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Պըրրի. Իսրայէլ Կը Ձգտի «Նոր Շըպաա» Ստեղծել
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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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Վարչապետի Գլխաւորութեամբ 
Կայացած է Փտածութեան Դէմ 
Պայքարի Քաղաքականութեան 
խորհուրդի Առաջին Նիստը

Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի Ուր-
բաթ օր յայտարարեց, որ Լիբանանի եւ Իսրայէլի 
պետութեան միջեւ գտնուող ծովաբնեայ տարածքը, 
որ կը հանդիսանայ ԱՄՆ-ի միջնորդաւորուած 
բանակցութիւններու առարկայ, Իսրայէլ կը ձգտի 
ստեղծել նոր Շըպաայի սենար մը։ 

«Իսրայէլ կ՝ուզէ ստեղծել նոր Շըպաա մը, 
սակայն այս անգամ ծովուն մէջ»,- ըսաւ Պըրրի՝ 
նշելով, որ ԱՄՆ-ի արտաքին գործոց նախարարի 
Միջին Արեւելքի հարցերու օգնական Տէյվիտ 
Սաթըրֆիլտի միջնորդական ջանքերը գայթակղու-
թեան գագաթնակէտն են:

«Հինգ տարիէ ի վեր Լիբանանը բարդ բանակ-
ցութիւններու մէջ է, եւ իր կեցուածքը միշտ նոյնն 
է»,- ըսաւ Պըրրի՝ անդրադառնալով ծովային սահ-
մանային վէճի լուծման համար ԱՄՆ-ի գլխաւորած 
ձախողած ջանքերուն եւ ընդգծեց. «Քաղաքական 
պատերազմները (Իսրայէլ) թշնամիի հետ պակաս 
վտանգաւոր կամ կարեւոր չեն, քան ռազմական 
մարտերը»:

Նշենք, որ երկու երկիրները կը ձգտին ճշդել 
հարաւային սահմանը, ուր կը վիճարկուին շուրջ 
856 քառակուսի քիլոմեթր ջուրերը, նպատակ ունե-
նալով զարգացնելու քարիւղի եւ կազի արդիւնա-
հանումը:

Ուժանիւթի Նախարարութիւնը Կ՝ըն-
դունի Ելեկտրակայանի Վերաբերեալ 
Նախնական Առաջարկները

Ուրբաթ օր Ուժանիւթի նախարարութիւնը սկսաւ 
նախնական առաջարկներ ընդունիլ այն ընկերու-
թիւններէն, որոնք շահագրգռուած են Լիբանանի 
ուժանիւթի նոր ծրագիրով կառուցելու երկու ելեկ-

տըրակայան:
Ընդունելով այս նախնական առաջարկները՝ 

կառավարութիւնը կը յուսայ ճշդել շուկայական 
հետաքրքրութիւնը նոր ծրագիրին վերաբերեալ եւ 
շահառուներու արհեստագիտական ու նիւթական 
հնարաւորութիւնները, որոնք նաեւ պիտի նպաս-
տեն ուժանիւթի ծրագրի ընդլայնման։

Առաջարկները կ՝ընդունուին  ծրագիրով նախա-
տեսուած վեց նոր ելեկտրակայաններէն երկուքին 
համար, որոնք կառավարութեան կողմէ հաստատ-
ւած էին Ապրիլին:

Ելեկտրակայանները պիտի կառուցուին հա-
րաւային Զահրանի եւ հիւսիսային Սէլաաթայի մէջ: 
Նախատեսուած է, որ 2022-ին անոնք առցանց 
ըլլան՝ իւրաքանչիւրը արտադրելով 360 մ/ու, իսկ 
2023-ին՝ 550 մ/ու:

Այժմ Լիբանանը ունի 1500 մ/ու ելեկրականու-
թեան պակաս։

Նոր ծրագիրով հետաքրքրուած են General 
Electric-ը, Siemens-ը եւ Mitsubishi-ն։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորու-
թեամբ կառավարութեան շէիքէն ներս Յուլիս 12-ին 
տեղի ունեցած է փտածութեան դէմ պայքարի 
քաղաքականութեան խորհուրդի անդրանիկ նիս-
տը:

Այս մասին կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկա-
յակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղե-
կատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութիւնը, բանալով նիստը՝ վարչապետ 
Փաշինեանը հանդէս է եկաւ ելոյթով, ուր նշած է.

«Այսօր միանշանակ է եւ աներկբայ, որ Հա-
յաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը 
ունի փտածութեան դէմ սկզբունքային պայքար 
վարելու քաղաքական կամքի հնարաւորինս ամե-
նամեծ ծաւալը, բայց այսօր նոյնպէս Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ փտածութեան դէմ պայ-
քարը չ’ընթանար եւ տեղի չ’ունենար այն ծաւալ-
ներով եւ արդիւնաւէտութեամբ, որ կը համապա-
տասխանէր Հայաստանի Հանրապետութեան 
կառավարութեան քաղաքական կամքին»:

Վարչապետը նաեւ մատնանշեց թէ փտածութիւն 
ըսելով ինչ նկատի ունի,- «շատ կարեւոր կը համա-
րեմ արձանագրել, որ փտածութիւն ըսելով մենք 
նկատի չունինք նախկին փտածութիւնը միայն, 
մենք նկատի ունինք նաեւ ընթացիկ եւ, որ շատ 
աւելի կարեւոր է,  ապագայ փտածութիւնը: Այսինքն, 
երբէք կարելի չէ այսպիսի տարբերակում դնել, 
որովհետեւ, իմ գնահատումովս, փտածութիւնը 
վտանգաւոր եղած է անցեալին, փտածութիւնը 
աւելի վտանգաւոր է հիմա, փտածութիւնը աւելի 
վտանգաւոր պիտի դառնայ ապագային մեր երկրի 
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«Եկեղեցիներուն Միջեւ Գործակցութիւնը Հրամայական Է Ներկայ Աշխարհին Մէջ»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
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Վարչապետի Գլխաւորութեամբ Կայացած է Փտածութեան Դէմ Պայքարի Քաղաքականութեան խորհուրդի Առաջին Նիստը

Ուրբաթ, 12 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան, Ս. Աստ-
ւածածին Վանքին մէջ Վեհափառ Հայրապետը դա-
սախօսութիւն մը տուաւ «Եկեղեցին ներկայ 
աշխարհին մէջ» նիւթին շուրջ։ Միջին Արեւելքի 
եկեղեցիներու երիտասարդ ներկայացուցիչները, 
շուրջ 50 անձերէ բաղկացած, իրենց դասախօսներով 
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Էվելինա Շահիրեան

Դերասանուհի, հաղորդավար, ՀՀ վաստա-
կաւոր արուեստագէտ 

(13 Յուլիս 1941, Գիւմրի) 
Դպրոցական տարիներուն նկարահանուած է 

«Մեր թաղի ձայները» ֆիլմի մէջ: 1960-61 թուա-
կաններուն աշխատած է հեռատեսլի հաղորդա-
վար: 1966թ. ընդունուած է «Հայֆիլմ» արուես-
տանոցին կից գործող ֆիլմի դերասանի 
արուեստանոց: Ուսման տարիներուն նկարահան-
ւած է «Կարինէ» (1967թ.) եւ «Մօրկանի խնամին» 
(1970թ.) ֆիլմերուն մէջ: 1969-էն կ’աշխատի Երե-
ւանի Հ. Ղափլանեանի անուան պետական թատ-
րոնէն ներս, ուր կերտած է բազմաթիւ ներկայա-
ցումներու աւելի քան 60 դեր` Դ. Ալիկերիի 
«Աստուածային կատակերգութիւն» (Եւա), Ժ.
Անոյի «Ուղեւորն առանց ծանրոցի» (Վալանտին), 
Ի. Ժամեակի «Մսէօ Ամիլգար» (Էլէոնորա), Ե. 
Օտեանի «Սէր եւ ծիծաղ» (Վարդուկ) եւ այլն: 

Թատրոնի, հեռատեսիլի, ֆիլմի եւ  ձայնասփիւ-
ռային թատրոնի մէջ մարմնաւորած է շուրջ 150 
կերպար: Հեռատեսիլային թատրոնի մէջ խա-
ղացած է «Երբ երգում են սոխակները», «Մկան 
թակարդ», «Յետադարձ կապ» եւ այլ փիեսներու 
մէջ: Նկարահանուած է «Կտոր մը երկինք» (1980թ.), 
«Սպանուած աղաւնի» (2009թ.), «Խաչագողի 
յիշատակարանը» (2010թ.) եւ այլ ֆիլմերու մէջ: 
Մասնակցած է բազմաթիւ տասնօրեակներու եւ 
փառատօներու, վարած է շարք մը մանկական եւ 
երաժշտական հեռատեսիլային հաղորդումներ: 
2003 թուականին արժանացած է Հայաստանի 
վաստակաւոր արուեստագէտի կոչման, 2011թ.` 
ՀԹԳՄ «Արտաւազդ» թատերական մրցանակի, 
«Յակոբ Մեղապարտ» եւ ՀՀ մշակոյթի նախարա-
րութեան ոսկէ մետալներու, 2012 թուականին` ՀՀ 
ԱԺ ոսկէ մետալի, 2014 թուականին` ՀՀ «Մովսէս 
Խորենացի» մետալի:

եկած էին լսելու Վեհափառ Հայրապետը: Անոնք 
երկու շաբաթներու վրայ երկարաձգուած խտացեալ 
յատուկ աստուածաբանական դասընթացքի հետե-
ւելու եկած էին Լիբանան՝ զանազան երկիրներէ:

Նորին Սրբութիւնը նախ անդրադարձաւ եկե-
ղեցւոյ ըմբռնումին որպէս Քրիստոսի խորհրդական 

մարմինը: Ան շեշտեց, թէ քրիստոնեայ ըլլալ կը 
նշանակէ պատկանիլ եկեղեցւոյ: Եկեղեցին հա-
ւատքի համայնք ըլլալով միաժամանակ հաւատքի 
առաքելութիւն է՝ Քրիստոսի առաքելութիւնը շա-
րունակող, ըսաւ Հայրապետը եւ այս կէտէն մեկ-
նելով ան նաեւ անդրադարձաւ եկեղեցւոյ առա-
քելութեան զանազան տարածքներուն՝ ընդգծելով 
ընկերային ծառայութեան ու դաստիարակութեան 
իւրայատուկ կարեւորութիւնը:

Իր դասախօսութեան երկրորդ բաժինին մէջ, 
Հայրապետը խօսեցաւ միջ-եկեղեցական շարժու-
մին մասին՝ նշելով անոր յատկանշական երեսները 
եւ ապա նպատակը: Ան յատկապէս շեշտեց, որ 
եկեղեցիներու միջեւ գործակցութիւնը համաշխար-
հայնացած ներկայ աշխարհին մէջ հրամայական է: 
Եկեղեցին չի կրնար գոց տուփի մէջ ապրիլ, 
ընկերութեան կեանքի լուսանցքին վրայ մնալ եւ 
դառնալ անտարբեր ներկայ աշխարհը յուզող հար-
ցերուն նկատմամբ: Անհրաժեշտ է, որ եկեղեցին 
կենդանի ներկայութիւն դառնայ ընկերութեան 
կեանքին մէջ: Հետեւաբար, միջ-եկեղեցական գոր-
ծակցութեան ճամբով եկեղեցւոյ վկայութիւնը կը 
դառնայ աւելի ազդու, ըսաւ Նորին Սրբութիւնը:

Իր խօսքի աւարտին, Հայրապետը պատաս-
խանեց իրեն ուղղուած շարք մը հարցումներու:

եւ ժողովուրդի ճակատագրի համար: Ուրեմն մենք 
պէտք է արագ, բայց անշտապ եւ առանց չմտածուած 
քայլերու կարենանք երաշխիքներ ստեղծել, որ 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ փտածութիւն 
չի կրնար ունենալ այն ծաւալները եւ ազդեցութիւնը, 
որ երբեւէ ունեցած է»:

Արդարադատութեան նախարար Ռուստամ 
Բադասեանը ներկայացուցած է ՀՀ փտածութեան 
դէմ ռազմավարութեան եւ անոր իրականացման 
միջոցառումներու ծրագրի նախագիծը, որ արդէն 
հրապարակուած է e-draft.am կայքին մէջ: Ան նշած 
է, որ փաստաթուղթը դեռ կը շրջանառուի պետա-
կան մարմիններու շրջանակէն ներս, ինչպէս նաեւ 
կը շարունակուին քննարկումները քաղաքա-
ցիական հասարակութեան եւ հասարակական 
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն 

հետ:
Օրակարգի երկրորդ հարցով արդարադա-

տութեան նախարարը ներկայացուցած է ՀՀ 
դատաիրաւական բարեփոխումներու  2019-2023 
թուականներու ռազմավարութեան հիմնական 
հայեցակարգային ուղղութիւնները: Անոր խօսքով՝ 
բարեփոխումները կը նախատեսուի իրականացնել 
երկու հանգրուանով՝ կարճաժամկէտ (2019 թ. 
Հոկտեմբեր-2020 թ. Հոկտեմբեր), եւ երկարա-
ժամկէտ (2020թ. Հոկտեմբեր-2023թ. Դեկտեմբեր): 
Կարճաժամկէտ բարեփոխումներուն մաս կը 
կազմեն դատաւորներու բարեվարքութեան գնա-
հատման անհրաժեշտ օրէնսդրական հիմքերու 
մշակումը եւ նախագիծերու ներկայացումը ԱԺ, 
փտածութեան կանխարգիլման յանձնաժողովի 
անդամներու կարողութիւններու զարգացումը եւ 

դատաւորներու կարգավիճակէն բխող երաշխիք-
ներու ամրապնդումը, երկարաժամկէտ բարեփո-
խումներուն մաս կը կազմեն ելեկտրոնային ար-
դարադատութեան (e-justice) համակարգի ստեղծումը 
եւ ներդրումը 2019-2023 թուականներուն, ներառ-
եալ՝  վիճակագրութեան ինքնաշխատ հաւաքագ-
րումը եւ արխիւի թուայնացումը, ՀՀ քրէական 
oրենսդրութեան կատարելագործումը եւ այլն:

Վարչապետ Փաշինեան յանձնարարած է 
արդարադատութեան նախարարին՝ շահագրգիռ 
պետական կառոյցներուն եւ հասարակական կազ-
մակերպութիւններուն հետ շարունակել քննարկում-
ները փտածութեան դէմ ռազմավարութեան վե-
րաբերեալ ներկայացուած առաջարկներուն շուրջ 
եւ լրամշակուած նախագիծը ներկայացնել Խոր-
հուրդի յաջորդ նիստի քննարկման:
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Հայ լեզուաբան, գրականագէտ, բժշկական 
գիտելիքներու քարոզիչ Յովհաննէս Գազանճեան 
ծնած է Սեբաստիոյ նահանգի Եւդոկիա գաւառի 
նոյնանուն քաղաքին մէջ. իր աշխատութիւններուն 
մէջ չափազանց մեծ տեղ տուած է հայրենի Եւդոկիա 
գաւառի սովորութիւններուն, բարբառին:

Գեղարուեստական, նկարագրական իր գործե-
րէն զատ, Յովհաննէս Գազանճեան 1889 թուակա-
նին, Յ. Գասարճեանի համահեղինակութեամբ, կը 
գրէ «Գաղտնիք եւ արուեստ մոգութեան» աշխատու-
թիւնը։ 1909 թուականին, օգտուելով արտասահման-
ցի մասնագէտներու աշխատութիւններէն, գրած է 
«Մագնիսականութիւն եւ ոգեհարցութիւն» գիրքը, 
որուն մէջ արծարծուած են ենթագիտակցութեան, 
ինքնաթելադրութեան, հոգեբուժութեան, մագնի-
սականութեան, կամքի ուժի, քնածութեան կամ 
մագնիսական քունի, յստակատեսութեան, մտա-
ծումներու փոխանցման, հեռակրութեան, ոգեհար-
ցութեան եւ այլ հարցերու մասին։

