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Գաղթականներու Տունդարձի Յամեցումը Պայմանաւորուած 
Է Միջազգային Հանրութեան՝ Սուրիոյ Հակամարտութեան 
Քաղաքական Լուծում Տալու Պնդումով

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Մի-
շէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ Եւրոպական խորհրդա-
րանի անդամներուն հետ «Խաղաղութիւն եւ ազա-
տութիւն» դաշինքէն: Վերջինս համաեւրոպական 
աջաթեւեան կուսակցութիւն է, որուն անդամներէն 
ոմանք կը ներկայացնեն յունական «Ոսկէ վերջա-
լոյս» եւ գերմանական Ազգային ժողովրդավա-
րական նոր-նացիստական կուսակցութիւնները:

Հանդիպումին նախագահ Աուն մասնաւորաբար 
նշեց, որ թէեւ սուրիացի գաղթականութեան տուն-
դարձը իրականացնելու նպատակով հետեւողական 
ջանքեր կը ներդրուին, սակայն գործընթացը կը 
խաթարուի միջազգային հանրութեան՝ նախ եւ 
առաջ Սուրիոյ 8-ամեայ հակամարտութեան 
քաղաքական լուծում տալու յարադէպ պնդումով:

Աուն աւելցուց, որ գաղթականներուն խոստաց-
ւած դրամանպաստները պէտք է իրենց տրա-
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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:

մադրուին, երբ վերջնականապէս հաստատուին 
Սուրիա՝ խրախուսելու իրենց տունդարձը:            

Եան Քուպիշ Կը Վերահաստատէ Միջազգային 
Հանրութեան Աջակցութիւնը Լիբանանի Ապահ-
ովութեան Ուժերուն

 Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան յատուկ 
համակարգող Եան Քուպիշ վերահաստատեց 
Հռոմի II խորհրդաժողովին միջազգային հանրու-
թեան խոստացած աջակցութիւնը Լիբանանի 
ապահովութեան կառոյցներուն:

«Ես մեծապէս տպաւորուած եմ ապահովութեան 
ուժերու մասնագիտացուած մակարդակով եւ 
երկրի, սահմանի եւ ժողովուրդի ապահովութիւնը 
երաշխաւորելու վճռակամութեամբ»,- ըսաւ Լիբա-
նանի մէջ ՄԱԿ-ի յատուկ համակարգող Եան 
Քուպիշ: Այս մասին կը տեղեկանանք Եան Քուպիշի 
տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած 
հաղորդագրութենէն:

Ահաբեկիչ զինեալներ  կրակ  բացած են   Նիւ 
Զելանտայի Կրայսթչըրչ    քաղաքին մէջ  գտնուող 
երկու մզկիթներու մէջ։

 Այս մասին լուրը առաջինը հաղորդեց «Ռօյթըրզ»  
լրատուական  գործակալութիւնը, նշելով նաեւ   որ 
ահաբեկչութիւնը գործուած է     քաղաքի   «Ալ Նուր»  
եւ   « Լինուոտ» մզկիթներուն  մէջ։

Նիւ Զելանտայի Քրայսթչերչ քաղաքի մզկիթ-
ներուն մէջ հրաձգութեան զոհերուն թիւը հասած է 
49-ի: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը, Մարտ 15-ին յայտնած է Նիւ Զելանտայի 
ոստիկանութեան կոմիսար Մայք Պուշը: «Այդ 
հրէշաւոր իրադարձութեան հետեւանքով զոհուած 
մարդոց թիւը 49 է»,- յայտարարած է ան մամուլի 
ասուլիսին, որ կը հեռարձակուէր «NZ Herald» 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան Մարտ 15-ին ընդունած է Համաշխարհային 
դրամատան Եւրոպայի եւ Կեդրոնական Ասիոյ 
տարածաշրջանի փոխնախագահ Սիրիլ Միւլլերի 
գլխաւորած պատուիրակութիւնը: 

Ինչպէս կը հաղորդեն Հայաստանի Հանրա-
պետութեան նախագահի աշխատակազմի հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, նշե-
լով, որ Համաշխարհային դրամատունը եւ 
Հայաստանը ունին գործընկերութեան հարուստ 
պատմութիւն՝ ՀԴ-ի փոխնախագահ Միւլլերը յիշած 
է Արմէն Սարգսեանի հետ իրենց հանդիպումը դեռ 
1996 թուականին: Այդ ժամանակ ինքը Հայաստանի 
տնտեսութեան զարգացումի ռազմավարական 
ուղղութիւններուն վերաբերեալ Համաշխարհային 
դրամատան առաջին փաստաթուղթը ներկայացու-
ցած է Հայաստանի ատենի վարչապետ Արմէն 
Սարգսեանին:

Հանրապետութեան նախագահը կարեւորած է 
Համաշխարհային դրամատան հետ Հայաստանի 
գործընկերութիւնը տարբեր ոլորտներուն մէջ եւ 
յոյս յայտնած, որ ձեւաւորուած գործակցութիւնը 
յառաջիկային եւս պիտի շարունակուի արդիւնա-
ւէտօրէն:

Զրուցակիցները անդրադարձած են իրականաց-
ւող ընթացիկ ծրագիրներուն, ինչպէս նաեւ Հա-
մաշխարհային դրամատան եւ Հայաստանի յառաջիկայ 
չորս տարուան գործակցութեան առաջնահերթու-
թիւնները սահմանող «Երկրի գործընկերութեան 
շրջանակ» ռազմավարական փաստաթուղթին:

Երկուստեք համակարծիք եղած են, որ բարձր 
արհեստագիտութիւններու, կրթության, զբօսաշըր-
ջութեան, գիւղատնտեսութեան ոլորտներուն մէջ 
կան գործակցութեան մեծ ներուժ եւ համատեղ 
տարածաշրջանային ծրագիրներ իրականացնելու 
հնարաւորութիւններ: 
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Համաշխարհային Դրամատունը 
Եւ Հայաստանը Ունին 
Գործընկերութեան Հարուստ 
Պատմութիւն. Արմէն Սարգսեան Եւ 
Սիրիլ Միւլլերը Հանդիպած Են 

Միջազգային Èáõñ»ñ

Մեծ Ահաբեկչութիւն Նիւ Զելանտայի Մէջ. Հրաձգութեան Զոհերուն Թիւը Կ'աճի
թերթի կայքին մէջ: Ոստիկանութեան կոմիսարին 
խօսքով՝ 41 հոգի սպանուած է Ալ Նուր մզկիթը, իսկ 
եօթը հոգի ալ՝ Լինուուտ մզկիթը:

Ան նաեւ յայտնած է, որ տուժածներէն մէկը 
մահացած է հիւանդանոցը: Աւելի կանուխ, Նիւ 
Զելանտայի վարչապետ Ճասինտա Արտեռնը 
յայտարարած է, որ մզկիթներուն մէջ հրաձգութեան 
հետ կապուած երկու միջադէպերն ալ ահաբեկ-
չական գործողութիւն են: «Այժմ պարզ է, որ այդ 
յարձակումները կարելի է բնութագրել որպէս ահա-
բեկչութիւն»,- ըսած է ան: Մզկիթին վրայ կատար-
ւած գրոհէն ետք ձերբակալուած է չորս հոգի՝ երեք 
տղամարդ եւ մէկ կին: Հրաձիգներէն մէկը՝ 
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
2018 Թուականի Գործունէութեան Ամփոփ Տեղեկագիր
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Անդրէաս Ակոլութ 

Անդրէաս Ակոլութ (գերմաներէն՝ Andreas 
Acoluthus, 16 Մարտ 1654 - 4 Նոյեմբեր 1704, 
Պրեսլաւ), գերմանացի արեւելագէտ եւ հայագէտ։ 
Եւրոպայի մէջ սկիզբ դրած է հայագիտութեան-
հայկաբանութեան։

Ծնած է Պերնշթատ (գերմաներէն՝ Bernstadt) 
քաղաքը 16 Մարտ 1654 թուականին։ 6 տարե-
կանին կը սկսի սորվիլ եբրայերէն եւ կ'աշակերտէ 
նշանաւոր արեւելագէտ Աւգոստոս Ֆայֆերին։ 
Ակոլութը ժամանակի ընթացքին կը հմտանայ 

հայ եւ հին եգիպտական լեզուներուն։ Առհասա-
րակ կը փորձէ ապացուցել, որ հայ լեզուն 
եգիպտական ծագում ունի, սակայն այդ կարծիքը 
կը մնայ անընդունելի։ Հայոց լեզուին վերաբերեալ 
իր աշխատութիւնը տպելու համար մեծ ծախսով 
հայերէն նշանագիրեր ձուլել կու տայ։

Իր գրական վաստակէն կարելի է յիշել «De 
aquis zelotypiae amaris» 1682-ին եւ «Քառալեզու 
Կուրանք» (Specimen alcorani quadrilinguis)՝ 
տպուած 1701-ին։ Իր «Արդի հայերէն»-ի գիրքին 
մէջ (1675) կը մէջբերէ Ապտիու մարգարէութեան 
հայերէն թարգմանութիւնը՝ իր կատարած լատին 
թարգմանութեան հետ։ Բացի այդ՝ ան կու տայ 
տեղեկութիւններ հայոց լեզուի քերականութեան 
մասին։

Մահկանացուն կնքած է 4 Նոյեմբեր 1704-ին։

2018 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցա-
կանութեան ընդհանուր թիւը 756 էր, որոնցից 52-ը` 
արքեպիսկոպոս եւ եպիսկոպոս, 52-ը` ծայրագոյն 
վարդապետ եւ վարդապետ, 28-ը` աբեղայ, 499-ը` 
քահանայ, 131-ը` սարկաւագ: Անցեալ տարի 
ձեռնադրուել են 19 ամուսնացեալ քահանաներ եւ 
35 սարկաւագներ, կատարուել է նաեւ մասնաւոր 
վարդապետութեան աստիճանների 4 տուչութիւն: 
Արտերկրում ուսանող եկեղեցականների թիւը 
համալրուել է երեքով:

Մայր Աթոռի բաժիններում եւ ենթաբաժիններում 
աշխատել է 1142 աշխարհական եւ հոգեւորական 
անձ:

Նորին Սրբութեան օրհնութեամբ 2018 թ. Փե-
տըրուար ամսից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
«Գարեգին Ա.» կրթական կենտրոնում մեկնարկել է 
Քահանայից վերապատրաստման երեքշաբաթեայ 
ծրագիրը, որին տարուայ ընթացքում մասնակցել 
են 161 եկեղեցականներ Հայաստանի, Արցախի եւ 
Սփիւռքի թեմերից: 

Հոգեւոր-մշակութային ոլորտում Մայր Աթոռ 
Սուրբ Էջմիածնի գործունէութեան շրջանակներում 
կազմակերպուել են մի շարք գիտաժողովներ եւ 
ցուցահանդէսներ:

Հոգեւոր-կրթական հաստատութիւններում` Գէորգ-
եան հոգեւոր ճեմարանում,  Սեւանի Վազգէնեան 
հոգեւոր դպրանոցում, Հառիճավանքի Թրբանճեան 
ընծայարանում, Քահանայից պատրաստման եռամ-
եայ լսարանում, ընդհանուր թուով ուսանել է 160 
սան:

Մայր Աթոռի Քրիստոնէական դաստիարակու-
թեան կենտրոնը անցեալ տարուայ ընթացքում շա-
րունակել է իր գործունէութիւնը նախադպրոցական, 
միջնակարգ, կիրակնօրեայ կրթութեան ոլորտնե-
րում: Մայր Աթոռի հովանու ներքոյ գործող «Էօռնեկ-
էան հանրակրթական դպրոց»-ի 35 դասարաննե-
րում ուսանում է 519 աշակերտ, «Էօռնեկէան 
մանկապարտէզ» յաճախում է 42 երեխայ: Կալ-
կաթայի Հայոց մարդասիրական ճեմարանում եւ 
Դաւթեան Օրիորդաց վարժարանում (Հնդկաստան) 
ուսանում է 76 աշակերտ:

2018 թ. Հայ եկեղեցու Համաշխարհային երի-
տասարդաց միաւորման կողմից կազմակերպուել 
են մի շարք միջոցառումներ, որոնց շարքում՝ «Դէպի 
հայրենիք, դէպի Սուրբ Էջմիածին» կարգախօսի 
ներքոյ համահայկական երիտասարդական հա-
ւաքը, որին մասնակցել է 20 երկիր ներկայացնող 
շուրջ 600 եկեղեցասէր երիտասարդ:

Անցեալ տարի Մայր Աթոռի հովանու ներքոյ 

գործող 7 Հայորդեաց տներ (Էջմիածին, Աշտարակ, 
Գիւմրի, Վանաձոր, Երեւանում` Նորք, Մալաթիա եւ 
Արաբկիր) եւ Մանրանկարչութեան արուեստի 
կենտրոն յաճախել է շուրջ 4000 երեխայ, կազմա-
կերպուել են բազմաբնոյթ միջոցառումներ, ցուցա-
հանդէսներ, համոյթների մենահամերգներ, հան-
դիսութիւններ, մրցոյթներ եւ այլ ծրագրեր: 

ՀՀ զինուած ուժերի հոգեւոր առաջնորդութիւնում 
իրենց ծառայութիւնն են բերել 61 հոգեւորականներ, 
ՀՀ քրէակատարողական 12 հիմնարկներում` 10 
եկեղեցականներ:

Հաւատացեալների հոգեւոր կարիքները բաւա-
րարելու նպատակով Մայր Աթոռի հրատարակ-
չական բաժնի կողմից լոյս է ընծայուել 36 անուն 
գիրք: Առաւել լայն լսարանի համար քարոզչութիւն 
է իրականացուել «Էջմիածին» ամսագրի, «Քրիս-
տոնեայ Հայաստան» թերթի, ինչպէս նաեւ համա-
ցանցի, հեռուստառատիօ հաղորդաշարերի եւ 
«Շողակաթ» ու «Լոյս» հեռուստաընկերութիւնների 
միջոցով:

2018 թ.-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը շա-
րունակել է իր առաքելութիւնը սոցիալական ծա-
ռայութիւնների ոլորտում՝ մասնաւոր ուշադրութիւն 
դարձնելով հասարակութեան կարիքաւոր խմբե-
րին` փախստականներին, սիրիահայերին, ազա-
տամարտիկներին, զոհուած զինծառայողների ըն-
տանիքներին, հաշմանդամներին, ծնողազուրկ 
երեխաներին, տարէցներին, ուսանողներին եւ հի-
ւանդներին:  

Շուրջ 650 ընտանիքների ցուցաբերուել է 
դրամական եւ նիւթական օգնութիւն` 60.496.384 
ՀՀ դրամի չափով, անխափան աշխատել են Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի եւ ՀԲԸՄ հովանաւորութեան 
ներքոյ գործող 5 բարեգործական ճաշարանները, 
որտեղ սնունդ են ստանում շուրջ 900 անապահով 
քաղաքացիներ: 

2018 թ. Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Սոցիալա-
կան ծառայութեան գրասենեակի ջանքերով բաց-
ւեց «Քիւրքչեան» երեխաների աջակցութեան 
կենտրոնը, որտեղ մշտական խնամք են ստանում 
12 մանուկներ։ 

Այսու, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը սոցիալա-
կան ծառայութիւնների բնագաւառում իրականացրել 
է ընդհանուր 360.070.173 ՀՀ դրամի (երեք հարիւր 
վաթսուն միլիոն եօթանասուն հազար հարիւր 
եօթանասուներեք) ՀՀ դրամի բարեգործական եւ 
սոցիալական ծրագրեր, որոնց շարքում՝ աջակցու-
թեան ծրագրեր  հայաստանաբնակ կարիքաւոր 
սիրիահայերին, երկրաշարժից տուժած ընտանիք-
ներին, սահմանամերձ շրջանի 9 քահանաներին, 
մանկատներին, արեան լեյկոզով տառապող փոք-
րիկների,  հաշմանդամ երեխաների եւ աւտօվթարի 
հետեւանքով զոհուած 4 զինծառայողների ընտա-
նիքներին: 

Անդրադառնալով թեմական կեանքին` տեղե-
կացուեց, որ Ամենայն հայոց կաթողիկոսութեան 
կանոնական տարածքներում գործում է 33 թեմ եւ 3 
Հայրապետական պատուիրակութիւն, 718 եկեղեցի 
ու վանք, 812 ծուխ եւ ծխական առաքելութիւն, որ-
տեղ կան 263 կիրակնօրեայ դպրոցներ, նաեւ տիկ-
նանց եւ երիտասարդաց միութիւններ: Թեմերում 
2018 թ. իրականացուել են հոգեւոր-քարոզչական, 
սոցիալական, կրթամշակութային բազմաբնոյթ 
ծրագրեր: 

Հայ եկեղեցու աշխարհասփիւռ թեմերում նա-
խորդ տարում օծուել են թուով 18 եկեղեցիներ, 
որոնցից` 1-ը` Արարատեան Հայրապետական թե-
մում, 3-ը` Գուգարաց թեմում, 1-ը` Սիւնեաց թեմում, 
1-ը` Արագածոտնի թեմում, 1-ը` Տաւուշի թեմում, 
5-ը` Արցախի թեմում, 3-ը` Վիրահայոց թեմում, 2-ը` 
Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջեւանի Հայոց թեմում 
եւ 1-ը` Ուկրաինայի Հայոց թեմում:
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Տեսակէտ
Արդեօք «Օդային Ամրո՞ց» Է...
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ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Ես պիտի ապրիմ այնպիսի հայրենիքի մը մէջ, 
ուր հնագոյն քաղաքակրթութեան պատկանող

 իւրաքանչիւր հայ մարդ դառնայ 
ժամանակակից քաղաքակրթութեան փարոսը:

Պէտք է ընդունինք, որ Թուրքիոյ պատմա-
քաղաքական շրջադարձերը անկասկած, որ իրենց 
անդրադարձներն ունեցած են ոչ միայն տարա-
ծաշրջանային երկիրներու հասարակա-տնտեսա-
քաղաքական ընթացքին վրայ, այլեւ լրջօրէն 
ուշադրութիւնը հրաւիրած եւ զբաղեցուցած են 
գերտէրութեանց քաղաքական, դիւանագիտական, 
գաղտնի սպասարկութեանց, ռազմական եւ ռազ-
մա-արդիւնաբերական համապատասխան մար-
միններուն, պարզ այն պատճառով, որ այսօր 
Միաւորուած ազգերու կազմակերպութեան, եւ 
Հիւսիսաթլանթեան դաշինքի անդամ, Տնտեսական 
համագործակցութեան եւ զարգացման կազմա-
կերպութեան, Եւրոպայի անվտանգութեան եւ հա-
մագործակցութեան կազմակերպութեան (ԵԱՀԿ), 
Իսլամական վեհաժողով կազմակերպութեան 
(ԻՎԿ) եւ G20-ի {Քսանի խումբ, (Group of Twenty 
Finance Ministers and Central Bank Governors), 20 
տնտեսութիւն (19 ազգային տնտեսութիւն եւ ԵՄ)}  
հիմնադիր անդամ, «Արդարութիւն եւ զարգացում» 
կուսակցութեան (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
հովանին վայելող եւ 2017 թուականէն կառավարման 
նախագահական ձեւ որդեգրած (մինչեւ 2017 
թուականի սահմանադրական բարեփոխումներու 
հանրաքուէն, Թուրքիան եղած է խորհրդարանական 
Հանրապետութիւն) Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը 
իր 783,356 քառակուսի քիլոմեթր տարածքով, 
աւելի քան 82 միլիոն բնակչութեամբ եւ արձա-
նագրած տնտեսական լուրջ նուաճումներով, իրա-
կան եւ անուանական համախառն ներքին եկա-
մուտի ցուցանիշերով (GDP կամ GDI) կը դասուի 
երկիր մոլորակի 15-րդ եւ 17-րդ պետութիւնը {2019 
թուականի տուեալներով՝ Թուրքիան ունի ընդհանուր 
2.373 թրիլիոն ամերիկեան տոլարի գնողունակու-
թեան համարժէքութեամբ համախառն ներքին 
արդիւնք (GDP) կամ գնողունակութեան համարժէքու-
թեամբ համախառն ներքին եկամուտ (GDI) եւ ընդ-
հանուր 631 միլիառ ամերիկեան տոլարի անուանա-
կան համախառն ներքին եկամուտ (GDI)}:

Թուրքիոյ իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» 
երիտասարդ քաղաքական կուսակցութեան հիմ-
նադիր Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի գլխաւորած 
Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը վերջին զոյգ տաս-
նամեակներուն ինչպիսի՞ հէնքային կառոյցներու 
վստահելով կրցաւ ազդու ռազմա-քաղաքական 
դիրք ունենալ Մերձաւոր Արեւելեան  տարածա-
շըրջանին մէջ եւ միջազգային ինչպիսի՞  բանակ-
ցային խաղաքարթեր կրցաւ պոկել նախօրօք 
պատրաստուած «արաբական գարուն» կոչեցեալ 
անդէմ, արիւնալի, աւերիչ ու հիւծող սանդար-
մետէն: Իսկ Ռեճեփին սերնդակից մեր հայրենիքի՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան ղեկն ստանձնած 
քաղաքական այրերն ու տարածաշրջանային հայ 
դասական քաղաքական կուսակցութեանց «ղեկա-
վարները» զուգընթացաբար մեր ազգային անվը-
տանգութիւնը անխոցելի դարձնելու, համազգային 
մնայուն շահեր հետապնդող ճակատ ստեղծելու եւ 
զայն ամրակալելու, ինչպէս նաեւ երկիրի բարգա-
ւաճման զարկ տալու համար ինչպիսի՞ վահանակներ 
ու հնարքներ ի գործ դրին եւ որքանո՞վ կրցան 

օգտուիլ մեր հազարամեակներու կուտակուած 
փորձէն:

Թրքական Հէնք Եւ Հայկական Ողո՞րմ
Տակաւին դար մը առաջ արեւմտեան գերտէու-

թեանց ռազմա-քաղաքական դաշտ ինկած, քա-
ռամեայ անկախութեան պատերազմի մէջ խռուած 
եւ լուրջ տարածքային կորուստներ արձանագրած 
(Թրակիա, Էգէեան ծովու կղզիներ, Կիպրոս, Եգիպ-
տոս եւ արաբական տիրույթներ՝ Պաղեստին, Սուր-
իա, Իրաք եւ Հիճազ) օսմանեան Թուրքիան նոր եւ 
«զարմանալիօրէն» արեւմտամէտ աշխարհա-
հայեացքով 1923 թուականի Հոկտեմբեր 29-ին 
հռչակելով իր անկախութիւնը՝ հանրապետական 
կառավարման համակարգով եւ Թուրքիոյ Հան-
րապետութիւն անուամբ, (մինչ այդ 1923 թուականի 
Յուլիս 24-ի Լոզանի պայմանագրով միջազգային 
հանրութեան կողմէ Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը 
արդէն իսկ ճանչցուած էր, որպէս Օսմանեան կայս-
րութեան իրաւայաջորդ, ի հաշիւ դրացի պետու-
թեանց) ուժգնօրէն նետուեցաւ համաշխարհային 
քաղաքական, տնտեսական ու ռազմական դաշտ՝ 
իրեն հետ կրելով անցեալի կայսերական «բարքը», 
նուաճողական ձգտումները, ազգային ծաւալողա-
պաշտ ժառանգականութիւնը եւ գոյապայքարի 
բնազդաին ունակութիւնը: Թուրքիան տասնամ-
եակներու ընթացքին դառնալով երկիր մոլորակի 
համաշխարհային կարեւորագոյն կազմակերպու-
թեանց ու կառոյցներու անդամ եւ հիմնադիր 
անդամ, դիմակայելով ներքին ու արտաքին բազում 
տնտեսա-քաղաքական ցնցումներ՝ երբեք իր 
պատմական յիշողութենէն չջնջեց համաիսլամական 
եւ համաթուրանական լայնածաւալ տնտեսա-քա-
ղաքական պետական միաւորում ստեղծելու գաղա-
փարն ու ձգտումները, եւ պատեհ առիթին «լուռ 
յեղափոխութեամբ» ծնունդ տուաւ Նոր օսմանցիներ՝ 
«Արդարութիւն եւ Զարգացում» պահպանողական 
հոսքի աջակեդրոն հայեացքներ ունեցող իշխող 
կուսակցութեան, որ իր 18-ամեայ շրջադարձային 
գործընթացով եւ անձնիշխանական առաջնորդու-
թեամբ (autocracy) ոչ միայն շրջազարդ մը դարձաւ 
սահմանամերձ թրքական տարրերուն եւ տարա-
ծաշրջանային իսլամական արմատական կազմա-
կերպութեանց համար, այլեւ իր վրայ բեւեռեց 
միջազգային հանրութեան ակնթարթային անու-
շադրութենէն սթափած ողջ ռազմա-քաղաքական 
զանգուածը: 

Միւս կողմէն 20-րդ դարու առաջին ցեղասպա-
նութեան ենթարկուած հայ ազգը զոհողութիւններու 
մեծ գինով իր պապենական հայրենիքին մէկ 
տասներորդ տարածքին վրայ հազիւ թէ սկսած էր 
հանրապետական միաւոր մը ստեղծել ու զայն 
ամրապնդել, յեղակարծօրէն տարածքային մեծ 
կորուստներ ունենալով՝ դարձաւ աշխարհակուլ 
խելագարուած ամբոխներու՝  համայնավարական 
միակուսակցական համակարգի, խորհրդային 
«երկաթեայ վարագոյրի» տասնհինգ վասալներէն 
մէկը՝ շուրջ եօթ տասնամեակ կորսնցնելով իր 
ազգային ու պետական ինքնուրոյնութիւնն ու 
«ինքիշխանութիւնը»: Իսկ Խորհրդային միութեան 
փլուզումէն ետք, երիտասարդ ու հիւանդ հայրիկի՝ 
Ռուսաստանի ճիրաններէն «մազապուրծ եղած» եւ 
«անկախութիւն» հռչակած պառաւ որդին՝ Հայաս-
տանի Հանրապետութիւնը, ոչ միայն ինքզինք 
շրջապատուած գտաւ թրքական ցեղերով (Շուրջ 
800 հազար կովկասի թաթարներ կամ ազերիներ 
կ'ապրին Հայաստանի Հանրապետութեան արեւ-

մըտեան սահմանակից Թուրքիոյ՝ Կարսի մարզի եւ 
Իգդիրի մէջ. իսկ Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրա-
պետութեան մէջ շուրջ 400 հազար: Վրաստանի մէջ 
եւ մասնաւորապէս երկրի հարաւ եւ հարաւ-
արեւելեան շրջաններուն մէջ կը բնակին շուրջ 240 
հազար ազերիներ: Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան բնակչութեան մէկ քարորդը կազմող ազե-
րիներուն ընդհանուր թիւը կը հասնի 16-17 միլիոնի, 
որոնք մասնաւորապէս կը բնակին Արեւմտեան 
Ատրպէյճանի, Արեւելեան Ատրպէյճանի, Արդաբիլի 
եւ Զանճանի, ինչպէս նաեւ Համադանի, Ղազուինի 
եւ Թեհրանի մէջ: Իսկ ներկայիս Ատրպէյճանի 
Հանրապետութեան մէջ կ'ապրի շուրջ 9 միլիոն 
ազերի: Փաստօրէն, Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը աքցանի մէջ առած ազերիներուն ընդհանուր 
թիւը, ըստ ներկայ նախանիշերու, կը հասնի աւելի 
քան 27 միլիոնի), 

այլեւ տակաւին չձեւաւորուած քաղաքական ու 
ռազմական վահանակներով, խռուելով պարտադըր-
ւած Արցախեան պատերազմին մէջ եւ ենթարկուելով 
շրջափակման, յայտնուեցաւ մութ ու ցուրտ տարի-
ներու ճիւաղային մթնոլորտին մէջ՝ կորսնցնելով 
առանց այդ ալ չգոյացած ազգային տնտեսութիւնը, 
երկրի ապագան կերտող երիտասարդութեան 
ընտիր, ազգանուէր ու մարտնչող տարրի եւ 
մարդկային ներուժի զգալի մասը (Արցախեան 
պատերազմին տուինք շուրջ հինգ հազար զոհ եւ 
նոյնքան անյետ կորած: Զուգընթացաբար սկիզբ 
առաւ նաեւ անյաղթահարելի արտագաղթը): Հետա-
գայ զոյգ տասնամեակներուն քաղաքական 
վիժուածքներուն ու սաղմնաւորումներուն համըն-
թաց ծայր առած կաշառակերութիւնը, իշխող տար-
րերու ցուցաբերած ոչ հայանպաստ վարքագիծը եւ 
ներքին ու արտաքին աննպաստ տնտեսա-քաղա-
քական գործառնութիւնները, մէկ կողմէն արտա-
գաղթի դռներ բացին եւ միւս կողմէն համազգային 
դժգոհութեան ալիք յառաջացուցին, զորս Նիկոլ 
Փաշինեանի գլխաւորութեամբ սկիզբ տալով «Իմ 
քայլը» նախաձեռնութեան՝ վերաճեցաւ «թաւշեայ 
յեղափոխութեան»՝ յուսոյ ու վերապրելու նոր 
հորիզոնի մը առջեւ դնելով հայրենի եւ աշխար-
հասփիւռ հայութեան՝ իր «տնտեսական յեղափո-
խութեան» նախաձեռնութեամբ ու գործընթացով. 
միաժամանակ իր ուսերուն վրայ կրելով նուազա-
գոյնը նախորդ զոյգ տասնամեակներուն կու-
տակուած տնտեսա-քաղաքական եւ մշակութային 
վարակի, կաշառակերութեան ճարակի դարման-
ման եւ փակուղիի առջեւ յայտնուած Արցախեան 
հիմնախնդրի խաղաղ ու պատշաճ կարգաւորման 
ողջ պատասխանատուութիւնը:          

Հայաստանի Հանրապետութիւնը աքցանի մէջ առած 
ազերիներու բնակավայրերը
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Հայրենադարձները Կը Պատմեն – 4- 
Հայերը Ինչ Ուտեն-Չուտեն, Կը Վերջանայ Խորովածով.
Հարցազրոյց Պարսկահայ Խոհարար Արպի Ղարախանիի Հետ

«Զարթօնք» օրաթերթի «Հայրենադարձները 
կը պատմեն...» շարքի հերթական հերոսը 2012 
թուականէն Հայաստան բնակող խոհարար, 
«Հայ խոհարարական աւանդոյթներու զարգա-
ցում ու պահպանում»-ի ՀԿ փոխնախագահ Արպի 
Ղարախանին է, որ  Երեւանի մէջ կը զբաղի 
խոհարարութեամբ, աշխատած է բարձրակարգ 
հիւրանոցներու եւ ճաշարաններու մէջ, կը մաս-
նակցի տարբեր հեռուստանախագիծերու, որոնցմէ 
վերջինը «Շանթ» հեռուստաընկերութեամբ հե-
ռարձակուող «Մամայի եփածն ուրիշ է» նախա-
գիծն է։ Նախագիծին մէջ Ղարախանին հանդէս 
կու գայ որպէս ժիւրի։ Արպիի հետ զրուցած ենք 
տարբեր թեմաներու մասին, Հայաստան տեղա-
փոխուելու պատճառներուն, հայրենիքի մէջ 
ունեցած դժուարութիւններուն մասին եւ այլն։

- Արպի, շնորհակալ եմ հարցազրոյցին հա-
մար։  Նախ կը խնդրէի, որ պատմէք ձեր մասին։ 
Ո՞ւր ծնած, ապրած ու սորված էք, ինչո՞ւ որոշեցիք 
տեղափոխուիլ Հայաստան։

- Շատ շնորհակալ եմ: Հաճելի է գտնուիլ ձեր 
քով։ Ես ծնած եմ Թեհրան քաղաքը։ Մեծցած ու 
սորված եմ այդտեղ: Այնուհետեւ 17 տարեկանէն 
տեղափոխուած եմ Հնդկաստան՝ ուսումս շարունա-
կելու։ Բացի խոհարարութենէն, որ երկրորդ մաս-
նագիտութիւնս է, համակարգիչի եւ շուկայադրումի 
մասնագէտ եմ։ Աշխատանքի բերումով այցելած եմ 
աշխարհի տարբեր երկիրներ։ Հնդկաստան երկար 
տարիներ աշխատած եմ: Այդտեղ ունեցած եմ իմ 
առեւտուրս։ Ունէի սրճարան, արտադրամաս, կ'ար-
տադրէինք հրուշակեղէն, տարբեր տեսակի 
թխուածքներ եւ որպէս երկրորդ խոհանոց էինք 
բարձրակարգ հիւրանոցներու համար: Միջոցա-
ռումներու ժամանակ կը գործակցէինք իրենց հետ։ 
Օր մը, երբ կնոջս հետ կը զրուցէինք Հայաստանի 
մասին, իրեն ըսի, որ եկո՛ւր-երթանք Հայաստան։ 
Յետոյ զղջացի, բայց այդ միտքը սկսաւ աճիլ, աճիլ 
ու որոշեցինք տեղափոխուիլ։ Այդտեղ ամէն ինչ 
վաճառեցինք ու տեղափոխուեցանք հոս։ Մինչեւ 
Հայաստան գալս, ունէի աշխատանքային առա-
ջարկներ՝ որպէս խորհրդատու հիմնականօրէն 
քրուասաններու ու հացի արտադրութեան ոլորտին 
մէջ։ Ամէն ինչ իրարու հետ դասաւորուեցաւ՝ առանց 
դժուարութեան։ Ես եկած եմ, մէկ շաբաթ հանգստա-
ցած եմ Երեւան ու սկսած եմ աշխատիլ։ Սկսայ 
շուկան ուսումնասիրել, ընտելանալ միջավայրին։

- Երբ Հնդկաստանի մէջ ձեր աշխատատեղին 
վաճառեցիք ու եկաք Հայաստան, այստեղ չփոր-
ձեցի՞ք որեւէ գործ ստեղծել, թէ՞ դժուարութիւններ 
եղան։

- Գիտէք, ինծի համար կեանքի փորձը ցոյց 
տուած է, որ այն վայրը, ուր նոր կը տեղափոխուիս, 
առեւտուրի գծով վտանգը բարձր է։ Եթէ շուկան չես 
ճանչնար ու առանց ուսումնասիրելու գործ կ'ընես, 
ոեւէ մէկը մեղաւոր չէ, եթէ չյաջողեցար։ Ես բաւա-
կանին գոհ էի իմ աշխատանքէս, անոր համար 
պարտադիր չէր, որ ես իմ գործս պէտք է ունենայի, 
ես կը վայելէի ու աւելի շատ ժամանակ ունէի 
ստեղծագործելու, քան թղթաբանութեամբ զբաղե-
լու: Այդ ժամանակ աւելի դժուար էր, հիմա Հա-
յաստանի շուկան բաց է դուրսի համար։

- Կեանքը Հայաստանի եւ այլ երկիրներու մէջ, 
ուր դուք ապրած էք, շա՞տ կը տարբերի։ 

- Այսպէս ըսեմ: Հոս կեանքը շատ մեքենայացուած 
չէ, մարդիկ կրնան ուշ արթննալ, մի քանի ժամ 
աւելի վայելել իրենց ընտանիքին հետ։ Իսկ, 
օրինակ, Պարսկաստանի ու Հնդկաստանի մէջ, ուր 
մարդիկ շատ են, պէտք է պայքարիս կտոր մը հացի 
համար, կեանքը աւելի մեքենայացուած է։ Հոս 
կրնաս ժամադրութեան ուշանալ, ոեւէ մէկը չի 
նեղանար։ 

- Քիչ մը խօսինք խոհարարի մասնագիտութեան 
առանձնայատկութիւններուն մասին։ Մարդիկ 
գո՞հ են ձեզմէ, պահանջկո՞տ են։ 

-Երբ սկսայ, օրինակի համար, կրնամ ըսել, որ 
ֆրանսական քրուասանը մարդիկ չէին ընդուներ։ 
Մենք ստիպուած էինք անոր բաղադրատոմսը 
աւելի մեր ազգային քիմքին մօտեցնելու։ Մենք 
չէինք պատկերացներ, բայց յաջողութեան հասանք։ 
Լուի Շարտենի մէջ, ուր սկսած եմ աշխատիլ, այդ 
տարիներուն սրճարան գալու եւ քրուասան ուտելու 
համար պէտք  էր նախապէս սեղան ամրագրել։ 
Մարդիկ այլ երկիրներ երթալ-գալով կը սորվին։ 
Օրինակ՝ Caesar աղցանը այդ ժամանակ շատ քիչ 
ճաշարաններու մէջ կը մատուցէին, իսկ հիմա որեւէ 
տեղ կրնաք անկէ ուտել, նոյնիսկ փողոցը կը 
վաճառեն: Այդ զարգացում է, որ մարդիկ կը 
տեսնեն այլ երկիրներու մէջ ու կը բերեն այստեղ։ 

- Հայերը ուտող-խմող ժողովուրդ են։ Ի՞նչ կը 
սիրեն ուտել հայերը։

- Այսպէս ըսեմ: Ինչ ուտեն-չուտեն, ամէն ինչ կը 
վերջանայ խորովածով։ Բայց հիմա բաւականին 
փոխուած է իրավիճակը։ Չնայած շատերը կը 
բողոքեն, որ քաղաքը ուտելու այլ բան չկայ, բայց 
ես համաձայն չեմ, որովհետեւ այս տարիներուն 
մեծ աշխատանք  իրականացուած է, մեծ գումարներ 
ներդրած են, որպէսզի բաւարարեն ուտելիքի 
պահանջը։ Բայց, ի հարկէ, կը հետեւինք մարդոց 
ճաշակին, թէ ի՛նչ կը նախընտրեն, ի՛նչ բաղադրա-
տոմսով։ Հայաստանի մէջ զբօսաշրջութիւնը կը 
զարգանայ, մարդիկ կը սկսին երկիրը ճանչնալ։ 

- Ի՞նչ պէտք է լաւ խոհարար դառնալու համար։ 
- Պարտաճանաչ ըլլալ։ Եթէ այդպէս չես, չես 

կրնար այդ գործին մէջ յառաջ երթալ, որովհետեւ 

դուն հումքի հետ կ'աշխատիս, որ ամէն պահ կրնայ 
փոխուիլ։ Եթէ այդ պարտաճանաչութիւնը չունիս, 
ապա դիւրութեամբ կրնաս վնասել մարդոց։ Երբ 
կ'ըսեն խոհարար կը ծնին, ես համաձայն չեմ: 
Խոհարար կը դառնան։ Մարդը կրնայ շատ լաւ 
քիմքի համ ունենալ, շատ լաւ համը զգալ, բայց լաւ 
խոհարար չըլլալ։ Հիմա խոհարարի գործը շատ 
դիւրացած է, մարդոց գոհացնելը դիւրին է։ Հայերը 
դժուար մարդիկ չեն, բայց, ի հարկէ, կան մարդիկ, 
որոնք դժուարութեամբ կը հաւնին ուտելիքը։ 
Ուտեստը միայն համով չէ, որ կը գոհացնէ։ Տեսքը, 
սպասքը, նոյնիսկ այն սեղան-աթոռը, որուն նստած 
էք, ազդեցութիւն կ'ունենայ ախորժակի վրայ։ 

- Երբեք մտածա՞ծ էք Հայաստանէն տեղա-
փոխուելու մասին։ 

- Եթէ ըսեմ՝ չեմ մտածած այդ մասին, սուտ 
կ'ըլլայ։ Սա է իմ բնաւորութիւնս. միշտ կը սիրեմ 
սորվիլ, զարգացնել աշխատանքս: Հայաստանը այդ 
շուկայի շատ փոքր մասն է։ Եթէ գործի առաջարկ 
կամ նախագիծ ըլլայ, որ ինծի կ'օգնէ զարգանալու, 
ինչու չէ, կը մտածեմ։ Բայց եթէ կեանքի որակի 
մասին կը մտածէք, Հայաստանը հրաշք երկիր է։ 

Ես հոս բնակիլը շատ կը սիրեմ։ 
-Շնորհակալ եմ հարցա-

զըրոյցի համար։
*Արպի Ղարախանիի հետ հար-

ցազրոյցի տեսանիւթը կրնաք դիտել 
յղումով։ 
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Լիբանանահայ Դպրոց
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի Սաները Այցելեցին Մեսրոպեան Վարժարան

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 ուսու-
ցիչն 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, նոյն-
իսկ միջազգայնացումը, որովհետեւ բոլոր ժողո-
վուրդները ոչ միայն կը հաւատան անոր առաքե-
լութեան 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 միու-
թեան 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 յանձ-
նախումբին, 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, մա-
տուցումներն 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 եր-
թը կը շարունակուի՝ շնորհիւ ուսուցիչներուն գի-
տակցական-դաստիարակչական սեւեռումին ու 
միութեան ղեկավարութեան սկզբունքներուն եւ 
յանձնառութիւններուն:
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Արցախեան Հիմնախնդիրը Քաղաքական 
Պատուա՞ր...

Ի տարբերութիւն Մոսկուայի (16 Մարտ 1921) եւ 
Կարսի (13 Հոկտեմբեր 1921) պայմանագրերուն, 
եթէ Արցախի տարածքային պատկանելիութեան 
հիմնահարցը մինչեւ Խորհրդային միութեան ան-
կումը գէթ ներքին կայացած ու ականուած խնդիր 
էր, ապա ան տարածաշրջանային եւ միջազգային 
քաղաքական շահերու հանգամանքի մը վե-
րածուեցաւ «երկաթեայ վարագոյրի» փլուզումէն 
ետք: Արցախեան շարժումը իր խանձարուրին մէջ 
խեղդելու եւ ծայր առած պատերազմն ու կովկասեան 
թաթարներու (ազերիներու) գալիք պարտութիւնը 
կանխելու միտումով, Թուրքիան կապկելով իր 
Այսրկովկասի ազգակիցներուն ու խախտելով իր 
իսկ ստորագրած միջազգային պայմանագրերը 
{Լոզանի պայմանագրի (Treaty of Lausanne) (24 
Յուլիս, 1923) 101-րդ եւ 104-րդ յօդուածներ, Պարսե-
լոնի տարանցումի ազատութեան կանոնակարգի 
(Statute on Freedom of Transit) (20 Ապրիլ, 1921) 2-րդ 
յօդուած, ՄԱԿ-ի Գլխաւոր համաժողովի (Resolution 
of General Assembly of the UN) (20 Փետրուար 1957) 
№1028(XI) բանաձեւ եւ Ծով ելք չունեցող երկիրներու 
տարանցիկ առեւտուրի համաժողովի (Convention 
on Transit Trade of Land-locked States) (8 Յուլիս, 
1965) 1-ին, 3-րդ եւ 4-րդ սկզբունքներ, ինչպէս նաեւ 
2-րդ եւ 3-րդ յօդուածներ}, ինչպէս նաեւ անտեսելով 
վերոյիշեալ զոյգ պայմանագրերու անօրինական 
դրութիւններն ու օսմանեան ժամանակաշրջանէն 
ժառանգած ցեղասպան հռչակն ու հայոց պապե-
նական հողերու բռնազաւթման իրողութիւնը՝ 1993 
թուականի Յուլիսէն սկսաւ պատերազմական 
գործողութիւն (War Measure), այսինքն՝ տնտեսա-
կան շրջափակում (միջազգային իրաւունքը շրջա-
փակումը կը դիտարկէ որպէս այդպիսին, այսինքն՝ 
պատերազմական գործողութիւն) կիրարկել 2 
Մարտ 1992 թուականէն ՄԱԿ-ի անդամ դարձած 
երկրի՝ Հայաստանի Հանրապետութեան նկատ-
մամբ: 

Մինչեւ «Արդարութիւն եւ զարգացում» կուսակ-
ցութեան քաղաքական ասպարէզ գալը, Թուրքիան 
իր արեւելեան սահմաններու անվտանգութիւնը 
ապահովելու եւ նորաստեղծ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան տնտեսական զարթօնքին լուրջ 
հարուած հասցնելու միտումով ոչ միայն շահարկեց 
Արցախեան հիմնախնդիրը եւ շրջափակման մէջ 
առաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, այլեւ քայլ 
մը առաջ նետելով աւելի ամրապնդեց զոյգ պե-
տութեանց՝ Թուրքիոյ եւ Ատրպէյճանի թուրանական 
երազանքներու իրականացման նախաքայլերը, 
զորս աւելի ցայտուն կերպով արտայայտուած է 
«Արդարութիւն եւ զարգացում» կուսակցութեան 
անդամ եւ 2009-2014 թուականներուն Թուրքիոյ 
Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար 
Ահմեթ Տաւութօղլուի սոյն յայտարարութեամբ, որ 
մէջբերած էր 2009 թուականի Նոյեմբեր 23-ին իր 
կուսակից պատգամաւորներուն հետ հանդիպումին՝ 
ըսելով՝ «Մեզի համար կ'ըսեն, որ Օսմանեան 
պետութենէն ժառանգ ունինք: Կ'ըսեն, որ անոնք 
նոր օսմանցիներ են: Այո', մենք նոր օսմանցիներ 
ենք եւ պարտաւոր ենք հետաքրքրուելու տարածա-
շըրջանի պետութիւններով: Մենք կը բացուինք ողջ 
աշխարհին, նոյնիսկ հիւսիսային Ափրիկէին եւ 
գերտէրութիւնները զարմանքով ու ապշահար 
հետամուտ կ'ըլլան մեզի...»: Իսկ միմեանց միջեւ 

սահմանները բացած Եւրոպան, ԱՄՆ-ը եւ 
Ռուսաստանը իրենց քաղաքական դեգերումներով 
ու շահերով ոչ միայն առկախ պահեցին Արցախեան 
հիմնախնդիրը, այլեւ զայն հասցուցին թափանցիկ 
ու անանցանելի փակուղիի մը առջեւ, մինչեւ... 
մինչեւ որ վերջապէս կարեւորեն ու վերագնահատեն 
հայոց զոյգ հանրապետութեանց անսակարկելի 
գոյութեան փաստը տարածաշրջանին մէջ: Այս-
պիսով, ներքին ճգնաժամեր թեւակոխած 18-ամեայ 
երիտասարդ «Արդարութիւն եւ զարգացում» կու-
սակցութիւնը առաջնորդելով Թուրքիան դէպի 
տնտեսական աճ, յաղթահարելով պետութեան 
բազմամեայ գերսնանկացումի ընթացքը եւ 
անուանական կառչած մնալով Եւրոպական Միու-
թեան անդամակցութեան գաղափարին՝ նետուեցաւ 
տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մրցակից 
շուկայ՝ իր ուշադրութենէն չշեղելով Արեւմուտքի, 
Ռուսիոյ եւ տարածաշրջանի հզօր պետութեանց 
տարածաշրջանային թափանցման ռազմա-քա-
ղաքական եւ մնայուն շահերու բախման ընթացքը:

Իսկ մենք, նոյնիսկ վերջին զոյգ տասնամեակ-
ներուն չկրցանք կատարելապէս վերացնել հայրե-
նիքի եւ սփիւռքի միջեւ նախորդ դարաշրջանէն 
ժառանգած քաղաքական խզումի հիմնական 
դրդապատճառները՝ ստեղծելով Հայոց ցեղասպա-
նութեան սատարող եւ Թուրքիոյ ճնշիչ ու անար-
գական վարքագիծը կասեցնող իրաւա-քաղա-
քական համազգային համբաւ վայելող մարմին մը, 
որ սատարէր նաեւ մեր համազգային մնայուն 
քաղաքական շահերն ու ազգային անվտան-
գութիւնը: Հակառակը, վայելելով մեր դրացիներու 
նորօրեայ զրկանքներն ու գերտէրութեանց 
անտարբերութիւնն ու պարտադրանքը ոչ միայն 
1992-1993, 2005-2007 եւ 2008-2009 թուական-
ներուն դիւանագիտական յայաբերութիւններ հաս-
տատելու փորձեր կատարեցինք մեր գոյութեանն 
սպառնացող Թուրքիոյ հետ եւ վերջապէս զայն 

«պսակեցինք» Ցիւրիխի մէջ 2009 թուականի 
Հոկտեմբեր 10–ին ստորագրուած վիճայարոյց եւ 
խիստ քննադատութիւններու արժանացած արձա-
նագրութեամբ, այլեւ ի դէմս Արցախեան հիմնա-
խընդրի շուրջ բանակցային ողջ գործընթացի 
ժամանակ Թուրքիոյ ցուցաբերած թշնամական 
կեցուածքներուն եւ անընդմէջ սպառնացող կոչե-
րուն, մոխրափոշի մը անգամ չնետեցինք թրքական 
եւ ռուսական քաղաքական կաճառները ներկա-
յացնող, ինչպէս նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբակի 
քաղաքական այրերուն աչքերուն, անոնց յիշեցը-
նելով Մոսկուայի ու Կարսի պայմանագրերու իրա-
ւական անօրինականութեան, միջազգային իրա-
ւունքի կոպիտ խախտման եւ 2011 թուականի Մարտ 
16-ին Քրեմլինի մէջ զոյգ պետութեանց՝ Ռուսիոյ եւ 
Թուրքիոյ միջեւ վերահաստատուած 1921 թուականի 
Մարտի 16-ի «Ռուս-թրքական բարեկամութեան եւ 
եղբայրութեան» մասին պայմանագրի չեղարկման 
մասին, աւելին, «հաւատալով» Թուրքիոյ յառաջադ-
րած՝ «դրացի երկիրներուն հետ զերօ խնդիրներ» 

կեղծ բանաձեւին, հայրենի շուկաներն ու Մերձաւոր 
Արեւելքի երկիրներու հայահոծ գաղութներու հայ-
կական վաճառատուները ագահօրէն մթերեցինք 
թրքական արտադրանքներով՝ ուղղակիօրէն մաս-
նակից դառնալով  ու զարկ տալով Թուրքիոյ 
ապագայ տնտեսական գերհզօրացման:

16 Մարտ 2011 թուական, Քրեմլին, Մոսկուա, ուր Թուրքիոյ վարչապետ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, ՌԴ նախագահ Տմիթրի Մետվետեւին կը 
նուիրէ Մոսկուայի՝ 1921 թուականի Մարտ 16-ին ստորագրուած պայմանագրի կրկնօրինակը, իսկ Մետվետեւ Էրտողանին՝ պայմանագրի 

յանձնման պատմական լուսանկարի կրկնօրինակը, որով Ռուսիա Կարսի մարզն ու Սուրմալուի գաւառը ճանչցաւ բարեկամ Թուրքիոյ 
սեփականութիւն. իսկ Շարուր-Նախիջեւանն ալ զիջեցաւ Ատրպէյճանին

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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ԶԱՐԵՀ ՄՈՒԹԱՖԵԱՆ
(1907 – 1980)
«Ծարաւը»
Մութաֆեան ծնած է Սամսոն՝ Սեւ Ծովու ափին։ Իր ընտանիքին բոլոր անդամները, 
1915ի Ցեղասպանութեան ժամանակ, սպանդի ենթարկուելով կը զոհուին։ Մանկութիւնը 
կ՛անցնէ որբանոցներու մէջ եւ կ՛ապրի թափառական կեանք մը՝ Յունաստանէն Իտալիա, 
ուր Միլանոյի Գեղարուեստի Ակադեմիային մէջ (Beaux-Arts) կը կատարելագործէ իր 
արուեստը։ Այնուհետեւ Մութաֆեան կը հանգրուանէ Զուիցերիա եւ վերջապէս կը 
հաստատուի Փարիզ, ուր շուտով ընդգրկուելով այն օրերու մտաւորական շրջանակին 
մէջ, նկարչութեան զուգահեռ կը նուիրուի նաեւ գրականութեան։

Մարտի 12-ից 14-ը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, 
նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ 
ծայրագոյն պատրիարք եւ Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսի, տեղի ունեցաւ Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի 
ժողովը ընդլայնուած կազմով: 

Ժողովի նիստերն ատենապետեցին Արեւմտեան 
Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ Գերա-
շընորհ տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը, 
ԱՄՆ Հայոց Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Գերա-
շընորհ տ. Հովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանը 
եւ Արցախի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տ. Պար-
գեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը:

Եռօրեայ ժողովի օրակարգում ընդգրկուած էին 
եկեղեցու վարչական, կազմակերպա-իրաւական, 
կանոնական, կարգապահական, սոցիալական եւ 
եկեղեցու առաքելութեան արդիւնաւորմանն առնչը-
ւած այլ հարցեր:

Ժողովի սկզբում անդրադարձ կատարուեց 
Մարտի 8-ին վախճանուած Կոստանդնուպոլսի 
հայոց պատրիարք երջանկայիշատակ Տ. Մեսրոպ 
արքեպիկոպոս Մութաֆեանի վերջին օծման եւ 
յուղարկաւորութեան արարողութիւններին: Տեղե-
կացուեց, որ առաջիկայ օրերին Մայր Աթոռ Սուրբ 
Էջմիածնի պատուիրակութիւնը կը մեկնի Ստամբուլ՝ 
մասնակցելու Մեսրոպ պատրիարքի յուղարկաւո-
րութեանը եւ սգացեալ ժողովրդին յղելու Ամենայն 
հայոց կաթողիկոսի վշտակցութեան խօսքը: Պատ-
ւիրակութեան կազմում ընդգրկուած են Գերաշնորհ 
տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամեանը, Գու-
գարաց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ տ. Սեպուհ  
արքեպիսկոպոս Չուլջեանը եւ Մայր Աթոռի դիւա-
նապետ Գերաշնորհ տ. Արշակ եպիսկոպոս Խա-
չատրեանը:

Ազգային-եկեղեցական ժողովի (ԱԵԺ) գումար-
ման կազմակերպչական աշխատանքների ընթաց-
քի մասին զեկոյցով հանդէս եկաւ ԱԵԺ կազմա-
կերպիչ յանձնախմբի ատենապետ Գերաշնորհ տ. 
Արշակ եպիսկոպոս Խաչատրեանը` հանգաման-
օրէն ներկայացնելով ԱԵԺ կազմակերպիչ յանձնա-
խըմբի, ինչպէս նաեւ օրակարգի հարցերի նախա-
պատրաստման նպատակով ստեղծուած եօթը 
յանձնախմբերի աշխատանքների ընթացքը: 

ԳՀԽ անդամները լսեցին նաեւ մայր տաճարի 
վերանորոգութեան ընթացքի մասին զեկոյցը: 
Տաճարի վերանորոգութեան նախագծի ճարտարա-
պետ Ամիրան Բադիշեանը եւ Մայր Աթոռի գլխաւոր 
ճարտարապետ Արա Վարդանեանն անհրաժեշտ 
լուսաբանութիւնները տուեցին տաճարի ամրակայ-
ման եւ վերանորոգութեան, նաեւ յընթացս աշխա-

տանքների ծագող նոր խնդիրների մասին: Տեղե-
կացուեց, որ տաճարի ներքին աշխատանքները 
ծրագրւում է աւարտել 2020 թուականին:  

Նկատի ունենալով Ազգային-եկեղեցական ժո-
ղովի նախապատրաստական աշխատանքների 
ծաւալը եւ ժամանակատարութիւնը, ինչպէս նաեւ 
մայր տաճարի վերանորոգման ընթացքը` Գերա-
գոյն հոգեւոր խորհուրդը Ամենայն հայոց կաթո-
ղիկոսի գլխաւորութեամբ որոշեց Ազգային-եկեղե-
ցական ժողով գումարել 2020 թ. Նոյեմբերի 1-8-ը:

Մայր Տաճարի նորոգութեան պատճառով նպա-
տակայարմար նկատուեց Ամենայն հայոց կաթողի-
կոսի գահակալութեան 20-ամեակին նուիրուած 
հանդիսութիւնները եւս անցկացնել առաջիկայ 
տարի: 

Ժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարուեց 
եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններին, տեղե-
կացուեց ՀՀ վարչապետի հրամանով ստեղծուած 
աշխատանքային խմբի մասին, որի նպատակն է 
առաւել զօրացնել եկեղեցի-պետութիւն գործակցու-
թիւնը՝ ի նպաստ երկրի հզօրացման: Գոհունա-
կութեամբ լսելով զեկոյցը` ԳՀԽ անդամները կարե-
ւորեցին պետութեան հետ գործակցութիւնը եւ 
յաջողութիւններ մաղթեցին նորակազմ աշխատան-
քային խմբի աշխատանքներին:

Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդը զեկոյց լսեց 
Հայոց եկեղեցու գործառնութիւնների բարելաւման 
ծրագրի ընթացքի վերաբերեալ, որը համակարգւում 
է «Դաւիթեան» հիմնադրամի նախագահ եւ բարե-
գործ Ասոյ Դաւիթեանի կողմից: Տեղեկութիւններ 
տրուեցին կատարուած աշխատանքի եւ առաջիկայ 
անելիքների մասին։ Վերջում վեհափառ հայրա-
պետը Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անունից գնա-
հատանք յայտնեց համակարգող խմբին իրենց 
ջանադիր ծառայութեան համար։

Կոմիտաս Վարդապետի եւ Յովհաննէս Թու-
մանեանի ծննդեան 150-ամեակներին նուիրուած 
միջոցառումների ծրագիր-առաջարկ ներկայացրեց 
յոբելեաններին նուիրուած միջոցառումների կազ-
մակերպման յանձնախմբի ատենապետ Գերաշը-
նորհ տ. Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամկոչեանը: 
Քննարկումների արդիւնքում Գերագոյն հոգեւոր 
խորհուրդը որոշեց տարուայ կտրուածքով Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում եւ թեմերում կազմակերպել 
յիշատակի արարողութիւններ եւ հոգեւոր-մշա-
կութային, գիտակրթական, գեղարուեստական, 
ճանաչողական միջոցառումներ: 

2019 թուականը Ամենայն հայոց կաթողիկոսի 
կողմից հռչակուել է որպէս ընտանիքի տարի: Այս 

շրջանակներում ժողովականները անդրադարձ 
կատարեցին հայ ընտանիքի առջեւ ծառացած 
արդի խնդիրների յաղթահարման գործում Հայոց 
եկեղեցու հովուական առաքելութեանը հայրենիքում 
եւ սփիւռքում` որդեգրելով Մայր Աթոռի եւ թեմերի 
կողմից իրականացուելիք մի շարք հոգեւոր, 
սոցիալական, գիտա-ճանաչողական, հովուական, 
քարոզչական ծրագրեր: 

Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներին 
ներկայացուեց նաեւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի 
2018 թուականի գործունէութեան տեղեկագիրը: 
Ժողովականները քննութեան առան նաեւ Մայր 
Աթոռի գործունէութեան ֆինանսական հաշուետ-
ւութիւնը եւ Վերստուգիչ յանձնախմբի տարեկան 
զեկոյցը:

Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի ժողովն աւարտուեց 
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնութեան խօսքով 
եւ «Պահպանիչ» աղօթքով:

Ուրբաթ, 8 Մարտ 2019-ի երեկոյեան ժամը 6:00-
ին Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոս մասնակցեցաւ Լեռնալիբանանի 
Ասորի ուղղափառ առաջնորդ Գերշ. տ. Թէոֆիլոս 
Ճորճ Սալիպա մետրոպոլիտին մատուցած սուրբ 
պատարագին։

Յանուն Ն.ՍՕ.Տ.Տ. Արամ Ա. վեհափառ հայրապ-
ետին եւ անձնապէս սրբազան հայրը շնորհաւորեց 
Սալիպա մետրոպոլիտը, որ իր վանական կեանքի 
60-ամեակը տօնեց։

Այս առթիւ Նարեկ արքեպիսկոպոս նաեւ Արամ 
Ա. կաթողիկոսի եղբայրական ողջոյնները յղեց 
Ն.Ս. Իգնատիոս Էֆրէմ Բ. Ասորի ուղղափառ պատ-
րիարքին։
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Երէցկին Գրետա Մարգարեան-Զղջանեան
Փոքրիկն Վիքթորիա Զղջանեան
Փոքրիկն Եղիա Զղջանեան
Տէր եւ տիկին Սահակ եւ Ծովիկ Զղջանեան եւ զաւակը՝

Մկօ (Լիբանան)
Տիար Յարութիւն Զղջանեան
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի եւ Անահիտ Մարգարեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Սուզաննա Մարգարեան (Հայաստան)
Տէր եւ տիկին Էտկար եւ Շաղիկ Մարգարեան (Հայաստան)
Տիկին Արուսեակ Սիւլահեան
Տէր եւ տիկին Մկօ եւ Լիւսի Պարտիզպանեան
Տէր եւ տիկին Պերճ եւ Մարգրիտ Պարտիզպանեան (ԱՄՆ)
Տէր եւ տիկին Նազարէթ եւ Սիլվի Թնկրեան (Գանատա)
Տիկին Լուսին Պարտիզպանեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ Կարապետեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Լեւոն Կարապետեան (Լիբանան)
Տիկին Մատլէն Շէմմէսեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Ժան եւ Լուսին Նարեկեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Անդրանիկ եւ Սալբի Իշխանեան
Տէր եւ տիկին Եսայի եւ Մարիա Գամպէրեան (Շուէտ)
Տէր եւ տիկին Ժիրայր եւ Ալինա Ճաքնուզ (Գանատա)
Տէր եւ տիկին Սարգիս եւ Անի Սալոբեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Մելքոն եւ Յասմիկ Շուշանեան
Տիկին Անայիս Ատուրեան
Տէր եւ տիկին Գօգօ եւ Նայիրի Ֆրնքեան
Տէր եւ տիկին Պաղտիկ եւ Շուշիկ Քիւլիւմեան
Տիկին Էվլին Նագգաշեան
եւ համայն ազգականներն ու բարեկամները կը գուժեն իրենց հարազատին

ՀՈԳԵԼՈՅՍ 
Տ. ԵԶՆԻԿ ՔԱՀԱՆԱՅ ԶՂՋԱՆԵԱՆԻ

Վախճանումը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019-ին:
Վերջին օծումը եւ թաղման կարգը պիտի կատարուին Շաբաթ, 16 
Մարտ 2019-ի առաւօտեան ժամը 11:00-ին, յընթացս ս. եւ անմահ 
պատարագի, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Վիլլաներ, Հալէպ:
Վախճանեալ քահանայ հօր մարմինը կը հանգչի Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019-ի առաւօտեան ժամը 10:00-էն 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 5:00:
Գերաշնորհ սրբազան հայրն ու Ազգային իշխանութիւնը ցաւակ-
ցութիւն պիտի ընդունին յետ թաղման արարողութեան եւ Կիրակի, 
17 Մարտ 2019-ի երեկոյեան ժամը 5:00 – 8:00 Ս. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ ներքնասրահը:  

* * * *
ՀՈԳԵՀԱԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ
Տ. Եզնիկ Քահանայ Զղջանեանի հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի 
կատարուի Կիրակի 17 Մարտ 2019ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ, յաւարտ Ս. Պատարագի: Ցաւակ-
ցութիւններ պիտի ընդունուին յետ հոգեհանգստեան, ՌԱԿ Պայքար 
ակումբին մէջ:

* * * *
Տ. Եզնիկ Քահանայ Զղջանեանի վախճանման տխուր առիթով 
«Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները կը յայտնէ հոգելոյս 
տէր հօր հարազատներուն եւ ընտանեկան պարագաներուն եւ 
ի մասնաւորի Ընկ. եւ Տիկ. Սահակ եւ Ծովիկ Զղջանեաններուն եւ 
իրենց զաւակին՝ Մկոյին:
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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 
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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

Մեծ Ահաբեկչութիւն Նիւ Զելանտայի Մէջ. Հրաձգութեան 
Զոհերուն Թիւը Կ'աճի
աւստրալական ծագումով 28-ամեայ Պրենթոն Թարանտը, 17 վայրկեան տեսահա-
ղորդում վարած է նախքան մզկիթին մէջ մարդոց վրայ կրակելը:

Պատահարէն առաջ ան գրած է 37-էջնոց հռչակագիր մը, ուր բացատրած է, թէ ո՛վ 
է ինքը եւ ինչո՛ւ հրաձգութիւն իրականացուցած է Քրայսթչերչի մզկիթը: Նիւ Զելանտայի 
ոստիկանութիւնը դիմած է երկրի բոլոր մզկիթներուն աշխատանքը ժամանակաւորապէս 
դադրեցնելու խնդրանքով: Զինուած մարդիկ հարեւանութեամբ գտնուող Ալ Նուր եւ 
Լինուուտ մզկիթներ մտած են տեղական ժամանակով մօտաւորապէս 13.45-ին ցերե-
կային աղօթքէն անմիջապէս ետք եւ փակած դռները: Ականատեսները կը յայտնեն, որ 
գրաւումի պահուն մզկիթներուն մէջ եղած է մօտաւորապէս 200 եւ 300 հոգի համա-
պատասխանաբար: Անկէ ետք կրակոցներ հնչած են: Հրաձգութենէն ետք մզկիթներու 
մերձակայքը կայանուած մեքենաներուն մէջ յայտնաբերուած են մի քանի ինքնաշէն 
պայթուցիկ սարքեր, որոնցմէ ոչ մէկը գործի չէր դրուած, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:
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Հայաստան Կապի Մէջ Է Նիւ Զելանտայի Պատկան 
Մարմիններուն Հետ՝ Ահաբեկիչներու Զէնքերուն Վրայ Հայերէն 
Գրութեան Մանրամասնութիւնները Պարզելու Համար

ՀՀ արտաքին գործոց նախարարութիւնը կապի մէջ է Նոր Զելանտայի 
իշխանութեան հետ: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ ԱԳՆ-էն ի պատասխան «Արմէն-
փըրես»-ի հարցումին, թէ արդեօք Հայաստանի համապատասխան մարմին-
ները ուշադրութեան տակ առա՞ծ են այն հանգամանքը, որ Նիւ Զելանտայի մէջ 
մզկիթներու վրայ զինուած յարձակում գործած անձանց զէնքին վրայ տարբեր 
լեզուներով, այդ կարգին՝ հայերէն գրութիւն կայ:

«Մենք կապի մէջ ենք Նիւ Զելանտայի պատկան մարմիններուն հետ՝ 
դէպքին հետ կապուած բոլոր հարցերուն շուրջ»,- նշեց ՀՀ ԱԳՆ խօսնակ Աննա 
Նաղտալեանը:

Զէնքերուն վրայ գրութիւններ կան տարբեր լեզուներով, այդ կարգին՝ 
վրացերէն: Վրաստանի պետական անվտանգութեան ծառայութիւնը արդէն 
արձագանգած է տեղեկութեան՝ նշելով, որ կը գործակցի գործընկերներուն 
հետ, որպէսզի մանրամասնութիւններ պարզէ Նիւ Զելանտայի մէջ ահաբեկ-
չութենէն ետք ձերբակալուած անձանց եւ առգրաւուած զէնքի վերաբերեալ:


