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Ժաաժաա Կը Քննադատէ Իրավիճակը Լարելու 
Պասիլի Հռետորութիւնը 

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 230(22«531) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.àõñµ³Ã / 12.7.2019
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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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Կառավարութիւնը Կը Շարունակէ 
Գործարար Միջավայրի 
Բարելաւման Ուղղուած Քայլերը

Լիբանանեան ուժերու կուսակցութեան ղեկա-
վար Սամիր Ժաաժաա Հինգշաբթի քննադատեց 
Ազգային Ազատ հոսանքի ղեկավար Ժըպրան 
Պասիլի հռետորաբանութիւնը՝ մեղադրելով զինք 
երկրին մէջ լարուածութիւնը բարձրացնելու եւ քա-
ղաքացիական պատերազմի մթնոլորտը  վերա-
դարձնելու մէջ:

«Քաղաքական գործիչը չի կրնար ըսել, ինչ 
կ՝ուզէ: ... Տեսէք որքան լարուած է իրավիճակը»,- 
ըսաւ Ժաաժաա մամլոյ ասուլիսի ժամանակ:

Պասիլ ուշադրութիւն կը գրաւէ երկրին մէջ 
իրականացուող շրջագայութիւններուն ընթացքին 
ունեցած վիճահարոյց ելոյթներով, որոնք գրեթէ 
բոլոր քաղաքական կողմերէն մեծ արձագանգ 
գտած են:

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

Ժաաժաա նաեւ քննադատեց 2019-ի պետական 
պիւտճէի նախագիծը՝ նշելով, որ անիկա չ՝արտա-
ցոլեր երկրի ծախսերը արդիւնաւէտօրէն նուա-
զեցնելու անհրաժեշտութիւնը։ 

Նշենք, որ յաջորդ Երեքշաբթի, Չորեքշաբթի եւ 
Հինգշաբթի օրերուն Խորհրդարանը կը նախատեսէ 
հանդիպիլ առաւօտեան եւ երեկոյեան նիստերով` 
քննարկելու եւ հաստատելու պիւտճէն, որ անցնող 
Երեքշաբթի հաստատուեցաւ ելեւմուտքի եւ պիւտ-
ճէի յանձնաժողովին կողմէ։

Տաք Ամրան Քամիները Այսօր Կը 
Հասնին 70քլմ/ժամ Արագութեամբ

 «Զարթօնք», Պէյրութ – Տաք ամրան քամիները 
այսօր կը հասնին մինչեւ 70 քլմ/ժամ արագութեամբ, 
որուն կ՝ուղեկցին խոնաւութիւնն ու ջերմաստիճանի 
բարձրացումը: Այս մասին կը հաղորդէ Պէյրութի 
օդակայանի օդերեւութաբանական բաժանմունքը:

Աղբիւրին համաձայն՝ քամիները պիտի ըլլան 
տաք, բայց առանց փոշիի կամ աւազի, քանի որ 
անոնք կու գան հարաւ-արեւմտեան շրջաններէ։  

Ջերմաստիճանը, այսօր, տարբեր շրջաններու 
մէջ, պիտի տատանուի 18-34 աստիճանի միջեւ, 
բայց կ՝ակնկալուի, որ Շաբաթ օր իջնէ՝ տատան-
ւելով 15-32 աստիճանի միջեւ:

Տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթա-
կան նիստը, զոր վարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուու-
թեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վար-
չութիւնը, օրակարգային հարցերու քննարկումէն 
առաջ վարչապետը անդրադարձած է կառավա-
րութեան՝ Յուլիս 10-ին տեղի ունեցած արտահերթ 
նիստին պետական միջնաժամկէտ ծախսերու 
ծրագիրով նախատեսուող միջոցառումներուն, ճա-
նապարհային երթեւեկութեան անվտանգութեան 
ապահովման խնդրին եւ այլ հարցերու։

Անցնելով օրակարգի քննարկման՝ կառավա-
րութիւնը  որոշում ընդունած է 2019 թուականի 
Մայիս 26-ին ստորագրուած ՀՀ կառավարութեան 
եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութեան 
կառավարութեան միջեւ սովորական անձնագրեր 
կրող անձերու համար մուտքի արտօնագրի պա-
հանջի փոխադարձաբար վերացման մասին հա-
մաձայնագիրը վաւերացնելու մասին»: Համաձայ-
նագրի վաւերացումով՝ կ’ակնկալուի կողմերու միջեւ 
առեւտրային, գործարար, զբօսաշրջային փոխա-
նակումներու աշխուժացում: Համաձայնագրով Հա-
յաստանի Հանրապետութեան վաւեր սովորական 
անձնագրեր կրող Հայաստանի Հանրապետութեան 
քաղաքացիները եւ Չինաստանի Ժողովրդական 
Հանրապետութեան վաւեր սովորական անձնագ-
րեր կրող Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապե-
տութեան քաղաքացիները մուտքի արտօնագրի 
կարիք չեն ունենար՝ երկիր մտնելու օրէն մինչեւ 90 
օր ժամկէտով՝ վիզան ստանալէն ետք 180 օր 
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Թուրքիոյ Կողմէ Բռնագրաւեալ Հիւսիսային Կիպրոսի Մէջ 
Գտնուող Ս. Մակարայ Վանքին Մէջ
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Կառավարութիւնը Կը Շարունակէ Գործարար Միջավայրի Բարելաւման 
Ուղղուած Քայլերը

Ուրբաթ, 28 Յունիս 2019 թուականը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսի կեանքին մէջ իւրայատուկ 
նշանակութիւն ունեցող օր մը դարձաւ, երբ Վեհա-
փառ Հայրապետը, ամէն տեսակ դժուարութիւն 
յանձն առնելով, անցաւ Թուրքիոյ  կողմէ բռնագ-
րաւեալ Հիւսիսային Կիպրոս՝ այցելելու համար մեր 
ժողովուրդին ու եկեղեցւոյ կեանքին մէջ յատուկ 
կարեւորութիւն ունեցող հոգեւոր կեդրոնները։ 

Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ 
Կիպրոսի թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ 
Գերշ. Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեանին եւ Կիպրոսի 
հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչ Վարդ-
գէս Մահտեսեանին, այցելեց Նիկոսիոյ բնականա-
բար թրքական բաժինին մէջ գտնուող Ս. Աստուա-
ծածին եկեղեցին, նոյն շրջափակին մէջ գտնուող 
Ազգային Առաջնորդարանը եւ Մելիքեան-Ուզուն-
եան դպրոցը։ Թրքական ներկայութիւնը զգալի էր 
ընդհանարապէս հայկական թաղամաս դարձած 
շրջանէն եւ եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս։ 

Ապա, Վեհափառ Հայրապետը ուղղուեցաւ շուրջ 
ժամ մը անդին գտնուող Ս. Մակարայ վանք։ Ժ. 
դարուն պատկանող յիշեալ վանքը հաստատուած է 
Հալեվկա նահանգին ծայրամասը, Փենտաքթիլոս 
լեռներու լանջին՝ պատմական Կիլիկիոյ դիմացը։ 
Աւելի քան 12 Քմ2  լեռնալանջէն մինչեւ ծովեզերք 
տարածութիւն ունեցող գեղեցիկ բնութեան ծոցին 
գտնուող Ս. Մակարայ վանքը եղած է հոգեւմտաւոր 
մշակոյթի կեդրոն՝ հարուստ ձեռագիրներով, իգոն-
ներով ու սրբապատկերներով։ 1974-ին Կիպրոսի 
վրայ կատարուած թրքական յարձակումին որպէս 
հետեւանք, Ս. Մակարայ վանքը ո՛չ միայն գրաւուած 
է թրքական բանակին կողմէ, այլ նաեւ քանդուած, 
աւերուած ու թալանուած է։ Վանքը, որ դարձած է 
դարեր շարունակ ուխտագնացութիւններու կեդ-
րոն, այսօր կը գտնուի կիսաքանդ վիճակի մէջ՝ 
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 Հենրի Տէյվիտ Թորօ

(12 Յուլիս, 1817 Մասաչուսէթս, ԱՄՆ )-(6 Մա-
յիս, 1862, Մասաչուսէթս, ԱՄՆ)

