետեւի թանգարանի յանձնախումբի ատենա-
պետ Մկօ Եափուճեան։ Աշխատանքները պիտի 
տեւեն շուրջ երկու ամիս, որուն ընթացքին թանգա-
րանը այցելուներ պիտի չընդունի։
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Էդուարդ Թօփչեան 

(11 Յուլիս, 1911, Երեւան)-(3 Սեպտեմբեր, 1975, 
Երեւան)

Գրականագէտ, բանասիրական գիտութիւննե-
րու թեկնածու, ՀԽՍՀ մշակոյթի վաստակաւոր 
գործիչ (1970), քաղաքական գործիչ, ԽՍՀՄ 
գրողներու միութեան անդամ 1942 թուականէն, 
Հայաստանի Գրողներու Միութեան նախագահ 
(1959-1975)։ 

1932 թուականին աւարտած է Երեւանի պետա-
կան համալսարանի պատմագրական բաժան-
մունքը։ 1935 թուականին զբաղած է ուսուցչու-
թեամբ՝ Երեւանի դպրոցներէն ներս։ 1935-1938 
թուականներուն յաճախած է Լենինկրատի ար-
ւեստագիտութեան բարձրագոյն հիմնարկը։ 
1938-1939 թուականներուն եղած է «Գրական 
թերթի» խմբագրի տեղակալ, 1939-1941 ՝ 
Արմֆանի լեզուի եւ գրականութեան հիմնարկի 
աւագ գիտաշխատող։ 1941-1943 թուականներուն 
ծառայած է խորհրդային բանակին, մասնակցած 
է հայրենական մեծ պատերազմին։ 1943-1944 

թուականներուն «Սովետական գրականութիւն եւ 
արուեստ» ամսագրի խմբագիրն էր, 1944-1946 
թուականներուն՝ Հայաստանի գրողներու միու-
թեան վարչութեան պատասխանատու քարտու-
ղարը, 1946-1952 թուականներուն ՝ ՀԽՍՀ ԳԱ 
գրականութեան հիմնարկի աւագ գիտաշխատող, 
ապա խորհրդային գրականութեան բաժնի վա-
րիչ, 1953-1954 թուականներուն՝ նոյն հիմնարկի 
տնօրէն, 1954-1975 թթ. Հայաստանի գրողներու 
միութեան վարչութեան առաջին քարտուղար։

Եղած է ՀԽՍՀ Գերագոյն սովետի պատգա-
մաւոր, 1967-1971 թուականներուն՝ ՀԽՍՀ գե-
րագոյն սովետի նախագահ։

Անոր յառաջաբանով լոյս տեսած են ֆրանց 
Վերֆելի «Մուսայ լերան քառասուն օրը» վէպի 
հայերէն թարգմանութիւնը եւ լեւոն Շանթի 
երկերու ժողովածուն։

Պարգեւատրուած է հայրենական պատերազմի 
երկրորդ աստիճանի, «Պատուոյ նշան» եւ  Աշխա-
տանքային կարմիր դրօշի շքանշաններով։

Տուսք նշած է, որ ուրախ է Հայաստան գտնուելու  
համար եւ հանդիպում ունենալու ՀՀ վարչապետի 
հետ: «Պարոն վարչապետ, ասիկա մեր առաջին 
հանդիպումն է Երեւանի մէջ: Եւրոպական միութիւնը 
եւս կը կարեւորէ Հայաստանի հետ գործընկե-
րութիւնը եւ Ձեզի հետ սկսած արդիւնաւէտ շարու-
նակական երկխօսութիւնը՝ ուղղուած մեր փոխգոր-
ծակցութեան յետագայ ընդլայնման ու 
սերտացման»,- ըսած է ԵԽ նախագահը:

Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստան-
Եւրամիութիւն յարաբերութիւններու օրակարգին 
վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ:
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Ամերիկեան Բարքեր

Լքուած Նորածինը . . .

Նորածին մը անտէր, անօգնական լքելը` նորու-
թիւն մը չէ ամերիկայի տարածքին։ Ինչո՞ւ, որով-
հետեւ սեռային յարաբերութիւնը ընդհանրացած 
երեւոյթ մըն է, յատկապէս՝ պատանիներու միջեւ։

Մանկամարդուհի մը երբ ակամայ կը յղիանայ, 
չուզէր՝ կրօնական համոզումի հետեւանքով եւ կամ 
նիւթական միջոցը չունենալուն համար, վիժեցնել 
իր սաղմը։ Ուրեմն` երբ մանուկը ծնի, կ՛ուզէ զայն 
լքել եւ իր կեանքը անկաշկանդ շարունակել . . .

Հակառակ որ պետութիւնը յաճախ կը յիշեցնէ 
պատանիներուն՝ որ եթէ երեխան չեն ուզէր, կրնան 
առանց հարցաքննութեան նորածինը թողուլ  
հիւանդանոցի մը  եւ կամ ալ ոտիկանատան մը 
մուտքին եւ հեռանալ անաղմուկ։ Այդպիսով՝ այդ 
նորածինը կը որդեգրուի սիրայօժար ընտանիքի մը 
կողմէ եւ կ՛ունենայ ապահով եւ հանգիստ կեանք 
մը։

Բայց անյայտ պատճառներով՝ յաճախ հակա-
ռակը կը պատահի։ Այսինքն՝ տհաս մայրը նորա-
ծինը կը թողու ուր որ յարմար է իրեն համար եւ 
կ՛անցնի կ՛երթայ, առանց ետեւը նայելու ու առանց 
թոյզն իսկ մտահոգուելու երեխային ապագայով։ 
Սա՝ յաչս պետութեան, քրէական յանցանք է ու 
վերջ։

Ահա ճիշդ այդ պատահեցաւ վերջերս՝ Ճորճիա 
նահանգի Գամինկ քաղաքի մօտերը։ Ֆրիմըն ըն-
տանիքի անդամները ճամբորդութենէ մը տուն վե-
րադարձին, երբ կը պատրաստուէին տուն մտնել՝ 
տարօրինակ ձայն մը կը լսեն իրենց տան ետեւի 
մացառներուն մէջէն։ Հետաքրքրուելով երբ կը 
մօտենան՝ կը գտնեն նորածին մը (տես նկարը),  
փաթթուած կերպարուեստէ (plastic) տոպրակի մը 
մէջ։

Անմիջապէս նորածինը կը փոխադրեն մօտակայ 
հիւանդանոց մը, ուր զայն կը կոչեն “Baby India”, 
չենք գիտէր ինչու։ Անշուշտ Ֆրիմըն ընտանիքը՝ 
ըստ ընկալեալ սովորութեան,  լուր կու տայ նաեւ 
ոստիկանութեան՝ որոնք կ՛ըսկսին հետաքրքրուիլ 
թէ ո՞վ է նորածինին մայրը, որպէսզի հասկնան 
երեխան լքելուն պատճառն ու ի հարկին՝ սկսին 
դատավարութեան!

Կրնա՞ք երեւակայել որ մայր մը՝ իր նորածինը 
թողու մացառներուն մէջ եւ հեռանայ, կարծես աղբի 
կոյտ մը ըլլար այդ . . .

Անկախութեան Տօնակատարութիւն եւ ...

Յուլիս 4-ը Միացեալ Նահանգներու անկախու-
թեան տօնն է։ Այս տարի մայրաքաղաք Ուաշինկ-
թընի մէջ՝ առաջին անգամ ըլլալով, բացառիկ շքեղ 
տօնակատարութեամբ մը նշուեցաւ անկախութեան 
տօնը։ 

Այդ առթիւ՝ Նախագահ Թրամբ հայրենասիրա-

կան ճառ մը խօսեցաւ, վեր առնելով բանակայիննե-
րու զոհողութիւնը՝ ապահովելու երկրի խաղաղութիւնը, 
ինչպէս նաեւ  գիտնականներու եւ արուեստագէտ-
ներու ներդումը՝ երկրի յարատեւ բարգաւաճման 
մէջ։ Տեղի ունեցաւ նաեւ զինուորական տողանցք եւ 
ռազմական օդանաւերու ցուցադրութիւն։

Սովորութիւն դարձած է որ երկրի անկախութեան 
տօնակատարութեան հետ առընթեր տեղի ունենայ 
նաեւ Hot Dog (տես նկարը) ուտելու մրցոյթ մը՝ 
կազմակերպուած Նիւ Եորքի Նէյթհընս նշանաւոր 
ճաշարանին կողմէ։

Խիստ հետաքրքրական է գիտնալ որ վերոյիշեալ 
մրցոյթը սկսած է 1916-ին եւ կը շարունակուի մինչեւ 
օրս, ի բացառեալ երկու ընդհատումներէ՝ 1941-ին, 
Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմին պատ-
ճառաւ եւ 1971-ին, ամերիկայի քաղաքական ան-
կայունութեան պատճառաւ։

Այս տարուան էրիկ մարդոց առաջնութեան 
մրցանակը շահեցաւ Ճօուի Չէսթնաթ (տես նկարը), 
որ տասը վայրկեանի մէջ կերաւ 71 Hot Dog։ Անցեալ 
տարի՝ ան «կլլած» էր 74 Hot Dog եւ այս տարի կ՛ու-
զէր ուտել 75, որպէսզի անցեալ տարուան մրցանիշը 
անցած ըլլար . . .

Հետաքրքրական է գիտնալ որ Չօուի Չէսթնաթ՝ 
չորրորդ տարին ըլլալով առաջնութեան մրցանակը 
կը խլէ, վերոյիշեալ տարօրինակ մրցոյթին։ Իսկ այս 
տարուան կիներու մրցանակը շահեցաւ Միքի 
Սուտօ անունով մանկամարդուհի մը, որ տասը 
վայրկեանի մէջ կերաւ 31 Hot Dog:

Ըստ ինծի՝ տասը վայրկեանի մէջ 31 կամ 71 Hot 
Dog-ը ուտել չէ, այլ լափել է՝ բառին բուն իմաստով 
եւ ի՞նչ հաճոյք կայ անոր մէջ, չեմ հասկնար։ Միտքս 
եկաւ հայկական ասացուածքը՝ որ կ՛ըսէ, «Եթէ դուն 
Շարայի որկորը ունիս՝ մենք Շիրակայ ամբարները 
չունինք։» 

Սակայն ըստ երեւոյթի, Նիւ Եորքի Nathan’s 
ճաշարանը Շիրակայ ամբարները ունի եւ վերո-
յիշեալ մրցանակները շահողներն ալ Շարայի որ-
կորները ունին . . .



¾ç 04ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 11.7.2019

Զրոյցը վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ  ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 34 -
Աներեւակայելի Է. Հայաստանի Վերջին Մայրաքաղաքէն Առաջին 
Մայրաքաղաք Ընդամէնը 30 Վայրկեան Է
Հարցազրոյց՝ Արեւմտահայաստան Իր Այցէն Նոր Վերադարձած Գրող եւ Հրապարակագիր Յակոբ Պալեանի Հետ

