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¾ç 02
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Հարիրի Միջազգային Հանրութենէն Կը Խնդրէ 2.6 Միլիառ 
Տոլարի Օժանդակութիւն Տրամադրել՝ Ի Նպաստ Սուրիացի 
Գաղթականներու Տունդարձի Ծրագիրին

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրի Սուրիոյ եւ տարածաշրջանի ապա-
գային շուրջ Եւրամիութեան կազմակերպած պրիւք-
սելեան 3-րդ խորհրդաժողովի բացման նիստին 
միջազգային հանրութենէն խնդրեց 2,6 միլիառ 
տոլարի օժանդակութիւն տրամադրել՝ ի նպաստ 
Լիբանան հաստատուած աւելի քան մէկ միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու տունդարձի երկարա-
ժամկէտ ծրագիրին:

«Մենք պէտք է ապահովենք համապատասխան 
ֆինանսաւորումը Լիբանանի ծրագիրին՝ միտուած 
առկայ ճգնաժամի հանգուցալուծումին: Այս պատ-
ճառով մենք միջազգային հանրութենէն կը 
խնդրենք 2,6 միլիառ տոլարի օժանդակութիւն 
յատկացնել, որովհետեւ վերջինս ըստ ամենայնի 
պիտի երաշխաւորէ այս ուղղութեամբ նախագծուած 
ծրագիրներու կայունութիւնը եւ հեզասահ ընթաց-
քը»,- բացման նիստին շեշտեց Հարիրի:

«Առկայ ճգնաժամի միակ լուծումը կը յենի գաղ-
թականներու՝ միջազգային օրէնքներուն եւ պայմա-
նագիրերուն համահունչ տունդարձին վրայ»,- մաս-
նաւորաբար նշեց Հանրապետութեան վարչապետը:

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

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:

Միաժամանակ ան կոչ ըրաւ միջազգային հան-
րութեան՝ ճնշում գործադրելու Սուրիոյ Հանրա-
պետութեան նախագահ Պաշշար Ասատի վրայ՝ 
սուրիացի գաղթականներու վերադարձը թոյլատ-
րելու ուղղութեամբ:

«Յոյսով եմ, որ կարիք պիտի չմնայ Պրիւքսելի 
4-րդ կամ 5-րդ խորհրդաժողովին»,- լրագրողներու 
հետ զրոյցի ժամանակ ըսաւ Հարիրի: Ան աւելցուց, 
որ Սուրիոյ վարչակարգին վրայ այս հարցի գծով 
ճնշում բանեցնելու առումով ակնառու դերակա-
տարութիւն պէտք է ունենան նոյնինքն վարչակարգի 
դաշնակից պետութիւնները»:

Հարիրի նկատել տուաւ նաեւ Սուրիոյ տարածքէն 
դուրս 10 մլն գաղթական գտնուելու անբնակա-
նութիւնը:

«Արդեօք հաւանակա՞ն է Սուրիոյ՝ Արաբական 
պետութիւններու լիկային անդամակցութեան վե-
րականգնումը» հարցին ի պատասխան Հարիրի 
ըսաւ, որ այդ մէկը միջազգային մարմինի որոշումն 
է, եւ Լիբանանը պիտի համակերպի ընդունուած 
որոշումին:   

Սթամպուլի դատարանը «Ակօս» պարբերականի 
երջանկայիշատակ խմբագիր Հրանդ Տինքի գոր-
ծով Մարտ 14-ին որոշում կայացուցած է երկու 
կասկածեալները պայմանական ազատ արձակելու: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին 
կը յայտնէ թրքական «Անատոլու» գործակալութիւնը:

Սթամպուլի ոստիկանութեան հետախուզական 
բաժնի ղեկավար Մուհարեմ Տեմիրքալեն եւ «Fox 
TV» հեռուստաընկերութեան լրատուական բաժնի 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան հրաժեշտի հանդիպում ունեցած է նախ-
օրէին երկօրեայ պաշտոնական այցով Հայաստան 
ժամանած՝ Վրաստանի նախագահ Սալոմէ Զու-
րապիշվիլիի հետ:

ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկա-
ցընեն, որ առանձնազրոյցի ընթացքին երկու 
երկիրներու նախագահները, ամփոփելով այցի ար-
դիւնքները, համակարծիք եղած են, որ Հայաստանն 
ու Վրաստանը ունին ընդհանուր բաւականաչափ 
հետաքրքրութիւններ, գործակցութեան մեծ ներուժ, 
ինչպէս նաեւ հայ-վրացական բարեկամութիւնը 
մշտապէս ամրապնդելու մեծ ցանկութիւն:

Առանձնազրոյցէն ետք Հանրապետութեան նա-
խագահի նստավայրին մէջ տեղի ունեցած է 
Վրաստանի նախագահի եւ անոր գլխաւորած պատ-
ւիրակութեան հրաժեշտի հանդիսաւոր արարողու-
թիւնը:

Տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան հերթա-
կան նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ կառավարութիւնը լրացումներ 
եւ փոփոխութիւններ կատարած է 2011-ի Մայիս 5-ի 
««Պետական կենսաթոշակներու մասին» ՀՀ 
օրէնքի կիրարկումը ապահովելու մասին» համա-
պատասխան որոշումին մէջ: Մասնաւորապէս, ան-
հատ ձեռնարկատիրոջ, նոտարի կենսաթոշակի 
իրաւունքի իւրացումին առնչուող դրոյթներուն մէջ 
2018-ի Յունուար 1-էն ետք ինկած ժամանակա-
հատուածին համար եկամտային հարկը փոխա-
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Հանրապետութեան Նախագահի 
Նստավայրին Մէջ Տեղի Ունեցած 
Է Վրաստանի Նախագահի 
Մեկնումէն Առաջ Հրաժեշտի 
Արարողութիւն

Կառավարութիւնը Կը Նախատեսէ Շարք 
Մը Բարեփոխումներ Իրականացնել 
Կենսաթոշակային Ոլորտին Մէջ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Տինքի Գործով Երկու Մեղադրեալ Պայմանական Ազատ Արձակուած Է

Շուրջ 40 Հազար Սուրիացի Զինեալներ Համաներում 
Ստացած Են Կառավարութենէն

Սուրիոյ շուրջ 40 հազար քաղաքացիներ, որոնք զինուած անօրինական 
կազմաւորումներու անդամներ եղած են, համաներում ստացած են կա-
ռավարութենէն: Այս տուեալները տեղ գտած են Ազգային հաշտութեան 
կազմակերպութեան տնօրէն Եան Հատուրի ներկայացուցած զեկոյցին 
մէջ, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:
«Պատկան մարմիններուն հետ կազմակերպութեան գործակցութեան 
շնորհիւ արդէն շուրջ 40 հազար հոգի, որ մասնակցած է սուրիական 
պետութեան դէմ զէնք օգտագործելուն, կարգաւորած է իր կարգավիճակը 
եւ պարտաւորուած է չվերադառնալ զինուած անօրինական կազմաւորում-
ներուն»,- յայտնած է Հատուրը, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

տնօրէն Էրճան Կիւնը պայմանական ազատ 
արձակուած են: Անոնց նկատմամբ երկրէն դուրս 
գալու արգելք դրուած է:

Տինքի ընտանիքի փաստաբաններուն պահան-
ջով յաջորդ դատական նիստին պիտի հարցաքննուի 
Սթամպուլի նախկին նահանգապետ Մուամեր Կիւլերը:

Տինքի սպանութեան գործով յաջորդ դատական 
նիստը տեղի կ'ունենայ Յունիս 11 – 13:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով
Առաջնորդ Սրբազանը Հանդիպում Մը Ունեցաւ
Լիբանանահայ Օրաթերթերու Ներկայացուցիչներուն Հետ
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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 վար-
չական պաշտօններ:
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¾ç 01

Կառավարութիւնը Կը Նախատեսէ Շարք 
Մը Բարեփոխումներ Իրականացնել 
Կենսաթոշակային Ոլորտին Մէջ

¾ç 07

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ Ա. Հայրապետին 
կողմէ «2019. Հայ Մամուլի տարի» հռչակուելուն 
առիթով, հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019-ին, յետմիջ-
օրէի ժամը 5։00-ին, Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ազգային Առաջ-
նորդարանին մէջ ընդունեց լիբանանահայ երեք 
օրաթերթերու տնօրէնները՝ «Ազդակ»-էն Պրն. Շա-
հան Գանտահարեանը, «Զարթօնք»-էն պրն. Սեւակ 
Յակոբեանը եւ «Արարատ»-էն տիկին Անի Եփրեմ-
եանը։

Այս առիթով, Առաջնորդ Սրբազանը ժողովա-
կաններուն հետ քննարկեց հայ մամուլի տարուան 
առիթով շարք մը նախաձեռութիւններուն կարելիու-
թիւնները։ Հետագային պիտի մշակուի համապա-
տասխան ծրագիր եւ հաղորդագրութեամբ մը 
մանրամասնութիւնները պիտի ներկայացուին 
հանրութեան։ Հանդիպումը նաեւ առիթ հանդի-
սացաւ արծարծելու լիբանանահայ մամուլը յուզող 
շարք մը մտահոգութիւններ։

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

րինուած է շահութահարկով: Սահմանուած են ՀՀ 
պաշտպանութեան մարտական գործողութիւննե-
րուն մասնակցելու կամ մարտական հերթապա-
հութիւն կամ յատուկ յառաջադրանք կատարելու, 
կամ ծառայողական պարտականութիւնները կա-
տարելու ժամանակ ստացած վնասուածքի կամ 
խեղումի պատճառով (պատճառական կապով) 
հաշմանդամ ճանչցուած անձին կենսաթոշակ նշա-
նակելու կամ չվճարուած կենսաթոշակի գումարը 
վճարելու կարգ: Սահմանուած է, որ եթէ հաշման-
դամ ճանչցուած անձը կը բուժուի օտարերկրեայ 
պետութեան հիւանդանոցային պայմաններուն մէջ, 
ապա կենսաթոշակ նշանակելու անոր գրաւոր 
դիմումը եւ անհրաժեշտ փաստաթուղթերը կրնայ 
ներկայացնել նաեւ այլ անձ մը: Յստակացուած է 
նաեւ, որ ՀՀ քաղաքացիի` միջազգային կազմակեր-
պութեան մէջ աշխատանքային յարաբերութիւններու 
մէջ գտնուելու ժամանակահատուածները կը հաշ-
ւարկուին որպէս աշխատանքային ժամանակ, եթէ 
օրէնքով սահմանուած պարագային անոր համար 
կենսաթոշակային վճար կատարուած է ՀՀ պե-
տական պիւտճէ:  Սահմանուած է նաեւ, որ կեն-
սաթոշակը վերահաշուարկելու համար դիմելու 
ժամանակ կենսաթոշակառուն կը ներկայացնէ 
միայն աշխատած ժամանակահատուածը որպէս 
աշխատանքային ժամանակ հաշուարկելու դիմում. 
վերացուած է աշխատած ըլլալու մասին տեղեկանք 
ներկայացնելու պահանջը: Պիտի դադրի նաեւ 
հինգ տարի անընդմէջ կենսաթոշակ չվճարուելու 
պարագային կենսաթոշակ ստանալու իրաւունքը, 
իսկ մանկատունը ապրող երեխան որդեգրելու 
պարագային մանկատունի ապրած ամբողջ ժա-
մանակահատուածին կուտակուած կենսաթոշակի 
գումարը կը վճարուի որդեգրողին:

Նիկոլ Փաշինեան կարեւորած է ոլորտին մէջ 
նախատեսուող կարգաւորումները եւ յանձնարարած 
նախատեսուող փոփոխութիւններուն վերաբերեալ 
իրականացնել պատշաճ  լուսաբանում, որպէսզի 
քաղաքացիները ստեղծուած հնարաւորութիւննե-
րուն մասին տեղեկութիւն ստանան:

ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան Մարտ 
14-ին ընդունած է Համաշխարհային դրամատան 
Եւրոպայի եւ Կեդրոնական Ասիոյ տարածաշրջանի 
փոխնախագահ Սիրիլ Միւլլերի գլխաւորած 
պատուիրակութեան:

Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ փոխվարչապետ 
Տիգրան Աւինեանի գրասենեակէն, փոխվարչապետ 
Աւինեան նշած է, որ այցը լաւ հնարաւորութիւն 
կ'ընձեռնէ քննարկելու Համաշխարհային դրամա-
տան հետ գործընկերութեան ծիրէն ներս իրակա-
նացուող ընթացիկ ծրագիրները եւ գործակցութեան 
խորացումի հնարաւորութիւնները: Փոխվարչա-
պետը կարեւորած է դրամատան հետ գործակ-
ցութիւնը յատկապէս արտահանումի խթանումի ու 
մրցունակութեան, բնապահպանութեան ու հանքա-
յին պաշարներու կառավարումի ուղղութիւններով:

Սիրիլ Միւլլերը նշած է, որ այժմ աշխարհին մէջ 
զգալի հետաքրքրութիւն կայ Հայաստանի եւ երկ-
րին մէջ ընթացող բարեփոխումներու գործընթացին 
նկատմամբ ու ՀԴ-ն պատրաստակամ է աջակցելու 
կառավարութեան յաւակնոտ օրակարգը կեանքի 
կոչելու:

Համաշխարհային Դրամատունը Պատրաստակամ Է Աջակցելու ՀՀ 
Կառավարութեան Յաւակնոտ Օրակարգը Կեանքի Կոչելու

Տիգրան Աւինեան եւ Սիրիլ Միւլլերը կարեւորած 
են, որ ՀԴ «Երկրի գործընկերութեան շրջանակ»-ի  
առաջնահերթութիւնները համահունչ են կառավա-
րութեան ծրագիրին հետ, յատկապէս ներառական 
տնտեսական աճը խթանելու առումով:

Զրուցակիցները քննարկած են Հայաստանի մէջ 
գործարար միջավայրի բարելաւումի խնդիրները, 
ինչը, Տիգրան Աւինեանի խօսքով, կառավարութեան 
համար առաջնահերթութիւն է, եւ գործուն քայլեր 
պիտի իրականացուին Համաշխարհային դրամա-
տան «Գործարարութիւն» (Doing Business) զեկոյցին 
մէջ ՀՀ դիրքի բարելաւումին համար:

Այնուհետեւ անդրադարձ եղած է բարձր արհես-
տագիտութիւններու եւ գիտակրթական ոլորտներու 
մէջ իրականացուող ծրագիրներուն եւ նոր նախա-
ձեռնութիւններու հեռանկարներուն: Այս թեմայի 
լոյսին ներքոյ քննարկուած են համալսարանէն 
աշխատաշուկայ անցնելու խնդիրները եւ կրթու-
թեան ոլորտին մէջ բնական գիտութիւններու 
ուսուցումը ամրապնդելու հնարաւորութիւնները:
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Եթէ Հայաստան Եւ Բազմածալ Սփիւռք(ներ)ը 
Լսէին Եւ… Հասկնային
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ուս-ցցիչ

Դասընկերներէս մին յիսնամեակ մը առաջ 
«բառարան» մը յօրինեց (չակերտեցի, քանի որ մի 
քանի տասնեակ իսկ չէր), ուր չէր մոռցած«ուսուցիչ» 
բառը, զոր տարբաղադրելով ըրած էր ուս-ցցիչ. 
այսինքն՝ դժգոհ ստացած գումարէն:

Որեւէ հարց եթէ ամբողջութեան մէջ չքննուի, 
անպայման թերի կողմ մը կամ կողմեր պիտի 
ունենայ: Ապրողն ու դիտողը նոյն պարագաներու 
տակ չեն ի հարկէ: Ոչ թէ նոյն, այլ իրարմէ շա՜տ 
տարբեր, որքան ալ դիտողը ապրողի դերին մէջ 
ինքզինք զգայ: Ամէն ժամանակ իրեն յատուկ 
քերականութիւնը ունի: «Խորհրդածութեան» դաս-
ընթացքի հետեւելու համար պէտք է տանէի 
սպիտակ թաշկինակ, պտուղ եւ այդքան: Ասոնք՝ 
իբրեւ խորհրդանիշ, քանզի  Հնդկաստանի 
անտառներու միստիկը ի՞նչ բանի պէտք պիտի 
ունենար. ինքնաշարժի՞, կահաւորուած տա՞ն, թէ ինչ 
որ մեզի համար արդ անհրաժեշտ կը նկատենք, 
հուսկ պիտի վճարէինք գումար մը: 

Այլ առիթով եւ այլ տեղ ալ հնդիկ երկրաչափի մը  
հետ խօսակցութիւնս դէպի եոկայի դարձնելով 
հարց տուի, թէ ինք կ'ուսուցանէ՞: Պատասխանը 
եղաւ դրական, ուստի շարունակելով հատուցումի 
մասին հարցուցի, ըսաւ՝ «ԱՆՎՃԱՐ»:

«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ իմանալ 
զբանս հանճարոյ»: Կ'ուզէի հոն հասնիլ: Գագաթներ 
ու ես ալ իմ կարգիս բաշխել ու տալ բոլորի՛ն ձրի: Եւ 
սակայն օրերու ընթացքը տարբեր պիտի ըլլար: Իմ 
մտացածին սէրս, ուսուցչութիւնը պիտի չկարենայի 
իրագործել: Քանի՜-քանի՜ անցարգելներ պէտք էր, 
որ անցնէի, քանզի հաստատութիւններ (Էսթապլիշ-
մընթ) պէտք էր յաղթահարէի: Հաստատութիւններն 
ու զանազան կառոյցներ ունէին իրենց անձնա-
գիրերը: Եթէ պետական պաշտօնէութիւն էր, յա-
րանուանական եւ այլ անձնագիր պէտք էր, եւ 
շարքը կ'երկարի՝ կուսակցական, միութենական 
կամ այլ: Վերջապէս ամէն հաստատութիւն ունէր 
իր կանոնագիրքը եւ ոչ միայն այդքան, այլ կար 
նաեւ անձնական գործօնը՝ խնամի, ծանօթ, բա-
րեկամ ...

Ժամանակն ու տարիներու փորձառութեան դա-
սերը անմոռանալի իրենց դրոշմը կը հաստատեն, 
երբ ապրիս ամբողջ էութեամբդ: 

ԵԹԷ…ն կախարդական բառ մըն է, եսի եւ 
եսերու զոհ չըլլալու եւ չչարանալու առաջին քայլը:

Երբ ականջ կու տանք հայ մարդոց խօսքին, կը 
հետեւինք անոնց գործին եւ զիրար խծբծող եւ կճող 
պայքարներուն, կը հաշուենք պատնէշներու ետին 
կանգնածներու  նետարձակումները, յաճախ նաեւ 
ցեխարձակումները, կը հասկնանք,- կը հասկնա՞նք,- 
մեր ժողովուրդին առջեւ ծառացած եւ ծառացող 
դժուարութիւնները, որոնց պատճառները նախ 
պէտք է փնտռենք մենք մեր մէջ: Ի՞նչ կը մտածենք 
երբ կը տեսնենք հայրենիք լքողներու ամբոխը եւ 
օտար աշխարհները հայրենիք համարող պար-
տըւածները: Կը մտածե՞նք, կ՛անհանգստանա՞նք, 
կ՛անհանգստացնե՞նք:

Որքա՜ն լաւ պիտի ըլլար, որ մեր թերթերը երբեմն 
իրենց խմբագրականներու էջին վրայ եւ անոնց 
փոխարէն Ռիւտեարտ Քիփլինկի ԵԹԷ բանաստեղ-
ծութիւնը հրատարակէին, Մուշեղ Իշխանի կողմէ 
այնքա՜ն ջերմութեամբ եւ հարազատութեամբ հա-
յացուած: Ոչ միայն թերթերը հրատարակէին ԵԹԷ…ն, 
այլ մեր ժողովներուն, պետութեան Ազգային ժողո-
վէն մինչեւ կրօնական, կուսակցական, միութենա-
կան, մարզական, հայրենակցական ժողովներու 
բացման նիստին կարդային ԵԹԷ…ն: Մեծերու 
մեծադիր նկարներու կողքին կախէինք այս ԵԹԷն… 
հայերէնով: Եթէ անհրաժեշտ համարուի, կարելի է 
կարդալ անգլերէն բնագիրը եւ շատ գեղեցիկ 
ֆրանսերէն թարգմանութիւնը:

Եթէ միշտ ի մտի ունենայինք, որ թէեւ մրրիկով 
զատուած, մէկ ենք…

Եթէ բաւական ողջմտութիւն եւ հայրենասի-
րութիւն ունենայինք, հայրենալքումի խուճապին 
անձնատուր չէինք ըլլար…

Եթէ գիտնայինք, թէ ի՛նչ է ի վերջոյ Սփիւռք 
կոչուած անհեթեթութեան վախճանը, հայրենատէր 
կ՛ըլլայինք, «հայրենասէր տուրիստ» չէինք ըլլար, 
հեռուէն դիտելով եւ հեռուն նստած խելքաբաշ-
խութիւն չէինք ըներ…

Եթէ գիտնայինք որ ամէն տեսակի խոստումները 
յանձնառու չեն դարձներ խոստացողները, այլ՝ 
հաւատացողները, աւելի իրապաշտ կ՛ըլլայինք, 
ճիշդ ուղղութիւն կ՛որդեգրէինք, ճիշդ ընտրութիւն 
կ՛ընէինք…

Եթէ գիտնայինք, որ առանց հայրերու լեզուին 
մեզ կը սպասէ այլասերումը, օտար լեզուներով 
բարբառիլը սնապարծութիւն չէինք դարձներ, այդ 
ալ չէինք ցուցադրեր նոր կօշիկի կամ նոր գլխարկի 
պէս…

Եթէ լսած ըլլայինք Խրիմեանի Պապիկին տուած 
խրատը, որ ան անհող չմնայ, հասկցած կ՛ըլլայինք, 
որ առանց հողի փարիա ենք, գնչու, նոյնիսկ եթէ 
մեր գրպանի կապարճին մէջ ունինք անձնագիրներ, 
կալուածագիրներ…

Եթէ լսած եւ հասկցած ըլլայինք հայատրոփ 
բանաստեղծին պատգամը, որ մեր ազգի փրկու-
թիւնը մեր հաւաքական ուժին մէջ է, Պեվըրլի Հիլ-
զէն կամ Նոր Զելանտայէն հնչող հայերէն երգի 
արձագանգով չէինք գինովնար եւ հայրենատէր 
կ՛ըլլայինք հայրենի հողին վրայ…

Եթէ իրաւ հայրենասէր ըլլայինք չէինք հպար-
տանար հայրենիքի սահման պահող եւ երբեմն ալ 
հոն զոհուող զինուորով, մենք ալ հոն կ՛ըլլայինք 
հաւաքական հպարտութեան համար…

Եթէ չեզրակացնէինք, որ մեր իրաւազրկումները 

անվերադարձ են, հայրենիքի ամբողջացումը՝ ան-
կարելի, եւ չհետեւէինք Ձէնով Օհանի պարտուողա-
կանութեան եւ չանցնէինք Մսրայ Մելիքի եւ այլ 
Մելիքներու սուրին տակէն…

Եթէ ընկեցիկի հոգեբանութեամբ չորդեգրէինք 
օտար լեզուները ի հեճուկս հայերէնի, մեր ինք-
նութիւնը անխաթար կը մնար, չէինք ըլլար, առաւել 
կամ նուազ չափերով՝ ծագումով հայեր…

Եթէ լաւ ապրելու նպատակին չզոհէինք ազգի 
բազմացումը, չէինք դատապարտուեր փոքրամաս-
նութիւն ըլլալու անզօրութեան…

Եթէ հասկնայինք, որ Սփիւռքը ազգի տեսան-
կիւնէն աքսոր է, եւ արտագաղթը՝ կամաւոր աքսոր, 
այսօրուան հայրենի տարածքներու, Հայաստանի 
եւ Արցախի, իւրաքանչիւր թիզ հողը բնակուած 
կ՛ըլլար, եւ մենք չէինք ըլլար ուրիշներու հայրենիքին 
հանդուրժուած հիւրերը…

Եթէ համազգային արթնութեամբ եւ քաջու-
թեամբ, մեր կարողութիւնները իմացական-գիտա-
կան-ճարտարագիտական եւ նիւթական հարըս-
տութիւնները ծառայեցնէինք ազգին եւ հայրենիքին՝ 
ֆէտայիի անձնազոհութեամբ, մենք կը նուաճէինք 
հզօրութիւն եւ հպարտութիւն, լումաներու համար 
մեր պնակը չէինք բռներ օտարին առջեւ…

Եթէ հասնէինք եւ մեր ժողովուրդը հասցնէինք 
այն իմաստութեան, որ ապրելու համար մեռնիլ 
պէտք է գիտնալ, որ բնութեան կարգն է…

Գալիք սերունդներուն կը կտակէինք բարօրու-
թիւն, հզօրութիւն, ապահովութիւն եւ ազգէն ու 
հայրենիքէն չփախչելու հպարտութիւն…

Քիփլինկ խօսած է, Մուշեղ Իշխան թարգմանած 
է: Չյուզուինք եւ չծափահարենք միայն, այլ մենք 
մեզի համար կրկնենք եւ բազմացնենք «եթէ»ները 
որպէսզի կարենանք ճակատաբաց կրկնել Քիփ-
լինկի միտքը.

Քո՛ւկդ է Երկիրն ու իր գանձերն անհամար
Եւ աւելին՝ այն ատեն Մա՛րդ ես, տղաս:
Այն ատեն հայոց նահապետները, արքաները, 

հերոսները, մեծերը, մեր Քիփլինկները, ժամանա-
կին վրայ սաւառնելով մեզի կ՛ըսեն. Հայ էք, Մարդ 
էք, Հայկի սերունդ էք, ձերն է բանաստեղծներուն 
երգած մայր հայրենիքը, Երկիր Նայիրին.

Կ՛ըլլանք հարազատ երկրի հարազատ տէրերը.
Այս ազգային արմատներու հաւատարմութեան 

վրայ հիմնուած գաղափարախօսութիւն է, ոչ 
յուշագրութիւն, ոչ շաբաթավերջի կամ ամպագոռ-
գոռ ժողովներու ճառ, ոչ միջին ճամբաներու բան 
չնշանակող բազմագոյն բաճկոններու գործնապաշ-
տութիւն:

Որպէսզի մենք ըլլանք մենք եւ մնանք մենք:
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Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019-ին Մխիթարեան 
վարժարանէն ներս տեղի ունեցաւ ծառատնկումի 
արարողութիւն՝ հովանաւորութեամբ լիբանանեան 
խորհրդարանի անդամ երեսփոխանուհի Փոլա 
Եագուպեանի: Զինք ներկայացուց տիկին Թալին 
Արսլանեան: Ի դէպ, ներկայ էին Մխիթարեան 
միաբանութեան Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի 
մեծաւոր Գեր. հ. Մեսրոպ ծ. վրդ. Սիւլահեան, միա-
բանութեան վարչութեան անդամներ, Ժտեյտի-
Պուշրիէ շրջանի քաղաքապետութեան ներկայացու-
ցիչ պրն. Ղասսան Խուրի, հիւրեր եւ ծնողներ:

Լիբանանի, Հայաստանի եւ Մխիթարեան միա-
բանութեան քայլերգերու ունկնդրութենէն ետք, 
տնօրէնուհի տիկ. Ռիթա Պոյաճեան բացման 
խօսքին մէջ բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն 
եւ ըսաւ. «Այսօր շնորհիւ լիբանանեան խորհրդա-
րանի անդամ տիկին Փոլա Եագուպեանի, որ նաեւ 
եղած է Մխիթարեան վարժարանի աշակերտուհի, 
մեր փափաքներէն մին կ'իրականանայ, այն է, որ 
մեր նոր բացուած դպրոցը ոչ միայն ըլլայ լաւագոյն 
ուսումնարանը, ոչ միայն քայլ պահէ նորագոյն 
արհեստագիտութիւներու հետ, ոչ միայն պատրաստէ 
21-րդ դարու մարտահրաւէրներուն պատրաստ 
գիտութեամբ եւ կենցաղային հմտութիւններով 
զինուած հայրենասէր ու ազգասէր անհատներ, այլ 

նաեւ, այս բոլորին կողքին, ըլլայ բնութեան մէջ 
գտնուող դպրոց մը կանաչապատ տարածքով, 
ծառերով ու կանաչութեամբ շրջապատուած, որ կը 
շնորհէ առողջ կենսոլորտ, խաղաղութիւն ներշնչող, 
գեղեցիկ ու հաճելի շրջապատ»: Ան շեշտը դրաւ 
բնութեան հոգ տանելու եւ Լիբանանը աւելի կանաչ 
դարձնելու հրամայականին վրայ եւ վստահեցուց, 
որ ինչպէս աշակերտները առաջին ցանքն են 
նորաբաց Մխիթարեան վարժարանին եւ որ 
տարուէ-տարի աճելով ու սնանելով պիտի ծաղկին 
ու քաղցր պտուղ պիտի տան, այս ծառերն ալ 
նոյնպէս օրէ-օր պիտի ծաղկին, աճին ու պիտի 
տան պտուղներ: 

Ապա խօսք առաւ տիկին Թալին Արսլանեան, 

Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարանի Շրջապատը Կը Հարստանայ 30 Պտղատու Ծառերով

որ ըսաւ, թէ ինքզինք իր տունը կը զգայ, որովհետեւ 
մեծցած ու մկրտուած է այս դպրոցին ու եկեղեցիին 

մէջ: Ան ուրախութիւն յայտնեց ներկայացնելու 
երեսփոխանուհի Եագուպեանը, որ ոչ մէկ առիթ կը 
մերժէ սատարելու կենսոլորտին: Տիկին Արսլանեան 
խրատեց աշակերտներուն հոգ տանելու բնութեան, 
ուր կը յայտնաբերենք Աստուծոյ գոյութիւնը:

Քահանայական կեանքի պատրաստուող եղ-
բայր Նարեկ Ճենանեան ըսաւ, որ հաւաքուած ենք 
մեր ձեռքերով ցանելու եւ գեղեցիկ ու բնական 
շրջապատ ապահովելու, ուր իւրաքանչիւր աշա-
կերտ հանգիստ կը զգայ կարդալու, մտածելու եւ 
ապագային մասին երազելու: Ան նշեց, որ բնութիւնը 
ինքնին դպրոց մըն է, որմէ կը սորվինք մանաւանդ 
համբերութիւն եւ կարգ ու կանոն՝ յատկութիւններ, 
որոնք անհրաժեշտ են իւրաքանչիւր յաջողակ անձի 
համար:

Փակման խօսքով Գեր. Սիւլահեան շնորհակա-
լութիւն յայտնեց տիկին Փոլա Եագուպեանին եւ 

պարոն Խուրիին միջոցով՝ Ժտեյտի-Պուշրիէի քա-
ղաքապետութեան, որ մշատական նեցուկ կը 
ցուցաբերէ մեր վարժարանին: «Այսօրուան ձեր 
ցանած ծառերը պիտի մեծնան եւ պտուղ տան, 
ինչպէս որ դուք պիտի մեծնաք շնորհիւ ձեր ստա-
ցած խնամքին ու հոգատարութեան, որպէսզի 
դառնաք իսկական մխիթարեանականներ, տիպար 
քրիստոնէաներ եւ պարկեշտ քաղաքացիներ»,- 
ըսաւ գերյարգելի վարդապետը: 

Գեր. Սիւլահեան եւ տիկին Պոյաճեան երես-
փոխանուհի Փոլա Եագուպեանի յուշանուէրը յանձ-
նեցին տիկին Թալին Արսլանեանին: Այնուհետեւ 
աշակերտները եւ իրենց ծնողները մասնակցեցան 
ծառատնկումի գործողութեան:

ԼՐԱՏՈՒ
ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 
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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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Լիբանանահայ Դպրոց
 Ուսուցիչներու Օրուան Առթիւ
ՀԲԸՄիութիւնը Կը Գնահատէ Ու Կը Պատուէ Ուսուցիչները

Սփիւռքահայ դպրոցներուն մեծ մասը կը 
դիմագրաւէ բազում դժուարութիւններ, որոնց մէջ 
ամէնէն մտահոգիչը վարկային ու պիւտճէական 
անբաւարարութիւններն են:

Պատասխանատուներ կը ճգնին յաղթահարել 
նիւթական տագնապները՝ զանազան միջոցներով  
եկամուտներ ապահովելով, համոզուած ըլլալով, որ 
հայ դպրոցը չի կրնար խամրիլ, հայ աշակերտը 
պէտք չէ զրկուի ուսումէ ու տոհմիկ կրթութենէ:

Իսկ ամէնէն կարեւորը՝ պատասխանատուներ 
կը գիտակցին, որ հայ վարժարանին սիւնը 
ուսուցիչն է, լուսաւոր փարոսն է ան իր գիտութեամբ 
ու տեսիլքով, ուսուցմամբ ու զարգացումով, հայ 
նոր սերունդին տալով գիտելիքի սնունդ ու 
հայեցիական լիցք:

Գիտակցուած է ուսուցիչներուն վերապահուած 
կամ նշանակուած տօնի մը ընդհանրացումը, 
նոյնիսկ միջազգայնացումը, որովհետեւ բոլոր 
ժողովուրդները ոչ միայն կը հաւատան անոր 
առաքելութեան անփոխարինելիութեան, այլեւ կը 
վստահին անոր կատարելիք վսեմ գործին:

Լիբանանի մէջ ալ ի պատուի է ուսուցիչը, որուն 
նշանակալի դերակատարութիւնը կը նշուի ամէն 
տարի՝ յատուկ օր մը նշանակուած ըլլալով պետա-
կան մակարդակով ուսուցիչը մեծարելու եւ յարգելու 
օրինաչափութիւններով:

Լիբանանահայ վարժարանները, որոնք մաս կը 
կազմեն լիբանանեան կրթական ցանցին, իրենց 
յատուկ տնօրինումներով ու ձեւաչափութիւններով 
միշտ կը պատրաստուին այդ տօնը նշելու ներ-
դըպրոցական ձեռնարկներով, երբեմն ալ արտա-
դըպրոցական հաւաքոյթներով՝ ուսուցիչը նկատելով 
նախամեծարութեան արժանի խորհրդանիշ:

ՀԲԸՄիութիւնը, շարունակելով իր օրինակելի 
աւանդութիւնը՝ պատուելու իր ուսուցիչ-ուսուց-
չուհիները, 7 Մարտ 2019-ին «Պաչիկ» հայկական 
ճաշարանին մէջ սարքած էր ճաշկերոյթ մը՝ նշելու 
ուսուցչաց տօնը, որուն ներկայ գտնուեցան 
միութեան Լիբանանի շրջանակային յանձնաժողովի 
ատենադպրուհի տիկ. Սիլվա Լիպարիտեան, շրջա-
նակային յանձնաժողովի անդամ եւ ՀԲԸՄ-ի կրթա-
կան յանձնախումբի ատենապետուհի տիկ. Արտա 
Եանըքեան, կրթական յանձնախումբի անդամներ՝ 
տիկ. Սինթիա Մենտիլեան եւ պրն. Մայք Կիրիթլեան, 
ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի կեդրոնական գրասենեակներու 
պաշտօնէութիւն եւ, անշուշտ, ուսուցչակազմ, որոնք 
եկած էին այս իւրայատուկ օրը ըմբոշխնելու:

Պրն. Մայք Կիրիթլեան, յանուն կրթական 
յանձնախումբին, հայերէն եւ արաբերէն լեզուներով 
բարի գալուստի խօսք արտասանեց, ուր ողջունեց 
ուսուցիչներուն տօնը ու բարեմաղթութիւններ ըրաւ 
անոնց ուսումնական ծրագիրներուն ու գործունէու-
թեան յաջողութեան համար, միաժամանակ հպար-
տութեամբ յիշեց, որ ինք շրջանաւարտ եղած է 
միութեան Յովակիմեան-Մանուկեան վարժարա-
նէն, իսկ իր զաւակները կը յաճախեն միութեան 
վարժարանները:

Ուսուցիչ պրն. Ռաֆֆի Տէր Առաքելեանի դաշնա-
մուրի մեղեդիական հաճելի ունկնդրութեան ու 
անոր պարգեւած վայելքին ընդմէջէն համադամ 
ճաշերը, մտերմիկ զրոյցները ու խանդավառ մթնո-
լորտը պատած էին բոլորը, յատկապէս ուսու-

ցիչները, որոնք իրենց ուրախութիւնն ու գոհունա-
կութիւնը յայտնելու բազմաթիւ առիթներ ունեցան 
շնորհակալական զգացումներով եւ երախտագի-
տական ոգիով:

Տնօրէն պրն. Արա Վասիլեան շնորհաւորեց 
բոլոր ուսուցիչները իրենց վաստակով, հոգատարու-
թեամբ եւ նուիրածութեամբ, հայ դպրոցը կենդանի 
պահելու, հայ աշակերտը կրթելու յառաջադրու-
թիւններով, որոնց արդիւնքները միշտ ալ զգալի ու 
շօշափելի են, ինչպէս երէկ, նաեւ այսօր՝ կենդանի 
օրինակ բերելով մէկ օր առաջ ատենամարզանքի 
պահուն հայ ուսուցիչներու նուիրուած ձեռնարկը, 
շնորհալի աշակերտութեան կատարումները, 
մատուցումներն ու արտայայտութիւնները:  

Պրն. Վասիլեան ընդգծեց միութեան հոգատար 
վերաբերումին շնորհաբերութիւնը՝ զօրավիգ կանգ-
նելու հայ դպրոցին, հայ ուսուցիչին եւ հայ աշակեր-
տին՝ յանուն նոր սերունդերու դաստիարակութեան 

կազմաւորումին, բարգաւաճումին եւ յառաջդիմու-
թեան:

Մինչ ջերմ մթնոլորտը կը շարունակուէր, ուսուց-
չուհիներէն ոմանք, ինչպէս երէկուան իրենց աշա-
կերտները, իրենց շնորհները ցոյց տուին հայերէն, 
արաբերէն եւ անգլերէն երգերով՝ տրամադրու-
թիւնները աւելի բարձրացնելով:

Այնուհետեւ իւրաքանչիւր ուսուցիչ-ուսուցչուհի, 
բացի սեղանին վրայ իրեն յատկացուած խորհրդա-
նըշական նուէրէն, արժէքաւոր յուշանուէրներու 
արժանացաւ վիճակահանութեան ատեն:

Ուսուցիչներուն նուիրուած յիշատակելի եւ ոգե-
կոչելի պահը հասած էր իր աւարտին, բայց այն 
վերանորոգութեամբ ու վճռակամութեամբ, որ 
երթը կը շարունակուի՝ շնորհիւ ուսուցիչներուն 
գիտակցական-դաստիարակչական սեւեռումին ու 
միութեան ղեկավարութեան սկզբունքներուն եւ 
յանձնառութիւններուն:

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 
նախարար Մասիս Մայիլեան Լեռնային Ղարաբաղի 
հակամարտութեան կարգաւորման գործընթացին 
մէջ  յառաջընթաց չի տեսներ:

Այս մասին Մայիլեան ըսած է Մարտ 13-ին` ԵԱՀԿ 
գործող նախագահ, Սլովաքիոյ արտաքին գործոց 
նախարար Միրոսլաւ Լայչակի հետ հանդիպումէն 
ետք:

«Գործող նախագահին ներկայացուցած ենք մեր 
տեսակէտները, հիմնաւորած ենք, թէ ինչու Արցախը 
որպէս երրորդ կողմ պէտք է մասնակցի ԼՂ 
հակամարտութեան կարգաւորման բանակցային 
գործընթացին, որ տեղի պիտի ունենայ ապագային։ 
Եթէ Արցախը չմասնակցի բանակցութիւններուն, 
ապա մենք որեւէ յառաջընթաց չենք կրնանք 
ունենալ»,- ըսած է նախարարը:

Արցախը Որպէս Երրորդ Կողմ Պէտք է Մասնակցի ԼՂ 
Հակամարտութեան Կարգաւորման Բանակցային Գործընթացին. 
Արցախի ԱԳ Նախարար
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Մասիս Մայիլեան նշած է, որ կարեւոր կը համարէ 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի ու Ատրպէյճանի 
նախագահ Իլհամ Ալիեւի հանդիպումները, եւ 
ատոնք պէտք է շարունակական ըլլան:
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Տարիները թաւալեցան ու տղուս ըսի, որ եթէ 
ուսուցչական կամ շարժումի մը կապուածութեամբ 
պիտի օրապահիկդ շահիս, նկատի ունեցիր, որ 
պատերազմի դաշտ կը մեկնիս ԿԱՄԱՒՈՐ: Այլապէս 
ասպարէզդ փոխէ՛: (Հոս կանգ առնենք):

Դասաւանդող ուսուցիչներէս ա՛յդ եւս ստացած 
էի իրենց երբեմն-երբեմն ունեցած պոռթկումներուն 
միջոցաւ: Ուսուցիչներս գլխաւոր երկու մասի կը 
բաժնեմ. դասատու եւ դաստիարակ: Առաջինները 
իրենց քառակուսի արմատներով զբաղած են, իսկ 
երկրորդ տեսակը՝ դասին հետ նաեւ դասեր 
կեանքէն ու նայած նիւթին՝ կեանքը իր ամբող-
ջութեան մէջ համընդհանուր պարունակով:

«Գիր սիրի, Ղալամ սիրի, Տաֆթար սիրի»: Հիմա 
դարը «յառաջդիմած» է: Ջնջած է ամէն սահման ու 
սահմանում ու հասած է տնտեսութեան մակար-
դակին, ուր հազուադէպ են վեհութիւն ու մարդ-
կայնականութիւն: Այս է նոր իրավիճակը: «Բա-
րոյական» բառը չեմ ուզեր գործածել, քանզի բառեր 
կան, որոնք անսգիւտ են եւ անյարիր քաղաքական 
դաշտին:

Կեանքն ամբողջ դարձած է անտառապատ, ու 
ապրելու համար պէտք է ունենալ կամաւորի ոգի: 
Առ այդ, պէտք է պատրաստուի ու զինուի մեր նոր 
սերունդը:

«ԿԱ՛Մ ՎԱՀԱՆՈՎ, ԿԱ՛Մ ՎԱՀԱՆԻՆ»:

Ատըեամանեան շրջագայութեանս ընթացքին, 
օր մը, Գրիգոր աղբարիկը ինծի առաջարկեց իրեն 
ուղեկցիլ դէպի Քեահթա, այցելելու համար իր 
զարմուհիներէն մէկուն։ Համաձայնեցայ։ Չէի գի-
տեր անշուշտ, որ մասամբ այլ հանդիպումներու 
նմանող այս մէկը մե՛ծ իւրայատկութիւն մը պիտի 
ունենար նաեւ։

Լեռներու ետին սահող արեւը բեմը կը զիջէր 
անապատային իրիկուայ զովութեան. մենք կը 
քշէինք դէպի Քեահթա եւ դէպի մեծագոյն յայտ-
նաբերումներէն մէկը կեանքիս։

Փոքր ու համեստ տան դուռը բացաւ լաչակաւոր 
տիկին մը, կարօտալի ժպիտով թեւերը ընդարձակեց 
ու գրկեց մօրաքրոջ տղան՝ Գրիգոր աղբարիկը։ 
Անցանք ներս. շուտով մօտեցաւ պարմանուհի մը 
շիկահեր, ամօթխածութեամբ բարեւեց երկուքիս, 
յետոյ անմիջապէս անցաւ ներս ու քանի մը ակըն-
թարթ ետք վերադարձաւ երկու ամաններով, որոնց 
մէջ կար մսաշոթ, լահմաճուն... կարծեցի։ Որպէս 
նախուտեստ հրամցուած այդ խմորեղէնը սակայն, 
շուտով պիտի բացայայտէի, ոչինչ ունէր իր մէջ 
բացի կծու կարմիր պղպեղի թանձրաջուրէ։ Զարմա-
ցա՞յ, ի հարկէ ոչ. տարածքաշրջանին մէջ անցուցած 
նախորդ քանի մը օրերս համոզած էին զիս արդէն, 
որ կծուն ու ջուրը համազօր բաներ էին այնտեղ։ 
Համե՞ղ էր. անշուշտ։

Ճաշելով զրուցեցինք մինչեւ տուն եկաւ ամու-
սինը՝ Շինասին, որ միաժամանակ հօրաքրոջ 
որդին էր կնոջ։ Բոլորով նստանք սուրճի։ Առաջին 
քարորդ ժամը ինչքան ալ հետաքրքրական ըլլար՝ 
սովորական էր արդէն տեղւոյն մահմետական հա-
յերու հետ մի քանի հանդիպումներ ունեցած ուսում-
նասիրողիս համար։ Նոր բարեկամներս անընդ-
հատ կ՚ապրէին թաղային ճնշումի տակ, անընդհատ 
դրացիները կը հետեւէին իրենց՝ «դարձած»ներուն. 
հաւատարիմ ու անկե՞ղծ մահմետականներ էին, թէ՞ 
թաքուն կեաւուրներ։ Մայրը իր մեծ աղջկան 
պսակին նոյնիսկ չէր կրցած ներկայ գտնուիլ, քանի 
որ վերջինս «հարս գացած» էր արդէն քրիստոնէա-
ցած ատըեամանցի հայ ընտանիքի մը եւ բնակա-
նաբար ինք ալ մկրտութիւն ընդունած։ Ի՞նչ պիտի 
ըսէին դրացիները, եթէ մայրը պսակին երթալով 
տուած ըլլար իր հաւանութիւնը այդ «մեղքին»։ 
Փոքր աղջիկը, օրուայ մատուցողուհին մեր, յաճախ 
կեաւուր կ՚որակուէր իր դասընկերներուն կողմէ, 
յատուկ խիստ վերաբերմունքի կ՚արժանանար 
կրօնքի դասապահուն։ Ընդմիշտ ստիպուած էր 
փաստել, որ լաւ մահմետական է։ Պարոն Շինասիին 
ետեւէն «փիս էրմէնի» այնքա՜ն ըսած էին, որ այլեւս 
որոշած էր ինք անձնապէս սկիզբէն յայտնել նոր 
ծանօթացած գործընկերներու, որ «կը ներէք, 
այսպէս բան մը կայ…», որպէսզի յանկարծ յետոյ 
ուրիշ տեղէ չլսեն եւ «յուսախափ» չըլլան։ Այս ու 
այսպիսի այլ պատմութիւնները անթիւ էին եւ, 

ՀՐԱԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

ինչպէս արդէն ըսի, ոչ յատուկ այս ընտանիքին։
Քիչ անց, սակայն, նոր յարաչափ մը մտաւ մեր 

հանդիպման մէջ, ու շրջեց ամէն ինչ։ Բանն այն էր, 
որ Պարոն Շինասին ըսաւ, թէ իր մեծ հօր 
եղբայրներէն մէկը ջարդէն ետք անցեր է Պէյրութ, 
որոշ ատեն մը նամակակցեր է իր եղբայրներուն 
հետ, իսկ յետոյ՝ իմանալով որ մահմետականացած 
են անոնք, խզեր է կապերը։ Ինչքան ալ զարմանայի, 
պատմութիւնը շատ նման էր իմ մանկութեան 
ընկերոջ Խաչիկի մեծ հօր պատմութեան, ով 
ատըեամանցի էր նաեւ։ «Լսած ենք, որ ճաշարան 
բացած է Պէյրութի մէջ». իսկ Խաչիկին մեծ հայրը 
քեպապճի էր Պուրճ Համուտի մէջ, խորոված 
վաճառող։ Մնացած էր մէկ տեղեկութիւն, եւ արդէն 
վստահ պիտի ըլլայի, որ ճակատագիրը ահա կը 
միացնէր վշտացած եղբայրներու երրորդ-չորրորդ 
սերունդները։ Պէյրութ գացողին անունը գիտե՞ն, 
հարցուցի. «Հաչատուր», ըսին։ Եւ աւելի՛ն, գիտէին 
նաեւ որ հօր անունը Մարտիրոս էր, որդունը՝ նոյն-
պէս։ Ընկերոջս պատմութիւնն էր։ «Վերջին Մար-
տիրոսի որդին ալ Խաչատուր է, Խաչիկ, ընկե՛րս 
է», ամբողջացուցի շղթան։ Վայրկեան մը՝ քար 
լռութիւն։

Անմիջապէս skypeով կապ հաստատեցին Տու-
պայիի մէջ ապրող իրենց որդուն Քեմալի հետ, որ 
տարի մը առաջ հին նամակ մը ձեռքին գացած էր 
Պէյրութ ու երկար բայց ի զուր փնտռած էր Խաչի-
կենց։ Քեմալը անմիջապէս բացաւ իր ընտանեկան 
արխիւները, ուղարկեց ինծի մէկ-երկու նամակ եւ 
նկար մը ընտանեկան, որ իրենց մեծ հօր հասած էր 
Պէյրութէն։ Կինը, որ նստած էր մէջտեղը նկարին, 
ահաւոր նման էր Խաչիկին հօր՝ Մարտիկին։ Ալ 
կասկած չունէի։ Նկարը ուղարկեցի ընտանիքի 
Պէյրութի թեւին. «Աս ուրկէ՞ ունիս, մենք այս նկարին 
մէկ այլ օրինակը ունինք մեր մօտ», ըսին ապշած։ 
Ամէն ինչ պատմեցի, ու քիչ անց Պէյրութ-Քեահթա 
skypeով կապ մը հաստատուեցաւ։

Եւ պաստառներու ընդմէջէն՝ ապշած-յուզուած 
զիրար կը նայէին Մարտիրոսի ծոռները։

Ժամ մը ետք, Պարոն Շինասին խոշոր ձեռքերով 
գլուխս բռնած՝ պեխերուն մէջէն կը համբուրէր 
ճակատս, բարի երթ մաղթելով ինծի։ Հեռացանք 
դէպի քաղաք։

Ո՞վ, ինչպէ՞ս զիս բռնեց Պէյրութէն, առաւ տարաւ 
նետեց Քեահթայի տունը այդ, որ կապեմ Քեմալը 
Խաչիկին. երեւի երբեք պիտի չհասկնամ։

 «Ժամանակ»/Պոլիս

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Սրբազանը Զահլէի Մէջ

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

15 ՄԱՐՏ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

2

15

ԱՐԱ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ
(1965)

«Բաժանում»

Նկարիչին այս աշխատանքը ցուցադրուած է 
2007-ին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան պալատին 
մէջ բացուած, հայ ժամանակակից արուեստին 
նուիրուած «Muse d’art moderne d’Armenie» 
խորագրով ցուցահանդէսին: 

Կիրակի, 10 Մարտ 2019-ին, Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս 
հանդիսապետեց Զահլէի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 
եկեղեցւոյ կրօնական արարողութեանց։

Սուրբ պատարագը մատուցեց Հոգեւոր հովիւ 
Արժ. Տ. Ռուբէն քհն. Միսիսեան։ Քարոզեց նախկին 

Հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Ներսէս աւ. քհն. Ճերմակեան։ 
Սուրբ պատարագի աւարտին, սրբազան հայրը 

«Օրհնութեան գիր»-ով պատուեց Տէր Ներսէսը, որ 
երեսնամեայ ծառայութենէ ետք հանգստեան 
կոչուեցաւ։ Այս առթիւ, Նարեկ արքեպիսկոպոս 
ողջունեց տէր հօր երկարամեայ անձնդիր 
ծառայութիւնը եւ Ազգային իշխանութեան անունով 
շնորհաւորեց զինք։ 

Ի պատիւ Ներսէս քահանայ հօր, եկեղեցւոյ 
սրահին մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որուն 
ընթացքին Կիրակնօրեայ դպրոցի աշակերտներ 
յուշանուէր մը յանձնեցին իրեն եւ հաւատացեալներ 
շնորհաւորեցին զինք։
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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

ՏԱՐԵԿԱՆ ԿՈՉ

Բազմաթիւ մանր աւազահատիկներ, երբ շաղախուին զանազան 
չափի խճաքարերով եւ սիրոյ աւիւնով, aկը կառուցեն այն տունը, ուր 

իւրաքանչիւրը կ'ընդունուի իր տարբերութիւններով:
Սիրելի հայորդիներ,
Ուրախութեամբ կու գանք յայտնելու, որ շնորհիւ ձեր երկար տարիներու 

վստահութեան եւ քաջալերութեան, ինչպէս նաեւ սրտակից հաստա-
տութիւններու եւ բարեկամներու նիւթական եւ բարոյական աջակցութեան՝ 
ընթացիկ կրթական տարեշրջանի աւարտին կարելի պիտի ըլլայ հան-
րութեան ներկայացնել բծախնդիր աշխատանքի պտուղ՝ նպատակայարմար 
եւ մասնագիտական միջոցներով օժտուած կառոյց մը։ Վայր մը, ուր պիտի 
կիրարկուի կեդրոնի դաստիարակչական ընդլայնուած նոր ծրագիրը:

Համոզուած ենք, որ մեզմէ իւրաքանչիւրին, մեծին թէ փոքրին հոգիին 
մէջ արձագանգ կը գտնէ մեր կեդրոնի աշակերտներուն գոհունակ ժպիտն 
ու խանդաղատանքը: Այս սիրոյ կայծերը պիտի ջանան մեզմէ իւրաքան-
չիւրին բերած աւազի հատիկները եւ խճաքարերը շաղախելով կառուցել 
անշահախնդիր սիրոյ մեր վերանորոգ կրթական կառոյցը:

Շնորհակալութիւն ձեր երկար տարիներու անվերապահ աջակցութեան:
Տնօրէնութիւն

ԶՈՒԱՐԹՆՈՑ ԿԵԴՐՈՆԻ
1 ՄԱՐՏ 2019

«ԲՈԼՈՐՍ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐ» 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

Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն 

Ընդհանուր Անդամական ժողով 
 
Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութեան վարչութիւնը 
իր հայրենակիցներուն կը հրաւիրէ Ընդհանուր Անդամա-
կան Ժողովի որուն ընթացքին պիտի կայանայ նաեւ նոր 
վարչական կազմի ընտրութիւն: 
Ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 17 Մարտ 2019-ին, 
առաւօտեան ժամը 10:30-ին Ընկերակցութեան կեդրոնին 
մէջ, Զալքա: 

 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 
Վահրամ Փափազեան  Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ 

Ակամայ Ստախօսը 
Կատակերգութիւնը 

Հեղինակ՝  Մայքըլ  Գունի 
Բեմադրիչ՝  Յարութ Գնդունի 

 

Տեղի Կ'ունենայ 22, 23,24,29,30 Եւ 31 Մարտ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
Ուրբաթ, 22 Մարտ 2019, Երեկոյեան  Ժամը 8.30-Ին – Կալա 
Յակոբ Տէր Մելքոնեան Թատերասրահին Մէջ, Պուրճ Համուտ 
 
Տոմսերը  ստանալ   ՀԵԸ-ի  կեդրոնական գրասենեակէն,  
հեռ՝  04- 523043, 81-374074, թատերախումբի  վարչութեան անդամներէն  եւ  
ելոյթի օրերը կիշէէն  
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