
Հինգշաբթի, 23 Յունուար 2020-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը ընդունեց Լիբանանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան Վահագն Աթաբէկեանի այցելութիւնը:
Դեսպանը Նորին Սրբութեան փոխանցեց Հայաստանի Վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի եւ Արցախի Վսեմաշուգ Նախագահ Բակօ Սահակեանի 
նամակները:
Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ ընդհանուր ակնարկ մը նետելու Հայաստանի 
ու Լիբանանի այժմու կացութեան եւ Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեանց 
հետ աղերս ունեցող խնդիրներու:

Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Զօհրապ Մնացականեան յայտ-
նեց, թէ Թուրքիոյ հետ յարաբերութիւններու բացակայութիւնը այսօր, լայն 
իմաստով, մարտահրաւէր է Հայաստանի համար:
Մնացականեան վերոնշեալ տեսակէտը յայտնեց Ազգային ժողովին մէջ 
կառավարութեան հետ հարցում-պատասխան նիստի ընթացքին՝ պատաս-
խանելով «Լուսաւոր Հայաստան» խմբակցութեան անդամ Տարօն Սիմոնեանի 
այն դիտարկման, թէ միջազգային իրաւունքը կը պարտաւորեցնէ, որ Թուրքիա 
չխոչընդոտէ Հայաստանի մուտքը դէպի ծով:
«Սա չափազանց սուր հարց է մեր արտաքին քաղաքականութեան օրակար-
գին վրայ: ՄԱԿ-ի շրջանակներու մէջ գոյութիւն ունի յատուկ խումբ դէպի ծով 
ելք չունեցող երկիրներու, եւ մենք այդ շրջանակներու մէջ եւս կ՛աշխատինք: 

Լիբանանին զօրակցող միջազգային ընտանիքը կոչ ըրաւ Լիբանանի Վար-
չապետ Հասսսան Տիապի կառավարութեան, որպէսզի որդեգրէ կառա-
վարական այնպիսի ծրագիր մը, որ կը բովանդակէ վստահութիւն ներշնչող 
եւ բարեփոխութիւններ իրագործող քայլերու փաթեթ մը, որ կը համընկնի 
ժողովուրդին պահանջներուն հետ:
Երէկուայ համեմատաբար խաղաղ օրը յատկանշուեցաւ նախարարութիւններ 
յանձնելու եւ ստանձնելու արարողութիւններով: Այս բանին զուգահեռ ներքին 
ապահովական ուժերը ամուր պատնէշ մը տեղադրեցին դէպի խորհրդա-
րան տանող մուտքերը փակելով այն նախատեսութեամբ, որ ժողովրդային 
շարժումները կրնան նոր եւ աւելի եւս ուժգին չափ ստանալ:
Մինչ այդ յստակացաւ, որ Լիբանանի վարչապետ Հասսան Տիապ պիտի 
դառնայ առաջին վարչապետը, որ պիտի բնակի վարչապետարանին մէջ։ 
Այս մասին կը  հաղորդէ «Արեւելք»ը նշելով նաեւ, որ Տիապ այսպիսով պիտի 
հանդիսանայ առաջին վարչապետը, որ իր ընտանիքին հետ պիտի ապրի 
վարչապետարանին մէջ։ Յիշեցնենք, որ Լիբանանի նահատակ վարչապետ 
Ռաֆիք Հարիրիի ճիգերով վերանորոգուած վարչապետարանին մէջ գործած 
են Լիբանանի վարչապետներ ՝ Ռաֆիք Հարիրի, Սալիմ Հըս, Ֆուատ Սինիորա 
Օմար Քարամի, Թամմամ Սալամ եւ Սաատ Հարիրի, որոնք բոլորն ալ ունեցած 
են սեփական տուներ եւ մշտական կայք չեն հաստատած վարչապետարանի 
շէնքին մէջ:
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Միջազգային Ընտանիքին Հայեացքը 
Կառավարական Ծրագրին Ուղղուած Է

Լիբանանեան Èáõñ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Լիբանանին Մօտ Հայաստանի 

Հանրապետութեան Դեսպան 
Վահագն Աթաբէկեան

Թուրքիոյ Հետ Յարաբերութիւններու 
Բացակայութիւնը Մարտահրաւէր Է 

Հայաստանի Համար. Մնացականեան
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Տիգրան Սիւնի

Տիգրան Սիւնի (Հեքիմեան) 
(1861, Սեբաստիա - 24 Յունուար 
1916, Կոստանդնուպոլիս), 
բժիշկ։
Ծնած է 1861 թուականին, 
Սեբաստիոյ նահանգի Սեբաս-
տիա քաղաքին մէջ։ Բժիշկ 
Գարեգին Սիւնիի աւագ 
եղբայրը եւ Լեւոն ու Արմենակ 
Սիւնիներու հօրեղբայրը։ 1885 
թուականին մեկնած է ԱՄՆ եւ 
ուսանած է Նիւ Եորքի համալ-
սարանի բժշկական բաժի-
նէն ներս։ Մասնագիտացած 
է քիթ–կոկորդ-ականջ հիւան-
դութիւններու բուժման գիծով։ 
Վերադարձած է Սեբաստիոյ 
նահանգի Եոզկաթի գաւառի 
կեդրոն՝ Եոզկաթ քաղաքը։ Որոշ 
ժամանակ անց ընտանիքով 
հաստատուած է Կ. Պոլիս եւ 
աշխատած՝ որպէս բժիշկ։
Սպանուած է 1916 թուականի 
Յունուար 24-ին՝ Կ. Պոլիս։

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

Իտալացի Պատգամաւորը Անդրադարձած է Պաքուի Մէջ 
Իրագործուած Հայերու Ջարդերուն

Ազգային Առաջնորդարանի Պատուիրակութիւնը
Այցելեց «Սանթա Մարիա» Բուժարան

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հինգշաբթի, 23 յունուար 2020-
ին, Լիբանանի հայոց թեմի 
քարոզիչ հոգեշնորհ տ. Անա-
նիա ծ. վրդ. Գուճանեան, ընկե-
րակցութեամբ Ազգային առաջ-
նորդարանի դիւանապետ պրն. 
Րաֆֆի Տէմիրճեանին եւ ընկե-
րային ծառայող օրդ. Մարիա 
Եագուպեանին այցելեց «Սանթա 
Մարիա» բուժարանի Հալաթի եւ 
Աննայայի կեդրոնները։

Պատուիրակութիւնը հանդիպում 
մը ունեցաւ կեդրոնի տէր եւ 
տնօրէն պրն. Ժոզէֆ Հարըպի 
հետ, որ մօտէն ներկայացուց 
բուժարանի գործունէութիւնը։ 

Ապա հայր սուրբը շրջագայե-
ցաւ կեդրոններուն մէջ՝ մօտէն 
ծանօթանալու կառոյցին եւ 
աշխատանքներուն։ Այս առիթով, 
պատուիրականութիւնը հանդի-
պումներ ունեցաւ բուժարանի 

հայ պարագաներուն հետ՝ գիտնա-
լու ենթականերու առողջապահա-
կան վիճակը, դժուարութիւնները եւ 
ընտանեկան պարագաներու մաս-
նակցութիւնը։ 
Հաւաքին պրն. Ժոզէֆ Հարըպ մեծա-
պէս գնահատեց Ազգային առաջ-

նորդարանի հոգատարութիւնը՝ 
հասնելու հոգեկան, ֆիզիքական 
եւ մտային դժուարութիւններ ունե-
ցող պարագաներու կարիքնե-
րուն։ Իր կարգին, Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեան յայտնեց, որ 
Առաջնորդարանը յառաջիկային 
Ընկերային բաժանմունքին ճամ-
բով յատուկ աշխատանքներ պիտի 
տանի՝ կարելի սահմաններուն 
մէջ նեցուկ կանգնելու «Սանթա 
Մարիա» կեդրոնին մէջ գտնուող 
հայ պարագաներուն։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
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Ֆրանսայի նախագահ Էմանուել 
Մաքրոն պիտի մասնակցի Ֆրանսա-
յի հայկական կազմակերպութիւ-
նները համակարգող խորհուրդի 
տարեկան ընթրիքին: Այդ մասին 
«Արմէնփրես»-ին հետ զրոյցի մը 
ընթացքին տեղեկացուց Ֆրանսա-
յի հայկական կազմակերպութիւն-
ները համակարգող խորհուրդի 
համանախագահ, ՀՅԴ Բիւրոյի 
անդամ Մուրատ Փափազեան:
Այս տարի հայ համայնքի տարեկան 
ընթրիքը տեղի պիտի ունենայ 
Յունուար 29-ին: Մուրատ Փափա-
զեան տեղեկացուց, որ ձեռնարկին 
պատուոյ հիւրն է թուրք յայտնի 
պատմաբան Թաներ Աքչամ:
Ընթրիքը նախատեսուած է Փարի-
զի l’Hotel du Collectionneur-ի մէջ: 
Ընթրիքի ժամանակ կ՛ակնկալուի 
Ֆրանսայի նախագահին ելոյթը:

Նախագահ Մաքրոն 
Պիտի Մասնակցի 

Ֆրանսայի Հայկական 
Կազմակերպութիւնները 

Համակարգող Խորհուրդի 
Տարեկան Ընթրիքին

Պաքուի մէջ հայերու ջարդերու 
30-ամեակին առիթով՝ Իտալիոյ 
Պատգամաւորներու պալատին 
մէջ ելոյթ ունեցած է պատգամաւոր 
Ճուլիօ Չենդեմերոն: Այս մասին կը 
հաղորդէ Armenpress.am-ը։
«Ուղիղ 30 տարի առաջ` 1990 
Յունուար 13-19, Պաքուի մէջ 
իրականացուեցան այնտեղ բնա-

կող հայերու կոտորած եւ տեղա-
հանութիւն` ազգային պատկա-
նելիութեան հիմքով: Ջարդերը 
կազմակերպուած էին Ատրպէ-
յճանի ժողովրդական ճակատին 
կողմէ եւ հովանաւորուած` տեղի 
իշխանութիւններուն կողմէ:
Թէեւ 1988 Սումգայիթի իրադար-
ձութիւններէն ետք այդ նախկին 
խորհրդային հանրապետութեան 
տարածքին մէջ բնակող հայերուն 
մեծ մասը որոշած էր լքել իրենց 
տուները, այնուամենայնիւ, 1990-ի 
սկիզբը այնտեղ դեռ կը բնակէին 
35-40 հազար հայեր` շատ աւելի 
քիչ, քան 80-ականներու վերջը 
արձանագրուած 300,000 հայ 
բնակչութիւնը:
Ջարդերու զոհերու ստոյգ թիւը 
հնարաւոր չէ եղած հաշուել, որով-

հետեւ տեղի իշխանութիւնները կը 
փորձէին կոծկել փաստերը: Ըստ 
որոշ միջազգային իրաւապաշտ-
պան կազմակերպութիւններու` 
բռնութիւններու զոհ դարձած է 
աւելի քան 450 մարդ: Հազարաւոր 
բնակիչներ կորսնցուցած են իրենց 
ողջ գոյքը, որոշ ականատեսներու 
վկայութեամբ այդ բռնարարքներու 
զոհ դարձած են նաեւ բազմաթիւ 
հրեաներ, ռուսեր եւ այլ ազգերու 
ներկայացուցիչներ միայն այն 
պատճառով, որ արտաքնապէս 
նման եղած են հայերու: Ջարդե-
րէն փրկուածները, իբրեւ փախս-
տականներ, ապաստանած են 
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ` 
համալրելով Սփիւռքը:
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«Կանաչ» Իրաւունքներ Հանգիստը

Վերջապէս Հայաստանի մէջ ձիւն տեղաց. մարդիկ երջանիկ էին 
տաք յունուարով, մինչ հողը խոնաւութիւն կը տենչար… Ճիշդ է, 
որ տաք յունուարը մէկ կողմէն հաճելի էր, բայց բնութեան հանդէպ 

սրտցաւութիւնը ուրիշ զգացումներ կը պարգեւէր: Գիւղատնտեսները երաշտի 
վտանգէն տագնապած էին, քանի որ յայտնի է, թէ անձիւն ձմեռը չոր ու 
հրդեհավտանգ ամառ մը կը խոստանայ:
Աւստրալիոյ հրդեհներուն սարսափը, զոր կ՚ապրինք այս ամիսներուն, 
տակաւին թարմ է եւ երկար ժամանակ պիտի շարունակէ տագնապեցնել… 
Խելքէ դուրս բան մըն էր՝ չորս ամիս զարգացած երկրի մը անտառածածկ 
տարածքին զգալի մասը կեղեքուեցաւ կրակի լեզուակներով, որոնք լափեցին 
հրաշագեղ բնութիւնը, կործանեցին շինութիւններ, երեք տասնեակի մօտ 
մարդ զոհուեցաւ, իսկ միլիոնաւոր կենդանիներ տանջահար եղան կրակա-
ծածկ անտառներու բռնկումներուն ընթացքին… Հրդեհը անցեալ չէ եւ 
վտանգները տեղ-տեղ առկայ են: Մարդը անզօր գտնուեցաւ կրակին դէմ, 
հակառակ որ ամէն ջանք գործադրուեցաւ կրակի ընթացքին առաջքը առնելու:
Երկրագունդն ու բնութիւնը սիրող ամէն մարդ տխուր էր տեղի ունեցածին 
պատճառով: Երբ Հայաստանի մէջ առաջին ձիւնը կը տեղար, Աւստրալիոյ 
մէջ յորդառատ անձրեւներ սկիզբ առած էին` մեծ ուրախութիւն պատճառելով 
ամէն մարդու: Նոյնը՝ Հայաստանի մէջ, հողն ու երկիրը սիրող ոչ ոք ուրախ 
էր ձիւնի բացակայութենէն: Երբ հայրենի բնապահպանները կ՚աղաղակէին, 
որ մեծ ջրամբարները կիսադատարկ են, գետերը ցամքած, իսկ հողին 
խոնաւութեան մակարդակը սպասուածէն շատ քիչ է, մարդուն սիրտը 
ցաւեցաւ…
Յունուարի կէսին եկաւ այս տարուան սպասուած ձիւնը, բայց մասնագէտները 
այս ձիւնը բաւարար չեն նկատեր՝ հողերու խոնաւութեան, ջրամբարներու 
լեցուելուն համար. այս ձիւնը շատ քիչ է երկրին ջրային կարքիներուն 
համար: Ձիւնին խտութիւնը սպասուածէն նօսր է, իսկ ծածկոյթը՝ ցած: 
Հայ գիտնականները Արագածի մէջ գիտական փորձեր կը կատարեն՝ 
ձիւնը անմիջապէս հողին վրայ պահպանելու կամ ամբարելու տեղ մը, որ 
սակաւաջուր եղանակներուն հնարաւոր ըլլայ զայն գործածել ջուրին տեղ: 
Առայժմ պարզ չէ, թէ կը յաջողի՞ն գիտնականները այս փորձը կատարել, թէ՞ 
ոչ… Երբեմնի ջրառատ Հայաստանը՝ ջուրերու եւ լեռնային աղբիւրներու բնօր-
րան դիտուած մեր բիբլիական հայրենիքը, այսօր ջուրի կարօտ մնացած է…
Աւստրալիոյ մէջ եւս, հակառակ անձրեւներուն, հրդեհները ամբողջութեամբ 
չեն շիջանած: Այդ հրդեհները քաղաքակիրթ մարդկութիւնը տասնեակ 
հարցերու առջեւ կեցուցած են: Նախ միլիոնաւոր տոլարներ ուղղուեցան 
հոն՝ բնութեան եւ շինութիւններու վերականգնման համար: Կենդանական 
եւ բուսական աշխարհի վերականգնումը կը դիտուի որպէս առաջին քայլ: 
Առանց կենդանիի, առանց բոյսի եւ առանց ծառի անտառը անապատի կը 
նմանի… Մինչ մէկ կողմէն այս մասին կը մտածեն, միւս կողմէն ալ պարզ 
դարձած է, որ հազարաւոր ուղտեր Աւստրալիոյ մէջ պարզապէս աղէտ կրնան 
ըլլալ երկրին համար: Խօսակցութիւններ կան, որ ուղտերու մեծ խումբեր 
մարդոց կողմէ ոչնչացման թիրախի տակ են:
Յայտարարուած է, որ ուղտերը սպառնալիք ստեղծած են այն բնակավայրե-
րուն, ուր այսօր կը բնակին Աւստրալիոյ բնիկ ժողովուրդներու ներկայացուցիչ-
ները, այդ պատճառով, իշխանութիւնները իրենց թիրախին տակ առած են 
տասն հազար առանձնեակ ուղտ, որոնց վրայ պիտի կրակեն: 

«Ինչպէս  եղջերուն ջուրի վտակներու կը փափաքի, այնպէս ալ իմ անձս 
քեզի կը փափաքի, ո՛վ Աստուած»: (Սաղմոս 42): Եղջերուին հան-գիստը, 
Սաղմոսերգուինը, քուկդ, անորը, իմս անշուշտ իրարմէ կը տարբերին: 
Ամէն ոք իր պէտքին  համեմատ երբ պէտքը կը խթանէ գտնելու ելքը որով 
հանգիստը պիտի գոհացնէ փնտռողը: 
Տեսնենք Օշօն ի՞նչ կ՛ըսէ.- Պատահեցաւ որ առեւտ-րական մը պանդոկ եկաւ 
որուն, պատասխանատուն ըսաւ.-«Դժուար պիտի ըլլայ քեզի համար սենեակ 
մը ճարելը, թէեւ ազատ սենեակ մը ունինք, սակայն չեմ կրնար տրամադրել»: 
Առեւտրականը հարցուց պատճառը թէ ինչու՞ անկարելի է արդէն ազատ 
սենեակը: Պանդոկի պատասխանատուն ըսաւ «Մեծ քաղաքագէտ մը կը 
բնակի վարի յարկը եւ այդ ջղագրգիռ կ՛ըլլայ երբ վերէն աղմուկ կամ ծպտուն 
ձայն մը լսէ: Եթէ սենեակիդ մէջ քալես անպայման ձայն մը պիտի հանես ու ինք 
պիտի փոթորիկ ստեղծէ, իսկ ես չեմ ուզեր խնդիր  ունենալ  այդ պատճառաւ, 
հաճիս ուրիշ պանդոկի մը նայիր»: Բայց, ըսաւ առեւտրականը, «Ես շրջեցայ 
ամէն կողմ: Ամէն պանդոկները գրաւուած են, ուստի, հաճիս գթայ ինծի իսկ ես 
կը խոստանամ ոչ մէկ ձայն չհանել նոյնիսկ զգուշաւոր կը շարժիմ սենեակին 
մէջ: Ամբողջ օրը շրջանին մէջ կ՛աշխատէի եւ հիմա, գիշերով պարզապէս 
ուղղակի հանգիստ պիտի ընեմ: Վաղն արդէն պիտի մեկնիմ այլ շրջան մը: 
Վարձէ ինծի այդ սենեակը»: Եւ այսպէս սենեակը վարձուեցաւ: 
Կէս գիշերին առեւտրականը վերադարձաւ յոգնած: Նստեցաւ իր անկողինին 
վրայ, հանեց կօշիկներէն մին ու ձգեց զայն գետինը: Սակայն անմիջապէս 
յիշեց թէ մեծ քաղաքագէտը կրնար խանգարուիլ, ուստի հանեց միւս կօշիկը 
շատ զգուշաւոր կերպով, անաղմուկ եւ առանց շշուկի մտաւ քունի: Ժամ մը 
ետք, քաղաքագէտը եկաւ ու թակեց դուռը: Առեւտրականը դուռը բացաւ 
եւ տեսաւ մարդը ջղայնացած, բարկութենէն կարմրած. անհասկնալի բան 
առեւտրականին համար. «Ի՞նչ կրնայի ըրած ըլլալ, քանի որ մէկ ժամէ արդէն 
քնացած էի»: «Տիար, սխալ բան մը ըրի՞ արդեօք: Գուցէ երազի՞ս մէջ... կամ 
գուցէ ձայն մը հանեցի կամ խօսք մը ըսի՞... բայց ներողամիտ եղէք դիտմամբ 
չէր կը ցաւիմ պատահարին»: Քաղաքագէտը ըսաւ «խնդիրը այդ չէ: Ի՞նչ 
պատահեցաւ միւս կօշիկիդ: Մէկ ժամէ արթուն կը սպասեմ:  Առաջին կօշիկիդ 
ձայնը լսեցի երբ ինկաւ տախտակամածին, ըսի. ուրեմն այս մարդը եկաւ: 
Ուստի կը սպասեմ  երկրորդ կօշիկիդ ձայնը: Ապա, ժամանակի ընթացքին 
գրեթէ անմտացայ, ու անկարող եմ քնանալ: ի՞նչ պատահեցաւ միւս կօշիկիդ»:
Այսպէս կը պատահի միտքերու որոնք եզրակացութեան մը չեն կրնար յանգիլ. 
Բան մը կախուած կը մնայ սուրի նման: Կրնաս հասկնալ քաղաքագէտին 
դժուարութիւնը: Ան վստահաբար փորձեց քնանալ սակայն կ՛երեւակայէր 
երկրորդ կօշիկին, որ... օդին մէջ կը կախուէր: Ի՞նչ պատահեցաւ:
Միտքը  կը հանգստանայ երբ կայ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ, այլապէս՝ ԵՐԲԵՔ: 
Եւ փիլիսոփայութիւնը երբեք եզրակացութեան մը կ՛առաջնորդեր: Միայն 
Իրականութիւնն է  եզրակացութիւնը, միայն փորձառութիւնը, միայն 
գոյութիւնը: (ՕՇՕ):
Մարդիկ իրենց բնական վիճակի մէջ կը գտնեն իրենց հանգիստը: Թէեւ 
գերբնականը մարդու կարելիութեան սահմաններուն մէջ կը բովանդակուի, 
սակայն բացառիկ անձերու վիճակուած է հասնելու անոր: Այս կը փաստէ 
դարերու անցեալը, որով հեռու է ընդհանուրի ապրելակերպէն ու պայքարը 
կ՛ընթանայ անդադրում: Լեռներ ձորերու կը վերածուին, հակառակն ալ կը 
դառնայ իրականութիւն ու շարժումը յարատեւ կ՛ընթանայ ինչպէս Տիեզերքը 
ամբողջ, Արեւն ու Լուսինն ու աստղերը, ծովուն ալիքները օրօրուող եւ 
հոսքը գետերու անդադրում, փոթորիկներն ու շանթերը մահացու: Այս է 
ամբողջութեան կեանք անուանումը, ու՞ր պէտք է փնտռել ու գտնել հանգիստը: 
Ինքնախաբէութեա՞ն, թէ՝ ընթանալով ինչպէս շարժումը անդադրում, 
մինչեւ...«ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻ»:
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«Մշակութային Ժառանգութիւն. Փորձ եւ Հեռանկարներ Միջազգային 
Ծիրէն Ներս» Գիտաժողովը Սկսաւ Իր Աշխատանքները

Հայաստանը Ներկայացուած է 
Տարուան Առաջին Միջազգային 
Զբօսաշրջային Ցուցահանդէսին

Արցախ Այցելած Զբօսաշրջիկներուն 
Թիւը Աճած է 46.7%-ով. Նախարար

Մշակութային Արձագանգ

Հայրենի Զբօսաշրջութիւն

«Մշակութային ժառանգութիւն. 
փորձ եւ հեռանկարներ միջազգային 
ծիրէն ներս» խորագրով միջազ-
գային համաժողովին ընթացքին, 
Յունուար 23-24-ին, հայ եւ օտար 
փորձագէտները պիտի քննար-
կեն մշակութային ժառանգութեան 
կառավարման եւ խնամքին, ոլոր-
տի մասնագէտներու վերապատ-
րաստման վերաբերող եւ այլ հար-
ցեր: Այս մասին կը տեղեկացնէ 
Armenpress.am-ը։
Գիտաժողովը տեղի կ՝ունենայ 
Մատենադարանի մէջ: Անիկա 
հնարաւորութիւն կ՝ընձեռնէ լսելի 
դարձնելու տարածաշրջանի մաս-
նագէտներուն ձայնը, մտքեր 
փոխանակելու եւ մշակելու նոր 
ռազմավարութիւն մշակութային 
արժէքներու արժեւորման, կառա-
վարման եւ պահպանութեան գոր-
ծին մէջ, որ իր հերթին խթան կը 
հանդիսանայ երկրի հասարակա-
կան եւ տնտեսական առաջընթացին 
համար:
«Գիտաժողովի ծիրէն ներս պիտի 
ծաւալի շատ կարեւոր զրոյց 
միջազգային մշակութային ժառան-
գութեան մասին, որովհետեւ իւրա-
քանչիւր մշակութային գանձ համաշ-

խարհային նշանակութիւն ունի 
եւ մարդկութեան պատմութեան 
համար չափազանց կարեւոր է: 
Նախ եւ առաջ` պիտի ծանօթանանք 
մասնագէտներու հետ, այնուհետեւ 
պիտի մշակենք յուշարձաններու 
արժեւորման, ուսումնասիրման 
վերաբերող քայլեր»,- լրագրողներու 
հետ զրոյցի ընթացքին նշած է ՀՀ 
կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի 
եւ մարմնակրթութեան նախարարի 
տեղակալ Նարինէ Խաչատուրեան:
Անդրադառնալով մշակութային 
ժառանգութեան կառավարման 
ոլորտի բացերուն` Խաչատուրեան 
ընդգծած է, որ հիմնական խնդիր-
ները կապուած են օրէնսդրութեան 
հետ: «Մեր նախարարութիւնը 
արդէն կը կատարէ որոշակի փու-
լային փոփոխութիւններ: Ի վեր-
ջոյ` այդ յօդուածներն ու կէտերը 
պիտի քննարկուին Հայաստանի 
ազգային ժողովէն ներս»,- շեշտած 
է նախարարի տեղակալը:
ՀՀ-ի մէջ Իտալիոյ արտակարգ 
եւ լիազօր դեսպան Վինչենցօ Տէլ 
Մոնաքոն, խօսելով գիտաժողովի 
կարեւորութեան մասին, ընգծած է, 
որ անիկա համախմբած է հիւրեր 
Լիբանանէն, Թուրքիայէն եւ այլ 

երկիրներէ: «Թեման, որուն շուրջ 
կազմակերպուած է ձեռնարկը, 
միջազգային շրջագիծէ ներս յաճախ 
կը հնչէ եւ էական նշանակութիւն 
ունի»,- շեշտած է ան:
Գիտաժողովը կ՝իրականացուի 
«ՌՕՔԵՄՓ» մշակութային 
ժառանգութեան կառավարման, 
պահպանութեան, արժեւորման 

տարածաշրջանային կեդրոնի 
նախաձեռնութեամբ, Պոլոնիայի 
համալսարանի Մշակութային 
ժառանգութեան բաժանմունքի, 
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ մարմնակրթութեան նախա-
րարութեան, Համագործակցութե-
ան զարգացման իտալական գոր-
ծակալութեան աջակցութեամբ:

«Տուրիզմ Արմէնիա» ընկերութեան 
աջակցութեամբ մեծ ու միասնական 
տաղաւարով Հայաստանը ներկա-
յացուած է տարուան առաջին` 
«Fitur2020» միջազգային զբօ-
սաշրջային ցուցահանդէսին, 
որ տեղի կ՝ունենայ Սպանիոյ 
մայրաքաղաք Մատրիտի մէջ: 
Մեր երկրի զբօսաշրջային գրաւ-
չութիւնները կը ներկայացնեն 
ներգնայ զբօսաշրջութեան ոլորտէն 
ներս տարիներու փորձ ունեցող 9 
ընկերութիւն:
Armradio.am-ի տեղեկութիւննե-
րով՝ «Fitur2020»-ը մէկ հարթակի 
վրայ հաւաքած է 10 հազարէն 
աւելի զբօսավարներ` 160 երկրէ: 

2019 Յունուար-Դեկտեմբեր ամիս-
ներուն ԱՀ այցելած է 41,963 օտա-
րերկրեայ զբօսաշրջիկ` նախորդ 
տարուան 28,588-ի փոխարէն. 
Արձանագրուած է 46.7% աճ:
Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, 
այսօր կայացած ԱՀ մշակոյթի, երի-
տասարդութեան հարցերու եւ զբօ-
սաշրջութեան նախարարութեան 
մամուլի ասուլիսին ընթացքին ըսած 
է նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան:

Կ՝ակնկալուի, որ ոլորտի մաս-
նագէտներու եւ ցուցահանդէսի 
այցելուներու թիւը գերազանցէ 
250,000-ը:
«Fitur2020» միջազգային ցուցա-
հանդէսին Հայաստանը լաւագոյնս 
ներկայացնելու աշխատանքներուն 
աջակցած է ՀՀ արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը, Սպանիոյ մէջ 
մեր երկրի դեսպանութիւնը եւ հայ 
համայնքը:
«Fitur2020»-ը մեկնարկած է Յու-
նուար 22-ին եւ պիտի տեւէ 5 օր:

Ներկայացնելով զբօսաշրջիկնե-
րուն քանակը ըստ երկիրներու` 
նախարարը նշած է, որ Ռուսիոյ 
Դաշնութենէն Արցախ ժամանած է 
19,160 քաղաքացի, ԱՄՆ-էն`  7527, 
Ֆրանսայէն` 1661, Գերմանիայէն` 
765, Լիբանանէն` 699, Լեհաստանէն` 
685, Չինաստանէն`  671, Արժա-
նթինէն` 594, Գանատայէն` 575, 
Սուրիայէն` 568:
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Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Հայաստանի եւ 
Արցախի 11,000-է Աւելի Երեխաներուն կը Սփռէ 

Ս. Ծնունդի Երջանկութեան Խորհուրդը

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն

Երկու օրեր՝ Յունուարի 14-ին եւ 15-ին 
մարդաշատ էր Հայ Աւետարանչա-
կան Ընկերակցութեան Հայաստանի 
Կեդրոնի Դահլիճը: Օրական չորս 
անգամ այդտեղ հաւաքուած մանուկ-
ներուն ու անոնց ծնողներուն համար 
Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդեան միջո-
ցառումները տեղի կ՚ունենային։ 
Ինչպես միշտ, այս անգամ եւս այն 
կը տարբերէր նմանատիպ ձեռ-
նարկներէն: Ատոնք սոսկ «Ձմեռ 
Պապ»ի այցելութիւն, ուրախ երգ ու 
պար եւ նուէրներ չէին։ Դահլիճին 
մէջ հաւաքուած երեխաներուն ու 
անոնց ծնողներուն կը փոխանցուէր 
Ծննդեան խորհուրդը՝ Աստուծոյ սէրը 
միմիանց փոխանցելու եւ մարդոց 
անշահախնդիր ուրախութիւն պար-
գելու գաղափարը։
 

Աւետարանչական Ընկերակցու-
թեան «Հայասա» Թատերախում-
բի բեմադրած «Երեք Զամբիւղ» 
ներկայացումին հիմքը ճիշդ այդ 
գաղափարն էր՝ Աստուծոյ սէրը, 
զոր պատանի դերասանները 
կարողացան յաջողութեամբ 
փոխանցել հանդիսատեսներուն։ 
Թատերախումբի ղեկավար Նու-
նէ Աբրահամեանի հեղինակած 
բեմադրութիւնը կը ներկայաց-
նէր Ամանորի նախօրեակին 
իրենց նուիրական երազանքներու 
մասին պատմող դպրոցականներ, 

որոնք կրցան հասկնալ որ նոյնիսկ 
շօշափելի երազանքները կրնան 
իրականութիւն դառնալ, Երբ 
անոնց հասնելու ճանապարհին 
կայ մեծ ցանկութիւն՝ ուրիշներու 
օգնելու պատրաստակամութիւն 
եւ անսահման կարեկցութիւն։ 
Ներկայացումի վերջաւորութեան 
դերասանները ողջագուրեցին իրար 
եւ հնչեց Սուրբ Գրային կարեւոր 
պատգամներէն մէկը՝ ուր Յիսուս 
ըսաւ. «Ես եկայ, որ կեա՛նք ունենան, 
եւ ճոխութեա՛մբ ունենան»։ (Յովհ. 
10. 10)  
Իւրաքանչիւր ներկայացումէ 
առաջ իրենց բարեմաղթանքները 
փոխանցեցին ներկաներուն Վեր. 
Աւետիք Խաչատրեան՝ Հայաս-
տանեայց Աւետարանական Եկե-
ղեցիի Քրիստոնէական Դաստիա-
րակութեան Բաժինի Տնօրէն եւ 
Յարութ Ներսէսեան՝ Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական Ընկերակցութեան 
ներկայացուցիչը Հայաստանի մէջ։

Աւետարանչականը եւ Հայաստա-
նեայց Աւետարանական Եկեղեցին 
միասնաբար կազմակերպեցին նմա-
նօրինակ Ծննդեան հաւաքոյթներ 
Հայաստանի եւ Արցախի աւելի քան 

45 քաղաքներու եւ գիւղերու մէջ։ 
11,000է աւելի երեխաներ ոչ միայն 
ստացան Ծնունդի յատուկ նուէր-
ներ՝ այլ լսեցին Աստուծոյ սիրոյն 
պատգամը ։
Երախտապարտ ենք մեր բոլոր 
բարերարներուն որոնք իրենց 
օժանդակութեամբ կարելիութիւն 
ընծայեցին մեզի Հայաստանի եւ 
Արցախի մեր երեխաներուն շնորհե-
լու Սուրբ Ծննդեան երջանկութիւնը։

Ամերիկայի Հայ 
Աւետարանչական 
Ընկերակցութիւն

Նիւ Ճըրզի

Կոնդը Պիտի Ներկայանայ Մշակութային Ձեռնարկներով. 
Ֆրանսայի եւ Գերմանիոյ Դեսպանատուներու Նոր Ծրագիրը

Պատմամշակութային Արձագանգ

 Երեւանի ամենահին թաղամասերէն 
մէկը` Կոնդը, պիտի ներկայանայ 
մշակութային բազմապիսի ձեռ-
նարկներով: Այս մասին կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը։
Հայաստանի մէջ Ֆրանսայի դես-
պանատ՝ Գերմանիոյ դեսպա-
նատան հետ համատեղ՝ պիտի 
իրականցնեն ծրագիր, որուն 
ծիրէն ներս մէկ ամիս շարունակ 
Կոնդի մէջ պիտի իրականացուին 
մշակութային տարբեր ձեռնարկներ: 
Նախատեսուած են երաժշտական 
ծրագիրներ, փողոցային արուեստի, 
ֆիլմերու ցուցադրութիւններ:
Նախաձեռնութեան նպատակն 
է արժեւորել Երեւանի ամենահին 
թաղամասի ճարտարապետութեան 
ժառանգութիւնը: Ծրագիրը պիտի 

իրականացուի ամրան, եւ պիտի 
տեւէ մէկ ամիս: Ձեռնարկներուն 
վերաբերեալ մանրամասնութիւն-
ները պիտի ներկայացուին աւելի ուշ:
Նշենք, որ Կոնդը հին թաղամաս է 
Երեւանի արեւելեան բարձրադիր 
մասին վրայ: Կը գտնուի ժամա-
նակակից Կեդրոն վարչական շրջանի 
սահմաններուն մէջ: Անուանումը 
տրուած է իր բարձր դիրքին պատ-
ճառով: Կոնդի տարածքին մէջ կը 
գտնուի սուրբ Յովհաննէս Մկրտիչ 
եկեղեցին:
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Թուրքիոյ Հետ Յարաբերութիւններու 
Բացակայութիւնը Մարտահրաւէր Է 

Հայաստանի Համար. Մնացականեան

Գործի պիտի լծուին դիպուկահարներ, որոնք ուղտերուն պիտի կրակեն 
ուղղաթիռներէն: Մանաւանդ աշխատանք կը տարուի Աւստրալիոյ բնիկներու 
բնակավայրերուն ուղղութեամբ: Ուղտերը այդ հեռաւոր բնակավայրերը 
հասած են սնունդ գտնելու, որոնց հետեւանքով խմելու ջուրի ակունքները 
աղտոտած են: Ուղտերուն կրակելու որոշումը առնողներուն արդարացումը 
այն է, որ ուղտերու ոչնչացումը կը պաշտպանէ ոչ միայն տեղւոյն բնակչու-
թիւնը, այլեւ նոյնինքն՝ կենդանիները, քանի որ ուղտերը արդէն սկսած են 
ոչնչանալ ծարաւէն:
Միասապատ այս ուղտերը Աւստրալիոյ մայրցամաք տարուած են 19-20-
րդ դարուն, եւ տեղեկութիւններ կան, որ աւստրալական անապատներուն 
մէջ կրնայ գոյութիւն ունենալ ուղտերու աւելի քան մէկ միլիոն վայրիացած 
առանձնեակ:
Այս որոշումը մտահոգութիւն պատճառած է կենդանիներու պաշտպաննե-
րուն: Անոնք Աւստրալիոյ իշխանութիւններուն կը յորդորեն չսպաննել 
ուղտերը: Սոմալիէն, օրինակ, ցանկութիւն յայտնած են պատսպարել 
ուղտերը իրենց երկրի տարածքին, ուրիշ երկիրներ նոյնպէս կենդանիները 
փրկելու ծրագիրներ առաջարկած են: Կան երկիրներ, որոնց տնտեսութեան 
աւանդական ճիւղերէն է ուղտաբուծութիւնը, որմէ շահոյթ կը ստանան, բայց 
հարց է հազարաւոր ուղտերու փոխադրութիւնը երկրէ երկիր...
Մէկ ուղղութեամբ չէ, որ խախտած է բնութիւնը… Այս խախտումներուն 
հիմնական պատճառը, անշուշտ, համաշխարհային ջերմացումն է, որ 
կը նկատուի դարի աղէտ եւ որու մասին կը խօսուի ամէն օր: Մարդուն 
գործունէութեան հետեւանքով ստեղծուած ջերմացումը փրկելու լծուած է 
նոյնինքն մարդը: Աշխարհը կեցած է այսպիսի տարաբանութեան առջեւ…
Անցած տարին՝ 2019 թուականը երկրագունդի տաքացումը հսկող դիտար-
կումներուն պատմութեան մեջ նկատուած է երկրորդ ամենատաք տարին: 
Անցնող տարուընէ աւելի տաք եղած է միայն 2016 թուականը: Համաշխար-
հային օթերեւութաբանական կազմակերպութեան այս յայտարարութիւնը 
նոր վախերու ճամբայ բացած է, մարդիկ կը սպասեն, թէ արդեօք ինչպէ՞ս 
կ՚ըլլայ 2020 թուականը, քանի որ մթնոլորտին մէջ ջերմոցային կազմերու 
համակեդրոնացումը կը շարունակուի: Անցեալ տարի միջին ջերմաստիճանը 
1.1 աստիճանով բարձր եղած է 1850-1900 թուականներէն: Այսինքն, 2020 
թուականը արդէն իսկ ժառանգած է նախորդ տարիներուն ախտերը եւ 
կարելի չէ, որ մէկ տարուան ընթացքին այդ խնդիրները մեղմանան:
Վերլուծելով հինգ աղբիւրներէն ստացուած տուեալները, ներառեալ 
Ամերիկեան Օդագնացութեան եւ տիեզերական տարածութեան հետա-
զօտութիւններու ազգային գործակալութենէն՝ ՆԱՍԱ-էն ստացուած շատ 
կարեւոր տեղեկութիւններ, համաշխարհային օթերեւութաբանական կազ-
մակերպութեան փորձագէտները եկած են այն եզրակացութեան, թէ վերջին 
հինգ տարիներու եւ տասնամեակի միջին ջերմաստիճանները հասած են 
ցուցանշային մակարդակի:
1980-ականներուն սկիզբէն իւրաքանչիւր յաջորդ տասնամեակ աւելի տաք 
եղած է, քան նախորդը: Մասնագէտները հաստատած են, որ այս ընթացքով 
եթէ շարունակուի, մինչեւ դարավերջ ջերմաստիճանը կրնայ 3-5 աստիճան 
բարձրանալ: Իսկ Միացեալ ազգերու կազմակերպութիւնը (ՄԱԿ), իր կարգին, 
կը յիշեցնէ, որ Փարիզեան կլիմայական համաձայնագրով պետութիւնները 
պարտաւորուած են պահպանել միջին ջերմաստիճանի բարձրացումը 1.5 
աստիճանի սահմաններուն մէջ: Եթէ այդպէս չըլլայ եւ եթէ բոլոր քայլերը 
չտանին կանխելու համաշխարհային ջերմացւումը, ապա մարդկութեան 
աղիտալի ապագայ մը կը սպասուի եւ մոլորակին վրայ շատ հատուածներ 
կը դառնան անմարդաբնակ:
Միայն ջերմաստիճանի բարձրանալուն առաջքը առնելը բաւարար չէ, 
մեծ գումարներ պէտք է ուղղուին նաեւ ովկիանոսներու մաքրումին, 
ծովի մակարդակները պատշաճ սանդղակներու վրայ պահելուն, սառոյցի 
հալքը դանդաղեցնելուն եւ ուրիշ այլ ուղղութիւններով: Անթարքթիքայի 
սառոյցներու հալելու հետեւանքը կրնայ ըլլալ, որ հոնկէ դուրս գան քիմիական 
նիւթերը, մանաւանդ՝ թոյնի տեսակ մը, զոր բազմաթիւ երկիրներ գործածելէ 
հրաժարած են երեսուն տարի առաջ: Շատ մեծ աշխատանքներ կը տարուին 
ովկիանոսներու ջերմացման առաջքը առնելու համար, բան մը, որ այս 
պահուն տակաւին անկարելի կը թուի: Ովկիանոսները կը կլանեն ահռելի 
քանակութեամբ տաքութիւն: Գիտնականները վստահ են, որ եթէ նոյնիսկ 
մարդկութիւնը կարենայ ձերբազատիլ ջերմոցային կազերու քանակէն, 
համաշխարհային ովկիանոսի փոփոխման հոլովոյթը պիտի շարունակուի 
եւ ատոր հետեւանքներէն մէկն ալ այն պիտի ըլլայ, որ արեւադարձային 
հիւանդութիւնները տարածուին նոր շրջաններու մէջ:
Արտասովոր տաքը կրնայ հազարաւոր մարդոց մահուան պատճառ դառնալ: 
Մասնագէտները կը յիշեցնեն, որ 2003 թուականին տաքէն մահացած է 70 
հազար եւրոպացի, իսկ անցեալ տարի՝ 2019 թուականին, Գերմանիոյ մէջ 
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Սկիզբը Էջ 03 շուրջ հազար մարդ:
Մարդը երբ աշխարհ եկած է ապրելու, արտայայտուելու, ուսում ստանալու եւ 
այլ հիմնարար իրաւունքներու հետ նաեւ ունեցած է «կանաչ» իրաւունքներ, 
առանց որոնց պարզապէս կեանքը անկարելի կը դառնայ: «Կանաչ» 
իրաւունքները գեղեցիկ արտայայտութիւն մը չէ, անիկա մաքուր օդի մատ-
չելիութեան իրաւունքն է, որ մարդը կը պահէ բանական եւ առողջ: Մարդը 
կարիք ունի բարենպաստ շրջակայ միջավայրի իրաւունքի, որն ունենալու 
պարագային միայն ան կրնայ առողջ ապրիլ եւ գործել: Այսօր որքա՞ն առողջ է 
պեթոնով շէնքերուն մէջ ապրող մարդը կամ աշխատող մարդը, օրուան մեծ 
մասը համակարգիչին կամ հեռատեսիլին առջեւ անցընող մեր դարու բնակիչը: 
Մարդը ինքզինքը պարփակած է այդ շէնքերուն մէջ, ուր օդափոխութիւնը 
նոյնիսկ արհեստական է. միւս կողմէն ալ կը դժգոհի «կանաչ» իրաւունքի 
խախտումին համար: Շատ մեծ տարակերպութիւն կ՚ապրի ժամանակակից 
մարդը, զոր առողջ չես նկատեր ոչ միայն ֆիզիքապէս, այլ նաեւ՝ հոգեպէս:

Ի՞ՆՉ Կ՚ԱՌԱՋԱՐԿԵՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
Քանի որ երկիրը կը կլանէ արեւի ճառագայթներուն 70 առ հարիւրը, միւս 
կողմէն մթնոլորտ կը նետուին ջերմոցային կազեր, ապա գիտնականները 
զանազան միջոցներ կ՚առաջարկեն:
Աստղագէտ Ռոճըր Անցէլ կ՚առաջարկէ մոլորակին շուրջ տեղադրել 60 սմ. 
շառաւիղով եւ քանի մը կրամնոց միլիոնաւոր ոսպնեակներ, որոնց միջոցով 
հնարաւոր ըլլայ ցրուել արեւուն ճառագայթները: Անցէլ համոզուած է, որ այդ 
մէկը կը յանգեցնէ արեւային ճառագայթման նուազեցման:
Ուրիշ գիտնական մը կ՚առաջարկէ մեր մոլորակը շրջապատել մանր 
մասնիկներու կամ տիեզերանաւերու օղակով, որ ստուերի տակ կ՚առնէ 
արեւադարձային գօտիները՝ այդ կերպով մեղմելով կլիման: Արտացոլող 
մասնիկները կարելի է ստանալ երկրին, լուսնին կամ աստղակերպերուն 
վրայի լեռնային մշակումներէն: Ի դէպ, եթէ այդ նախագիծը գործի դրուի, 
ապա տիեզերանաւերու արտադրման պարագային կը ծախսուի 500 միլիառ, 
իսկ մասնիկներու պարագային մինչեւ 200 թրիլիոն տոլար:
Կլիմայագէտ Ուոլլաս Պրոքըր կ՚առաջարկէ փուչիկներու եւ օդանաւերու 
օգնութեամբ մթնոլորտի շերտերէն մէկուն՝ վերոլորտին մէջ շաղ տալ ծծումբի 
մասնիկներ, որոնք այդ մակարդակի վրայ կը մնան մօտ երկու տարի: Այդ 
նախագիծը կը գնահատուի մօտաւորապէս 50 միլիառ տոլար:
Առաջարկներ կան նաեւ յատուկ սարքաւորումներու միջոցով ծովի ջուրէն 
աղային գոլորշիներ ստանալ եւ զանոնք վերածել կերակուրի աղով յագեցած 
իսկական ամպերու, որոնց ստուերին մէջ Երկիր մոլորակը «կը թաքնուի» 
արեւէն:
Եղած է նաեւ գիտական այսպիսի առաջարկ մը. ջրային հատուածնե-
րու վրայ ստեղծել ճերմակ մակերեսով կամ կերպընկալէ զանգուածով 
պատուած լողացող արհեստական կղզեակներ՝ երկիր թափանցող արեւային 
ճառագայթումը արտացոլելու համար:
Այս մտայղացումները կրնան երբեմն երեւակայական թուիլ, բայց ուշ թէ 
կանուխ անոնցմէ ոմանք կրնան պիտանի ըլլալ, մանաւանդ ճգնաժամա-
յին եւ օրհասական պահերուն: Մինչ ոմանք քամահրանքով կը նային 
համաշխարհային ջերմացումին եւ շատ չեն հաւատար անոր կործանարար 
ազդեցութեան, գիտնականները արդէն զայն անուանած են համաշխարհային 
երկրորդ ջրհեղեղ: Բնապահպանները հաւատացած են, որ իւրաքանչիւր 
մարդ նոյնիսկ կրնայ կանխել համաշխարհային ջերմացումը՝ ամէն օր աւելի 
բնականին մօտ կեանքի ջանալով:

«Ժամանակ»/Պոլիս

«Կանաչ» Իրաւունքներ

Սկիզբը Էջ 01

Յստակ ձեր բարձրացուցած հարցը կը վերաբերի Հայաստան-Թուրքիա 
յարաբերութիւններուն, եւ այդ յարաբերութիւններու բացակայութիւնը այսօր 
աւելի լայն իմաստով մարտահրաւէր է Հայաստանի համար, Հայաստանի 
անվտանգութեան համար: Մենք այս հարցը կը դիտարկենք, որպէս ազգային 
անվտանգութեան ամենասուր մարտահրաւէրներէն մէկը: Մեզի անհրաժեշտ 
է աւելի մանրամասն հաշուարկ, թէ ինչպէս մենք այս գործընթացը կը 
շարունակենք իրաւական դաշտիմէջ»,-  յայտնեց նախարարը:
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Սկիզբը Էջ 02

Շար. Էջ 08

Բանաստեղծի Բախտը

Թեկուզ եւ ձեռքդ գրչից էլ զրկեն,
Դու, միեւնո՜յնն է, պիտի՛ որ երգես:
Թո՛ղ չտան ոչ մի լիազօրութիւն,
Դու, մէ՜կ է, սուտը պիտի՛ որ հերքես:
Քեզ կոյր են կոչում,
Բայց տեսնում ես այն,
Ինչ որ շատերը չե՜ն կարող տեսնել:
Քեզ կաղ են կարծում,
Բայց այնտե՛ղ ես դու,
Ուր նրանք երբե՜ք չեն կարող հասնել:
Բախտի ճամփեքը տարբեր են լինում,
Նա ամեն մեկին տարբեր է սիրում
(Շատ անգամ նոյնիսկ ատելութիւնը
Շուռ տուած սիրոյ պատկեր է կրում):
Յաջողութիւնը թո՛ղ երես թեքի,
Յաջողութիւնը թո՛ղ քեզնից տա խոյս…
Թո՛ղ նրանք լինեն հաջող որսի շուն,
Իսկ դու կմնաս ձախորդ հետախո՜յզ:
Թո՛ղ նրանք լինեն յայտնի թարգմանիչ,
Իսկ դու ուզում ես մնալ վերծանո՜ղ:
Թո՛ղ նրանք լինեն անցաւ մանկաբարձ,
Իսկ դու մնում ես կարեվէր ծնո՜ղ:
Թո՛ղ նրանք լինեն դարի մունետիկ.
Իսկ դու մնում ես դարի գաղտնարա՜ն,
Նրա՛նք՝ թէկուզ եւ ծառայեցընող,
Դո՛ւ՝ ժողովրդի ինքնակամ ծառա՜ն…
…Բախտի ճամփեքը տարբեր են լինում,
Բախտն ամեն մեկին սիրում է տարբեր:
Նրանք ծնուել են, որ ապրեն հարբած,
Իսկ դու՝ որ քեզնով երբեւէ հարբեն…

ՊԱՐՈՅՐ ՍԵՒԱԿ

ԵՂԻՇԷ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
(1870 – 1936)
«Ֆլորանս»

24 2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 
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Իտալացի Պատգամաւորը Անդրադարձած է Պաքուի Մէջ 
Իրագործուած Հայերու Ջարդերուն

Փաշինեան Անդրադարձաւ Ազգային Անվտանգութեան 
Ծառայութեան (ԱԱԾ) Նախկին Տնօրէնին

Մահուան Զգայացունց Դէպքին 

Պատմութեան ընթացքին Պաքուի մէջ հայերու 
ջարդեր տեղի ունեցած են առնուազն 3 անգամ` 
1905, 1918, 1990 թթ.: Եւրոպական խորհրդարանը 
1988, 1990 եւ 1991թթ. ընդունած բանաձեւե-
րով դատապարտած է հայերու նկատմամբ 
իրականացուած ջարդերը: Ջարդերը եւ անոնց 
հետեւանքները 2002-ին արձանագրած է ԱՄՆ 
փախստականներու հարցերով յանձնաժողովի 
նախագահ Պիլ Ֆրելիքը: 1990 թ. Յուլիս 27-ին 
«New York Times»-ի մէջ հրապարակուած է բաց 
նամակ` ուղղուած միջազգային հանրութեան, 

որ ստորագրուած էր Եւրոպայի, Գանատայի 
եւ ԱՄՆ-ի 133 նշանաւոր գիտնականներու եւ 
իրաւապաշտպաններու կողմէ, որոնք բողոքի 
ձայն կը բարձրացնէին Պաքուի մէջ հայերու 
սպանութիւններուն եւ ջարդերուն դէմ:
Նշուած յանցագործութիւնները, ինչպէս նաեւ 
պատմութեան միւս բոլոր յանցագործութիւնները 
անհրաժեշտ է յիշել եւ երբեւէ չթաքցնել որեւէ 
քարոզչութեան միջոցով, որպէսզի մարդկութիւնը 
յիշի անոնց մասին, եւ նման իրադարձութիւնները 
այլեւս չկրկնուըն:
Շնորհակալութիւն, պարոն նախագահ»:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
նախորդ օր երկրի խորհրդարանի ամպիոնէն 
անդրադարձաւ՝ Ազգային անվտանգութեան 
ծառայութեան (ԱԱԾ) նախկին տնօրէն Կէորկի 
Կուտոյեանի մահուան զգայացունց դէպքին։ 
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով, այս առթիւ 
Փաշինեան երաշխաւորեց, որ կառավարութիւնը 
պիտի օգտուի իր բոլոր հնարաւոր լծակներէն, 
որպէսզի Կէորկի Կուտոյեանի մահուան հան-
գամանքները բացայայտուին մինչեւ ամենավեր-
ջին մանրամասնութիւնները։ «Շատ ցաւալի 
դէպք մըն է։ Քննչական կոմիտէն քրէական գործ 
յարուցած է ինքնասպանութեան յօդուածով։ Սա 
կը նշանակէ, որ այսօր քննուող հիմնական վար-
կածը ինքնասպանութիւնն է։ Ես կը կարծեմ, 
թէ դէպքի հանգամանքները ամբողջութեամբ 
պարզելու գործին մէջ պէտք է ամենաշատ 
շահագրգռուածութիւնը ցուցաբերեն պարոն 
Կուտոյեանի ընտանիքի անդամները ու լիարժէք 
համագործակցին նախաքննութեան մարմնին 
հետ, որպէսզի ճշմարտութիւնը ամբողջու-
թեամբ բացայայտուի։ Կ՚երաշխաւորեմ, որ 
կառավարութիւնը պիտի օգտուի իր բոլոր հնա-
րաւոր լծակներէն, որպէսզի այս մնացեալ բոլոր 
գործերը բացայայտուին մինչեւ ամենավերջին 
մանրամասնութիւնը», ըսաւ Նիկոլ Փաշինեան։
Յիշեցնենք, որ 17 յունուարին, Կէորկի Կուտոյեանի 

կինը բնակարանի հիւրասենեակին մէջ, բազմոցի 
վրայ յայտնաբերած էր իր ամուսնի դիակը, որու 
վրայ բռնութեան հետքեր չէին նկատուած։ Սա 
վերջին շրջանին նախկին իշխանութեան տարի-
ներու բարձրաստիճան պաշտօնատարներու 
մահուան երրորդ դէպքն է։ Այս իրավիճակին մէջ, 
Նիկոլ Փաշինեան երէկ խորհրդարանի ամպիոնէն 
յայտարարեց, որ իրաւական հիմքեր չի տեսներ 
նախկին պաշտօնեաներու անվտանգութեան 
առանձնայատուկ ապահովման համար։
Միւս կողմէ, աղմկայարոյց այս դէպքը կը 
շարունակէ արձագանգներ ստեղծել բոլոր 
հարթութիւններու վրայ։ Այս իրավիճակին մէջ 
մասնաւոր ուշադրութեան առարկայ դարձան 
իրաւաբան Նորայր Նորիկեանի կողմէ յառաջ 
քշուած հարցադրումները։ Ան օրակարգի վրայ 
կը բերէ հետեւեալ հարցադրումը. եթէ Կուտոյեան 
բնակարանին մէջ ինքը կրակած է, ապա ինչո՞ւ 
ինք չէ հաւաքած պարկուճները եւ կնոջմէ 
խնդրած է ընել այդ բանը։ Հայաստանի Քննչական 
կոմիտէին կողմէ հրապարակուած տուեալներու 
լոյսին տակ Նորայր Նորիկեան շարք մը յաւելեալ 
հարցադրումներ մատնանշած է։ Իր համոզմամբ, 
պէտք է պարզուին, թէ բնակարանի պատերուն 
վրայ առկայ կրակոցի հետքերը ի՞նչ վաղեմութիւն 
ունին, նո՞յն ատրճանակէն կրակուած են եւ ի՞նչ 
նպատակով։ 
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Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

«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 անդա-
մալուծուած 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:

ԿՈՉÐ³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Լուլու (Խայեան) Ֆերմանեանի մահուան 
քսաներորդ տարելիցին առիթով հոգե-
հանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 
Կիրակի, 26 Յունուար, 2020-ին, Ս. Պետ-
րոս Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ, 
17231 Sherman Way, Van Nuys, յաւարտ 
Ս. Պատարագի։
Հանգուցեալին յիշատակը յարգողներէն կը խնդրուի ներ-
կայ գտնուիլ։
Սգակիրներ՝
Տէր և Տիկին Արա Ֆերմանեան
Վիգէն Գույումճեան

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ընկ. Արամ Արթինեանի մահուան քառասունքին առիթով, 
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Ս. Յարու-
թիւն եկեղեցուոյ մէջ, Խալիլ Պատաուի, Կիրակի 26 
Յունուար 2020ին, յաւարտ Ս. Պատարագի:

Փաշինեան Անդրադարձաւ Ազգային 
Անվտանգութեան Ծառայութեան (ԱԱԾ) Նախկին 

Տնօրէնին Մահուան Զգայացունց Դէպքին 

Իրաքի Դէպքերուն Ընթացքին Զոհերու Թիւը 
Հասած Է 600ի 

«Բաց աստի, քննութեամբ պէտք է 
պարզուի, թէ ողբերգական դէպքէն 
առաջ ան ի՞նչ հոգեվիճակի մէջ 
եղած է։ Արդեօք ան ընկճուա՞ծ 
էր։ Եթէ այդպէս էր, ապա ովքե՞ր 
զինքը հասցուցած էին այդ վիճա-
կին։ Իսկ եթէ պարզուի, թէ դէպքը 
ինքնասպանութիւն մը չէ, ուրեմն 
մենք գործ ունինք աւելի մեծ 

Իրաքի նախագահ Պարհամ Սալեհը 
յայտարարած է, որ հոկտեմբերի 
սկիզբէն ընթացող ցոյցերու հետե-
ւանքով երկրին մէջ մահացած է 
աւելի քան 600 մարդ: Այս մասին ան 
խօսած է Տաւոսի մէջ տեղի ունե-
ցող Համաշխարհային տնտեսա-
կան համաժողովին ունեցած ելոյթի 
ժամանակ: Կը փոխանցէ «Արեւելք»ը 
վկայակոչելով  «Ռիա Նովոսթի»ն: 
«Ցաւալի է եւ ամօթալի, որ բռնի 
գործողութիւններու հետեւանքով 
մահացած է 600 անմեղ ու երի-
տասարդ ցուցարար: 
Ես կը դատապարտեմ նմանատիպ 

սպառնալիքի մը հետ», յայտնած է 
փաստաբանը։
Կէորկի Կուտոյեանի մահէն միջոց 
մը առաջ Հայաստանի մէջ շրջա-
նառութեան մէջ մտած էին զանա-
զան լուրեր, ըստ որոնց նախկին 
իշխանութիւններու շրջանին ԱԱԾ-ի 
շարք մը կարեւոր փաստերը կամ 
թղթածրարները փոխանցուած են 
Ռուսաստանի յատուկ ծառայութիւն-
ներուն։ 

յանցագործութիւնները, օրինա-
զանցները վաղ թէ ուշ պիտի 
ենթարկուին պատասխանատւու-
թեան»,- ըսած է Իրաքի նախագահը: 
Իրաքի մէջ 1 հոկտեմբերէն սկիզբ 
առած բողոքի ցոյցերու շրջածի-
րէն ներս կան նաեւ հազարա-
ւոր վիրաւորներ: Ցուցարարները 
սկիզբը կը պահանջէին լուծել երի-
տասարդութեան գործազրկութեան 
հարցն ու պայքարիլ փտածութեան 
դէմ, սակայն յետոյ արդէն հանդէս 
եկան իշխանական կազմի՝ մասնա-
ւորապէս կառավարութեան փոփո-
խութեան պահանջով:


