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Անորոշութիւն Հարիրիի Վերջին Պահուն Իր
Թեկնածութենէն Ետ Քաշուելով

Մենք Կը Պաշտպանենք Արցախցիներու Ազատ
Ընտրութեան Իրաւունքը. Արարատ Միրզոյեան

Հրաժարեալ վարչապետ Սաատ Հարիրի երէկ հրաժարեցաւ իր թեկնածուութիւնը դնելէն առաջադրուելիք վարչապետի թեկնածուներու ցանկէն,
որուն վրայ մինչեւ այդ պահը ինքը միակն էր:
Իր այս որոշումը, աւելի եւս շփոթի մատնեց շատերը եւ երկիրը մատնուեցաւ
անորոշ դրութեան մինչ իր թեկնածութիւնը փոխարինող նոր-հին անուններ
սկսան յայտնուիլ ինչպէս Հասսան Տիապ եւ Նաուաֆ Սալամ:
Հարիրիի որոշումը եկաւ երեսփոխանական խորհրդակցութիւններու համար
ճշդուած օրէն ժամեր առաջ:
Հարիրի իր կարգին անելի առջեւ էր երբ իրեն չյաջողեցաւ քրիստոնեայ
գործընկեր գտնել իր թեկնածութիւնը պաշտպանելու համար մինչ միւս կողմը
իրեն շատոնց դժուարութեան մատնած էր իր վրայ պարտադրել ուզելով
քաղաքական կողմեր պարունակող նախարարաց խորհուրդ մը:
Այս իրավիճակին մէջ նախապէս գոյութիւն ունեցող Մարտ 8 եւ 14ի ուժերը
դարձեալ երեւան եկան բռնցքամարտի մը, որ երկիրը կրնայ երկար ժամանակ անելի մէջ պահելշ մինչ մէկ խումբը կը պնդէ արհեստավարժներու
կառավարութիւն, իսկ միւսը համաձայն չէ իշխանութենէ ամենեւին դուրս
մնալու եւ այդ բանը իր գոյութեան համար վտանգաւոր կը նկատէ:
Գալիք օրերը դարձեալ յղի պիտի ըլլան նորութիւններով մինչ տնտեսական
կացութիւնը աւելի եւս կը սրի:

2020-ին Արցախի մէջ կայանալիք համապետական ընտրութիւնները
պէտք է ըլլան ազատ, թափանցիկ եւ մրցակցային, ինչպէս յարիր է բոլոր
ժողովրդավարական հասարակութիւններուն:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, լրագրողներու հետ այսօրուան ճեպազրոյցին ընթացքին ըսած է ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան:
Ան նշած է, որ սպասուող ընտրութիւններուն ՀՀ իշխանութիւնները
ցանկալի թեկնածուներ չունին: «Անձնապէս կրնանք համակրիլ այս կամ
այն թեկնածուին, սակայն մենք կը պաշտպանենք արցախցիներուն ազատ
ընտրութեան իրաւունքը: Իսկ ընտրութիւններուն, միանշանակ, պիտի
քուէարկեն ու որոշում կայացնեն Արցախի քաղաքացիները: Պէտք է նշեմ,
որ Արցախի մէջ կայացած ընտրութիւնները, եթէ համեմատենք նախորդ
տարիներուն Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած ընտրութիւններուն հետ, անցած
են բաւական ժողովրդավար եւ մրցակցային մթնոլորտի մէջ»,- աւելցուցած
է Ա. Միրզոյեան:

Եւրոպական Միութիւնը Գոհունակութիւն
Յայտնեց Հայաստանի Բարեփոխումներուն Գծով
Պրիւքսէլի մէջ տեղի ունեցաւ Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագիրին
(ՀԸԳՀ) հիման վրայ կազմուած Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան Գործընկերութեան կոմիտէի երկրորդ
հանդիպումը, որուն ընթացքին
քննարկուեցաւ համաձայնագիրին
կատարման ընթացքը: Լուրը փոխանցեց Հայաստանի մէջ Եւրոպական Միութեան պատուիրակութիւնը։
Համաձայնագիրը կարեւոր դերակատարութիւն ունի Հայաստանի կառավարութեան յաւակնոտ եւ երկարաժամկէտ ռազմավարական տեսլականին
համահունչ բարեփոխումներու իրականացման եւ երկրի արդիականացման
մէջ։
Եւրոպական Միութիւնը իր գոհունակութիւնը յայտնեց ցարդ Հայաստանի
կողմէ բարեփոխումներու օրակարգի իրականացման յառաջընթացին գծով,
մասնաւորապէս դատական եւ փտածութեան դէմ նոր ռազմավարութիւններու
ուղղութեամբ:
Շար. Էջ 02
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ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳԻՐ

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Նուցի Ագոնց

«Արմէնփրես» պետական
լրատուական գործակալութեան հիմնադրման
101-ամեակին առիթով
«Զարթօնք» հետեւեալ
գիրով երէկ շնորհաւորեց
իր հայրենի գործընկերը:
«Լիբանանի «Զարթօնք» օրաթերթի աշխատակազմը ջերմօրէն
շնորհաւորում է իր գործընկեր
«Արմէնփրես» պետական լրատուական գործակալութեանը հիմնադրման 101-ամեակի կապակցութեամբ: Սա եւս մէկ առիթ է
արժեւորելու գործակալութեան
դերը հայ մամուլի զարգացման,
տարածման ու պետականութեան կառուցման կարեւորագոյն
գործում: «Արմէնփրեսի» յետագիծն անցնում է երեք հանրապետութիւնների պատմութեան
քառուղիներով: Արխիւը հարուստ
է ու արժէքաւոր:

Հարիւրամեայ պատմութիւն ունեցող գործակալութիւնն այսօր էլ
պահպանում է իր դերն ու դիրքը
վստահելի եւ որակեալ լրատուամիջոցների շարքում:
Շնորհաւորում ենք գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանին,
ում ջանքերի շնորհիւ է, որ այսօր
գործակալութիւնը գտնւում է մասնագիտական վերելքների շրջանում: Շնորհաւորում ենք աշխատակիցներին, ովքեր բարձր պահելով մասնագիտական ու մարդկային որակները, կարողացել եւ
կարողանում են իրենց ուրոյն տեղը
պահպանել հայ մամուլի կեանքում:
Շնորհաւորում ենք ընթերցողներին,
ովքեր ամեն օր ստանում են հաւաստի ու ճշգրիտ տեղեկատւութիւն շնորհիւ «Արմէնփրես» գործակալութեան մասնագիտական ու որակեալ
աշխատակազմին: Մաղթում ենք
մեր գործընկերներին անսպառ ուժ,
բեղուն գրիչ, իրենց ազգանուէր ու
հայրենանուէր գործում:

Չափազանց կարեւոր է «Արմէնփրեսի» համագործակցութիւնը
սփիւռքեան կառոյցների, երկարամեայ պատմութիւն ունեցող
հայկական թերթերի հետ: «Արմէնփրես»-ի մէկդարեայ եւ աւելի
պատմութիւնը ապացուցում է,
որ առաջին հայկական գործակալութիւնը կարողացել է քայլել
ժամանակին համահունչ, լինել
վստահելի գործընկեր թէ՛ Հայաստանում, թէ Սփիւռքում, թէ՛
արտերկրում:
«Զարթօնք»-ի խմբագրատան
եւ ողջ աշխատակազմի կողմից
եւս մէկ անգամ շնորհաւորում
ենք մեր գործընկերներին ու այս
դիւրին թուացող, բայց դժուարին
աշխատանքում մաղթում ուժ եւ
կորով: Վստահ ենք, մի քանի 100
տարի յետոյ էլ «Արմէնփրես»-ը
մնալու է հայկական ամենահին
եւ ամենավստահելի տեղեկատւութեան աղբիւրը Հայաստանում
եւ դրա սահմաններից դուրս»:

Նուցի Գէորգէի Ագոնց (ռում.՝
Nutzi Acontz, նոյեմբերի 19,
1894, Ֆոկշան - դեկտեմբերի
19, 1957, եասսի), ծագումով հայ
ռումանացի նկարչուհի։
1931ին Պուխարեստի մէջ
կազմակերպուած է Ագոնցի
առաջին անհատական ցուցահանդէսը։ Մասնակցած
է Յունաստանի, Ֆրանսայի,
Պուլկարիոյ մէջ կազմակերպուած ցուցահանդէսներու։
1947ին Փարիզի մէջ կայացած
կին նկարիչներուն եւ քանդակագործներուն 63-րդ ցուցահանդէսին Ագոնցի գործերը
դրուատանքի արժանացած են։
Իր գործերէն են «Բնանկար
Տուլչեայի մօտ», «Լճափին»,
«Քարհանք» երփնագիրերը։
1967ին Եասսիի Արուեստի
թանգարանը
կազմակերպած է Ագոնցի յետմահու
ցուցահանդէսը, որ 1968ին
կրկնուած է ՌՍՀ արուեստներու թանգարանին մէջ
(Պուխարեստ)։
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Եւրոպական Միութիւնը Գոհունակութիւն Յայտնեց Հայաստանի
Բարեփոխումներուն Գծով
Սկիզբը Էջ 01
Նոյն ժամանակ, Եւրոպական
Միութեան եւ Հայաստանի միջեւ
կայ յաջող համագործակցութիւն
ԵՄ-Հայաստան արդարադատութեան երկխօսութեան ծիրին մէջ:
Եւրոպական Միութեան կողմը
ընդգծեց Հայաստանի կողմէ որդեգրուած բարեփոխումներու ուղիի
շարունակութիւնը, եւ մարդու իրաւունքներու պաշտպանութեան ապահովումը: Բարեփոխումը պէտք է
համապատասխանէ իրաւունքի
գերակայութեան հիմնական սկզբունքներուն եւ հիմնուած ըլլայ բոլոր
շահագրգիռ կողմերու, ներառեալ՝
հասարակութեան հետ ընդգրկուն
երկխօսութեան եւ գործընկերութեան վրայ:

Իբրեւ Հայաստանի բարեփոխումներու առանցքային գործընկեր՝ Եւրոպական Միութիւնը
պատրաստակամութիւն յայտնեց
հետագային տրամադրել փորձագիտական եւ ֆինանսական անհրաժեշտ աջակցութիւն՝ բարեփոխումներու մշակման եւ իրականացման, ինչպէս նաեւ ԵՄ
չափանիշներուն մօտենալու ուղղութեամբ կառավարութեան կարողութիւններուն ուժեղացման համար:
Գործընկերութեան
կոմիտէն
քննարկեց նաեւ Համապարփակ
եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագիրի իրականացման
ընթացքը՝ երթեւեկի, ուժանիւթի
եւ շրջակայ միջավայրի բնագաւառներուն մէջ՝ ուղղորդելով

դէպի հետագայ առաւել մանրամասն
քննարկումներու կազմակերպման՝
փորձագէտներու մակարդակով,
Եւրոպական Միութիւն-Հայաստան
ուժանիւթի, երթեւեկի, շրջակայ միջավայրի, կլիմայի գործողութեան եւ
քաղաքացիական պաշտպանութեան
հարցերով ենթակոմիտէի ծիրին մէջ,
որ տեղի պիտի ունենայ Մարտ 2020ին, Երեւանի մէջ:
Եւրոպական Միութեան եւ Հայաստանի միջեւ կը շարունակուի կրթական բարեփոխումներու շուրջ երկխօսութիւնը: Կողմերը հետամուտ
պիտի ըլլան համագործակցութեան
հետազօտութիւններու ոլորտին մէջ
«Հորիզոն 2020» ծրագիրի հովանիին
տակ խորհրդակցութիւններու սկսիլ՝
«Հորիզոն Եւրոպա» ծրագիրին

շուրջ: Աւելի՛ն, Եւրոպական Միութիւնը եւ Հայաստանը պիտի
դիտարկեն երիտասարդութեան
ռազմավարութեան եւ գործողութիւններու ծրագիրի մշակման հնարաւորութիւնները:
Քննարկուեցան նաեւ տնտեսական
զարգացման, անվտանգութեան,
Արեւելեան գործընկերութեան եւ
տարածաշրջանային զարգացումներուն վերաբերող հարցեր:
Հանդիպումին համանախագահեցին արտաքին գործողութեան եւրոպական ծառայութեան Եւրոպայի եւ
Կեդրոնական Ասիոյ գծով գլխաւոր
տնօրէնի տեղակալ Լիւք Տեւինը եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան
արտաքին գործոց նախարարի
տեղակալ Աւետ Ադոնց:

Ատրպէյճանի ԶՈւ-ն Կրակ Բացած է ԻջեւանՆոյեմբերեան Մայրուղիի եւ Կոթի Գիւղի
Ուղղութեամբ. Արծրուն Յովհաննիսեան
Դեկտեմբեր 17-ի ժամը 22:00-22:30-ի
սահմաններուն, ատրպէյճանական
ԶՈւ-երը կրակ բացած են ԻջևանՆոյեմբերեան մայրուղիի եւ Կոթի
գիւղի ուղղութեամբ: Այս մասին,
Facebook-ի իր էջին միջոցով, կը
հաղորդէ ՀՀ ՊՆ մամուլի խօսնակ
Արծրուն Յովհաննիսեան։

ՀՀ ՊՆ մամուլի խօսնակին հաւաստիացումով՝ ՀՀ ԶՈւ-երու պատասխան կրակէն ետք հակառակորդը
դադրեցուցած է կրակը: «ՀՀ ԶՈւերու կողմէն կորուստներ չկան»,նշած է Արծրուն Յովհաննիսեան:
(լուսանկարը՝ 24News.am-ի)
Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 06
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Եսայեան Մոսկուայի Վոկսին Մէջ
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Ս

եղանիս վրայ «Պրոմէթէոս ազատագրուած» հատորը կայ, որ 1928
թուականին, Մարսէյլի «Թագւոր Խաչիկեան» տպարանէն լոյս տեսած
գիրք մըն է եւ պոլսահայ նշանաւոր գրագիտուհի Զապէլ Եսայեանի
ճամբորդական նօթերն են, որ ան գրի առած է Խորհրդային Միութեան իր այցէն
ետք: Ահա կը ծալլեմ գիրքին վերջին էջը, քիչ մը տխրութեամբ, որ հեղինակը
շատ ոգեւորութեամբ սիրած եւ ըմբռնած է Խորհրդային Միութիւնը, որու
արտաքին փայլը կը կուրացնէր ամէն մարդ: Այդ նոյն Խորհրդային Միութիւնը
յետագային հալածեց, աքսորեց եւ մահուան դատապարտեց բազում մարդոց,
այդ կարգին՝ մտաւորականներու, որոնց մէջ էր նաեւ ինք՝ Զապէլ Եսայեան:
Բայց գրագիտուհին համարձակութիւն ունեցած է առանց վարանելու այցելել
Խորհրդային Միութիւն, հակառակ, որ վիթխարի այդ տէրութիւնը հեռուէն
նաեւ վախ կը ներշնչէր: Այս նօթագրութիւնը ընթերցելէ ետք կը համոզուիմ
վերջին տարիներուն վարկանիշներ հաստատող ամերիկեան կայքէջի մը այն
յայտարարութեան, որ մարդկութեան պատմութեան ամենախիզախ կիներէն
մէկը հայ գրող, թարգմանիչ, հրապարակախօս Զապէլ Եսայեանն է:
Այս գիրքը, որ Եսայեան գրած է մինչեւ Խորհրդային Հայաստան տեղափոխուիլը,
ցոյց կու տայ այն խիզախութիւնը, որ Եսայեան ունեցած է առանձին
ճամբորդելու եւ ծանօթանալու Խորհրդային Միութիւն երեւոյթին: Ինչպէս
ան մինչ բուն ճամբորդութիւնը կատարած նօթին մէջ կը նշէ. «Ոմանց համար
այդ ճամբորդութիւնը կատարելը արտակարգ հերոսութիւն մըն է, ոմանց
համար համարժէք՝ անձնասպանութեան։ Եթէ լսեմ բոլոր շշուկները եւ
խորհուրդները պէտք է առայժմ յետաձգեմ ճամբորդութիւնս. ամէն կողմերէն,
նոյնիսկ անսպասելի անկիւններէն ինծի կը հասնին ազդարարութիւններ,
զգուշութեան խորհուրդներ։ Ինչքա՜ն սրտակից եւ հոգացող բարեկամներ
ունեցեր եմ, որոնց մասին չէի գիտեր մինչեւ այսօր... Ուրեմն պիտի կատարեմ
ճամբորդութիւնս առանց այլեւայլի եւ կը տեսնե՛նք... Չէ՞ մի որ իմ նպատակս
էր անձամբ տեղեկանալ կացութեան»։
Այս ճամբորդութիւնը Եսայեան Փարիզ ապրած ժամանակ կ՚որոշէ իրականացնել եւ ատկէ տարիներ ետք միայն կը փոխադրուի եւ կը հաստատուի
Խորհրդային Հայաստան: Ցաւալին այն է, որ իր առաջին ճամբորդութեան
վառ տպաւորութիւնները Հայաստանէն բոլորովին չեն համընկնիր մշտական
կեցութեան պայմաններուն, որոնցմէ ամենադաժանն ալ անոր աքսորն էր,
ապա մահը:
Խորհրդային Հայաստանի ճամբուն Զապէլ Եսայեան կանգ կ՚առնէ Մոսկուա,
ուր զայն կը դիմաւորէ Խորհրդային Միութեան Ժողովուրդներու պետական
կեդրոնական հրատարակութեան Հայկական Բաժնի վարիչ՝ Վարդան Աբրահամեան, որ քաղաքին մէջ կը պտըտի Զապէլ Եսայեանի հետ, կը ներկայացնէ
յեղափոխութեան նուաճումները եւ կը յայտնէ, որ գրողը պատուաւոր հիւրն է
Խորհրդային Հայաստանի Լուսաւորութեան Կոմիսարիատին. բան մը, որ կը շոյէ
Եսայեանի գրողական փառքը: «Մոսկուա, կարմիր քաղաքը, յեղափոխութեան
վառարանը, սարսափը ամբողջ աշխարհիս, ոչինչ ունի սարսափելի եւ ոչինչ՝
անախորժ։ Ընդհակառակը, նոյնիսկ առաջին եւ հարեւանցի տպաւորութիւնը
որ կը կրեմ՝ կը ներշնչէ հանգիստի եւ ապահովութեան զգացում։ Ասկէ զատ
կը զգամ որ մէջս կը վերահաստատուի, աստիճանաբար, խանգարուած
ներդաշնակութիւն մը», կը գրէ յաջորդ օրը քաղաքին մէջ առանձին թափառելէն
ետք: Իբրեւ արտասահմանէն ժամանած հիւր, Եսայեանը կ՚առաջնորդեն նաեւ
Մոսկուայի նշանաւոր Վոկսը, որ Արտասահմանեան կապերու մշակութային
ընկերութիւնն էր: Եւ ահաւասիկ, գիրքին մէկ բաժինն ալ Եսայեան խորագրած
է «Վոկս»: Վոկսին մէջ Եսայեանը կ՚ընդունի այդ ընկերութեան արեւելեան
բաժնի ղեկավարը, որ Նազարեան մականունով հայ մըն էր:
Ահա, ընթերցողին հետ կը բաժնեմ այդ հետաքրքրական գիրքին այն բաժինը,
որ կը պատմէ Զապէլ Եսայեանի Վոկս այցելութեան մասին: Իսկ գիրքին միւս
բաժինները, Մոսկուայի մէջ այլ վայրերու այցելութեան եւ Մոսկուայէն ետք
դէպի Թիֆլիզ եւ Խորհրդային Հայաստան ճամբորդութեան մասին է:

ՎՈԿՍ
Հազիւ թէ հիմնարկութեան սեմէն անցած եմ ինքզինքս կը զգամ ընտանի
եւ ջերմ մթնոլորտի մէջ։ Նոյն իսկ ստորադաս պաշտօնեաները կը պատասխանեն հարցումներու սիրալիրութեամբ կ՚առաջնորդեն հիւրը փութկոտ
քաղաքավարութեամբ։
Նախասենեակին մէջ կը հանդիպիմ Ամերիկացիներու եւ Եւրոպացիներու, որոնք
կառաջնորդուին իրենց ցանկացած բաժինները։ Այստեղ արդէն որոշապէս կը
զգամ այն բարձր կարեւորութիւնը, որ խորհրդային կարգերու մէջ կ՚ընծայուի
մտաւորական կեանքին։ Սրահները կահաւորուած են վայելուչ կերպով եւ
ճաշակով։ Յետագային երբ առիթ ունեցայ ուրիշ հիմնարկութիւններ եւս այցելել,
գտայ նոյն խնամքը եւ ճաշակը կահ կարասիներու եւ ներքին սարքաւորումներու
համար։ Թանկագին իրեր եւ գեղարուեստական առարկաներ կուտակուած են
հասարակական հիմնարկներու մէջ։ Եթէ մարդիկ կան որ երկրի մը պերճանքը
եւ շքեղութիւնը կը դատեն բուռ մը անօգուտ մարդիկներու կրած մեծագին
մուշտակներէն եւ ադամանդներէն, կարող են Մոսկուան համարել աղքատ
քաղաք։ Բայց իմ կարծիքով Մոսկուա աշխարհիս ամենէն շքեղ ոստաններէն
մէկն է, քանի որ այստեղ հիմնարկներու մէջ կեդրոնացած են բոլոր ճոխութիւնները եւ այդպէսով է որ անոնք կը պատկանին ամէնուն։
Իմ խնդրանքիս վրայ ինձ կ՚առաջնորդեն Արեւելեան բաժինը, ուր եւ անմիջապէս
կը ծանօթանամ վարիչին հետ։
Ընդարձակ սրահ մըն է եւ բազմաթիւ սեղաններու առաջ տղամարդիկ եւ կիներ
կ՚աշխատին։ Օտար այցելուներ կը մտնեն, կը խօսին մէկին կամ միւսին հետ.
երբեմն կը տեղաւորուին, կը խորհրդակցին, կամ կը նօթագրեն։
Նազարեան մանրամասն ինձ կը տեղեկացնէ ընկերութեան նպատակին եւ
գործունէութեան եղանակներուն վրայ։ Մասմաւորաբար կը հետաքրքրուիմ
Արեւելեան բաժինի կազմակերպած գործերու մասին։ Ունեցեր են շարք մը
երեկոյթներ նուիրուած ճաբոնական, թրքական, պարսկական մշակոյթին։
Այդ բոլորը կատարեր են մասնագէտներու եւ այդ երկիրներու պատկանող
արուեստագէտներու աշխատակցութեամբ։ Երաժշտական մասերը կատարուեր
են նոյն իսկ տեղական երաժշտական գործիքներով։ Օրինակի համար, թրքական
մշակոյթի նուիրուած երեկոյթին ունեցեր են Կ. Պօլսէն, Էնկիւրիէն ղրկուած
նուագարաններ եւ երաժիշտներ։ Կարդացուեր են թուրք բանաստեղծութենէն
հատուածներ թրքերէն լեզուով եւ յետոյ թարգմանաբար։ Այդ երեկոյթները
ցուցահանդէս երեկոյթներու նշանակութիւնը ունին եւ մեծ խնամքով կը
պատրաստուին։
Վոկսը որ հիմնուած է 1924-ին Տիկին Կամենեվայի նախաձեռնութեամբ,
հետզհետէ կ՚ընդարձակուի եւ մեծ հմայք կը ստանայ ամբողջ աշխարհիս
մէջ։ Անիկա ունի մերձաւոր, միջին եւ ծայրագոյն արեւելքի, Անկլօ-Սաքսօն,
Լատինական եւ Գերմանական երկիրներու մէջ ներկայացուցիչներ եւ թղթակից
անդամներ։ Այդ երկիրներուն հետ կը կատարուին ուրեմն գիրքերու եւ
տեղեկագրութիւններու փոխանակութիւն գիտական եւ գեղարուեստական
նուաճումներու եւ գրական նորութիւններու մասին։
Վոկսը կը հրատարակէ շաբաթական բիւլլըտէն մը չորս գլխաւոր լեզուներով
(ռուսերէն, ֆրանսերէն, անգլիերէն եւ գերմաներէն) որը ձրի կ՚երթայ աշխարհիս
ամէն կողմերը ընկերութեան հետ կապ ունեցող անձերու եւ հաստատութիւններու։
Ընկերութիւնը ունի նաեւ լուսանկարչական բաժին մը, որ ամբողջ աշխարհին
կը մատակարարէ ընթացիկ կեանքին վերաբերող լուսանկարներ վճարումով
կամ փոխադարձութեամբ։
Վոկսը բոլոր երկիրներու մշակութային կեանքի մասին կը կազմակերպէ
տարին գոնէ մէկ զեկուցում։ Տեղի կ՚ունենան նաեւ մերձեցման երեկոյթներ
որու միջոցին խորհրդային հանրապետութիւններու եւ շարք մը արեւելեան
դեռ լրիւ չուսումնասիրուած երկիրներու հին թէ նոր մշակոյթի մասին
կ՚ըլլան զեկուցումներ, ընթերցումներ գրական եւ բանաստեղծական երկերէ
եւ երաժշտութիւն։ Մոնկոլական երեկոյթին երգուած են առաջին անգամ
ձայնագրուած ազգային երգեր։
Այդ մերձեցման երեկոյթներէն հետք մը պահելու համար կ՚ըլլան առանձին
հրատարակութիւններ։
Հեռաձայնը յաճախ կ՚ընդհատէ մեր խօսակցութիւնը։ Նազարեան երբեմն կը
պատասխանէ պարսկերէն, երբեմն ռուսերէն եւ ահա թրքերէն լեզուով։ Այն
բաժինը որ ինքը կը ղեկավարէ ամենէն հետաքրքրական բաժիններէն մէկն
է։ Դեռ քանի մը օր առաջ Մոսկուա կը գտնուէր Էնկիւրիի լուսաւորութեան
կոմիսէրի օգնականը որ եկեր էր ուսումնասիրելու խորհրդային երկիրներու
կրթական գործը եւ հիւրն էր, այսպէս ըսելով Վոկսի արեւելեան բաժնին։ Ի
փոխարէն կոմիսարը զեկուցում մը ըրեր է նոր Թուրքիոյ կրթական վիճակին
եւ ծրագիրներուն վրայ։ Այդ պահուն վարիչը կը խօսի հեռաձայնի միջոցաւ
թուրք նկարիչի մը հետ։
-Միթէ՞ թուրքերը կը հետաքրքրուին խորհրդային Միութեան մշակութային
կեանքով։
-Մեծապէս եւ շատ խելամտութեամբ։ Առ հասարակ արեւելեան ժողովուրդները
կուլտուրական զարթնումի մեծ նշաններ ցոյց կուտան։
Շար. Էջ 06
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Գ. Հանդիպում

Լիբանանի Ընկերային Տագնապը...
Կլոր Սեղան «Զարթօնք»ի Յարկին Տակ

«Զարթօնք»ի կազմակերպած պարբերական հանդիպումներու երրորդը` այս անգամ, ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ
Ընկերային Հարցերու Նախարարութեան Դերը եւ Գործունէութիւնը
խորագրով տեղի ունեցաւ Հինգշաբթի, 12 Դեկտեմբեր 2019ի երեկոյեան, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ,
Ա. յարկ:

կլոր սեղան մը յառաջացնել, ուր
միտքեր փոխանակուին, կարծիքներ լուսաբանուին եւ կարելի համապատկեր մը գոյացուի՝ նուազեցնելու
համար բոլորիս խարխափումներն ու
անորոշութիւնները:
Ապա խօսք առաւ Տիկ. Ալինա
Տագէսեանը, որ օրուայ նիւթին
նուիրուած հակիրճ նախաբանէ մը
ետք ներկայացուց օրուայ հիւրը՝

Բացման խօսքով, «Զարթօնք»ի
գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեան բարի գալուստ մաղթեց
ներկաներուն, ընդգծեց, որ սոյն
հանդիպումը Այժմէական Հարցերու Բազմաձայն Քննարկումներու
շարքին երրորդն է, աւելցնելով, որ
այս հանդիպումները պիտի շարունակուին իւրաքանչիւր Հինգշաբթի քով քովի բերելով միեւնոյն մտահոգութիւնները եւ հարցադրումները ունեցող մարդիկ:
Յակոբեան շեշտեց, որ շաբթական
դրութեամբ կազմակերպուող այս
հանդիպումները կը նպատակադրեն
Լիբանանի ներկայ կացութեամբ եւ
լիբանանահայութեամբ մտահոգ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի եւ Արցախի
դիմագրաւած մարտահրաւէրները
եւ ազգային մեր մտահոգութիւններն
ու յոյզերը ապրող ազգայիններով

Լիբանանի Ընկերային Հարցերու
Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան:
Իր հանդարտաբարոյ եւ հետաքրքիր
ոճով Տոքթ. Գույումճեան Պալեան
նախ անդրադարձաւ իր նախարարութեան ներքին կառոյցին մասին ապա
ներկայացուց անոր աշխատանքային
դաշտը, դժուարութիւններն ու այն
քաղաքական դռուարութիւնները,
որոնց դէմ հանդիման կու գայ
նախարարութեան զարգացման
գործընթացին մէջ: Լիբանանեան
պետական համակարգի թղթաբանութիւնը լուրջ գործոն նկատեց
նախարարութեան համակարգին
հեզասահ ընթացքը խաբանող:
Պրն. Նախարարը յայտնեց, որ հակառակ իր ծանքերուն կարելի եղած
չէ նախարարութեան պիւտճէն
բարձրացնել ինչ, որ անբաւարար
է Լիբանանի ընկերային ահագին

խնդիրները լուծելու համար:
Հետաքրքրական եւ բաւական լուսաբանող զեկոյց մըն էր Պրն. նախարարին զեկոյցը:
Զեկոյցէն ետք Տիկ. Տագէսեան առիթը տուաւ ներկաներուն իրենց հարցերը տալու օրուայ հիւրին, որ մեծ

համբերութեամբ եւ ազնուութեամբ
բոլորին գոհացուց:
Շուրջ 90 վայրկեան տեւած այս հանդիպումէն ներկաները մեկնեցան,
բաւական լուսաբանուած ոլորտի
մը մասին, որ շատերուն այնքան ալ
ծանօթ չէր:
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Լիբանանահայ Կեանք

Գիտութեան Հետքերով

Նորօծ Տ. Խորէն Քհն. Մելքոնեանի
Անդրանիկ Սուրբ Պատարագ
Կիրակի, 15 դեկտեմբեր 2019ին, առաւօտեան ժամը 9:30-ին,
Պուրճ Համուտի Ս. Աստուածածին
եկեղեցւոյ մէջ անդրանիկ սուրբ
պատարագ մատուցեց նորօծ Արժ.
Տ. Խորէն քհն. Մելքոնեան։
Տէր Խորէն իր քարոզին սկիզբը
երախտագիտութիւն յայտնեց Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա.
վեհափառ հայրապետին, Լիբանանի
թեմի նախկին առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Շահէ եպս. Փանոսեանին եւ առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոսին, որոնք
հայրական խնամքով եւ աղօթքով
նեցուկ կանգնեցան, որպէսզի ինք
ստանայ քահանայական կարգը։
Ան հաստատեց, որ եկեղեցին քարաշէն կառոյց չէ, այլ՝ համախմբումն է
հաւատացեալներու, որոնք միասնաբար կ՛աղօթեն եւ կը ծառայեն
մարդկութեան։
Նորօծ քահանայ հայրը ըսաւ, որ

«Աստուծոյ խօսքը մե՛նք պէտք է
նախ պահենք մեր կեանքով, եւ ապա
փոխանցենք ուրիշին, որպէսզի մեր
նմանը ինքն ալ իր կարգին քարոզէ
զայն։ Պէտք է տարածենք քրիստոսի պատգամը՝ լուսաւորելու մարդոց միտքը եւ հոգին»: Ան աւելցուց,
որ այս քարոզը կը մարմնաւորուի
կենդանի օրինակով, այլապէս՝ կը
կորսնցէ իր արժէքը։

Ամանորի Գիշերը Երեւանի Մէջ Պիտի
Բացուի Առաջին Մոլորակացոյցը
2020 թուականի Յունուար 1-ին՝
ժամը 00:00-ին, Երեւանի Անգլիական այգիին մէջ պիտի բացուի
Հայաստանի մէջ առաջին մոլորակացոյցը (planetarium): Անիկա
պիտի ցուցադրէ ֆիլմեր տիեզերքի
ծագման, աստղերու եւ մոլորակներու ձեւաւորման, ինչպէս նաեւ
տիեզերագնացութեան եւ տիեզերական արհեստագիտութիւններու զարգացման մասին։ Այս
մասին կը յայտնէ «Ա1+»-ը։
Նախագիծը ստեղծուած է Ս. Փեթերզպուրկի Մոլորակացոյց 1 խումբի
(գմբէթի տրամագիծի առումով
ամենամեծը աշխարհի մէջ) եւ մոլորակացոյցի առաջնակարգ ձեւաւորող Գրիգոր Մաշուրեանի կողմէ:
Մոլորակացոյցը պիտի ունենայ 14
մ տրամագիծով պաստառ եւ պիտի
տեղաւորէ մինչեւ 50 մարդ: Հանդիսատեսի տեղակայումը պիտի
ըլլայ յարմարաւէտ պարկերու վրայ,

այդպիսով հնարաւոր պիտի ըլլայ
բառացիօրէն պառկիլ եւ նայիլ
աստղային երկնքին:
Մոլորակացոյցի մէջ պիտի իրականացուին նաեւ օփերային, սիմֆոնիկ
եւ ճազային համերգներ, ինչպէս
նաեւ պաշտօնական հանդիսութիւններ ու ներկայացումներ:

Մշակութային Արձագանգ

Քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեանի
«Քալող Մարդը» Արձանը Պիտի
Տեղադրուի Հիւսիսային Պողոտայի Վրայ

Գանատահայ անուանի քանդակագործ Արտօ Չաքմաքչեանի
«Քալող մարդը» քանդակը պիտի
տեղադրուի Երեւանի կեդրոնին մէջ:
Երեւանի աւագանիի որոշումին
համաձայն՝ արձանը պիտի տեղադրուի Հիւսիսային պողոտայ-Աբովեան փողոց հատման վայրին մէջ:
Քանդակի ձուլման եւ կազմութեան
աշխատանքները պիտի կազմակերպէ ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան
նախարարութիւնը:
Արտօ Չաքմաքչեան Գանատա-

յի գեղարուեստի թագաւորական
ակադեմիայի անդամ եղած է: Ան
կեանքէն հեռացած է այս տարուան
Հոկտեմբերին։
Անոր աշխատանքները ցուցադրուած են աշխարհի յայտնի
թանգարաններու, մասնաւորապէս Լուվրի մէջ։ Անոր ստեղծագործութիւնները տեղադրուած են
աշխարհի շարք մը քաղաքներու
հրապարակներու վրայ, կարգ մը
գործերը կը պահուին Հայաստանի
ազգային պատկերասրահին մէջ,
նաեւ մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ:

Թումանեանի Արձանը Պիտի Տեղադրուի
Իտալիոյ Նախագահական «Quirinale»
Պալատի Մօտ Գտնուող Այգիին Մէջ
Հռոմի մէջ Յովհաննէս Թումանեանի
արձանը պիտի տեղադրուի Իտալիոյ նախագահական «Quirinale»
պալատին մօտ գտնուող այգիին մէջ: Այս մասին՝ ըստ «Արմենփրես»-ի՝ տեղեկացուցած է ՀՀ
ԱԳՆ լրատւութեան եւ հանրային
դիւանագիտութեան վարչութիւնը:
Անիկա, ըստ նախնական պայմանաւորուածութեան, պիտի ըլլայ
կիսանդրի: Հեղինակը եւ նիւթը,
որմէ պատրաստուած պիտի ըլլայ
կիսանդրին, տակաւին որոշուած
չեն` հաշուի առնելով այն, որ արձանը իտալական կողմի պահանջքով
պէտք է համապատասխանէ որոշ
չափանիշներու: Առայժմ յստակ
չէ` արձանը պիտի պատրաստուի
Հայաստանի, թէ Իտալիոյ մէջ:
Աշխատանքներ կը տարուին 2020ի ընթացքին կիսանդրին տեղադրելու
ուղղութեամբ:
Ինչ կը վերաբերի Միլանի մէջ

Կոմիտասի արձանի տեղադրման
հարցին, նոյնպէս մանրամասնութիւնները դեռ յստակ չեն, մտայղացումը կը գտնուի նախնական
քննարկման փուլի մէջ:
2019-ին կը նշուի ամենայն հայոց
բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի եւ մեծանուն երգահան
Կոմիտասի ծննդեան 150-ամեակները: Յոբելեանները ընդգրկուած էին ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի «Հռչակաւոր մարդոց եւ կարեւոր իրադարձութիւններ»ու օրացոյցին մէջ:

Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Տիարպեքիրի Պատմական Պարիսպի Քարերը Կը Վաճառուին
եւ Կ՛օգտագործուին Սրճարաններ կառուցելու Նպատակով
UNESCO-ի
համաշխարհային
ժառանգութեան ցանկին մէջ ներառուած Տիարպեքիրի պատմական
պարիսպի քարերը Թուրքիոյ մէջ կը
քանդուին եւ կը վաճառուին: Ատիկա նկատուած է յատկապէս Մար-

տինքափըի հատուածին մէջ: Այդ
մասին, ըստ Akunq.net-ի, կը հաղորդէ «Մեզոփոթամիա» լրատուական
գործակալութիւնը:
Աղբիւրին համաձայն` խնդրին անդրադարձած է թուրք ճարտարապետ

Արիֆ Իփեքը, որ մասնաւորապէս
յայտնած է, թէ քանի որ տեղահան
եղած քարերու հետքերը թարմ են,
ակնյայտ է, որ քարերը ոչ թէ ժամանակի ընթացքին ինկած են, այլ`
անոնք տեղեն հանուած են մարդոց

կողմէ:
Արիֆ Իփեք լրատուական գործակալութեան թղթակիցին յայտնած
է, եթէ անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկուին, այդ աւիրումը պիտի
շարունակուի եւ ըսած. «Հարկաւոր
է պարբերական հսկողութիւն սահմանել, եւ այս հարցով պատասխանատու եւ իրաւասու հաստատութիւնը պէտք է շուտափոյթ սկսի այդ
ուղղութեամբ աշխատանքներու»:
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Եսայեան Մոսկուայի Վոկսին Մէջ
Սկիզբը Էջ 03
Իրենց հետաքրքրութիւնը գիտական, մանկավարժական եւ գեղարուեստական
հարցերուն մասին կը յայտնաբերէ այն իրողութիւնը որ ազգային մշակոյթը
զարգացնելու հոգը առաջնակարգ տեղ կը բռնէ իրենց վերածնուող կեանքի մէջ։
-Պարսիկները՞…
-Նոյնպէս… մշտական եւ բազմակողմանի կուլտուրական յարաբերութիւններ
ունինք Պարսկաստանի հետ, կը ղրկենք ամէն տեսակի մասնագիտական
հրատարակութիւններ եւ փոխադարձաբար կը ստանանք ինչ որ կը հրատարակուի այնտեղ պարսկական հին եւ նոր մշակոյթի վերաբերմամբ։
Պարսկահայերուն եւս կը մատակարարենք մեր հրատարակութիւնները,
զեկուցումները եւ այլն։
Կը հետաքրքրուիմ Եւրոպական երկիրներու հետ գոյութիւն ունեցող կուլտուրական յարաբերութիւններու մասին։
1926-ին հաստատուած է Ֆրանսիայի մէջ գիտական յարաբերութեանց կոմիտէ
մը։ Նոյն իսկ Պելճիքայի մէջ գոյութիւն ունի Պէլկօ-Ռուս սէրքլը մը, մտաւորական
յարաբերութիւններ պահպանող։
-Ինքնաբերաբար ամէն երկիրներու մէջ յառաջ կուգան խմբակցութիւններ,
որոնք յարաբերութեան կը մտնեն Վոկսի միջոցաւ Խորհրդային Միութեան
մշակութային կեանքին հետ։
Նազարեան բարեհաճութիւնը կ՚ունենայ ինձ առաջնորդել զանազան բաժիններ։
Յետոյ կ՚անցնինք հիւրասենեակ, ուր կը ծանօթանամ ամերիկացի նկարչուհիի
մը, անգլիացի ու սկանտինաւ օրագրողներու։
Խումբ մը կազմած ենք արդէն եւ ընդհանուր քարտուղարի օժանդակութեամբ
կ՚որոշենք մեր ծրագիրը։ Ժամադրութիւն՝ կէսօրէ յետոյ այցելելու Մանկանց
Տունը։ Սկանտինաւ օրագրող մը կը հետաքրքրուի բանուորական կեանքով
եւ բնակարաններով. անմիջապէս կարգադրութիւն. ուրիշ մը կը տեղեկանայ
ուղղիչ տուներու մասին. սբօրթման մը տեղեկութիւններ եւ նօթեր կ՚առնէ զինքը
հետաքրքրող նիւթերու վրայ։ Ուրիշ օրերու համար ժամադրութիւն։
Յայտնելով իմ հետաքրքրութեանս մասնաւոր առարկաները կը խնդրեմ ընդհ.
վարիչէն ինձ աջակցիլ եւ միջնորդել ի հարկին։
-Դուք խնդրելու պէտք չունիք, կը պատասխանէ անիկա, մեր գործն է ձեզ տալ
ամէն դիւրութիւն։
-Կը փափաքիմ ամէն բանէ առաջ գրական շրջանակներու հետ…
-Ամենէն ուղղակի միջոցը ձեզ յարաբերութեան դնելն է Արուեստի Գիտութեանց
Ակադեմիայի հետ…
Հեռաձայնի գործիքը արդէն իսկ ձեռքն է…
Քանի մը րոպէ յետոյ ինձ կը յայտնէ որ ժամադրութիւն նշանակուած է
Ակադեմիայի նախգահ, Բրոֆ. Կոկանի հետ։
-Տեղեակ է արդէն ձեր Մոսկուա ժամանումին, կը յայտնէ ինձ վարիչը, եւ ձեզ
անձամբ պիտի ընդունի։
Այդ խօսքերը ինձ երկմտութեան մէջ կը դնեն, կը խորհիմ որ թերեւս անունի
շփոթութիւն մը եղած է եւ չուզելով անյարմար դրութեան մատնուիլ անգամ
մը ես կը կրկնեմ որ հայ եմ եւ հայ թերթի թղթակից…
-Էհ, լաւ, ի՞նչ բան ձեզ կը զարմացնէ, Բրոֆ. Կոկան շատ լաւ գիտէ թէ ո՞վ էք,
կատարելապէս…
Այդ վարանումները յաճախ կը պաշարէին ինձ Մոսկուա եղած առաջին օրերս.
յետոյ արդէն հասկցայ որ այստեղ չափերը եւ կշիռքները տարբեր են։
Եւ թո՛ղ հայ ընթերցողը երբէք չի մոռնայ, որ ոչ մէկ տեղ, հայ մշակոյթի մէկ
համեստ մշակը այնքան լայն, տաք եւ սիրալիր ընդունելութիւն չի գտներ,
որքան այս հրաշալի ժողովուրդին մէջ։
Հիւրասենեակին մէջ ուրիշ օտարականներու հետ ժամադրութիւններ կ՚որոշուին։
Ամերիկացի նկարչուհին կը պայմանաւորուի ինձ եւ ուրիշներու հետ այցելել
թանգարանները եւ ցուցահանդէսները…
Թատրո՞ն… Այո՛, այո, շատ հետաքրքրական է…
Արդէն այնտեղ գտնուող օտարականներս ընտանեցած ենք իրարու. ամէն
մէկը իր ժամանակացոյցը կը կազմէ. ես ալ իմ կարգիս մէկին եւ միւսին հետ
կարգադրութիւններ կ՚ընեմ. ամէնքս ալ անյագ ենք ամէն բանի մասնակցելու,
բայց ահա, այլեւս ժամանակ չի կայ. ժամերը, նոյն իսկ կէս ժամերը հաշւուած են։
Վոկսը ամէն կարգի դիւրութիւն կ՚ընծայէ Խորհրդային Միութիւնը այցելող
օտարականներու։ Անիկա զեղչեր կը ստանայ Միութեան սահմաններու մէջ
ճամբորդական եւ այլ ծախքերու համար։ Տեղեր կը պահէ հանրակացարաններու
մէջ։ Ամէն բանի համար ունի պատրաստի կազմակերպութիւններ, ինքնաշարժեր
եւ այլն։ Մեզ պիտի ընկերանան թարգմաններ որոնք ձեռնհաս են մասնագիտական տեղեկութիւններ տալու։
Նստած թիկնաթոռի մը մէջ, կը ծխեմ ու կը խօսիմ ընտանեբար. ուրիշ սրահներէ
վարիչներ կամ ծառայողներ կուգան կը ծանօթանան ինձ եւ ուրիշներու։ Պահ
մը կ՚անդրադառնամ ինքզինքիս։ Դժուար է երեւակայել թէ երէկ իրիկուն միայն
հասած եմ Մոսկուա…
Այժմ ամէն ինչ պարզ է եւ դիւրին։ Այն տասնեակ մը օրերը, որ պիտի անցնեմ
Մոսկուայի մէջ պիտի ըլլան այնքան լիքը որքան մարդկօրէն հնարաւոր է։
Կարելի՞ է երեւակայել օտար մտաւորականի մը վիճակը, որ առանց երկրին

լեզուն գիտնալու, առանց յանձնարարականէ եւ որոշ շրջանի մարդոց հետ
ծանօթութիւններ ունենալու՝ իյնայ եւրոպական մեծ կեդրոնի մը մէջ եւ ուզէ
ոեւէ բան ուսումնասիրել…
Մոսկուան միակ մեծ կեդրոնն է ուր այդ կարելի է եւ մասնաւորաբար շնորհիւ
Վոկսի։ Բոլոր օտարականները որ այդտեղ են, նոյն խորհրդածութիւնը կ՚ընեն եւ
ահա անուն մը կը թափառի շրթներու վրայ, անունը կնոջ մը, որ իր անձնական
ձեռներէցութեամբ յղացեր, ծրագրեր, եւ գործադրութեան դրեր եւ ստեղծեր է
այս եզական հիմնարկութիւնը։
-Տիկին Կամենեվա՜…
Եւ ինչքա՜ն մեծ կ՚ըլլայ ուրախութիւնս, երբ ընդհանուր քարտուղարը պահ
մը բացակայելէ յետոյ վերադառնալով, ինձ կ՚առաջարկէ առաջնորդել Տիկին
Կամենեվայի առանձնասենեակը։
Ժուժկալութեամբ, բայց ճաշակով կահաւորուած ընդարձակ սրահ։ Գրասեղանին
առաջ կնոջ դէմք մը որ ինձ կը ժպտի. կը մօտենամ եւ կը ծանօթանանք։ Կը
խօսինք պահ մը ֆրանսերէն լեզուով ընկերութեան եւ անոր հեռանկարներու
մասին։ Աչքերս հաճոյքով կանգ կ՚առնեն հիմնադիր տիկնոջ իմացական դէմքին
վրայ։ Ինչքա՜ն անսպառ ոգեւորութիւն, ինչքա՜ն խոր հաւատք կատարած
գործին… Տիկին Կամենեվա չի խօսիր արդէն ձեռք բերուած հսկայական
արդիւնքի մասին, այլ մասնաւորաբար այն բաներու վրայ, որ դեռ չեն
կատարուած, որ կատարելու են։ Կը համարձակիմ կարգ մը միտքեր յայտնելու.
ուշադրութեամբ ինձ կը լսէ եւ երբեմն աշխուժով գլուխը շարժելով` հաւանութիւն
կը յայտնէ։ Յետոյ ինքը կը խօսի ինձ հայ ժողովուրդի եւ անոր կուլտուրական
մեծ ընդունակութիւններու մասին։
-Հայ աշխատաւոր ժողովուրդը, կ՚ըսէ ինձ, կ՚աշխատակցի մեզ լայն չափով,
արեւելքի սեմին վրայ, իր սեփական կուլտուրան ստեղծելով։
Յետոյ փափաք կը յայտնէ աւելի սերտ կապեր հաստատել իր հիմնարկութեան
հետ։
-Վոկսը կուլտուրական ընդարձակ կապեր եւ յարաբերութիւններ ունի. իր
շաբաթական «Տեղեկատու» հրատարակութիւնը կ՚երթայ աշխարհիս ամէն
կողմերը։ Եթէ մեզ նիւթեր հայթայթէք, մենք հաճոյքով կը ներկայացնենք
հայկական գրական, գեղարուեստական, մանկավարժական եւ գիտական
նուաճումները մեր հրատարակութեանց միջոցաւ։
Կը խոստանամ պատրաստել ծրագիր մը համաձայն մեր խօսակցութեան եւ
հրաժեշտ կ՚առնեմ Տիկինէն։
-Մենք արդէն,- կ՚աւելցնէ սիրալիր ժպիտով,-ձեզ անձամբ կը համարենք մեր
ընկերութեան աշխատակիցը։
Դուրսը խումբ մը օտար թղթակիցներ ինձ կը սպասեն մեկնելու համար դէպի
Մանկանց Տունը։ Անմիջապէս ճամբայ կ՚ելլենք։ Մեծ ոստանը, Մոսկուան,
զարմանալի եւ հմայիչ, որու մասին մենք, օտարականներս այնքան մտածեր ու
երազեր ենք, որը խորհուրդի մը պէս եղեր է խռովիչ եւ անթափանցելի, ահա
կարծես իր դռները լայն կը բանայ մեզ համար։
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԱՄՆ-ի Արտաքին Գործոց
Նախարարութիւնը Վերջապէս Կը
Մեկնաբանէ Ծերակոյտին Կողմէ
Ցեղասպանութեան Ճանաչումը
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարութեան
պաշտօնական ներկայացուցիչը, վերջապէս
մեկնաբանեց անցեալ շաբաթ Ծերակոյտին կողմէ թիւ
150 բանաձեւին ընդունումը, որմով
ամերիկացի ծերակուտականները
1915-ի ջարդերը Ցեղասպանութիւն
որակած էին:
«Ամերիկեան վարչակազմին դիրքորոշումը անփոփոխ է: Մեր
մօտեցումը կ՛արտացոլայ այս
տարուան Ապրիլին Միացեալ
Նահանգներու նախագահին արտայայտած յայտարարութեան մէջ»,արտաքին գործոց նախարարութեան պաշտօնական կայքին վրայ

զետեղուած մեկնաբանութեան մէջ
կը նշէ նախարարութեան մամլոյ
ծառայութեան ղեկավար Մորկըն
Օրթըկըս: Այս մասին կը հաղորդէ
«Ազատութիւն»-ը։
Յիշեցնենք, որ բանաձեւին հաստատումէն ետք, Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւն կանչուած Անգարայի մօտ Միացեալ
Նահանգներու դեսպանը եւս նման
յայտարարութիւն մը կատարած էր,
իսկ այս տարուան Ապրիլ 24-ին՝
Հայոց Ցեղասպանութեան տարելիցին առթիւ հրապարակուած
ուղերձին մէջ, նախագահ Տանըլտ
Թրամփ 1915-ի իրադարձութիւնները
անուանած էր «Մեծ Եղեռն», դարձեալ խուսափելով «ցեղասպանութիւն»
բառը օգտագործելէ:
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Խրամի Վերջինը

անր սնտուկ մը շալակին, առաւօտուայ
կանուխ, շատ կախուխ ժամերէն սկսեալ
ոտքերը ետեւէն քարշ տալով կը յառաջանայ
ծերունին։ Դեռ ամայի են փողոցները, շուներն իսկ
քնացած են տակաւին. ագռաւ մըն է միայն, որ
ատենը մէկ՝ սարսափելի ձուրտին մասին բողոք
մը կը կռկռացնէ։ Ծերունիին ոտքերն են միայն,
որ կ՚արձագանքեն կռոցին։
Ինչ ունի չունի՝ ձեռնոց, գլխարկ, վզկապ, բաճկոն,
վերարկու, կնոջը բանած բուրդէ գուլպան, բոլորը
վրան՝ փողոց ինկած է երեւի ժամ մըն է արդէն։
Կօշիկներուն կապերն արձակ, ցանցառ ծուռումուռ
մօրուքը կարծես ելեկտրահարուած, աչքերը պիշպիշ բացած արագ քայլերով մայթեր կը չափէ. «վա՜յ
անասուններ…» Երկու Չարենց, երեք Սեւակ, մէկ
Րաֆֆի, չորս Բակունց, չորս Աղայեան, երկու
խոշոր Աճառեան… վա՛յ անասուններ…»։
Սնտուկն ուսերուն արդէն կամաց կամաց կը
ծանրանայ։ Ամէն մէկ քայլը դժուար է աւելի։ Ամէն
մէկ վայրկեանը՝ աւելի ցուրտ։
Բայց սնտուկը հոգւո՛յն վրայ կը ծանրանայ նաեւ։
Երկու Չարենց... «այդ ե՞րբ այսքան փոքրացաւ
աչքին ձեր, վա՛յ անասուններ...»։
Երեք Սեւակ… «Ինչպէ՞ս դարձաք այսքան անառակ...»
Մէկ Րաֆֆի… «Թու՜ ձեզի մարդ ասողի...»
Չորս Աղայեան, երկու Աճառեան... «Գետի՛նը մտնէ
ձեր այդ քյալլան...»
Չորս Բակունց… «Հոգ չէ, հոգ չէ…ես դարձեալ
կու գամ էգուց…»
Տան անկիւնը չդարձած՝ կ՚անցնի գրողներու
տան դիմացէն։ Իր տան նման սիրած, իր տան
նման գուրգուրանք էր տածած այդ շէնքին ու
զայն ապրեցնող մարդոց հանդէպ. ամբողջ յիսուն
տարի։ Հիմա կքեր էր մէջքը, կակազեր էր լեզուն,
աչքը հազիւ կը տեսնէր… եւ աւելին՝ կ՚ըսէին թէ
«ցնդեր» էր…
Պահակը դուռը նոր բացած, սուրճի գաւաթը
ձեռքին՝ առաջին գլանիկը վառեր էր. «Հը՜ Արշակ
հօփար… հաւաքեցի՞ր այսօր ալ»։
Արշակ հօփարը կը լսէր, բայց կը մոռնար հեգնանքը։ Կ՚անտեսէր զայն, այնպէս ինչպէս կ՚ան-

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
ԱՂԲԻՒՐ
Սարի լանջին, ժայռի տակ,
Ջուր էր բըխում սառնորակ
Ու ցրուելով խոտերում
Իզուր ճահիճ էր դառնում։

տեսէր տիկնոջ ամենօրեայ խնդրանքը. «Մի՛
երթար մարդ, մի՛ երթար… ի՞նչ կը կարծես պիտ
փրկես…» «պատիւս, պատիւդ, մեր բոլորի՛ն
պատիւը», կ՚ըսէր ծերունին, եւ ինչ ունէր-չունէր
վրան նետած դուրս կը նետուէր տունէն, դեռ լոյսը
չբացուած։
Դատարկ սնտուկը բռնած ձեռքին, ուղիղ կը քալէր
մեծ պողոտան ի վեր, մօտ կէս ժամ։ Խաչմերուկին
հասնելով՝ ձախ ելքը կ՚առնէր, երկու վայրկեան
այդպէս, յետոյ աստիճաններն էին աջին։ Դանդաղ,
զգուշօրէն, որ չսահի, կը բարձրանար տուֆակերտ
բարձրունքն այդ թացոտ, կ՚անցնէր փողոցը վերի,
որուն մինչեւ ծայրը պիտ՚ երթար դեռ, որ հասնէր։
Ինչքան մօտենար, կը ծանրանար հոգին.
գերեզման կ՚երթար կարծես. «ի՛մ գերեզմանս,
քու՛ գերեզմանդ, մեր բոլորի՛ն գերեզմանը»։
Դատարկուող, լքեալ Ազգային Գրադարանի իրենց
թաղի մասնաշէնքն էր ահա։ Քանդումի վճիռը
երկու շաբաթ առաջ տրուած էր արդէն, եւ գիրքեր
էին, ահագին, որ իջած բազմած էին մուտքին,
կարծես մատաղ՝ խոնաւութեան ու ձուրտին։
Շատ զգոյշ պիտի մօտենար, նայէր։ Ո՞րը տանէր
այսօր։ Ո՞րը այս անգամ։ Չէ՞ որ, ինչպէս միշտ, իր
վերջին գալը, վերջին օ՛րը կրնար ըլլալ… եւ պիտի
առնէր մի քանին, լեցնէր սնտուկը, բարձրացնէր
զայն ուսերուն, ու քալէր, քալէր, քալէր դէպի տուն։
«… վա՛յ անասուններ... վա՛յ անասուններ…
հա ես դարձեա՛լ կու գամ էգուց…»
ԵՐԱՄ
«Ժամանակ»/Պոլիս

Նրա առջև մի խոր գուշ
Շինեց հովիւն ու անուշ
Խաղ ասելով նա տարաւ
Ջրեց հոտը իր ծարաւ։
Պախրեն անցաւ էն սարից`
Շոգից հանած չոր լեզուն,
Կուշտ-կուշտ խմեց աղբիւրից,
Ապա նայեց աստծուն։
Անցւորն եկաւ տօթակէզ,
Սառն աղբիւրին որ հասաւ,
Գըլխարկն առաւ ու չոգեց՝
Խմեց, սիրտը հովացաւ։
Ու տուաւ իր օրհնանքը
Անցուոր մարդը էն բարի.
«Քո շինողի օր-կեանքը
Ջրի նման երկարի՜...»
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
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2019
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ

Էրեբունի Թանգարանը Նոր Շէնք
ու Ժամանակակից Լուծումներ Պիտի Ունենայ

Էրեբունի պատմա-հնագիտական թանգարանը նոր, ժամանակակից արհեստագիտութիւններով յագեցած մասնաշէնք պիտի
ունենայ:
Դեկտեմբեր 16-ին Երեւանի աւագանին
հաւանութիւն տուաւ 2019-ի Հոկտեմբեր 3-ին
Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարութեանի եւ «Ջոն եւ Սօս Պալեան հիմնադրամ»-ի
միջեւ կնքուած համագործակցութեան պայ-

մանագիրին: Ծրագիրը կը գնահատուի 1,65
միլիոն տոլար:
Երեւանի քաղաքապետի խօսնակ Յակոբ
Կարապետեան Ֆէյսպուքի իր էջին մէջ գրած է.
«Աւելի քան 1.65 միլիոն տոլար արժեցող
ներդրումային ծրագիրով կը նախատեսուի
թանգարանի անմիջապէս յետնամասին
մէջ կառուցել նոր` ժամանակակից արհեստագիտութիւններով մասնաշէնք, որ ճարտարապետութեամբ համահունչ պիտի ըլլայ
տարածքին, բայց միաժամանակ` յագեցած
նորարարական արհեստագիտութիւններով:
Այս հատուածին մէջ պիտի տեղակայուին
նոր ցուցասրահներ, ուր պիտի ըլլան animation ցուցադրութիւններ, եւ այցելուները
Երեւանի պատմութեան պիտի ծանօթանան
պատկերաւոր (virtual) շրջագայութեամբ:
Տարածքին մէջ պիտի բացուին նաեւ գիտական տարրալուծարաններ: Շինարարութեան
համար նախագիծերու մրցոյթ պիտի յայտարարուի»։

ԱՐՄԻՍ
ԱԱՐՄԵՆԱԿ ՄԻՍԻՐԵԱՆ
(1901 – 1977)
«Նաթիւրմոր»
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ԿՈՉ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
(Ցանկ 2)
Ինչպէս նախապէս յայտարարած էինք, «Զարթօնք»ի
նուիրահաւաքի կոչին արդէն իսկ ընդառաջ են շարք մը
բարեկամներ եւ ընթերցողներ, որոնց ցանկը պարբերաբար կը հրատարակենք.
«Զարթօնք»ի բարեկամներ (ԱՄՆ)
200 ամ. տոլար
Տէր եւ Տիկ. Սեւակ եւ Թալին Յակոբեան (Պէյրութ)
300,000 լ.ո.
Տէր եւ Տիկ. Արա եւ Շողիկ Նահապետեան (Լոնտոն)
100 անգլիական սթերլին
«Զարթօնք»ի բարեկամ մը (Պէյրութ)			
100,000 լ.ո.

Լրատուութեան Գործընկեր

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

«Զարթօնք»ի աշխարհասփիւռ ընթերցողներուն,
Սիրելի՛ բարեկամներ,
Ձեզի արդէն իսկ ծանօթ է Լիբանանի մէջ տիրող այսօրուայ
տագնապալի իրավիճակը: Ներկայ պայմանները երկիրն ու
այստեղ գործող հաստատութիւնները դրին տնտեսական ծանր
խնդիրներու առջեւ: Դրամատնային համակարգն ալ անդամալուծուած է, բան մը, որ աւելի եւս կը բարդացնէ վիճակը:
Լիբանանեան թերթերը, որոնք արդէն իսկ կը դիմագրաւէին
ֆինանսական դժուարութիւններ, այսօր անոնք գոյատեւման
իմաստով, ծանր կացութեան մատնուած են: Տագնապի մէջ է
թերթերու գովազդային շուկան, որ յաւելեալ բարդ պայմաններ
ստեղծած է մամուլի հաստատութիւններուն համար։ Այս ծանր
իրավիճակէն անմասն չի մնար անշուշտ «Զարթօնք»-ը։
Ճակատագրական այս ճգնաժամային օրերուն գոյատեւման մեր
յոյսը մեր թերթին սիրելի ընթերցողներն ու բարեկամներն են,
որոնք միշտ կողքին եղած են «Զարթօնք»ին: Առ այս ազնուօրէն
կը դիմենք ձեզի, որ ձեր աջակցութիւնը բերէք ձեր եւ մեր սիրելի
թերթին։ «Զարթօնք» այսօր կարիքը ունի ձեր իւրաքանչիւրին
նիւթական ազնիւ օգնութեան։
Նիւթական իւրաքանչիւր կաթիլ այս օրերուն կը թեթեւցնէ հայ
թերթին դէմ ծառացած տագնապին բեռը: Նուիրատուութեան
գումարին մեծաթիւ կամ փոքրաթիւ ըլլալը ոչ մէկ նշանակութիւն
ունի այստեղ: Կարեւորը Հայ թերթը ճգնաժամէ մը դուրս բերելու
սատարող համատեղ մտահոգութիւնն ու գործակցութիւնն է,
որ վայել է մեր ազգին:
Ձեր օգնութիւնը հաստատելու համար ձեզմէ ազնուօրէն կը
խնդրենք գրել zartonkadl@gmail.com հասցէին որպէսզի ձեր
բնակած աշխարհագրական շրջանին ու նուիրաբերելիք
գումարին համաձայն միասնաբար ճշդենք ձեր ազնիւ լուման
փոխանցելու լաւագոյն, ապահով եւ գործնական միջոցը:
Մենք վստահ ենք, որ բոլորիս սիրելի թերթին այս դժուար
պայմանները միասնաբար պիտի յաղթահարենք:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
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 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

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

زارتونك

