
ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Þ³µ³Ã / 7.9.2019 82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 275 (22«576)

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

Îàâ

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

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը հանդիպած է «Սասնայ Ծռեր» 
կուսակցութեան ղեկավար անդամ Ժիրայր Սէֆիլեանի եւ «Սասնայ Ծռեր» 
կուսակցութեան քաղաքական խորհուրդի անդամ Գարեգին Չուգասզեանի 
հետ։ Այս մասին NEWS.am-ի հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է ՀՀ վարչապետի 
խօսնակ Վլատիմիր Կարապետեանը։
Խօսնակի խօսքով՝ երկուստեք հետաքրքրութեան հարցեր քննարկուած են։ 
Հարցին՝ ո՞ր կողմի նախաձեռնութեամբ կայացած է հանդիպումը, Վլատիմիր 
Կարապետեանը նշած է, որ չի կրնար ըսել։

2019 թուականի Յունուար-Յունիս 
ամիսներուն նախորդ տարուան 
նոյն ժամանակաշրջանի նկատմամբ 
ԵԱՏՄ անդամ երկիրներուն մէջ 
համախառն ներքին արդիւնքը աճած 
է 1 տոկոսով։ Միութեան երկիրներու 
շարքին ամենաբարձր տնտեսական 
աճը, ինչպէս անցեալ տարի, այնպէս ալ՝ ընթացիկ տարուան գրանցած է 
Հայաստանը՝ 6,8 տոկոս, այնուհետեւ Ղրղզստանը՝ 6,4 տոկոս։ 

Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Նախկին Սաներուն եւ Բարեկամներուն

Օգտուելով արհեստագիտութեան պարգեւած բարիքներէն, ստեղծած 
ենք ֆէյսպուքի խումբ մը՝

Vahan Tekeyan School’s Alumni and Friends
Ընկերային համացանցի այս խումբին նպատակն է ի մի բերել աշխար-
հասփիւռ բոլոր թէքէեանցիները:
Առ այս, կոչ կ՛ուղղենք առնչուած բոլոր մեր սիրելիներուն անյապաղ 
անդամակցիլ նշեալ խումբին, իրար հետ բաժնեկցելու նկարներ, 
դրուաքներ, եւ լաւ յիշատակներ:

Աշխարհասփիւռ Թէքէեանցիներու Համախմբում

Փաշինեան-Սէֆիլեան Հանդիպում Երեւանի Մէջ

ԵԱՏՄ-Ի Մէջ Տնտեսական Գետնի Վրայ 
Հայաստանը՝ Առաջատար
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Ֆրանսայի Նախագահը Հանգիստ Լիբանանով

Անգարա Իր Մօտ Հրաւիրած Է Լիբանանի Դեսպան 
Ղասսան Մուալլէմը

Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն իր հանգստութիւնը յայտնեց ինչ 
կը վերաբերի ՍԵՏՐԻ խորհրդաժողովին հետ առնչուած յառաջխաղացքին, 
որ Լիբանանի կառավարութիւնը որդեգրած է: Այս մասին յայտարարեց 
վարչապետարանի մամլոյ գրասենեակը:
Արդարեւ Ֆրանսայի նախագահը հեռախօսային խօսակցութիւն մը 
ունեցած է վարչապետ Սաատ Հարիրիի հետ, որուն ընթացքին այս եւ 
տնտեսական այլ օրակարգեր քննարկուած են երկու 
պատասխանատուներուն միջեւ:
Յիշեցնենք, որ նշեալ խորհրդաժողովին ընթացքին միջազգային 
նուիրատուներ 11 միլիառ տոլարի թեթեւ տոկոսով վարկ խոստացած էին 
Լիբանանի պետութեան ծախսուելու համար շարք մը ծրագիրներու վրայ, 
պայմանաւ որ կառավարութիւնը կարգ մը բարեփոխումներ որդեգրէ իր 
պիւտճէական ծրագրին մէջ: 

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը  իր մօտ կանջած է 
Անգարայի  մօտ Լիբանանի  դեսպան   Ղասսան  Մուալլէմը։
 Այս մասին տեղեկատւութիւնը  հաղորդեց     լիբանանեան «Էլ Նաշրա» 
կայքը նկատել  տալով, որ  Թուրքիոյ արտաքին գերատեսչութիւնը   
«խստօրէն զայրացած է»   Լիբանանի  մէջ գրանցուած  զարգացումներէն 
եւ  յատկապէս  Պէյրութի  Ռապիյէ  շրջանին մէջ գտնուող    Թուրքիոյ 
դեսպանատան  դիմաց  պատահած    դէպքէն։

Շար. Էջ 02
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Պետրոս Օհանեան 

Պետրոս Յովհաննէսի 
Օհանեան (Պյոտր Իվանովիչ 
Օկանովսկի, Օհանով, 
Օկանովսքի, Օկանէսով, , 
օգոստոսի 26 (սեպտեմբերի 
7), 1851 - 1917), ռուսական 
բանակի հետևազօրի ժեներալ 
(1913, դեկտեմբերի 31) , 
ռազմական գրող, Ռուսական 
կայսրութեան ազնուական, 
Ռուս-թուրքական, Ռուս-
ճապոնական և Առաջին 
համաշխարհային պատե-
րազմներու մասնակից:
Պետրոս Օհանեանը ծնած 
է 1851ի սեպտեմբերի 7-ին 
(օգոստոսի 26-ին), այլ 
աղբիւրներու վկայութեամբ՝ 
1866 թուականին ազնուական 
ընտանիքի մը մէջ:
1915 թուականի Յունուար 
24էն  եղած  է 4-րդ Կովկասեան 
բանակային կորպուսի հրա-
մանատարը, իսկ 1915ի դեկ-
տեմբեր 19էն ընդգրկուած է 
Պետրոգրադի Ռազմական 
սպայական պահեստազօրի 
աստիճանակարգին մէջ: 
1916ի սեպտեմբեր 16-ին 
կը ստանձնէ Հիւսիսային 
ռազմաճակատի 1-ին բանակի 
3-րդ բանակային հրամա-
նատարութիւնը:
Մահացած է 1917ին:

ԵԱՏՄ-Ի Մէջ Տնտեսական Գետնի Վրայ Հայաստանը՝ Առաջատար

«Մենք Մեր Խօսքերուն Տէրն Ենք». Տաւութօղլու 

 «Իրանը ճնշելու ճիշդ ժամանակն է». Նաթանիահու

Էրտողան Դարձեալ Կը Սպառնայ
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Սկիզբը Էջ 01

Նշուած ժամանակահատուածին 
միութեան մէջ ներդրումները 
աճած են 2,1 տոկոսով, որու գիծով 
ամէնէն բարձր աճը նկատուած է 
Ղազախստանի մէջ՝ 11,7 տոկոս:

Թուրքիոյ նախկին արտաքին գործոց 
նախարար Ահմետ Տաւութօղլուն, 
որ վերջին շրջանին կոշտ 
քննադատութիւններով հանդէս 
կու գայ նախագահ Ռեճէպ Թայէպ 

Թուրքիան պատրաստ է բանալու 
դռները փախստականների առջեւ 
դէպի Եւրոպա, եթէ անհրաժեշտ 
աջակցութիւն չստանայ Արեւմուտ-
քէն։ Այս մասին ըսած է Էրտողանը, 
կը տեղեկացնէ  A Haber 
հեռուստաալիքը։
«Կամ դուք կ’աջակցիք մեզի 
Սուրիոյ մէջ անվտանգութեան 
գօտիի ստեղծման հարցով, կամ 
մենք ստիպուած կ’ըլլանք բանալ 
մեր սահմանային անցումները։ 
Կամ դուք մեզի աջակցութիւն կը 
ցուցաբերէք, կամ մի ափսոսաք ոչ 
մէկ բանի համար։ Մենք կ’ուզէինք 
1 միլիոն փախստական տեղաւորել 
անվտանգութեան գօտիին վրայ»,- 
նշած  է Էրտողանը:

«Արմէնբրես»-ի հաղորդմամբ՝ 
Եւրասիական տնտեսական 
յանձնաժողովը հրապարակած է 
ԵԱՏՄ անդամ երկիրներու ընթացիկ 
տարուան Յունուար-Յուլիս 
ամիսներու հիմնական ընկերային-
տնտեսական ցուցանիշները։ 

Էրտողանի հասցէին, արձագանգած 
է իրեն եւ իր 3 համակիրներուն 
իշխող կուսակցութենէն՝ ներքին 
կանոնադրութիւնը խախտելու 
համար հեռացնելու որոշման:
Ի պատասխան ան իր թուիթըրեան 
էջին գրած է. «Թուրքիոյ մէջ իշխող 
«Արդարութիւն եւ զարգացում» 
կուսակցութիւնը կը ցանկայ 
հեռացնել ոչ թէ անձանց, այլ՝ 
սկզբունքները: Մենք մեր ըսածներէն 
չենք հրաժարիր, մենք մեր խօսքին 
տէրն ենք»:
Ինչպէս կը փոխանցէ artigercek.com 
կայքը՝ Տաւութօղլուի համակիրներէն 

Ընթացիկ տարուան Յունուար-
Յուլիսին նախորդ տարուան նոյն 
ժամանակաշրջանի համեմատ, 
բացառութեամբ արտաքին եւ 
փոխադարձ առեւտուրի, մնացած 
ցուցանիշներու գծով ԵԱՏՄ-ի մէջ 
աճ գրանցուած է։ 

Այհան Սեֆէր Ուսիւնը, որուն նոյնպէս 
կը պատրաստուին հեռացնել 
կուսակցութենէն, նշած է, որ 
իրենք կուսակցութենէն հեռանալու 
դիմում պիտի չգրեն եւ պիտի 
պայքարին իրենց իրաւունքներու 
համար, քանի որ Թուրքիոյ մէջ 
իշխող կուսակցութեան՝ իր 
սկզբունքներէն շեղումը կրնայ 
վնասել կուսակցութեան, եւ 
իրենք այդ մասին կը խօսին այն 
նպատակով, որ չեն ցանկար՝  
Թուրքիան շարունակէ վնաս կրել 
ատոր հետեւանքով:

Իսրայէլի վարչապետ Բենիամին 
Նաթանիահուն կոչ ըրած է մեծցնել 
ճնշումը Թեհրանի նկատմամբ՝ 
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի՝ 
միջուկային գործարքի վերաբերեալ 
յայտարարութենէն ետք, կը հաղորդէ 
«ՌԻԱ Նովոսթի» գործակալութիւնը:
Աւելի վաղ, Իրանի նախագահ 
Հասան Ռոհանին յայտարարած էր, 
որ Թեհրանը միջուկային պարտաւո-
րութիւններու կրճատման երրորդ 
փուլին կը հրաժարի կատա-րել 
միջուկային գործարքի դրոյթները։ 
Իրանը միջուկային պարտաւո-
րութիւններու կրճատման երրորդ 
փուլի իրականացման պիտի անցնի 
ուրբաթ օրուընէ։
«Այսօր առաւօտեան մեզի տեղե-
կացուցած են եւս մէկ խախտման 
մասին, Իրանի կողմէ աւելի մեծ 
արհամարհանքի մասին, այս անգամ՝ 
միջուկային զէնք ստանալու անոր 

31 սեպտեմբերը։ 31 Օգոստոսին 
Էրտողան տեղեկացուցած էր, որ 
հանրապետութեան ԶՈւ-ն կրնայ 
քանի մը շաբթուան ընթացքին 

ձգտման մասին։ Սա կը համադրուի 
միջազգային նաւագնացութեան եւ 
տարածաշրջանին մէջ երկիրներու 
դէմ Իրանի թշնամական գոր-
ծողութիւններու, ինչպէս նաեւ 
Իսրայէլի պետութեան վրայ 
յարձակումներ գործելու անդա-
դար փորձերու հետ»,-ըսած է 
Նաթանիահուն Լոնտոն մեկնելէ 
առաջ, կը հաղորդէ վարչապետի 
աշխատակազմի գրասենեակը։ 
«Այժմ Իրանի հետ բանակ-
ցութիւններու ժամանակը չէ։ Այժմ 
Իրանի նկատմամբ ճնշումներու 
ժամանակն է»,-աւելցուցած է ան։
Իսրայէլեան կառավարութեան 
ղեկավարը հաղորդած է նաեւ, որ ի 
թիւս այլ հարցերու, այս հարցը եւս 
պիտի քննարկէ Մեծ Բրիտանիոյ 
վարչապետ Պորիս Ճոնսընի եւ 
ԱՄՆ փենթակոնի ղեկավար Մարք 
Էսփերի հետ:

Թուրքիոյ նախագահը դարձեալ 
յայտարարած է, որ մտադիր է 
«սկսիլ անվտանգութեան գօտիի 
ձեւաւորումը Սուրիոյ մէջ մինչեւ 

ինքնուրոյն սկսիլ անվտանգութեան 
գօտիի ստեղծման ծրագրի 
իրականացման։
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Եւ իրաւամբ, Ամուլսարի շահագործումը անթոյլատրելի է մի քանի 
պայմաններով։ Առաջին՝ բնապահպանական նկատառումներով եւ 
առողջապահական վտանգներու պատճառով, որոնց մասին գրած են 
բազմաթիւ գիտական հետազօտութիւններ։ Երկրորդ՝ քանի որ ինքնին 
հանքի շահագործման նախնական թոյլտուութեան մէջ կան օրէնքի առումով 
կասկածելի եւ մութ կէտեր, որոնք կը շարունակեն նոր կառավարութեան 
օրօք եւս անտեսուած մնալ, մինչդեռ պէտք է հետաքննուէին, պարզելու 
համար, թէ ի՞նչ պայմաններու տակ այդ ընկերութեան հին փտած 
իշխանութիւններու կողմէ կանաչ լոյս էր տրուած։ Երրորդ՝ քանի որ հանքի 
բացումը ամենայն հաւանականութեամբ բացասաբար պիտի ազդէ շրջակայ 
գիւղերու եւ Ջերմուկ քաղաքի ո՛չ միայն բնութեան եւ առողջութեան 
վրայ, այլ նաե՛ւ ընկերային ու տնտեսական իրավիճակին։ Հարց մը, որ 
կառավարութեան կողմէ չէ ուսումնասիրուած։ Իրաւամբ, ի՞նչ պիտի ըլլայ 
առողջապահական զբօսաշրջութեամբ զբաղուող ջերմուկցիներու վիճակը, 
իրենց քաղաքի եւ բուժիչ ջուրերու հարեւանութեամբ թունաւոր հանքի 
մը բացման պարագային։ Ի՞նչ անասնապահական եւ գիւղատնտեսական 
գործունէութեամբ պիտի զբաղին շրջակայ գիւղերու բնակիչները, ոռոգման 
ջուրերու հաւանական աղտոտման մը պարագային։ Ասոնք, անշուշտ, 
մտահոգութիւններու եւ խնդիրներու մէկ մասն են ընդամէնը։
Կը մնայ տեսնել, թէ նոր կառավարութիւնը պիտի գիտակցի՞ իր սխալին եւ 
ընէ՞ ետքայլ՝ քանի դեռ ուշ չէ, թէ՞ պիտի արտօնէ փորել սարն ու այդպիսով 
փորէ իր վայելած հանրային վստահութեան փոսը...
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Հայ Անցեալէն

Ամուլսարեան Ընդմիջում

Պոլսոյ մէջ բնակութիւն հաստատած Հայաստանի քաղաքացիներու 
մասին յօդուածաշարքս որոշած եմ ընդմիջել, թեմայէն շեղիլ, 
ընթերցողներուն զեկուցելու համար Հայաստանի մէջ վերջին 

շաբթուայ ընթացքին տեղի ունեցած կարեւոր զարգացման մը մասին։
Այսպէսով, այս էջով Պոլսոյ հայաստանցիները կը ձգեմ Պոլիս, ու գրչովս 
կ՚երթամ իրենց հայրենիք, ձեզ ալ հետս տանելով։
Բանն այն է, որ անցնող շաբթուայ ընթացքին Հայաստանի մէջ տեղի 
կ՚ունենայ հասարակական-քաղաքական եռման այնպիսի ընթացք մը, որ 
աննախադէպ է «Թաւշեայ յեղափոխութենէն» ի վեր։
Խնդիրը կապուած է Վայոց Ձոր մարզի մէջ գտնուող, Ջերմուկ 
առողջարանային քաղաքին շատ մօտիկ բազմած Ամուլսար լերան։ Տարիներ 
առաջ, դեռ նախորդ իշխանութիւններու օրօք, այդ լեռը փորել-քանդելու 
եւ տակը գտնուող ոսկին արտաբերելու եւ արտահանելու թոյլտուութիւն 
ստացած էր միջազգային ընկերութիւն մը՝ «Լիտիան Արմենիա» անունով։ 
Այդ տարիներէն ի վեր երկրի բնապահպան քաղաքական-քաղաքացիական 
գործիչները բարձրացուցած են ահազանգ այն մասին, թէ Ամուլսարի 
հանքը կարելի չէ շահագործել, նկատի ունենալով անոր աշխարհագրական 
դիրքը, որ ռազմավարական նշանակութիւն ունի։ Արդարեւ, ան կը գտնուի 
կարեւոր նշանակութիւն ունեցող ջրային հոսանքներու, ամբարտակներու 
եւ ուղիներու այնքան մօտ, որ հանքահանութեան ընթացքին թունաւոր 
նիւթերու հնարաւոր արտահոսք մը կրնայ թունաւորել զանոնք, եւ 
ազդեցութիւն ունենալ մինչեւ իսկ Սեւանայ լճի վրայ։ Անշուշտ, նախորդ 
ոչ-ժողովրդավարական եւ ոչ-օրինական իշխանութիւններու օրօք այս 
մտահոգութիւնները անտեսուած էին։
Խնդիրը սակայն նոր շարժ ստացաւ 2018-ի ապրիլի-մայիսին իրագործուած 
ժողովրդային ընդվզումէն եւ իշխանափոխութենէն ետք։ Այդ ժամանակ 
հանքը դեռ չէր շահագործուեր, սակայն շինարարական աշխատանքները 
սկսած էին։ Մօտակայ Ջերմուկ քաղաքի եւ Գնդեվազ գիւղի բնակիչները 
արդէն իսկ սկսած էին զգալ հանքափորութեան բացասական ազդեցութիւնը 
իրենց ոռոգման ջուրերու եւ օդի մաքրութեան վրայ։ Օգտուելով քաղաքական 
փոփոխութեան առիթէն, անոնք իրենց մարմիններով փակեցին հանք տանող 
չորս ճանապարհները, եւ խոչընդոտեցին շինարարական աշխատանքներու 
յառաջխաղացումը, խնդրելով նոր կառավարութենէն չեղարկել «Լիտիան 
Արմենիա»յին տրուած թոյլտուութիւնը եւ դադարեցնել հանքի շահագործումը։
Այդ օրերէն ի վեր անցած էր աւելի քան չորս հարիւր օր ու հանքի մուտքերը 
կը մնային փակ։ Կառավարութիւնը խոստացած էր հարցը քննել եւ լուծում 
տալ։ Դժբախտաբար, անցնող օրերուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
կառավարութիւնը վերջապէս սկսաւ արտայայտել իր որոշումը առ այն, 
որ հանքը պէտք է... շահագործուի։ Որոշումը երկրին մէջ յառաջացուցած 
է բաւական սուր լարում. ընդվզած են ոչ միայն ջերմուկցիներն ու 
գնդեվազցիները, այլ նաեւ երկրի աւելի լայն հասարակութեան կարեւոր 
մէկ շերտը, յատկապէս քաղաքականապէս գործունեայ քաղաքացիներ, 
որոնք կառավարութեանը կը մեղադրեն իր իսկ յայտարարած շարք մը 
սկզբունքներու դաւաճանութեան մէջ, տեղացի ժողովուրդի շահն ու 
իրաւունքները արտաքին ընկերութեան մը շահին ստորադասելու մէջ, 
ինչպէս նաեւ ակնյայտօրէն ոչ անաչառ ձեւով գիտական փաստերը 
անտեսելով եւ խեղաթիւրելով ժողովուրդը համոզելու անպարկեշտ իր 
կեցուածքին համար։

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

Սաղիմահայ գրող Անուշ Նագգաշեանի «Այդ սերմը ես էի…» գիրքը 
(Երուսաղէմ, 2016)  անոր մեծ մօր՝ Աննա Գալուստեան-Նագգաշեանի եւ 
գորգագործ-գործարանատէր Ջիւան Նագգաշեանի պատմութիւնն է:
«Նախըշները իրենց անունը վաստակած էին իրենց նախշած եւ գործած 
գորգերէն: Տղամարդիկ օրինակներ կը գծէին, կանայք՝ կ’աշխատէին: 
Չնայած շատ գործաւորներ ունէին, բայց իրենց կիները, աղշջիկները պէտք 
էր անպայման գորգ գործել սորվէին: Նախըշենց գորգերուն համար ամեն 
կողմէ կու գային ապսպրելու: Իւրաքանչիւր գորգի վրայ անպայման խաչ 
աշխատած ենք, տեսանելի և ոչ տեսանելի նաև Ճ և Ն տառերը: Մեզի 
գաղթական ըրին, հողի վրայ նստեցուցին, իսկ իրենք մեր գորգերը փռեցին 
իրենց տուներուն, դղեակներուն մէջ… Գորգ գործել գիտնալը մեծ հօրդ և 
իմ կեանքերը ազատեց»:

«Գորգ Գործել Գիտնալը Մեծ Հօրդ Եւ 
Իմ Կեանքերը Ազատեց»
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Շնորհակալ Աշխատանք

Հայրենի Տնտեսութիւն

Ֆրանսահայ Բժիշկները Ակնաբուժական Ծագիր Իրականացուցած են Տաւուշի Մէջ

«Տաշիր»-ի Սեփականատէրը եւ Comedy Club-ի Հիմնադիրը Հիմնած են Հայ 
Ձեռնարկատէրերու Ընկերակցութիւն

Կ՛ընդլայնուի Արաքսի Հովիտի Մշակման Ռազմավարական Ծրագիրը

Ֆրանսահայ բժիշկներու միութիւնը 
(UMAF) Ակբա-կրեդիտ ԱԳՐԻԿՈԼ 
դրամատան աջակցութեամբ Տաւու-
շի մարզին մէջ իրականացուց 

2018 թուականի սկիզբը ստեղ-
ծուած «Արաքս գօտի» փակ 
բաժնետիրական ընկերութիւնը 
կ՛ընդլայնէ Արաքսի հովիտի մշա-
կման ռազմավարական ծրագիրը:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ այս 
մասին ըսած է «Արաքս գօտի» 
պետական փակ բաժնետիրական 
ընկերութեան տնօրէն Գրիգորի 
Սաֆարեան եւ աւելցուցած, 
որ ընկերութիւնը տարիներով 
անմշակ հողատարածքները 
պետական միջոցներով կը մշակէ 
եւ վարձակալութեամբ կու տայ 
մշակներուն:
Անոր խօսքով` Արաքսի հովիտի 
գիւղատնտեսական հողերէն այժմ 
մշակութեան համար պիտանի է մօտ 
3000 հա վարելահող, որմէ կ՛ոռոգուի 
1700 հա-ը, այժմ կը մշակուի 56 հա 
խաղողի այգի, 25 հա նուռի եւ 15.5 
հա պտղատու այգիներ՝ սերկեւիլի, 
արքայախնձորի եւ դեղձի: 2019-ի 

«Ակնոցներ Հայաստանի համար» 
բարեգործական, առողջապահական 
ծրագիրը:
Ինչպէս կը յայտնէ նշեալ դրամա-

բերքի տակ մշակուած է շուրջ 1350 
հա վարելահող:
«Ընդհանուր առմամբ, տարբեր 
անձերու կողմէ վարձակալուած 
է շուրջ 833 հա հող, որուն մէկ 
մասը, տարբեր պատճառներով, 
չի մշակուիր: Անոնք, որոնք 
վարձակալած են եւ չեն մշակեր 
հողերը, ստիպուած պիտի ըլլան 
իրեց հողերը զիջելու գործունեայ 
մենատնտեսներու: Պէտք է նշեմ, 
որ մեծ ծաւալի աշխատանք 
կ՛իրականացուի, եւ ներկայիս 
նոր հողատարածքները պիտանի 
դարձնելու ուղղութեամբ աշխա-
տանքներ կը կատարուին»,- 
մասնաւորապէս նշած է Սաֆարեան:
Հադրութի շրջանի վարչակազմի 
ղեկավար Կամօ Պետրոսեան 
ըսած է, որ Արաքսի հովիտին մէջ 
գիւղատնտեսները կը զբաղուին 
ե՛ւ այգեգործութեամբ, ե՛ւ հացա-
հատիկային, ե՛ւ բանջարեղէնի 

տունը, չորրորդ տարին անընդմէջ 
դրամատանի աջակցութեամբ 
UMAF-ի բժիշկները իրենց հետ 
հայրենիք կը բերեն մեծ թիւով 
ակնոցներու ոսպնեակներ, տար-
րալուծական եւ ակնաբուժական 
սարքեր`  տեղւոյն վրայ ստուգելով 
երեխաներու տեսողութիւնը ու հարկ 
եղած պարագային անոնց համար 
կը պատրաստեն եւ կը նուիրեն 
անհրաժեշտ ակնոցներ: Ծրագրի 
ծիրէն ներս այս տարի Տաւուշի մէջ 
հետազօտուած է շուրջ 600 երեխայ:
«Տեսողութիւնը շատ կարեւոր բան 
է երեխաներու համար, որովհետեւ, 
երբ երեխան լաւ չի տեսներ, չի 
կրնար լաւ հետեւիլ իր դասերուն: 
Լաւ սորվելու համար պէտք է 
լաւ տեսնել: Ուրիշ քաղաքներէն 
ալ երեխաներն հանրակառքով 
կը բերեն. Կը կազմակերպենք, 
որպէսզի երեխաները կարենան 
գալ եւ ճանապարհային խնդիրներ 
չունենան: Շնորհակալ ենք մեր 

Խումբ մը հայ գործարարներ` 
«Տաշիր»-ի սեփականատէր Սամուէլ 
Կարապետեանի գլխաւորութեամբ, 
հիմնած են «Հայ ձեռնարկատէրերու 
ընկերակցութիւն» հասարակական 
կազմակերպութիւնը:
Այդ մասին կը վկայեն «Սպարկ-
ինտերֆաքս» համակարգի 
տուեալները:
Ընկերակցութիւնը այս շաբաթ 
գրանցուած Է Մոսկուայի մէջ, 
Կարապետեանը անոր նախագահն 

մշակումով:
«Այգեգործութեան ոլորտին մէջ 
հիմնականօրէն կը մշակուի նուռ: 
Կը նախատեսուի նաեւ նորերու 
մշակումը: Ոռոգովի դաշտերը եւս 
կ’ընդլայնուին: Աշխատուժի հետ 
կապուած հարցեր կան, որոնք 
յառաջիկային պիտի կարգաւորուին: 

գործընկեր Ակբա-կրեդիտ ԱԳՐԻԿՈԼ 
դրամատան. արդէն քանի մը 
տարի է՝ դրամատունը ծրագրին 
հարկաւոր գումարին մեծ մասը 
կը տրամադրէ: Այդ միջոցներով 
մենք կը կազմակերպենք 
անհրաժեշտ սարքերու տեղա-
փոխութիւնը Ֆրանսայէն Հայաս-
տան ու կ՛իրականացնենք նաեւ 
կազմակերպչական այլ աշխա-
տանքներ»,-իր խօսքին մէջ նշած է 
Հայաստան ժամանած Ֆրանսայի 
բժիշկներու միութեան անդամ, 
ծրագրի համահիմնադիր Պետրոս 
Օհանեան:
2016-ին մեկնարկած Ակբա-
կրեդիտ ԱԳՐԻԿՈԼ Բանկի եւ 
UMAF-ի համագործակցութեամբ 
իւրաքանչիւր տարի ֆրանսահայ 
բժիշկները Հայաստանի տարբեր 
մարզերու մէջ երեխաներու համար 
կ՛իրականացնեն ակնաբուժական 
ավճար ծրագիր:

Է:
Կարապետեանէն բացի, ընկե-
րակցութեան հիմնադիրներու մէջ 
են` «Տաշիր»-ի կողմէ վերահսկուող 
Ֆորա-պանքի նախագահ Հայկ 
Իգնատեանը, Comedy Club-ի 
հիմնադիր Արթուր Ջանիբեկեանը, 
«Տաշիր»-ի առաջին փոխնախագահ 
Վարուժան Արթենեանը, գինի-
ներ ներմուծող «Լուդինգ»-ի 
համասեփականատէր Արմէն 
Շահազիզեանը եւ ուրիշներ:

Պետական աջակցութիւն կայ, եւ 
համոզուած եմ, որ այս ծրագիրները 
պիտի հասնին յաջողութեան, քանի 
որ մենատնտեսները մեզի կը դիմեն 
ոչ միայն Արցախէն եւ Հայաստանէն, 
այլեւ արտերկրէն»,- աւելցուցած է 
Պետրոսեան:
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Պատմամշակութային Արձագանգ

Մշակութային Արձագանգ

Կերմուշի Հայկական Սուրբ Աստուածածին Վանքը Վերացման Վտանգի Տակ է

Ծաղրանկարներու Եւ Կրաֆիքայի Վարպետ, Ռումանահայ 
Չիկ Տամատեանի 100-Ամեակն Է

Երէկ լրացաւ ռումանահայ 
տաղանդաւոր նկարիչ Չիկ (Խաչիկ) 
Տամատեանի 100-ամեակը: Ան 
ծնած է 1919-ին՝ Կոնստանցայի 
մէջ, սորված է Վենետիկի Մուրատ-
Ռափայէլեան վարժարանը, Հռոմի 
Գեղարուեստի ակադեմիայէն ներս։ 
Ծաղրանկարներու, շարժերու, 
կրաֆիքական դիմանկարներու 
ու բնանկարներու, գիրքերու 
նկարազարդումներու հեղինակ է։ 
1947 թուականէն աշխատակցած է 

Ռումանիոյ գրեթէ բոլոր հիմնական 
թերթերուն, ինչպէս նաեւ՝ «Նոր 
կեանք», «Սեւան» հայկական 
ու շուրջ 20 արտասահմանեան 
երկիրներու պարբերականներու։
Տամատեանի գործերը տպա-
գրուած են նաեւ սովետական 
պարբերականներու մէջ («Պրաւտա», 
«Իկվեստիա», «Լիթերաթուրնայա 
կազեթա», «Օկոնյոք», «Քրոքո-
տիլ», «Սովետական արուեստ», 
«Ոզնի», «Սովետական գրակա-

եկեղեցւոյ շուրջը ելեկտրական 
սիւներ կանգնեցուցած են։  
Հրապարակման մէջ կը նշուի 
նաեւ, որ եկեղեցին պարբերաբար 
կ՛ենթարկուի գանձագողերու 
աւերածութիւններուն եւ օրըստօրէ 
կիճակը աւելի կը վատանայ:
Կերմուշի հայկական եկեղեցին, դեռ 
2011-ի Հոկտեմբեր 23-ին, Թուրքիոյ 
մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան 
նախարարութեան առաջարկով 
եւ Նախարարներու խորհուրդի 
որոշումով հռչակուած է որպէս 
«Զբօսաշրջութեան զարգացման 
կեդրոն»: Թէեւ արդէն բաւական 
երկար ժամանակ անցած, սակայն 
որեւէ աշխատանք չէ կատարուած: 
Եկեղեցւոյ շուրջ բացուած անհամար 
փոսերը մեծապէս կը վնասեն 
պատմական կառոյցին:
Եկեղեցւոյ մօտ բնակող Ճասըմ 
Աջարը թրքական լրատուամիջոցին 
յայտնած է, որ ժամանակին սոյն 
թաղամասին մէջ եղած է 900 տուներ, 
որոնցմէ հազիւ 4-5 տուն մնացած է: 
Իսկ Ուրֆայի Զբօսաշրջիկներու 
ուղեկցորդներու միութեան նախա-
գահ Միւսլիւմ Չոպանը ցաւով 
յայտնած է, որ եկեղեցին լիովին 
անհետանալու վտանգի տակ է:

Թրքական լրատուամիջոցը նաեւ կը 
հաղորդէ, որ 1915-էն առաջ Ուրֆայի 
ամենամեծ գիւղը եղած Կերմուշի 
մէջ, նշեալ եկեղեցիէն բացի, եղած 
է նաեւ հայկական դպրոց մը` 100-է 
աւելի աշակերտներով, իսկ գիւղին 
շուրջ պահպանուած են հին վանքի 
աւերակներ: Յայտնի է նաեւ, որ սոյն 
գիւղը նախքան Ցեղասպանութիւնը 
ունէր 800 տուն բնակչութիւն, իսկ 
յիշեալ եկեղեցին վերականգնուած 
էր 1881-ին, Յակոբ Արդվիսեանի 
կողմէ:
Գիւղի շուրջ առկայ հին վանքերուն 
անունները եղած են Սուրբ 
Յովհաննէս, Սուրբ Թադէոս, Սուրբ 
Յակոբ եւ Սուրբ Մինաս: Սոյն գիւղին 
մէջ, բացի այս եկեղեցիէն, եղած են 
եւս 2 հայկական եկեղեցիներ, որոնք 
բոլորն ալ օգտագործուած են Հայ 
առաքելական եկեղեցւոյ հետեւորդ 
հայերու կողմէ:
Վերջաւորութեան թրքական լրա-
տուամիջոցը կը նշէ, որ Մուստաֆա 
Քեմալ Աթաթիւրքը այս գիւղը 
յատկացուցած է համիտիէ գունդի 
հրամանատարներէն Սիւմեր 
փաշային, եւ որ ներկայիս անիկա 
կը գտնուի Սիւմեր փաշայի ժառան-
գորդներուն ձեռքը:

Թարգմանեց՝ 
ՄԵԼԻՆԷ ԱՆՈՒՄԵԱՆ

դարուն կառուցուած սոյն վանքը, 
իշխանութիւններու անտար-
բերութեան հետեւանքով, աւերակի 
վերածուած է: Հայկական եկեղեցւոյ 
կողքին գտնուող միւս հոգեւոր 
կառոյցը լիովին անհետացած է, իսկ 
Կերմուշի եկեղեցին հազիւ կանգուն 
կը մնայ:
Եկեղեցին վերականգնելու վերա-
բերեալ Հալիլիէ գաւառապետարանի 
կողմէ ներկայացուած նախագիծը 
թէեւ անցեալ տարի հաստատուած 
էր, սակայն մինչ օրս միայն 

Ուրֆայի (Եդեսիա) Հալիլիէ գաւառի 
Կերմուշ թաղամասին մէջ գտնուող 
հայկական Սուրբ Աստուածածին 
եկեղեցին վերջնականապէս փլու-
զուելու վտանգի տակ է: Այդ մասին, 
ըստ Akunq.net-ի, կ՛ահազանգեն 
թրքական լրատուամիջոցները:
Աղբիւրին համաձայն` Ուրֆայէն 
10 քմ. հեռաւորութեան վրայ 
գտնուող եւ ենթադրաբար 19-րդ 

Մարտիրոս Սարյանի դիմանկարը. 
Ընկերական շարժը՝ Չիկ Տամատեանի

Ռումինացի արուեստաբան Գրիգոր 
Զամբախչեանի դիմանկարը

նութիւն» եւ այլն)։ 1975 - 1981 
թուականներուն ստեղծած է 
Պոթոշանի, Պուխարեստի, Քոնս-
թանցայի եւ այլ քաղաքներու 
պատմա-ճարտարապետական 
յուշարձաններուն նուիրուած 
գծանկարներու շարքեր, որոնք 
ցուցադրած է բազմաթիւ պատ-
կերահանդէսներու մէջ:
Չիկ Տամատեանը մահացած 
է  1985-ին՝ Պուխարեստի մէջ, 
յուղարկաւորուած է Պուխարեստի 
հայկական գերեզմանատան մէջ:  
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Քեսապի Եկեղեցական, Դպրոցական Եւ Բնակարանային 
Հնագոյն Շինութիւնները

Քեսապ աւանի եւ շրջակայ բոլոր գիւղերու տուները երկշարք քարէ 
շարուածք ունէին, գերաններու վրայ հանգչող տանիք, որ ծածկուած 
կ’ըլլար կապտորակ կամ դեղնաւուն ապարով (գույրուօգ): Շարուածքը 

ամրացուած կ’ըլլար կրաշաղախով կամ յարդով խառնուած հողէ ցեխով 
(մուրուօտ<մօրտ): Ընդհանրապէս միայարկ ու երկյարկանի տուներ էին 
ասոնք: Բոլոր եկեղեցիները նոյնպիսի կառոյց ունէին՝ առանց գմբէթի, հողէ 
տանիքներով, մինչեւ 1900 թուականը՝ առանց զանգակատունի (առաջին 
նկարը):

ՅԱԿՈԲ ՉՈԼԱՔԵԱՆ

1860-ական թուականներէն սկսեալ տեղ-տեղ երեւցան կղմինտրածածկ 
շէնքերը: Ասոնք առհասարակ բողոքական ու լատին համայնքներու 
եկեղեցական ու դպրոցական շէնքերն էին: Ասոնց առաջիններէն մէկն է 
ամերիկացի միսիոնարներու կառուցել տուած Խոդի (հիմա՝ Սահա) շէնքը, 
որ 1920ականներէն ետք գործածուած է իբրեւ նամակատուն եւ մաքսատուն: 
Այժմ լրիւ ձեւափոխուած է (երկրորդ նկարին մէջ, աջին):
1909-ի աղէտէն ետք բազմացան կղմինտրածածկ շէնքերը: Ասոնցմէ յիշենք 
Գարատուրանի աւետարանական եկեղեցին, Քեսապի աւետարանական 
համայնքին պատկանող Խոդի քանի մը շէնքերը՝ երիցատունն (երրորդ 
նկարը) ու դպրոցական շէնքերը, լատինաց հին վանքը, Ժողովրդային 
Գրադարանը, Գարատուրանի եւ Չինարի լատինաց դպրոցները: Բոլորն 
ալ ներքին եւ արտաքին հիմնական փոփոխութիւններ կրած են վերջերս 
ու գրեթէ անճանաչելի դարձած:
1920-ական թուականներուն ասոնց վրայ կ’աւելնան լատինաց վանքի 
նոր համալիրին մէջ մտնող շէնքերը՝ եկեղեցին, երիցատունը, դպրոցը, 
Ուսումնասիրաց երկրորդական վարժարանի շէնքը, մայր եկեղեցիին նոր 
ծածկը: Ասոնցմէ միայն առաջին համալիրը գրեթէ նոյնութեամբ կանգուն 
կը մնայ: Միւսները կրկին փոփոխութեան ենթարկուած են: 1920-1930 
թուականներուն յատկապէս Ամերիկայէն վերադարձող հայրենակիցներ 
կղմինտրածածկ ընդարձակ ու սիրուն տուներ կը կառուցեն Քեսապի մէջ, 
որոնցմէ ոչ մէկը անխաթար մնացած է (չորրորդ նկարը):
Կղմինտրածածկ տուներուն տախտակեայ յատակն ու տանիքի կմախքը 
տարագրութենէն առաջ կը կապէին առհասարակ այնթապցի եւ ուրֆացի 
վարպետները: Քեսապցիներէն յայտնի էր Մաթաթ Վարպետը (Մատաթիա 
Կարպուշեան): Կղմինտրը եւրոպական էր, ներածուած. փորձ եղած է 
տեղւոյն վրայ եւս թրծել:

Խոդի հրապարակը. աջին միսիոնարներու նախկին շէնքը: Քեսապցիք այսպէս կը 
դիմաւորէին պետական եւ ազգային-եկեղեցական հիւրերը: Ձախին՝ հանրայայտ 
Սագգալլէն Յակոբն է`լուսանկարիչը
 

Վարի կամուրջն ու Աւետարանական եկեղեցւոյ երիցատունը. երկուքն ալ չկան

Հաւանաբար՝ տքթ. Աւետիս Ինճեճիքեանի Գալայի տունը: Դէմքերը անծանօթ 
կը մնան: Այժմ՝ ամբողջապէս ձեւափոխուած է եւ տրամադրուած Բերիոյ թեմի 
առաջնորդարանին
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

7 2019
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ
(1899 – 1979)
«Փարիզի Զբօսավայրում»

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Մախմուր Աղջիկ

Մախմուր աղջիկ,
Քիչ տխուր աղջիկ,
Աչքերդ հազարախօս,
Շուրթդ լուռ աղջիկ:
Երնեկ նրան,
Ով որ կանգնի քո դռան,
Ջուրդ խմի, կաթնաղբիւր աղջիկ:
Նազով աղջիկ,
Թուխ մազերով աղջիկ,
Ծաղիկ ես, չթառամես
Մուրազով աղջիկ:
Մնա քնքուշ,
Բուրիր բոյրով քո անուշ,
Աշխարհ լցրու երազով աղջիկ:
Մախմուր աղջիկ,
Քիչ տխուր աղջիկ,
Աչքերդ հազարախօս,
Շուրթդ լուռ աղջիկ:
Երնէկ նրան,
Ով որ կանգնի քո դռան,
Ջուրդ խմի,
Կաթնաղբիւր աղջիկ:
Նազով աղջիկ,
Թուխ մազով աղջիկ,
Ծաղիկ ես, չթառամես
Մուրազով աղջիկ:
Մնա քնքուշ, 
Բուրիր բոյրով քո անուշ,
Աշխարհ լցրու,
Երազով աղջիկ:

Սիլվա Կապուտիկեան

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Համացանցի Վրայ

Լիբանանահայ Ներդրողները Եղվարդի Մէջ 
Մտադիր են 600 Տուներէ Բաղկացած 

Թաղամաս Կառուցելու

Լիբանանահայ ներդրողները Եղվարդի տարածաշրջանին մէջ մտադիր են կառուցելու 
600 տուներէ բաղկացած թաղամաս: Այդ մասին իր ֆէսյպուքեան էջին մէջ յայտնած 
է Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսեանը:
«Քիչ առաջ մարզպետարանին մէջ աշխատանքային հանդիպում ունեցայ լիբանանահայ 
ներդրողներու հետ, որոնք Եղվարդի տարածաշրջանին մէջ մտադիր են կառուցելու 600 
տուներէ բաղկացած թաղամաս, ուր կրնայ բնակիլ մինչեւ 2800 բնակիչ: «Մայրի» կոչուող 
թաղամասին մէջ արդէն իսկ կառուցուած է 7 տուն, միւս տուներուն շինարարական 
աշխատանքները ընթացքի մէջ են:
«Նորակառոյց թաղամասը պիտի ունենայ մանկապարտէզ, կրթական համալիր, եկեղեցի, 
առեւտուրի կեդրոններ, ժամանցային վայրեր: Ներդրողները նշեցին, որ այսպիսով կը 
ցանկան նպաստել Հայաստան-սփիւռք կապերու ամրապնդման եւ հրաւիրեցին շրջայցի: 
Առաջարկը սիրով ընդունեցի` եւս մէկ անգամ շեշտելով, որ պատրաստ եմ աջակցելու որեւէ 
նախաձեռնութեան, որ կը բխի համայնքի շահերէն եւ ուղղուած է քաղաքացիներու կեանքի 
որակը փոխելուն»,- գրած է մարզպետը:

«Խաչեր Գալուստեան» Մանկավարժական 
Կազմաւորումի Կեդրոն

Անթիլիաս Մայրավանք, հեռ. 04/410001
1. Պետական քննութիւններ.
Այս տարի պետական BT-ի եւ TS-ի քննութիւններուն ներկայացած են 7 թեկնածու եւ յաջողած 
են բոլորը՝ ապահովելով պատուաբեր արդիւնքներ։
BT-ի քննութեան յաջողած են.
Թալին Անսուրեան, Սինթիա Թոմպուլեան, Լոռի Քերպապեան։
TS-ի քննութեան յաջողած են.
Սեւան Չոպանեան, Թամար Չափարեան, Ալիս Պեզճեան, Թալին Փափիրեան։
2. Արձանագրութիւն.
2019-2020 տարեշրջանի արձանագրութիւնները տեղի կ’ունենան Սեպտեմբեր 25-ին եւ 27-ին, 
ժամ 4.00 - 6.00։
3. Դասաւանդութիւնները կը սկսին Ուրբաթ, 4 Հոկտեմբեր 2019-ին։
4. Ուրախութեամբ կը յայտարարենք, որ 2019-2020 տարեշրջանին պիտի ունենանք յատուկ 
դասընթացքներ պետական LT բաժինին։ Մանրամասնութեան համար կապուիլ «Խաչեր 
Գալուստեան» Կեդրոնի գրասենեակը, վերոյիշեալ թիւին։
5. Մանկավարժական Կեդրոնը երկու տարիէ ի վեր կը գործակցի Կաթողիկոսարանի 
Հայագիտական Կեդրոնին հետ։ Մանրամասնութիւններու համար դիմել քարտուղարութեան։

Տնօրէնութիւն
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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:

ՕԹՈՊԻՒՍԻ  ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԻՒՆ  ՀԲԸՄ-Ի  ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ  ԿԵԴՐՈՆԷՆ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Անժելա Թոսունեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով, 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 8 
Սեպտեմբեր 2019-ին, Ռմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, 
յաւարտ Սուրբ Պատարագի:

Լրատուութեան Գործընկեր


