«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN

ÐÇÝ·ß³µÃÇ
âáñ»ùß³µÃÇ/ 18.7.2019
/ 6.2.2019

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹
82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 235(22«536)
116(22«417)

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Խորհրդարանը
Երկրորդ
Օր Մը Նուիրեց
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Պիւտճէի
Քննարկման
Մասին Յայտարարութեան Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Երեւանի
Քաղաքապետ
Կը Կայանայ ՄէկՆախագահին
Օր Կանուխ
Մարութեանը
Ներկայացուցած է Երեւանի
Զարգացման Ծրագրերը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կըՀանրապետութեան
տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Հայաստանի
նախագահ
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
հասաԱրմէն Սարգսեան 17 Յուլիսին այցելած էեւԵրեւանի
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
քաղաքապետարան: Քաղաքապետ Հայկ ՄարուՆիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
թեան
նախագահին
ներկայացուցած
է Երեւանի

Խորհրդարանը երկրորդ օր մը յատկացուց 2019ի պետական պիւտճէի նախագիծի քննարկման,
Լիբանանի
վարչապետ
որուն
ընթացքին,Հանրապետութեան
բազմաթիւ օրէնսդիրներ
քննադաՍաատպիւտճէի
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ տեղի
ունեցաւ
տեցին
խնայողութիւններուն
միջոցները:
նախարարական
2-րդհանդիպիլ
նիստը՝
Երեսփոխաններըյանձնաժողովի
նախատեսած են
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաքաՉորեքշաբթի
եւ Հինգշաբթի առաւօտեան
ու երեկոյկանութեան
յայտարարութիւնը
ամբողեան
նիստերով`մասին
քննարկելու
համար փաստաթուղթը:
ջացնելու
համար: կուսակցութենէն երեսփոխան
Փաղանգաւոր
Ըստ
տեղական
շաբաթաՍամի
Ժըմայէլ,
ելոյթլրատուամիջոցներու՝
ունենալով Չորեքշաբթի
երեկոյվերջին
կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին
անդամ
եան
կայացած
նիստին
ընթացքին
ըսաւ, որ ինքը
եւ
10 կուսակցութիւնը
նախարարները
քննարկենպիւտճէին,
Ռուսիոյ
իր
դէմպիտի
պիտի քուէարկեն
Դաշնութեան՝
2018-ի թէ
Յուլիսին
որովհետեւ
կը կարծեն,
անիկա գաղթականներու
հակասական է եւ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաճշգրիտ
կերպով
չի վերաբերիր երկրի
ճգնաժամերուն։
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
Պիւտճէին
վերաբերեալ այլ բանավէճ
մը վերջերս
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
ընդրգկելով
կեդրոնացած
է 2017-ի հաշիւներու
փակման
վրայ, որ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաըստ
Սահմանադրութեան
պէտք է հաստատուի
րութեան
մէջ:
մինչեւ
2019-թուականի
պիւտճէի հաստատումը:
Նորակազմ Միշել
կառավարութեան
վարելիք
քաղաՆախագահ
Աուն՝ պետական
նախարար
քականութեան
պիտի
Սելիմ
Ժրէյսաթիիմասին
միջոցով՝յայտարարութիւնը
Երեքշաբթի ներկայացուց
ընդգծէ շարք
մը վեց
խնդիրներ՝
զինաառաջարկ
մը՝ եւս
ամիսով Հըզպալլայի
յետաձգելու հաշիւնոցը,փակումը,
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետդատարայարաբեներու
արտօնելով Հաշուեքննիչ
րութիւններու
Հըզպալլայի
եւ անոր
նին
հետեւելուկարգաւորումը՝
նախորդ տարիներու
հաշուետուուդաշնակիցներուն
աւելի
1 միլիոն
թիւններու
փակման,պահանջով,
որոնք մնացած
ենքան
անփոփոխ:
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին
պահանջուած բարեփոՀիւսէյն Ամիրկողմէ
Ապտոլլահեան.
Լիբախումները՝
փրկելու
համար երկրի
տնտեսական
նանը
Պէտք
Է Խուսափի
Տարածաշըրվատթար վիճակը:
ջանային
Հակամարտութիւններէն
Երէկ, խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի
Նախարարական
հետՇարունակուեցաւ
կայացած հանդիպման մը
ընթացքին, Իրանի
Պաշտօններու
Փոխանցումը
խորհրդարանի
նախագահի
միջազգային հարցերու
Նախարարական
պաշտօններու
խորհրդատուն
յայտնեց,
որ Լիբանանը փոխանցումի
պէտք է հեռու
գործընթացին
2-րդ օրը
ըլլալով՝ երէկ խումբ մը
մնայ
տարածաշրջանի
ճգնաժամէն։

«Իրան կը շեշտէ, որ Լիբանանը պէտք է հեռու
մնայ տարածաշրջանին մէջ առկայ բոլոր հականախարարներ պաշտօնապէս
իրենց
մարտութիւններէն
եւ մենք կը ստանձնեցին
հաւատանք, որ
Լինոր պաշտօնները:
բանանի
անվտանգութիւնը անվտանգութիւն է
Պաապտայի եւ
պալատին
մէջ նախագահական
տարածաշրջանի
Իրանի Իսլամական
Հանրապեհարցերովհամար»,նախարարըսաւ
ՍալիմԻրանի
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
տութեան
խորհրդարանի
իր նոր պաշտօնը
իր իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
նախագահի
միջազգային
հարցերու
խորհրդատու
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին հաղորդեց նախագահական
Հիւսէյն
Ամիր
Ապտոլլահեան։
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 գործակալութիւնը:
Պըրրիի գրասենեակի յայտարարութեան հաՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
մաձայն՝
Ամիր-Ապտոլլահեան
ըսաւ,
որ ԻրանըՄանլիոսուրաջակցած
Պթեյշ ընդգծեց,
որ իրժողովուրդին,
նպատակը պիտի
ըլլայ
վին
է Լիբանանի
բանակին,
ստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն մը: Միաժակառավարութեան
եւ «դիմադրութեան»:
մանակ
ան կոչ
բոլոր քաղաքական
«Իրանը
եւ ուղղեց
անոր դաշնակիցները
թոյլ գործիչպիտի
ներունորգործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուաչտան,
սիոնական կառոյցը
(Իսրայէլ)առկայ
եւ Ամերիկայի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Միացեալ
Նահանգները
խախտեն
տարածաշրջանի
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
անվտանգութիւնը»,աւելցուց ան:

զարգացման ուղղուած ընթացիկ ու յառաջիկայ
ծրագրերը:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին
տեղեկացուԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
ցած են Հայաստանի Հանրապետութեան նախաՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
գահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ
Գործակցութեան
Հեռանկարները
կապերու
վարչութենէն՝
զրուցակիցները մտքեր
փոխանակած
մայրաքաղաքի զարգացման
Հայաստանիեն
Հանրապետութեան
Ազգային ժոհեռանկարներուն
շուրջ:
ղովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեան Փետրուար
Հանդիպման
Արմէն
5-ին
ընդունած է աւարտին՝
Հայաստանինախագահ
մէջ Ճափոնի
արՍարգսեան
նաեւ Երեւանի
գլխաւոր
տակարգ եւզրուցած
լիազօր էդեսպան
Ճուն Եամատան:
ճարտարապետ
Արթուր
Մեսչեանի հետ:
Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՉենք
Կրնար Հրաժարիլ
Իրանեան
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարաԿազէն, Ուաշինկթընի Մէջ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Յայտարարեց
Արարատ
Միրզոյեան
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը
կայուն
եւ արագ կը
Աշխատանքային
այցելութեամբ
Միացեալ
Նազարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
հանգներ
գտնուող
Հայաստանի
Ազգային
ժողովի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուանախագահ
Արարատ
Միրզոյեան Յուլիսբացումը
15-ին,
կանին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
«Atlantic
կեդրոնին
մէջ իրկապերու
ելոյթին ընթացնոր լիցքCouncil»
հաղորդած
է երկկողմ
ամրաքին
յայտարարեց,
թէ
Հայաստան
չի
կրնար
հրապընդումին:
ժարիլ ամերիկեան պատժամիջոցներու ենթակայ
Իրանէն
բնական
կազ
գնելու ընտրանքէն:
Այս
Ազգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
մասին
կը հաղորդէ “Ազատութիւն”-ը։
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զար«Մենք
կը
ցանկանք,
որ Ամերիկա
չգորգացումին եւ այդ առումով
նշած, որ ճնշում
այս պահուն
ծադրէ
Հայաստանի
վրայ:
Հայաստանը
չի
կրնար
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամանման
գին վճարել»,
նշեց
Միրրզոյեան:
կան խումբ.
նորընտիր
Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
«Ամերիկեան գործընկերներուն
պատգամաւորներ
հետաքրքրուածտեղեկացուցի,
են Ճափոնի
որ
մեր
տնտեսութիւնը
վնասներ
կը
կրէ
Իրանի դէմ
հետ բարեկամութեամբ:
պատժամիջոցներէն»,
«Ֆէյսպուք»ի
իր
վրայ
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր էջին
երախտագրած
է
Միրզոյեան:
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Անցեալ շաբաթ,
Հայաստանի
փոխվարչապետ
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
Մհեր
Գրիգորեան
յայտարարած
էր,
թէ Երեւան
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուԹեհրանի
հետ
բանակցութիւններ
կը
վարէ
կազ
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն
համար:
գնելու նպատակով:
¾ç 03
¾ç 02
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Չենք Կրնար Հրաժարիլ Իրանեան Կազէն, Ուաշինկթընի Մէջ Յայտարարեց Արարատ Միրզոյեան

Միացեալ Նահանգներու նախագահ Տանըլտ
Թրամփ, իր երկիրը դուրս բերելով Իրանի հետ
կնքուած միջազգային համաձայնագիրէն՝ վերականգնեց Իրանի դէմ տնտեսական պատժամիջոցները, նոյն ժամանակ սպառնալով պատժել այն
երկիրները, որոնք կը շարունակեն Իրանի հետ
տնտեսական կապեր ունենալ:

Նշենք, որ Միրզոյեան իր ելոյթին մէջ անդրադարձաւ նաեւ Հայաստանի թաւշեայ յեղափոխութենէն ետք Հայաստանի մէջ արձանագրուած
փոփոխութիւններուն՝ աւելցնելով, որ Հայաստան
կը փափաքի Միացեալ Նահանգներու հետ
յարաբերութիւնները զարգացնել։
«Մեր յարաբերութիւնները պէտք է դիւանագիտական հռչակագիրներու դաշտէն տեղափոխւին յստակ գործընկերային յարաբերութիւններու
դաշտ», ըսաւ Միրզոյեան, նոյն ժամանակ երախտագիտութիւն յայտնելով տարիներու ընթացքին
Հայաստանի տրամադրուած ամերիկեան օգնութիւններուն համար։
Պատասխանելով Արցախի հակամարտութեան
վերաբերող հարցումի մը, Միրզոյեան յայտնեց, թէ
հարցը կը դիտէ մարդկային իրաւունքներու տեսանկիւնէն՝ կարեւոր համարելով Արցախի բնակչութեան ընդգրկումը բանակցային գործընթացին
մէջ:
Ներքաղաքական եւ տնտեսական զարգացումներուն մասին խօսելով, Միրզոյեան ընդգծեց Հայաստանի մէջ դատաիրաւական բարեփոխումներու

անհրաժեշտութիւնը եւ զեղծարարութեան դէմ
շարունակական պայքարը:
Մրիզոյեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը
Միացեալ Նահանգներ կը գտնուի Ներկայացուցիչներու տան ժողովրդավարական գործընկերութեան յանձնախումբին հրաւէրով:
Նոյն օրը, Հայաստանի դեսպանատան մէջ հայ
խորհդրարանականներու պատուիրակութիւնը հանդիպում ունեցաւ ամերիկահայ համայնքին հետ,
կարծիքներ փոխանակելով Հայաստանի վերջին
զարգացումներուն եւ խորհրդարանի աշխատանքներուն վերաբերեալ:
Միրզոյեան նաեւ պետական եւ փորձագիտական
շրջանակներու ներկայացուցիչներուն հետ քննարկումներ ունեցաւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականութեան,
Հայաստանի
մէջ
կատարուող
դատական համակարգի բարեփոխումներուն, հայամերիկեան կապերու զարգացման եւ այլ հարցերու
շուրջ, կը հաղորդէ խորհրդարանի լրատուութեան
եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութիւնը:
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ԱՄՆ-ն Սահմանափակած Է Նիւ Եորքի Մէջ Իրանցի
Դիւանագէտներու Տեղաշարժման Հնարաւորութիւնը
Միացեալ Նահանգները զգալիօրէն սահմանափակած Է իրանցի դիւանագէտներուն եւ անոնց
ընտանիքներու անդամներուն տեղաշարժման
հնարաւորութիւնները,
որոնք
պաշտօնական
գործուղումներու մէջ են Նիւ Եորքի մէջ: Ինչպէս կը
տեղեկացնէ «Արմէնփրես»-ը, 17 Յուլիսին այդ
մասին հաղորդած Է Reuters գործակալութիւնը՝
վկայակոչելով ամերիկեան դիւանագիտական յայտարարութիւնը, որ տրուած Է Միաւորուած ազգերու
կազմակերպութեան (ՄԱԿ) Իրանի ներկայացուչութիւն:
Առկայ տեղեկատւութեամբ՝ իրանցի դիւանագի-
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Բաբգէն Ներսիսեան

տական ներկայացուցիչներուն եւ անոնց ընտանիքներուն վրայ դրուած են նոյնպիսի սահմանփակումներ, ինչպէս սահմանուած են նաեւ
Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամէտ
Ճաւատ Զարիֆի նկատմամբ, որ 14 Յուլիսին Նիւ
Եորք ժամանած է ՄԱԿ-ի Տնտեսական եւ ընկերային
խորհուրդի տարեկան նստաշրջանին մասնակցելու
համար:
Պատճառները, ըստ որոնց իրանցի դիւանգէտներուն նկատմամբ սահմանուած են նման
սահմանափակիչ միջոցներ, ամերիկեան կողմը չէ
պարզաբանած, հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:
(18 Յուլիս, 1917, Թիֆլիս)-(14 Փետրուար,
1986, Երեւան)
Հայ թատրոնի անուանի դերասան, ԽՍՀՄ
ժողովրդական արուեստագէտ։
Թիֆլիսի մէջ ծնած, Պ. Ադամեանի անուան
հայկական թատրոնի մէջ իր դերասանական
կեանքի ուղին սկսած տաղանդաւոր դերասանը
իր ստեղծագործական կեանքը շարունակած է
Երեւանի Գ. Սունդուկեանի անուան թատրոնէն
ներս՝ մինչեւ իր մահկանացուն կնքելը։
Բաբգէն Ներսիսեանի ծնողները՝ Պօղոսը եւ
Եղիսաբէթը, եղած են մշեցիներ, յետագային
հաստատուած են Թիֆլիսի մէջ, ուր 1917 թուականին ծնած է Բաբգէնը։ 17 տարեկանին
ընդունուած է Թիֆլիսի Պատանի հանդիսատեսի
թատրոն։
Յետագային Վարդան Աճէմեանը զինք հրաւիրած է Հայաստան։ 1955 թուականին Թիֆլիսէն
տեղափոխուած է Երեւանի Գ. Սունդուկեանի
անուան թատրոն։
1957 թուականէն նկարահանուած է ֆիլմերու
մէջ. Որոնցմէ յայտնի են՝ Քաոս, Սարոյեան եղբայրներ, Սայաթ-Նովա եւ այլն
Բաբգէն Ներսիսեանի որդին՝ Տիգրան
Ներսիսեանը, նոյնպէս դերասան է։

Թատրոնէն ներս իր խաղացած բազում կերպարներէն նշենք՝ Համբօ՝ «Գիքոր», Քաջ Նազար՝
«Քաջ Նազար», Պեպօ՝ «Պեպօ», Ալեքսանդր՝ «Իմ
սիրտը լեռներում է», Արա Գեղեցիկ՝ «Արա
Գեղեցիկ եւ Շամիրամ»։
Բաբգէն Ներսիսեանի ծննդեան 100-ամեակի
առիթով 2018 թուականին Երեւանի Աբովեան 21
հասցէին բացուած է Բաբգէն Ներսիսեանի

յուշասիւնը,
«Մեծանուն հայեր» շարքով շրջանառութեան
մէջ դրուած է Բաբգէն Ներսիսեանի ծննդեան
100-ամեակին նուիրուած նամականիշը:
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“Ինծի Համար Մեծ Հպարտութիւն Է ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-Ի Լոյս Տեսնելը”

Պաշտօնակից «Սարտարապատ»ի Հիմնադիր Տնօրէն՝ Ընկ. Նահապետ Նահապետեանի
Խօսքը Թերթին 2000րդ Թիւին Առիթով
Երէկ լոյս տեսաւ մեզի պաշտօնակից եւ կուսակից՝
Հարաւային Ամերիկայի ՌԱԿի պաշտօնաթերթ «Սարտարապատ» ամսաթերթին 2000րդ յաղթական թիւը:
Այս առիթով շնորհաւորելով հանդերձ անոր լոյս
ընծայման զինուորագրուած մեզի սրտամօտիկ իւրաքանչիւր պատասխանատու ինչպէս նաեւ անոր հաւատարիմ
ընթերցողներն ու բարեկամները, տեղ կու տանք «Սարտարապատ»ի խմբագիր մեր սիրելի Տիանա Տէր-Կարապետեանին այս առիթով վարած հարցազրոյցին «Սարդարապատ»ի հիմնադիր տնօրէն՝ մեր կուսակցութեան երէց
հաւատաւոր եւ կենդանի երախտաւոր ու անոր նահապետներէն հանդիսացող ընկեր Նահապետ Նահապետեանին հետ:
«Խմբ.»
- Ինչո՞ւ որոշեցիք ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ շաբաթաթերթը հրատարակել։
- 1970 ական թուականներուն՝ մեր գաղութին
միջ- միութենական յարաբերութիւնները եւ պայմանները շատ տարբեր էին հիմակուընէ։ Հաստատութիւններու եւ մանաւանդ կուսակցութիւններու
միջեւ գրեթէ յարաբերութիւն չկար
եւ անհանդուրժողական ոգի կը տիրէր։ Ան որ դաշնակցական չէր, համայնավար կը սեպուէր, բայց այս
կեցուածքը ոչ միայն սխալ էր, այլ նաեւ բաւական
վնասակար աւելի ճիշդ վտանգաւոր կը նկատուէր
այդ օրերու զինուորական կառավարութեան նկատմանբ։ Այո՛ կային համայնավարներ, որոնք իրենց
կուսակցական գաղափարախօսութիւններուն հաւատարիմ մնացած են մինչեւ այսօր, բայց տասնամեակներէ ի վեր նաեւ գոյութիւն ունէին եւ մեր
գաղութին մէջ կը գործէին ՍԴՀԿ-ն, Ռամկավար
Ազատական կուսակցութիւնը եւ շատ անկուսակցական հայրենասէր ազգայիններ, որոնք անխտիր
կերպով կը մասնակցէին գաղութային կեանքին
եւ կը ծառայէին Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ։
Ուրեմն մեր գաղափարախօսութիւնը պահպանելու եւ հայրենասէր ոչ կուսակցական հատուածի
կամքերը շահելու համար պէտք զգացինք Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան խօսնակը
ունենալու։ Այս ձեւով կարելիութիւնը կ'ունենայինք
մեր դէմ ստեղծուած լարուածութեան հակազդել եւ
անբիծ պահել Հայաստանեաց Եկեղեցին, Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը եւ Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութիւնը, որոնց դէմ լարւածութիւն կար:
-Ինչպէ՞ս անունը որոշեցիք եւ ինչո՞ւ ընտրեցիք
ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ կոչել թերթը։
- Հայոց պատմութեան մէջ՝ Սարտարապատը
եղաւ 20-րդ դարու այն հերոսամարտը որով հայ
ժողովուրդը կրցաւ իր ինքնութիւնը պահպանել,
իր ազատութիւնը պատշպանել։ Սարտարապատը
բոլորիս ճակատամարտն է։ Շնորհիւ Սարտարապատի՝գոյութիւն ունեցաւ Հայաստանի առաջին
Հանրապետութիւնը, Հայաստանի Հանրապետութիւնը Խորհրդային Միութեան մէջ եւ 1991-ին
անկախացած Հայաստանի Հանրապետութիւնը։
Խորհրդանշանական մեծ նշանակութիւն ունի
Սարտարապատ անունը կրելը։ Մեր ընտրութեամբ
հայրենասիրութեան, հաւատքի եւ հայապահ-

պահման մեր խոստումը ուզեցինք ամրապնդել. եւ
ուրախ ենք, որ այդ գործը կատարեցինք եւ նոյն
ուղղութեամբ կը շարունակենք 43 տարիէ ի վեր։
- Նման հրատարակութիւն մը եղա՞ծ էր նախապէս։
-Սարտարապատէն առաջ՝ Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան նախաձեռնութեամբ՝ մի
քանի տարի լոյս տեսաւ Սուրհանդակ պարբերաթերթը, որ կը խմբագրէին ընկերներ եւ մեր
գաղութի անձնաւորութիւններ։
-Որո՞նք զօրավիգ կանգնեցան Ձեր նպատակը
իրականացնելու համար։
-Երբ արդէն մեր պաշտօնաթերթը հրատակելու
որոշում առած էինք, շուտով աշխատանքի անցանք
Դանիէլ Եուսուֆեանի, Հայկ Շահինեանի, Աւետիս
Նալպանտեանի, Աւետիս Պարսամեանի, Միհրան
Սարաֆեանի եւ ուրիշ ընկերներու հետ, որոնք մեծ
դերակատարութիւն ունեցան մեր փափաքը իրագործելու համար։
Բայց մեր նպատակին պիտի չհասնէինք եթէ
չունենայինք Հ.Բ.Ը.Մ.ի ցկեանս պատուոյ նախագահ, ազգային բարերար եւ Հայաստանի Ազգային
հերոս Ալեք Մանուկեանի աջակցութիւնը, որ ոչ
միայն հաւատաց մեր ներկայացուցած տեսլականին, այլ նաեւ իսկապէս համոզուած էր որ մենք
պիտի կարենայինք այս գործը յաջողութեամբ
գլուխ հանել:
Կրնանք ըսել որ Ալեք Մանուկեանը եղաւ մեր
կնքահայրը, մեզ քաջալերողը եւ մինչեւ իր վերջին
օրերը իր բարեկամութիւնը եւ իր վստահութիւնը
վայելեցինք։ Շնորհիւ իրեն՝ շուտով ունեցանք տպագրական Compugraphic մեքենան, որ աննախադէպ
էր մեր գաղութին մէջ։
Պետք է նշեմ որ Ալեք Մանուկեանի մահէն ետք,
Սարտարապատը նոյն ձեւով շարունակեց վայելել
եւ մինչեւ այսօր կը վայելէ Հ.Բ.Ը.Մ.ի Կեդրոնական
վարչութեան բարեկամութիւնը եւ աջակցութիւնը
յանձինս նախագահ՝ Պերճ Սեդրակեանի եւ այս 43
տարիներու ընթացքին՝ Պուէնոս Այրէսի մասնաճիւղի վարչական անդամներուh, որոնց բարեկամութիւնը մեծ նշանակութիւն ունի մեզի համար։
-Ուր եւ ինչպէ՞ս սկսաւ հրատարակութիւնը։
-Սարտարապատի առաջին թիւը լոյս տեսաւ 6

Սեպտեմբեր 1975ին տեղական Buenos Aires Herald
անգլիական թերթի տպարանին մէջ։ Ամիսը երկու
անգամ, անկիւնը սրճարանի մը մէջ նստած ընկերներու հետ անհամբեր կը սպասէինք հրատարակութեան լոյս տեսնելը եւ հաճոյքով տուն կը վերադառնայինք։ Բայց երբ արդէն ունեցանք մեր
տպագրական սարքերը, այն ատեն գործերը թեթեւցան, մեր շրջանակը ընդլայնեցինք եւ կարողացանք երկշաբաթաթերթը շաբաթաթերթի վերածել։
- Գաղութը ինչպէ՞ս ընդունեց նոր հրատարակութիւնը։
- Սկիզբը՝ զարմանքով։ Սարտարապատը հետաքրքրական նոր երեւոյթ մը եղաւ թէ իր բովանդակութեամբ եւ թէ իր նոր ձեւով: Շուտով մեր
հրատարակութիւնը սիրուած եւ սպասուած լրատւութեան միջոց մը դարձաւ հաստատութիւններու
եւ տուներու մէջ։
Մեր գործունէութեան դաշտն ալ հարստացաւ
նոր դէմքերով, որոնք իրենց բարոյական եւ նիւթական աջակցութիւնը բերին մեզի։ Հոս պետք է
յիշել Հայկազուն Չալեանը, Պարգեւ Տէր Կարապետեանը, Արմանտօ Պալասանեանը, Արամ Տօնիկեանը, Միհրան Էքիզեանը, Փետրօ Պալասանեանը,
Վարդան Շահինեանը, Յովսէփ Եուսէֆեանը, Խօսէ
Ներկիզեանը, Արտաշես Վանեսքեհէեանը, Զապէլ
Չալեանը, Նելլի Նալպանտեանը, Խաչիկ Ճանոյեանը, Գէորգ Մարաշլեանը եւ ուրիշ շատեր որոնք
սատարեցին մեր գործին։
Խմբագրական կազմն ալ մեծ դեր ունեցաւ մեր
յաջողութեան համար։ Փասքուալ Օհանեանի,
Յովիկ Էօրտեքեանի, Վարուժան Աճէմեանի գրիչները արտայայտեցին մեր ընդհանուր կարծիքը եւ
այս ձեւով կրցանք Հ.Բ.Ը.Մ.-ի գործունէութիւնը
փրկել մեր գաղութին մէջ եւ եկեղեցասէր ժողովուրդը համախմբել Սուրբ Էջմիածինի հովանիին
տակ 70-ական դժուար տարիներուն։
Մինչ այդ, մեր ոչ կուսակցական հայրենասէր
բարեկամներուն թիւը շատցաւ, որոնցմէ ոմանք
Հայաստանի անկախութենէն ետք միացան մեզի
հասկնալով, որ մեր կեցուածքը Հայրենիքի հանդէպ
ոչ կուսակցական է։ Ռամկավար Ազատական կուսակցութիւնը անվերապահօրէն թիկունք կանգնած
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Համահայկական Խաղեր
Համահայկական Խաղերուն Մասնակցողներու
Կեցութիւնը Ապահովուած Է

Համահայկական խաղերու Համաշխարհային
կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեան յայտարարեց, որ համահայկական 7-րդ ամառնային
խաղերուն մասնակցողներուն համար Արցախի մէջ
ապահովուած են պանդոկներու մէջ սենեակներ:
Կոմիտէն կ՛իրականացնէ 2000-2500 անձերու
տեղաւորման հարցին լուծումը:
«Հիւրերու տեղաւորման հարցի լուծման համար
հանրակրթական քանի մը դպրոցներու տարածքներ, ուր կան սանհանգոյցներ, լոգնալու յարմարութիւններ՝ եւս պիտի օգտագործուին: Հիւրերուն մէկ
մասը պիտի տեղաւորուի նաեւ Արցախի շարք մը
գիւղերու մէջ: Այժմ դժուարութիւններ կան խաղերու
ստեղծագործական խումբի եւ բացման արարողութեան մասնակիցներու, ինչպէս նաեւ կամաւորներու
տեղաւորման հարցով: Վստահ եմ, որ այդ հարցի
լուծման համար եւս տարբերակներ պիտի գտնուին:

Պիտի օգտագործենք նաեւ հանրակացարանային
շէնքեր, ճամբարային տարածքներ, պիտի ունենանք հիւրընկալ տուներ եւ այլն: Խաղերուն մասնակից շուրջ 5000 անձիք ապահովուած պիտի
ըլլան օթեւանով», աւելցուց Զաքարեան:
Խօսելով սպասարկման ոլորտին մասին՝ Զաքարեան ըսաւ, որ պէտք է այդ ուղղութեամբ լայն
աշխատանքներ կատարել:
«Խաղերու հիմնական մասը տեղի պիտի
ունենայ Ստեփանակերտի մէջ, իսկ մէկ մասն ալ
Մարտունիի եւ Մարտակերտի մէջ: Համահայկական
7-րդ ամառնային խաղերու 17 մարզաձեւերէն միայն
6ը պիտի ըլլայ Արցախի մէջ», յայտնեց Զաքարեան:
Նշենք, որ Երեքշաբթի, Յուլիս 16-ին, Արցախի
նախագահ Բակօ Սահակեան անձամբ ծանօթացաւ
Համահայկական 7րդ ամառնային խաղերու նախապատրաստական աշխատանքներուն:
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Հայրենի
Տուեալներ
ՀՀ Այցելած
Օտարերկրացիներուն Թիւը
Աւելցած է 14.4%-ով

Այս տարուան առաջին 6 ամսուան ընթացքին
Հայաստան ժամանած է 14.4 տոկոսով աւելի
օտարերկրացի, քան 2018 թուականի առաջին 6
ամիսը:
Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Զբօսաշրջութեան եղանակը, ի դէպ, նոր-նոր
կը սկսի: Յոյս ունիմ՝ մեր տնտեսվարողները՝ սկսած
վարորդներէն, վերջացած կրպակավարներով, լաւ
պիտի ընդունին ժամանող զբօսաշրջիկները:
Մեր երկրէն լաւ տպաւորութիւններով վերադարձած ամէն զբօսաշրջիկ կը բարձրացնէ Հայաստանի
միջազգային համարումը եւ կը մեծցնէ երկրի
տնտեսական ու զբօսաշրջային գրաւչութիւնը»,գրած է վարչապետը:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
«Առողջ Ապրելակերպ» Դասագիրքի
Արդիականացման Ծրագիր
Հայ կանանց միջազգային միութեան Սան
Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղը կը տեղեկացնէ, թէ Հայաստանի հանրային վարժարաններուն մէջ արդէն
իսկ սկսած է գործածուելու «Առողջ Ապրելակերպ»
դասագիրքը, որուն գիտելիքները միջազգային մակարդակներու հասցնելու ջանքերուն գործնական
մասնակցութիւնը բերած էր մասնաճիւղը։
Արդարեւ, Սեպտեմբեր 2015-էն ի վեր, մասնաճիւղը այս նպատակով մօտէն կը գործակցի
Երեւանի Արաբկիր վարչական շրջանի հիւանդանոցին հետ՝ ամէնէն արդիական տեղեկութիւնները
պարունակող դասագիրք մը երաշխաւորելու
համար Հայաստանի աշակերտներուն։
Հայ կանանց միջազգային միութեան Սան
Ֆրանսիսքոյի մասնաճիւղին գործունէութեան մասին յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ դիմել
aiwasanfrancisco@gmail.com հասցէին կամ այցելել՝
www.aiwasanfrancisco.com կայքը։ Մասնաճիւղին
հասցէն է՝ 15559 Union Ave. #227, Los Gatos, CA
95032

Բժշկական Եւ Առողջապահական
Պարագաներ՝ Հալէպի Հայ
Ծերանոցին Եւ Զինուորական
Հիւանդանոցին

Արտաքին գործոց նախարարութիւնը տեղեկացուցած է, որ Յուլիս 13-15-ին Հալէպի մէջ Հայաստանի գլխաւոր հիւպատոսութեան հետ համագոր-
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Մշակութային Արձագանգ
ՀՀ Լեզուի Կոմիտէն Համացանցի Պաշտօնական
Կայք Պիտի Ունենայ
ՀՀ Լեզուի Պետական Կոմիտէի նախագահ
Դաւիթ Գիւրջինեան յայտարարեց, որ շուտով
գործել պիտի սկսի Լեզուի Կոմիտէի պաշտօնական
կայքը` langcom.am-ը, որ պիտի ծառայէ իբրեւ
կոմիտէի պաշտօնական լրատու եւ լեզուական հարթակ` յագեցած բազմաբնոյթ նիւթերով, նոյնիսկ`
խաղերով: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։
Ամփոփելով առաջին կիսամեակի աշխատանքը`
Դաւիթ Գիւրջինեան ըսաւ. «Ստեղծուած է կոմիտէի
տարբերանշանը, մշակուած են գունային լուծումներ, անոնց հիման վրայ կազմուած են Լեզուի Կոմիտէի պաշտօնական ձեւաթուղթերն ու այցեքարտերը: Խմբային աշխուժ աշխատանք կատարուած
է թուային տիրոյթին մէջ: Կոմիտէի դիմատետրի
էջին վրայ մէկ տարուան ընթացքին կատարուած է
աւելի քան 700 գրառում, պատասխան ուղարկուած
է օգտատէրերէն ստացուած հարիւրաւոր նամակներու: Էջի հետեւորդներուն թիւը կը մօտենայ 22
հազարի: Լրատուամիջոցներուն, տեղական ինքնակառավարման եւ պետական մարմիններուն
ուղարկուած է երկու տասնեակէ աւելի յորդորակ:
Մեր յորդորակները արդէն յայտնի եւ ճանաչելի են,
մարդիկ կը սպասեն: Անոնք կ՛ուղարկուին հարիւրաւոր հասցէներով: Յորդորակներով կ՛անդրադառնանք լեզուական հարցերուն եւ անոնց վրայ կը
սեւեռենք հանրութեան տարբեր շերտերուն
ուշադրութիւնը»:
Պատասխանելով այն հարցումին, թէ հիմնականին մէջ ո՛ր ոլորտներուն մէջ լեզուական առումով
յաճախակի հարցեր կ՛ ըլլան, Դաւիթ Գիւրջինեան
առանձնացուց պատկերասփիւռի կայանները,
հաղորդումները, ժապաւէնները, նոյնիսկ` լուրերը:
«Մեր աշխատակիցները կը հետեւին եթերին եւ

Շնորհակալ
Նախաձեռնութիւն
Բժշկական Եւ Առողջապահական
Պարագաներ՝ Հալէպի Հայ
Ծերանոցին Եւ Զինուորական
Հիւանդանոցին
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ամփոփագրեր կ՛ուղարկեն լրատուամիջոցներուն:
Արձագանգը միշտ կ՛ըլլայ դրական եւ շնորհակալական, թէ որքանո՛վ արդիւնք կու տայ, արդէն
այդ հարց է: Երբեմն կը տպագրեն, կը հաղորդեն
յորդորակը, եւ յաջորդ անգամ կը տեսնենք նոյն
սխալը», յայտնեց Լեզուի կոմիտէի նախագահը:
Անդրադառնալով պաշտօնեաներուն գործածած
լեզուին` Դաւիթ Գիւրջինեան յայտնեց, որ անոնք
հայերէն լաւ գիտեն: «Կան տեսակէտեր, որ այդ
խօսքը պէտք է ըլլայ կանոններու խիստ համապատասխան, մէկ մասն ալ կը կարծէ, որ ժամանակները փոխուած են, լեզուն նոյնպէս կը փոխուի: Իմ
մօտեցումս ո՛չ մէկուն կողմն է, ո՛չ միւսին, պէտք է
ամէն ինչի մասին տեղեկանալ: Եթէ պաշտօնական,
կառավարական եթերի վրայ է եւ նոյնանման
տեղեր, ապա, այո՛, խօսքը պէտք է ըլլայ կանոններու
համահունչ: Եթէ մէկը իր անձնական տիրոյթին`
ընկերային ցանցերու վրայ գրառում կը կատարէ,
ապա այդ մէկը անձնական կարծիք է: Այստեղ
վերահսկելիութեան չափը, մօտեցումը պէտք է
տարբեր ըլլայ», եզրափակեց Լեզուի Կոմիտէի
նախագահ Դաւիթ Գիւրջինեան:'

Լոնտոնի Մէջ Տեղի Ունեցաւ Ամէնամեայ Հայկական
Ամառնային Փառատօնը
Լոնտոնի Իլինգ թաղամասին մէջ Յուլիս 14-ին
8-րդ անգամ ըլլալով տեղի ունեցաւ ամէնամեայ
Հայկական ամառնային փառատօնը (Armenian
Summer Festival), որ կը կազմակերպուի Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Մեծ Բրիտանիոյ եւ Հիւսիսային
Իռլանտիայի Միացեալ Թագաւորութեան թեմի
հովանաւորութեամբ:
Փառատօնը սկիզբ առաւ մէկ վայրկեան լռութեամբ` ի յիշատակ Միացեալ Թագաւորութեան
մէջ ՀՀ նախկին դեսպան Արման Կիրակոսեանի:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ ՀՀ արտաքին գործոց
նախարարութեան մամլոյ վարչութիւնը, բացման
արարողութեան ողջոյնի խօսքով հանդէս եկան
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ Մեծ Բրիտանիոյ եւ
Հիւսիսային Իռլանտիայի Միացեալ Թագաւորութեան թեմի առաջնորդ Յովակիմ եպիսկոպոս
Մանուկեան, ՀՀ դեսպանութեան ներկայացուցիչ
Արամ Արարատեան, ՄԹ խորհրդարանի Համայնքներու պալատի անդամներ Սթիւըն Փաունտ եւ
Ռուպա Հաք, Իլինգի քաղաքապետ Ապտուլայ Կուլեյտ:
Փառատօնի հարիւրաւոր մասնակիցները եւ
հիւրերը հնարաւորութիւն ունեցան վայելելու հայկական արուեստը` երաժշտութիւնը եւ պարերը,
համտեսելու հայկական ճաշատեսակներ: Առանձին
տաղաւարներով ներկայացուեցան շարք մը
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բրիտանահայ համայնքային կազմակերպութիւններ, ինչպէս նաեւ հայկական ապրանքանիշներ`
այցելուներուն ներկայացնելով իրենց գործունէութիւնը, ինչպէս նաեւ հայկական մշակութային ժառանգութիւնը, աւանդոյթները եւ պատմութիւնը:

ծակցութեամբ, Հայաստանի մարդասիրական
առաքելութեան խումբին կողմէ Հալէպի Հայ ծերանոցին եւ զինուորական հիւանդանոցին փոխանցըւած են բժշկական եւ առողջապահական պարագաներ:
Թէ՛ Հայ ծերանոցին տնօրէնութիւնը, եւ թէ
սուրիական զինուորական հիւանդանոցին ղեկավարութիւնը շնորհակալութիւն յայտնած են հայ
բժիշկներուն՝ անհատոյց կերպով տրամադրուած
բժշկական պարագաներուն եւ դեղորայքին, ինչպէս
նաեւ Հայ ծերանոցին մէջ, «Դարմանատուն» ընկերաբժշկական կեդրոնին եւ շարք մը բժշկական այլ
հաստատութիւններու մէջ ամէնօրեայ դրութեամբ
ցուցաբերուող բժշկական օժանդակութեան համար:
Զինուորական հիւանդանոցի պետ, զօր. Ֆայէզ
Ալ Այուպին իր երախտագիտութիւնը յայտնած է
հայ բժիշկներուն՝ պատերազմի արհաւիրքներուն
իբրեւ հետեւանք տուժած սուրիացիներուն օգնութիւն ցուցաբերելնուն համար։
Հիւանդանոցին պետը շնորհակալութիւն յայտնած է Հայաստանի իշխանութիւններուն, մասնաւորաբար առողջապահական կառոյցներուն՝ առաջին իսկ օրերէն ցուցաբերուած օգնութեան եւ
աջակցութեան համար։

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս
Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան,
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմբագրատուն:
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Յղի Կնկան մը Ոդիսականը ...

Այս դէպքը պատահած է 2018 թուականի Դեկտեմբեր ամսուան ընթացքին, Ալապամա նահանգի
Պիրմինկհէմ քաղաքի մօտերը գտնուող խանութի
մը առջեւ։ Հինգ ամսուան յղի Մարշա Ճոնսը (տես
նկարը) թիրախ կը հանդիսանայ ատրճանաձգութեան մը, որուն դժբախտաբար զոհ կ՛երթայ իր
արգանդի սաղմը։
Վերոյիշեալ առճակատումին դատավարութիւնը
տեղի ունեցած է այս տարուան Յունիս ամսուան
մէջ եւ եթէ կրնաք՝ կռահեցէք թէ ո՞վ դատապարտուած
է որպէս յանցաւոր։ Պիտի զարմանաք երբ ձեզի
ներկայացնեմ առնուած վճիռը։
Արդարեւ՝ 27 տարեկան Ճոնսը կը դատապարտուի որպէս ոճրագործ եւ կ՛առաջնորդուի
բանտ, մինչ իր վրայ ատրճանակ պարպող կինը
անպարտ կ՛արձակուի եւ կ՛երթայ տուն։ Հիմա թոյլ
տուէք բացատրեմ թէ ինչո՞ւ Ճոնս կինը դատապարտուած է որպէս ոճրագործ։
Ան դատապարտուած է որպէս ոճրագործ՝

որովհետեւ պատճառ հանդիսացած է իր սաղմին
զոհ երթալուն։ Բայց ներողութիւն, ինք չէր՝
ատրճանակ պարպողն ու իր սաղմը սպաննողը։
Ուրեմն, ինչո՞ւ յանցաւոր նկատուած է։ Ահաւասիկ
դատավճիռին արդարացուցիչ պատճառաբանութիւնը։
Իբրեւ թէ ինք՝ այսինքն Մարշա Ճոնսը, ուզած է
վիժում ունենալ՝ որուն համար հրահրած է դիմացի
մանկամարդուհին, որպէսզի ան կրակէ իր վրայ։
Ուրեմն Մարշա անուղղակիօրէն պատճառ դարձած
է իր սաղմին սպաննութեան։ Առ քեզի ամերիկեան
դատական առողջ մտածելակերպ։
Բայց դատական վճիռ արձակողները կը մոռնան որ ատրճանակ պարպող մանկամարդուհին
արդեօք դիտաւորեալ կերպո՞վ սաղմը սպաննած է։
Ան կրնար շատ հեշտութեամբ Մարշա Ճոնսը
սպաննել, չէ՞ . . .
Ըստ ինծի, հրահրուած կամ ոչ՝ մարդասպանը
պէտք չէ ազատ արձակուի եւ վերջ։ Հիմա Մարշա
Ճոնսը բանտն է՝ սպասելով դատավարութեան, եւ
միայն 50,000 երաշխաւորագիրով՝ ան կրնայ
բանտէն դուրս սպասել իր դատավարութեան
օրուան։

Հարսնաքոյրերու (Bridesmaids) Տեղատարափը...

Այս դէպքը պատահած է Ֆլորիտա նահանգի
Տէսթըն քաղաքին մէջ, ուր տեղի ունեցած է Քէսմի

“Ինծի Համար Մեծ Հպարտութիւն Է ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-Ի Լոյս Տեսնելը”
Պաշտօնակից «Սարտարապատ»ի Հիմնադիր Տնօրէն՝ Ընկ. Նահապետ
Նահապետեանի Խօսքը Թերթին 2000րդ Թիւին Առիթով
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է Հայրենիքի կողքին Խորհրդային Միութեան ատեն
եւ մանաւանդ անկախութենէն ետք։ Այս է մեր
գաղափարախօսութիւնը՝ միշտ Հայրենիքի հետ եւ
Հայրենիքի համար։
- Տարիները անցան, հասանք ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-ի
2000 թիւին, կարե՞լի է ըսել որ Ձեր նպատակին
հասանք։
- Հպարտութեամբ կրնամ ըսել այո’։ Ուրախ եւ
գոհ եմ կատարուածով։ Կը զգամ որ մեր վրայ
ունեցած վստահութիւնը երբեք յուսախաբ չենք
ըրած, այլ ընդհակառակը: Նոր մարտահրաւէրներու
առջեւ ենք եւ զանոնք կը դիմագրաւենք նոր ոյժով
եւ յոյսով։
- Իբր 91 տարեկան ազգային գործիչ մը , որ
կեանքը նուիրած է հայապահպահման գործին,
ի՞նչ կ՛ակնկալեք գալիք տարիներէն. Ո՞րն է Ձեր

տեսլականը մեր գաղութին նկատմամբ։
- Մեծ գոհունակութիւն կը զգամ ռր 40 տարիներէ
ի վեր մոտաւորապէս մեր գաղութը անիմաստ
վիճաբանութիւններու տեղ չի տար։ Բոլորս
համերաշխօրէն ձեռք ձեռքի բռնած, մեր Եկեղեցիին
շուրջ, միութիւններով շրջապատուած կ՝աշխատինք։
Պէտք է շարունակենք այս նոյն թափով աշխատիլ;
- Ի՞նչ պէտք է ըլլայ 2000 թիւին պատգամը։
- Ինծի համար մեծ հպարտութիւն է ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-ի լոյս տեսնելը, որ ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-ը սիրուած
թերթ մը դարձաւ մեր գաղութին մէջ եւ վիճաբանութիւններէ դուրս՝ հայրենասիրութեան, Հայաստանեաց Առաքելական Եկեղեցիի եւ Հայրենիքի
կողքին կը քալէ մինչեւ այսօր։
Կը մաղթեմ որ այսպէս շարունակենք, որ շատ
տարիներ եւս վայելենք ՍԱՐՏԱՐԱՊԱՏ-ի պէս
մաքուր, վստահելի եւ հայրենանուէր հրատարակութիւն մը։

Քարթըրի պսակադրութիւնն ու ամուսնական
խրախճանքը, 6 Յունիս 2019-ին։ Սակայն պէտք է
նշել որ Քէսմի Քարթըր Ֆլորիտա չի բնակիր, այլ՝
Լուիզիանա նահանգի Նիւ Օրլիընզ քաղաքը։
Հոս սովորական է որ պսակադրութեան մը
ընթացքին՝ կնքահօր եւ կնքամօր կողքին ըլլան
երեքէն-հինգ հարսնաքոյրեր, ընկերակցութեամբ
նոյն թիւով փեսեղբայրներու (groomsmen), որոնք
կը կանգնին պսակուող ամոլին երկու կողմերը։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ հարսնաքոյրերու
եւ փեսեղբայրներու ներկայութիւնը՝ պսակադրութեան եւ անոր յաջորդող ամուսնական խրախճանքի
ընթացքին խորհրդանշական է միայն, քանի անոնք
որեւէ շօշափելի պարտականութիւն մը չունին
ընելիք . . .
Նոյն է պարագան՝ այսինքն զուտ խորհրդանըշական, մէկէ աւելի կղերականի եւ կամ տեղւոյն
Թեմական Առաջնորդին մասնակցութիւնը, պսակադրութեան ընթացքին։ Պսակադրութիւնը մէկ
քահանայով ալ կ՛ըլլայ, սակայն ոմանք կը սիրեն
ցուցամոլութիւնը եւ վերջ։
Վերադառնալով մեր վերոյիշեալ հարսին՝ Քէսմի
Քարթըրին, ան որոշած է ունենալ 34 հարսնաքոյրեր
(տես նկարը), որոնց վեցը իր հարազատ քոյրերն
էին։ Հապա մնացեալ 24-ը՞, անոնք ալ իր բարեկամուհիներն էին։ Կ՛երեւի թէ մեր գերզգայուն եւ
փափկանկատ հարսը չէ ուզած իր բարեկամուհիներէն որեւէ մէկը նեղացնել, ուստի բոլորն ալ
հրաւիրած է մասնակցելու այդ ոչ-անհրաժեշտ
պարտականութեան!
Քէսմի Քարթըր նոյնիսկ ապսպրած է իր հարըսնաքոյրերուն՝ որ պաշտօնական իրենց հագուստներու կողքին բերեն նաեւ լողալու յատուկ
զգեստներ, քանի պսակադրութենէն վերջ բոլորն
ալ պիտի վայելեն Ատլանտեան ովկիանոսի տրամադրած խաղաղ, ջինջ եւ կապտագոյն ջուրը՝
լողալու համար։
Թերեւս տեղին է որ 34 հարսնաքոյրերու այս
պարագան մրցանիշ հաստատուի եւ գրանցուի
Guinness Books of Records-ի արձանագրութեանց
մէջ, չէ՞ք խորհիր . . .
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Վեր. Ճէյմս Գառնուզեանի «Վերադարձ Դէպի Արարատեան
Լեռնաշխարհ եւ Առաջին Հայկական Համագումարը» Գիրքը
«Սփիւռք» ամսաթերթի նախաձեռնութեամբ լոյս
տեսած է Վեր. Ճէյմս Գառնուզեանի
«Վերադարձ Դէպի Արարատեան Լեռնաշխարհ
եւ Առաջին Հայկական Համագումարը» գիրքը:
Հեղինակի ծնողները եկած են Մուսա Լեռէն ու
Մարաշէն է: Ծնած է Պէյրութի մէջ ուր դժուար
մանկութիւն ունեցած է: Երկրորդ Համաշխարհային
Պատերազմին պատճառով ստիպուած կիսատ
թողած է իր ուսումնառութիւնը, սակայն պատերազմի աւարտեն ետք շարունակած է ուսանիլ եւ
զուգահեռ աշխատած է «Զարթօնք»ին մէջ, որպէս
գրագիր եւ տպագրիչ: Ապա իր հօր խրատով
ուսումնասիրած է Աստուածաբանութիւնը:
Իր մասին վկայութիւնները կ,ըսեն, թէ Եւրոպայի
մէջ, որպէս հոգեւոր հովիւ ծառայութեան ընթացքին
նկատած է, որ եւրոպացիները գրեթէ ոչինչ գիտեն
հայերու մասին և որոշած է գրել «Ժողովուրդ
առանց հողի» գիրքը և անոր միջոցաւ փորձած է
տեղի ժողովուրդին ծանօթացնել հայ իրականութիւնը: Գառնուզեանի նախաձեռնութեամբ տպագրըւած և տարածուած է հայկական մանրանկարչութեանը նուիրուած 20.000է աւելի բացիկներ:
1969ին հիմնած է Հայ Մշակութային Միութիւնը,
ապա ճամբորդած է բռնագրաւեալ Արեւմտեան
Հայաստանի տարածքով և կարճ ֆիլմ մը պատրաստած է «Հայաստան Երկիր Մը Կարմիր Աստղի
Տակ» վերնագրով:
1976ին ՝ Պէյրութի մէջ լոյս տեսած է «Վերադարձ
Դէպի Արարատեան Լեռնաշխարհ» գիրքը, որուն

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Պատմութեան մոռացութիւնը ծանր
հիւանդութիւն է, որ խեղանդամում է հոգին,
այնտեղից դուրս մղում՝ սրբացած
աւանդոյթների, բարոյական բարձր ու
ստուգուած արժէքների կենարար ուժը եւ
ուզածդ ժողովրդի շատ արագօրէն կարող է
վերածել մի անկազմակերպ, սպառողական
հոգեբանութեամբ ապրող, հայրենի հողի,
մայրենի լեզուի նկատմամբ՝ անտարբեր
ամբոխի:
ՎԱՀԱԳՆ ԴԱՒԹԵԱՆ

մէջ Գառնուզեան ամփոփած է համահայկական
կազմակերպութիւն հիմնելու մասին իր միտքերը,
ըստ որուն՝ պէտք է հաւաքուին համայն հայութեան
ուժերը՝ Արևմտեան Հայաստանը ազատագրելու
համար:
Պէտք է նշել, որ կարգ մը աղբիւրներ կը շեշտեն,
որ Ճէյմս Գառնուզեան դեր ունեցած է Պէյրութի մէջ
Հայաստանի Ազատագրության Հայ Գաղտնի
Բանակի կազմաւորման աշխատանքին մէջ:
«Վերադարձ Դէպի Արարատեան Լեռնաշխարհ
եւ Առաջին Հայկական Համագումարը» տարբեր
հորիզոններ բացող՝ օգտաշատ եւ կարեւոր գիրք
մըն է, որուն ընթերցումը կը յանձնարարենք մեր
սիրելի ընթերցողներուն:
«Զ.»
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՎՐԱՅ
Ազգային Ինքնութեան Կորուստով Մտահոգ՝

Սրտցաւ (Արեւելա)Հայու Մը Նամակը Տեղական Թերթի Մը

Լեռնցի՛ ջան, կարծում եմ հայկական ավանդական իրականությունն այսօր հոգեվարգի մեջ
է… դրա առհավատչյան այսօր մեր օրեցօր գլոբալիզացվող մտածելակերպն է: Գլոբալիզացման
էս տենդը, արդեն լոկալ՝ մայրաքաղաքային
մաշտաբից անցել է համահայկականի, ու այն,
զարմանալիորեն, ավելի արագ է ադապտացվում,
երիտասարդների կրթական ցենզի ցածր լինելու
ու բարոյական սկզբունքների անկայունության
պատճառով: Ինչ խոսք, համաձայն եմ, որ
ազգային արժեքների վրա ծիծաղելն արգահատելի
է, առավել ևս, որ առանց այն էլ մեր իրականությունը
լիքն առողջ ծիծաղի, հումորային քննադատության
համար առարկաներով ու երևույթներով, իսկ
ազգային ինքնությունը մի բան է, որ հիմա մենք
օրեցօր կորցնում ենք: Սակայն պետք է գիտակցել,
որ մեդիան մի ոլորտ է, որտեղ արտահայտվելու
ազատությունը հենասյուն է, ու էնքան էլ համամիտ
չեմ «Շանթ»-ին նման ելույթներն արգելելու համար
"բունտ"ի գաղափարի հետ:

Դե հիմի տղերքն ուզեցել են ծիծաղել, ծիծաղել
են. իրանց հետ էլ մի խումբ իրանց համախոհներ
մի լավ ուրախացել են «տանկի լուլի » մասին
լսելով… Ես, ի միջիայլոց, զարմանում եմ, թե տեղ
ինչ կա ծիծաղալու…
Ավանդները մոդեռնիզացվում են. բնական է...
ծիծաղելի կլինի հիմա, առանց աղջկան ճանաչելու,
տնեցիքով գնալ իրանց տուն խոսք ուզելու, բայց
կոնկրետ գաղափարներ կան, որոնք օտար մշակույթի չափազանց ազատ ֆոնից առանձնացնում
են մեր ինքնությունը, այն է՝ պարկեշտությունը,
համեստությունը, ծնողի հանդեպ հարգանքն ու
սերը, որոնք, օրինակ, Եվրոպական հասառակության մեջ այդքան էլ ընդունելի չեն:
Հիմա ով հասկանում է խնդրի լրջությունը,
հասկանում է... ով չէ՝ դեռ ծիծաղում է...
* * *
Դեհ, ե՛կ, վարդապե՛տ, մի՛ խելագարուիր:
Տրամադրեց՝ ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

ԳՐԻԳՈՐ ՇԻԼԹԵԱՆ
(1900 – 1985)
«Նաթիւրմոր Բանջարեղէն»

Որբ

Շբթ
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Մամետեարով Վրացի, Ատրպէյճանցի Եւ Թուրք
Արաբական Թերակղզի
Խորհրդարանականներու Հետ Քննեց Արցախի Հարցը

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Ատրպէյճանի արտաքին
գործոց նախարար
Էլմար
Յուլիս
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
հովուապետը,
որ Մամետեարով
կ'այցելէ Արաբական
16-ին,
Պաքուի
մէջ
ընդունեց
Ատրպէյճանի,
Վրաստանի
եւ
Թուրքիոյ
խորթերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
հըրդարաններու
Արտաքին
յարաբերութիւններու
յանձնախումբերու
ղեկաԱպու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
վարներուն
այցելութիւնը
եւ անոնց հետ
քննարկեց
Արցախի
հակամարտութիւնը:
աւանդական
քարոզի ժամանակ
ան ԱՄԷ
իր այցը
համարած
է «կարճ, բայց
Ըստ
ատրպէյճանական
աղբիւրներու՝
Մամետեարով
պնդեց,
թէ «ղակարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
րաբաղեան
հակամարտութեան
կարգաւորման
պարագային,
հայ
ժողովուրդը
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
կրնայ
քաղել տարածաշրջանին
իրականացուող
մեծ նախագիծերէն»:
երկիրըօգուտ
կ'ուղեւորուիմ
որպէս եղբայր, մէջ
որպէսզի
միասին գրենք
երկխօսութեան
Ատրպէյճանական
կողմի
պաշտօնական
հաղորդագրութեան
համաձայն՝
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
ինծի
թուրք
եւ
վրացի
խորհրդարանականները
կարեւոր
համարեցին
տարահամար»։
ծաշրջանին
մէջտեւէ
հակամարտութիւններու
պնդելով, որ տարաԱյցը պիտի
մինչեւ Փետրուար 5՝կարգաւորումը՝
Ապու Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
կարծութիւնները
պէտք
է
լուծուին
միջազգային
իրաւունքի
սկզբունքներով,
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
պապը կը
մասնաւորապէս
շեշտելով՝
«միջազգայինմիջազգային
ճանչցուած միջկրօնական
սահմաններու հանդիեւ պեմասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
տութիւններու
տարածքային ամբողջականութիւնը» պահպանելու կարեւոպումին։
րութիւնը:

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

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%)։
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