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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Քաղաքապետարանները
Քոսթա
Պրավայի Երկրորդ
Համար
Նիստը՝ Կառավարութեան
Քաղաքականութեան
Կառավարութեան
1 Ամիս Վարելիք
Ժամանակ
Տուին
Մասին Յայտարարութեան Համար

Պէյրութի հարաւային արուարձաններու քաղաքապետութիւնները, Հինգշաբթի, կանխեցին մայրաքաղաքի շրջակայքը աղբակոյտ թափելը՝ կառավարութեան տալով մէկ ամիս ժամանակ, Քոսթա
Պրավայի աղբավայրին փոխարէն այլընտրանքային
վայր գտնելու համար:
Լիբանանի արուարձաններու
Հանրապետութեան
վարչապետ
Հարաւային
քաղաքապետաՍաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
ունեցաւ
րաններու
միութիւնը
Չորեքշաբթիտեղի
աղբատար
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
մեքենաներուն արգիլած էր մտնել նշեալ տարածք՝
նորակազմ
կառավարութեան
քաղաքահաշուի
առնելով,
որ 10 Յուլիսինվարելիք
պայմանաւորուած
կանութեան
մասին էր։
յայտարարութիւնը ամբողտասը
օրը աւարտած
ջացնելու
համար:
Հինգշաբթի,
աղբակոյտին համար նախատեսԸստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաւած վայրին մէջ կայացած
ասուլիսի մը ընթացքին՝
վերջին կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին
միութեան
նախագահ
Մոհամմատ
Տըրղամանդամ
յայտ10 նախարարները
Ռուսիոյ
նեց,
թէ միութիւնը մէկպիտի
ամիս քննարկեն
եւս պիտի արտօնէ
Դաշնութեան՝
Յուլիսին կառավարութեան
գաղթականներու
տարածքին
մէջ2018-ի
աղբ թափելը՝
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաժամանակ տալով հարցին լուծում գտնելու։ Տըրղամ
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
նախօրէին
հանդիպած էր վարչապետ
Սաատ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
Հարիրիի
եւ այլ նախարարներու
հետ,ընդրգկելով
որոնք մէկ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաամիս
ժամանակ խնդրած
էին։
րութեան
մէջ:
Շուէյֆաթի քաղաքապետարանի ներկայացուվարելիք
քաղացիչըՆորակազմ
յայտնեց, թէկառավարութեան
իրենք կառավարութենէն
պահանքականութեան
մասին յայտարարութիւնը
պիտի
ջած
են յստակ ծրագիր
աղբավայրերու յետագայ
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինավիճակին
մասին։
նոցը,
Սուրիոյ
յարաբե«Անոնք
մէկՀանրապետութեան
ամիս ունին: Եթե հետ
աղբավայրի
րութիւններու
կարգաւորումը՝
անոր
համար
այլ տարածք
չգտնուի,Հըզպալլայի
մենք կրկինեւպիտի
դաշնակիցներուն
աւելի
քան
1 միլիոն
յայտնուինք
ներկայպահանջով,
իրավիճակին
մէջ»,ըսաւ
ան:
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած բարեփոՀըզպալլայի Երեսփոխանական
Պլոքը
խումները՝ փրկելուԱշխատողներուն
համար երկրի տնտեսական
Պաղեստինցի
Համար
վատթար վիճակը: Լուծում» Կը Պահանջէ
«Իրատեսական
Հըզպալլայի խորհրդարանական պլոքը, ՀինգՇարունակուեցաւ
Նախարարական
շաբթի,
կոչ ըրաւ արագ որոշում
կայացնելու ԼիբաՊաշտօններու
Փոխանցումը
նանի
մէջ բնակող պաղեստինցի
աշխատողներուն
Նախարարական
պաշտօններու փոխանցումի
համար
յառաջացած մտահոգութիւններուն
վերագործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը
բերեալ:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

«Պլոքը կոչ կ՝ընէ Լիբանանի մէջ բնակող
պաղեստինցի աշխատողներու կացութեան տալ
իրատեսական լուծում... որ հաւատարիմ է արդար
օրէնքներուն եւ մարդու իրաւունքներուն»,- նշուած
է Հաւատարմութիւն դիմադրութեան պլոքի յայտարարութեան մէջ։
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:
Լիբանանի պաղեստինցիները
վերջին երկու
շաբաթը կը բողոքէին օտարահպատակ աշխատողԱշխատանքի
նախկին նախարար
Մուհամմատ
ներու
հանդէպ Աշխատանքի
նախարարութեան
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
ճնշման դէմ, որուն թիրախը կը հանդիսանան
Ապու Սլեյմանը,
անտարակոյս
իրենք։
Աշխատանքի
նախարարյաջողութիւն
Քամիլ Ապուպիտի
Սլէյարձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
ման
գործարարութիւններուն
տուածվրայ՝
էր մէկշնորհիւ
ամիս
տարիներուորպէսզի
իր փորձառութեան,
եւ աշխապիտի
ժամանակ,
բոլոր ոչ լիբանանցի
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
տակիցները ստանան աշխատանքի արտօնութիւն՝
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
նախքան
ստուգողները
սկսին տուգանք
տալ
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուիրենց։
թիւնը:
Ապու Սլէյման յաճախ կրկնած էր, որ ինքը պարզապէս օրէնքի միջոցով կ՝աշխատի դիւրացնել
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարար
Մանպաղեստինցիներուն
աշխատանքի
արտօնութիւն
սուր Պթեյշգործընթացը։
ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
ստանալու
ստեղծել
տնտեսութիւն
մը: ՄիաժաՊլոքը արդիւնաւէտ
նշեց, որ խնդիրին
վերաբերեալ
որեւէ
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչմիջոց պէտք է «դրականօրէն արտացոլէ Լիբանանի
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուաժողովուրդին
ընկալումը՝
երկրին մէջառկայ
բնակող
պարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
ղեստինցիներուն
առջեւ
ծառացած
խնդիրներուն
եւ
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
դժուարութիւններուն
մասին»:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Բակօ
Սահակեան Թալիշ
Գիւղին
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Մէջ
Խորհրդակցական
Հանդիպում
Ունեցաւ

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան Չորեքշաբթի, Յուլիս 24-ին այցելեց
Հայաստանի շրջանը
Հանրապետութեան
Մարտակերտի
եւ Թալիշ կառավարուգիւղին մէջ
թեան
հերթական
նիստը
կ'ունենայ
Փեունեցաւ խորհրդակցական տեղի
հանդիպում
մը բնատըրուար տարածքին
6-ին:
կավայրի
տարբեր ծրագիրներու իրաԱյս մասին
կը տեղեկացնեն
ՀՀ շուրջ:
վարչապետի
կանացման
վերաբերող
հարցերու
Խորաշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ
հասահըրդակցութեան կը մասնակցէին պետական
րակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
նախարար
Գրիգորի
Մարտիրոսեան,
պաշտոնաՆիստը
կը մեկնարկէ
ժամը
տար
այլ անձիք:
Այս մասին
կը 11:00-ին:
հաղորդէ Արցախի
նախագահի մամլոյ վարչութիւնը։

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Հայաստանի
ՄէջՔննարկած
Եղանակը
Ճափոնի Դեսպանը
Են Պիտի
Երկկողմ
Զովանայ
Գործակցութեան Հեռանկարները
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաԱզգային Իրավիճակներու նախարարութիւնը
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
կը զգուշացնէ, թէ յառաջիկայ 5 օրերուն, կը սպասնոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաւի բարձր աստիճանի հրդեհավտանգ իրավիճակ,
պընդումին:
հովտային եւ նախալեռնային շրջաններուն մէջ:
Հանրապետութեան տարածաշրջանին յուլիսի
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
27-28-ին հիւսիսային որոշակի շրջաններու մէջ, 26է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարին, 29-ին բազմաթիւ շրջաններ, կը սպասուին
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կարճատեւ անձրեւ եւ ամպրոպ յետ միջօրէին ։
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաՔամին` հարաւ-արեւմտեան` 3-8 մ/վ, ամպրոպի
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
ժամանակ հաւանական է քամիի ուժգնութիւնը
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
զօրանայ հասնելով 20-25 մ/վ:
հետ բարեկամութեամբ:
Օդի ջերմաստիճանը 26 յուլիսին կը նուազի 3-4
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաաստիճան:
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Երեւանի մէջ յուլիսի 27-28-ին կը սպասուի ոչ
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
անձրեւային եղանակ, 26-ին, 29-ին քաղաքի որոբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուշակի հատուածներ կը սպասուի կարճատեւ անձրեւ
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
եւ ամպրոպ, երեկոյեան կը սպասուի քամիի
¾ç 03
ուժգնացում` 18-20 մ/վ։

àõñµ³Ã / 26.7.2019

¾ç 02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ասիոյ Եկեղեցիներու Խորհուրդի Գործադիր Վարչութեան Ժողովին Մասնակցեցաւ Թեհրանի
Թեմի Առաջնորդը Ներկայացնելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը
16-19 Յուլիս 2019-ին, Ասիոյ Եկեղեցիներու
Խորհուրդի Գործադիր Վարչութիւնը իր տարեկան
հերթական ժողովը գումարեց Քամպոտիոյ մայրաքաղաք Փնոմ-Փէնի մէջ:
Ասիոյ Եկեղեցիներու Խորհուրդը կ՚ընդգրկէ
Ասիոյ բոլոր եկեղեցիները, որոնք կը գործեն աւելի
քան 27 երկիրներու մէջ, ներառեալ Իրանը: Իրանի
հայոց եկեղեցին 2010 թուականի Ապրիլ ամիսէն
սկսեալ մաս կը կազմէ այս խորհուրդին եւ իր
գործօն մասնակցութիւնը կը բերէ անոր աշխատանքներուն: Յայտնենք, որ 2018-ի Յուլիսին սոյն
խորհուրդի Գործադիր Վարչութիւնը իր տարեկան
ժողովը գումարեց Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ,
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին տնօրինութեամբ
եւ հրաւէրով Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ
Գերշ. Տ. Սեպուհ Արք. Սարգիսեանի: Սրբազանը
2010-էն սկսեալ Գործադիր Վարչութեան անդամ է:

Քամպոտիան 20-րդ դարու երկրորդ կէսին
քաղաքական ծանր վիճակներէ անցաւ եւ կոմունիստական արեւելում ունեցող կարմիր քամերներ
անունով խմբակցութիւնը, իշխանութեան տիրանալով մօտաւորապէս երկու միլիոն անմեղ քաղաքացիներ, յատկապէս մտաւորականներ, բժիշկներ,
ուսուցիչներ, համալսարանականներ եւ ականաւոր
քաղաքացիներ սպանդի, ջարդի, այլ խօսքով
ցեղասպանութեան ենթարկեցին:
Երեքշաբթի, 11 Յուլիսին ժողովը առաւօտեան
պաշտամունքով սկսաւ իր աշխատանքը: Ժողովի
ատենապետ Ուիլիըմ Սիմարմաթա Արքեպիսկոպոսը ջերմօրէն ողջունեց ներկաները եւ իր ցաւը

յայտնեց, որ անցեալ տարի չէր կրցած մասնակցիլ
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ տեղի ունեցած ժողովին, այնուամենայնիւ խնդրեց փոխ-ատենապետ
Վեր. Տիանա Տանայէն վարելու նիստերը:
Ասիոյ Եկեղեցիներու Խորհուրդի ընդհանուր
քարտուղար Դոկտ. Մաթիւ Ժորժ Շունաքարան
ներկայացուց իր տարեկան տեղեկագիրը: Ան կարեւորութեամբ անդրադարձաւ խորհուրդի միջեկեղեցական յարաբերութիւններու գործունէութեան, եկեղեցական-բարոյական հարցերու եւ այդ
ուղղութեամբ կազմակերպած համագումարներուն,
երիտասարդութեան կապուած հիմնահարցերուն,
ինչպէս նաեւ Ասիոյ Եկեղեցիներու Խորհուրդի մնայուն կեդրոն ունենալու հարցին: Արծարծուած հարցերուն շուրջ տեղի ունեցաւ կարծիքներու փոխանակում։ Այս առիթով եղած հարցերուն ընդհանուր
քարտուղարը տուաւ լուսաբանիչ պատասխաններ:
Ժողովի այլ կարեւոր հարցերէն էր 2020-ին տեղի
ունենալիք Խորհուրդի 15-րդ համաժողովը: Խօսւեցաւ համաժողովի հաւանական եւ յարմարագոյն
թուականի, վայրի եւ թեմայի հետ կապուած հարցերու մասին:
Ընդհնաուր քարտուղարի զեկոյցի քննարկումէն
եւ զայն վաւերացնելէ ետք Սեպուհ Սրբազանը
ժողովականներուն փոխանցեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Կաթողիկոսին ողջոյններն ու բարեմաղթութիւնները:
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Մարտիրոս Պատալեան

(26 Յուլիս, 1952, Բանանց, Դաշկեսանի շրջան)
Գեղանկարիչ, քոլաժի վարպետ, ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ (2008)։
1964 թուականէն կ’ապրի եւ կը ստեղծագործէ
Երեւանի մէջ: 1968-1972 թուականներուն յաճախած է Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարւեստի ուսումնարան, 1975 թուականին աւարտած
է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնար-

Առաջին օրուան աշխատանքներու աւարտին
ժողովականները այցելեցին Փնոմ-Փէնի Աւետարանական եկեղեցին, որուն պատուելին Ինք Ջուն
բացատրութիւններ տուաւ եկեղեցւոյ մասին: Ապա,
Սեպուհ Սրբազանը յանուն ժողովականներու խօսք
առնելով՝ ըսաւ. «Մենք կը զօրակցինք Քամպոտիոյ
ժողովուրդին, որ 1975-1979 տարիներուն ապրեցաւ
իր պատմութեան ամենասեւ օրերը՝ ենթարկուելով
Քամեր րուժ կուսակցութեան կողմէ կազմակերպւած ցեղասպանութեան: Մենք կը հասկնանք
ցեղասպանութիւնը, որովհետեւ մեր ժողովուրդը
եւս 1915-ին ենթարկուեցաւ պատմութեան առաջին
ցեղասպանութեան օսմանեան կայսրութեան կողմէ, որուն զոհ գացին աւելի քան մէկ ու կէս միլիոն
հայորդիներ»: Իր խօսքի աւարտին սրբազանը
ներկաները հրաւիրեց լռութեան եւ աղօթքով յիշելու
հայոց եւ Քամպոտիոյ ժողովուրդներու նահատակները:
Նոյն օրը երեկոյեան պաշտօնական յատուկ ընթրիք կազմակերպուած էր, որուն ներկայ գտնուեցան Քամպոտիոյ մշակոյթի նախարարը, նախարարի տեղակալն ու Փնոմ-Փէնի եկեղեցւոյ
հաւատացեալներն ու երիտասարդները:
Երեք օրերու վրայ տարածուած աշխատանքով
ժողովականները հանգամանօրէն քննարկեցին
խորհուրդի նիւթաբարոյական գործունէութիւնը,
իրագործուած ու ապագայի ծրագիրները:
կը: 1982-1988 թուականներուն աշխատած է
ուսումնական թատրոնէն ներս որպէս նկարիչ բեմադրող, 1988 թուականէն Երեւանի խամաճիկներու պետական թատրոնի գլխաւոր նկարիչ։
1988 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու
միութեան եւ ԽՍՀՄ նկարիչներու միութեան անդամ է, 1996 թուականէն՝ նկարիչներու միջազգային միութեան՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի անդամ։
Մարտիրոս Պատալեան շարք մը թատրոններու
մէջ ձեւաւորած է 40-է աւելի ներկայացումներ։
Որպէս բեմադրող նկարիչ մասնակցած է 12
գեղարուեստական կարճ ֆիլմերու աշխատանքներուն, որոնցմէ 4-ը ֆրանսական ֆիլմեր են։
Բադալեանի
ստեղծագործութիւնները
կը
գտնուին Գերմանիոյ, ֆրանսայի, Իտալիոյ, Զուիցերիոյ, Պելճիքայի, ԱՄՆ-ի, Ճափոնի եւ այլ երկիրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
Անհատական ցուցահանէսներ ունեցած է՝
Երեւանի, Աւստրիոյ, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ եւ
այլ երիրներու մէջ։
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի երէց աշխատակից

հանին առջեւ կեցած՝ անոնք կը դիտէին ջինջ կապոյտ ջուրը, երբ Քլովին սահելով մեծ հօր գիրկէն
իյնկաւ վար եւ անսպասելին պատահեցաւ։

Ո՞վ Է Յանցաւորը . . .

Տխրահռչակ այս դէպքը վերջերս պատահած է
Փորթօ Ռիքոյի մայրաքաղաք Սէն Ուանի նաւահանգիստին մէջ, ուր խարսխուած էր Royal
Caribbean Cruise Line-ի հսկայական Freedom of the
Seas (տես նկարը) զբօսաշրջիկութեան նաւը։ Պէտք
է նշել որ Փորթօ Ռիքոն կիսանկախ երկիր
(unincorporated Territory) մըն է՝ որ կը պատկանի
Միացեալ Նահանգներուն։ Անոր բնակիչները կ՛ուզեն միանալ Միացեալ Նահանգներուն որպէս 51րդ
նահանգ։
Գիտենք որ զբօսաշրջիկութեան այդ նաւերը կը
շրջին երկիրէ երկիր՝ ճամբորդելով գիշերները, իսկ
ցերեկները կանգ կ՛առնեն այդ երկիրներու նաւահանգիստներուն մէջ։ Այս դրութիւնը թոյլ կու տայ
զբօսաշրջիկներուն որ շրջին այդ քաղաքներու մէջ
եւ տեսնեն անոնց տեսարժան վայրերը։
Հիմա վերադառնանք մեր բուն պատմութեան։
Ինտիանա նահանգի Սաութհ Պէնտ քաղաքէն
Ուիկընտ ընտանիքը՝ հայր, մայր, երկու զաւակներ
եւ երկու զոյգ մեծ հայր ու մեծ մայր, կը ճամբորդէին
այդ զբօսանաւով։ Սբօսանաւը Բորթօ Ռիքօ հասնելով խարիսխ նետեց մայրաքաղաք Սէն Ուանի
նաւահանգիստը։ Այսքանը շատ բարի, բայց պատահեցաւ անսպասելի արկածը։ Հիմա թոյլ տուէք
բացատրեմ թէ ինչ է այդ սարսափելի դէպքը։
Ուրեմն մեծ հայրը՝ 18 ամսական փոքրիկն Քլովին (տես նկարը), տարած էր նաւուն 11րդ յարկը,
զբօսնելու։ Դէպի ծով նայող ապակիէ բաց պատու-

Հիմա ո՞վ է յանցաւորը, մեծ հայրը՝ թէ նաւուն
պաշտօնակատարները՝ որոնք պատուհանը բաց
թողած էին։ Քլովիին հայրը՝ որ ոստիկան մըն է, կը
պնդէ թէ նաւի ընկերութիւնն է պատասխանատուն
եւ արդէն պատրաստ է դատ բանալու, պահանջելով
նիւթական հատուցում՝ իր աղջկան անժամանակ
մահուան առիթով։ Մահ մը՝ որուն առաջքը կրնային
շատ դիւրիւթեամբ առնել, եթէ նաւուն պաշտօնատարները ապահովութեան անհրաժեշտ միջոցները
գործադրէին, կ՛ըսէ ան . . .
Այս պատմութեան դժբախտութիւնը հոն է որ
վերոյիշեալ դէպքը պատահած է իրիկուան ժամը
5:00-ին, երբ նաւը կը պատրաստուէր ճամբայ ելլել
ժամը 8:30-ին՝ դէպի յաջորդ կայքը!

Բարի Սամարացին . . .

Ո՞վ չէ կարդացած կամ լսած Սուրբ Գիրքի (Ղուկաս, 10:30-35) «Բարի Սամարացի»-ին առակը։
Թարմացնելու համար ձեր յիշողութիւնը ըսեմ որ՝
Մարդ մը Երուսաղէմէն Երիքով կը ճամբորդէր երբ
աւազակները կողոպտելէ ետք, կիսամեռ վիճակի
մէջ ձգեցին զինք ճամբուն եզերքը։
Քահանայ մը տեսաւ զինք եւ ձգեց ու անցաւ,
Ղեւտացի մը տեսաւ զինք եւ ձգեց ու անցաւ։ Սակայն երբ Սամարացի մը տեսաւ զինք, խնամեց
անոր վէրքերը եւ տարաւ զինք մօտակայ պանդոկ

մը՝ որ հանգստանայ ու կազդուրուի։ Ան նաեւ
վճարեց անոր պանդոկի ծախսերը։
Իսկ մեր պատմութեան «Բարի Սամարացի»-ին
դէպքը՝ վերջերս պատահած է Նիւ Եորք քաղաքի
Ուաշինկթըն Հայց շրջանին մէջ։ Իթհըն Կուզման
10 տարեկան պատանի մըն է որ կը բնակի այդ
շրջանի շէնքերէն մէկու մը յարկաբաժինին մէջ։
Երբ յարկաբաժինէն վար կ՛իջնէ, կը տեսնէ իրեն
նման պատանի մը շէնքին առջեւ բոպիկ պասքէթպոլ կը խաղայ։
Անմիջապէս վեր կը վազէ եւ տունէն զոյգ մը
մարզական կօշիկներ (sneakers) եւ անոր համապատասխան զոյգ մը գուլպաներ կ՛առնէ, վար կ՛իջնէ եւ
այդ տղուն կու տայ (տես նկարը)։ Դուն մի ըսէր՝ այդ
տղան ալ նոյն շէնքին մէջ կը բնակի եւ ընտանիքին
հետ, Տոմինիքեան Հանրապետութենէն գաղթած
պատանի մըն է։

Պատանին՝ ուրախութենէն ինքնիրմէ ելած,
շուտով տուն կը վազէ այդ կօշիկները իր մօրը ցոյց
տալու համար։ Ըստ երեւոյթի, իրեն նման պատանիները իրենց երկրին մէջ պասքէթպոլը բոպիկ կը
խաղան եղեր . . . Անշուշտ այս մէկը՝ չքաւորութեան
հարց է եւ ոչ թէ սովորութիւն։ Որովհետեւ մենք
գիտենք թէ Հարաւային եւ Միջին Ամերիկեան շատ
մը երկիրներ բարգաւաճ տնտեսութիւն մը չունին եւ
իրենց բնակիչներուն մեծ մասը աղքատութենէ կը
տառապի։
Ըստ ինծի, Իթհըն Կուզմանի ըրածը իսկապէս
բարեգործութիւն մըն է՝ նման Բարի Սամարացիին,
որովհետեւ ան որեւէ մէկէ չէր թելադրուած!

Շրջանային Èáõñ»ñ

Ատրպէյճանը Պիտի Չեղարկէ Թուրքիոյ Հետ Վիզային Ռեժիմը
Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ միջեւ վիզային ռեժիմը պիտի չեղարկուի Սեպտեմբեր 1-էն:Այս մասին
Ռիա Նովսթիին յատնած է Պաքուէն դիւանագիտական աղբիւր մը:
Անգարան 2007 թուականին միակողմանի կարգով չեղարկած էր վիզային ռեժիմը Ատրպէյճանի
քաղաքացիներուն համար: Այս պահուն Ատրպէյ-

ճանի քաղաքացիները առանց վիզայի Թուրքիոյ
տարածք կրնան գտնուիլ 30 օր:
«Սեպտեմբեր 1-էն Թուրքիոյ քաղաքացիները
ստիպուած չեն ըլլար վիզա ստանալ Ատրպէյճան
այցելութիւններու համար: Թուրքիոյ քաղաքացիները պիտի կարենան առանց վիզայի Ատրպէյճանի
մէջ գտնուիլ 30 օր», – յայտնած է աղբիւրը:

Ատրպէյճանական Միկ-29-ը Օդանաւը Կործանուած է
Ատրպէյճանի օդուժի միկ-29 օդանաւը կործանւած է: Ատրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարութիւնը կը յայտնէ, որ երէկ ժամը 22:00-ի
սահմաններուն ուսումնավարժական թռիչքներ
իրականացնող օդանաւի հետ կապը յանկարծ
կտրուած է:
Կ’ենթադրուի, որ օդանաւը իյնկած է կասպից
ծով: Օդաչուն որոնելու փրկարարական աշխատանքները կը շարունակուին: Արկածի պատճառը
կը հետաքննուի:
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Մշակութային Արձագանգ
«Շարլի Հայեացքը» Շարժապատկերը Եւ
Ազնաւուրի Նկարահանումները

Հինգշաբթի, 11 Յուլիսին, Շանզ Էլիզէի «Փիւպլիսիս» շարժապատկերի սրահին մէջ ցուցադրուեցաւ Մարք տի Տոմենիքոյի կողմէ պատրաստուած՝
Շարլ Ազնաւուրի նկարահանած ժապաւէնը՝ «Շարլի
Հայեացքը» (Le regard de Charles) վերնագիրով:
Ներկայ էին շուրջ 200 հրաւիրեալներ: Առաջին
ցուցադրութիւնն էր՝ նախքան շուկայական ցրումը,
որ նախատեսուած է յառաջիկայ 2 Հոկտեմբերին:
Ազնաւուրը կը ճանչնայինք իբրեւ երգիչ, դերասան,
յօրինող, երգահան, քաղաքական գործիչ եւ դիւանագէտ, բայց չէինք գիտեր, որ ան նկարահանած է
իր կեանքի զանազան իրադարձութիւնները: Անոր
երգերը՝ ընկերութիւնը, ժամանակակից մարդը
յուզող հարցերը խորունկ ու մանրակրկիտ կերպով
դիտարկողի հայեացքին ապացոյցն են։
Այս նկարահանումները կու գան առաւել եւս
ապացուցելու անոր հետաքրքրութիւնը մարդ արարածի գործունէութեան նկատմամբ, աշխարհի
տարբեր անկիւններէն սկսեալ մինչեւ իր անմիջական շրջապատը՝ ընկերները, ընտանիքը, անձնական կեանքը՝ իր սիրելիներն ու սիրածներն ու
զաւակները… շատ կարեւոր է իր հետաքրքրութիւնը՝
հանդէպ հայութեան, այն հատուածին, որ իր հանրային ու գեղարուեստական շրջանի երկրորդ կիսուն ի յայտ եկաւ, յատկապէս 1988-ի Սպիտակի
երկրաշարժին, որուն առթիւ ան ստեղծեց «Ազնաւուր փուր լ՛Արմէնի» հիմնադրամը եւ յօրինեց «Քեզի
Համար՝ Հայաստան» երգը, որուն կատարումին
մասնակցեցան ֆրանսացի հանրածանօթ 90 երգիչներ։
1948-ին Էտիթ Փիաֆ Շարլին նուիրած է իր
առաջին նկարահանման գործիքը՝ 8 միլիմեթր
«Փայար» մը: Սակայն անկէ ետք ունեցած է 16 միլիմեթրնոց տարբեր գործիքներ, զորս ճամբորդութիւններու ընթացքին միշտ հետը տարած ու նկարած է
համերգներէն առաջ եւ ետք, հանգիստի պահերուն,
աշխատանքի կամ հանդիպումներու ընթացքին՝
Հարաւային Ամերիկա, Ճափոն, Չինաստան, Կովկաս, Հայաստան, Ռուսիա, Վրաստան… եւ այլուր՝
աւելի քան հազար ժամ նկարահանումներ, որոնք
գաղտնի պահպանուած են հեղինակին կողմէ: Իր
մահէն քանի մը ամիս առաջ զանոնք յանձնած է իր
մտերիմ ընկերոջը՝ Մառք տի Տոմենիքոյին, եւ
միասին որոշած են ֆիլմ մը պատրաստել այդ հում
նիւթերէն: Տոմենիքօ դիտած է այդ բոլորը եւ
պատրաստած բեմագրութիւնը, զանազան անձերու
օգնութեամբ: Շարժապատկերը համադրում մըն է
Ազնաւուրի նկարահանած դրուագներուն եւ Ազնաւուրի համերգներէն առնուած նկարհանումներու

հատուածներու: Խօսքերը Ազնաւուրի կողմէ տարբեր առիթներով արտայայտուած միտքերէն, տեսակէտներէն, խոհերէն, դիտարկումներէն փոխ
առնուած են: Ճոխացումներ, որոնք բեմադրիչ
Մարք տի Տոմենիքոյի գեղարուեստական ներդրումն են: Ուշագրաւ է բեմադրիչին կողմէ Շարլ
Ազնաւուրի գեղարուեստին եւ անձնական կեանքին
առնչութիւններուն ընդգծումը, ընդելուզումը: Այսուհանդերձ, շատ յաճախ ան հեռու է Ազնաւուրի նկարահանումները իբրեւ գեղարուեստական երեւոյթ
ուշադրութեան առարկայ դարձնելէ: Անոնցմէ կը
խլէ լռութիւնը, որոնցմէ յայտնապէս սկզբնական
շրջանին նկարածները եղած են նաեւ անձայն։
Ուրեմն, պէտք է անջատաբար անդրադառնալ
Ազնաւուրի նկարահանումի երեւոյթին եւ «Շարլի
Հայեացքը» շարժապատկերին: Վերջինս Ազնաւուրի կենսագրութիւնն է, ինքնակենսագրական
հում նիւթերու գործածութեամբ։ «Շարլի Հայեացքը»
ստեղծագործական ֆիլմ մըն է, որուն մէջ Ազնաւուրի
նկարահանած հատուածներու կողքին, ահագին
փաստագրական նիւթ ամբարուած է: Բեմադրիչը
ոչ մէկ բան հնարած է, այլ մէջբերած է անոր համերգներէն տեսանիւթային հատուածներ եւ խօսքերը Ազնաւուրի ըսածներն են, որոնք տեղադրուած
են անձայն նկարներուն վրայ։
Յատկանշական են Ազնաւուրի ընտանիքին
վերաբերող հատուածները, մասնաւորաբար առաջին անգամ Հայաստան այցելութիւնը եւ մեծ մօրը
հետ հանդիպումը, երբ 40 տարեկան էր: Հետաքըրքրական է նաեւ Թիֆլիս իր այցելութիւնը:
Ժապաւէնին յուզիչ պահերէն է իր մահացած զաւակին՝ Փաթրիքի մասին նկարահանածը եւ գրածը:
Կարծէք իր ընտանիքին մէջ ան միակ անձը եղած
ըլլար, որ հօր հետ սերտ կապ ունեցած է, ուզած է
հայերէն սորվիլ եւ յաճախած է Մխիթարեաններու
վարժարանը: Տպաւորիչ է նաեւ Շարլի հօր՝ դափով
նուագած մէկ երգին մեկնաբանումը, իրենց տան
մէջ։
Ընդհանուր առմամբ, հետաքրքրական ժապաւէն մը՝ պատրաստուած Ազնաւուրի ներաշխարհին
մասին մեր ունեցած այսօրուան տեղեկութիւններով,
բեմադրիչին՝ Ազնաւուրի հետ բարեկամութենէն եւ
անոր նկատմամբ յարգանքէն բխած շեշտադրումներով, որ կը համադրէ մեծ արուեստագէտին
ֆրանսական եւ հայկական դիմագիծը: Շարլը իր
ինքնութեան մասին շատ չէ խօսած, յատկապէս իր
հանրային կեանքին առաջին կիսուն, բայց նկարահանած է: Ինքզինք դրսեւորած է նկարահանման
միջոցով:

ՀՀ Ազգային Ժողովի
Այգիին Մէջ Ճատրակի
Փառատօն

20 Յուլիսին ՀՀ Ազգային ժողովի այգիին մէջ
կազմակերպուած է «Շախմատային ծիծեռնակներ»
փառատօնը՝ նուիրուած Շախմատի միջազգային
օրուան, կը տեղեկացնէ Ազգային ժողովի մամուլի
ծառայութիւնը:
Խորհրդարանէն ներս կազմակերպուած միջոցառման մասնակցած են ՀՀ ԱԺ պատգամաւորներ,
աւելի քան 120 ճատրակասէր երեխաներ ու
պատանիներ Հայաստանի տարբեր մարզերէն ու
Սփիւռքէն:
Ճատրակի փառատօնին ներկայ եղած եւ
խաղերու ընթացքին հետեւած է Սքանտինաւեան
երկիրներու ճատրակի ֆետերացիայի նախագահ
Վիպեքէ Էքելանտ Պրոննը:
Ողջունելով մասնակիցները՝ ՀՀ ԱԺ գիտութեան,
կրթութեան, մշակոյթի, սփիւռքի, երիտասարդութեան եւ սփորթի հարցերու մշտական յանձնաժողովի նախագահ Մխիթար Հայրապետեանը կարեւորած է
Ճատրակի միջազգային օրուան
շրջանակէն ներս Ազգային ժողովի կողմէ կազմակերպուած միջոցառումը՝ նշելով, որ այն նպատակ ունի նպաստելու Հայաստանի մէջ ճատրակի
առաւել տարածմանն ու զարգացման:
Խորհրդարանի այգիին մէջ մի քանի ժամ շարունակ ընթացած է մրցապայքար, որու արդիւնքով
առաջին երեք տեղերը համապատասխանաբար
զբաղեցուցած են պատանի ճատրակիստներ
Ռոպերթ Փիլիպոսեանը՝ առաջին տեղ, Ռոպերթ
Մուրատեանը՝ երկրորդ տեղը, իսկ երրորդ տեղը
զբաղցուցած է Բենիկ Ագասարովը:
Մրցաշարի յաղթողները շնորհաւորած եւ մրցանակներ, պատուոգրեր ու շնորհակալագրեր յանձնած է ՀՀ ԱԺ գիտութեան, կրթութեան, մշակոյթի,
սփիւռքի, երիտասարդութեան եւ սփորթի հարցերու
մշտական յանձնաժողովի նախագահ Մխիթար
Հայրապետեանը:
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ազատ Արցախ

Երեւանը Ընդգրկուած է Քիչ Զբօսաշրջիկներ Ունեցող Արցախի ԱԳՆ-ն Կ՝ողջունէ
Եւրոպական 20 Լաւագոյն Քաղաքներու Ցանկին Մէջ` Ստեփանակերտի եւ
Ըստ CNN-ի
Աւստրալիոյի Ռայտ
Ամերիկեան CNN հեռուստաալիքը հրապարաՔաղաքի Միջեւ
կած է եւրոպական 20 ամենագեղեցիկ քաղաքներու
ցանկը, ուր ոչ մեծ թիւով զբօսաշրջիկներ կ՛այցելեն:
Բարեկամութեան
Եւրոպայի ամենագեղեցիկ քաղաքներու ցանկին
Հաստատումը
մէջ ընդգրկուած է նաեւ Հայաստանի մայրաքաղաքը, որու տեսարժան վայրերը քիչ բացայայտըւած են զբօսաշրջիկներու կողմէ, կը փոխանցէ
Tert.am-ը:
«Հայաստանի մայրաքաղաքի տեղադիրքը
Եւրոպայի հեռաւոր արեւելեան շրջաններու մէջ կը
նշանակէ, որ ճամբորդութեան մեկնողները յաճախ
զայն նկատի չեն առներ: Սակայն աւելի քան 2800
տարուան պատմութեամբ այս քաղաքին մէջ անցեալը կարելի է զգալ նոյնսկ առանց զբօսաշրջիկներու
մեծ խմբերու»,- կ՛ըսուի նկարագրութեան մէջ:
Նիւթի հեղինակները զբօսաշրջիկներուն խորհուրդ կու տան հայկական եկեղեցւոյ եւ Երեւանի
պատմութեան ծանօթանալ «Էրեբունի» պատմաճարտարապետական թանգարանին մէջ:
Ցանկին մէջ ներառուած միւս քաղաքներէն են
Մինսկը, Թիֆլիսը, Անգարան, Պեռնը եւայլն։

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին Գիրքի Թուրք Հեղինակը
Դարձած է Հեղինակաւոր Մրցանակի Յաւակնորդ
Հրապարակուած է հեղինակաւոր «Պուքըր»
գրական մրցանակի այս տարուայ թեկնածուներուն
ցուցակը: 1969 թուականէն ի վեր ամէն տարի
յանձնուող այս մրցանակին կը յաւակնի նաեւ թուրք
կին գրող Էլիֆ Շաֆաք: Ան ներկայացուցած է «10
վայրկեան եւ 38 երկվայրկեան այս տարօրինակ
աշխարհի մէջ» գիրքը, այս մասին կը տեղեկացնէ
«Ապառաժ»-ը, վկայակոչելով ahvalnews.com կայքը:
Էլիֆ Շաֆաքի նկատմամբ 2006 թուականի
«Սթամպուլի պիճը» գիրքի համար հետաքննութիւն
սկսած էր: Այդ գիրքին մէջ հեղինակը կ’անդրադառնար Հայոց ցեղասպանութեան խնդիրին: Զինք
մեղադրեցին Թուրքիոյ Քրէական օրէնսգրքի
չարաբաստիկ 301-րդ յօդուածի դրոյթները խախտելու մէջ, այսինքն` թուրք ազգի արժանապատւութիւնը վիրաւորելու: Շաֆաք, որուն գիրքերը թարգմանուած են 49 լեզուներով, «Ֆորպս»-ի համաձայն,
Թուրքիոյ ամենաշատ վաստակող գրողն է:

Արցախի արտաքին գործոց նախարարութիւնը
կ՝ողջունէ Աւստրալիոյ Ռայտ քաղաքի քաղաքային
խորհուրդին կողմէ Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հետ բարեկամական յարաբերութիւններ հաստատելու մասին բանաձեւի միաձայն
ընդունումը, որ իրաւական հիմք կ՝ապահովէ երկու
քաղաքներուն միջեւ մշակոյթի, կրթութեան,
տնտեսութեան եւ այլ ոլորտներու մէջ համագործակցութեան հաստատման եւ գործնական ծրագրերու իրականացման համար: Այս մասին նշուած է
Արցախի ԱԳՆ տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութեան մեկնաբանութեան մէջ։
«Յատկանշական է նաեւ, որ բանաձեւը ընդունւած է արտաքին գործոց նախարար Մասիս Մայիլեանի գլխաւորած Արցախի Հանրապետութեան
պատուիրակութեան՝ Աւստրալիա կատարելիք այցի նախօրէին։ Այցին ծիրէն ներս՝ կը նախատեսուի
նաեւ հանդիպում Ռայտի քաղաքային իշխանութիւններուն հետ, որուն ընթացքին պիտի քննարկուին
համագործակցութեան հնարաւորութիւններն ու
հեռանկարային ուղղութիւնները:
Երախտագիտութիւն կը յայտնենք բոլոր անոնց,
որոնք իրենց ներդրումը ունեցած են Ստեփանակերտի եւ Ռայտի միջեւ ամուր բարեկամական
յարաբերութիւններու հաստատման ուղղուած այս
նախաձեռնութեան իրականացման գործին մէջ»,նշուած է մեկնաբանութեան մէջ։

Ազգ-Բանակ
Հայաստանի Բանակին Մէջ Ներդրուած է «Վստահութեան Գիծ» Ծառայութիւնը
ՀՀ զինուած ուժերու գլխաւոր շտապին մէջ
ներդրուած է «Վստահութեան գիծ» ծառայութիւնը:
Պաշտպանութեան նախարարութենէն կը նշեն,
որ ատիկա նպատակ ունի ծառայութեան վրայ
բացասաբար ազդող երեւոյթները բացառելու, զինծառայողներու իրաւունքներու իրացման խոչընդոտող գործօնները չէզոքացնելու, դիմումներուն,
բողոքներուն եւ առաջարկներուն շուտով արձագանգելու եւ ընթացք տալու, զինուորական ենթա-

կարգութիւնն ու հրամանատարական կազմի`
իրավիճակին տիրապետելու եւ որոշումներ կայացնելու կանոնադրական պարտականութեան կատարումը ապահովելու, բանակ-հասարակութիւն
կապն ու փոխվստահութիւնը ամրապնդելու համար:
«Վստահութեան գիծ» ծառայութիւնը կը գործէ
աշխատանքային օրերուն` ժամը 12:00-էն 20:00,
85-01 եւ 85-03 անվճար հեռախօսահամարներով:
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Հրանդ Տինք Եւ Մեսրոպ Պատրիարք
ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ
1996-ի այն օրէն ասդին, երբ սկսաւ հրատարակուիլ «Ակօս» թրքալեզու շաբաթաթերթը (ունի
հայերէն մասնակի էջեր), ո՛չ միայն պոլսահայ
հրապարակագրութեան, այլեւ բովանդակ Թուրքիոյ մամլոյ կեանքին մէջ հետզհետէ տիրապետող
անուն մը դարձաւ անոր խմբագիրը՝ Հրանդ Տինք:
Հրանդ Տինք իր թերթին Ա. էջին վրայ ստորագրած առաջնորդող յօդուածներով ու վերլուծական գրութիւններով Երեւոյթ մը դարձաւ շուտով:
Իր յանդուգն ու սրտաբուխ արտայայտութիւնները
եւ «թապու»ներ քանդելու պատրաստակամութիւնը
նորութիւններ կը բերէին ընթերցողին, բազմութիւններ կը հաւաքէին իր շուրջ:
Քիչեր գիտեն սակայն, որ «Ակօս»ի հիմնադրութեան մէջ էական ու կարեւոր դեր ունեցած էր նաեւ
Մեսրոպ եպիսկոպոս Մութաֆեան, որ արդէն,
սկզբնական շրջանին, յօդուածներով կ՛աշխատակցէր թերթին:
Երկուքն ալ, Մեսրոպ եպիսկ. եւ Հրանդ Տինք,
համակարծիք էին այն գաղափարին՝ թէ հարկ էր
դուրս բերել պոլսահայ համայնքը իր աւանդական
ներամփոփ ու մեկուսացեալ վիճակէն ու զայն
բանալ դէպի թուրք հանրութիւնը, դէպի արտաքին
աշխարհ:
Օգտակար ու բարերա՞ր էր այսպիսի առաջադրանք մը, չեմ գիտեր: Ստոյգ է սակայն, որ ա՛յդ
նպատակով կը հիմնուէր «Ակօս»ը, որ առաւելաբար
թրքերէն հրատարակութիւն մըն էր ու խօսակից
պիտի ունենար թրքալեզու այլազան բազմութիւններ
(հայ, թուրք, քիւրտ), անոնց պատմէր հայուն
երգերն ու վէրքերը…:
Պատրիարքական ընտրութիւններէն ետք, 90ական թուականներու վերջերը, նկատելի սկսաւ
դառնալ ամէնուն, թէ հետզհետէ խրամատ մը կը
բացուէր ընդմէջ նորընտիր պատրիարքին ու
«Ակօս»ի խմբագիրին: Գաղափարակից նախկին
գործընկերները տակաւ առ տակաւ կը հեռանային
իրարմէ, սլաքներ կ՛արձակէին իրարու, ալ չէին
հանդուրժեր զիրար…:
Յաջորդող տարիները հաշտութեան կամ բարեկամութեան վերահաստատման հորիզոններ չբացին բնաւ: Հրանդ Տինք ու Մեսրոպ պատրիարք
մնացին համայնքին ամէնէն երեւելի երկու անհաշտ
դէմքերը…: Մեսրոպ պատրիարք «Ակօս»ի մէջ
շարունակ թիրախ դարձաւ Տինքի ծանր եւ կծու
քննադատութիւններուն: 2005-ին, մեր այս սիրելի
երկու դէմքերուն հակադրութիւնը հասեր էր արդէն
անբաղձալի համեմատութիւններու: Հրանդ Տինք
տեւաբար կը մեղադրէր պատրիարքը համայնքին
վրայ «մենատիրութիւն» հաստատելու յանցանքով,
կը պնդէր որ ան շրջապատուիլ կ՛ուզէ միմիայն
իրեն հլու-հնազանդ եղող «մանկլաւիկներ»ով…:
«Մենք պատրիարքին հետեւորդները ըլլալ չենք
ուզեր», կը գրէր Հրանդ: Այս սուր հակադրութիւնը
բնականաբար արձագանգ կը գտնէր նաեւ թուրք
մամուլին մէջ: Եւ պատրիարքն ալ, «Հիւրրիէթ»
թերթին տրուած հարցազրոյցով մը կը յայտարարէր,
թէ «Հրանդ Տինք հայ համայնքը կը վարկաբեկէ»…:
Ահա՛ այսպիսի ձգտեալ ու վատառողջ պայքարի
մը տաք մթնոլորտին մէջ, յանկարծ, Մեսրոպ պատրիարք «Ակօս»ի (նաեւ հայատառ «Ժամանակ»
օրաթերթին) դէմ ի գործ կը դնէր անսովոր պատիժ
մը. կ՛արգիլէր Ազգ. Պատրիարքարանի ու եկեղեցիներու կողմէ ամէն տեսակ ծանուցումներու հրատարակումը յիշեալ երկու թերթերուն մէջ:

Այս քայլը ուրիշ բան չէր նշանակեր, եթէ ոչ
տնտեսապէս «խեղդել» երկու թերթերը…:
Այս անբաղձալի վիճակը պիտի շարունակուէր
ընդերկա՜ր, մինչեւ Հրանդ Տինքի ցնցիչ սպանութիւնը՝ 2007 Յունուարին:
Հրանդ Տինք դիտապաստ գետին փռուեցաւ
«Ակօս»ի խմբագրատան առջեւ: Այդ պատկերը
չե՛նք կրնար մոռնալ:
Բայց չենք կրնար մոռնալ նաեւ Մեսրոպ պատրիարքին արցունքները՝ երբ ան կը դամբանախօսէր
Հրանդին յուղարկաւորութեան օրը, անոր դագաղին
վերեւ…:
Հրանդ Տինքի անմոռանալի ու ամբողջ Պոլիսը
ոտքի հանող արտասովոր յուղարկաւորութեան
այդ օրը, ո՛չ ոք կրնար երեւակայել, թէ Մեսրոպ
պատրիարքին աչքերէն հոսող արցունքները, իրականութեան մէջ, նախանշաններն էին վերահաս
տարօրինակ հիւանդութեան մը:
Այո՛, պատրիարք սրբազանին այդ արցունքները
միայն ծայրայեղ յուզումի կամ խորունկ վիշտի
հետեւանք չէին: Իր ներսիդին արդէն իսկ սողոսկած
էր անտեսանալի ու թաքուն ախտ մը, որ մէկ-մէկուկէս տարուան ընթացքին՝ հետզհետէ պիտի
քանդէր ո՛չ միայն իր ֆիզիքական ամուր կազմուածքը, այլեւ պիտի մաշեցնէր զինք մտապէս ու հոգեպէս:
Պատրիարքին այս դառնաղէտ վիճակը ինծի կը
յիշեցնէր պաղեստինցի հռչականուն ղեկավար
Եասըր Արաֆաթի ոդիսականը: Ան ալ խորհրդաւոր
ախտի մը զոհ չէ՞ր գացած 2004-ին:
2007-ի ամբողջ տեւողութեան, ամէն ոք պիտի
սկսէր նշմարել, թէ հայոց պատրիարքը այլեւս
նախկինը չէր: Քարոզելու, խօսելու, զրուցելու իր
երբեմնի կարողութիւնը կը նահանջէր արագ

թափով: Այլեւս շուտ կը յուզուէր, աչքերը յաճախ կը
տամկանային, յիշողութեան լուրջ կորուստներ կ՛ունենար, մեկուսանալու անբնական հակամիտութիւն
ցոյց կու տար: Ե՛ս ալ ականատես եղած էի, թէ ան
ինչպէ՛ս փղձկեցաւ յանկարծ ու իր խօսքը անաւարտ
թողուց՝ երբ հրաւիրուած էր արտասանելու գրագէտ
Ռ. Հատտէճեանի 80-ամեակի յոբելենական
հանդէսին հուսկ բանքը (Մայիս 2007):
Յաջորդող ամիսները բարի լուրեր չբերին մեզի:
Պատրիարք սրբազանին հիւանդութիւնը անդառնալիօրէն մտահոգիչ բնոյթ ստացաւ: 2008-ին ա՛լ
աներկբայօրէն կը հաստատուէր, որ պոլսահայոց
հովուապետը մտած էր դէպի մահաքուն առաջնորդող դժխեմ ճամբու մը մէջ, տակաւ կազմալուծուելով
ֆիզիքապէս ու կորսնցնելով նոյնիսկ քալելու,
շարժելու կամ կլլելու իր բնազդային կարողութիւնները…: Ան մնայուն դարմանումի ու խնամքի տակ
կ՛առնուէր Պոլսոյ հայոց գթութեան տան՝ Ս. Փրկիչ
Ազգ. Հիւանդանոցին մէջ. տա՜սը տարի՝ անկողնոյ
ծառայութիւն, անգիտակից վիճակով եւ Բուսական
«վհատեցուցիչ» կեանք մը:
Իր այնքա՜ն փայփայած երազներէն մէկ քանին
(Աղթամարի Ս. Պատարագը, Տիգրանակերտի Ս.
Կիրակոս եկեղեցիին վերանորոգութիւնը եւ այլն)
կ՛իրականանային՝ առանց որ ինք տեղեակ ըլլար
անոնց:
Տարաբախտ պատրիարքը իր վերջին շունչը
փչեց 8 Մարտ 2019-ին, իր նախորդ Գազանճեան
Գարեգին պատրիարքին վախճանումէն ճի՛շդ 21
տարի ետք (10 Մարտ 1998) ու իր «հոգեւոր ծնող»
Շնորհք պատրիարքին արկածահար վախճանումէն
ճի՛շդ 29 տարի ետք (7 Մարտ 1990):
Խունկ, մոմ եւ թարմ ծաղիկներ՝ իր հողակոյտին
վրայ:
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Պապը Մտահոգ Է Սուրիոյ Վիճակով. Ան Նամակ Յղած Է
Նախագահ Ասատին

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը նամակ յղած է
Սուրիոյ նախագահ Պաշար ալ Ասատին, ուր
ցուցաբերած է իր խոր մտահոգութիւնը երկրի
մարդասիրական իրավիճակի կապակցութեամբ:
Այս մասին հաղորդած է ria.ru-ն՝ վկայակոչելով
Սուրբ Աթոռին մամուլի քարտուղար Մաթիօ Պրունիի հաղորդագրութիւնը:
«Ասատին ուղղուած նամակին մէջ, Ֆրանչիսկոս
պապը յայտնած է իր խոր մտահոգութիւնը Սուրիոյ
մարդասիրական իրավիճակի առնչութեամբ՝ յատուկ նշելով Իտլիպի քաղաքացիական բնակչութեան ծայրայեղ պայմանները»,- յայտարարած է
Պրունին:
Խօսելով Հռոմի Պապի՝ Ասատին յղած ուղերձի

մասին՝ Վատիկանի պետքարտուղար, կարտինալ
Փիետրօ Պարոլինն ընդգծած է, որ քահանայապետը
տագնապով եւ ցաւով կը հետեւի Սուրիոյ մէջ
շարունակուող ռազմական գործողութիւններուն,
որոնք ողբերգական հետեւանքներ կը ձգեն ողջ
քաղաքացիական բնակչութեան եւ մասնաւորապէս
երեխաներու վրայ:
Հաղորդագրութիւնը կը նշէ, որ Ֆրանչիսկոս
պապն իր նամակով կրկին կոչ ուղղած է պաշտպանելու քաղաքացիներու կեանքը եւ պահպանելու
դպրոցներու, հիւանդանոցներու եւ բժշկական
հաստատութիւններու աշխատանքը:
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Կեանքէն Հեռացաւ Իր Կեանքը Ժողովուրդի Ծառայութեան Նուիրած
Ֆրանսացի Հայասէր Մայրապետ Փոքր Քոյր Նոէլ Տոմինիք Յիսուսի
կանին Սանճաք Քէմփը ենթարկուեցաւ կործանումի
եւ վնասը մեծ էր։ Քոյրը մեկնեցաւ Եւրոպա եւ
Լիբանանի հայ ժողովուրդին համար զօրաշարժի
ենթարկեց եւրոպացիները։ Քէմփը իր ճիգերով
վերանորոգուեցաւ։
1988 թուականինի Կիւմրիի երկրաշարժէն ետք
Հայաստան մեկնեցաւ, ստանձնելու համար Կիւմրիի մէջ հիմնուած իտալական հիւանդանոցի տնօրէնի պաշտօնը։ Ան իր բոլոր Լիբանան մնացող
քոյրերէն խնդրեց Կիւմրի հաստատուիլ։ Քոյր Տոմինիք մնաց այդ հիւանդանոցինն մէջ մինչեւ մահը։
Խունկ եւ աղօթք իր պայծառ յիշատակին։
Ծանօթ՝ Հոգեհանգստեան արարողութիւն մը
տեղի պիտի ունենայ Քոյր Տոմինիքի յիշատակին,
Կիրակի 28 Յուլիս 2019-ին, Պուրճ Համուտի Հայ
Կաթողիկէ Սուրբ Փրկիչ Եկեղեցւոյ մէջ առաւօտեան
ժամը 8:30-ին։

Ֆրանսացի մայրապետ Տոմինիք Յիսուսի երիտասարդ տարիքէն անդամակցած է Յիսուսի
Փոքրիկ քոյրեր միաբանութեան։
Պուրճ Համուտի Սանճաք Քէմփին մէջ միաբանութիւնը ունեցած է եկեղեցի եւ հասած է բոլոր հայ
կարօտեալ ընտանիքներու պէտքերուն։ Քէմփի
վերակառուցումէն ետք ալ , 1970-ական թուականներուն ան մնացած է այդտեղ։ Քաղաքացիական
պատերազմի տարիներուն դեղօրայք ապահոված
է Պուրճ Համուտի կարօտեալ ընտանիքներուն ու
հասած վիրաւորներու պէտքերուն։
Իր միջազգային կապերը ի սպաս դրած է նիւթական օժանդակութիւն ապահովելու համար Զուիցերիայէն, Ֆրանսայէն, Իտալիայէն, Վատիկանէն
եւ եւրոպական շատ մը երկիրներէն։ 1978 թուա-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Երկիր Նայիրի

Մշուշի միջից,- տեսիլ դիւթական,Բացւում է կրկին Նաիրին տրտում.
Ո՟ր երկրի սրտում թախիծ կայ այնքան,
Եւ այնքան ներում- ո՟ր երկրի սրտում.
Որտե՟ղ են քարերն այնպէս
վերամբարձ
Ձեռների նման պարզուած երկնքին,
Որտե՟ղ է աղօթքն այնպէս վեհ ու
պարզ
Եւ զոհաբերումն այնպէս խնդագին…
Վահան Տէրեան
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻ ՎՐԱՅ
Կանայէն Եկած Աշխատողները Պիտի Զբաղին Երեւանի
Աղբահանութեամբ

«Երեւանի աղբահանութիւն եւ սանիտարական
մաքրում» համայնքանային հիմնարկի աղբահանութեան բաժնի պետ Աշոտ Ասատրեան ֆէյսպուքի իր էջին մէջ լուսանկար հրապարակած է

Կանայէն եկած աշխատողներու հետ:
«Կը համալրուինք Գանայէն եկած աշխատողներով, որ իրականացնենք Երեւան քաղաքի աղբահանութիւնը»,- գրած է Ասատրեան:
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Տիար Տիգրան Ճինպաշեան
Արաբական
Թերակղզի
Տիկին Տիգրանուհի
Թովմասեան եւ ընտանիք

Տէր եւ Տիկին Գաբրիէլ եւ Ռիթա Ճինպաշեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Զարեհ եւ Վրէժուհի Տէրվիշեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Վրէժ եւ Լենա Ճինպաշեան եւ զաւակները
Օրդ. Մարթա Սարգիսեան
Տիկին Մարի Թաշճեան եւ զաւակները
Տէր եւ տիկին Նշան եւ Վարդուկ Սարգիսեան եւ զաւակները
Տիկին Ազատուհի Քէշիշեան եւ զաւակները
Տիկին Եսթեր Կարպուշեան
Տիկին Յասմիկ Գէորգեան եւ զաւակները
Եւ համայն Ճինպաշեան, Թովմասեան, Տէրվիշեան, Սարգիսեան,
Թաշճեան, Քէշիշեան, Կարպուշեան, Գէորգեան եւ Ադամեան
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ

Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
ՍՕՍԷ ՃԻՆՊԱՇԵԱՆԻ
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
(ԾՆԵԱԼ
ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ)
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ
ժամ առաջ,
Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
մահը,
որ պատահեցաւ
Չորեքշաբթի,
Յուլիս 2019-ին։
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի 24
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
իր էջին
վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ
Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
Յուղարկաւորութեան
արարողութիւնը
կատարուեցաւ
Հինգշաբերկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
թի, 25 Յուլիս 2019-ին կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց
էջՎարդանանց
մը եւ միասին եկեղեցւոյ
անցնինք խաղաղութեան
արահետներով։
ինծի
մէջ, Պուրճ Համուտ,
ուրկէ Աղօթեցէ՛ք
հանգուցեալի
համար»։
մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային ԳերեզմաԱյցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
նատունը։
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
• Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Ազգային Առաջնորդարանի
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի«Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ։ Ուրբաթ, 26 Յուլիսին,
պումին։

կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00։
• Փոխան ԿԸՅ-ն
ծաղկեպսակի
նուիրատուութիւնները
կատարել ՀաՈւքրանիոյ
Նախագահի
28 Թեկնածու
մազգայինի Մ. Եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանի սաներու Ֆօնտին։
Գրանցած
• ՆերկայսԷընդունիլ իբրեւ մահազդ։
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք« կը վշտակցի հանգուցեալին
ընտանեկան պարագաներուն եւ հարազատներուն, ի մասնաւորի Պրն.
Տիգրան Ճինպաշեանին:

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

ԺԱԼԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ՄԱՏՈՒՌԻ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Օրհնութեամբ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
Լիբանանի հայոց առաջնորդ

¾ç 06

Պապը Մտահոգ Է Սուրիոյ Վիճակով. Ան Նամակ
Յղած Է Նախագահ Ասատին
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
միջեւկ'ունենայ,
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
«Այն, ինչ որ տեղի
իսկապէս
անմարդկային
է, որուն
կարելի է,
չէ
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
մարդոց, որ
կողմնորոշուած
են եւ մտադիր
համաձայնիլ։
Սուրբ
հայրըայն
նախագահէն
խնդրած
է, որ հնարաւոր
ամէն ինչենի
քուէարկել։
տեղըայդ
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա Թիմոշէնքօն
գործ դնէ, Երկրորդ
դադրեցնելու
մարդկային աղէտը
եւ պաշտպանելու
անզէն
էբնակչութիւնը»:
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Շաբաթ, 27 յուլիս 2019, առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ
Պատարագիչ
Արժ. Տ. Միւռոն քհն. Աւետիսեան
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն
Թաղական խորհուրդ Զահլէի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից
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