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Վեթերանները Ծրագրած Են Արգելափակել 
Երեսփոխաններու Մուտքը Խորհրդարան
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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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Երբ Վարորդը Տկար Է Իսկ 
Ղեկավարը Անգութ

Երէկ մինչ նստած կը մտածէի ի՞նչ գրեմ 
սիւնակիս համար, միտքս հետեւեալ պատմու-
թիւնը եկաւ սիրելի ընթերցող, որ կ՛ուզեմ այստեղ 
կիսել քեզ հետ.

Երիտասարդ ուսանող մը թաքսի նստած իր 
համալսարանը ուղղուած պահուն, ճամբուն վրայ 
կեցած յաղթանդամ մարդ մը ինքնաշարժը կը 
կանգնեցնէ: Ան վայրագութեամբ դուռը կը բանայ, 
մեր երիտասարդին վիզէն կը փռնէ ու զինք 
ինքնաշարժէն դուրս կը նետէ: Վարորդը ծպտուն 
չի հաներ: Ուսանողին փոխարէն հսկայ մարդը 
ինք կը նստի ու վարորդին կը հրահանգէ արագ 
վարել ինքնաշարժը:

Երիտասարդը շշմած, ճամբան պահ մը կը 
կենայ, ապա այլ թաքսի մը կանգնեցնելով կը 
շարունակէ իր ճամբան:

Բաւական յառաջանալէ ետք կը նշմարեն, որ 
ճամբան մեծ եւ արիւնալի ինքնաշարժի վթար մը 
(accident) պատահած է, որուն զոհը առաջին 
թաքսին է, որ գլխիվար շրջած է (ըստ երեւոյթին 
արագութեան պատճառով): Ինքնաշարժին մէջ 
տեղն ու տեղը մահացած են հսկայ մարդը, վարոր-
դը եւ ետեւը նստած երկու այլ ճամբորդներ, որոնց 
միակ մեղքը եղած է՝ գտնուիլ ինքնաշարժի մը 
մէջ, որուն վարորդը վախկոտ եւ տկարոգի է, իսկ 
անոր ցուցմունք տուող ղեկավար առաջնորդը՝ 
անգութ եւ ամբարտաւան:

Այս պատմուածքը քիչ մը չի՞ նմանիր հայկական 
մեր իրավիճակին, սիրելի’ ընթերցող: Հայ 
ժողովուրդը նստած չէ՞ սուրացող ինքնաշարժի մը 
մէջ , որուն ղեկին գլուխը անցած են կամ զայն 
իրենց հրահանգներով կ՛առաջնորդեն՝ երբեմն 
անկար եւ անպատասխանատու մարդիկ:

Կը մնայ ափսոսանքով ու մտահոգութեամբ 
նշել, որ եթէ մեր ժողովուրդը շարունակէ անզօր 
նստած մնալ նման ինքնաշարժի մը մէջ՝ վստա-
հելով նմանատիպ վարորդներու եւ ղեկավար-
ներու, ապա մեր ճակատագիրը պիտի նմանի 
նշեալ պատմուածքին մէջի խեղճ ուղեւորներուն 
եւ մենք ալ օր մը յանկարծ պիտի յայտնուինք 
անդունդին մէջ եւ մեր մասին պատմող պիտի 
չմնայ...:

Այս պատմուածքով տարուած կը ներես սիրելի 
ընթերցող, որ գրելիքս մոռցայ...: Յաջորդին կը 
գրեմ:

Բարի լոյս քեզ: 
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Ազգային վեթերաններու կազմակերպութեան 
ղեկավար Մարուն Խրէյշ կոչ ըրած է թոշակառու 
զինծառայողներուն Երեքշաբթի արգելափակելու 
խորհրդարանի մուտքը` իբրեւ բողոք 2019-ի 
պետական պիւտճէի նախագիծին դէմ:

Խորհրդարանի ընդհանուր ժողովը Երեքշաբթի 
պիտի հանդիպի առաջին անգամ ըլլալով՝ քննար-
կելու պիւտճէն: Փաստաթուղթը կ՝ընդգրկէ խստաց-
ման քայլեր, ինչպէս՝ վեթերաններու ծառայութեան 
վերջնական շահերու կրճատումը:

Բողոքի ժամանակ վեթերանները նպատակ 
ունին խանգարելու պիւտճէի ընդունումը, որ 
«պիւտճէի պակասուրդը լրացնելու համար ձեռքերը 
կը դնէ աղքատներու գրպաններուն մէջ՝ փոխանակ 
կանգնեցնէ աւելորդ վատնումները եւ պետական 
միջոցներու գողութիւնը»,- ըսաւ Խրէյշ: 

Վեթերանները, ըստ Խրէյշի, որոշած են հաւաք-
ւիլ Երեքշաբթի առաւօտեան ժամը 8:00-ին, Նահա-
տակաց հրապարակին եւ Ռիատ Սոլհի վրայ:

Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի 
Երեքշաբթի օրուան համար հրաւիրած է առաւօտ-
եան եւ երեկոյեան խորհրդարանական նիստեր:

Հըզպալլայի Յայտարարութիւններէն 
Ետք Նաթանիահու Կը Զգուշացնէ 
«Ջախջախիչ» Փոխվրէժէ

Իսրայէլի վարչապետ Բենիամին Նաթանիահու 
Կիրակի օր զգուշացուց Հըզպալլայի ղեկավարը, 
որ որեւէ յարձակման պիտի յաջորդէ «ջախջախիչ» 
փոխվրէժը, երբ անոր առաջնորդը ըսաւ, որ 
խումբին հրթիռները կրնան հասնիլ Թել Աւիւ:

«Շաբաթավերջին լսեցինք Նասրալլայի պար-
ծենկոտ յայտարարութիւնը իր յարձակման ծրագ-

րերուն մասին»,- ըսաւ ան կառավարութեան նիս-
տին սկիզբը:

«Յստակեցնելու համար ըսեմ, որ եթէ Հըզպալ-
լան համարձակի Իսրայէլի վրայ յարձակելու սխալը 
գործել, մենք իրեն եւ Լիբանանին ջախջախիչ 
ռազմական հարուած պիտի տանք»:

Անցնող Ուրբաթ, հարցազրոյցի մը ընթացքին, 
սէյիտ Հասան Նասրալլա զգուշացուց, որ Իսրայէլի 
կողմէն Միջերկրական ծովի ափով՝ ներառեալ Թել 
Աւիւը՝ «մեր հրթիռներու ծիրին մէջ են»:

Հըզպալլայի ղեկավարը նաեւ ըսաւ, որ Իսրայէլի 
հակառակորդը՝ Իրանը, «վայրագութեամբ եւ ուժով 
կրցաւ ռմբակոծել Իսրայէլը», բայց «պատերազմ 
պիտի չսկսի»:

Անցեալ շաբաթ Նաթանիահուն ըսաւ, որ «Իրան 
կը սպառնար ոչնչացնել Իսրայէլը» եւ զգուշացուց, 
որ Իսրայէլի մարտական օդանաւերը «կրնան 
հասնիլ Մերձաւոր Արեւելքի որեւէ վայր, ներառեալ 
Իրան»:
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Լիբանանի Հայաստանի Հանրապետութեան Դեսպանը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Մօտ
Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Լիբանանի 
մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան, Պիքֆայայի Ս. Աստուա-
ծածին Վանքին մէջ:

Վեհափառ Հայրապետին եւ դեսպանին հան-
դիպումը առիթ հանդիսացաւ վերարժեւորումի են-
թարկելու Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ քանի մը 
օրեր առաջ տեղի ունեցած հայ մամուլի համա-
հայկական համագումարը: Անոնք կարեւորութեամբ 
ընդգծեցին յիշեալ համագումարին եզակի կարեւո-
րութիւնը՝ թէ՛ իր ունեցած համահայկական տարո-
ղութեամբ եւ թէ հարցերու անկեղծ եւ իրապաշտ 
քննարկումով:

Հայրապետը յատկապէս շեշտեց մամլոյ ազա-
տութիւնը անեղծ պահելու հրամայականը, ինչպէս 
նաեւ մեր ժողովուրդը յուզող հարցերուն գծով մա-
մուլին քննական, իրապաշտ ու պատշաճ մօտե-
ցումը՝ հեռու մնալով ամէն տեսակ ապատեղե-
կատուական մօտեցումներէ: Ան նաեւ յիշեց, որ 
համագումարով սկսուած գործընթացքը անհրա-
ժեշտ է որ շարունակուի Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 
եռամիութեան մամլոյ պատասխանատուներուն 
ամբողջական ու համապարփակ մասնակցութեամբ:
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Արշակ Չօպանեան

 (15 Յուլիս 1872, Պոլիս - 8 Յունիս 1954, 
Փարիզ), գրող, քննադատ, բանասէր, լրագրող եւ 
հանրային գործիչ։

Ծնած է Պոլիս, Ակնցի ծնողներէ։ Յաճախած է 
Կեդրոնական վարժարանը, ուր ուսուցիչ ունեցած 
է գրագէտներ (ինչպէս՝ Եղիա Տէմիրճիպաշեանը)։

Դեռ պատանի կը մօտենայ «Արեւելք» օրա-
թերթի շրջանակին եւ լոյս կ՛ընծայէ թարգմա-
նութիւններ՝ ֆրանսացի իրապաշտ գրագէտներէ։

Պահ մը ուսուցչութեամբ եւ հրապարակագ-
րութեամբ զբաղելէ ետք, շուտով (1893) կը մեկնի 
Փարիզ, ուր կը ծանօթանայ ֆրանսացի գրական 
դէմքերու։

Պոլիս դարձէն եւ «Ծաղիկ» գրական թերթի 
հիմնումէն հազիւ երկու տարի անց, համիտեան 
սարսափներուն՝ 1896-ին կրկին կը մեկնի Փարիզ, 
այս անգամ վերջնականօրէն, հոն ճգնաւորի 

կենցաղով ամբողջ կեանք մը անցընելու համար։
1898-ին, կը հիմնէ «Անահիտ» գրական 

ամսաթերթը, որուն առաջին շրջանը կը հասնի 
մինչեւ 1911, եւ որ իր շուրջ կը խմբէ արեւմտահայ 
ու արեւելահայ գրագէտ ու արուեստագէտ 
բազմաթիւ կարեւոր դէմքեր։ Չօպանեան կը 
հրատարակէ գրական լուրջ վերլուծումներ հայ 
հին եւ նոր գրական դէմքերու մասին (Գրիգոր 
Նարեկացի, Քուչակ, Խաչատուր Աբովեան, 
Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան, Կոմիտաս...)։

Երկար ընդհատումէ ետք, «Անահիտ» երկրորդ 
շրջան մը կ՚ունենայ 1929-1940-ին եւ վերջին 
շրջան մը՝ 1946-1949-ին։

Չօպանեանի ծաւալուն գրական գործունէու-
թիւնը կը գտնէ լայն ճանաչում։ Կը տօնուին անոր 
յաջորդական յոբելեանները։ Կը ստանայ շքանը-
շան՝ նաեւ «Ֆրանսական Ակադեմիա»յէն, յատ-
կապէս թարգմանական իր գործին համար։

Մահացած է ինքանշարժի արկածի մը հե-
տեւանքով։

Չօպանեան եղած է ՌԱԿի անդամ։ Ստեղծա-
գործած է գրական բոլոր սեռերով։ Անոր բանաս-
տեղծութիւնները ամփոփուած են «Արշալոյսի 
ձայներ» (1891), «Թրթռումներ» (1892), «Քերթը-
ւածներ» (1908) գիրքերուն մէջ։ Լոյս տեսած են 
Չօպանեանի «Թուղթի փառք» (1892) հոգեբա-
նական վիպակը, «Տղու հոգիներ» (1923) պատ-
մըւածքներու եւ պատկերներու ժողովածուն, 
«Մութ խաւեր» (1893), «Հրաշքը» (1923) թատ-
րերգութիւններ եւ այլ երկեր։

Հայ գրականութեան մէջ իւրայատուկ նշա-
նակութիւն ունի Չօպանեանի քննադատական եւ 
գիտական-բանասիրական գործունէութիւնը։ 
Չօպանեան հրատարակած է միջանդարեան եւ 
նոր շրջանի գրական յուշարձաններ՝ Նահապետ 
Քուչակին վերագրուող քառեակներու եւ ընդհան-
րապէս միջանդարեան հայրեններու ժողովածու-
ները («Նահապետ Քուչակի դիւանը», 1902, 
«Հայրեններու բուրաստանը», 1940), «Նաղաշ 
Յովնաթան աշուղը եւ Յովնաթան Յովնաթանեան 
նկարիչը» (1910), «Հայ էջեր» (1912) գիրքերը։ 
Կազմած եւ լոյս ընծայած է Պ. Դուրեանի (1894) եւ 
Մ. Պեշիկթաշլեանի (1907) երկերը, որոնց 
նուիրած է նաեւ ծաւալուն ուսումնասիրութիւններ։

Չօպանեան առաջինն է, որ Գրիգոր Նարե-
կացիի ժառանգութիւնը վերլուծած է իբրեւեւ 
գեղարուեստական ստեղծագործութիւն, Նարե-
կացին դասած է համաշխարհային գրականու-
թեան հսկաներու կողքին։

Չօպանեան-քննադատը յօդուածներ նուիրած 
է Խ. Աբովեանին, Ղ. Ալիշանին, Յ.Պարոնեանին, 
Գ. Սունդուկեանին, Րաֆֆիին, Պ. Պռոշեանին, 
Ա. Շիրվանզադէին, Համաստեղին եւ ուրիշներու 
(զգալի մասը ամփոփուած է «Դէմքեր», հ. 1-2, 
1924-29, ժողովածուներ)։

Չօպանեանի գեղագիտական հայեացքներու 
հիմքը իրապաշտ արուեստի սկզբունքներն են, 
որոնց մէջ ան տեսած է կեանքին արձագանգելու 
եւ ժողովուրդին ծառայելու լաւագոյն ուղին, թէեւ 
բարձր գնահատած է նաեւ վիպապաշտ 
ուղղութեան պատմական նշանակութիւնը։

Չօպանեան յօդուածներ նուիրած է նաեւ 
արեւմտա-եւրոպական (Վ. Հիւկօ, Պալզաք, Է. 
Զոլա, Հ. Իպսէն ) եւ ռուս (Ա. Փուշքին, Ն. Կոկոլ, 
Ի. Տուրկենեւ, Լ. Թոլսթոյ) գրողներուն։ Ռուս 
գրականութեան մէջ բարձր գնահատած է 
«Վեհանձն գթութեան ոգին, մարդկային լայն 
եղբայրութեան մը բուռն ծարաւը, բացարձակ 
արդարութեան բաղձանքը, կեանքի ուղղակի դի-
տողութեան եւ պարզ ու հաւատարիմ արտա-
յայտութեան ձգտումը, արուեստը առանց արուես-
տականութեան...» («Անահիտ», 1909, N 1-2, էջ 47)։

Չօպանեան մեծ աշխատանք կատարած է հայ 
գրականութիւնը Եւրոպայի մէջ ծանօթացնելու եւ 
հայ ժողովուրդին դատը պաշտպանելու ուղղու-
թեամբ։ Անձնական կապեր հաստատած է ժա-
մանակակից եւրոպացի գրողներու եւ հասարա-
կական գործիչներու հետ։ Թարգմանած է եւ 
ֆրանսերէնով հրատարակած է հին ու նոր 
շրջանի հայ բաանստեղծներու բազմաթիւ երկեր։ 
Այդ աշխատանքին պսակը եղած է «Վարդենիք 
Հայաստանի» ֆրանսերէն (հ. 1-3, 1918-1929) 
ժողովածուն։

1933-ին այցելած է հայրենիք։
Չօպանեանի գրական-հասարակական գոր-

ծունէութիւնը բարձր գնահատած են՝ Յ. Թուման-
եան, Ա. Շիրվանզադէ, Ա. Իսահակեան, Ա. Ֆրանս, 
է. Վերհառն, Ռ. Ռոլան, Վ. Պրիւսով եւ ուրիշներ։
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Լեզուագիտական
Շուշտակ

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

1-  Այս կաթողիկոսը բրածեծ սպաննուեցաւ հայոց Տիրան թագաւորին  թելադրանքով:

Սկսելու համար ըսեմ, որ մտքէս չէի կրնար 
անցընել, թէ օր մը կրնամ գրել...շուշտակի մասին: 
Բայց ահա ա՛յդ է որ կը պատահի: Ուրեմն  ամէն 
բան հաւանական է այս լուսնի տակ:

Եւ այսպէս՝  հարցասէր բարեկամ մը կ’ուզէ 
գիտնալ, թէ ի՞նչ կը նշանակէ շուշտակ:

Կը պատրաստուէի պատասխանելու, թէ կրնայ 
բառարան մը բանալ եւ իմանալ, սակայն   ուզեցի 
նախ հաստատել, թէ իրապէս բառարանին մէջ 
պիտի գտնուի՞ բառս: Եւ առ այս բացի ձեռքիս տակ 
գտնուող առաջին բառարանը՝ հայր Կռանեանի 
բացատրականը, ուր կը կարդամ. «Շուշտակ – կնոջ 
մահէն ետք կուսակրօն ձեռնադրուած  հոգեւորա-
կան»: Բառարան մը ասկէ աւելին չէր կրնար տալ 
հարկաւ, սակայն իմ տպաւորութիւնս այն է, որ իմ 
բարեկամներս պէտք է քիչ մը  աւելին գիտնային. 
ահա այդ աւելին պիտի փորձեմ տալ՝ առանց 
մանրամասնութեանց մէջ մտնելու:

Եթէ Կռանեանի փոխարէն  բանայինք Աճառ-
եանի արմատականը, ապա պիտի կարդայինք՝ 
«Շուշտակ – թաշկինակ»: Ոչ աւելի, ո՛չ պակաս, 
միայն մէկ բառ՝ թաշկինակ: 

Կարծեմ հարցը բարդանալ սկսաւ, չէ՞.  մէկը ըսած 
է  կուսակրօն հոգեւորական,  միւսը՝ ոչ աւելի, ոչ 
պակաս՝ թաշկինակ: Պիտի գտնէք, սակայն,  աւելի 
գայթակղեցուցիչը  եւս, եթէ դիմէք Ստ. Մալխաս-
եանին, ուր կը կարդանք. «Լուսնի մահիկի նման 
կանացի գլխարկ»:

Է՜հ, եկու՛ր այս երեք պատուական բառարա-
նագիրները հաշտեցո՛ւր, որպէսզի ինքդ  կարենաս 
բան մը հասկնալ: Ահա այդ է որ պիտի ընենք հիմա:

*   *   *
Շուշտակ-ը պարսկերէնէ փոխառութիւն մըն է, 

որ պէտք է հայերէնին անցած ըլլայ  գոնէ  2.000 
տարի առաջ, երբ տակաւին ո՛չ եկեղեցի ունէինք, ո՛չ 
հոգեւորական:  Ան ներկայացուցած է սովորական 
լաթ մը կամ դաստառակ մը, որ նամանապէս 
պարսկերէն է,  յունարէն՝ մանդիլ, այսինքն՝ առձեռն 
թաշկինակ մը, որով  մասնաւորաբար կիներ կա-
պած են իրենց գլուխը: Հետզհետէ  աւելի զար-
գացնելով զայն՝ անոր տրուած է մահիկի ձեւ մը, որ  
կը ծածկէր  ճակատին  մինչեւ կէսը:    

Դարեր անց եւ քրիստոնէութեան մուտքով ի 
Հայաստան,  շուշտակով իրենց գլուխը ծածկած են  
այն կուսակրօնները,– ինչպէս ըսած է հայր 
Կռանեան,– որոնք ամուսնական անցեալ ունեցած 

են, սակայն ո՛չ անպայման կնոջ մահէն ետք, ինչպէս 
պիտի տեսնենք քիչ անդին: Կուսակրօնը շուշտակը, 
իբրեւ տեսանելի եւ տարբերակիչ առանձնանշան, 
կը կրէր վեղարին կամ թասակին տակէն ալ, ինչպէս 
ըսինք մինչեւ ճակատին կէսը:

Հետաքրքրական է, որ  շուշտակ կրող հոգեւորա-
կանը ի՛նք եւս «շուշտակ» կոչուած է. լեզուի խաղերն 
են ասոնք, որոնց վրայ շատ պէտք չէ զարմանալ ու  
ծանրանալ

*   *   *
Ուրեմն շուշտակութիւնը, որքան ալ ոչ-խրա-

խուսելի, ի հնուց գոյութիւն ունեցած է մեր եկե-
ղեցական բարքերուն մէջ:

Սկսելու համար՝ շուշտակ էր Գրիգոր Լուսաւորիչը:
Ան, Կեսարիա տարուելէն ետք,  այնտեղ ալ ապ-

րեցաւ կեանքին առաջին տասնամեակները, ամուս-
նացաւ Մարիամ անունով  օրիորդի մը հետ, որմէ 
ունեցաւ երկու մանչ՝   Վրթանէսը եւ Արիստակէսը:   
Օր մըն ալ այր ու կին հոգեւոր կոչում ունեցան եւ 
համաձայնաբար խզեցին իրենց ամուսնական 
կապը. Մարիամ Արիտակէսին հետ, որ անչափա-
հաս էր, փակուեցաւ կուսանոցի մը մէջ,  մինչ  
Վրթանէս,  արդէն չափահաս պատանի, զինուո-
րագրուած էր տեղւոյն բանակի շարքերուն: Այս 
պայմաններուն մէջ Գրիգոր ինքզինք  անկախ 
զգալով շրջուն քարոզիչ դարձաւ:     

Ահա այս էր անոր կարգավիճակը, երբ օր մըն 
ալ Կեսարիայէն կ’անցնէր Հայոց Տրդատ թագա-
ւորը, որ իր երեք հազարանոց պահակագունդով 
կը վերադառնար Հռոմէն:  Գրիգոր խառնուեցաւ 
այս հեթանոս բանակին, որ քարոզութեան անսպառ 
ասպարէզ կը բանար իր առջեւ ու անոր հետ ալ 
հասաւ Հայաստան: Պատմութեան մնացեալ մասին 
ծանօթ էք. այնտեղ, մերժելով մասնակցիլ հեթանո-
սական տօնահանդէսներուն, տասներեք տարի բան-
տարկուեցաւ  Խոր վիրապի մէջ, ապա ազատեցաւ, 
դարձաւ Հայոց առաջին կաթողիկոսը, երբ տա-
կաւին ողջ էին կինն ու երկու զաւակները:  Հետա-
գային  քովը բերաւ զաւակները, եւ երկուքն ալ 
իրենց օրին կաթողիկոսացան. նախ՝ Արիստակէսը, 
ապա, անոր նահատակութենէն ետք,  Վրթանէսը, 
որ արդէն ամուսնացած էր մինչ այդ եւ ունէր կին ու 
երկու զաւակ: 

Գրիգորի կնոջ մասին այնուհետեւ ոչ մէկ 
յիշատակութիւն կը գտնենք:

Շուշտակ էր Սահակ Պարթեւ կաթողիկոսը եւս:
Ան ամուսնացած էր եւ ունէր աղջիկ մըն ալ՝ 

Սահականուշը: Կնոջ մահէն ետք,– ստոյգ չէ, թէ ան 

մեռած էր,–  կուսակրօն դարձաւ:  Աւելի ուշ  մեծհայր 
էր, երբ  կաթողիկոսացաւ: Որովհետեւ  Սահականուշ 
ամուսնացաւ եւ ունեցաւ երեք մանչ, որոնց 
անդրանիկն էր Վարդան Մամիկոնեանը: Ուրեմն 
եղան տարիներ, ուր Սահակ Պարթեւ Հայ եկեղեցւոյ 
գլուխն էր, իսկ թոռը՝ Հայոց բանակին  գլուխը: 

Շուշտակ էր Խոսրով  Անձեւացի եպիսկոպոսը՝ 
Գրիգոր Նարեկացիի հայրը, որ կնոջ մահէն ետք 
կուսակրօն դարձաւ երեք  զաւակով՝ Գրիգորը եւ 
Յովհաննէսը, որոնք իրենց կարգին կուսակրօն 
դարձան, եւ Սահակը, որ աշխարհական մնաց:

Շուշտակ էր Խրիմեան հայրիկն ալ:
Ան ամուսնացած էր եւ ունէր զաւակ մը: Բայց 

ահա բախտը այնպէս բերաւ, որ մեռնին թէ՛ կինը,  
թէ՛ զաւակը:  Դառնացած անոնց մահէն,– որուն մէջ 
որոշ չափով դեր ունեցած էին   Խրիմեանի երկա-
րատեւ բացակայութիւնները տունէն,–  ան հրաժեշտ 
տուաւ աշխարհիկ կեանքին  ու դարձաւ կուսակրօն՝ 
հասնելով   ամենայն հայոց կաղողիկոսութեան:

*   *   *
Եթէ պահ մը նկատի առնենք, որ Սահակ  կա-

թողիկոսը իր կարգին զաւակն էր Ներսէս Մեծին,–  
որ նմանապէս կաթողիկոս էր եւ թոռը՝ Յուսիկ(1)  

կաթողիկոսին, որ իր կարգին զաւակն էր  Վրթանէս 
կաթողիկոսին, ուրեմն՝ Գրիգոր  Լուսաւորիչի 
թոռը,– ապա պիտի անդրադառնանք, որ  բաւական 
իւրայատուկ կացութիւն մը կը պարզէին մեր 
աշխարհիկ ու հոգեւոր զոյգ իշխանութիւնները այդ 
դարերուն:

Ուրեմն, Հայաստանի թագաւորական գահը, սկը-
սած 62 թուականէն, անցած էր Արշակունի պար-
թեւներուն, որոնք ժառանգաբար անընդմէջ իշխե-
ցին մինչեւ 438 թուականը:

Իսկ հոգեւոր իշխանութիւնը, որ կը սկսէր Գրի-
գոր  պարթեւով, իր կարգին 300 թուականէն սկսեալ 
ու մինչեւ 439, այսինքն՝ Սահակի մահը,  անընդմէջ 
ու ժառանգաբար մնաց արշակունիներուն: Այս 
թուականին ալ վերջ գտաւ այդ իշխանութիւնը, 
քանի որ Սահակ արու զաւակ չունէր:

Այս վերջինը՝ հոգեւոր իշխանութիւնը,  կարելի՞ է 
բացատրել միայն  շուշտակ կաթողիկոսներու պա-
տահական յաջորդականութեամբ: Ոմանք այդպէս 
ալ կը մտածեն:  Սակայն աւելի տրամաբանական է 
մտածել  այդ դարերուն՝ հոգեւորականներուն  ունե-
ցած ամուսնական իրաւունքով, երբ Քրիստոսի 
եկեղեցին  տակաւին չէր հաստատած հետեւողական 
կուսակրօնութիւն մը:

Այս  մասին կը խօսիմ  հետագայ յօդուածով մը:
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ՀՀ-ի ու Ֆրանսայի Յարաբերութիւնները Արտօնեալ են. Նախագահ Սարգսեան Շնոհաւորած է Էմանուէլ Մաքրոնը
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան շնորհաւորա-

կան ուղերձ Յղած է Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնին՝ Ֆրանսայի 
Հանրապետութեան Ազգային տօնին առիթով:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով Հայաստանի Հանրապետութեան նախա-
գահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութիւնը, ուղերձի մէջ, մասնաւո-
րապէս, նշուած է. «Ուրախութեամբ կը փաստեմ, 
որ Հայաստանի ու Ֆրանսայի միջեւ դարաւոր բա-
րեկամական կապերը մեզի այսօր հնարաւորութիւն 
կ’ընձեռեն մեր երկիրներու միջեւ ամրապնդել 

սերտ եւ իրաւամբ արտօնեալ փոխյարաբերու-
թիւններ, երկկողմ եւ բազմակողմ համագործակ-
ցութիւն՝ քաղաքական,տնտեսական, գիտական, 
մշակութային եւ փոխադարձ հետաքրքրութիւն 
ներկայացնող այլ բնագաւառներէն ներս:

Ֆրանսայի եւ Հայաստանի միջեւ աշխոյժ են 
կապերը բոլոր մակարդակներու վրայ՝ կառավա-
րութիւններու, խորհրդարաններու, տեղական ինք-
նակառավարման մարմիններու եւ, բնականաբար, 
քաղաքացիներու միջեւ: Այդ կապերը ամուր 
խարսխուած են փոխըմբռնման, ֆրանքոֆոնիայի 

ընտանիքի մէջ իր հաստատուն տեղը զբաղեցնելուն 
ուղղուած Հայաստանի վճռականութեան, ինչպէս 
նաեւ հայկական համայնքի, Ֆրանսայի՝ Հայաստա-
նի հանդէպ ունեցած անկեղծ նուիրումի վրայ:

Կը ցանկամ կրկին յայտնել մեր երախտա-
գիտութիւնը մարդկութեան դէմ յանցագործութիւն-
ներու եւ մասնաւորապէս Հայոց ցեղասպանութեան 
դէմ պայքարի հարցով համամարդկային արժէք-
ներուն հաւատարիմ մնալու Ֆրանսայի պետութեան 
եւ անձամբ Ձեր յանձնառութեան համար»:
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Յուլիս 4-6-ը Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ «Հա-
յաստան-Սփիւռք-Արցախ. միաձուլում ի փառս առող-
ջութեան» կարգախօսով 5-րդ միջազգային բժշկական 
համագումարը, որուն նպատակն է Հայաստան-
Սփիւռք-Արցախ կապերուն ամրապնդումը առող-
ջապահութեան ոլորտէն ներս։ Համագումարի պաշ-
տօնական բացումը տեղի ունեցաւ Ալ. Սպենդարեանի 
անուան Օփերայի եւ պալէի թատրոնէն ներս։ Այս 
տարի առաջին անգամ ըլլալով համագումարի 
մեկնարկը տրուեցաւ ՀՀ երկրորդ մեծ քաղաք 
Գիւմրիէն, այնուհետեւ տեղափոխուեցաւ Արցախ, 
ապա Երեւան։ 

Բացման հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ 
էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, «Իզմիրլեան» 
բժշկական կեդրոնի գործադիր տնօրէն  Արմէն 
Չարչեանը, Առողջապահութեան նախարար Արսէն 
Թորոսեան, գիտականներ, միջազգային անուանի 
բժիշկներ, Հայաստանի առաջնակարգ բժշկական 
կեդրոններու, հասարակական կազմակերպութիւն-
ներու ներկայացուցիչներ եւ այլք։ 

Ի դէպ՝ Հայաստանի մէջ առաջին միջազգային 
բժշկական համագումարը տեղի ունեցած է 2003 
թուականին, ապա 4 տարին մէկ բժշկական հան-
րութիւնը հաւաքուած է մէկ յարկի տակ, համա-
գումարի բացման արարողութեան ժամանակ 

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 35 -
Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունեցաւ 5-րդ Միջազգային Բժշկական Համագումարը

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

յայտարարեց ՀՀ առողջապահութեան նախարար 
Արսէն Թորոսեան։ Անոր խօսքով՝ բաւական 
կարեւոր է Հայաստան-Սփիւռք-Արցախ կապերուն 
ամրապնդումը այս ոլորտէն ներս, քանի որ վերջին 
նորարարութիւններու եւ գիտարուեստներու փոխա-
նակումը հնարաւոր կը դառնայ նման միջոցա-
ռումներու շնորհիւ ու ժամանակ։ 

Արսէն Թորոսեան վստահութիւն յայտնեց, որ 
պիտի յաջողին այսքան մեծ ներուժը նպատակաուղ-
ղել Հայաստանի ու Արցախի առողջապահութեան 
համակարգի ներդաշնակ ու բազմակողմանի զար-
գացման ուղղուած յստակ ծրագիրներու իրակա-
նացման։ 

«Իզմիրլեան» բժշկական կեդրոնի գործադիր 
տնօրէն Արմէն Չարչեանի խօսքով՝ բոլորս պէտք է 
համախմբուած ըլլանք ու աշխատինք՝ ի փառս 
Հայաստանի առողջապահութեան, պէտք է 
ձեւաւորել առաջարկներու փաթեթներ ու զայն ներ-
կայացնել առողջապահութեան նախարարութեան՝ 
յետագային կիրառելու յոյսով։ Համագումարի 
նպատակն է առողջապահութեան ոլորտէն ներս 
Հայաստանի ու դուրսի փորձի փոխանակման շնոր-
հիւ կատարել բարեփոխումներ, առաւել տարած-
ւած հիւանդութիւնները հասցնել նուազագոյն մա-
կարդակի։ Համագումարին ներկայ բժիշկներու 
գնահատականով՝ Հայաստանի մէջ բժշկական 
ոլորտը բաւական զարգացած է։ 

Նման լայնածաւալ համագումարը հնարաւորու-

թիւն կու տայ աշխարհի հայ բժիշկներուն հա-
մախմբուիլ եւ իրենց փորձն ու գիտելիքները ծառա-
յեցնել ի նպաստ Հայաստանի, կիսուիլ Հայաստանի 
իրենց գործընկերներուն հետ, կազմելծրագիրներ, 
լայնցնել համագործակցութիւնը Հայաստանի մար-

զերու բժիշկներու, Արցախի ու Սփիւռքի բժշկութեան 
ոլորտի ներկայացուցիչներուն հետ։ 

Համագումարի հիմնադիր նախագահ Արա 
Բաբլոյեանի խօսքով՝ նման համագումարներէն 
ետք կը ստեղծուին շարք մը ծրագիրներ, որոնք կու 
գան ապացուցելու, թէ ինչքան արդիւնաւէտ են 
այսպիսի համագումարներու կազմակերպումը։ Աշ-
խարհի մէջ բժշկութիւնը կը զրագանայ շատ արագ, 
Հայաստանը պէտք չէ դուրս մնայ այդ արագութենէն, 
հարկաւոր է կառուցել համագործակցութիւն եւ 
զարգացնել ոլորտը։ 

Համագումարին մասնակից՝ հայրենադարձ 
բժիշկ Ճորճ Բարսեղեան «Զարթօնք»ին յայտնեց, 
որ 5-րդ միջազգային բժշկական Հայկական համա-
գումարը, գիտական եւ գործնական բարձր արժե-
ւորում դրսեւորեց՝ քննարկուած նիւթերու արդիական 
կարեւորութեան իմաստով, որտեղ համաշխար-
հային տարբեր բժշկական դպրոցներու փորձը 
իրար հանդիպելով, նոր ձեւաչափերով բիւրեղա-
ցան: Ելոյթներ ունեցանմիջազգային ճանաչուած 
հայ եւ օտարազգի փրոֆեսօրներ, գիտնականներ 
եւ բժիշկներ: Տոքթ. Բարսեղեանի կարծիքով. 
«(Համագումարը) Հիանալի կազմակերպուած էր 
ամէն ինչ, գլխաւորութեամբ անոր համաղեկավար-
ներուն»: 

¾ç 05
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Ով` Ինչի Կը Պատրաստուի Արցախեան Ճակատի Վրայ

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան 
կարգաւորման գործընթացի շուրջ վերջին մէկ շաբ-
թըւան ընթացքին բաւական գործուն զարգացումներ 
արձանագրուեցան, բաւական հետաքրքրական, 
յաճախ ալ՝ իրարամերժ յայտարարութիւններ հնչե-
ցին: Իսկ առաջնագիծին իրավիճակը կը մնայ 
անփոփոխ՝ ամէն պահ պատրաստ կտրուկ փոփո-
խութիւններու: Անոր օգտին կը վկայէ նաեւ փաստը, 
որ հերթական անգամ ատրպէյճանական կողմը 
դիտարկում իրականացնող ԵԱՀԿ առաքելութիւնը 
դուրս չէ հանած իր առաջապահ դիրքերը: Այս 
անցուդարձի առանձին դրուագներ մեկնաբանած է 
Դաւիթ Բաբայեանը:

Եւրոպական խորհուրդի նախագահ Տոնալտ 
Թուսք, ըստ էութեան հրաժեշտի այցով կը գտնուէր 
Հարաւային Կովկաս: Սակայն անոր յայտարարու-
թիւնները միայն հաճելի յիշողութիւններ չձգեցին: 
Դաւիթ Բաբայեանի գնահատմամբ՝ ատրպէյճանա-
ղարաբաղեան հակամարտութեան հարցով Պաք-
ւի մէջ կատարած անոր յայտարարութիւնները 
յստակ ատրպէյճանամետ էին եւ Երեւանի մէջ ալ 
Թուսք խօսեցաւ ընդհանուր գիծերով՝ չփորձելով 
նոր յայտարարութեամբ վերականգնել իր իսկ 
խախտած հաւասարակշռութիւնը: «Պարոն Թուսքը 
չխօսեցաւ ազգերու ինքնորոշման մասին, չխօսեցաւ 
մարդու իրաւունքներու մասին: Ատրպէյճանի մէջ 
խօսեցաւ տարածքային ամբողջականութեան մա-
սին: Ասոնք այնպիսի մօտեցումներ եւ գաղափարներ 
են, որոնց մենք պէտք է արձագանգենք կոշտ: 
Ինչո՞ւ: Որովհետեւ Արցախը այդ իրաւունքը վաստա-
կած է իր պատմութեամբ»,- կ’ընդգծէ Արցախի 
նախագահի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Բաբայեանը: 
Փոխարէնը, Ուաշինկթոնէն ոչ այնքան հաճելի 
հաղորդագրութիւններ ստացաւ Պաքուն: ԱՄՆ Ներ-
կայացուցիչներու պալատը հաւանութեան արժա-
նացուցած է քոնկրեսական Պրետ Շերմանի 
ներկայացուցած առաջարկը, որ կ’արգիլէ Պաքուին 
փոխանցել ամերիկեան պաշտպանական որոշակի 
թեքնիքական միջոցներ, որ կրնայ օգտագործուիլ 
Ստեփանակերտի օդակայանին մէջ գործող քա-
ղաքացիական օդանաւերը խոցելու համար: Իսկ 
աւելի վաղ Ներկայացուցիչներու պալատը ընդու-
նած է քոնկրեսական Ճուտի Չուի լրացումը ի 
պաշտպանութիւն Արցախի վերաբերեալ «Ռոյս-Էն-
կելի» առաջարկին։ Խօսքը կը վերաբերի զօրքերու 
շփման գիծէն դիպուկահարները հեռացնելուն, 
ԵԱՀԿ դիտորդներու թիւը աւելցնելու, հրադադարի 
խախտումներու հետաքննութեան մեքենականու-
թիւններու ներդրման ու գործարկման: «Առաջնա-
հերթութեան տեսանկիւնէն ասիկա առաջնային 
օղակն է: Այսինքն այնպէս ընել, որ տեղւոյն վրայ 
զինադադարի ռեժիմը պահպանուի, վերահսկուի, 
խախտումները մատնանշուին եւ ասիկա անշուշտ 

ճիշտ մօտեցում է»,- կը կարեւորէ Դաւիթ Բաբայեան: 
Հայկական կողմերը նման գործելաձեւերու անհրա-
ժեշտութեան մասին շատոնց կը խօսին: Ատրպէյ-
ճանը ամէն ձեւով կը փորձէ հարցը շրջանցել՝ 
խուսափելով յատկապէս առաջնագիծին վերա-
հսկըողութեան որեւէ տարբերակէ: 

Յուլիս 11-ին ալ ատրպէյճանական կողմը դի-
տարկում իրականացնող ԵԱՀԿ առաքելութիւնը 
դուրս չէ հանած իր առաջապահ դիրքերը: Արդէն 
հերթական անգամ: «Այս մօտեցումը ինքնին եւս 
մէկ անգամ ցոյց կու տայ, որ Ատրպէյճանական 
կողմը այդ մշտադիտարկման վայրին մէջ կը կա-
տարէ քայլեր, որոնք կը խախտեն զինադադարի 
պահպանման ռեժիմի եւ պայմանագրերը, եւ 
փիլիսոփայութիւնը»,- միջնորդներու ուշադրութեան 
կը հրաւիրէ Արցախի նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան պետը: 
Այս բոլորը նկատի առնելով ալ՝ Ստեփանակերտի 
մէջ թերացումներու համար Պաքուին հակազդելու 
միջնորդներու գործիքակազմը անբաւարար կը 
համարեն, առաջնագիծին հետաքննութեան մեքե-
նականութիւններու տեղադրման հարցը՝ անհե-
տաձգելի:

Ստեփանակերտ

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 35 -
Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունեցաւ 5-րդ Միջազգային 
Բժշկական Համագումարը
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«Բժշկական կարեւորութիւնէն անդին, այս հա-
մագումարը ունի ազգային մեծ նշանակութիւն:  
Շատ կը քննարկուի Հայրենիքի զարգացման ու 
առաջընթացի համար կենսական ու անհրաժեշտ 
սփիւռքի մասնակցութիւնը: Իսկ սփիւռքը առաւել 
գործնական կերպոով կրնայ օգտակար ըլլալ հայ-
րենիքին՝ մասնագիտական համախմբումներու եւ 
միաւորումներու միջոցներով, որտեղ բժիշկը, 
վաճառականը, հողագործը, արհեստաւորը եւ այլն, 
ամէն ոք իր մասնագիտական փորձը բերելով 
հայրենիք, առաւել գործնականօրէն մասնակցած 
պիտի ըլլայ ազգային զարգացման գործընթացին, 
սա դեռ չի հաշուած համաշխարհային հայկական 
քարոզարշաւի դրական արձագանգն ու զբօսա-
շըրջական շարժի օգուտները» . եզրափակեց Հայ-
րենադարձ բժիշկը:

Համագումարի տարբեր բաժիններուն մէջ այդ 
երեք օրերուն տեղի ունեցան բազմաթիւ քննարկում-
ներ, ներկայացուեցան առաջարկներ։ Ընդհանուր 

առմամբ՝ 5-րդ բժշկական համագումարը, մասնա-
կիցներու խօսքով, կարելի է համարել 
յաջողած։ 

Յաջորդ միջազգային բժշկական 
համագումարը տեղի պիտի ունենայ 
Ռուսիոյ մէջ։ 
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ

ԿԱՐԻՆԷ ԱՒԱԳԵԱՆ

Ո՞ւր է Կեմերեկը

Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով
Շատ Մեծ է Մամուլի Դերը

Անոյշ Նագգաշեանի «Այդ սերմը ես էի» (2016) 
վէպը աշխարհի ամենատխուր, բայց եւ ամենա-
լուսաւոր գիրքն է՝ հայերուս գլխով անցած 1915 
թուականի խտացուած պատմութիւնը: Չեմ գիտեր 
ինչու, ինծի կը թուէր՝ Մեծ եղեռնի մասին գեղար-
ւեստական նոր եւ հզօր պատում /ականատեսի 
վկայութեամբ/ այլեւս պիտի չստեղծուի: Կը թուէր՝ 
հայերս ունակ չենք մեր վշտի մասին բաց եւ ճիշտ 
ձեւով խօսելու, աշխարհի առջեւ բանալու սար-
սափելիի սոսկալի սահմանները, բայց Անոյշ 
Նագգաշեան այս գիրքով ջնջեց ճիշտի ու սխալի 
սահմանները եւ գեղարուեստական այնպիսի ձեւ 
գտաւ, որով կրնայ ներկայացնել իրականութիւնը՝ 
առանց մազաչափ խաթարելու եղելութիւնները: 

Ասիկա, յիրաւի, հերոսական աշխատանք է, քա-
նի որ նման գիրքեր կը ստեղծուին ծանր ապրում-
ներու, միջավայրէն կտրուելու, մարդոցմէ խռովելու 
եւ առողջութիւն կորսնցնելու հաշւոյն: Անոյշ Նագ-
գաշեանը, սակայն, չէր կրնար չերթալ այս զոհո-
ղութիւններուն, քանի որ մեծ մօր՝ Աննա Նագգաշ-
եանի ապրած կեանքը եւ իրեն ՎՍՏԱՀՈՒԱԾ 
պատմութիւնը պէտք է ի պահ տար ամբողջ ազգին: 

Հակառակ շնչահատ տխրութեան, գիրքը կը 
կարդացուի անյագ հետաքրքրութեամբ: Բանալու 
պահէն չես կարենար բաժնուիլ անկէ, քանի որ 
հեղինակը ոչ միայն գեղեցիկ պատմելու բնատուր 
շնորհ ունի, այլեւ ողբերգութեան թեման ճիշտ 
ժամանակին «կոտրելու», արդի կեանք թափան-
ցելու հայեացք եւ նոյնիսկ՝ սեփական կերպարով 
նիւթին երգիծանք խառնելու քաջութիւն: 

Ի դէպ, առաջին հարցը, որ առաջին էջէն կը 

Անշուշտ, շատ մեծ է մամուլին դերը հայ ինք-
նութեան, մշակոյթի, լեզուի պահպանման գործին 
մէջ։ Մամուլը հզօրագոյն զէնք է, որուն ճիշտ, 
խելացի, տեղին աշխատանքը կրնայ հսկայական 
դեր խաղալ։

Դիտարկումս այս առումով տխուր է, քանզի թէ՛ 
հայաստանեան, թէ՛ սփիւռքեան մամուլը այս հար-
ցով ներկայիս նահանջ կ’ապրի. չկայ անհրաժեշտ 
զգօնութիւն, նօսրացած են պայքարողներուն 
շարքերը: Բնականաբար՝ անհրաժեշտաբար, մա-
մուլը աւելի մեծ տեղ կու տայ քաղաքական հար-
ցերուն, ցնցող նիւթերուն եւ, ցաւօք, յաճախ անիկա 
կը նմանի հետաքրքրասէր, բամբասող կնոջ…
Մինչդեռ այս դաշտը, այս մեծ ուժը, այս զէնքը 
պէտք է լաւագոյնս օգտագործել հայ ինքնութեան, 
մշակոյթի, լեզուի պահպանմանն ուղղուած նիւթե-
րու հրապարակման համար: Այն, ինչ չեն կրնար 
ընել տասնեակ համալսարաններ, համաժողովներ, 
քննարկումներ, գիրքեր, անիկա կրնայ ընել Մա-
մուլը, մամուլի ճիշտ օգտագործումը:

Առաջարկս այն է, որ մեր տպագիր մամուլը՝ 
թերթերը, հանդէսները, գիրքերը աւելի շատ 
ներառեն ազգային ոգին. անիկա մեզ համար պահ-
պանման ու պաշտպանութեան հզօր վահան է, 
ինչու չէ՝ նաեւ յառաջընթաց… չմոռնանք, թէ ինչերու 
մէջէն անցաւ հայ ժողովուրդը եւ այսօր ինչ 
մարտահրաւէրներու առջեւ կանգնած է:

Ես կը կարծեմ, որ նահանջ կ’ապրին մշակոյթը, 

փորձէ պարզել ընթերցողը, այն է, թէ ո’ւր է դրախտի 
խնձորի երկիր, Անոյշի պապերու էրգիր Կեմերեկը:

Կը պարզուի՝ պատմական Գամիրքի մէջ է (էր)՝ 
յայտնի Կապադովկիոյ մէջ: Անիկա Սեբաստիայէն 
ոչ հեռու գտնուող գորգի քաղաք Կամարակն էր, 
ուր Անոյշի հարազատ պապը գորգի գործարանի 
տէրն էր՝ գորգ գծագրող, գորգի նախշեր ստեղծող 
Նախըշենց Ջիւանը: 

Ահաւասիկ հրաշապատում հեքիաթի նման 
գեղեցիկ սկիզբի հատուածը.

* * *
....Աննան ամերիկեան քոլէճ կ'երթար, անգլերէն 

կը սորվէր:
-Իմ տարեկիցներս արդէն 1-2 տարեկան զաւակ-

ներ ունէին, բայց հայրս ինծի ձգած էր ընտրութիւնս: 
Օր մը նշմարեցի, որ քոլէճէն վերադարձի ճամբուս 
վրայ երիտասարդ մը արդէն քանիերորդ անգամ 
ձիու վրայ կը հետեւի ինծի: Զգացի, որ ես ալ 
անտարբեր չեմ, պատուիրեցի զիս քոլէճ տանող-
բերող գործաւորին, որ հետաքրքրուի, թէ ով է այդ 
բարձրահասակ գեղադէմ երիտասարդը:

Օր մըն ալ գործաւորէն առաջ անցնելով՝ կտրեցի 
Նախըշենց մէկ հատիկ տղուն՝ Ջիւանին ճամբան եւ 
ըսի.

-Արդէն շատ եղաւ, եթէ լուրջ է մտադրութիւնդ, 
ինչո՞ւ չես գար ձեռքս խնդրելու...

Նոյն երեկոյեան Ջիւանը մեր տուն եկաւ: Հայրս, 
որ բողոքական պատուելի էր, ինչպէ՞ս աղջիկ պիտի 
տար լուսաւորչականին... Ես մեր տան 2-րդ յարկէն 
մտիկ կ'ընէի իրենց խօսակցութեան, վայրկեանը 
ճակատագրական էր... Յայտնուեցայ աստիճան-
ներուն վրայ եւ ըսի.

-Հայրի՛կ, Ջիւանը ինծի կ'ուզէ եւ ոչ թէ քեզի, ես 
եմ, որ համաձայնութիւնս պիտի տամ եւ ես 
համաձայն եմ... Իսկ եթէ որեւէ ձեւով արգելք պիտի 
հանդիսանաս, այստեղէն վար կը նետուիմ:

-Ապրի՛ս, Մամիկ, շա՛տ ապրիս,- ըսի,- շատ 
կ'ուզէի մեր տունը երկու յարկանի ըլլար...

-Դուն ինծի նման համարձակ՝ իմ «խալիս-
խուլիս» թոռնուհիս ես...

լեզուն, առաւել եւս՝ Սփիւռքի շարք մը հատուած-
ներուն մէջ, ինչպէս օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնու-
թեան, Միացեալ Նահանգներու, Եւրոպայի մէջ, եւ 
անոր պատճառներէն մէկը մամուլի դաշտի թուլա-
ցումն է:

Հարկաւոր է մամուլը առաւել նպատակաուղղուած 
դարձնել, իսկ մեր՝ հայութեան, գերագոյն նպա-
տակը պէտք է ըլլայ մեր ինքնութեան պահպանումը 
օտար ափերուն մէջ, լեզուի եւ մշակոյթի պահ-
պանումը ինչպէս Հայրենիքի մէջ, այնպէս ալ՝ Հայ-
րենիքէն դուրս:

Մամուլը պէտք է հզօրանայ, կատարէ առաջ-
նորդի, փարոսի դեր: Մամուլը պէտք է համընթաց 
քալէ ժամանակի հետ, մամուլը ինքը պէտք է 
մաքուր պահէ իր լեզուն, մամուլը պէտք է թելադրէ 
նաեւ եւ սոսկ կատարողի դերի մէջ չըլլայ:

Մամուլը այսօր որոշ չափով դարձած է 
ինքնանպատակ, կարծես ննջած , յանգած հրաբուխ 
մը ըլլայ. ժամանակն է, որ անիկա ժայթքի եւ ոչ թէ 
ծառայէ ամէն իշխողի, այլ ըլլայ ազատ, անկախ, 
անաչառ, համարձակ, բայց ոչ՝ գռեհիկ, աննահանջ, 
բայց ոչ՝ անիմաստ նախայարձակ, կրթող ու 
սորվեցնող, ուղղորդող, բայց ոչ՝ ապակողմնորոշող: 
Մամուլը պէտք է բարձրանայ եւ բարձրացնէ:

Այսքանը, յարգելի՛ գործընկերներ. պատրաստ 
եմ մասնակցութիւնս ունենալ մամուլի հետ 
կապուած իւրաքանչիւր հարցի քննարկման ու 
իրականացման գործընթացին:

Շնորհակալութիւ՛ն եւ բարի եւ արգասաբեր 
ընթացք:  
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Յուլիս 14-ին, Արցախի խորհրդարանի մէջ տեղի 
ունեցած է Արցախի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի եւ Հայաստանի Հանրապետութեան 
Ազգային ժողովի պետական-իրաւական հարցերու 
մշտական յանձնաժողովներու համատեղ նիստը, 
զոր վարած են յանձնաժողովներու նախագահներ 
Յովիկ Ջիւանեանն ու Վլատիմիր Վարդանեանը: 
Համատեղ նիստի օրակարգին մէջ ընդգրկուած էր 
մէկ հարց՝ Արցախի Հանրապետութեան Ընտրա-
կան օրէնսգիրքի նախագիծի քննարկումը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով Արցախի Հանրապետութեան Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ 
կապերու բաժինը, բանալով նիստը՝ ԱՀ ԱԺ 
պետական-իրաւական հարցերու մշտական յանձ-
նաժողովի նախագահ Յովիկ Ջիւանեան ողջունած 
է համատեղ նիստի կազմակերպումը՝ ընդգծելով 
երկրի համար կարեւոր իրաւաքաղաքական փաս-
տաթուղթի՝ Ընտրական օրէնսգիրքի շուրջ տարբեր 
ձեւաչափերով կազմակերպուած քննարկումներու 
անհրաժեշտութիւնը:

ՀՀ ԱԺ պետական-իրաւական հարցերու մշտա-
կան յանձնաժողովի նախագահ Վլատիմիր Վար-
դանեան բացման խօսքին մէջ կարեւորած է 
հայկական երկու հանրապետութիւններու խոր-
հըրդարաններուն միջեւ գործնական կապերու 

Յուլիս 14-ին տեղի ունեցած խորհրդակցութեան 
ընթացքին, ՀՀ Կառավարութիւնը քննարկած է 
Հայաստանի մէջ հողային բարեփոխման իրա-
կանացման վերաբերող հարցեր:

Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», 
վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութիւնը, տնտեսութեան նախարարի 
տեղակալ Արտակ Քամալեան ներկայացուցած է 
Հայաստանի մէջ գիւղատնտեսական նշանակու-
թեան հողերու մշակման ոլորտէն ներս առկայ իրա-
վիճակի վերաբերեալ իրականացուած վերլուծութիւնը: 
Ան նշած է, որ համաձայն ուսումնասիրութիւններու՝ 
Հայաստանի մէջ գիւղացիական տնտեսութիւն վա-
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ՀՀ եւ ԱՀ ԱԺ Պետական-Իրաւական Հարցերու Յանձնաժողովները Քննարկած են ԱՀ Նոր 
Ընտրական Օրէնսգիրքի Նախագիծը

ՀՀ Կառավարութիւնը Քննարկած է Հողային Բարեփոխումներուն Վերաբերող Հարցեր

նշանակութիւնը եւ պատրաստակամութիւն յայտ-
նած՝ իրականացնելու արդիւնաւէտ քննարկումներ 
Ընտրական օրէնսգիրքին շուրջ:

ԱՀ ԱԺ նախագահ Աշոտ Ղուլեան ողջունած է 
երկու յանձնաժողովներուն համատեղ նիստը՝ 
ընդգծելով, որ ասով գործնականօրէն կը դրսեւոր-
ւի խորհրդարաններուն միջեւ համագործակցու-
թիւնը, որ փոխադարձ օգտակար է օրէնսդրական 
փորձի փոխանակման տեսնակիւնէն: Անդրա-
դառնալով Ընտրական օրէնսգիրքին՝ խորհրդա-
րանի նախագահը նշած է, որ նախագիծի շուրջ 
քննարկումները կազմակերպուած են՝ ապահովելով 
լայն մասնակցութիւն ինչպէս Արցախի արտա-
խորհրդարանական ուժերուն, այնպէս ալ Հայաս-

րողներուն կողմէ գիւղատնտեսական նշանակու-
թեան վարելահողերու որոշակի ծաւալ չի մշակուիր՝ 
տարբեր պատճառներով (հողակտորներու մասնա-
տուածութիւն, ֆինանսական խնդիրներ, ոռոգման 
ջուրի պակաս, ցած եկամտաբերութիւն եւ այլն), եւ 
բարեփոխման ծիրէն ներս իրականացուելիք 
միջոցառումները միտուած պիտի ըլլան գիւղական 
նշանակութեան հողերու օգտագործման արդիւ-
նաւէտութեան բարձրացման եւ հողերու շուկայի 
զարգացման: 

Վարչապետը տնտեսութեան նախարարի 
տեղակալին յանձնարարած է՝ ամփոփել քննարկ-
ման ընթացքին հնչած առաջարկները եւ լրամշակել 
բարեփոխման հայեցակարգը։ 

տանի Հանրապետութեան պետական հաստա-
տութիւններուն եւ փորձագիտական համայնքի 
ներկայացուցիչներուն:

Ներկայացնելով ԱՀ Ընտրական օրէնսգիրքի 
նախագիծը՝ ԱՀ արդարադատութեան նախարար 
Արարտ Դանիէլեան անդրադարձած է նաեւ խըմ-
բակցութիւններուն կողմէն ներկայացուած առա-
ջարկներուն եւ պատասխանած երկու խորհրդա-
րաններու պատգամաւորներուն առաջադրած 
հարցերուն:

Համատեղ նիստի արդիւնքները ամփոփուած 
են յանձնժողովներու նախագահներ Յովիկ Ջիւան-
եանի եւ Վլատիմիր Վարդանեանի ճեպազրոյցի 
ընթացքին:



¸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 08ºñÏáõß³µÃÇ / 15.7.2019 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

Փարիզի Ցուցարարները Սկսած Են Պատնէշներ 
Կառուցել Ելիսէյեան Դաշտերուն Մէջ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հալէպի Մէջ Զոհեր եւ Վիրաւորներ

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:

Ֆրանսայի Ազգային տօնին՝ Պասթիլի գրաւման նուիրուած զինուորական 
շքերթէն ետք Փարիզի մէջ ոստիկանութեան հետ սկսած  ընդհարումները 
տեղափոխուած են Ելիսէյեան դաշտերու շրջան, ինչպէս կը տեղեկացնէ 
«Արմէնփրես», այս մասին կը հաղորդէ «ՌԻԱ-Նովոսթի»-ի թղթակիցը 
դէպքերու վայրէն։

Ցուցարարները Ֆրանսայի մայրաքաղաքի գլխաւոր փողոց կը բերեն 
երկաթէ փակոցներ, ու ձգած մայթերուն վրայ։ Ոստիկանութեան յատուկ 
նշանակութեան ծառայողները կը փորձեն  հանել փակոցները։

Ոստիկանութեան հետ բախումները տեղի կ’ունենան Ելիսէյեան դաշտերու 
տարբեր տեղերու մէջ, փողոցը յաճախ կը ծածկէ ծխագլաններու ծուխը, իսկ 
քամին արցունքաբեր կազ կը բերէ։

BFMTV-ի տեղեկատուութեան համաձայն, ոստիկանութեան տուեալներով՝ 
Յուլիս 14-ի առաջին կիսուն ձերբակալուած է արդէն 152 մարդ։

Յուլիս 14-ի յետմիջօրէին, զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներ հրթի-
ռակոծած են Հալէպի «Հալապ Ըճտիտէ» եւ «Մնիէն» շրջանները։ Զոհուած են 
վեց, վիրաւորուած՝ ութը քաղաքայիններ։ Այս մաին կը յայտնէ Սանա լրատու 
գործակալութիւնը։

Աղբիւրին համաձայն, միջօրէին հրթիռակոծուած է նաեւ Հալէպի քաղա-
քապետարանը։ Վիրաւորուած է մանուկ մը։


