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Աուն Կոչ Կ’ընէ ԱՄՆ Ընկերութիւններուն 
Մասնակցելու Քարիւղի Եւ Կազի 
Հետազօտման Աճուրդին 

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:

ՌԱԿի Լուրեր

Լիբանանի Ընկերային Հարցերու Նախարար 
Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան Այցելեց Թէքէեան Կեդրոն

Նախագահ Միշէլ Աուն, Ուրբաթ Ապրիլ 12-ին, կոչ ըրած է ամերիկեան 
ընկերութիւններուն մասնակցելու Լիբանանի օֆշորային քարիւղի եւ կազի 
հետազօտման երկրորդ փուլի աճուրդին։ Այս մասին ան նշած է Twitter-ի իր 
էջին մէջ։ 

Աունի առաջարկները ներկայացուած են Պաապտայի մէջ ամերիկեան 
քոնկրեսական պատուիրակութեան մը հետ զրոյցի մը ընթացքին։

Անցեալ շաբաթ, Լիբանանը գործարկած է քարիւղի եւ կազի հետազօտման 
երկրորդ փուլի աճուրդը ծովեզերեայ 1, 2, 5, 8 եւ 10 հատուածներուն համար։ 
Ընկերութիւններուն համար, ըստ ուժանիւթի նախարար Նատա Պոսթանիի, 
առաջարկ ներկայացնելու վերջնաժամկէտը 31 Յունուար 2020-ն է։ 

Լիբանանի արտօնագրման գործընթացքի առաջին փուլը իրականացած է 
4 եւ 9 հատուածներու French Total, Italian Eni and Russian Novatek առեւտրական 
ընկերութիւններուն յատկացումով։  

Միջազգային Դատարանի Վճիռը Մօ՞տ Է
Միջազգային դատարանի 

Լիբանանի պաշտօնական 
ներկայացուիչը, որուն յանձ-
նարարուած է վերանյիլ Նա-
խագահ Հարիրիի եւ անոր 
ընկերներու սպանութեան 
հարցը, յայտարարած է։

Ռամատանի կարծիքով 
Հարիրիի եւ անոր ընկերներու 
սպանութեան վերաքննութիւնը 
յանձն առած առաջին դատա-

րանը զգուշութեամբ կը վերլուծէ իր արձակելիք վճիռը, փաստերն ու մեղադ-
րանքները, որոնք կը վերաբերին՝ կողմերուն,  իրաւական ներկայացուցիչներու, 
տուժողներուն եւ  մրցակցող կողմերու։ Ան կը շարունակէ գործել հնարաւորինս 
արագ  եւ հրապարակային վճիռը պիտի ներկայացնէ՝ յայտարարելով 
մեղադրեալ եւ անմեղ կողմերը, հիմք ընդունելով մեղադրեալի իրաւունքներն  
ու արդար դատաստանը, որ ունի համաշխարհային ճանաչում, ինչպէս նաեւ 
Լիբանանի դատական համակարգը, անոր յատուկ օրէնքներն ու գործըն-
թացները։ Այդ բոլորի մասին պիտի տեղեկանան լրատուամիջոցներն ու 
հանրային կարծիքը՝ վճիռը արձակուելու թուականին։   

Լիբանանի Ընկերային հարցերու նախարար՝ Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան, 
այցելեց Պէյրութի Թէքէեան  կեդրոն, ուր հիւրը ընդունեցին ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային վարչութեան ատենապետ ընկ. Սեւակ Յակոբեան, ՌԱԿի նախ-
կին երեսփոխան ԹՄՄ հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ ընկ. Յակոբ 
Գասարճեան, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամներ, ՌԱԿի 
Լիբանանի նորակազմ ակումբներու վարչութեանց ատենապետներ եւ անդամ-
ներ, ինչպէս նաեւ ԹՄՄի պատասխանատուներ: 

Ընկ. Սեւակ Յակոբեան ողջոյնի խօսք յղեց նախարար Գույումճեանին՝ 
հաստատելով, որ նախարարը ոչ միայն հայկական համայնքի ներկայացուցիչն 
է, այլեւ ան փտածութեան դէմ պայքարողներու  լաւագոյն եւ ամենախօսուն 
օրինակն է, ու հպարտութեան առիթի իւրաքանչիւր լիբանանահայու: Ան կը 
համարուի «ուժեր»՝ իր ընդհանրական իմաստով (նկատի ունենալով 
նախարարին Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան պատկանելիութիւնը) եւ 

«ուժ»՝ իր անձնական յատկանիշով։
Ապա, խօսք առաւ նախարար Գույումճեան, ըսելով,- «Իսկապէս ուրախ եմ 

եւ հպարտ, որ այսօր այցի եկած եմ ռամկավար ազատական եղբայրներուս 
քով, ես ինքզինքս կը համարեմ ձեր բարեկամն ու եղբայրը»։

Նախարարը նաեւ գնահատեց Լիբանանի մէջ համատեղ կեանք ապրելու 
հայերու ունեցած դերակատարութիւնը, եւ նշեց, որ ան ինքզինք իբրեւ 
նախարար ի սպաս կը դնէ լիբանանի քաղաքացիի ծառայութեան, որպէսզի 
ան կառչի իր հողին, պահպանէ զայն եւ արժանապատւութեամբ ապրի այս 
հողին վրայ։

Նախարարը աւելցուց, ըսելով,- «Այս այցը ունի հիմնական երկու նպատակ. 
Առաջինը՝ յայտնելու իր զինակցութիւնն ու նեցուկը ՌԱԿ-ին հետ, երկրորդը՝ 
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Սուսաննա Սեդրակի 
Խաչատրեան 

Սուսաննա Սեդրակի Խաչատրեան (ծն. Ապրիլ 
13, 1909, Երեւան - անյայտ), հայ

խաղողագործ, կենսաբանական գիտութիւննե-
րու դոկտոր (1965)։

Աւարտած է Երեւանի համալսարանի գիւղա-
տընտեսութեան բաժանմունքը 

(1930)։ 1938-1949 թուականներուն աշխատած 
է ՀԽՍՀ ԳԱ բոյսերու 

ծինային, 1949 թուականէն՝ խաղողագոր-

ծութեան, գինեգործութեան եւ 
պտղաբուծութեան ԳՀԻ-ներէն ներս։
Գիտական աշխատանքները նուիրուած են 

խաղողի ծինաբանութեան եւ ընտրանիյի
հարցերուն։ Խաչատրեան (Ս. Հ. Պօղոսեանի 

հետ) ստեղծած է վաղահաս խաղողի 
14 (Գուգարաց, Արթենիկ, Ուրարտու, Անուշ, 

Մուսկատ Սուսաննա, Ախթամար եւ 
այլն) եւ սեղանի ու գինիի խաղողի 27 

տեսակներ, որոնցմէ 9-ը շրջանառուած են 
եւ ներդրուած արտադրութեան մէջ։ Արժէքաւոր 

են Խաչատրեանի 
աշխատանքները նաեւ սեղանի խաղողի մի-

ջահաս եւ ուշահաս, խոշորապտուղ, 
փոխադրունակ տեսակներու ստացման բնա-

գաւառէններս։

Հայ Մամուլի Տարի
Հսկումի Ժամերգութիւն Եւ Հոգեհանգստեան Պաշտօն Լիբանանահայ 

Մամուլի Ննջեցեալ Մշակներու Հոգիներուն Համար
Նախագահութեամբ Լիբանանի հայոց առաջ-

նորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի երէկ՝ ուրբաթ 12 
ապրիլի երեկոյեան ժամը 6։30-ին Սրբոց Վարդա-
նանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ հսկումի ժամեր-
գութիւն, որուն աւարտին կատարուեցաւ հոգեհան-
գըստեան պաշտօն լիբանանահայ մամուլի 
ննջեցեալ մշակներու հոգիներուն համար։

«Լոյսի զաւակներու վայել կեանք ապրեցէք, 
որովհետեւ լոյսի պտուղներն են բարութիւնը, 
արդարութիւնը եւ ճշմարտութիւնը» ըսաւ սրբազան 
հայրը իր պատգամի սկզբնաւորութեան աւելցնելով, 
որ մեծ պահքի այս վերջին ժամերգութեան ըն-
թացքին ընդառաջելով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կա-
թողիկոս Արամ Ա. վեհափառ հայրապետի պատ-
գամին յարմար նկատած է, որ մեր իմացական եւ 
հոգեւոր ուշադրութիւնը կեդրոնացնենք հայ մա-
մուլի տարուան առիթով բոլոր այն երախտաւոր-
ներուն յիշատակին վրայ, որոնք հայ մամուլի 
ճամբով ծառայեցին մեր ժողովուրդին եւ այսօր 
իրենց յաւիտենական հանգիստէն կը հետեւին մեր 
քայլերուն, յաջողութիւններուն եւ դժուարութիւն-
ներուն։ Սրբազանը նկատել տուաւ, որ մեր 
եկեղեցւոյ հայրերուն համար լոյսը կեդրոնական 
տեղ կը գրաւէ մեր կեանքին մէջ եւ բացատրեց, որ 
առաւօտուն ծագող լոյսը եւ գիշերը մառող լոյսը 
ֆիզիքապէս մեզ կը դնեն այն իրականութեան 
դիմաց, որ աշխարհիկ լոյսէն անդին եւ վեր մենք 
կ՛առաջնորդուինք միտքի եւ հոգիի լոյսով։ «Լոյսի 