Տարիներ առաջ դժուար էր պատկերացնել, որ 
Հայաստանի վերջին մայրաքաղաք Երեւանի 
օդանաւով 30 վայրկեանէն կը հասնիս առաջին 
մայրաքաղաք՝ Վան։ Համահայկական խաղերու 
համաշխարհային կոմիտէի պատուիրակութիւնը՝ 
նախագահ Իշխան Զաքարեանի գլխաւորութեամբ 
մեկնեցաւ Արեւմտեան Հայաստան, նպատակ ունե-
նալով՝ յաջորդ համահայկական խաղերը սկսելու 
Վանէն եւ տեղափելու Երեւան։ Համահայկական 
խաղերը իւրատեսակ գործիք մըն է համախմբելու 
աշխահի տարբեր վայրերու մէջ գտնուող հայերը, 
նաեւ Թուրքիոյ մէջ, ուր հայերէն շատերը կորսն-
ցուցած են իրենց ինքնութիւնը, չեն խոստովանիր 
իրենց հայկական արմատներու մասին եւ այլն։ 
Վանի մէջ հայկական պատուիրակութիւնը դիմա-
ւորած էին Վանի քաղաքային իշխանութեան 
դէմքերը, ապա պաշտօնական ընդունելութիւն 
կազմակերպած քաղաքապետարանէն ներս։ 
Պատուիրակութեան կազմէն ներս ի թիւս շատերու, 
ներգրաուուած էր նաեւ ֆրանսահայ գրող, հրա-
պարակախօս Յակոբ Պալեանը, որուն հետ զրոյցը 
այս ճամբորդութեան ու պատմական հայրենիքի 
մասին անմոռանալի տպաւորութիւններու մասին է։ 
Նշենք, որ Իշխան Զաքարեանը պաշտօնապէս 
հրաւիրեց հայկական քաղաքներու նորօրեայ 
քաղաքապետերը՝ մասնակցելու Համահայկական 
ամառնային 7-րդ խաղերու հանդիսաւոր բացման։ 

Համահայկական խաղերու խորհրդանշական 
երեք ջահ վառած են այս անգամ: Մէկը՝ Արեւմտեան 
Հայաստանի՝ Մուսայ լերան ստորոտին, երրորդը՝ 
Խոր Վիրապի մէջ, իսկ երրորդը Արցախի՝ Տիգրա-
նակերտի մէջ:

Օգոստոս 6-ին՝ Համահայկական 7-րդ խաղե-
րուն հանդիսաւոր բացման օրը, անոնք պիտի 
միանան Ստեփանակերտի մէջ՝ խորհրդանշելով 
Հայաստանի Հանրապետութիւն- Արցախ- Սփիւռք 
ամբողջութիւնը։ 

Համահայկական 7-րդ խաղերը տեղի պիտի 
ունենան Օգոստոս 5-17-ը: Բացման հանդիսաւոր 
արարողութիւնը տեղի է պիտի ունենայ Արցախի 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ:

Ստորեւ կը ներկայացնենք «Զարթօնք»-ի հար-
ցազրոյցը պարոն Յակոբ Պալեանի հետ։ 

-Պարոն Պալեան, շնորհակալ եմ հարցա-
զըրոյցի հրաւէրը չմերժելու համար։ Այս անգամ 
մեր զրոյցի թեման պատմական հայրենիք՝ Արեւ-
մըտեան Հայաստան կատարած Ձեր տպաւորիչ 
ճամբորդութեան մասին է։ Նախ կը խնդրեմ եւս 
մէկ անգամ ներկայացնէք ճամբորդութեան առի-
թը, ո՞վ կազմակերպած էր, ապա աւելի մանրա-
մասն կը խօսինք տպաւորութիւններու մասին։ 

-Թէեւ, ընթերցողները տեղեակ են ճամբորդու-
թեան մասին, սակայն կ’ուզեմ մի քանի հարցերու 
մասին խօսիլ։ Շատ տպաւորիչ ճամբորդութիւն մըն 
էր, որ կազմակերպուած էր Համահայկական խա-
ղերուն առիթով, որպէսզի այնտեղէն քաղաքապե-
տութիւններ հրաւիրեն։ Գացինք, տեսակցեցանք։ 
Մենք մասնակցեցանք այդ ճամբորդութեան, որ 
շատ տպաւորիչ էր եւ որուն համար պարտական 

ենք ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեանին, որ ըսած 
էր, թէ օր մը միասին պիտի երթանք եւ առիթը 
ընծայեց։ Նախ ըսեմ, որ առաջին անգամն էր, որ 
այստեղէն՝ Երեւանէն, օդանաւ գնաց Արեւմտեան 
Հայաստան եւ այդ տարօրինակ զգացումը մը 
ունեցայ, երբ իմացայ, որ այստեղէն Վան օդանաւով 
կէս ժամ է, դրկից ենք, հեռու տեղ չէ։ Ձայնը 
ականջիս մէջ է, երբ օդանաւի մէջ թռիչքէն առաջ 
ըսաւ կ’երթանք Հայաստանի վերջին մայրաքա-
ղաքէն առաջին մայրաքաղաք՝ Վան։ Կը նշանակէ, 
որ անով գծուեցաւ պատմութեան ամբողջ շղթան։ 
Երբ կը հասնիս Վան, Վանայ ծովակը կը պարզուի 
աչքիդ առջեւ, այսօրուայ Հայաստանի տարածքի 
1/10-րդն է Վանայ ծովակը։ Յուզիչ էր տեսնել 
Ախթամարը։ Այնտեղ ալ առաջին հոգեբանական 
ցնցումը, որ ունեցանք այն էր, որ նաւավարը 
ծագումով հայ էր, բայց չէր ընդուներ իր հայ ըլլալը։ 
Ես կը խորհէի, որ Ախթամարը փոքրիկ կղզեակ է, 
երբ նաւով շրջեցանք, տեսայ, որ հսկայական 
տարածք է, մայրաքաղաք եղած է, իսկ տաճարը 
փոքրիկ գոհար է։ Գացինք եկեղեցի, Պոլիսէն 
երգչուհի Սիպիլը եկած էր, իրեն խնդրեցի, որ երգէ, 
անիկա խորհուրդ էր։ Ես կը զգայի, որ այնտեղ 
զբօսաշրջիկի պէս պէտք չէ երթամ, որովհետեւ 
կարծես ինքզինքդ կը ցաւցնես այնտեղ երթալով, 
կորսնցուցածի հոգեբանութեամբ։ Ամբողջութեամբ 
շրջեցանք, գացինք Սիս, բերդերը, գացինք 
Ատանա, անցանք ճամբաներով, որոնց հայկական 
անուանումները փոխուած էին։ Այս ամէնը մէջդ 
կ’արթնցնէ այն հզօր զգացումը, որ այդ ամէնը 
քուկդ է, քեզմէ յափշտակած են։ Երբ հասանք Մուշ, 
այդ զգացումները կրկնապատկուեցան, քանի որ 
այնտեղ տեսանք հայեր, որոնք հայկական անուն-
ներ ունին, բայց իսլամացած են։ Աւելի հետաքրքրա-
կան էր, երբ մէկուն հարցուցի՝ տան մէջ որեւէ տեղ 
պահուած հայկական գիր-գրականութիւն կա՞յ, 
ըսին՝ չէինք կրնար պահել, քանի որ կը խուզարկէին։ 
Երբ կինս հարցուց՝ դուն կ’ուզե՞ս վերադառնալ  
ազգութեանդ, կրօնքիդ, աչքերնին լեցուած ըսին՝ 
ինչո՞ւ ոչ, այո։ Մենք այս հայութեան խնդիրներով 
զբաղելու խնդիրի առջեւ կանգնած ենք։ Եթէ մենք 

