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¾ç 02

Աուն Յունաստանի Նախագահին. Լիբանան 
Իրաւունք Ունի Քարիւղ Եւ Կազ Արտահանել

¾ç 03
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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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Նիկոլ Փաշինեան ԵԽԽՎ-ի 
Մէջ Ընդգծեց ԼՂ Հիմնահարցի 
Կարգաւորման Բանակցային 
Գործընթացին Մէջ Արցախի 
Վերադարձին Կարեւորութիւնը

Նախագահ Միշէլ Աուն, Յունաստանի նախա-
գահ Փրոքոպիս Փաւլոբուլոսի  հետ ունեցած բա-
նակցութիւններու մասին կը յայտնէ,-«Մեր միջեւ 
եղած բանակցութիւնները շատ ներդաշնակ էին 
երկու երկիրներու միջեւ գոյացած պատամական 
յարաբերութիւններուն հետ,  դեռ այն ժամանակ 
երբ յոյները Միջերկրական Ծովը անուանեցին 
Փիւնիկեան ծովակ»։

Աուն շեշտեց, որ նոր պատմութեան ընթացքին 
երկու երկրներու յարաբերութիւնները ամրապըն-
դըւեցան՝ յունական աշխոյժ համայնք մը կայու-
նացաւ Լիբանանի մէջ եւ Յունաստանի մէջ նոյնպէս 
կայ Լիբանանեան գործունեայ համայնք մը։

Աուն աւելցուց,-«Հաստատեցի, որ Լիբանանի 
իրաւունք ունի քարիւղ եւ կազ հանելու եւ շեշտեցի, 
որ ես կը մերժեմ մասնակցիլ, որեւէ համաժողովի, 
ուր կայ Իսրայէլի համագործակցութիւնը։

Նշենք, որ երէկ Յունաստանի նախագահը 
պաշտօնական այցելութիւն մը սկսաւ Լիբանանին:

Կ’ակընկալուի Լիբանանի, Յունաստանի եւ 
Կիպրոսի մասնակցութեամբ հրաւիրել գագաթնա-
ժողով մը, զոր պիտի հիւրընկալէ Կիպրական 
մայրաքաղաքը։ Գագաթնաժողովը կամրջող առիթ 
մը հիտի ստեղծէ՝ երեք երկրներու տաբեր ոլորտ-
ներու համագործակցութեան։ 

Նասրալլա. Եթէ Ուզէինք Կրնայինք 
Միջամուխ Ըլլալ Իսրայէլի Ընտրութիւն-
ներուն

Հըզպալլայի առաջնորդ Հասան Նասրալլա, իր 
պատկերասփռուած ելոյթին մէջ նշեց, որ Հըզպալլա 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Եւրոպայի 
խորհուրդի խորհրդարանական վեհաժողովի 
գարնանային նստաշրջանի լիագումար նիստին 
ընթացքին, ընդգծեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմ-
նահարցի կարգաւորման բանակցութիւններու 
սեղան Արցախի վերադարձին կարեւորութիւնը: 
Ըստ Armenpress.am-ի` Փաշինեան նշեց, որ չի 
կրնար խնդիրը լուծուիլ, առանց Արցախի մաս-
նակցութեան:

«Մեր ընկալումով, այսօր կայ կարեւորագոյն 
քանի մը հարց, որոնց պէտք է պատասխանենք 
խաղաղութեան օրակարգը օրինական առումով 
զօրացնելու համար, եւ այդ հարցերէն մէկը ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահութեան ձեւաչա-
փի լիարժէք գործարկումն է, որ կ՝ենթադրէ նաեւ 
ԼՂ ներկայացուցիչներու մասնակցութիւնը խաղաղ 
կարգաւորման գործընթացին, որովհետեւ շատ 
դժուար է հասկնալ, թէ ինչպէս մենք կը պատրաս-
տըւինք հարցը կարգաւորել, առանց խնդրի 
առաջնային եւ հիմանական կողմը լսելու, առանց 
անոր հետ խօսելու: Մեր քայլերը ուղղուած են 
անոր, որ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահութեան 
շրջանակներուն մէջ վերականգնենք երկխօսու-
թիւնը Ատրպէյճանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի 
միջեւ: ԼՂ-ի ու Ատրպէյճանի ղեկավարներուն միջեւ 
տեղի ունեցած է նաեւ ուղիղ հանդիպում, այդ 
փորձը եղած է: ԼՂ ընտրուած ներկայացուցիչները 
շատ երկար ժամանակ, եւ ըստ էութեան միշտ 
ներգրաւուած եղած են բանակցային գործընթացին 
մէջ: Սովորաբար կ՝ըսեն, որ մինչեւ 1998, բայց ես 
կրնամ ըսել, որ մինչեւ 2018թ. Ղարաբաղի ներկա-
յացուցիչները ներկայ եղած են բանակցային գործ-
ընթացին մէջ: Ռոպերթ Քոչարեանը Հայաստանի 
նախագահ դառնալէն առաջ եղած է Լեռնային 
Ղարաբաղի ընտրուած նախագահը, այնուհետեւ 
Սերժ Սարգսեանը ներկայացուցած Հայաստանը, 
բայց ան եղած է նաեւ Ղարաբաղի առաջնորդներէն 
մէկը, եւ մենք, ըստ էութեան, ունինք վիճակ մը, երբ 
Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային ողջ գործ-
ընթացին ընթացքին ներկայացուած եղած է բա-
նակցութիւններու սեղանին շուրջ: Եւ մեր խնդիրն է 
այսօր ստեղծել պայմաններ, որ այդ երկխօսութիւնը 
ԼՂ-ի ու Ատրպէյճանի միջեւ չընդհատուի, եւ ասիկա 
շատ կարեւոր պարտաւորութիւն է»,- ըսաւ 
Փաշինեան:

Վարչապետը կարեւոր համարեց նաեւ իր ու 
Ատրպէյճանի նախագահին միջեւ տեղի ունեցող 
երկխօսութիւնները:

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

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

կարող էր միջամուխ ըլլալ Իսրայէլի խորհրդա-
րանական ընտրութիւններուն ընթացքին:

Նասրալլա նաեւ նշեց, որ իրենք որոշած են այդ 
առումով որեւէ քայլ չկատարել, խնդիրը համարելով  
իսրայէլեան ներքին խնդիր:

Նասրալլա նաեւ նշեց, որ իրենց համար Նա-
թանիահուն կամ որեւէ այլ թեկնածու նոյն մօտե-
ցումները ունին, ու շատ հաւանական է, որ անոնք 
շարունակեն իրենց սիոնական քաղաքականու-
թիւնը:

Նասրալլա նաեւ նշեց, որ Նաթանիահուի 
ընտրուելէն եւ նոր կառավարութեան կազմութենէն 
ետք նոր փուլ մը կրնայ սկսիլ մէկ կողմէ նախագահ 
Թրամփի եւ միւս կողմէ Նաթանիահուի միջեւ, 
նշելով նաեւ, որ այս առումով Լիբանան նոյնպէս 
կանգնած է ճակատագրական օրերու առջեւ եւ 
յառաջիկայ հանգրուանին աւելի յստակ պիտի 
դառնայ ընդհանուր պատկերը:

Նասրալլա նաեւ կոչ ուղղեց ներքին ճակատին 
ամրապնդուած մնալ եւ բարձր պահել՝ ժողովուրդ, 
դիմադրութիւն եւ բանակ սկզբունքները:
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Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց Նախարարը Կոշտ Արձագանգած է 
Էմանուէլ Մաքրոնի Հրամանագիրին
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Լուրեր Արաբական Աշխարհէն
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Բագրատ Գէորգի Ալէքեան 

Բագրատ Գէորգի Ալէքեան (Ապրիլ 12, 1949, 
Կարզախ, Վրաստան), հայ գրող, լրագրող: Հա-
յաստանի գրողներու միութեան անդամ (1988 թ.) :

Բագրատ Ալէքեան ծնած է Ախալքալաքի 

Կարծախ գիւղը: 1973 թուականին աւարտած է 
Երեւանի պետական համալսարանի բանասիրա-
կան բաժանմունքի լրագրութեան բաժինը: 1991-
1993 թուականներուն՝ «Հայ գրող» թերթի խմբա-
գիր, 1993-1996 թուականներուն՝ «Պարոյր Սեւակ», 
2002 թուականէն՝ Հայաստանի գրողներու միու-
թեան հրատարակչութիւններու տնօրէն:

Հեղինակ է «Բաց արմատներ» (1960 թ.), 
«Բառերու լոյսը» (1984 թ.), «Ծանրացող երակ» 
(1989 թ.), «Վարուժան» (1995 թ.), «Արծուախաչ» 
(2001 թ.), «Դարավերջի քամին» (2004 թ.) եւ այլ 
գիրքերու:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Հ.Բ.Ը.Մ.-Ի Լիբանանի 
Վարչութեան Ատենապետը
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Հինգշաբթի, 11 Ապրիլ 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը 
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
Լիբանանի վարչութեան ատենապետ Ժէրար Թիւ-
ֆէնքճեանին: Հանդիպումը առիթ մը եղաւ շեշտելու 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Հայ-
կական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
գործակցութիւնը աւելի ծաւալելու հրամայականը: 

Սուտանի  մայրաքաղաք   Խարթումէն   տարա-
բընոյթ  լուրեր կը հասնին։  Արդարեւ   Սուտան  
երէկ  առաւօտ  թատերաբեմ եղած է պետական  
հարուածի, որուն  հեղինակներն  են բանակի  կարգ 
մը  բարձրաստիճան  սպաներ։

Իր կարգին  Ալ Արապիյա  կայանը հաղորդեց, 
որ  երկար  տարիներէ ի  վեր   երկրի նախագահ 
Օմար Հասան Ահմատ Ալ Պաշիր  ստիպուած  եղած 
է  լքել  իր պաշտօնը, սակայն  անոր    ուր  գտնուելուն 
մասին ցարդ յստակ  տուեալներ չեն հաղորդուիր։

 Լրատուական   տարբեր աղբիւրներ նոյնպէս  
հաղորդեցին, որ   բանակի ջոկատներ  տարածուած 
են երկրի նախագահական պալատին  շրջակայքը 
եւ  վերահսկողութեան տակ առած  դէպի պալատ  
տանող  բոլոր  ճանապարհները։

«Վերջին շրջանին խաղաղութեան բանաձեւը 
կեանքի կոչելու առաջարկներ ներկայացնելը մեր 
ատրպէյճանցի գործընկերներուն, եւ հանրութեան, 
մեր ամենակարեւոր ընելիքներէն մէկն է, եւ ես 
ուրախ եմ, որ մենք Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ 
Ալիեւի հետ կրցած ենք բաւական ուղիղ, անկեղծ, 
ազնիւ եւ կառուցողական խօսակցութիւն ծաւալել:

Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախարար Մեւլութ 
Չաւուշօղլուն կոշտ արձագանգած է Ֆրանսայի 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի` Ֆրանսայի մէջ 
Ապրիլ 24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան ազգային 
յիշատակի օր ճանչնալու մասին հրամանագիրին: 
Այս մասին, ըստ Ermenihaber.am-ի, Չաւուշօղլուն 
գրած է Twitter-ի իր էջին:

Մեւլութ Չաւուշօղլուն պնդած է, որ այդ 
հրամանագիրը կը խախտէ ՄԻԵԴ-ի եւ Ֆրանսայի 
Սահմանադրական դատարանի որոշումները:

«Մաքրոնը նախընտրական քարոզարշաւի 
ընթացքին հայերուն տուած խոստումները 
իրականացնելով` կրկին կը դիմէ փոփուլիզմի։ 
Նախ եւ առաջ թող իր մութ պատմութեան հայեացք 

Ցաւօք, դեռ ընդհանուր պատկերացումներ 
չունինք Ղարաբաղի հարցի կարգաւորման 
նրբութիւններու կառուցակազմերուն մասին, բայց 
այն, որ մենք կրցած ենք կառուցողական, անկեղծ 
քննարկման մթնոլորտ ստեղծել, ատիկա արդէն 
իսկ բաւական լաւ է»,- նշեց Փաշինեան:

նետէ: Ռուանտայի ցեղասպանութենէն ցայսօր կէս 
դար անցած է»,- ըսած է արտաքին գործոց 
նախարարը։

Յիշեցնենք, որ ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնը, Ապրիլ 10-ին, ստորագրած էր Ապրիլ 
24-ը Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակի ազգա-
յին օր ճանչնալու մասին հրամանագիրը։

Արդարեւ Ֆրանսայի նախագահը կատարեց 
Փետրուարին հայ համայնքի ներկայացուցիչներուն 
տուած իր խոստումը: Ապրիլ 10-ին էմանուէլ 
Մաքրոն հրամանագիր ստորագրեց եւ Ապրիլ 24-ը 
պաշտօնապէս հռչակել Հայոց Ցեղասպանութեան 
զոհերու յիշատակի օր:

Յիշեցնենք, որ Ֆրանսան օրէնքով ճանչցած է 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը 2001-ին:

Նիկոլ Փաշինեան ԵԽԽՎ-ի Մէջ Ընդգծեց ԼՂ Հիմնահարցի 
Կարգաւորման Բանակցային Գործընթացին Մէջ Արցախի 
Վերադարձին Կարեւորութիւնը
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Լոզանի դաշնագիրը փոքրամասնութիւններու 
պաշտպանութեան դէմ գործուած մեծագոյն 
դաւաճանութիւնը հանդիսացաւ: Այս անվարան 
պէտք է պոռալ արդարութեան, ժողովրդավարու-
թեան եւ մարդկային իրաւանց պաշտպան պետու-
թիւններուն: Անոնք մնացին երկրորդ դասի քաղա-
քացիի վիճակին մէջ: Անոնք կը համարուէին 
«ներքին թշնամիներ», քրիստոնեաները, հրեա-
ները: 1955-ին անոնց պարտադրուեցան տուրքեր 
եւ եղան հալածանքներ. յիշել 6-7 սեպտեմբերի 
հալածանքները, հայերու, յոյներու եւ հրեաներու 
դէմ: Նուազեցաւ Թուրքիոյ մէջ քրիստոնեաներու 
թիւը: Անոնք այսօր ոչ իսկ 1տոկոս են: Պատմութեան 
վերջին անզօր վկաներ:

Թուրքիոյ մէջ գոյութեան իրաւունք ունի միայն 
թուրքը: Միւսները կը հանդուրժուին, նոյնիսկ երբ 
իսլամ են, ալեւի, արաբ, քիւրտ, եզիտի, թաթար, 
կամ չեչէն:

Հակառակ Եւրոմիութեան պահանջներուն, 
փոքրամասնութիւնները երկրորդ դասի քաղաքա-
ցիներ են, մասնաւորաբար քրիստոնեաները, 
որոնց Լոզանի դաշնագրով սահմանուած նուազա-
գոյն իրաւունքներն անգամ չեն յարգուիր: Անոնց 
զլացուած է կրօնական նոր հաստատութիւններ եւ 
դպրոցներ ստեղծել, կրօնականներ պատրաստել: 
Եթէ կրօնականներ չպատրաստուին, օր մը Տիեզե-
րական պատրիարքական աթոռը թափուր պիտի 
մնայ, նոյնը կրնայ պատահիլ նաեւ հայկական 
պատրիարքութեան համար, քանի որ երկուքին 
համար պատրիարք ընտրուելու համար թուրքիոյ 
քաղաքացի ծնած ըլլալ նախապայման է, եւ ոչ մէկ 
կամ միւս եկեղեցիի կրօնական:

Թուրքիան ինքնիրեն կը թոյլատրէ ընդունիլ եւ 
մերժել իրաւունքներ եւ ճշմարտութիւններ: Ան 
չ’ընդունիր Պոլսոյ յոյն պատրիարքին տիեզերական 
ըլլալու հանգամանքը, կը մերժէ ալեւիները ընդունիլ 
որպէս կրօնական համայնք, զանոնք կը համարէ 
մշակութային խնդիր:

Քեմալական քաղաքական միտքին համար 
քրտական հարց չկար, քիւրտեր չկային կամ 
թշնամի էին: Հակառակ կարգ մը բարեկարգում-
ներու, քիւրտերը կը մնան երկրի գլխաւոր ընդդի-
մադիր ուժը: Հետաքրքրական է գիտնալ, որ քիւր-
տերուն արտօնուած է իրենց զաւակներուն 
քրտական անուններ տալ, մէկ պայմանով, որ 
անոնք չունենան քրտական այբուբենի երեք 

տառերը, q, w, x, որոնք չկան թրքական այբուբենի 
մէջ: Անոնք կրնան քրտերէն ուսուցանել, բայց ոչ 
միայն քրտերէն, եւ ենթարկուիլ Կրթական 
նախարարութեան խիստ հսկողութեան:

Պետական քաղաքականութիւն է ընթացք չտալ 
փոքրամասնական ցանկութիւններու, ինչ որ կը 
համարուի թուրք ազգային ծրագրի տկարութիւն: 
Իր ստեղծման օրէն, թուրք պետութիւնը կը հիմնուի 
երկրի պատմական եւ ժողովրդագրական իրակա-
նութիւններու ժխտման վրայ, ինչպէս հայոց ցեղաս-
պանութեան ճանաչումը, յոյներու, ասորիներու 
քաղդէացիներու դէմ հալածանքները: Յանցանք է 
յիշեցնել, որ քրիստոնեաներու թիւի 3 միլիոնը 
նուազած է եւ հասած է միայն 200.000ի:

Պարզ է, թուրք պետութիւնը հիմնուած է յաջոր-
դական ոճիրներու եւ անարդարութիւններու վրայ:

Վերլուծաբաններ եւ տեսաբանններ կը սիրեն 
բառերը չարչրկել, կրնան խորհիլ, որ Թուրքիոյ 
հանրապետութիւն-կայսրութիւնը կրնայ ընթանալ 
դէպի յետ-ազգայնական վարչաձեւ մը, զինք 
բաղկացնող ազգերու համակեցութեամբ: Կայ նաեւ 
միւս պատկերացումը. Թուրքիան կրնայ ընթանալ 
դէպի աւելի կարծր ազգայնականութիւն, կայսերա-
կան երազներով, ինքզինք հալածուած համարելով 
եւ մեկուսանալով, զարգացնելով կայսերական 
Թուրքիոյ երազանքը, զոր արդէն բացորոշ կերպով 
կ’ուզէ մարմնաւորել այժմու նախագահը:

Պատմական չարիքին մեղսակից կ’ըլլայ միջազ-
գային համայնքը, եթէ քաջութեամբ չվերադառնայ 
Սեւրի դաշնագրի պայմաններուն, ստոյգ անհետա-
ցումէ փրկելու համար ինչ որ կը կոչէին փոքրամաս-
նութիւններ, եւ աշխարհի խնայելու համար նոր հա-
մաշխարհային պատերազմ մը՝ խարսխուած թրքական 
մոլեռանդութեան, ծաւալապաշտութեան եւ անհան-
դուրժողովութեան վրայ, որոնք, իրենց կարգին կրնան 
շահագործուիլ դրամի միջազգային կայսերապաշ-
տութեան կողմէ: Բայց այս անգամ համաշխարհային 
պատերազմէն ոչ յաղթականներ, ոչ հերոսներ եւ ոչ 
արդարութիւն ալ պիտի ծնին: Հիրոշիման եւ Նա-
կազաքին մանուկներու հեռատեսիլի պատերազ-
մական խաղերուն պիտի նմանին:

Թուրքիան չի կրնար յաւերժացնել անարդարու-
թիւնները եւ բռնագրաւումները: Սրբագրութիւններ եւ 
վերականգնումներ անյետաձգելի են: Համաշխար-
հային պարտականութիւն: Անիմաստ կ’ըլլայ օր մը 
ըսել՝ ուշացանք:

Այսօր պարտականութիւն է ըմբռնել, քաղաքակիրթ 
եւ օրէնքով առաջնորդուող երկիրներուն համար, Etats 

de droit, որ Թուրքիան բռնութեան, անիրաւութեան եւ 
ոճիրներու վրայ հիմնուած պետութիւն է, անոր 
կառոյցը եւ սահմանները հարկ է վերանայիլ յանուն 
ժողովուրդներու եւ մարդու իրաւունքին, այս՝ իրա-
ւազրկուածներուն եւ նոյնինքն թուրք ժողովուրդին 
համար, եւ վասն համաշխարհային խաղաղութեան:

Այս կ’ըլլայ Խաղաղութեան Վեհաժողովի ուիլսըն-
եան մեծ գաղափարներուն վերականգնումը, խաղա-
ղութեան հաստատումը, եւ ազգերու խաղաղ գոյակ-
ցութիւնը:

Այս պէտք է ըլլայ կրկնուող եւ անվաղորդայն 
ցեղասպանութեան ճանաչումներու արշաւը փոխա-
րինող հայկական քաղաքականութիւնը, հաստատելով 
իրաւ գործակցութիւն տուժած եւ տուժող ժողո-
վուրդներուն, նաեւ իրաւ խաղաղութեան հետամուտ 
հեռուի եւ մօտի ժողովուրդներուն եւ երկիրներուն 
հետ, չբաւարարուելով մխիթարութեամբ եւ բարոյա-
խօսութեամբ:

Ինչո՞ւ որպէս ամենէն աւելի տուժած երկիր եւ 
ժողովուրդ, հայութիւնը՝ Հայաստան եւ հայրենահա-
նումի հետեւանք սփիւռքներ, պիտի չձեռնարկեն 
ապագայակերտ եւ համամարդկային այս աշխա-
տանքին:

Փոխան յանկերգանման ոգեկոչումներու, ինչո՞ւ 
աշխարհէն պիտի չպահանջենք վերջ տալ թրքական 
եւ ազրպէյճանական ցեղապաշտական-կրօնապաշ-
տական մոլեռանդութեան քաղաքականութեան եւ 
նկրտումներուն, ոչ միայն հայերու բարիքին համար, 
այլ նաեւ ու մանաւանդ աշխարհի խաղաղութեան, 
այլապէս խոտորումները կը բազմապատկուին եւ կը 
դառնան ընթացիկ, աստ եւ անդ: Այսինքն, քաջու-
թեամբ պէտք է ստնաձնել այսօրուան եւ վաղուան 
պատասխանատուութիւնները: Այս ըսել՝ առանց 
ճապկումներու:

Կրնա՞ն մեծեր եւ նուազ մեծեր չհասկնալ ապագայի 
համար նման մեծ առաքելութեան մը քաղաքական 
իմաստութիւնը:

Բայց նախ մենք պէտք է հասկնանք՝ մեր սիրած 
ամէն կարգի շաուներէ առաջ:
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Հ.Բ.Ը. Միութեան Վարժարաններ
Մասնագէտներու Եւ Համալսարանականներու Հանդիպումը
Վերի Կարգի Աշակերտութեան Հետ

Հինգշաբթի, 4 Ապրիլը յատկանշական օր մըն 
էր Հ.Բ.Ը. Միութեան վարժարաններու վերի կարգի 
դասարաններու (10, 11 և 12) աշակերտներուն եւ 
անոնց ծնողներուն համար:

Այդ օր, նախաձեռնութեամբ տնօրէնութեան ու 
համագործակցութեամբ Հ.Ե.Ը.-ի համալսարանա-
կաններու համախմբումի վարչութեան, կազմա-
կերպուած էր կրթական-ուսումնական գործնական 
հանդիպում-զրոյց, աշակերտութեան եւ տարբեր 
ճիւղերու մասնագէտներու եւ համալսարանական-
ներու միջեւ, որպէսզի առաջինները, իրենց հա-
մալսարանական ընտրանքներուն կամ նախա-
սիրութիւններուն մէջ, երկրորդներուն հետ, հարց 
ու պատասխանի գծով, իրենց հետաքրքրութիւն-
ներուն ու ծրագիրներուն մասին խորհրդակցին, 
անհրաժեշտ ցուցմունքներ եւ ուղղութիւններ առնե-
լով:

Կրթական Յանձնախումբէն ներկայ էին՝ ատե-
նապետուհի Տիկ. Արտա Եանըքեան, անդամներ՝ 
Տիկ. Սինթիա Մենտիլեան, Մայք Կիրիթլեան, Տնօ-
րէնութեան կազմ, ուսուցիչներ, ծնողներ եւ Հ.Ե.Ը.ական 
վարչականներ:

Շուրջ վաթսուն համալսարանական դասախօս-
ներ, մասնագէտներ ու համալսարանականներ 

ընդառաջած էին այս հաւաքին, աշակերտութեան 
եւ ծնողներու խանդավառ մասնակցութեամբ, որով-
հետեւ անոր մէջ կը տեսնէին, նախ՝ կրթական 
պատասխանատուներու հոգատարութիւնը աշա-

կերտութեան նկատմամբ, ապա, աշակերտներու 
ապագայի մասնագիտութեան գծով, ճիշտ ընտրու-

թիւն կատարելու կարելիութիւնը:
Հայերէնով բացումը կատարեց՝ Տնօրէն Պրն. 

Վասիլեան, որ այս նախաձեռնութեան կարեւո-
րութիւնը շեշտեց, ընդգծելով անոր օգտակարու-
թիւնը՝ հաւատացնելով, որ ասիկա լաւագոյն առիթը 
կ'ընծայէ աշակերտութեան ճիշդ կազմակերպուելու 
իր ընտրութեան մէջ, իսկ համալսարանականներու 
ատենապետը՝ Սեւակ Հաճէքեան, ամբողջական 
զօրակցութիւն յայտնեց իր կրտսեր սերնդակիցներու 
ուսումնառութեան յաջողութեան:

Շուրջ յիսուն մասնագէտ-համալսարանական-
ներ, հայ թէ օտար, մեր թէ այլ դպրոցներէ շրջա-
նաւարտներ, սրահը վերածած էին եռուն հաւաքա-
վայրի մը, ուր կրթական մթնոլորտը բացայայտօրէն 
կը տիրէր, միտքերու, խորհրդակցութիւններու, 
զրուցավարութիւններու, գաղափարներու, առա-
ջարկներու, խորհուրդներու ու թելադրութիւններու 
ամբողջական թղթածրարով:

Գոհունակ տրամադրութիւն կը տիրէր բոլորին 
մօտ:  Բոլորն ալ լիացած էին ընթացքէն եւ արդիւնք-
ներէն: Բոլորը շնորհակալ էին պատասխանատու-
ներէն, խնդրելով այսօրինակ ձեռնարկներ յաճախ 
կրկնել, որովհետեւ ատոնց մէջ կը տեսնեն հա-
մատարած ու փոխադարձ շահեր, աշակերտութեան 
ու դպրոցին համար:

ՀԵԸի համալսարանականներու վարչութեան հանդիպումը՝ աւարտական դասարաններու աշակերտութեան հետ
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Լիբանանահայ Դպրոց
Շահեկան Դասախօսութիւն՝ Պատմաբան Պրն. Արա Սարաֆեանին Հետ

Հայաստանի Մէջ Պաշտօնապէս Արձանագրուած 
Աշխատողներուն Թիւը 9.9 Տոկոսով Աւելցած է

Ապրիլեան նշումներու առաջին դասախօսու-
թիւնը տեղի ունեցաւ Ուրբաթ, 5 Ապրիլ 2019ին, 
հիւր ունենալով անգլիաբնակ ծանօթ պատմաբան՝ 
Պրն. Արա Սարաֆեան, որ Պէյրութ հրաւիրուած էր 
Հ.Ե.Ը.-ի Մշակութային Յանձնախումբին կողմէ, 
հրապարակային ելոյթ մը ունենալու համար:  
Պատմաբանին կ'ընկերակցէր Հ.Ե.Ը.-ի Մշակու-
թային Յանձնախումբի ատենապետ՝ Պրն. Շահէ 
Պապահէքեան:

Հիւրը ներկայացուց աշակերտուհի Լոռի Փո-
լաճեան, որ անոր կենսագրութիւնը ներկայացնելէն 
ետք, անդրադարձաւ՝ պատմագրական ու աշխա-
տասիրական վաստակին եւ անոր հիմնած ու 
նախագահած Կոմիտասի անուան հիմնարկութեան:

Պրն. Սարաֆեան խօսեցաւ պատմագրութիւն 
հասկացողութեան ու բովանդակութեան մասին, 
այդ մարզէն ներս իր ունեցած մասնագիտութեան, 
դերակատարութեան ու գրառութեան, յաճախ 
պատմական շրջաններու եւ հնութիւններու ցու-
ցադրութեամբ:

Ան շեշտեց, որ պատմագրութիւն գրելու կամ 
անոր նուիրուելու համար, անվիճելի պարտաւորու-
թիւն մըն է, իր ձեռքին ունենալ՝ փաստաթուղթեր, 
վաւերաթուղթեր, տեղեկագրութիւններ կամ արձա-
նագրութիւններ, առանց որոնց կարելի չէ պատմագ-
րութեամբ զբաղիլ կամ պատմագրութիւն մշակել:

Իսկ վերոյիշեալը յաջողցնելու համար, յատկա-
պէս հայ պատմագրութեան պարագային, անհրա-
ժեշտ է գործել միայն խօսուն ու շօշափելի 
տուեալներով, ինչպէս նաեւ իրականութեան 
համապատասխանող վկայութիւններով:

Պատմաբանը յայտարարեց, որ ինք ընտրած է 
19-րդ դարու պատմութիւնը, երբ Արեւմտահա-
յութիւնը զարթօնք ապրեցաւ, իր աշխարհաբար 
լեզուով, մշակոյթով, գրականութեամբ, գեղարուես-
տով ու լրագրութեամբ՝ յիշելով, որ այդ ժամանակ 
հայութիւնը կը հասնէր 2-2.5 միլիոնի, իսկ թրքական 
աղբիւրներ այդ թիւը հազիւ մէկ միլիոն կը հաշուէին, 
մինչ ջարդը արդէն խլած էր շուրջ երկու միլիոն հայ:

Ըստ դասախօսին, այդ «կեղծիք»ը պէտք էր ջրել 
եւ ապացուցել, որ թրքական կողմը կը շարունակէր 
իր ուրացումի քաղաքականութիւնը, իսկ հայկական 
կողմը պէտք էր բացայայտէր իրականութիւնը:

Պրն. Սարաֆեան, բազմաթիւ օրինակներ տուաւ 
կարգ մը գաւառներու մասին (օրինակ՝ Խարբերդ, 
Տիգրանակերտ)` բացատրելովխ թէ հայութիւնը 
ինչպէս կ'ապրէր, նոյնիսկ իր «թրքացած» պատկա-
նելիութեամբ, սակայն առանց հերքելու իր 
արմատներուն հայկականութիւնը:

Ան ընդունեց, որ Հայկական հարցը վերջ չէ 
գտած ու պէտք է շարունակել կառչած մնալ անոր, 
մանաւանդ այնպիսի գաղութներէ, որոնք ի վիճակի 
են, նոր իրագործումներով ու նուաճումներով 
հետապնդել մեր իրաւունքներու պաշտպանութիւնը:

Այս առիթով, ան պարտք համարեց, որ նոր 
սերունդները կարենան տէր կանգնիլ իրենց պա-
հանջատիրական իրաւունքներուն, ոչ միայն մաս-
նագիտականօրէն, այլեւ՝ իւրաքանչիւրը իր հայու 
ինքնութեան ու պատկանելիութեան գիտակցու-
թեամբ եւ յանձնառութեամբ:

Աւարտին պատմաբանը պատասխանեց աշա-
կերտութեան հարցումներուն:

Աշակերտութիւնը բուռն ծափահարութիւններով 

ողջունեց յարգելի հիւրը, որ ներկայացուց հետա-
քըրքրական դասախօսութիւն մը, եւ անոր շնորհա-
կալութիւն յատնեցին՝ նուիրելով ծաղկեփունջ մը:

Տնօրէն Պրն. Արա Վասիլեան, իր հերթին շնոր-
հակալութիւն յայտնեց պատմաբանին, այս տպա-
ւորիչ ելոյթին համար, նաեւ Հ.Ե.Ը.ի Մշակութային 
Յանձնախումբին, այս գեղեցիկ նախաձեռնութեան 
առիթով:

Տնօրէնութեան և յարգելի հիւրերուն հետ, շահե-
կան զրոյցը շարունակուեցաւ, նոյն նիւթի ծիրէն 
ներս, միտքերու ու գաղափարներու փոխանա-
կումներով:

Յունուար 2019-ին, 2018-ի նոյն ժամանակա-
հատուածին համեմատ՝ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան մէջ պաշտօնապէս արձանագրուած 
աշխատողներուն թիւը աւելցած է 9.9 տոկոսով:

ՀՀ կառավարութեան կայքին միջոցով հրապա-
րակուած տեղեկագրութեան համաձայն՝ 2019 
Յունուարին 2018 Յունուարի համեմատ Հայաս-
տանի մէջ արձանագրուած աշխատողներուն թիւը 
աւելցած է 9.9 տոկոսով: Մասնաւորապէս՝ ոչ պե-
տական հատուածի աշխատողներուն թիւը աւելցած 
է 15.8 տոկոսով:
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Ամերիկեան Բարքեր

Շուներու Յատուկ Թանգարա՞ն . . .
Հասկնալի է, որ շուներն ու այլ կենդանիները 

ունենան իրենց հիւանդանոցը, ուր բուժուելու 
կ՛երթան։ Հասկնալի է, որ անասունները ունենան 
իրենց գերեզմանատունը, ուր պէտք է թաղուին։ 
Հասկնալի է նաեւ, որ անասունները ունենան 
իրենց պանդոկը, ուր հանգստանալու կ՛երթան՝ երբ 
իրենց տէրերը արձակուրդով բացակային տունէն։

Սակայն հասկնալի չէ երբեք, որ շուները ունե-
նան իրենց թանգարանը, ուր ցուցադրուին իրենց 
պատկերներն ու արձանները (տես նկարները) . . . 
Եւ ահա 32 տարուան բացակայութենէ մը ետք, 
«Շուներու Թանգարան»ը կը վերադառնայ Նիւ 
Եորք՝ այս տարուան Փետրուար ամսուան 8-ին։

Մինչ այդ, վերոյիշեալ թանգարանը կը գործէր 
Լուիզիանա նահանգի Սէյնթ Լուիզ քաղաքին մէջ, 
ուր հետաքրքրութիւնը նուազած ըլլալու պատճառով 
թանգարանը վերադարձաւ իր տունը՝ Նիւ Եորք, 

Մէնհէթըն կղզիի նշանաւոր Փարք պողոտային 
վրայ։ 

Հետաքրքրական է գիտնալ, որ այս թանգարանը 
կը հովանաւորուի American Kennel Club-ին կողմէ։ 
Թանգարանի մուտքի արժէքն է չափահասներու 
համար 15 տոլար, 12 տարեկանէն վար փոքրիկներու 
համար 5 տոլար, իսկ աշակերտներու, մեծահասակ-
ներու եւ վեթերաններու համար  10 տոլար։

Նիւ Եորքի «վերակենդանացած» այս երկու 
յարկանի թանգարանին մէջ կան երկու իւրայատուկ 
ցուցադրութիւններ, որ յատկապէս կը գրաւեն 
այցելուին հետաքրքրութիւնը։ Հիմա թոյլ տուէք 
բացատրեմ թէ ինչ են անոնք։

Արդարեւ՝ անոնցմէ առաջինը կը կոչուի «Գտիր 
Նմանդ» (Find Your Match): Սա խցիկ մըն է ուր 
մտնելով պէտք է ըսես «Woof», որուն հիման վրայ 
կը նկարուիս եւ մեքենան քեզի կը յայտնէ շունի տե-
սակի քու նմանդ, այսինքն՝ French Poodle, Australian 
Terrier, German Shepherd եւ այլն ... Մարդիկ 
կարծես շատ պէտք ունին նմանելու շուներու!

Իսկ երկրորդը կը կոչուի «Meet the Breeds», որ 
քեզի կը յայտնէ նախընտրածդ շունի տեսակի կեր-
պարը, յատկութիւններն ու անոր սերունդի պատ-
մութիւնը։ Շուն սիրողներուն համար կ՛երեւի կա-
րեւոր է այս մէկը, բայց զիս չի հետաքրքրեր երբեք 
ու վերջ։

«Խելագար Մազի Օր», Crazy Hair Day ...

Ամերիկեան օրացոյցին մէջ կան իւրայատուկ 
օրեր երբ պետական պաշտօնատեղիներն ու հան-
րային դպրոցները փակ կը մնան, յիշատակելու այդ 
օրերուն զուգադիպող տօները։ Օրինակ՝ Մարթին 
Լուտըր Քինկ Օր, Նախագահներու Օր, Նահատա-

կաց Օր, Բանուորական Օր, Վեթերաններու Օր եւ 
այլն։

Յիշատակութեան արժանի աւանդական այդ 
օրերուն կողքին վերջերս աւելցած են «շինծու» 
օրեր, զանազանութիւն բերելու մարդոց ընկերային 
կեանքի միօրինակ եւ ձանձրացուցիչ պայմաննե-
րուն։ Օրինակ՝ զաւակդ հետդ գործի բերելու օր, 
ընտանի կենդանիդ հետդ գործի բերելու օր եւ այլն։

Այդ «շինծու» օրերու վերջին նորաձեւութիւնն է 
«Խելագար Մազի Օր»ը, ըստ որուն՝ դպրոցական 
աշակերտներ կրնան դպրոց յաճախել իրենց նախ-
ընտրած մազի սանտրուածքով կամ հիւսուածքով . 
. . Ինչո՞ւ, գոհացում տալու համար կարգ մը մայրերու 
«չնաշխարհիկ» գաղափարներուն։

Վերոյիշեալ մայրերը կը բնակին Թէքսաս նա-
հանգի Հիւսթըն քաղաքը։ Ստորեւ՝ մի քանի օրինակ 
այդ մազերու արտասովոր հիւսուածքներէն։

Առաջինը (տես նկարը) կը ներկայացնէ «The 
Little Mermaid» ֆիլմի ջրահարսը, որ կը կոչուի 
Արիէլ։ Այս մէկը շահած է առաջնութիւնը։ Երկրորդը 
(տես նկարը) կը ներկայացնէ կաղանդի ծառը, իր 
զարդարանքներով։ Ուրիշ աղջկայ մը մազի 
հիւսուածքը կը ներկայացնէ վանդակ մը, որուն մէջ 
կ՛երեւի դեղձանիկ մը եւ այսպէս տասնեակ մը ուրիշ 
հիւսուածքներ, որոնք կը փաստեն, թէ որքան սուր 
են մայրերու երեւակայութիւնները!

Բայց ի՜նչ պէտք կայ մայրերու հաճոյքին գոհա-
ցում տալու համար չարչրկել երեխաները, որոնք 
մազերու այդ հիւսուածքներով օր մը ամբողջ պիտի 
տառապին՝ որ չխանգարեն եւ կանգուն պահեն այդ 
«շինութիւնները»։ Ես պիտի ձայնակցիմ Շէյքսպի-
րին, որ կ՛ըսէ, «Բազում աղմուկ՝ վասն ոչինչի» եւ կը 
ձգեմ դատաստանը ընթերցողի հայեցողութեան։ 
Շնորհակալութիւն եւ վերջ։
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ՍԱՐԳԻՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ
(1886 – 1947)
«Հնդկուհիները Կուժերով»

Սարգիս Կարապետի Խաչատուրեան (օգօստոսի 9, 1886, 
Մալաթիայ - մարտի 4, 1947, Փարիզ (1977 թուականի դեկ-
տեմբերի 28-ին աճիւնը վերաթաղուել է Երեւանում[1])), հայ 
նկարիչ։ Իտալիայի ինտէրնացիոնալ արուեստագէտների 
ընկերութեան եւ Վիեննայի գեղարուեստագէտների միութեան 
անդամ, «Անի» հայ արուեստագէտների ընկերութեան հիմն-
ադիրներից եւ քարտուղարը։

3

12

Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեան Վարժարանը` Լիբանանի Ճատրակի Կրկնակի Ախոյեան 

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանի աշակերտները Կիրակի 7 Ապրիլ 2019-ին 
կատարեցին աննախընթաց իրագործում մը` 
յաջորդաբար երկրորդ տարին ըլլալով շահելով 
ճատրակի Լիբանանի դպրոցական ախոյեանու-
թեան առաջնութիւնը:

Մեսրոպեանը իր ետին ձգեց լիբանանեան 80 
դպրոցներ, որոնցմէ մասնակցելու եկած էին 432 
աշակերտներ: Ախոյեանութեան մրցապայքարը 
տեղի ունեցաւ Շուէյֆաթի “Ամժատ” վարժարանի 
մարզասրահին մէջ, հովանաւորութեամբ Լիբանա-
նի Ճատրակի Ֆետերասիոնին: 

Մեր վարժարանի հաւաքականը կը բաղկանար 
11 աշակերտներէ` Ճիօ եւ Կի Գալուստ, Նանոր եւ 
Նայիրի Առնէլեան, Կարօ Գալֆայեան, Սեզար Խա-
լիֆէ, Ժան Քիրէճեան, Քրիստափոր Պօշնաքեան, 
Մարք Կիւլկիւլեան, Արեգ Ճենանեան եւ Անդրանիկ 

Աստուրեան:
Այս առիթով Մեսրոպեանի մէջ կայացած յատուկ 

հաւաքին, վարժարանի տնօրէն պարոն Կրէկուար 
Գալուստ ըսաւ, որ այս մեծ յաղթանակը լաւագոյն 
նուէրն է, որ ճատրակի հաւաքականի աշակերտները 
կրնային նուիրել վարժարանին` հիմնադրութեան 
80-ամեակին առիթով: Ան դիտել տուաւ, որ այս 
իրագործումին մէջ իրենց ներդրումը ունին ճատ-
րակի վաստակաւոր մարզիչ պարոն Էլի Հուլիշեան, 
մեր աշակերտներու ծնողները` իրենց զաւակներուն 
զօրակցելով եւ Մեսրոպեանի ուսուցչական կազմը` 
ցոյց տրուած հետեւողական քաջալերանքով:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
Հայ Աւետարանական Գոլէճը (քաղաք) կարիքը 

ունի մնայուն պահակի մը, որ 24 ժամ ներկայութիւն 
ապահովէ դպրոցին մէջ: Հետաքրքրուողներ դպրո-
ցական ժամերու կրնան հեռաձայնել

01-349816 թիւին, ժամադրութիւն առնելու համար:

Սուտանի Մէջ Պետական Հարուա՞ծ

Բողոքի մեծ  հաւաքները  շարունակուին եւ  մեծ 
թիւով ցուցարարներ   արդէն իսկ հաւաքուած են 
բանակի գլխաւոր  զօրակայանին  մօտ։

Յիշեցնենք, որ անցնող  երեք  ամիսներուն  
բողոքի  մեծ    ցոյցեր կը  կատարուէին  Սուտանի 
մայրաքաղաքին մէջ եւ ցուցարարները կը պա-
հանջէին  նախագահ   ալ Պաշիրին  վաղաժամկէտ   
հեռացումը։
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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՝ 
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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 

 


