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Տեսանկիւն

72 Ժամուայ Միջոցը Ժողովուրդը Յոգնեցնելու
Կամ Խաբելու Միջո՞ց, Թէ Զայն Առաջարկողին
Ինքնազգաստութեան Առիթ
Այսօր երեկոյեան կ՛աւարտի Վարչապետ Սաատ Հարիրիի առաջարկած 72 ժամուայ միջոցը, որ ան ներկայացուցած էր Լիբանանի ցուցարարներուն, որուն ընթացքին ան խոստացած էր իր
գործընկերներուն հետ խորհրդակցաբար բարեկարգումներու ծրագիր
մը ներկայացնել ժողովուրդին:
Ցուցարարները թերահաւատութեամբ մօտեցան այս խոստումին
մատնանշելով, որ տասնեակ տարիներէ չիրագործուածը ինչպէ՞ս
կարելի է իրագործել այս կարճ ժամանակամիջոցին մէջ: Անոնք,
որպէս հիմնական առաջնորդ ունենալով ընկերային համացանցը եւ
իրենց արդարացի պահանջները, որոնց գլխաւորն է կառավարութեան
հրաժարականը, ամբողջ շաբաթավերջին մնացին անդրդուելի եւ
իւրաքանչիւր օր փողոցի վրայ գտնուող իրենց ներկայութեամբ թիւով
գերազանցեցին նախորդ օրուայ իրենց թիւերը:
Մինչ այդ Ազգային Ազատ Հոսանք կուսակցութեան ինչպէս նաեւ
Հըզպալլայի ղեկավարները քօղարկուած սպառնալիքներ ուղղեցին
ինչ կը վերաբերի ցուցարարներուն եւ լիբանանի ապագային եթէ
ցուցարարները մնային իրենց կեցուածքին վրայ: Միւս կողմէ եւ
օրինակելի քայլով մը Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութիւնը յարգելով
ցուցարարներուն կամքը եւ ըստ իրենց յայտարարութեան՝ համահունչ
ըլլալով իրենց կուսակցութեան համոզմունքին հետ, իրենց պլոքի չորս
նախարարներուն հրաժարականը ներկայացուցին: Անյստակ մնաց
Ընկերվար-Յառաջդիմական կուսակցութեան ղեկավարին առնելիք
որոշումը, որ ըստ երեւոյթին կ՛ուզէ վարչապետին կողքին մնալ:
Պատահեցաւ աւելին: Ցոյցերու ընթացքին կարգ մը «թապու»ներ
գլորեցան եւ ցուցարարներ սկսան լուտանքներ ուղղել նախապէս
իրենց իտէալները եւ «սրբութիւն սրբոց»ը հանդիսացող քաղաքական
գործիչներուն հանդէպ: Այս երեւոյթը աննախադէպ էր իր տարողութեամբ:
Այս իրավիճակին ի տես պիտի ուզէի կոչ ուղղել բոլոր անոնց, որոնք
«քաղաքական պարապութեան» վտանգով կը սպառնան ժողովուրդին,
դադրիլ այս հին ու նոր փորձուած ձեւէն, որովհետեւ ժողովուրդը
որքան ալ զգացական ըլլայ, ունի իր գիտակից տարրը, որ լաւ գիտէ
թէ Լիբանանի սահմանադրութիւնը նկատի առած է նման պարագայ
եւ ունի անոր լուծումները: Ի վերջոյ անձերու հրաժարումով հանդերձ
պետական հաստատութիւնները կը մնան ու կը գործեն: Կը մնայ,
որ ժողովուրդը չվախնայ նման դատարկաբանութիւններէն: Իսկ
փողոցի դէմ փողոց սպառնալիքի մասին չեմ ուզեր մեկնաբանել
սակայն անոր հաւատացողը կամ դիմողը, եթէ նոյնիսկ ժամանակաւոր
յաջողութիւն մը գտնէ, երկար ժամկէտի վրայ նման քայլ մը համազօր
է ինքնասպանութեան:
Վարչապետ Հարիրիին կոչ կ՛ուղղեմ ընդամէնը մտածել, որ ի՞նչ
կրնայ պատահիլ եթէ մեծ յոյսերով եւ տեսլականով փողոց իջած
երիտասարդութիւնը յանկարծ յուսախաբ տուն դառնայ: Այս պարագան
արդէն հոգեբանական աղէտ մըն է, որ իր անդրադարձը պիտի
ունենայ ժողովրդագրական գետնի վրայ: Անոնց կարեւոր մէկ թիւը
յուսախաբուած գաղթի ճամբան պիտի չառնէ՞: Այդ պարագային
ի՞նչ նշանակութիւն պիտի ունենան իր ներկայացնելիք թէական
բարեկարգումներու ծրագիրները:
Կը մնայ տակաւին կառավարութեան մէջ իր անդամակցութիւնը
պահող հայկական մեր քոյր կուսակցութեան պատասխանատուներուն
ալ համեստ, անկեղծ ու սրտբաց հարցադրումով մը դիմել: Եթէ իրենք
չըլլային ազգային եւ սկզբունքային իրենց նկարագրին չնմանող
դաշինքի մը անդամ պիտի ուզէի՞ն մնալ կառավարութեան մը մէջ, որ
այսքան վարկաբեկուած է ժողովուրդին մէկ կարեւոր մասին կողմէ:
Պատեհական ու ժամանակաւոր դաշի՞նքը թէ հայավայել կեցուածքն
ու սկզբունքը: Ահաւասիկ այս է հարցումը այսօր:
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Աննախընթաց Ցոյցերը Կը Շարունակուին.
Հարիրիի Առաջարկած 72 Ժամերը
Կ՛աւարտին Այսօր

Շաբաթավերջի օրերը աննախընթաց են Լիբանանի ժամանակակից
պատմութեան մէջ: Երկրին բոլոր մեծ ու փոքր քաղաքներուն մէջ
ժողովուրդը մէկ անձի պէս ոտքի ելած եւ ճամբաներն ու հրապարակները
լեցուցած էին: Վերջին 15 տարին քաղաքացիական հասարակութեան
համախմբումներէն ոչ մէկը այսքան տարողունակ, ծաւալուն եւ
աննախընթաց եղած է երկրին հիւսիսէն մինչեւ հարաւ՝ անցնելով անշուշտ
մայրաքաղաք՝ Պէյրութէն:
Մինչ այդ Լիբանանի վարչապետ Սաատ Հարիրի իր քաղաքական
գործընկերներուն հետ երկար խորհրդակցութիւններէ ետք կը համաձայնի
բարեփոխումներու ծրագրի մը շուրջ, որ այսօր պէտք է ներկայացնէ
ժողովուրդին: Այս ծրագիրը կը միտի թեթեւցնել ժողովուրդի բարկութիւնը:
Կը նախատեսուի, որ նախարարաց խորհուրդը այսօր առաւօտեան ժամը
11:30ին ժողով մը գումարէ Պաապտայի նախագահական ապարանքին
մէջ հաստատելու բարեկարգումներու ծրագիրը:
Ըստ նախագիծին բարեփոխումներու ծրագիրը կ՛ընդգրկէ 50 տոկոսի
նուազեցում ներկայ եւ անցեալ պետական գործիչներու ամսականներուն
ինչպէս նաեւ 3.3 միլիառ ներդրում պանքերու կողմէ 2020ի պետական
պիւտճէն առանց բացի ունենալու համար:
Շար. Էջ 07
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«Քաղաքական Պատասխանատուները
Հրապարակային Խոստում Պէտք Է Տան Ժողովուրդին՝
Բարեկարգումներու Գործընթացքին Շուտով Սկսելու»
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Լիբանանի ժողովուրդը փողոց
իջած է։ Լիբանանի պատմութեան
մէջ առաջին անգամ ըլլալով ողջ
ժողովուրդը, առանց կրօնական,
համայնքային ու քաղաքական
տարբերութեան, իր պահանջները
յստակօրէն կը պարզէ պետական
իշխանութեան։ Ըսած ենք ու կը
կրկնենք.- Կը բաժնենք ժողովուրդին
պոռթկումը եւ արդար սպասումը։
Նման կացութեան դիմաց, անհրաժեշտ է խոհեմ ու իրապաշտ
մօտեցում ունենալ։ Զգացական
արտայայտութիւններ ու հապճեպ
քայլեր եւ քաղաքական շահարկումի փորձեր կրնան կացութիւնը
աւելի սրել։ Քաղաքական պատասխանատուներ պէտք է հեռու մնան
յանցաւոր փնտռելու ու զիրար
այպանելու մօտեցումներէն։ Առաջնահերթը ու հիմնականը ժողովուրդը
համոզող գործնական քայլերու դիմել
է։ Ժողովրդային յեղափոխութեան
առաջին իսկ օրը Մեր տեսակէտը
պարզեցինք՝ երկիրը տնտեսական
տագնապէս դուրս բերելու միտող։
Նոյնը կը կրկնենք.1) Նկատի ունենալով ստեղծուած
կացութիւնը, իր զանազան երեսներով ու հետեւանքներով, ինչպէս
նաեւ նկատի ունենալով, թէ ներկայ
կառավարութեան մաս կը կազմեն
Լիբանանի քաղաքական բոլոր
կուսակցութիւնները, անհրաժեշտ
է որ ներկայ կառավարութիւնը
շարունակէ մնալ։ Անոր հեռացումը
կրնայ նորանոր բարդութիւններ
ստեղծել եւ երկիրը անորոշութեան
մատնել։
2) Անհրաժեշտ է, որ բարձրագոյն

Պատմութեան
Մէջ Այսօր

Գէորգի Ծերեթելի

աստիճանի պետական պատասխանատուներն ու կառավարութիւնը,
քաղաքական բոլոր կողմերուն
ամբողջական աջակցութեամբ ու
յանձնառութեամբ, հրապարակային
խոստում տան ժողովուրդին, թէ
շուտով պիտի դիմեն ժողովուրդին
կեանքը բարելաւող գործնական
քայլերու։
3) Տրուած հրապարակային խոստումին ու կատարուած գրաւոր
յանձնառութեան մէջ պէտք է յստակօրէն ճշդուին այն գործնական քայլերը, որոնց կառավարութիւնը շուտով
պիտի դիմէ՝ տնտեսական, ընկերային, առողջապահական, կրթական,
վարչական եւ այլ բնագաւառներէ
ներս։
4) Բարեկարգումի կարօտ մարզերու
եւ առնուելիք քայլերու սոսկ յիշատակումէն անդին, անհրաժեշտ է որ
յստակ ժամանակացոյց մը ճշդուի՝

բնականաբար կատարուելիք բարեկարգումներու առաջնահերթութիւնը
ու տարողութիւնը նկատի ունենալով։
5) Կառավարութեան կողմէ կատարուելիք բոլոր բարեկարգումները
յստակ մէկ նպատակ եւ ուղղութիւն
պէտք է ունենան.- Ժողովուրդը
հեռու պահել տնտեսական յաւելեալ
տուրքերէ, ինչպէս նաեւ մշակել
տնտեսական բարեկարգումի նոր
ծրագիր մը՝ հանգրուանային կերպով
իրագործելի։ Կատարուելիք այս
աշխատանքներուն գծով կառավարութիւնը միշտ պէտք է համարատու մնայ ժողովուրդին։
Նման գործնական քայլերու դիմելով, Մեր կարծիքով, երկիրը բարեկարգումի ու զարգացումի դրական
ընթացքի մէջ կը մտնէ։

Գէորգի Ծերեթելի Վասիլի
(հոկտեմբերի 8 (21), 1904,
Դիանեդի, Թիֆլիսի նահանգ,
Ռուսական կայսրութիւն սեպտեմբերի 9, 1973, Թիֆլիս, Վրացական ԽՍՀՄ),
վրացի արեւելագէտ, սեմագէտ-լեզուաբան։ ԽՍՀՄ ԳԱ
ակադեմիկոս (1968), Իռլանտայի ու Մեծ Բրիտանիայի
թագաւորական ասիական
ընկերութեան (1964) եւ Լեհաստանի արեւելագիտական ընկերութեան (1966) պատուաւոր
անդամ։
Վրացագիտութեան, արաբագիտութեան, սեմագիտութեան եւ ուրարտագիտութեան
նուիրուած աշխատութիւններուն Ծերեթելիի եզրահանգումները ստացած են միջազգային լայն ճանաչում։

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
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Մինչեւ Տարեվերջ
ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահները աւարտեցին իրենց
ուղեւորութիւնը՝ դէպի Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտութեան
տարածքաշրջան։ Միջնորդները՝
Իկոր Փոփով (Ռուսաստան), Սթեֆան Վիզքոնթի (Ֆրանսա), Էնտրու
Շեֆըր (Ամերիկայի Միացեալ
Նահանգներ), ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ-ի
շրջանային նախագահի յատուկ ներկայացուցիչ Անճէյ Կասպրչիկ այս
տարածքաշրջանային այցելութեան
աւարտին հանդէս եկան համատեղ յայտարարութիւնով մը։ Անոնք
այս առթիւ տեղեկացուցին, որ
Հայաստանի Արտաքին գործոց
նախարար Զօհրապ Մնացականեան
եւ Ատրպէյճանի Արտաքին գործոց
նախարար Էլմար Մամետեարով
համաձայնած են մինչեւ տարեվերջ

կրկին հանդիպելու ուղղութեամբ։
Այդ հանդիպումը տեղի պիտի
ունենայ եռանախագահներու հովանաւորութեան ներքեւ։ Երեւանի,
Ստեփանակերտի եւ Պաքուի
մէջ իրենց շփումները երէկուան
դրութեամբ աւարտած են համանախագահները, որոնք շուտով պիտի
մեկնին Վիեննա՝ հանդիպելու համար
ԵԱՀԿ-ի Մշտական խորհուրդին եւ
Մինսքեան խմբակի երկիրներու
ներկայացուցիչներուն հետ։
Միւս կողմէ, ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան
խմբակի համանախագահ երկիրներէն Ռուսաստան կոչ ուղղեց,
որ հակամարտ կողմերը միշտ
ցուցաբերեն շինիչ մօտեցում։
Մոսկուայի եւ միւս միջնորդներու
Շար. Էջ 06
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Աղմուկ Եւ Մրցանակ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ա

մէն տարի հոկտեմբեր ամսուն
սկիզբը Սթոքհոլմի մէջ Շուէտի
Թագաւորական ակադեմիան կը յայտարարէ աշխարհի
ամենանշանաւոր մրցանակը
ստացողներուն՝
Նոպէլեան
մրցանակակիրներուն անունները: Արդէն յայտնի են բոլոր
բնագաւառներէն ներս տրուած
մրցանակներուն տէրերը: Այս
տարուան մանաւանդ գրական
Նոպէլեան մրցանակաբաշխութիւնը աննախադէպ եղաւ: Շուէտական ակադեմիոյ կազմին մէջ գործող
Գրականութեան Նոպէլեան կոմիտէն հրապարակեց մէկ անգամէն երկու՝ 2018 եւ 2019
թուականներու մրցանակակիրներուն անունները: Անցեալ տարի Նոպէլեան
Գրականութեան մրցանակ չէր տրուած կառոյցին մէջ եղած վատահամբաւ
խայտառակութեան մը պատճառով, եւ այս տարի կոմիտէն լրացուց այդ
բացթողումը:
Իսկ աղմուկը, որ ծագած էր կառոյցին մէջ, մինչեւ այսօր տակաւին կը
քննարկուի եւ նոյնիսկ հետաքննութիւն սկսած է այդ առումով. 2018
թուականին, մրցանակի շնորհումէն մի քանի ամիս առաջ, յայտնի դարձած
էր, որ Թագաւորական ակադեմիոյ անդամներէն Քաթարինա Ֆրոստենսընը
տարիներ շարունակ խախտած է գրականութեան ասպարէզէն ներս
Նոպէլեան մրցանակի շնորհման գաղտնիութեան սկզբունքը:
Շուէտական ոստիկանութեան կատարած հետաքննութիւնը պարզած
էր, որ Ֆրոստենսըն իր ամուսինին՝ բարձրախաւային լուսանկարիչ եւ
բեմադրիչ Ժան-Քլոտ Առնոյին նախապէս տեղեկացուցած էր, թէ ո՛վ
պիտի ըլլայ գրականութեան ասպարէզի մէջ մրցանակին տիրացող անձը:
Ֆրոստենսընի ամուսինն ալ այդ տեղեկատուութիւնը փոխանցած էր երրորդ,
չորրորդ անձերու, որոնք մեծ խաղադրոյքներ կատարած էին բախտախաղի
ընկերութիւններուն մէջ:
Մինչ այդ, Նոպէլեան մրցանակը առանձնայատուկ է անով, որ մրցանակի
յանձնման ժամանակ միայն յայտնի կը դառնայ յաղթողին անունը։ Մնացեալ
առաջադրուած թեկնածուներուն անունները եւ Նոպէլեան կոմիտէի անդամներուն կարծիքները գաղտնի կը պահուին եւ կը հրապարակուին միայն
յիսուն տարի անց: Օրինակ՝ Նոպէլեան մրցանակի պաշտօնական կայքէջին
մէջ հասանելի են միայն մինչեւ 1950 թուականը եղած թեկնածուներուն
մասին տեղեկութիւնները:
Մեծ աղմուկ ծագած էր, որուն հետեւանքով ալ գրականութեան ասպարէզին
մէջ Նոպէլեան մրցանակ շնորհող տասնութ հոգինոց կառոյցի անդամներէն
վեցը հրաժարած էին, ինչ որ յանգեցուցած էր քուէարկութեան համար
անհրաժեշտ թիւի բացակայութեան: Բայց ասիկա միակ մեղադրանքը
չէր, որ ներկայացուած էր Ժան Քլոտ Առնոյին։ Տասնութ ֆրանսացի
լուսանկարչուհիներ ալ Ժան-Քլոտ Առնոն մեղադրած են սեռական բնոյթի
ոտնձգութիւններու մէջ, որ տարբեր տարիներ կատարած է լուսանկարիչը՝
օգտուելով իր պատուաւոր դիրքէն: Հակառակ որ ինք եւ կինը հերքած են
բոլոր մեղադրանքները, բայց եօթանասուներեք տարեկան Ժան-Քլոտ Առնոն
անցեալ տարուընէ երկու տարիով բանտարկուած է:
Այսօր Նոպէլեան կոմիտէն վերադարձած է իր բնականոն աշխատանքին
եւ նոյնիսկ քաղաքականութիւն փոխելու ծրագրեր մշակած. եթէ նախորդ
տարիներուն մրցանակակիրներ ընտրելու հարցին մէջ մօտեցումը շատ
աւելի եւրոպակեդրոն էր, ապա այսօր արդէն կոմիտէն սկսած է դիտարկել
ամբողջ աշխարհը: Բացի այդ, եթէ անցած տասնամեակներուն շուէտական
ակադեմիան նախապատուութիւն կու տար տղամարդ գրողներուն, ապա
այսօր սկսած է քննարկել նաեւ կին գրողներու գործեր եւ անոնց յաղթանակը հաւանական է ապագայ մրցանակաբաշխութիւններուն ժամանակ:
Տղամարդոց նախապատուութիւն տալու հետեւանքով է, որ գրականութեան
ասպարէզին մէջ Նոպէլեան մրցանակի 114 դափնեկիրներէն միայն 14-ը
կին էին:
Այս տարի յայտարարուեցաւ, որ լեհ գրող եւ բանաստեղծուհի Օլկա Տոկարչուկ
դարձած է գրականութեան ասպարէզի անցեալ տարուան՝ 2018 թուականի
յետաձգուած Նոպէլեան մրցանակի դափնեկիր: Ան նաեւ գրականութեան
Նոպէլեան մրցանակի պատմութեան մէջ 15-րդ կին մրցանակակիրն է:
Հօր կողմէ ծագումով ուքրանացի գրողը անցեալ տարի արժանացած էր
այլ հեղինակաւոր միջազգային՝ Պուքերեան մրցանակի, իր «Վազորդները»
վէպին համար։

Նոպէլեան մրցանակը անոր տրուած է պատմողական երեւակայութեան
համար. ան հանրագիտարանային կիրքով կը ներկայացնէ սահմաններու
հատումը որպէս կեանքի ձեւ:
Շուէտի Թագաւորական ակադեմիան Օլկա Տոկարչուկի հետ հրապարակած
է նաեւ այս տարուան՝ 2019 թուականի գրականութեան Նոպէլեան մրցանակի
դափնեկրին անունը՝ Փեթէր Հանտկէ՝ աւստրիացի գրող, բեմագիր եւ
թարգմանիչ։ 1961 թուականին Հանտկէն կ՚ընդունուի «Կրաց» համալսարանի
իրաւաբանական բաժին, սակայն քիչ անց կը հասկնայ, որ իրաւաբանութիւնը
իր կոչումը չէ։
1980 թուականին Հանտկէ կը սկսի թարգմանել սլաւոնական հեղինակներու
գիրքերը։ Թարգմանութիւններ կը կատարէ նաեւ անգլերէն, ֆրանսերէն եւ
հին յունարէն լեզուներէն։
1987-1990 թուականներուն գրողը ճամբորդած է Եւրոպայի երկիրները եւ
Եգիպտոս:
1990 թուականէն ի վեր ան կը բնակի Ֆրանսա, ուր ամուսնացած է երկրորդ
անգամ:
Անոր եւ Օլկա Տոկարչուկի վէպերու հիման վրայ շարժանկարներ
նկարահանուած են:
Շուէտական ակադեմիոյ այս որոշումը՝ մրցանակը տալ Փեթէր Հանտկէին,
դժգոհութեան ալիք յառաջացուցած է քաղաքական եւ հասարակական
գործիչներու շրջանակին մէջ:
Քննադատութեան պատճառն է, որ 90-ականներու Հարաւային Սլաւենիոյ
պատերազմի ժամանակ Հանտկէ բացայայտօրէն աջակցած է սերպական
կողմին եւ մտերմացած Սերպիոյ նախկին աղեկավար Սլոպոտան Միլոշեւիչին
հետ: Բայց առաջին անգամ չէ, որ Նոպէլեան մրցանակը եւ ոչ միայն գրականը,
այլ՝ խաղաղութեանը, քաղաքական շահարկումներու առիթ կը դառնայ:
Շատեր այդ մրցանակէն հրաժարած կամ ստիպուած են հը-րաժարիլ՝
քաղաքական հնչերանգի պատճառով:
Շատ յաճախ ալ գործիչներ այդ մրցանակը ստացած են՝ գտնուելով
անազատութեան մէջ: Մանաւանդ գրականութեան եւ խաղաղութեան
ասպարէզին մէջ տրուող մրցանակները յաճախ նոյնացուած են իբրեւ
մեր ժամանակներու տառապանքի ու արդարութեան ջատագովութեան գնահատանք: Բայց շուէտական ակադեմիան, ծանօթ ըլլալով այդ
քննարկումներուն եւ քննադատութիւններուն՝ յաճախ կը փորձէ կոտրել
կարծրատիպերը: Տակաւին վերջերս՝ 2016-ին, Գրականութեան Նոպէլեան
մրցանակը շնորհուած է ամերիկացի երգիչ, դերասան, նկարիչ, երաժիշտ՝
Պոպ Տիլընին, որ նաեւ բանաստեղծութիւններ կը գրէ: Այդ լուրին, սակայն,
երաժիշտը օրին չէր արձագանգած: Ան երկար ժամանակ արհամարհած է
Նոպէլեան յանձնախումբը, ապա իր զարմանքը արտայայտած է մրցանակ
ստանալուն առթիւ:
Միայն 2018 թուականին չէ, որ չէ կայացած Նոպէլեան գրական պարգեւատրութիւնը. 1901 թուականէն գոյացող այս պարգեւատրութիւնը
տեղի չէ ունեցած նաեւ 1914, 1918, 1935, 1940 եւ 1943 թուականներուն՝
ապահովական եւ այլ պատճառներով: 1901 թուականին գրականութեան
ասպարէզի առաջին մրցանակակիրը եղած է ֆրանսացի քնարերգու
եւ ակնարկագիր Սիւլի-Պրիւտոմ։ Ճիշդ է, որ ժամանակի ընթացքին
հետաքրքրութիւնը անոր ստեղծագործութեան հանդէպ նուազած է, բայց ան
պատմութեան մէջ մտած է իբրեւ առաջին մրցանակակիր եւ մինչեւ հիմա
Ֆրանսայի երիտասարդ բանաստեղծներուն համար կայ Սիւլի-Պրիւտոմի
անուան մրցանակ: Մրցանակի պատմութեան ողջ ընթացքին միաժամանակ
երկու մրցանակակիրներ պարգեւատրուած են չորս անգամ:
Նոպէլեան գրականութեան մրցանակի հանդէպ հետաքրքրութիւնը պատմութեան ընթացքին եղած է հաւասարաչափ, ինչպէս Ալֆրէտ Նոպէլի
հիմնած միւս մրցանակներուն հանդէպ, որ կը տրուին բնագիտութեան,
քիմիագիտութեան, բժշկութեան եւ խաղաղարութեան բնագաւառներէն
ներս՝ 1897 թուականէն ի վեր, բայց Նոպէլ զայն հիմնած էր 1895 թուականին:
Իսկ 1969 թուականէն սկսեալ, շուէտական դրամատան միջնորդութեամբ
եւ հովանաւորութեամբ, մրցանակին մարզերուն կ՚աւելնայ նաեւ տնտեսագիտութիւնը:
Նոպէլ այս մրցանակը ստեղծած եւ իրաւամբ քաջալերած է գիտական
յայտնագործութիւններն ու գիւտերը, ժողովուրդի մը ստեղծագործութիւնները
եւ ներդրումները զարգացնելու նպատակով։ Իր մահուան օրն ալ՝ դեկտեմբեր
10-ին Սթոքհոլմի մէջ կը կայանայ մրցանակաբաշխութիւնը:
ՀԱՅԵՐԸ ԵՒ ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ
Հայերը զատ Նոպէլեան մրցանակակիր չեն ունեցած, բայց ամերիկահայ
կլիմայագէտ Տորք Սահակեան միակ հայը եղած է, որ այդ մրցանակը ստացած
է համատեղութեան կարգով եւ միակ հայը եղած է, որ այդ նպատակով
Սթոքհոլմ գացած է: Հայազգի Տորք Սահակեան խաղաղութեան Նոպէլեան
մրցանակ ստացած է Միացեալ Նահանգներու նախկին փոխ-նախագահ
Ալպէր Կորին հետ՝ 2007 թուականին։
Շար. Էջ 06
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Երեւանում Տեղի Ունեցավ «Հայկ Նագգաշեան Գրական Գնահատանք» Հիմնադրամի
Ամենամեայ Դարձած Մրցանակաբաշխութիւնը
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի
Աշխատակից
Սփիւռքահայ արձակագիր եւ
հասարակական գործիչ Հայկ
Նագգաշեանի ընտանիքը 2017
թուաականին հիմնել է «Հայկ Նագգաշեան գրական գնահատանք»
հիմնադրամը՝ արժեւորելու հայրենի եւ սփիւռքահայ գրողների հայերէն նորատիպ գրական-գեղարուեստական երկերը: Այս առիթով
հիմնադրամը կազմակերպում է
արդէն ամենամեայ դարձած գրական
մրցանակաբաշխութիւնը՝ արձակի
եւ պոեզիայի անուանակարգերում։
Մրցանակները տրւում են տուեալ
տարուայ ընթացքում տպագրուած
գրքերի հեղինակներին, որոնց ընտրում է Գրաքննիչ մարմինը։
Մրցանակաբաշխութեան նպատակն
է՝ հասարակութեան ուշադրութիւնը
մեծացնել հրատարակուած գրքերի
հանդէպ, խրախուսել Հայաստանում եւ Սփիւռքում ստեղծագործող
հեղինակներին եւ արժէքաւոր գրականութեան ստեղծումը, նպաստել
դրանց հանրահռչակմանը։
Մրցանակաբաշխութեան ամփոփումն այս տարի տեղի ունեցաւ
հոկտեմբերի 7ին Գրողների միութիւնում։ Միջոցառման սկիզբը ժամը
15:00-էր: Նախատեսուած ժամից
սխալմամաբ մէկ ժամ շուտ ներկայանալն իր առաւելութիւններնունեցաւ։

Այդ ընթացքում նկատեցինք, թէ
ինչպէս էր Հայկ Նագգաշեանի կինը
տիկին Սօսի Նագգաշեանը խնամքով, սիրով ու անցեալի գեղեցիկ
յուշերից ժպտացող հայացքով դահլիճի պատերին ամրացնում իր
ամուսնու լուսանկարները։ Նկատեցինք, ինչպէս էր սիրով բոլոր
հիւրերին մէկ առ մէկ դիմաւորում,
շնորհակալութիւն յայտնում ներկայ
գտնուելու համար։

Միջոցառման բացումը կատարեց
«Հայկ Նագգաշեան գրական
գնահատանք» հիմնադրամի յանձնախմբի նախագահ Սուրէն Դանիէլեանը։ Դանիէլեանի խօսքովՙ այս
տարի մրցանակաբաշխութիւնը
միջազգային չստացուեց, այլ՝ ներհայաստանեան, քանի որ բոլոր մասնակիցները Հայաստանից են: Նա
խոստովանեցՙ ութ մասնակիցներից
դժուար էր վերջնական ընտրութիւն կատարելը, հաշուի առնելով,
որ յաւակնորդները մեր գրական
կեանքում իրենց դիմագիծը հաստատած անհատականութիւններ
են, եւ քանիցս իրենց ներուժով
ապացուցել են, որ կարող են յայտ
ներկայացնել աշխարհի գրական
ցանկացած մրցակցութեան մէջ,
նուաճել առաջնային բնագծեր։
Հայաստանի Գրողների միութեան
նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեանն
իր խօսքում ողջունեց ներկաներին և նշեց, որ հայկ Նագգաշեանի
անունով մրցանակը երկորրդ
տարին է ինչ կա, բայց արդէն
տեսնում ենք գրքեր, հեղինակներ,
որոնք գրական կեանքում մեծ
անուն ունեն: «Հայկ Նագգաշեան
մրցանակաբաշխութիւնը» ձգողական դաշտ ունի և մարդիկ այստեղ
գալիս են ոչ թէ գումարի համար, այլ
հետաքրքիր գրական միջավայրի
համար»,- ասաց Գրողների միութեան նախագահը:

Միջոցառմանը ներկայ Տավուշի
թեմի առաջնորդ, հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի
անդամ Տէր Բագրատ Սրբազանը
իր խօսքում նշեց, որ այս հիմնադրամը ստեղծողներն իրեն շատ
հարազատ մարդիկ են: Տէր
Բագրատը մեծապէս կարեւորեց
հիմնադրամի գործունութիւնը: Հայկ
Նագգաշեանի ընտանիքի անդամ
բանաստեղծուհի Անուշ Նագգաշեանը այս առիթով իր սրտի խօսքը
արտասանեց: Լիբանանի հայկական
«Զարթօնք» օրաթերթի խմբագիր
Սեւակ Յակոբեանն էլ ներկայ էր
այնտեղ: Ան իր իր ելոյթում նշեց,
որ Հայկ Նագգաշեան անձի հետ իր
կապը բազմերանգ է: Այս առիթով
նա խօսեց Հայկ Նագգաշյան
«Մարդու» մասին, նախ որպէս
որսորդական դրուագներով գրուած
եւ պատանիների սրտին մօտ գրքերի
հեղինակ, ապա որպէս դասընկերոջ
հայր, «Զարթօնք»-ի սիւնակագիր եւ
կուսակցական ղեկավար:
Ելոյթներից
յետոյ
մրցանակաբաշխութեան
յաւակնորդ
գրողները մի քանի րոպէի սահմանում ներկայացրին իրենց
ստեղծագործութիւնները: Մրցանակի յաւակնորդներն էին՝ Անուշ

Ասլիբեկեան. «Թռիչք քաղաքի
վրայով» Հերմինէ Աւագեան.
«Պատերազմ…, աչքեր…, ծաղիկներ…» Արտյոմ Գրիգորեան. «Գնացք
դէպի Արեւմուտք» Յովհաննէս
Երանեան. «Մահացու հիւրախաղ»
Յուսիկ Արա. «Եւ սէրը ասաց»
Համբարձում Համբարձումեան.
«Կորեական դելիկատես» Լեւոն
Շահնուր. «Ցաւեր բռնողը» Նորայր
Սարգսեան. «Չինական պատ»

Սուրէն Դանիէլեանը, չչարաշահելով ներկաների համբերութիւնը, յայտարարեց, որ Գրաքննիչ մարմինը
դժուարութեամբ բայց որոշել է այս
տարուայ յաղթողին: «Հայկ Նագգաշեան գրական գնահատանքի
հիմնադրամ»-ի երկրորդ միջազգային մրցոյթի Առաջին մրցանակը յանձնախմբի անդամները՝
Գանատայից, Լիբանանից, Երուսաղեմից եւ Հայաստանից, վստահաբար եւ իրարից անկախ շնորհեցին Յուսիկ Արայինՙ «Եւ սէրը ասաց»:
Սօսի Նագգաշեանը վերջում շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներին
իրենց ներկայութեամբ պատուելու
համար, մասնակից երիտասարդ
գրողներին յորդորեց չհիասթափուել
եւ շարունակել իրենց գրական ուղին:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Շառլ Ազնաւուրի Որդին Ընտանիքով Տեղափոխուած է Հայաստան
Աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ
Ազնաւուրի որդին` Նիքոլայ Ազնաւուրը, ընտանիքով տեղափոխուած
է Հայաստան: Նիքոլան եւ կինը`
Քրիստինա Սարգիսեանը, Գիւմրիի
մէջ այս մասին յայտնած են լրագրողներու հետ զրոյցի ժամանակ:
«Գիւմրին մեր ընտանիքի համար
կարեւոր նշանակութիւն ունի: Ուրախութեամբ կու գանք Գիւմրի, եւ այս
այցը առաջին անգամ չէ»,- նշած է
Նիքոլան:
Շառլ Ազնաւուր իր բարեգործական
գործունէութիւնը Հայաստանի մէջ
սկսաւ 1988-ի աւերիչ երկրաշարժէն
ետք: Յաջորդող 30 տարիներու
ընթացքին անոր ներդրած մարդասիրական ջանքերը ուղղուած են

երկրի մէջ իրականացուող բազմաթիւ բարեգործական ծրագիրներու:
2016-ին Շառլ Ազնաւուրն ու
անոր որդին` Նիքոլայ Ազնաւուրը,
որոշեցին հետամուտ ըլլալ այս
գործունէութեան եւ ստեղծեցին
«Ազնաւուր» հիմնադրամը, որուն
նպատակն է շարունակել կրթական, ընկերային եւ մշակութային
ծրագիրներու նախագծումն ու
իրականացումը: «Ազնաւուր» հիմնադրամի առաջին նախագիծը
Երեւանի մէջ «Ազնաւուր» կեդրոնի
ստեղծումն է, ուր պիտի գործեն
աշխահրահռչակ արուեստագէտին
թանգարանը, ինչպէս նաեւ եզակի կրթամշակութային կեդրոն երիտասարդներու համար:

Հայրենի Տուեալներ

Ֆութպոլի Ազգային Հաւաքականի Գլխաւոր Մարզիչը Հրաժարական Տուաւ
Հայաստանի ֆութպոլի ազգային
հաւաքականի գլխաւոր մարզիչ
Արմէն Գիւլբուդաղեանցը հրաժարական տուաւ: Այս մասին կը
յայտնէ Հայաստանի ֆուտբոլի
ֆետերասիոնը: Ըստ մարզիչին,
ան կը հրաժարի, որովհետեւ
հաւաքականը չկրցաւ Եւրօ 2020-ի
եզրափակիչ փուլի ուղեգիր նուաճել:
«Մէկ տարիէ կը զբաղեցնեմ Հայաստանի հաւաքականի գլխաւոր մարզչի պաշտօնը: Այս ընթացքին եղած են
թէ՛ ուրախութեան, թէ՛ տխրութեան
պահեր` կապուած հաւաքականի
ելոյթներուն հետ: Ընտրական
փուլը դեռ չէ աւարտած, բայց
հաւաքականի գլխաւոր մարզիչի
պաշտօնէն հեռանալու բարդ որոշում կայացուցած եմ, քանի որ չեմ

կրցած արդարացնել Հայաստանի
հաւաքականի համակիրներու յոյսերը` խումբը հասցնել Եւրոպայի
ախոյեանութեան եզրափակիչ փուլ:
Այժմ մեր հնարաւորութիւնները
միայն տեսական են, եւ, թէեւ իմ
առջեւ ի սկզբանէ նման խնդիր
չէր դրուած, միշտ զգացած եմ
պատասխանատւութիւնը...», ըսած է
մարզիչը շնորհակալութիւն յայտնելով
հաւաքականի անձնակազմին եւ
համակիրներուն, որոնք աջակցած
են իրենց:
ՀՖՖ նախագահ Արթուր Վանեցեան
շնորհակալութիւն յայտնած է Արմէն
Գիւլբուդաղեանցին կատարած
աշխատանքին համար՝ նշելով, որ
իրեն համար դժուար է ընդունիլ
մարզիչին հրաժարականը:

Պատիւ Արժանաւորին

Անկրկնելի Մեծութիւն
Այս շաբաթավերջին կ՛ոգեկոչուի
աշխարհահռչակ լուսանկարիչ
հոգելոյս Արա Կիւլէր, որու մահուան
առաջին տարելիցին առթիւ երէկ
հոգեհանգստեան տեղի ունենացաւ
Շիշլիի գերեզմանատան հողակոյտին
վրայ։
Անցեալ մէկ տարուան ընթացքին Արա Կիւլէրի բացակայութիւնը
եղաւ իսկապէս զգալի, իսկապէս
անփոխարինելի։ Զանազան ձեռնարկներ
կազմակերպուեցան
իր գլուխ գործոց դրուագներով,
որոնք այլեւս բոլորի յիշողութեան
մէջ քանդակուած են։ Իսթանպուլի
անցեալէն տեսարաններ, համաշխարհային անանց մեծերու դիմանկարներ, Հայաստանէն պատկերներ ու տակաւին ինչեր… Այդ

բոլորը ներկայացուեցան թէ՛ Թուրքիոյ եւ թէ արտասահմանի մէջ,
ամենահեղինակաւոր սրահներէ ու
միջավայրերէ ներս, ամենաբարձր
մակարդակի արարողակարգով։
Անցեալ մէկ տարուան ընթացքին
Արա Կիւլէրի ժառանգութիւնը սկսաւ
արժեւորուիլ անոր բացակայութեամբ եւ համայն մարդկութիւնը
տարբեր հարթութեան մը վրայ սկսաւ
ընկալել անոր թողած աւանդը։ Ի
վերջոյ, իր հեռացումէն վերջ անցած
տարուայ մը ընթացքին վերահաստատուեցաւ, թէ Արա Կիւլէր
անկրկնելի մեծութիւն մըն էր,
որու թողած հետքը պիտի ապրի
ժամանակներու մէջ։
Բի՜ւր յարգանք մեծանուն վարպետի՝
Արա Կիւլէրի անթառամ յիշատակին։
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Աղմուկ Եւ Մրցանակ
Սկիզբը Էջ 03
Անոնք մշակած էին գիտական զեկուցումներ՝ կլիմայի հնարաւոր փոփոխութիւններու թեմայով եւ կազմած առաջարկներու ցանկ՝ ուղղուած աշխարհի յառաջատար երկիրներու քաղաքական գործիչներուն՝ շրջակայ միջավայրի
փրկութեան ու պահպանութեան համար: Զեկոյցները ներկայացուած են նախ
ՄԱԿ-ին եւ ընդունուած իբրեւ դասագիրքի արժէք ունեցող աշխատութիւն՝
աշխարհի մէջ կլիմայական ճգնաժամը յաղթահարելու համար, իսկ 2007
թուականին Ալպէր Կորին տրուած է խաղաղութեան Նոպէլեան մրցանակ:
Այդ մրցանակին հեղինակութիւնը կիսուած է Տորկ Սահակեանին հետ: Այսօր
ալ գիտնական Սահակեան կը դասաւանդէ Քոլումպիայի համալսարանը
եւ կը գրէ գիտական յօդուածներ, որոնց թիւը արդէն հատած է 2 հազարի
սահմանը:
Աշխարհի մէջ շատ են տաղանդաւոր գիտնականները, եւ ուրիշ հայ գիտնականներ ալ կրնային ստանալ Նոպէլեան մրցանակը: Շատ հեղինակաւոր
մրցանակներ տրուած են հայ գիտնականներու, բայց Նոպէլեան մրցանակի
առումով վերապահութիւն մը կայ:
Քանի մը գիտնականներու անունները միշտ շրջանառուած են իբրեւ
Նոպէլեան մրցանակի արժանի թեկնածուներ՝ իրենց գիտութեան մէջ
ունեցած աննախադէպ ներդրումին համար: Այս մրցանակի յաւակնորդ առաջին հայ գիտնականը, որ ինն անգամ առաջադրուած է
Նոպէլեան մրցանակին, տարրաբանագէտ Լուիճի Ճաքոմօ (Յակոբ)
Չամիչեանն էր: Չամիչեան լուսատարրագիտութեան հիմնադիրներէն
էր, ան առաջիններէն էր, որ ուսումնասիրեց արեգակնային կենսուժը՝
լուսատարրաբանական փոխազդեցութեամբ վառելանիւթի նոր տեսակի
վերածելու հնարաւորութիւնները:
Վերջին տարիներուն Նոպէլեան մրցանակի իրական յաւակնորդներու
ցանկին մէջ յայտնուած է Տուպնայի յայտնի հիմնարկի հայազգի գիտնական
Տքթ. Եուրի Յովհաննիսեան, որուն յայտնաբերած տարրը համալրած է
Մենտելեւի պարբերական աղիւսակի տարրերը, իբրեւ համալրող նոր՝ 118րդ տարրաբանական տարր՝ oganesson-ը (Og):
Համաշխարհային համբաւի տէր այս գիտնականը հիւլէական բնագիտութեան
մասնագէտ է, որ մեծ ներդրում ունի գերծանր բնագիտական տարրեր
յայտնաբերելու եւ ուսումնասիրելու գործին մէջ: Ան կը հանդիսանայ
երկրորդ գիտնականը, որ իր կենդանութեան տարիներուն արժանացած
է տարրաբանական նոր տարրի մը իր անունով մկրտուելու պատիւին եւ

ներկայիս միակ ողջ գիտնականն է, որուն անունով քիմիական տարր մը
գոյութիւն ունի:
Յաջորդ հայ Նոպէլեան մրցանակակիր կրնար ըլլալ բնագէտ Գուրգէն
Ասկարեանը, որ տակաւին ուսման տարիներուն շատ կարեւոր գաղափար
մը յղացած է՝ լիցքաւորուած մասնիկները գրանցելու վերաբերեալ: Ան, ի
հարկէ, ոչ մէկ աջակցութիւն ստացաւ օրին, նոյնիսկ չարտօնագրեց իր
այդ մտայղացումը եւ բաւարարուեցաւ միայն բնագէտ ընկերներուն հետ
քննարկելով:
Իսկ Բժշկութեան պատմութեան ամենակարեւոր գիւտերէն մէկուն հեղինակը
նոյնպէս ծագումով հայ է՝ Ռայմոնտ Տամատեանը, որ կը համարուի (MRI)
պատկերի ախտորոշման գործիքի ստեղծողը:
Ո՛չ Չամիչեան եւ ոչ ալ Տամատեան, գիտութեան ոլորտին մէջ իրենց
կատարած յեղաշրջող գիւտերուն համար Նոպէլեան մրցանակ ստացած են:
2003 թուականին MRI-ի ոլորտին մէջ կատարած գիւտին համար Նոպէլեան
մրցանակ ստացան երկու այլ գիտնականներ՝ Փեթէր Մենսֆիլտն ու
Փոլ Լոթերպուրը, որոնց նորարարութիւնը հիմնուած էր Տամատեանի
կատարած գիւտին հիման վրայ: Ատիկա Նոպէլեան մրցանակին շուրջ մեծ
աղմուկ բարձրացուցած էր. շատ նշանաւոր գործիչներ հանդէս եկած են
հրապարակային բողոքով՝ կրկին անվստահութիւն յայտնելով շուէտական
ակադեմիային: «Նիւ Եորք Թայմս»ը նոյնիսկ Տամատեանի անունը շրջանցելու
առթիւ յօդուած մը հրապարակած է, ուր վերլուծած է անարդարութեան
հնարաւոր պատճառները:
Նոպէլեան կոմիտէի կայացուցած որոշման պատճառը ոմանք կը համարեն Տամատեանի «Երիտասարդ երկրագունդի ստեղծման» ուղղութեան
դաւանումը, ըստ որուն, ինչպէս Հին կտակարանին մէջ կ՚ըսուի, երկիրը
ստեղծուած է վեց օրուան ընթացքին: Սովորաբար այս ուղղութեան
հետեւորդները վեց օրը կը հաւասարեցնեն 6000-7000 տարիներու: Բայց
շատեր կ՚ըսեն, որ ասիկա միայն պատճառաբանութիւն է եւ ոչ մէկ կապ ունի
անոր գիտական յայտնագործութեան հետ, առանց որուն այսօր դժուար է
պատկերացնել բժշկութիւնը:
Վերջերս, ի դէպ, Տամատեան այցելած էր Հայաստան. յեղափոխական գիւտի
հեղինակը համեստ եւ զուսպ կեանքով ապրող գիտնական մըն է։ 83-ամեայ
գիտնականը հայրենիքի մէջ ընդունեցին մեծ շուքով։ Իսկ զայն ընդունողները
յոյս յայտնեցին, որ ան ըստ արժանւոյն, կը գնահատուի աշխարհի կողմէ եւ
օր մըն ալ Նոպէլեան կոմիտէն կը հրապարակէ հայու մը անուն:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Մինչեւ Տարեվերջ
Սկիզբը Էջ 02
խնդիրն է հասնիլ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան վերջնական
կարգաւորման եւ նպաստել կարգաւորման գործընթացի առաւելագոյնս
արագացման։
Ռուսաստանի Արտաքին գործոց նախարարութեան բանբեր Մարիա

Զախարովա նշեց, որ իրենք ականատես կ՚ըլլան մեծ քանակութեամբ
քաղաքական յայտարարութիւններու, յուզականութեան զանազան
աստիճանով, պատմական համատեսքի, արդի համատեսքի զանազան
աստիճանի կապակցութեամբ։ «Մենք կ՚առաջնորդուինք բանակցային
օրակարգով, որ ունինք սեղանին վրայ։ Ռուսաստան կ՚աշխատի հակամարտ
կողմերու եւ ԵԱՀԿ-ի Մինսքեան խմբակի համանախագահներու միջեւ
համաձայնեցուած փաստաթուղթերով», ըսաւ Մարիա Զախարովա։
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Brexit-ի Համար Վերջին Պահուն Համաձայնութիւն
Եւրոպական Միութեան եւ Անգլիոյ միջեւ վերջին պահուն համաձայնութիւն
մը գոյացաւ BREXIT-ի շուրջ։ 31 հոկտեմբերին Անգլիա պաշտօնապէս դուրս
պիտի գայ Եւրոմիութեան կազմէն։ Մինչ այդ երկար ժամանակէ ի վեր առկայ
էին տարաձայնութիւններ։
Անգլիոյ վարչապետ Պորիս Ճանսըն եւ Եւրոյանձնաժողովի նախագահ ԺանՔլոտ Եունքէրի միջեւ երկար ու խտացեալ աշխատանքէ մը վերջ գոյացաւ
համաձայնութիւն։ Ներկայ իրավիճակով յաղթահարուած եղաւ Իրլանտայի
սահմանի վերաբերեալ հարցը։ Եունքէր յայտնեց, որ BREXIT-ի համար
նոր յետաձգումի մը անհրաժեշտութիւնը պիտի չըլլայ։ «Իրլանտայի մէջ
սահման չկայ, սակայն հասարակաց շուկան տակաւին պաշտպանութեան
տակ է», ըսաւ Եունքէր եւ աւելցուց, որ նոր համաձայնութեան շնորհիւ
յստակեցուած են BREXIT-ի յարաբերաբար պղտոր կողմերը։ Ըստ իրեն, սա
տրամաբանական եւ արդար արդիւնք մըն է։
Մինչ, Պորիս Ճանսըն Անգլիոյ երեսփոխանական ժողովին կոչ ուղղեց

այս փաստաթուղթի հաւանութեան արժանանալուն համար, Իրլանտայի
վարչապետ Լէօ Վարատքարն ալ կանաչ լոյս վառած է այս համաձայնութեան
համար։
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Պարոն Յակոբեան,
Ուղարկում եմ երկու բանաստեղծութիւն. առաջինը Համօ Սահեանի “Տար ինձ
ժամանակ”-ն է, երկրորդը Իսահակեանի հոգու սովը։ Յիշում եմ, որ «Զարթօնք»ը տպել
է Իսահակեանի այդ բանաստեղծութիւնը։ Վստահ չեմ։
Այս տարի Իսահակեանի գլուխգործոց “Աբու-Լալա Մահարի”-ի 110-ամեակն է։
Ոմանք Աբու-Լալա Մահարին համարում են հայ պոեզիայի գլուխգործոցը։ Եթէ գիտէք
գրականագէտներ, կարող էք դիմել նրանց՝ այս կարեւոր ամեակի առիթով գրախօսական
ունենալու։ 2020-ին, Իսահակեանի յոբելենական տարին է։ Կարելի է այս երկուսը
միասին նշել՝ հէնց յաջորդ տարի։
Համօ Սահեանը իմ սիրած բանաստեղծներից է։ Ես երբեմն տրամադրւում եմ ու հէնց
ինձ համար կազմում եմ գրական ակնարկներ՝ տարբեր նիւթերով։ Համօ Սահեանի
մասին տարիներ առաջ կազմել էի սեղմ գրութիւն՝ իրենից մէջբերումներով։ Գուցէ
դա հետաքրքրի «Զարթօնք»ի ընթերցողներին, յատկապէս նկատի ունենալով, որ այս
տարի Սահեանի ծննդեան 105-ամեակն է։
Ուղարկում եմ երկու բանաստեղծութիւնները՝ միատեղ։
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

Տար Ինձ Ժամանակ

(Կողքի սիւնակով ղրկուած բանաստեղծութիւնը սիրով կը հրատարակենք:
Նամակին մէջ նշուած գրութեան համար ալ սիրով տեղ կը վերապահենք մեր
յաջորդ թիւին մէջ: - Խմբ.)

Աննախընթաց Ցոյցերը Կը Շարունակուին. Հարիրիի
Առաջարկած 72 Ժամերը Կ՛աւարտին Այսօր
Ծրագիրը նաեւ կը պարունակէ կարգ մը
պետական հիմնարկներու սեփականացման
որոշումներ ինչպէս հեռախօսային եւ հոսանքի
հաստատութիւնները: Այս բոլորին վրայ ունենալով
նաեւ օտարերկրեայ 11 միլիառ տոլարի օգնութեան
մը հաւասի յոյսերը:

Ակնթարթի մէջ դու կուլ ես տալիս
Այնպիսի մի նոր յաւիտենութիւն,
Որ խօսքս հազիւ հասած բերանիս,
Դառնում է արդէն խորին հնութիւն:
Դուրս հանիր ինձ այս մթին կիրճերից,
Որ քեզ հասկանամ եւ ինձ ճանաչեմ:
Փրկիր ինձ այս խուլ ախ ու ճիչերից,
Տուր ինձ քո հոգին, որ ես շառաչեմ:
Տուր ինձ քո հոգին, որ ես շառաչեմ,
Որ ես դադարեմ հանդարտ հոսելուց,
Ինձնից խօսելուց քեզնից չամաչեմ,
Ինձնից չամաչեմ քեզնից խօսելուց:
Տուր ինձ քո հոգին, քո միտքը ներհուն,
Առ ինձ հանճարեղ քո տարերքի մէջ,
Որ չմոլորուեմ քո ոլորտներում
Ու իմ հոգու բարդ տիեզերքի մէջ:
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Առ քո թեւերին, տար ինձ, ժամանակ,
Ես ետ մնալուց շատ եմ վախենում:
Յուշերից որքան հեռու եմ կենում,
Մէկ է, կապում են թեւերս նրանք:

Միւս կողմէ ժողովրդային կոչերը կը շարունակուին
մնալու հրապարակներու վրայ մինչեւ
կառավարութեան հրաժարականը:
Այսօր կարեւոր օր մը պիտի հանդիսանայ
Լիբանանի
արդի
պատմութեան
մէջ:
Կառավարութեան պաշտօնի վրայ մնալու պնդումը
ի գին ամէն բանի ընդդէմ Ժողովուրդի վճռական
հաստատակամութեան:

Համացանցի Վրայ

Հայաստանէն Քրիսթինա Աղալարեան զօրակցելով Լիբանանի ցուցարարներուն հետեւեալ
գրառումը ըրած է իր ֆէյսպուքի էջին վրայ.
«Պէյրութում լարուած վիճակ է։ Տեսանիւթի աղջիկն ասում է՝ պանքը տունը առգրաւել է,
փողոցներում է մնացել, փող չունի, պարտքեր են կուտակուել, 7 օր է նորմալ հաց չի կերել...
Դերասանուհի է, աշխատանք չունի...
Լիբանանում մի քանի օր է ցոյցեր են, պահանջում են վարչապետի հրաժարականը»։

Պարզեցրու, զտիր խոհերն իմ խառնակ,
Առ քո թեւերին, տար ինձ, ժամանակ:
ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

21

2019
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՏԻԳՐԱՆ ՁԻԹՈՂԵԱՆ
(1976)
«Հայկական հայելի»
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Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Կիրակի 27 Հոկտեմբեր 2019-ին, Գիւտ Խաչի Կիրակին, Եկեղեցւոյս Անուանակոչութեան տօնն է: Այն հաւատացեալները,
որոնք կը փափաքին ոչխար նուիրել կամ մասնակցիլ նիւթական նուէրով, թող բարի ըլլան կապ պահել Թաղականութեան
քարտուղարութեան հետ:
Հեռ.01-981102/3 ամէն օր 8:30-1:00:

98ամեակ

82ամեակ

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

Հայկազեան
Հայագիտական
Հանդէսի

• Հրապարակային Հանդիսութիւն

ԼԹ. (39րդ) հատորի

• Ցուցահանդէս

Շնորհանդէս

Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր 2019, երեկոյեան ժամը 7ին,

Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ՄԱՀԱԶԴ
Տիար Համբարձում Թերզեան
Տէր եւ տիկին Յակոբ Թերզեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի Սիսլեան
Տիկին Կարինէ Թերզեան-Մուքարրի եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Փաթրիք Սիսլեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Սեւակ Սիսլեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Սերժ Տէքէրմենճեան
Թերզեան եւ Գործեան ընտանիքներ
Սիսլեան եւ Տէքէրմենճեան ընտանիքներ
Լուսինեան եւ Մամբուրեան ընտանիքներ
Մենենկիչեան եւ Փանոսեան ընտանիքներ
Սաատ ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց կնոջ, մօր, մեծ մօր
եւ հարազատին՝
ԱՐՇԱԼՈՅՍ ԹԵՐԶԵԱՆի
(Ծնեալ՝ Գործեան, 1937-ին)
մահը, որ պատահեցաւ Ուրբաթ, 18 Հոկտեմբեր 2019-ին,
առաւօտեան ժամը 3:00-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի
Երկուշաբթի, 21 Հոկտեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ
յանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի
Ազգային գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի
«Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ
Երեքշաբթի, 22, Չորեքշաբթի, 23 Հոկտեմբեր ին, կէսօրէ առաջ
ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:
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Իրերայաջորդ սերունդներու հայեցի դաստիարակութիւն, բարոյական
արժէքներ եւ կրթութիւն ջամբելու ազգային վարժարաններու առաքելութեան եւ անփոխարինելի դերակատարութեան խորապէս գիտակից՝
հայ աշակերտին քայլերը ամրապնդելու նպատակով 2002-ին հիմնուած
«Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտը 2019-2020 կրթական
տարեշրջանին նաեւ պիտի շարունակէ իր գործունէութիւնը՝ կրթանպաստ
յատկացնելով ազգային նախակրթարան, միջնակարգ եւ երկրորդական
վարժարան յաճախող աշակերտներու:
Ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական
ֆոնտէն օգտուիլ փափաքող մեր ծնողներէն կը խնդրուի ներկայանալ
իրենց զաւակին յաճախած ազգային վարժարանի քարտուղարութեան,
երկուշաբթի, 21 հոկտեմբերէն երկուշաբթի, 4 նոյեմբեր 2019՝ ներկայացնելու անհրաժեշտ տուեալները եւ ամբողջացնելու դիմումնագրերը։
Վստահ ենք, որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթական ֆոնտի վերահաստատումը խորապէս պիտի գնահատուի ազգային վարժարաններու
ծնողներուն կողմէ:
«ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Լրատուութեան Գործընկեր

¸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:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن رشكة شرياك الصحفية (ش

زارتونك

