
Հայաստանի մէջ, 12 մայիսին, 
ժամը 11:00-ի դրութեամբ, հաս-
տատուած է «Քորոնա» ժահրա-
յին հիւանդութեան ընդհանուր 
3538 դէպք, որոնցմէ 1430-ը` 
առողջացած:
Այս մասին նշուած է ՀՀ առողջա-
պահութեան նախարարութեան 
Հիւանդութիւններու վերահսկման 
եւ կանխարգելման ազգային կեդրոնի կայքին մէջ:
«Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ այս պահուն փաստացի բուժում 
կը ստանայ 2042 վարակակիր: Ընդհանուր առմամբ, կատարուած է 33 
313 քննութիւն: Այսպիսով` կայ «Քորոնա» ժահրային հիւանդութեամբ 
հաստատուած 146 նոր դէպք եւ 71 առողջացած։
Ընդհանուր առմամբ, «Քորոնա» ժահրային հիւանդութենէն արձանագրուած 
է մահուան 47 (աւելցած է եւս 1-ով) դէպք:
ՀՀ առողջապահութեան նախարարութենէն յայտնած են, որ մահացած 
հիւանդը եղած է 82 տարեկան կին մը:
 

ՏՈՒՆԸ ՄՆԱՑԷ՛Ք. Եթէ Ոչ Ձեզի Համար, Ձեր Սիրելիներուն Համար

ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

âáñ»ùß³µÃÇ / 13.05.2020 83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 176 (22«169)

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

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

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

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

Շար. Էջ 02

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

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

Պսակաձեւ Ժահրի Օրագիր
Մինչեւ թերթիս մամուլին յանձնուելու պահը, պսակաձեւ նոր ժահրի յայտնագործման առաջին օրէն ի վեր,

Աշխարհի վրայ՝ վարակուած են 4328598 (555.3/1 միլիոն), մահացած են 291894 (37.4/1 միլիոն), բուժուած են 157139 անձեր
Լիբանանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝  վարակուածներու թիւ՝ 870, մահացածներ` 26, բուժուած` 234

Հայաստանի մէջ մինչեւ նոյն պահը՝ վարակուածներու թիւ՝ 3538, մահացածներ` 47, բուժուած` 1430
Աշխարհի տարածքին երէկ՝  գրանցուած են 76308 նոր վարակուածներ, 4763 նոր մահացածներ

Լիբանան Չորսօրեայ Խիստ Արգելափակումներու Սեմին 146 Նոր Պարագայ Հայաստանի Մէջ. «Քորոնա» Ժահրով 
Վարակուածներու Ընդհանուր Թիւը Հասաւ 3538-ի

Արցախը Ջանքեր Կը Գործադրէ Հրադադարի Լիարժէք 
Պահպանման Համար՝ Պատրաստ Կանխելու 

Յարձակման Իւրաքանչիւր Փորձ. ԱԳՆ Մեկնաբանութիւն
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Լիբանան այսօր երեկոյեան պիտի մտնէ ամբողջական փակումի հանգրուանի 
մէջ, որ պիտի տեւէ 4 օր: Այս մասին որոշում կայացուց կառավարութիւնը 
երէկուայ իր ժողովին ընթացքին: Նախարարաց խորհուրդը այս որոշումին 
հանգեցաւ երբ որոշ նուազումէ ետք քորոնա ժահրով  վարակակիրներու 
համեմատաբար մեծ թիւեր սկսան արձանագրուիլ վերջին օրերուն:
Ընդհանուր փակումը ընթացք պիտի առնէ այս երեկոյեան ժամը 19:00ին եւ 
պիտի տեւէ մինչեւ յառաջիկայ Երկուշաբթի առաւօտ: Բացառութիւններու 
մասին հաղորդագրութիւն մը կը հրապարակուի շուտով Ներքին գործոց 
նախարարութեան կողմէ::
Իրավիճակի վերարժեւորումը պիտի կատարուի յառաջիկայ Կիրակի երե-
կոյեան եւ ըստ այնմ որոշում կայացուի Երկուշաբթի դարձեալ բանալու 
առնչութեամբ:
Քաղաքացիներէն պահանջուած է մնալ իրենց տուները եւ դուրս չգալ բացի 
չափազանց անհրաժեշտ պարագաներու համար: 
Մինչ այդ Առողջապահութեան նախա-
րարութիւնը պիտի բազմապատկէ իր 
ճիգերը աւելի եւս մեծ թիւով քաղա-
քացիներու համար քննութիւններ 
անցնելու: 
Լիբանանի տարածքին երէկ, 11 նոր 
վարակակիրներ գրանցուեցան ընդհա-
նուր թիւը հասցնելով՝ 870-ի:

Արցախի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարա-
րութեան մեկնաբանութիւնը՝ 
Կրակի եւ ռազմական գործո-
ղութիւններու լիակատար 
դադրեցման մասին համաձայնա-
գրի ուժի մէջ մտնելու 26-ամեա-
կին կապակցութեամբ: Այս 
մասին կը տեղեկացնեն ԱՀ ԱԳ 
նախարարութենէն:
«1994 Մայիս 12-ին ուժի մէջ մտած 
է Կրակի եւ ռազմական գործողութիւններու լիակատար դադրեցման մասին 
եռակողմ համաձայնագիրը, որ ստորագրուած է Արցախի, Ատրպէյճանի եւ 
Հայաստանի կողմէ՝ Ռուսիոյ միջնորդութեամբ:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Ֆրիտիոֆ Նանսեն

Ֆրիտիոֆ Նանսեն (Fridtjof 
Nansen, 10 Հոկտեմբեր 
1861, Օսլօ - 13 Մայիս 1930), 
նորվեկիացի բեւեռախոյզ, 
գիտնական, դիւանագէտ եւ 
ականաւոր մարդասէր։ Ազգերու 
լիկայէն ներս իր աշխատանքին 
համար պարգեւատրուած է 
Խաղաղութեան Նոպէլեան 
մրցանակով։ Պաշտպանած 
է հայ ժողովուրդի ոտնա-
հարուած իրաւունքները, հայ 
գաղթականներուն յատկա-
ցուցած է Նանսենեան անձնա-
թուղթեր։
Նանսենը եղած է կենդանա-
բանութեան փրոֆեսոր եւ 
աւելի ուշ աշխատած է Ռոյալ 
Ֆրետերիքի համալսարանէն 
ներս՝ Օսլոյի մէջ։ Առաջին 
Համաշխարհային պատե-
րազմէն ետք, Նանսենը 
ընդգրկուեցաւ Ազգերու Լիկա-
յի մէջ, որպէս բարձրագոյն 
Լիազօր՝ ռուս եւ գերմանացի 
գերիներու փոխանակութեան։ 
Այնուհետեւ, 1921-ին օգնու-
թեան կը հասնի պոլշեւիկ Ռու-
սիոյ սովահար ժողովուրդին՝ 
մասնաւորաբար ապահովե-
լով Մ. Նահանգներու օգնու-
թիւնը եւ միաժամանակ կ՛օգնէ 
արտասահման փախած ռուս 
գաղթականներուն եւ կը ստեղծէ 
Նանսենի գաղթականներու 
անձնաթուղթ։ 1938 թուա-
կանին ստեղծուած է Նանսենի 
ակադեմիան Լիլլեհամըրի մէջ, 
Նորվեկիա։ Այն կը գործէ մինչեւ 
օրս։ Նանսենը մահացած է 
Մայիս 13, 1930 թուականին 
(68 տարեկան) Նորվեկիա։
Նանսեն 1890 թուականին 
ամուսնացած էր Եւա Սարսի՝ 
յայտնի կենդանաբան Միքայէլ 
Սարսի աղջկան հետ։ 1893 
թուականին կը ծնի անոնց 
աղջիկը՝ Լիւը, որ առաջին 
անգամ տեսաւ հօրը 3 տարե-
կանին։ Նանսենի բացակայու-
թեան ժամանակ Եւան կը զբաղի 
երաժշտութեամբ։ Եւայի եւ Լիւի 
պատուին Նանսեն կ՛անուանէ 
կղզի, Ֆրանց Իոսիֆի հողին 
վրայ։ Յետագային Նանսեն 
կ՛ունենայ եւս 4 զաւակ։ Եւա 
Նանսեն կը մահանայ 1907 
թուականին, երբ Նանսեն 
դեսպան էր Լոնտոնի մէջ։

Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները 
Կը Զօրակցի Լիբանանահայ Կարիքաւորներուն
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Լիբանանի մէջ Արաբական Միա-
ցեալ Էմիրութիւններու կողմէ 
կատարուած մարդասիրական-
բարեսիրական աշխատանքներու 
շրջագիծին մէջ, Լիբանանի հայոց 
թեմի Ազգային առաջնորդարա-
նը 11 մայիս 2020-ին, ստանձնեց 
սննդեղէնի 100 սնտուկներ, որոնք 
պիտի բաժնուին համայնքի կարի-
քաւոր ընտանիքներուն։
Այս առիթով, Լիբանանի հայոց 
թեմի առաջնորդ գերշ. Տ. Շահէ 
եպս. Փանոսեան իր խորին 
շնորհակալութիւնը կը յայտնէ 
Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններու իշխան շէյխ Խալի-
ֆա պըն Զայէտ Ալ Նահիանի, 
գահաժառանգ իշխան շէյխ 

Մոհամետ պըն Զայէտ Ալ Նահիա-
նի եւ Լիբանանի մէջ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններու դեսպան 
Տոքթոր Համատ Սաիտ Ալ Շամիսի, 
ընդհանրապէս Լիբանանին եւ ի 
մասնաւորի Լիբանանի համայնքին 

նկատմամբ իրենց ցուցաբերած 
նուիրումին, շնորհակալութիւն 
յայտնելով անոնց ճիգերուն եւ 
մաղթելով, որ այս դժուարին օրերը 
աղօթքով եւ հաւաքական աշխա-
տանքով կը յաղթահարուին։
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Արցախը Ջանքեր Կը Գործադրէ Հրադադարի Լիարժէք 
Պահպանման Համար՝ Պատրաստ Կանխելու Յարձակման 

Իւրաքանչիւր Փորձ. ԱԳՆ Մեկնաբանութիւն
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Հրադադարի մասին համաձայնա-
գիրը ատրպէյճանա-ղարաբա-
ղեան հակամարտութեան կարգա-
ւորման գործընթացին մէջ միակ 
շօշափելի ձեռքբերումն է, որ 
հակամարտութեան հիմնական 
կողմերէն մէկուն՝ Արցախի Հանրա-
պետութեան ուղղակի եւ լիիրաւ 
մասնակցութեամբ լիարժէք եռակողմ 
բանակցութիւններու արդիւնքն էր:
Անժամկէտ հրադադարին հասնե-
լու ուղին դիւրին չէր։ Պատե-
րազմին վերջ դնելու նախորդ 
փորձերը կը ձախողուէին 
Ատրպէյճանի դիրքորոշման 
պատճառով, որ, վստահ ըլլալով 
իր ռազմա-ճարտարագիտական 
գերազանցութեան մէջ, յոյս ունէր 
հակամարտութիւնը լուծել ուժա-
յին եղանակով: Դիւանագիտական 
յաջողութիւնը հնարաւոր դարձաւ 
միայն այն բանէն ետք, երբ Արցախի 
պաշտպանութեան բանակը ետ մղեց 
Ատրպէյճանի զինուած յարձակու-
մը եւ ապահովեց հանրապետու-
թեան անվտանգ սահմանները՝ 

ատով իսկ լրջօրէն խաթարելով 
հակամարտութիւնը ռազմական ուժի 
միջոցով լուծելուն ուղղուած Պաքուի 
ներուժը։
Անժամկէտ հրադադարի հաս-
տատման մասին համաձայնագրին 
հասնելու ճանապարհին այլ 
խոչընդոտ մըն էր Արցախի 
Հանրապետութեան հետ ուղղա-
կի բանակցութիւններ վարելու 
Ատրպէյճանի դժկամութիւնը: 
Սակայն իր ռազմական ներուժի 
զգալի տկարացումէն ետք 
Ատրպէյճանի իշխանութիւնները 
ոչ միայն դադրած են խոչընդոտել 
բանակցային գործընթացին մէջ 
պաշտօնական Ստեփանակերտի 
լիարժէք ներգրաւուածութիւնը, 
այլեւ իրենք բազմիցս անմիջական 
շփումներ նախաձեռնած են Արցախի 
իշխանութիւններուն հետ, ինչպէս՝ 
ամենաբարձր մակարդակով: Ուղղա-
կի բանակցութիւններ վարելու համար 
հիմնական խոչընդոտի վերացումը 
թոյլ տուած է կեդրոնանալու էական 
հարցերու վրայ, ինչը հիմք դրած 
է յետագայ դիւանագիտական 
յաջողութեան՝ կրակի եւ ռազմա-

կան գործողութիւններու դադ-
րեցման անժամկէտ վարչաձեւի 
հաստատման։
Դժուար է գերագնահատել 1994 
Մայիս 12-ի համաձայնագրի 
կարեւորութիւնը, որ հնարաւո-
րութիւն տուած է ատրպէյճանա-
ղարաբաղեան հակամարտութիւնը 
տեղափոխելու քաղաքական-դիւա-
նագիտական հուն եւ պայմաններ 
ստեղծելու, որպէսզի կողմերը 
միջազգային միջնորդներու 
աջակցութեամբ կարենան իրենց 
ջանքերը անմիջականօրէն կեդրո-
նացնել բանակցութիւններու միջո-
ցով հակամարտութեան վերջնական 
կարգաւորման ուղիներ փնտռելու 
վրայ։
Ցաւօք, յետագայ տարիներուն 
հնարաւոր չեղաւ զարգացնել այս 
նուաճումը, որ պայմանաւորուած էր 
անով, որ Ատրպէյճանը վերադարձաւ 
առճակատման, սպառնալիքներու եւ 
Արցախի ուղղակի մասնակցութեամբ 
բանակցութիւններէն հրաժարուելու 
իր նախկին քաղաքականութեան։
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նստողները կը զուարճացնէր:
Առաջին երգէն յետոյ շուրջիններու խնդրանքին վրայ, ուրիշներ կը յաջորդէին 
ու անկէ ետք քանի մը փոքրիկ գաւաթներ քանի մը անգամ պարպուելէ ետք, 
երբեմն շուրջը նստողներն ալ, քիչ մը վարանոտ ու անվստահ կը մասնակցէին 
երգին:
Բայց ուտը «տընտընացնողը» եւ ձայներու «առջեւէն քալող»ը պրն Ժորժը 
կ’ըլլար միշտ:
Բայց պրն Ժորժը Ուատիհին պէս արհեստավարժ երգիչ չէր եւ միայն երբ 
մասնաւոր առիթներով ընտանեկան շրջանակներու մէջ զինք կանչէին, կու 
գար ու կ’երգէր: Սակայն իր նուագելու ձեւը եւ երգերը ուրիշ էին Ուատիհէն 
եւ գործիքի լարերն ալ տարբեր ձայներ կը հանէին իր ձեռքի հարուածներուն 
տակ: Անոնց իւրաքանչիւրին մէջ, մեր հին երկրի երկինքին վրայ, ամպէ ամպ 
անցած եւ Եգիպտոս հասած արեւելեան երգերու անուշութիւն մը կար, որ 
հայութեան ու թրքախօս հօրաքոյրիս հետ կապող թել մըն էր ինծի համար:
Պրն Ժորժը երգերու անվերջանալի ցանկ մը ունէր միտքին մէջ : Խնճոյքներուն 
ան երկար կը նուագէր, կը քրտնէր եւ միայն պզտիկ դադարներու ժամանակ կը 
կենար: Այն ատեն գրպանէն ճերմակ թաշկինակով ճաղատ գլուխը կը չորցնէր 
եւ օղիով լեցուն ապակիէ պզտիկ գաւաթը պարպելու համար երբ գլուխը ետ 
տանէր, կապոյտ աչքերը սենեակի լոյսին դէմ գրեթէ միշտ կը փայլէին:
Այդպէս էր պրն Ժորժը եւ այդպէս ալ մնացած էր իր պատկերը միտքիս մէջ, 
երբ գիշեր մը, Նեկտարին՝ մօրաքրոջս աղջկան նշանտուքին եկաւ ու երգեց:
Ես այն գիշերը հազիւ տասը կամ տասնմէկ տարեկան տղայ էի: Բայց անկէ 
յետոյ օրեր եւ երկար տարիներ անցան, ու ես պրն Ժորժը ուրիշ անգամներ 
տեսնելու առիթը չունեցայ: Ես գրեթէ մոռցած էի իր լման դիմագիծը, բայց 
իր ուտը նուագելու ձեւը եւ ձեռքի հարուածներուն տակ, գործիքի լարերուն 
հանած ձայնը դեռ կը յիշէի:
1957 թուականի Յունիս կամ Յուլիս ամիսներու մէջ, ընտանեկան խնճոյքներէ 
տարբեր գիշեր մը, ես Գահիրէի Ամերիկեան համալսարանի Memorial hall 
անունով սրահին մէջ կը գտնուէի: Այն տարին դպրոցի ութերորդ կարգէն 
շրջանաւարտ ըլլալու տարիս էր եւ արեւի պէս զօրաւոր լոյսերով վառած բեմին 
վրայ, Գալուստեան վարժարանի տնօրէն պրն Պապիկեանը, նախակրթարանի 
եւ միջին կարգերու մեծ թիւով աշակերտներու ներկայութեանը, վկայականներու 
եւ մրցանակաբաշխութեան հանդէսը կը վարէր: Քովը սեղանի մը վրայ ոլորուած 
վկայականներ եւ գիրքեր շարուած էին եւ քիչ անդին ալ չորս կամ հինգ 
բազմոցներու վրայ, հոգաբարձուներ եւ Եգիպտոսի թեմի առաջնորդ Մամբրէ 
Արք. Սիրունեանը բազմած էին:
Հանդէսը բաւական յառաջացած էր, երբ պրն Պապիկեանը սեղանին քով ոտքի 
կեցած , անուններու ցանկին մէջ
-Պօհճալեան Կարպի՜ս .... կանչեց
Memorial Hallին բեմէն վար մեղմօրէն լուսաւորուած սրահին մէջ ձայնը շրջան 
ըրաւ: Բայց բեմին վրայ կեցած ընկերներուս շարքը խիտ էր, ուշացայ ճամբայ 
բանալու:
-Պօհճալեան Կարպի՜ս ... կրկնեց պրն Պապիկեանը
Երբ վերջապէս առջեւ հասայ, պրն Պապիկեանը շրջանաւարտութեան վկայա-
կանս ինծի յանձնեց եւ իրմէ քիչ անդին գտնուող դպրոցի հոգաբարձուներէն, 
պատմաբան Արշակ Ալպոյաճեանի « Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ » հաստափոր 
երկու հատորները մրցանակ ստացայ:

* * * 
Հանդէսէն երկու օր անց, հօրս մասնաւոր կարել տուած պէժ գոյնով երկար 
տաբատը, սենեակիս հագուստներու պահարանին մէջ կախուած կը մնար եւ 
պատուհանէն ներս մտնող յետմիջօրէի զով հովը , «Պատմութիւն Հայ Կեսարիոյ» 
բաց էջերուն հետ կը խաղար:
-Ելի՛ր,- ըսաւ մայրս երբ սենեակ մտաւ,- ելի՛ր տեղ պիտի երթանք...:
Զարմացայ մենք այն օրուան համար մասնաւոր տեղ չէինք որոշած երթալու:
-Ու՞ր,- հարցուցի հետաքրքրուած:
-Ելի՛ր,- կրկնեց մայրս եւ յետոյ սենեակս կարգի դրած ժամանակ, - երբ տեղ 
հասնինք հարցումիդ ուր ըլլալը կը տեսնես աւելցուց:
Մեր տունէն ոչ շատ հեռու, Միյտան Օփերայի մօտերը, թրամվայներու գիծը 
քաղաքի Աթապայի գլխաւոր հրապարակէն աջին կը դառնար եւ Մուսքիի, 
Խան Էլ Խալիլի շուկաներուն եւ Ալ Ազհար մեծ մզկիթին կողմերը կ’ուղղուէր:
Երբ թրամվայը Խան էլ Խալիլի շուկային մօտեցաւ, մայրս
- Պատրաստուէ, յաջորդ կայարանին պիտի իջնենք,- ըսաւ:
Խան էլ Խալիլը Գահիրէի ժողովրդական թաղերու մասին մէջ, նեղ փողոցներով, 
թուրիստներու հին եւ կարեւոր շուկայ էր:
Հոն քով քովի խանութներու մէջ, արուեստի ձեռային աշխատանքներու, 
խայտաբղետ գոյներով հագուստներու, կերպասներու, լապտերներու, ալա-
պաստրէ ծաղկամաններու, փղոսկրէ փարաւոնական արձանիկներու, եւ 
տարբեր մետաղներով ընդելուզուած պղինձէ մեծ, պզտիկ ու միջակ չափերով 
փայլուն ափսէներու շուկայ էր:
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ԿԱՐՕ ՊՕՀՃԱԼԵԱՆ

Bonjour Madame

Միյտան Օփերայի ընդարձակ հրա-
պարակին վրայ աղաւնիներ չկային, 
եւ քաղաքին մէջ ալ, ուրիշ տեղերու 

պէս, բացավայրերու վրայ եգիպտացորե-
նի հատիկներով աղաւնիներ կերակրելու 
սովորութիւն չկար:
Բայց փոխարէնը՝ հրապարակի լայն տարա-
ծութեան մէջտեղը, կար Մոհամմատ Ալիին 
պրոնզէ ձիու վրայ հեծած մոխրագոյն արձանը, որուն գլխուն վրայ, հեռուէն 
եկած կամ յոգնած թռչուններ, ցերեկուայ ժամերուն կ’իջնէին ու պահ մը վարէն 
անցնող կառքերը դիտելէ եւ հանգստանալէ յետոյ, յանկարծ կը թռէին ու դիմացի 
ճաշակաւոր շէնքերուն ետեւ կ’անհետանային...:
Ալպանացի Մոհամմատ Ալին, 1800ական թուականներուն կարեւոր անձնա-
ւորութիւն եղած էր Եգիպտոսի մէջ եւ երկար ժամանակ Օսմանեան կայսրու-
թեան փոխարքայի կարեւոր պաշտօնը վարած էր:
Արձանը քարէ բարձր պատուանդանով պատկառազդու էր, եւ ամառուայ 
տաք օրերուն, առջեւի շատրուաններէն օդին մէջ բարձրացող ջուրը, որոշ 
բարձրութեան մը հասնելէ յետոյ, ինքնիր վրայ կը փլէր եւ լոյսին դէմ թափանցիկ 
ուլունքներու վերածուելով, շռա՜՜փ-շռա՜՜՜փ աւազանին եւ շուրջի մայթերուն վրայ 
կը թափէր ու շուրջը կը զովացնէր...:
Մոհամմատ Ալիին արձանը, քաղաքին Եւրոպական ոճով շինուած գեղեցիկ 
շէնքերու մասին մէջ կը գտնուէր եւ իր դիմաց, հրապարակի ձախ կողմի 
դարձուածքի սկիզբին ալ, Casino Opera անունով շքեղ ճաշարան մը կար, 
ուր տեղացի կամ օտար ծանօթ երգիչներ, գիշերները մինչեւ ուշ ատեն ելոյթ 
կ’ունենային եւ իրենց երգերով ճաշարանին յաճախորդները կը զուարճացնէին:
Այն օրերուն, Լիբանանցի երգիչ Ոատիհ Սաֆին ալ , Գահիրէ կու գար եւ 
ճաշարանին մէջ երգելու համար, տարին մէկ անգամ ամբողջ եղանակ մը հոն 
կ’անցնէր:
Իր հոն գտնուած ամիսներուն, Քազինօյին տէրը, ճաշարանին մուտքի 
սանդուխներուն վրայ, երգիչին փայտէ կառոյցով եւ բնական հասակով 
պատկերը, ճաշարանին առջեւի մայթէն գացող-եկող անցորդներուն հպարտօրէն 
կը ցուցադրէր:
Պատկերին մէջ Ուատիհը ձեռքին ուտ մը բռնած, դէմքին յաղթական ժպիտով 
կ’երեւար: Ես չէի սիրեր Ուատիհին այդ պատկերը, ոչ ալ իր երգած երգերը: 
Անոնց բոլորին ընկերացող իր ուտի խեղդուկ «Տը՛ն, տը՛ն, տը՛ն» ձայնին դիմաց, 
ես կը նախընտրէի թափող ջուրի
կաթիլներու բարակ ձայնով քանոնը, որ արեւելքի մէջ ուտի չափ գործածուած 
էր ու Եգիպտոսի մէջ ալ շատ սիրուած:
Բայց ըսողներ կային որ Ուատիհի երգերը գեղեցիկ էին եւ անոնց մէջ արեւելեան 
գիշերներու ջերմութիւնը կը զգացուէր:
Ուտը Միջինարեւելքի մէջ երաժշտական զգայուն գործիք էր: Անոր լարերու 
թրթռացումներուն մէջ, անապատներէն փչող հովերու երգող ձայնը կար, որոնց 
արեւելեան անքուն գիշերներու մէջ պատմուած, սիրոյ երկար պատմութիւններ 
կ’ընկերանային...: Սակայն ասկէ զատ, ուտը հեռաւոր կարօտներու, ցաւերու 
եւ այրած սրտերու ալ գործիք էր ու թերեւս ալ այդ պատճառով, Ուատիհի 
գիշերային ելոյթներուն, Միյտան Օփերայի ճաշարանը դիւրին կը լեցուէր: Բայց 
ես չէի սիրեր Ուատիհին երգերը, ոչ ալ անոնց բոլորին ընկերացող ուտին ձայնը, 
որուն խեղդուկ « Տը՛ն, տը՛ն, տը՛ն...» ը հաճելի չէր գար ականջներուս: Անոր 
դէմ ես կը նախընտրէի քանոնը, որ երբ արեւելեան հանդէսներու ներածական 
մասերուն մէջ solo նուագուէր, ինծի այնպէս կը թուէր, թէ նուագածուն ձեռքի 
արագ հարուածներով, լարերուն ձայներովը գործիքին վրայ ասեղնագործի 
նուրբ աշխատանք կը հիւսէր:
Ես կը սիրէի քանոնի լարերէն ջուրի կաթկթող բարակ ձայնը :
Սակայն ուտը սիրողներ ալ կային եւ մինչեւ իսկ Քազինօ Օփերայի եգիպտացի 
կամ օտար ուտը սիրող յաճախորդներէն զատ, դեռ Եգիպտահայ գաղութին 
մէջ ալ այդ նուագարանը սիրողներ ու նուագողներ կային:
Բայց անոնք հին սերունդէն էին եւ յատկապէս արեւելեան երաժշտութիւն կը 
սիրէին:
Կը յիշեմ մանաւանդ քառասունի երկրորդ կէսերը շատոնց անցած միջահասակ 
պրն Ժորժը, որ կապոյտ աչքերով, Papillon փողկապ կը գործածէր եւ 
հարսնիքներու կամ տուներու մէջ եղած խնճոյքներու ժամանակ միշտ կը յիշուէր 
ու կը կանչուէր: Ան հաստ փորով ուտը գիրկը, առջեւն ալ պզտիկ սեղանի 
մը վրայ շիշ մը լեցուն խմիչքով եւ շարուած գաւաթներով, կ’երգէր եւ շուրջը 
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ԶԱՐԹՕՆՔ ՍՓՈՐ
Շաբաթական Յաւելուած

Պելառուսիոյ Ախոյեանութիւն
Քատիմեան Ամենալաւ Ռմբարկու
Շաբաթավերջին տեղի ունեցան Պելա-
ռուսիոյ ֆութպոլի ախոյեանութեան 
8-րդ հանգրուանի մրցումները: Այս 
հանգրուանի ամենահետաքրքրական 
մրցումին, Հայաստանի հաւաքականի 
յարձակող Գեղամ Քատիմեանի մաս 
կազմած 14-րդ դիրքը գրաւող Կրատնո-
յի «Նիոման»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ 
առաջին դասակարգի նորեկ, 11-րդ 
դիրքը գրաւող Պրեսթի «Ռուխ»ին դէմ: Մրցումին սկիզբը, հիւրերը մեծ ճնշում 
բանեցուցին եւ 4-րդ վայրկեանին, ղազախ Վասիլիեւ նշանակեց առաջին 
կոլը, 14-րդ վայրկեանին պելառուս Կրեչիխօ հաշիւը դարձուց 2-0: Իսկ 2-րդ 
կիսախաղի 55-րդ վայրկեանին, պելառուս Սետքօ տուգանային հարուածով 
նշանակեց խումբին 3-րդ կոլը: Ապա, Քատիմեան 68-րդ վայրկեանին հաշիւը 
դարձուց 1-3: 89-րդ վայրկեանին, մոլտավ Անտրոնիչ նշանակեց հիւրերուն 
4-րդ կոլը: Իսկ 90+1-րդ վայրկեանին, Քատիմեան նշանակեց իր երկրորդ 
կոլը, որ մարզիկին վեցերորդն էր: Ան գլխաւորեց ռմբարկուներու ցանկը: 
Դժբախտաբար «Նիոման» կրեց իր դաշտին վրայ առաջին պարտութիւնը, 
որ խումբին չորրորդն էր: Այս հանգրուանի ուրիշ հետաքրքրական մրցումի 
մը ընթացքին, առաջատար «Սլուցք»ը իր դաշտին վրայ մրցեցաւ Հայկ 
Մուսահակեանի մաս կազմած 4-րդ դիրքը գրաւող Մինսքի «Էներկեթիք»ին 
դէմ: Իւզպէք յարձակող Եախշիպոյեւ հիւրերը յառաջ տարաւ երկու տուգանային 
հարուածներէ նշանակուած կոլերով 17-րդ եւ 28-րդ վայրկեաններուն: Թէեւ 
նիկերիացի Պալա կրճատեց հաշիւին տարբերութիւնը 41-րդ վայրկեանին, 
սակայն առաջատարը կրեց իր 2-րդ պարտութիւնը, երբ զիջեցաւ 1-2 հաշիւով 
եւ վտանգեց իր դիրքը: Մուսահակեան մասնակցեցաւ ամբողջ մրցումին եւ 
71-րդ վայրկեանին ստացաւ իր երկրորդ դեղին քարտը: 3-րդ դիրքը գրաւող 
Պորիսովի «ՊԱԹԷ»ն իր դաշտէն դուրս յաղթեց 15-րդ դիրքը գրաւող նորեկ 
«Սմոլեվիչի»ին ութ կոլնոց մրցումի մը ընթացքին, կէտերով հաւասարեցաւ 
«Սլուցք»ին հետ ու կոլերու տարբերութեամբ գրաւեց առաջատարի դիրքը: 
Սքավիշ, Սթասեվիչ, Պակա եւ սերպ Միլիչ՝ 2, նշանակեցին «ՊԱԹԷ»ի կոլերը: 
Այս հանգրուանին արձանագրուեցան հետեւեալ արդիւնքները.
- Սլուցք  - Էներկեթիք Մինսք 1-2
- Կարատեյա - Մինսք 1-1
- Սլավիա Մազիր  - Թորփետօ ՊելԱԶ Ժոտինօ 0-0
- Նիոման Կրատնօ - Ռուխ Պրեսթ 2-4
- Իսլոչ Մինսք - Պելշինա Պապրոյսք 2-1
- Վիթեպսք  - Շախտիոր Սալիկորսք  0-0
- Սմոլեվիչի Աքթիապրսքի  – ՊԱԹԷ Պորիսով  3-5
- Տինամօ Պրեսթ - Տինամօ Մինսք  2-1
Քատիմեանի նշանակած կոլերը դիտել համացանցի այս հասցէին վրայ.
https://youtu.be/v1b2CO1HNHc
Դասաւորում.1) ՊԱԹԷ 16 կէտ 16-9,  2)Սլուցք 16 կէտ  15-11, 3)Թորփետօ 
ՊելԱԶ 15 կէտ 9-4, 4)Էներկեթիք 15 կէտ  10-8, 14)Նիոման 8 կէտ 9-11:
Ռմբարկուներ.1) Գ.Քատիմեան-Նիոման 6 կոլ , 2)Ճ.Եախշիպոյեւ-Էներկեթիք 
6 կոլ, 3)Ու.Պալա-Սլուցք 4 կոլ: 

Չեմիընզ Լիկի Առաջին Մրցումը Օգոստոսին
Ըստ լրատուական գործակալութիւններու, Եւրոպայի Չեմփիընզ Լիկը պիտի 
վերսկսի վերջին 16-ի հանգրուանի «Եուվենթիւս» - «Օլիմփիք Լիոնէ» մրցումով, 
որ տեղի պիտի ունենայ 8 Օգոստոսին: ՈՒԵՖԱ-ն յոյս ունի որ երկիրներու 
ախոյեանութեան մրցումները կ’աւարտին Յունիս-Յուլիս ամիսներուն ու 
ակումբները կը մասնակցին Չեմփիընզ Լիկի եւ Իւրոբա Լիկի մրցումներուն:

ՖԻՖԱ-ի Նոր Օրէնքը
ՖԻՖԱ-ն ընդառաջելով կարգ մը ֆետերասիոններու պահանջին, որոշեց թոյլ 
տալ հինգ փոխարինում իւրաքանչիւր մրցումի ընթացքին: Այս քայլին նպատակն 

է թեթեւցնել մարզիկներուն վրայի ճնշումը Գորոնա ժահրի համաճարակին 
պատճառով առնուած երկամսեայ դադրէն ետք:

Հայաստանի Մարզիչը Լաւատես
Ըստ Sport պարբերաթերթին, Հայաստանի 
ֆութպոլի հաւաքականի մարզիչ Խոաքին 
Քապարոս նպատակ դրած է երկրի հաւա-
քականին հետ հասնիլ 2022 թուականի 
Աշխարհի բաժակի աւարտական փուլ, որ 
տեղի պիտի ունենայ Քաթարի մէջ: Ան մեծ 
յոյս դրած է թեքնիք տնօրէն սպանացի Խինէս 
Մելենտեսի վրայ: Նաեւ վստահութիւն ունի 
Հայաստանի հաւաքականի անդամ բոլոր 
ֆութպոլիստներուն վրայ: 

Արարատի Երկու Բարեկամական Մրցումները
Երեւանի «Արարատ» ֆութպոլի ակումբի տնօրէնութիւնը յայտարարեց, թէ 
ախոյեանութեան մրցումներու որպէս նախապատրաստութիւն, խումբը երկու 
բարեկամական մրցումներ պիտի կատարէ: Առաջին մրցումին, «Արարատ» 
մրցեցաւ երկրորդ դասակարգի «Մասիս»ին դէմ եւ մրցումը աւարեցաւ 2-2 
հաշիւով հաւասարութեամբ: Զաւէն Պատոյեան եւ վրացի Դաւիթ Խուրձիծէ 
նշանակեցին «Արարատ»ի կոլերը: Իսկ երկրորդ մրցումին «Արարատ» 
մրցեցաւ առաջին դասակարգի «Գանձասար-Կապան»ի դէմ եւ յաղթեց Փավէլ 
Ստեփանէցի եւ Տենիս Տետեչքոյի կոլերով:

Շիրակ Յաղթեց Բարեկամական Մրցումին
Կիւմրիի «Շիրակ»ը որպրս նախապատրաստութիւն ախաոյեանութեան 
մրցումներուն, բարեկամական մրցում մը կատարեց երկրորդ դասակարգի 
«Թորփետօ Երեւան»ի դէմ եւ յաղթեց 3-0 հաշիւով: Սոլոմոն Ուտօ, Մորի Քոնէ 
եւ Ռուտիկ Մկրտչեան նշանակեցին կոլերը:

Մխիթարեան Ինսթակրամի Վրայ
Հայաստանի հաւաքականի 
եւ Իտալիոյ «Ռոմա» ակումբի 
կիսպաշտպան Հենրիխ 
Մխիթարեան «Հայաստանի 
Մանուկներ» հիմնադրամի 
ինսթակրամի էջին վրայ 
պատասխանեց մանուկներու 
հարցումներուն:
Մխիթարեան Գորոնա ժահրի 
համաճարակը կոչեց նոր 
փորձութիւն, սակայն տխրիլ 
պէտք չէ, այլ պէտք է սպասել 
որ վիճակը բարելաւուի: Ան 
յայտարարեց, թէ իր տիպարը 
իր հայրն էր՝ ֆութպոլիստ Համլէթ Մխիթարեանը: Ան աւելցուց, թէ լաւ 
ֆութպոլիստ դառնալու համար պէտք է որոշ բաներէ զրկուիլ եւ անդադար 
աշխատիլ, որովհետեւ միայն տաղանդը չի բաւեր լաւ ֆութպոլիստ ըլլալու 
համար, այլ աշխատանք պէտք է: Մարզաձեւերը թոյլ մարդոց համար չեն: 
Ան կոչ ըրաւ փոքրիկներուն երազել եւ հասնիլ այդ երազի իրականացումին: 
Ճամբան երբեք ուղիղ չէ, սակայն յաղթահարելի է:

Ռոպերթ Արզումանեան Հեռացաւ Փիւնիկէն
Հայաստանի հաւաքականի նախկին կեդրոնական պաշտպան եւ «Փիւնիկ» 
ակումբի մարզաչական խումբի անդամ Ռոպերթ Արզումանեան հեռացած է 
իր պաշտօնէն: Արզումանեան կը համարուի «Փինիկ»ի սան եւ ան Հայաստանի 
հաւաքականի ամենայաջող պաշտպաններէն մէկն էր:
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Շաբաթական Յաւելուած

Նոա Ակումբը Նոր Նախագահ Ընտրեց
Հայաստանի «Նոա» ֆութպոլի ակումբը նոր նախագահ ունի: Ակումբի 
ընդհանուր ժողովին նախագահ ընտրուած է Ռոման Գէորգեանը, որ ակումբի 
հիմնադրութեան առաջին օրէն եղած է տնօրէնութեան անդամ:

Փիւնիկի Համաձայնագիրը Չինական 
Ակումբին Հետ
Հայաստանի «Փիւնիկ» ֆութպոլի ակումբը  համագործակցութեան համա-
ձայնագիր ստորագրած է Չինաստանի «Շանկհայ Լինկման» ֆութպոլի 
ակումբին հետ: Համաձայնագիրը կ’ընդգրկէ մարզիկներու փոխանակում, 
ելեւմտական համագործակցութիւն եւ մանկապատանեկան մրցաշարքերու 
մասնակցութիւն:

Ուրարտու Պարտուեցաւ
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան առաջին դասակարգի «Ուրարտու»ն 
իր առաջին բարեկամական մրցումը կատարեց երկրորդ դասակարգի «Լոքո-
մոթիւ»ին դէմ եւ զիջեցաւ 1-2 հաշիւով: «Ուրարտու»ի կոլը նշանակեց Սեմիոն 
Սինիավսքին, իսկ «Լոքոմոթիւ»ի կոլերը նշանակեցին Եուրի Կլուշչուքը եւ Արտեմ 
Ֆիլիփենքօն: «Ուրարտու» պիտի մրցի «Ուեսթ Արմենիա»ի եւ «Գանձասար-
Կապան»ի դէմ:

Ալաշկերտ Յաղթանակով Սկսաւ
Հայաստանի ֆութպոլի ախոյեանութեան առաջին դասակարգի «Ալաշկերտ»ը 
կատարեց իր առաջին բարեկամական մրցումը եւ 8-1 հաշիւով յաղթեց երկրորդ 
դասակարգի «Ուեսթ Արմենիա»ին: Խումբին կոլերը նշանակեցին Ալեքսանտր 
Կլիշիչը՝ 3, Թիակօ Կալվաօն, Կուսթավօ Մարմենթինին, Նիքիթա Թանկովը՝ 2, 
Դաւիթ Գաթիկոյեւը: Խումբին յաջորդ մրցումը «Արարատ-Արմենիա»ի դէմ է:

Պարսելոնա Եւ Ռէալ Մատրիտ Վերսկսան 
Մարզումները
Սպանիոյ «Պարսելոնա» եւ «Ռէալ Մատրիտ» խումբերը վերսկսան իրենց 
մարզումները, Գորոնա ժահրի համաճարակին պատճառով դադրէն ետք: 
Խումբերու մարզիկները առած են կանխազգուշական բոլոր քայլերը 
առողջապահութեան նախարարութեան ցուցմունքներուն համաձայն:
Սպանիոյ «Պարսելոնա» եւ «Ռէալ Մատրիտ» ակումբները յաջորդ 
տարեշրջանին պիտի նուազեցնեն մարզիկներու աշխատավարձքը 30 առ 
հարիւր համեմատութեամբ: Երկու ակումբներն ալ կը տառապին ելեւմտական 
դժուարութիւններէ Գորոն ժահրի համաճարակին հետեւանքով ախոյեանու-
թեան մրցումներու յետաձգման պատճառով:

Սպանիոյ Ախոյեանութիւնը Պիտի Տեւէ 35 Օր
Սպանիոյ ախոյեանութեան՝ Լա Լիկայի կազմակերպիչները յայտարարած են, 
որ երբ մրցումները վերսկսին 12 Յունիսին, անոնք տեղի պիտի ունենան ամէն 
օր, առանց դադարի եւ պիտի տեւեն 35 օր:

Կարէթ Պէյլ Պիտի Հեռանայ Ռէալ Մատրիտէն
Կալէսցի մարզիկ Կարէթ Պէյլի 
համաձայնագիրը Սպանիոյ «Ռէալ 
Մատրիտ» ակումբին հետ մինչեւ 
Յունիս 2022 է: Մարզիկը ամենա-
բարձր աշխատավարձ ունեցողն է 
ակումբին մէջ եւ այս պատճառով 
«Ռէալ Մատրիտ» վաճառքի հանած է 
իր համաձայնագիրը իր արռէքէն աւելի 
ցած՝ 20 միլիոն եւրոյի փոխարէն: 

Գորոնա համաճարակին պատճառով ակումբը կը տառապի ելեւմտական 
հարցերէ:

Նորմըն Հանթըրի Վերջին Հրաժեշտը
Անգլիան եւ «Լիծ Եունայթըտ» 
ակումբը վերջին հրաժեշտ տուին 
1966-ի Անգլիոյ հաւաքականի եւ 
խումբի մարզիկ Նորմըն Հանթըրին: 
Ան մեռած էր Գորոնա ժահրրով 
վարակուելէն ետք: 76 տարեկան 
էր: Հանթըր մաս կազմած է 1966-ին 
Աշխարհի բաժակը շահած Անգլիոյ 
հաւաքականին: Հանթըր «Լիծ Եու-
նայթըտ» ակումբին մէջ մրցանիշ հաստատած է, 14 տարուան ընթացքին 726 
մրցում կատարելով:

Անգլիոյ Մարզիկները Պիտի Քննուին
Անգլիոյ ախոյեանութեան մասնակցող բոլոր ակումբներու մարզիկները Գորոնա 
ժահրի համար պիտի քննուին 14 Մայիսէն սկսեալ: Արդիւնքները ստանալէ 
ետք, Լիկայի պատասխանատուներ արտօնութեան դիմում պիտի ներկայացնեն 
կառավարութեան: Փորձերը կրնան սկսիլ 18 Մայիսէն սկսեալ:

Բրիտանական Կառավարութիւնը Թոյլատրած Է
Ըստ Marca պարբերաթերթին, Բրիտանիոյ կառավարութիւնը թոյլատրած է 
Անգլիոյ ախոյեանութեան վերսկսումը: Մրցումները պիտի սկսին 1 Յունիսին, 
առանց մարզասէրներու: Ախոյեանութեան մրցումները դադրած էին Գորոնա 
ժահրի համաճարակին պատճառով:

Գերմանիոյ Ախոյեանութիւն
Մրցումները Պիտի Վերսկսին 
Գերմանիոյ ֆութպոլի ֆետերասիոնը կանաչ լոյս առնելէ ետք կառավարութենէն, 
պիտի վերսկսի ախոյեանութեան մրցումները 16 Մայիսէն սկսեալ: Ըստ 
համաձայնութեան, իւրաքանչիւր մրցումին ամէն մէկ ակումբէ 126 անձեր 
կրնան ներկայ գտնուիլ նեռարեալ մարզիկները: Միայն 30 լրագրողներու թոյլ 
պիտի տրուի հետեւիլ իւրաքանչիւր մրցումին:

Պորուսիայի Երկու Մարզիկներ Վիրաւոր
Գերմանիոյ «Պորուսիա Տորթմունտ»ի երկու մարզիկներ՝ Աքսէլ Վիթսէլ եւ Էմրէ 
Քան մկանային վնասուածք ստացած են մարզումներու ատեն: Ուրիշ երկու 
մարզիկներ ալ՝ յարձակող Մարքօ Ռէօյս եւ պաշպան Տան Աքսէլ Զակատու 
պատրաստ չեն մասնակցելու ախոյեանութեան մրցումներուն:

Թոնի Փարքըր՝ Օլիմփիք Լիոնէի Ապագայ 
Նախագահ 
ԱՄՆ-ի պասքեթպոլի արհեստավարժ 
ախոյեանութեան աստղ, չորս անգամ 
ախոյեան, եւ 2013-ին Ֆրանսայի 
պասքեթպոլի հաւաքականին հետ 
Եւրոպայի ախոյեան Թոնի Փարքըր 
հաստատած է, թէ կրնայ ստանձնել 
Ֆրանսայի «Օլիմփիք Լիոնէ» ակումբի 
նախագահի պաշտօնը: Ներկայի 
նախագահ Ժան-Միշէլ Օլանի պաշտօ-
նավարութիւնը կ’աւարտի 2023 թուա-
կանին: Ակումբը հիմնուած է 1899 թուականին եւ 2009-2010 տարեշրջանին 
հասած է Ռեմփիընզ լիկի կիսաւարտական: 
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մտահոգութեան կիզակէտին մէջ հայկական գաղութն է: Աստուած փրկէ 
զայն քորոնայէ եւ երկոտանի քորոնաներէ, որոնց վարակէն երեւի փրկութիւն 
չունի Լիբանանը:
Որքան հասկցայ պատասխանէդ, հաւանաբար կ՛անտեսէիր մօրդ հասցէին 
հրապարակաւ հայհոյանքը, կամ նոյնիսկ քմծիծաղով մը դիմացինդ ոչնչութիւն 
կը համարէիր եւ կ՛անցնէիր կ՛երթայիր քու գործիդ:
Այս առթիւ քեզի պատմեմ հետս պատահածը:
Մօտ 20 ամիս առաջ, «Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» շարժումին 
մասնակցութենէն ետք, եւ շուրջ 15 ամիս, գրեթէ ամէն օր, օրական 
առնուազն 10 անգամ, յաճախ՝ գիշերուան ժամերուն, ԲԱՑ ԹԻՒով մէկը կը 
հեռաձայնէր ինծի, ու երբ կը միացնէի, ան սկիզբը զիս «պարոն» կը կոչէր 
քաղաքավարութեամբ, ապա՝ լսուած-չլսուած հայհոյանքներ կ՛ուղղէր ինծի: 
Անշուշտ, կ՛ենթադրէի, որ շրջապատէն մէկն ըլլալու էր: Երբ համը շատ ելաւ, 
դիմեցի ոստիկանութեան կեդրոնական բաժին: Ինծի ցոյց տուին ապրած 
թաղիս՝ Շենգաւիթի ոստիկանութեան ճամբան: Վերջինիս ԳՐԱՒՈՐ ԲՈՂՈՔ 
ներկայացուցի՝ պահանջելով ապահովել հանգստութիւնս: Խոստացան 
զբաղիլ: Գրեթէ երեք շաբաթ ետք զիս նոյն ոստիկանատունը կանչեցին: 
Գացի: Հարիւրապետ մըն էր: Ըսաւ, թէ գտած են հեռաձայնողին ինքնութիւնը. 
Ոսկեհատէն անձ մըն է, որ հոգեկան հիւանդի թուղթ ունի: «Ուրեմն,-- ըսի,-
- ան իրաւունք ունի ուրիշնե՞րը անհանգստացնելու: Խե՞նթ Է՝ խենթանոց 
տարԷք»: Ասոր վրայ, հարիւրապետը հեռաձայնեց զիս անհանգստացնողի 
թիւին: Երբ դիմացինը վերցուց ու ան ներկայացաւ որպէս ոստիկանութեան 
հարիւրապետ, 2-3 երկվայրկեան ետքը՝ «խենթը» անջատեց կապը: Մէկ 
վայրկեան ետք երբ նորէն կապուեցաւ, հարիւրապետին բերնէն միայն 
լսեցի հետեւեալը. «Դատախա՞զ: Լաւ, եղաւ, պարոն դատախազ»,-- եւ այս 
անգամ ինքը անջատեց կապը: Ինծի դառնալով՝ ըսաւ. «Պարոն Գէորգ, 
մեր դիմաց դատախազ է: Ցաւում եմ, որ չեմ կարող ձեզ օգնել»: Ինծի 
համար ամէն ինչ հասկնալի էր... Հարիւրապետին ըսի, որ իրենք կը կրեն 
պատասխանատուութիւնը եթէ զիս անհանգստացնողին նկատմամբ համա-
պատասխան քայլերու դիմեմ, որոնք կրնան նոյնիսկ անօրինական ըլլալ, եւ 
դուրս ելայ ոստիկանատունէն:
Հեռաձայնները երկու ամիսի չափ շարունակուեցան, ապա դադրեցան:
Այս բոլորէն ետք, եթէ այդ «խենթը» շարունակէր զիս առտու-գիշեր 
անհանգստացնել ու ես բիրտ միջոցներու դիմէի զայն կարգի հրաւիրելու 
համար, պէ՞տք էր զիս մեղադրել: Քեզի ուղղածս հարցումը ճիշդ այսպիսի 
իրավիճակին կը վերաբերէր՝ ԱՂԱՂԱԿՈՂ ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԱՊՕ-
ՐԻՆՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄԱՑ ԻՆՔՆԱԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԻՒՆ ԹՈՅԼԱՏՐԵԼԻ՞ Է, ԹԷ՞ ՈՉ: 
Նոյնը կը վերաբերի Լիբանանին՝ այս վերջին կէս տարին. ԱՀԱՒՈՐ ՉԱՓԵՐՈՒ 
ՀԱՍԱԾ ՓՏԱԾՈՒԹԵԱՆ ԴԷՄ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՑԱՍՈՒՄԸ ԱՐԴԱ՞Ր Է, ԹԷ՞ ՈՉ: 
Խմբագրականներովդ դրական պատասխան տուած ես վերջին հարցումին, 
մինչդեռ առաջինը, ըստ 1 Մայիսի խմբագրականիդ ու այս պատասխանիդ, 
իրականութեան մէջ դրականօրէն չես պատասխանած: Ինչ որ կարելի 
է Լիբանանի ժողովուրդին, կարելի չէ՞ Հայաստանի Հանրապետութեան 
ժողովուրդին ու անոր մաս կազմող անհատներուն: Երկու չափ, երկու կշի՞ռ...

Լաւագոյն մաղթանքներով՝
Գէորգ

(որոշ յապաւումներով – խմբ.)

*****
3 Մայիս 2020

Սիրելի Գէորգ,
Շնորհակալ եմ նամակիդ: Լիբանանահայութեան պարագան իմ 
տեսանկիւնէն այս անգամ անյոյս կ՛երեւի: Համայնքային իմաստով 
լուրջ եւ պատասխանատու քայլեր կան, որ պէտք է առնուին քանի 
ուշ չէ: Այս ընելու համար կը պակսին լուրջ «պատասխանատուներ», 
որովհետեւ օրինակի համար դպրոցներու հոգաբարձուներ կան, 
որոնք իրենց պաշտօնը կարմիր փողկապ կապած 5 շրջանաւարտի 
հետ նկարուիլն է կը կարծեն: Հայ թերթը քննադատողներ եւ մեզի 
դաս տուողներ կան, որոնք թերթը, ո՛չ կարդացած են, ոչ ալ անոր 
բաժանորդագրուելու տրամադրութիւնը ունին: Բարեսիրական 
հաստատութիւններ կան, որոնք առանց թմբուկ աղաղակի մէկ 
տոլար տրամադրելու պատրաստ չեն, եւ իրարամերժութեան ու 
անհանդուրժողականութեան երեւոյթը հանդէպ ո՛չ իւրայինին կը 
մնայ նոյն հին «տրամաբանութեամբ» մինչ նման մտածողութիւն՝ 
աւելի քան անհեթեթ է այս օրերուն ուր բոլորս վտանգուած ենք...:
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ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Հարցում մը
1 Մայիս 2020

Բարի լո՜յս Հայրենիքէն:
Հարցում մը՝ ԱՆԿԵՂԾ պատասխանի ակնկալիքով, որու մասին ակնարկ 
իսկ չկար ԶԱՐԹՕՆՔ-ի այսօրուան  խմբագրականին մէջ (1 Մայիս 2020, 
Տեսանկիւն - ««Օրինակելի» Պահուածք»).
- Եթէ հրապարակաւ, թէկուզ փողոցին մէջ, ուրիշներու ներկայութեան, դուն 
ալ պատասխանատու անձ, մօրդ հայհոյեն՝ ի՞նչ կ՛ընես՝ ոստիկանատուն 
կամ դատարա՞ն կը դիմես, շնորհակալութի՞ւն կը յայտնես, նոյն հայհոյանքը 
տեղւոյն վրայ կը փոխադարձե՞ս...
Կ՛արժէ այս մասին նոյնիսկ հրապարակումներով հանդէս գալ: Ի վերջոյ, 
խնդիրը հանրային բարոյականութեան կը վերաբերի:

Գէորգ (Եազըճեան)
*****

Պատասխան 2 Մայիս 2020
Բարի լոյս Լիբանանէն Գէորգ, ուր միայն մնաց, որ Սաննինի հրաբուխն 
ալ աշխուժանայ որպէսզի ամեն բան կատարեալ ըլլայ...:
Այն քիչ անձերէն ես, որուն հետ նիւթ մը քննարկելը ափսոս եւ ժամանա-
կի կորուստ չէ, որուն աւարտին կը կարծեմ, որ կամ կը համոզես, 
կա՛մ կը համոզեմ, կամ ալ կը համաձայնինք, որ չհամաձայնեցանք, 
շարունակելով յարգել մէկս՝ միւսին կարծիքը:
Ներէ, որ պատասխանս սկսիմ դրուագով մը.
Ժագ Շիրաք Ֆրանսայի նոր նախագահ ընտրուած էր, մինչ ան 
Փարիզի քաղաքապետն էր, որքան կը յիշեմ: Միջազգային մետիան 
օդէն կը նկարէր Փարիզի քաղաքապետարանէն Էլիզէ երթալու 
արարողութիւնը: Լաւ չեմ յիշեր եթէ ինքն էր իր մեքենան վարողը: 
Հաւանաբար՝ այո: Ճամբաները ամբողջ փակ էին կեդրոնական շրջա-
նին մէջ: Միակ մեքենան իրն էր: Կեդրոնի քանի մը խաչմերուկներուն 
վրայ ուրկէ պիտի անցնէր, երթեւեկի լոյսերը կ՛աշխատէին: Հակառակ 
իր մեքենայէն բացի, ո՛չ մէկ մեքենայ կար ճամբան, իր մեքենան 
կանգ առաւ կարմիր լոյսերուն...դուն կրնաս պատկերացնել, ինչ 
պիտի ըլլար եթէ ան Լիբանանի նորընտիր նախագահ մըն էր կամ 
անոր շարժավարը...: Սքանչելի օրինակ մըն էր ժողովուրդին ենթա-
գիտակցութիւնը տպաւորող: Երեւի այս է պատճառներէն մէկը, որ 
ֆրանսացին իր ինքնաշարժը օրէնքով կը վարէ, մինչ լիբանանցին 
երթեւեկի լոյսերը կաղանդի ծառի լոյսերուն հետ շփոթած է...:
Գէորգ սիրելիս, ըստ իս, առկայ մշակոյթէն, առնականութեան հասկա-
ցողութենէն, քաղաքականութենէն եւ զգացականութենէն վեր եւ 
անդին՝ պատասխանատուութեան գիտակցութիւն ըսուող բանը կայ, 
որ պետական մարդ մը գոնէ պէտք է ունենայ եւ լաւ ու ճիշդ օրինակ 
հանդիսանայ: 
Ես պետական մարդ չեմ: Չեմ գիտեր ճիշդ ինչպէս պիտի վարուէի 
նոյն դրութեան մէջ: Սակայն զաւակս եթէ մօտս կամ դիտողը ըլլար, 
հաւանաբար ըլլայի աւելի ինքնազուսպ, որպէսզի վայրագութիւն 
չսորվեցնեմ իրեն, իր անձնական ապահովութեան համար եւս: Վստահ 
իրեն պիտի բացատրէի վերջը, թէ ինչո՞ւ զուսպ էի...:
Գէորգ երկուքս ալ մայրեր ունինք/ունեցած ենք: Անոնք սուրբ են մեզի 
համար: Փողոցի լակոտ մը չէ, որ պիտի որակէ մեր մայրերը, ո՛չ ալ 
մեր մայրերը տուեալ այդ լակոտին որակումով է որ կ՛արժեւորուին: 
Հետեւաբար շատ զգայուն պիտի չըլլայի եւ պիտի հասկնայի որ 
դիմացինս,  նման դաստիարակութեամբ՝ ինքն է իր տուած ածականով 
մօր զաւակը...  եւ պիտի ցաւէի իր վրայ:
Հաւատացեալ մը չեմ ժողովրդային հասկացողութեան չափանիշով: 
Սակայն կ՛ուզեմ, որպէս Մարդ ապրիլ եւ երբ անդրադառնամ, որ կրկէ-
սի մէջ եմ, կը փորձեմ գազանազուսպը ըլլալ եւ ո՛չ գազաններէն մին:
Լաւ եղիր սիրելիս: Առողջ մնայ: Կը տեսնուինք:

Միշտ սիրով՝
Սեւակ (Յակոբեան)

*****
2 Մայիս 2020

Սեւակ ճան,
Բարի լո՜յս Հայրենիքէն, ուր կաս-կապոյտ երկինքը կը տարածէ գարնանային 
լաւատեսական տրամադրութիւն մը՝ ի տարբերութիւն Լիբանանի, որու 
դէպքերուն հոս կը հետեւին ՄԵԾԱԳՈՅՆ ՏԱԳՆԱՊով: Անշուշտ, բոլորին 
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Ու եթէ սէրս ոմանք երկնքին վրայ՝
անսահմա՜ն
Տեսան ծուխի մը նման,
Կրակն անոր չտեսան....

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ

ՆԱՄԱԿԱՆԻ

Իսկ ինչ կը վերաբերի Լիբանանին 
ընդհանրապէս, սկսայ հաւատալ, որ այն 
ֆահլաուի ըլլալու առասպելը, եւ թէ լիբա-
նանցին ինչպէս նետես ոտքերուն վրայ 
կ՛իյնայ, այս անգամ ճիշդ դուրս պիտի չգայ 
եւ լիբանանցիներս մեր քիթին-բերնին վրայ 
գետին պիտի իյնանք...:
Պատմածդ շատ լաւ կը հասկնամ, սակայն 
կը կարծեմ որ ամէն անգամ եւ ամէնուն 
պատահող բան մը չէ եւ կարելի չէ զայն 
ընդհանրացնել, որպէս կանոն եւ մեր 
հակադարձութիւնը հիմնել անոր վրայ: Կը 
շարունակեմ հաւատալ, որ եթէ չենք ուզեր, 
որ աշխարհը վերածուի անտառի ուր տիրէ 
անտառի օրէնքը, ապա ինչ, որ տեղ պէտք 
է կառչած մնանք օրէնքի եւ ո՛չ թէ բռնի 
ուժին կամ իրաւունքն ու արդարութիւնը 
մարդ իր ձեռքով հաստատելու փորձութեան: 
Որովհետեւ վերջինին պարագային, ակն ընդ 
ականի իրավիճակը անհատնում ու անվերջ 
օղակի ցաւալի երեւոյթի կը վերածուի:

Սիրով՝
Սեւակ

3 Մայիս 2020
Սիրելի՛ Սեւակ,
Շատ ծանր մատնանշումներ կ՛ընես հայկական 
կառոյցներու «պատասխանատու»ներու ... անպա-
տասխանատուութեան մասին: Ասիկա նորութիւն 
չէ հայկական իրականութեան մէջ: Ընդհակա-
ռակը, կարծես թէ ընդհանրացած երեւոյթը ա՛յդ 
է, եւ հակառակն է փոքրամասնութիւն կամ 
բացառութիւն:
Ճիշդ քու ակնարկածդ՝ օրէնքէն դուրս չելլելու 
համար ալ ամիսներ ու ամիսներ «կլլեցի» անձիս 
հասցուած հեռաձայնային անախորժութիւնները, 
նաեւ Հ. Հ.ի ոստիկանութեան ... պիղատոսութիւնը:
Դէմ չեմ մեր նամակագրութեան հրապարա-
կումին՝ յուսալով որ ուրիշներ կ’արձագանգեն 
այդ նամակներու՝ մեր հասարակութեան բարո-
յականութեան եւ օրինապահութեան ուղղակիօրէն 
առնչուող բովանդակութեան: Հաւատացած եմ, 
որ ընդհանրապէս մամուլին առաքելութիւններէն 
մէկն ալ հասարակութիւնը դրական արժէքներով 
դաստիարակելուն նպաստելն է:

Լաւագոյն մաղթանքներով՝
Գէորգ

Մենք այն օրը անցանք դուրսը կլոր կամ քառակուսի 
սեղանիկներու վրայ շարուած կլկլակներ, մետաղէ 
արձանիկներ, բուրգեր եւ լեցուն ամաններու մէջ 
ալ, բախտ տուող քարէ կանանչ scarabee՛ ներ 
ծախող խանութներու առջեւէն ու Էլ Ֆիշաուի 
անունով հայելիներով զարդարուած հին սրճարա-
նին մօտերը, ցուցափեղկերու մէջ վառած լամպերու 
դեղին լոյսերու տակ, ոսկիէ զարդեղէններ, վզնոցներ, 
ապարանջաններ, եւ մատանիներ ծախող խանութի 
մը առջեւ կանգ առինք:
Ներսէն միջին տարիքով մարդ մը քաղաքավար 
խնդաց եւ ֆրանսերէնով,
-Bonjour madame,- ըսելով ցուցափեղկին առջեւ 
մեզի մօտեցաւ:
Սակայն այդպէս էր Գահիրէն այն օրերուն եւ 
զարմանալի բան չկար: Ան միջազգային քաղաք 
էր, եւ Խան էլ Խալիլի պէս թուրիստներու շուկային 
մէջ, վաճառորդները ամէն լեզու կը խօսէին եւ 
համեմներու բոյրով յագեցած փողոցներուն մէջ ալ, 
դիւրին էր յաճախ ամէն կողմէ եկող օտար լեզուներու 
եւ ձայներու հետ, թուրիստներու արաբերէն գիտցած 
միակ բառը՝ «Շուքրան»ը, եւ վաճառորդներուն ալ 
«Աֆուան» պատասխանը լսելը:
Մայրս արաբերէնով մարդուն բացատրեց ուզածը, 
եւ մատով ցուցափեղկին մէջ ցոյց տուաւ ընտրածը: 
Խանութպանը մեզ անմիջապէս ներս հրաւիրեց, 
յետոյ բանալիով բացաւ ցուցափեղկին դուռը եւ 
լամբերու դեղին լոյսերուն տակէն, արեւէն աւելի 
փայլուն, ոսկիէ դեղին մատանի մը դուրս հանեց:
Ես ապշած մնացի: Շատոնց կ’ուզէի մատիս ոսկիէ 
մատանի մը ունենալ: Մարդը փորձեց մատանին 
մատս անցնել, բայց մայրս չձգեց: Առաւ մատանին 
իր ձեռքով մատս անցուց եւ
-Կարօ, այս մատանիդ ես եմ...զիս երբեք ձեռքէդ 
չհանես ըսաւ:
Ես գիտէի թէ մայրս այդ մատանիին դրամը մեծ 

զոհողութիւններու գինով հաւաքած էր եւ այն 
օրերուն դիւրին չէր մեզի ոսկիէ մատանի գնելը:
Դուրսը մօտիկ Էլ Ֆիշաուի սրճարանին առջեւէն 
երբ անցանք, ներսը ձեղունէն ծոյլ-ծոյլ դարձող 
հովահարներու թեւեր, ուտով նուագուած եղանակի 
մը կտորները, բարակ ցօղի պէս սրճարանէն դուրս 
կը տարածէին...: Միտքիս մէջ անմիջապէս Միյտան 
Օփերայի դարձուածքի բարձր մասին վրայի 
ճաշարանէն եկող Ուատիհի ձայնէն եւ պրն ժորժին 
Նեկտարին նշանտուքի գիշերուայ երգածներէն 
կտորներ կեանք առին եւ հոգեբանական անբա-
ցատրելի վայրկեանի մը մէջ, երկուքին ուտը 
յանկարծ հաճելի թուեցաւ ինծի ...:
Դեռ լաւ չէր մթնցած երբ արեւի ճառագայթ մը 
մատանիիս վրայ նստեցաւ եւ փայլ արձակեց: Անկէ 
յետոյ մայրս ու ես մինչեւ թրամվայի կայարանը քով 
քովի քալեցինք: Երբ թրամվայը մօտեցաւ եւ մօրս 
դէմքին նայեցայ, տեսայ որ ուրախ էր:
Խորհեցայ որ այդ ուրախութեան պատճառը միայն 
իր ձեռքով մատս անցուցած մատանին կրնար ըլլալ, 
որ ստացած թուղթէ վկայականիս հետ, իրեն համար 
յատուկ նշանակութիւն ունէր, որովհետեւ երկուքը 
զատ զատ, յետագայի կեանքիս մէջ յաջողութեան 
եւ սիրոյ կրկնակի գրաւական կը նշանակէին:
Մայրս գոհ էր եւ դէմքին վրայ ժպիտ կար: Դժուա-
րութիւններու դէմ շահուած ժպիտ:
Երբ բաւական սպասելէ յետոյ ոտքերնիս թրամվայէն 
ներս դրինք, ես ուզեցի որ արդէն մեծցած ըլլայի, 
որպէսզի յաջողութեանս մասին իր ունեցած յոյսերը 
արդարացնէի....:
Դուրսը փողոցի լոյսերը հիմա արդէն վառած էին 
եւ թրամվայը ուշացած շոգեկառքի պէս գիծերուն 
վրայ արագ կը վազէր: Սակայն մենք մտահոգութենէ 
ազատ էինք եւ մօրս դէմքին վրայ ժպիտը դեռ կը 
շարունակուէր:
-Միայն թէ այս ժպիտը գոնէ երկար տեւէր ու 
մինչեւ մեծնալս սիրտին մէջ մնար,- խորհեցայ եւ 
միտքէս անցածը ինքզինքիս հաստատելու համար, 
սուրացող թրամվայի աղօտ լոյսին մէջ, անգամ մը 
եւս մօրս դէմքին նայեցայ ...:

Bonjour Madame
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¸³ւ³ն»Éáí é³Ùկ³í³ր »ւ ³½³ï³կ³ն ëկ½բáւնքն»ր, կÁ Ñ³ւ³ï³նք
բ³½Ù³կ³րÍáւթ»³ն »ւ ³½³ï ËûëքÇ Çր³ւáւնքÇ: Հ»ï»ւ³բ³ր` 
թ»րթÇë Ù¿ç Ñր³ï³ր³կáւ³Í գրáւթÇւնն»րÁ ³նå³ÛÙ³ն ã»ն 
³րï³Û³Ûï»ր ËÙբ³գրáւթ»³նë ï»ë³կ¿ïÁ: Կ³Ùք¿ ³նկ³Ë ëåր¹³Í 
íրÇå³կն»րáւ å³ր³գ³ÛÇն, կþ³å³ւÇնÇնք Ûû¹áւ³Í³գÇրն»րáւն »ւ 
Ù»ր Áնթ»րóáÕն»րáւն ն»րáÕ³Ùïáւթ»³ն:

Գիտակցելով այն ծանր պայմանները, որ լիբանանահայ 
վարժարանը կը դիմակալէ եւ զօրակցելով իր հոգեհարազատ 
դպրոցին՝ Վահան Թէքէեան Վարժարանին ու մանաւանդ անոր 

ուսուցչական անձնուէր կազմին, Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
վաստակաշատ նախկին տնօրէն՝ Երուանդ Պապայեանի որդին, 

տիար Ներսէս Պապայեան հազար ($1000) ամ. տոլար կը նուիրէ 
վարժարանիս: 

Վահան Թէքէեան Վարժարանի Տնօրէնութիւն 
եւ Հոգաբարձութեան Կազմ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ

Լրատուութեան Գործընկեր
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Ձեր Սրտաբուխ Նուիրատուութիւններով Միայն 
Կարելի Է Ծառայել Մեր Շրջապատին

ՌԱԿ Լիբանանի ընկերային ծառայութեան գրասենեա-
կը հաւատարիմ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչու-
թեան կողմէ իրեն վստահուած առաքելութեան, Ապրիլ 

ամսուայ ընթացքին եւս շարունակեց իր մարդկային 
առաքելութիւնը, իր օժանդակութեան ձեռքը մեկնելով 

բոլոր այն ընկերներուն եւ բարեկամներուն, որոնք տնտեսական 
դժուարութիւն կը դիմագրաւեն:
Արդարեւ, մեր գրասենեակը 
Ապրիլ ամսուայ ընթացքին 
իր ստացած անանուն 
նուիրատուութիւններէն 
գոյացած գումարը դարձեալ 
տրամադրեց տնային պարէ-
նաւորումի ուտեստեղէննե-
րով լեցուն տուփեր պատ-
րաստելու եւ զանոնք սիրով 
ցրուելու իր ցանկերուն վրայ 
գտնուող հայորդիներուն:

Այս առիթով, ՌԱԿ Լիբանանի ընկերա-
յին ծառայութեան գրասենեակը կու 
գայ շնորհակալութիւն յայտնելու 
Ապրիլ ամսուայ իր նուիրատուներուն, 
որոնք իրենց լումաները վստահեցան 
իրեն, ընկերներու եւ բարեկամներու 
ընտանիքներուն սրտանց օգտակար 
ըլլալու միտումով: Այս նեղ օրերուն, 
մեր ազնիւ նուիրատուներուն միջոցով 

է միայն, որ մենք կը կարենանք շարունակել ծառայել մեր 
շրջապատին։
Ձեր ազնիւ օժանդակութիւնը մեզի հասցնելու համար կարելի 
է մեր հետ հաղորդակցութեան մտնել ուղղակի այցելելով մեր 
գրասենեակը՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի, կամ կապուելով 
+961 1 566709 / +961 1 561030 / +961 70 859148 հեռաձայնի 
թիւերուն, ինչպէս նաեւ centretekeyan@yahoo.com ել-նամակին:

Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան
 Լիբանանի Ընկերային Ծառայութեան Գրասենեակ   

Արցախը Ջանքեր Կը Գործադրէ Հրադադարի Լիարժէք 
Պահպանման Համար՝ Պատրաստ Կանխելու 

Յարձակման Իւրաքանչիւր Փորձ. ԱԳՆ Մեկնաբանութիւն

«Թուֆենկեան» Բարեգործական Հիմնադրամը Արցախի 
Մէջ Նոր Ծրագրեր Պիտի Իրականացնէ
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Շար. էջ 02-էն

1994 Մայիս 12-ի համաձայնագիրը 
ցոյց կու տայ, որ հակամարտու-
թեան կարգաւորման գործընթացին 
յաջողութիւնը կախուած է երկու 
առանցքային պայմաններէ՝ հակա-
մարտութիւնը ուժի միջոցով 
լուծելու հնարաւորութեան վերա-
բերեալ ցանկացած պատրանքի 
բացառում եւ լիարժէք եռակողմ 
բանակցութիւններու կազմա-
կերպում, ուր հակամարտութեան 
իւրաքանչիւր կողմ բանակցու-

թիւններ կը վարէ իր անունով եւ 
իր իրաւասութեան ներքոյ գտնուող 
հարցերուն շուրջ։
Արցախի Հանրապետութիւնը կը 
վերահաստատէ իր հաւատարմու-
թիւնը հակամարտութեան բացա-
ռապէս խաղաղ կարգաւորման 
եւ հետեւողականօրէն ջանքեր կը 
գործադրէ հրադադարի լիարժէք 
պահպանման համար՝ պատրաստ 
ըլլալով կանխելու Ատրպէյճանի 
կողմէ հերթական յարձակման 
սանձազերծման ցանկացած փորձ»,- 
նշուած է մեկնաբանութեան մէջ։

Արցախի Հանրապետութեան 
նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան այսօր ընդունած 
է «Թուֆենկեան» բարեգործական 
հիմնադրամի պատուիրակութիւնը: 
Այս մասին, Facebook-ի իր էջին մէջ, 
գրած է նորընտիր նախագահ Արայիկ 
Յարութիւնեան։
«Շնորհակալութիւն յայտնելով 
Արցախի մէջ ծաւալած երկար 
տարիներու արդիւնաւէտ գործու-
նէութեան համար՝ ուրախութեամբ 
լսած եմ Հիմնադրամի գործադիր 
տնօրէն ու իմ լաւ բարեկամ Ռաֆֆի 

Տուտագլեանի կողմէն ներկայացուած 
իրականացուելիք ծրագրերու եւ այդ 
գործին մէջ ամերիկահայ բարե-
րար Ճէյմս Թուֆենկեանի ունեցած 
նախանձախնդրութեան մասին:
«Ողջունելով բարեգործական 
կազմակերպութեան ցուցաբերած 
հետեւողականութիւնը՝ յայտնած 
եմ Արցախի իշխանութիւններուն 
պատրաստակամութիւնը յետայսու 
եւս բոլոր նախաձեռնութիւններուն 
աջակցելու գործին մէջ»,- գրած է Ա. 
Յարութիւնեան։


