Կրակոցներ Հոլանտայի Ութրեխթ Քաղաքին Մէջ.
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Հոլանտայի Ութրեխթ քաղաքի թրամուէյերէն մէկուն մէջ անյայտ անձ մը կրակ
բացած է ուղեւորներուն
ուղղութեամբ:
«Զարթօնք»ի
նախորդՄիջադէպը
թի- տեղի ունեցած է Ութրեխթ
Հոկտեմբեր 24-ի ծայրամասային հրապարակին մէջ։ Դէպքի վայր ժամանած են
ւերու ելեկտրոնային օրիհակաահաբեկչական խումբեր եւ շտապօգնութեան ուղղաթիռներ։
նակները
կարդալու
համար
Նախնական
տուեալներով՝
կրակ բացած
անձը տղամարդ է, որ այժմ փախուստի մէջ է, սակայն
ոստիկանութիւնը
չի
բացառեր,
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ որ գործողութեան մասնակից
ըլլան նաեւ այլ անձեր: Ինչպէս նաեւ հաւանական կը համարուի, որ տեղի
QR ծածկագրէն:
ունեցածը դրուած
ահաբեկչական
գործողութիւն է։
Հոլանտայի
վարչապետ
Մարք Ռիւթըն միջադէպի առնչութեամբ կառավարուՀաճելի
ընթերցում:
թեան արտահերթ նիստ հրաւիրած է:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Աուն
Կոչ Ըրաւ
Լիբանանցիներուն՝
Պայքարելու
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Տնտեսութեան
Բարելաւումին
Համար
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ տատեց կուսակցութեան ամբողջական աջակցուՄիշէլ Աուն կոչ ըրաւ ժողովուրդին՝ անխափան թիւնը Լիբանան բնակութիւն հաստատած աւելի
պայքարելու երկրի տնտեսութեան բարելաւումին քան մէկ միլիոն սուրիացի գաղթականներու հայհամար, աւելցնելով, որ կաշառակերութեան դէմ րենադարձութեան Ռուսիոյ Դաշնութեան ծրաընդգծելով
գործընթացի
ապահովութեան
պայքարը
տակաւին
երկար ճամբայ ունի
կտրելիք: գիրին՝
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
Այս
մասին
նախագահ
Աուն ըսաւ տեղի
Պաապտայի
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
ունեցաւ հրամայականը:
նոր պաշտօնները:
«Գաղթականութիւնը
ինչ-որ
կը վախնայ
նախագահանիստ
պալատին մէջ2-րդ
Լիբանանի
նախարարական յանձնաժողովի
նիստը՝
Պաապտայի պալատին
մէջչափով
նախագահական
իրադրութենէն,սուրիացի
գաղթականներու
տնտեսական
վիճակի բարելաւումին
միտուած առկայ
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաքահարցերով
նախարար Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
շուրջ ԸՅԿ-ի
խորհըրազգային
քարոզարշաւի
մեկնարկին:
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբող- ներգաղթին
իր նոր պաշտօնը
իր կազմակերպած
իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
առաջնորդ
Աուն կոչ
ըրաւ նաեւ աջակցելու տեղական ձեռ- դաժողովին
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն: Այսըսաւ
մասինկուսակցութեան
հաղորդեց նախագահական
Ժոմպլաթ եւ
շարունակեց:- Ո՞վ պիտի նանարկութիւններուն
եւ արտադրանքներուն՝
յանուն Ուալիտ
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝
շաբաթատեղեկատուական
գրասենեակը:
տնտեսութեան
յառաջընթացին
ու զարգացումին:
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ խաձեռնէ գաղթականութեան տունդարձը՝ երախանհաւանակութիւնը»,մեկնարկին
ներկայ էինՌուսիոյ
հեռա- շաւորելով
10 Քարոզարշաւի
նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռաֆուլ սպանութեանց
յաջողութիւն մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝ իր
հաղորդագրութեան
համաձայն
հարցնախարարը
տուաւ ան:
հաղորդակցութեան
նախարարգաղթականներու
Մուհամմատ ԸՅԿ-ի
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին
նոր առաքելութեան
մէջ,
մինչ նոր
Յիշեցնենք,
որ Ռաֆուլի
Ռուսիոյ տարած
Դաշնութիւնը
2018-ի
Շուշեյր
ու Պէյրութի
առեւտրականներու
միութեան
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառա- բարձր
գնահատեց
աշխատանքը
յայտարարեց եւրոպական
երկիրներէն եւ
նախագահ
Նիքոլա Շամմաս: վերստին կեանքի Յուլիսին
ջադրած նախաձեռնութիւնը
պաշտօնավարութեան
ամբողջ շրջանին:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով տարածաշրջանէն սուրիացի գաղթականութեան
ծրագիրը,
ինչընախարար
համակարգելու
նպաԸնկերվար-Յառաջդիմական
Կուսակցութիւնը
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարա- ներգաղթի
Աշխատանքի
նախկին
Մուհամմատ
Սեպտեմբերին
կազմուեցաւ
երկու կառաԼիովին
Գաղթականութեան Հայրենա- տակով
րութեանԿ'աջակցի
մէջ:
Քապպարա
ըսաւ, որ իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
համատեղ յանձնաժողովը:
Այնդարձութեան
Ռուսական
Ծրագիրինվարելիք քաղա- վարութիւններու
Նորակազմ
կառավարութեան
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն պիտի
վերջինս
տակաւին վրայ՝
նշանակալի
Լիբանանի Ընկերվար-յառաջդիմական
քականութեան
մասին յայտարարութիւնըկուսակպիտի ուամենայնիւ,
արձանագրէ այս
նոր պաշտօնին
շնորհիւ
չէ տարած
այս ուղղութեամբ:
ցութեան
առաջնորդ
Ուալիտ Ժոմպլաթ
վերահասընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա- աշխատանք
տարիներու մըիր
փորձառութեան,
եւ պիտի
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Þñç³Ý³ÛÇÝ
Èáõñ»ñ
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուՊոլսոյ
Վերջին Հրաժեշտը
Տուինթիւնը:
Հայոց Պատրիարք Մեսրոպ
սուրիացի Մէջ
գաղթականներու
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո- կոչելով CNN Turk-ը։
Մութաֆեանին
խումները՝
փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարար
ՄանՅուղարկաւորութեան
արարողութեան
մասնակՄարտ 17-ին,
Պոլսոյ
Քումքափը
թաղամասին
վատթար
վիճակը:
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
մէջ գտնուող Սուրբ Մարիամ Աստուածածին մայր ցեցան բազմաթիւ թուրք բարձրաստիճան պաշստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժաեկեղեցւոյ մէջ, հայ համայնքը վերջին հրաժեշտ տօնեաներ եւ քաղաքական գործիչներ, ինչպէս՝
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ աննախկին
կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչվարչապետ
եւ խորհրդարանի
տուաւ
Պոլսոյ Հայոց 84-րդ պատրիարք
Մեսրոպ Թուրքիոյ
Պաշտօններու
ներուն գործակցելու՝
դժուաՊինալիդիմագրաւելու
Եըլտըրըմը,առկայ
Թուրքիոյ
Մութաֆեանին։
ԱնՓոխանցումը
վախճանած էր Մարտ 8-ին, նախագահ
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
հայկական Սուրբ Փրկիչ հիւանդանոցին մէջ։ Այս
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ
մը
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկայա¾ç 08
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Կարեւոր
Կը Համարենք
ԵՄ-ի Նիստը
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Հետ
Մեր Յարաբերութիւններու
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Խորացումը. Արարատ Միրզոյեանի
Ողջոյնի Խօսքը Պեռլինի
Խորհրդարանին Մէջ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի
եւ հասաՊաշտօնական տեղեկատուութեան
այցով Գերմանիոյ Դաշնային
րակայնութեան հետգտնուող՝
կապերուՀայաստանի
վարչութենէն:ՀանրՀանրապետութիւն
Նիստը կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
ապետութեան
Ազգային ժողովի
նախագահ Արարատ Միրզոյեան Մարտ 18-ին ողջոյնի խօսքով
հանդէս
եկած է Պեռլինի
խորհրդարանը: Մէջ
Այս
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
մասին յայտնեցին ՀՀ Ազգային ժողովի լրատՃափոնիեւԴեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
ւութեան
հանրութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
Գործակցութեան Հեռանկարները
«Մեծարգոյ
փոխնախագահ,
յարգելի
Հայաստանիտիկին
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոգործընկերներ,
տիկնայք
եւ
պարոնայք,
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
Թոյլ
տուէք շնորհակալութիւն
յայտնել
Ձեզ հետ
5-ին
ընդունած
է Հայաստանի մէջ
Ճափոնի
արհանդիպման
եւ
Պեռլինի
խորհրդարանում
Ձեզ
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
ողջունելու
հնարաւորութեան
համար:
Ինչպէս կը այս
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Մարդկանց
յիշողութիւններում
դեռ թարմ
է նոյն
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան
հետ
կաժողովրդին,
երկիրը
եւ
Ձեր
սիրելի
քաղաքը
միմպերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
եանցից
բաժանող
պեռլինեան
պատը: յարա1989
Միրզոյեան
նշած է, որ
դիւանագիտական
թուականի
Նոյեմբերի
9-ին
Արեւելեան
Գերմանիաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
յում
միասնութեան
շուրջ եւ
միաւորուած
եւ Ճափոնի
միջեւ գաղափարի
կապերը կայուն
արագ կը
Գերմանիայի
ժողովրդին
յաջողուեց
փլուզել
այն,
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ինչը
յանգեցրեց
Գերմանիայի
վերամիաւորմանը
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա1990
թուականի
3-ին եւ նոր էջ
բացեց
կանին
ԵրեւանիՀոկտեմբերի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
համաշխարհային
պատմութեան
մէջ:
Աշխարհն
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաուրախ
է կրկին միասնական եւ դինամիկ Գերմանիա
պընդումին:
տեսնելու:
«Պեռլինեան
պատի»
թանգարանի
մի նկարում
Ազգային ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
պատին
յենուած
կին
է
պատկերուած
եւ
նշուած
են
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու
զարնրա
խօսքերը.
«Այնառումով
ճնշումը, որ
ես 1987
թուականին
գացումին
եւ այդ
նշած,
որ այս
պահուն
ձեռքիս
ափով
գործադրեցի
պատի
վրայ՝ իր
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաարդիւնքը
տուեց
երկու Ազգային
տարի անց»:
կան խումբ.
նորընտիր
ժողովի բազմաթիւ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
քաղաքացիպատգամաւորներ հետաքրքրուած են
Ճափոնի
ների՝
տարիներ
շարունակ
ծաւալած
պայքարը՝
հետ բարեկամութեամբ:
յանուն
երկրում ժողովրդավարութեան,
մարդու
ՀՀ մեր
խորհրդարանի
ղեկավարը իր երախտաիրաւունքների
պաշտպանութեան
եւ
իրաւունքի
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
գերակայութեան,
յանգեցրինծիրէն
2018ներս
թուականի
զարգացումի աջակցութեան
տարբեր
Ապրիլ-Մայիս
ամիսներին
թաւշեայ,
ոչ
բռնի
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակույեղափոխութեան,
որն
ընթացաւ
ամբողջապէս
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
սահմանադրական ճանապարհով:
¾ç 03
¾ç 07
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Հոգեհանգիստ Անթիլիասի Մայր Տաճարին Մէջ Երջանկայիշատակ Տ. Մեսրոպ Արք.
Մութաֆեանի Հոգւոյն
Նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
վեհափառ հայրապետին՝ Կիրակի, 17 Մարտ 2019ին յետ ս. եւ անմահ պատարագին, Անթիլիասի
մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն
Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքին՝ երջանկայիշատակ տ. Մեսրոպ արք. Մութաֆեանին
հոգւոյն համար։ Հոգեհանգստեան արարողութիւն
կատարուեցաւ նաեւ կաթողիկոսութեան թեմերու
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, ինչպէս նաեւ ընթերցուեցաւ վեհափառ հայրապետին ցաւակցագիրը։ Միաժամանակ, յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան՝ Գերշ. տ. Նարեկ արք. Ալեէմեզեան՝
առաջնորդ Լիբանանի Հայոց թեմին, եւ Գերշ. տ.
Մակար եպս. Աշգարեան, մայր տաճարի լուսարարապետ, մասնակցեցան հոգելոյս պատրիարքին
վերջին օծման ու թաղման կարգին՝ Պոլսոյ
Գումգափուի աթոռանիստ մայր եկեղեցւոյ մէջ։
Ստորեւ վեհափառ հայրապետին ցաւակցագիրը
ամբողջութեամբ.
Խոր ցաւով իմացանք մահը Կոստանդնուպոլսոյ
հայոց պատրիարք Ամենապատիւ տ. Մեսրոպ արք.
Մութաֆեանին։ Յարաբերաբար երիտասարդ
տարիքին, երբ տակաւին շա՜տ տալիք ունէր Հայ
եկեղեցւոյ ու յատկապէս Կոստանդնուպոլսոյ հայոց
պատրիարքութեան, Մեսրոպ պատրիարք կը
հեռանայ այս երկրաւոր կեանքէն՝ միանալու այն
մեծ հոգեւորականներուն, որոնք Պոլսոյ հայոց
պատրիարքութեան ամէնէն դժուար օրերուն ու
դառն պայմաններուն մէջ ծառայեցին մեր եկեղեցւոյ
ու ժողովուրդին՝ բարձրագոյն աստիճանի նուիրումով, իմաստութեամբ ու հաւատքի քաջութեամբ։
Այսպէ´ս եղաւ նաեւ երջանկայիշատակ Մեսրոպ
պատրիարքը։ Խոր հաւատքով, ամբողջական
նուիրումով ու անվեհեր կամքով ան ծառայեց
Թուրքիոյ մեր ժողովուրդին։
Մեսրոպ պատրիարքը ճանչցանք 1991-ին, երբ
որպէս Եկեղեցիներու համաշխարհային խորհուրդի
ատենապետ միօրեայ այցելութիւն տուած էինք
տիեզերական պատրիարքութեան։ Յաջորդող
տարիներուն, մեր անձնական կապը վերածուեցաւ
եղբայրական յարաբերութեան ու ապա սերտ գոր-ծակցութեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ու Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութեան միջեւ։
Մեսրոպ պատրիարք ամէն բանէ առաջ հոգեւորական էր՝ բառին հարազատ ու ամբողջական
իմաստով. հոգեւոր արժէքներով լիցքաւորուած եւ
մեր ժողովուրդի կեանքէն ներս այդ արժէքներու
կենսագործման նուիրուած տիպար հոգեւորական

մը։ Այդպէս եղաւ ու մնաց ան իր հոգեւոր սպասաւորութեան բոլո´ր տարիներուն ու բոլո´ր
հանգամանքներուն մէջ։ Հոգելոյս պատրիարքը ոչ
միայն ծանօթ էր Աստուածաշունչին, մեր եկեղեցւոյ
հոգեւոր գրականութեան եւ ընդհանրապէս քրիստոնեայ աշխարհի անցեալի պատմութեան ու
ներկայի մարտահրաւէրներուն, այլ նաեւ կը փորձէր
զանոնք իր ծառայական կեանքին ճամբով բաժնել
իր հօտին հետ։
Մեսրոպ պատրիարք մտաւորական անձ մըն էր
ո´չ միայն իր ստացած համալսարանական բարձր
ուսումով, այլ նաեւ միշտ մնալով շրջապատուած
գիրքերով, նոր հրատարակութիւններու նախաձեռնելով եւ ինքզինք բանալով հոգեմտաւոր լայն
հորիզոններու։
Հայ եկեղեցւոյ ամբողջականութեան ու ներքին
միութեան ամրապնդման յանձնառու հոգեւորական
էր Մեսրոպ պատրիարքը։ Նուիրապետական
աթոռներու միջեւ սերտ գործակցութեան ջերմ
ջատագով էր, միաժամանակ խորապէս նախանձախնդիր՝ Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութեան ներքին իւրայատուկ դրուածքին եւ Հայ
եկեղեցւոյ կեանքէն ներս անոր ինքնուրոյն դերակատարութեան ամուր պահպանման։
Մեսրոպ պատրիարք ամրօրէն կառչած էր իր
հոգեւոր խնամքին յանձնուած հօտի առողջ ու
անվտանգ պահպանման, ամէ´ն իմաստով։ Միաժամանակ գիտէր հաւասարակշռուած ու ճկուն
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Մարի Աթմաճեան
Մարի Աթմաճեան (19 Մարտ 1901, Արեւմտեան
Հայաստան, Պաֆրա - 13 Յունիս 1975, Փարիզ),
սփիւռքահայ բանաստեղծուհի, գրական եւ
հասարակական գործիչ, բանաստեղծ Սեմայի
քոյրը։
Ծնած է Պաֆրա։ Քոյրն է տարաբախտ բանաստեղծ ու գրագէտ Ա. Սեմայի։ 1915-ի եղեռնին

մօտեցումներ որդեգրել իր շրջապատին նկատմամբ՝ միշտ մնալով հաւատարմօրէն կապուած իր
ժողովուրդի իրաւունքներուն ու պատրիարքութեան
անկախութեան անվթար պահպանման։
Անկախ իր հանգամանքէն, հոգելոյս Մեսրոպ
պատրիարք՝ որպէս անձ ու որպէս հոգեւոր մշակ,
եղաւ սիրելի ու յարգելի բոլորին կողմէ։
Նման արժանիքներով հարուստ հոգեւոր
առաջնորդի մը վաղաժամ մեկնումը այս աշխարհէն
խոր ցաւ մըն է մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին համար, ինչպէս նաեւ մեծ կորուստ մը՝ Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութեան համար, որուն
արժանաւոր գահակալը եղաւ։
Յանուն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան,
մեր միաբանութեան, թեմակալ առաջնորդներուն
եւ Ազգ. կեդրոնական վարչութեան՝ մեր խորազգած
ցաւակցութիւնները կը յայտնենք երջանկայիշատակ
պատրիարքի տիրամօր, պատրիարքական փոխանորդին, միաբանութեան, հոգեւոր դասուն եւ
Թուրքիոյ մեր սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն։
Թող Աստուած Իր երկնային օթեւաններուն մէջ
հանգչեցնէ մեր սիրելի պատրիարքի հոգին։
Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի։
Աղօթարար՝
ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
15 Մարտ 2019
Անթիլիաս, Լիբանան

Աղաճա Գշլայի մէջ, ուր աքսորուած էին ընտանեօք, կ'ենթարկուին անլուր տանջանքներու։
Հայրը խենեշօրէն կը սպանուի։ Գաղթականութիւն
ու զրկանք կ'ըլլայ բաժինը իրենց կեանքին։
Պոլիս, Սուրիա, Եթովպիա, Յունաստան եւ
Ֆրանսա...

Դպրոցական Կեանք

Կ'աշակերտէ Պոլսոյ Դպրոցասէր տիկնանց
վարժարանին։ Գրականութեան իր ուսուցիչը
եղած է Չօպանեան։ Գրական նախափորձերը կը
հրատարակուին Ա. Սեմայի «Ջանք» եւ «Մշակոյթ»
ամսագիրներուն մէջ։
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Հայ Մտաւորականութեան Լռութիւնը Ազգի եւ Հայրենիքի
Պատմութեան Ներկային Դիմաց
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն գերագոյն
արժէք են, քանի որ անոնք միայն
կ’երաշխաւորեն ազգերու մեծութիւնը:*
Էմիլ Զոլա, Ֆրանսացի մեծ գրող
եւ հրապարակագիր (1840-1902)
Հայաստանի ժողովուրդը սիրած է եւ կը սիրէ իր
մտաւորականութիւնը, անոնք ըլլան բանաստեղծներ, գրողներ, արուեստագէտներ, երաժիշտներ,
դերասաններ: Բայց վերանկախացումէն ի վեր
կարծէք ան գործնապէս դերակատար չէ եւ չ’ազդեր
դէպքերու ընթացքին վրայ: Չի խօսիր, կամ զինք
լսող չկայ, դրամական եւ քաղաքական հզօրութիւն
չունի: Իւրաքանչիւրը կը գրէ, կը ստեղծագործէ, կը
փորձէ իր հունը գտնել, բայց հրապարակաւ չի
խօսիր եւ չի դիրքորոշուիր երկրի ընկերատնտեսական եւ մշակութային հարցերու մասին, չի դիմեր
ժողովուրդի դատին՝ ազգային հիմնահարցերու
խնդիրներով: Դաշտը ձգած է այլ ուժերու:
Այս բացակայութեան հետեւանք կարելի է
համարել այսօր մշակոյթի նախարարութեան որպէս պերճանք վերացումը: Կը վերցուի նաեւ Սփիւռքի նախարարութիւնը, որ ազգի կէսէն աւելիին
համար բաց պատուհան էր: Երբ առանձին կը զրուցէք մտաւորականներու հետ, անոնք դժգոհութիւններ կը յայտնեն, կ’ըսեն սրտցաւ խօսքեր, բայց
այդքա՛ն:
Մեր դժուար պատմութեան ընթացքին մտաւորականութիւնը ոչ միայն չէ լռած, այլ ան առաջնորդած է հոգիները, եղած է պայքարի առաջին
գիծերուն վրայ: Երբ առօրեայի գործնապաշտութենէն եւ նիւթապաշտութենէն վեր կը հանենք մեր
գլուխները, կը յիշենք եւ կը տեսնենք, որ ունեցած
ենք Խորենացի եւ Նարեկացի, Թումանեան եւ
Վարուժան, Սիամանթօ եւ Չարենց, Համօ Սահեան
եւ Եդուարդ Պոյաճեան, Մեծարենց եւ Տէրեան,
Կոմիտաս եւ Խաչատուրեան, Տիգրան Մանսուրեան
եւ Ալան Յովհաննէս, Մարտիրոս Սարեան եւ
Գառզու… Ասոնք միայն հիւրասենեակ զարդարելու
կոչուած լուսանկարներ չեն, կամ տօնական
առիթներով բաժակաճառի ջնարակ:
Այս անուններու ետին եղած ենք եւ կանգ մենք:
Կան ապրողները, որոնք կը ստեղծագործեն,
գիտնականները, ակադեմիկոսները, պատմութեան
եւ գրականութեան ամպիոնի վարիչները: Հայաստան եւ սփիւռք(ներ) անոնց անուններուն չենք
հանդիպիր ազգային ճակատագիրը առաջնորդողներու ցանկերուն վրայ, անոնք որոշողներու «ընտրանի»ին մաս չեն կազմեր: Եւ ոչ ոք կը զարմանայ:
Հետեւանքը եղած է եւ կ’ըլլայ այն՝ որ առաջնորդութեան դերին իրենք զիրենք կը սահմանեն
անոնք որոնք օտար աղբիւրներէ ստացած են
իրենց հոգեմտաւոր սնունդը, մասնագէտներ՝ որոնք
կրնան պաշտօնի կոչուիլ ոեւէ տեղ, միջազգային
դրամատուն մը, թէ Հնդկաստանի մէջ ամերիկեան
դրամագլուխով գործող լուցկիի գործարան մը:
Անոնք Հայաստանը կը համարեն բիզնես-ակումբ,
եւ քայլ մըն ալ առաջ երթալով պետութիւն եւ
կառավարութիւն կ’ըմբռնեն արդիականութիւն համարուող ֆէյսպուքեան եւ շաուի (show) ամբոխայնացման յարդի բոցի լոյսով:
Պատմաբան ակադեմիկոսները, ներհուն բանաստեղծները, լեզուաբանները, համալսարաններու դասախօսները եւ վարիչները, զարմանալիօրէն
իրենք զիրենք սահմանած են հանդիսատեսի դե-

րին, եւ բարձր խօսողներուն եւ յաճախ ազգային
հեռանկար չունեցող մասնագէտներուն եւ դրամատէրերուն յանձնած են ազգի տարուբեր նաւուն
ղեկը: Հարվարտ, Մոնփըլիէ, Լոնտոն կամ Մոսկուա
ուսանած ըլլալ չի բաւեր հայ կեանքի մէջ ղեկավարութիւն ստանձնելու համար, երբ չկայ ազգային
պատմութեան, մշակոյթի եւ անշրջանցելի կերպով
ազգային լեզուով ստացուած մտածողութեան
դրոշմը, որ տարբեր է «հաց-պանիրի հայերէն»էն,
ըստ Շաւարշ Միսաքեանի դիպուկ բնորոշումին:
Հայաստանի եւ սփիւռքի հարազատ մտաւորականութիւնը, որ ազգի եւ հայրենիքի ներկան եւ
ապագան չի տեսներ այլ տեղ պատրաստուած
կաղապարներու մէջ, ունի խոր զգացողութիւնը մեր
իւրայատկութիւններուն, որ կը հասկնայ Չարենցի
եւ Տէրեանի Երկիր Նայիրիով եկող տեսիլքը,
ինչպէ՞ս կրնայ ինքնիրեն թոյլատրել ազգային
տեսանկիւնէ անգրագէտներու եւ կիսագրագէտներու ձգել հրապարակը: Ա՛յս՝ Հայաստան, բայց
նաեւ՝ սփիւռք(ներ):
Դրամատնային վարչարարութեան մէջ մասնագիտացած հայեր եղած են եւ կան: Անոնց անուան
երբեմն կը հանդիպինք Քորէայի, ամերիկեան
նահանգի մը, Արժանթինի, Ֆրանսայի կամ Անգլիոյ
մէջ: Բայց այդ հմտութիւնը բաւարար բարենիշ չէ
Հայաստանի ծառայելու համար, որ տեսած է
խորհրդային կարգերը եւ անոցմէ բխած կամայակամայ ժառանգած է ըմբռնումներ, որ կը գտնուի
շրջափակման եւ պատերազմական վիճակի մէջ,
որ ինչպէս կ’ըսուի՝ Հայաստանի հողակտոր է:
Նման բարդ երկիր, ի վերայ ամէնայնի՝ փոքր,
վերականգնելու եւ կառավարելու համար ազգայինհեռանկարային ըմբռնում, համոզում եւ յանձնառութիւն ունենալ ոչ մօտէն եւ ոչ ալ հեռուէն
կ’առնչուի գրքունակութեան եւ կայունացած երկիրներու մէջ երբեմն յայտնուող ամբոխայնացման
(populisme) հետ: Այսօրուան պայմաններուն մէջ
ամբոխայնացումը ե՛ւ պերճանք է ե՛ւ վնասակար մեր
ժողովուրդին եւ մեր երկրին:
Ոչ թէ իշխանութեան պէտք ունինք այսօր, այլ՝
առաջնորդութեան: Ամբոխայնացած ժողովրդավա-

րութիւնը ճիշդ ուղին չէ: Այս բացասականութեան
դէմ պիտի չկանգնին ոչ գործնապաշտները, ոչ
գործարարները, ոչ կողմնապաշտները, այլ ազգի
հարազատ մտաւորականութիւնը՝ որ ճամբացոյց եւ
դատաւոր պիտի ըլլայ, յանուն ճշմարտութեան եւ
արդարութեան,
յանդգնութեամբ,
այն
խոր
ըմբռնումով, զոր բանաձեւած է մեծ գրող Էմիլ Զոլա,
որ գերհզօր ուժերու դէմ առանձին կանգնելով
բարձրագոչ ըսած էր՝ «Կ’ԱՄԲԱՍՏԱՆԵՄ»…
Վերականգնելու, միանալու, տոկալու եւ տեւելու
իսկական կամք ունեցող հայը, ան ըլլայ շարքային
թէ ղեկավար, պէտք է ամենայն լրջութեամբ եւ
յանձնառութեամբ լսէ Էմիլ Զոլայի խօսքը.
«Ճշմարտութիւն եւ արդարութիւն գերագոյն արժէք
են, քանի որ անոնք միայն կ’երաշխաւորեն ազգերու մեծութիւնը»: Իսկ ամբոխայնացած զանգուածին
այս պատգամը փոխանցող հարազատ մտաւորականութիւն պէտք է, յաղթահարելով ամէն տեսակի
շահախնդրութիւնները, դիմակազերծ ընելով ամէն
տեսակի «շաու»ները, ըսելով, որ իրաւ կամ կեղծ
մեծամասնութիւններով ազգի ապագայ չի կերտըւիր, այլ ճշմարտութեամբ եւ արդարութեամբ,
որոնց մէջ ազգի բոլոր անդամները իրենք զիրենք
կը տեսնեն, մասնակից կ’ըլլան, հարազատութիւն
կ’ապրին:
Այսօ՛ր եթէ մտաւորականութիւնը չստանձնէ իր
պատմական պատասխանատուութիւնը եւ դերը,
անհանգստանալու եւ անհանգստացնելու գնով,
պատմութիւնը եւ գալիք սերունդները աններող
կ’ըլլան:
Յովհաննէս Թումանեան կ’ոգեկոչուի: Պէտք է
յիշել, որ ազգի եւ ժողովուրդի համար բանտ մնաց
ան, դատարան տարուեցաւ, ինչպէս ուրիշներ:
Պատմական դէմքերը պէտք չէ յիշել որպէս սնապարծութիւն պարգեւող պատկեր, այլ յիշել անոնց
գործը որպէս օրինակ:
Ինչո՞ւ հայ զանգուածներու հոգիին եւ միտքին
իսկական լուսաւոր առաջնորդութիւնը ստանձնելէ
դադրած է հայ հարազատ մտաւորականութիւնը:
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Ֆրանսական Կառավարութիւնը Մեսրոպեանին Շնորհեց «Label CELF»
18 Մարտ 2019-ին եօթը տարուան համատեղ
աշխատանքի շնորհիւ՝ ֆրանսական պետութիւնը
ներկայացնող Institut Français-ը Հայ կաթողիկէ
Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանին շնորհեց
«Label CELF»-ը (Certification des Etablissements en
Langue Française), որ հեղինակաւոր վկայագիրն է
վարժարանին
մէջ
ֆրանսերէնի
ուսուցման
գերազանց որակին ու մակարդակին:

ՀԿՄ «Յովհաննէս Պօղոսեան» սրահին մէջ
պատմական նշանակութեան հանդիսութեան մը
ընթացքին «Label CELF»-ը Մեսրոպեան վարժարանին յանձնեց Լիբանանի մօտ Ֆրանսայի Հանրապետութեան դեսպան պարոն Պրիւնօ Ֆուշէն:
Հանդիսութիւնը, որուն նախագահութիւնը ստանձնած էր Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ հայոց Ամեն. եւ
Գերերջանիկ տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոսպատրիարքը, զգեցաւ համագաղութային նկարագիր: Ներկայ էին Հայ կաթողիկէ պատրիարքութեան
օգնական եպիսկոպոս հայր Գէորգ եպս. Ասատուրեան, հոգեւոր տիրոջ ներկայացուցիչ ընդհանուդ փոխանորդ եւ պատրիարքապատկան վարժարաններու վարչական խորհուրդի նախագահի
տեղակալ հայր Գաբրիէլ թ.ծ.վ. Մուրատեան,
Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսպան Վահագն
Աթաբեկեան, Լիբանանի հայ առաքելական թեմի
առաջնորդի անձնական ներկայացուցիչը, հայկական երեք յարանուանութեանց եկեղեցական եւ
աշխարհական դասի պատասխանատու ներկայացուցիչներ, Լիբանանի կաթողիկէ դպրոցներու
ընդհանուր քարտուղար հայր Պութրոս Ազար,
պետական երեսփոխաններ Ժան Թալուզեան,
Յակոբ Բագրատունի, Յակոբ Թերզեան, նախարար Աւետիս Կիտանեան, Պուրճ Համուտի եւ
Այնճարի քաղաքապետներ Մարտիկ Պօղոսեան եւ
Վարդգէս Խօշեան, Լիբանանի կրթական նախարարութեան ներկայացուցիչ Իմատ Աշքար, նախկին երեսփոխաններ եւ նախարարներ, լիբանա-

նահայ վարժարաններու տնօրէններ, մշակութային,
մարզական, բարեսիրական եւ հայրենակցական
միութիւններու ներկայացուցիչներ, ինչպէս նաեւ
վարժարանի բարձր կարգի աշակերտներն ու
ծնողներ:

Մեսրոպեանի «Ծիծեռնակ» երգչախումբին
կատարողութեամբ՝ Լիբանանի, Հայաստանի եւ
Ֆրանսայի քայլերգերու յոտնկայս ունկնդրութենէն
ետք, բացման խօսքը կատարեց վարժարանի
ֆրանսերէնի համակարգող եւ երկրորդական
բաժնի կրթական պատասխանատու տիկին Հասնա Ապու Էլիաս, որուն յաջորդեց տնօրէն պարոն
Կրէկուար Գալուստի ուղերձը:

Կ. Գալուստ նախ ըսաւ, որ «Label CELF»-ի
ստանձնումը գոհունակութեան մեծ եւ խոր ապրում
մը կը պարգեւէ Մեսրոպեանի ընտանիքին, «քանզի
յաջողեցանք ստանալ վաւերացումը ֆրանսերէնի

ուսուցման այն որակին, զոր անհրաժեշտ կը համարենք մեր աշակերտներու ապագային համար`
կրթութեան, զարգացումի եւ կեանքի յաջողութիւններու ճամբաներուն վրայ»: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Institut Français-ի ներկայացուցիչ
տիկին Գամիլա Գաաաքուրին, տիկին Հասնա
Ապու Էլիասին եւ Մեսրոպեան վարժարանի ուսուցիչներուն, որոնք անմիջական կերտիչները հանդիսացան այս նուաճումին:
Կ. Գալուստ յայտնեց, որ զարգացման յաջորդ
քայլին համար Մեսրոպեանը արդէն իսկ Institut
Français-ին հետ գործակցաբար սկսած է
աշխատանքի` ֆրանսական կրթութեան ծրագիրը
որդեգրելու եւ «Label FrancEducation»-ը ստանալու
ուղղութեամբ: «Ապագային մենք նպատակ ունինք
դառնալու Homologué հաստատութիւն: Յառաջիկայ
տարիներուն համար սա մեր հաստատութեան
գլխաւոր մարտահրաւէրն է: Կը հաւատանք, թէ
Մեսրոպեանը կրնանք հասցնել տեղ մը, որ ցուցանիշ դառնայ անոր կարեւորութեան եւ իւրայատկութեան` Լիբանանի կրթական համակարգին
մէջ»,- ըսաւ Մեսրոպեանի տնօրէնը: «Կը վստահեցնեմ, որ այս օրը պիտի արձանագրուի որպէս
մեր վարժարանի 80-ամեայ տարեգրութեան ամենափայլուն էջերէն մէկը, ինչպէս որպէս եզրափակում` մեծ նուաճումի մը, նոյնպէս եւ որպէս սկիզբ`
հետագայ յաջողութիւններուն, որոնց ընդառաջ
պիտի երթանք` միշտ մեր աշակերտներու փայլուն
ապագային ի խնդիր»,- եզրափակեց ան:
Ֆրանսայի դեսպան պարոն Պրիւնօ Ֆուշէ նախ
շնորհակալութիւն յայտնեց Մեսրոպեանի մէջ ջերմ
ընդունելութեան համար եւ շնորհաւորեց վարժարանը այս կարեւոր նուաճումին համար: Ան դիտել
տուաւ, թէ հազուադէպ է, որ Ֆրանսայի դեսպան
մը անձամբ մասնակցի նման հանդիսութեան,
ինչպիսին այսօրուանն էր: «Մեսրոպեանի համար
բացառութիւն մը կատարեցի` հաշուի առնելով այս
հաստատութեան կշիռը Լիբանանի մէջ, առաւել
այն փաստը, որ Մեսրոպեանը առաջին հայկական
պատկանելիութեան վարժարանն է, որ կը ստանայ
«Label CELF»-ը եւ վերջապէս որպէսզի ձեր բոլորին
հետ բաժնեկցիմ վարժարանի հիմնադրութեան
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Ֆրանսական Կառավարութիւնը Մեսրոպեանին Շնորհեց «Label CELF»
¾ç 04
80-ամեակի տօնական
պարոն Ֆուշէ:

ապրումները»,-

ըսաւ

Պարոն դեսպանը դիտել տուաւ, որ «Label
CELF»-ի իմաստը կը կայանայ երեք սկզբունքներու
մէջ. առաջին` անիկա վկայագիրն է կրթական
հաստատութեան մը մէջ ֆրանսերէնի գերազանց
ուսուցման, երկրորդ` կը նշէ ֆրանսական կրթական
մարմիններու կողմէ հետեւողական ընկերակցութիւն մը` աշակերտներու յաւելեալ զարգացումին
եւ երրորդ` անդամակցութիւնն է կրթական ցանցի
մը, որուն մաս կազմող հաստատութիւնները կը
ձգտին ֆրանսերէնի հետ միասին հասնիլ մանկավարժական գործի գերազանցութեան: «Մեսրոպեանին այս վկայագիրը շնորհեցինք, որովհետեւ
անոր ուսուցիչները գերազանց արդիւնքներ
հաստատեցին DELF-ի նախապատրաստութեան
քննութիւններուն, ինչպէս անոր աշակերտները` 98
առ հարիւր յաջողութեամբ. աւելին, մեծապէս տպաւորիչ են լիբանանեան պետական քննութիւններուն
այս վարժարանին արձանագրած յաջողութիւնները»,- ըսաւ Ֆրանսայի դեսպանը՝ գոհունակութիւն
արտայայտելով, որ այսպիսով Մեսրոպեանը մուտք
կը գործէ գործակցութեան լայն դաշտ մը` մէկ կողմէ
ֆրանսական կրթական մարմիններուն եւ միւս
կողմէ լիբանանեան այլ դպրոցներու հետ, որոնք
ընտրած են ֆրանսերէնի եւ մանկավարժական
գործի գերազանցութեան նոյն ճանապարհը:
Ներկայիս այս դպրոցներու թիւը 67-ն է` ընդհանուրը
մօտ 50 հազար աշակերտներով: Պարոն Ֆուշէ
վստահեցուց, որ ֆրանսական կրթական մարմինները պատրաստակամ են լիովին աջակցելու
Մեսրոպեանին` Label FrancEducation-ը ստանալուն
ուղղուած աշխատանքներուն մէջ:

Հայր Գաբրիէլ թ.ծ.վ. Մուրատեան իր խօսքին
մէջ ըսաւ, որ բազմալեզուութիւնը եւ տարբեր
մշակոյթներու հետ համարկումը հայկական
նկարագիր մըն է, որ կազմաւորուած է պատմական

իրադարձութիւններու հոլովոյթին մէջ: Այդուհանդերձ, ան շեշտեց, որ 1915-ի ցեղասպանութիւնը
վերապրած հայ ժողովուրդը լաւապէս կը գիտակցի
մայրենի լեզուի՝ որպէս իր ինքնութեան գլխաւոր
հիմքի կարեւորութեան: «Տարբեր լեզուներու եւ
մշակոյթներու նկատմամբ բացուածութիւնը մեծապէս կը նպաստէ միջանձնային եւ միջխմբային
յարաբերութիւններուն, գաղափարներու ազատ
հոսքին եւ երկխօսութեան»,- դիտել տուաւ գերապայծառը՝ շեշտելով ամբողջ մարդկութեան
համար հասարակաց սիրոյ եւ խաղաղութեան լեզւի տարածման կարեւորութիւնը: «Ի վերջոյ, ամենակարեւորը՝ Աստուծոյ լեզուն` սիրոյ եւ բարեգործութեան լեզուն իմանալն է, որուն շնորհիւ է միայն
որ կրնանք ունենալ խաղաղութեան լեզուն խօսող
ընկերութիւններ, խաղաղութիւն, որուն այնքան
կարիքը ունինք հիմա»,- եզրափակեց Հայր Գաբրիէլ:

պարոն դեսպանին յանձնեց 80-ամեակը խորհրդանըշող վարժարանի յատուկ յուշանուէրը: Հանդիսութիւնը փակուեցաւ մեծն Ազնաւուրի «Քեզ համար,
Հայաստան»
երգով,
«Ծիծեռնակ»
երգչախումբի կատարողութեամբ, իսկ պատմական
օրը եզրափակուեցաւ Ֆրանսայի դեսպանին եւ
հիւրերու՝ վարժարան կատարած շրջայցով, որուն
ընթացքին
անոնք
ծանօթացան
տարբեր
բաժանմունքներուն եւ անոնց գործունէութեան:

Ֆրանսայի դեսպանը վարժարանի ոսկեմատեանին
մէջ արձանագրեց իր գերազանց տպաւորութիւնները՝ հանդիսութեան եւ շրջայցին առիթով:

Հանդիսութեան ընթացքին տեղի ունեցաւ «Label
CELF»-ի պաշտօնական յանձնումը Մեսրոպեանին՝
ձեռամբ Ֆրանսայի դեսպան պարոն Ֆուշէի, որ
այս առիթով նաեւ վարժարանի տնօրէնին յանձնեց
դեսպանատան յատուկ յուշամետալը` 88/100
համարով, ինչպէս նաեւ հրատարակութիւն մը`
որպէս նուէր: Պարոն Գալուստ փոխադարձաբար

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Արդեօք «Օդային Ամրո՞ց» Է...

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան
Դարպասներու Կործանում

Թուրք-սուրիական անախորժ ու անբարեացակամ յարաբաերութիւնները դարաւոր անցեալ ունին,
սակայն անոնք աւելի լարուած բնոյթ ստացան
Սուրիոյ անկախութեան հռչակումին (17 Ապրիլ
1946 թուական) յաջորդող տասնամեակներուն,
տարածքային բռնագրաւումի (Ալեքսանտրէթի
նահանգը 1939-ի Յունիսին ֆրանսա-թրքական
համաձայնութեամբ միացած է Թուրքիոյ, որուն
պատճառաւ Յուլիս 16 –23 տարածքէն հեռացած
է տեղի 20 հազար արաբ եւ շուրջ 40 հազար հայ
ազգաբնակչութիւնը՝ հաստատուելով Սուրիա եւ
Լիբանան: Սուրիան երբեք չէ ճանչցած սոյն
բռնակցումը), ռազմավարական հակամէտ դիրքորոշումներու, Թուրքիոյ կողմէ ջրային հարստութեան
օգտագործումի
միակողմանի
չարաշահումի,
միջազգային օրէնքներու խախտումի եւ այլ տարածաշրջանային ու համաշխարհային խնդիրներու
շուրջ եղած տարակարծութեանց պատճառով:
Չնայած 2000 թուականի Յուլիսէն սկսեալ, զոյգ
պետութեանց յարաբերութիւնները հազիւ թէ սկսած
էին բարելաւուիլ եւ պսակուիլ տնտեսական
բազմակողմանի գործակցութեամբ եւ բազմաբնոյթ
ու բազմաբովանդակ հեռանկարային ծրագիրներով, վրայ հասաւ «արաբական գարունը» եւ
մնայուն շահերու հիւծախտը եկաւ անգամ մը եւս
իւր գերակայ տեղը գրաւելու:
Օգտուելով տարածաշրջանին մէջ ծայր առած
«արաբական գարուն» կոչեցեալ լաբիրինթոսէն՝
Թուրքիոյ Հանրապետութեան Նոր օսմանցիներ
կազմակերպութեան առաջնորդները իրենց կրօնաազգային երազանքներու մօտալուտ իրականացումին շարժառիթը գտնելով՝ պահ մը իսկ չտատամսեցան իրենց դարաւոր արիւնարբու կանչին
չհնազանդելէ եւ Սուրիական տագնապի ու
վերաճող պատերազմի առաջին իսկ օրերուն, հէնք
ընդունելով ՆԱԹՕ-ի եւ ռուս-թուրք-իրանեան
ծաւալողական շահերու նոյնիսկ խաչաձեւ զուգադիպութեան առկայութիւնը եւ սուրիական ընդդիմադիր ուժերու եւ իրենց ցեղակից սուրիաբնակ
թիւրքմէններու {Սուրիոյ թիւրքմէններու մեծ մասը
բնակութիւն հաստատած են երկրի հիւսիսային
շրջաններուն մէջ (Իտլիպի նահանգի հիւսիսարեւմտեան, Հալէպի, Ռաքքա նահանգի հիւսիսարեւելեան շրջաններուն եւ Լաթաքիոյ հիւսիսը
գտնուող եւ հայկական Քեսապ գիւղաքաղաքին
կից՝ Թիւրքմէնական լեռնազանգուածին կամ Պայիրպուչաք կոչուած լեռնատարածքին մէջ: Թիւրքմէններ կան նաեւ Հոմս եւ Համա նահանգներուն,
ինչպէս նաեւ Տարաայի, Գունեթրայի եւ մայրաքաղաք Դամասկոսի մէջ): Որոշ աղբիւրներու համաձայն՝ Սուրիոյ թիւրքմէններուն թիւը կը հասնի 250
հազարի. իսկ այլ եւ մասնաւորապէս թիւրքմէնական
աղբիւրներ զայն կը հասցնեն աւելի քան մէկ
միլիոնի: Պատերազմի օրերուն Թուրքիոյ կատարեալ աջակցութիւնն ու հովանաւորութիւնը ստանալով,՝ անոնք կրցան ստեղծել իրենց ազգային խորհուրդն ու մարտական ջոկատները՝ ընդդէմ Սուրիոյ
կառավարական ուժերուն} աջակցութիւնը, ինչպէս
նաեւ պատճառաբանելով քրտական վտանգի
վերացումին անհրաժեշտութիւնը՝ նետուեցան այդ
մարդակուլ յորձանուտին մէջ:
Թուրքիոյ գաղտնի սպասարկութեան ծառայու-

թեան մարմիններու հովանին վայելող եւ թրքական
բանակի սպաներու մարզումներն ու զինավարժութիւններն ստացած ընդդիմադիր ուժերն ու
թիւրքմէնական ջոկատները կատարելով իրենց
յանձնարարուած «առաքինի» պարտականութիւնպարտաւորութիւնը, ոչ միայն ռմբակոծումի, աւերումի ու ալան-թալանի ենթարկեցին սուրիական
կառավարութեան բանակին հսկողութեան ու
հովանաւորութեան տակ գտնուող բնակավայրերը,
այլեւ ի գործ դրին հնարաւոր բոլոր միջոցները,
որպէսզի նաեւ հայաթափեն Սուրիոյ ծայրագոյն
հիւսիս-արեւմուտքը գտնուող եւ Թուրքիոյ սահմանակից հայաբնակ Քեսապ գիւղաքաղաքը եւ
անոր շրջակայ 12 հայկական գիւղերը (գրաւուած
գիւղաքաղաքի եւ շրջակայ գիւղերու աւելի քան
երկու հազար քեսապահայեր ապաստան գտան
Լաթաքիա: Գիւղաքաղաքը ապա վերաազատագըրուեցաւ, բայց...), Իտլիպ նահանգը գտնուող
հայաբնակ Եագուպիէ գիւղը եւ Հալէպ քաղաքի
հայահոծ
թաղամասերը:
Աւելին,
թրքական
պաշտօնական զինուած ուժերը, սուրիական ազատ
բանակի օժանդակութեամբ, Թուրքիոյ անվտանգութեան սպառնացող Սուրիոյ դեմոկրատական
ուժերու եւ Իսլամական պետութեան դէմ պատերազմելու պատրուակով 2016 թուականի Օգոստոսի
20-ին «Եփրատի Վահան» անունը կրող ռազմական
գործողութեամբ մուտք գործեցին Սուրիոյ Ճարապլուս քաղաքն ու աւելի սպառնալիքի տակ դրին
Հալէպ նահանգի կեդրոն հանդիսացող համանուն
քաղաքն ու տակաւին այնտեղ մնացած հայ
ազգաբնակչութեան (այս օրերուն Իտլիպ նահանգի
ազատագրութեան ռազմական գործողութիւնները
անժամկէտ սպառնալիքի մթնոլորտ մը կը ստեղծեն
Սուրիոյ ողջ հիւսիս-արեւմտեան շրջաններուն, ինչպէս նաեւ հայ ազգաբնակչութեան համար): Հետեւաբար, Թուրքիան մեծ շահագրգռուածութեամբ,

ողջ գիտակցութեամբ ու նպատակամղուածութեամբ
կամովին խռուելով սուրիական հողերու ճահիճին
մէջ՝ բնականաբար պէտք է նաեւ բաւական լուրջ
պատասխանատուութիւնը կրէ իրեն գալիք հակադարձ արհաւիրքներուն:
Յուսանք՝ Թուրքիոյ ձերքբերումները դառնան
գէթ «օդային ամրոցներ»...:
****
Այսպիսով, այս վերջին քառորդդարեայ ժամանակահատուածին, մեր ներքին քաղաքական նեխածութեան, արտաքին քաղաքական յարաբերութեանց մէջ բոյն դրած ամլութեան, մեր
ռազմավարական դարպասներու չամրակալման,
համազգային մնայուն շահերը հետապնդող կառոյցի մը բացակայութեան եւ միջազգային
օրէնքներու հլու-հնազանդ ծառաները ըլլալնուս եւ
մեզ սպառնացող հարցերուն չտեսնուած անտարբերութիւն ցուցաբերելնուս պատճառով, խստօրէն
նօսրացաւ Սուրիոյ եւ Ջաւախքի հայ ազգաբնակչութիւնը եւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը
կորսնցուց իր հարաւ-արեւմտեան եւ հիւսիսային
դարպասները, իսկ մեր անառիկ ամրոց Արցախը
իրաւա-քաղաքականօրէն գերեվարուեցաւ թրքական ցեղերու եւ միջազգային համապատասխան
կառոյցներուն կողմէ: Ուստի յեղափոխութիւնը
դարձաւ անարարկելի անհրաժեշտութիւն, զոր
քաղաքական որոշ ուժեր նոյնպէս չկրցան ըմբռնել
կամ ընդունիլ, որովհետեւ անոնք իրենց խեղ ու
հաշմ պատկանելիութեամբ ու աշխարհահայեացքով
աթոռն ու իշխանութիւնը գերադասեցին հայրենիքի
եւ հայ ազգի մնայուն շահերէն, որովհետեւ անոնք
չկրցան կամ չուզեցին տեսնել հաւատքի դռներէն
անդին, ուր իւրաքանչիւր մեռնող ու վերածնող
բջիջին մէջ կը յաւերժանայ ազգային խիղճը,
որովհետեւ անոնք...:
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Հայ Մտաւորականութեան Լռութիւնը Ազգի եւ
Հայրենիքի Պատմութեան Ներկային Դիմաց
¾ç 03
Մտաւորականութիւնը ինչո՞ւ չի խօսիր ժողովուրդին եւ ազգային ուղղութեան ճամբացոյց չ’ըլլար,
ինք որ կը տեսնէ իրականութիւնները:
Մտաւորական մը, բազմաթիւ գիրքերու հեղինակ, դասախօս, տխրօրէն ըսաւ, որ վերանկախացման առաջին օրերուն իշխանութիւնը լռութեան
դատապարտեց մտաւորականութիւնը՝ զայն խեղացնելով: Եւ այդպէս ալ կը շարունակուի այսօր:
Խնդիր է հիմա. ինչպէ՞ս մտաւորականութիւնը
պիտի վերադառնայ ազգային առաջնորդութեան
բեմ, ընդդէմ շահախնդրութիւններու եւ չտեսներու
փառամոլութեան, առանց «թիմային» խմբակներու
եւ խմբակցութիւններու:
Բայց դեռ կա՞յ իր մտաւորականութիւնը սիրող եւ
յարգող ժողովուրդը, որպէսզի վառ մնայ Երկիր
Նայիրիի յանձնառութեան առաջնորդող յոյսը:
Եթէ չկայ, ի՞նչ պատահած է մեր ժողովուրդին:
Միշտ՝ Հայաստան եւ սփիւռք(ներ):
Հարկ է պատասխանել առանց հետեւելու հին
յոյներու սոփեստներու (spohistes) ամէն բան
արդարացնելու եւ բացատրելու միտող եւ բան
չնշանակող բառային ճապկումներուն:

Հայ մտաւորականութիւնը, հետեւելով 20րդ
դարու մեծ մտաւորական Ժան-Փոլ Սարթրի մտածումին, կրնա՞յ, պիտի կարենա՞յ ինքզինք վերականգնել եւ ըլլալ անշրջանցելի ներկայութիւն: Ան
ըսած էր. «Մտաւորականը անձ մըն է, որ հաւատարիմ է քաղաքական եւ ընկերային ամբողջի մը,
զայն տեւաբար քննադատելով հանդերձ»:
Թէեւ քննադատել եւ քննադատութիւն լսել կ’ենթադրեն անհատական եւ հաւաքական մշակութային եւ քաղաքակրթական հասունութիւն:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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Կարեւոր Կը Համարենք ԵՄ-ի Հետ Մեր
Յարաբերութիւններու Խորացումը.
Արարատ Միրզոյեանի Ողջոյնի Խօսքը
Պեռլինի Խորհրդարանին Մէջ
Այժմ մենք պէտք է ամրապնդենք զարգացման
ժողովրդավարական մոտելը եւ զարգացնենք դրա
արդիւնաւէտութիւնը: Այս առումով կարեւոր ենք
համարում ԵՄ-ի հետ մեր յարաբերութիւնների
խորացումը:
Վճռական ենք մեր եւրոպացի գործընկերների
հետ
միասին
ընդլայնելու
եւ
խորացնելու
ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների գործընթացը:
Մենք բարձր ենք գնահատում նաեւ Գերմանիայի
կողմից վարուող հաւասարակշռուած քաղաքականութիւնը Հարաւային Կովկասում եւ աջակցութիւնը
Հայաստանին տարբեր ոլորտներում:
Մեր երկու երկրների միջեւ հաստատուած
բարձր մակարդակի քաղաքական երկխօսութիւնը,
միջխորհրդարանական գործակցութիւնը, երկկողմ
եւ
բազմակողմ
ձեւաչափերով
ընդլայնուող
գործակցութիւնը, տնտեսական ու մշակութային
կապերի ակտիւացումը գործակցութեան հետագայ
խորացման խօսուն վկայութիւնն են:
Հայ-գերմանական յարաբերութիւնների խորացման համատեքստում առանձնայատուկ դեր կարող
են ստանձնել երկու երկրների մայրաքաղաքները:
Յուսով եմ, որ Պեռլինը եւ մեր 2800-ամեայ
մայրաքաղաք Երեւանը կը կարողանան համատեղ
գործակցութեան ծրագրեր մշակել՝ միմեանցից
սովորելու եւ փորձի փոխանակման համար: Երեւանի նորընտիր իշխանութիւնների համար, վստահաբար, օգտակար կը լինի Պեռլինի փորձը քաղաքային կառավարման եւ քաղաքային տնտեսութեան
կայուն զարգացման համատեքստում:
Մեծարգոյ տիկին Շմիտ, յարգելի գործընկերներ,
եւս մէկ անգամ շնորհակալութիւն եմ յայտնում,
մաղթում եմ Ձեզ նորանոր յաջողութիւններ Ձեր
բարդ եւ պատասխանատու գործունէութեան ընթացքում` ի բարօրութիւն Պեռլինի քաղաքացիների»,- ըսած է ՀՀ ԱԺ նախագահը:

«Խաչիկ Պապիկեան» Միջաշակերտական
Մրցանքները Սկիզբ Առին

Շաբաթ, 16 Մարտ 2019-ի յետմիջօրէին, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա»
թանգարանի սրահին մէջ սկիզբ առաւ 2018-2019
տարեշրջանի «Խաչիկ Պապիկեան» մրցանքներու
տասներորդ տարուան առաջին մրցանքը՝ ասմունքի Ա. փուլը, մասնակցութեամբ 45 աշակերտներու: Ասմունքի Բ. եւ եզրափակիչ մրցանքը տեղի
պիտի ունենայ Շաբաթ, 6 Ապրիլին:
Ինչպէս ծանօթ է, մրցանքները կ’ընդգրկեն
երեք մարզեր.
ա. Հայ լեզու եւ գրականութիւն
բ. Հայոց պատմութիւն, հայ մշակոյթ եւ կրօնք:
Այս տարին մամուլին նուիրուած ըլլալով՝ կարեւոր

Կրկ

Երկ

19
Երք

Չրք

Հնգ

Որբ

Շբթ

2

Երէկ յայտարարուած է ԵՄ-Հայաստան կըրթութեան ոլորտի բարեփոխումներու շուրջ երկխօսութեան եւ նոր կրթական կեդրոնի մեկնարկի
մասին, որ պիտի նախապատրաստէ գիտութեան
ոլորտի ուսանողներ եւ երիտասարդ մասնագէտներ`
աշխատաշուկայի համար:
Երկխօսութեան մեկնարկը այսօր յայտարարած
են Եւրոպական յանձնաժողովի հարեւանութեան եւ
ընդլայնման բանակցութիւններու գլխաւոր տնօրինութեան հարեւանութեան հարցերով տնօրէն
Լոուրենս Մերետիթը եւ Ուսուցման եւրոպական
հիմնադրամը:
Լոուրենս Մերետիթի եւ կրթութեան եւ
գիտութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեանի

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
(1909 – 1977)
«Լուվր»

19
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Եւրոպական Միութիւնը Կ՛ամրապնդէ Աջակցութիւնը Հայաստանի
Կրթական Ոլորտին
հետ հանդիպած ժամանակ ուրուագծուած են
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ՄԱՐՏ

բաժին մըն ալ յատկացուած է հայկական տպագրութեան եւ մամուլին:
գ. Ասմունք
Մրցանքները տեղի կ’ունենան երկու մակարդակով՝ միջնակարգ եւ երկրորդական:
23 Մարտին Ազգային Եղիշէ Մանուկեան գոլէճի
սրահին մէջ տեղի պիտի ունենայ հայ լեզուի եւ
գրականութեան մրցանքը, իսկ 30 Մարտին՝ Հայոց
պատմութեան մրցանքը:
Այս տարուան մասնակիցներուն ընդհանուր
թիւն է 118, իսկ մասնակից դպրոցներունը՝ 17:

կրթութեան ոլորտի հիմնական խնդիրներու համար
անհրաժեշտ լուծումները:
Բացի այդ, Մերետիթ, «Թումօ» ստեղծարար
արհեստագիտութիւններու կեդրոնի հետ համատեղ, պիտի յայտարարէ ԵՄ ԹՈՒՄՕ արհեստագիտական եւ կիրառական գիտութիւններու համալիր ծրագրի մեկնարկը:
Եւրոպական Միութեան կողմէ ֆինանսաւորուող
նորաստեղծ կեդրոնի նպատակն է բարձրացնել
կրթութեան որակը Հայաստանի մէջ գիտութեան,
արհեստագիտութեան, ճարտարագիտութեան եւ
ուսողութեան (STEM) բնագաւառներուն մէջ:
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Հռոմի

Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
Եւրոպական
Միութիւնը
Կ՛ամրապնդէ
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի
Աջակցութիւնը Հայաստանի Կրթական Ոլորտին

Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
հովուապետը,
որ կ'այցելէ Հայաստանի
Արաբական
«Եւրոպական Միութեան
աջակցութիւնը
երիտասարդներուն
թերակղզի,
կը
վկայակոչելով «ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
թերակղզի,
կը հաղորդէ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
հետ համագործակցութեան
առանցքայինվկայակոչելով
ուղղութիւններէն
է, որը
Արեւելեան
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
գործընկերութեան զարկերակն է: Ապահովելով ուսումնառութեան, աշաւանդական
քարոզի ժամանակ
ԱՄԷ
համարած
էէ «կարճ,
բայց
աւանդական
ժամանակ ան
անլիարժէք
ԱՄԷ իր
իր այցը
այցը
համարածըլլալու
«կարճ,
բայց
խատանքի եւքարոզի
հասարակութեան
մասնակից
համար
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ Հռոմի համար,
Ֆրանչիսկոս
Թուիթըրի
անհրաժեշտ
պայմաններ երիտասարդներու
մենքպապը
կ՛օգնենք
անոնց
իր
էջին
գրած
է.
մեկնիմ
Միացեալ
Այդ
իր
էջին վրայ
վրայ
գրած
է. «Կը
«Կը
մեկնիմ Արաբական
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։
Այդ
իրացնել
առկայ
ներուժը
եւ դառնալ
ապագայ առաջնորդներ
եւ ձեռներէցներ»,երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
ըսած է Մերետիթ:
էջ
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
համար»։
համար»։
Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Այցը
Այցը պիտի
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ Փետրուար
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Մուհամմատ
պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
Հռոմի պապը
պապը կը
կը
¾ç 01
մասնակցի
մասնակցի «Մարդկային
«Մարդկային եղբայրութիւն»
եղբայրութիւն» միջազգային
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիՊոլսոյ Մէջ Վերջին Հրաժեշտը Տուին Հայոց
պումին։
պումին։

Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆեանին
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
ԿԸՅ-ն Նախագահի
Նախագահի 28
28 Թեկնածու
Թեկնածու
Գրանցած
Գրանցած Է
Է

նախագահի մամուլի խօսնակ Իպրահիմ Քալընը, իշխող «Արդարութիւն եւ
զարգացում» (ԱԶԿ-AKP) կուսակցութեան խօսնակ Օմեր Չելիքը, ընդդիմադիր
քեմալական «Ժողովրդահանրապետական» կուսակցութենէն (ԺՀԿ-CHP)
Պոլսոյ քաղաքապետի թեկնածու առաջադրուած Էքրեմ Իմամօղլուն եւ այլք։
Մասնակցեցան նաեւ ասորական ուղղափառ եկեղեցւոյ մեթրոփոլիդ
Եուսուֆ Չեթինը, ինչպէս նաեւ Էջմիածինէն, Լիբանանէն, Երուսաղէմէն,
Արդէն
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
կեդրոնական
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած 4էէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Վատիկանէն
ժամանած
հայ հոգեւորականները։
ժամ տեւած
յուղարկաընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ւորութեան արարողութիւնը ղեկավարեց Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի
փոխահամար,
որմէ
28-ն
իսկ
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս
համար,
որմէ արքեպիսկոպոս
28-ն գրանցուած
գրանցուած է,
է,
իսկ միւս
միւս 28-ի
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ինչպէս կը
կը
նորդ Արամ
Աթէշեան։
Մութաֆեանը
հողին ոչ,
յանձնուեցաւ
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
Պոլսոյ Շիշլի թաղամասի հայկական գերեզմանատան մէջ:
յայտնած
է ուքրանական «Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
յայտնած
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքիհետ
թղթակիցը։
Պոլսոյէ ուքրանական
Հայոց պատրիարքի
ընտրութիւններուն
կապուած աշխա«Ընդամէնը
գրանցուած
էէ 28
թեկնածու։
22
թեկնածու
մերժում ստացած
է:
«Ընդամէնը
գրանցուած
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
ստացած
է:
տանքները պիտի մեկնարկեն Սուրբ Զատիկէն ետք, քանիմերժում
որ այդքան
օր սուգ
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
յայտարարուած
է Մութաֆեանի
մահուան
առիթով։
էէ թղթակիցը։
թղթակիցը։
Երէկ՝
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար 3-ը,
3-ը, ԿԸՅ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն համար
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնելու
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ մէջ
մէջ նախագահական
նախագահական ընտրութիւնները
ընտրութիւնները տեղի
տեղի պիտի
պիտի ունենան
ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ»
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
ընկերաբանական խումբի
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին տուեալներով՝
տուեալներով՝
թեկնածուներուն
թեկնածուներուն միջեւ
միջեւ վարկանիշի
վարկանիշի յառաջատարը
յառաջատարը Վլատիմիր
Վլատիմիր Զելենսքին
Զելենսքին է,
է,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։
քուէարկել։ Երկրորդ
Երկրորդ տեղը
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
«Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
առաջնորդ Եուլիա
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թիմոշէնքօն
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
(15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`
ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï
ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com
zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX
P.O.BOX 11-617
11-617 Beirut-Lebanon
Beirut-Lebanon

Ø²Ð²¼¸
Տիկին Գաթիա Պչագճեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Կալինա Վարդերեսեան եւ զաւակը
Հայկազեան
Օրդ. Գարին Պչագճեան
Հայկազեան Համալսարանը
Համալսարանը
Տէր եւ տիկին Սպա Շարպէլ եւ Նատին Թոք եւ զաւակունք
Սիրով
կը
հրաւիրէ
ձեզ
Սիրով
կը եւ
հրաւիրէ
ձեզ ներկայ
ներկայ
գտնուելու
Տէր եւ տիկին
Ժիրայր
Մարօ Պչագճեան
եւ գտնուելու
զաւակունք
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
եւ համայն Պչագճեան,
Պալիքեան,
Վարդերեսեան,
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուսԹոք, Մոմճեան,
Գուտուսեան,
Պէրպէրեան, Կէօքկէօզեան,
Պետրոսեան, ԳոյապապՅակոբ
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
եան, Օհաննէսեան, Թոփուշեան, Գալենտէրեան, Վայվայեան,
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած
տեղեկագրին
Աքըլեան եւ Սարաֆեան
ընտանիքներ
եւ ազգականներ կը գուժեն
թարգմանութեան՝
անգլերէն
թարգմանութեան՝
իրենց ամուսնոյն, անգլերէն
հօր, մեծհօր,
եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

The
AdanaՅԱԿՈԲ
Massacres
ՍԱՄՈՒԷԼ
(ՍԱՄԻԿ)
ՊՉԱԳՃԵԱՆԻ
ԳԻՐՔԻ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

մահը, որ պատահեցաւ Շաբաթ, 16 Մարտ 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`
10:00-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի ԵրեքշաբՎեր.
Դոկտ.
Փօլ
Վեր. կեսօրէ
Դոկտ. ետք
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
թի, 19 Մարտ 2019-ին՝
ժամը 1:00-ին, Սուրբ Յարութիւն
եկեղեցւոյ
Ռմեյլ, ուրկէ
հանգուցեալին
մարմինը պիտի
Դոկտ.
Ա.
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Դոկտ. մէջ,
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
փոխադրուի
Ֆըրն
Էլ
Շպպէքի
ազգային
գերեզմանատունը:
յառաջաբանի,
յառաջաբանի, յաւելուածի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Ցաւակցութիւնները
կ'ընդունուին
Երեքշաբթի,
19 եւ Չորեքշաբթի,
20 Մարտին՝
կ.ա. ժամը 11:00-էն 2019,
մինչեւ երեկոյեան
ժամը 7:00,
Երկուշաբթի,
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

Հայկազեան
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան

ՊԱՇՏՕՆԵԱՆԵՐՈՒ ԿԱՐԻՔ
Ազգային Առաջնորդարանը կարիքը ունի ընկերային ծառայողի մը,
պահակի մը եւ «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահի օգնականի մը։
Հետաքրքրուողները դիմումնագիրները կրնան ուղարկել info@
armprelacylb.org հասցէին եւ կամ հեռաձայնել 70-258301 թիւին։
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

¸³õ³Ý»Éáí
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ
ÏÁ Ñ³
Ñ³õ³
õ³ï³Ýù
ï³Ýù
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ
é³ÙÏ³í³ñ »õ
»õ ³½³ï³Ï³Ý
³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
»õ ³½³ï
³½³ï ËûëùÇ
ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ:
Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
Ð»ï»õ
ï»õ³
³µ³ñ`
µ³ñ` Ã»ñÃÇë
Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå
³Ýå³ÛÙ
³ÛÙ³Ý
³Ý ã»Ý
ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ:
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿
Î³Ùù¿ ³Ý
³ÝÏ³Ë
Ï³Ë ëåñ¹³Í
ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ,
å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
Ûû¹
Ûû¹áõ
áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ
»õ Ù»ñ
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

اكوبيان
سيفاك اكوبيان
 سيفاك:التحريــــــر
:رئيــــــــس التحريــــــر
رئيــــــــس

+961
+961 11 444225
444225

أرمنـية
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