1899 թուականին «Իզմիրեանց» գրական մրցա-
նակի արժանացած է իր «Եւդոկիոյ հայոց գաւա-
ռաբարբառը» գործով: Գազանճեան հեղինակած է 
նաեւ Հայոց լեզուի դասագիրքեր, մայրենիի ընթեր-
ցարաններ, նաեւ՝ «Պատմութիւն հայ գրակա-
նութեան» գիրքը, որ լոյս տեսած է իր մահէն շատ 
տարիներ յետոյ:

Բեղուն եղած է անոր գրիչը մանաւանդ իբրեւ 
լեզուաբան եւ գրած է նաեւ «Հայերենէ փոխառեալ 
բառեր թրքերէնի մէջ» գիրքը, որ 1911 թուին Պոլիս 
լոյս տեսած է: Առհասարակ, անոր եղերական 
մահէն ետք լոյս տեսած են արդի քերականութեան 
իր գիրքերը եւ տարածուած՝ սփիւռքի դպրոցներուն 
մէջ, նմանապէս «Ծիածան» խորագրով Քերական-
ընթերցարան մայրենի լեզուի գիրքերն ալ բազաթիւ 
հրատարակութիւններ ունեցած են:

Յովհաննէս Գազանճեան զոհուած է 1915-ին՝ 45 
տարեկանին, Եւդոկիոյ մէջ:

Անոր կեանքն ու գործերը ուսումնասիրողները 
նկատած են, որ Գազանճեան ինքնաշխատութեամբ 
հասած է իր բարձունքին։ Իբրեւ գիրք հեղինակին 
անտիպներուն մէջ կը մնայ ծաւալուն աշխատութիւն 
մը՝ «Եւդոկիացի հայ կինը» խորագրով:

«Եւդոկիացի հայ կինը» աշխատութիւնը հրա-
տարակուած է «Արեւելեան Մամուլ»ին մէջ՝ 1903 եւ 
1904 թուականներուն: Գազանճեան գրած է եւդոկ-
իացի կնոջ աղջկնութեան, հարսնութեան, մայրու-
թեան, որբեւայրութեան, ֆիզիքական, իմացական 
եւ բարոյական նկարագրին, առտնին ընտանեկան 
կեանքին, կրօնքին եւ հաւատալիքին մասին:

Զմիւռնիոյ մէջ, Մատթէոս Մամուրեանի (1871-
1901 թթ.) եւ Հրանդ Մամուրեանի (1901-1909 թթ., 
1919-1922 թթ.) խմբագրութեամբ լոյս տեսած 
«Արեւելեան Մամուլ»ի թիւերէն զգալի մաս մը այսօր 
կը պահուի Հայաստանի Ազգային գրադարանէն 
ներս, իբրեւ անցեալի մամուլի փառաւոր էջերու 
վկաներէն: Արդէն խունացած այդ թերթերուն մէջ 
հատուածաբար կը կարդանք Յովհաննէս Գա-
զանճեանի «Եւդոկիացի հայ կինը» գործը: Ահա 
ինչպէս նկարագրած է Գազանճեան իր ծննդավայրի 
կինը, իբրեւ մայր (հրատարակուած է «Արեւելեան 
Մամուլ», 1903 թ., թիւ 44):

Եւդոկիացի հայ կնոջ համար մայրութիւնը, 
զաւակներ ունենալը, ամենէն ցանկալի երանու-
թիւնն է որ զինք կը համակէ հպարտ գոհունակու-
թեամբ մը։ Ընդհակառակը ամլութիւնը անդար-
մանելի դժբախտութիւն մըն է, զոր ո՛չ մէկ վայելքով 
կրնայ փոխարինել։ Ամուլ կիները բժշկական ամէն 
դեղ ու դարման ի գործ դնելէ զատ՝ ուխտատեղի-
ներու, կարդացողներու եւ հմայիչներու ալ չեն 
մոռնար դիմելու, անոնց զօրութիւնն ալ փորձելու 
համար, եւ ի զուր ամէն միջոց փորձելէ յետոյ՝ 
դարձեալ անկարելի կ՚ըլլայ իրենց համակերպիլ 
ճակատագրական այդ վիճակին եւ մայրութեան 
նախանձը կը տանջէ զիրենք մինչեւ վերջը։ Ոմանք 
կը փորձեն ուրիշ կերպով գոհացնել մայրութեան 
պէտքը, ընկեցիկ նորածիններ որդեգրելով, զորս 
կը խնամեն ճշմարիտ մայրութեան մը բովանդակ 
գուրգուրանքովը, ու եթէ պատահի որ այդ որդեգիրն 
ալ կորսնցնելու դժբախտութիւն ունենան, զոհ 
տալով մահուան, ճշմարիտ մօր մը անմխիթար 
սուգովը կու լան անոր վրայ։

Սակայն մայրութեան բնազդը թէեւ իր բնական 
ուժգնութենէն բան մը կորսնցուցած չէ եւդոկիացի 
կնոջ մէջ, ասոր հետ մէկտեղ ան բազմածին 
կիներէն ալ չէ եւ կը սոսկայ բազմաթիւ զաւակներ 
ունենալէ։ Վիժումի փորձերը անսովոր դէպքեր չեն 
իրենց մէջ եւ եղած են կիներ՝ որ զոհ գացած են այս 
կարգի փորձերու։ Թէեւ մասնաւոր վիճակագրութիւն 
մը կատարելու պատեհութիւնը եւ միջոցները 
ունեցած չենք, բայց եւդոկիացի հայ կինը միջին 
հաշւով 4-5 զաւակէն աւելի չի ծնանիր, որոնցմէ 
ապրողներու միջին թիւն ալ երեքէն աւելի ըլլալ 
չենք կարծեր [1]։ Դիտելի է նաեւ, թէ աղքատիկ 
գործաւոր ու տգէտ դասակարգերու մէջ կիներն 
աւելի բազմածին են քան դիւրակեաց, հարուստ եւ 
բարեկիրթ դասակարգերու մէջ։ Եւդոկիացի հայ 

կինը իր խորհելու մասնաւոր կերպն ունի այս 
խնդրոյն մէջ. «շատ տղան եա՛ փաշին կը վայլէ եա՛ 
բօշին», կ՚ըսէ. այսինքն թէ մարդ կա՛մ շատ հարուստ 
ըլլալու է որ կարող ըլլայ բազմաթիւ զաւակներ ըստ 
աժանւոյն խնամել եւ մեծցնել սպասուհիներու եւ 
ստնտուներու միջոցաւ, առանց մօր բեռ ըլլալու, 
կամ շատ աղքատ եւ ստորին դասակարգէ, զուրկ 
նաեւ ամէն զգացումէ, ինչպէս են բօշաները, որոնց 
զաւակները շան լակոտներու պէս փողոցները 
իրենք իրենց կը մեծնան տիղմերու եւ փոշիներու 
մէջ տապլտկելով, մինչ մայրը անդին իր գործին կը 
նայի անհոգ անտարբեր։ Բազմածնութեան այս 
խորշանքը հարկաւ արդի քաղաքակրթութեան 
նախընծայ ձգտումներէն համարելու ենք։ Մէկ 
կողմէն հետզհետէ շեշտուող անհատապաշտութիւնը 
եւ անձնական հանգիստ փնտռելու միտումը, միւս 
կողմէ կեանքի պայքարին հետզհետէ դժուարացող 
հանգամանքներուն մէջ բազմաթիւ զաւակներ ըստ 
արժանւոյն սնուցանելու, կրթելու եւ անոնց համար 
լաւագոյն վիճակներ ապահովելու դժուարութեան 
գիտակցութիւնը ստեղծած են միտքերու այս 
բանաւոր տրամադրութիւնը ընդդէմ բազմածնու-
թեան։

Եւդոկիացի կնոջ համար յղութեան վիճակը 
գրեթէ բան մը չի փոխեր իր ապրելու սովորական 
կերպերուն մէջ։ Իրաւ, ինչ ինչ զգուշութիւններ ի 
գործ կը դնեն, բայց երբեք բոլորովին անգործ եւ 
փափուկ կեանքի մը մեղկութիւններուն չեն յանձներ 
ինքզինքնին, այլ քիչ բացառութեամբ կրկին կը 
շարունակեն կատարել իրենց առտնին աշխա-
տութիւնները։ Դժուարին ծննդաբերութիւնները, 
սակայն, հոս ալ հետզհետէ ծայր տալ սկսած են։ 
Այս տեսակ պարագաներու մէջ բժիշկին օգնութեան 

[1] Այս ըլլալու է պատճառը որ Եւդոկիոյ հայ բնակչութեան թիւը զգալի աճում մը ցոյց տուած չունի, զի ժողովուրդ մը աճելու համար անպատճառ ծնունդներու միջին թիւը 4-5 էն աւելի 
ըլլալու է։ (Տե՛ս Dr Daniel G. Brinton-ի «Ժողովրդոց հիւանդութիւններըե թարգմ. Վարսամ, «Արեւելեան Մամուլ» թիւ 39, էջ 919)։

 [2] Այս անէծքը կ՚ակնարկէ անցեալ դարերու մէջ տեղի ունեցած եւ «մենծ մահ» անունով ժողովրդեան մէջ յիշատակը պահուած ժանտախտի ահռելի համաճարակի մը մասնաւոր 
ախտանշանը-ականջին տակը գոյացող մահացու այտուցք մը։
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ՄԱՐԻԱՆԱ ՀԱԼԱՃ- ԱՍՄԻՆԵԱՆ ՄԱԹՈՍԵԱՆ
Լոնտոնի Գ Թահթայեան Կիրակնօրեայ 
Ազգային Վարժարանի Ուսուցչուհի

Սփիւռքահայ Կեանք
Լոնտոնի Գ Թահայեան Կիրակնօրեայ Ազգային Վարժարանի Ամավերջի Հանդէսը

Թուրքիոյ Սահմանադրական Ատեանը Յայտնեց, Որ Պետութիւնը չի Կրնար Արգելք Ըլլալ 
Հայոց Պատրիարքի Ընտրութեան

Վերջերս յայտնի դարձած էր, որ Թուրքիոյ Սահ-
մանադրական Ատեանը կրօնական ազատութեան 
դէմ բռնաբարում եւ հայոց իրաւունքներուն դէմ 
խախտում նկատած էրՀայոց Պատրիարքի ընտ-
րութեան դէմ պետութեան կողմէ գործադրուած 
արգելքը։ Այս կերպով Սահմանադրական Ատեանը-
բացէ ի բաց դիրք գրաւած էր պետութեան դէմ։ Այս 
որոշումը այժմհրատարակուեցաւ Պաշտօնաթերթի 
մէջ եւ այս կերպով պաշտօնապէսի զօրու դարձած 
եղաւ շատ կարեւոր վճիռ մը, որ նոր լոյս կը բռնէ 
պատրիարքական ընտրութեան փշոտ հարցին 
վրայ։ Սահմանադրական Ատեանը իր որոշումը ու 
որոշումին պատճառաբանութիւնը հրապարակեց 
մանրամասնեալ կերպով։ Այս մասին կը հաղորդէ 
«ՄԱՐՄԱՐԱ»–ն։

Յայտնի կը դառնայ որ Սահմանադրական 
Ատեանը այս հարցը քննարկած է երբեմնի Նա-
խաձեռնարկ մարմնի անդամներէն Լեւոն Գուզիկ-
օղլուի ու Կարպիս Պալմումճուի ստորագրութիւններով 
կատարուած դիմումին վրայ։ Սահմանադրական 
Ատեանը իր պատճառաբանեալ որոշումին մէջ 
դիտել կուտայ որ Հայոց Պատրիարքի ընտրութիւնը 
կը կատարուի 1863 թուականի Հայոց Սահմանադ-
րութեան կարգ մը յօդուածներուն համաձայն ու 
անոնց լոյսին տակ Պետութեան տուած արտօնու-
թեամբ, բայց պետութիւնը չի կրնար միջամտել, 

Յուլիսի 7-ին վարժարանիս ուսումնական տա-
րեշրջանը աւարտեց եւ տեղի ունեցաւ ամավերջի 
հանդէսը։

Ամավերջի հանդէսի բացումէն առաջ, տնօրէ-
նուհի Տիկ Ռուզան Թաթուլեանը յայտարարեց, որ 
մեծ ցաւով տեղեկացանք Միացեալ Թագաւորու-
թեան մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան Դես-
պանին՝ Դոկտոր Արման Ջոն Կիրակոսեանին 
մահուան գոյժը և խնդրեց որ ներկաները յոտնկայս 
մէկ վայրկեան լռութեամբ  յարգէն նրա յիշատակը։  
Աստուած հոգին լուսաւորէ եւ մխիթարանք պարգեւէ 
ընտանիքին։

Այս տարուայ ամավերջին հանդէսը նուիրուած 
էր Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ՝ Յովհաննէս Թու-
մանեանի եւ «Հայ Երաժշտութեան Զուարթնոց»՝ 
Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին։  

արգելք ըլլալ կամ նոր ձեւ ստեղծել Հայոց Պատ-
րիարքի ընտրութեան կապակցութեամբ։ Ըստ 
Սահմանադրական Ատեանի որոշմնագրին, Պատ-
րիարքի ընտրութեան դէմ պետութեան կողմէ դրուած 
արգելքը, նաեւ հոգեւորականի մը Պատրիարքական 
Ընդհանուր Փոխանորդ նշանակուիլը ու այդ անձին 
երկար ժամանակ այս պաշտօնին վրայ մնացած 
ըլլալը կը խախտէ միւս հոգեւորականներուն, նաեւ 
աշխարհականներուն կրօնական ազատութիւնը։ 
Կարճ խօսքով, Սահմանադրական Ատեանը յստակ 
կերպով յայտարարած է որ Պետութիւնը չի կրնար 
միջամտել պատրիարքի ընտրութեան եւ չի կրնար 
նաեւ անտեսել Հայոց Սահմանադրութեան կողմէ 
պատրիարքի ընտրութեան մասին ընդունուած 
կանոնները։ Հայոց Պատրիարքի ընտրութիւնը 
պէտք է կատարուի հայոց աւանդութիւններուն ու 
կանոններուն համաձայն։

Այս առաւօտ կապ հաստատեցինք մեր ազգա-
յիններէն Լեւոն Գուզիկօղլուի հետ եւ տեղեկու-
թիւններ խնդրեցինք իրմէ։ Գուզիկօղլու հաստատեց 
վերոյիշեալ տեղեկութիւնները եւ յայտնեց թէ այս 
շատ կարեւոր որոշումը ի վերջոյ հրատարակուած է 
Պաշտօնաթերթին մէջ։ Ըստ առաջին տպաւորու-
թեան, Սահմանադրական Ատեանին այս որոշումը 
պատմական արժէք կը ներկայացնէ ու կը վերա-
կանգնէ Հայոց Սահմանադրութեան կողմէ ընդուն-

Այս երկու վիթխարի հայ դէմքերուն նուիրուած  
յիշատակի երեկոյ պատրաստելը դիւրին չէր, բայց 
աշակերտները՝ ամենապզտիկէն մինչեւ մեծը եւ 
անոնց ուսուցչուհիները ամեն ջանք դրին որ պատ-
շաճ ձեւով ներկայացնեն անոնց թողած մշակոյթ 
ային կտակը։  Այսպիսով՝ հանդէսին հնչեցին Կո-
միտասին երգերը, Թումանեանին բանաստեղծու-
թիւնները եւ հէքեաթները։  Հանդէսին նաեւ յիշուե-
ցաւ սիրուած ֆրանսահայ երգիչ Շարլ Ազնաւուրը, 
որը կեանքէն հեռացաւ մի քանի ամիս առաջ։

Ինչպէս միշտ, հանդէսին յայտագիրը բաղկացած 
էր հայ մշակոյթի, հայոց լեզուի եւ պատմութեան 
ներկայացումներէ. հայրենասիրական շունչը ընդ-
հանուր յայտարարն էր եւ շաղկապող թելը։

Հանդէսին աւարտին տեղի ունեցաւ աւարտող 
աշակերտներուն վկայականներու բաշխումը, մաս-
նակցութեամբ՝ Կրթական յանձնախումբի ատենա-

ւած այն չափանիշները որոնք երկար ժամանակէ ի 
վեր կ՚անտեսուէին պետական շրջանակներու 
կողմէ։

Տակաւին շատ կանուխ է խօսելու համար Սահ-
մանադրական Ատեանի այս որոշումին եւ անոր 
մանրամասնութիւններուն մասին, բայց հիմա շատ 
հետաքրքրական պիտի ըլլայ տեսնել թէ պետական 
իշխանութիւնները ինչպիսի դիրքորոշում մը պիտի 
ընդունին պատրիարքական ընտրութեան հարցի 
մէջ, որ արդէն գործընթացի մէջ մտած է Տեղապահի 
մը ընտրութեամբ։

պետուհի Տիկին Սիլվա Շամմասեանի, Հոգաբար-
ձուներու յանձնախումբի անդամ Պր Կարօ 
Գարապէիկեանի։  Հովակիմ Սրբազանին փոխա-
րէն՝ աւարտողներուն իր քաջալերանքի եւ օրհնու-
թեան խօսքը բերաւ Տէր Նշան քահանայ Ալա-
վերդեանը։

Այս տարի քննութեան մէջ ամենաբարձր ար-
դիւնքներուն, ջանասիրութեան եւ բարեխիղճ 
աշխատանքի համար մրցանակ ստացան Արամ 
Պօղոսեանը եւ Զատիկ Ճօլօլեանը։  Մեր շնորհա-
ւորանքը նաեւ Դուին Յարութիւնեանին, Րաֆֆի 
Լուքասին, Անաստասիա Պօղոսեանին եւ Արամ 
Սարգիսեանին։

Հանդէսէն ետք տեղի ունեցաւ աւարտական 
դասարաններուն հիւրասիրութիւնը, որուն մաս-
նակցեցան ներկայի եւ անցեալի ուսուցիչներ, 
ծնողք, ազգական եւ բարեկամներ։
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Հայրենի Զբօսաշրջութիւն
Փարիզ, Սինկափուր, Լոնտոն. Հայաստանը Ցուցահանդէսներու Մէջ Պիտի 
Ներկայացնէ Զբօսաշրջային Հնարաւորութիւնները

Հայաստանը այս տարի միջազգային երեք խո-
շոր զբօսաշրջային ցուցահանդէսու մէջ պիտի ներ-
կայացնէ մեր երկրի զբօսաշրջային հնարաւորու-
թիւնները, զբօսաշրջական փաթեթներն ու 
զարգացման ուղղութիւնները: Ըստ Armenpress.
am-ի՝ ՀՀ տնտեսութեան նախարարութեան Զբօ-
սաշրջութեան կոմիտէի զբօսաշրջային արդիւնքի 
զարգացման փորձագէտ Անահիտ Ոսկանեան 
յայտնած է, թէ յառաջիկային կը նախատեսեն 
մասնակցութիւն Փարիզի, Սինկափուրի, Լոնտոնի 
միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսներուն, 

Ընթացիկ տարուան առաջին 6 ամիսներուն, 
Հայաստան այցելած զբօսաշրջիկները ծախսած են 
120 միլիոն տոլար աւելի, քան նախորդ տարուան 
նոյն ժամանակահատուածին: Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, կառավարութեան նիստին յայտ-
արարած է վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ աւելցնե-
լով, որ զբօսաշրջութեան ոլորտին մէջ դրական 
ընթացք կայ։

Ըստ Փաշինեանի՝ այս մէկը յայտնի դարձած է՝ 
ուսումնասիրելով արտասահմանի մէջ տրուած 
դրամատնային քարտերով կատարուած վճարում-
ները պանդոկներուն, ճաշարաններուն եւ այլ 
վայրերու մէջ։

Նիկոլ Փաշինեան դիմած է Ազգային անվտան-
գութեան ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեց-
եանին եւ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպեանին՝ 
նշելով. «Իրաւակարգը շատ կարեւոր է զբօսաշըր-
ջիկներու զգացողութեան համար: Հայաստանի մէջ 
քաղաքացիներն ու զբօսաշրջիկները պէտք է իրենց 
անվտանգ զգան, եւ ատիկա շատ կարեւոր է 
զբօսաշրջութեան յետագայ զարգացման համար»:

Կեդրոնական դրամատան նախագահ Արթուր 
Ջաւադեան նշած է, որ այս տարուան Յունիսին, 
նախորդ տարուան Յունիսին հետ բաղդատած՝ 
արտասահմանեան քարտերով գործարքներուն 
աճը ճաշի սպասարկութեան կէտերուն մէջ կազմած 
է 75 տոկոս, պանդոկներուն՝ 32 տոկոս աճ, կան-
խիկացման գործարքները՝ 22 տոկոս աճ, գոր-

ուր մեր պետութիւնը պիտի ներկայանայ առանձին 
տաղաւարներով: Անահիտ Ոսկանեան նշած է, որ 
սովորաբար մասնակցութեան համար միջազգային 
զբօսաշրջային ցուցահանդէսներու ընտրութիւնը 
կը կատարուի զբօսաշրջութեան գրասենեակներու 
հետ համատեղ աշխատանքով՝ առանձնացնելով 
առաւել հետաքրքրական շուկաները:

«Միջազգային ցուցահանդէսներուն հիմնականը 
կը ներկայացնենք տուեալ ժամանակաշրջանի 
համար աւելի արդի զբօսաշրջական արտադրանքը, 
ուղղութիւնները: Օրինակ կը ներկայացուի Հայաս-

ծակալութիւններուն մէջ՝ 36 տոկոս աճ, իսկ հան-
րախանութներուն՝ 38-74 տոկոս աճ:

«Այս տարուայ 6 ամսուան ընթացքին, զբօսա-
շըրջիկներուն թիւը աճած է 85 հազարով, կամ՝ 12.3 
տոկոսով: Մենք 2013-ին հետազօտութիւն ըրած 
ենք եւ պարզած, որ ամէն զբօսաշրջիկ Հայաստանի 
մէջ ծախսած է 730 տոլար: Այսօրուան վերլու-
ծութիւնները ցոյց կու տան, որ այդ թիւը 880 տոլար 
է: Հիւրանոցներուն թիւը՝ 2013-ի համեմատ՝ գրեթէ 
կրկնապատկուած է, աճած է 300-ով»,- դիտել 
տուած է Կեդրոնական դրամատան նախագահը:

Խարբերդի (թրքական պաշտօնական անուա-
նումը՝ Էլազըղ) Ալաճաքայա գաւառին ենթակայ 
Պաղին շրջանին մէջ գտնուող հայկական պատ-
մական շինութիւնները կ՝ենթարկուին գանձագո-
ղերու աւերածութիւններուն: Այս մասին, ըստ 
Akunq.net-ի, կը հաղորդեն թրքական լրատուա-
միջոցները:

տանի ամբողջական կերպարը, զբօսաշրջութեան 
ոլորտի նորարարութիւնները: Մեր մօտ վերջին 
շրջանին արկածային զբօսաշրջութիւնը կ՝աշխու-
ժանայ եւ որքան այլընտրանքային, հետաքրքրական 
զբօսաշրջական արտադրանք կայ, կը փորձենք 
զբօսաշրջական գրասենեակներուն միջոցով ներ-
կայացնել: Ցոյց տալ, որ Հայաստանը միայն պատ-
մամշակութային ուղղուածութեան երկիր չէ»,- ըսած 
է Անահիտ Ոսկանեան:

Ան նշած է, որ միջազգային զբօսաշրջային 
զարգացման միտումներուն համաձայն, օրինակ, 
եւրոպական տարածաշրջանի զբօսաշրջիկներու 
65 տոկոսը կը նախընտրեն բնութեան միջավայրի 
մէջ անցնել հանգիստը: Այսինքն՝ բնութեան հետ 
զբօսաշրջութիւնը իր բոլոր ճիւղերով, ըլլայ արշա-
ւային, թէ ճամբարային, լեռնագնացութիւն, թէ ժայ-
ռամագլցում, ասոնք այսօր աւելի պահանջուած են:

«Մեր երկիրը անսահման հնարաւորութիւններ 
ունի անոնց հետ կապուած, թէեւ, պէտք է նշեմ, որ 
ենթակառուցուածքները քիչ մը տկար են: Ամէն 
պարագայի, տարուէ տարի բարելաւում կը նկատ-
ւի: Այդ ուղղութիւններով կ՝աւելնան ե՛ւ ներդրումները, 
ե՛ւ հետաքրքրութիւնները»,- ըսած է ան:

Վերջին տարուան արդիւնքները դիտարկելով՝ 
Անահիտ Ոսկանեան նշած է, որ ամենաշատ 
զբօսաշրջիկներ Հայաստան կու գան Ռուսիայէն, 
Իրանէն, ԱՄՆ-էն, Վրաստանէն, եւրոպական եր-
կիրներէ: Անահիտ Ոսկանեանի խօսքով, տարուէ 
տարի Հայաստան եկող զբօսաշրջիկներուն աշ-
խարհագրութիւնը կ՝ընդլայնի: Վերջին շրջանին 
զբօսաշրջային աշխուժութիւն կը նկատուի Չինաս-
տանէն, Սինկափուրէն:

Զբօսաշրջիկները Հայաստանի Մէջ Ծախսած Են 
120 Միլիոն Տոլար Աւելի, Քան Նախորդ Տարի

Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

Արեւմտեան Հայաստանի 
Խարբերդի 600-ամեայ 
Հայկական Պատմական 
Կառոյցները Անհետանալու 
Վտանգի Տակ են
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կը դիմուի, մինչդեռ սովորական ծննդաբերու-
թիւնները տեղի կ՚ունենան տեղացի մանկաբարձ 
կիներու միջոցաւ։

Տղաձգան այսինքն ծննդաբեր կանանց տկա-
րութիւնը սովորական պարագաներու մէջ քանի մը 
օրէն աւելի չի տեւեր եւ ընդհանրապէս ծննդաբե-
րութենէն մէկ շաբաթ վերջը անոնք անկողնէն կ՚ել-
լեն եւ իրենց սովորական վիճակը կը վերստանան։ 
Նորածինը մէկ կամ երկու շաբաթ վերջը կը 
մկրտուի։ Տղաձգան կինը ունի նաեւ քառսունք 
պահելու սովորութիւն մը, այսինքն՝ ժամանակ մը - 
որ կրնայ տեւել 15-էն մինչեւ 40 օր ըստ հաճոյս - 
պարտական է բնաւ տունէն դուրս չելլել։ Իսկ քառ-
սունքէն ելլելու օրը - կիրակի առտու մը իր 
նորածինին հետ հագուած-շքուած եկեղեցի կ՚եր-
թայ, ուր պատարագէ վերջ տաներէց քահանան 
մասնաւոր ընթերցումներ կը կատարէ նորածինին 
եւ իր մօր վրայ ու այսպէսով քառսունքը կը լմննայ։

Եւդոկիացի մայրը իր զաւակը անձամբ ինք կը 
դիեցնէ բացի այն պարագաներէն, ուր կաթ 
չ՚ունենար։ Քանի մը ամիս շարունակ ամէն օր տաք 
ջրով կը լոգցնէ իր նորածինը։ Ընդհանրապէս խան-
դակաթ անձնուիրութեամբ մը ամէն հոգածութիւն 
եւ գուրգուրանք կը նուիրէ անոր, բայց միեւնոյն 
ատեն երբ տղան իր լացերովը կամ անհանդար-
տութիւններովը իրեն շատ սրտնեղութիւն պատ-
ճառէ՝ սոսկալի կերպով կը դաժաննայ եւ անէծք չի 
թողուր կը տեղացնէ անուր գլխուն, ու եթէ տղան 
քիչ մը մեծ է՝ անէծքներուն երբեմն կը միացնէ նաեւ 
մէկ երկու կսմիթ կամ ձեռքի հարուած։ Կան նոյն 
իսկ իրենց պզտիկները չարաչար ծեծող մայրեր. 
եւդոկիացի մայրերու անէծքի սովորական բանա-
ձեւերն են. «կրո՛ղ, կրողը տեսնէ երեսդ, - գետինն 
անցնիս, - անկճիդ տակէն հանես, [2] - գետնին 
տկէն գայ ձայնըդ, - հողերը դնեմ քեզի, - աչիցդ 
լուսը քէօրնայ, եւ այլն, եւ այլն: Գրեթէ անկարելի է 
եւդոկիացի մայրերը ետ կեցնել իրենց զաւակները 
անիծելու այս յոռի ունակութենէն։ Այս պարագային 
մէջ իրենց առաջին եւ վերջին չքմեղանքը կը 
կայանայ «մօրը անէծքը չի բռներ» ժողովրդական 
առածը առաջ քշելուն մէջ, ամէն անգամ որ այդ 
ունակութեան տգեղութիւնը եւ տղուն դաստիա-
րակութեան վրայ ունենալիք գէշ ազդեցութիւնը 
իրենց հասկցնել ուզես։

Եւդոկիացի մայրը ինչպէս չափազանց է մանկան 
դէմ իր սրտնեղութիւնը յայտնելու կերպերուն՝ 
նմանապէս չափազանց է անոր նկատմամբ իր 
գորովի ու սիրոյ ցոյցերուն։ Ան իր զգացումներուն 
արտայայտութեանը մէջ չի կրնար պահել բանաւոր 
չափաւորութիւն մը, եւ հակասական ծայրայեղու-
թիւններու մէջ կը տարուբերի շատ անգամ, այնպէս 
որ կը նայիս թէ այս վայրկեանին սոսկալի կերպով 
կ՚անիծէ, կը նախատէ, կը ծեծէ իր տղան, յաջորդ 
վայրկաենին զանի ողողելու համար փաղաքշանքի 
ու համբոյրներու տարափով մը, պատրաստ 
գոհացնելու նաեւ անոր ամէն քմահաճոյքները։ Այս 
ընթացքը տղաքը կ՚ընէ խեռ ու միանգամայն 
շփացած։ Այս իսկ է պատճառը որ եւդոկիացի 
մայրերը իրենց պզտիկներուն վրայ բարոյական 
ազդեցութիւն չունին գրեթէ։

Եւդոկիացի մայրը իր փոքրիկները սիրելու 
ատեն ունի իր մասնաւոր փաղաքշական բառերու 
հոյլը - զոր օրինակ՝ «Ձագուկս, եավրուս, գուզիս, 

հոգիս, ճիկէրս, ճանս, անուշիկս» եւ այլն - զոր 
յորդառատ կը յեղյեղէ։ Անոնց հետ խօսակցելու 
ատեն կը գործածէ մասնաւոր մանկական բարբառ 
մը, զոր օրինակ՝ «կական կըծ արէ» = պտուղը 
(տանձ կամ խնձոր եւ այլն խած կամ կեր եւ այլն) 
[3]։ Գիտէ նաեւ օրօրերգներ եւ ուրիշ մանկական 
երգեր, որոնցմով կ՚օրօրէ եւ կը քնացնէ իր պզտիկը 
կամ կը խաղցնէ զանի արթնութեան ատեն. սակայն 
բաղդատմամբ ուրիշ գաւառներու՝ եւդոկիացի մայ-
րերու գիտցած այս կարգի ժողովրդական երգերու 
թիւը շատ քիչ է եւ գիտցուածներն ալ հատակոտոր 
բաներ են, այնպէս որ հակառակ փափաքիս՝ չկրցի 
այս տեսակ ամբողջական երգ մը քաղել, զայն հոս 
նոյնութեամբ մէջբերելու համար։

Պզտիկները քանի մեծնան՝ անոնց պատճառած 
նեղութիւնները կամ ցաւերն ալ այնքա՛ն կ՚աւելնան. 
«մեծցաւ, մենծ ցաւ» կ՚ըսէ եւդոկիացի մայրը, 
բառա-խաղով մը ակնարկելով այս պարագան։ 
Ասոր հետ մէկտեղ անոր սէրը իր զաւակներուն 
վրայ երբեք չի պաղիր. ան մինչեւ վերջը հոգի կու 
տայ անոնց վրայ, եւ ամէն նեղութիւն յօժարութեամբ 
յանձն կ՚առնէ անոնց համար, ո՛ր տարիքի կամ 
վիճակի մէջ ալ գտնուին։ Իր անձնուիրութիւնը, 
անոնց համար ըրած զոհողութիւնները, անոնց 
դժբախտութեան օրերուն մէջ իր կատարած դերը 
շատ անգամ դիւցազնական համեմատութիւններ 
կ՚առնեն։ Վերջապէս եւդոկիացի մայրերն ալ 
ընդհանրապէս կը կրեն ա՛յն ազնիւ սիրտը, զոր կը 
կրեն բոլոր երկիրներու ճշմարիտ մայրերը։ Պէտք է 
ճշդել սակայն, թէ եւդոկիացի կնոջ մայրական սէրը 
աւելի բնազդի վրայ հիմնուած է քան դատողութեան։ 
Ան այս տեսակ բնազդական կոյր սիրով մը իր 
զաւակներուն փարած՝ զանոնք չափահասութեան 
հասցնելէ վերջն ալ չի կրնար հանդուրժել որ 
անոնցմէ մին իսկ իր քովէն հեռանայ։ Ասոր համար 
է որ իր աղջիկները կը դժուարի օտար քաղաքներ 
հարս տալ, նոյն իսկ մերժելով երբեմն ամուսնութեան 
նախանձելի առաջարկներ, եւ ասով իր աղջկան 
բախտը կապելով։ Միւս կողմէ իր մանչ զաւակներն 
ալ չ՚ուզեր օտար քաղաքներ ղրկել ուսում առնելու 
կամ գործի համար։ Բազմաթիւ մայրեր այսպէսով 
մայրական կոյր սիրոյ զոհ տուած են իրենց 
զաւակներուն յուսալից ապագան։

Եթէ խնդիր ըլլայ քննել թէ եւդոկիացի մօր սէրը 
աղջիկ զաւակներո՞ւ վրայ աւելի կ՚ըլլայ թէ մանչերու, 
թերեւս սա չափը միայն կրնայ հատատուիլ, թէ այդ 
սէրը շատ անգամ աւելի տեւական հանգամանք մը 
ունի աղջիկներու նկատմամբ քան թէ մանչերու, 
քանզի մանչը չափահասութենէն վերջ տնէն դուրս 
գործի կեանքը ընդգրկելով եւ մօրը հանդէպ աւելի 
անկախ դիրք մը բռնելով, երբեմն ալ իր ամուս-
նութեամբը ընտանեկան կարգ մը անհամաձայ-
նութեանց պատճառներ ստեղծելով տան մէջ, 
կարծես թէ հետզհետէ կը կորսնցնէ սրտի մօտիկ 
հանգամանքը իր մօր քով, մինչ աղջկան համար 
այդ պատճառները գոյութիւն չունին եւ հարս ըլլալէ 
վերջ ալ ան կը շարունակէ մնալ իր մօր հլու հպա-
տակ սիրելին։ Ստոյգ է որ ամէն տեղ ալ մայրերը 
իրենց աղջիկներու սրտակից մտերիմներն են 
միանգամայն, մինչդեռ մանչերուն՝ մայրերը միայն։ 
Այս հանգամանքէն օգտուելով է որ բարոյապէս 
ինկած մայրեր շատ անգամ իրենց աղջիկները կը 
քաշեն կը տանին իրենց ետեւէն այն ճախճախուտ-
ներուն մէջ, ուր արդէն իրենք կը գտնուին եւ դժբախ-
տաբար Եւդոկիոյ մէջ ալ կան այդ տիպարներէն 

մայրեր՝ որ իրենց աղջիկները անբարոյականութեան 
առաջնորդած են։

Այս բացառիկ անբարոյական մայրերէ զատ՝ 
կան նաեւ որդիատեաց մայրերու սակաւաթիւ տի-
պարներ ալ։ Պատահած չէ որ մայր մը իր զաւակը 
ատէ անոր տղայութեան ատեն, բայց երբ զաւակը 
չափահաս կ՚ըլլայ, կրնան իրենց մէջ ծագիլ ինչ ինչ 
խնդիրներ, որոնք տեղի տան որդիատեաց հա-
կակրութեան մը, որ կրնայ հետզհետէ ատելութեան 
եւ թշնամութեան փոխուիլ, եթէ մայրը բնական յոռի 
նկարագիր մըն է որ կը կրէ։ Ընդհանրապէս այս 
տեսակ ատելութեանց տեղի տուող պատճառները 
նիւթական խնդիրներ են - զոր օրինակ՝ ժառանգա-
կան վէճ մը - որ հետզհետէ արծարծելով մայր եւ 
որդի իրարու դէմ կը գրգռէ եւ կու գայ ատեն մը, որ 
մօր սրտին մէջէն մայրական գորովի ամէն զգացում 
արմատէն կը քանդուի եւ ա՛լ հոն անօրինակ ու 
կատաղի ատելութիւն մըն է, որ կ՚եռայ ընդդէմ 
զաւկին։ Շատ տարօրինակ է որ ամենէն անարգ ու 
յոռի վարք ու բարքի տէր, նոյն իսկ իրենց մայրերը 
չարաչար ծեծող զաւակներ գտնուած են եւ դադրած 
չեն իրենց մօր գորովը վայելելէ, մինչդեռ շահա-
մոլութեան կիրքը - կ՚երեւի աւելի զօրաւոր քան 
մայրական սիրոյ բնազդը - շատ անգամ կարող 
կ՚ըլլայ սպաննել մայրական սէրը եւ մայրը հանել 
զաւկին դէմ։

Պէտք չէ մոռնալ. յիշել եւդոկիացի խորթ մօր 
տիպարը, որ մասնաւոր ուշագրաւ հանգամանք մը 
չունի եւ կը նմանի ամէն երկիրներու խորթ մօր, որ 
անպատճառ իր հարազատ եւ խորթ զաւակներուն 
մէջ խտիր կը դնէ, որ գէշ աչքով կը նայի խորթերուն 
վրայ ու պէտք եղած խնամքը չի տանիր անոնց, որ 
նոյն իսկ զանոնք կը ծեծէ ալ։ Ասոր հետ մէկտեղ 
տեսնուած են խորթ մօր ազնուագոյն տիպարներ 
ալ։

Եւդոկիացի մայրը նորօրինակ գորովագութ 
հանգամանք մը կը ստանայ երբ թոռներու տէր 
կ՚ըլլայ եւ կը դառնայ մեծ մայր կամ մամ։ Արդէն 
ամենէն ցանկալի փափաք մըն է իրեն համար 
զաւակները ամուսնացնելը. մայր մը որ մանչը 
չկարգած կամ աղջիկը հարս չըրած կը մեռնի՝ 
«աչքը բաց» կ՚երթայ, իրենց բացատրութեամբը։ 
Զանոնք ամուսնացնելէ վերջ ալ թոռներ տեսնելու 
բուռն ցանկութիւնը կ՚ար-թըննայ իր մէջ, եւ երբ այս 
ցանկութիւնն ալ գոհացում կը գտնէ՝ ա՛լ իր 
ուրախութիւնը չափ չունի։ Ան գորովի մարմնացումն 
է իր թոռներուն համար, զորս խանդակաթօրէն կը 
սիրէ եւ կը պաշտպանէ իր թեւերուն տակ մօրը կամ 
հօրը խստութիւններուն դէմ։ Ան մշտարթուն հսկողն 
է՝ իր թոռներուն օրօրոցին եւ անկողնին վերեւ, 
անոնց ցաւին ցաւակիցը եւ հիւանդութիւններուն 
սփոփիչը, զի գիտէ նաեւ ի հարկին ի գործ դնել 
առտնին տարրական բժշկութիւն մը՝ մասնաւոր 
տնական դեղերով կամ այլ դարմանական 
միջոցներով։ Վերջապէս ան իր թոռնիկներուն 
նուէրներ բաշխող, անուշ հէքեաթներ պատմող, 
յաւէտ բարի, յաւէտ ներող մամն է, որուն բերնէն 
երբեք խիստ խօսք մը չ՚ելլեր թոռնիկին դէմ ինչքան 
ալ չարութիւններ գործէ ան։ Կան բազմաթիւ մամեր 
որ իրենց թոռները անձամբ իրենք կը խնամեն 
գրեթէ կատարելով մայրութեան բոլոր պար-
տականութիւնները։ «Թոռը զաւկէն աւելի անուշ 
կըլլայ», կ՚ըսէն մեր մամիկները։ Ստուգիւ շատ 
սքանչելի է մամերու այս անձնուիրութիւնը։

 «ԺԱՄԱՆԱԿ»/Պոլիս

[3] «Եւդոկիոյ հայոց գաւառաբարբառը» անունով հրատարակած ուսումնասիրութեանս բառացուցակի մասին մէջ դրած եմ նաեւ Եւդոկիոյ բարբառին մանկական բառերն ալ։ Ծանօթ 
լեզուաբան Պր. Հրաչեայ Աճառեան «Հայ մանկական բարբառի մասին» առջի տարին հրատարակեց կարի շահեկան ուսումնասիրութիւն մը։



¾ç 07Þ³µ³Ã / 13.7.2019

Շրջանային Èáõñ»ñ

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Պատրիարքարանը Շուտով «Նախաձեռնարկ Մարմին» Պիտի Ընտրէ

Քուէյթի Մէջ Ձերբակալուած Են «Իխուան» Շարժումի Անդամներ

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

13 ÚàôÈÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՇՈՏ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(ԱՇՈՏ ԵԱՆ) 
(8 Յուլիս, 1983, Երեւան)
«Տխուր Ծաղրածուն»

13

1996-2000 թուականներուն յաճախած է Յակոբ Կոջոյեանի 
անուան գեղարուեստի դպրոց, 2000-2006 թուականներուն` 
Երեւանի գեղարուեստի պետական ակադեմիա: 
2008-2011 թուականներուն դասաւանդած է թիւ 2 արուես-
տի դպրոցէն ներս: 
11 գիրքերու նկարազարդումներու հեղինակ է։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Փարիզի, Երե-
ւան եւ թուրքիոյ մէջ
Խմբակային ցուցահանդէսներու մասնակցած է Երեւանի, Մալթայի եւ Թուրքիոյ մէջ։

¾ç 05

Ալաճաքայա գաւառէն 21 քմ հեռաւորութեան 
վրայ գտնուող մօտ 600-ամեայ պատմական բնա-
կավայրը լիովին վերանալու վտանգի տակ է: Այդ 
շրջանին մէջ, ուր ենթադրաբար գտնուած են 2 
հայկական եւ 1 մահմետական թաղամասեր, բացի 
բնակատեղիներէն, կան նաեւ եկեղեցի, ջրաղաց եւ 
գերեզմաններ:

Ժայռոտ եւ ընդարձակ տարածքին վրայ կա-

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Արեւմտեան Հայաստանի Խարբերդի 600-ամեայ Հայկական Պատմական Կառոյցները 
Անհետանալու Վտանգի Տակ են

ռուցուած այդ պատմական բնակավայրին մէջ գտնը-
ւող կառոյցները բաւական ուշագրաւ են եւ կրցած 
են պահպանել իրենց պատմական առանձնա-
յատկութիւնները եւ հասնիլ մեր օրեր:

Թրքական աղբիւրին մէջ նաեւ կը նշուի, թէ մինչ 
օրս որեւէ գիտական ուսումնասիրութիւն չէ կա-
տարուած այդ վայրին մէջ: Դարեր շարունակ 
բազմաթիւ բնական աղէտներու դիմակայած սոյն 
պատմական կառոյցները՝ վերջին շրջանին սկսած 
են աւերուիլ գանձ փնտռողներու կողմէ, որոնք չեն 

բաւարարուիր պատմութիւնը ոչնչացնելով, այլ 
նաեւ 600-ամեայ հայկական գերեզմանները բա-
նալով՝ կը փորձեն գտնել ոսկիի նման արժէքաւոր 
մետաղներ:

Աղբիւրը նաեւ կը յայտնէ, որ բացուած գերեզ-
մանները չեն փակուիր եւ այդպէս ալ բաց կը մնան, 
եւ որ շրջակայ գիւղերու բնակիչները կը խնդրեն 
այդ պատմական շինութիւնները հնարաւորինս արագ 
պահպանման տակ առնել ու զանոնք վերա-
կանգնելով՝ փոխանցել յետագայ սերունդներուն:

17 Յուլիսին ժողով տեղի պիտի ունենայ Պոլսոյ 
հայոց պատրիարքարանին մէջ, Պոլսոյ հայոց 
պատրիարքի ընտրութեան աշխատանքները 
կազմակերպելու նպատակով  նախաձեռնող խումբ 

մը ստեղծելու համար:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Ակօս»–ը, Պոլսոյ հայոց 

պատրիարքարանը նոր պատրիարքի ընտրութիւնը 
կազմակերպելու  նպատակով նախաձեռնող խում-
բի մը ստեղծման համար հրաւիրած է բոլոր շա-
հագրգիռ կողմերը։ Պատրիարքարանի տարածած 
յայտարարութեան մէջ նշուած է, որ 4 յուլիսին, 
Պոլսոյ հայոց պատրիարքական տեղապահ ըն-
տըրւելուն հետ զուգահեռ սկսած է նոր պատրիարքի 
ընտրութեան կազմակերպման գործընթացը, որուն 
համար արդէն 17 յուլիսին ժողով տեղի պիտի 
ունենայ պատրիարքարանէն ներս:

Քուէյթի    պատկան մարմիններ      յաջողած են բա-
ցայայտել    վտանգաւոր իսլամիստներու ցանց մը։

Այս մասին լուրը հաղորդեց «Սքայ նիւզ  արապ-
իա»  կայանը։  Աղբիւրը նաեւ   հաղորդեց, թէ    ձեր-
բակալուածները    կը   պատկանին    «Իխուան»  
շարժումին։

  Կը  հաղորդուի նաեւ, որ  Եգիպտոսի  մէջ որոշ  
շրջան մը գործունէութիւն ծաւալած   իսլամիստները  
կը գտնուին  եգիպտական մարմիններու «սեւ ցու-
ցակ»ին մէջ։

 Ձերբակալուածներուն   թիւին կամ անոնց  ծրա-
գիրներուն մասին տուեալներ չեն  հաղորդուիր։



¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

¾ç 08Þ³µ³Ã / 13.7.2019 ¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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

Միջազգային Èáõñ»ñ

ԱՄՆ-ի Առափնեայ Պահապնութիւնը 7 Թոն 
Կոկային Առգրաւած է Հրաւային Ամերիկայի 
Արեւմտեան Ափին Մօտ

Ուրախութեամբ կը յայտարարենք թէ Հաուըրտ Գարակէօզեան ընկե-
րաբժշկական կեդրոնի Ֆանար, Լէյլաւանի դարմանատունը պիտի վերսկսի 
ընդունիլ սիրելի ժողովուրդին 17 յուլիս 2019-էն սկսեալ շաբաթական մէկ օր 
չորեքշաբթի ժամը 8։30-12։30։

Այն հայորդիները, որոնք կը փափաքին այցելել բժիշկին կը խնդրուի 
ներկայանալ դարմանատուն, իսկ անկարող հիւանդներուն համար կարելի 
պիտի ըլլայ տուներն իսկ այցելել։
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Գարակէօզեան Հաստատութեան 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՄՆ-ի առափնեայ պահպանութիւնը 232 միլիոն տոլար արժողութեամբ 7 
թոն կոկային առգրաւած է Հարաւային Ամերիկայի ափին մօտ: Գործողութեան 
տեսագրութիւնը, որ իրականացուած է Յունիս 18-ին, Յուլիս 11-ին հրպա-
րակուած է այդ ծառայութեան Twitter-եան էջով, կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»:

Առափնեայ պահպանութեան՝ Յուլիս 11-ին տարածուած մամուլի տեղե-
կագրին մէջ նշուած Է, որ միայն 2019 թուականի Մայիսէն մինչեւ Յուլիս 
Խաղաղ ովկիանոսի ջուրերուն մէջ կալանուած եւ առգրաւուած է 569 միլիոն 
տոլար ընդհանուր գումարի 17 թոն կոկային եւ 400 ք կրամէն աւելի 
մարիխուանա, հաղորդած է ԹԱՍՍ-ը: 