պաշտամունքը պարզապէս միտքի թռիչք չէ, այլ՝ 
ամէնօրեայ ապրում է եւ յանձնառութիւն» շեշտեց 
սրբազան հայրը աւելցնելով, որ այդ լոյսը կը 
ներթափանցէ մեր կեանքին մէջ եւ այդ լոյսն է, որ 
յատկապէս այսօրուան հոգեհանգստեան պաշտօ-

նին ընդմէջէն կու գայ մեզի ըսելու, թէ հայ մամուլի 
սպասաւորները եղան լոյսի հետեւորդներ, լոյսի 
առաքեալներ եւ լոյսի ճանապարհը բացողներ։

Նարեկ արքեպիսկոպոս բացատրեց, որ երբ 
մենք հայ մամուլ կ՛ըսենք միայն չենք հասկնար այն 
միջոցը, որ մեզի ամէնօրեայ լուրերը կը փոխանցէ, 
այլ՝ կը հասկնանք այն աշխարհը եւ հոգեմտաւոր ¾ç 06

այն մթնոլորտը որուն ընդմէջէն մենք հաղորդակից 
կը դառնանք մեր ամէնօրեայ նուաճումներուն, 
տագնապներուն եւ մարտահրաւէրներուն։

Շարունակելով իր խօսքը սրբազանը հաստա-
տեց, որ ներկայիս լրատուական միջոցները զար-
գացած եւ փոխուած են, սակայն հայ մամուլը կը 
մնայ մեր ամէնօրեայ իմացական եւ հոգեւոր հացը։ 
Ան յայտնեց, որ Պօղոս առաքեալ երբ կը խօսի 

լոյսի զաւակներ դառնալու եւ լոյսը վայելելու 
հրամայականին մասին, կ՛ընդգծէ երեք բառեր՝ 
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Մեր ժողովուրդը, նման միւս բոլոր Քրիստոնեայ 
ժողովուրդներուն, ոգեւորութեամբ կը դիմաւորէ 
կրօնական համաշխարհային խորհուրդ ունեցող 
բոլոր տօները։ Բոլորիս յայտնի է, որ սրտի անհուն 
ուրախութեամբ եւ հոգեկան ցնծութեամբ եկեղե-
ցական տօնակատարութեանց կամ ոգեկոչման 
առիթով միշտ խուռներամ կ’ուղղուինք մեր հոգիին 
թռիչք տուող ծննդավայրը՝ տունը Աստուծոյ, 
մանաւանդ եթէ այդ տօնը մեր սրտին խօսուն տօն 
մըն է, ինչպիսին են՝ Խաչը, Աստուածածնայ վերա-
փոխումը, Ս. Ծնունդը, եկեղեցիներու անուանակո-
չութիւնները, Ծաղկազարդը, Ս. Զատիկը...։

Հակառակ պահեցողութեան ինքնամփոփման 
ու ինքնաքննման մթնոլորտին ու ժամանակա-
միջոցին մէջ ըլլալնուս եւ հակառակ յառաջիկայ 
օրերուն՝ Աւագ Շաբթուան տիրող ծանր խորհուրդին, 
Ծաղկազարդի տօնն ու տօնակատարութիւնը՝ իր 
թափօրի ղօղանջներով, կարծէք յաղթանակի ու 
յոյսի աւետիսն է որ կը փոխանցէ։

«Ուրախացայ երբ ինծի ըսին. “Երթանք Տիրոջ 
տունը”» (Սղ 122.1)։ Ի՜նչ հոգեկան սրբազան 
զգացում, երբ կոչ կ’ուղղեն քեզ Տիրոջ տունը 
երթալու եւ կ’ընդառաջես այդ կոչին։ Այսօր եւս, մեր 
Տէրը ու Փրկիչը՝ Յիսուս Քրիստոս, Ծաղկազարդի 
տօնին սեմին, անգամ մը եւս, եկեղեցւոյ ճամբով 
կոչ կ’ուղղէ իր զաւակներուն՝ մեզմէ իւրաքանչիւրին, 
որպէսզի առօրեայ կեանքի մտահոգութիւնները 
մէկդի թողելով եւ մեր կեանքի նեղութիւններն ու 
ցաւերը ցրուելով, զԻնք դիմաւորութեան երթանք. 
դիմաւորութեան երթանք մեր ձեռքին ունենալով 
խաղաղութեան ձիթենին. դիմաւորութեան եր-
թանք, որպէսզի մեր մեղքերը, ցաւերը, վիշտերն ու 
հիւանդութիւնները իբրեւ հանդերձ փռենք Իր 
ոտքերուն տակ։

Ընդհանրապէս տօնական այս օրերուն եւ 
յատկապէս Ծաղկազարդի սեմին գտնուելու առիթը 
լաւագոյնս օգտագործելով, պիտի առաջարկէի 
ներամփոփման պահ մը ստեղծելով՝ ըլլանք մեր 
անձերուն հետ եւ խորհինք մեր կեանքը վերա-
նորոգելու, վերարժեւորելու եւ վերածաղկազարդելու 
անհրաժեշտութեան մասին։

1) Ծաղկազարդենք մեր ազգային կեանքը։ 
Համաշխարհայնացած այսօրուան աշխարհը, իր 
«արժէք»ներով ու «արժեւորում»ներով, քաոսային 
վիճակ մը կը ներկայացնէ եւ այնպիսի հոսանքներու 
դէմ-յանդիման կը դնէ մեզ, որ երբեմն, կամայ թէ 
ակամայ, կ’ենթարկուինք անոնց, որոնք կ’աղաւա-
ղեն մեր հոգեւոր ու ազգային ինքնութիւնն ու դիմա-
գիծը։ Սակայն, ասով հանդերձ, կը շարունակենք 
գոյատեւել։

Բայց այսօրուան աշխարհին մարտահրաւէրները 
նկատի ունենալով, մենք որպէս հաւաքականութիւն, 

պարտաւորութիւնը ունինք յիշեալ հոսանքներուն 
դէմ պայքարելու, ամէն գնով։ Տօնական օրերու 
առիթով ի մի համախմբուիլը զանազան վայրերու 
մէջ եւ յատկապէս եկեղեցւոյ սրբազան կամարնե-
րուն ներքեւ, խթան պէտք է հանդիսանան վերա-
քըննութեան ենթարկելու մեր հոգեւոր եւ ազգային 
պատկանելիութիւնը, ինչպէս նաեւ՝ վերարժեւորելու 
մեր ընթացքը մեզի աւանդուած արժէքներուն 
լոյսին տակ։

Այսօրուան մեր առաջնահերթ պարտաւորու-
թիւններէն մէկն է դաստիարակել այնպիսի սերունդ 
մը, որ կարենայ պայքարիլ կեանքի զանազան 
հոսանքներուն դիմաց եւ կարենայ իր եկեղեցական 
ու ազգային ինքնութիւնը ամրօրէն պահել ու կառ-
չած մնալ անոր։ Նկատի ունենալով, որ այսօրուան 
մանուկը վաղուան երիտասարդն է, ղեկավարն է, 
ազգը պահողն է, այլ խօսքով՝ ազգին ապագան է, 
պէտք է զայն թրծել գերագոյն արժէքներով, սրբա-
զան իտէալներով եւ ազգային վառ ապրումներով։

2) Ծաղկազարդենք մեր հոգեւոր կեանքը։ 
Նոյնն է պարագան նաեւ մեր հոգեւոր կեանքին։ 
Պէտք է ընդունիլ, այսօր մեր հոգեւոր կեանքը որոշ 
նահանջ մը արձանագրած է։

Իւրաքանչիւր եկեղեցական կամ սրբոց յիշա-
տակութեան օր, զգաստութեան առիթ մըն է մեզմէ 
իւրաքանչիւրին համար։ Տօնակատարութիւնները 
կոչ մըն են Քրիստոսէ ուղղուած մեր անձերուն՝ 
արթնութեան հրաւիրելու, արժեւորելու մեր կեանքը, 
դիտելու մեր ընթացքը եւ վերադասաւորումի 
ենթարկելու զայն։ Այսօր, Քրիստոսի յաղթականօրէն 
Երուսաղէմ մուտք գործելու տօնին առիթով, Եկե-
ղեցին մեզ կը հրաւիրէ Քրիստոսի նման յաղթական 
մուտք ունենալու հոգեւոր ու բարոյական արժէքնե-
րով լեցուն վերազարդեալ աշխարհէն ներս։ Ծաղ-
կազարդի տօնը մարտահրաւէր մըն է, Ս. Եկեղեցւոյ 
խորհուրդով վերականգնելու մեր յաղթական 
ինքնութիւնը՝ նման մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի։

Հոգեւոր կեանքի ծաղկազարդման ծիրին մէջ 
կ’իյնայ նաեւ մանուկներու դաստիարակութիւնը։ 
Այսօր, հայկական աւանդութեան մէկ անբաժան 
մասնիկը դարձած է մեր մանուկները եկեղեցի 
բերելը եւ թափօրին մասնակից դարձնելը։ Սակայն, 
ցաւ ի սիրտ, ծնողներ նոյն խանդավառութեամբ եւ 
հաւատքի նոյն մղումով իրենց զաւակները չեն 

առաջնորդեր եկեղեցի (բացառութիւնները միշտ 
յարգելի), ինչպէս կ’ընէին մեր նախնիները։ Քրիս-
տոնէական դաստիարակութիւն ջամբելը մեր 
մանուկներուն, հոգեւոր կեանքի վերանորոգութիւն 
կ’ենթադրէ նաեւ մեր կեանքին մէջ։ Մեր զաւակները 
եկեղեցի եւ Կիրակնօրեայ վարժարան յաճախելով՝ 
պատճառ կը դառնան, որ հոգեպէս կազդուրուինք 
նաեւ մենք։ Որպէս Քրիստոնեաներ, ի՞նչ է միթէ մեր 
պարտականութիւնը, եթէ ոչ՝ մեր անձերուն կողքին 
նաեւ մեր զաւակներուն եւ մեր նմանին Աստուա-
ծաճանաչութիւնը։ Այդպիսով միմիայն պատրաս-
տած կ’ըլլանք մեր ընկերութեան վաղուան առողջ 
երիտասարդութիւնը։

Հետեւաբար, Ծաղկազարդի տօնը եւ ընդհան-
րապէս յառաջիկային մեր առջեւ բացուող տօնական 
օրերը լաւագոյնս օգտագործելով, վերանորոգուինք 
ու ծաղկազարդուինք մեր ազգային, հոգեւոր, 
բարոյական, ընկերային ու ընտանեկան սրբազան 
արժէքներով, միշտ ի մտի ունենալով, որ մենք ենք 
պատասխանատուները այս սերունդին դաստիա-
րակութեան ու կազմաւորման, եւ մենք Աստուծոյ 
դատաստանին դիմաց կանգնելով հաշիւ պիտի 
տանք, ինչպէս նաեւ մեր զաւակներուն՝ իրենց 
ջամբած մեր դաստիարակութեան ու մարդա-
կերտումի առաքելութեան մէջ։

Թող ամենակալն Աստուած, կամքն ու կորովը 
տայ մեզմէ իւրաքանչիւրին, վերանորոգելու մեր 
հոգեւոր կեանքը։ Իր հովանին թող անպակաս ընէ 
մեր ազգին ու անոր զաւակներուն վրայէն եւ մեր 
քայլերը անսայթաք առաջնորդէ դէպի մեր Փրկիչին՝ 
Յիսուսի Քրիստոսի հրաշափառ Ս. Յարութեան։

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն



Նկար – Լուր
Յիշենք Որպէսզի Չկրկնենք

Պատմութեան մէջ Այսօր Սկսաւ Լիբանանի Քաղաքացիական Պատերազմը
(13 Ապրիլ 1975 – 13 Հոկտեմբեր 1990)

¾ç 04Þ³µ³Ã / 13.4.2019



¾ç 05Þ³µ³Ã / 13.4.2019

Նկար – Լուր
Յիշենք Որպէսզի Չկրկնենք

Պատմութեան մէջ Այսօր Սկսաւ Լիբանանի Քաղաքացիական Պատերազմը
(13 Ապրիլ 1975 – 13 Հոկտեմբեր 1990)



¾ç 06Þ³µ³Ã / 13.4.2019

Հայ Մամուլի Տարի
Հսկումի Ժամերգութիւն Եւ Հոգեհանգստեան Պաշտօն Լիբանանահայ 

Մամուլի Ննջեցեալ Մշակներու Հոգիներուն Համար
¾ç 02

բարութիւն, արդարութիւն եւ ճշմարտութիւն։ «Երեք 
առաքինութիւններ, որոնք այսօր մանաւանդ մեր 
հաւաքական կեանքին մէջ ստուեր հագած են։ 
Երեք ճշմարտութիւններ, որոնք մեր հայ քրիս-
տոնէական կեանքը կը պահեն անխաթար։ Երեք 
իրականութիւններ, որուն ընդմէջէն մենք կ՛անդրա-
դառնանք, թէ հայ մամուլը եւ հայ մամուլի սպա-
սաւորը մեր կեանքին մէջ կը հնչեցնեն բարութեան, 
արդարութեան եւ ճշմարտութեան չմարող ձայնը եւ 
այդ հասկացողութեամբ, երբ կը վերադառնանք 
մեր հայ քրիստոնէական ակունքներուն եւ 
մանաւանդ Ս. Աւետարանին եւ զայն մեր կեանքին 
մէջ կեանքի գիրքի վերածող Քրիստոսի կեանքի 
օրինակին, խորապէս կը գիտակցինք, թէ Քրիստոս 

ինքն է աղբիւրը բարութեան, արդարութեան եւ 
ճշմարտութեան» հաստատեց սրբազան հայրը 
աւելցնելով, որ բարութիւնը, արդարութիւնը եւ 
ճշմարտութիւնը այսօր մարդկային ընկերութեան 
մէջ հացի եւ լոյսի նման կը փնտռուին եւ հայ 
մամուլը պէտք է անդրադարձ մը կատարէ իր 
պատմութեան եւ տեսնէ, որ ժամանակին հայ 
մամուլի ճամբով մեր խմբագիրները, յօդուածագիրները, 
աշխատակիցները եւ ընթերցողները որպէս 

հաւաքականութիւն եւ հայ մամուլի մեծ ընտանիք՝ 
հայ մամուլի մէջ տեսած են բարութիւնը, արդա-
րութիւնը եւ ճշմարտութիւնը։ Առաջնորդը նկատել 
տուաւ, որ այսօր եւս տարբեր չի կրնար ըլլալ մեր 
կեանքը հաստատելով, որ հայ մամուլը բնորոշողը 
նոյնինքն այս երեք յատկանիշներն են։

Ան ըսաւ, որ մենք պարզապէս լրատուական 
միջոցներու կարիք չունինք, այլ՝ այդ լուրերը վեր-
լուծական մտածումով եւ մեր կեանքին բարութեան, 
արդարութեան եւ ճշմարտութեան թելերով ագու-
ցող հայ մամուլն է, որ կը փնտռենք եւ ուրախութեամբ 
յայտնեց, որ մեր լիբանանահայ կեանքին մէջ կը 
գտնենք այդ հայ մամուլը, որովհետեւ հայ մամուլի 
առաքելութեան հաւատացող մեր մշակները տա-
կաւին կը գործեն մեր կեանքին մէջ եւ կատարուած 
հոգեհանգիստը մեկնարկ մըն է լուսարձակի տակ 
բերելու համար հայ մամուլի տարին, սկսելով մեզմէ 
յաւէտ բաժնուած երախտաւորներէն հասնելու 
համար մինչեւ մեր այսօրուան հայ մամուլի բոլոր 
սպասաւորները։ «Մենք պէտք է անդրադառնանք, 
թէ հայ մամուլը խմբագրել այսօր կը նշանակէ 
առաքեալի գիտակցութեամբ նուիրուիլ հայ մամուլի 
շարունակականութեան» շեշտեց սրբազանը հաս-
տատելով, որ այդ շարունակականութիւնը միայն 

խմբագրութեամբ եւ հրատարակութեամբ չըլլար, 
այլ՝ կ՛ըլլայ մանաւանդ հայ ընթերցողով եւ այսօր 
երբ կը բանանք մեր օրաթերթերը կը տեսնենք, որ 
մտահոգութիւն, տագնապ, հայրենասիրութիւն, 
հայ մշակոյթի հանդէպ բծախնդրութիւն եւ հայ 
մամուլի առաքելութիւնը մեր կեանքին մէջ շարու-
նակելու պատրաստակամութիւն կայ։ 

Նարեկ արքեպիսկոպոս իր բարձր գնահատան-
քը յայտնեց խոնարհելով յիշատակին դիմաց մեր 
մամուլի ննջեցեալ սպասաւորներուն եւ միաժամա-
նակ իր գնահատանքը յայտնեց այսօր հայ մամուլը 
կենդանի ներկայութիւն դարձնող մեր բոլոր 
մշակներուն եւ աղօթեց, որ հայ մամուլը մնայ մեր 
ժողովուրդի կեանքէն ներս իր պատասխանատու 
դերակատարութեան մէջ եւ շարունակէ ըլլալ 
բարութեան, արդարութեան եւ ճշմարտութեան 
մարտահրաւէրը մեր բոլորին կեանքը առաջնորդելու 
համար դէպի մեր հոգեմտաւոր արժէքները։ Եզրա-
փակելով իր խօսքը սրբազան հայրը աղօթեց, որ 
Աստուած իր երկնային խաղաղութեան մէջ հանգ-
չեցնէ մեր մամուլի ննջեցեալ սպասաւորները, նաեւ 
ուժ եւ կորով տայ այսօրուան մեր սպասաւորներուն 
եւ մեզ բոլորս արժանի զաւակները դարձնէ մեր 
մշակոյթի պահպանման եւ ծաղկման։
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ՍՈՆԱ ԲԱՆՈՅԵԱՆ
(1953)
«Սիրուց Յետոյ»

Սոնա Բանոյեան աւարտած է Փ. Թերլեմեզեանի անուան արուեստի 
ուսումնարանը:1996 թ. Պուտափեշթի մէջ ան մասնակցած է 
«Տեքստիլային տեխնոլոգիաներ եւ վերականգնում» միջազգային 
դասընթացներու: Սոնա Բանոյեան բատիկի եւ գոբելէնի մեծ վարպետ 
է եւ փայլուն տիրապետելով արուեստի այս ոճերու կանոններուն 
եւ իւրայատկութիւններուն՝ տարիներ շարունակ իր գիտելիքները 
կը փոխանցէ երեխաներուն, սերմանելով սէր՝ արուեստի հանդէպ 
եւ զարգացնելով երեխաներու մէջ ստեղծագործական ոգի:Անոր 
աշխատանքները ցուցադրուած են Սարդարապատի ազգային 
թանգարանի մէջ («Սարդարապատ» նախագիծ՝ բատիկներու շարք, 
կատարուած Գեղագիտութեան ազգային կեդրոնի Սոնայի սաներու 
կողմէ), Ժամանակակից արուեստի թանգարանի մէջ՝ Երեւան, ՀՀ 
մշակոյթի նախարարութեան եւ Նկարիչներու միութեան, ինչպէս նաեւ Ռուսաստանի մշակոյթի նախարարութեան 
արուեստի հիմնադրամներու կեդրոններու մէջ: Սոնայի անհատական ցուցահանդէսները կազմակերպուած 
են՝Մոսկուայի, Երեւանի, Ֆրանսայի, Շուէտի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Սուրիոյ, Լիբանանի եւ Իսրայէլի մէջ: Ան 
Հայաստանի Նկարիչներու միութեան անդամ է։
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Չի Կրնար Ըլլալ Պետութիւն Առանց Արդարութեան Եւ Արդարադատութեան. 
Արմէն Սարգսեան Այցելած Է Բարձրագոյն Դատական Խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Ար-
մէն Սարգսեանն  այցելած է Բարձրագոյն դատական 
խորհուրդ:

Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին տեղեկացուցին ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, Բարձրագոյն դատական 
խորհուրդի նախագահ Գագիկ Յարութիւնեան 
ներկայացուցած է իր գլխաւորած կառոյցի մէկ 
տարուայ գործունէութիւնը եւ այդ առիթով պատրաստ-
ւած «Տարեկան հաղորդումը», որ կ’ամփոփէ կատար-
ւած աշխատանքը եւ կը մատնանշէ դատական 
իշխանութեան բարեփոխումներու ռազմավարական 
առաջնահերթութիւնները:

Գագիկ Յարութիւնեան ներկայացուցած է նաեւ 
մէկ տարուայ ընթացքին դատական իշխանութեան 
մշտադիտարկման արդիւնքները, ելեկտրոնային 
արդարադատութեան զարգացման ուղենիշներն ու 
ճանապարհային քարտէզը։

Հանրապետութեան նախագահը շնորհաւորած է 
Բարձրագոյն դատական խորհուրդին՝ գործունէու-
թեան մէկ տարուայ առիթով: Նշելով, որ Բարձրագոյն 
դատական խորհուրդը եւ դատական համակարգը 
մեր երկրի ամենակարեւոր հիմնարկերէն են՝ 
նախագահ Սարգսեան ըսած է. «Որեւէ երկրի մէջ եւ 
մանաւանդ Հայաստանի մէջ պետութեան նկատմամբ 
վերաբերումը կը ձեւաւորուի նախ եւ առաջ հանրու-
թեան վերաբերումէն դէպի դատարան եւ արդարա-
դատութիւն։ Չի կրնար ըլլալ պետութիւն առանց 
արդարութեան, չի կրնար ըլլալ պետութիւն առանց 
արդարադատութեան»:

Նախագահի խօսքով՝ պետութեան վերաբերումը 
դէպի հանրութիւն եւ հակառակը՝ հանրութեան վերա-
բերումը դէպի իր սեփական պետութիւն, կը չափուին 
շատ պարզ չափանիշներով: Ան իբրեւ օրինակ բերած 
է, թէ ինչպէս կը փողոցէ քայլող անձը կը վերաբերի 
ոստիկանին. «Եթէ ոստիկանին կը վերաբերի որպէս 
պետութեան ներկայացուցիչի՝ խորին յարգանքով եւ 
համապատասխանաբար ոստիկանը ինքզինք կը 
պահէ որպէս պետութեան ներկայացուցիչ, ապա կայ 
ներդաշնակութիւն հանրութեան եւ պետական 
կառոյցի միջեւ, կայ ինչ-որ իմաստով արդար կառուց-
ւած պետութիւն»:

Ըստ Արմէն Սարգսեանի, որպէսզի դատենք ար-
դար երկիր ենք, թէ ոչ, փտածութիւն կայ, թէ ոչ, պէտք 
է նայիլ դատարաններուն, եւ շատ էական է, որպէսզի 
դատական համակարգը ըլլայ լաւագոյնը, հասարա-
կութեան մէջ վստահութիւն յառաջացնէ։ Այս ճանա-
պարհին նախագահը կարեւորած է բարձրագոյն 
դատական խորհուրդի, ամբողջ դատական համա-
կարգի, իւրաքանչիւր դատաւորի դերը եւ, բնականա-
բար, հանրութեան հետ կապը:

Մէկ տարուայ գործունէութեան արդիւնքը գնահա-
տելով տպաւորիչ՝ նախագահ Սարգսեան ողջունած է 
ներկայացուած ելեկտրոնային համակարգի մէջ 
արհեստական բանականութեան տարրերու օգտա-
գործումը: «Գովելի է, որ ինչ-որ իմաստով դասական 
եւ պահպանողական հիմնարկըը, որպիսին դատա-
րանն է, առջեւ կը նայի, թէ ինչպէս պէտք է փոխուի 
հանրութեան եւ աշխարհի հետ համընթաց»,- ըսած է 
նախագահ Սարգսեանը աւելցնելով. «Սա ճանապարհ 
է, որով բոլորս պէտք է անցնինք, որովհետեւ աշխարհը 
կը շարժի այդ ուղղութեամբ»:

Նախագահի խօսքով՝ դատաւորի եւ դատական 
համակարգի աշխատանքը բացի միայն մեծ քանա-
կութեամբ տեղեկութիւններ հաւաքելէ, պիտի անցնի 
յաջորդ քայլին՝ վերլուծութեան: «Իւրաքանչիւր դատա-
ւորի, ինչպէս նաեւ ձեր Խորհուրդի համար արհես-
տական բանականութիւնը մի քանի տարի յետոյ 
պիտի դառնայ լաւագոյն բարեկամը, որովհետեւ հնա-
րաւորութիւն պիտի տայ ձեզի շատ աւելի արդիւնաւէտ 
աշխատիլ, վերլուծել հսկայական քանակութեամբ 
տուեալներ: Արհեստական բանականութիւնը պիտի 
փոխէ մեր կեանքը, եւ այդ փոփոխութիւնը մենք պէտք 
է սկսինք այսօր», - ընդգծած է Արմէն Սարգսեան:

Նախագահը Բարձրագոյն դատական խորհուրդին 
մաղթած է նորանոր յաջողութիւններ եւ վստահե-
ցուցած, որ ի դէմս նախագահական հիմնարկի, 
անոնք պիտի ունենան լաւագոյն բարեկամ, որ պիտի 
աջակցի, որպէսզի Խորհուրդը կայանայ, պիտի 
աջակցի, որպէսզի մեր երկրի մէջ արդարութեան եւ 
արդարադատութեան նկատմամբ վերաբերմունքը 
էապէս փոխուի, եւ մենք բոլորս մեր պետութեան եւ 
պետականութեան նկատմամբ լեցուինք խոր 
յարգանքով:

ՌԱԿի Լուրեր

Լիբանանի Ընկերային 
Հարցերու Նախարար 
Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան 
Այցելեց Թէքէեան Կեդրոն

¾ç 01

վստահութեան վերականգնումն է հայ համայնքի, 
որ միշտ ապացուցած է առաջնորդելու իր 
կարողութիւնը։ Յարգելի նախարարի իր խօսքին 
մէջ նաեւ շեշտեց, որ Հայ երիտասարդութիւնը 
պէտք է կրկնապատկէ իր ջանքերը աւելի եւս 
ընդգրկուելու լիբանանի քաղաքական կեանքին 
մէջ եւ այնտեղ որոշումներ կայացնելու  գործին մէջ։ 

Հանդիպման աւարտին ներկայ ընկերները 
առիթը ունեցան իրենց հարցերը տալու պրն. 
Նախարարին, որ սպառիչ կերպով պատասխանեց 
հարցումներուն, լուսաբանելով բոլորին:

Ապա Հանրապետութեան նախագահը Բարձրա-
գոյն դատական խորհուրդի նախագահ Գագիկ 
Յարութիւնեանի ուղեկցութեամբ շրջեեցաւ Խորհուրդի 
նոր շէնքը՝ ծանօթացած պայմաններուն եւ աշ-
խատանքի կազմակերպման:



¾ç 08Þ³µ³Ã / 13.4.2019 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

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
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¸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

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

 

  

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 
 
  

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԸ 
Ս. ՆՇԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ 

Կիրակի 14 Ապրիլ 2019-ին, Ծաղկազարդի Տօնին առիթով Ս. 
Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ    պիտի պատարագէ եւ քարոզէ՝ 

ՀՈԳՇ. Տ. ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԱՇԸԳԵԱՆ 
Սկիզբ Ժամերգութեան       ժամը  7:00-ին 

Ս. Պատարագ                       ժամը 9:30-ին 

Քարոզ եւ Թափօր ժամը     ժամը 11:00-ին 

ԴՌՆԲԱՑԷՔ 

Նոյն օրը, Կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին տեղի պիտի ունանայ 
դռնբացէք ի արարողութիւնը:  

Հրաւիրուած է մեր հաւատացել ժողովուրդը: 

ԹԱՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
Ս. ՆՇԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ 

 

 