տէր չըլլանք, իրենք իրենց տէր չըլլան, այդ 
յիշատակն ալ կը կորսնցնենք։ 

- Ինչպէ՞ս պէտք է տէր ըլլանք։ Կը պատմէ՞ք 
Ձեր տպաւորութիւններու մասին։ 

- Շատ պարզ։ Պայմաններ պէտք է ստեղծել այդ 
մարդոց, որ կարենան Հայաստան գալ-երթալ, որ-
պէս զբօսաշրջիկ, երբեմն ազգականներու մօտ եւ 
այլն։ Ինչո՞ւ մարդիկ տարին մի քանի անգամ չեր-
թան Մուշ, այնտեղ հայկական ակումբ կայ, այցելեն, 
հայերէն խօսին։ Պէտք է այս ամէնը իրականացնել, 
չնայած որ այսօր Հայաստանը այդ լայն միջոցները 
չունի։ Այդ միջոցները պէտք է ստեղծել։ Սա ոչ 
միայն Մուշի համար, այլ բոլոր քաղաքներու։ Պէտք 
է նշեմ, որ այնտեղի հայերու մօտ երկուութիւն կայ։ 
Իրենք կ’ըսեն՝ մենք ոչ եկեղեցիին կը պատկանինք, 
ոչ մզկիթին, ոչ անոնք մեզ կ’ընդունին, ոչ դուք։ 
Անոր համար ես կ’ըսեմ, որ ասիկա տէր ըլլալու 
հարց է։ Եթէ մենք ազգովի՝ Հայաստան ու Սփիւռք-
ներ, կրցանք այս մարդոց նուազագոյն գիտակցու-
թիւն ներշնչել, ոմանք կու գան Հայաստան։ Երբ կը 
խօսին արտագաղթող թուրքերու մասին, անոնց 
մէջ հայեր ալ կան։ Հրաշք չկայ, պէտք է հնարաւո-
րութիւններու չափով այս հարցով զբաղիլ։ Այս 
ամէնը բեմերէն ճառեր ըսելով չ’ըլլար, Ազգային 
ժողովին ճառեր ըսելով չ’ըլլար, ասիկա կը պա-
հանջէ գործ, կազմակերպուածութիւն, ներդրում։ 
Երբ գացինք նախկին Մուսալեռ, այնտեղ մարդիկ 
հաւաքուեցան մէկ մասը հայախօս, մէկ մասը 
թրքախօս, միասին ճաշեցինք, երեկոյեան հաւաք-
ւեցան մատաղ ըրին։ Երբ մուսալեռցի կնոջ մը 
հարցուցի՝ ո՞ւր է ձեր աւանդական հիւրասիրութիւնը, 
պանիրով հացը, կինը, որը սգաւոր էր, գնաց 50-60 
հոգիի համար պանիրով հաց պատրասեց։ Յետոյ 
հաւաքուեցան, երգեցին, մարդիկ եկան, Պոլիսէն 
եկած հարս կար, հայը հայու հետ ամուսնացածներ 
կային եւ այլն։ Անոնցմէ մէկը խոստովանեցաւ, որ 
շատ դժուար է այս դրօշակի տակ ապրիլը։ Ի դէպ՝ 
Հալէպէն գացած այնտեղ հաստատուած մարդ 
կար։ Մարդիկ կ’ըսեն՝ մենք այս հողը չենք լքեր, 
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Ուրբաթ, 14 յունիս 2019-ի երեկոյեան ժամը  
6:30-ին, տեղի ունեցաւ  Հայ Աւետ. Գոլէճի ման-
կապարտէզի ամավերջի հանդէսը:

Լիբանանի ու Հայաստանի զոյգ քայլերգերուն 
ունկնդրութենէն ետք, մանկապարտէզի աշակերտ-
ները իրենց  մանկական անմեղ ու նուրբ ձայնով 
երգեցին ու փառաբանեցին զԱստուած:

Յաջորդաբար բեմ բարձրացան ծիլ, բողբոջ, 
կոկոն ու ծաղիկ դասարաններու աշակերտները, 
որոնք իրեց գունագեղ տարազներով, ճոխ ու խան-
դավառ պարերով ,երգերով եւ արտասանութիւն-
ներով խանդավառեցին մթնոլորտը ու հանդիսա-
տեսները ակամայ փոխադրեցին կրկէսի երեւակայական  
աշխարհ:

Գեղարուեստական բաժնի աւարտէն ետք, տնօ-
րէն դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեանի եւ մանկապարտիզ-
պանուհի օրդ. Յասմիկ Թորոսեանի ձեռամբ 
վկայական ստացան ծաղիկ դասարանի աշակերտ- 
աշակերտուհիները:

Վկայականներու բաշխումէն ետք, տնօրէնը 
խօսք առնելով  շնորհակալութիւն յայտնեց մանկա-
պարտէզի անձնակազմին, ինչպէս նաեւ յատուկ 

Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Մանկապարտէզի  Ամավերջի  Հանդէս

շնորհակալական  խօսք փոխանցեց   ծնողներուն, 
որոնք իրենց սիրասուն զաւակները վստահած են 
Հայ Աւետ. Գոլէճի կրթութեան ու  դաստիարա-
կութեան:Ան իր խօսքին մէջ նշեց ,թէ Հայ Աւետ. 
Գոլէճը 96 տարեկան է բայց միշտ երիտասարդ կը 
մնայ այս մանուկներուն շնորհիւ, որոնք իրենց 
գոյնով ու բոյրով յաւելեալ եռանդ ու երանգ կու 
տան  վարժարանին:

Դոկտ. Ււրնէշլեան իր խօսքը  ուղղելով  փոքրիկ 
շրջանաւարտներուն,  յաջողութիւն ու բարի երթ 
մաղթեց անոնց  դէպի յաջորդ փուլ: Ան իր խօսքին 
աւարտին  հրաժեշտի ու բարեմաղթութեան յատուկ 
խօսք մը փոխանցեց այն շրջանաւարտուհիին  որ 
յառաջիկայ տարեշրջանին պիտի բաժնուի  իր 
դասընկերներէն ու  արմատները պիտի նետէ հայ-
րենի հողին վրայ:   

Հայ Աւետ.Ա.եկեղեցւոյ հովիւ վեր.Հրայր Չոլաք-
եանի օրհնութեան  աղօթքով վերջ գտաւ հանդէսը:

Վկայական ստացան Հրակ Թերզեան, Սերենա 
Հատտատ,, Քամի Սաչլեան եւ Ռիթա-Մարիա 
Պաշքճեան: 

«Զարթօնք» 
Հայրենիքի Մէջ – 34 -

Աներեւակայելի Է. Հայաստանի 
Վերջին Մայրաքաղաքէն 
Առաջին Մայրաքաղաք 
Ընդամէնը 30 Վայրկեան Է
Հարցազրոյց՝ Արեւմտահայաստան 
Իր Այցէն Նոր Վերադարձած Գրող եւ 
Հրապարակագիր Յակոբ Պալեանի Հետ

եկեղեցի ունին, քահանայ ունին, իրենց բակը 
ունին։ Ասիկա կը նշանակէ, եթէ վարչակարգը թոյլ 
տայ, այդ մարդիկ կրնան տարածուիլ։ Այս ճամբոր-
դութեան նպատակը այն էր, որ համայակական 
խաղերուն ջահը պէտք է բերեն ոչ թէ Աթէնքէն, այլ՝ 
Մուսալեռէն։ Խումբ մը այնտեղ քարքարոտ տեղ 
բարձրացաւ, ուր Մուսալերան պաշտպանութեան 
օրերու ընթացքին գերեզմաններ եղած են, մարդիկ 
զոհուած են։ Այդ գերեզմանները կոտրուած, 
փշրուած էին, բայց հայկական ներկայութիւնը կար։ 
Գացինք Արածանիի եզերքը, ուր կար Սուլուխի 
կամուրջը, այնտեղ զոհուած է Գէորգ Չաուշը։ Արամ 
Ա. կաթողիկոսը Նարեկ տուած էր, որպէսզի անոր 
գերեզմանին դնէինք։ Գերեզմանները քանդուած 
էին, մէկ-երկու հայերէն գիրեր մնացած էին։ Երբ կը 
տեսնես Արածանի գետը, որ քուկդ չէ, անհանգիստ 
կ’ըլլաս։ Երբեմն կ’ըսեմ՝ պէտք չէ երթալ այնտեղ, ի 
վերջոյ անիկա սեփական անձը չարչարելու կը 
նմանի։ Գացինք Իգդիր, անիկա մեր յիշողութեան 
մէջ հռչակաւոր քաղաք է, որովհետեւ այնտեղ ծնած 
է Աւետիս Ահարոնեանը, Դրոն։ Այդ քարերը կը 
խօսէին, մարդոց մէջ հայեր կային, բայց ինչպէ՞ս 
գտնել, ինչպէ՞ս հայացնել զիրենք։ Ես յաճախ 
կ’ըսեմ՝ իրարու դէմ պայքարելու փոխարէն, մենք 
պէտք է զբաղինք այնտեղ գտնուող իւրաքանչիւր 
հայով։ Մենք նաեւ համրանքի կարիք ունինք, քանի 
որ եթէ կ’ըսեն Մուշի մէջ 100 հազար հայ կար, կը 
նշանակէ՝ մենք այդքան կորուստ ունինք։ Երբ 
կ’ըսեն շրջանի մէջ 500 եկեղեցի եղած է, մէկ հատ 
չկայ հիմա։ Ասոնք բոլորը հարցեր են։ Առաւօտ 
շուտ հասանք Կարս։ Ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոն-
եանի եւ Պատմութեան բաժանմունքի ղեկավար 
Էդիկ Մինասեանի հետ առաւօտ շուտ գացինք 
տեսնելու եկեղեցին, որ վերածուած էր մզկիթի։ 
Ասիկա անհանգստութիւն կը պատճառէ, մտածողը 
ջղային կը դառնայ։ Եթէ քեզ տունէդ դուրս դնեն եւ 
դուն մայթէն նայիս տանդ, ջղագար կը դառնաս։ 
Այստեղ ազգը  տունէն դուրս դրած են։ Երբ կ’երթաս 
Անի, եկեղեցիները կան, հայու հետքը կրող քարերը 
կան ու ահաւորը այն է, երբ կը մօտենաս եզերքին, 
Ախուրեանը կը տեսնես, եթէ քար նետես միւս կողմ 
ներկայ Հայաստանն է։ Միջազգային համայնքը 
պէտք է միջամտէ, որ Անին վերադարձուի 
Հայաստանին, որպէսզի այդ մնացած քարերը 
խնամուին, ազգային հաւաքական յիշողութիւնը 
պահուի։ Թուրքի համար այդ քարերը բան չեն 
նշանակեր, չեն գիտեր անգամ ո՞վ կառուցած է։ Կը 

կարծեմ՝ այսքան անարդարութիւնը 
շատ է մեր ժողովուրդի համար։ Այս 
անարդարութիւնը  վերականգնելու 
համար մենք իրապէս հզօրութեան 
կարիք ունինք։ 
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Լեզուագիտական
Ուղղագրական Հարց Մը

Մեսրոպեան ուղղագրութեան մէջ «ոյ» տառա-
խումբը շատ ծանրաբեռնուած է, ունի չորս տարբեր 
արտասանութիւն. ահաւասիկ՝

ա) ոյ=օ օրինակ՝ սիրոյ, այսինքն՝ սիրօ
բ)  ոյ=ույ օրինակ՝ բոյն, այսինքն՝ բույն
գ)  ոյ=օյ օրինակ՝ գոյական, այսինքն՝ գօյական
դ)  ոյ=ու օրինակ՝ ոյժ, անոյշ, այսինքն՝ ուժ, անուշ
Այսքանը շատ է, մանաւնդ նեղացուցիչ է փոք-

րիկներուն համար, որոնք նոր հայերէն կը սորվին, 
նոյնիսկ մեծերու համար, որոնք  հեռաւոր գա-
ղութմերու մէջ  ընդհանրապէս դժուարութիւն ունին 
հայերէն սորվելու:

Այս չորսէն մէկ հատին, մասնաւորաբար 
չորրորդին պարզացումը բարիք մըն է լեզուին:

Ասոնք այն փոքրիկ խումբ մը բառերն են, որոնց 
մէջ ոյ, երկու բաղաձայններու միջեւ,  կ’արտասանուի 

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Համահայկական Խաղեր
Ստեփանակերտը Կը Պատրաստուի Համահայկական
7-րդ Ամառնային Խաղերուն

Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումեանի անուան 
հանրապետական մարզադաշտին մէջ կ՛ընթանան 
Արցախի մէջ տեղի ունենալիք Համահայկական 
7-րդ ամառնային խաղերու նախապատրաստական 
փորձերը:

Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ Համահայկական խա-
ղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ 
Իշխան Զաքարեան ըսած է, որ փորձերը պիտի 
շարունակուին մինչեւ Յուլիս 25,  իսկ  Յուլիս 27-էն 
պիտի ըլլան  գլխաւոր  փորձերը, որոնք պիտի տեւէ 
մինչեւ Օգոստոս 5:

Օգոստոս  6-ին  Ստեփանակերտի մէջ տեղի 
տեղի պիտի ունենայ Համահայկական 7-րդ ամառ-
նային խաղերու բացման հանդիսաւոր արարո-
ղութիւնը:

«Փորձերը կ՛ընթանան լաւ: Բացման արարո-
ղութիւնը պիտի ըլլայ չափազանց գեղեցիկ, կան 
հետաքրքրական անակնկալներ: Մեծ տեսարան-
ներու մէջ ընգրկուած են շուրջ 1500 մասնակից` 
պարողներ, դերասաններ, կամաւորներ, որոնց 
հետ խաղերու գլխաւոր բոմադրիչը այժմ փորձեր 
կը կատարէ»,- աւելցուցած է Զաքարեան:

Խօսելով մարզադաշտի մասին` ան ըսած է, որ 
մարզադաշտը փոքր է:

Ըստ անոր` այժմ համահայկական խաղերու 
համաշխարհային կոմիտէի ներկայացուցիչները 
ունին 4-5 հազար հրաւիրատոմսի պատուէր: Կը 
փորձենք մարզադաշտը այնպէս օգտագործել, որ 
բացման արարողութեան կարենայ մասնակցիլ 7-8 
հազար հանդիսատես: Խաղերու բացման արարո-
ղութեան ընդգրկուած պիտի ըլլայ 7-8 հազար 
մարդ` շքերթի, ստեղծագործական խումբի եւ  այլ 
մասնակիցներ:

«Խնդիրը կը նախատեսենք լուծել տեղադրելով 
երկու մեծ պաստառ, որոնցմով ուղիղ հեռարձակում 
պիտի ըլլայ: Անոնք պիտի կը տեղադրուին Վերա-
ծընունդի հրապարակի աջ եւ ձախ կողմերը:  Այն 
մարդիկ որոնք հնարաւորութիւն չեն ունենար 
մտնելու մարզադաշտ, գոնէ հրապարակէն կրնան 
հետեւիլ բացման արարողութեան: Մարզադաշտի 
մուտքը ազատ պիտի ըլլայ»,- մասնաւորապէս 
ըսած է ան:

Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերու 
գլխաւոր մրցավար Դերենիկ Գաբրիէլեանի խօս-

ույ, ինչպէս՝  բոյժ, աշխոյժ, անոյշ, նմոյշ... 
Ծանօթ.– Ասոնց մէջ չի մտներ քնքուշ, որ արդէն 

ու-ով կը գրուի  ի սկզբանէ, իսկ ոմանք չգիտնալով 
կը գրեն քնքոյշ:

Անցեալին շուտ բառն ալ կը գրուէր շոյտ, իսկ 
հոծ բառը կը գրուէր հոյծ: Եթէ  գրաբարի բառարան 
մը բանաք, պիտի գտնէք շոյտ եւ հոյծ: Երբ այս 
երկու բառերը փոխած են իրենց արտասանութիւնը, 
աշխարհաբարը կամ աշխարհաբարեանները 
յօժարած են գրել ըստ արտասանութեան՝ շուտ եւ 
հոծ: Ոչ մէկուն միտքէն չէ անցած, որ գրենք շոյտ ու 
արտասանենք զայն շուտ, գրենք հոյծ եւ արտա-
սանենք զայն հոծ: Ուրեմն գրած ենք այնպէս, 
ինչպէս արտասանած ենք: Այս բարեկարգչական 
քայլը, սակայն, կիսատ մնացած է: Եւ արդէն 
արեւմտահայուն խելքը ասկէ աւելիին չի հասնիր:

Ուրեմն իմ առաջարկս ալ ա՛յն է, որ մնացեալ 
հինգ-վեց բառերն ալ գրենք այնպ է՛ս, ինչպէս 
կ’արտասանենք, այսինքն՝ ուժ, բուժ, աշխուժ, 
անուշ, նմուշ...: Այսպէսով թէ՛ աւելի տրամաբանա-

կան ուղղագրութիւն մը կ’ունենանք, թէ՛ աւելի 
դիւրին, մասնաւորաբար փոքրիկներուն համար: 
Ճիշդ է, մեր բոլոր դժուարութիւնները  դարմանած 
չենք ըլլար, սակայն  պզտիկ բեռ մը կը պակսի:

Պատկերացու՛ր փոքրիկը, որ կ’արտասանէ 
անուշ, սակայն կը ստիպուի գրել  անոյշ: Այսպէս ալ 
միւս քանի մը հատը: 

Յամենայն դէպս, մենք ունեցած ենք գրողներ, 
օրինակ՝ Լեւոն Շանթը, որ ասոնք ու-ով կը գրէր 
դասագիրքերուն մէջ եւս: Իսկ արեւելահայերը  
արդէն կը գրեն ուժ, անուշ, նմուշ: Միւս քանի մը 
հատը չեն փոխեր, քանի որ իրենց արտասանութեան 
չի յարմարիր: Օրինակ՝ անոնք կ’արտասանեն 
բույժ եւ արդէն կը գրեն բույժ: Իսկ մենք 
կ’արտասանենք բուժ, լաւ է որ գրենք բուժ եւ այլն: 
Օր մը հոն ալ պիտի հասնին, քանի  կան 
արեւելահայեր, որոնք ու կ’արտասանեն:

Մեծ գործի ճամբուն վրայ առնուած պզտիկ քայլ 
մըն է այս, որուն պէտք է օգնել:

Կրցա՞յ   հասկցնել: 

քով` խաղերուն մեկնարկը պիտի տրուի Արցախէն, 
յետոյ ան պիտի շարունակուի Հայաստանի մէջ:

«Ֆութպոլային խաղերը տեղի պիտի ունենան 
Ստեփանակերտի, Մարտունիի, Ասկերանի եւ 
Մարտակերտի նորակոռոյց մարզադաշտերուն 
մէջ, որոնք կը համապատասխանեն ժամանակակից  
չափանիշներուն: Պէտք է նշեմ, որ ինչպէս Արցախի, 
այնպէս ալ Հայաստանի մէջ կան մարզադահլիճներու 
պակաս: Եթե մենք կ՛ուզենք համահայկական խա-
ղերը զարգացնել, պէտք է մտածել նոր մարզադաշ-
տեր ստեղծելու մասին: Ստեղծուած են կառա-
վարական յանձնաժողովներ, որոնք կը զբաղին 
այդ հարցերով: Համահայկական խաղերուն արդեն 
արձանագրուած են 350-էն աւելի մրցավարներ, 
որոնցմէ 150-ը պիտի մասնակցի շքերթին»,- մաս-
նաւորապէս ըսած է Գաբրիէլեան:
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Ֆետերիքա Մոկերինին Անտրէա Վիքթորինին Առաջադրած է
Որպէս Հայաստանի մէջ ԵՄ Նոր Դեսպան

Թուրքիոյ Ալի Պապաճանի Հիմնադրելիք Կուսակցութիւնը Պիտի Ունենայ 4 Ուղղուածութիւն

Թեհրանի Մէջ Յայտարարած են Ուրանի 20-տոկոս Հարստացման Հասնելու 
Պատրաստակամութեան Մասին

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

11 ÚàôÈÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
 (2 Ապրիլ, 1973, Երեւան)
«Սէն Փարիզ»
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Գեղանկարիչ, արուեստաբան, արուեստագիտութեան դոկտոր 
(2017 թ.)։ Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ (1999 
թ.):
1990-1997 թուականներուն աւարտած է Երեւանի գեղարուեստի 
պետական ակադեմիայի գեղանկարի բաժինը: 2001 թուակա-
նին կատարելագործուած է Վենետիկի գեղարուեստի ակա-
դեմիայի մէջ:
2008–2017 թուականներուն ղեկավարած է արուեստի պատմութեան, տեսութեան եւ մշակութաբանութեան 
ամպիոնը: 2017 թուականէն Խաչատուր Աբովեանի անուան հայկական պետական մանկավարժական 
համալսարանի գեղարուեստական կրթութեան բաժանմունքի ղեկավարն է:
Հեղինակ է շարք մը արուեստագիտական եւ մեթոտական աշխատութիւններու:
Մասնակցած է բազմաթիւ միջազգային ցուցահանդէսներու: 2002 թուականին Հայաստանի նկարիչներու 
միութեան 70- ամեակին նուիրուած ցուցահանդէսին ստացած է մրցանակ:
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Վենետիկի եւ Երեւանի մէջ։

Թուրքիոյ նախկին փոխվարչապետ, տնտեսու-
թեան նախարար Ալի Պապաճան իշխող «Արդա-
րութիւն եւ զարգացում» կուսակցութենէն հեռա-
նալէն ետք սեղմեց նոր կուսակցութիւն հիմնելու 
կոճակը:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», 
կը տեղեկացնէ թրքական «Սէօզճու»-ն:

Տեղեկութիւններուն համաձայն՝ նոր կուսակցու-
թեան հիմնադրման առնչուող հիմնական աշխա-
տանքները պիտի կատարուին մինչեւ Հոկտեմբեր: 
Կը նախատեսուի, որ կուսակցութեան հիմնադիր-
ները պիտի կիրառեն Թուրքիոյ 19-րդ վարչապետ 
եւ 8-րդ նախագահ Թ. Օզալի հիմնած «Մայր հայ-
րենիք» կուսակցութեան ձեւաչափը: Անկէ կարելի է 
ենթադրել, որ կուսակցութիւնը պիտի ունենայ 4 
ուղղուածութիւն՝ լիպերալ, սոցիալ-դեմոկրատա-
կան, պահպանողական եւ ազգայնական:

Թեհրան ունակ Է կարճ ժամանակի ընթացքին 
հասնելու ուրանի 20 տոկոս հարստացման: Յուլիս 
10-ին այդ մասին յայտարարած Է Իրանի հիւլէական 
ուժանիւթի կազմակերպութեան ներկայացուցիչ 
Պեհրուզ Քամալուանտի, այս մասին կը տեղեկացնէ 
«Արմէնփրես»:

«Եթէ կառավարութիւնը ուրանը մինչ 20 տոկոս 

Եւրոպական յանձնաժողովի փոխնախագահ, 
ԵՄ արտաքին յարաբերութիւններու եւ անվտան-
գութեան քաղաքականութեան հարցերով բարձր 
ներկայացուցիչ ֆետերիքա Մոկերինին Անտրէա 
Վիքթորինին առաջադրած է որպէս Հայաստանի 
մէջ Եւրոմիանութեան նոր դեսպան:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, այս 

Ալի Պապաճան յայտնած է, որ կուսակցութեան 
հիմնական նպատակը խորհրդարանէն ներս 
խմբակցութիւն ստեղծելը չէ, ուստի պատգամա-
ւորներու հետ կապուած ԱԶԿ-ի հետ բանակցու-
թիւններու մէջ պիտի չմտնէ: Սակայն, միեւնոյն 
ժամանակ նոր կուսակցութեան դռները միշտ բաց 
պիտի ըլլան ԱԶԿ-էն դժգոհ պատգամաւորներուն 
համար:

Խորհրդարանին մէջ խմբակցութիւն ունենալու 
համար անհրաժեշտ պիտի ըլլայ, որ 20 պատգա-
մաւոր անցնի իրենց կողմը: Հակառակ անոր որ 
ԱԶԿ ղեկավարները հաւանական չեն համարեր 
այդ մէկը, այնուամենայնիւ, կը փորձեն, ներքին 
կանոնադրութեան փոփոխութիւններ իրակա-
նացնելով, խորհրդարանի մէջ խմբակցութիւն 
ստեղծելու համար անհրաժեշտ պատգամաւորներու 
թիւը 20-էն հասցնել 30-ի:

հարստացնելու որոշում ընդունի, ապա մենք ի 
վիճակի ենք կարճ ժամանակի ընթացքին հասնելու 
այդ ցուցանիշին»,- Քամալուանտիի խօսքը կը 
մէջբերէ Tasnim գործակալութիւնը:

Ան նաեւ աւելցուցած է, որ «առայժմ ուրանի 
հարստացման աստիճանի աւելացման անհրաժեշ-
տութիւն չկայ»: 

մասին կը յայտնէ ԵՄ պաշտօնական կայքը:
ՀՀ  նախագահ Արմէն Սարգսեանի կողմէ դես-

պանի հաւատարմագիրները ընդունելէ ետք ան 
պիտի փոխարինէ Հայաստանի մէջ ԵՄ դեսպան 
Փէօթր Սվիտալսքին:

Անտրէա Վիքթորինն այժմ կը զբաղեցնէ Պելա-
ռուսիոյ մէջ ԵՄ դեսպանի պաշտօնը:
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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
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Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի, Չորեքշաբթի օր, յաջորդ 
շաբթուան համար հրաւիրեց օրէնսդիր նիստ` քննարկելու եւ հաստատելու 
2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծը:

Պըրրի Խորհրդարանին կոչ ըրաւ 16, 17 եւ 18 Յուլիսին նիստ գումարելու:
Խորհրդարանի նախագահը նշեալ որոշման եկաւ, երբ Խորհրդարանի 

ելեւմուտքի եւ պիւտճէի յանձնաժողովը Երեքշաբթի գիշեր աւարտեց 2019ի 
պետական պիւտճէի նախագիծին քննարկումը։

Յանձնաժողովը հաւանութիւն տուաւ 2019-ի պիւտճէի նախագիծին՝ ծախ-
սերու կրճատումով 500 միլիառ ԼՈ (330 միլիոն տոլար): Կառավարութեան 
կողմէն հաստատուած տարբերակին մէջ ծախսերը կազմած են 23 եռիլիոն 
ԼՈ:

ՀՀ Դեսպանը Հանդիպում Ունեցաւ Լիբանանի Տնտեսութեան 
եւ Առեւտուրի Նախարարի Հետ  

Յուլիս 10-ին, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպան՝ Վահագն Աթաբեկեան, հան-
դիպում ունեցաւ Լիբանանի տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանսուր 
Պթէյշի հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկուեցան հայ-լիբանանեան միջկառավա-
րական յանձնաժողովի յետագայ գործունէութեան վերաբերեալ աշխատան-
քային մանրամասնութիւններ:

Զրուցակիցները անդրադարձան երկկողմ առեւտուրի շրջանառութեան, 
տնտեսական ոլորտի իրաւական եւ պայմանագրային դաշտին, սակագնային 
քաղաքականութեան վերանայման հեռանկարներուն եւ համագործակցութեան 
այլ առանցքային հարցերու:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ
«Հայ Իրականութիւնը՝ 

Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեանի 
Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց 
Պետրոս Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկար-
ներու մշակում, յատուկ անուններու 
ցանկագրում եւ հրատարակում՝ 
Շիրակ Հրատարակչատան, Պէյ-
րութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զար-
թօնք»ի խմբագրատուն:


