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Սէուտական Արաբիան Շահագրգռուած է Լիբանանի 
Անվտանգութեամբ ու Կայունութեամբ, Կ՝ըսէ Թագաւորը
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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 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

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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Նախագահ Սարգսեան եւ 
վարչապետ Փաշինեան 
Քննարկած Են Երկրի Զարգացման 
Ծրագրերուն Վերաբերող Հարցեր

Ստեփանակերտի Մէջ Բնակելի Նոր 
Թաղամաս Կը Կառուցուի

«Սալման թագաւորը Լիբանանի երեք նախկին 
վարչապետներուն յայտնեց, թէ Սէուտական Արաբ-
իան շահագրգռուած է Լիբանանի անվտանգու-
թեամբ եւ կայունութեամբ:

Նախկին վարչապետեր Նեժիպ Միքաթի, 
Ֆուատ Սինիորա եւ Թամամ Սալամ Երկուշաբթի 
օր, Ժետտէի մէջ, հանդիպում ունեցան Սալմանի 
հետ՝ քննարկելով Սէուտական Արաբիա-Լիբանան 
կապը եւ վերջին իրադարձութիւնները։

Հանդիպման ընթացքին երեք վարչապետները 
թագաւորութեան օգնութիւնը խնդրեցին ի նպաստ 
Լիբանանի կառավարութեան, որուն ի պատասխան 
թագաւորը յայտնեց, թէ Լիբանանի համար իրենց 
թագաւորութիւնը պատրաստ է ամէն ինչի։

Նախկին վարչապետերը, այնուհետեւ, հանդի-
պում ունեցան նաեւ Սէուտական Արաբիոյ արտա-
քին գործոց նախարար Իպրահիմ Ասսաֆի հետ, 
որուն հետ քննարկեցին երկու երկիրներուն յարա-
բերութեան կարեւորութիւնը։ 

Պասիլ. Ազգային Ազատ Հոսանքը Պիտի 
Քուէարկէ Պիւտճէի Նախագիծի Օգտին

Թէեւ 2019-ի պիւտճէի նախագիծը ամբողջու-
թեամբ չի գոհացներ Ազգային Ազատ հոսանքը, 
այնուամենայնիւ, հոսանքի երեսփոխանները պի-
տի չխոչընդոտեն Խորհրդարանի կողմէ անոր 
քուէարկութիւնը։ Այս մասին Երկուշաբթի յայտնեց 
հոսանքի առաջնորդ՝ Արտաքին գործոց նախարար 
Ժըպրան Պասիլ։

Մամուլի ասուլիսի մը ընթացքին ան ըսաւ, որ 
պիւտճէն պիտի սկսի բարեփոխումներով, այնպէս, 
ինչպէս խոստացած է կառավարութիւնը։

Նշենք, որ Լիբանանը ճնշման կ՝ենթարկուի 
անցեալ տարուան «Սետր»-ի միջազգային խոր-
հըրդաժողովին կողմէ առաջարկուող հիմնական 
տնտեսական եւ ելեւմտական բարեփոխումներու 
իրականացման համար: Պետութիւնը այժմ ունի 86 
միլիառ ԱՄՆ տոլարի պետական պարտք, որ 
համարժէք է համախառն ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) 
150%-ին:

Խորհրդաժողովին Լիբանանը խոստացած է 
զգալիօրէն նուազեցնել պիւտճէն, որ 2018-ին 
հասած է ՀՆԱ-ի 11.1 տոկոսի։

Պիւտճէի նախագիծը քննարկելու եւ հաստա-
տելու համար՝ ընդհանուր ժողովը կը նախատեսէ 
հանդիպիլ այսօր, վաղը եւ Հինգշաբթի։

Հանրապետութեան նախագահի նստավայրին 
մէջ Յուլիս 15-ին կայացած է նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
հերթական աշխատանքային հանդիպումը:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակչելով 
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կա-
պերու վարչութիւնը, քննարկուած են երկրի զար-
գացման ծրագրերուն վերաբերող ընթացիկ հար-
ցեր:

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան 11 
Յուլիսին այցելեց Ստեփանակերտի Թումանեան 
փողոցին վրայ գտնուող նախկին «Շինանիւթերի 
կոմբինատ»ի տարածքին մէջ կառուցուող բնակելի 
նոր թաղամասը՝ ընկերակցութեամբ պետական 
նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանի, քաղաքա-
շինութեան նախարար Կարէն Շահրամանեանի, 
Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրէն Գրիգոր-
եանի, շինարարական կազմակերպութեան ներկա-
յացուցիչներու։ Անոնք ծանօթացան շինարարական 
աշխատանքներուն ընթացքին եւ քննարկեցին 
շարք մը հարցեր։

Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ քաղաքաշինութեան 
նախարար Կարէն Շահրամանեան ըսաւ, որ բնա-
կելի նոր թաղամասի կառուցումը իրականութիւն 
կը դառնայ մասնաւոր ներդրողներու միջոցներով, 
իսկ շինարարական աշխատանքները սկսան 
ընթացիկ տարուան Յուլիսին։ Նախատեսուած է, 
որ հոն բարձրանան 13 շէնքեր՝ 200 բնակելի 
տուներով։ Խօսելով իրականացող աշխատանք-
ներուն մասին՝ ան ըսաւ. «Ներկայիս սկսած են 
առաջին, երկրորդ, երրորդ, տասնմէկերորդ, տաս-
ներկուերորդ, տասներեքերորդ եւ տասնչորսերորդ 
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Մերի Պէյքըր Էտի 

(16 Յուլիս, 1821, ԱՄՆ)-(3 Դեկտեմբերի, ԱՄՆ)
Ամերիկացի գրող, սոցիալ-կրօնական գործիչ, 

«Քրիստոնէական գիտութիւն» կրօնական շարժ-
ման կազմակերպիչ: «Հոգեւոր բուժում», «Գիտու-
թիւն եւ առողջութիւն, Աստուածաշունչի (Սրբա-
զան աւանդութեան) բանալու մօտ» գիրքերու 
հեղինակ:

Ճիշտ է, որ գիտութիւնը կը բժշկէ: Եթէ մարդը 
կեղծաւոր է, ապա անոր հոգեկան վիճակը կը 
դիմադրէ բուժիչ ուժերուն, եւ նոյնը կարելի է ըսել 

հպարտներու, նախանձներու, վաւաշոտներու ու 
մոլորեալներու վերաբերեալ...

Պէյքըր Էտի կը պնդէր, որ մարդը կրնայ 
ինքզինք բուժել (օրինակ՝ իր լաւատեսութեամբ), 
ղեկավարել ու վայելել իր կեանքը ոչ միայն 
ֆիզիքապէս, այլեւ հոգեպէս: Ան բուժման այդ 
ձեւը կ’անուանէր քրիստոնէական բուժման ձեւ:

Մերի Պէյքըր Էտին ըսած է, որ Աստուածաշունչի 
մէջ գրուած հրաշքները, որոնք կատարուած են 
Յիսուսի կողմէն, լիովին բացատրելի փաստեր 
են: Պաշտօնական կրօնական հաստատութիւն-
ները «Քրիստոնէական գիտութիւններ» շարժումը 
կ’անուանեն շեղուածութիւն՝ աղանդ:

Մերի Պէյքըր ընտանիքի վեց երեխաներէն 
կրտսերն էր: Անոր ընտանիքի անդամները կա-
թոլիկ միաբանութեան անդամներ էին: Ինքը՝ 
Մերին չէր ընդուներ այնպիսի հասկացողութիւն-
ներ, ինչպիսիք են ճակատագիրն ու նախագու-
շակութիւնները: Անոր համար ալ միայն 17 տա-
րեկանէն կը սկսի այցելել Սենպորթոն-Պրիտճ 
ծխական միաւորեալ եկեղեցի (այժմ կը կոչուի 
Թիլտոն): Դեռ վաղ մանկութենէն ան տառապած 
է բազմաթիւ խրոնիկական հիւանդութիւններով: 
Երբ Մերին կը սկսի ուսումնասիրել աստուա-
ծաշնչեան սուրբ գրութիւնները, անոր առաւել կը 
գրաւէ աստուածային բժշութիւնը:

1843 թուականի Սեպտեմբեր 10-ին Մերին 
կ’ամուսնանայ Ճորճ Ուաշինկթոն Կլովերի հետ։ 
Բայց ամուսնութենէն մէկ տարի անց ամուսինը 
դեղին տենդէն կը մահանայ, երկու ամիս անց կը 
ծնի անոնց որդին։

1853 թուականին ան կ’ամուսնանայ ատամ-
նաբոյժ Դանիէլ Պետրսոնի հետ: Անոր կեսուրը 
վատ տրամադրուած էր կնոջ ու անոր առաջին 
ամուսնութենէն ծնած տղուն հանդէպ, իսկ ամու-
սինը ամուսնութենէն ետք կը սկսի դաւաճանել 

զինք: Ան գրաւի կը դնէէ Մերիի ողջ ունեծուածքը՝ 
զարդերը, գիրքերն ու գոյքը: Բայց այդ մէկը չի 
փրկեր իրավիճակը. անոնք կը սնանկանան եւ 
ստիպուած կը լքեն իրենց Կրոնոթի տունը: Մերին 
կը տեղափոխուի իր քրոջ տուն:

1862 թուականին Մերին կը դառնայ հիպնո-
սիստ եւ բժիշկ Գուիմպի Ֆինիսի խնամեալը: 
Անոր «բուժումը» կ’օգնէ կնոջը կատարելա-
գործուելու եւ կ’ազդէ անոր աշխարհընկալման 
վրայ: Բժիշկի մահէն ետք ան ծանր հոգեբանական 
շրջան կ’ապրի, որուն ժամանակ ալ կը սկսի 
ուսումնասիրել Աստուածաշունչը: «Աւետարան 
ըստ Մատթէոսի» աշխատութեան մէջ ան կը 
կարդայ Յիսուս Քրիստոսի կատարած բուժիչ 
հրաշագործութիւններու մասին: Այդ ժամանակ-
ներէն ալ ձեռնամուխ կ’ըլլայ «Քրիստոնէական 
Գիտութիւններ» ուղղութեան ստեղծման:

Կրօնական նոր շարժման մասին մանրամասն-
օրէն շարադրուած են Մերի Պէյքըրի «Գիտութիւն 
եւ առողջութիւն» (1875) աշխատութեան մէջ, որ 
յետագային կը կոչուի «Գիտութիւն եւ առող-
ջութիւն, Աստուածաշունչի (Սրբազան աւանդու-
թեան) բանալու մօտ» անուամբ: Նոր ուսմունքի 
քարոզները տեղի ունեցած են Պոսթոնի մէջ 
կառուցուած յատուկ եկեղեցւոյ մէջ: «Քրիստո-
նէական Գիտութիւններ» ուղղութեան եկեղեցին 
կառուցուած է 1879 թուականի Ապրիլ 23-ին: 
Անիկա մինչ օրս գոյութիւն ունի եւ կը գործէ: 
Առաւել յայտնի է անբուժելի կամ ծանր հիւան-
դութեամբ տառապող մարդոց շրջանի մէջ:

«Հիւանդները բուժեցէ՛ք, մահացածները վե-
րակենդանացուցէ՛ք, բորոտները մաքրեցէ՛ք, հրէշ-
ները այրեցէ՛ք»:

1873 թուականին Մերի Պէյքըր կ’ամուսնա-
լուծուի Պատերսոնէն՝ զինք մեղադրելով դաւա-
ճանութեան մէջ:  

Այս բառերով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը այս առաւօտ՝ Երկուշաբթի, 15 Յուլիս 
2019-ին, Ս. Աստուածածին Վանքին մէջ, ողջունեց 
այցելութիւնը խումբ մը արուեստագիտուհիներու, 
որոնք Հայաստանէն եկած էին «Հմայիչ Հայաս-
տանը Պիքֆայայի Մէջ» թեմայով հայ ժողովուրդի 
մշակութային արժէքները ներկայացնելու շրջանի 
ժողովուրդին։

«Մշակոյթը ժողովուրդի մը ինքնութեան ու 
ինքնահասկացողութեան շօշափելի արտայայտու-
թիւններէն մէկն է։ Ան զօրեղ գործօն է ո՛չ միայն 
ժողովուրդի ինքնութեան պահպանման, այլ նաեւ 
անոր գոյութեան ամրացման։ Այսպէ՛ս եղած է հայ 
մշակոյթը մեր ժողովուրդին համար պատմութեան 
ընթացքին։ Ինքնութիւն փճացնող ներկայ համաշ-
խարհայնացած աշխարհին մէջ, ուր ազգերու 
մշակոյթները սկսած են այլափոխուիլ համաշ-

խարհային մշակոյթի ներխուժումով, փոքր ժողո-
վուրդները հրամայական կարիքը ունին ամրօրէն 
կառչելու իրենց մշակութային արժէքներուն՝ զա-
նոնք վերանորոգելով, վերակենսաւորելով ու 
դարձնելով ներկայ պայմաններուն համահունչ։ 
Նման առաքելութեան կոչուած է նաեւ մեր ժողո-
վուրդը ու յատկապէս մեր մշակոյթի զանազան 
մարզերէն ներս գործող ու ծառայող մեր մշակոյթի 
մշակները» ըսաւ Նորին Սրբութիւնը՝ քաջալերելով 
նման նախաձեռնութիւնները, որոնք նաեւ մեծապէս 
կը նպաստեն Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան 
առաւել ամրապնդման։

Յայտնենք, որ երկու օրերու վրայ տարածուած 
յիշեալ մշակութային ձեռնարկը տեղի ունեցաւ 

Պիքֆայայի մէջ, որուն ներկայ գտնուեցան հայերու 
կողքին նաեւ մեծ թիւով տեղացիներ։ Հոն ներկա-
յացուեցան հայկական երաժշտութիւն, ասեղնագոր-
ծութիւն, գորգաշինութիւն եւ մշակոյթին այլ բնագա-
ւառներու պատկանող իւրայատուկ աւանդութիւններ։

Յիշեալ ձեռնարկին մաս կազմող Հայաստանէն 
ժամանած հայուհիները այցելեցին Վեհափառ 
Հայրապետին եւ միաբան հայրերու ներկայութեամբ 
քանոնով եւ տուտուկով ներկայացուցին հայկական 
երաժշտական կտորներ, նաեւ հոգեւոր երաժշ-
տութեան կատարումին տուտուկով իր մասնակ-
ցութիւնը բերաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան երիտասարդ միաբաններէն Հոգշ. Տ. 
Օշին Աբղ. Չուալերթանեան։
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Տեսակէտ
Նօամ Չոմսքիական Գոհար Դիտարկումներ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հանրածանօթ հեղինակաւոր լեզուաբան եւ 
յանձնառու յառաջապահ հրապարակախօս, հրեայ՝ 
հակասիոնական, եւ ամերիկահպատակ՝ հակա-
մերիկեան ու հակաիմփերիալիստ՝ նոյն դպրոցին 
պատկանող հեղինակաւոր հայ հրապարակախօս 
Դաւիթ Պարսամեանի ունեցած զրոյցներուն մէկ 
հաւաքածոն՝ “The Prosperous Few and the Restless 
Many” վերնագրով (հրատարակուած 1993 թուին, 
Odonian Press-ի The Real Story շարքէն) վերստին 
կարդալու առիթը ունեցայ, եւ ընթերցողներուն 
օգտակար համարելով հոն արձանագրուած շարք 
մը դիտարկումներուն անդրադարձը, որոշեցի գրել 
ներկայ խճանկարը այդ դիտարկումներուն։

1) «Անյիշատակաելի հինգ տառով կազմուած 
բառը» (The unmentionable five-letter word)։

Անյիշատակելի այդ բառը ԱՄՆ-ի մէջ՝ CLASS 
բառն է (դասակարգ-ը), որուն գործածութիւնը արգիլ-
ւած է ԱՄՆ-ի մէջ, քանի որ սարսափ կը պատճառէ 
դրամագլուխի տէրերուն, որովհետեւ դասակարգ 
բառը կը վերյիշեցնէ ատոր յարակից՝ դասակար-
գային շահագործում, դասակարգային պայքար եւ 
դասակարգային յեղափոխութիւն գաղափարնե-
րը…։ Մինչդեռ ԱՄՆ-ի պետական քարոզչութիւնը 
կ՚ըսէ, թէ՝ ԱՄՆ-ի մէջ դասակարգեր չկան, ժողո-
վուրդը ամբողջ իրաւահաւասար եղբայրներ եւ 
քոյրեր են իրարու, եւ բոլորը աշխատաւորներ են, 
պոսսեր չկան, տիրող դասակարգ չկայ, բոլորս 
ամերիկացի ենք, բոլորս ունինք հասարակաց նոյն 
շահերը, եւայլն, եւայլն…։

Դաւիթ Պարսամեան Չոմսքիին կ՚ըսէ. «Տուեալ 
ընդունինք, որ գաղափարախօսութիւնը եւ քարոզ-
չութիւնը գոյութիւն չունին ԱՄՆ-ի մշակոյթին մէջ։ 
Նոյնպէս՝ դասակարգը։ Կ՚ուզեմ որ խօսիք այս 
բառին մասին։ 

Չոմսքի կ՚ըսէ. «Վիչէնթէ Նավարրօ փրոֆեսորը, 
որ կը գործէ հանրային առողջապահութեան 
դաշտին մէջ, ուզեց վերստին տարրալուծել ցեղային 
եւ դասակարգային պատկանելութեանց ժառան-
գական գիծերուն շուրջ կատարուած վիճակագրու-
թիւնները, իրարմէ զատորոշելու համար ցեղային 
ու դասակարգային պատկանելութեանց ազդեցու-
թեանց տարբեր աստիճանները։ Սպիտակամորթ 
աշխատաւորներու եւ սպիտակ գործատէրերու 
միջեւ տարբերութիւնը աւելի մեծ էր, սեւամորթ 
աշխատաւորէն եւ գործատիրոջ միջեւ գոյութիւն 
ունեցող տարբերութենէն։ Սակայն, ամերիկեան ոչ 
մէկ բժշկական հաստատութիւն կամ հրատարա-
կութիւն որդեգրեց Փրոֆ. Վիչէնթէ Նավարրոյի 
բացայայտած կարեւորութիւնը դասակարգային 
պատկանելութեան… որովհետեւ ԱՄՆ-ի մէջ՝ 
ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ Է ԽՕՍԻԼ ԴԱՍԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԵՐԿ-
ՓԵՂԿՈՒՄԻՆ ՄԱՍԻՆ։ Միայն բրիտանական “Lancet” 
հանդէսը որդեգրած է զայն… քանի որ Բրիտանիոյ 
մէջ գիտութեան խօսքն է ընդունելին. սուտի 
քարոզչութիւնը անընդունելի է»։

Հոս տեղին է յիշել դրուագ մը Թոնի Պլէռի 
մասին։ Երբ ան, ԱՄՆ-ի մէջ, ամերիկացի լրագ-
րողներուն ըսած է թէ՝ ինք ամէն օր Աւետարան կը 
կարդայ, իր ինքնաշարժին մէջ կը պահէ Աւետա-
րանի օրինակ մը, եւ թէ՝ նախագահ Ժորժ Պուշի 
նման երբեմն ալ կը խօսի Աստուծոյ հետ… թղթա-
կիցները հարց կու տան Պլէռին՝ ինչո՞ւ այս մասին 
բնաւ չէք անդրադարձած երբ Լոնտոն կը գտնուէիք։ 
Պլէռ ուղղակի կը բացատրէ թէ՝ եթէ ինք այսպիսի 
խօսքեր ըսէ Լոնտոնի մէջ… զինք ունկնդրողները 

կը ձերբակալեն զինք եւ մտային հիւանդութեանց 
բուժարան կը տանին…»։

Չոմսքիի շարք մը դիտարկումներէն մէկը կ՚ըսէ. 
«ԱՄՆ-ի մէջ երբ դուն հազիւ դասակարգ բառը 
գործածես, բոլոր ունկնդիրները մեռած գետին 
կ՚իյնան… կարծելով թէ Մարքսեան ներխուժում մը 
կայ նորէն»։

ԱՄՆ-ի ֆինանսատէրները ժողովուրդը կ՚օրօ-
րեն՝ «բոլորս ամերիկացի ենք, բոլորս ունինք միեւ-
նոյն հասարակաց շահերը» օրօրոցային քնացնող 
երգով… Լիբանանի անկուշտ ֆինանսատէրերն ալ 
ժողովուրդը կը քնացնեն՝ «բոլորս ունինք մեր 
համայնքին հասարակաց նոյն շահերը» երգելով, 
դաժանօրէն շահագործելով իրենց իսկ համայնքին 
աշխատաւոր դասակարգին պատկանողները։

Զարմանալին այն է, որ Սոցիալիզմը դաւանիլ 
յաւակնող հայ կուսակցութիւն մըն ալ կը մերժէ 
դասակարգային բեւեռացումը հայ ժողովուրդին…։ 
Կարելի՞ է՝ թէ սոցիալիստ ըլլալ եւ թէ չընդունիլ 
դասակարգային երկփեղկումը նաե՛ւ հայ ժողո-
վուրդին…։ Հայաստանի մէջ, աւատատիրութեան 
շրջանին, նոյնիսկ աւատատէր բարձրաստիճան 
եկեղեցականներ եղած են, որոնց շարքին կաթո-
ղիկոս մը, որ 500 հայկական գիւղերու աւատատէրը 
եղած է…։ Էսթապլիշմէնթացած եկեղեցիները, 
բոլոր ժողովուրդներուն մօտ ալ, եղած են զինակիցն 
ու դաշնակիցը, նաեւ՝ մեղսակիցը տիրող շահա-
գործողական ստրկատիրական, աւատատիրական 
եւ դրամատիրական դասակարգերուն։

2) «Ֆաշիզմը չի կրնար պատահիլ ԱՄՆ-ի մէջ, 
կրնա՞յ պատահիլ» (Fascism can’t happen here _ can it?)։

Դաւիթ Պարսամեան կ՚ըսէ՝ թէ 1930-ականնե-
րուն, Լուիզիանա նահանգի կառավարիչը ըսած էր. 
«Եթէ օր մը Ֆաշիզմը Միացեալ Նահանգներ մուտք 
գործէ, ամերիկեան դրօշով պարուրուած պիտի 
ըլլայ»… եւ կ՚ուզէ գիտնալ Չոմսքիի կարծիքը, քանի 
որ Չոմսքի՝ առիթով մը, դիտարկած էր՝ թէ ինք 
ֆաշական ձգտումներ նկատած էր ԱՄՆ-ի մէջ…, 
Հանրապետական կուսակցութեան հանրահաւաք-
ներուն ընթացքին ջղագար լոզունգներ լսելով՝ 
«Աստուծոյ», «Երկրի» եւ «Կանանց դերակատարու-
թեան» պանծացումը գոռացող… որոնք յար եւ նման 
էին Հիթլերի ճառերուն, յատկապէս կանանց հան-
րաւաքներուն եւ ընտրութիւններուն ընթացքին…։

Չոմսքի կը բացատրէ. «Այդ օրերուն, ես շատ 
լրջօրէն չէի կրնար հաւատալ, որ Ֆաշիզմը կրնայ 
տիրապետել ԱՄՆ-ի մէջ, քանի որ երկրի ֆինան-
սատէրներու հզօր հատուածը թոյլ պիտի չտար 
նման բան։ Սակայն, երբ աւելի ուշ, ամերիկացի 
ընկերաբան մը՝ Լոնտոնի մէջ հրատարակեց իր 
հետազօտութեանց արդիւնքները, տարբեր երկիր-
ներու ժողովուրդներուն կրօնասիրութեան տոկոս-
ներուն շուրջ։ Անդրադարձայ, թէ ԱՄՆ-ի ժողովուր-
դին երեք-քառորդը կրօնասէր է, կը հաւատայ 
կրօնական հրաշքներու… կը հաւատայ սատանա-
յի… յարութեան… Աստուծոյ ամենակարողութեան 
եւայլն։ Այսինքն, կոյր հաւատքի մոլեռանդները 
մեծամասնութիւնը կը կազմեն ԱՄՆ-ի բնակչու-
թեան… կրցայ հաւատալ, որ ասոնք կրնան յաղթել 
ֆինանսատէրներու հզօր հատուածին, կը դառնան 
ֆաշականներ եւ կը գործեն արկածախնդրութիւններ, 
որոնք համազօր են անձնասպանութեան եւ կ՚ար-
ժանանան Հիթլերի վախճանին..»։

Նացիզմը եւ Ֆաշիզմը քաղաքական կազմա-
կերպութիւններ չեն, այլ՝ դիցաբանական… որ հե-
տեւորդներէն կը պահանջէ կոյր հաւատք… կոյր 
կամապաշտութիւն (volantarism) եւ երդում եւ ուխ-

տել, բայց երբեք՝ գիտակից յարում։ Կոյր յարումով 
անդամներով կազմակերպութիւն մը կ՚ունենայ 
կուռ շարքեր, կ՚ըլլայ հզօր, բայց եւ վտանգաւոր ու 
արկածախնդիր…։

3) «Բաժնէ ու գրաւէ եւ տիրէ» (“Divide and 
conquer and rule”)։

Պարսամեան կ՚ըսէ. «Քիչ մըն ալ խօսեցէք բրի-
տանական վերեւ յիշուած քաղաքականութեան 
մասին»։

Չոմսքի. «Բնականաբար ամէն գրաւող ուժ՝ 
երկրի մէկ մասը պիտի գործածէ միւս մասին դէմ։ 
Ես կը կարծեմ, որ Բրիտանիոյ կողմէ Հնդկաստանին 
իշխելու համար օգտագործած ուժերուն 90 տոկոսը 
հնդիկներ էին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանին 
տիրապետելու համար, իրենց իշխանութեան 
գագաթնակէտին անգամ, հոն փոխադրած չէին՝ 
աւելի քան 150,000 բրիտանացի։ Բայց մոռնանք 
երրորդ աշխարհը, տեսնենք թէ նացիներու 
գրաւումը քաղաքակրթուած Արեւմտեան Եւրոպայի 
մէջ՝ Պելճիքայի, Հոլանտայի եւ Ֆրանսայի պէս եր-
կիրներուն մէջ, ինչ էր քաղաքականութիւնը։ Միեւ-
նոյնն էր. բազմաթիւ էին գրաւողներուն հետ գոր-
ծակցող ֆրանսացիները, պելճիքացիները եւ 
հոլանտացիները։ Նացիները, հրեաներու վրայ 
վերահսկելու համար, կ՚օգտագործէին հրեայ մատ-
նիչներ…։ Եւ՝ եթէ պահ մը ենթադրենք, որ ռուսերը 
գրաւած են Միացեալ Նահանգները, ներխուժող-
ներուն հետ հաւաքական գործակցողները պիտի 
ըլլան՝ Ճորճ Պուշի, Ռոնալտ Ռիկընի, Իլիեօթ Ապ-
րամզի եւ ասոնց նմաններու նկարագիրը ունեցող-
ները…։ Ներխուժողները իբր կանոն կը սերտեն 
իրենց գրաւած երկրի բնակչութեան իրարու 
թշնամի կամ հակառակորդ խումբերը եւ անոնցմէ 
մէկը կ՚ընտրեն, որ պայքարի միւսներուն դէմ, 
որոնք վերապահ են իրենց նկատմամբ։ Հիմա 
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Մշակութային Արձագանգ
«Կիլիկիա. Առիւծներու Երկիր» Երեք Ֆիլմերը 
Պիտի Ցուցադրուին Պէյրութի եւ Երեւանի Մէջ

«Ջիւանական եւ Տէրեանական Օրեր»` Ջաւախքի Մէջ

Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

Թուրքերուն Զայրացուցած 
է National Geographic-ի 
Գրութիւնը

National Geographic ամսագիրը Արարատ լերան 
հերթական լուսանկար հրապարակած է: Ամառուան 
տապին Instagram–ի բաժանորդներուն ամսագիրը 
ցոյց տուած է լերան ձմեռնային լուսանկարները` 
ձիւնի մէջ եւ մոխրագոյն երկինքի տակ, կը հաղորդէ 
arenanews.am-ը։

«Արարատը յանգած հրաբուխ է Թուրքիոյ 
արեւելքը: Սա երկրի ամենաբարձր կէտն է: Գիտնա-
կանները այն կարծիքին էին, որ պարտադիր չէ, որ 
բիբլիական Արարատ լեռը համընկնի այսօրուան 
Արարատի հետ: Սակայն 11-րդ դարէն քրիստո-
նէական աշխարհը այն կարծիքին յանգած է, որ 
Նոյեան տապանը այստեղ հանգրուանած է»,- լու-
սանկարին կից գրած են հեղինակները:

Վերջաւորութեան` հաշթեկերով ամսագրի 
խմբագիրները կարեւոր «յիշեցում»մը ըրած են` 
առաջին թակին մէջ գրելով #armenia:

Ի հարկէ, զայրացած օգտատէրերը տարբեր 
մեկնաբանութիւններ ըրին, անոնց, հաշթակէն բա-
ցի, զայրացուցած էր այն, որ լեռը նշուած էր Արարատ, 
այլ ոչ թէ անոր թրքական անուանումով` Աղրի:

Սակայն զայրացած քաղաքացիներու համար 
պարզաբանեց օգտատէրերէն մէկը, ամէն ինչ ճիշդ 
է, քանի որ լուսանկարը առնուած է Հայաստանի 
կողմէ:

Յուլիս 17-ին Լիբանանի մայրաքաղաք Պէյրութի 
մէջ` «Մեթրոպոլիս էմփայր սոֆիլ» թատրոնին մէջ, 
տեղի պիտի ունենայ «Կիլիկիա. առիւծներու երկիր» 
երեք պատմական ֆիլմ–ակնարկներու փակ 
դիտումը, կը հաղորդէ Orer.eu-ը:

Ցուցադրութեան եւ քննարկման հրաւիրուած են 
Լիբանանի կառավարութեան անդամներ, պատ-
գամաւորներ, հայ համայնքի ներկայացուցիչներ, 
մտաւորականներ, մշակոյթի գործիչներ եւ լրագ-
րողներ:

Գաղափար-նախաձեռնութիւնը կեանքի կոչ-ւած 
է «Գոհար» նուագախումբի հիմնադիր` Խաչա-

Յուլիս 20-ին եւ 21-ին Ջաւախքի Կարզախ եւ 
Գանձայ գիւղերուն մէջ ՀՀ գիտութեան, կրթութեան, 
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարա-
րութեան աջակցութեամբ «Ջաւախքին աջակցու-
թիւն» հիմնադրամը տեղական իշխանութիւններու 
հետ համատեղ կ՛իրականացնէ «Ջիւանական եւ 
տէրեանական օրեր» տօնակատարութիւնները:

Ձեռնարկին ներկայ պիտի ըլլան Վրաստանի 
մէջ Հայաստանի դեսպան Ռուբէն Սադոյեան, 
«Ջաւախքին աջակցութիւն» հիմնադրամի (ՋԱՀ) 
պատուիրակութիւնը` Սօս Սահակեանի գլխաւո-
րութեամբ, Վրաստանի եւ Հայաստանի պետական 
պաշտօնեաներ, տեղական իշխանութիւններու ներ-
կայացուցիչներ, հոգեւոր դասի ներկայացուցիչներ, 
բազմաթիւ գործարարներ, թանգարանագէտներ եւ 
տարբեր երկիրներէ ժամանած հիւրեր:

Ձեռնարկին կատարումներով հանդէս պիտի 
գան Հայաստանի հանրային ռատիոյի «Սայաթ-
նովա» աշուղական երգի վաստակաւոր խումբը, 
Երեւանի Կոմիտասի անուան պետական երա-
ժըշտանոցի Գիւմրիի մասնաճիւղը, յայտնի երգիչ-
ներ եւ պարային համոյթներ: Տեղի պիտի ունենայ 
նաեւ աշուղական մրցոյթը, որուն նպատակն է 
վերականգնել հայկական մշակոյթին բնորոշ այս 
աւանդոյթը` նպաստելով աշուղական արուեստի 
արժեւորման ու մեծարման:

Այցելուները հնարաւորութիւն պիտի ունենան 
համտեսել Ջիւանիի հայրական տան թոնրատան 
թխուող հայկական աւանդական լաւաշը եւ ջրհորի 
սառնորակ ջուրը:

ՋԻՒԱՆԱԿԱՆ Օր
20.07.2019
10:30 — Գոհաբանական աղօթք Կարզախի 

Սուրբ Յովհաննէս Կարապետ եկեղեցոյ մէջ
11:00 —  յարգանքի տուրք եւ ծաղիկներու 

խոնարհում Ջիւանիի կիսանդրիին մօտ

տուրեան ընտանիքի, մասնաւորապէս լիբանանա-
հայ բարերար Յարութ Խաչատուրեանի հովանաւ-
որութեամբ:

Նպատակ ունենալով ամբողջ աշխարհի մէջ 
տարածել եւ սերունդներուն հասանելի դարձնել 
հայկական երաժշտութիւնն ու մշակոյթը` «Գոհար»-ը 
այս անգամ կը ֆիլմի միջոցով կը ներկայացնէ հայ 
ժողովուրդի պատմական փառահեղ էջերէն մէկը` 
Կիլիկիոյ հայոց թագաւորութիւնը:

Կիլիկիոյ դրօշները, որոնք բազմիցս ծածանած 
են «Գոհար»-ի համերգներու ժամանակ բազմա-
հազար հանդիսատեսի կողմէ, այժմ պիտի ծածա-
նին պաստառէն այն կողմ` պատմական հերոսներու 
ձեռքով:

Երեք ֆիլմ-ակնարկները` ամփոփ գեղարուես-
տական մօտեցումով, հանդիսատեսին հաղորդա-
կից կը դարձնեն Կիլիկիոյ հզօրագոյն թագաւորա-
կան ընտանիքներու երեքդարեայ պատմութեան: 
Հարկ է նշել, որ ֆիլմ-ակնարկները նկարահանուած 
են հայաստանեան «Տոմինօ Փրոտաքշըն» ընկե-
րութեան կողմէ ` Հայաստանի մէջ: ֆիլմին բեմադ-
րիչն է Աշոտ Առաքէլեանը:

Աշնանը ֆիլմ-ակնարկներու անդրանիկ ցուցադ-
րութիւն տեղի պիտի ունենայ նաեւ Հայաստանի 
մէջ:

11:30 —  այցելութիւն Աշուղ Ջիւանիի տուն-
թանգարան

12:30 —  ձեռնարկի բացման պաշտօնական 
արարողութիւն, ելոյթներ

13:00 —  Համերգային ծրագիր
14:30 —  Հիւրասիրութիւն
17:00 —  Այցելութիւն ՋԱՀ-ի Ախալքալաքի նոր 

գրասենեակ
ՏԷՐԵԱՆԱԿԱՆ Օր
21.07.2019
11:00  — Սուրբ Պատարագ Գանձայի Սուրբ 

Կարապետ եկեղեցւոյ մէջ
12:00  — Այցելութիւն Վահան Տէրեանի տուն-

թանգարան
13:00  — Ձեռնարկի բացման պաշտօնական 

արարողութիւն, ելոյթներ
13:30  — Համերգային ծրագիր
15:00  — Հիւրասիրութիւն
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Հայրենի Տուեալներ
Հայաստանը Ամենաշատ Աղբ Արտադրող 
Երկիրներու Շարքին է

Մշակութային Արձագանգ
«Գառնի»ի Մէջ Տեղի ունեցաւ Կոմիտասի եւ 
Թումանեանի Նուիրուած Յոբելենական Համերգ

Հայաստանի երեք յայտնի երաժշտախումբեր 
«Գառնի» պատմամշակութային արգելոց-թանգա-
րանին մէջ հանդէս եկան Կոմիտասի եւ Յովհաննէս 
Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակներուն նուիր-
ւած համերգով:

Յուլիս 14-ին Կամերային երաժշտութեան ազ-
գային կեդրոնի նախաձեռնութեամբ եւ ՀՀ կրթու-
թեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնամարզու-
թեան նախարարութեան աջակցութեամբ տեղի 
ունեցած երեկոյին մասնակցեցան Հայաստանի 
պետական կամերային նուագախումբը (գեղար-
ւեստական ղեկավար եւ գլխաւոր խմբավար` 
Վահան Մարտիրոսեան), Հայաստանի պետական 
կամերային երգչախումբը (գեղարուեստական ղե-
կավար եւ գլխաւոր խմբավար` Ռոպերթ Մլքէեան), 
«Հովեր» պետական կամերային երգչախումբը 
(խմբավար` Սոնա Յովհաննիսեան):

Կամերային երաժշտութեան ազգային կեդրոնի 

հաղորդմամբ` համերգը բաղկացած էր երկու մասէ: 
Առաջին մասը նուիրուած էր կոմիտասին, այդ 
հատուածին մէջ երաժշտախումբերը կը ղեկավարէր 
Ռոպերթ Մլքէեանը, երկրորդ մասը նուիրուած էր 
Թումանեանին, զոր ղեկավարեց Վահան Մարտի-
րոսեանը:

Համերգի սկիզբը ազդարարուեցաւ Կոմիտասի 
ձայնով, այնուհետեւ հնչեցին Կոմիտասեան խմբեր-
գային գոհարներ, հայ ժամանակակից երաժշտա-
հաններու ստեղծագործութիւններ եւ մշակումներ` 
կամերային նուագախումբի համար,Կոմիտասի 
ինչպէս սիրուած, այնպէս ալ լայն հանրութեան 
անյայտ ստեղծագործութիւններ: Ներկայացուեցան 
Յովհաննէս Թումանեանի գրուածներուն հիման 
վրայ հայ երաժշտահաններու կողմէ տարբեր տա-
րիներու գրուած մեներգեր, ռոմանսներ, խմբերգ-
ներ, հատուածներ «Անուշ» օփերայէն եւ այլ 
ստեղծագործութիւններ:

Թուրքիոյ մէջ դատ բացուած է «Հայոց Ցե-
ղասպանութիւնը Եւ Իսլամը» հատորին հեղինակին 
դէմ, կը հաղորդէ “Էրմէնիհապեր”-ը։

Արդարեւ, թուրք քաղաքացի մը Իզմիրի մէջ 
դատական հայց ներկայացուցած է հատորին 
հեղինակ Տենիզ Տղայսպուշի եւ հատորին խմբագիր 
Էմրէ Աքարի դէմ՝ դատապարտելով գիրքին մէջ 
գտնուող «Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
պնդումները»:

«Գիրքին մէջ մեր երկիրը եւ ազգային արժէքները 
նսեմացնող արտայայտութիւններ կան: Կը պա-
հանջեմ, որ անյապաղ անհրաժեշտ իրաւական 
գործընթացը սկսի նշեալներուն դէմ», կ՛ըսուի  
հայցին մէջ:

Հայաստանը ներառուած է ցուցակին մէջ այն 
երկիրներու, ուր բնակչութեան մէկ շունչի հաշուով 
ամէնէն շատ աղբը կարտադրուի, կը տեղեկացնէ 
USA Today-ը:

Հետազօտութեան համաձայն, որ իրականա-
ցուցած է Tempo գործակալութիւնը,  Գանատան կը 
գրաւէ առաջին տեղը ցուցակին մէջ, երկրորդը 
Պուլկարիան է, իսկ եռեակը կ՛եզրափակէ Միացեալ 
Նահանգները:

Աղբիւրին համաձայն` Գանատայի իւրաքանչիւր 
քաղաքացիին տարեկան բաժին կ՛իյնայ 36 թոն 
աղբ: Պուլկարիոյ մէջ իւրաքանչիւր քաղաքացիին 
բաժին կ՛իյնայ տարեկան 26,7 թոն աղբ, իսկ Միաց-
եալ Նահանգներու մէջ իրաքանչիւրին` 26 թոն:

Նշենք, որ Հայաստանը կը գրաւէ 6-րդ տեղը: 
Հայաստանի իւրաքանչիւր քաղաքացիի տարեկան 
բաժին կ՛իյնայ 16,3 թոն աղբ:

Ինչպէս կը նշէ աղբիւրը, Հայաստանի մէջ 2014-
ին մօտ 493 հազար թոն քաղաքապետական թա-
փօն արձանագրուած է: Հայաստանը կը մտնէ նաեւ 
այն երկիրներու մէջ, ուր ամենաքիչ քանակութեամբ 

Ցեղասպանութիւն
100 + 4

«Հայոց Ցեղասպանութիւնը եւ 
Իսլամը» Գիրքին Հեղինակին 
Դէմ Դատ Բացուած է

«Գառնի»ի տարածքին տեղադրուած էին մեծ 
պաստառներ, որոնցմով ունկնդիրը ոչ միայն կը 
հետեւէր համերգին, այլեւ՝ կը դիտեր Կոմիտասին 
եւ Թումանեանին առնչուող ինքնատիպ տեսաշար, 
ուր ներկայացուած նիւթերուն մեծ մասը հանրու-
թեան կը ներկայացուէր առաջին անգամ: Երա-
ժըշտախումբերու ելոյթները կ՛ամբողջացնէին 
ինքնատիպ լուսային ներգործութեամբ:

Երկու ժամ տեւողութեամբ երեկոյի ընթացքին 
որպէս մենակատարներ հանդէս եկան՝ Վահան 
Մարտիրոսեան (դաշնամուր), Նիկոլայ Մադոյան 
(ջութակ), Արտակ Ասատրեան (դուդուկ), Ամալիա 
Թորոսեան, Նարինէ Ոսկանեան, Սոֆիա Սայադ-
եան (սոփրանօ), Արամօ Մամիկոնեան, Վրէժ 
Ղարիբեան  (թենոր), Ակսել Դաւեյան, Յովհաննէս 
Գրիգորեան, Մաւր Մկրտչեան  (բարիտոն):

«Կամերային երաժշտութեան ազգային կեդրոնի 
երաժշտախումբերը մեծ պատասխանատւութեամբ 
պատրաստուած են այս համերգային երեկոյին: 
Իրականացուած է ծաւալուն կազմակերպչական 
աշխատանք` յաւուր պատշաճի կազմակերպելու 
Կոմիտասի եւ Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան 
150-ամեակներուն նուիրուած այս մեծ համերգը: 
Վստահ ենք` համերգային երեկոն հաճելի էր մեր 
ունկնդիրին, եւ մեր ունկնդիրը զայն դեռ երկար 
պիտի յիշէ: Այս համերգը Կոմիտասի եւ Յովհաննէս 
Թումանեանի ծննդեան 150-ամեակներուն նուիր-
ւած տարուան ամենամեծ ծրագիրներէն էր»,- ըսած 
է Կամերային երաժշտութեան ազգային կեդրոնի 
տնօրէն Նորայր Նազարեան:

գիւղատնտեսական եւ շինարարական աղբ կ՛ունե-
նան: Բայց այն, որ կը նպաստէ Հայաստանի վար-
կանիշի բարձրացման մնացորդներու համաշխար-
հային խոշոր արտադրողներու շարքին, հսկայական 
քանակութեամբ արդիւնաբերական մնացորդներն 
են, որոնք ան կ՛արտադրէ։ Երկրին մէջ արտադրուող 
48 միլիոն թոն ընդհանուր մնացորդներէն 47,3 
միլիոն թոնը արդիւնաբերական է, կը նշէ աղբիւրը:

Ցուցակին մէջ յայտնուած են նաեւ Էսթոնիան 
(23,5 թոն), Ֆինլանտիան (16,6 թոն), Շուէտը (16,2 
տոննա), Լիւքսեմպուրկը (11,8 թոն), Ուքրաինան 
(10,6 թոն), Սերպիան (8,9 թոն):
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

¾ç 03

Տեսակէտ
Նօամ Չոմսքիական Գոհար Դիտարկումներ

Մարդկայնացնել Քաղաքականութիւնը. Գրող Եւ
Քաղաքականութիւն Օտա՞ր Են Իրարու

օրինակ՝ Արեւմուտքը, Թուրքիան պաշտպանելու 
համար, Իրաքի աւատատէր քիւրտերը կը մղեն 
պայքարելու PKK-ի դէմ…։ Եւրոպայի գաղթատի-
րական արշաւանքը դէպի Արեւելք եւ Հարաւ, կը 
մղուէր բնաջնջումի պատերազմներով, որոնց ծա-
նօթ չէին գրաւեալ երկիրներու բնիկ ժողովուրդները։ 
Եթէ մենք պարկեշտ պիտի ըլլանք, պէտք է ըն-
դունինք, որ Եւրոպայի շարժումները դէպի Արեւելք 
եւ Հարաւ՝ բարբարոսային ներխուժումներ էին…»։

4) «Ընտրեալ Երկիրը» (“The Chosen Country”)։
Պարսամեան հարց կու տայ Չոմսքիին. «Միաց-

եալ Նահանգներ եւ Իսրայէլ դաշինքի պայման-
ներուն մէջ, կառուցուածքային փոփոխութիւն մը կա՞յ»։

Չոմսքի կը պատասխանէ. «Ոչ մէկ նշանակալից 
կառուցուածքային փոփոխութիւն։ Մինչեւ տեսա-
նելի ապագայ, Միջին Արեւելքի մէջ ԱՄՆ-ի շահերը 
պաշտպանելու Իսրայէլի հնարաւորութիւնները 
աւելցած են հաւանաբար, եւ AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee) կը շարունակէ մնալ ԱՄՆ-ի 
Ազգային Անվտանգութեան Խորհուրդի Միջին 
Արեւելքի բաժանմունքը…։ Իսրայէլ այնքան ժամա-
նակ որ կը շարունակէ հնարաւորութիւն ունենալ 
պաշտպանելու Միջին Արեւելքի մէջ ԱՄՆ-ի շահերը, 
կը մնայ ԱՄՆ-ի «Ընտրեալ Երկիր»ը։ Եւ հետեւաբար, 
Իսրայէլի դէմ առնուած ոչ մէկ ՄԱԿ-ի որոշում՝ 
գործադրելի ուժ չի կրնար ունենալ, ճիշդ այնպէս 
ինչպէս է ԱՄՆ-ի դէմ որոշումը, որուն դէմ 
գործածուող վեթոյի իրւունքը նոյնպէս կը գործածուի 
Իսրայէլի դէմ առնուած որոշումին դէմ։ Որովհետեւ 
Իսրայէլ փոքր, տկար ու անօգնական պետութիւն 
մը չէ, սիոնական առաքելութիւն ունեցող պետութիւն 
մըն է, ինչ որ զինք կը դարձնէ ԱՄՆ-ի նմանակ 

Այն հարցումը, զոր ես յաճախ ուղղած եմ ես 
ինծի, հետեւեալն է. ուրեմն, իմ մէջ կան երկու 
անձեր, ինչպէս կ’ըսէ սաղմոսը, մին կը ձգտի 

դէպի Աստուած, ըսել կ’ուզեմ` 
բանաստեղծութիւն, եւ ուրիշ մը, որ կը յաղթուի 

սատանայական փորձութենէն, ըսել կ’ուզեմ` 
քաղաքական գործունէութենէն, եւ կամ` կրնա՞նք 

պաշտպանել այն տեսակէտը, որ 
բանաստեղծութիւն եւ քաղաքականութիւն, 

ըսենք, հաշտելի են:
ԺՈՐԺ ՓՈՄՓԻՏՈՒ*

Ֆրանսայի վարչապետ եւ նախագահ
Poésie et politique, causerie

Ժամանակակից ընկերութեան մէջ, եւ մասնաւո-
րաբար` հայկական, կարծէք` գրողին, բանաստեղ-
ծին, ընդհանրապէս արուեստներուն եւ քաղաքա-
կանութեան միջեւ խրամատ ստեղծուած է: 
Ամէնուրեք քաղաքականութիւնը սեփականացուած 
է իրաւաբաններու, տնտեսագէտներու, դրամատէ-
րերու, դիւանակալներու եւ երբեմն ալ զինուորա-
կաններու կողմէ: Անցեալին միշտ այդպէս չէր 
կացութիւնը: Մարկոս Աւրելիոս Հռոմի կայսրը իմաս-
տասէր էր, Վիքթոր Հիւկօ խորհրդարանի անդամ 
էր եւ ընդդիմադիր` Լուի-Նափոլէոն Պոնափարթի: 
Զտարիւն բանաստեղծներ, ինչպէս` Արթիւր Ռեմպօ, 
Լամարթին, Ալֆրետ տը Միւսէ, Ափոլիներ, 

պետութիւն…»։
5) Ուտելիք եւ Երրորդ Աշխարհի «տնտեսական 

հրաշքներ».. (“Food and Third World “economic 
miracles”)։

Դաւիթ Պարսամեան խիստ կարեւոր կը համարէ 
անդրադառնալ նաեւ՝ դեռեւս շարունակուող միլ-
իոններով մարդոց եւ յատկապէս երեխաներու 
մահը՝ անօթութեան պատճառով։ Ան կը հաղորդէ 
Չոմսքիին. «1985-1992 տարիներուն, ԱՄՆ-ի մէջ, 
անօթութենէ տառապող ամերիկացիներու թիւը 
բարձրացած է քսանէն երեսուն միլիոնի։ Այդու-
հանդերձ, վիպագիր Թոնի Ուուլֆ, 1980-ականները 
նկարագրած է իբր «մարդկութեան երբեւէ չտեսած 
մեծ ոսկեղէն պահեր»»։

Չոմսքի պատասխանած է. «Նիւթական շահերը 
մարդկային կեանքին աւելի կարեւոր նկատող 
ընկերային-տնտեսական համակարգը այդ սուտը 
հասցուցած է մինչեւ «Երրորդ Աշխարհի երկիրներու 
մէջ, ինչպէս՝ Պոլիվիոյ՝ տնտեսական հրաշքներու»։

Չոմսքի մանրամանսօրէն կը բացատրէ, թէ 
աշխարհին մէջ ուտեստեղէնի տագնապ չկայ, այլ՝ 
սննդեղէնի անհաւասար, անարդար բաժանում…։ 
Եւ՝ անհեթեթ է խօսիլ աղքատութեան դէմ պայքարի 
մասին։ Աղքատութիւնն ալ հետեւանքն է՝ աշխա-
տանքով գոյացած հարստութեան անարդար 
բաժանումին՝ գործատիրոջ եւ աշխատաւորին 
միջեւ։ Ուրեմն, եթէ գործատէրը դադրի շահագործելէ 
աշխատաւորները, աղքատութիւն չի գոյանար։ 
ԱՄՆ-ի ֆինանսատէրերը կ՚ըսեն՝ թէ ԱՄՆ-ի տնտե-
սութիւնը ազգային չէ, այլ՝ միջազգային։ Ուրեմն, 
իրենք պէտք է ըլլան աշխարհի կառավարիչները։ 
Եւ այդ նպատակով ստեղծած են IMF-ը (Արժոյթային 
Միջազգային Հիմնարկ) WB-ը (Համաշխարհային 

Դրամատուն), որոնք «տնտեսական հրաշքներ» 
խոստանալով, Պոլիվիոյ եւ Չիլիի այդ երկիրներուն 
դրամական փոխատւութիւններ ըրին։ Եւ անոնց 
տնտեսական քաղաքականութեան հրահանգներ 
տուին։ Այդ երկիրները տարիներ վերջ հասան 
տնտեսական աճի ընդունելի ցուցանիշերու, 
սակայն իրենց երկիրներուն մէջ՝ բազմապատկ-
ւեցան աղքատներու թիւը եւ գործազուրկներու 
թիւը։ Չիլիի մէջ, Սալվատոր Ալլէնտէի օրով, 
գործազուրկներու թիւը հասած էր 20%-ի։ CIA-ի 
միջամտութեամբ Ալլէնտէի սպանութեան յաջորդող 
տարիներուն (1973-1990), Չիլիի գործազուրկները 
հասան 40%-ի…։ Իսկ Պոլիվիոյ մէջ զարգացաւ 
քոքային արտադրող քոքա-յի մշակումը, որ դարձաւ 
Պոլիվիոյ եկամուտին երկու-երրորդ մասը, որմէ 
աւելի մեծ համեմատութեամբ շահեցան նաեւ՝ 
ամերիկեան անդրազգային ընկերութիւնները… եւ 
քիմիական արտադրութեանց ամերիկեան գործա-
րարները։ Եզրակացնելով թէ՝ IMF-ի եւ WB-ի գովա-
բանած «տնտեսական հրաշքներ»էն օգտուեցան 
ամերիկացի ֆինանսատէրերը… եւ ոչ թէ Երրորդ 
Աշխարհի Պոլիվիոյ եւ Չիլիի ժողովուրդը։

6) “The new global economy”։
Այս ենթախորագրին տակ, Չոմսքի եւ Պարսամ-

եան, 1993 թուին արդէն կը խօսին 15 տարիներ 
վերջ՝ 2008-ին պայթելիք ԱՄՆ-ի (դրամատիրու-
թեան) տնտեսական մեծ եւ տակաւին շարունակուող 
ճգնաժամին մասին։ Անոնք կը խօսին միաբեւեռ 
աշխարհակարգի անկումին եւ երրեակ բեւեռներով 
աշխարհակարգի մասին, որ սակայն իրականացաւ 
իբր բազմաբեւեռ աշխարհակարգ։ Մարգարէական 
ախտաճանաչումներ, որոնք կը պահանջեն յատուկ 
անդրադարձ…։
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դիրքորոշուած են քաղաքական կեանքի մէջ, խօ-
սած եւ գրած:

Հայկական իրականութիւնը եւս այդպէս եղած է, 
ուսուցիչներ եւ գրողներ քաղաքականութեամբ 
զբաղած են, խօսած եւ գրած. Աւետիս Ահարոնեան 
եւ Լեւոն Շանթ, Նիկոլ Աղբալեան, Գրիգոր Զոհրապ 
եւ Ռուբէն Զարդարեան, եւ ուրիշներ: Երբեմն ես 
ինծի հարց կու տամ, թէ քաղաքականութեան մէջ 
մարդկայնութեան (հիւմանիզմ) կորուստը մեր 
օրերուն մտաւորականութեան բացակայութեան 
հետեւանք չէ՞: Եւ ինչո՞ւ իշխանութեան դռները փակ 
պիտի ըլլան բանաստեղծին, գրողին, արուեստա-
գէտին, մտաւորականին առջեւ:

Երբեմն մեր խոզակէն դուրս գալով` պէտք է 
լսենք, թէ ի՛նչ կը մտածեն եւ ինչպէ՛ս կը դատեն 
ուրիշներ, մանաւանդ` մեր ժամանակակիցները, 
որոնց համար չենք կրնար ըսել «հինցած» են, 
«դասական» են, «իրապաշտ» չեն: Ժամանակակից 
հեռատեսիլի լրագրող Ֆրետերիք Սէյզ  (France 
Culture) ուշագրաւ խօսք մը ունի: Կ’ըսէ. «Քաղա-
քականութիւնը, առանց բանաստեղծութեան, կոյտ 
մըն է թուանշաններու, գիծերու եւ չափերու»: 
Այսինքն` անհոգի գործունէութիւն, որմէ կը բացա-
կայի, տարբեր արտայայտութիւններով, երազներով 
եւ ցանկութիւններով մարդը:

ԺԹ. դարու բանաստեղծ Ալֆրետ տը Միւսէ կ’ըսէ.
«Քաղաքականութիւն, աւա՜ղ, մեր խեղճութիւնը 

ահա:

Լաւագոյն թշնամիներս կը թելադրեն այդ ընել:
Այս իրիկուն ըլլալ կարմիր, վաղը սպիտակ, օ՜ ոչ»:
Թատրոն, որ կանգ չ’առներ: Այդպէս էր երէկ, 

այդպէս է այսօր: Մեծերու, փոքրերու աշխարհներուն 
մէջ:

Առանց մեծ բառերու` տրուած է քաղաքակա-
նութեան մերկ պատկերը:

Ի վերջոյ պէտք է մտածել նաեւ, որ քաղաքական 
կեանքի նոր ձեւաւորումները նախ արտայայտուած 
են գրականութեան մէջ. Ժան-Ժաք Ռուսօ, Վոլթեր 
եւ Քոնտորսէ, առանց մոռնալու Րաֆֆին եւ իր 
յայտնատեսական վէպերը: Եւ` բազում ուրիշներ: 
Հարկ է նաեւ խօսիլ այն մասին, որ քաղաքական 
ճառը բառերով եւ խօսքով կը դրսեւորուի կարենալ 
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«Գաղտնիքներ»
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Մարդկայնացնել Քաղաքականութիւնը. Գրող Եւ
Քաղաքականութիւն Օտա՞ր Են Իրարու

հասնելու համար մարդոց, աւելի պարզ` անոնց, 
որոնք կրողն են քաղաքականութեան եւ քաղաքա-
կան անձին իշխանութիւն յանձնող մարդիկը:

Ֆրանսայի նախագահ եղած Ժորժ Փոմփիտուի 
զրոյցներէն մին կը կրէ «Poésie et Politique» խո-
րագիրը` «Բանաստեղծութիւն եւ քաղաքակա-
նութիւն», որ եթէ թարգմանուի հայերէնի, ինչո՞ւ ոչ` 
նաեւ այլ լեզուներու, քաղաքական գործին տարբեր 
որակ կու տայ, իսկ գրողը, բանաստեղծը, մտաւո-
րականը կը ներքաշէ հանրային աշխատանքի մէջ: 
Կ’ունենանք զէնքէն եւ դրամէն տարբեր արժէքներ, 
արժեւորումներ: Ժորժ Փոմփիտու կը փորձէ 
սահմանել բանաստեղծի եւ քաղաքական մարդու 
մարզերը, զանոնք առաջնորդող դրդապատճառ-
ները, նաեւ` հասկնալ, թէ ի՛նչ եղած են անցեալին 
անոնց յարաբերութիւնները: Աւելի ճիշդ` ինչպէ՞ս 
վերաբերած են բանաստեղծները քաղաքականու-
թեան: Ան կը յայտնէ այն միտքը, որ բանաստեղ-
ծութիւնը երազ է, իտէալ, քաղաքականութիւնը` 
իրապաշտութիւն: Բանաստեղծները չեն յաջողած 
քաղաքական կեանքի մէջ, դարձած են ընդդի-
մադիր, «ինչ որ ձախողութեան նշան է քաղաքական 
կեանքի մէջ»: Կամ` այն միտքը, որ քաղաքական 
մարդուն համար կեանքը անցընել ընդդիմութեան 
մէջ` պիտի ըլլար այնպէս, որ բանաստեղծը դատա-
պարտուէր կարդալու եւ դատելու ուրիշներու տողերը:

Նոյնը չէ առարկան բանաստեղծին եւ քաղա-
քական գործիչին: Մին բառերու հետ աշխատող 
արուեստ է, միւսը կը չմշկէ իրադարձութիւններու 
վրայ եւ կը գործածէ մարդիկը:

Ժորժ Փոմփիտու կը յիշէ օրինակները քաղա-
քական դէմքերու խօսքերուն, որոնց մէջ կը փայլա-
տակէ տպաւորող բանաստեղծական արտայայտու-
թիւնը, եւ կը յիշէ Ուինսթըն Չըրչիլի խօսքը` ուղղուած 
անգլիացիներուն. «Ձեզի ոչինչ ունիմ առաջարկելիք` 
բացի արիւնէ եւ աշխատանքէ, արցունքէ եւ 
քրտինքէ»: Կը յիշեցնէ, որ բանաստեղծական 
արտայայտութիւն, դիւցազնավէպը քաղաքական է 
իր հերոսներով եւ առաջնորդներով, այդ սեռը 
փորձած են բազմաթիւ գրողներ: Կրկին կարդալ 
«Սասունցի Դաւիթ»-ը, Դանիէլ Վարուժանի «Դե-
րենիկը», կամ «Հարճը»: Ի հարկէ, բանաստեղծին 
«քաղաքական խօսքը» ամբոխավարութիւն չէ, այլ` 

հարազատ զգացում եւ տեսիլք: Այդպէս է Յով-
հաննէս Թումանեանի «Հայրենիքիս հետ»-ը, կամ` 
Եղիշէ Չարենցի «Ամբոխները խելագարուած»-ը, 
«Գիրք Ճանապարհի»-ին եւ լսել… «Հդահյուն»-ը…

Ճիշդ է` անհատ ենք, յաճախ նաեւ` անհատա-
պաշտ: Բայց ինչպէս կ’ըսեն ընկերաբանները, 
մարդը էապէս «ընկերային կենդանի» է: Այս պատ-
ճառով ալ բանաստեղծը երբեմն կ’ապաստանի իր 
ներաշխարհին մէջ, զգացումներ, յոյսեր, բեկումներ, 
բայց նաեւ կը բացուի իտէալներու վրայ, որոնք կը 
վերաբերին իրեն եւ իր նմաններուն: Ժորժ 
Փոմփիտու այս վերաբերումով կը բացատրէ 20-րդ 
դարուն ծաւալած «յանձնառու գրականութիւնը» 
(Ժան-Փոլ Սարթր, Ալպեր Քամիւ եւ ուրիշներ):

Այս յանձնառու գրականութիւնը իր արմատները 
ունի բոլոր ժողովուրդներու պարագային` Հոմերո-
սէն մինչեւ մեր օրերը, նաեւ` այլ քաղաքակրթու-
թիւններու մէջ, երբ գրականութիւն եւ բանաստեղ-
ծութիւն կ’երգեն հերոսները, Խորենացիի 
«Վահագնի ծնունդ»-էն մինչեւ «Սասունցի 
Դաւիթ»-ը, Աւետիս Ահարոնեանի «Վազրիկը», կամ 
Կոստան Զարեանի «Տատրագոմի հարսը»:

Այսօր փաստը այն է, որ ինչպէս ըսի, քաղաքա-
կանութիւնը իւրացուած է իրաւաբաններու, դրա-
մատէրերու, տնտեսագէտներու, դիւանակալներու 
(ափարաթչիքներու), խպնիլ չգիտցող փառասէր-
ներու եւ հնարամիտներու (քոմպինացիա) կողմէ: 
Արդիւնքը այն է, որ մարդկութիւնը, ժողովուրդներ 
եւ երկիրներ կը շարունակեն ապրիլ տնտեսական 

Շուրջ 320 գնացքներու երթեր չեղարկուած են 
Սպանիոյ Renfe երկաթուղային գործարկուի աշխա-
տողներու՝ Յուլիս 15-ին սկսած գործադուլի պատճա-
ռով: Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», այդ 
մասին հաղորդած Է El Pais թերթը:

Գործադուլը, որ պէտք Է աւարտի տեղական 
ժամանակով 23:00-ին (Երեւանի ժամանակով 01:00-
ին), կազմակերպած է Աշխատանքային յանձնաժողով-
ներու արհմիութենական համադաշնութիւնը: Գործա-
դուլը կ'անդրադառնայ մեծ արագութեան գնացքներու, 

տագնապներու, անհասկացողութիւններու, պատե-
րազմներու մէջ, քաղաքական ղեկավարութիւնները 
նորի անուան տակ կը շարունակեն հինը կրկնել` 
չարաշահումներ եւ մահեր:

Վիքթոր Հիւկոյի մը, Նիկոլ Աղբալեանի մը եւ 
անոնց նմաններու, այսինքն հոգեւոր եւ թռիչք 
ունեցող մարդոց բացակայութիւնը պատճառ է 
հաւանօրէն, որ քաղաքականութիւնը չի յաջողիր 
ըլլալ իսկական հանրային ծառայութիւն` մարդոց 
բերելու համար արդարութիւն եւ ճշմարտութիւն:

Նկատի ունենալով, որ իշխանաւորներու դասա-
կան պատկերը յաջողութիւն եւ բարիք չի բերեր, 
ինչո՞ւ չփորձել «բանաստեղծութեամբ» յատկանշուող 
ընդհանուր ոգեկանութիւնը բերել քաղաքակա-
նութեան մէջ: Այս` բոլոր ժողովուրդներու պարա-
գային:

Բայց նաեւ` մեր, մեր «փոքր ածու»-ին համար:
Այսինքն` մասնագէտներու, ափարաթչիքներու, 

դրամատէրերու, ընտանեպաշտական (nռpotisme) 
եւ նոմենքլաթուրային իշխանութիւններուն նոր եւ 
մարդկային որակ հաղորդել, «Սասունցի Դաւիթ»-ը 
կամ Րաֆֆիի «Խենթ»-ը բերել մեր կեանքին մէջ, 
ամէնուրեք, հոն, ուր կը հաւատանք, որ պէտք է 
տոկանք, տեւենք, ըլլանք ինքնութիւն ունեցող 
հայրենատէր շարունակութիւն` մարդկայնացնելով 
քաղաքականութիւնը ոչ միայն ճառով, փողով, 
թմբուկով եւ հրավառութիւններով…

Այս է անքան սիրուած եւ ճառ զարդարող 
ապագայակերտ իսկական մարտահրաւէրը…

հեռընթաց եւ տարածաշրջանային գնացքներու եր-
թեւեկութեան վրայ: Սպանիոյ իշխանութիւնները եր-
կաթուղային ծառայութիւններուն կը պարտաւորեցնեն, 
հակառակ գործադուլին, պահպանելու ծառայութիւն-
ներու նուազագոյն մակարդակը: Renfe-ի աշխատա-
կիցները կը պահանջեն աշխատատեղերու ստեղծում, 
աշխատանքային օրուայ կրճատում եւ աշխատավարձի 
բարձրացում: Այն ուղեւորները, որոնց ծրագիրները 
խախտուած են գործադուլի պատճառով, անոնց 
կ’առաջարկուի փոխել կամ վերադարձնել տոմսերը, 
հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Ստեփանակերտի Մէջ Բնակելի Նոր
Թաղամաս Կը Կառուցուի

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:

մասնաշէնքերու հիմքերու փորման աշխատանքները: Այնուհետեւ պիտի 
սկսուի հիմքերու պեթոնային, կարկասային մասի, կմախքի կառուցման 
աշխատանքները: Ամսուան ընթացքին շինարարներուն պիտի տրամադրուի 
ամբողջ թաղամասին նախագծա-նախահաշուային փաստաթուղթերը: 
Թաղամասը կը նախատեսուի շահագործման յանձնել 2020-2021 թուականին»։

Կարէն Շահրամանեան տեղեկացուց, որ թաղամասի ներքեւի հատուածին 
մէջ նախատեսուած է  ունենալ մանկապարտէզ, որ պիտի սպասարկէ նաեւ 
«Արցախ» եւ «Զինաւան» թաղամասերու  երեխաններուն: Հայաստան Համա-
հայկական հիմնադրամին հովանաւորութեամբ, Շարլ Ազնաւուրի անուան 
մշակութային կեդրոնի ներքեւի հատուածին մէջ նախատեսուած է կառուցել 
շուրջ 600 հոգինոց դպրոցի նոր շէնք մը, որուն կից պիտի կանգնի ֆրան-
սախօսութեան կեդրոնը։

«Շէնքերուն առաջին յարկերը պիտի ըլլան ոչ բնակելի տարածքներ: 
Թաղամասի ներքեւի մասերը պիտի ըլլան խաղահրապարակներ, կայանա-
տեղիներ, կանաչապատ գօտիներ: Թաղամասը երթեւեկելի մասով կապուած 
պիտի ըլլայ Սպանդարեան փողոցին հետ։ Բնակարաններուն մէկ մասը՝ 
տարբեր ծրագրերու ծիրէն ներս՝ պիտի տրամադրուի անապահով, բազմա-
զաւակ ընտանիքներուն, իսկ մեծ մասը մատչելի գիներով պիտի տրուի 
հիփոթեքային վարկաւորումով։ Քաղաքաշինութեան նախարարութիւնը պիտի 
իրականացնէ վերահսկողութիւն, որպէսզի կառուցման ընթացքին որեւէ 
բացթողում ու թերութիւն չըլլայ»,- աւելցուց Կ. Շահրամանեան:


