
ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 29.8.2019 82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 268 (22«569)

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

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան պիտի մասնակցի 29-րդ միջազգային 
տնտեսական համաժողովին, որ տեղի պիտի ունենայ Լեհաստանի Քրինիցա-
Զրտույ քաղաքին մէջ։ Այս մասին կը տեղեկանանք համաժողովի կայքէջէն։
«Համաժողովին պիտի մասնակցին շուրջ 4.5 հազար մասնակիցներ տարբեր 
մայրցամաքներէ։ Անոնք պիտի խօսին միջազգային քաղաքական եւ 
տնտեսական յարաբերութիւններու հիմնական հարցերու մասին։ Կարեւոր 
հիւրերէն մէկը պիտի ըլլայ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը»,–
ըսուած է համաժողովի կայքէջին մէջ։ 

ՀՀ  Ելեւմուտքի նախկին նախարար, Պետական եկամուտներու կոմիտէի 
(ՊԵԿ) նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրեանը եւ Կարէն Խաչատրեանը 
պաշտօնական դիրքի չարաշահման եւ առանձնապէս խոշոր չափերով 
գոյքի վատնման կասկածանքով բերման ենթարկուած է ՀՀ ԱԱԾ քննչական 
բաժանմունք եւ ձերբակալուած։ Այս մասին կը տեղեկացնէ Ազգային 
անվտանգութեան ծառայութեան պաշտօնական կայքէջը։
Նշենք, որ Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան քննչական 
բաժանմունքը խուզարկութիւն իրականացուցած է Գագիկ Խաչատրեանին 
պատկանող բնակարանին, առանձնատան, տարածքներուն մէջ, ինչպէս 
նաեւ Գագիկ Խաչատրեանի հետ կապ ունեցող այլ անձանց տարածքներուն 
եւ առանձնատուներուն մէջ:
Ըստ ԱԱԾ հաղորդագրութեան, նախաքննութիւնը կը շարունակուի։ 
Լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան տնօրէն Արթուր Վանեցեանը յայտնած է, որ չի բացառուիր, 
որ մեղադրանքը լրացուի նաեւ այլ յօդուածներով։

Նիկոլ Փաշինեան Լեհաստանի Մէջ Պիտի 
Մասնակցի 29-րդ Տնտեսական Համաժողովին

Հայաստանի Ելեւմուտքի 
Նախկին Նախարարը Ձերբակալուեցաւ
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Լիբանանեան Բանակը Կրակ Բացաւ 
Իսրայէլեան Երեք Թռչող Սարքերու 

Ուղղութեամբ

Նոր Բացայայտումներ Իսրայէլեան Անօդաչու 
Սարքերուն Առնչութեամբ

Լիբանանեան Բանակը Չորեքշաբթի օր յայտարարեց, որ իր հակաօդային 
միաւորները կրակ բացած են իսրայէլեան երեք թռչող սարքերու դէմ: 
Միջադէպը պատահած է Մարժաայունի շրջանին մէջ:
Բանակի յայտարարութիւնը բացայայտեց, որ իր կողմէ օգտագործուած են 
համապատասխան զէնքեր ետ մղելով լիբանանեան օդային սահմանը 
անօրինաբար հատած սարքերը:

Շրջանային ապահովական աղբիւր մը երէկ յայտարարեց, որ իսրայէլեան 
թռչող սարքերու յարձակումը քանի մը օր առաջ իրականին մէջ կը միտէր 
կործանել Հըզպալլայի պատկանող զէնքերու գործարան մը: 
Ամէն պարագայի իսրայէլ տակաւին լուռ կը մնայ այս հարով եւ չի 
մեկնաբաներ եղած վերլուծումները: Հայրենի Լուրերուն շար. Էջ 02  
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ճոն Լոք 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը 
ֆէյսպուքեան էջին գրառում 
կատարած է՝ տեղեկացնելով, որ 
հրշէջ-փրկարարներու աշխա-
տավարձը բարձրացնելու որոշում 
կայացուցած են։
Գրառումը ամբողջութեամբ կը 
ներկայացնենք ստորեւ.
«Աւարտեցաւ իմ աշխատանքային 
հանդիպումը Արտակարգ իրա-
վիճակներու նախարար Ֆելիքս 
Ցոլակեանի հետ:
Քննարկումներու արդիւնքներով 
հոկտեմբեր 1-էն հրշէջ-փրկա-
րարներու աշխատավարձը բարձ-
րացնելու որոշում կայացուցինք:
Աշխատավարձերու բարձրացման 

Հայաստանի պատմական կապերը 
եւ հայկական ներկայութիւնը 
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ  ունին 
քաղաքակրթական նշանակութիւն: 
Այս մասին  ելոյթ ունենալով դես-
պաններու եւ դիւանագիտական 
գերատեսչութիւններու ղեկա-
վարներու հաւաքի ժամանակ ըսած 
է արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեանը:

գործունէութիւնը Արեւելեան 
Երուսաղէմի մէջ դադրեցնելու 
համար, կը տեղեկացնէ Ahval-ը։
Աւելի վաղ Իսրայէլի արտաքին 
գործոց նախարար Իսրայէլ 
Քացը Թուիթըրի էջին գրած էր, 
որ յանձնարարած է իր գերա-
տեսչութեան միջոցներ պատրաս-
տել «Արեւելեան Երուսաղէմի մէջ 
Թուրքիոյ սադրիչ եւ խափանարար 
գործունէութիւնը դադարեցնելու 
համար»:
Չաւուշօղլուն պատասխանած է 
սեփական թուիթով՝ ըսելով, որ 
«Իսրայէլի մէջ ընտրութիւններու 
ժամանակ աղտոտ խաղ կը խաղան»։ 
«Երբեք չեմ դադրիր աջակցիլ մեր 
պաղեստինցի եղբայրներուն եւ 

Հայաստանին Հանրապետութեան 
տարածքին 29 Օգոստոսին առանձին 
շրջաններու մէջ, 30-31-ին եւ 1 
սեպտեմբերին շրջաններու զգալի 
մասին մէջ կը սպասուի անձրեւ եւ 
ամպրոպ, առանձին վայրերու մէջ 
հնարաւոր է նաեւ կարկուտ:
Օդի ջերմաստիճանը 27-29-ն էապէս 
չի փոխուիր, 30-31-ին պիտի նուազի 
5-6, Լոռիի, Տաւուշի, Սիւնիքի եւ 
Արցախի մէջ 7-9 աստիճանով։
Երեւանի մէջ Օգոստոս 29-ին 
երեկոյեան ժամերուն եւ գիշերը 
քաղաքի առանձին հատուածներուն 
մէջ՝ հնարաւոր է, ինչպէս նաեւ 
30-31-ին եւ 1 սեպտեմբերին կը 
սպասուի անձրեւ եւ ամպրոպ, 
ամպրոպի ժամանակ հնարաւոր է 
քամիի ուժգնացում:

Յառաջիկայ Հոկտեմբերէն Սկսեալ 
Հրշէջներու Ամսավարձը Պիտի 

Բարձրանայ

«Սուրիական Ճգնաժամը Կ՚ազդէ Նաեւ Հայաստանի Վրայ» 
Նախարար Մնացականեան

«Անոնք Աղտոտ Խաղեր Կը Խաղան». Չաւուշօղլու 
Դժգոհ Է Իսրայէլէն

Օդի Ջերմաստիճանը 
Կտրուկ Կերպով Պիտի 

Նուազի
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սանդղակները պիտի հրապա-
րակուին աւելի ուշ՝ աշխատանքային 
կարգով»: Ճոն Լոք (անգլ.՝  John Locke, 

օգօստոսի 29, 1632, Wrington, 
Հիւսիսային Սոմերսեթ, Սոմեր-
սեթ, Հարաւարեւմտեան Անգլիա - 
հոկտեմբերի 28, 1704, High Laver, 
Էփինգ Ֆորեստ շրջան, Essex, 
Էսեքս, Անգլիա), բրիտանացի 
մանկավարժ, ֆիզիքոս եւ 
փիլիսոփայ: Ան կը համարուի  
լուսաւորականութեան զար-
գացման վրայ մեծ ազդեցութիւն 
ունեցած գործիչ ու «դասական 
ազատականութեան» հայր։ 
Ըլլալով բրիտանացի  առաջին 
սերունդի անդամ,  որ հետեւած 
է  Ֆրանսիս Պեգոնի միտքի 
դպրոցին, Լոք հաւասարապէս 
կարեւոր է ընկերային գոր-
ծարքի տեսութիւնում։ Նրա 
աշխատութիւններն մեծապէս 
ազդել են իմացաբանութեան 
ու քաղաքական փիլիսոփայու-
թեան զարգացման մէջ, 
ինչպէս նաեւ Վոլթէրի, Ռու-
սոյի, շոտլանդական շատ 
լուսաւորիչներուն ու ամերի-
կեան յեղափոխականներուն։ 
Անոր՝ դասական հանրա-
պետականութեան ներդրում-
ները արտացոլուած  են 
Ամերիկայի անկախութեան 
հռչակագրին մէջ։
Լոքի միտքի մասին տեսու-
թիւնը այժմ կը համարուի 
անհատականութեան ու 
ինքնութեան ժամանակակից 
հսկացողութիւններու  ակունքը, 
ակնյայտօրէն յայտնուելով աւելի 
ուշ շրջանի փիլիսոփաների՝ 
Հիւմի, Ռուսոյի ու Քանտի 
գործերուն մէջ։
Լոքը առաջինն էր, որ ինք-
նութիւնը ձեւակերպեց որպէս 
բանականութեան յաջոր-
դականութիւն։ Ըստ անոր, երբ 
մարդը ծնի  միտքը մաքուր էջ է՝ 
թապուլա ռազա։ Ան կը  փաստէր, 
որ մենք կը ծնինք առանց 
նախնական գաղափարներու, 
իսկ գիտելիքը ոչ թէ միայն 
փորձառութեան, այլեւ զգայական 
ընկալութեան արդիւնքն է։

Անոր խօսքով՝ այդ կ’արտայայտուի 
այնպիսի արժէքներու մէջ, ինչպի-
սիք են հանդուրժողականութիւնն 
ու երկխօսութիւնը,  կրօններու՝ 
քրիստոնէութեան եւ իսլամի խաղաղ 
գոյակցութիւնը:
Հայ ժողովուրդը աւանդական 
բարեկամութեան ամուր հիմքեր 
ստեղծած է Եգիպտոսի, Լիբանանի, 
Սուրիոյ եւ Իրաքի ժողովուրդներու 

քոյրերուն Արեւելեան Երուսաղէմի, 
Պաղեստինի մայրաքաղաքի մէջ, 
որ կը գտնուի գրաւեալ վիճակի մէջ, 
եւ՝ պաշտպանել պաղեստինցիներու 
գործը»,- աւելցուցած է Չաւուշօղլուն։
Թրքական կառավարութիւնը 
կը ֆինանսաւորէ Արեւելեան 
Երուսաղէմի շատ ենթակառու-
ցուածքային նախագիծեր, 
թրքական ոչ կառավարական 
կազմակերպութիւնները կը 
ֆինանսաւորեն այլ նախագիծեր։
Jerusalem Post-ը գրած է, որ թրքական 
կառավարութեան ֆինանսաւո-
րումը «անհանգստացուցած» 
է Իսրայէլին, քանի որ Թուրքիոյ 
ազդեցութիւնը պաղեստինցիներու 
շրջանակէն ներս մեծցած է։ 

հետ:
«Սուրիական ճգնաժամը անմիջա-
կան ազդեցութիւն ունի Հայաստանի 
եւ տարածաշրջանին մէջ հայկական 
ներկայութեան վրայ եւ չի կրնար 
մատնուիլ անտարբերութեան։ 
Սուրիոյ մէջ գործող Հայաստանի 
մարդասիրական առաքելութիւնը 
կ’իրականացուի  այս մտահոգու-
թիւնները հասցէագրելու նպա-
տակով», - ըսած է նախարարը՝ 
աւելցնելով, որ Հայաստանը 
հետեւողականօրէն կ’ընդլայնէ իր 
ներգրաւուածութիւնը նաեւ Ծոցի 
երկիրներուն մէջ:
 «Հայաստանը մտադիր է զարգացնել 
իր յարաբերութիւնները Մերձաւոր 
Արեւելքի բոլոր երկիրներուն հետ 
առանց բացառութեան՝ հիմնուելով 
իր արտաքին քաղաքական հռչակած 
սկզբունքներուն վրայ», - ըսած է ԱԳ 
նախարարը:

Իսրայէլը ընտրութիւններուն 
ընդառաջ «աղտոտ խաղեր կը 
խաղայ»։ Այս մասին Թուիթըրի 
էջին գրած է Թուրքիոյ ԱԳ 
նախարար Մեւլութ Չաւուշօղլուն՝ 
մեկնաբանելով Իսրայէլի յայտարա-
րութիւնը այն մասին, թէ միջոցներ 
պիտի ձեռնարկէ թրքական 
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Ու տես որդիս, ուր էլ լինես,
Այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս,
Թէ մօրդ անգամ մտքից հանես,
Քո մայր լեզուն չմոռանաս
Այս առիթով անգամ մը եւս կ’ուխտենք մեծ 
բանաստեղծուհիի Տուն-Թանգարանին մէջ, 
որ ո՛չ մեր մայրը կրնանք մոռնալ, եւ ոչ ալ 
մեր մայր լեզուն կրնանք անտեսել ու մոռնալ: 
Փաստ՝ այսօր, մեր կեանքի 72րդ տարուան 
ընթացքին, տակաւին կը խօսինք ու կը 
գրենք մեր մայր լեզուով, հակառակ անոր 
որ լաւապէս տիրապետած ենք արաբերէն 
լեզուին, գիտենք անգլերէն եւ թրքերէն: Այս խառնաշփոթ աշխարհին 
մէջ, երբ մեծ են հրապոյրները մեր չորսդին, հաւատարիմ մնալով մեր մեծ 
բանաստեղծուհիին պատուէրին ու յորդորին, կառչած կը մնանք մեր մայրենի 
լեզուին, ամէն օր կը խօսինք անով եւ կ’աշխատինք հայերէն լեզուն կենդանի 
պահել թէ՛ մեր զաւակներուն եւ թէ մեր հայրենակից հայորդիներուն մօտ:
Սիլվա Կապուտիկեանի յիշատակը միշտ անմահ պիտի մնայ մեր 
սիրտերուն, ուղեղներուն եւ հոգիներուն մէջ: Կրնանք անվարան ըսել, որ մեր 
հայրենասիրութեան մէկ մասը կը պարտինք իրեն, այն բանաստեղծուհիին, 
որ հակառակ աւելի քան 10 տարուան իր բացակայութեան այս աշխարհէն 
եւ մարմնով բաժնուելուն մեզմէ, կը մնայ մեր սիրելի բանաստեղծուհին, ու կը 
մնայ հայկական աշխարհի ամենանշանաւոր եւ անուանի բանաստեղծուհին 
եւ, համոզուած եմ, որ անոր անունը միշտ պիտի յիշուի հայ սերունդներուն 
կողմէ այսօր եւ միշտ:
Բիւր յարգանք եւ պատիւ Սիլվա Կապուտիկեանի անմար յիշատակին: 

դեր տուն չգացած՝ մսավաճառին կը հանդիպին, իրենց կերակուրի միսը 
գնելու։ Բայց չբաժնուած՝ անոնք որոշեցին յաջորդ առտու երթալ «Չիլ» 
Խաթընենց տունը։
  
Այրերու Հաւաքը . . .
Այր մարդոց հաւաքը տեղի կ՛ունենար կամ սափրիչին խանութը եւ կամ ալ 
սրճարանին մէջ։ Անոնց խօսակցութեան նիւթը կը կեդրոնանար ազգային եւ 
քաղաքական հարցերու շուրջ։ Հոն ամէն մարդ՝ ինչ ալ ըլլար իր ասպարէզը, 
խոհուն քաղաքագէտ մըն էր եւ չէր կրնար հանդուրժել ուրիշին արտայայտած 
կարծիքը։
Այդ թուականներուն ելեւէջներով լի էր Սուրիոյ քաղաքական կեանքը։ 
Սուրիոյ եւ Եգիպտոսի միացումն ու ապա բաժանումը, արաբերէն 
լեզուի պարտադրութիւնը հայկական դպրոցներուն մէջ, արաբ-իսրայէլ 
պատերազմը եւ ի վերջոյ՝ հայկական դպրոցներու պետականացումը։  
Հիմա եկէք պահ մը մտիք ընենք անոնց խօսակցութեան։ Անոնք հաւաքուած 
էին նոր գիւղի սրճարաններէն՝ «Չուխուր Ղայֆէի»-ին մէջ։
- Այդ Ապտըլ Նասէր ըսուածը գող աւազակին մէկը ելաւ։ Հալէպը կողոպտեց 
եւ բոլոր հարստութիւնը Եգիպտոս տարաւ։ 
- Հէչ, մի՝ ըսեր։ Հայաստան չուզեցինք երթալ, համայնավար է ըսելով։ Եկուր 
տես որ համայնավարութիւնը հիմա հոս եկաւ։
- Քեզի բան մը ըսե՞մ, Խորհրդային Միութեան զոհ գացինք։
- Հապա Իսրայէլին ի՞նչ կ՛ըսես։ Ամբողջ Պաղեստինը գրաւեց եւ Իսրայէլին 
միացուց։ Իրենց տարիներու երազը իրականացաւ։
- Արաբները ապուշ են՝ որովհետեւ չկրցան միանալ եւ մէկ զօրաւոր ճակատ 
կազմել։
- Արաբները մի՝ այպաներ, Անգլիոյ մատը կայ այս գործին մէջ։
- Մի՝ մոռնար նաեւ որ հսկայ Ամերիկան Իսրայէլի կռնակն է։ Այլապէս երազին 
մէջ չէր կրնար տեսնել Պաղեստինը . . .
- Տղաս հինգերորդ դասարանին՝ սկսաւ արաբերէն սորվիլ, ի՞նչ կ՛ըսես ասոր։
- Է՜հ, վերջի վերջոյ իրենց 
երկիրը կ՛ապրինք, չե՞ս 
խորհիր որ պէտք է իրենց 
լեզուն սորուինք։ 
Այս տաք խօսակցութիւնը դեր 
երկար պիտի շարունակուէր, 
եթէ սրճարանին տէրը չյայ-
տարարեր որ սրճարանը 
փակելու ժամանակը հասեր 
է։ Ամէն մարդ դժգոհանքով 
բաժնուցաւ, սակայն որոշեցին 
կէս մնացած խօսակցութիւնը 
շարունակել՝ յաջորդ օր . . .
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Այցելութիւն՝ Սիլվա Կապուտիկեանի
Տուն -Թանգարան

Անցեալի Յուշերէն

Հինգշաբթի, 15 Օգոստոս 2019ի յետմիջօրէին տիկնոջս եւ դուստրերուս, 
ինչպէս նաեւ Թալին եւ Կրէկ Յակոբեաններու ընկերակցութեամբ, 
այցելեցինք բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի Երեւանի մէջ 

գտնուող Տուն-Թանգարանը, որ նորոգութեան մէջ էր եւ բոլոր սենեակները 
կարելի չեղաւ տեսնել:
Կարելի չէ անգամ մը եւս շնորհակալութիւն չյայտնել հայրենի պետութեան, 
որ գիտէ պատուել իր արժանի զաւակները եւ թանգարան յատկացնել 
անոնց: Բացառութիւն չէր կազմեր Ամենայն Հայոց Բանաստեղծուհի 
Սիլվա Կապուտիկեանը: Թանգարանի պատասխանատու Տիկին Արմինէ 
Տեմիրճեանը, հակառակ թանգարանին մէջ ընթացող եւ տակաւին չաւար-
տած նորոգութեան աշխատանքներուն, մեզի սպառիչ տեղեկութիւններ 
տուաւ Սիլվա Կապուտիկեանի կեանքին մասին, սկսած անոր ծնողքէն, 
հասնելով մինչեւ բանաստեղծուհիի կեանքի առաջին օրերը եւ անոր 
կեանքի վերջալոյսը, 25 Օգոստոս 2006 թուականը: Յիշուեցաւ Սիլվա 
Կապուտիկեանի արարքը, երբ ան Հայաստանի օրուան նախագահին 
վերադարձուց իրեն շնորհուած պարգեւը:
Մեզի համար յատուկ տեղ ունի Ամենայն Հայոց Բանաստեղծուհի Սիլվա 
Կապուտիկեանը: Նախ այն, որ երկու անգամ սեփական աչքերով տեսած 
ենք Սիլվա Կապուտիկեանը, երբ ան այցելեց Լիբանան եւ Սուրիա: Երկրորդ, 
որ անգիր գիտենք անոր մասունքի վերածուած չորս տողերը

Կիներու Հաւաքը . . .
Թէեւ ծնած եմ Երուսաղէմ, սակայն պատանեկութիւնս անցուցած եմ Սուրիոյ 
Հալէպ քաղաքը։ Ուրեմն այս յուշերը կու գան Հալէպէն, ուր գոյութիւն 
ունէր բաւական մեծ Հայկական գաղութ մը՝ 1950-ական եւ 1960-ական 
թուականներուն։
Այն ժամանակ՝ կիները չէին աշխատէր եւ կը գոհանային իրենց ամուսիններուն 
ունեցած եկամուտով, ըլլար այդ քիչ թէ շատ։ Կիներուն առօրեայ աշխատանքը 
կը կայանար առաւօտները շուկայ երթալով եւ գնում կատարելով, որպէսզի 
կերակուր պատրաստէին իրենց ընտանիքներուն։ Անշուշտ տնային այլ 
գործեր ալ մաս կը կազմէին՝ շաբաթական իրենց աշխատանքներուն։
Կերակուրի պատրաստութեան գնումները կը կատարուէին առաւօտները, 
երբ երեխաները դպրոց, իսկ մարդիկը աշխատանքի գացած ըլլային։ 
Գնումները կատարելէ ետք, անոնք կը հաւաքուէին մէկու մը տունը, սուրճ 
խմելու եւ իրենց կերակուրի պատրաստութիւնը տեսնելու։ Պէտք է ըսել որ 
այս գործընթացը օրական կը պատահէր, քանի ուտեստեղէն ամբարելու 
սովորութիւն չկար՝ հոն։
Օրինակ՝ կին մը լուբիա կը մաքրեր, ուրիշ մը գետնախնձոր կը կեղուեր, 
երրորդ մը սմբուկ կամ թթում կը փորեր, չորրորդը ոսպ կ՛ընտրեր եւ այլն, 
նայած թէ ինչ ճաշ պիտի եփէին այդ օր։ Սակայն ճաշի պատրաստութեան 
առընթեր, անոնք կը զբաղէին ընկերային հարցերով եւ մանաւանդ՝ 
բամբասանքով . . . 
Հիմա եկէք պահ մը ականջ տանք անոնց խօսակցութեանց, որ տեղի 
կ՛ունենար «Խըրայ» Լուսինենց տունը։ 
- Լսեցի՞ք, շօֆէր Յակոբին աղջիկը նշաներ են ղասապ Սարգիսին մեծ 
տղուն հետ։
- Ի՞նչ կ՛ըսես, եթէ ես տասը աղջիկ ունենամ՝ մէկ հատն անգամ չեմ տար 
իրեն, շփացած զէվզէկին մէկն է։ 
- Այսօր շատ տխուր լուր մը առի։
- Ի՞նչ է, խեր ըլլայ։
- Դրացիս՝ «Ղարայ» Լուսընթագը, տղան ետ ըրեր է նշանածէն։
- Վա՜յ, իսկապէս շատ ցաւեցայ։ Ի՜նչ ալ գեղեցիկ աղջիկ է։ Ուսեալ, զարգացած 
եւ կար կարել ալ գիտէ։
- Գիտե՞ս, մեր եկեղեցիին Տէր Հայրին քրոջ տղան՝ բանտ մտեր է։
- Ինչո՞ւ, ինչ յանցանքով բռնուած է որ։
- Խօսքը մէջերնիս, եկեղեցիին գանձանակէն՝ դրամ գողցած է։
- Քոյրս, այս ի՞նչ օրերու մնացած ենք մենք . . .
Այս խօսակցութիւնը դեր շատ կը շարունակուեր եթէ մէկը ժամացոյցին 
նայելով չյայտարարեր թէ ժամանակը հասած է երթալու։ Յիշեմ որ անոնք 

ԶՕՀՐԱՊ ՏԷՕՔՄԷՃԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից 

ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Երեւանի «Ռոսիա» Սրահը 
Խորհրդային Միութեան Լաւագոյն 

Կառոյցներու Ցուցակին Մէջ

Ամազոնի Հրդեհներու Հարցը Կը Շարունակէ Մնալ Տագնապալի

Ինչ Տեսք Ունի Աղիտահար Ամազոնը

Թայլանտի Մէջ «Գտնուած» Մարդը 
Կրնայ Աշխարհի Ամենատարեց 

Մարդը Համարուիլ
Ռուսական «РБК»   («Ռուս պիզնէս 
գոնսալթինկ») կայքըկազմած է 
խորհրդային արդիապաշտութեան 
10 լաւագոյն  կառոյցներու  ցանկը, 
որոնք «արժէ տեսնել»։
Այդ ցուցակին մէջ ընդգրկուած 
է երեւանեան նախկին «Ռոսիա» 
սրահի շէնքը:
«80-ականներուն սրահը Հայաստանի 
ամենագործունեան էր: Բացի այդ ՝ 

Թաիլանտի հիւսիս-արեւելքի Ուտոն 
Թխանի նահանգի գիւղերէն մէկուն 
մէջ յայտնաբերեած են տղամարդ 
մը, որ, ինչպէս կ’ենթադրուի, 
128 տարեկան Է: Այս մասին  կը 
տեղեկացնէ RIA Novosti-ն:
128 տարեկան Օն Փհանչոմփհուն 
կ’ապրի Չայվանի շրջանի Մոն-
սոմպուն գիւղին մէջ գտնուող իր 
տան մէջ՝ 70 տարեկան կնոջ՝ Սոնկի, 
եօթ զավակներուն ու 11 թոռներուն 
հետ:
Աղբիւրը կը ներկայացնէ Թաիլանտի 
քաղաքացի Օն Փհանչոմփհունի 
անձը հաստատող փաստաթուղթի 
լուսանկարը, որուն վրայ ծննդեան 
ամսաթիւ նշուած է 9 ապրիլ 1891-ը:
Ծննդեան այս տարեթիւով թաի-
լանտցի երկարակեացը կրնայ 
յաւակնել մոլորակի ամենատարեց 

շրջանի անտառային հրդեհներու 
շուրջ այլ երկիրներու մէջ 
տիրող մտահոգութիւններու 
դիւանագիտական պատասխանը։
ԱԳՆ-ն արգիլած է որոշ դիւա-
նագէտներու յառաջիկայ երկու 
շաբթուան ընթացքին արձա-
կուրդ երթալ՝ երկրի հասցէին 
համաշխարհային քննադատութեան 
լոյսին տակ: Գործակալութեան 
համաձայն՝ որոշումը կայացուած է 
Պրազիլի ԱԳ նախարար Էրնեսթօ 
Արաուժուի կողմէ` պետութեան 
ղեկավար Ժայիր Պոլսոնարուի հետ 
հանդիպումէն ետք:
Աւելի վաղ յայտնի դարձած 
էր, որ «Մեծ եօթնեակի» (G7) 
գագաթնաժողովի ժամանակ անդամ 
երկիրները համաձայնութեան եկած 
են Ամազոնի խոնաւ արեւադար-
ձային անտառներուն մէջ բռնկած 
մրցանշային թիւով հրդեհներու 
դէմ պայքարին նիւթական 

անտառներուն մէջ հրդեհներու դէմ 
պայքարի նպատակով նիւթական 
օժանդակութիւն տալ: Նման 
պատրաստակամութիւն յայտնած 
է նաեւ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ 
Թրամփը:
Ամազոնի խոնաւ արեւադարձային 

տղամարդոցմէ մէկու կոչման:
Տղամարդը ինքնուրոյն է տեղա-
փոխուի, աստիճաններով կը 
բարձրանայ երկրորդ հարկ: 
Ըստ լրագրողի ստացած տպա-
ւորութիւններուն, Փհանչոմփհուն 
առողջ դատողութիւն ունի եւ 
լաւ յիշողութիւն: Ան իր երկարա-
կեցութիւնը կը բացատրէ առողջ 
բնական սնունդով եւ մշտական 
ֆիզիքական բեռնուածութեամբ:

օժանդակութիւն յատկացնել:
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնի խօսքով՝ G7-ի երկիր-
ները՝ Գանատան, Ֆրանսան, 
Գերմանիան, Իտալիան, Ճափոնը, 
Մեծ Բրիտանիան եւ ԱՄՆ-ն, 22 
միլիոն տոլար պիտի տրամադրեն 
անտառային հրդեհներու դէմ 
պայքարին:
Մաքրոն յստակեցուցած էր, որ 
ֆինանսաւորումը «անմիջապէս» 
հասանելի պիտի ըլլայ եւ հիմնական 
ուղղուած պիտի ըլլայ մեծ թիւով 
հրշէջ ինքնաթիռներու ներգրաւման 
համար:
Էմանուէլ Մաքրոնի յայտա-
րարութենէն ետք յայտնի դաձած 
էր, որ Պրազիլի կառավարութիւնը 
մտադիր է հրաժարիլ նիւթա-
կան այն օժանդակութենէն, որ 
առաջարկած էին «Մեծն եօթնեակի» 
(G7) երկիրները:

անտառը աշխարհի ամենամեծն 
է եւ կենսական նշանակութիւն 
ունի տարբեր կազերու 
արտանետումներու կլանման 
գործին մէջ: Այն նաեւ աշխարհի 
համաշխարհային տաքացումը կը 
դանդաղեցնէ:

այստեղ գործած են ցուցասրաներ, 
պարահրապարակներ եւ սրճարան: 
Սրահին 2 մասնաշէնքերուն հատ-
ման կէտը ճարտարապետները 
ստեղծած են թափանցիկ առաստաղ 
մը,  որուն    շնորհիւ  հանդիսատեսը 
հնարաւորութիւն  կ՚ունենար  տեսնել 
աստղազարդ երկինքը երեկոյեան 
ներկայացումէն  ետք»,- ըսուած է 
հրապարակման մէջ:

Պրազիլի արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը երկուշաբթի 
արձակուրդէն ետ կանչած 

Բրիտանական BBC հեռուստա-
ընկերութեան թղթակիցը մեկ-
նած է Պրազիլ՝ լուսաբանելու 
Ամազոնի խոնաւ արեւադարձային 
անտառներու հրդեհները: Ուղղա-
թիռէն նկարուած պատկերներուն 
մէջ կ’երեւի, թէ ինչպէս անտառներու 
հսկայական տարածքներ կ’այրուին, 
իսկ որոշ շրջաններ ամբողջովին 
ծուխով պատուած են:
Ամազոնի խոնաւ արեւադարձային 
անտառներու մրցանշային թիւով 
հրդեհներու մասին հաղորդուած 
էր այս շաբաթ: Հրդեհներու 
թիւի մրցանշային աճին համար 
քննադատները կը մեղադրեն 
երկիրի նախագահ Ժայիր 
Պոլսոնարուն, որ, ըստ անոնց, չի 

է Եւրոպայի եւ G7-ի անդամ 
երկիրներուն մէջ իր դեսպաններուն, 
որպէսզի համակարգեն Ամազոնի 

կանգնեցներ անտառահատումներն 
ու հողագործները կը խրախուսէ 
ընդլայնելու իրենց տարածքները:
Երկրի իշխանութիւնները 
միջազգային հանրութեան քննա-
դատութիւններէն ետք, զինուած 
ուժերուն ղրկած են հրդեհաշիջման 
աշխատանքներ կատարելու:
ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնը անտառային հրդեհները 
միջազգային ճգնաժամ անուանած է 
եւ մեղադրած է Պոլսոնարուն կլիմայի 
հարցի պարտաւորութիւնները 
չկատարելու համար:
Եւրախորհուրդի նախագահ Տանըլտ 
Թուսք իր հերթին յայտարարած 
է, որ կազմակերպութիւնը պատ-
րաստ է Պրազիլի Ամազոնի 
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Լրատուութեան Գործընկեր

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Հայրենի Նուաճումներ

Թրքական Բարքեր

Մշակութային Արձագանգ

Փութինն Էրտողանին Ռուսական Պաղպաղակ Հիւրասիրած Է 

«Արարատ-Արմենիա»Ն Մեկնեցաւ 
Լիւքսամպուրկ

Պաքուի Միջամտութեամբ Արգիլուեցաւ 
Ճատրակի Հայ Վարպետին Մասնակցութիւնը 

Թուրքիոյ Մրցաշարքին

Արեւմտահայերէնի Նուիրուած Քննարկում 
Ֆրեզնոյի Մէջ

Ռուսաստանի նախագահ Վլատի-
միր Փութինը Ռուսաստանի Մերձ-
մոսկովեան Ժուքովսկի քաղաքին 
մէջ տեղի ունեցող օդատիեզերական 
ցուցահանդէսի ընդմիջան Թուրքիոյ 
նախագահ Ռեճէպ Թայէպ 
Էրտողանին ռուսական պաղպաղակ 
հիւրասիրած է: Ռուսական լրա-
տուամիջոցները տարածած 
են տեսանիւթ, ուր կ’երեւի, որ 
բարձրաստիճան պաշտօնեանները 
կը մօտենան  կրպակին, եւ Փութինը 
կը հետաքրքրուի տեսականիով:  

Վերջին շրջանին  փայլուն  յաղթա-
նակներ գրանցած «Արարատ-
Արմենիա» ֆութպոլի   խումբը մեկ-

Ճատրակի միջազգային դաշնակ-
ցութիւնը (ՖԻՏԷ) արձագանգեց 
կանանց ճատրակի Հայաստանի 
հաւաքականի անդամ Մարիա 
Գէորգեանը Թուրքիոյ մէջ 
տեղի ունեցող մրցաշարքին 
մասնակցողներու ցանկէն դուրս 
բերելու՝ Անգարայի որոշումին, որ 
տրուած էր Պաքուի պահանջով:
Իբրեւ պատասխան News.am-ի 
հարցումին՝ Հայաստանի երրակի 
ախոյեան Մարիա Գէորգեան 
ըսաւ. «Թուրքիայի մրցաշարում իմ 
մասնակցութեան հետ կապուած 
միջադէպն արդէն լայն արձագանգ 
է ստացել եւ մեծ իրարանցում 
առաջացրել համաշխարհային 
շախմատում, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանում: Արդէն տեղեկացրել 
էի, որ Հայաստանի շախմատի 
ֆեդերացիան (դաշնակցութիւնը-
Խմբ.) նամակով դիմել էր ՖԻՏԷ-ին, 

Ուրբաթ, 6 Սեպտեմբերին, երեկոյեան 
ժամը 7:30էն սկսեալ, Քալիֆորնիոյ 
նահանգային համալսարանի 
Ֆրեզնոյի մասնաճիւղի «Փիթըրզ» 
սրահին մէջ (թիւ 191), տեղի պիտի 
ունենայ 21րդ դարուն ընթացքին 
արեւմտահայերէնին դիմագրաւած 
մարտահրաւէրներուն եւ զայն 
դասաւանդելու նոր մօտեցումներուն 
նուիրուած քննարկում մը, 
մասնակցութեամբ Քալիֆորնիոյ 
համալսարանի Լոս Անճելըսի 
մասնաճիւղէն եւ Հարաւային 
Քալիֆորնիոյ համալսարանէն 
երկուքական մասնագէտներու։
Քննարկումին պիտի մաս-
նակցին՝ դոկտ. Շուշան Կարա-
պետեան, Ճես Սիրական Արլէն, 
Էլիզապէթ Մխիթարեան եւ 

Ան Էրտողանի համար ընտրած  է 
«Վոլկոկրատեան», իսկ իր համար՝ 
«Քորովքա Քորենովքայից» պաղ-
պաղակ:
Ռուսաստանի նախագահը պաղ-
պաղակներ գնած է նաեւ խումբի 
միւս անդամներուն համար, իսկ 
մանրը խնդրած է փոխանցել  
արդիւնաբերութեան եւ առեւտուրի 
նախարար Տենիս Մանթուրովին՝ 
կատակելով, թէ օդանաւային ոլորտի  
զարգացման համար է: 

նած է Լիւքսամպուրկ, ուր     վաղը 29  
օգոստոսին պիտի անցընէ Եւրոպա 
լիկայի փլեյ-օֆֆ փուլին պատասխան 
հանդիպումը «Տուտելանժ»-ի դէմ:
«Արարատ-Արմենիա» ակումբը 
«Ֆեյսբուք»-ի էջին վրայ գրած է:
«Կը մեկնինք Լիւքսամպուրկ: Մեզի 
մաղթեցէք յաջողութիւն այս կար-
եւոր խաղին համար»,- ըսուած 
է ակումբի «Ֆեյսբուք»-ի էջին 
կատարուած գրառման մէջ:

որպէսզի ուսումնասիրուէր դէպքը: 
Արդէն ունենք պատասխան ՖԻՏԷ-ի 
ներկայացուցիչ Էմիլ Սութովսքիից»:
«ՖԻՏԷ-ն դիմումին ընթացք տուաւ 
եւ դէպքը մանրամասնօրէհն 
կ՛ուսումնասիրուի: Շուտով 
մեղաւորները խստագոյն կերպով 
պիտի պատժուին», գրուած է Էմիլ 
Սութովսքիի պատասխանին մէջ:
Նշենք, որ Սեբաստիոյ (Սվազ) 
մէջ մեկնարկած եւ Ճատրակի 
միջազգային դաշնակցութեան 
հովանիին տակ տեղի ունեցող 
ճատրակի միջազգային մրցաշարքը 
կազմակերպողները անակնկալօրէն 
ետ քաշած էին Գէորգեանի՝ 
մրցաշարքին մասնակցելու հրաւէրը։ 
Այս լուրին անդրդարձաւ նաեւ «Պի.
Պի.Սի.»ն, որ նաեւ յիշեցուց, թէ 
անցեալ Մայիսին Պաքու նաեւ 
արտօնութիւն չէր տուած հայ 
համակիրներուն, որ անգլիական 
»Արսենալ« ֆութպոլի խումբին 
մաս կազմող Հենրիկ Մխիթարեանը 
քաջալերելու համար Ատրպէյճան 
մեկնին, ներկայ ըլլալու համար 
այնտեղ տեղի ունեցած աւարտական 
մրցումին։ Ապահովական նկատա-
ռումներով՝ Մխիթարեան եւս չէր 
մասնակցած մրցումին։
Գէորգեան կը պատմէ, թէ ինք 
չէր փափաքած մասնակիլ 
թրքական մրցաշարքին, սակայն 

դոկտ. Յակոբ Կիւլլիւճեան, 
որոնք ուսումնասիրութիւններ 
տրամադրած էին այդ նիւթով 
Պետրոս Տէր Մաթոսեանի 
խմբագրած հատորին։
Ձեռնարկը կ՛իրականացուի 
Քալիֆորնիոյ նահանգային 
համալսարանի Ֆրեզնոյի մասնա-
ճիւղի Հայագիտականի ծրագիրին 
եւ «Լիան Փիթըրզ» հիմնարկին 
կազմակերպութեամբ։
Ներկայացման մուտքը ազատ է, իսկ 
ինքնաշարժները կարելի է ձրիաբար 
շարել թիւ P5 կամ P6 կանգառնե-
րուն մէջ:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ 
դիմել (559) 278-2669 թիւին կամ 
այցելել www.fresnostate.edu/arme-
nianstudies կայքէջը:

7 Օգոստոսին իրեն հրաւէր եկած 
էր կազմակերպողներէն, որոնք 
խոստացած էին նաեւ վճարել 
ճամբորդութեան եւ կեցութեան 
ծախսերը: Գէորգեան վերջապէս 
համաձայնած էր, սակայն աւելի 
ուշ ստացած էր հրաւէրը չեղեալ 

համարելու նամակը, որուն մէջ 
նշուած էր, թէ որոշումը տրուած էր 
Ատրպէյճանի ճնշումներուն իբրեւ 
հետեւանք։ Անկէ ետք, Գէորգեան 
բողոք յղած էր ՖԻՏԷ-ին, հրաւէրին 
բեկանումը խիստ վիրաւորական 
նկատելով:



ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 29.8.2019  06

Ջաջուռ. Թանձր Թախիծի Գոյները

Ճանապարհը այս անգամ դէպի Ջաջուռ կը տանի: Հայաստանի նշանաւոր 
վայրերէն է, որ տեղակայուած է Շիրակի լեռնաշղթայի արեւմտեան 
ստորոտին, ծովու մակարդակէն 1700 մեթր բարձրութեան վրայ: 

Այս գիւղը նշանաւոր է հայ մեծ նկարիչ Մինաս Աւետիսեանի ծննդավայրը 
ըլլալուն համար, նաեւ վաղամեռիկ եւ տաղանդաւոր բանաստեղծ Աշոտ 
Աւտալեան Ջաջուռ ծնած է…
Ջաջուռ տանող ճանապարհը Հայաստանի տխուր ու թախծոտ ճամբաներէն 
մին է: Ամբողջ ճանապարհին մեզի կ՚ուղեկցին գիւղերուն մէջ լքուած տուներ, 
որոնց թեքուած, խարխլած տանիքները գորշացած են անձրեւէն, ձիւնէն եւ 
փլելու պատրաստ են… Ի՜նչ ճակատագրեր կերտուած են այդ տանիքներուն 
տակ… ովքե՞ր խաղացած են այժմ մացառներով պատուած բակերուն մէջ, 
կամ նստած եւ զրոյցի բռնուած են հոն, ովքե՜ր քալած են թաւուտ դարձած 
փողոցներէն… Ատենին այս գիւղերը հեռուէն կը փայլէին ճերմակ լուացքի 
պարաններով, պատշգամներուն միրգ եւ պղպեղ կը չորցուէին, մանուկները 
կը վազէին ճամբեզրի առուակներուն մէջ: Այսօր ոչ ոք կայ, առուակ ալ 
չկայ, տիղմ ու աղտ լեցուած է առուակներուն մէջ: Երիտասարդութեան 
շունչ գրեթէ չկայ ճամբուն հանդիպած գիւղերուն մէջ. ձեռնափայտերուն 
հենած ծերունիներ, իրենց աչքերը արեւէն կկոցած կը նային փոշի արձակող 
ինքնաշարժներուն ետեւէն կամ աւանակի մը, ձիու մը, հորթուկի մը 
հետեւելով իրենց հերթական չարքաշ գիւղացիի օրը կը գլորեն… Նոյնպէս՝ 
ամրան տապին պինդ փաթթուած ծերուկ կիներ կ՚երեւին երբեմն. անոնցմէ 
մին մաղի մէջ բան մը կը զտէ… հաց թխելու ալիւր ըլլալու է կամ գիւղական 
ճաշի ցորեն, որ ձմրան երկար կ՚եփի վառարանին վրայ՝ մէջը երբեմն խոզի 
ճարպ մը կամ ոչխարի միսի կտոր մը…
Լքուած կայարաններ կան, որոնց կառոյցներուն մետաղները սեւցած ու 
ծռած են, եւ անոնց մէջ բոյն դրած են շուներ եւ կատուներ:
Այս ճամբուն վրայ, հաւանաբար, գնացքի գիծ մը եղած է, քանի որ 
կայարանները ազդարարող հին ցուցանակներ ալ կ՚երեւին այս ու այն 
կողմ թեքուած… Գնացքի երբեմնի ճամբան կը յուշէ, որ հոս կեանք կար, 
գնացքի շաչիւնէն հաջած է շունը, արթնցած են գիւղերը, մանուկները 
վազած են արագ ընթացող գնացքին ետեւէն՝ փորձելով բռնել զայն ու մեծերը 
զգուշացուցած են վտանգին մասին… Այսօր կեանքը կանգ առած է եւ այդ 
մէկը շատ շօշափելի զգացում մըն է…
Այս գիւղերէն անցած է երկրաշարժին դաժան ալիքը… 1988 թուականին 
Սպիտակի երկրաշարժէն քանդուած եւ աւերուած են նաեւ Շիրակի կարգ 
մը գիւղերը, եւ եթէ այսօր երկրաշարժէն տուժած հիմնական քաղաքները 
տակաւին չեն վերականգնուած, ուրեմն կարելի է պատկերացնել, թէ 
ինչպիսի՛ վիճակ կը տիրէ գիւղերուն մէջ…
Ջաջուռ գիւղը նոյնպէս տուժած է երկրաշարժէն, գիւղի դպրոցէն զոհուած են 
երեք ուսուցիչ եւ վեց աշակերտ… բնակիչներուն մեծ մասը մնացած է փլած 
տուներուն առջեւ, ոմանք դուրս բերած են փլատակներու տակէն, փլած են 
նաեւ դպրոցը, հիւանդանոցը, ուրիշ կառոյցներ… Յետոյ նոր հիւանդանոց 
եւ դպրոց կառուցուած են՝ անոնց մէջ՝ զոհուածներուն եւ վիրաւորներուն 
մասին պատմութիւններ պատմելով:
Գիւղին դպրոցը կը կրէ Մինաս Աւետիսեանին անունը, Մինաս Աւետիսեանի 
ծնած տունը նոյնպէս փլած է երկրաշարժէն, յետագային վերականգնուած 
է որոշ մաս մը, իսկ այսօր աւելի մեծ թափով հոն կը տարուին 
վերականգնողական աշխատանքներ: Մինաս Աւետիսեանի տուն-
թանգարանը այս գիւղի միակ շունչն է… Այս տուն-թանգարանը բացուած 
է 1982 թուականին, ապա երկրաշարժէն ետք երկար տարիներ կիսաքանդ 
մնալով, վերաբացուած է 2005 թուականին:
Մինաս Աւետիսեանին՝ թանգարան դարձած տան պատմութիւնը իւրայատուկ 
է, որ կը ներկայացնէ անոր որդին՝ թանգարանի տնօրէն Արման Աւետիսեանը: 
Մինաս Աւետիսեանի այդ տան առաջին քարը դրուած է նկարիչին ծնունդէն 
տարի մը ետք. Մինաս ծնած է 1928 թուականին, իսկ 1929 թուականին 
ծնողքը տան առաջին քարը դրած է:
Արմանը կը պատմէ պատմութիւն մը, թէ իր հայրը՝ Մինաս Աւետիսեանը 
ծնելէն առաջ բարձրահասակ ծեր կին մը հեռուէն քալելով գիւղ կու 
գայ եւ կը հարցնէ, թէ ո՛ւր կը բնակի Կարապետը: Կարապետը Մինաս 

Աւետիսեանի հայրն էր: Հարցուփորձ ընող այդ կնոջ ցոյց կու տան Կարապետ 
Աւետիսեանին տան ճամբան, կինը կը գտնէ տունը, տունիններուն կը 
յորդորէ, որ Կարապետը երթայ Ջաջուռի մօտակայքը գտնուող հանքը: Ան 
կ՚ըսէ, թէ երազի հետքով եկած է. իր երազին մէջ յայտնուած է Տիրամայրը, 
որ ըսած է, թէ այդ քարի հանքին քարերուն տակ սուրբ «Նարեկ»ը թաքնուած 
է եւ անիկա անպայման պէտք է երթայ եւ հանէ ջաջուռցի Կարապետը։ Կը 
կարծեն, թէ այս կինը խենթ է, կը վտարեն: Ոչ ոք գիտէր, թէ ուրկէ կու գար 
եւ ուր երթալն ալ չէին տեսած, բայց ան մէկ շաբաթ շարունակ կու գայ եւ 
նոյն բանը կ՚ըսէ. ի վերջոյ դրացիները Կարապետ Աւետիսեանը կը համոզեն 
հանք երթալ եւ տեսնել, թէ ինչ կայ հոն: Կ՚երթան, քարերը կը փորփրեն 
եւ իսկոյն կը տեսնեն լաթի մը մէջ փաթթուած եւ մեղրամոմով պատուած 
արծաթեայ շրջանակով գիրքը։ Կարապետ Աւետիսեանը անակնկալի 
կու գայ, գիրքը կնոջ կու տայ, որպէսզի ան վերցնէ եւ հեռանայ, բայց 
այդ կինը կ՚ըսէ՝ Տիրամայրը երազիս մէջ ըսած է, որ քովդ պիտի մնայ եւ 
անիկա պիտի դնես նոր շինուող տան մէջ եւ հոն ալ պահես, պահպանես: 
Գիւղացիները կը հասկնան, որ խորհրդաւոր բան մըն է կատարուածը, բայց 
քանի որ խորհրդային իշխանութիւնը կը տիրէր, այդ մասին չէին կրնար 
բարձրաձայնել. գիրքը կը պահեն պատին մէջ: Երկրաշարժի ժամանակ, 
պատերը կը փոշիանան, գիրքն ալ կ՚անհետանայ:
Նկարիչին որդիները առեղծուածային եւ միեւնոյն ատեն շատ հարազատ 
կը նկատեն այս պատմութիւնը, մանաւանդ, որ Մինաս ապրած է նոյն այդ 
տան մէջ, հոն սկսած է նկարչական իր առաջին քայլերուն, հոն ապրած է 
իր ծնողքը, հոն ստեղծած է իր նկարները… Այսօր այդ տունը ուխտատեղիի 
վերածուած է: Շատեր կը հասնին Շիրակ աշխարհի այդ վայրը՝ այցելելու 
Մինասի տուն-թանգարանը, որ այսօր կրկին վերանորոգումի տակ է: Արման 
Աւետիսեան նպատակ ունի զայն դարձնել գրաւիչ վայր մը, ուր աշխարհի 
զանազան երկիրներէ նկարիչներ կու գան, կը մնան, կը ստեղծագործեն: 
Մինասի կենդանութեան ժամանակ ալ հոն յաճախ կը հաւաքուէին Մինասի 
արուեստագէտ ընկերները, անոր երկրպագուները, տունը անոր ոգիով 
լեցուն էր, բայց Մինասի ողբերգական մահէն ետք կարծես մարած է նաեւ 
այդ ոգին:
Մինասի որդիները պզտիկ էին, երբ 1975 թուականի ցուրտ ձմրան Մինաս 
ինքնաշարժի արկածի ենթարկուած եւ մէկ շաբաթ վերջ մահացած է… 
Մինչեւ հիմա առեղծուածային կը մնայ այդ արկածը, թէ ինչպէս Երեւանին 
կեդրոնը, ինքնաշարժը ելած էր մայթին վրայ եւ հարուածած նկարիչը: 
Յօդուածներ գրուած են այդ մասին, նկատել տալով, որ Մինաս Աւետիսեանի 
մահը պատուիրուած էր… Իր կենդանութեան օրօք Մինաս արդէն իսկ 
հետապնդումներու կ՚ենթարկուէր, կը ստանար անանուն զանգեր, որոնք իր 
կեանքին վտանգ կը սպառնային… Վերջին տարիներուն նկարիչը կ՚ապրէր 
ընկճուած եւ նաեւ՝ տագնապի մէջ…
Տխուր կեանք մը ապրած է Մինաս Աւետիսեան եւ այդ տխրութիւնը 
իր նկարներուն եւ իր ապրած գիւղին մէջ կայ եւ ներկայ է նաեւ իր ողջ 
կենսագրութեան մէջ, իր նամակներուն մէջ, իր ընկերներու յուշերուն մէջ…
Կարծես թախիծը թանձր գոյներով քսուած է այս գիւղի ճամբաներուն: 
Երեկոյեան ծղրիթին ձայնը ա՛լ աւելի կը թանձրացնէ գոյները՝ ճռճռացող 
ձայնը տարածելով ամէնուր: Երեկոյեան աչքիդ առջեւէն նաեւ չղջիկներ 
կը թռին, գորտ մըն ալ կը ցատկէ ոտքիդ տակէն, որ իր կռկռան ցատկը 
կ՚աւարտէ մօտակայ տիղմոտ ճահիճին մէջ…
Առաւօտուն գիւղի տղամարդիկ դաշտ կը շտապեն. անոնց չսափրուած, 
յոգնատանջ դէմքերը տասը տարի մեծ ցոյց կու տան իրենց տարիքը, անոնք 
նաեւ կովեր եւ հորթեր կը տանին իրենց հետ եւ հեռաւոր ճամբաները 
յաճախ ոտքով կը կտրեն կ՚անցնին՝ երեկոյեան տուն դառնալու, ճպուռներու 
ձայներուն տակ ընթրելու եւ իրենց ամենօրեայ տաղտկալի հեւքը 
աւարտելու… Ոչինչ կը գրաւէ գիւղին մէջ. երիտասարդները հեռացած 
են քաղաք, գոց գոյնի հագուստներով քանի մը երիտասարդ կին նորէն 
գիւղական գործերու լծուած է… Կը թուի թէ գիւղը այսպէս տխուր եղած 
է միշտ եւ Մինաս այս տխրութիւնն է, որ նկարած է իր նկարներուն մէջ, 
կարծես այդ տխրութիւնն է, որ մղած է Մինասը՝ ստեղծագործելու… Գիւղի 
աւագները կը պատմեն, որ իրենց գիւղը հիմնած են 1828 թուականին՝ 
Մուշ, Կարս, Էրզրում, Խնուս բնակավայրերէն եկած հայեր: Գիւղացիներու 
բարբառին մէջ ալ արեւմտահայերէնի հնչերանգը կայ, թերեւս նաեւ 
Շիրակի մարզին մէջ տարածուած Կարնոյ բարբառն է այս մէկը, որով 
խօսած են Կարսի եւ Կարինի շրջաններու մէջ, բայց այս գիւղացիները 
ոչինչ գիտեն իրենց նախնիներու մասին, անոնց միակ հոգը օրուան հացն 
ու ջուրը ստեղծելն է՝ դժուար եւ քարոտ այդ հողէն: Մինասի նկարներուն 
մէջ գաղթի տեսարանները եւ փախուստի, տագնապի գոյները նոյնպէս 
առկայ են. բայց, անշուշտ, Մինասը վառ գոյներու վարպետ է եւ այդ 
մէկը թերեւս այդ տագնապէն, մշուշէն հեռանալու ճիգն էր: Ծնողաց 
յիշողութիւնները իրեն համար նկարելու անսպառ նիւթ էին: Շատ կապուած 
էր իր մօրը եւ կանուխ կորսնցուցած զայն: Մինաս իր մօրը անդրադարձած 
է բազմաթիւ աշխատանքներու մէջ՝ գեղանկարներուն, գծանկարներուն եւ 
որմնանկարներուն մէջ միշտ պատկերելով մայրը:

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Շար. Էջ 07
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ՕՐԱՑՈՅՑ

29 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՖԵԼԻՔՍ ԵՂԻԱԶԱՐԵԱՆ
(1947)
Դիմանկար

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Նաւասարդեան

Հանճա՛րդ Հայկեան, Նաւասարդեան սա 
տօներուն
Արեւափառ՛
Ա՛լ վերածնէ փլատակներէն, եւ փառակոչ
Քնարըդ ա՛ռ։

Յանու՜ն Ուժին, յանու՜ն Ցեղին, մտիր 
մեհեանն
Աստուածներուն.
Ջահը ձեռքիդ՛ բագնէ բագին համասըփռէ՜
Հուր ու արիւն։

Եւ բարցրացուր Անահիտի ծիծերն ի վեր
Բաժակդ նուռ,
Յետոյ զոհուող քերթողներուն սըրտին վրայ
Լեցու՜ր, լեցու՜ր։

Զի մենք, յանուն Սէրին, Սերմին, քու հին 
Ցեղիդ
Մարմարէն կոյս,
Մե՛նք, Զաւակներդ օգոստափառ, պիտի 
կերտենք
Նո՜ր Արշալոյս։

Դանիէլ Վարուժան

Ջաջուռ. Թանձր Թախիծի Գոյները
Սկիզբը Էջ 06

Այս գիւղին մէջ Մինաս կատարած է որմ-
նանկարներ, որոնք տարիներու ընթացքին 
պատերուն վրայ մնալով՝ վնասուած են: Այժմ 
իտալացի մասնագէտներ կը կատարեն անոնց 
վերականգնման աշխատանքը, յետագային 
թերեւս անոնք մնայուն ցուցադրութեան համար 
ուրիշ վայրեր տեղափոխուին: Ջաջուռ գիւղին մէջ 
միայն տուն-թանգարան այցելողներուն շարժը 
կայ եւ իտալացի վերականգնողները քիչ մը 
աշխուժութիւն բերած են գիւղին:
Ջաջուռ գիւղին տխուր պատկերով կարելի է 
տեսնել Հայաստանի շատ գիւղերու լքուած, ամայի 
եւ անորոշ դէմքը: Վերջին տարիներուն հայ գիւղը 
մեծ անկում ապրած է: Մայրաքաղաքէն բաւական 
հեռու գտնուող գիւղերը զարգացումի ոչ մէկ 
ճանապարհ ունենալով՝ հետզհետէ աղքատացած, 
խեղճացած են: Տխուր է տեսնել վաղուան հանդէպ 
հաւատք չունեցող գիւղացին, որ իր օրը կ՚ապրի 
միայն բնազդաբար, առանց գոյներու, առանց 
պաճուճանքի… Երիտասարդութիւնը մօտակայ 
քաղաքներ կը վազէ եւ հոն ալ հետաքրքրութիւն 
չգտնելով, մայրաքաղաք կամ Ռուսաստան կ՚երթայ 
եւ աշխատաւորին ցուպը բռնած՝ աշխատանք 
կը փնտռէ… Հայաստանի անկախութենէն ետք 
միջազգային ամենաշատ օժանդակութիւնները, 
հիմնադրամներու, դրամատուներու՝ Հայաստա-
նին ուղղուած ամենաշատ ծրագիրները գիւղին 
առընչուած էին…
Շատ յաճախ գիւղերուն մէջ ըլլալով, մարզեր 
այցելելով կը յիշեմ այդ ծրագիրները, որոնք 
օտարներու օժանդակութեամբ միտուած էր 
Հայաստանի գիւղերը զարգացնելու… Սակայն, 
միջազգային ոչ մէկ ծրագրի հետք կը տեսնեմ 
գիւղերուն մէջ. բազմաթիւ գիւղերէ ներս նոյնիսկ 
ինքնաշարժի ճամբայ չկայ, կամ անբարեկարգ 

է. շատ գիւղեր մինչեւ այսօր ունին խմելու 
եւ դաշտերը ոռոգելու ջուրի հարց, հին են 
հիւանդանոցներուն, դպրոցներուն, ակումբներուն 
շէնքերը… Մինչ մայրաքաղաքին մէջ կեանքը 
կը թուի, թէ կ՚եռայ, գիւղերու մէջ պատկերը 
հակառակն է:
Ջաջուռցիները կ՚ըսեն, թէ առատ ձիւն ըլլալուն 
պատճառով երկար ժամանակ իրենց գիւղին 
ճամբան կը գոցուի. դրացի գիւղերը նոյնպէս նոյն 
վիճակը ունին: Համացանցը, սակայն, առկայ է 
բոլոր գիւղերուն մէջ: Շնորհիւ համացանցային կապ 
տրամադրող եւ հեռաձայնային ծառայութիւններ 
իրականացնող ընկերութիւններուն, համացանցը 
միակ հասանելին է Հայաստանի բոլոր գիւղերուն. 
մարդիկ կը ջանան, ինչ գնով ալ ըլլայ, ձեռք ձգել 
խելախօսներ, որ աշխարհին հետ կապ պահեն 
համացանցի միջոցաւ: Բայց այդ մէկը, անշուշտ, 
իրական կեանքը չէ, եւ կարծես խաբէութիւն 
մըն է՝ հեռաձայնային կապի միջոցաւ ինքզինքը 
աշխարհի բնակիչ զգալ…
Հրաժեշտ կու տանք Ջաջուռ գիւղին, պարզ, բարի 
գիւղացիներուն, Մինաս Աւետիսեանի հօրենական 
տան՝ մեզի հետ տանելով գիւղին ամայութեան 
գոյները… ամբողջ ճանապարհին Մինասի ոգին 
կ՚ուղեկցի… 1975 թուականի այդ դաժան օրէն 
առաջ ան Ջաջուռ էր՝ հայրական տան մէջ: 
Որոշած էր անպայման Երեւան հասնիլ՝ կարեւոր 
գործեր ունէր եւ պատահած էր ողբերգութիւնը… 
Կը մտածեմ, թէ եթէ Մինասը այդ օրը գիւղը մնար՝ 
հայրական տաքուկ օճախին մէջ, վառարանին 
քով նստէր եւ գիրք կարդար, չերթար Երեւան… 
Արդեօք Ջաջուռն ու գիւղին ճամբան այդ օրուընէ՞ 
ամայի ու տխուր կը թուի:
Այս տարի լրացաւ Մինասի ողբերգական 
մահուան 44 տարին, Մինաս կեանքէն հեռացաւ 
47 տարեկանին՝ լեցուն կեանքով ու բազում 
երազներով…

  «Ժամանակ»/Պոլիս

Համացանցի Վրայ

«Moody's» Կազմակերպութիւնը 
Բարձրացուցած Է Հայաստանի 

Ֆինանսական Վարկանիշը

«Moody’s» միջազգային վարկանիշային 
կազմակերպութիւնը բարձրացուցած է 
Հայաստանի  վարկանիշը «B1»-էն դարձնելով 
«Ba3»: Այս մասին «Ֆէյսպուք»-ի իր էջին մէջ 
գրած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:
«Որոշումը հիմնուած է «Moody’s»ի այն 
գնահատականների վրայ, որ Հայաստանում 
տնտեսական աճի շարժիչների աճը ՝ 
զուգակցուելով արդէն երկար ժամանակ 

պահպանուող տնտեսական կայու-
նութեան հետ, բարձրացնում է 
Հայաստանի տնտեսութեան դիմա-
դրողականութիւնը: «Moody’s»ը իր 
յայտարարութեան մէջ նշել է, որ 
Հայաստանում իրական Համախառն 
ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) աճը միջնա-
ժամկէտում կը մնայ բարձր:
Յատկապէս կարեւորուել է 
Հայաստանում ՏՏ ոլորտի զարգա-
ցումը, որն առաւելապէս զբաղուած 
է բարձր արհեստագիտութիւնների 

հետազօտմամբ ու զարգացմամբ եւ հանդի-
սանում է գիտելիքահենք տնտեսութեան 
ուժեղ հիմք»,- գրած է Փաշինեանը:
ՀՀ վարչապետի խօսքով՝ այս վարկանիշը  կը 
մեծցնէ միջազգային վստահութիւնը Հայաս-
տանի տնտեսութեան նկատմամբ եւ 
էականօրէն կը բարելաւէ երկրի ներդրու-
մային գրաւչութիւնը:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Հայկական hաստատութիւն մը կարիքը ունի Քար-
տուղարուհիի մը: Թեկնածուները պարտին ամբող-
ջացնել հետեւեալ պայմաննները.

• Հայերէն, Անգլերէն եւ Արաբերէն լեզուներու 
տիրապետում 

• Հայերէն եւ Անգլերէն գրաշարութեան իմացութիւն 
• Գրասենեակային աշխատանքներու հմտութիւն 

Հետաքրքրուողները կրնան դիմումներ ներկայացնել 
հետեւեալ հասցէին՝ kachecho@hotmail.com:

Քարտուղարուհի Կ՛ուզուի

«Եթէ Հանգամանքները Ճիշդ Ընտրուին, Ես 
Համաձայն Կ'ըլլամ Ռոհանիի Հետ Հանդիպելուն». 

Թրամփ

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնի հետ համատեղ մամլոյ 
ասուլիսի ընթացքին ԱՄՆ-ի 
նախագահ Տանըլտ Թրամփ 
յայտարարած է, որ կրնար հանդի-
պում ունենալ Իրանի առաջնորդ 
Հասան Ռոհանիի հետ ու չէ 
բացառած, որ այդ հանդիպումը դեռ 
կրնայ տեղի ունենալ:
Միացեալ Նահանգներու առաջնորդը 
ընդգծած է, որ այդ կրնայ տեղի 
ունենալ միայն «հանգամանքներու 
ճիշդ դասաւորման» պարագային:

«Եթէ հանգամանքները ճիշդ 
ընտրուին, ես համաձայն կ’ըլլամ 
Ռոհանիի հետ հանդիպելուն»,- ըսած 
է Թրամփ եւ յաւելած, որ Իրանի 
նախագահը կը համարէ «հիանալի 
բանակցութիւններ վարող», իսկ 
իրանցիները` «հիանալի մարդիկ»:
Թրամփը կարծիք յայտնած է, որ 
Իրանի իշխանութիւնը կը ցանկայ 
«շտկել իրավիճակը», քանի 
որ պատժամիջոցները իրենց 
«հսկայական վնաս» կը պատճառեն։

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Լրատուութեան Գործընկեր

Լրատուութեան Գործընկեր

Ընկ. Գրիգոր Քէհէեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով, 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

Ողբ. Յակոբ Սաչեանի մահուան քառասունքին առթիւ, 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 
1 Սեպտեմբեր 2019-ին Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ 
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ


