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Տեղումներ Կը Նախատեսուին Մինչեւ Շաբաթավերջ

Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրի միջազգային օդակա-
յանի օդերեւութաբանական բաժնի յայտարարու-
թեան համաձայն՝ Մարտ 14-ին ջերմաստիճանը 
զգալիօրէն պիտի նուազի՝ ափամերձ շրջաններու 
պարագային տատանելով 7–18-ի միջեւ, լեռնային 
շրջաններու պարագային՝ 5–13, իսկ արեւելեան 
քաղաքներու պարագային՝ 3–17: Տեղատարափ 
անձրեւ կը նախատեսուի մասնաւորաբար կէսօրէ 
առաջ: Անձրեւը կ'ուղեկցուի ուժգին փոթորիկով ու 
քամիով: Ձիւն կը սպասուի ծովու մակերեւոյթէն 
1300 մեթր բարձր շրջանները: 

Տեղումները պիտի շարունակուին մինչեւ շաբա-
թավերջ:

Պէյրութի Օդակայանը Կ'արգիլէ, Որ 
Եթովպական Boeing 737-ը Օգտագործէ 
Լիբանանի Օդատարածքը 

Լիբանանի քաղաքացիական օդագնացութեան 
ընկերութեան գլխաւոր վարչութիւնը արգիլեց եթով-
պական Boeing 737 MAX ինքնաթիռի ոչ միայն 
վայրէջքը Պէյրութի Ռաֆիք Հարիրի միջազգային 
օդակայան, այլ նաեւ Լիբանանի օդատարածքի 
օգտագործումը:

Ինչպէս «The Daily Star»-ին կը հաղորդէ օդագ-
նացական ընկերութեան գլխաւոր վարչութեան 
տնօրէն Մուհամմատ Շեհապետտինը, ան շրջանա-
ռութեան մէջ դրաւ շրջաբերագիր մը՝ ըսելով, որ 
վերոյիշեալ ինքնաթիռին կ'արգիլուի վայրէջք 
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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:

կատարել Պէյրութի օդակայանը եւ օգտագործել 
երկրի օդային տարածքը՝ Եթովպիոյ մէջ Ethiopian 
Airlines-ի Boeing 737 ինքնաթիռի վթարէն ետք, որ 
պատճառ դարձաւ 149 ուղեւորի եւ անձնակազմի 8 
անդամի մահուան: Վթարին պատճառը կը մնայ 
անորոշ: Նշենք, որ 5 ամիս առաջ նմանատիպ 737 
MAX 8 ինքնաթիռ մը նոյնպէս վթարի ենթարկուեցաւ 
Էնտոնեզիոյ մէջ, որուն պատճառով մահացաւ 189 
հոգի:

Նմանապէս Եւրամիութիւնը, ինչպէս նաեւ Ասիոյ 
եւ Միջին Արեւելքի այլ պետութիւններ դիմեցին այս 
քայլին:

Մինչ Սուրիոյ Ալ-Պաուզ շրջանին մօտ սաստիկ 
բախումներ կ'ընթանան, երէկ հաղորդուեցաւ, որ 
մեծ թիւով Տաէշի ահաբեկիչներ աձնատուր եղած 
են եւ յանձնուած են քրտական ջոկատներուն:

Այս մասին տեղեկութիւնը յայտնեց «Ռոյթըրզ» 
գործակալութիւնը, նշելով, որ քիւրտ դեմոկրատա-
կան ուժերուն յանձնուող ահաբեկիչներուն թիւը կը 

 Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան եւ 
Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլի 
Երեւանի մէջ տեղի ունեցած հանդիպման 
ընթացքին քննարկած ենք տարածաշրջանային 
հակամարտութիւններու կարգաւորման վերաբերող 
հարցեր: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` Երեւանի 
մէջ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպումէն 
ետք լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ 
ըսած է Արմէն Սարգսեան:

«Համակարծիք էինք, որ հիմնահարցերը եւ 
հակամարտութիւնները նոյնական չեն, հետեւաբար 
նոյնական չեն նաեւ անոնց կարգաւորման հիմքերը: 
Իմ անձնական համոզումով` լուծումները պէտք է 
փնտռել բացառապէս խաղաղ ճանապարհով` 
միջազգային իրաւունքի եւ օրէնքներու, իսկ 
Արցախի պարագային` ինքնորոշման իրաւունքի 
յարգանքի հիման վրայ»,- ըսած ՀՀ նախագահը:

Արմէն Սարգսեան նշած է, որ Հայաստան 
մշտապէս շահագրգռուած է տարածաշրջանին մէջ 
խաղաղութեան, անվտանգութեան եւ համագոր-
ծակցութեան մթնոլորտի ձեւաւորմամբ եւ պահ-
պանմամբ:

Վրաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Սալոմէ Զուրապիշուիլի համար տարածաշրջանին 
մէջ առկայ բոլոր հակամարտութիւններու լուծման 
միակ ուղին խաղաղ ճանապարհն է։

«Մենք կ՛ապրինք տարածաշրջանի մը մէջ, 
որուն համար վճռական է կայունութիւնն ու 
խաղաղութիւնը, որոնք պարտադիր նախապայման 
են մեր երկու երկիրներու տնտեսութեան զար-
գացման ու տնտեսական համագործակցութեան 
խորացման համար: Բազմաթիւ մարտահրաւէրներ 
կան մեր տարածաշրջանին մէջ, որոնց լուծման 
ուղին խաղաղ ճանապարհն է` հիմնուած միջազ-
գային իրաւունքի օրէնքներուն վրայ: Այդ ամէնը 
պէտք է ըլլայ բանակցութիւններու շնորհիւ»,- ըսած 
է Զուրապիշուիլի:

Վրաստանի նախագահը նշած է, որ իրենց 
երկրի համար կարեւոր է Վրաստանի մէջ հայերու 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Արցախեան Հիմնահարցի Լուծումը Պէտք 
է Փնտռել Ինքնորոշման Իրաւունքի 
Յարգանքի Հիման Վրայ. Արմէն Սարգսեան

Շրջանային Èáõñ»ñ

Տաէշի 2000 Ահաբեկիչ Անձնատուր Կ'ըլլան Քրտական 
Ջոկատներուն

գերազանցէ 2000-ը:
Յիշեցնենք, որ տարբեր լրատուական աղբիւր-

ները կը նշեն, որ Պաուզը այսօր կը համարուի 
Տաէշ ահաբեկչական խմբաւորման վերջին թաքս-
տոցներէն մին:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Թեզէի Երիտասարդական Միջազգային Համախմբումի 
Մամլոյ Ասուլիս

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Հենրիկ Մալեան 

Հենրիկ Մալեան (30 Սեպտեմբեր 1925, Վրաս-
տան – 14 Մարտ 1988, Երեւան), հայ բեմադրիչ։

Ծնած է Վրաստան 1925-ին։ Կը մեկնի Երեւան 
1945-ին: Կը յաճախէ Երեւանի եւ Մոսկուայի 
գեղարուեստից ուսումնարանները: Աւարտելով 
կը դառնայ բեմադրիչ Հայաստանի քաղաքային 

թատրոններուն։ 1954-ին կ'անցնի «Արմէնֆիլմ»-ի 
աշխատանոցները։ Իր երկրորդ շարժանկարը՝ 
«Եռանկիւնի» (1967), մեծապէս կը գնահատուի: 
1945-1951 թուականներուն սորված է Երեւանի 
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկի բեմադ-
րութեան բաժինը:1953 թուականին աւարտած է 
Ա. Լունաչարսկիի անուան պետական թատե-
րական արուեստի բեմադրութեան ընդլայնուած 
դասընթացները։

Մինչեւ իր վաղահաս մահը (1988), Հենրիկ 
Մալեան արտադրած է մի քանի շարժանկար եւս 
(յատկապէս «Նահապետ»), որոնցմով կը դառնայ 
հայկական շարժարուեստի ամենաժողովրդական 
դէմքը։ Կը վարէ նաեւ դասախօսական ու 
վարչական պաշտօններ:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019
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Արցախեան Հիմնահարցի Լուծումը Պէտք 
է Փնտռել Ինքնորոշման Իրաւունքի 
Յարգանքի Հիման Վրայ. Արմէն Սարգսեան

Բանակցութիւններուն Մէջ Որեւէ 
Փոփոխութիւն Պէտք է Ընդունելի Ըլլայ 
Բոլորին Համար. ԵԱՀԿ Գործող Նախագահ

¾ç 07

Լիբանանի մէջ տեղի ունենալիք Թեզէի երի-
տասարդական միջազգային հաւաքը, որ պիտի 
կայանայ 22-էն 26 Մարտ 2019-ին, ունեցաւ իր 
ծրագիրին արձակումի մամլոյ ասուլիսը։ Սոյն ձեռ-
նարկին արեւելեան ուղղափառ ոչ քաղկեդոնական 
եկեղեցիներուն անունով խօսք առաւ կաթողիկո-
սարանի միջեկեղեցական յարաբերութեանց գրա-
սենեակի վարիչ Հոգշ. տ. Հրանդ վրդ. Թահանեանը։ 

Նշենք, որ Թեզէի երիտասարդական միջազ-

գային հաւաքը կը կազմակերպուի Թեզէի միաբա-
նութեան կողմէ, իսկ Լիբանանի մէջ հաւաքը 
կ'իրականանայ Միջին Արեւելքի եկեղեցիներու 
խորհուրդի եւ Լիբանանի եկեղեցիներու հետ գոր-
ծակցաբար։

Այս ծիրէն ներս հաւաքներ տեղի պիտի ունենան 
Անթիլիասի մայրավանքին, Լիբանանի ազգային 
առաջնորդարանին եւ Ս. Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ։

ու ատրպէյճանցիներու խաղաղ գոյակցումը:
«Վրաստանի համար կարեւոր է, որ Վրաստանի 

տարածք չտեղափոխուի տարածաշրջանին մէջ 
առկայ հակամարտութիւնը: Մեզի համար շատ 
կարեւոր է, որ Վրաստանի մէջ ապրող` Հայաստանի 
ու Ատրպէյճանի քաղաքացիները խաղաղ ըլլան ու 
համարկուած մեր երկրի մշակոյթին մէջ: Որպէս 
նախագահ` պարտաւոր եմ այնպէս ընել, որ անոնք 
լիարժէք մասնակից դառնան Վրաստանի 
տնտեսական ու մշակութային զարգացման»,- նշած 
է նախագահը:

Վրաստանի Հանրապետութեան նախագահը 
Հայաստան ժամանած է պաշտօնական այցով:

ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Սլովաքիոյ արտաքին 
գործոց նախարար Միրոսլաւ Լայչակ Երեւանի մէջ 
ՀՀ արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամա-
նակ յայտարարած է, որ Արցախեան հիմնահարցի 
շուրջ բանակցութիւններու ձեւաչափին մէջ որեւէ 
փոփոխութիւն պէտք է ընդունելի ըլլայ բոլոր 
կողմերուն համար:

«Որեւէ հնարաւոր փոփոխութիւն բանակցութիւն-
ներու ձեւաչափին մէջ պէտք է ընդունելի ըլլայ բոլոր 
կողմերուն համար: Մենք Բաւարար ժամանակ 
պիտի յատկացնենք այս խնդիրներու քննարկման 
համար: Վստահ եմ, որ Հայաստանի կառավարու-
թիւնը ճիշդ բանաձեւը ունի բանակցութիւններու 
շարունակութեան վերաբերեալ համապատասխան 

ձեւաչափի մէջ», – ըսած է Լայչակ:
Զոհրապ Մնացականեան նշած է, որ Լայչակի 

հետ հանդիպաման ինք վերահաստատած է, որ 
Արցախի անվտանգութեան ապահովումն ու 
կարգավիճակը Հայաստանի համար եղած է եւ կը 
մնայ բացարձակ գերակայութիւններ:

«Կրկնեցի նաեւ այն մօտեցումը, որ կը վերաբերի 
Լեռնային Ղարաբաղի որոշիչ ձայնի ու ներգրաւ-
ւածութեան ապահովման», – ըսած է Մնացական-
եան:

Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցած Հայաս-
տանի եւ Արցախի Անվտանգութեան խորհուրդներու 
համատեղ նիստի ընթացքին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան անդրադարձած է ԼՂ հարցի կարգաւոր-
ման ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու 
կողմէ առաջակրուող սկզբունքներուն` ըսելով, որ 
անոնք պարզաբանման կարիք ունին:

«Իսկ Հայաստանի կառավարութիւնը կ՛ընդունի՞ 
արդեօք ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահ-
ներու կողմէ առաջ քաշուող 3 սկզբունքը եւ 6 
տարրը` որպէս բանակցային գործընթացի հիմք: 
Սա իսկապէս կարեւորագոյն հարց է, բայց այս 
հարցին ի պատասխան մենք կարիք ունինք կա-
րեւոր պարզաբանումներու: Իսկ գործնականօրէն 
ի՞նչ կրնան նշանակել այդ սկզբունքները , եւ որու՞ն 

է ատոնք մեկնաբանելու իրաւունքը: Սա կարեւոր է, 
որովհետեւ, ինչպէս այդ սկզբունքները կը մեկնա-
բանէ Ատրպէյճանը, մեզի համար անընդունելի է: 
Մենք, ի հարկէ, կրնանք հանդէս գալ այդ սկզբունք-
ներու սեփական մեկնաբանութեամբ, բայց ատիկա 
անիմաստ է, որովհետեւ մեր նպատակը ոչ թէ 
լեզուակռիւն է, այլ արդիւնաւէտ բանակցային 
գործընթացը»,- ըսած է Փաշինեան:
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Ներուժ

Բնազդը կենդանական աշխարհին գոյատեւումի 
հիմն է: Անով կառչած է կեանքին ինքնապաշտ-
պանութեան թէ յարձակումի պարագաներուն: Երբ 
յարձակումի ենթակայ է, գործի կը լծուի վախը, որ 
կը զօրացնէ յարձակողը՝ ի գին կեանքի փրկութեան: 
Մարդ արարածի պարագային ալ ուրիշ բան չէ. 
բնազդը ուժեղ է բանականութիւնը մթագնելու չափ, 
ու գրեթէ այս վերջինը կը ծուարի, տեղի կու տայ, 
մինչ բնազդը իր գործը կը կատարէ: Բանա-
կանութիւնը կը պարտուի: Պատմութեան մէջ  բա-
ցառիկ պարագաներու, հուսկ բացառիկ անձերու 
կը պատկանի կամովին մահը, ինչպէս Զէնօ, Սոկ-
րատ: Բնազդը չ'ուզեր հեռանալ, ընկրկիլ եւ մա-
նաւանդ մեռնիլ: Ան ապրող ու ապրեցնող շարժիչն 
է: Աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Այվազովսկիի մէկ 
ծովանկարը կը պատկերէ ընկղմած նաւու կայմին 
գագաթը մագլցող նաւազը, իր ճիգին մէջ աւելի 
բարձրանալու, բայց դէպի ո՞ւր. երկի՞նք...ԴԷՊԻ ՅՈՅՍ:

Սակայն աճապարեցինք: Գարնանային կեն-
դանութեամբ անցնի՛նք տեսակաւոր միջատներու, 
կենդանիներու, թիթեռնիկներու ընկերակցութեան, 
որոնք կեանք կը բուրեն, կեանք կը խաղան, 
կեանքին կը նային ու կը սկսին դաշտերը կանա-
չապատուիլ, ծառերը ծաղկիլ, որոնք պիտի տան 
իրենց  արգասիքը: Թռչունները երգեն, բանաս-
տեղծները քերթեն կեանքի ծաղկումը՝ երաշխիքը 
գոյութեան, ինչպէս լեզուն ազգի մը գոյութեան մէկ 
գրաւականն է, մանաւանդ մեզի՝ հայերուս, որ 
ունեցած ենք անոր կարօտը օտար ու թշնամական 
մթնոլորտի մէջ՝ արգիլելով մեր լեզուի գործա-
ծութիւնը: Սակայն օրերը փոխուեցան ու դպրոցա-
կան գրասեղաններէն կ'արձագանգէ բանաստեղ-
ծին գրչով, ինչ բանէ որ զրկուած էր հայրս ու շատ 
շատեր հօրս նման:

«Քեզ, հայ լեզու, կը սիրեմ մրգաստանի մը 
նման,

Մեր անցեալի թանձրախիտ ստուերներու մէջ 
կարծես

Մէյ մէկ պտուղ քու բոլոր բառերդ ինծի կ'երեւան,
Որով ես միշտ կը քալեմ ու կը քաղեմ զանոնք 

ես»:  (Վ. Թէքէեան)
«Մրգաստան», այսինքն՝ պէտք է սնանիլ,  

ինչպէս որ լեզուն ալ գործածելով՝ վերջ ի վերջոյ կը 
հանգրուանենք կեանքին թեւերուն մէջ:

Մեր երկու բարբառներն ու կէսերը իրարմէ 
զանազանող իրողութիւններէն մէկն ալ,- մտածա՞ծ 
էիք այս մասին,- բառարանագրութիւնն է:

Արեւելահայ բառարանը կը բնորոշուի ամէն 
բանէ առաջ իր արտակարգ ծաւալով. վերջին կէս 
դարուն լոյս տեսած բառարանները կը հաշուեն 
մօտաւորապէս  150.000 բառայօդուած, մինչ արեւ-
մըտահայ բառարանը լաւագոյն պարագային ունի 
30.000 բառ, որուն  երեք քառորդը, մի՛ զարմանաք, 
կը մնայ անգործածելի:

Այնպէս ու այն սահմաններուն մէջ,  ուր մենք կը 
կիրարկենք մեր լեզուն, ան կը պահանջէ հազիւ 
5-7.000 բառ եւ ոչ աւելի:

Այս պայմաններուն մէջ մենք դիւրաւ կրնանք 
մեզի թոյլատրել  զուտ հայեցի բառամթերք մը 
կիրարկելու պերճանքը, այլ խօսքով՝ խօսիլ ու գրել 
առանց օտար բառ փոխառելու: Մինչ արեւելահայ 
իրականութեան մէջ գործածելի են այդ բոլոր 
150.000 բառերն ալ. անշուշտ ո՛չ բոլորին կողմէ եւ 
ամէն վայրկեան:

Պատկերացնենք քիչ մը այն բոլոր մարզերը՝ 
համալսարանական տասնեակներով մասնագի-
տութիւններ, բանակ, դատարան, ոստիկանութիւն, 
արհեստներ, տնտեսութիւն, արդիւնաբերութիւն եւ 
այլն, որոնց ամէն մէկը ունի իր ուրոյն  ու մասնա-
գիտացած բառամթերքը՝ իւրաքանչիւրը բազ-
մահազար միաւորներով, որոնց գումարը ահա կը 
հասնի… 150.000ի, իսկ հայերէնը այդքան բառ 
չունի, ոչ մէկ ատեն ունեցած է: Ասկէ ալ կը յառա-
ջանայ  օտար բառեր որդեգրելու անհրաժեշտութիւնը, 
որուն տարողութիւնը մենք չենք կրնար ըմբռնել:

Մենք ունինք շատ իմաստուն ասացուածք մը. 
«Ուտողը չի գիտեր, եփողը գիտէ»: Այո՛, պէտք է 
եփող  ըլլալ՝ գիտնալու համար, թէ պատրաստուող 
կերակուրը ինչպիսի՛  նիւթերու կը կարօտի: Առաջին 
հետեւութիւնը անշուշտ պիտի ըլլայ այն, որ արե-
ւելահայը ստիպուած է կատարել փոխառութիւններու 
մեծ պաշար մը՝ լրացնելու համար իր կարիքները: 
Սակայն այս ալ պէտք է ըսել, որ արեւմտահայերս 
գայթակղեցնողը, ես պիտի ըսեմ՝ խորապէս 
խոցողը, չէ՛ բառային այն շերտը, որ կը պակսի մեր 
լեզուին եւ որուն փոխառումը անխուսափելի է. 
օրինակ՝ ինչպէ՞ս պիտի թարգմանենք  methane, 
ethane, chlore. hexachlorane եւ այսպիսի  անհամար  
բառեր, որոնք արեւմտահայ բառարանին մէջ չեն 
մտներ, որովհետեւ պարզապէս պէտք չունինք 
այսպիսիներուն, եւ սակայն կը մտնեն արեւելահայ 
բարքերուն ու բառարանին մէջ: Մեր թիրախն ալ 
ասոնք  չեն արդէն:

Խնդրոյ առարկան՝ այն առօրեայ տարրական 
բառերն են, որոնց հայերէնը մեր անմիջական 
տրամադրութեան տակն է եւ որոնցմէ անփութօրէն 
երես կը դարձնէ արեւելահայը, օրինակ՝ աբորտ-
վիժում, անոնսել-յայտարարել, էսկորտ-շքախումբ, 
իմիջ-կերպար… չեմ շարունակեր, ասոնք շատ 
մատնանշուած են ու շատ յիշուած, եւ ձեռքս ու 
աչքերս կը բողոքեն: Մանաւանդ որ ինձմէ աւելի 
հետեւողականութեամբ ու հմտութեամբ պայքարող-
ներ չեն պակսիր: Որեմն  կ՛անցնիմ,  այլ նպատակով 
ճամբայ ելած եմ ու ահա կը զառածիմ:

*  *  *
Յաջորդ խումբը կը կազմեն «ժողովրդա-խօ-

սակցական» կոչուած բառերը, որոնք հարիւրներու 
կը հասնին, բացառուած չէ հազարն ալ, եւ որոնք 
մասնաւորաբար …թրքերէն են կամ կու գան այլ 
լեզուէ մը:

Ստորեւ նմուշներ՝ Էդուարդ Աղայեանի բառա-
րանէն. իւրաքաչիւրին առջեւ, փակագիծի մէջ, 
ըսուած է «ժողովրդական».

խաբար-  լուր, տեղեկութիւն
չախմախ- հրահան, կայծահան
չոբան- հովիւ, անտաշ, գռեհիկ
չփլախ- մերկ, աղքատ, տնանկ
Անշուշտ արեւմտահայուն համար ասոնք ան-

ծանօթ բառեր չեն: Իրականութեան դէմ մեղանչած 
չեմ  ըլլար, եթէ ըսեմ, որ տեղին համեմատ…մե՛նք 
ալ կը գործածենք ասոնք եւ  նմանները: Սակայն 
մեր բառարաններուն մէջ չենք փոխադրեր զանոնք, 
ոչ ալ կը սորվեցնենք, թող որ միշտ ալ ձեւ մը կը 
գտնենք հասկցնելու նոր սերուդին, թէ ասոնք խորթ 
են ու մանաւանդ… թրքերէն են, մեր կոտտացող 
վէրքերն են եւ պէտք է դարմանենք զանոնք: Արե-
ւելահայ բառարանագիրը չ՛ըներ այս բանը. «ժողո-
վըրդական» եւ վե՛րջ. եւ յաջորդական սերունդները 
ազատօրէն կ՛որդեգրեն այդ «ժողովրդական» 
բառերը,  կ՛իւրացնեն եւ կը յաւերժացնեն զանոնք: 
Անոնց հոգիներուն մէջ կը յաւերժանայ թրքերէնն 
ալ, թուրքն ալ, եւ տարին 12 ամիս Անթալիաները 
խուժողները մասնաւորաբար այսպիսիներն են:

Ու դա՛րձեալ կ՛անցնիմ:
Կայ բառերու երրորդ խումբ մըն ալ, որ նմա-

նապէս տեղ կը գտնէ արեւելահայ բառարաններու 
մէջ. ասոնք ըստ էութեան սխալ կազմութիւն ունե-
ցող, հայ լեզուաբանութեան եւ ոգիին հակադրուող 
բառեր են, եւ  որոնց տեղ կը տրուի սակայն, որով-
հետեւ… ժողովուրդը, բայց նա՛եւ մտաւորականու-
թիւնը այդպէ՛ս կը կիրարկէ զանոնք, եւ բառարա-
նագիրն ալ չի՛ սրբագրեր: Եւ ահա այսպիսիները 
հանգիստ խիղճով ու թեթեւ ձեռքով կ՛անցնին նաեւ 
արեւմտահայ հոսհոսներուն լեզուական բարքերուն  
մէջ, եւ ոչ անպայման ռամիկին, այլ պեխ-մօրուք 
ճերմկցուցած եւ 20-30 հատորի գրական վաստակ 
ունեցող մտաւորականին եւ խմբագիրին եւս:

Ստորեւ նմուշներ՝ իրենց բացատրութեամբ,  
Էդուարդ Աղայեանի երկհատորէն. պատկերը նոյնն 
է արեւելահայ միւս բառարանագիրներուն համար եւս:

1. Յետայսու – սրանից յետոյ, այսուհետեւ
Սխալ կազմութեամբ բառ մըն է այս, որ ծնունդ 

առած ու այնուհետեւ որդեգրուած է ընդհանրապէս 
հայերէն չգիտցող, սակայն յատկապէս տարրական 
գրաբարը անգիտացող անձերու կողմէ: Ահա թէ 
ինչո՛ւ. յետ նախադրութիւնը սեռական հոլով խնդիր 
կը պահանջէ  իր քովը, օրինակ՝ յետ մահու, յետ 
պատերազմի, յետ բանակցութեան եւ այլն,  իսկ 
այսու՝ գործիական հոլով է, ուրեմն յետայսու ըսել 
համազօր է յետ մահով ըսելու, կամ  յետ պատե-
րազմով, կամ յետ բանակցութեամբ, ինչ որ հայերէն 
չէ, լեզու ալ չէ: Տեսականօրէն կարելի է ըսել՝ յետ 
այսր կամ յետ այսորիկ, սակայն ասոնք ալ շատ 
գրաբար են, չենք կրնար ետ դարձ կատարել ու 
գրաբար խօսիլ: Պարզ է, ուրեմն, նման բառ  չունի՛ 
աշխարհաբարը եւ վե՛րջ: Ունինք միւռոնի պէս ըն-
տիր ու բիւրեղի պէս մաքուր այսուհետեւ, այդուհե-
տեւ, այնուհետեւ բառերը եւ կրնանք ազատօրէն 
գործածել ասոնք թէ՛ արեւմտահայերէնի, թէ՛ արե-
ւելահայերէնի մէջ:
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«Մշակը արժանի է իր վարձքին» (Ղուկաս 10.7)։
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան կեդրոնական մարմինի 

հովանաւորութեամբ եւ Լիբանանի Հայ աւետարա-
նական կրթական խորհուրդի նախաձեռնութեամբ 
Կիրակի, 10 Մարտ 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը 5.00-
ին, Հայ աւետ. Ա. եկեղեցիին մէջ տեղի ունեցաւ 
մեծարանքի հանդիսութիւն եւ շքադրում վաստակա-
ւոր կրթական մշակներու՝ իրենց երկարամեայ 
ծառայութեան առիթով։

Հիւրերու, Հայ աւետ. վարժարաններու հոգա-
բարձուներու, ուսուցիչներու, ծնողներու, բարեկամ-
ներու հոծ բազմութիւն մը եկած էր յարգելու հայ 
ուսուցիչը, յատկապէս ուսուցչաց տօնին առթիւ։

Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգերու յոտն-
կայս ունկնդրութենէն ետք, Հայ աւետ. կրթական 
խորհուրդի ատենապետուհի դոկտ. Արտա Էքմեքճի 
(նախ հայերէն, ապա արաբերէն) ողջունեց ներկա-
ները եւ յիշեցուց, որ 1970-էն ի վեր, 144 ուսուցիչներ 
ոսկէ մետալներով եւ գնահատագիրերով պար-
գեւատրուած են։

Վեր. Հրայր Չոլագեանի՝ Աստուածաշունչի ըն-
թերցումին եւ աղօթքին յաջորդեց Սելի Սարգիս-
եանի՝ դաշնամուրի վրայ նուագը («Տուն իմ հայ-
րենի», Արաբօ Իսպիրեան)։ Որմէ ետք կրթական 
գործավար տիկ. Ռոզեթ Ալեմեան-Մահսերեճեան 
ներկայացուց օրուան բանախօս, ՀՀ լիազօր եւ 
արտակարգ դեսպան տիար Վահագն Աթաբեկեանը եւ 
հրաւիրեց զինք իր սրտի խօսքը յայտնելու։

Վսեմաշուք դեսպանը ըսաւ.
«Ինծի համար հպարտութիւն է, որ ծնողներս 

եղել են ուսուցիչ։ Ու մենք երբ դարեր շարունակ 
չենք ունեցել հայրենիք, ունեցել ենք մէկ ուսուցիչ, 
որ Այբ, Բեն, Գիմ-ը սովորեցրել է ու պահել մեր 
ժողովուրդը։

Մուշեղ Իշխան ասել է. «Հայոց լեզուն ուր որ ալ 
խօսուի, հոն Հայաստանն է»։ 

Դուք ձեր դպրոցների եւ ուսուցիչների միջոցով 
կրթութիւն ջամբել էք ու սիրել տուել էք Հայաստանը։

Թանկագին ուսուցիչներ, իւրաքանչիւրդ տուել 
էք ձեր ամենաթանկ բանը՝ գիտելիքը եւ սիրտը։ 
Առանց սիրտի՝ կրթութիւնը ամբողջական չի լինի։

Իսկ ի զուր չէ որ «կիրթէ» բառը հնդեւրոպական 
արմատ ունի, որ սիրտ կը նշանակէ։

Շնորհաւորում եմ ձեզ, կրթութիւն ու սէր տալու 
ձեր աշխատանքին մէջ։

Սփիւռքահայ ուսուցիչների առաքելութիւնն 
իրականում կրկնակի ծանր է: Աշխատելով որպէս 
մանկավարժ՝ միաժամանակ նրանք իրենց ուսերին 
կրում են համայնքի խնդիրների դժուար բեռը՝ 
ծառայելով հայապահպանութեան նպատակին։ 
Այնպէս որ Լիբանանում եւս ամէն օր կարելի է ¾ç 05

Լիբանանահայ Կեանք
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Մեծարանքի Հանդիսութիւն Վաստակաւոր Կրթական Մշակներու

խոնարհուել ձեր ծառայութեան համար, նաեւ նշել 
ուսուցչի օրը»։

Օրուան բանախօսի խօսքէն ետք, Դալար 
Հայտոսթեան եւ Մինաս Ադամեան երգեցին հոգե-
թով աղօթք մը՝ «Carole Bayer Sager» (David W. Foster), 
դաշնակի ընկերակցութեամբ Արէն Տեյիրմէնճեանի 
եւ ջութակի՝ Կարին Հայտոսթեանի։

Ապա Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան նախագահ վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեան ներկաներուն յղեց միու-
թեան խօսքը.

«Ուսուցչութիւնը նուիրական եւ ամենակարեւոր 
ծառայութիւնն է, որուն գերագոյն նպատակն է 
«մարդ պատրաստել», այսօրուան դեռատի սերուն-
դին տալ ինչ որ անհրաժեշտ է անոր վաղուան 
կեանքին համար – գիտութիւն, բարոյական արժէք-
ներու ճանաչում եւ իւրացում եւ հաւատք մարդկային 
հաւասարակշռուած կեանքի համար։ Այլ խօսքով՝ 
ապահովել մարդուն մտքին ու հոգիին պատրաս-
տութիւնը՝ արժանի լրջութեամբ եւ արդիւնաւորու-
թեամբ դիմակալելու կեանքը իր բոլոր երեսներով։

Նուիրական այս գործը, սակայն, նկատուած է 
ասպարէզներու ամէնէն ապերախտը։ Այս գործին 
լծուած նուիրեալները ամէնէն քիչ գնահատուած 
մարդիկը կը սեպուին։ Ասոր պատճառը այն է, որ 
անոնց աշխատանքին գնահատումը տեսանելի եւ 
անմիջական չէ շատ յաճախ։ Իր նուիրական 
ծառայութեան համար ուսուցիչը չի վարձատրուիր 
շօշափելի նիւթականով. քանի՞ ուսուցիչ նիւթապէս 
հարստացած է արդեօք իր ուսուցչական ասպարէ-
զին բերմամբ։ Նաեւ նուիրական իր այս ծառա-
յութեան բարոյական գնահատումը միշտ ալ 
ուշացած է, աշակերտներ ընդհանրապէս հասուն 
տարիքի հասնելէ ետք է որ կը գիտակցին իրենց 
ուսուցիչին կատարածին եւ իրական վաստակին եւ 
ոչ աշակերտութեան շրջանին։

Միւս կողմէ՝ իր աշխատանքին կարեւորութեան 
գիտակից ուսուցիչը կու տայ իր ժամանակը, գիտե-
լիքը, կու տայ իր հոգիէն, որպէսզի իր աշակերտը 
տեսնէ ի՛ր իսկ կարելիութիւնները եւ կարենայ 
զանոնք օգտագործել կեանքին մէջ՝ կեանքին որա-
կին համար։ Եւ այս իրականութիւնը գերագոյն 
գոհունակութիւն կու տայ ուսուցիչին իր ծառայու-
թեան մէջ։ Սիրելի ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ, Ձեր 
երկարամեայ ծառայութեան համար Ձեզ գնահա-
տելը ոչ միայն պարտք ու պարտականութիւն է, այլ 
նաեւ պարծանքի արժանի առաւելութիւն։ Ձեր 
ծառայութեան համար երախտապարտ ենք։ Ձեր անձե-

րուն մէջ կը պատուենք ոչ միայն Ձեր, այլեւ մեր բոլո-
րին բոլոր ուսուցիչներուն նուիրումն ու վաստակը։

Մեր աղօթքն ու մաղթանքն է որ Աստուած 
շնորհէ Ձեզի խոր գոհունակութիւն Ձեր ծառայու-
թեան մէջ, մշտանորոգ կորով եւ զօրութիւն շարու-
նակուող Ձեր աշխատանքին մէջ։ Ձեր նուիրումը 
ճանչցող ու գնահատող աշակերտներ եւ Ձեր զոհո-
ղութիւններուն արդիւնքները վայելելու ուրախութիւնը»։

Գնահատական ջերմ խօսքերէն ետք, պահը 
եկած էր շքադրումի եւ գնահատագիրերու յանձ-
նումին, որ կատարուեցաւ ձեռամբ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. 
միութեան նախագահ վեր. Մկրտիչ Գարակէօզ-
եանի, դեսպան տիար Վահագն Աթաբեկեանի, 
կեդրոնական մարմինի ատենապետ վեր. Ռաֆֆի 
Մսըրլեանի եւ կրթական խորհուրդի ատենապե-
տուհի դոկտ. Արտա Էքմեքճիի։

Երկարատեւ ծափողջոյններու ներքոյ, Լիբանա-
նի մէջ գործող հինգ Հայ աւետարանական վար-
ժարաններէն 19 ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ պարգե-
ւատրուեցան իրենց երկարամեայ ծառայութեան 
համար։

Գեղարուեստական յայտագիրը շարունակուե-
ցաւ. Մինաս Ադամեան իր թաւշեայ ձայնով ներ-
կաները յուզեց՝ երգելով Գուսան Շահէնի «Անցայ-
գնացի» երգը (դաշնամուրի ընկերակցութեամբ՝ 
Արէն Տեյիրմէնճեանի)։

Շքադրուող ուսուցիչներուն կողմէ հայերէն լեզ-
ւով սրտի խօսքը յղեց տիկ. Նազիկ Քէչէճեան։

«Ուսուցչական ասպարէզին մէջ ամէն օր կը 
գտնուինք տեսակաւոր մարտահրաւէրներու դիմաց: 
Երբեմն կը յուսահատինք անմիջական փոփոխու-
թիւններ չտեսնելով, կ'ըսեն՝ ապերախտ ասպարէզ 
է, բայց մենք հաւատքով կը շարունակենք՝ հաս-
տատ գիտակցելով, որ ցանուած հունտերը ան-
պայման պիտի ծլին ու պտղաբերեն:
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ
Համալսարանական Արեւելում Եւ Ընտրութիւն

1 Մարտ 2019-ին համալսարանական արեւելումի 
ընտրանքով Բ. զեկուցում մը եւս տեղի ունեցաւ 
պատկան կազմակերպութեան կողմէ Ե. Տեմիրճ-
եան կեդրոնին մէջ:  Զեկուցաբերն էր «Ուազնեթ» 
հիմնարկութեան կողմէ տիկ. Միշէլ Աքրա, որ շուրջ 
երկու ժամ խօսեցաւ ապագայակերտումի ծրագիրն-
երուն մասին՝ մասնագիտական ու փորձագիտական 
հարուստ տուեալներով զարգացնելով մեր աշա-
կերտութիւնը (11-րդ եւ 12-րդ դասարանները 
անջատաբար ընդունելով):

Աշակերտութիւնը, որ մեծ հետաքրքրութեամբ 
հետեւած էր այս նիւթին, նոյն ուշադրութեամբ կեդ-
րոնացաւ անոր վրայ՝ նկատի ունենալով, որ անիկա 
իր ապագայի մասնագիտական ընտրութեան 
համար արժանի ու հաւաստի աղբիւր մըն է:

Զեկուցողը ունկնդիր աշակերտութիւնը դրաւ 
հիմնական հարցադրումի մը առջեւ, թէ ան տասը 
տարի ետք ո՞ւր կը տեսնէ ինքզինք՝ իր նախասիրած 
մասնագիտութեամբ, ընտրած նիւթով եւ ընտրելի 

ասպարէզով:
Աւելի խորացնելով սահմանումը՝ հարց տուաւ, 

թէ ի՞նչ է նպատակը. դրա՞մ շահիլ, եկամո՞ւտ ապա-
հովե՞լ, կամաւորաբա՞ր նուիրուիլ:

Ճշդելէ ետք ընտրանքը, կարեւոր է նաեւ 
պարզել, թէ ուսանողը ի՞նչ հիմունքի վրայ դիմած է 
(կամ կը դիմէ) այդ մասնագիտութեան. շնորհքի 

կամ ձիրքի՞ բերմամբ, նախասիրութեա՞ն, թէ՞ այլ-
ընտրանք չունենալու պատճառով:

Էական է, որ թեկնածուն յենի իր անձնական 
կարողութիւններուն վրայ, ինքնավստահութիւն ու-
նենայ եւ հաւատքով նուիրուած ըլլայ իր ընտրու-
թեան:

Այնուհետեւ, ներկայացուեցան վեց գլխաւոր 
յատկանիշներ կամ գործօններ, որոնց հիմամբ 
ընտրող թեկնածուն ինքզինք պէտք է բնորոշէ, 
ապա կողմնորոշէ, թէ ատոնցմէ որո՛նք կը նպաստեն 
կամ զիրար կը լրացնեն իտէալական ընտրութիւն 
մը կատարելու՝ առանց վարանումի կամ սայթա-
քումի:

Օրինակ՝ արուեստական, ընկերային, իրապաշ-
տական, քննական, բացատրական, պայմանական 
ո՞ր թեքումները իրենց դրական կամ ժխտական 
կողմերով կրնան թեքնածուի մը մասնագիտութեան 
մէջ որոշակի դեր մը կատարել:

Այս հանդիպումը իր բարոյախօսական ու 
մասնագիտական կազմաւորումի հեռանկարով 
իւրաքանչիւր ուսանողի համար ուսանելիութեան ու 
խորհրդածութեան դուռ բանալու միջոց դարձաւ 
ճիշդ ու տեղին ընտրութիւն մը կատարելու:

Այս բոլոր դժուարութիւններուն առընթեր, մենք՝ 
ուսուցիչներս, ուրախ ենք, որ փորձառութեամբ միշտ 
կը յառաջդիմենք, շրջահայեաց ենք եւ կը սորվինք 
մղել աշակերտները իրենց քննադատական մտա-
ծելակերպը զարգացնելու, սորվելու եւ ըլլալու 
ստեղծագործ: Այս պատճառով իսկ կը հետեւինք 
վերապատրաստութեան սեմինարներու եւ աշխա-
տանքային ծրագիրներու:

Երբ ուսուցիչը կը սիրէ իր աշխատանքը եւ 
աշակերտը, ան կ'ըլլայ կատարեալ ուսուցիչ:

Ո՛չ միայն սիրով ու գուրգուրանքով, այլ նաեւ 
տիրապետած ըլլալով դասաւանդուած նիւթին եւ 
հմտութիւններուն՝ կարելի է հասնիլ մեր ակնկալած 
նպատակին, որ է կերտել ապագայ սերունդները: 
«Ուսուցիչը կը հպի յաւերժութեանը, ոչ ոք կրնար 
ըսել, թէ երբ կ'աւարտի իր ազդեցութիւնը»,- ըսած է 
Հենրի Էտեմս:

Ուսուցիչին ազդեցութիւնը կը կրեն ապագայ 
սերունդները, որոնց երաշխիքով կը պահպանուի 
եկեղեցիին, ազգին ու հայրենիքին ապագան: Մէկ 
խօսքով՝ ուսուցչութիւնը նուիրական եւ վեհ ասպա-
րէզ է»: 

Արաբերէն շնորհակալական խօսքին մէջ օր. 
Հելեն Ապու Ռժեյլի վեր առաւ ուսուցիչներու քրտնա-
ջան աշխատանքը եւ ընդգծեց նոր սերունդներ 
դաստիարակելու առաքելութեան կարեւորութիւնը։

Հանդիսութիւնը իր աւարտին հասաւ վեր. 
Մկրտիչ Գարակէօզեանի օրհնութեան աղօթքով։ 
Ապա շքադրուողները եկեղեցիի մուտքին ընդու-
նեցին ներկաներու շնորհաւորանքները։

Այս առիթով շքադրուեցան հետեւեալ ուսուցիչ-
ները.

Տիար Ադամ Թազեան, օր. Անի Ումուտեան, տիկ. 
Գայիանէ Թիւնպէրեան Մսըրլեան, տիկ. Թագուհի 
Պալեան Սարգիսեան, տիկ. Թամար Ներսէսեան 
Պագալեան, տիկ. Լենա Սահակեան, տիկ. Լեյլա 
Տարուիշ, տիկ. Լինա Ապու Ռժեյլի Թիւնպէրեան, 
տիկ. Ծովիկ Հանտեան Պետրոս, օր. Հելեն Ապու 
Ռժեյլի, տիար Մահտի Էլ Հիլլանի, տիկ. Մարլէն 
Քէօշէեան Քիւչիւքեան, տիկ. Յասմիկ Պաաքլինի 
Պոյմուշաքեան, տիկ. Նազիկ Նաճարեան Քէչէճ-
եան, օր. Պիսար Խալիֆէ, տիկ. Սալբի Ապրիլեան 
Անուշաւանեան, տիկ. Սօսի Գարայեան Այնթապլեան 
եւ տիար Վիգէն Տիշչէքէնեան եւ տիար Հայկ 
Գազանճեան։

Լիբանանահայ 
Կեանք

Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Մեծարանքի Հանդիսութիւն 
Վաստակաւոր Կրթական 
Մշակներու
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ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Մինչ այդ, Միացեալ Նահանգները՝ աշխարհի 
բարոյական մեծ լոյսը, նորերս ՄԱԿ-ին արգելք 
եղաւ, որ կարենայ վերահսկել  աշխարհի բարոյա-
կան միւս մեծ լոյսին՝ Իսրայէլի այն գործողութեան 
վրայ, որուն միջոցով Իսրայէլ պիտի արգիլէ դէպի 
Կազա առաքումները ուտեստեղէնի, դեղորայքի եւ 
ելեկտրուժի։ Կը հասկնա՞ք՝ Կազա կը գտնուի 
արտաքին «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ին մէջ եւ ուրեմն որջն 
է չար «տղոց» (Իսրայէլի այս արարքները ոչ միայն 
անբարոյական են, այլեւ «պատերազմի ոճիր»-ներ 
են Միջազգային հանրային իրաւունքին մէջ, որոնք 
արգիլուած են նոյնիսկ բաց պատերազմի մէջ 
գտնուող երկու պետութեանց բանակներուն)։ 
Մանաւանդ անոր համար որ այդտեղի նենգամիտ 
պաղեստինցիները խաբեցին Միացեալ Նահանգ-
ները, երբ ԱՄՆ-ը արտօնեց անոնց ազատ ընտրու-
թիւններ կատարել։ Փոխանակ ընտրելու ԱՄՆ-ի 
թեկնածուն՝ նենգամիտ քուէարկողները ընտրեցին 
զիրենք ներկայացնող կառավարութիւն մը։ Եւ հի-
մա սովամահ ըլլալու դատապարտուած են, մինչեւ 
որ անոնք ընտրեն ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի յառաջադրած 
կառավարութիւնը։ Բայց ի՞նչպէս կրնանք մենք 
«ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի մարդոցմէ ակնկալել, որ 
անոնք գիտնան, թէ ո՞րն է իրենց համար լաւագոյնը։

ՄԱԿ-ի փորձը՝ կասեցնելու Իսրայէլի արդար 
պատժամիջոցը կազացիներուն դէմ, ցոյց կու տայ 
հինգ զինուորական առաջնորդներու տեղեկագրի 
այն հաստատումին ճշմարտութիւնը, թէ ՄԱԿ-ը 
սպառնալիք մըն է Արեւմուտքի արժեհամակարգին 
եւ ապրելակերպին։ Իրօք, ՄԱԿ-ը մեզի դէմ է։ (Հոս 
ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովն է՝ յիմարանոցէն փա-
խըստական զինուորական առաջնորդներուն նկա-
տի ունեցած թշնամին։ ՄԱԿ-ը ունի որոշում կա-
յացնող երկու կառոյց՝ Ապահովութեան խորհուրդը 
եւ Ընդհանուր ժողովը։ Ընդհանուր ժողովի որ-
ոշումները կը տրուին ձայներու մեծամասնութեամբ։ 
Ուրեմն աւելի դեմոկրատական է, քան Ապահո-
վութեան խորհուրդը, որ հակադեմոկրատական է 
եւ խտրական՝ մնայուն հինգ անդամներուն տալով 
վեթոյի իրաւունք։ Ուրեմն ճիշդ է, որ բարոյական 
տեսակէտէն ՄԱԿ-ի Ընդհանուր ժողովը դէմ է 
Արեւմուտքի բռնատիրութեան եւ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-
ին մաս կը կազմէ)։ Այս պատճառով ան կը գտնուի 
արտաքին՝ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի մէջ եւ ուրեմն կը 
դառնայ թեկնածու բնաջնջուելու, եթէ զայն ուղղակի 
ահաբեկչական կազմակերպութիւն չնկատենք։ 
Ինչպէս մեր նախագահը ըսաւ. «Դուն մեր հե՞տ ես, 
թէ մեր դէմ» (Արեւմուտքի նէօ-պահպանողական-
ներու «վարդապետն ասաց»-ը)։

Դոկտ. Ռոպըրթս կը շարունակէ՝ պարզելով 
պաղեստինեան դատին էութիւնը։

ԱՄՆ եւ Իսրայէլ Պաղեստինի մէջ պէտք ունին 
խամաճիկ կառավարութեան մը, որպէսզի կեթթո-
յացուած Պաղեստինին մնացորդացը կարելի ըլլայ 
յարմարցնել «երկու պետութեան լուծում»-ին։ Այսինքն՝ 
Իսրայէլի մէջ ներառել Արեւմտեան ափն ալ, իսկ 
միւս պետութիւնը՝ պաղեստինցիներու կեթթօ մը՝ 
զուրկ տնտեսութենէ, ջուրէ եւ յարակցական 
սահմանագիծերէ։

Ասիկա անհրաժեշտ է պաշտպանելու համար 
Իսրայէլը արտաքին «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-էն։

«ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի բնակիչները շփոթ գաղա-
փար ունին «ժողովուրդներու ազատ ինքնորոշումի 
իրաւունք»-ին մասին, զոր ջատագոված են Արեւ-

մուտքի առաջնորդները (այս իրաւունքը առաջին 
պաշտպանողները եղած են՝ Վլատիմիր Իլիչ Լենին 
եւ ԱՄՆ-ի 28-րդ նախագահ Ուուտրօ Ուիլսոն՝ իր 
«14 կէտերուն» մէջ)։ Այս իրաւունքը տրուած չէ 
անոնց, որոնք կ'ապրին Արեւմուտքի քաղաքակրթու-
թեան աշխարհէն դուրս, որոնց համար Իսրայէլ 
պէտք է որոշէ։ Երբ «ինքն» ըսենք, կը հասկնանք 
Ամերիկա, Իսրայէլ։ Մեզի այնքան ծանօթ է «Ամե-
րիկեան վճռորոշում» ասոյթը, որ կը նշանակէ՝ 
ԱՄՆ-ը կը վճռորոշէ եւ ուրիշները կը հնազանդին։

Եւ «ԲԻՐՏ ԱՇԽԱՐՀ»-ի մարդիկն են, որ կը 
պատճառեն բոլոր չարիքները իրենց անհնազան-
դութեամբ (Միջազգային հանրային իրաւունքին 
մէջ ազատ ինքնորոշումի իրաւունքը erga omnes 
իրաւունք մըն է՝ բոլոր-բոլորին պարտադիր, անկա-
պըտելի, անսակարկելի, անկասելի, անժամանցելի, 
անփոխանցելի եւ նոյնիսկ անհրաժարելի անոր 
իրաւատէրին կողմէ)։

Հոս կ՚աւարտի դոկտ. Ռոպըրթսի գրութեան 
բնութագրումը Արեւմուտքի սխալմամբ «քաղաքա-
կըրթութիւն» կոչուած ստրկատիրութեան՝ Ֆրան-
չիսկոս Ա. Պապի բնութագրումով։ Այս ստրկատի-
րութիւնը, եթէ ըստ ձեւի տարբեր է հնադարեան 
ստրկատիրական դարաշրջանէն, երբ հինի շղթա-
ներուն փոխարէն կը գործածէ կորիզային նախա-
յարձակումի սպառնալիքը՝ իբրեւ արդիական 
ստրկատիրութիւն, սակայն, ըստ էութեան, տարբեր 
չէ, քանի որ կը պահանջէ հնազանդութիւն, որ ար-
դի ժամանակներու յատուկ եւ հնարաւոր ստրկա-
մըտութիւնն է:

Օտար պետութեան մը հնազանդ կ՚ըլլայ միայն 
այն քաղաքացին, որ ստրկամիտ դարձած է՝ 
կորսնցուցած ըլլալով իր ազգային հպարտութիւնը։

Այս ճշմարտութիւնը 19-րդ դարու վերջերուն, 
բրիտանական Լորտերու պալատի նիստերէն 
մէկուն բացատրած է պալատին մէկ ծերունազարդ 
անդամը (որուն անունը այժմ չեմ կրնար յիշել)՝ 
պալատը համոզելու համար, որ Հնդկաստանի 
գաղութացումը հեռանկար չունի, ապագայ չունի, 
քանի որ ինք Հնդկաստան իր կեցութեան ընթաց-

Տեսակէտ
Ի՞նչպէս Անբարոյ Արեւմուտքը Դարձաւ Տիպարը Բարոյականին

քին, հնդիկ թշուառ ու կիսագրագէտ կօշիկի ներ-
կարարին մօտ անգամ հաստատած է անոր ազ-
գային հպարտութիւնը։

Ուրեմն, ամերիկեան ու սիոնական իմփերիա-
լիստներու համաշխարհային ոստիկանապետու-
թեան կը հնազանդին միմիայն այն երկիրները (եւ 
այդ երկիրներու միմիայն այն քաղաքացիները), 
որոնք փոքրամասնութիւն կ՚ըլլան իբր կանոն, 
որոնք կորսնցուցած են իրենց ազգային հպարտու-
թիւնը։ Ահա թէ ինչու Մեծն Վահան Թէքէեան եւ 
Մեծն Անդրանիկ Անդրէասեան յաճախ կրկնած են. 
«Օդի, ջուրի եւ հացի նման՝ մենք պէտք ունինք 
ազգային հպարտութեան»։

Եւ այդ հպարտութիւնը զգացականը չէ, կոյրը չէ, 
սնապարծութեանը չէ, օդայինը կամ պղպջակայինը 
չէ եւ կամ փքուռուցայինը չէ, այլ կը հիմնուի ժողո-
վուրդի մը անցեալի պատմութեան, նուաճումներուն, 
կերտած քաղաքակրթութեան ու մշակոյթին եւ իր 
առաջնորդներուն մեծ իրագործումներուն, բարոյա-
կան, քաջագործական ու հերոսական ու հայրե-
նասիրական վարք ու բարքին վրայ։

Եթէ մեր ժողովուրդին ներկայի եւ վաղուան 
առաջնորդները մօտէն կամ հեռուէն նմանին այս 
հինգ զինուորական առաջնորդներուն, ներկայ եւ 
գալիք սերունդները ազգային հպարտութիւն ունե-
նալու հիմք չեն ունենար։ Եւ երբ կորսնցնեն այդ 
հպարտութիւնը, կը հնազանդին օտարազգի զօրա-
ւորին, կ՚ըլլան անոր ստրուկը։ Օտարազգի զօրա-
ւորին հնազանդիլը, սոսկական անբարոյ 
ստրկամտութիւն չէ, այլ հայրենադաւութեան, մա-
հապարտութեան արժանի ոճիր։ Իսկ բուն ոճրա-
գործները՝ յոռի վարք ու բարքով առաջնորդները։

Հասարակական կեանքի մէջ գործունէութիւնը, 
հանրային պաշտօնատարութիւնը սուրբ եւ 
նուիրական աշխատանք է։ Անարժանները պէտք է 
դուրս ելլեն այդ դաշտէն։ Անարժանները պէտք չէ 
ընտրել կամ նշանակել այդ պաշտօններուն՝ 
մեղսակից չըլլալու համար հայրենադաւներուն։

Արեւելահայ Բառարանագրական Բարքեր
¾ç 03

2. Ութնեակ – նոյնն  է՝ ութեակ
Բացարձակապէս ո՛չ, նոյնը չէ՛: Բառս կազմուած 

է ութ  եւ եակ բաղադրիչներով եւ կրնայ տալ միա՛յն 
ութեակ, ճիշդ ինչպէս՝ քառ-եակ>քառեակ, հինգ-
եակ> հնգեակ,  վեց-եակ>վեցեակ, ուրեմն նաեւ՝ 
ութ-եակ>ութեակ: Բայց կ՛ըսենք՝ եօթնեակ,  իննեակ, 
տասնեակ, որովհետեւ ասոնք կազմուած են 
հետեւեալ բաղադրիչներով՝ եօթն-եակ, ինն-եակ, 
տասն-եակ, այլ խօսքով՝ ասոնց մէջ երեւցող «ն» 
բաղաձայնները արմատական են, ինչ որ կը պակսի 
հինգ, վեց,  ութ  բառերուն:

Հայ լրագրողին լեզուական թափթփածութիւնը 
այնքան շեշտուած է, որ  գերազանցելով բառարան-
ներունը՝ իր կարգին  հնարած է նաեւ… վեցնեակ 
կոչուած հրէշաբանութիւնն ալ:

3. Ցաւազրկել – ցաւից զրկել, այնպէս անել, 
որ ցաւ չպատճառէ

Ցաւազուրկ – ցաւազերծ
Դա՛րձեալ ոչ. ցաւը վերացնելը  կամ ցաւը բառ-

նալը զրկանք մը չէ, որպէսզի ցաւազրկել կոչենք 
բայը, իսկ ցաւը բարձող, ցաւը ջնջող դեղն ալ 

կոչենք ցաւազրկիչ, ինչպէս իր մէկ դասախօսութեան 
մէջ վերջերս այստեղ «բժշկագիտական» դասախօ-
սութեան մը առթիւ Երեւան ուսանած դասախօսը 
կ՛անուանէր կարգ մը դեղերը: Բայը պէտք է ըլլայ 
միա՛յն ցաւազերծել,  ածականը՝ ցաւազերծ, համա-
պատասխան դեղը՝ ցաւազերծիչ (analgesique ):

Զուրկևզրկել բառերով հայերէնը կը բնորոշէ 
դրական իրողութեան մը կամ վիճակի մը  բացա-
կայութիւնը կամ վերացումը,  օրինակ՝ տնազուրկ, 
հայրենազուրկ-հայրենազրկել, ծնողազուրկ, իրա-
ւազուրկ-իրաւազրկել եւ այլն: Բայց ո՛չ ցաւազրկել, 
ցաւազուրկ եւ ցաւազրկիչ. այս երեքը անհեթե-
թութիւններ են իբրեւ յղացք, եւ թոյլատրելի չէ, որ 
ասոնք գոյութիւն ունենան լեզուի մէջ, աղարտեն 
զայն, առաւել եւս մտնեն բառարան ու մանաւանդ… 
ուսուցուին:

Իսկ զերծ եւ զերծել բառերով  կը բնորոշենք 
բացասական իրողութեան մը բացակայութիւնը 
կամ վերացումը, օրինակ՝ վնասազերծ-վնասազեր-
ծել, ականազերծ-ականազերծել, վարակազերծ-
վարակազերծել, ախտազերծ-ախտազերծել եւ ու-
րեմն… ցաւազերծ-ցաւազերծել-ցաւազերծիչ:
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¾ç 01

Իրան Պատրաստ Է Հակազդելու 
Իսրայէլեան Որեւէ Քայլի

ԲՀԿ Պատգամաւորները Խորհրդարանի Նիստերու Դահլիճ Մտան Ղարաբաղի Դրօշներով

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 02

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

14 ՄԱՐՏ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

2

14

ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՉԱՐ
(1899 – 1979)

«Զբօսայքիին Մէջ»
Երուանդ Սիմոնի Քոչար (Քոչարեան)  Հայ խորհրդային նկարիչ-
արձանագործ։ ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1976)։ Երուանդ 
Քոչար հայ քանդակագործութեան եւ գեղանկարչութեան ամէնէն 
նշանաւոր ներկայացուցիչներէն է: Անոր ստեղծագործութիւնը՝ 
Ժթ.դարու ամէնէն հետաքրքրական երեւոյթներէն:

Ազգային ժողովի արտահերթ նիստին «Բրա-
գաւաճ Հայաստան» խմբակցութեան անդամները 
Ազգային Ժողովի նիստերու դահլիճ մտան Արցախի 
Հանրապետութեան դրօշներով:

ԲՀԿ պատգամաւոր Նայիրա Զոհրապեան 
լրագրողներու հարցումին, թէ ինչ նպատակ կը 
հետապնդէ իրենց քայլը, ըսաւ. «Ասիկա կը 
խորհրդանշէ, որ Արցախը ես եմ, Արցախը մեզմէ 
իւրաքանչիւրն է»:

Ըստ պատգամաւորներուն` այս քայլը պատաս-
խան է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահներու 
յայտարարութիւններուն, որոնք, ըստ էութեան, 
հայկական կողմին համար անընդունելի են:

Հարցումին, թէ արդեօք հայկական կողմի վրայ 
ճնշումնե՞ր կը տեսնեն, կամ գուցէ պատերազմի 
վտանգ կայ, Զոհրապեան նշեց, որ ոչ, բայց ասով 
ցոյց կու տան Արցախի հետ միասնականութիւնը, 
կը յայտնէ Tert.am-ը:

Նշենք, որ խորհրդարանի արտահերթ նիստէն 
առաջ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկեան 
յայտարարեց, որ այդպիսով անոնք կը ցանկան 
իրենց աջակցութիւնը յայտնել  Արցախի Հան-
րապետութեան եւ Արցախի ժողովուրդին:

«Մենք պէտք է ողջ ազգով բարձրացնենք այդ 

հարցը` անկախ անկէ` իշխանութեան կ՛աջակցինք, 
թէ ընդդիմութիւն ենք: Մենք պէտք է կարենանք 
ընդհանուր որոշում ընդունիլ, քանի որ այդ հարցը 
պիտի լուծէ  ամբողջ ժողովուրդի ճակատագիրը», 
– ընդգծեց Ծառուկեան:

Իրանցի բարձրաստիճան զինուորականներ 
կարեւոր յայտարարութիւններ ընելով, նշած են, որ 
Իրան ամբողջովին պիտի հակազդէ իսրայէլեան 
որեւէ քայի:

Կը նշուի նաեւ, որ այս յայտարարութիւնները 
տեղի կ'ունենան այն պահուն, երբ իսրայէլեան մէկէ 
աւելի աղբիւրներ կը նշեն, որ իրենք մտադիր են 
Պարսից Ծոցին մէջ գտնուող իրանեան նաւթատար 
նաւերը թիրախ դարձնել:

Իր կարգին «Ռոյթըրզ» լրատուական գործա-
կալութիւնը յղում ընելով իրանցի բարձրաստիճան 
պաշտօնեաներու, նշած է, որ իրանցիք աչալրջօրէն 
կը հետեւին իսրայէլեան շարժումներուն եւ անոնք 
պատրաստ են արագօրէն հակազդելու իսրայէլեան 
որեւէ յարձակման փորձի:
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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
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Վրաստանի Նախագահը Յարգանքի Տուրք 
Մատուցեց Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու 
Յիշատակին

Armenian Church – Catholicosate of Cilicia, P.O.Box 70317, 
Antelias – LEBANON 

Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724 
E-mail: info@armenianorthodoxchurch.org     Website: 

www.armenianorthodoxchurch.org  
 

ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ  
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ 

ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ 
 

Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի զա-
ւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ Պահե-
ցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 5-ին, 
Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի պիտի 
ունենան հսկումի արարողութիւններ: 

Սիրով կը հրաւիրենք բոլոր հաւատացեալները մասնակ-
ցելու հսկումի հոգեյոյզ արարողութիւններուն եւ աղօթակցելու 
Դպրեվանեցիներուն: 

 ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ 

 

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

Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:
***

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

Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլին, Ծիծեռնակաբերդի 
յուշահամալիրին մէջ, յարգանքի տուրք մատուցեց Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակին:

Վրաստանի նախագահը ծաղիկներ խոնարհեց Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակը յաւէրժացնող անմար կրակի մօտ:

Սալոմէ Զուրապիշվիլին եղաւ նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-
հիմնարկին մէջ, ծանօթացաւ Ցեղասպանութեան մասին վկայող նիւթերուն. 
գրառում կատարեց Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի 
պատուաւոր հիւրերու յուշամատեանին մէջ:

Վրաստանի նախագահին կ՝ուղեկցէին ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան 
Աւինեանը եւ Երեւանի քաղաքապետ Հայկ Մարութեանը:
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