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Աուն Լաւատես Է. Որո՞նք Են Պատճառները
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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 Եւ Փորթուկալ Յաջող 
Գործընկերներ Կրնան Ըլլալ Շարք 
Մը Ոլորտներէն Ներս. 
Արմէն Սարգսեան Հանդիպած Է Փորթուկալի 
Նախագահի Հետ

Նախագահական պալատի որոշ աղբիւրներ կը 
յայտնեն, որ Նախագահ Աուն  ժամեր առաջ 
զինուած է լաւատեսութեամբ եւ հանգստութեամբ՝ 
գալիք օրերու եւ Լիբանանի ապագայի նկատմամբ։ 
Ան հաստատած է, որ բոլոր խնդիրները տարբեր 
մակարդակներու վրայ կը կարգաւորուին։  Նախա-
գահը անձամբ կը ղեկավարէ, կը հսկէ եւ կը 
տնօրինէ բարեփոխումները եւ միաժամանակ կը 
նշէ, որ բնականաբար անոնք մէկ օրուան ընթացքին 
կամ կոճակի մը հպումով չեն իրականանար, այդ 
բոլորը ժամանակի կը կարօտի՝ ամիսներու նոյնիսկ 
տարիներու, որպէսզի կարենան արմատախիլ ընել 
այն փտտածութիւնը, որ բոյն դրած է նախարա-
րութիւններու, պետական գերատեսչութիւններու եւ 
դատական համակարգի մէջ։    

Աղբիւրի համաձայն Նախագահի այս հանգըս-
տութեան հիմքը այն է, որ ան լուրեր ստացած է 
ներքին եւ արտաքին ֆինանսական աջակցութեան 
մասին։ Նախագահի խօսքով բարեփոխումներու 
շուրջ միաւորուածներու խօսքն ու միասնակա-
նութիւնը հրաշքներ կրնայ գործել եւ ոեւէ մէկը չի 
կրնար խոչընդոտել այդ ընթացքը։

Պըրի Ընդունեց Հարիրին. Մենք Պէտք 
Է Դիմանանք Խիստ Կարգադրութիւններու

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի, 
խորհրդարան-կառավարութիւն հարց ու պատաս-
խանի երէկուան նիստէն ետք, ընդունեց վարչապետ 
Սաատ Ալ-Հարիրի։ Վերջինս  հանդիպումէն ետք 
ըսաւ,- «Այսօր կառավարութեան հարց ու պատաս-
խանի նիստն էր, որ առողջ երեւոյթ է, այս նիստերը 
միշտ պէտք է տեղի ունենան, որպէսզի հասարա-

Աշխատանքային այցով Փորթուկալ գտնուող՝ 
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Ար-
մէն Սարգսեան Ապրիլ 9-ին հանդիպում ունեցած է 
երկրի նախագահ Մարսէլու Ռեբելու տէ Սոզայի 
հետ։ Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացուցին ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, նախագահ Մարսէլու 
Ռեբելու տէ Սոզան ողջունած է Հայաստանի իր 
գործընկերոջ այցը Փորթուկալ։

Ընդգծելով երկու երկիրներու եւ ժողովուրդներու 
պատմամշակութային սերտ առնչութիւնները՝ Փոր-
թուկալի նախագահը մեծագոյն ակնածանքով 
խօսած է Փորթուկալահայ յայտնի գործարար եւ 
բարերար Գալուստ Կիւլպէնկեանի եւ անոր անունը 
կրող հիմնադրամի գործունէութեան մասին։ Նա-
խագահ Սարգսեան իր հերթին բարձր գնահատած 
է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի մարդասի-
րական եւ մշակութային գործունէութիւնը եւ նշած է, 
որ հիմնադրամը իւրատեսակ կամուրջ է հայ- 
փորթուկալական յարաբերութիւններու ծիրէն ներս։

Հայաստանի եւ Փորթուկալի նախագահները 
մտքեր փոխանակած են փոխգործակցութեան 
հնարաւոր ուղղութիւններու շուրջ։ Անոնք համա-
կարծիք եղած են, որ երկու երկիրները յաջող գործ-
ընկերներ կրնան ըլլալ կրթութեան, գիտութեան եւ 
նորագոյն գիտարուեստներու ոլորտներէն ներս։

Անդրադառնալով Փորթուկալի կողմէ տիեզերք 
արբանեակներ արձակելու կայանի կառուցման 

ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐԻ
Վաղը, երեկոյեան ժամը 6:30-ին, հսկումի արարողութիւն, Նորաշէնի Սուրբ 

Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ներկայութեամբ՝ լիբանանահայ մամուլի նախկին 
եւ ներկայ գործիչներուն։

կութիւնը տեսնէ, թէ ինչ կ’ընէ կառավարութիւնը եւ 
Խորհրդարանը նոյնպէս պէտք է տեղեակ ըլլայ, թէ 
ի’նչ կ’ընէ կառավարութիւնը»։

Ան աւելցուց ըսելով,-«պիւտճէի հարցով պէտք է 
կայացնենք դժուար որոշումներ եւ գործեմ քաղա-
քական բոլոր կողմերու հետ, որպէսզի ունենանք 
պիւտճէի վերաբերեալ ամբողջական համաձայնու-
թիւն, որովհետեւ մտավախութիւն ունիմ, որ այստեղ 
տեղի ունենայ այն, ինչ տեղի ունեցաւ Յունաստանի 
մէջ, եւ այդ մէկը պէտք է տեղի չունենայ։ Գաղտնիք 
չէ, որ մենք պիտի ձեռնարկենք միջոցներ, որոնք 
պիտի փրկեն երկիրը տնտեսական խնդիրներէն, 
մենք պէտք է վերջ տանք մեր անձնական շահերը 
գերադասելուն, պէտք է տեսնենք երկրի նիւթական 
ու տնտեսական շահերը, եւ թէ ինչպէս պիտի 
իրականացնենք երկրի տնտեսական զարգացումը։ 
Պիտի իրականցնենք ոչ շատ մեծ միջոցներ, սայ-
կայն անոնք պիտի ըլլան քիչ մը խիստ, մէկ կամ 
երկու տարի պիտի հանդուրժենք, յետոյ ամէն ինչ 
կը դառնայ նախկինի պէս»։

Հարցի մը ի պատասխան Հարիրի ըսաւ,-«այդ 
կարգադրութիւնները պիտի փրկեն Լիբանանը եւ 
ես որեւէ կասկած չունիմ այդ առումով, կարեւորը 
այն է, որ բոլորս հաւատանք բարեփոխումներուն, 
որպէսզի բոլորս ըլլանք նոյն նժարի վրայ եւ 
հասարակութեան բացատրենք, թէ ինչո’ւ կ’ընենք 
այս մէկը եւ ինչո’ւ այստեղ հասանք»։

Հարցին, թէ կա՞յ մէկը ով կը մերժէ այս կարգադ-
րութիւնները, ան պատասխանեց,-«Առ այսօր կայ 
բանավէճ եւ գիտէք, որ այդ բանավէճը պէտք է 
ըլլայ, պիւտճէն գործողութիւններու շարան մըն է՝ ի 
նպաստ Լիբանանի քաղաքացիին։ 
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Նախնական Տուեալներով Նաթանիահու Եւ Իր Կուսակցութիւը 
Առաջատար
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Սուրէն Եղիայի 
Խաչատրեան 

Սուրէն Եղիայի Խաչատրեան (Մարտ 
30-Ապրիլ 11), 1889, Թիֆլիս, Ռուսական  կայս-
րութիւն - Յուլիս 5, 1934, Մոսկուա, ԽՍՀՄ), հայ 
ռեժիսոր, թատերական գործիչ։

ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արամ Խա-
չատրեանի եղբայրն է, Կարէն Խաչատրեանի 
հայրը։

1916 թուականին աւարտած է Մոսկուայի պե-
տական համալսարանը։ 1910-1934 թթ. եղած է 
ՄԳԹ-ի ռեժիսոր, 1918-1922 թթ.՝ Ռուսաստանի 
լուսժողկոմատի թատերական բաժնի ազգային 
փոքրամասնութիւններու յանձնաժողովի  նախա-
գահ, Մոսկուայի հայկական պետական դրա-
մատիկական ստուդիայի հիմնադիր (1918)։ 
Աջակցած է Աստրախանի, Նոր  Նախիջեւանի, 
Կրասնոտարի եւ այլ քաղաքներու մէջ հայկական 
թատերախումբերու կազմակերպման։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Լիբանանի Մօտ 
Հայաստանի Դեսպանը

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Չորեքշաբթի, 10 Ապրիլ 2019-ի երեկոյեան, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը իր 
գրասենեակին մէջ ընդունեց Լիբանանի մօտ Հա-
յաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեանի այցելութիւնը։

Հանդիպումը առիթ հանդիսացաւ շարք մը 
հարցեր քննարկելու Հայաստանի ներկայ կացու-
թեան, Արցախի, Հայաստան-Սփիւռք յարաբերու-
թեան, Լիբանանի, ինչպէս նաեւ Նորին Սրբութեան 
վերջերս Հալէպ կատարած հովուապետական 
այցելութեան առնչուած։

ծրագրին՝ նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ 
Հայաստան այս ոլորտէն ներս ունի մեծ գիտական 
ներուժ։

Իբրեւ համագործակցութեան հեռանկարային 
ուղղութիւն՝ զրուցակիցները առանձնացուցած են 
նաեւ զբօսաշրջութեան ոլորտը։ Նշելով, որ Հայաս-
տանէն աւելի մեծ թիւով զբօսաշրջիկներ կրնան 
այցելել Փորթուկալ եւ աւելի մեծ թիւով փորթու-
կալացիներ կրնան գալ եւ բացայայտել Հայաս-

Ռուսիոյ մէջ ADA Aerospace եւ Pro MA ըն-
կերութիւնները Հայաստանի մէջ անօդաչու թռչող 
սարքերու (ԱԹՍ) համատեղ արտադրութիւն պիտի 
հիմնեն, այս մասին յայտնած է` «Ռիա Նովոսթի» 
գործակալութիւնը:

Հայաստանի մէջ արտադրուելիք Triada  ԱԹՍ-
ները պտի արտահանուին միջազգային շուկայ:

Ընկերութիւնները մտադիր են $4.5 միլիոնի 
ԱԹՍ մատակարարել Հայաստանին: Triada MK II 
տեսակի առաջին խմբաքանակը պիտի մատակա-
րարուի 2019-ին, իսկ Triada MK III-ը` մինչեւ 2020 
թուականի աւարտը:

Իսրայէլի մէջ տեղի ունեցած արտահերթ ընտ-
րութիւններու արդիւնքները երէկ սկսան հրապա-
րակուիլ: Այս մասին տեղեկութիւններ փոխանցեց 
«Հաարէթզ պարբերականի կայքը:

Ըստ աշբիւրին իշխող Լիքուտ կուսակցութիւնը, 
գլխաւորութեամբ երկրի վարչապետ Բենիամին 
Նաթանիահուի, յաջողած է ստանալ (Քնեսէթի) 
խորհրդարանի 37 աթոռները:

Կը նշուի նաեւ, որ ուշագրաւ կը համարուի երկրի 
աջակողմեան կուսակցութիւններուն տարած յաղ-
թանակը, բան մը որ կը հեշտացնէ յառաջիկայ փու-
լին Նաթանիահուի նոր կառավարութիւն կազմելու 
աշխատանքը:

Յիշեցնենք, որ աւելի կանուխ հրապարակուած 
տեղեկութիւններուն համաձայն ընդդիմադիր «Կա-
պոյտ ճերմակ» կուսակցութեան ղեկավար Պենի 
Կանց կարողացած էր երկու կէտով առաջ ացնիլ 

Հայաստան Եւ Փորթուկալ Յաջող Գործընկերներ Կրնան Ըլլալ Շարք Մը 
Ոլորտներէն Ներս. 
Արմէն Սարգսեան Հանդիպած Է Փորթուկալի Նախագահի Հետ

Ռուսական Ընկերութիւնը Հայաստանի Մէջ Triada ԱԹՍ-ներու 
Արտադրութիւն Պիտի Հիմնէ

տանը՝ կողմերը կարեւորած են երկու երկրներու 
միջեւ օդային հաղորդակցութեան բարելաւման 
խնդիրը եւ հնարաւորութիւններու ուսումնասիրումը։

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Փորթուկալի նա-
խագահը հրաւիրած է Հայաստան պաշտօնական 
այցի։

Իր հերթին նախագահ Մարսէլու Ռեբելու տէ 
Սոզան նոյնպէս Հայաստանի իր գործընկերը հրա-
ւիրած է Փորթուկալ պաշտօնական այցի։

Triada օրինակի ԱԹՍ-ներու թռիչքի առաւելա-
գոյն բարձրութիւնը 10 քմ. է, առաւելագոյն հեռա-
ւորութիւնը` կախուած շարժիչէն` 260-660 քմ.:

Նաթանիահուէն, սակայն աւելի ուշ պարզուեցաւ, 
որ Նաթանիահու կը շարունակէ իրավիճակին 
տէրը մնալ:

¾ç 07
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

«Յաղթական դաշնակիցները»,- ինչպէս սովո-
րութիւն էր ըսել, այսօր եզրը փոխարինուած է 
«Արեւմուտք»ով, ծնունդ տուած էր «Ազգային Լի-
կային», որուն շարունակութիւն-ժառանգորդն է 
Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութիւնը,- Խաղա-
ղութեան Վեհաժողովի սկզբունքները դրժեցին, 
խոստումներու դաշնագրերը մոռցուեցան, մրցակ-
ցութիւններու եւ մեծպետական շահերու հետա-
պընդման ընթացքին: Այսօր ոչ ոք կը գայթակղի, 
ըսելով եւ գրելով «փոքրմասնութիւններ»՝ հաւաքա-
կանութիւններու մասին՝ որոնք իրենց պատմական 
հայրենիքին մէջ ապրած էին, փոքրացուած եւ 
տիրապետուած են: Իրենց երկրին մէջ ապրող 
ազգային հաւաքականութիւնները «փոքրամասնու-
թիւն» կոչել քաղաքականութեան յոռեգոյն շնա-
կանութւնն է, ցինիզմ, մեղսակցութիւն չարին եւ 
չարիքին, ուրանալով Սեւրի դաշնագիրը, դառնալով 
անսկզբունք յաղթականներու ակումբ:

Առաջին աշխարհամարտի աւարտին, քաղաքա-
կիրթ աշխարհը, կոյր դրամատիրութեան գերին 
դառնալով, անատակ եղաւ արդարութիւն եւ ճշմար-
տութիւն վերականգնելու, եւ այդ հունով առաջնոր-
դեց մոլորակը, այդպէս կը շարունակէ այսօր: Սեւրի 
դաշնագիրը ուրանալով, քաղաքակիրթ աշխարհը 
վատութեամբ Թուրքիոյ հետ1923ին ստորագրեց 
Լոզանի դաշնագիրը, որ այլ բան չէր եթէ ոչ լքումը 
Թուրքիոյ լուծին տակ ապրած ժողովուրդներու: 
Քաղաքական հասարակ լեզուով Լոզանի դաշնա-
գիրը կը համարուի ժամանակակից Թուրքիոյ ծննդեան 
վկայագիրը: Անով պաշտօնապէս ընդունուած եւ 
ճանչուած են միայն երեք փոքրամասնութիւններ. 
հայերը (55-600000), յոյները (5000), հրեաները 
(25000): Ոչ մէկ տեղ ճշդուած է, որ հայերը եւ 
յոյները աշխարհի այդ շրջանին մէջ եղած են տէր եւ 
բռնագրաւուած են անոնց բազմադարեան հայրե-
նիքները, ուր ունեցած են արմատներ, պատմութիւն 
եւ մշակոյթ: Այլ է հրեաներու պարագան, որոնք 
եկած են որպէս գաղթական, հալածուելէ ետք 
Սպանիոյ մէջ, անոնք այդ հողերուն վրայ չեն ունե-
ցած ոչ պատմութիւն, ոչ մշակոյթ, ոչ արմատ: Արե-
ւելեան Եկեղեցիներու պատկանողները, ասորիներ, 
քաղդէացիներ, շուրջ 40.000, պաշտօնապէս 
փոքրամասնութիւն չեն, թէեւ որպէս այդպիսին 
նկատի կ’առնուին, իսկ անոնք ալ բռնագրաւուած 
հայրենիքներու ժառանգորդներ են: Եւ դեռ կան 
եզիտիները:

Macro-politique-ը այս մանրամասնութիւններով 
չի զբաղիր, անոնք ոչ թնդանօթի եւ ոչ ալ օդանաւի 
առք-վաճառքի հիւթալի շուկայ չեն:

Փոքրամասնութիւն եզրին ետին իրականու-
թիւններ կան, որոնք նկատի չեն առնուիր: Թուրքիոյ 
տարածքին, փոքրամասնութիւն համարուող 50-
60000 հայերէն անդին, կայ «հայկական» անգի-
տացուած զանգուած, զոր կը կոչենք իսլամացուած-
թրքացուած, կանթաքուն հայեր, որոնք 
հազուադէպերէն հրապարակ կու գան, քանի որ 
չկան ապահովութեան երաշխիքներ, իրենց գոյու-
թիւնը անգիտացող իշխանութեան եւ բրտութեան 
պատրաստ մոլեռանդութեան դէմ:

Թուրքիոյ մէջ փոքրամասնութիւն հասկացողու-
թիւնը նկատի չունի ոչ ազգային պատկանելիութիւնը 
եւ ոչ ալ բնիկի քաղաքական իրաւունքը, ան սոսկ 
կրօնական դասակարգում է. հայ առաքելական, 
հայ կաթողիկէ, հայ աւետարանական, ասորի, 
քաղդէացի, յոյն ուղղափառ: Փոքրամասնութիւն 
պիտակով հաւաքականութիւններ:

«Թուրք ազգ»ը պատմութեան մէջ նոր երեւոյթ է, 
ներխուժող եւ որպէս  այդպիսին ներկայացող: Ան 
ընդունուած կամ պարտադրուած ցեղային պատ-
կանելիութեան եւիսլամութեան հասարակ յայտա-
րարով ինքզինք կը սահմանէ եւ կը հաստատէ, ոչ 
այդ աշխահագրական տարածքին հետ ունեցած 
արմատներով եւ ոչ ալ ինքնուրոյն մշակոյթով: Այս 
ըմբռնումով մէկութիւն ստեղծելու քաղաքական 
կամքի հետեւանքով, Թուրքիոյ մէջ ոչ մէկ ոչ-թուրք 
իսլամ խմբաւորում ընդունուած է որպէս տարբեր 
կամ ինքնուրոյն փոքրամասնութիւն: Կացութիւնը 
պարզացուած է. քիւրտերը (12-15 միլիոն), արաբ-
ները (1միլիոն), ալեւիները (թուրք եւ քիւրտ համա-
տեղ 12-15 միլիոն), համագումար՝ 30 միլիոն:Ամէնքը 
կը համարուին թուրք, քանի որ իսլամ են, կամ 
թուրք ըլլալով իսլամ են: Օղակը սեղմուած է եւ 
փակ: Կան գաղթականներ, Կովկասէն, Խրիմէն, 
որոնք կառուցային ոչ մէկ կազմակերպութիւն 
ունին. աբխազներ, ալպանացիներ, պոսնիացիներ, 
որոնց ընդհանուր գումարը, ըստ գնահատումներու, 
1 միլիոն է: Նաեւ չերքէզներ, վրացիներ, լազեր, 
թաթարներ: Կարգ մը խմբաւորումներ արագօրէն 
կը ձուլուին, խառն ամուսնութիւններու, լեզուական 
տեղատուութեան եւ հասարակաց կրօնի պատ-
ճառով:

Կառավարական քարոզչական մեքենան կը 
բանի: Հակադրուող լուսաբանական աշխատանք 
չկայ, ցոյց տալու համար, որ Թուրքիոյ պատմութիւնը 
ոչ մէկ է, ոչ միացեալ, ոչ հոն ապրողներու ներդաշ-

նակութիւն: Գիրքեր, հեռատեսիլ, այլ միջոցներ, կը 
խօսին հայոց, յոյներու, հրեաներու կրած հալա-
ծանքներու եւ ապրելու դժուարութեան մասին: 
Յաճախ քիւրտերու եւ ալեւիներու դէմ եղած 
բռնութիւնները եւ հալածանքները կը յիշեցնեն, որ 
Թուրքիոյ մէկութիւնը ուժի վրայ հիմնուած է, ոչ 
արդարութեան կամ այլ հասարակաց արժէքի: 
Պետութիւնը կը մերժէ լսել այդ «փոքրամասնու-
թիւններ»ը, պաշտօնապէս կ’անգիտանայ անոնց 
ինքնուրոյն գոյութիւնը, երբ աշխարհ գիտէ, որ 
հրամցուած մէկութեան թրքական պատկերը 
կեղծիք է:

Եւրոմիութիւնը կ’ակնկալէ, որ արմատական 
բարեկարգումներ կատարուին այս հարցերով, 
որպէսզի Պրիւքսէլ դռները բանայ: Թուրքիան 
կրնա՞յ գոհացում եւ երաշխիքներ տալ Եւրոմիու-
թեան:

Հարցը ոչ տեսական է եւ ոչ բարոյախօսական:
Թուրքիոյ մէջ փոքրամասնութիւններու հարցը 

ծնունդ առած է երբ անոնց համար վարչական-քա-
ղաքական բարենորոգումներու պահանջ դրուած է 
ԺԹ դարու կէսէն սկսեալ: Անոնք կը պաշտպանուէին 
փոխան ենթակայութեան, ունէին ներքին իրաւունք-
ներ, զորս սուլթանները կը շնորհէին: Բարենորո-
գումներու պահանջը ոչ-իսլամ համայնքներու 
համար, պատճառ եղաւ, որ պետութիւնը ինքզինք 
սահմանէ իսլամութեան խորքի վրայ, որուն 
հետեւանքով քրիստոնեայ եւ քիչ մըն ալ իրենք 
զիրենք արեւմտականացած համարող փոքրամաս-
նութիւնները շեշտուած կերպով զգան իսլամներու 
եւ իրենց միջեւ եղած տարբերութիւնը, առաջիններու 
տիրողի շեշտումով: Մէկ կողմէ խտրականութիւնը 
շեշտուեցաւ, միւս կողմէ քրիստոնեայ փոքրամաս-
նութիւնները որդեգրեցին արեւմտեան ազատական 
եւ ազգային ազատագրական գաղափարները:

Ծնունդ առաւ խաւարամտութեան եւ մոլեռան-
դութեան մթնոլորտի մէջ թրքանան ազգայնակա-
նութիւնը, աւելի ճիշդ պիտի ըլլայ ըսել՝ թուրք-
իսլամական ազգայնականութիւնը, որ պատճառ 
եղաւ հայերու ցեղասպանութեան եւ հայրենահան-
ման: Անմասն չմնացին ասորիները եւ քաղդէացի-
ները:

Առաջին աշխարհամարտի իր պարտութենէն եւ 
կայսրութեան փլուզումէն ետք, Թուրքիան վերա-
կանգնեցաւ շահագործելով կրօնական-ազգայնա-
կան մոլեռանդութիւնը, որ ծնունդ տուաւ իսլամներու 
եւ քրիստոնեաներու միջեւ պատերազմի, որուն 
արդիւնքը եղաւ Պոնտոսի յոյներու ջարդը եւ հեռա-
ցումը: Հեռացուեցան դաշնակից ուժերը, մանա-
ւանդ՝ յունական, հարիւրհազարաւոր յոյներ հեռա-
ցան, բացի Պոլսոյ յոյներէն, փոխարէն Յունաստանէն 
400.000 իսլամներ եկան Թուրքիա:



Լիբանանահայ Կեանք

Մշակութային Արձագանգ

Իտալիոյ Խորհրդարանը 
Ընդունեց Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը

Ցեղասպանութիւն 
100 + 4
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Հայկազեան Համալսարանին Մէջ՝ «Սետր»-ի Խորհրդաժողովի Մասին Դասախօսութիւն

Խաչատրեանի 15-րդ Միջազգային Մրցոյթին 12 Երկրի 30 
Դաշնակահար Պիտի Մասնակցի

«Սետր»-ի խորհրդաժողովի կայացման մէկ 
տարուան առիթով, Հայկազեան համալսարանը 
հիւրընկալեց տնտեսական հարցերով Լիբանանի 
վարչապետ Սաատ Հարիրիի խորհրդական Հաա-
զար Քարաքալան՝ դասախօսութեամբ մը ներկա-
յացնելու «Սետր»-ի հիմնական որոշումներուն եւ 
Լիբանանի տնտեսութեան վրայ անոր ձգելիք 
ազդեցութիւնները:

Դասախօսը ներկայացուեցաւ Հայկազեան հա-
մալսարանի Արուեստից եւ գիտութեանց բաժան-
մունքի տեսուչ դոկտ. Արտա Էքմէքճիի կողմէ: 

Հաազար Քարաքալայի ներկայացումը կեդրո-

ՑեՄեծանուն երաժշտահան Արամ Խաչա-
տըրեանի ծննդեան օրը, Յունիս 6-ին, Երեւանի մէջ 
սկիզբ առնող Խաչատրեանի 15-րդ միջազգային 
մրցոյթին պիտի մասնակցի աշխարհի 12 երկրի 30 
երաժիշտ։ Այս մասին կը տեղեկացնեն «Արամ 
Խաչատրեան-մրցոյթ» մշակութային հիմնադրա-
մէն:

Մրցոյթը պիտի կայանայ դաշնակ մասնա-
գիտութեամբ։ Մասնակիցները պիտի ներկայացնեն 
Հայաստանը, ԱՄՆ-ն, Գանատան, Ֆրանսան, 
Իտալիան, Ճափոնը, Չինասատանը, Հարաւային 
Քորէան, Թայլանտը, ՌԴ-ն, Ղազախստանը, Ուք-
րանիան։

Խաչատրեանի 15-րդ միջազգային մրցոյթի 
ժիւրին պիտի նախագահէ աշխարհաճանաչ դաշ-
նակահար եւ խմբավար Վահագն Պապեանը։

Խաչատրեանի միջազգային մրցոյթը Միջազ-
գային երաժշտական մրցոյթներու համաշխարհային 
ֆետերասիոնի (World Federation of International 

նացաւ «Սետր»-ի հիմնական 4 կէտերուն վրայ, 
որոնց ընդմէջէն նպատակադրուած է շրջանցել 
երկրի տնտեսական տագնապը, կայունութիւն 
հաստատելը, երկարաժամկէտ բարգաւաճումն ու 
գործի առիթներ ստեղծելը:

Ներկայացնելով առաջին կէտը՝ երկրի տնտեսա-
կան տագնապը շրջանցելու կարեւորութիւնը, Քա-
րաքալա անդրադարձաւ մօտիկ ապագային ներդ-
րումային ծրագիրները աւելցնելուն, յատկապէս 
ենթակառուցուածքային մարզին մէջ ներդրումները 
անմիջապէս կատարելով, առիթ տալ մասնաւոր 
ընկերութիւններու, որ ինքնաբերաբար գործի 

Music Competitions) անդամ է։ Մրցոյթը կ՝իրակա-
նացուի ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան, «Արամ 
Խաչատրեան-մրցոյթ» մշակութային հիմնադրամի 
համատեղ ջանքերուն շնորհիւ, գործընկերն է ԱՊՀ 
Մարդասիրական համագործակցութեան միջպե-
տական հիմնադրամը:

առիթներ պիտի ստեղծէ:
Երկրորդ կէտը ներկայացնելով՝ Քարաքալա 

շեշտեց տնտեսական կայունութիւնը պահպանելու 
կարեւորութիւնը, որ իր դրական անդրադարձը 
պիտի ունենայ եւ իբրեւ օժանդակ գործօն պիտի 
նպաստէ տնտեսական աճին:

Պետական համակարգին մասին խօսելով՝ 
դասախօսը ընդգծեց պետական կառոյցներու 
գործելաձեւին մէջ բարեկարգումներ կատարելու 
անհրաժեշտութիւնը՝ ըսելով, որ յատկապէս փտա-
ծութեան դէմ պայքարը իր դրական անդրադարձը 
պիտի ունենայ նեդրողները քաջալերելու եւ 
տնտեսական կայունութիւն ապահովելու իմաստով: 

Ներկայացման չորրորդ բաժինով Քարաքալա 
հաստատեց, որ անհրաժեշտ է տնտեսական ռազ-
մավարութեան մը մշակումը, որուն հիմնական 
նպատակը պէտք է ըլլայ արտադրողական զանա-
զան մարզերու մէջ բարեկարգումներ կատարելը, 
իսկ արդիւնքը՝ տեղական արտադրութիւններու 
արտահանումը: 

Քիչ առաջ Իտալիոյ Խորհրդարանը ընդունեց 
բանաձեւ մը, որմով կոչ կ՛ուղղէ Իտալիոյ կառա-
վարութեան ճանչնալու Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
եւ տալու միջազգային հնչեղութիւն, կը հաղորդէ 
Իտալիոյ մէջ Հայաստանի դեսպանութիւնը։

Նախաձեռնութեան կողմ քուէարկած է 382 
պատգամաւոր: Դէմ արտայայտուող չէ եղած, իսկ 
նախաձեռնութեան քուէարկութեան ձեռնպահ 
մնացած է 43 պատգամաւոր:

Քուէարկութենէն ետք բոլոր պատգամաւորները 
ծափողջոյններով ընդունած են որոշումը:
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  Անդրանիկ Մշակութային Միութեան Կազմակերպութեամբ
Հայոց Ցեղասպանութեան 104-ամեակի Ոգեկոչման Հանդիսութիւն

Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակի ոգեկոչ-
ման հանդիսութիւններու ծիրին մէջ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
Անդրանիկ մշակութային միութիւնը գեղեցիկ գա-
ղափարը յղացած էր հրաւիրելու  լոնտոնաբնակ 
հանրածանօթ պատմաբան, Կոմիտաս հաստա-
տութեան տնօրէն Արա  Սարաֆեանը:

Ուրբաթ, 5 Ապրիլ 2019-ի երեկոյեան, ՀԵԸ-ի 
կեդրոնական վարչութեան հովանաւորութեամբ,  
ՀԵԸ Անդրանիկ մaշակութային միութեան կազմա-
կերպութեամբ պատմաբան Արա Սարաֆեան շա-
հեկան դասախօսութիւն մը տուաւ ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճ-
եան կեդրոնին մէջ՝ իբրեւ խորագիր ունենալով 
«Յետադարձ ակնարկ դէպի յառաջ... Հայերը Օս-
մանեան կայսրութեան եւ Թուրքիոյ Հանրապե-
տութեան մէջ»:

Ի ներկայութիւն Լիբանանի մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպանատան ռազմական  
կցորդ, գնդապետ Ալեքսան Մուշեղեանի, Լիբա-
նանի թեմի Բարեջան առաջնորդի  ներկայացուցիչ 
տէր Նարեկ քհնյ. Հեճինեանի, ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի 
շրջանակային  յանձնաժողովի անդամներու, ՀԵԸ-ի 
կեդրոնական վարչութեան ատենապետին եւ ան-
դամներու, մտաւորական ընտրանիի մը, միութե-
նականներու եւ բարեկամներու, ՀԵԸ Անդրանիկ 
մշակութային միութեան անունով տոքթ. Շահէ 
Փարթամեան  բարի գալուստ մաղթեց ներկանե-
րուն՝ դիտել տալով, որ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքը, 
շարունակելով Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչ-
ման հանդիսութիւնները, նախանձախնդիր եղած է 
հրաւիրելու  հանրածանօթ մտաւորականներ: Անոնցմէ 
եղած է քանի մը օր առաջ իր մահկանացուն կնքած՝ 

Հայ դատի հմուտ պաշտպան սպանացի լրագրող 
Անթոնիօ Կուռիարան:

Ապա ան ամփոփ տողերու մէջ ներկայացուց 
պատմաբան Արա Սարաֆեանը:

Ժան Փիեռ եւ Ռիթա Աստիկեան դաշնամուրի եւ 
ջութակի ընկերակցութեամբ ապրումով կատա-
րեցին «Կիլիկիա»-ն եւ «Կռունկ»-ը: 

Բանախօս Արա Սարաֆեան շնորհակալութիւն 
յայտնեց  ՀԵԸ-ին՝ Լիբանան  հրաւիրելուն առիթով: 
Ան յայտնեց, որ Հայկական հարցը շօշափելի 
ներկայութեան վերածուած է Թուրքիոյ մէջ, եւ հայ  
ժողովուրդը  զանազան ճանապարհներով  կը շա-
րունակէ հետապնդել Հայոց ցեղասպանութեան 
ճանաչման աշխատանքը: Ապա ան կեդրոնացաւ 
ցեղասպանութեան փաստը թուրք հասարակութեան 
ծանօթացնելու  եղանակներուն՝ ընդգծելով, որ 
այսօրուան Թուրքիան, արտաքին ճնշումներու 
տակ, զանազան պատճառներով աւելի  հանդուրժող 
դարձած է Հայոց ցեղասպանութեան մասին 
տրուող մեկնաբանութիւններուն, քան երէկ: Մեծ 
զանգուածներ պատրաստ են  առերեսուելու պատ-
մութեան հետ:  Արա Սարաֆեան դիտել տուաւ, որ 
այսօրուան Թուրքիոյ բնակչութեան  քսան առ 
հարիւրը կը ճանչնայ ցեղասպանութեան փաստը, 
քսան առ հարիւրը կը  շարունակէ ժխտել պատ-
մական իրողութիւնը, իսկ մնացեալ վաթսուն առ  
հարիւրը  կը տատանի երկու  բեւեռներուն  միջեւ:  
Ան   նշեց, որ թուրք հասարակութիւնը անհրաժեշտ 
է  պատմական,  վիճակագրական ստոյգ տուեալ-
ներով  իրազեկ դարձնել ցեղասպանութեան  փաս-
տին:  Այս նպատակով ան արժեւորեց  Սարգիս 
Երուանդ Քարայեանի արժէքաւոր աշխատութիւնը՝ 

«Armenians in Ottoman Turkey, 1914: A Geographic 
and Demographic Gazetteer»,  ուր ծանօթ պատմա-
բանը տեղաբաշխական  տուեալներով,  համոզիչ 
փաստերով  յայտնաբերած է ցեղասպանութիւն 
գործուած վայրերը:  

Արա  Սարաֆեան արժեւորեց   պատմաբան   
Քարայեանի  բծախնդիր, մանրակրկիտ եւ  հետեւո-
ղական աշխատանքը: Հատորին մէջ բացայայտ-
ւած են Արեւմտեան Հայաստանի եւ  Կիլիկիոյ աւելի 
քան  չորս  հազար  հայկական  գիւղերու անուններն 
ու վայրերը՝  յիշատակելով անոնց  ներկայ անունը, 
յարակից ընդարձակ տեղեկութիւններով: 

 Արա  Սարաֆեան շեշտեց, թէ  ժխտումի   քա-
ղաքականութեան դէմ, Հայոց  ցեղասպանութեան 
ապացոյցներու ապացոյցը կարելի է որակել հըս-
կայական այս աշխատութիւնը: 

 Լոնտոնաբնակ  պատմաբան Արա  Սարաֆեան  
միաժամանակ անդրադարձաւ իրենց  ինքնութիւնը  
բացայայտող  հայերուն: Ան  թելադրեց  զգալ  ակա-
մայ   օտարացած հայերուն իրավիճակը եւ  քաջա-
լերել  վերադառնալու  իրենց արմատները:

Արա Սարաֆեան  պատասխանեց   իրեն  յղուած  
հարցումներուն:

Ծայր աստիճան  հետաքրքրական  այս  դասա-
խօսութեան աւարտին, ՀԵԸ-ի կեդրոնական վար-
չութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ ՀԵԸ-ի 
Անդրանիկ մշակութային միութեան ատենապետ  
Շահէ Պապահէքեան  երախտագիտական  յուշա-
նուէրով  մը պատուեցին Արա Սարաֆեանը:

Պատմաբան  Արա Սարաֆեանի հետ զրոյցը  
շարունակուեցաւ մինչեւ ուշ երեկոյ, մտերմիկ 
մթնոլորտի մէջ, կոկիկ  հիւրասիրութեան մը 
ընկերակցութեամբ:

Գնահատելի աշխատանք: 
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ  ԵՒ 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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130-ամեայ Պողպատեայ Գեղեցկուհին

Ժամանակին կառոյցին գոյութեամբ ամենաշատ 
զայրացած էր հռչակաւոր գրող Կի տը Մոփասանը: 
Աշտարակը ան արհամարհանքով կմախք անուա-
նած էր եւ մշտապէս կը նստէր աշտարակին սահ-
մաններէն ներս գտնուող սրճարաններէն մէկուն 
մէջ, ըսելով. «Փարիզի մէջ ատիկա միակ վայրն է, 
ուրկէ այդ երկաթներուն կոյտը չ՚երեւիր»:

Յատկանշական է, որ փարիզեան մտաւորակա-
նութեան զայրոյթի այս ալիքները հասած են քա-
ղաքապետին ականջին եւ կառավարութիւնը 
մտադիր էր քանդել աշտարակը: Սակայն Էյֆէլի 
հետ պայմանագրին ժամկէտը տակաւին չէր 
լրացած: 1906 թուականին աշտարակին գագաթը 
դարձաւ ձայնասփիւռի հեռարձակման ալեհաւաքի 
յենարանը, եւ ձայնասփիւռը, փաստօրէն, քանդումէ 
փրկեց Էյֆէլի ստեղծագործութիւնը: 1910 թուակա-
նին ճարտարագէտը եօթանասուն տարիով երկա-
րաձգեց աշտարակի վարձակալութեան պայմա-
նագրին ժամկէտը:

Յետագային Էյֆէլի աշտարակը դիմացաւ նաեւ 
պատերազմին: 1940 թուականին գերմանական 
գրաւումին ժամանակ, ֆրանսացիները Հիթլէրի 
մուտքէն առաջ վնասեցին Էյֆէլի աշտարակին 
վերելակի ճոպանը, եւ պատերազմի պատճառով 
կարելի չեղաւ վերականգնել: Նոյն տարուան մէջ 
նացի զինուորները Էյֆէլի վրայ ամրացուցին կեռ 
խաչով դրօշը, բայց շատ մեծ էր, եւ քանի մը ժամ 
անց քամին քշեց զայն, ու հիթլէրականները ստիպ-
ւած եղան զայն փոխարինել փոքր դրօշով մը: 
Գալով Փարիզ՝ Հիթլէր չկարողացաւ հասնիլ աշտա-
րակին գագաթը, եւ այդ առիթով ֆրանսացիները 
կ՚ըսէին՝ Հիթլէրը գրաւեց Փարիզը, բայց չգրաւեց 
Էյֆէլի աշտարակը:

 Որոշ ժամանակ անց, ֆրանսացի մը աշտարակի 
գագաթին դարձեալ ամրացուց ֆրանսական դրօ-
շը: 1944 թուականին, երբ դաշնակիցները մօտեցան 
Փարիզին, Հիթլէր զայրացած՝ Փարիզի ռազմական 
կառավարիչ Տիթրիխ ֆոն Կոլտիցին հրամայեց 
ոչնչացնել քաղաքի նշանաւոր կառոյցները, այդ 
կարգին՝ Էյֆէլը, բայց ընդհանուր զօրավարը չեն-
թարկուցաւ Հիթլէրի հրամանին: Զարմանալի է, 
բայց Փարիզի ազատագրումէն ետք Էյֆէլի վերե-
լակը սկսաւ կրկին գործել:

Ելեկտրական լամբերը աշտարակին մէջ յայտ-
նըւած են 1910 թուականին, իսկ 1925 թուականին 
մեքենաշինական հսկայ Անտրէ Սիթրոէն աշտա-
րակին վրայ լուսային գովազդ մը տեղադրեց, զայն 
անուանելով՝ «Էյֆէլեան աշտարակը՝ լոյսի մէջ»: 
Աշտարակին վրայ տեղադրուած շուրջ 125 հազար 
ելեկտրական լամբերը բոցավառելով կը ստեղծէին 
իրերայաջորդ լուսաւոր պատկերներ՝ Էյֆէլի աշտա-
րակին, աստղային անձրեւին, գիսաստղերու թռիչ-
քին, համաստեղութիւններու նշաններուն, աշտա-
րակի հիմնադրման տարեթիւին, ընթացիկ 
տարեթիւին, վերջապէս, Սիթրոէն մականունին 
տեսքով: Այդ գովազդային արշաւը տեւեց մինչեւ 
1934 թուականը, իսկ աշտարակը աշխարհի ամե-
նաբարձր գովազդային վահանակն էր:

Ինք՝ Կիւստաւ Էյֆէլ մահացած է Փարիզի մէջ 
1923 թուականին, 91 տարեկանին եւ երեսունչորս 
տարի վայելելած է իր ստեղծագործութեան փառքը:

Այսօր պողպատեայ գեղեցկուհին այդպիսին 
մնալու համար, մեծ ծախսեր կը պահանջէ, բայց եւ 
այնպէս, զբօսաշրջային գումարները կը բաւարարեն 
ծախսերը:

Հաշուարկուած է, որ ամէն տարի աշտարակ 

կ՚այցելէ մօտաւորապէս 7 միլիոն զբօսաշրջիկ, եւ 
անոնց համար այցետոմսեր տպելու նպատակով 
տարեկան կը ծախսը-ւի շուրջ 2 թոն թուղթ:

Իբրեւ աշխարհի մէջ ամենաշատ այցելւող 
զբօսաշրջային կեդրոն, աշտարակը կը պահանջէ 
ամէնժամեայ խնամք եւ մաքրութիւն: Տարեկան 
քանի մը հարիւր լիթր լուացող հեղուկ եւ 25 հազար 
աղբի պարկ կը գործածուի պողպատեայ 
գեղեցկուհիին տեսքը կոկիկ պահելու համար:

 Աշտարակին գունաւումը նոյնպէս ծախսատար 
է. եօթ տարին անգամ մը աշտարակին 250 հազար 
քառակուսի մեթր տարածքը կը ներկուի: Յուշար-
ձանին միատեսակ գոյն տալու նպատակով գոր-
ծածուած ներկը կը դասակարգուի ըստ գունայ-
նութեան, որ շինութեան կու տայ մթնոլորտային 
տեսարանին հակազդելու նշանակութիւն։ Ատոր 
իմաստն այն է, որ աշտարակի ստորին մասը 
պայծառ էր եւ հետզհետէ կը մգանար՝ գագաթին 
հասնելուն զուգընթաց։ Երբեմն-երբեմն ներկին 
գոյնը կը փոխուի: Առաջին յարկին վրայ կը գործէ 
քուէարկութեան արկղ մը, ուր ամէն մարդ կրնայ 
ընտրել, թէ ի՛նչ գոյնով կը փափաքի տեսնել Էյֆէլի 
աշտարակը յաջորդ թարմացումէն ետք: Ներկելու 
աշխատանքը կը կատարեն քսանհինգ ներկա-
րարներ, որոնք նախ աշտարակէն կը քերեն ներկին 
մնացորդները, ապա նոր գոյնով կը թարմացնեն, 
եւ այդ ամէնը կ՚ընեն վրձիններով: Աշտարակին 
հիմնական գոյնը ստացած է «Էյֆէլի շագանակա-
գոյն», որ ձեռք կը բերուի շագանակագոյնի երեք 
երանգներուն խառնուրդով: Աշտարակը ներկելու 
համար քաղաքային իշխանութիւնները ամէն 
անգամ կը ծախսեն 4 միլիոն եւրօ: Ներկն ալ, բնա-
կանաբար, պարզ շինարարական խանութէ չեն 
գներ, կը գործածուի բացառապէս գերմանական 
ծանօթ Lanxess ընկերութեան արտադրանքը:

Տեսաբաններ աշտարակը իր խնամքին, ծախսե-
րուն համեմատ գնահատած են 435 միլիոն եւրոյով, 
որ այսօր Եւրոպայի ամենաթանկարժէք խորհրդա-
նիշն է:

 Հակառակ որ տարուէ տարի աշտարակին վրայ 
աւելի կ՚աշխուժանայ անվտանգութիւնն ու վերա-
հըսկողութիւնը, սակայն, շատեր կեանքին հրա-
ժեշտ կու տան աշտարակէն: Առաջին անձնասպա-
նութիւնը աշտարակէն 1898 թուականի յունիսի 
15-ին եղած է, եւ այդ օրուընէ՝ աւելի քան մէկ դարէ 
ի վեր, Էյֆէլի աշտարակէն անձնասպանութիւն 
գործած է շուրջ չորս հարիւր հոգի։ 

Բայց դժբախտութիւններուն զուգահեռ, Էյֆէլը 
միլիոնաւոր սիրահարներու հանդիպումներու վայրն 
է: Սիրոյ եւ երազանքներու քաղաքին կեդրոնը 
գտնուելով, բազմաթիւ սիրահարներ իրենց սիրոյ 
երդումները աշտարակին քով կամ աշտարակին 
վրայ կու տան իրարու:

Հետաքրքրական է, որ աշտարակը ինքը այդ-
քան սիրոյ ականատես ըլլալով, թերեւս պէտք չէր 
որ առանձին մնար եւ 2007 թուականի ապրիլի 
8-ին տեղի ունեցած է Էյֆէլի աշտարակին եւ Սան 
Ֆրանսիսքօ քաղաքէն 34-ամեայ ամերիկուհի 
Էրիքա Լապրիին պսակադրման արարողութիւնը: 
Տարօրինակ այս պսակադրութիւնը անձնական 
նախաձեռնութիւն մըն էր, եւ քաղաքային իշխանու-
թիւնները պսակադրութիւնը օրինական չեն նկա-
տած, բայց արտօնած են, որ Էրիքան փոխէ իր 
մականունը ու դառնայ Էրիքա Լապրի Էյֆէլ: 
Հակառակ որ հոգեբոյժներ ապացուցած են, որ 
կինը անշունչ առարկաներու հանդէպ սէր տածելու 
հոգեկան հիւանդութեամբ կը տառապի, բայց այս 
ամուսնութեան մասին նոյնիսկ գիրք գրուած եւ 

վաճառուած է աշխարհով մէկ:
Աշտարակի կեանքին մէջ շատ տարօրինա-

կութիւններ եղած են. ինչպէս՝ 1920 թուականին, 
երբ Վիքթոր Լիւթուիք փորձած է զայն իբրեւ մե-
տաղի կտորտանք վաճառել մետաղի մնացորդ հա-
ւաքող ընկերութեան մը: Ան խաբէութեամբ ընկե-
րութիւնը համոզած է, որ աշտարակը աճուրդի 
հանուած է, նոյնիսկ նախնական գումար մը ստա-
ցած է ընկերութենէն, բայց խաբուած ընկերութիւնը 
խայտառակ չըլլալու համար ամչցած է դիմելու 
ոստիկանութեան, եւ Վիքթոր Լիւթուիք չէ պատ-
ժըւած:

 Ի դէպ, յանուն արդարութեան պէտք է ըսել, որ 
Էյֆէլի աշտարակին իսկական անունը Պենիկհաու-
զէնի աշտարակ է: Աշտարակի ճարտարապետին՝ 
Կիւստաւ Էյֆէլին նախնիները գաղթած են գեր-
մանական փոքրիկ քաղաքէ մը, որ կը գտնուի 
Էյֆէլի սարի մօտակայքը: Անոնց իսկական մակա-
նունը եղած է Պենիկհաուզէն, սակայն նոր վայրին 
մէջ անոնք որոշած են փոխել իրենց մականունը՝ 
նկատի առնելով այն փաստը, որ Էյֆէլը աւելի 
գեղեցիկ կը հնչէ: 

1989 թուականին՝ ծննդեան 100-ամեակին առ-
թիւ, աշտարակը վերակառուցուած է. հին մետաղա-
կան կառուցուածքները փոխարինած են նոր՝ աւելի 
թեթեւ ու ամուր կառուցուածքով: Եւ առհասարակ, 
եօթ տարին մէյ մը, Էյֆէլը կը փոխէ նաեւ իր 
գունային հանդերձանքը՝ կը թարմացուի ներկով ու 
նորովի կը ներկայանայ այցելուներուն:

 Հետաքրքրական է, որ սկիզբէն ոչ ոք մտածած 
էր, թէ ինչ կիրառական նշանակութիւն պիտի ունե-
նայ աշտարակը, բայց այսօր օգտակար կիրառու-
թիւն նոյնպէս ունի՝ անոր գագաթին կան օդերեւու-
թաբանական եւ ձայնասփիւռային կայաններ, 
հեռատեսիլային ալեհաւաք, ուրկէ հեռատեսիլային 
հաղորդումներ կը հեռարձակէ փարիզեան հեռուս-
տատեսութիւնը: Աշտարակին վրայ տեղադրուած է 
նաեւ հաղորդակ մը, որ կ՚ապահովէ ոստիկանու-
թեան եւ հակահրդեհային անձնակազմին կապը:

Միւս կողմէ, կը հաղորդուի, որ այս տարին 
յոբելենական է Փարիզի համար ոչ միայն Էյֆէլի 
ծննդեան 130-ամեակով, այլեւ քաղաքին միւս կա-
րեւոր խորհրդանիշին՝ Լուվրի բուրգին հիմնադըր-
ման 30-ամեակով: Եթէ Էյֆէլը կառուցուած է 
ֆրանսական յեղափոխութեան 100-ամեակին, 
ապա Լուվրի կառուցման գաղափարն ալ առա-
ջարկուած է յեղափոխութենէն երկու հարիւր տարի 
ետք: Ապակեայ բուրգը երկաթեայ աշտարակի պէս 
նոյնպէս քննադատութեան ենթարկուած է, սակայն 
այսօր երկուքն ալ տիրականօրէն բազմած են 
Փարիզի կեդրոնը եւ դարձած՝ քաղաքի երկու 
գլխաւոր խորհրդանիշները:

«Ժամանակ»/ Պոլիս
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11 ԱՊՐԻԼ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՅԱԿՈԲ ԳԻՒՐՋԵԱՆ
(1881 – 1948)
«Նաթիւրմորտ»

Յակոբ Մարգարի Գիւրջեան (Դեկտեմբեր 5, 1881, Շուշի – Դեկտեմբեր 
28, 1948, Փարիզ), հայ քանդակագործ։ Հայ իրականութեան մէջ 
առաջինն է, որ Ստեղծած է բազմաժանր արձանագործութիւն, զայն 
օժտած այն թեմատիկ բազմազանութեամբ, գեղարուեստական ընդ-
հանրացումներով եւ ներկայացուցած համաշխարհային ասպարէզին։ 
Անոր արուեստին մէջ ինքնատիպօրէն միահիւսուած են Արեւելքի 
հնագոյն եւ եւրոպական նոր արուեստներու աւանդոյթները։
Յակոբ Գիւրջեան արուեստագէտներու շրջանակէն ներս միջազգային 
ճանաչման արժանացած քանդակագործներեն է։ Հակառակ անոր, որ 
ան կրթութիւն ստացած եւ գլխաւորաբար ստեղծագործած է Ֆրանսայի 
մէջ, բայց զգալի չափով կապուած եղած է հայ իրականութեան։ Ան 
իր ստեղծագործութեան մէջ զանազան առիթներով տեղ տուած է հայ 
ժողովուրդի ներկայացուցիչներուն` որոշ չափով առնչուած մնալով նոր 
շրջանի հայ քանդակագործութեան։
Գիւրջեանի ստեղծագործութեան ձեւաւորումը տեղի ունեցած է նախ 
ռուսական դպրոցի մէջ` Մոսկուա, ապա` ֆրանսական դպրոցի մէջ` Փարիզ, ուր ան աչքի առջեւ ունեցած է թէ' ժամանակակից, 
թէ' անցեալի դասական արուեստի բազմաթիւ գլուխգործոցներ, որոնք նպաստած են անոր կատարելագործման։
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Պրազիլիոյ Մէջ Առնուազն Տասը Մարդ Զոհուած Է 
Արեւադարձային Անձրեւներու Պատճառով

 

  

ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ 
ԵՒ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ԹԱՓՕՐ 

 
 Կիրակի, 14 Ապրիլ 2019-ին, ԾԱՂԿԱԶԱՐԴի տօնին առիթով, Ան-
թիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի պատա-
րագէ՝ 

ԳԵՐՇ. Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ. ՕՀԱՆԵԱՆ 
           

Սկիզբ ժամերգութեան   ժամը     8:30 
Սկիզբ Ս. Պատարագի   ժամը    10:30 
Մանուկներու Թափօր   ժամը    11:00 

 
 Ծաղկազարդի տօնին առիթով, Մայրավանքի շրջափակին մէջ 
հաւաքուած հայ մանուկներուն ու պատանիներուն իր Հայրական խօսքը 
պիտի ուղղէ եւ ապա Վեհարանին մէջ զիրենք պիտի ընդունի՝ 
 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԸ 
 
ԴՌՆԲԱՑԷՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ 
 Նոյն օրը կէսօրէ ետք ժամը 4։00-ին, տեղի պիտի ունենայ 
ԴՌՆԲԱՑԷՔի արարողութիւն, նախագահութեամբ՝  
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ 
 
Պիտի քարոզէ՝  

ԳԵՐՇ. Տ. ԿՈՄԻՏԱՍ ԱՐՔ. ՕՀԱՆԵԱՆ 
 

 Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ 
գտնուելու առաւօտեան մատուցուելիք Ս. եւ Անմահ Պատարագին, 
մանուկներու թափօրին եւ յետմիջօրէի Դռնբացէքի արարողութեան, 
լեցուելու համար Քրիստոսի գալստեան խորհուրդով։ 
         

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 
  

Պրազիլիոյ Ռիօ տէ Ժանէյրօ նահանգի մէջ առնուազն տասը մարդ զոհուած է 
հետեւանքով արեւադարձային անձրեւներու, որոնք տարածաշրջանի մէջ 
սկսած են տեղալ Ապրիլ 8-ին: Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնԷ «Արմէն-
պըրես»-ը, յայտնած Է Telesur հեռատեսիլի ալիքը: 

Նաեւ կը հաղորդուի տասնեակ անյայտ կորսուածներու մասին, սակայն 
անոնց ստոյգ թիւը չի նշուիր:

Յորդառատ անձրեւներու հետեւանքով ողողուած են տարածաշրջանի 
ճանապարհներու մեծ մասը, իսկ տարերքի պատճառած սողանքները յան-
գեցուցած են շարք մը շէնքերու աւերման: Ներկայիս հրշէջ ծառայութիւները 
կը շարունակեն որոնողական եւ փրկարարական գործողութիւնները, հա-
ղորդած Է ՌԻԱՅ Նովոստին:

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ, ԱՒԱԳ ՇԱԲԱԹԸ ԵՒ Ս. ԶԱՏԻԿԸ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

(14-21 ԱՊՐԻԼ 2019)
Լիբանանի Հայոց Թեմի եկեղեցիներուն մէջ, ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻ, ԱՒԱԳ 

ՇԱԲԱԹԻ եւ Ս. ԶԱՏԻԿԻ եկեղեցական գլխաւոր արարողութիւնները հե-
տեւեալ ժամանակացոյցին համաձայն տեղի պիտի ունենան.-

1.Կիրակի, 14 Ապրիլ, ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ, սուրբ պատարագ, առ. ժամը 9.30 
2.Կիրակի, 14 Ապրիլ, ԴՌՆԲԱՑԷՔ, եր. ժամը 5.00 
3.Աւագ Երեքշաբթի, 16 Ապրիլ, ՏԱՍԸ ԿՈՅՍԵՐ, ժամերգութիւն, եր. ժամը 5.00
4.Աւագ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ, ՈՏՆԼՈՒԱՅ, եր. ժամը 5.00
5.Աւագ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ, ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԳԻՇԵՐ, եր. ժամը 9.00
6.Աւագ Ուրբաթ, 19 Ապրիլ, ԹԱՂՈՒՄՆ ՏԵԱՌՆ, եր. ժամը 5.00
7.Աւագ Շաբաթ, 20 Ապրիլ, ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ, եր. ժամը 5.00 
8.Կիրակի, 21 Ապրիլ, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ, սուրբ պատարագ, առ. ժամը 9.30
Առաջնորդ` Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս պիտի հանդիսապետէ 

հետեւեալ եկեղեցական արարողութիւններուն եւ իր հայրական պատգամը 
փոխանցէ.-

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ եւ ԴՌՆԲԱՑԷՔ, Ս. Յարութիւն Եկեղեցի (Ճիւնի)
ՏԱՍԸ ԿՈՅՍԵՐ, Ս. Վարդանանց Եկեղեցի
ՈՏՆԼՈՒԱՅ, Ս. Սարգիս Եկեղեցի
ԽԱՒԱՐՄԱՆ ԳԻՇԵՐ, Ս. Աստուածածին Եկեղեցի
ԹԱՂՈՒՄՆ ՏԵԱՌՆ, Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցի
ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ, Ս. Յովհաննու Կարապետ Եկեղեցի
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ, Ս. Նշան Մայր Եկեղեցի

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի



Ø²Ð²¼¸
Տիկին Սոնա Պօղոսեան Գալուստեան
Հանգուցեալ Յակոբ Գալուստեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Անահիտ Տիլանեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Ալիս Գրիգորեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Նշան Պօղոսեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Վարդան Պօղոսեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Էլիզ Գապաքոլաքեանի ընտանիք
Տիկին Մարի Ակաբեկեան եւ զաւակունք
եւ համայն Գալուստեան, Պօղոսեան, Գրիգորեան, Տիլանեան, Եղիայ-
եան, Աթայեան, Դանիէլեան, Շիթէլեան, Դէնքէրեան, Սէֆէրեան, 
Գապաքոլաքեան, Ակաբեկեան, Չիւրիկեան եւ Տանիէլ ընտանիքներ 
եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, եղբօր, հօրեղբօր, 
մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ԱՐԱ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 9 Ապրիլ 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Հինգշաբ-
թի, 11- Ապրիլ 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, Սուրբ Յարու-
թիւն եկեղեցւոյ մէջ, Ժիւնի։ Ուրկէ հանգուցեալի մարմինը պիտի 
փոխադրուի ֆըրըն Շըպպէքի ազգային գերեզմանատունը։
•Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
•Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, 
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ։ Իսկ Ուրբաթ, 
12 Ապրիլին, հանգուցեալին բնակարանը՝ Զալքա, Զէյնուն փողոց։

ՀԵԸ Անդրանիկի 16 Տարիքէն Փոքրերու Պասքեթպոլի Կազմը  
Հասաւ Լիբանանի Ախոյեանութեան Մրցումներու  Երկրորդ Փուլին

ՀԵԸ Անդրանիկի 16 տարեկանէն  փոք-
րերու պասքեթպոլի կազմը  փայլուն ար-
դիւնքներ կ'արձանագրէ Լիբանանի  տա-
րիքային խումբերու  ախոյեանութեան 
մրցումներուն:  Ախոյեանութեան մրցում-
ները  բաժնուած են տարիքային տարբեր 

կարգերու՝ 18, 16,14 եւ 12:   
ՀԵԸ Անդրանիկի պատանիները սկզբունքով պիտի մասնակցէին  իրենց  

տարեկիցներուն՝ 16  տարեկանէն  փոքրերու մրցումներուն, սակայն յաւելեալ 
փորձառութիւն ձեռք բերելու նպատակով, անոնք մասնակցեցան  իրենցմէ 
աւելի մեծ՝ 18  տարեկանէն  փոքրերու մրցումներուն եւ  փայլուն արդիւնքներ  
ձեռք բերելով  անցան  ախոյեանութեան  երկրորդ  փուլին:   Անոնք յետագային  
պիտի մասնակցին 16 տարեկանէն  փոքրերու ախոյեանութեան  մրցումներուն:

Կիրակի,  7 Ապրիլ  2019-ի  երեկոյեան, ՀԵԸ Անդրանիկի  պասքեթպոլի խում-
բը  յիսուն կէտի  առաւելութեամբ  պարտութեան մատնեց   Շեպիպէն՝ 94-41:  

Մրցումը տեղի ունեցաւ Ղազիրի մարզադաշտին մէջ:  
Իւրաքանչիւր  տարիքային կարգ  բաժնուած է տասը խմբակներու: 
Իւրաքանչիւր խմբակ կ'ընդգրկէ  չորս խումբ:  Խմբակներուն  գլխաւոր եր-

կու դիրքերը գրաւող կազմերը կ'անցնին ախոյեանութեան յաջորդ փուլը:  Մեր 
խմբակին մէջ, ՀԵԸ Անդրանիկէն բացի մաս կը կազմէին  Սանթրալը, Պիլի-
վըրզ,Շեպիպէն:

ՀԵԸ Անդրանիկի  կազմը  իր  խմբակին մէջ  արձանագրեց երկու  յաղթա-
նակ, պարտութեան մատնելով Պիլիվըրզը եւ Շեպիպէն: Շնորհիւ սոյն   յաղ-
թանակներուն մեր տղաքը անցան ախոյեանութեան   երկրորդ  փուլ:

Մեր խումբին  մարզիչն է Յարութ  Գուզուճեանը,  օգնական մարզիչ Ժան 
Ժագ Յակոբեան: 

Կը  շնորհաւորենք ՀԵԸ Անդրանիկի  16 տարիքէն  փոքրերու  կազմը, 
մաղթելով նորանոր յաջողութիւններ: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

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 

 


