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¾ç 02

Նախարարաց Խորհուրդի Նիստին Քննարկուեցաւ 
Ելեկտրականութեան Ծրագիրը

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

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:
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Հայաստան Մարդասիրական 
Օգնութիւն Ուղարկեց Իրան

Ապրիլեան Պատերազմին Ունեցանք 
Զոհեր, Որոնք Ոչինչի Օգնեցին. 
Աննա Յակոբեան

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հնդկաստանի Մէջ Վերականգնուած է 300 Տարուան Հայկական Ցուցանակը

Պաապտայի նախագահանիստ պալատին մէջ 
Ապրիլ 8-ին նախագահ Միշէլ Աունի գլխաւորած 
նիստին նախարարաց խորհուրդը քննարկեց 
ելեկտրականութեան ոլորտի ծրագիրը:

Յիշեցնենք, որ անցնող ամիս Լիբանանի Հան-
րապետութեան ուժաբանութեան նախարար Նա-
տա Պուսթանի ծրագիրը ներկայացուց նախարա-
րաց խորհուրդին, որմէ ետք զայն հաստատեց 
նախարարական յանձնաժողովը, որոշ դրոյթներ 
փոփոխութեան ենթարկելէ ետք:

Ինչպէս կը տեղեկանանք նախագահական 
գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն, 
խօսքը ուղղելով նախարարներուն՝ Հանրապետու-
թեան նախագահ Միշէլ Աուն ընդգծեց ծրագիրը 
ուսումնասիրելու եւ հնարաւորինս շուտ վաւե-
րացնելու անհրաժեշտութիւնը: 

Կարճաժամկէտային առումով ծրագիրը կը 
նպատակադրէ 34 – 11 տոկոս կորուստներու նուա-
զում, ելեկտրականութեան սակագինի բարձրացում 
եւ նաւթի գինի հետ յարմարեցում, որպէսզի նաւթի 
գինը յանկարծ աճ արձանագրելու պարագային, 
Electricité du Liban-ը անգամ մը եւս չյանգի 
պակասորդի:

Երկարաժամկէտային առումով ծրագիրը յառա-
ջիկայ վեց տարիներուն կը նախատեսէ խթանել 

Վերջերս Հնդկաստանի Սայտապետ քաղաքին 
մէջ վերականգնուած է 300 տարեկան հայկական 
ցուցանակը, այս մասին կը հաղորդէ The Times of 
India-ն:

Ցուցանակը, որ կը յիշատակէ 1726-ի Մարմալոնգ 
կամուրջի կառուցումը Այտար գետի վրայ` հայ վա-
ճառական, Մատրասի մէջ հայ համայնքի առաջ-
նորդ Խոճա Պետրոս Ոսկանի կողմէ, յայտնուած էր 
գետնի տակ: Սակայն այժմ, Հայաստանի հիւպա-
տոսարանը, քաղաքի ղեկավարութեան հետ 

ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարու-
թիւնը մարդասիրական օգնութիւն ուղարկեց Իրա-
նի Իսլամական Հանրապետութիւն` տեղի ունեցած 
ջրհեղեղէն տուժածներուն օժանդակութիւն ցուցա-
բերելու համար:

ԱԻ նախարար ֆելիքս Ցոլակեան յայտնեց, որ 
մարդասիրական օգնութեան տարբերակներէն 
ընտրուած է գոյքային օգնութիւնը:

«Մենք կ՛ուղարկենք վերմակներ, մահճակալներ 
եւ վրաններ: 4000 վերմակ, 250 մահճակալ, 30 
վրան: Մենք մեքենայով օգնութիւնը պիտի հաս-
ցընենք մինչեւ Թաւրիզ, ուրկէ «Կարմիր մահիկ» 
կազմակերպութիւնը պիտի ստանձնէ եւ տնօրինէ 
գոյքը»,- ըսած է Ցոլակեան:

Հայաստանի մէջ Իրանի արտակարգ եւ լիազօր 
դեսպան Սեյետ Քազեմ Սաջատին նշած է, որ 
ջրհեղեղի աղէտալի վտանգը դեռ կայ, եւ հայկական 
կողմի մարդասիրական քայլը շատ գեղեցիկ ու 
խորհրդանշական է:

«Բնական աղէտները անկանխատեսելի են, եւ 
ինչպէս տարիներ առաջ Իրանի Իսլամական Հան-
րապետութիւնը բնական աղէտի ժամանակ օգնու-
թեան ձեռք մեկնեց հայ ժողովուրդին, այնպէս ալ 
հիմա Հայաստանը կ՛օգնէ Իրանին»,- նշած է դես-
պանը:

Իրանի մէջ ջրհեղեղի պատճառով աւելի քան 70 
մարդ զոհուած է: Բնական աղէտի հետեւանքով 
տուժած է աւելի քան 1900 քաղաք ու գիւղ:

ելեկտրականութեան արտադրութիւնը աւելի քան 
3000 մէկաուաթ հզօրութեամբ՝ օգտագործելով 
նորոգելի ուժանիւթ եւ արդիական ելեկտրակա-
յաններ: 

Պըրրի Կը Վերահաստատէ Սուրիացի 
Գաղթականութեան Հայրենադարձու-
թեան Կարեւորութիւնը

 Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի 
նախագահ Նապիհ Պըրրի վերահաստատեց սուր-
իական վարչակարգին հետ գործակցաբար սուր-
իացի գաղթականութեան հայրենադարձութեան 
կազմակերպչական աշխատանքներուն ձեռնամուխ 
ըլլալու կարեւորութիւնը: Այս մասին իրազեկ կը 
դառնանք խորհրդարանի նախագահի տեղեկատ-
ւական գրասենեակի հրապարակած տեղեկագ-
րութենէն:

«Մենք այլեւս ի վիճակի չենք տանելու այս 
վիճակը: Սուրիական վարչակարգին հետ այս հար-
ցի լուծումին շուրջ գործակցութիւնը հրամայական 
է»,– ըսաւ Պըրրի: Նշենք, որ խորհրդարանի նախա-
գահը Քաթարի Պետութիւն ժամանեց Շաբաթ՝ 
մասնակցելու Միջխորհրդարանական միութեան 
140-րդ համագումարին:

համատեղ ջանքերով, կրցած է վերականգնել զայն 
իր նախնական տեղը:

«Փետրուարին 20 հոգինոց խումբ մը այցելած է 
քաղաք ու տեսած ցուցանակը»,-ըսած է Չեննայի 
մէջ Հայաստանի պատուաւոր հիւպատոս Շիւկու-
մար Իշւարան ու նշած, որ ցուցանակը գրեթէ 
անցած էր գետնի տակ:

Նախորդ շաբաթ արդէն ցուցանակը վերականգ-
նըւած է` վերամբարձ կռունկի միջոցով: Կը նշուի, 
որ ցուցանակը պաշտօնապէս պիտի բացուի 
Մայիսին տեղի ունենալիք ընտրութիւններէն ետք:

«Կանայք յանուն խաղաղութեան» նախաձեռնու-
թեան էութիւնը, բնաւ, ատրպէյճանցի կանանց դի-
մելը չէ: Այս մասին, «Ամերիկայի ձայն»-ի հետ 
զրոյցի մը ընթացքին, ըսած է Աննա Յակոբեան:

«Այս նախաձեռնութեան իմաստը` որ ոչ թէ կը 
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Ուորտ Պոնտ 

Ուորտ Պոնտ (անգլ.՝ Wardell Edwin, Ward 
Bond, 9 Ապրիլ 1903 – 5 Նոյեմբեր 1960), ամերի-
կացի դերասան: 

Խաղացած է 250-էն աւելի գեղարուեստական 
եւ հեռուստատեսային ֆիլմերու մէջ: Աւելի յայտնի 
է բեմադրիչներ Ֆրենք Քափրայի, Վիքթոր Ֆլե-
մինկի եւ Ճոն Ֆորտի ֆիլմերուն մէջ  խաղացած 

գլխաւոր եւ երկրորդական դերերով:
Ֆիլմագրություն
Նշանաւոր ֆիլմերէն են.
«Մեծ արահետ» (բեմադրիչ՝ Ռաուլ Ուոլշ, 1930), 

«Լետի մէկ օրով» (բեմադրիչ՝ Ֆրենք Քափրա, 
1933), «Այդ տեղի ունեցած է մէկ անգամ գիշերը» 
(բեմադրիչ՝ Ֆրենք Քափրա, 1934), «Քու հետդ 
չես տանիր» (բեմադրիչ՝ Ֆրենք Քափրա, 1938), 
«Քամիէն քշուածները» (1939, բեմ.՝ Վիքթոր 
Ֆլեմինկ), «Ցասումի ողկոյզները» (1940, բեմ.՝ 
Ճոն Ֆորտ), «Ճօ անունով երիտասարդը» (բեմադ-
րիչ՝ Վիքթոր Ֆլեմինկ, 1943), «Այս հրաշալի կեանքը» 
(բեմադրիչ՝ Ֆրենք Քափրա, 1946), «Խաղաղ մարդը» 
(բեմադրիչ՝ Ճոն Ֆորտ, 1952), «Որոնողները» 
(բեմադրիչ՝ Ճոն Ֆորտ, 1956), «Արծիւներու թեւե-
րը» (բեմադրիչ՝ Ճոն Ֆորտ, 1957):

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կիլիկիա» Եւ Հայոց 
Ցեղասպանութեան Որբերու «Արամ Պէզիքեան» Թանգարանները Կը 
Մասնակցին «Թանգարաններու Գիշեր» Ձեռնարկին
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Շաբաթ, 6 Ապրիլ 2019-ին, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքի «Կի-
լիկիա» ու Ժիպէյլի Հայոց Ցեղասպանութեան Որ-
բերու «Արամ Պէզիքեան» թանգարանները, մաս-
նակցեցան Լիբանանի Մշակոյթի Նախարարութեան 
կազմակերպած «Թանգարաններու Գիշեր» ձեռ-
նարկին։

Ինչպէս Լիբանանի բոլոր թանգարաններն ու 
պատմական վայրերը, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան թանգարանները եւս իրենց դռները 
լայնօրէն բացին 1200 այցելուներու դիմաց, որոնք 
եկած էինք Լիբանանէն եւ օտար երկիրներէ՝ 
մասնակցելու այս իւրայատուկ համաշխարհային 
ձեռնարկին։

Նշենք, որ ձեռնարկին իրենց օժանդակութիւնը 
բերին Հայ Եկեղեցւոյ Համալսարանական Ուսա-
նողներու Միութեան անդամներն ու երիտասարդ-
ներու կամաւոր խումբ մը, որոնք օգտակար հան-
դիսացան ուղեկցելու այցելուներուն  եւ օտարներուն 
լաւագոյնս ներկայացնելու մեր դարաւոր պատ-
մական հարստութիւններն ու Ցեղասպանութեան 
քրոնիկոնը։
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Ապրիլեան Պատերազմին Ունեցանք 
Զոհեր, Որոնք Ոչինչի Օգնեցին. 
Աննա Յակոբեան
դիմենք ատրպէյճանցի կանանց, այլ, ըստ էութեան, 
կը դիմենք Ղարաբաղեան հակամարտութեան մէջ 
ներգրաւուած բոլոր երկիրներուն՝ կողմերուն եւ 
միջնորդութիւն իրականացուցած երկիրներուն: Եւ 
մեր կոչն է, որպէսզի հրադադարը անբեկանելիօրէն 
պահպանուի, որ չսպաննեն սահմանը պահող 
երիտասարդ զինուորները, ինչպէս Հայաստանի 
կողմէն, այնպէս ալ՝ Ատրպէյճանի: Այսինքն՝ մեր 
նախաձեռնութեան միակ իմաստը զինուորներու 
կեանքը պաշտպանելն է, անանց չզոհաբերելը 
յանուն ոչինչի: Հակամարտութեան պատմութեան 
այս տարիներուն ընթացքին բազմաթիւ զոհեր 
ունեցած ենք երկու կողմէն ալ, հազարաւոր զոհեր 
ունեցած ենք, բայց այդ մեկնած կեանքը զոհաբերած 
ենք յանուն ոչինչի, որովհետեւ ոչ մէկ կերպ, ոչ մէկ 
սանթիմեթր անգամ այդ զոհերը չեն մօտեցուցած 
մեզ հակամարտութեան կարգաւորման, եթէ չը-
սենք հակառակը՝ հեռացուցած են կարգաւորումէն, 
որովհետեւ յայտնի ճշմարտութիւն է՝ թշնամանքի 
մթնոլորտի մէջ չենք կրնար խաղաղութիւն 
կառուցել, հակամարտութեան լուծում գտնել: Եւ 
այս նախաձեռնութեան միակ իմաստը այդ կեան-
քերը խնայելն է երկու կողմէն ալ: Ատրպէյճանցի 
կանանց ուղղուած խօսքը հետեւեալն է՝ առաջարկ, 
որ իրենք նոյնպէս միանան այս նախաձեռնութեան 
եւ իրենք իրենց հերթին կոչ ընեն իրենց ղեկա-
վարութեան, որ երբեւէ Ղարաբաղեան հակա-
մարտութեան փուլին չդիմեն ուժի կիրառման եւ 
պատերազմի, որովհետեւ, բացի այն, որ կանայք 
իրաւունք ունին այդ յորդորը ուղղելու մարդոց` 
իբրեւ մայր, որպէսզի խնայեն իրենց որդիներուն 
կեանքը, կեանքը նաեւ ցոյց տուաւ, որ փորձ եղաւ 
Ատրպէյճանի կողմէ դիմելու բռնութեան, ուժի 
կիրառման, պատերազմի, որ կրկին աւարտեցաւ 
ոչինչով, անոնց պատկերացումները իրականութիւն 
չդարձան, այդ պարագային նոյնպէս ունեցանք 
զոհեր, որոնք ոչինչի օգնեցին: Ասիկա անթոյլատ-
րելի է պարզապէս: Ես յոյս ունիմ, որ ատրպէյճանցի 
կանայք պիտի արձագանգեն եւ իրենք իրենց 
հերթին կոչ ընեն հակամարտող կողմերուն, իրենց 
ղեկավարութեան` երբեւէ չդիմելու զէնքի ուժին, այլ 
նստելու բանակցութիւններու սեղանի շուրջ եւ 
իրենց ուժը չափելու բանակցութիւններու սեղանի 
շուրջ եւ հարցի լուծումը փորձելու բերել գաղա-
փարներով, ոչ թէ երիտասարդ կեանքեր խլելով»,- 
նշած է ան:



Շրջանային  Èáõñ»ñ

Իրպիլի Մէջ Օծուած է Հայ Առաքելական Նորակառոյց Եկեղեցին

Խարբերդի Սուրբ Գէորգ Հայկական Եկեղեցին Վերականգնելու Կոչ Հնչած է

ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Կայծեր
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ԱՆՁՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ մասին գիրքի մը 
նախաբանէն առաջ իսկ, առաջին էջին, կարծես 
իբր զգուշացում կամ նախապատրաստութիւն, 
գրուած է. «Այս Բանը, որուն մասին կը խօսինք, 
փնտռելով երբեք կրնայ չգտնուիլ, թէեւ միայն 
փնտռողները կը գտնեն»: Սիւֆի ասոյթ: Մխիթա-
րական մուտք արդարեւ՝ անձնաւորութիւններու 
տեսակի մասին գրուած, նկատելով բարդութիւն-
ները: Ուրեմն ամէն ինչ չէ որ հեշտ է, եւ ինչ որ 
այսօր հեշտ կը թուի, այդպէս չէր երէկ ու այսպէս, 
ինչ որ բարդ է այսօր, գուցէ վաղը, մօտաւոր կամ 
հեռու, կարգ մը հանգոյցներ քակուին ու պատաս-
խանը ըլլայ ընդունելի: Մինչ միշտ ալ փնտռողներ 
պիտի ըլլան, գտած ըլլալու յաւակնորդներ ալ, 
խարխափողներ ալ, բայց կեանքը կ'ընթանայ իր 
հունով, ու լուծումներ ալ տեսակաւոր են, քանի որ 
ծներ ենք, եւ ամէն ոք իր անձնաւորութեամբ թրծուած: 
Վերջին հաշուով, ամէն ոք իր խառնուածքին ու 
պայմաններուն ենթակայ կեանք մըն է որ պիտի 
ապրի ու հեռանայ: Իսկ քանի որ մարդու կազմը 
ԵՍԱԿԵԴՐՈՆ Է, վերջ ի վերջոյ պիտի յենի ինքն իր 
վրայ՝ զայն գոհացնելու: «Ունայնութիւն ունայնու-
թեանց»,– ըսաւ Ժողովողը, եւ ամէն բան ունայնու-
թիւն է: Եւ «ես ուրախութիւնը գովեցի, վասնզի 
մարդ արեւուն տակ ուտելէ, խմելէ եւ ուրախութիւն 
ընելէ զատ աղէկ բան մը չունի» (Ժողովողի): 
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ ԱԶԱՏ Է:

Թեւերս գրասեղանին, գլուխս թեւերուս վրայ 
մտածեցի, ուրեմն, որ Աստուած ստեղծեր է երկինքն 
ու երկիրը, իսկ ԵԹԷ ՉՍՏԵՂԾԷՐ, ի՞նչ պիտի ըլլար. 
պիտի չունենայի մամա, պապա, ու պիտի չծնէի ես: 
Ուստի, ի՞նչ պիտի ըլլար: Ի՞նչ ըսել է ոչինչ: Այդպէս 

չարչարուեցաւ միտքս՝ առանց պատասխան մը 
գտնելու: Միթէ կրնայի՞ գտնել պատասխան մը ես՝ 
տասնամեայ կեանք ապրած էակս: Երազային 
աշխարհ մըն էր կարծես իմ խառնուածքս, ու կ'ուզէի 
արեւը բռնել ու խաղալ գնդիկի փոխարէն, թէեւ 
հայրս տեսակաւոր ու գունաւոր գնդիկներ էր 
բերած՝ իր զաւակը ուրախացնելու: Այլ բաներու 
կողքին կը յիշեմ հայերէնի դասապահերը, մանա-
ւանդ բանաստեղծութիւններու առթիւ, որոնցմէ՝ 
«Ամէն գիշեր գինովցած՝ տուն կը դառնար եւ իր 
կինը կը ծեծէր ու օր մըն ալ կը կայնի դրան մօտ 
լռելեայն, իսկ կինը կ'ըսէ՝ «զա՛րկ», իսկ ամուսինը 
կը պատասխանէ. «Կը վախնամ, որ կ'արթննայ 
երեխան»: Ուսուցիչն էր որ կարդաց դասապահին՝ 
յուզելով աշակերտութիւնը: Փորձ մըն էր ի հարկէ 
դասը սիրցնելու: Բայց իմ հարցումս մնաց մտքիս 
մէջ, թէեւ տարիները հասակ տուին, բայց ի՞նչ կը 
նշանակէ ոչնչութիւն: Տարիներու ընթացքին դպրոց, 
դասարան փոխուեցան, բայց կան թերեւս յաւիտե-
նական հարցումներ, որոնց պատասխանը մարդ-
կային կարողականութենէն վեր է: Ի սկզբանէ 
արեւը կը դառնար երկրին շուրջ, ու վերջին հինգ 
հարիւր տարին երկիր մոլորակը սկսաւ դառնալ 
արեւուն շուրջ: Անշուշտ այս շրջադարձը անմի-
ջական ընդունելութիւն չգտաւ, սակայն վերջ ի 
վերջոյ հաստատուեցաւ: Այս՝ երեւելի զանգուած-
ներու մասին: Մինչ օրերը կը ձուլուին տարիներու 
մէջ ու տարիները՝ դարերու, նոր հարցեր ու 
լուծումներ կը յառաջանան, ու այսպէս կ'ընթանայ 
կեանքը փուլ առ փուլ, ու անվերջ է ճամբան:

Կենսաբանական վերարտադրումի դասապա-
հին լսեցինք ՊԱՅՆԸՐԻ ՖԻՇՆով իր տեսակը շա-
րունակող մանրէ մը, որ ինքզինք հատելով կը 
շարունակէր իր տեսակի գոյութիւնը՝ առանց արա-
կան եւ իգական տեսակի միաւորման: Բնութիւնը 

ո՞վ կարդալ գիտէ: Տասնամեակներ անցեր են այդ 
օրերէն: Գիտութիւնը հսկայաքայլ յառաջդիմութիւն-
ներ արձանագրած է, ու հիմա հեշտ է ծովուն 
ընդերքը խուզարկել: Այդպէս, վերջերս ձուկի մէկ 
տեսակ մը ներկայացուեցաւ, որ թէ՛ արական եւ թէ՛ 
իգական կրնայ ըլլալ. երկսեռ՝ բնութեամբ: 
Զարմանալու բան: Ինչ որ անբնական կը թուի: Իսկ 
վերջերս ալ հայրենիքի մէջ խմբաւորում մը կազմած 
են՝ ԴՐԱՆՍԿԵՆՏՆԵՐ, որոնք իրենց սեռը կամովին 
կը փոխեն: ԱՀԱ՛ ԱՆԲՆԱԿԱՆԸ: Այս ալ մարդ 
արարածի գիւտերու շարքին կարելի է դասել՝ 
անհատի ազատութեան իբր երաշխիք:

Ո՞ւր կ'երթայ մարդը բնազդայինը խարազանելով:
Եւ հայը, որ սրբութիւն պէտք է սեպէ աւանդու-

թիւնները մեր, որոնք ազգը ազգ կը պահեն՝ առանց 
մերժելու համամարդկային օգտին (գրանցուած 
կամ ոչ՝ հասկացողութիւնները), անխաթար պահէ 
իր քաղաքակրթութիւնը:

Ապրիլ 6-ին Իրաքեան Քիւրտիստանի մայրաքա-
ղաք Իրպիլի մէջ տեղի ունեցաւ Հայ առաքելական 
նորակառոյց Նաւակատիք եկեղեցւոյ օծման արա-
րողութիւնը, որուն ընթացքին եկեղեցին անուանա-
կոչուեցաւ Սուրբ Խաչ։ Եկեղեցւոյ կառուցման 
համար հողայատկացումը եւ ֆինանսաւորումը 
իրականացուած էր ինքնավարութեան նախկին 
նախագահ Մասուտ Պարզանիի (Masoud Barzani) 
կառավարութեան կողմէն։ Այս մասին` ըստ “Եր-
կիր”-ի՝ կը տեղեկացնէ ՀՀ արտաքին գործոց նա-
խարարութիւնը:

Օծման արարողութիւնը կատարեց Հայ Առա-

Թուրքիոյ արեւելեան Էլազըղ (պատմ. Խարբերդ) 
նահանգի Շահինքայայ գիւղին մէջ գտնուող Սուրբ 
Գէորգ հայկական վանական համալիրը կործան-
ման եզրին է: Այս մասին կը տեղեկացնէ 
ermenihaber-ը:

Յայտնի է, որ մօտ 1500 տարուան պատմութիւն 
ունեցող Սուրբ Գէորգ վանական համալիրը 
երիտթուրքերու ժամանակաշրջանէն մինչեւ այսօր 
պարբերաբար ենթարկուած է գանձագողերու 
յարձակումներուն ու աւերածութիւններուն:

Թրքական աղբիւրը անդրադարձած է ատոր եւ 
ընդգծած, որ եկեղեցին յատկապէս վերջին տա-
րիներուն գանձագողերու աւերածութիւններուն 
կ՛ենթարկուի:

քելական եկեղեցւոյ Իրաքի Թեմի առաջնորդ Տէր 
Աւագ արքեպիսկոպոս Ասատուրեան։ Արարողու-
թեան ներկայ էին Իրաքի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպան Հրաչեայ Փոլատեանը Եգիպտոսի, 
Ռումանիոյ, Փարիզի, Դամասկոսի թեմերուն առաջ-
նորդները, Կիպրոսի թեմի նախկին առաջնորդը եւ 
Էջմիածտնի Գէորգեան ճեմարանի տեսուչը։ Արա-
րողութեան կը մասնակցէին նաեւ Իրաքի տարբեր 
կրօնական համայնքներու առաջնորդներ, պետա-
կան բարձրաստիճան այրեր, երկրին մէջ հաւա-
տարմագրուած դիւանագէտներ, հայ համայնքի 
բազմաթիւ ներկայացուցիչներ։

Մասնագէտները կը ցանկան վերականգնել 
պատմական հայկական եկեղեցին եւ  զայն դարձնել 
զբօսաշրջութեան կեդրոն:

Ֆըրաթ համալսարանի պատմութեան բաժան-
մունքի դասախօս, փրոֆէսոր Եուքսել Ասլանթաշը 
նշած է, որ նմանատիպ կառոյցները պէտք է վե-
րականգնուին:

«Սա հայկական եկեղեցի է: Ան շահաւէտ է 
զբօսաշրջութեան համար: Կարելի է որպէս թան-
գարան եւ հնագիտական պուրակ շահագործուիլ»,- 
ըսած է Ասլանթաշ:

Մասնագէտին խօսքով` Սուրբ Գէորգ եկեղեցին 
կրնայ վերականգնուիլ այնպէս, ինչպէս նախատես-
ւած էր վերականգնել Խարբերդի Քըզըլ (թրքերէնէ 

թարգմանաբար` կարմիր) եկեղեցին:
Ասլանթաշը յայտնած է. «Քաղաքները արդէն 

զբօսաշրջութեան տեսանկինէ մշակոյթ, սնունդ եւ 
երաժշտութիւն կը վաճառեն: Եթէ կատարուին 
անհրաժեշտ աշխատանքները, ապա կը կարծեմ 
ատիկա մեծ ներդրում պիտի ըլլայ մեր նահանգի 
տնտեսութեան մէջ»:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Ապրիլեան Յուշաշար. Երեք Տարի Անց 
Առասպելական 116 Դիրքը

Ստեփանակերտի Մայր Տաճարը Օծուած Եւ Անուանակոչուած Է

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

116-րդ դիրքը 2016-ի Ապրիլէն առաջ ՊԲ հարիւ-
րաւոր այլ դիրքերէն, թերեւս, չէր առանձնանար: 
Այստեղ կը ծառայէին բոլորին պէս, կը յիշէ աւագ 
սպայ Սեւակ Ղազարեանը: Հրամանատար Որֆան-
եանի հետ ալ դիրքը յանձնել-ընդունելէն յաճախ 
վիճաբանելու առիթ ունեցած է: Այսօր կարօտով կը 
յիշէ մինչեւ իսկ վէճերը: «Տեղ կար՝ հարցեր կը 
յառաջանային, նորէն կը հաշտուէինք: Կը վիճէինք, 
կը վիճէինք, բայց, կարեւորը, վերջաւորութեան 
անպայման կը հաշտուէինք»,– ժպիտով կը յիշէ 
աւագ սպայ Սեւակ Ղազարեանը:

Վերջին վէճն ու հաշտուիլը 2016-ի Մարտի 
աւարտին էր: Դիրքը յանձնեցին Ուրֆանեանի 
գլխաւորութեամբ եկած հերթափոխին եւ իջան 
մշտական տեղակայումի վայրը: Յուզումը յաղթա-
հարելով կը գնահատէ, որ այն ինչ ըրին զիրենք 
փոխարինած տղաքը, հերոսութիւն է, իսկ Ուրֆան-
եանը սպաներուն համար կը մնայ օրինակ: «Բոլոր 
տղաքը իրենց դերը կատարած են, բայց ինծի 
համար ամենակարեւոր դերը Ուրֆանեանը կատա-
րեց: Եթէ հրամանատարը իր տեղն է, ուրեմն բոլորն 
ալ իրենց տեղն են: Կարեւորը՝ հրամանատարը իր 
տեղը ըլլայ»,– կ'ընդգծէ Ղազարեանը:

Թէ ի՛նչ կատարուած է 116-ի վրայ 2016-ի Ապրիլ 
1-ի լոյս 2-ի գիշերը, աւելի ուշ տեղեկացած են: 
Գիշերը միայն պարզ էր, որ հակառակորդը յարձա-
կած է: Ապա գիտցան դիրքի կորուստին մասին եւ 
կանուխ առաւօտեան, գումարտակի հրամանա-
տարի գլխաւորութեամբ հրետակոծութեան տակ 
շտապեցին յառաջնագիծ: «Ճամբան չեմ կրնար 
նկարագրել, թէ ի՛նչ կը կատարուէր: Անձնակազմը 
ոգեւորուած էր, կ'երգէր: Իսկ ականները կը պայ-
թէին մեքենային քովը, առջեւը: Այսպէս հասանք 
116»,– Ապրիլ 2-ի դէպքերը կը յիշէ աւագ սպայ 
Նելսոն Արսէնեանը:

Շարունակութեան մասին գումարտակի հրա-
մանատար Էդիկ Մալոյեանը չի սիրեր խօսիլ: Կարճ 
ու կտրուկ կ'ըսէ՝ մեր դիրքն էր, ետ վերցուցինք: 
«Օգտուելով տեղանքի կահաւորուածութենէն՝ մենք 
յաջողեցանք անվտանգ մօտենալ մարտական 
դիրքի թիկունքէն: Հակառակորդը թերեւս չէր ալ 
պատկերացներ, թէ այդ կողմէն կրնանք մօտենալ: 
Տղոց քաջութեան շնորհիւ՝ առանց զոհի վերցուցինք 
մարտական դիրքը»,– կը պատմէ գումարտակի 
հրամանատար Էդիկ Մալոյեանը: Փոխարէնը՝ 
միայն այս դիրքին վրայ հակառակորդը տասնեակ 
զոհեր տուաւ թէ՛ գրոհելու, թէ դիրքէն փախչելու 
ժամանակ՝ գումարած առնուազն մէկ հարուածուած 
սարք: Այդ ամէնը հաստատող նկարահանումները 
համացանցի վրայ յայտնուեցան ապրիլեան պա-
տերազմէն երեք տարի անց Արշաւիր Ղարամեանի 
Facebook-ի էջին վրայ:

116-ի վրայ դարձեալ ՊԲ զինծառայողները 
կանգնած են: Սպաները նոյնն են, երեք տարի անց 
ժամկէտայիններու կազմը փոխուած է: Փոխուած է 
նաեւ հոգեբանութիւնը: Այս դիրքին վրայ ծառայելը 

իւրօրինակ պատիւ դարձած է: Սա հերոս տուած 
դիրք է, Արմենակ Ուրֆանեանի, Անդրանիկ Զոհ-
րապեանի, Ռոպերթ Ապաճեանի, Քիարամ Սլոյ-
եանի դիրքը՝ առասպելական 116-ը:

Բոլորը Կը Յիշենք Անուն Առ Անուն
Ապրիլեան պատերազմի առաջին հարուածը 

ստացած եւ ամբողջութեամբ աւերուած Թալիշը 
երեք տարի անց կը ներկայանայ նոր տեսքով: 
Հայկական երկու Հանրապետութիւններու նախա-
գահները ապրիլեան պատերազմին մասնակցած 
զինծառայողներուն եւ ազատամարտիկներուն հետ 
քննարկած են Թալիշի խնդիրները: Նախագահ 
Արմէն Սարգսեանը գիւղի վերականգնումը կոչած է 
համահայկական ներուժի դրսեւորում: «Եկել եմ 
գլուխ խոնարհելու ձեր առաջ եւ ասելու, որ հպարտ 
եմ ձեզնով, հպարտ եմ, որ իմ առջեւ նստած են հայ 
յաղթանակած բանակի զինուորները»,– ընդգծած է 
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեան:

Թալիշը վերականգնելու վերջին փուլը կ'աւար-
տի: Կը կառուցեն հիմնովին՝ հաշուի առնելով նաեւ 
հաւանական մարտահրաւէրները: Կը բարեկար-
գըւին ճամբաները: Բնակիչներուն մէկ մասը արդէն 
գիւղն է, միւս մասն ալ կը վերադառնայ շինա-
րարութեան աւարտէն ետք, կը վստահեցնէ Թալիշի 
համայնքի ղեկավար Վիլէն Պետրոսեանը:

Նախագահներ Սահակեանն ու Սարգսեանը 
Մաղավուզ գիւղին մէջ մասնակցած են զոհուած 
ազատամարտիկներու յուշահամալիրի բացման  
արարողութեան: Արցախի թեմի  առաջնորդը յու-
շարձանը խորհրդանշական կը համարէ: Սերունդը 
հաւատարիմ է աւանդոյթներուն:

Մաղավուզի ազատագրումը մեր ազատամարտի 
կարեւոր յաղթանակներէն է: Նախագահ Սահակ-
եան ընդգծած է մաղավուզցիներու գործուն մաս-
նակցութիւնը ազատամարտին:

Աւելի ուշ, Ապրիլեան զոհերու յիշատակին նուիր-
ւած հոգեհանգիստի կարգ կատարուած է Ստե-
փանակերտի Սուրբ Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ՝ Արցախի 
թեմակալ առաջնորդի հանդիսապետութեամբ եւ 
թեմի հոգեւոր դասի մասնակցութեամբ:

Գնահատականները՝ Երեք Տարի Անց. Պէտք 
Է Պատրաստ Ըլլանք 

Ապրիլեան պատերազմէն երեք տարի անց ալ 

Օծումէն մէկ օր առաջ Արցախի թեմի առաջնորդը 
շրջած է Մայր տաճարը, վերջին հրահանգները տալու 
ընթացքին: Ստեփանակերտի մէջ Մայր տաճար ունե-
նալը իր երազն էր, իրականութիւն դարձաւ: «Գիտէք, 
երբ գծագիրի վրայ կը նայիք, կը փորձէք պատկե-
րացնել: Բայց լրիւ այլ բան է, երբ որ վերջնական 
տեսքով կը տեսնես: Տպաւորութիւնը ամբողջութեամբ 
այլ է: Սա նկուղային յարկն է՝ 6 մեթր բարձրութեամբ: 
35 մեթր ալ տաճարի բարձրութիւնն է»,– կը պատմէ ու 
ցոյց կու տայ Արցախի թեմակալ առաջնորդը:

պաշտպանութեան նախկին նախարարը խօսքը 
խոնարհումով կը սկսի անոնց, որ չկան, անոնց, որ 
բանակ ճանապարհած են այդ հերոսները: «Կը 
ցանկայի անգամ մը եւս խոնարհիլ մեր նահատակ-
ներուն առջեւ, անոնց հարազատներուն, ընտանիք-
ներուն առջեւ»,– յուզումը չի թաքցներ Արցախի 
պաշտպանութեան նախկին նախարար Լեւոն 
Մնացականեանը:

«Լիարժէք պատերազմ էր»,– երեք տարի առաջ 
յայտարարած եւ այսօր ալ Արցախի հանրային 
հեռուստատեսութեան տուած հարցազրոյցին մէջ 
կը հաստատէ Մնացականեանը եւ կը հիմնաւորէ, 
որ հակառակորդը այդ օրերուն օգտագործած է 
ունեցած գրեթէ բոլոր զինատեսակները: «Կիրառ-
ւած է ականանետային, փողային հրետանին, 
հրթիռային զօրքերը, բանակային եւ մարտավա-
րական օդագնացութինը, ԱԹՍ՝ հարուածային եւ 
հետախուզական, Սմերչ, Տոս»,– կը թուարկէ հրա-
մանատար Մնացականեանը:

Լեւոն Մնացականեան կը յիշեցնէ գործողութիւն-
ներու յախուռնութիւնը: Երեք օրուան ընթացքին 
հայկական դիրքերուն վրայ նոյնքան արկ ու հրթիռ 
ինկած է, որքան 1992 – 94 թուականներուն օգտա-
գործած է պաշտպանութեան բանակը:

Ապրիլեան պատերազմէն ետք աշխուժացած է 
ՊԲ վերազինումի գործընթացը: Առաջնահերթը 
դիրքապահներու անվտանգութեան մակարդակի 
բարձրացումն էր՝ հակառակորդի նոր զինատե-
սակներու հաշուարկով եւ 24-ժամեայ հսկողութեան 
ապահովումը՝ սահմանի ողջ երկայնքին: Երեք 
տարի անց հնարաւորութիւնները անհամեմատելի 
են: «Չունինք ուղղութիւն մը, որ չդիտարկուի 
ցերեկային ժամերուն: Չունինք ուղղութիւն մը, որ 
կարելի ըլլայ գիշերը գաղտնի անցնիլ»,– կ'ընդգծէ 
Արցախի պաշտպանութեան նախկին նախարարը: 
ՊԲ-ի մէջ հաշուի կ'առնեն, որ Ազրպէյճանն ալ իր 
սպառազինութիւնը կ'աւելցնէ, կը թարմացնէ: «Չեմ 
կարծեր, թէ ան խաղաղութեան համար կ'ընէ այդ 
ամէնը: Կ'ուզես խաղաղութիւն՝ պէտք է պատրաստ 
ըլլաս պատերազմի»,– կը շեշտէ հրամանատար 
Մնացականեանը:

Ապրիլեան պատերազմէն ետք ինքը մօտ երեք 
տարի ծառայեց այդ տրամաբանութեամբ: Արտա-
կարգ իրավիճակներու պետական ծառայութեան 
ղեկավարի պաշտօնին վրայ ալ կարծիքը չի փոխեր:

Շատոնց որոշած էին, որ եկեղեցին Աստուածամօր 
աւետման տօնին պէտք է օծուի՝ Ապրիլ 7-ին: Տօնական 
օրուան խորհուրդը հարիւրաւոր ստեփանակերտցի-
ները առաւօտ կանուխէն եկեղեցւոյ հրապարակը 
հասցուցած է: Մայրաքաղաքի բնակիչներուն հետ 
հայկական զոյգ տէրութիւններէն եւ արտերկրէն այս-
տեղ նաեւ բազմաթիւ հիւրեր հաւաքուած են՝ մասնակ-
ցելու Արցախի Մայր տաճարի օծման եւ անուանա-
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Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 27 -
«Հայաստան Կը Գտնուի Բացառիկ Կացութեան Մէջ» 
Հարցազրոյցը Ծանօթ Գրող, Հրապարակախօս Յակոբ Պալեանի Հետ

Այսօր ««Զարթօնք» հայրենիքի մէջ» խորագրի 
հերթական հարցազրոյցը ծանօթ գրող, հրապա-
րակախօս Յակոբ Պալեանի հետ է։ Պարոն Պալ-
եանի հետ զրուցած ենք զանազան թեմաներու՝ 
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, մշա-
կութային ու լեզուական մտածողութեան սխալներու, 
անհիմն կարծրատիպերու եւ անոնցմէ դուրս գալու 
ելքերու մասին։ Կը ներկայացնենք Յակոբ 
Պալեանի հետ հարցազրոյցի առաջին մասը, որ 
հիմնականօրէն Հայաստանի վիճակին մասին է։ 
Յաջորդ մասով կը ներկայացնենք Պալեանի 
կարծիքը Սփիւռքի ներկայ վիճակին ու հայրենիք-
Սփիւռք կապերուն մասին։ 

- Պարոն Պալեան, շնորհակալ եմ հարցա-
զըրոյցի հրաւէրը չմերժելնուդ համար։  Ի հարկէ, 
ձեզի հետ հետաքրքրական զրոյց ունենալու հա-
մար շատ թեմաներ կան, բայց այսօր կ'ուզեմ, որ 
խօսինք Հայաստանի ներկայ վիճակին, ներքա-
ղաքական իրավիճակին, առկայ խնդիրներուն եւ 
վերջին մէկ տարուան ընթացքին, ըստ ձեզի, 
տեղի ունեցած փոփոխութիւններուն դրական ու 
բացասական կողմերուն մասին։ 

- Ես շատ չեմ սիրեր, որ Սփիւռքէն եկած մարդիկ 
Հայաստանի մասին տիրական կարծիքներ կը 
յայտնեն, որովհետեւ դուրսի ոսպնեակով կարելի չէ 
Հայաստանի կացութիւնը ըմբռնել։ Հայաստանը կը 
գտնուի բացառիկ կացութեան մէջ։ Խորհրդային 
միութեան փլուզումէն ետք կային սովորութիւններ 
ու բարքեր, որոնք նոր իրականութեան հետ բախում 
ունին, իսկ 30 տարին, որ անցաւ, եղաւ խարխա-
փումի շրջան։ Ամէն մարդ կարծեց, թէ ինքը ունի 
կախարդական լուծում մը, որ ինքը մարգարէ է ու 
ինքն է միակ լուծումը։ Միակ բանը, որ կարելի է 
ընել Սփիւռքի հետ,–  ինչը, ցաւօք, չեղաւ,– այն է, որ 
հարցերը ընթանային խորհրդակցական բնոյթով, 
բանիմաց մարդիկ կանչուէին քննարկումի։ Դըժ-
բախտաբար չեղաւ: Ես յոյս ունիմ, որ ապագային 
կ'ըլլայ։ Կ'ուզեմ խօսիլ գրականութեան մասին։ 
Հայաստանի մէջ գրականութիւնը մշակոյթի կարե-
ւոր երես է։ Խորհրդային շրջանի եւ այսօրուան 
միջեւ գրական տեսիլքի ըմբռնումի տարբերութիւն 
կայ։ Այս ուղղութեամբ իսկական ներքին երկխօ-
սութիւն տեղի չունեցաւ։ Հայաստանի մէջ կանգ 
առաւ գրական քննադատութիւնը։ Այստեղ գրական 
քննադատութիւն չկայ։ Գիրքը կը տպեն, կու տան 
թերթի աշխատակիցին, կ'ըսեն՝ բան մը գրէ՛։ Սա 
գրական քննադատութիւն չէ, գրախօսութիւն է։ 
Առանց գրական քննադատութեան գրականութիւնը 
միջազգային շուկայ չի գար։ Սա շատ կարեւոր է։ 
Նախ դուն պէտք է  ներքին զտումի ենթարկուիս, 
յետոյ միջազգային հրապարակ գաս, որմէ ետք 
պէտք է կարողանաս ծախել գործդ։ Միւս հարցը, 
որ կը վերաբերի Հայաստանի ու Սփիւռքի ըմբռնու-
մի տարբերութիւններուն, այն է, որ տպաւորութիւն 
մը կայ, թէ Սփիւռքէն բոլոր եկողները մեծահա-
րուստներ են։ Այդպէս չէ։ Համեստ ուսուցիչներ 
կան, պզտիկ թոշակառուներ կան, բոլորը միլիո-
նատէրեր չեն։ Այս մտայնութեան դէմ ալ պայքար 
չեղաւ։ Հայաստանի հեղինակութեան համար պէտք 
է նաեւ լեզուին ուշադրութիւն դարձնել։ Ներեցէ՛ք, 
բայց ռուսախառն լեզուն պէտք է դուրս հանուի։ 

Արեւելահայերէնը գեղեցիկ լեզու է, սահուն լեզու է։ 
Իսկ հիմա, դժբախտաբար, աւելի խելացի երեւնալու 
համար անդադար օտար բառեր կ'օգտագործուին 
ու ոչ միայն ռուսական, հիմա արդէն ամերիկեան։ 
Յառաջադէմ կը համարուին։ Ես այս մասին գիրք 
ալ գրած եմ։ Պէտք է բառերու ցանկ կազմել ու 
բաժնել իշխանութեան աշխատակիցներէն մինչեւ 
ուսուցիչներուն եւ լրագրողներուն, որպէսզի այս 
բոլոր բառերը չգործածուին։ Մենք բոլոր բառերուն 
հայերէն համարժէքները ունինք, բժշկական 
բառերն ալ ունինք, դատարանի իրաւական բոլոր 
բառերն ալ ունինք։ Սա շատ կարեւոր խնդիր է։ 
Լեզուական, մշակութային հպարտութիւնը պէտք է 
վերականգնել։ Ինչ կը վերաբերի քաղաքական 
հարցերուն, այստեղ ըմբռնումի հարց կայ։ Սփիւռքի 
մէջ քաղաքական մտածողութիւններ կան։ Սփիւռքի 
մարդիկ, մեր երեք կուսակցութիւնները, միութիւն-
ները անկարելի պայմաններու մէջ ժողովուրդ 
պահած են։ Հայաստանը որեւէ բան չի կորսնցներ 
այս մարդոց հետ խորհրդակցելով։ Իրենք կը 
կարծեն, թէ մէկ այցելութեամբ Սփիւռքը կրնան 
հասկնալ, Սփիւռքը ղեկավարել։ Սա Լեւոն Տէր 
Պետրոսեանի ժամանակ եղաւ, նոր չէ։ Չեմ յիշեր՝ 
նախագա՞հ էր դեռ, թէ՞ ոչ, բայց հիւրանոցին մէջ 
ըսաւ, որ տեսէ՛ք, մենք վաղը Սփիւռքի մէջ կը 
նշանակենք մեր մարդիկը եւ անոնց միջոցով կը 
կառավարենք Սփիւռքը։ Սա պատմական ահաւոր 
սխալ էր քաղաքական առումով։ Հիմա եթէ այդպէս 
չեն ըսեր, ապա գոնէ կը մտածեն։ Այնպէս որ ամօթ 
չէ, որ անձ մը դուրս ուղարկելէ առաջ անոր հետ 
ճեպազրոյց ընեն, թէ ո՛ւր կ'երթայ, ինչո՛ւ կ'երթայ, 
ի՛նչ լեզու պէտք է գործածես, որո՛ւն հետ պէտք է 
հանդիպիս։ 

- Պարո՛ն Պալեան, եթէ աւելի շատ խօսինք 
Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին մա-
սին, ինչպէ՞ս կը բնութագրէք զայն։ 

- Այս իրավիճակը բնորոշ է բոլոր նոր ստեղծուող 
պետութիւններուն։ Այս փուլերէն պէտք է անցնինք, 
բայց որքան արագ ու իմաստուն ձեւով անցնինք, 
այնքան օգտակար կ'ըլլայ։ Հրաշք պէտք չէ պա-
տահէր, որովհետեւ քաղաքական անձնակազմ 
ստեղծելու հարց կար, տնտեսութիւն ստեղծելու 
հարց կար։ Իմ համոզմամբ՝ հակառակ այն բարի 
կամեցողութեան, որ հիմա կը ցուցադրուի, որ 
կաշառակերութեան դէմ պայքարի կ'երթայ, դեռ 
պէտք է շարունակուի, սա ամբողջ մշակոյթ մըն է։ 
Դիրք չշահագործելը մշակոյթ է, իշխանութիւնը 
չանձնականացնելը մշակոյթ է։ Ես, երբ Շուէտ 
գացած էի, տեսայ, որ վարչապետը հեծանիւով 
կ'երթայ աշխատանքի։ Մենք, եթէ հասնինք անոր, 

այդ ժամանակ իսկական յեղափոխութիւն կ'ըլլայ, 
ոչ թէ գեղեցիկ մեքենաներով երթալ, անպայման 
ուշադրութիւն գրաւել, թիկնապահներով պտտիլ եւ 
այլն։ Աշխարհի ամենապաշտպանուած մարդոցմէ 
մէկը Լիբանանի վարչապետն էր՝ Ռաֆիք Հարիրին։ 
Երբ մարդիկ իրենց մտքին դրած էին մաքրել զինք, 
ամբողջ փողոցը օդ հանեցին։ Այդ բոլոր աւելորդ ու 
ցուցադրական ձեւերէն պէտք է հրաժարիլ ու շեշտը 
դնել խորքին վրայ, իմաստութեան վրայ։ 

-  30 տարուան ընթացքին ունեցած ենք երեք 
նախագահ, երեքի պաշտօնանկութիւնն ալ կը 
յիշենք, թէ ինչպէ՛ս եղած է – բացասական։ Ըստ 
ձեզի՝ ինչո՞ւ։  Չէ՞ք կարծեր, որ ինչ-որ տեղ բան մը 
սխալ է։ Ինչո՞ւ ղեկավարները չեն սիրուիր ժողո-
վուրդին կողմէ։ 

-Ես յաճախ կ'ըսեմ, որ մեծ յոյսերը մեծ յուսա-
խաբութիւն կը պատճառեն։ Երբ նախագահ կու 
գայ, նոր դէմք է, կը խանդավառուինք, մանաւանդ 
նախագահին շուրջ գտնուողները, եւ անոր ետեւէն 
կու գայ յուսախաբութիւնը։ Նախագահն ալ, եթէ իր 
գործը լաւ ընէ, առանց յետին հաշիւի ընէ ու 
մանաւանդ չմտածէ յաջորդ ընտրութեան  մասին, 
այդ ժամանակ կացութիւնը կը բարելաւուի։ Բայց 
եթէ միտքը դնէ, որ «5 տարի եղայ նախագահ, 5 
տարի ալ կ'ըլլամ, բարեկամներս ալ պէտք է ըլլան», 
այդ ժամանակ դժուարութիւններ կը ստեղծուին։ Եւ 
յետոյ մի՛ մոռնաք, որ երկիրը աղքատութեան մէջ 
էր, երկրաշարժ տեղի ունեցած էր: Իրենք կը 
կարծէին, թէ նախագահը, որ պիտի գայ, հրաշք 
պէտք է գործէ։ Հրաշք չկայ քաղաքականութեան 
մէջ։ Երկիրը կ'ապրի իր կարելիութիւններով։ Այդ 
կարելիութիւնները պէտք է ճիշդ կարողանան 
բաշխել ու չշահագործել։ Նոյնիսկ Ֆրանսայի մէջ 
այսօր այս խնդիրը կայ։ Երբ որ պարզ բանուորուհին 
ամսական 1000 եուրոյէն նուազ կը ստանայ, իսկ 
նախարարը՝ 7 հազար եուրօ, անպայման ժխտա-
կան զգացում պիտի յառաջանայ, նախանձի ու 
անհանդուրժողականութեան զգացում։ Անոր հա-
մար թէ՛ ղեկավարը, թէ՛ ժողովուրդը այս ուղղութեամբ 
պէտք է իրենք զիրենք կարողանան դաստիարակել։ 
Ես մամուլի մարդ եղած եմ ու կը կարծեմ, որ նման 
հարցերու մէջ մամուլը իր դերը չի կատարեր։ 
Փոխանակ ժամերով քաղաքական հարցերու մա-
սին խօսելու՝ պէտք է խօսի պարզ հարցերու մասին, 
ժողովուրդի յոյսերուն, իրականանալի ու անիրա-
կանանալի հարցերու մասին։ Այս ձեւով միայն գոր-
ծը յառաջ կ'երթայ։ Ժողովուրդը պէտք է հասկնայ, 
որ այս երկրին մէջ հարստութիւններ կան, որոնք 
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Հայրենադարձներ 
«Կը Ցանկանք Հայրենիքի ՄԷջ Մե՛րը Ստեղծել». Հայրենադարձ 

Էլլատա Ալավերտեան

ՍԵՒԱԴԱ ՍԱՖԱՐԵԱՆ

 Մեր զրուցակիցն Էլլատա Ալավերտեանն է, 
որ ընտանիքին հետ վերջերս  հայրենադարձուած 
է Պելճիքայէն:

– Էլլատա, ի՞նչ գործունէութեամբ կը զբաղէիք 
Պելճիքայի մէջ:

– Պելճիքայի մէջ ես եւ ամուսինս աշխատած 
ենք միջազգային կազմակերպութեան մէջ: Ամու-
սինս վաճառքի պատասխանատու էր, ես` հաշուա-
պահ: Միաժամանակ ստեղծած էինք հայկական 
կազմակերպութիւն, որուն հիմնական գործունէու-
թիւնը համայնքային աշխոյժ շփումները պահպա-
նելն էր: Կեսուրս, որ 30 տարուայ մանկավարժական 
փորձ ունի, քաղաքին մէջ ստեղծած էր հայկական 
դպրոց, ուր մենք եւս աշխոյժ աշխատանքներ կը 
տանէինք: Վերջերս կազմակերպեցինք նաեւ 
Յովհաննէս Դաւթեանի «Stand up» շոուն:

-Որ քաղաքին մէջ  բնակա՞ծ էք, եւ որքանով 
աշխոյժ էր հայկական համայնքը:

– Բնակած ենք Պրիւքսելէն 5-10քմ հեռաւորու-
թեան վրայ` Ֆլամանտական գօտիին մէջ գտնուող 
Ասսէ քաղաքը: Սկզբնական շրջանին մէջ հայկա-
կան ընտանիքներ շատ չկային, սակայն յետագային 
հայերու թիւը շատցաւ: Ներկայիս կը գործէ հայ-
կական նոր կիրակնօրեայ դպրոց` նոր կազմա-
կերպիչներու գլխաւորութեամբ:

–Ինչը ձեզ վերադարձուց հայրենի՞ք:

– Հայրենիք վերադարձը պայմանաւորուած էր  
շարք մը պատճառներով: Ամուսինս ու ես ցան-
կացանք, որ մեր երեխաներուն մանկութիւնը եւ 
ապագան ըլլայ միայն Հայաստանի մէջ: Միւս 
պատճառն այն է, որ երկուքս կը ցանկանք մեր 
Հայրենիքին մէջ մերը ստեղծել` մէկտեղելով եւրո-
պական կրթութիւնը, տարիներու փորձը, ինչպէս 
նաեւ կապերն ու գիտելիքները: Իսկ անցած գար-
նան Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած փոփոխու-
թիւնները մեզի համար մեծ շարժառիթ էին. ձգել 
ամէն ինչ եւ վերադառնալ Հայաստան:Կը գիտակ-
ցինք, որ այս քայլը շատ վտանգաւոր  է, բայց եթէ 
մօտ 100 ընտանիք մեզի պէս մտածէ եւ վերա-
դառնայ, շատ բան կը փոխուի:

-Գիտենք, որ ընդամենը  քանի մը օր առաջ  
հայրենադարձուած էք, ինչէն սկսաք ձեր առաջին 
քայլերը:

–  Առաջին օրերուն կը փորձէինք յարմարիլ այն 
մտքին, որ արդէն Հայաստան եկած ենք, եւ սա է 
մեր Հայրենիքը: Հանդիպեցանք մեր ընկերներուն, 
հարազատներուն եւ ծանօթներուն: Ներկայիս կ՛ու-
սումնասիրենք տեղի գործարար ոլորտը, քանի որ 
թէ՛ ամուսինս, թէ՛ ես, կը ծրագրենք մեր անհատական 
գործերը ստեղծել Հայաստանի մէջ:

-Կան ուրուագծուած ծրագիրնե՞ր, թէ ինչ գոր-
ծունէութիւն պէտք է ծաւալէք Հայաստանի մէջ:

– Բնականաբար, կան ծրագիրներ, որոնք կապ-
ւած են հիմնականին մէջ այն ոլորտներուն հետ, 
որոնք մեզ համար մասնագիտական են: Կը կար-
ծեմ` կ’օգտագործենք լեզուի իմացութիւնն ու կա-
պերը`եւրոպական շուկան այստեղ ընդլայնելու 
նպատակով:

 – Հետաքրքրիր է երեխաներու արձագանքը, 
ինչպէ±ս կը զգան իրենք մայր հայրենիքի մէջ:

– Երեխաներուս բախտը բերած է այդ առումով, 
անոնք գրեթէ ամէն տարի ամառը այցելած են 
Հայաստան: Երբ խօսեցանք վերադառնալու մա-
սին` շատ յուզուած էին, որ պէտք է բնակին 
Հայաստանի մէջ: Անոնց հիմնական խնդիրը 

հայերէնի ոչ լաւ իմացութիւնն է, բայց հիմա կը 
լրացնեն այդ բացը: Յուսանք, որ պետութիւնը 
կ’աջակցի այս հարցով: Առհասարակ, կը կարծեմ, 

որ հայրենադարձներու համար առաջնային խնդի-
րը սկզբնական փուլին մէջ առողջ ընդելուզումն է:

– Ինչպէս կը մեկնաբանէք Հայաստանը` 
սփիւռքահայու աչքերով…

– Իմ կարծիքովս, բոլոր սփիւռքահայերը կը 
ձգտին Հայաստան վերադառնալ` անկախ բնակելու 
վայրէն եւ կարգավիճակէն, թէկուզ երբեմն հա-
կառակը կը պնդեն`կապուած ինչ-ինչ խնդիրներէ: 
Համեմատելով եւրոպական համակարգին հետ` 
կրնամ ըսել, որ մասնագիտացած անձնակազմի  եւ 
կազմակերպչական վերափոխումներու կարիքը 
կայ: Յոյսով ենք` կարճ ժամանակուան մէջ կը 
տեսնենք մեր երազանքներու Հայաստանը:

«Հայերն այսօր»
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՌԱՖԱՅԷԼ ՇԻՇՄԱՆԵԱՆ
(1885 – 1959)
«Սարի եկեղեցին (Բ. Փիրենէ)»

Ռաֆայէլ Մարտիրոս Շիշմանեան (6 Յունիս 1885 – 4 Ապրիլ 
1959), հայ նկարիչ, արուեստաբան, ՀԽՍՀ արուեստի 
վաստակաւոր գործիչ։
Ծնած է Խարբերդի Ակնի գաւառի Լիճք գիւղը 1885 թուականին։ 
1907 թուականին աւարտած է Կոստանդնուպոլսոյ Կեդրո-
նական վարժարանը: 1908 թուականին կը տեղափոխուի 
Փարիզ։ 1908 – 1913 թուականներուն սորված է գեղարուեստի 
եւ զարդարուեստի վարժարանները: Միաժամանակ կը 
հետեւի Ժիւլիան ակադեմիոյ դասընթացներուն։ 1919 
թուականէն մասնակցած է ֆրանսական «Անկախներու» 
սալոնի ամէնամեայ ցուցահանդէսներուն։ Եղած է հայկական 
«Անի» նկարչական խմբակցութեան նախաձեռնողներէն եւ 
ցուցահանդէսներու աշխոյժ մասնակիցը։ Եղած է Հայ ազատ 
արուեստագէտներու միութեան կազմակերպողներէն ու 
վարչութեան անդամներէն։ 1947 թուականէն՝ ՀՕԿ-ի անդամ, «Հայ ազգային ճակատ» (1945 թուականէն՝ 
«Հայ ազգային միութիւն) կազմակերպութեան վարչութեան անդամ եւ գեղարուեստական յանձնախումբի 
նախագահը: 1947 թուականին կը տեղափոխուի Հայաստան։ Մահացած է Երեւան 1959 թուականին։
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 27 -
«Հայաստան Կը Գտնուի Բացառիկ Կացութեան Մէջ» 
Հարցազրոյցը Ծանօթ Գրող, Հրապարակախօս Յակոբ Պալեանի Հետ
¾ç 05

պէտք եղած ձեւով չեն օգտագործուիր, որովհետեւ 
իւրացումներ եղած են։ Եթէ այդ իւրացումներուն 
դէմ դնեն, աւելի արդիւնաւէտ կառավարեն, օր մը 
կը հասնինք պիւտճէի նուազ բաց ըլլալուն։ Գիտէ՛ք, 
որ աշխարհի մեծ ղեկավարները եղած են 
իմաստունները:

- Եթէ կախարդական փայտիկ ունենայիք, ի՞նչ 
կը փոխէիք։ 

- Կախարդական փայտիկին չեմ հաւատար։ 
Կարելի է ժողովուրդին հետ խօսիլ, որ քիչ մը մեր 
մշակոյթին վերադառնան, կարդան։ Ես վիրաւոր-
ւած եմ, որ երկրին մէջ լուրջ հրատարակութիւններ 

կան, որոնք կը տպուին 500 օրինակով: Գաղտնի 
պահուելու համա՞ր են անոնք։ Եթէ միայն գրադա-
րաններուն բաժնեն, կը սպառի այդ գիրքը։ Եթէ 
ժողովուրդը պէտք չէ կարդայ, որո՞ւն համար է 
ատիկա։ Ժողովուրդի հոգին պէտք է նաեւ ազնուա-
նայ։ Ամէն բան սրճարան չէ, նարկիլէ չէ, գեղեցիկ 
մեքենան չէ, գիրքերն են մեր հարստութիւնը։ Մեր 
նախարարներն ալ պէտք է կարդան այս գիրքերը, 
խօսելէ առաջ պէտք է մաքրեն իրենց լեզուն։ Լեզուն 
նկարագիր է, լեզուով ժողովուրդը կ'ազնուանայ։ 
Բարի կամեցողութիւնը պէտք չէ բացակայի բոլոր 
ժամանակներուն։ Ես կրնամ քննադատել նախա-
րարը, վարչապետը, նախագահը, բայց ես իրենց 
թշնամին չեմ։ Իմ միտքէս չ'անցնիր Կամչատկայի 
կառավարիչը քննադատել: Ո՞վ է ան: Ո՛չ անունը 

գիտեմ, ո՛չ հետը գործ ունիմ։ Կը քննադատեմ այն 
անձը, որուն ծանօթ եմ: Քննադատութիւնը չարու-
թիւն չէ, գործակցութեան հրաւէր է։ Այս մշակոյթն է, 
որ պէտք է ստեղծուի։ 

-Շնորհակալ եմ հետաքրքրական 
զրոյցին համար։ 

Ծանօթ՝ Յակոբ Պալեանի հետ 
հարցազրոյցի տեսանիւթը կրնաք 
դիտել այստեղի յղումով։ 

Ստեփանակերտի Մայր Տաճարը Օծուած Եւ Անուանակոչուած Է

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 04

կոչութեան արարողութիւններուն: Ստեփանակերտի 
առաջին՝ Սուրբ Յակոբ եկեղեցին արդէն չէր կրնար 
տեղաւորել հաւատացեալներու բազմութիւնը, Մայր 
տաճարի անհրաժեշտութիւնը կը հիմնաւորէ Ստեփա-
նակերտի քաղաքապետը: «Սուրբ Յակոբ եկեղեցին, 
որ դեռ 2006-էն կը գործէ, իր չափերով չէր կրնար իր 
յարկին տակ ընդունիլ բոլոր հաւատացեալները, եւ 
բնական է, որ Մայր եկեղեցին սպասուած էր»,– 

կ'ընդգծէ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրէն 
Գրիգորեանը: 

Սպասման 12 տարիներէն ետք ծնաւ Ստեփանա-
կերտի առաջորդանիստը: Կ'ըսեն, որ Մայր եկեղեցին 
մայրաքաղաքի սիրտն է: Այս պարագային Ստեփանա-
կերտը իսկապէս մեծ սիրտ ունի: Սա Արցախի ամե-
նամեծ եկեղեցին է եւ 90-երորդը՝ թեմի վերաբացումէն 
ետք Արցախի մէջ կառուցուած, վերակառուցուած 
եկեղեցիներու շարքին: Եկեղեցւոյ տրամագիծը 30 
մեթր է, բարձրութիւնը՝ 35 մեթր։ Երեք մեթր ալ խաչի 
բարձրութիւնն է: Իսկ ներքնայարկին կայ 6 մեթր 
բարձրութեամբ կամարակապ դահլիճը: «Թէ՛ Հռիփ-
սիմէն կը յիշեցնէ, թէ՛ Զուարթնոցը, թէ՛ Մաստարան: 
Մեր հզօր, լաւագոյն տաճարներէն կարծես ծաղ-
կաքաղի պէս բան մը կայ իր մէջ: Բայց ինքը լուծում-
ներով որեւէ մէկը չի կրկներ: Շատ իւրօրինակ տաճար 
է»,– կ'ըսէ Ստեփանակերտի Մայր տաճարի նախա-
գիծի հեղինակ ճարտարապետ Գագիկ Երանոսեանը: ¾ç 08

Արդիւնքներէն տպաւորուած է նաեւ Արցախի 
երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասեանը: Տաճարի 
հիմնարկէքը իր նախագահութեան օրօք կատարուե-
ցաւ: Նախագիծը այդ ժամանակ ալ հաւնած էր, 
իրական եկեղեցին բոլոր սպասումները գերազանցեց: 
«Մօտաւորապէս կը պատկերացնէի, բայց այն ինչ 
այսօր ունինք, գերազանցած է մեր բոլոր սպասումները, 
որովհետեւ իրապէս հրաշք եկեղեցի է թէ՛ մեծութեամբ, 
թէ գեղեցկութեամբ: Եւ ես յոյսով եմ, որ ան Արցախի 
հոգեւոր կեանքին մէջ իր մեծ դերակատարութիւնը 
կ'ունենայ»,–  ուրախութիւնը չի թաքցներ Արկադի 
Ղուկասեանը:

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկրորդի 
գլխաւորութեամբ՝ Ստեփանակերտ են Հայ առաքե-
լական եկեղեցւոյ բարձրաստիճան ներկայացուցիչ-
ները: Վեհափառ հայրապետի հանդիսապետութեամբ 
եւ ձեռամբ, հոգեւոր դասի մասնակցութեամբ միւռոնով 
օծուած են մէկ օր առաջ ջուրով ու գինով լուացուած 



¾ç 08ºñեùß³µÃÇ / 9.4.2019 ¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

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

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

 

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօ-
րէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ 
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըր-
ջանի արձանագրութիւնները: 
 

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում: 
 Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յա-
տուկ զեղչ: 
 
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042 
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com 
 
     Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան: 
 
 

Սէն Ժոզեֆ Համալսարան 
Արեւելեան Գրադարան  
Լուսանկարներու Արխիւատուն 

  
Ձեզ սիրով կը հրաւիրեն լուսանկարներու ցուցահանդէսի բացումին 

  

ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝ 

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՓԱՌՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉԸ 
  

Հովանաւորութեամբ՝ Տիար Վարուժ Ներկիզեանի 
Ընդհանուր Տնօրէն Էմիրէյթս Լէպանըն Դրամատան  

11 Ապրիլ 2019-ին‚ ժամը 17։00-ին  
 

Հիւրասիրութիւն  
Վայր՝ Արեւելեան Գրադարանի գետնայարկի ցուցասրահ 

           Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի փողոց‚ Յիսուսեաններու թաղ‚ Աշրաֆիէ 
Հեռաձայն. 01.421827 

Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ 31 Մայիս 2019‚ ժամը 10։00 -17։00‚ 
բացի կիրակի եւ տօնական օրերէ 

 

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 07

Ստեփանակերտի Մայր Տաճարը Օծուած Եւ Անուանակոչուած Է
եկեղեցին, եկեղեցա-
կան սպասքն ու պա-
րագաները: Ապա Ամե-
նայն հայոց կաթողիկոսը 
յայտարարած է նո-
րակառոյց եկեղեցւոյ 
անունը: Ի սկզբանէ 
կը շրջանառուէր Սուրբ 
Աստուածամօր Յովա-
նի անունը, որ արդէն 
արժանացած է վեհա-
փառի հաւանութեան:

Մայր տաճարի օծման առթիւ վեհափառ հայրապետը պանաքէ յանձնած է 
Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանին: 
Եկեղեցին կառուցուած է նուիրատուութիւններու շնորհիւ: Ամենամեծ նուիրատուն 
Վարդանեան ընտանիքն է: Ամենայն հայոց կաթողիկոսը Գրիգոր Լուսաւորիչ 
շքանշանը յանձնած է Վարդանեան եղբայրներուն: Իսկ նորաբաց տաճարին 
վեհափառ հայրապետը սրբապատկեր նուիրեց:

Ամենամեծ նուէրը Ստեփանակերտի բնակիչները ստացան՝ ի դէմս նոր 
տաճարի, ինչը Աստուածածնի աւետման տօնի օրը նոր աւետիս մըն էր: «Շատ 
հաճելի էր, որ Ապրիլ 7-ին բացուեցաւ նոր եկեղեցին: Համոզուած եմ, որ մենք 
կ'երթանք դէպի մեր արմատները, դէպի մեր հոգեւոր արմատները»,– կը կարեւորէ 
Ստեփանակերտի բնակիչ Անահիտ Դանիէլեանը: «Այդ նպատակով մենք մեր 
երեխաները դեռ օրօրոցէն կը բերենք եկեղեցի, որպէսզի հոգեւոր արժէքներուն 
ծանօթանան ու քրիստոնեայ մեծնան»,– կը շարունակէ Արփինէ Անդրէասեանը, 
որ փոքրիկը գրկած՝ եկեղեցի շտապած է: 

Նորաբաց տաճարին մէջ առաջին սուրբ եւ անմահ պատարագը կայացաւ 
Ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ: Հակառակ պատկառելի 
չափերուն՝ Սուրբ Աստուածամօր Յովանի տաճարը չէր կրնար տեղաւորելու տօնին 
առթիւ հաւաքուած հաւատացեալներու ողջ բազմութիւնը:

Ստեփանակերտ