Ամերիկացի գրող, փիլիսոփայ, հասարակա-
կան գործիչ։ 

Նշանակալի են անոր «Ուոլտըն կամ կեանքը 
անտառի մէջ» գիրքը, ուր հեղինակը կը ներկա-
յացնէ բնութեան մէջ առանձին անցուցած տա-
րիներու իր փորձառութիւնը եւ «Ընդդիմութիւն 
քաղաքացիական իշխանութեան» ակնարկը, ուր 
ան իր անհամաձայնութիւնը կը յայտնէ իշխա-
նութիւններու որդեգրած կառավարման սկզբունք-
ներուն։

Թորօ 16 տարեկան հասակին ընդունուած է 
Հարվըրտի համալսարան, ուսանելով փիլիսո-
փայութիւն, հռետորութիւն, ուսողութիւն եւ այլ 
գիտութիւններ։ Հրաժարելով վկայական ստանա-
լու համար դրամական տուրք վճարելէն Թորօ չի 
շարունակեր բարձրագոյն ուսումը՝ նախընտրելով 
հասարակ ուսուցչութիւնը։

1837 թուականին կը սկսի դասաւանդել հան-
րային դպրոցէն ներս, սակայն մի քանի շաբաթ 
անց կը հեռացուի աշխատանքէն՝ աշակերտներու 
նկատմամբ մարմնական պատիժի կիրառումէն 
հրաժարելու պատճառով։ Եղբօր հետ համատեղ 
ջանքերով բացուած քերականական դպրոցը 
նոյնպէս երկար չի գոյատեւեր վերջինիս մահուան 
պատճառով, ուստի գրողը կը վերադառնայ իր 
ծննդավայր, ուր կը շարունակէ հօր աշխատանքը 

մատիտագործական արհեստանոցի մէջ եւ 
զբաղի գիւղատնտեսութեամբ։

Ծննդավայրի միջավայրը պարարտ հող 
ստեղծեց Թորոյի գրական գործունէութեան 
համար։ 1845-1847 թուականներուն Թորօ առանձ-
նութեան մէջ կ’ապրի Ուոլտընեան անտառի մէջ 
իր  ձեռքերով կառուցուած խրճիթը կ’ըլլայ անոր 
ապաստանը եւ ան իր ուժերով կը հայթայթէ 
կեանքի համար անհրաժեշտ ամէն բան։ Այս տա-
րիներու ընթացքում ձեռք բերուած փորձառու-
թեան մասին Թորօ գրած է 1854 թուականին՝ 
«Ուոլտըն կամ կեանքը անտառի մէջ» գիրքի մէջ։ 
1846-ին գրողը կը ձերբակալուի եւ մէկ օր բանտ 
կը մնայ հարկեր վճարելէն հրաժարելու պատ-
ճառով։ Կառավարող մարմիններու հանդէպ տա-
ծած դժգոհութիւնը եւ իր քննադատական հայ-
եացքները Թորօ կը շարադրէ «Ընդդիմութիւն 
քաղաքացիական իշխանութեան» ակնարկին մէջ։

19-րդ դարու 50-ականներուն Թորօ կը 
ճանապարհորդէ ԱՄՆ-ի ողջ տարածքով, կը 
տպագրուի պատմական, բանասիրական եւ բնա-
գիտական հանդէսներու մէջ եւ կը ստեղծագործէ։

Թորօ կը մահանայ 44 տարեկան հասակին։
Թորոյի փիլիսոփայութեան, քաղաքականու-

թեան եւ պատմութեանը վերաբերող գրուածք-
ները, գրական ստեղծագործութիւնները եւ ակ-
նարկները կը կազմեն շուրջ 20 ստուար հատոր, 
սակայն Թորոյի գրական ժառանգութիւնը 
հայերէն թարգմանուած է հատուածաբար։

ամայութեան գիրկը ծուարած։ 
Նորին Սրբութիւնը յուզումով շրջեցաւ կիսափուլ 

վանքին մէջ, մօտէն ծանօթանալով վանականներուն 
խուցերուն, ձեռագրատան, մատրան եւ վանական 
այլ բաժանմունքերուն։ Արդարեւ, Ս. Մակարայ 

վանքէն ներս պարզուած տեսարանը չի կարօտիր 
մեկնաբանութեան։ Ան պերճախօս վկայութիւն մըն 
է, որ թուրքը անցած է, ինչպէս Կիլիկիոյ ու Արեւ-
մըտեան Հայաստանի մեր վանքերէն, եկեղեցինե-
րէն ու հողերէն, նաեւ Ս. Մակարայ վանքէն…  

ժամանակահատուածի ընթացքին: Արտաքին գոր-
ծերու նախարարի տեղակալ Արտակ Ապիտոնեան 
նշած է, որ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապե-
տութիւնը արդէն սկսած է համաձայնագրի վաւե-
րացման գործընթացը եւ կը նախատեսուի մօտ մէկ 
ամսուայ ընթացքին զայն աւարտել: Համաձայ-
նագիրը ուժի մէջ պիտի մտնէ կողմերու միջեւ այդ 
մասին տեղեկացնելու՝ վերջին փոխանակման օրէն 
ետք:

Կառավարութիւնը նաեւ ֆինանսական միջոց-
ներ յատկացուցած է գիտական եւ մշակութային 
ենթակառուցուածքներու արդիականացման ու 
զարգացման համար։

 Որոշուած է նաեւ ՀՀ զինուած ուժերը համալրել 
մասնագիտական պատշաճ գիտելիքներ ունեցող 
սպաներով։
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«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 22 –
Լոռեցիներու Տարատեսակ Բողոքները

Արդէն ութերորդ օրն է, որ Ալավերտիի բնա-
կիչները ցոյց կը կազմակերպեն՝ որպէս բողոք 
իրենց միակ պղնձաձուլական գործարանի փակ-
ման, որուն հետեւանքով անորոշ է հետագայ վի-
ճակը: Գործարանը, որ տասնամեակներ շարունակ 
կրցած է ապահովել ամբողջ ժողովուրդի մը բնա-
կանոն ապրելակերպը, այսօր մատնուած է անգոր-
ծութեան: Արդէն երկու հարիւր հոգի հեռացուած է 
աշխատանքէն, իսկ մնացեալը պիտի հեռացուին 
երկու ամիսէն: Քաղաքի բնակչութեան տնտեսական 
վիճակը երաշխաւորող ուրիշ հիմնարկ գոյութիւն 
չունի: 

Լոռիի մարզպետ Անտրէյ Ղուկասեան ցուցա-
րարներուն դիմելով տեղեկացուց, որ այս անորոշ 
վիճակը յառաջացած է երկու հանգամանքներու 
պատճառով.

Առաջինը այն է, որ գործարանը խնդիր ունի 
դրամատան հետ, իսկ երկրորդը միջավայրի մաք-
րութիւնը պահպանելու եւ մարդոց առողջութիւնը 
ապահովելու հարցն է: 

Միջավայրի մաքրութեան վարչութիւնը կը 
պահանջէ  լուրջ միջոցներ ձեռներկել թունաւոր կա-
զերու եւ փոշիի արտանետումը կանխելու համար, 
որպէսզի չխաթարուի մարդոց առողջութիւնը: Այս 
պահանջը ի գործ դնելու համար բաւականին մեծ 
ծախս կը պահանջուի, իսկ գործարանի ղեկավա-
րութիւնը ի վիճակի չէ այդ գումարը ապահովելու: 
Մարզպետ Ղուկասեան յստակ պատասխան 
չտուաւ, թէ հարցը երբ պիտի լուծուի, իսկ գործա-
րանի աշխատաւորները սպառնացին հարցը դրա-
կան լուծում չստանալու պարագային հեռանալ 
Ալավերտիէն։

Վանաձորէն քանի մը քմ. Հեռաւորութեան վրայ 
գտնուող Բազում գիւղի բնակիչներն ալ կը բողոքեն 
մաքուր ջուր չունենալու համար: Մօտ 1900 բնակիչ 
ունեցող գիւղը տարիներ շարունակ զրկուած է 
մաքուր, ըմպելի ջուր ունենալու տարրական կարի-
քէն: Մարդիկ ստիպուած կ'օգտագործեն լեռներէն 
վար հոսող ջուրերը, կամ գետի ջուրը, որ լի է 
որդերով, մակաբոյծներով եւ տարատեսակ ման-
րէներով: Գիւղացիները գետի այդ աղտոտ ջուրը 
կ'եռացնեն, կը զտեն եւ ստիպուած կ'օգտագործեն, 
որովհետեւ ուրիշ լուծում չունին: Առողջապահութեան 

ՀՀ նախագահի նստավայրէն ներս  հիւրըն-
կալուած են Հայկական բարեգործական ընդհանուր 
միութեան (ՀԲԸՄ)՝ Երեւանի ամառնային մասնա-
գիտական փորձառութեան եւ «Երաժշտական 
Հայաստան» ծրագրերով Հայաստան ժամանած 
սփիւռքահայ երիտասարդներ:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով ՀՀ նախագհահի աշխատակազմի հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը, անոնք 
հանդիպած են Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հետ: Ջերմ զրոյցի ընթացքին 
նախագահ Սարգսեան պատասխանած է երիտա-
սարդներու հարցերուն, որոնք մասնաւորապէս վե-
րաբերած են Հայաստանի զարգացման տեսլա-
կանին, հայրենիքի հետ կապին, նախագահի 
անձնական փորձառութեան եւ այլն:

«Մենք պէտք է զարգացման տեսլական ունե-
նանք՝ ուր կ’երթանք, ինչ ուղղութեամբ պէտք է 
զարգանանք,- ըսած է նախագահը:- Որպէսզի 
հասկնանք, թէ ինչպիսի երկիր կ’ուզենք ունենալ 
30 կամ 50 տարի յետոյ, մենք պէտք է վերլուծենք, 
թէ աշխարհը 30 կամ 50 տարի յետոյ ուր պիտի 
ըլլայ: Մեր երկրի զարգացումը պէտք է ըլլայ այդ 
համընդհանրութեան մէջ: Ուստի մեր առաջին 
քայլը պէտք է ըլլայ վերլուծել, հասկնալ, թէ աշխար-
հը որ ուղղութեամբ պիտի զարգանայ, երկրորդը՝ 
ուր կ’ուզենք ըլլալ մենք այդ զարգացման մէջ, 

նախարարութեան կողմէ յաճախակի զննումներ կը 
կատարուին եւ եզրակացութիւն կը տրուի, որ 
«ջուրը պիտանի չէ օգտագործման»: Այդքան: Ուրիշ 
լուծում չ'առաջարկուիր:

Վանաձորէն դէպի արեւմուտք գտնուող Արչուտ 
գիւղի բնակիչներն ալ կը բողոքեն ճամբաներու 
անբարեկարգ վիճակէն, դէպի գիւղ առաջնորդող 
փողոցի վրայ գոյացած փոսերէն, որոնք մեծ դժուա-
րութիւն կը յառաջացնեն փոխադրամիջոցներու 
երթեւեկութեան համար:

ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
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Արմէն Սարգսեան Հիւրընկալած է ՀԲԸՄ-ի Ծրագրերով Հայաստան Ժամանած Սփիւռքահայ Երիտասարդները

հաշուել, թէ ինչ պէտք է ընել մեզի համար ցանկալի 
տեղը յայտնուելու համար: Ասիկա կը կոչուի 
տեսլական, բայց մինչեւ տեսլականը մենք պէտք է 
վերլուծենք, մենք պէտք է ունենանք նպատակ,- 
ըսած է նախագահը: - Տեսլական ունենալը բաւա-
րար չէ, անիկա կրնայ ընդամէնը երազանք մնալ, 
եթէ չունենանք ռազմավարութիւն, չունենանք անկէ 
բխող գործողութիւններու ծրագիր, որուն իրակա-
նացումը մեզ կը մօտեցնէ մեր տեսլականին»:

Ընդհանուր տեսլական ունենալու համար Արմէն 
Սարգսեան կարեւոր համարած է երկխօսութիւնը. 
«Մեզմէ իւրաքանչիւրը ունի տեսլականի մասին իր 
պատկերացումները, եւ շատ կարեւոր է զանոնք 
իրարու փոխանցելը, որպէսզի ընդհանուր տեսլա-
կան ունենանք: Այս փուլին մենք պէտք է երկխօսինք, 
սկսինք գաղափարներ փոխանակել, հաշուի առնել 
ինչպէս Հայաստանի, Արցախի, այնպէս ալ աշխար-
հի տարբեր երկիրներու մէջ ապրող հայերու տե-
սակէտը: Անիկա կ’ըլլայ յատուկ Հայաստանի հա-
մար տեսլական, որ կրնայ տարբերիլ միւս երկիրներու 
տեսլականէն, քանի որ մեր ժողովուրդը սփռուած է 
աշխարհով մէկ, եւ մենք ունինք իւրօրինակ ցանց, 
որ հսկայական արժէք ու առաւելութիւն է ժամա-
նակակից աշխարհի մէջ»: Նախագահի խօսքով՝ 
մեր ունեցածը պարզապէս ցանց չէ, մեզ կը միաւո-
րեն մեր ինքնութիւնը, պատմութիւնը, ընտանիքը, 
մշակոյթը եւ առաքելութիւնը:

Դիմելով սփիւռքահայ երիտասարդներուն՝ նա-
խագահը ըսած է.«Հայաստանի մէջ պէտք է ամէն 
ինչ ընենք, որ դուք ձեզ զգաք ձեր տան մէջ, ուր 
դուք կրնաք վերադառնալ ամէն պահ, աշխատիլ, 
ունենալ ձեր ներդրումը: Եւ անոր համար խոչըն-
դոտներ պէտք չէ ըլլան: Հայաստանը դիտեցէք 
որպէս ձեր տունը, ձեր երկիրը: Բայց դուք պէտք է 
ըլլաք նաեւ ա՛յն երկրի լաւագոյն քաղաքացիները, 
ուր կ’ապրիք: Կը մաղթեմ, որ ոչ միայն ձեզ զգաք 
ձեր տան մէջ, այլեւ՝ զգաք ձեզ մեր ազգի, մեր 
երկրի մէկ մասնիկը»:



¾ç 04àõñµ³Ã / 12.7.2019

Սուրիահայ Օրագիր

Հայաստանի մէջ Իսրայէլի նորանշանակ 
դեսպան էլիաւ Պելոցերքովսքին 1915-ին Թուրքիոյ 
մէջ հայերու ցեղասպանութիւնը կը համարէ 20-րդ 
դարու պատմութեան ամենամեծ կանխամտածուած 
սպանութեան գործողութիւններէն մէկը: Այս մասին 
ան ըսած է Երեւանի մէջ Իսրայէլի անկախութեան 
71-րդ տարեդարձի առիթով տեղի ունեցած 
ընդունելութեան ժամանակ, երբ լրագրողներէն 
մէկը հարց տուած է, թէ Իսրայէլը չի ճանչնար 
Հայոց ցեղասպանութիւնը, հնարաւո՞ր է արդեօք 
փոփոխութիւն ըլլայ, մանաւանդ այն պարագային, 
երբ դեսպանը այցելած է Ծիծեռնակաբերդ:

«Ատիկա սարսափելի ողբերգութիւն էր, 20-րդ 
դարու պատմութեան եւ մարդկութեան պատմու-
թեան ամենամեծ կանխամտածուած սպանութեան 
գործողութիւններէն էր: Հրէաները, յատկապէս, 
այն մարդիկ, որքնք կ՛ապրին Իսրայէլ, աշխոյժօրէն 
հանդէս կու գան ատոր դէմ, եւ ատիկա նաեւ 
քննարկուած է մեր խորհրդարանին մէջ»,- ըսած է 
դեսպանը:

Լրագրողը նկատել տուած է, որ դեսպանը չ՛օգ-
տագործեր ցեղասպանութիւն բառը, եւ դեսպանը 
նշած է, որ ատիկա բառի որոնման հարց չէ: Ան 
շեշտած է, որ իսկապէս սարսափելի ողբերգութիւն 
է, պէտք է քննարկել այդ պատմութիւնն ու ուսում-
նասիրել զայն, որպէսզի նման  ողբերգութիւններ 
չկրկնուին:

Անդրադառնալով հարցումին, թէ Ատրպէյճանի 
հետ յարաբերութիւնները արդեօք չե՞ն խանգարեր 
համագործակցութիւնը` ան նշած է, որ Իսրայէլն ալ, 
ինչպէս Հայաստանը, ունի իր հետաքրքրութիւնները, 
իր յարաբերութիւնները շատ երկիրներու հետ, եւ 
այդ յարաբերութիւնները բաղկացած են տարբեր 
բաղադրիչներէ: Դեսպանը ատիկա բնական 
համարած է: «Մենք Հայաստանի հետ յարաբերու-
թիւնները կը տեսնենք որպէս առաջնային եւ պիտի 
ամրապնդենք որքան հնարաւոր է աւելի շատ»,- 
շեշտած է ան:

Կազմակերպութեամբ ՀՀ Հալէպի Գլխաւոր 
Հիւպատոսութեան, Չորեքշաբթի, 10 Յուլիս 2019-
ին, Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տէր 
Մասիս Սրբ. Արք. Զօպուեան եւ Հալէպի առողջա-
պահական եւ հասարակական հարցերու յանձնա-
խումբի պատասխանատու Շեյխ Մուհամմէտ 
Ատիպ Մահմուտ Հասուն իրենց ընկերակցող պատ-
ւիրակութիւններուն հետ ՀՀ Հալէպ ժամանած 
մարդասիրական առաքելութեան խումբի կեդրոն 
այցելեցին:

Հալէպի առողջապահական եւ հասարակական 
հարցերու յանձնախումբի առաջնորդը Սուրիական 
Արաբական Հանրապետութեան Մուֆթի, դոկտոր 
Ահմատ Պատրըտտին Հասունի եղբորորդին է: 
Յանձնախումբը բարեգործական և բարեսիրական 
աշխատանքներ կ՚իրականացնէ:

Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տէր Մա-
սիս Եպս. Զօպուեան ողջոյնի իր խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ առաքելութեան կարեւորութեան ու 
պատմական նշանակութեան՝ շեշտելով, որ սա 
Սուրիոյ ժողովուրդին նկատմամբ մեր սիրոյ եւ 
երախտագիտութեան արտայայտութիւնն է, այն 
ջերմ վերաբերմունքին համար, զոր ցուցաբերած է 
սուրիացի բարեկամ ժողովուրդը Ցեղասպանու-
թենէն մազապուրծ փրկուած հայ ժողովուրդի 
զաւակներուն նկատկամբ:

Շէյխ Մուհամմէտ Ատիպ Մահմուտ Հասուն 
Հայաստանի Հանրապետութեան իշխանութիւննե-
րուն եւ ժողովուրդին Սուրիական Արաբական 
Հանրապետութեան Մուֆթիի երախտագիտութիւնն 

Ցեղասպանութիւն
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Ամենամեծ Կանխամտածուած 
Սպանութեան 
Գործողութիւններէն Մէկը 20-րդ 
Դարուն. Իսրայէլի Դեսպանը` 
Ցեղասպանութեան Մասին

Ազգային եւ Պետական Պատուիրակութիւններու 
Պաշտօնական Այցելութիւնը ՀՀ Մարդասիրական 
Առաքելութեան Հալէպի Կեդրոն

ու շնորհակալական խօսքերը ուղղեց, շեշտելով, որ 
խումբին կողմէ մինչեւ օրս կատարուած մարդասի-
րական աշխատանքները թէ առողջապահութեան, 
և թէ ականազերծման ոլորտներուն մէջ արժանա-
ցած են Սուրիոյ ժողովուրդին բարձր գնահա-
տանքին:

Վերարժեւորելով հայ-սուրիական դարաւոր բա-
րեկամութիւնը՝ Շէյխ Մուհամմէտ խնդրեց Հայաս-
տանի իշխանութիւններէն, որ հայ մասնագէտները 
շարունակեն իրենց մարդասիրական գործունէու-
թիւնը այնքան ատեն, որ Սուրիոյ ժողովուրդը նման 
օժանդակութեան կարիքը ունի:

Իր կարգին, ՀՀ Գլխաւոր Հիւպատոսութեան ՀՀ 
մարդասիրական առաքելութեան խումբի ներկա-
յացուցիչ Արկատի Տոնոյեան պատուիրակութեան 
անդամներուն շնորհակալութիւն յայտնեց գնահա-
տական խօսքերուն և վստահութեան համար, 
աւելցնելով, որ մեր հայրենակիցներուն նկատմամբ 
ցուցաբերուած մեծ մարդասիրութիւնը չէ մոռցուած 
աշխարհասփիւռ հայ ժողովուրդին կողմէ, և 
խումբին գործունէութիւնը Հայաստանի Հանրապե-
տութեան եղբայրական աջակցութիւնն է պատե-
րազմական Սուրիոյ:

Պատուիրակութեանց անդամները զրուցեցին 
հայ մասնագէտներուն հետ և իրենց երախտա-
գիտութիւնը յայտնեցին անոնց: Պատուիրակու-
թեանց մաս կը կազմէին Սուրիոյ խորհրդարանի 
երեսփոխաններ, ինչպէս նաեւ թեմի Ազգ. Երես-
փոխանական ժողովի եւ Ազգ. Վարչութեան ներ-
կայացուցիչներ:
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Վկայութիւններ
Եւրոպական Խորհուրդի 
Նախագահը Տպաւորուած է 
Հայաստանով

«Հպարտ Եմ, Որ «Եուրօ-
2019»ի Պաշտօնական 
Դեսպանն Եմ». 
Մխիթարեան

Մարալ Այվազ, որ իր մանուկ տարիքէն սկսեալ 
Հայ Եկեղեցւոյ դպրաց դասու աշխատութեանց 
մասնակցելով քայլ նետած է իր երաժշտութեան 
կեանքէն ներս, բազմաթիւ համերգներու եւ հա-
մայնքային զանազան ձեռնարկներու միջոցին 
մեներգներով բեմ բարձրացած է, այժմ կը ներկա-
յանայ ունկնդրին իր անդրանիկ ձայնասկաւառակի 
ծրագրով:

Ալպոմը, որուն մէջ կան ժողովրդական եւ 
արդիական Հայերէն երգերուն իրարմէ անկախ 
բնօրինակ մշակումները, հանդիսականին ուշադ-
րութիւնը կը գրաւէ արդիական եւ Հայ դասական 
գործիքներուն ներդաշնակ միասնակութիւնովը ու 
գեղաձայն երգչուհիին ինքնայատուկ մեկնաբա-
նութիւնովը:

Ալպոմին երաժշտական ղեկաւարը՝ յաջող երա-
ժիշտ, ձայնագրող Արի Հէրկէլն է, որ նաեւ ալպոմին 
մէջի եօթը երգերուն մշակումը կատարած է: Իսկ 
«Վայրի Ծաղիկ» անուն երգին յօրինողն է՝ Ֆրանք-
ֆուրթաբնակ կիթառահար, երգիչ, երաժիշտ Արէն 
Էմիրզէն: Երգը ձայնագրուած է Գերմանիոյ մէջ:

Ալպոմին ամէնաուշագրաւ երգն է՝ «Անվերջ 

Մշակութային Արձագանգ
Մարալ Այվազին Անդրանիկ Ձայնասկաւառակը՝ 
«Մարալի Պէս»

Քարահունջի Մէջ Տեղի Պիտի Ունենայ Թութի Փառատօն. 
Պիտի ներկայացուին Սիւնեաց Բերքն ու Բարիքը

Խաւար»: Երգչուհին, աշխարհահռչակ երաժիշտ, 
ուտահար Արա Տինքճիանի «Picture/Ağladıkça» 
անուն յօրինումին Հայերէն խօսքեր գրած ու երգը 
ձայնագրած է:

Մարալ Այվազին փափաքն է որ իր այս 
աշխատանքը՝ որուն ամէն հանգրուանին նախան-
ձախնդրութեամբ հոգատարած է, տարածուի նռան 
հատիկներու պէս, հասնի ամէնուն, բոլոր ազգերուն:

Ինչպէս նաեւ Եւրոպական Խուրհուրդի նախա-
գահը Հայաստան այցէն ետք ֆէյսպուքի մէջ գրած 
է իր տպաւորութիւններուն մասին՝ եւ փոխած իր 
էջի գլխաւոր նկարը` Նորատուսի խաչքարերու 
համալիրի լուսանկարով։ Տոնալտ Թուսք նշած է, 
որ Հայաստանը եւրոպական ընտանիքին եւ 
մշակոյթի անբաժանելի մասն է:

«Անկեղծ մարդոց վայր, ուր ազատութիւնը 
արժէք է: Սեւանավանքը յուշարձան է, որ կը 
փաստէ Հայաստանի հազարամեայ ազդեցութիւնը 
եւրոպական մշակոյթին վրայ»,- գրած է ան:

Ան նաեւ լուսանկարներ հրապարակած է 
Սեւանավանք եւ Նորատուս կատարած իր այցէն, 
ինչպէս նաեւ Երեւանի կեդրոնը ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի հետ զբօսնելու ժամանակ:

Հայաստանի ֆութպոլի ազգային հաւաքականի 
խմբապետ եւ Լոնտոնի «Արսենալ» ակումբի 
միջնապահ Հենրիկ Մխիթարեան Յուլիս 14-27-ին, 
Երեւանի մէջ տեղի ունենալիք Եւրոպայի մինչեւ 19 
տարեկան ֆութպոլիստներու ազգային հաւաքա-
կաններու ախոյեանութեան աւարտական մրցա-
շարքին պաշտօնական դեսպանն է:

Մխիթարեան մրցաշարքի սեմին գրած է. «Շատ 
հպարտ եմ, որ այդ հանգամանքը վստահուեցաւ 
ինծի»:

Գորիսէն 4 քմ. հեռու գտնուող Քարահունջ 
համայնքին մէջ Յուլիս 6-ին տեղի պիտի ունենայ 
արդէն աւանդական դարձած Թութի փառատօնը:

Փառատօնը պիտի կազմակերպուի Քարահունջ 
համայնքի թութի այգիներուն մէջ, ուր տեղի պիտի 
ունենայ թութ թափ տալու մրցոյթ, ինչպէս նաեւ 
ներկաները պիտի տեսնեն օղի թորելու, ռուպ 
պատրաստելու գորողութիւնները:

Փառատօնին իրենց ձեռագործ աշխատանք-
ները, աւանդական ուտեստները, թութի անուշը, 
չիրը եւ բերքն ու բարիքները պիտի ներկայացնեն 
ինչպէս տեղի, այնպէս ալ շրջակայ համայքներու 
բնակիչները: Այսպիսով, հիւրերը հնարաւորութիւն 
պիտի ունենան համտեսելու այնպիսի ուտեստներ, 
որոնք բնորոշ են միայն Սիւնեաց աշխարհին: Այս 
ամէնը, բնականաբար, պիտի ուղեկցուին ժողո-
վըրդական երգ ու պարով:

«Արենի Փառատօն» հիմնադրամի տնօրէն 
Նունէ Մանուկեան յայտնած է, որ փառատօնին 
նպատակն է բարձրացնել Հայաստանի ճանաչե-

լիութիւնը եւ խթանել զբօսաշրջային արդիւնքը, 
ինչպէս նաեւ զարգացնել ներքին զբօսաշրջութիւնը:

Ան նաեւ նշեց, որ փառատօներու ժամանակ 
Հայաստան այցելող զբօսաշրջիկներու թիւը աստի-
ճանաբար կ՛աւելնայ, շատերը կու գան յատուկ 
որեւէ փառատօնի մասնակցելու համար:

Զբօսաշրջութեան փորձագէտ Անահիտ Ոսկան-
եան ըսած է, որ զբօսաշրջութեան մէջ փառատօ-
ներու դերը կարեւոր նշանակութիւն ունի, քանի որ 
անոնք մշակութային արժէքները պահպանելու եւ 
հանրայնացնելու հակում ունին:
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Գերիներու արգելավայրին մէջ Ճոն Ուինսթանլէյ 
անունով տղայ մը կար, որ աւագափող մը ունէր: Այս 
տղան զայն բերած էր իր ծննդավայրէն՝ Սինսիննա-
թիէն, եւ պահպանած էր զայն երկու տարի՝ պատե-
րազմի ամբողջ միջոցին: Ան կարճուլիկ մէկն էր, լուրջ 
եւ մտահոգ արտայայտութեամբ մը դրոշմուած 
դէմքով: Տասնվեց կամ տասնեօթ տարեկան կ՚երեւար, 
թէեւ քսանը անցած էր: Ամէն ոք գիտէր, թէ աւագափող 
մը ունէր ան, բայց Ուինսթանլէյ կը մերժէր զայն իր 
տուփէն հանել՝ նուագելու համար, որովհետեւ կ՚ըսէր 
թէ զայն չէր կրնար նուագել՝ եթէ յարդէ գլխարկ մը 
չունենար իր ըլխուն վրայ: Ան միշտ յարդէ գլխարկ մը 
ունեցած էր՝ կ՚ըսէր. նոյնիսկ իրեն հետ Ֆրանսա 
բերած՝ բայց մէկը գողցած էր զայն իրմէ:

Եթէ յարդէ գլխարկ մը տային իրեն, ան աւագա-
փողը պիտի նուագէր: Աստուած վկայ, ո՛չ ոք յարդէ 
գլխարկ մը ունէր, ուստի, ընելիք միակ բանը որ կը 
մնար մեզի, խնդիրը գերմանացիներուն առջեւ դնելն 
էր: Մեր ընկերներէն երեքը կամ չորսը գերմաներէն 
գիտէին, եւ անոնցմէ մէկը մեր պահակներուն ներկա-
յացուց ինչ որ պէտք ունէինք, բայց անոնք պատաս-
խանեցին, թէ յարդէ գլխակ մը չունէին: Անոնք ըսին, 
թէ իրենք ալ պիտի սիրէին աւագափող նուագող մէկը 
լսել, սակայն ո՞ւր կրնային յարդէ գլխարկ մը գտնել:

Պահակներէն խնդրեցինք փնտռտուքներ ընել, 
խօսիլ իրենց բարեկամներուն եւ տեսնել, թէ պիտի 
չկրնայի՞ն որեւէ տեղէ մը երեւան հանել յարդէ գլխարկ 
մը, քանի որ Ուինսթանլէյ չէր կրնար աւագափող 
նուագել այնքան ատեն որ իր գլխուն վրայ յարդէ 
գլխարկ մը չունենար: Թերեւս ան իրապէս աւագափող 
նուագել գիտէր, եւ եթէ այո՛, ատիկա կ՚արժէր այս 
յոգնութիւնը:

Պահակները պատասխանեցին, թէ խնդիրը պիտի 
քննէին:

Քիչ ժամանակ մը ետք, ամէն մարդ յայտարարեց, 
թէ Ուինսթանլէյ աւագափող նուագել չէր գիտեր, թէ 
յարդէ գլխարկին պատմութիւնը հնարած էր ինք, 
պարզապէս, դիմակազերծ ըլլալէ խուսափելու համար:

Ուինսթանլէյ կը պարծենար լաւ աւագափող նուա-
գող մը ըլլալով եւ ամբաստանութիւնը հաճելի չեկաւ 
իրեն, ուստի, 9 յուլիսի կիրակի երեկոյին, աւագափողը 
հանեց իր տուփէն եւ անոր կտորները իրարու միացնե-
լով, զայն ամբողջացուց: Ամէ՛ն մարդ զայն շրջապատեց 
ու սպասեց առնուազն երեք հարիւր հոգի:

Ուինսթանլէյ թրջեց իր շրթները, դրաւ զանոնք 
աւագափողին բերնին եւ աւագափողը երկու անգամ 
սահեցուց, առջեւէն դէպի ետ, առանց ցնցումի զայն 
հնչեցնելու համար:

Յետոյ սկսաւ նուագել բան մը, որ բառացիօրէն 
ամբողջ երկինքը վար բերաւ, այն թշուառ վայրին մէջ, 
ուր կը գտնուէինք: Սակայն, անշուշտ դադրեցուց 
նուագելը եւ յատարարեց.- պէտք է որ յարդէ գլխարկ 
մը ունենամ գլխուս վրայ: Առանց յարդէ գլխարկի 
որեւէ լաւ բան չեմ կրնար նուագել:

Այն ատեն ամէն մարդ հասկցաւ, թէ ան չէր կատա-
կեր: Վազեցինք պահակներուն քով եւ ըսինք անոնց, 
ի սէր երկինքին, մէկը Փարիզ ղրկել յարդէ գլխարկ մը 
բերելու համար, որովհետեւ այս տղան աւագափող 
նուագել գիտէր, եւ պահակները այո՛ պատասխանեցին, 
զայն լսած էին եւ պիտի ընէին իրենց կարելին:

Անկէ ետքը ո՛չ ոք Ուինսթանլէյը անհանգիստ ըրաւ, 
որպէսզի ան աւագափող նուագէ՝ առանց իր գլխուն 
վրայ յարդէ գլխարկ մը ունենալու, որովհետեւ գրեթէ 
կրօնական բան մը կայ մարդու մը մէջ, որ գիտէ չափ-
ւիլ օդաշունչ գործիքի մը, մանաւանդ աւագափողի մը 
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հետ, որ կարող է նուագ մը դուրս բերել անկէ: Ուինս-
թանլէյի հանդէպ ամէն մարդ յարգանքով լեցուեցաւ, 
որովհետեւ ան իրեն հետ եւ իր աւագափողը քաշքշած 
էր աշխարհի կէսին ընդմէջէն, եւ երբ ան հազիւ 
նուագեց, որպէսզի մենք գիտնայինք, թէ ինք չէր 
խաբեր մեզ, հասկցանք, որ անիկա հասարակ տիպար 
մը չէր, ան առանձնայատուկ մէկն էր եւ մեր ընելիք 
միակ բանը՝ անոր յարդէ գլխարկ մը ճարելն էր:

Ուինսթանլէյ քանի մը ընկերներու ցոյց տուաւ իր 
մէկ լուսանկարը՝ ինն տարեկանին: Լուսանկարին 
վրայ ան աւագափող մը ունէր բերնին եւ յարդէ 
գլխարկ մը՝ գլխուն:

-Ես միշտ յարդէ գլխարկ մը կրած եմ, նուագելու 
համար, յայտարարեց ան:

Երգը զոր Ուինսթանլէյ սկսած էր նուագել այդ 
երեկոյ՝ երբեք պիտի չգիտնաք, թէ որքա՜ն կը սիրեմ 
ձեզն էր, եւ օ՜հ, սքանչելի էր անիկա, բացարձակօրէն 
աշխարհի մէջ չգտնուող բան մըն էր անիկա, եւ ան 
շարունակեց. -Դուք պիտի չգիտնաք, թէ որքան սիրելի 
էք ինծի, այնքան դիւրին եւ յուսահատեցուցիչ ձեւով 
մը որքան կարելի էր եւ երբ ան հասաւ յաջորդ չա-
փերուն, է՜հ, այո՛, չկրցաւ շարունակել պարզապէս:

Փոխանակ անոր դէմ նեղսրտելու, փոխանակ 
զայն ձեւակեղծող մը կամ տխմար մը նկատելու, ամէն 
մարդ համակրութեան զգացում մը ունեցաւ անոր 
հանդէպ: Փորձեցինք զայն մխիթարել՝ անոր ըսելով.- 
«Ամէն բան լաւ կ՚ընթանայ: Շուտով պիտի ունենաս 
յարդէ գլխարկդ, եւ այն ատեն իրապէս պիտի կրնաս 
նուագել»: Ամէն մարդ կ՚ըմբռնէր, թէ ան կ՚ուզէր 
նուագել, բայց նաեւ՝ թէ ան շատ նշանաւոր մէկն էր, 
ինքզինքին միջակօրէն նուագել արտօնելու համար:

Ուրեմն օրերն ու գիշերները կ՚անցնէին քաշքշուե-
լով, խումբեր կը կազմուէին եւ խումբերը կը քայքայ-
ւէին ու վերստին կը կազմուէին, կը փոխուէին ու լքուած 
էին, նոր խումբեր ժամանած էին: Սակայն, իւրաքան-
չիւր անհատի մէջ ամէն տեսակ բաներ տեղի կ՚ունե-
նային, որ իրե՛ն միայն կը պատկանէր, եւ այս բաները 
մէկտեղելու, խմբաւորելու հարցը բնաւ գոյութիւն չունէր:

Եւ ամէ՛ն մարդ գիտէր, թէ Ճոն Ուինսթանլէյը հոն 
էր, իր աւագափողին հետ: Ամէն մարդ լսած էր բա-
ւականաչափ բան այն երգին մասին, զոր ան սկսած 
էր նուագել, փափաքելու համար որ ան վերջացնէ 
զայն, բայց ո՛չ ոք փորձեց զայն ստիպել՝ գէշ աշխա-
տանք մը ընելու:

Օր մը, պահակներէն մէկը յայտնեց մեր ընկերներէն 
մէկուն, որ գերմաներէն գիտէր, թէ ըստ իր լսած մէկ 
շշուկին, ուրիշ պահակ զինուոր մը որ կը վերադառնար 
Փարիզ անցուցած իր արձակուրդէն՝ իր հետը յարդէ 
գլխարկ մը կը բերէր:

Ամէն մարդ ուրախացաւ եւ լուրը Ուինսթանլէյին 
տարին:

-Ե՞րբ պիտի հասնի պահակը՝ գլխարկին հետ, 
հարցուց ան:

-Մէկ օրէն միւսը, պատասխանեց մէկը: Այդ 
գլխարկը պէ՞տք է որ որոշ չափ մը ունենայ:

-Պէտք է որ գլխուս ըլլայ: Բայց եթէ յարդէ է ու եթէ 
կրնամ գլխուս վրայ դնել, կ՚ըլլայ:

Այն ատեն, բոլոր միւս սպասումներէն աւելի -սպա-
սում՝ որ պատերազմը վերջանայ, սպասում՝ ամերի-
կացիներու կողմէ ազատագրուելու, սպասում՝ երթալու 
տեղ մը ուր մեր նամակները կարենայինք ստանալ- 
սկսանք սպասել Ուինսթանլէյի յարդէ գլխարկին 
ժամանումին:

Սպասումը միշտ սպասումն է եւ երբ մարդ կը 
սպասէ շատ մը կարեւոր բաներու, դժուար բան մը չէ 
նաեւ նուազ կարեւոր բաներու սպասելը:

Վերջապէս վերադարձաւ ան, որ Փարիզ գացած 
էր եւ արդարեւ, յարդէ գլխարկ մը կր բերէր իր հետ: 

Ան յայտնեց, թէ ինք անձամբ կ՚ուզէր գլխարկը տալ 
Ուինսթանլէյի: Ան մտաւ բանակատեղին ու տղաքը, 
որ գերմաներէն կը խօսէին, անոր ընկերացան մինչեւ 
Ուինսթանլէյի քով, որ նստած էր իր աւագափողին 
տուփին վրայ, ինչպէս կ՚ընէր միշտ: Եթէ ոտքի ելլէր 
քալելու համար, տուփը միշտ իր հետը կը փոխադրէր, 
բռնելով զայն միշտ իր կոթէն: Ան իր գործիքը կը 
տանէր ամէն տեղ, ուր որ կ՚երթար: Ուստի, Ուինսթան-
լէյ աչքերը բարձրացուց գերմանացիին վրայ, որ 
Փարիզ գացած էր, որովհետեւ գերմանացին ծրար մը 
կը կրէր եւ թերեւս այս ծրարը յարդէ գլխարկ մը կը 
պարունակէր:

Թարգմանը ըսաւ Ուինսթանլէյի.
-Փարիզէն քեզի յարդէ գլխարկ մը բերած է. իր 

անունը Թռոթ Ֆոն Էսսէն է:
-Հարցուր իրեն, թէ կրնա՞մ ինծի պահել գլխարկը: 

Կը վճարեմ ինչ որ արժած է իրեն եւ քիչ մը աւելին ալ՝ 
իրեն տուած նեղութեանս համար:

Թարգմանը խօսեցաւ Թռոթի հետ, յետոյ ըսաւ 
Ուինսթանլէյի.

-Կ՚ըսէ, թէ իրեն համար հաճոյք մըն է իր ըրածը. 
կրնաս գլխարկը քեզի պահել եւ ինք գոհ է գլխարկը 
քեզի բերելուն համար:

-Հարցուր իրեն ինչ որ ինք կը սիրէ, որպէսզի նուա-
գեմ, որովհետեւ առաջին երգը զոր պիտի նուագեմ՝ 
իրեն համար պիտի ըլլայ, իրեն յայտնելու, գլխարկը 
ինծի բերած ըլլալուն համար՝ իմ շնորհակալութիւնս:

Այն ատեն թարգմանը խօսեցաւ Թռոթի եւ 
Ուինսթանլէյի ըսաւ.

-Կ՚ուզէ որ լրացնես այն երգը, զոր սկսած էիր 
նուագել երկու շաբաթ առաջ:

-Ըսէ իրեն, որ համաձայն եմ եւ տեսնենք գլխարկը:
Այն ատեն թարգմանը խօսեցաւ Թռոթին եւ ան 

կտրեց ծրարին բարակ պարանը ու դուրս հանեց նոփ 
նոր յարդէ գլխարկ մը, որ իր վրայ կը կրէր կարմիր 
երիզ մը եւ պզտիկ փունջ մը փետուրներու, կարմիր, 
կանաչ եւ մանիշակագոյն՝ երիզին վրայ կարուած:

Գլխարկը շատ վայելեց Ուինսթանլէյի: Մեկէն ի մէկ 
ան քաղաքայինի մը նմանեցաւ:

Շատ դանդաղօրէն Ուինսթանլէյ տուփը բացաւ, 
աւագափողը կարգաւորեց եւ երկու անգամ զայն 
սահեցուց առջեւէն դէպի ետ: Եւ սկսաւ նուագել երգը, 
այնպէս յուզիչ, որ ոչ ոք աշխարհի վրայ իրմէ առաջ 
նուագած էր զայն:

Ուինսթանլէյ նուագելու ծարաւն ունէր. ո՛չ ոք իրեն 
շարունակել յանձնարարելու պէտքը ունեցաւ. ան 
կ՚ուզէր նուագել եւ նուագեց: Ու ասիկա ամենէն գեղե-
ցիկ բանն էր, որ պատահած ըլլար ամբողջ պատե-
րազմի ընթացքին: Թռոթ Ֆոն Էսսէն այնքան հպարտ 
էր եղելութեան իր մասնակցութենէն, որ հազիւ հազ 
կը զիջէր թարգմաններուն հետ խօսիլ:

Իւրաքանչիւրը իր նախընտրած երգը ունէր եւ կը 
տենչար զայն լսել. Ուինսթանլէյ խոստացաւ զանոնք 
բոլորն ալ նուագել, մէկը միւսին ետեւէն, եթէ չկարենար 
զանոնք բոլորն ալ նուագել այս երեկոյ, վաղը պիտի 
նուագէր: Եթէ դուք կարենայիք սուլել կամ մրմնջել 
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«Լողափ»

12

Կրթութիւնն ստացած է ծննդավայրի գեղարուես-
տներու վարժարանէն, զոր աւարտելէն ետք 
պաշտօնավարած է կեդրոնական վարժարանէն 
ներս՝ որպէս նկարչութեան ուսուցիչ։ Անոր նկար-
ները առաջին անգամ ցուցադրուած են Կ. Պոլսոյ մէջ. ուշադրութիւն գրաւած են յատկապէս «Տոլմա Պահճէն 
երեկոյեան», «Մշուշապատ առաւօտը Թօփխանէի մէջ», «Ռումելի Հիսարի վերջալոյսը» եւ այլն։ 
1922 թուականին մեկնած է Փարիզ, յաճախած նկարչական դպրոց եւ ստեղծած նոր նկարներ, որոնք 
ցուցադրուած են զանազան առիթներով։ Եղած է «Հայ ազատ նկարիչներու միութեան» քարտուղարը։ Կեանքի 
վերջին տարիներուն գերազանցապէս զբաղած է մանրանկարչութեամբ։
Գալֆայեանի «Ինքնադիմանկար» եւ «Դրեբորի տեսարան» կտաւները կը գտնուին Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահի մէջ:

Յարդէ Գլխարկը
¾ç 06

եղանակը, ան կը խլէր զայն ու կը նուագէր, կ՚ըսէր 
ինք: Ան չէր մտահոգուեր գիտնալու համար, թէ ո՛րն էր 
այդ եղանակը, ոչ ալ՝ թէ զայն արդէն լսա՞ծ էր, սուլեցէք 
զայն կամ մրմնջեցէք միմիայն, եւ ան մտիկ պիտի 
ընէր ու նուագէր զայն ձեզի: Ան ըսաւ թարգմանին՝ 
հարցուր Թռոթի, թէ կա՞ր ուրիշ երգ մը եւս զոր ան կը 
փափաքէր լսել: Թռոթ մտածեց պահ մը եւ յիշեց հատ 
մը, բայց չէր գիտեր երգին անունը: Ան լսած էր երեկոյ 
մը, մեր ընկերներուն մէկէն եւ սիրած էր զայն: Այն 
ատեն Ուինսթանլէյ խնդրեց Թռոթէն, թարգմանին 
միջոցով, մրմնջել երգը կամ սուլել զայն:

Թռոթ մրմնջեց քանի մը չափեր եւ Ուինսթանլէյ 
ժպտեցաւ ու ըսաւ.- բայց ատիկա «Այս իրիկուն կ՚երա-
զեմ իմ կապոյտ աչքերուս»ն է: Ատիկա ալ իմ 
նախընտրած երգերէս մէկն է:

Ուինսթանլէյ նուագեց այս երգն ալ եւ եթէ առա-
ջինին մէջ յաջող եղած էր, երկրորդին մէջ գերազանց 
եղաւ: Գերմանացին ալ երջանիկ էր ու նաեւ հպարտ՝ 
կարելի եղածին չափ: Ան ուզեց գիտնալ, թէ ի՞նչ բանի 
մասին կը խօսէր երգը եւ թարգմանը ըսաւ զայն իրեն: 
Ան թարգմանէն խնդրեց իրեն սորվեցնել անգլերէն՝ 
կապոյտ աչքեր ըսել. թարգմանը ըրաւ ատիկա եւ ան 
մեկնեցաւ, անդադար այս երկու բառերը կրկնելով: 
Կապոյտ աչքերէն ետք, Ուինսթանլէյ նուագեց. Օ՜հ, 
լուսնին լոյսը գեղեցիկ է այս երեկոյ, Ուանպաշի վրայ, 
մարգերէն կը բարձրանայ բոյրը կտրուած խոտին, ու 
ես կախուիմ, եթէ աչքերը այն բոլոր մարդոց որ մտիկ 
կ՚ընէին, չլեցուեցան արցունքով ու չսկսան անոնք 
իրենց քիթը սրբել, հարցնելով իրենք իրենց, թէ 
ի՛նչպէս այսքան գեղեցկութիւն կրնար դուրս ելլել, 
Ուինսթանլէյի աւագափողին նման ուռած խողովակի 
մը պզտիկ կտորէն: Չեմ գիտեր, թէ ինչո՞ւ համար կը 
կռուին Ամերիկեան բանակին զինուորները, կամ 
ինչո՞ւ համար կ՚երեւակայեն կռուիլ, որովհետեւ ես չեմ 
հարցուցած ատիկա անոնմցէ իւրաքանչիւրին, բայց 
ես կը կարծեմ գիտնալ ինչ որ կը սիրեն անոնք, 
իւրաքանչիւրը եւ կամ բոլորը՝ կարեւորութիւն չունի 
ինչ որ են իրենք, կամ ո՛ր խումբին ալ պատկանին, 
բոլորն ալ կը սիրեն ճշմարտութիւնն ու գեղեցկութիւնը: 
Կը սիրեն զանոնք, անոնց պէտքը ունին, կը տենչան 
զանոնք եւ արցունքները կը բարձրանան իրենց 
աչքերուն մէջ երբ ձեռք կը ձգեն զանոնք:

Եւ անոնք ձեռք ձգեցին զանոնք երբ Ժոն Ուինս-
թանլէյ, Սինսիննաթիէն, Օհիոյի նահանգ, աւագափող 
նուագեց: Ունեցան զանոնք, ճշմարտութիւնն ու գե-

ղեցկութիւննը, երբ այս մեծ ամերիկացին, տիեզերքի 
այս մե՛ծ մարդը, դրաւ յարդէ գլխարկը իր գլխուն վրայ 
եւ անոնց լսել տուաւ պատգամը սիրոյ, ճշմարտութեան 
եւ գեղեցկութեան:

Ու ես չեմ գիտեր, թէ ի՛նչ է ամերիկացի մը, ուրիշի 
մը հետ բաղդատած, բայց ես գիտեմ, թէ ո՛չ մէկ մարդ 
աշխարհի վրայ կարող է դիմադրելու ճշմարտութեան 
մը, գեղեցկութեան մը, նման այն ճշմարտութեան եւ 
գեղեցկութեան, որ ելան Ուինսթանլէյի աւագափողէն, 
իրիկուան եւ գիշերուան մէջ շաբաթ, 22 յուլիս, 1944:

Ես գիտեմ, թէ գերմանացի պահակները չկրցան 
դիմադրել այս ճշմարտութեան եւ գեղեցկութեան, 
որովհետեւ իրենց մեծութեան տեսիլքը ունենալով, 
անոնցմէ մէկը Ուինսթանլէյի յարդէ գլխարկ մը բերաւ: 
Ու ես գիտեմ, թէ Ռոզվէր եւ Մնադիւ կոչուած մարդերը 
չկրցան դիմադրել, ո՛չ ալ Սմիթ եւ Ժոնէս կոչուած մար-
դերը, եւ ո՛չ ալ այն մարդերը, որ կու գային հիւսիսէն ու 
մասնայատուկ կեցուածք մը ունէին սեւամորթներուն 
հանդէպ, ո՛չ սեւամորթները եւ ո՛չ Ֆառ-Ուէսթի մար-
դերը, ո՛չ ալ այն մարդերը որ անպատկառ ու շնական 
էին, եւ ո՛չ ալ անոնք որ կ՚ատեն կիները, ո՛չ անոնք որ 
ակռայի ցաւ ունէին, ո՛չ ալ հարբուխ եղածները, ո՛չ 
մարզիկները, ո՛չ անոնք որ կ՚արհամարհէին աշխար-
հը, եւ ո՛չ անոնք որ կրօնք մը չունէին, ու ո՛չ ալ անկար-
գելաւորները: Ու ես գիտեմ, թէ ո՛չ մէկը անոնցմէ որ 
բանակատեղիին մէջն էին, եւ ո՛չ մէկը անոնցմէ որ 
բանակատեղիէն դուրս կը գտնուէին, որ լսեցին 
Ուինսթանլէյը, չկրցան դիմադրել ճշմարտութեան եւ 
գեղեցկութեան, զորս ան կ՚արտաբերէր իր աւագա-
փողէն, եւ անոնք բոլորը նման էին իրարու, այս մեծ 
ճշմարտութեան ու այս գեղեցկութեան ներկայութեանը 
մէջ:

*    *    *
Աշխարհահռչակ գրող Ուիլիըմ Սարոյեանի կեն-

սագրութեան մէջ յատկանշական իրողութիւն մը կայ: 
Անոր ստեղծագործութիւններուն հայերէն թարգմանու-
թիւնները նախ տպագրուած են սփիւռքահայ մամուլին 
մէջ՝ արեւմտահայերէնով, ապա մուտք գործած են 
խորհրդային իրականութիւն եւ խորհրդահայ մամուլ: 
1933 թուականին, արմատներով պիթլիսցի երիտա-
սարդ Սարոյեանը, ամերիկեան Story հանդէսին մէջ 
կը տպագրէ իր «Խիզախ պատանին թռչող ճօճաձողին 
վրայ» պատմուածքը եւ այդպէսով կը դառնայ հան-
րայայտ: Անմիջապէս զայն կը նկատեն ամերիկեան ու 
հայկական մամուլը: 22 փետրուար 1934 թուականին 
Պուքրէշի մէջ լոյս տեսնող «Արազ» թերթին մէջ Սա-

րոյեանի մասին «Երիտասարդ հայ գրող մը» 
խորագրով յօդուած մը կը տպագրուի, ապա Միացեալ 
Նահանգներու մէջ ունեցած իր բոլոր յաջողութիւն-
ներուն զգայուն կերպով կ՚արձագանգէ սփիւռքահայ 
մամուլը: Մինչդեռ նոյնը չենք կրնար ըսել Հայաստանի 
մասին, քանի որ Սարոյեանի մուտքն ու ներկայութիւնը 
եղած է դժուար եւ հարցերով լեցուն: Խորհրդային 
Հայաստանի մամուլին մէջ Սարոյեանը պիտակաւորող 
յօդուածներ գրած են գրականագէտները՝ ամերիկա-
հայ գրողը անուանելով «ամերիկահայ գաղափարա-
խօսութեան սպասաւոր»: Մինչեւ 1959 թուականը 
Խորհրդային Հայաստանի մամուլին մէջ Սարոյեան 
կա՛մ մոռցուած անուն մըն էր, կամ ալ՝ պիտակաւորուած 
եւ ահա 1959 թուականին արեւելահայերէնի կը 
թարգմանուի եւ կը հրատարակուի «Մէկ ժամուան մէջ 
60 մղոն» խորագրով անոր պատմուածքներու ժո-
ղովածոն եւ «Մարդկային կատակերգութիւն» վէպը եւ 
ատկէ ետք հեռաւոր Միացեալ Նահանգներու մէջ 
ապրող եւ հայ մարդուն տարագիր կեանքը պատկերող 
Սարոյեանը ամբողջութեամբ կը ճանչնայ եւ կը սիրէ 
հայ ընթերցողը:

Թերթելով սփիւռքահայ մամուլի անցեալի էջերը, 
Սարոյեանի մասին ոչ միայն յօդուածներ կը յայտն-
աբերենք, այլեւ ուրախութեամբ կը տեսնենք, որ 1950- 
ականներուն հայ մամուլին աշխատակցող սփիւռքա-
հայ թարգմանիչները արեւմտահայերէնի թարգմանած 
եւ տպագրած են Սարոյեանի գործերէն:

1950-1951 թուականներուն Գահիրէի մէջ հայ գրող, 
խմբագիր եւ հրապարակախօս Արշամ Տատեան 
տպագրած է «Նոյեան աղաւնի. Հայ մարդն ու իր 
մշակոյթը պարբերագիրքը: Մինչ այդ Տատեան ուրիշ 
պարբերագիրք եւ պարբերաթերթ ալ տպագրած է 
Գահիրէի մէջ. 1938-ին հրատարակած է «Բանաս-
տեղծին ձայնը» պարբերագիրքը, իսկ 1948-1955 
թուականներուն խմբագրած է «Ջահակիր» գրական, 
հասարակական շաբաթաթերթը: «Նոյեան աղաւնի. 
Հայ մարդն ու իր մշակոյթը» պարբերագիրքին մէջ 
Արշամ Տատեան տպագրած է Ուիլիըմ Սարոյեանի 
«Յարդէ գլխարկը» պատմուածքը: Պատմուածքը յե-
տագային տեղ գտած է Սարոյեանի՝ զինուորին 
նուիրուած վիպակին մէջ: 1950-ականներուն Գահիրէի 
մէջ արեւմտահայերէնի թարգմանուած եւ տպուած 
Սարոյեանի այս գործը այսօր ալ ընթերցանութեան 
հաճոյքը կը պարգեւէ, ինչպէս նոր տպագրուած 
օրերուն:

Ժամանակ/ Պոլիս
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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

Շրջանային Èáõñ»ñ

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ս-400 Համակարգերու Առաջին Խմբաքանակը 
Հասած է Թուրքիա

ԱՄՆ Կը ՔննարկԷ Հիւսիսային Քորէայի 
Դէմ Պատժամիջոցներու Մեղմացման 
Հնարաւորութիւնը. Yonhap

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:

Ս-400 օդային պաշտպանութեան համակարգերը տեղափոխող օդանաւերը 
վայրէջք կատարած են Մալաթիայի եւ Անգարայի օդակայաններու մէջ: Թուրքիան 
խմբաքանակը գնած էր Ռուսաստանէն:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», կը յայտնէ թրքական 
«Demokrathaber»-ը:

Ռուսաստանի հետազօտական հիմնարկի տարածած յայտարարութեան 
համաձայն՝ համակարգերու հետ միասին Թուրքիա եկած են ռուս մասնագէտներ:

ԱՄՆ կը քննարկԷ Հիւսիսային Քորէայի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներու 
գործողութեան դադրցեման հնարաւորութիւնը 12-18 ամիս ժամկէտով՝ Եոնպէոնի 
միջուկային կեդրոնի վերացման եւ ամբողջ միջուկային ծրագրի սառեցման 
պայմանով: Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», Յուլիս 11-ին այդ մասին 
հաղորդած Է Yonhap գործակալութիւնը՝ վկայակոչելով ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ 
Թրամփի վարչակազմի աղբիւր մը: Անոր տեղեկութիւններով՝ խօսքը կը վերաբերի 
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդի պատժամիջոցներուն, որոնք կը 
սահմանափակեն Հիւսիսային Քորէայէն արտահանումը՝ ածուխի եւ գործուածքի, 
որոնք երկրի համար եկամուտի հիմնական աղբիւրն են:

Ինչպէս նշած Է գործակալութիւնը, այդ միջոցները երկու երկիրներուն կ'օգնեն 
հասնելու փոխզիջման՝ այս տարուայ Փետրուարին Վիեթնամի մէջ անոնց երկրորդ 
գագաթնաժողովի ձախողութենէն ետք: «Սպիտակ տունը աշխաքային խումբերու 
մակարդակով բանակցութիւններ սկսելէն ետք կը ցանկայ որոշել այն պայմանները, 
որոնց պարագային կրնայ սկսիլ Հիւսիսային Քորէայի միջուկազերծման 
գործընթացը»,- նշած Է աղբիւրը՝ աւելցնելով, որ պատժամիջոցներու դադրեցման 
ժամկէտը կրնայ երկարաձգուիլ, եթէ այդ գործընթացը կատարուի «լաւ քայլով»: 


