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Հարիրի Եւ Սէուտական Արաբիոյ Թագաւորը 
Քննարկեցին Տարածաշրջանային Զարգացումները

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրի եւ Սէուտական Արաբիոյ թագաւոր 
Սալման Պըն Ապտ Ալ-Ազիզ հանդիպում ունեցան 
մայրաքաղաք Ռիատի մէջ: Ինչպէս կը տեղեկանանք 
վարչապետ Սաատ Հարիրիի տեղեկատուական 
գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն, 
զրուցակիցները գլխաւորաբար անդրադարձան լի-
բանանեան ու տարածաշրջանային զարգացում-
ներուն:

«Կողմերը քննարկեցին երկկողմ գործակցու-
թեան հետագայ զարգացումի եւ ամրապնդումի 
հաւանական ուղիները»,- նշուած է վարչապետի 
մամլոյ ծառայութենէն:

Հանդիպումին ներկայ էին նաեւ Սէուտական 
Արաբիոյ արտաքին գործոց նախարար Իպրահիմ 
Ալ-Ասաֆ, թագաւորական պալատի խորհրդատու 
Նիզար Ալ-Ալուլա, Լիբանանի մէջ Սէուտական 
Արաբիոյ դեսպան Ուալիտ Պուխարի եւ Սէուտական 
Արաբիոյ մէջ Լիբանանի դեսպան Ֆաուզի Քապարա:

  2019-ի Պետական Պիւտճէի Վաւերացումը՝ 
Տնտեսութեան Խարխափուն Իրավիճակը 
Կայունացնելու Նախաքայլը. Խալիլ

Լիբանանի Հանրապետութեան ելեւմուտի նա-
խարար Ալի Հասան Խալիլ 2019 թուականի պետա-
կան պիւտճէի նախագիծի վաւերացումը ելակէտ 
ընդունեց երկրի ելեւմտատնտեսական խարխա-
փուն իրավիճակի կայունացումին: Այս մասին կը 
տեղեկանանք ազգային լրատուական գործա-
կալութեան հրապարակումէն: ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

«Յառաջիկայ վեց ամիսը քննութեան վճռական 
շրջան է: Պէտք է պարտինք նպատակասլաց 
որոշումներով յաջողապէս յաղթահարել երկրի 
ելեւմտատնտեսական խարխափուն իրավիճակը: 
Հակառակ պարագային, ազգովին դատապար-
տըւած ենք յայտնուելու փակուղիի առջեւ»,- Սայ-
տայի Պապլիէ շրջանը տեղի ունեցած միջոցառումին 
նշեց Ալի Հասան Խալիլ:

Խալիլ շեշտեց պետական պիւտճէի վաւերացումի 
հրամայականը՝ զայն արմատական լուծում հա-
մարելով Լիբանանի տնտեսական, ելեւմտական եւ 
շարք մը այլ էական խնդիրներու: 

Աշխատանքային այցով Արցախի Հանրապե-
տութիւն գտնուող ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
հանդիպում ունեցած է ԱՀ նախագահ Բակօ 
Սահակեանի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղե-
կացնեն, որ առանձնազրոյցին քննարկուած են 
Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ տարբեր ոլորտներու 
մէջ գործակցութեան վերաբերող շարք մը հարցեր, 
անդրադարձ կատարուած է ընկերատնտեսական 
ոլորտին մէջ համատեղ ռազմավարական ծրա-
գիրներու իրականացումին ուղղութեամբ նախա-
տեսուող քայլերուն:

Այնուհետեւ հանդիպումը շարունակուած է 
ընդլայնուած կազմով: Զրուցակիցները  միտքեր 
փոխանակած են երկու հայկական պետութիւններու 
ներքին ու արտաքին քաղաքականութեան, անվը-
տանգութեան եւ այս ուղղութիւններով գործակ-
ցութեան վերաբերող թեմաներու շուրջ:
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Հայաստանի Եւ Արցախի Ղեկավարները 
Անդրադարձած Են Ընկերատնտեսական 
Համատեղ Ռազմավարական Ծրագիրներու 
Ուղղութեամբ Նախատեսուող Քայլերուն

Արցախի Մէջ Տեղի Կ'ունենայ ՀՀ Անվտանգութեան 
Խորհուրդի Հերթական Նիստը

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Մարտ 11-ին աշխատանքային այցով մեկնած է Արցախի Հան-
րապետութիւն:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ այսօր՝ Մարտ 12-ին, 
Ստեփանակերտի մէջ տեղի պիտի ունենայ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Անվտանգութեան խորհուրդի հերթական նիստը:

Îàâ 

Կոչ Հայոց Ցեղասպանութեան 
Պահանջատիրութեան 

Զօրակցութեան 
Լիբանանի հայկական միութիւններու եւ 

հայորդիներու թանկագին ուշադրութեան կը 
յանձնենք, թէ այս տարի եւս ապրիլ ամսուան 
ընթացքին համազգային շուքով պիտի տօնենք 
Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նահատակ-
ներուն յիշատակը եւ պիտի վերանորոգենք մեր 
պահանջատիրական սրբազան ուխտը։

Առ այդ, կոչ կ՛ուղղենք բոլորիդ, որ 15-30 
ապրիլի օրերուն դադրեցնէք ամէն տեսակի 
միութենական եւ անհատական խրախճանային 
ձեռնարկները ու ձեր մասնակցութիւնը բերէք եւ 
զօրակցութիւնը յայտնէք Հայոց ցեղասպա-
նութեան նուիրուած նախաձեռնութիւններուն։

Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու 
Միութեան Կեդրոնական Մարմին
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարան

Ազգային Առաջնորդարան Լիբանանի Հայոց
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Յայտնի Է Վրաստանի Նախագահի՝ Հայաստան Այցի Օրակարգը

Ատրպէյճան Արցախի Գրաւուած Տարածքներու Բնակեցման Քաղաքականութիւն Կ՝իրականացնէ. Արցախի ԱԳՆ
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Տիգրան Շիրինեան 

Տիգրան Շիրինեան (իտալերէն՝ Michele Dicran 
Sirinian, 12 Մարտ 1923, Կ. Պոլիս – 11 Դեկտեմբեր 
2003), իտալական ռազմական օդուժի եւ տիե-
զերագիտութեան նշանաւոր հայ մասնագէտ, 
Իտալիոյ ռազմական օդուժի հրամանատար, 
փրոֆեսոր։ 

Ծնած է Պոլիս 12 Մարտ 1923-ին, Հայոց ցե-
ղասպանութիւնը վերապրած կեսարացի կաթոլիկ 
Միհրան եւ Եղիսաբէթ Շիրինեաններու ընտանի-
քին մէջ։

1942 թուականին Պոլսոյ պապական նուիրակ 
Անճելօ Ռոնալտիի (հետագային՝ Հռոմի պապ 
Յովհաննէս 18-րդ) միջնորդութեամբ կը տեղա-
փոխուի Միլան՝ ապաստանելով հօրաքրոջ՝ Քեհ-
եաններու տունը։

Աւարտած է Միլանի բազմարուեստեան հաս-
տատութեան ճարտարագիտական բաժինը, որմէ 
ետք գործուղուած է Հռոմ: Իր տաղանդին եւ 
աշխատասիրութեան շնորհիւ ան կարճ ժամա-
նակի մէջ գիտական լուրջ ձեռքբերումներ կ'ու-
նենայ տիեզերական ճարտարագիտութեան եւ 
իտալական ռազմական օդուժի բնագաւառներուն 
մէջ։ Ան կը դառնայ Իտալիոյ զինուած ուժերու 
բարձրաստիճան սպայ։ Երիտասարդ հասակին 
կը դառնայ Հռոմի Լա Սապիենցա համալսարանի 
տիեզերագիտական ճարտարագիտութեան փրո-
ֆեսոր, միաժամանակ ռազմաօդային ուժերու 
վերահսկիչ զօրավար։

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հրաւէրով Մարտ 13-ին երկօր-
եայ պաշտօնական այցով Հայաստան կը ժամանէ 
Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
նախագահի գլխաւորած պատուիրակութեան կազ-
մին մէջ են Վրաստանի արդարադատութեան 
նախարար Թէա Ցուլուքիանին, Վրաստանի 
խորհրդարանի փոխնախագահ Կէորկի Վոլսքին, 
խումբ մը պատգամաւորներ, Վրաստանի արտա-
քին գործոց փոխնախարար Լաշա Տարսալիան, 
պաշտօնատար այլ անձինք:

Նոյն օրը Հանրապետութեան նախագահի 
նստավայրին մէջ տեղի կ'ունենայ Վրաստանի 
նախագահի դիմաւորման պաշտօնական արարո-

Արցախի Հանրապետութեան ԱԳՆ տեղեկատ-
ւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութեան պետ Արտակ Ներսիսեան՝ News.am-ի 
հետ զրոյցի մը ընթացքին՝ մեկնաբանած է 
Ատրպէյճանի ԱԳՆ յայտարարութիւնը, թէ Արաք-
սաւանի կառուցման ծրագիրը կը խախտէ Ժընեւի 
պայմանագրերը եւ անոնց Լրացուցիչ արձա-
նագրութիւնները։

Մարտի սկիզբը՝ մեկնաբանելով Արցախի 
հարաւը Արաքսաւան բնակավայրի կառուցման 
ծրագրերը՝ Ատրպէյճանի ԱԳՆ-ն այդ քայլը որակած 
է իբրեւ Ժընեւի պայմանագրերու եւ անոնց Լրա-
ցուցիչ արձանագրութիւններու խախտում։ Միեւնոյն 
ժամանակ, Ատրպէյճանի արտաքին քաղաքական 
գերատեսչութեան պնդումով՝ Արաքսաւանի մասին 
յայտարարութիւնները «ակնյայտ յարձակում են 
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու 
հովանիի ներքոյ ընթացող երկարամեայ բանակ-
ցային գործընթացին վրայ»։ Ինչպէ՞ս կը գնահատէք 
ատրպէյճանական կողմի նմանատիպ յայտարա-
րութիւնները հարցին ի պատասխան՝ Արտակ 
Ներսիսեան ըսած է, թէ

Ատրպէյճանի ԱԳՆ մեկնաբանութիւնը ուրիշ 
բան չէ, քան ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակա-
մարտութեան կարգաւորման գործընթացին մէջ 
առկայ իրավիճակի համար իր պատասխանատ-
ւութիւնն ուրիշի վրայ բարդելու փորձ։

ղութիւնը, որուն կը յաջորդէ նախագահներ Արմէն 
Սարգսեանի եւ Սալոմէ Զուրապիշվիլիի առանձ-
նազրոյցը, այնուհետեւ երկու երկիրներու պատուի-
րակութիւններու մասնակցութեամբ ընդլայնուած 
կազմով հանդիպումը: Նախագահներ Սարգսեանն 
ու Զուրապիշվիլին հանդէս կու գան մամուլի համար 
յայտարարութեամբ:

Պաշտօնական այցի ծիրէն ներս Վրաստանի 
նախագահը հանդիպումներ կ'ունենայ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի, Ազգային ժողովի նախագահ 
Արարատ Միրզոյեանի հետ, կը հիւրընկալուի 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողի-
կոսին կողմէ:

Սալոմէ Զուրապիշվիլիի գլխաւորած պատուի-
րակութիւնը կ'այցելէ Մեծ եղեռնի յուշահամալիր, 
ծաղկեպսակ կը դնէ Հայոց ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակը յաւերժացնող յուշարձանին։

Ան նշած է, թէ ատրպէյճանա-ղարաբաղեան 
հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործ-
ընթացին առաւել մեծ վնաս կը հասցնեն ատըր-
պէյճանական կողմի ապակառուցողական մօտե-
ցումները բանակցային գործընթացին շուրջ, 
հրադադարի միջազգային վերահսկողութեան 
լիարժէք մեքենականութիւններու ներդրման մեր-
ժումը, հասարակութիւնը խաղաղութեան նախա-
պատրաստելու չկամութիւնը, հասարակական 
խաղաղարար նախաձեռնութիւններու տապալումը, 
պատերազմի քարոզչութիւնը, հայատեացութեան 
արմատաւորման ուղղուած պետական քաղաքա-
կանութիւնը, հայերու հանդէպ ատելութեան հողի 
վրայ կատարուող յանցագործութիւններու խրախու-
սումը, Արցախի մեկուսացման փորձերը եւ այլն։

«Նոյնչափ մերկապարանոց են նաեւ ատրպէյ-
ճանական կողմի մեղադրանքները Ժընեւի պայ-
մանագրերու եւ անոնց Լրացուցիչ արձանագ-
րութիւններու խախտման մասին։ Այդ հարցը 
շատոնց պաշտօնական Պաքուի կողմէ ինչպէս 
բազմաթիւ շահարկումներու առարկայ դարձած է, 
այնպէս ալ բազմիցս հերքուած է:

Արաքսաւանի հարցը պէտք է դիտարկուի Ար-
ցախի գրաւուած տարածքներէն եւ Ատրպէյճանէն 
հայ ներքին տեղահանուածներու եւ փախստա-
կաններու մարդու իրաւունքներու եւ կեանքի 
համար արժանապատիւ պայմաններու ապահով-

ման անհրաժեշտութեան տեսանկիւնէն։ Այդ մար-
դիկ ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտու-
թեան ուժային լուծման քաղաքականութեան ծիրէն 
ներս՝ ատրպէյճանական ղեկավարութեան կողմէ 
իրականացուած ցեղական զտումներու եւ տե-
ղահանութեան զոհ դարձած են։ Ատրպէյճանէն եւ 
Արցախի գրաւուած տարածքներէն հայ փախստա-
կաններու եւ ներքին տեղահանուածներու կողմէ 
բնակութեան նոր տարածքներու վրայ հաստատ-
ւիլը չի կրնար քննադատութեան առարկայ հան-
դիսանալ՝ հաշուի առնելով նաեւ, որ ատրպէյճա-
նական իշխանութիւնները ոչ միայն հրաժարած են 
նիւթական եւ բարոյական վնասի փոխհատուցում 
վճարելէ անոնց, այլեւ կը շարունակեն խախտել 
անոնց իրաւունքները՝ խոչընդոտելով փախստա-
կաններու հարցերով զբաղող միջազգային մասնա-
գիտացուած կազմակերպութիւններու Արցախ 
այցերը»,- ըսած է Ներսիսեան։

Անոր հաւաստիացումով՝ ընդհանուր առմամբ, 
Ժընեւի պայմանագրերու խախտման մասին 
Պաքուի մեղադրանքները աւելի քան կեղծ են, 
հաշուի առնելով այն փաստը, որ ատրպէյճանական 
իշխանութիւնները կ՝իրականացնեն Արցախի Հան-
րապետութեան գրաւուած տարածքներու, մասնա-
ւորապէս, Շահումեանի շրջանի եւ Մարտակերտի 
շրջանի մէկ մասի բնակեցման պետական քա-
ղաքականութիւն։
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ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Գրագիտուհին Եւ Իր Գործը

Հետեւեալ հատուածը Արշակուհի Թէոդիկի 
«Ամիս մը ի Կիլիկիա» գիրքէն է, ուր ան մանրա-
մասնօրէն կը նկարագրէ աղէտեալներուն կեանքը, 
իրեն հանդիպած մարդիկը, անոնց առօրեան եւ իր 
տպաւորութիւնները կը կիսէ այդ ճամբորդութենէն 
(հեղինակին՝ գիրքին մէջ գործածուած ուղղագ-
րութիւնը պահպանուած է):

ՄԵԿՆՈՒՄԻ ՊԱՀԸ
14 Հոկտ. 1909
Աշնանավերջի անուշ իրիկուն մըն է։ Վերջալոյսը 

հետզհետէ կը նուազի հորիզոնի ոսկենշոյլ 
պաստառին վրայ, ուր, նկարչային գորշութեան մը 
մէջ թաղուած՝ Ստամպօլը կ՚ուրուանկարուի հիմայ 
աւելի քան երբեք գեղեցիկ՝ իր սլացիկ մինա-
րէներովն ու գմբէթներուն վէտվէտումովը։

Շոգենաւին կամրջակին վրայ, բազրիքի մը 
կռթնած՝ չորս բոլորս կը դիտեմ, բաժանումէ մը առ-
թուող տարտամ մտահոգութիւններու սարսուռովը 
սիրտս լեցուն։ Ալէքսանտռի խարիսխը բարձրա-
ցուցած է եւ իր «վինչ»ին խլացուցիչ խորը դադրած։ 
Կը մեկնինք, այլ եւս կը հեռանանք Պոլիսէն։ 
Սիրելիներ, բարեկամներ, Ազգանուէր Հայուհեաց 
Ընկերութեան անդամուհիներ իրենց ողջերթի եւ 
յաջողութեան մաղթանքներուն հետ հրաժեշտնին 
տուած՝ մակոյկներով կ՚շտապեն նաւուն կուշտն ի 
վեր, գլուխ ու թաշկինակ թօթվելով։

Անօրինակ թոհուբոհ մը՝ ծովուն վրայ։ Նրբիրան, 
աղուոր փայլքի մը քովէն՝ հանքածուխ պարպող 
բանուորներով լեցուած տձեւ նաւակ մը կը սողայ. 
անդին՝ լայնառագաստ ցռկանաւներու առաջքէն՝ 
շոգեմակոյկ մը արշաւասոյր. հեռուն, հիւսիս ու 
հարաւ մեկնող երեկոյեան շոգենաւներ՝ տուներնին 
վերադարձող ուղեորներով առլի՝ խօլ զիկզակներ 
կը ձեւացունեն, զիրար կը խաչաձեւեն, զիրար կը 
հետապըն-դեն։ Մեր նաւը կը շարժի հիմայ, 
պարանաձիգի մը առաջնորդութեամբ, ու պահ մը 
դէմ առ դէմ կու գանք Շիրքէթի 42 թիւին։ Խոնջ 
վաստակաբեկ շուկացիներ մէկ կողմ դրած հաշիւ 
ու շահ՝ իրենց սիրելի յարկերը կը դիմեն։ Տեսակ մը 
խանդոտ վերաբերումով կը նայիմ ցռուկին ու 
վերնայարկը խտացող այդ երջանիկ բազմութեան 
- իբրեւ իմ երկրացիներուս, - ու մնաք բարովին պէս 
խօսք մը կու գայ համր շուրթերուս ծայրն՝ անոնց 
հասցէին ուղղուած։

Մնաք բարով շուրջս գտնուած քիչ մը ամէն 
բանի, շնչաւոր էակներէն մինչեւ անշունչ իրերը 
բնութեան, սա ընտանի եզերքներէն մինչեւ բար-
ձունքը Չամլըճայի։ Սոյլեր, խռպոտ հագագներէ 
արձակուող աղաղակներու հանգոյն՝ սոյլեր անվերջ 
ու ընդհատ, այդ պահուն ինձ համար կարծես՝ 
Մեկնումի անսահման թախիծը դառնօրէն երգող, 
եղերերգող։

Կ՚զգամ որ յուզումը տեղաւորուած է ա՜լ էութեանս 
մէջ, եւ ակնարկս տակաւին յառած հեռուի ու մօտի 
տեսարաններուն՝ ջանք կ՚ընեմ ատոնցմով գրաւ-
ւելու, ատոնց պարզած խաղաղաութեանը մէջ 
սուզուելու, ամոքուելու համար առանձնութեանս 
տաղտուկէն, պահ մը մոռնալու համար տխրութիւնը 
բաժանումին, նաեւ միտքէս վանելու համար ամէն 
դժխեմ կարելիութիւն պատահականութեանց։

Սառայ-Պուռնին դարձած՝ Մարմարայի ջուրերն 
ենք։ Մայրամուտ հորիզոնը տմոյն երանգի մը մէջ՝ 
արեւին թաղումը կը շարունակէ խոկալ. անհամար 
ծուխերէ եւ իրիկնամուտի ստուերներէ գոյացող 
թաձրութիւն մը կը ծփայ յամրօրէն՝ ծովին ու մեր 

նայուածքէն խուսափող մայրաքաղաքին վերեւ։ 
Դեռ կը յամենամ կամրջակին վրայ, անձնատուր՝ 
բաց ծովերէն եկող թեթեւ հովին, եւ աչքերս 
անքթիթ՝ հոն, ի բարձունս անդր Սկիւտարի։

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱՏԱՆ ՄԷՋ
10 նոյեմ.
Բացումը դեռ նոր կատարուած էր Ատանա՝ Ազ-

գանուէր Հայուհեաց վարժարանին ուր մեծ մասամբ 
ծնողազուրկ հէք աղջիկներ կ՚սկսէին յաճախել 
փոյթեռանդն, երբ հարկ դատուեցաւ լուսանկարել 
տալ սանուհիները խումբ առ խումբ, որպէս զի 
Եգիպտոսի Մելքոնեան եղբարք ու Մագրիգիւղի 
հայ տիկնայք հեռուէն՝ տեսնելով իրենցմէ որդե-
գըրուած անբախտ էակներուն պատկերները, 
կարենային վայելել անոնց հանդէպ տածած իրենց 
ջերմ ու թրթռուն համակրութեան շօշափելի մէկ 
ապացոյցը։

Դիմեցինք Արապեան Սամուէլի, - միակ լուսա-
նըկարիչը քաղաքին, ազնիւ, վեհոգի, երիտասարդ 
մը, որ Զուլումի վաղորդայնին իսկ՝ «քօտաքը» 
ձեռին, բոցերու եւ արեան ճապաղիքներու մէջէն 
անցած էր. ջախջախուած ոսկորներու, բացուած 
վէրքերու, յօշ յօշ պատառուած մարմիններու առջեւ 
կեցած էր՝ իր ցեղը հարուածող, իր ցեղը անճիտող 
անպարագրելի ցաւը կուրծքին տակ, մէկիկ մէկիկ 
լուսանկարելու վախճանական վարագոյրները՝ 
Մեծ-Եղեռնին։ Թաղէ թաղ անցնելով, գիւղէ գիւղ 
շրջելով բոլոր արկածեալ վայրերուն մէջ թափա-
ռայած, խիզախելով ամէն վտանգի եւ դիմագրաւելով 
ամէն սպառնալիք, այսպէս այդ անձնուրաց, 
անվեհեր եւ աննկուն հայորդին կենդանագրած էր 
անդադար զԿիլիկիա մահացունող սեւ ցաւն իր 
զահանդումին մէջ, աճիւնի վերածուած բոլոր գիւ-
ղերը եւ բոցերէն լափուած բոլոր շէնքերը, քանդուած 
հայու շէն օճախները, յետոյ զանոնք ցրուելով ամէն 
անոնց որոնց հետաքրքրիր էին տեսնելու Կիլիկեան 
տռամին մանրամասունքն ամբողջ, եւ վերջապէս 
այդ պատկերները լիաբուռն բաշխելով, որպէս զի 
համօրէն աշխարհ տեսնէր ու հաւատար թէ 
սանդարմետական ի՞նչ անցքեր տեղի ունեցած էին 
դրախտանման Կիլիկիոյ անուշ երկինքին տակ։

Այս մարդն էր ահա՝ որուն կ՚այցելէի ցորեկ մը, 
դպրոցին աղջիկները լուսանկարելու խնդրանքս 
ներկայելու համար։

Փոքրիկ ու խիստ սիրուն աղջկանց խումբ մը 
եկած լեցուած էր անոր գործատեղին։ Ամերիկացի 
վարժուհիի մը ներկայութիւնն իրենց մօտ՝ ամէն ինչ 
կը պարզէ։ Որբուհիներ են ասոնք ալ. Հայու 
զաւակներ, ջարդի ու հրդեհի յաջորդ օրն իսկ 
հաւաքուած թշուառ խլեակներ բոլոր։

Ուրախ են ամէնքն ալ, ժպտագին, կայտառ ու 
կայտռուն, անդադար կը ճռուողեն իրար հետ։ Ոչ 
նուազ բարեացակամ խանդ մը կը խառնէ իր 
խօսուածքին ու շարժուածքին՝ իրենց ուսուցչուհին 
Միս Ուէպ ու անոր խրախուսիչ ակնարկին տակ՝ 
տղաքն աւելի ազատօրէն կը խօսին ու կը խնդան։ 
Իրենց համար նոր, անօրինակ եւ դիւթահրաշ դէպք 
մըն է որ պիտի պատահի, պատկերնի՜ն պիտի 
հանուի, իրենց դէմքերը թուղթի վրայ լուսանկար-
ւած պիտի տեսնեն։ Իրարու բաներ մը կ՚ընեն, եւ 
ահա գլուխներ ուսերու մէջ կը կկզին, ժպիտներ 
իրենց նուռ շութերուն վրայ կը փթթին, ուրիշներ 
ձեռքերնին աչքերնուն բռնած՝ իրենց խնդումը 
վարագուրելու խպլիկ ձեւեր կ՚առնեն։

Միս Ուէպ՝ որուն հետ կ՚սկսինք տեսակցիլ, կը 
յայտնէ թէ Ամերիկա պիտի ուղարկուին անոնց 
կենդանագիրները՝ պաշտպաններ, հայեր գտնելու 

համար անոնց։
-Բայց ի՞նչ զարմանալի բան, կը յարեմ, գրեթէ 

իւրովի, այս աղջիկներուն ամէնն ալ, գրեթէ առանց 
բացառութեան, գեղադէմ են, սիրուն ու տեսքոտ, 
կարծես թէ բոլորն ալ մէկիկ մէկիկ զատուած ու 
այնպէս առնուած են։

-«Ի Հարկէ» կը կցէ օրիորդը արագաբար, եւ 
աղջիկներէն մէկուն տրուելիք մէկ դիրքը կը ստիպէ 
զինքը քովէս հեռանալու։

-«Անունդ ի՞նչ է, աղջիկս», կը հարցունեմ մօտս 
կեցող պզտիկի մը որուն դէմքն անհունապէս 
գրաւիչ է։ Ծաւի աչքեր, դեղձան մազեր, ու վարդեր 
իր կաթնաթոյր այտերուն վրայ, հրեշտա՜կ մը 
պարզապէս։

Կ՚երկբայիմ հարցումիս պատասխան մը ստա-
նալուս մասին. քան զի տեղացի հայը դժխախ-
տաբար թրքախօս գոլով, հազուադէպ պարագայ 
մըն է եթէ հանդիպիս հոս մէկու մը որ հայերէն 
լեզուն հասկընայ ու խօսի։

-Իմին անունս Լուսածին է, կ՚ըսէ անիկա, անուշ 
ձայնով մը, թեւթեւ մը խպնոտ, ու ծիծղուն միանգա-
մայն, ծիծա՛ղ որ իր այտերուն սիրուն փոսիկները կը 
շեշտէ։

-Ապրի՛ս, աղջիկս, հայերէ՛ն գիտես եղեր. ինչ ալ 
աղուոր կը խօսիս. ո՞ւր տեղացի ես դուն…

-Հաճընցի։
Գաղտնիքը պարզուած էր. տեղի չկար զար-

մանալու, քանի որ իմացած էի թէ Հաճնոյ հայը 
թրքախօս չէր եւ իրեն յատուկ ունէր գէշ աղէկ 
հայերէն մը։

Ուշադրութիւննիս գրաւուած է պահ մը պզտիկ 
աղջիկով մը որ գործիքին դէմը բազմած է եւ 
անզուսպ քրքիչ մը ունի. ի զուր ձեռքը տանելով 
աչքերուն՝ կը շփէ զանոնք խնդուքը վանելու ճիգով։ 
Նոյն պահուն կ՚իմանամ մեղմ, քնքուշ ձայն մը 
ձախէս.

-«Տիկին, տիկին, ասիկա՛ ալ հայերէն գիտէ…»։ 
Եւ ահա մօտս կը տեսնեմ Լուսածինս, որ ուրիշ իրմէ 
փոքր աղջկան մը ձեռքէն բռնած, ինծի ներկայա-
ցունելու եռանդ մը ունի յաղթական նայուածքով մը։

-Իրաւ, ա՞ս ալ հայերէն գիտէ. աս ի՞նչ աղուոր 
աղջկներ էք եղեր դուք… տեսէք ի՜նչ աղուոր կը 
խօսիք կոր ձեր լեզուն… ըսել է ա՛ս ալ Հաճընցի է։

-Այո՛, տիկին։
Անսովոր ուրախութեան մը փայլը կը շողայ 

աչքերուն մէջ՝ իրենց լեզուագիտութեան գնահատու-
մէս կէս մը խրոխտ. ազգակիցի մը կողմէն իրենց 
ընդունած դրուատական խօսքեր ուրիշ տեսակ 
հրճուանքով մը լեցուցած են զիրենք։

Կի նայիմ իրենց, ու ցաւ մը հոգիս կը դղրդէ 
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«Հայրենադարձները Կը Պատմեն...» - 3 -
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Լիբանանահայ ոճաբան-վարսայարդար Ճեք 
Թէքէեանը արդէն երկու տարիէ կը բնակի Հա-
յաստան: Ճեքը, մօտ 40 տարի ըլլալով այս ոլոր-
տին մէջ, յաջողած է աշխարհի տարբեր երկիրներու 
մէջ ստեղծել իր անունով գործող գեղեցկութեան 
սրահներ՝ Պէյրութի, ԱՄՆ-ի, Իտալիոյ, իսկ հիմա 
արդէն նաեւ Հայաստանի մէջ: Երեւանի կեդրոնը՝ 
Կողբացի փողոցը կը գտնուի Ճեք Թէքէեանի 
գեղեցկութեան սրահը, որուն բացումը տեղի 
ունեցած է 2017 թուականին։ Ճեք Թէքէեանը 
Պէյրութի մէջ ունի վարսերու խնամքի (Haircare), 
վարսայարդարներու եւ ոճաբաններու ակադեմ-
իա, որուն, այսպէս ըսած, մասնաճիւղը պիտի 
ըլլայ նաեւ Երեւանի մէջ: 

«Զարթօնք» օրաթերթի «Հայրենադարձները 
կը պատմեն...» շարքի ծիրէն ներս զրուցած ենք 
նաեւ Ճեք Թէքէեանի հետ։ 

- Ճեք, ծնունդով Պէյրութէն էք, հոն ինչո՞վ 
զբաղած էք, մինչեւ որ Հայաստան տեղափոխուիք։ 

- Ես մօտաւորապէս 40 տարիէ վարսայարդարու-
թեամբ կը զբաղիմ: Պէյրութի մէջ ունինք մեր 
սրահները, շատ հանգիստ կ'ապրէինք հայկական 
գաղութի մէջ։ Բայց վերջ ի վերջոյ զգացինք, որ 
այդտեղ մենք օտար ենք, օտար երկիր է, հետե-
ւաբար ուզեցինք գալ Հայաստան։ Բայց Պէյրութի 
մէջ մեր գեղեցկութեան սրահներն ու ոճաբաններու 
ակադեմիան կը շարունակեն գործել։ Պարզապէս 
ուզեցինք, որ այստեղ ալ ունենանք մեր սրահները։ 

- Հայրենիքը ինչպէ՞ս ընդունեց ձեզ։ 
- Սկիզբը դժուարութիւն ունեցանք, մինչեւ որ 

վարժուինք միջավայրին: Բայց ամէն ինչով շատ 
հանգիստ, շատ ուրախ ենք, այստեղ մարդիկ շատ 
լաւ են։ 

- Ձեր գեղեցկութեան սրահէն բացի այլ աշխա-
տատեղեր ունի՞ք։ 

- Հիմա Հայաստանի մէջ մէկ վարսավիրանոց 
ունինք, մինչեւ այս ամսուան վերջը կը բանանք նա-
եւ ոճաբաններու դպրոցը, ուր բոլոր մասնագիտու-
թիւններով սորվելու հնարաւորութիւն կ'ըլլայ։ Մենք 
Պէյրութի մէջ ունինք այդ դպրոցէն, բայց այստեղի 
հետ տարբերութիւնը այն է, որ հոս հիմնականօրէն 
ռուսական միջավայր է, գործակցութիւնը ռուսական 
կողմի հետ է։ 

- Ովքե՞ր մասնագէտներ պիտի պատրաստեն 
ու դասաւանդեն դպրոցը: 

- Ես, ոճաբաններ կան Ռուսիայէն, որոնք կու 
գան, կը դասաւանդեն, բայց ընդհանուր տնօրէնը 
ես եմ։ Այս հարցին մէջ ոչ մէկ դժուարութիւն ունե-
ցած ենք, ամէն ինչ շատ հանգիստ եղաւ։ Այստեղ 
առհասարակ ապրելու ոչ մէկ դժուարութիւն կայ:

- Այսինքն՝ Հայաստանի մէջ դիւրի՞ն է առեւ-
տուրով զբաղիլը, ներդրում ընելը, ինչ-որ գործ 
սկսիլը։ 

- Այո՛, դպրոցը քիչ մը աւելի գործարքի նախագիծ 
եղաւ, որ, ի հարկէ, դժուարութիւններ ունեցաւ, 
բայց, կը կարծեմ, ամէն ինչ կը լուծուի։ 

-Դպրոցի գնային քաղաքականութիւնը ինչ-
պէ՞ս է։ Հասարակական տարբեր շերտերու մար-
դիկ կրնա՞ն ընդունուիլ եւ սորվիլ վարսայարդա-
րութիւն, դիմայարդարում եւ այլ մասնագիտութիւններ։ 

- Ի հարկէ, կրնան։ Մենք այնպէս ըրած ենք, որ 
մարդիկ չնչին գումարով կարենան շատ լաւ 
մասնագէտ դառնալ ու յառաջ երթալ։ 

- Հայաստանի մէջ լաւ վարսայարդարներու, 
ոճաբաններու պահանջարկ կա՞յ։ 

- Ամէն մասնագէտ իր ձեռքը ունի, իր եղանակը 
ունի: Բոլոր վարսայարդարներն ալ լաւ են։ Բայց ես 
կը կարծեմ, որ ամէն երկիր իր դպրոցը պէտք է 
ունենայ, որպէսզի ոլորտը աւելի յառաջ երթայ, 
թարմացուի, նորութիւնները շուտ հասնին, համաշ-
խարհային ուղղուածութիւնը գիտնան։ 

- Վերապատրաստութեան դասընթացներ 
կա՞ն տեղի մասնագէտներու համար։ 

- Մենք այստեղ ամէն ամիս Master-class կ'իրա-
կանացնենք, դասընթացներ ունինք, որ բոլոր 
սրահներուն համար է, կ'աշխատինք իրենց հետ։ 
Միշտ մեզի կը դիմեն, եւ ամէն ամիս ամենաքիչը 
100 վարսայարդար կը վերապատրաստենք, իրենց 

հետ մօտ 4-5 ժամ կ'աշխատինք։ Մեր աշխատանքի 
պարագային սահմանափակում չկայ, միշտ կրնաս 
աշխատիլ քու վրադ, միշտ նորութիւն կայ։ Վարսա-
վիրը պէտք է հետեւի այդ նորոյթներուն եւ աշխատի 
ինքնիր վրայ: Հայաստանի մէջ աշխատիլը դիւրին 
է, բայց պէտք է գիտնաս, թէ ո՛ր ուղիէն քալես։ 
Լիբանանի հետ համեմատած տարբերութիւնը շատ 
է։ Լիբանանի մէջ մարդիկ շատ են։ Հայաստանը 
Լիբանանէն մի քանի անգամ մեծ է, բայց այդտեղ 
ունինք եօթը միլիոն մարդ, իսկ այստեղ՝ 1.5 միլիոն։ 
Լիբանանի մէջ աւելի սուղ է, ծախսերը շատ են, այս 
առումով Հայաստանի մէջ շատ դիւրին է։ Կ'ուզեմ 
ըսել, որ ոեւէ մէկը թող չմտածէ, թող գան Հայաս-
տան, մեր երկիրը զարգացնենք, աւելի զօրացնենք։ 

- Շնորհակալ եմ հարցազրոյցի համար։
Ճեք Թէքէեանի հետ հարցազրոյցը կրնաք 

դիտել յղումով։
https://www.youtube.com/watch?v=8L8dgmLH97U

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ատրպէյճան Լայնածաւալ Ռազմափորձեր Կ՛իրականացնէ
Մարտ 11-էն 15, Ատրպէյճանի բանակը կ՛իրա-

կանացնէ լայնածաւալ զօրավարժութիւններ, որոնց 
կը մասնակցի մօտաւորապէս 10,000 զինուոր, կը 
հաղորդէ “Ռազմինֆօ՞-ն։

Ատրպէյճանի պաշտպանութեան նախարարու-
թեան համաձայն՝ ռազմափորձերուն կը մաս-
նակցին մինչեւ 500 զրահապատ ինքնաշարժներ 
եւ տարբեր տրամաչափի 300 հրթիռային հա-
մակարգեր, նաեւ 20 ռազմական օդանաւեր եւ 
ուղղաթիռներ:

Զօրավարժութիւնը կ՛իրականանայ յարձակողա-
կան ծրագիրի մը բեմագրութեան հիման վրայ եւ 
«ենթադրեալ հակառակորդին հարուածներ կը 
հասցուին քանի մը ուղղութիւններէ, ճեղքելու հա-
մար անոր պաշտպանութիւնը եւ ջախջախելու 
անոր զօրամիաւորումները»։

Յիշեցնենք, որ անցեալ տարի եւս Ատրպէյճանի 
մէջ նման լայնածաւալ զօրավարժութիւններ տեղի 
ունեցած էին գրեթէ այս օրերուն։
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Լիբանանահայ Դպրոց
Վարդանանց Տօնակատարութիւնը Սրբոց Հռիփսիմեանց Բարձրագոյն 
Վարժարանին Մէջ

Հայոց պատմութիւնը իր կատարած նուաճում-
ներուն շնորհիւ կը մնայ անժամանց բոլոր ժամա-
նակներուն համար, որովհետեւ ան հաւատքով կը 
փոխանցուի իրերայաջորդ մեր բոլոր սերունդ-
ներուն, որոնք, իրենց կարգին, գիտեն ապրիլ, 
յիշատակել եւ տօնախմբել ըստ արժանւոյն:

Երեքշաբթի, 26 Փետրուար 2019-ին Սրբոց 
Հռիփսիմեանց բրձր. վարժարանի միջնակարգի եւ 
երկրորդական դասարաններու աշակերտները, 
ընկալեալ սովորութեան համաձայն, առաւօտեան 
ներկայ գտնուեցան ս. պատարագին եւ հաղորդուե-
ցան «Վարդանանց» խորհուրդով: Օրուան պատա-
րագիչ հայր Սեպուհ վրդ. Կարապետեանը իր 
քարոզին մէջ վեր առաւ «Վարդանանց» պա-
տերազմի նահատակութեան իմաստը՝ քրիստոնեայ 
մնալու հրամայականը, իսկ այս օրերուն նորահաս 
սերունդներէն եւս կը պահանջուի ըլլալ բծախնդիր 
իրենց կրօնաբարոյական սկզբունքներուն եւ պա-
տասխանատու գիտակցութեամբ նուիրուիլ ու պա-
հանջատէր ըլլալ իրենց ազգային իրաւունքներուն:

Երեքշաբթի, 5 Մարտին նախակրթարանի եւ 
միջնակարգի աշակերտները հանդէս եկան «Վար-
դանանք» յիշատակութեամբ:

Հանդիսութեան ներկայ էին Անարատ Յղութեան 
հայ քոյրերու միաբանութեան մեծաւորուհի առաքի-
նափայլ մայր Արուսեակ Սաճոնեանը, վարժարանիս 
հոգեւոր դաստիարակ Սեպուհ վրդ. Կարապետ-
եանը, տնօրէն եւ ուսումնական խորհուրդի ներ-
կայացուցիչներ, առաքինազարդ քոյրեր, ծնողաց 
վարչութեան անդամներ, ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, 
ինչպէս նաեւ ծնողներու հոծ բազմութիւն մը:

Յայտագիրը բազմերանգ էր: Ան լիիրաւ խորքով 
կու տար «Վարդանանք» խորհուրդը՝ բանաստեղ-
ծութիւններով, մարտնչական երգերով, երաժշտա-
կան կտորներով, որոնք ինքնորոյն դիմագիծով 

ներկայացուեցան երկրորդէն եօթներորդ դասա-
րաններու աշակերտներուն կողմէ:

Դիպուկ յայտագիրը ներկայացնող աշակերտ-
ներու առինքնող ոճը, որ կը յայտարարուէր բա-
նաստեղծական յորդորներով:

Յայտագիրի երկրորդ մասով 6-րդ դասարանի 
աշակերտները ստեղծագործական թատերական 
ներկայացումով մը «Հայրենիքին հետ ու հայրե-
նիքին համար» եկան անգամ մը եւս հաստատելու 
քրիստոնէական հաւատքին մէջ անշեղ մնալու ու 
յայտնեցին հայրենիքին հանդէսպ իրենց սէրը՝ ի 
գին իրենց կեանքին: Թատերական ներկայացումին 
ազգային ինքնորոյն դիմագիծը եւս շեշտեցին 
ազգագրական պարերով:

Աշակերտներուն կողմէ արտասանուած կամ 
ներկայացուած կտորները մեր հեղինակներուն 
գրած ու մշակած «Վարդանանք» խորհուրդին 
նուիրուած նոյն բանաստեղծութիւններն էին, 
սակայն աշակերտներուն քաջարի եւ վճռակամ 
արտայայտութիւններն էին, որոնք հանդիսատեսը 
շուրջ մէկ ժամ միացուցին ու նոյնացուցին բեմին 
հետ:

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ մեծաւորուհի մայր 
Սաճոնեանը իր սրտին խօսքը յայտնելու, որ, «Վար-
դանանց» խորհուրդէն թելադրուած, կարեւորեց 
քրիստոնէական հաւատքին ու ազգային նկարա-
գիրի պահպանումը որպէս սրբութիւն սրբոց, որուն 
առաջին հիմնաքարը համարեց հայ ընտանիքն ու 
հայ դպրոցը, ինչպէս անեւ աւանդութիւններու 
պահպանումը: Ան ընդգծեց նաեւ հայու ինքնորոյն 
դիմագիծն ու հանճարեղ միտքը, որոնք անհրաժեշտ 
նկատեց ի գործ դնել հայրենիքի բարգաւաճումին 
ու հզօրացումին համար:

Չորեքշաբթի, 27 Փետրուարին իններորդի եւ 
երկրորդական դասարաններու աշակերտները 

կլոր սեղանի յայտագիրով մը «Վարդանանց» 
խորհուրդը ապրեցան «Հաւատքի ըմբռնումները» 
նիւթով: Օրուան դասախօսն էր «Վանայ ձայն»-ի 
տնօրէն պրն. Վիգէն Աւագեանը:

Պրն. Աւագեանը, առաջին հերթին, հակիրճ 
ձեւով անդրադարձաւ Աւարայրի ճակատամարտին, 
ապա պատմական քննարկումներով գնահատեց 
զայն, որմէ ետք դասարաններու ներկայացուցիչ 
աշակերտները ուղղեցին իրենց հարցումները՝ 
առիթ ստեղծելով յաւելեալ քննարկումներու, ինչ-
պէս նաեւ հայրենիքին համար մղուող ճակատա-
մարտերը նոյնացած գնահատեցին «Վարդանանց» 
խորհուրդին հետ:

Կ. Գ.  

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ

Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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Տ. ԳՐԻԳՈՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Որքան դժուար է հաշտուիլ ցաւառիթ իրականու-
թեանց հետ։ Մեր մարդկային տկարութիւնն է որ ի 
յայտ կու գայ, երբ դէմ յանդիման կը մնանք 
անդարմանելի ցաւի մը կամ մահուան պարագա-
ներուն։ Ոչ միայն կը դժուարանանք հաշտուիլ, այլ 
նաեւ կը զգանք մեր անզօրութիւնը, յիշելով Արար-
չին Աստուծոյ զօրութիւնը։

Ն.Ա.Տ. Մեսրոպ Ս. Պատրիարքը՝ Պոլսոյ պատ-
մական Պատրիարքական Աթոռին 84-րդ գահա-
կալը, ոչ եւս է։ Գահակալ մը, որուն առաքելութեան 
հիմքերը օրհնուած էին Իր հոգեւոր ծնողին՝ 
երանաշնորհ Շնորհք Ս. Պատրիարք Հօր օրհնեալ 
ձեռամբ։ Արմաշաշունչ աղօթանուէր վանականէն 
ծնած էր աղօթանուէր ու նուիրեալ եկեղեցական մը, 
որ շատերու սրտերուն մէջ պիտի անմահանար իր 
բոլորանուէր ծառայութեամբ։

Սա պահուն կը յիշեմ Ստեփանոս Սիւնեցիի 
հոգեծորան գրչէն հոսած շարականի բառերը. 
«Հուր բորբոքեցաւ ի զօրութենէ խաչի քո Քրիստոս, 
կիզելով զթշնամին ի վերայ երկրի»։ Սրբազան 
շարականագիրը իր բառերը կ՚ուղղէ մեր Փրկչին՝ 
Յիսուսի Քրիստոսի ու կը յիշեցնէ թէ՝ Աստուծոյ 
ստեղծած մարդուն թշնամին՝ սատանան այրեցաւ 
փրկարար Խաչի նշանէն բորբոքած կրակով։ 
Քրիստոնէական մեր լոյս հաւատքով կը դաւանինք 
այս ճշմարտութեան բոլորով սրտիւ։

Ոմանց համար գուցէ զարմանալի թուի, թէ 
ի՞նչպիսի կապ մը կրնայ ըլլալ շարականի բառերուն 
եւ վախճանեալ մեր Հոգեւոր Պետին միջեւ։ Նախ եւ 
առաջ վախճանեալ Մեսրոպ Պատրիարքը այս 
բառերու իմաստին խորապէս թափանցած ու իր 
քարոզչական առաքելութիւնը հիմնաւորած էր այս 
բառերով կեանք գտած ճշմարտութեան վրայ։ 
Երկրորդ, լսած էր Քրիստոսի պատգամը. «Եթէ 
մէկը կ՚ուզէ իմ ետեւէս գալ՝ թող ուրանայ իր անձը, 
առնէ իր խաչը եւ իմ ետեւէս գայ» (Մատթէոս, 
16։24)։ Մեսրոպ Պատրիարք Քրիստոսի քաղցր 
լուծը շալկած էր, զայն ընկալելով որպէս բարոյական 
խաչ։ Այդ բարոյական խաչն ալ ունէր բոցակէզ 
զօրութիւն մը։ Այդ բոցակէզ զօրութիւնը ի յայտ 
եկաւ Պատրիարք Սրբազան Հօր կրակուբոց 
անհատականութեան ընդմէջէն։ Քրիստոսի խաչա-
փայտը յաղթանակ տարաւ ընդդէմ սատանայի ու 
անոր ապաւինողները ամօթով չմնացին ու այժմ եւ 
յաւիտեան պիտի չմնան։ Սրբազան Հօր կրած խաչի 
կրակին բոցը եկաւ այրել մեր ընկերային կեանքին 
մեծագոյն թշնամին՝ անտարբերութեան ախտը։ 
Անտարբերութիւն՝ հանդէպ եկեղեցւոյ, անտարբե-
րութիւն՝ հանդէպ հայ վարժարանի, անտարբե-
րութիւն՝ հանդէպ հայ գիրին ու գրականութեան, 
անտարբերութիւն՝ հանդէպ մեր ազգային ու 
հոգեւոր արժէքներուն։ Պատրիարք Սրբազանը 
մօտէն ճանչնալու բարեբախտութիւնը ունեցողներ 
շատ լաւ կը յիշեն, թէ իրմէ բոցավառուած կրակով 
ինչպիսի հրաշքներ գործուած էին։ Համայնքային, 
եկեղեցական կարեւոր նշումներ, հանրածանօթ 
դէմքերու նը-ւիրուած յուշահանդէսներ, երգչա-
խըմբային ելոյթներ, ուսուցիչներու եւ գրագէտներու 
հետ մէկտեղումներ եւ ասոնց նման շատեր, բոլորը 
խանդավառութեամբ բոցավառած էին մեր համայն-
քային կեանքը։

Մենք կը հաւատանք, որ Քրիստոսի Խաչը երէկ, 
այսօր եւ յաւիտեան նոյն Խաչն է եւ անոր զօրութիւնը՝ 
անշիջանելի։ Մեր տկար բառերուն սկսանք «Հուրը 
շիջաւ» բառերով։ Յիրաւի Մեսրոպ Պատրիարքի 
հուրը շիջաւ ըստ երեւոյթի։ Մեր մաղթանքը այն 

պիտի ըլլայ, որ անոնք, որոնք Մեսրոպ Պատրիարքի 
բոցէն նշոյլներ ստացած են, թող չարտօնեն որ այդ 
նշոյլները ժամանակի հովերու հոսանքներով շի-
ջանին, ընդհակառակը առկայծ մնան, ու այս առու-
մով վերստին բոցավառեն Մեսրոպ Պատրիարքի 
հուրը։

Այժմ կը փափաքիմ խօսիլ Մեսրոպ Պատրիարքի 
բարոյական ներկայութեան հետ։

Սիրելի Սրբազան Պատրիարք Հայր, թող ներուի 
ինծի երբ մէկդի կը թողում յոգնակիի պաշտօնակա-
նութիւնը եւ կը դիմեմ եզակիով։

Մեր համայնքը կորսնցուց իր հայրը։ Ես կորսն-
ցուցի իմ հոգեւոր պետս, առաքելակից եղբայրս եւ 
ամէն բանէ առաջ վաղեմի մէկ ընկերս։ Ընկերութիւն 
մը, որ սկսած էր Էսաեան վարժարանի մանկապար-
տէզի գրասեղաններէն։ Այդ օրերուն մանկական 
մեր աշխարհին մէջ չէի կրնար երեւակայել իսկ թէ 
օր մը միասնաբար զիրար պիտի վերագտնէինք 
Աստուծոյ փառքին ընծայուած տաճարին մէջ։ 
Մտքէս իսկ չէր անցներ, թէ միասնաբար բանակ 
պիտի մեկնէինք ու զինուորական մեր պարտա-
կանութիւնը աւարտելէ յետոյ դարձեալ կողք կողքի 
պիտի շարունակէինք գործել եկեղեցւոյ շինութեան 
եւ պայծառութեան։ Նմանապէս չէի կրնար երե-
ւակայել թէ երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարքի, 
Գալֆաեան ուխտի հոգելոյս Մայր Հռիփսիմէ Սրկ. 
Սասունեանի առընթեր օր մը գլխաւոր բարոյական 
կերտիչներէն մին պիտի հանդիսանայիր իմ ըն-
տանեկան յարկիս։ Մտքէս անգամ չէր անցներ, թէ 
դուն առաջի Սրբոյ Սեղանոյ պիտի օրհնէիր իմ եւ 
խօսեցեալիս՝ Սիլվայի ամուսնութեան պսակը։ 
Ուրկէ՞ գիտնայի, թէ օր մը քու բոցիդ նշոյլներէն 
պիտի ստանար նաեւ զաւակս՝ Արթունը՝ յետագայի 
Յարութիւն Աբեղան, երբ կ՚աշակերտէր քեզի ու 
մականիդ տակ ծառայող նուիրեալներուն, մաս-
նակցելով մանկանց ուղղեալ դասերուն։

Նոյն մանկական գրասեղաններուն վրայ չէի 
կրնար երեւակայել, թէ օր մը որպէս խարտաւիլակ, 
զիս՝ ընկերդ Պարոյրը, պիտի առաջնորդէիր Ս. 
Սեղանին առջեւ ուխտելու «ցկեանս անտրտունջ 
ծառայել Սուրբ Եկեղեցւոյ։ Կողքիս էիր երբ քու եւ 
իմ հոգեւոր ծնող՝ երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարք 
զիս կը վերակոչէր Տ. Գրիգոր Քահանայ։

Սիրելի Պատրիարք Հայր,
Աւելի քան տասը տարիներ անգործութեան 

մատնուած վիճակիդ ի տես, կը մխիթարուէի 
վայելելով քու ֆիզիքական ներկայութիւնդ։ Անխօս 
մարմնիդ մէջ քու շունչդ նուիրական էր ինծի 
համար։ Երբ առիթը կը ներկայանար, կ՚այցելէի 
քեզի ու սնարիդ վերեւ կանգնած կ՚երգէի քու սիրած 
շարականները, զորս դուն մեծ խանդավառութեամբ 
կ՚երգէիր։ Թէեւ դուն չէիր կրնար ինծի երգակցիլ, 
սակայն վստահ էի որ քու կենդանութեանդ շունչը՝ 
հոգիդ կը հաղորդակցէր ինծի հետ եւ ես կը զգայի, 
թէ կը գտնուէի առաջի պատրիարքական ներկա-
յութեան, եւ այդ էր որ առաւել եւս կը զօրացնէր 
հաւատքը, յոյսը եւ սէրը։

Այս բոլորը ժապաւէնի մը նման անցան մտքիս 
հորիզոնէն, երբ անշունչ մարմնիդ առջեւ կ՚աղօթէի 
քու հոգւոյդ խաղաղութեանը համար։ Վաղեմի 
ընկերութեան վկաներէն մնացին միայն սիրելի 
Տիրամայր Մարին ու քոյրերդ։ Տիրամայրը եւ 
հոգելոյս Տիրամայր Սաթենիկը քիչ հոգ չէին 
տարած մեզի, երբ կը մէկտեղուէինք մեր դասերը 
պատրաստելու առիթով։ Աստուած հանգուցեալ-
ներու հոգին լուսաւորէ եւ մնացողաց Ս. Հոգւոյ 
մխիթարութիւն պարգեւէ։

Սիրելի Պատրիարք Հայր, առաքելակից եղբայր 

Հուրը Շիջաւ...

եւ վաղեմի սիրեցեալ ընկեր,
Գնա՛, միանալ մեր հոգեւոր ծնողին՝ երանաշնորհ 

Շնորհք Պատրիարք Հօր, գնա՛, մեր ողջոյնները ու 
որդիական ակնածանքը տար մեր բոլոր պատ-
րիարքներուն, որոնք իրենց հովուական ցուպին 
ծանրութեան գիտակցութեամբը գործեցին ու 
սատարեցին մեր համայնքի հոգեւոր ու բարոյական 
վերելքին։ Գնա՛, մեր որդիական ակնածանքը փո-
խանցէ Արմաշու Չարխափան Ս. Աստուածածնի 
վանքին վանահայրերուն ու անոնց շառաւիղներուն, 
որոնց նկատմամբ ունէիր անխառն սէր ու յարգանք։

Երկնային կայքէդ աղօթէ որ քու եւ քու 
նմաններուդ հուրերը անշէջ մնան։ Աղօթէ որբացած 
ժողովուրդիդ մխիթարութեանը համար։

Մենք կ՚ըսենք Աստուած հոգիդ լուսաւորէ եւ 
երկային անթառամ պսակներուն արժանացնէ։ 
Ամէն։
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ԱՐԹՈՒՐ ՇԱՐԱՖԵԱՆ
(1972)

«Պատուհան»

1972-ին ծնած է Երեւան: 
1987-ին ընդունուած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան նկարչական ուսումնարանի գեղանկարչութեան բաժինը: 
1989-ին՝ առաջին անհատական ցուցահանդէսը Երեւանի «Լուսաշխի» տունը: 
1991-ին ընդունուած է Երեւանի Գեղարուեստաթատերական հիմնարկը (այժմ Գեղարուեստի պետական ակադեմիա), հռչակաւոր 
նկարիչ Էդուարդ Իսաբեկեանի արուեստանոցը: 
1996-ին՝ անհատական ցուցահանդէս Սպանիոյ Մուրսիա քաղաքի «Չիս» պատկերասրահը: 
1999-ին՝ մասնակցութիւն «Կինօ եւ թատրոն» միջազգային ցուցահանդէսին, Երեւան: 
2002-ին՝ մասնակցութիւն Մոսկուայի նկարիչներու միութեան կողմէ կազմակերպուած միջազգային երիտասարդական փառատօն-ցուցահանդէսին, որուն Հայաստանէն ընտրուած 
էին 6 նկարիչներ: 
2007-ին՝ ցուցահանդէս «Հայաստանի գոյները» Իտալիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանատունը:
1999 թուականէն ան Հայաստանի նկարիչներու միութեան եւ UNESCO-յի արուեստագէտներու ընկերակցութեան անդամ է: 
2006-ին կը դասաւանդէ Փանոս Թերլեմեզեանի անուան նկարչական գոլէճը: 
2007-ին՝ խմբակային ցուցահանդէս Պէյրութի մէջ: 
Շարաֆեանի աշխատանքները կը ցուցադրուին Սպանիոյ, ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի մէջ, կը պահուին մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ:

Գրագիտուհին Եւ Իր Գործը
¾ç 03

նոյնհետայն։ Ասոնք, հայու այս զաւակներն որոնք 
հպարտութեան պէս բան մը կ՚զգան իրենց մայրենի 
լեզուն կարենալ խօսելնուն համար, վաղը խորթա-
ցած ու նոյն իսկ արհամարհոտ ալ պիտի ըլլան 
անոր նկատմամբ։ Ու ինչպէս հոգիս չի լեցուէր 
ցաւով, ցորչափ ականջիս մէջ ունէի նոյն այդ 
աղջկանց ամերիկացի վարժուհիներուն սա խօս-
քերը սառնալուր՝ բազմիցս յեղյեղուած։

Պիզիմ տուավամըզը եաբաճագսընըզ, պիզիմ 
տիլիմիզի էօյրէնէճիքսինիզ։

Թո՛ղ սորվին ձեր լեզուն, ո՜վ լուսամիտ ու մար-
դասէր «միս»եր, թող ձեր աղօթքն ընեն, ո՜վ լայնա-
խոհ քրիստոնեաներ. բայց ինչո՞ւ, ի՞նչ պատճառաւ 
չսորվին իրենց մայրենի լեզուն եւ դատապարտուին 
օրին մէկը գլխովին մոռնալու զայն, ինչո՞ւ վաղը 
խորթ աչքով նային զիրենք ծնող ու սնող ցեղին, 
ինչո՞ւ անտարբեր. օտարոտի եւ ուծացած ձեւանան 
բզքտուած այն մեծ զանգուածին հանդէպ որուն 
մասերն են իրենք՝ հայութեամբ ու կենդանութեամբ 
բաբախուն։

Միս Ուէպ. որ սկիզբները բաւական սիրալիր 
վարմունք մը ունեցած էր ինձ նկատմամբ, կը 
դիտեմ որ լրջացած է ու իր աչքերը ցուրտ փայլ մըն 
են առած 35է աւելի սանուհիներ կը նստին մի առ 
մի խաւաքարտէ ձեւացած ժայռի մը վրայ եւ 
անձնիւրն իրենցմէ կը կրկնէ նոյն միմոսական 
շարժումները, նոյն ծիծաղները, տեսակ մը պատիւի 
հասած ըլալու յոխորտանք ուռեցունելով իրենց 
պզտիկ կուրծքերը։ Չեմ գիտեր սակայն ի՞նչ կար-
գադրութեամբ, վերջին պահուն, վարժուհին կ՚ազ-
դարարէ Արապեանի որ յետաձգէ Լուսածինը 
լուսանկարելը։

Հետս հայերէս խօսող, հետս ժպիտով ու 
քաղցրութեամբ վարուող Լուսածին այդ օր իր 

յանցա՞նքն ունէր քաւելիք, որ տարապարտուց կը 
զրկուէր այդպէս լուսանկարուելու գերագոյն 
հաճոյքէն։ Իր վիշտն իրմէ ինծի փոխանցիկ կը 
դառնայ իսկոյն. ու տակաւին կ՚զգամ ականջներուս 
մէջ դռնչելը Նոր Աշխարհի վարժուհեաց յանկերգն 
անողոք։

Պիզիմ տինիմիզ, պիզիմ տիլիմիզ …։
Եւ ապահովաբար իրաւունք ունէր բանաստեղծն 

երբ տարինե՜ր առաջ տաղերգած էր ողբանուագ.
Օտար աստղեր լոյս չունին,
Օտար ծառեր շուք չունին։

ԱՐՇԱԿՈՒՀԻ ԹԷՈԴԻԿ
Արշակուհի Թէոդիկը (Ճէզվէճեան, ծնած 1875 

թուականին, Պոլիս, Օրթագիւղ) հայ բանասէր 
Թէոդիկին կողակիցն է եւ իր նշանաւոր ամուսինին 
պէս՝ մեր գրականութեան անուանիներէն: Ան բացի 
ընկերային գործունէութիւն ծաւալելէ, ուսուցչութիւն 
ընելէ, թարգմանութիւններ կատարելէ, նաեւ գրող 
էր, որուն գրիչէն ծնած են գիրքեր:

Իր նախնական կրթութիւնը կը ստանայ Սամաթ-
իոյ Նունեան-Վարդուհեան վարժարանին մէջ: 1895 
թուականին կը մեկնի Անգլիա, ուր կը շարունակէ 
ուսումը Սքարպորոյի Ուեսթլենտ հայսքուլի մէջ։ 
Աւարտելէ ետք ուսումը շարունակելու համար 
կ՚անցնի Փարիզ։ Իր մասնակցւթիւնը կը բերէ Կ. 
Լուսինեանի Ֆրանսերէնէ հայերէն բառարանի 
կազմութեան աշխատանքին, որպէս բառերը եւ 
անոնց իմաստները ուսումնասիրող։ 1898 թուա-
կանին կը վերադառնայ Պոլիս եւ ուսուցչութեան 
պաշտօն կը ստանձնէ Սկիւտարի ճեմարանին մէջ։ 
Ան իր ասպարէզին կը սկսի որպէս օրաթերթերու 
եւ պարբերաթերթերու լրագրող Հայկանոյշ Մառքի 
«Ծաղիկ», «Մանզումէ», «Սուրահանդակ», «Բիւզանդ-
իոն», ԺԱՄԱՆԱԿ թերթերուն մէջ։ Արշակուհի 
Թէոդիկ աշխատակցած է նաեւ Թէոդիկի «Ամէնուն 

տարեցոյցը» պարբերականին:
Թէոդիկին հետ կեանքը կապած է 1902 

թուականին:
Իր ամուսնոյն բանտարկութենէն եւ Տէր Զօր 

աքսորուելէն ետք ծանր հիւանդութենէ տառապած 
է կին գրող, բանասէրը եւ ուղարկուած է Լոզան՝ 
Զուիցերիա, ուր ապրած է մինչեւ 1922 թուականը՝ 
իր մահը։ Կ՚ըսուի թէ իր վերջին խօսքը եղած է 
«Բոլորս ալ զոհեր ենք», ակնարկելով Եղեռնին:

Արշակուհի Թէոդիկ մաս կը կազմէր Ազգանուէր 
հայուհեաց ընկերութեան, որուն հիմնական 
նպատակներէն մէկն էր Օսմանեան կայսրութեան 
հայահոծ շրջաններուն մէջ հիմնել աղջկանց վար-
ժարաններ։ 1909 թուականին՝ Ատանայի ջարդե-
րուն, Ընկերութիւնը անմիջապէս նախաձեռնեց կո-
տորածէն տուժածներուն օժանդակութիւն հասցնելու 
աշխատանքին։ Ատանա մեկնեցաւ նաեւ Արշա-
կուհի, եւ Պոլիս վերադարձին՝ 1910 թուականին, 
լոյս ընծայեց ականատեսի իր վկայութիւնները 
բովանդակող գրքոյկ մը՝ «Ամիս մը ի Կիլիկիա». 
կցկտուր նօթեր 37 պատկերներով» ճամբորդական 
ուղեգրութիւնը: Հրապարակախօս, հայագէտ 
Յակոբ Թերզեանի խօսքերով՝

«Նպաստներու գործին հսկելու պաշտօնով 
Ատանա հասան Տիկին Զապէլ Եսայեան, Տիկին 
Արշակուհի Թէոդիկ, Օրիորդ Սաթենիկ Օհանճան-
եան, որ կատարեալ անձնուիրութեամբ աշխատե-
ցան սփոփել աղէտեալներուն ցաւերը, աղէտավայ-
րերն այցելելով զանոնք մխիթարեցին եւ գրական 
ու բանաստեղծական գեղեցիկ էջեր նուիրեցին 
աղէտին ողբալի յիշատակին»:

Արշակուհի Թէոդիկ կազմած է նաեւ «Արդի 
բարոյագիտութիւնը» դասագիրքը (1911-1912 թթ.) 
միջին եւ բարձրագոյն դասընթացքներով։
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

 Միջազգային Èáõñ»ñ

Ատրպէյճան Իր Սպառազինութեան 51 Տոկոսը 
Կը Գնէ Ռուսիայէն, 43 Տոկոսը` Իսրայէլէն, 2,8-ը`  
Թուրքիայէն. Զեկոյց

Էրտողան Սպառնացած է Սուրիոյ Սահմանամերձ 
Շրջանները Մաքրել Քրտական Ջոկատներէն

ՌԱԿ ՇՈՒՇԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻ ԱԿՈՒՄԲ
Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019ի յետմիջօրէի ժամը 5:00ին:

***
ՌԱԿ ՏԵՍԻԼՔ ԱԿՈՒՄԲ  

(նախապէս՝ Մ. Յովսէփեան եւ Մ. Տամատեան ակումբներ)
Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:

***
ՌԱԿ ՊԱՅՔԱՐ ԱԿՈՒՄԲ

Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 8:00ին:
***

ՌԱԿ ԱԶԱՏ ԼԵՌ ԱԿՈՒՄԲ
(նախապէս՝ Տ. Մերճանեան - Զահլէ)

Հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:
***

ՌԱԿ ԵՌԱԿ ԱԿՈՒՄԲ
Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:

***
ՌԱԿ ԶԱՐԹՕՆՔ ԱԿՈՒՄԲ
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Ծանօթ՝ 

Ա. Բացի Զահլէէն, վերոյիշեալ բոլոր ակումբներուն նշեալ անդամա-
կան ժողովները տեղի պիտի ունենան Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ժըմ-
մէյզի:

Բ. Ժողովի ընթացքին պիտի կատարուի նոր անդամաքարտերու 
տուչութիւն:

Գ. Ժողովի համար ճշդուած ժամէն կէս ժամ ետք ժողովին ներկա-
ներուն թիւը պիտի նկատուի մեծամասնութիւն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

Սթոքհոլմի խաղաղութեան հիմնախնդիրներու հետազօտութիւններու միջազ-
գային հիմնարկը (SIPRI) հրապարակած է աշխարհի մէջ սպառազինութեան 
առքուվաճառքի վերաբերեալ նոր զեկոյցը, որու համաձայն` այս ոլորտի 2014-
2018 թուականներու հիմնական մատակարարները եղած են Միացեալ 
Նահանգներն ու Ռուսիան:

Մինչդեռ Ատրպէյճանի մասին զեկոյցին մէջ կ՛ըսուի, որ ան սպառազինութիւն 
գնող երկիրներուն մէջ 23-րդն է: Պաքուն իր սպառազինութեան 51%-ը կը գնէ 
Ռուսիայէն, 43%-ը` Իսրայէլէն, 2,8%-ը` Թուրքիայէն կը յայտնէ tert.am:

Իսրայէլէն սպարազինութիւն գնող երկիրներուն մէջ Ատրպէյճան երկրորդն է:
Ընդհանուր առմամբ, սպառազինութեան մատակարարման աճ նկատուած է 

Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, մինչդեռ միւս տարածաշրջաններու մէջ՝ նուազած է:
Ըստ զեկոյցին` սպառազինութեան խոշորագոյն ներմուծողներն են Սէուտա-

կան Արաբիան, Եգիպտոսը, Իսրայէլը, Քաթարն ու Իրաքը:

Թուրքիոյ  նախագահ Թայիփ Էրտողան յայտարարած է, որ Անգարան 
Թուրքիոյ սահմանակից Սուրիոյ հիւսիսային շրջանները պիտի մաքրէ 
քրտական խումբերէ եւ այնտեղ պիտի ստեղծէ անվտանգ գօտի:

«Սուրիոյ հիւսիսը մենք թոյլ պիտի չտանք ստեղծել հակաահաբեկչական 
միջանցք` ուղղուած մեր երկրին դէմ: Մենք պիտի ստեղծենք անվտանգ գօտի, 
եւ մեր սուրիացի եղբայրները պիտի վերադառնան տուն: Սկսած Մանպիճէն` 
մենք ահաբեկիչներէ (քրտական ինքնապաշտպանական ուժերէ) պիտի 
մաքրենք ամբողջ հարաւային սահմանը այնպէս, ինչպէս ատիկա ըրած էինք 
Աֆրինի մէջ»,- ըսած է Էրտողան Իսկենտերունի մէջ ունեցած ելոյթի ժամանակ 
, կը հաղորդէ News.am-ն` յղում կատարելով NTV հեռատեսիլային կայանին։

Էրտողան յայտարարած էր, որ Անգարան պատրաստ է գործողութիւններ 
սկսելու Եփրատի հարաւը, ինչպէս նաեւ Մանպիճի մէջ ընդդէմ սուրիական 
քիւրտերու ինքնապաշտպանական ուժերու, եթէ Միացեալ Նահագներ  դուրս 
չբերէ զայնք այնտեղէն: Աւելի ուշ ան յայտարարած էր, որ որոշած է յետաձգել 
Սուրիոյ մէջ ռազմական գործողութիւնները 2018 թուականի Դեկտեմբեր 4-ին 
ԱՄՆ-ի նախագահ Տանըլտ Թրամփի հետ հեռախօսազրոյցէն ետք, որու 
արդիւնքով Ամերիկայի նախագահը որոշած էր իր զօրքերը հեռացնել 
Սուրիայէն:

Աւելի առաջ Թրամփ յայտարարած էր, որ Սուրիոյ մէջ անհրաժեշտ է 
ստեղծել 30 քմ. լայնութեամբ արգելակող գօտի Թուրքիոյ սահմանին կից 
տարածքին մէջ: Էրտողան համաձայնութիւն յայտնած էր այն պայմանով, որ 
գօտին վերահսկուի Թուրքիոյ կողմէ:
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