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Խմբագրական
100 + 4-էն Ետք

Խարխափո՞ւմ Կ՛ապրինք, թէ՝ Երկունք *
Հայ ժողովուրդի պատ-

մութեան ծանրագոյն էջե-
րէն արդէն անցած է 100 
առաւել չորս տարի, որուն 
ընթացքին Հայ ժողովուրդը, 
ինչպէս Սփիւռքի մէջ, նաեւ՝ 
Հայրենիքի, ապրած է վե-
րելքի,  նաեւ ոչ այնքան 
փայլուն օրեր:

Այսօր մեր տպաւորու-
թիւնը այն է, որ կ՛ապրինք 
կորսուած անձի մը իրա-
վիճակին մէջ: Կը թուինք 

ըլլալ օդին մէջ: Շարժման մէջ ենք, երբեմն՝ անիմաստ: Գործի վրայ 
ենք, յաճախ՝ անպտուղ: «Չապա»ի մը մէջ կարծէք: Երբեմն ալ «Ճամբան 
կ՛երթայ, Կոյրը կ՛երթայ» ոչ հայկական ասացուածքին հետ համահունչ: 
Մեր գացած ճամբէն վստահ չենք: Իւրաքանչիւրս կը փորձէ բան մը 
ընել, երբեմն բան մը ընելու սիրոյն, մերթ ալ կարծելով, որ անպայման 
բան մը պէտք է ընենք:

Հոս արդար կ՛ըլլայ նշել, թէ աշխարհն ալ երեւի նոյնանման 
իրավիճակի մը մէջ է, երբ նայինք մեր չորս կողմը: Ամենեւին վստահ 
չենք, որ անոր ընթացքը ճիշդ է: Հզօր պետութիւններ կը ղեկավարուին 
ոչ անպայման հաւասարակշիռ մարդոցմով մինչ ժողովուրդներ կը  
կարծեն, որ ընկերային համացանցին կը տիրապետեն՝ իսկ իրակա-
նութիւնը ճիշդ հակառակն է:  

Վերադարնանք հայկական իրավիճակին: Մենք, Սփիւռքի մէջ, ըլլայ 
ղեկավարութեան մակարդակով կամ ընդհանրապէս հայկականութեամբ 
ապրող ժողովուրդի, գիտե՞նք ինչ կ՝ընենք, թէ՝ ընդհանրապէս չենք 
գիտեր: Գիտե՞նք մեր ուզածը ինչ է, թէ՝ չենք գիտեր մեր ուզածը:

Ամէն մակարդակի վրայ կ՛ընենք մեր անձին, մեր ապրած երկրին, 
թէ՛ մեր հայրենիքին ապագային վերաբերող ընտրութիւններ: Այդ 
ընտրութիւններուն մեր մտքո՞վ  կը մօտենանք, թէ՝ զգացումով: Հարց է:

Անորոշութեան մը մէջ ենք ամէն մակարդակի վրայ: Անգամ մը չորս 
կողմ նայեցէք: Ուսումնասիրեցէք Սփիւռքի մեր աւանդական կազմա-
կերպութիւններուն, միութիւններուն անոնց հովանաւորած հաստատու-
թիւններուն, դպրոցներուն եւ այլնի իրավիճակը: Խարխափում մը կայ 
ամենուրէք: Յայտնի չէ, եթէ տեղքայլ է, թէ՝ ընդհանրապէս քայլ ալ 
չկայ: 

Արդէն շուրջ 30 տարեկան անկախ հայրենիք ունինք: Համեմատենք 
զայն նոյնքան տարիներէ անկախացած այլ երկիրներու հետ: Պատկերը 
նորմա՞լ է: Բնական երեւո՞յթ է, որ այդ ընթացքին ունեցած ենք երեք 
նախկին նախագահներ, որոնց պաշտօնավարութեան աւարտը գիտենք 
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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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:

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Հայոց Ցեղասպանութեան նահատակաց օրուան առիթով 
«Զարթօնք» լոյս պիտի չտեսնէ վաղը:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ Ուրբաթ 26 Ապրիլ 2019ին, 
որ պիտի ըլլայ յատուկ թիւ մը ընդգրկելով Հայոց 
Ցեղասպանութեան ոգեկոչման նուիրուած կուսակցական թէ 
համագաղութային զանազան ձեռնարկներու լուսաբանումը: 

Առաջնորդական Պատգամ
Հայոց Ցեղասպանութեան 
Սուրբ Նահատակներու Տօնին Առթիւ

«Եկէ՛ք, զաւակներդ սուրբ նահատակներուն, առաջնորդուինք 
այն պայքարին օրինակով եւ կտակով, որ անոնք մեզի տուին` 

իբրեւ գրաւական մեր ազգին կենդանութեան. անոնց աղօթքով, Տէ՜ր, փրկէ մեզ» 
(Մանկունք շարական Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու)

Սիրելի՛ հայորդիներ որ ի Լիբանան,
Այսօր այն սուրբ նահատակներուն տօնն է, որոնք Հայոց ցեղասպանութեան 

ընթացքին Թուրքիոյ կողմէ սպաննուեցան եւ «իմացեալ մահ»-ով քրիստոնէական 
հաւատքն ու հայրենիքի պաշտպանութիւնը գրկեցին։ 

Հայոց ցեղասպանութեան նահատակներու 2015-ի սրբադասումը զուգորդուե-
ցաւ քրիստոնէական հաւատքի եւ հայրենիքի անքակտելի դարաւոր ուխտին 
պահպանման համար մղուած մեր առաջին գոյամարտին` Ս. Վարդանանց եւ Ս. 
Ղեւոնդեանց ճակատամարտին։ 

Մեր բովանդակ կեանքը «վասն հաւատոյ եւ վասն հայրենեաց» կ՛ապրինք եւ ի 
պահանջել հարկին կը նահատակուինք, որովհետեւ կը հաւատանք որ մեր 
ազգային գոյատեւման գրաւականը կեանքի եւ մահուան վկայութիւնն է։ Ա՛յս իսկ է 
հայադրոշմ քրիստոնէական կեանքի եւ մահուան ըմբռնումը, որ մեզ «լեցուն 
կեանք»-ին (Աւետարան ըստ Յովհաննէսի 10.10) եւ անոր տուիչին` Քրիստոսի 
կ՛առնչէ։

Նոյն մարտահրաւէրը դիմագրաւեցինք մեր պատմութեան ամբողջ ընթացքին 
եւ նոյն մարտահրաւէրին առաւե՛լ բարդ հանգրուանին դէմ յանդիման կը գտնուինք 
այսօր, երբ աշխարհով մէկ սփռուած ենք եւ հայօրէն տոկալու պատրաստա-
կամութեամբ կը շարունակենք մեր անկորնչելի իրաւունքներուն հետապնդումը։

Ապրիլեան սուրբ նահատակները մեր հաւաքական կեանքը առաջնորդող 
երկու իրողութիւն լուսարձակի տակ կը բերեն այս տարի.- 

Առաջին, սրբադասման արժեւորում։ Որպէս հարազատ զաւակները Ապրիլեան 
սուրբ նահատակներուն, չենք կրնար անտեսել անոնց գլխուն վերեւ լուսափայլող 
սուրբի փառապսակները, որոնք մեզ աղօթքով սրբակեցութեան եւ փրկութեան կը 
հրաւիրեն։ 

Մենք տակաւին լիովին չենք ըմբոշխնած Ապրիլեան սուրբ նահատակներուն 
սրբութեան խորհուրդը, որ բարեխօսական խնդրանքով պէտք է թարգմանուի։ 
Այսօր օրհնեալ եւ եզակի առիթ է գիտակցելու, թէ իւրաքանչիւր հայ ընտանիք գոնէ 
սուրբ մը ունի եւ հրաւիրուած է սրբութեան կեանք ապրելու։ Մինչեւ մահ չեմ կրնար 
մոռնալ հօրենական մեծ մօրս այն հոգեխռով ապրումները, որ ան կ՛ունենար երբ 
իւրաքանչիւր 24 ապրիլին շարադրական տետրակս բացած կը մօտենայի իրեն եւ 
24 ապրիլ 1915-ի իր յուշերէն պատառիկներ կը խնդրէի արձանագրելու համար…։ 
Մինչեւ այսօր կը փշաքաղուիմ յիշելով բարի մեծ մօրս հոգեվիճակը, որուն 
հաղորդութեան մէջ եմ միշտ։ 

Սուրբերը անցեալին ապրած եւ այսօր Վարք սրբոց-ներու մէջ կարծրատիպերու 
վերածուած առասպելներ չեն. այլ, մեր հայ քրիստոնեայի առօրեան ճշդորոշող 
կենդանի ներկայութիւն են։     

Սուրբերու –եւ այս պարագային Ապրիլեան սուրբ նահատակներուն– բարեխօ-
սութեան դիմել, կը նշանակէ միշտ ընդգծել, թէ յաղթական եւ զինուորեալ եկեղեցին 
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24 Ապրիլ 1915՝ Պոլսոյ մէջ ձերբակալուեցան 
հայ ժողովուրդի թիւով մօտ 235 մտաւորականներ, 
քաղաքական գործիչներ եւ գործարարներ, ինչով 
սկիզբ դրուեցաւ 1915-1923 թթ Հայոց Ցեղասպա-
նութեան:

Հայոց ցեղասպանութիւն կամ Մեծ եղեռն 
(անգլ.՝ Armenian Genocide, ֆր.՝ Génocide arménien), 
Օսմանեան կայսրութեան իշխանութեան ղեկին 

կանգնած երիտթրքական «Իթթիհաթ վէ թե-
րաքի» կուսակցութեան կողմէն կազմակերպուած 
ցեղասպանութիւն, որուն հետեւանքով 1915-1923 
թուականներուն զանգուածային տեղահանու-
թեան ենթարկուած եւ բնաջնջուած են Օսմանեան 
կայսրութեան նահանգներու, ներառեալ՝ Արեւ-
մըտեան Հայաստանի հայ բնակչութիւնը։ Պայմա-
նականօրէն Հայոց ցեղասպանութեան զոհերու 
յիշատակի օր կը համարուի 1915 թուականի 
Ապրիլ 24-ը, երբ Կոստանդնուպոլսի մէջ ըստ 
նախապէս պատրաստուած ցուցակներու ձեր-
բակալուեցան մօտ 235 հայ մտաւորական (հայ 
գործիչներու ձերբակալութիւնները Կոստանդնու-
պոլսի մէջ շարունակուեցան նաեւ Ապրիլ 24-էն ետք)։

Լայն իմաստով Հայոց ցեղասպանութիւնը կը 
ներառէ 1894-1923 թուականներուն Օսմանեան 
կայսրութեան եւ Թուրքիոյ տարբեր վարչակար-
գերու կողմէն ծրագրուած ու հայ ժողովուրդի դէմ 
շարունակաբար իրականացուած ցեղասպանա-
կան քայլերը, հայրենազրկումը, հայութեան ոչըն-
չացման ուղղուած զանգուածային կոտորածները, 
էթնիկական զտումները, հայկական պատմա-
մըշակութային ժառանգութեան ոչնչացումը, ինչ-
պէս նաեւ ցեղասպանութեան ժխտումը, պատաս-
խանատւութենէն խուսափելու, կատարուած 
յանցագործութիւններն ու անոնց հետեւանքները 

լռութեան մատնելու կամ արդարացնելու բոլոր 
փորձերը՝ որպէս յանցագործութեան շարունա-
կութիւն եւ նոր ցեղասպանութիւններ իրակա-
նացնելու խրախուսանք:

Հայերու ցեղասպանութիւնը կ’իրականացուէր 
մի քանի փուլերով՝ հայ զինուորներու զինա-
թափում, հայերու ընտրողական տեղահանութիւն 
սահմանամերձ շրջաններէն, Տեղահանութեան 
մասին օրէնքի ընդունում, հայերու զանգուածային 
տեղահանութիւն ու սպանութիւն։ Որոշ պատ-
մաբաններ ցեղասպանական գործողութիւններ 
եւ, անկէ մեկնած, Հայոց ցեղասպանութեան մաս 
կը համարեն 1890-ական թուականներու Հա-
միտեան կոտորածները, Զմիւռնիայի ջարդերը եւ 
թրքական զօրքերու գործողութիւնները Անդրկով-
կասի մէջ 1918 թուականին։

Ցեղասպանութեան հիմնական կազմակեր-
պիչներն են երիտթուրքերու առաջնորդներ Թալ-
էաթը, Ճեմալը եւ Էնվէրը, ինչպէս նաեւ «Յատուկ 
կազմակերպութեան» ղեկավար Պեհաէտտին 
Շաքիրը։ Հայերու ցեղասպանութեան զուգահեռ 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի կ’ունենային 
ասորիներու եւ Պոնտոսի յոյներու ջարդերը։

Հայկական աւանդական Սփիւռքի մեծ մասը 
յառաջացած է Օսմանեան կայսրութենէն բռնա-
գաղթուած եւ Մեծ եղեռնը վերապրած հայերէն։

Խմբագրական
100 + 4-էն Ետք

Խարխափո՞ւմ Կ՛ապրինք, թէ՝ Երկունք *

ինչպէս եղաւ: Ա՞յս ալ բնական է, թէ ինչ որ բան սխալ է...: Հապա 
այսօրուայ իրավիճակը հո՞ն... մեծ-մեծ յոյսերը... արդէն իսկ ապրուող 
կամ գալիք յուսախաբութի՞ւնը...:

Եթէ կ՛ուզենք անպայման լաւատես ըլլալ՝ կրնանք ըսել, «չէ՛, 
կարեւորը շարժումն է եւ այդ մէկը մենք արդէն կ՝ընենք»: Սակայն եկէք 
պահ մը ընդունինք, որ այս ընթացքով յստակ ուղղութիւններ չեն 
երեւիր: «Գործ թող ըլլայ»ի իրավիճակ է կարծէք: Բայց ի՞նչ գործ: 
Յումպէտս ճիգ եւ ուժ չէ՞, որ կը վատնենք: Ունեցած եւ չունեցած ներուժի 
վատնում չէ՞ սա:

Տարիներ ապրած ենք զոհի հոգեբանութեամբ: Երբ սթափած ենք՝ 
ցեղասպանութեան ճանաչում հետապնդած ենք: Լաւ պահ մը երեւա-
կայենք, որ աշխարհի բոլոր երկիրներն ալ ճանչցան Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը: Յետոյ ի՞նչ: Չէ՞, որ աշխարհի բոլոր երկիրները կը ճանչնա-
յին եւ կը ճանչնան, ուրիշ շատ մը օրինակներու շարքին՝ Իրաքի, Լիպիոյ, 
Եմէնի եւ Սուրիոյ անկախութիւնն ու գերիշխանութիւնը...: Իսկ ի՞նչ ունինք 
ըսելիք ճանաչումներէ ետք մեր տեսլականին մասին...: Տեսլական մը 
ունի՞նք:

Անցնինք:
Աշխարհաքաղաքական գետնի վրայ հին-նոր խմորումներ կան: 

Թուրքիոյ նոր քարտէսներ կը հրապարակուին: Վանը, իբրեւ մայրաքա-
ղաք մեծն Քիւրտիստանի քարտէսներ կան: Տեսնուած են նաեւ Նախիջ-
եւանը Ազրպէյճանի միացած քարտէսներ: Ո՞ւր ենք մենք այս բոլորին ի տես: 

Ներկայ հանգրուանը յոռետեսները համահայկական մակակարդա-
կով կրնան կոչել ապիկարութեան, անկարողութեան եւ ամլութեան 
հանգրուան, որուն ընթացքին սպասողական վիճակ մը կայ կարծէք: 
Սակայն, ի՞նչ եւ որո՞ւն կը սպասենք: Ինչո՞ւ աւելի կը խօսինք, քան՝ կը 
գործենք:

Կարելի է նաեւ աւելի լաւատեսութեամբ մօտենալ հարցին եւ հան-
գըրուանը կոչել երկունքի շրջան: Հայ ժողովուրդը իր պատմութեան 
ընթացքին ունեցած է երկունքի շրջաններ: Ցեղասպանութենէն ետք ալ 
անցանք նմանօրինակ կորսուածութեան շրջան, որ փաստօրէն 
երկունքի շրջան մըն էր, եթէ նկատի ունենանք Սփիւռքի ձեւաւորման 
շրջանը 1920 – 1940ական տարիներուն, որմէ ետք ան վերելք ապրեցաւ:

Այսօր ի՞նչ է իրավիճակը: Խարխափո՞ւմ է միթէ, թէ՝ Լաւ բանի մը 
ծննդոցին երկունքը: Այս է հարցումը:

* Սոյն Խմբագրականը հրատարակուած է նաեւ «Զարթօնք»ի 
Ապրիլեան Բացառիկին մէջ, որ հրապարակի վրայ է արդէն: Բացառիկը 
ստանալ փափաքողները կրնան դիմել «Զարթօնք»ի ցրուիչներուն 
ինչպէս նաեւ խմբագրատուն:
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Ելեւմտական Նախարարը Պիւտճէի 
Նախագիծը Փոփոխութեան Ենթարկած է

Առաջնորդական Պատգամ
Հայոց Ցեղասպանութեան 
Սուրբ Նահատակներու Տօնին Առթիւ

մէկ մարմին է, որուն անդամներն ենք բոլորս։
Երկրորդ, պահանջատիրական յանձնառութեան վերահաստատում։ Մինչեւ մեր 

արդար դատին ամբողջական լուծումը, մենք կը շարունակենք արթուն 
պահանջատէր մնալ եւ առաջնորդուիլ այն նուիրական կտակով, որ Ապրիլեան 
սուրբ նահատակները իրենց կեանքով եւ մահով մեզի կը փոխանցեն` իբրեւ 
վկայութիւն հայ ժողովուրդի կենսունակութեան եւ յաւերժութեան։ 

Սրբադասման խորհուրդն ու պահանջատիրութեան պայքարը իրարմով 
կ'ամբողջանան եւ կ'իմաստաւորուին, որովհետեւ մեր անմիջական անցեալին եւ 
հաւաքական յիշողութեան մէջ թարմ է թուրքին եաթաղանէն ճողոպրած եւ Մեծ 
աղէտին տառապանքը ցմրուր ըմպած վերապրողներուն հետ մեր մտերմութիւնը։ 
Ապրիլեան սուրբ նահատակները մեր ծնողներն ու մեծ ծնողներն են, որոնք մեր 
հայու ամենօրեայ կեանքը կը ներշնչեն եւ հայապահպանումն ու հայ դատի 
հետապնդումը կը պարտադրեն մեզի` գիտակից հայերուս։

Հայկական պահանջատիրութիւնը սրբութեամբ կ՛օծուի, երբ Ապրիլեան սուրբ 
նահատակներուն բարեխօսութեամբ մեր դատին արդար լուծումը կը վստահինք 
Աստուծոյ (տե՛ս Հռոմայեցիներուն նամակ 12.19) եւ մեր հերթին ազգովին 
առաջնահերթ կը դարձնենք անոր հետապնդման քաղցր լուծը` այսպիսով Արարիչ 
եւ արարած զուգորդումը ցոլացնելով հայ քրիստոնէական հաւատարմութեամբ։ 

 Ապրիլեան սուրբ նահատակներուն բարեխօսութեամբ գօտեպնդուած, եկէ՛ք 
շարունակենք մեր պահանջատիրութեան ընթացքը` մինչեւ կատարեալ յաղթանակ։

Աղօթական ողջունիւ`
Նարեկ արքեպիսկոպոս

Առաջնորդ Լիբանանի հայոց
24 ապրիլ 2019
Պէյրութ – Լիբանան 

Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ, Երեքշաբթի, կառավարութեան 
ներկայացուցած է 2019 թուականի պետական պիւտճէի փոփոխուած նախագիծը: 

Խալիլիի ներկայացուցած պիւտճէի նախորդ նախագիծը վերանայուած էր 
Ելեւմտական նախարարութեան հաշուեցոյցին հիման վրայ։ 
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Հայաստանի Ռուսական Օդային Ռազմակայանը Կը Վերազինեն Սու-30սմ Կործանիչներով. Աղբիւր

Սրի Լանքայի Բնակիչները Երեք Րոպէ Լռութեամբ Յարգեցին Ահաբեկչական Գործողութիւններու 
Զոհերուն Յիշատակը

2018-ին 1675 Քաղաքացիներ Վերադարձած Են Հայաստան

¾ç 03âáñ»ùß³µÃÇ / 24.4.2019

Հայաստանի Էրեբունի օդակայանի մէջ ռուսա-
կան 3624-րդ օդային ռազմակայանին 4++ սերուն-
դի Սու-30սմ բազմանպատակ կործանիչներ կը 
մատակարարեն ներկայիս սպառազինութեան մէջ 
առկայ Միգ-29 ինքնաթիռներու փոխարինման 
համար: Ընդամէնը կը ծրագրուի մատակարարել 
18 մեքենայ: Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնԷ 
«Արմէնփրես»-ը, Ապրիլ 23-ին ԹԱՍՍ-ին յայտնած 
Է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչութեան 
աղբիւր մը:

«Օդային ռազմակայանի վերազինումը Սու-
30սմ-ներով կը ծրագրուի սկսիլ յաջորդ տարի: 
Ինքնաթիռները կը հասնին երկու հանգրուանով՝ 
2020 – 2021 թուականներուն: Կը ծրագրուի Սու-30սմ-

Հայաստանի գաղթականական ծառայութեան 
«Մէկ պատուհան» ծառայութեան պատասխանատու 
Անահիտ Չօբանեան Ապրիլ 22-ին, լրագրողներու 
հետ հանդիպման մը ընթացքին յայտնեց, որ 2018-
ին, Հայաստան վերադարձած եւ վերահաստատ-
ւելու համար պետական աջակցութեան դիմած են 
1675  քաղաքացիներ:

ներով փոխարինել բոլոր 18 Միգ-29 ինքնաթիռները, 
զորս ներկայիս կ’օգտագործեն օդային ռազմա-
կայանի օդաչուները»,- ըսած Է գործակալութեան 
զրուցակիցը: Անոր խօսքով՝ ինքնաթիռներու 
հաւաքակազմի նորացումը կը ծրագրուի իրակա-
նացնել երկու փուլով, որպէսզի չդադրեցուի օդային 
ռազմակայանին կողմէ առաջադրանքներուն կա-
տարումը, քանի որ օդաչուական անձնակազմը 
պէտք Է հետեւի նոր մեքենաներու վերաուսուցման 
ծրագրին: «Երբ ինքնաթիռները սկսին հասնիլ, 
օդաչուական կազմի մէկ մասը վերաուսուցման 
պիտի ուղարկուի  Lipetsk օդագնացութեան կեդրոն, 
միւս մասը պիտի շարունակէ ծառայութիւնը 
Էրեբունիի օդային ռազմակայանին մէջ»,- ճշտած Է 
աղբիւրը:

Վերադարձողներէն 278 անձեր պարտադրաբար 
եկած են հայրենիք, իսկ 1397-ը՝ կամաւոր: Ամէնէն 
բարձր ցուցանիշը արձանագրուած է Գերմանիայէն, 
Ֆրանսայէն եւ Հոլանտայէն:

2018-ին՝ 2006-էն ի վեր առաջին անգամն ըլլա-
լով, Հայաստան աւելի շատ անձեր ժամանած են, 
քան մեկնած երկրէն:

Հայաստան ժամանածներուն թիւը 20,713-ով 
աւելի եղած է մեկնածներու թիւէն: 2017-ին 25,932-
ով աւելի շատ մեկնած էին, քան ժամանած:

Երկուշաբթի, Ապրիլ 22-ին, «Վերադարձ, յետ-
ընդունում  եւ վերաինտեգրում» խորագիրով քննարկ-
ման ընթացքին Հայաստանի գաղթականական 
ծառայութեան վերադարձի եւ վերահաստատման 
բաժինի պետ Հայկանոյշ Չօբանեան նաեւ 
տեղեկացուց, որ «ԵՄ երկիրներէն ամենաշատ 
հայցը ստացած են Գերմանիայէն՝ 684 հատ, ուր 
նշուած անձերուն թիւը կազմած է 1402: Յաջորդ 
ամենաշատ հայց ուղարկած երկիրը Ֆրանսան է՝ 
100 հայց, երրորդը Հոլանտան՝ 56 հայց: Գերման-

Սրի Լանքայի բնակիչները Ապրիլ 23-ի առա-
ւօտեան երեք րոպէ լռութեամբ յարգած են Ապրիլ 
21-ին իրականացուած պայթիւններու զոհերու 
յիշատակը: Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնԷ 
«Արմէնփրես»-ը, յայտնած Է Ada Derana տեղական 
լրատուական գործակալութիւնը:

Յիշատակի նախաձեռնութիւնը սկսած Է Ապրիլ 
23-ի ժամը 8:30-ին (Երեւանի ժամանակով 7:10-
ին): Սուգի ազգային օրուան համար իշխանութիւն-
ները խնդրած են բնակիչներուն ճերմակ դրօշակներ 
կախել տուներուն կից: Ապրիլ 21-ին Սրի Լանքայի 
մէջ տեղի ունեցած է ահաբեկչական գործողութիւն-
ներու՝ երկրի պատմութեան մէջ ամենախոշոր 
շարքը, որոնց հետեւանքով, ըստ վերջին տուեալնե-
րու, զոհուած Է 290 մարդ, անոնց մէջ կայ աւելի 
քան 30 օտարերկրացի: Ընդհանուր առմամբ, 
Քոլոմպօ, Նեկոմպօ եւ Պադիգալոա քաղաքներու 
մէջ որոտացած Է ութ պայթիւն, որոնց շարքին են 
զատկի արարողութիւններու ընթացքին կաթոլիկ 
եկեղեցիներու ինչպէս նաեւ հիւրանոցներու մէջ 
եղած պայթիւնները:

Սրի Լանքայի նախագահ Մայթրիփալա Սիրիսե-
նան յայտարարած Է Ապրիլ 23-էն երկրի տարածքին 
արտակարգ դրութեան կարգավիճակ սահմանելու 

իայէն կը ստանանք հայցեր այն անձերու մասին, 
որոնք շատ երկար ժամանակ ապրած են այնտեղ, 
մօտ 15-20 տարի, սակայն չունին այնտեղ ապրելու 
իրաւական հիմքեր:

Ըստ Չօբանեանի՝ այդ վիճակագրութիւնը չի 
փաստեր Հայաստան վերադարձի մասին, անոնք 
ուղղակի քաղաքացիութեան հաստատումներ են, 
սակայն այդքան մարդ Հայաստան չէ վերադարձած:

2019-ի առաջին եռամսեակին Հայաստան 
ստացած է յետ-ընդունման 250 դիմումներ, որոնցմէ 
164-ը՝ Գերմանիայէն:

«Ընթացիկ տարուան վիճակագրական տուեալ-
ները նայելով պարզ կը դառնայ, որ նախորդ 
տարուան միտումները կը պահպանուին: Ամենա-
շատ յետ-ընդունման հայցեր ստացուած է Գերման-
իոյ Դաշնային Հանրապետութենէն՝ 164 հատ: Երկ-
րորդ տեղում է Ֆրանսան՝ 29 հայց, իսկ երրորդը՝ 
Աւստրիան՝ 16 հայց», նշեց Չօբանեան՝ աւելցնելով, 
որ ընդհանուր առմամբ ԵՄ եւ ԵԱՏՄ երկիրներէ 
ստացուած են 250 յետ-ընդունման հայցեր:

որոշման մասին: Նաեւ, ինչպէս կը գրէ Daily Mirror 
թերթը՝ վկայակոչելով նախագահի մամուլի 
ծառայութիւնը, երկրի Ազգային անվտանգութեան 
խորհուրդը որոշում ընդունուած է ընդլայնելու 
ուժային կառոյցներու լիազօրութիւնները՝ հասարա-
կական անվտանգութիւն ապահովելու համար: 
Աւելի վաղ Adaderana նորութիւններու գործակա-
լութիւնը յայտնած Է, որ Սրի Լանքայի զինուած 
ուժերը յայտարարած են շուրջ հազար զինծա-
ռայողներ Քոլոմպօ ուղարկելու մասին՝ տեղի ունե-
ցած պայթիւններու կապակցութեամբ իրաւակարգի 
ապահովման համար: Երկրի կառավարութիւնը 
տեղի ոստիկանութեան կեդրոնակայանի եւ պաշտ-
պանութեան նախարարութեան շէնքի մէջ պիտի 

բանայ գործնական հակազդման եւ յատուկ 
գործողութիւններու նախապատրաստման կեդրոն-
ներ, հաղորդած Է ՌԻԱ Նովոսթին:

Նշենք, որ Ապրիլ 21-ին Սրի Լանքայի մէջ տեղի 
ունեցած է ահաբեկչական գործողութիւններու՝ 
երկրի պատմութեան մէջ ամենախոշոր շարքը, 
որոնց հետեւանքով, ըստ վերջին տուեալներու, 
զոհուած Է 290 մարդ, անոնց մէջ կայ աւելի քան 30 
օտարերկրացի: Ընդհանուր առմամբ, Քոլոմպօ, 
Նեկոմպօ եւ Պադիգալոա քաղաքներու մէջ 
որոտացած Է ութ պայթիւն, որոնց շարքին են 
զատկի արարողութիւններու ընթացքին կաթոլիկ 
եկեղեցիներու ինչպէս նաեւ հիւրանոցներու մէջ 
եղած պայթիւնները, հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:
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Թրոման Եւ Հայոց Ցեղասպանութեան Հաւաքական Յիշողութիւնը
ՄԵՐԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
ºñ»õ³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ëÉ³ñ³ÝÇ
Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ 
ÑÇÙÝ³ñÏÇ  §ò»Õ³ëå³Ý³·ÇïáõÃÇõÝ¦  
Ù³·Çëïñáë³Ï³Ý Íñ³·Çñ 2-ñ¹ ï³ñÇ

¸³ñ³ëÏ½µÇÝ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ï³-
ñ³ÍùÇÝ Ù¿ç »ñÇïÃáõñù»ñáõÝ ÏáÕÙ¿ Çñ³Ï³Ý³ó-
õ³Í Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û  Ñ³Ûáó å³ï-
ÙáõÃ»³Ý Ù¿ç áñå¿ë ³Ù»Ý¿Ý ³ñÇõÝ³ÉÇ ¿ç»ñ¿Ý 
Ù¿ÏÁ: 1915-1923 ÃÃ. Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý Ïáïáñ³-
ÍÇÝ, ï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý áõ ³ùëáñÇÝ ½áÑ ·³óÇÝ 
1.5 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñ[1]: Ð³Û»ñáõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ 
Ýå³ï³Ï áõÝ¿ñ í»ñ³óÝ»É Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ[2], 
³Û¹ ¿ å³ï×³éÁ, áñ ³ñ¹¿Ý 1916 Ã. ú·áëïáë 31-
ÇÝ Â³É¿³Ã ÷³ß³Ý ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý ÑÇõå³ïáëáõ-
Ã»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã È³ÝÏ»ÝåáõñÏÇ Ñ»ï Ñ³Ý-
¹Çå³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ ÷³ëï¿, áñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý 
Ñ³ñóÁ ³ÛÉ»õë ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝÇ[3]:

êÏë»³É 1923Ã. ÂáõñùÇáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 
Ñéã³ÏáõÙ¿Ý »ïù, ÂáõñùÇáÛ å³ïÙáõÃ»³Ý ³Û¹ 
Ñ³ïáõ³ÍÇ ÅËïáõÙÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñ-
ÍûÝÁ Ãñù³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñ-
Ù³Ý Ñ³ñóáí£[4] ̧ »é ³õ»ÉÇÝ ¶. êÇõÝÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿, 
áñ Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÝ³ñ³õáñ ¹³ñÓáõó 
¿ÃÝá³½·³ÛÇÝ Ãñù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý 
Ó»õ³õáñáõÙÁ£[5]

²é³çÇÝ ³ßË³ñÑ³Ù³ñï¿Ý (Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë 
Èá½³ÝÇ í»Ñ³ÅáÕáí¿Ý[6]) »ïù ëï»ÕÍáõ³Í 
Çñ³¹ñáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ »ñÏ³ñ³ï»õ Ùáé³óáõÃ»³Ý ÏÁ 
Ù³ïÝáõÇÝ[7]ª §ÏÁ ÃáõÇ, Ã¿ áã ÙÇ³ÛÝ ³ßË³ñÑÁ, 
³ÛÉ»õ Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýù ÏÁ §ÙáéÝ³Ý¦ ³Û¹ Çñ³¹³ñ-
ÓáõÃÇõÝÁ¦[8]:

ÆÝãå¿ë ³½·³·ñ³·»ï Ð. Ê³é³ï»³Ý ÏÁ 
÷³ëï¿, §ÂáõñùÇ³Ý Û³çáÕ»ó³õ §ÉéáõÃ»³Ý¦ 
¹³ï³å³ñï»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ 
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ áõ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ, »õ  §Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõ¦ Ù³ëÇÝ Ý»ñ¹Ý»É µáÉá-
ñáíÇÝ Ñ³Ï³é³Ï Ñ³õ³ù³Ï³Ý ·Çï»ÉÇù áõ 
ÛÇßáÕáõÃÇõÝ: ¼³Ý³½³Ý ÙÇçáóÝ»ñáíª Ññ³å³ñ³-
Ï³ËûëáõÃ»³Ùµ, ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·Çñù»ñáí, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñé»ïáñ³µ³ÝáõÃ»³Ùµ Ãñù³Ï³Ý 
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç 
Ý»ñ¹ñáõ»ó³õ, áñ ²é³çÇÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ 

å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ñ³Û»ñÁ ëå³éÝ³ÉÇù ¹³ñÓ³Í ¿ÇÝ 
Ãáõñù»ñáõ »õ Ãñù³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ, 
Ïáïáñ³Í, ¹³õ³×³Ý³Í »Ý Ãáõñù»ñÁ »õ Ù»Õ³õáñ 
»Ý Ãáõñù ÅáÕáíñ¹Ç ³éç»õ¦[9]:

Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ³Û¹ 
Û³Ýó³·áñÍáõÃ»³Ý Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÛÇß³ï³ÏÙ³Ý 
»õ ×³Ý³ãÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³Ù»Ý¿Ý ³é³ñÏ³-
Û³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÁ »Õ³Í ¿ »õ ÏÁ ÙÝ³Û Ãñù³Ï³Ý 
ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ[10]£ ø³ÝÇ áñ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, 
ÅËïáõÙÁ ÏÁ Ã³ñÙ³óÝ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 
å³ï×³é³Í í¿ñù»ñÁ[11] »õ Çñ³õ³Ùµ ÏÁ Ñ³-
Ù³ñáõÇ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ÷áõÉÁ£ 

úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ 
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ÏÁ µ³ËÇ µ³ó³é³å¿ë ³Ýëå³-
ë»ÉÇûñ¿Ý:  ºñµ Ù³ñ¹ÇÏ Û³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ áõ ³Ý³ÏÝÏ³É 
Ï»ñåáí ÏÁ µ³ËÇÝ Çñ»Ýó Ñá·»Ï³Ý  »õ  ýÇ½Çù³Ï³Ý  
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý· Ý»ñÏ³-
Û³óÝáÕ ·áñÍáÕáõÃ»³Ý (Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ý) Ñ»ï, 
áñáõÝ  ¹¿Ù ³ÝáÝù ³Ýû·Ý³Ï³Ý áõ ³Ýå³ßïå³Ý 
»Ý, ³ÝÇÏ³ Ñá·»µ³Ýûñ¿Ý ãÇ Û³ÕÃ³Ñ³ñáõÇñ[12]£  

Ðá·»µ³ÝÝ»ñÁ ÏÁ åÝ¹»Ý, áñ áõÅ·ÇÝ Ûáõ½³Ï³Ý  
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ  ÏÁ Ë³Ëï»Ý  áõÕ»ÕÇ  Ï³Ýá-
Ý³õáñ  ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª  Û³é³ç³óÝ»Éáí  Ûáõ½³-
Ï³Ý  óÝóáõÙ,  áñáõÝ  Ù³ëÇÝ  ÛÇßáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ 
×ÝßáõÇ »õ ÏÁ ÙÝ³Û ã³å³ùÇÝáõ³Í[13]£ ÜÙ³Ý³ïÇå  
Ñá·»Ï³Ý óÝóáõÙ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ ¿ 
Ëáó»ÉÇ, ×Ýßáõ³Í ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓÝ»É µ³ó 
áõ ·Çï³Ïóáõ³Í. ³ÝÇÏ³ ¿ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ  Ñá·»Ï³Ý 
Ñ³Ý·ëïáõÃÇõÝ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ[14] £

²Ýó»³ÉÇ µéÝáõÃ»³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÛ³Õ-
Ã³Ñ³ñ»ÉÇáõÃ»³Ý å³ï×³é³Í Ñá·»Ï³Ý óÝóáõÙÁ 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý  ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý  Ù¿ç ÏÁ µÝáõ-
Ã³·ñáõÇ §ÃñáÙ³¦[15] »½ñáÛÃáí[16]: àõëïÇ  
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý  ÷ñÏáõ³ÍÝ»ñáõ ÃñáÙ³ÃÇù  
÷áñÓÁ  ³Ýó»³ÉÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õë Éáõñç 
³ñ·»Éù ÏÁ ¹Çï³ñÏáõÇ áñáß Ñ»ï³½ûïáÕÝ»ñáõ 
ÏáÕÙ¿,  Áëï ³ÝáÝó, ³ßË³ñÑÇ  ÏáÕÙ¿  Éë»Éáõ  
ó³ÝÏáõÃ»³Ý  µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ,  ÝáÛÝå¿ë  ÑÇÙù 
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Լիբանանահայ Կեանք
«Կարգ Թաղման» Արարողութիւնը Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Մարդու Որդին Գերեզման Իջնելով Մարդուն Առջեւ Բացաւ Փրկութեան Ճանապարհը» 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Աւագ Ուրբաթ, 19 Ապրիլ 2019-ին, Անթիլիասի 
Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճա-
րին մէջ կը տիրէր Յիսուսի Թաղման կարգի 
խորհրդաւորութեամբ համակուած մթնոլորտ մը. 
առաւօտեան կանուխ ժամերէն սկսեալ, ուխտաւոր-
ներ արդէն Մայր Տաճար այցելելով ծաղիկներ ըն-
ծայած էին եկեղեցւոյ դասին մէջ զետեղուած 
Յիսուսի թագաղին, իսկ երեկոյեան՝ հաւաքուած 
Մայր Տաճարին մէջ՝ նշելու Աւագ Շաբթուան այս 
սրտառուչ արարողութիւնը։ 

Այս առիթով, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
հանդիսապետեց արարողութեան եւ տուաւ իր 
հայրապետական պատգամը։

Աստուծոյ Որդւոյն երկրաւոր առաքելութեան 
ամէնէն ճակատագրական պահն է Անոր խաչե-
լութիւնը։ Այս արարքով, Իր գերեզմանին մէջ իրա-
րու բաղխեցան բարին ու չարը, մութն ու լոյսը, եւ 
յաղթողը եղաւ լո՛յսը, ճշմարտութի՛ւնը, ըսաւ Նորին 
Սրբութիւնը՝ ընդգծելով, որ Քրիստոսի գերեզմանը 
մարդկային պատմութեան մէջ յարուցեալ կեանքի 
նախատօնակը եղաւ։ 

Հայրապետը ապա երեք կէտերու մէջ ամփոփեց 
Յիսուսի թաղման խորհուրդը։ Առաջին հերթին, ան 
խօսեցաւ Քրիստոսի գերեզման իջնելով մարդուն 
մեղքը Իր հետ գերեզման իջեցնելու երեւոյթին 
մասին։ Ապա, անդրադարձաւ մարդը Աստուծոյ 
հետ հաշտեցնելու արարքին եւ ըսաւ, որ մարդուն 
եւ Աստուծոյ միջեւ վիհ մը բացուած էր եւ հաշտու-
թիւնը անհրաժեշտ էր, որուն համար Յիսուս դէմ 
յանդիման եկաւ խաչին հետ։ Եւ վերջապէս, Քրիս-
տոս գերեզման իջնելով՝ մարդու կեանքին առջեւ 
բացաւ փրկութեան ճանապարհը, որուն համար 
եկած էր աշխարհ։ 

Նորին Սրբութիւնը այս խորհուրդը կապեց ներ-
կայ իրականութեան եւ յայտնեց, որ դիւրին չէ 
մշտապէս փրկութեան ճամբուն մէջ քալել, մանա-
ւանդ երբ շրջապատուած ենք մեզ դէպի մեղք տա-
նող կենցաղով։ Ան դիտել տուաւ, որ թէկուզ Քրիս-
տոս խաչին վրայ Իր արիւնը թափելով՝ գերեզմանեց 
մեր մեղքերը, մենք կը մնանք անկատար եւ 

մեղանչական արարածներ ու կարիքը ունինք մեր 
կեանքին առանցքը դարձնելու զԱստուած։ «Մենք 
պէտքը ունինք մօտենալու Աստուծոյ, որովհետեւ 
կոչուած ենք Անոր որդեգիր զաւակները դառնալու։ 
Քրիստոս Իր գերեզմանով եւ յաղթական յարու-
թեամբ մեր առջեւ բացաւ փրկութեան ճամբան, 
որուն մէջ մնալը կ՚ենթադրէ հաւատք, նուիրում, 
յանձնառութին՝ այն արժէքներուն ու ճշմարտութիւն-
ներուն, որոնք մեզի տրուեցան Քրիստոսի ծնունդով 
եւ յարութեամբ» եզրափակեց Հայրապետը։ 

Աւարտին, Վեհափառ Հայրապետը Կաթողիկո-
սութեան դարաւոր գանձերուն մաս կազմող եւ 
Քրիստոսի Խաչափայտի մասունքը կրող գեղար-
դաձեւ խաչով օրհնեց հաւատացեալ ժողովուրդը, 
որմէ ետք, մեր եկեղեցւոյ աւանդութեան համաձայն, 
հաւատացեալները խոնարհեցան Քրիստոսի 
գերեզմանին առջեւ եւ գերեզմանը զարդարող 
ծաղիկներէն առնելով՝ տարին իրենց տուները։
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ՎԻԳԷՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ

Մշակութային Արձագանգ
Ցուցահանդէս
Վարուժան՝ Լիբանանի Փառքի Տարիներու Լուսանկարիչը

Հինգշաբաթի 11 Ապրիլ 2019-ին տեղի ունեցաւ 
լուսանկարիչ Վարուժանի ցուցահանդէսին բացու-
մը՝ Սէն Ժոզէֆ համալսարանի Արեւելեան գրա-
դարանի նորակառոյց ցուցասրահին մէջ, կազ-
մակերպութեամբ՝ Սէն Ժոզէֆ համալսարանի 
Արեւելեան գրադարանի եւ լուսանկարներու արխի-
ւատան, հովանաւորութեամբ` Տիար Վարուժ Ներ-
կիզեանի, ընդհանուր տնօրէն «Էմիրէյթս լիբանան» 
դրամատան, ներկայութեամբ դասախօսներու, 
մտաւորականներու եւ արուեստասէր ժողովուրդի։

1945-էն 1975 Լիբանան ապրեցաւ բարգաւաճ 
երկար շրջան մը, որ խորապէս ընկերութիւնը 
դրոշմեց ամէն մարզերուն մէջ, մասնաւորապէս 
արուեստներու՝ ինչպէս թատրոն, երաժշտութիւն, 
նկարչութիւն, քանդակագործութիւն, եւայլն, որոնք 
ունեցան բացառիկ ծաղկում։ Այդ շրջանը կոչուեցաւ 
«երեսուն փառքի տարիները» եւ Պէյրութ վերած-
ւեցաւ Միջին Արեւելքի մշակոյթի կարեւորագոյն 
մայրաքաղաքը։ 

Այս ընդհանուր մթնոլորտի մէջ «Արեւելքի 
Զուիցեիա» անունը աւելի ուժեղօրէն տրուեցաւ 
Լիբանանին, բոլոր տեսակի լրատուամիջոցները 
նպաստեցին տարածելու Լիբանանի այս գեղեցիկ 
պատկերը, որոնցմէ մասնաւորապէս լուսանկար-
չութիւնը կարեւոր դեր խաղաց։ Վարուժան Սէդեան 
եւ ուրիշ յայտնի լուսակարիչներ գովաբանեցին 
Լիբանանը՝ «կաթի եւ մեղրի երկիրը», իրենց 
բացիկներու եւ լուսանկարչական պաստառներու 
գործերով։

Վարուժան շատ արտադրող ըլլալով, անոր 
գործերը կը հասնին 11.000 քլիշէներու, 1975-ին, 
Լիբանանի պատերազմի ընթացքին, իր wiegand 
թաղի աշխատանոցը կը կողոպտուի, բարեբախ-
տաբար իր գործերը շատ վնաս չեն կրեր եւ 1980-
ին կը փոխադրուի Զալքա։

Ցուցահանդէսներու մէջ տեղ գտած Վարուժանի 
գործերը կարելի է բաժնել երկու գլխաւոր մասերու՝ 
առաջինը Լիբանանը, իսկ երկրորդը Հայաստանն 
ու լիբանանահայութիւնը։ 

Անոր թեմաները եղած են բնանկարներ եւ 
դիմանկարներ,գործերէն հազարները կը ներկա-

յացնեն լիբանանեան տեսարաններ, մասնաւորա-
պէս մայրենիներու անտառը, հնախուզութեան ու 
զբօսաշրջութեան վայրեր, ան  լուսանկարած է  նա-
եւ զանազան տեսակի ծաղիկներ Պէքաայի դաշ-
տեր, ցորենը՝ դաշտէն մինչեւ հացի վերածուելու 
գործընթացը՝ ներշնչուելով Դանիէլ Վարուժանի 
«Հացին երգը» բանաստեղծութիւններէն։ 

Անոր կը պարտինք նաեւ նկարները՝ Ապրիլ 24-ի 
յիշատակութեան 50 ամեակին նուիրուած (1965) 
հսկայական հաւաքոյթին, որ տեղի ունեցաւ 
Մարզական Աւանին մէջ (Պէյրութ)։

Գալով դիմանկարներուն, նորընտիր նախագահ 
Գամիլ Շամունի իր լուսանկարած նկարը մեծ 
յաջողութիւն գտաւ, ան նկարած է նաեւ ուրիշ 
քաղաքական գործիչներ, ինչպէս՝ Ունսի էլ Հաժ, 
Սաիտ Ագըլ, Նատիա Դուէյնի եւ այլն։ 1962-ին 
Ռահպանի եղբայրները զինք կը նշանակեն իրենց 
խումբի պաշտօնական նկարիչը։ Վարուժան իր 
լուսանկարներով անմահացուցած է  Ֆէյրուզը, զոր 
նկարած է Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցած 
համերգներու ընթացքին։

Վարուժան այն հազուագիւտ լուսանկարիչներէն 
է, որ կազմակերպած է ցուցահանդէսներ։ Լիբա-
նանին նուիրուած անոր առաջին ցուցահանդէսը 
տեղի ունեցաւ 1966-ին Ֆինիսիա պանդոկինն մէջ, 
անիկա մեծ յաջողութիւն գտաւ՝ լուսանկարչութիւնը  
ճանչցուեցաւ իբրեւ արուեեստ։ Երկրորդ ցուցա-

հանդէսը Սովետական Հայաստանի շրջապտոյտէ 
մը ետք, 1979-ին, Հայաստանի մէջ ցուցահանդէս 
մը կազմակերպուեցաւ Ազգային երաժշտանոցի 
ցուցասրահէն ներս, այդ ցուցահանդէսը նոյնպէս 
մեծ գնահատանքի արժանացաւ տարբեր շրջա-
նակներու կողմէ։

Ինչպէս Լիբանանի մէջ, այնպէս ալ դէպի Հա-
յաստան կատարած իր երեք ճամբորդութիւններուն 
ընթացքին Վարուժան լուսանկարած է դիմա-
նըկարներ՝ արուեստի  եւ գրականութեան մեծ 
դէմքեր,  ինչպէս Մարտիրոս Սարեան, Պարոյր 
Սեւակ, Սիլվա Կապուտիկեան, Յովհաննէս Շիրազ 
եւ ուրիշներ, այս հայկական հաւաքածուն արժանի 
է առանձին հատորի։

Փրոֆեսոր Լեւոն նորտիկեան Սէն Ժոզէֆ 
համալսարանի մէջ տեղի ունեցած ցուցահանդէսի 
ընթացքին, իր խօսքին մէջ դրուատեց Վարուժանի 
գործը, անոր արուեստի բարձր մակարդակը եւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք 
մասնակցութիւն ունեցած էին ցուցահանդէսի 
կազմակերպման եւ գրքոյկի հրատարակութեան 
գործին՝ մասնաւորապէս Տիար Վարուժ Ներկիզեա-
նին, որ հովանաւորեց այս բոլորը։ Ի վերջոյ Սէն 
Ժոզէֆ համալսարանի տնօրէն հայր Սալիմ Տաքքաշ 
իր շնորհակալութիւնը յայտնեց բոլորին եւ այն 
բազմութեան, որ ներկայ եղան այս ցուցահանդէսին։
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

²Û³ùë ºõ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ð³ë³Ý ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý

ÐáÉ³Ýï³ÛÇ §²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù¦Á ÷³ëï»ó áñ ½ûñ³õáñ ËáõÙµ ÙÁÝ ¿« 
»ñµ Ý³Ëáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á ¹áõñë Ó·»É¿ »ïù« ù³éáñ¹ 
³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ïñó³õ ¹áõñë Ó·»É Æï³ÉÇáÛ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Á£ 
ºñÃÇ ÙñóáõÙÁ ²ÙëÃ»ñï³ÙÇ Ù¿ç ³õ³ñï³Í ¿ñ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí »õ 
Û³ÕÃáÕ ËáõÙµÁ Ïÿ³ÝóÝ¿ñ Û³çáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ØñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
ÁÝÃ³óù áõÝ¿ñ£ 28-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øñÇëÃÇ³Ýû èáÝ³Éïû Ýß³Ý³Ï»ó 
§ºáõí»ÝÃÇõë¦Ç ÏáÉÁ« öÇ³ÝÇãÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ §²Û³ùë¦ ëÏë³õ 
³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ó»õáí ·áñÍ»É »õ 34-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ì³Ý î¿ äÇù 
Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ« Ù³ñáùóÇ ¼ÇÛ¿ËÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 67-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²Û³ùë¦ Ýß³Ý³Ï»ó 
»ñÏñáñ¹ ÏáÉÁ î¿ ÈÇÛÃÇ ÙÇçáóáí »õ Þ¿ûÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ Â¿»õ »ñÏñáñ¹ 
ÏÇë³Ë³ÕÇÝ §ºáõí»ÝÃÇõë¦ îÇå³É³Ý ÷áË³ñÇÝ»ó øÇÝáí« î¿ êùÇÉÇûª 
Äá³Ûû ø³Ýë»ÉáÛáí »õ ä»ñÝ³ñï»ëãÇÝª ä»Ã³Ýùáõñáí« ë³Ï³ÛÝ ÙñóáõÙÇÝ 
Ñ³ßÇõÁ ã÷áËáõ»ó³õ »õ §²Û³ùë¦ Û³ÕÃ»ó 2-1 Ñ³ßÇõáí áõ ³Ýó³õ 
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý£

²Ý·ÉÇáÛ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Á ÇëÏ³Ï³Ý ëËñ³Ýù Ï³ï³ñ»ó« »ñµ 
ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ Ïñó³õ ¹áõñë Ó·»É ²Ý·ÉÇáÛ ³ËáÛ»³Ý 
§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý£ ºñÃÇ ÙñóáõÙÁ §àõ³ÛÃ Ð³ñÃ È¿ÛÝ¦Ç Ù¿ç ³õ³ñï³Í ¿ñ 
1-0 Ñ³ßÇõáí §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ àõñ»ÙÝ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ 
¹³ßïÇÝ íñ³Û å¿ïù ¿ Û³ÕÃ¿ñ »ñÏáõ ÏáÉ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ£ ØñóáõÙÇÝ 
ïÇñ³å»ï»ó §êÇÃÇ¦Ý 68 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ£ ²ñ¹¿Ý 4-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ êÃÁñÉÇÝÏ Ýß³Ý³Ï»ó §êÇÃÇ¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« î¿ äñáÛÝÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí£ ä³ïëË³ÝÁ ãáõß³ó³õ »õ Ð¿ûÝÏ ØÇÝ êáÝ 7-ñ¹ »õ 10-ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ óÝó»ó §êÇÃÇ¦Ç ¹³ñå³ëÁ« »ñÏñáñ¹Áª ¿ñÇùëÁÝÇ 
÷áË³ÝóáõÙáí£ 11-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ä»ñÝ³ñïû êÇÉí³ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó 
Ñ³ßÇõÁ« ²Ïáõ»ñáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 21-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ êÃÁñÉÇÝÏ Ñ³ßÇõÁ 
¹³ñÓáõó 3-2« î¿ äñáÛÝÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ ëÏÇ½µÁ 
§êÇÃÇ¦ ³ßËáõÅ³óáõó Çñ Û³é³ç³å³Ñ ûÕ³ÏÁ »õ 59-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
²Ïáõ»ñû Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 4-2« î¿ äñáÛÝÇ »ññáñ¹ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ê³Ï³ÛÝ 
§êÇÃÇ¦Ç Ñ³ßÇõÁ ï³ÏÝáõñ³Û ¹³ñÓ³õ« »ñµ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦ Ýß³Ý³Ï»ó Èáñ»ÝÃ¿Ç 
ÙÇçáóáí 73-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ÂñÇ÷Ç¿Ç ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÖÇß¹ ¿ áñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ 
êÇÃÇ¦ Û³ÕÃ»ó 4-3 Ñ³ßÇõáí« ë³Ï³ÛÝ ¹áõñë ÙÝ³ó ûï³ñ ¹³ßïÇ íñ³Û 
Ýß³Ý³Ïáõ³Í ÏáÉ»ñáõ ûñ¿Ýùáí« áñ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù¦Ç û·ïÇÝ ¿ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù 1-2« »ñÃ©1-1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 3-0« »ñÃ©1-0
¬ öáñÃû ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 1-4« »ñÃ©0-2
ÏáÉ»ñ©¾©ØÇÉÇÃ³Ûû 68 ¬ Ø³Ý¿ 26« Ø©ê³É³Ñ 65« è©üÇñÙÇÝû 77« ì³Ý î³Ûù 84
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 4-3« »ñÃ©0-1
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É« ì³É»ÝëÇ³« ²ÛÝÃñ³ËÃ ºõ â»ÉëÇ Ú³ÕÃ»óÇÝ
ºõñáå³ÛÇ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ù³éáñ¹ 

³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ²ñë»Ý³É 0-1« »ñÃ©0-2
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 34-

ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 2-0« 

»ñÃ©3-1
¬ ²ÛÝÃñ©üñ³ÝùýáñÃ ¬ ä»ÝýÇù³ 

2-0« »ñÃ©2-4
¬ â»ÉëÇ ¬ êÉ³íÇ³ öñ³Ï  4-3« 

»ñÃ©1-0
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ ²ñë»Ý³É ¬ ì³É»ÝëÇ³ »õ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ ¬ â»ÉëÇ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è³ëÇÝÏ Ðñ³Å»ßï îáõ³õ ²©¸³ë³Ï³ñ·ÇÝ
²Ûë ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³-

ÝáõÃ»³Ý í»ñçÇÝª 22-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÝ ¿ñ §²É ²ÑÁï¦ ¬ §²É ÜÁÅÙ¿¦ ÙñóáõÙÁ£ ²ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï 
ï³ñ³õ »õ §²É ÜÁÅÙ¿¦ ·ñ³õ»ó 3-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÆëÏ §è³ëÇÝÏ¦ å³ñïáõÃÇõÝ 
Ïñ»Éáí ÙÇ³ó³õ §ä»ù³³ èÇ³ïÇ¦ÇÝ »õ »ñÏáõ ËáõÙµ»ñÁ Ññ³Å»ßï ïáõÇÝ 
³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ£  êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ 
¹³ë³õáñáõÙÁ©

¬ ²É ²ÑÁï ¬ ²É ÜÁÅÙ¿ 2-1
ÏáÉ»ñ©øáï³Ñ 11« ²É Ø³ëñÇ 53 ¬ ø³³áõ³ñ 45+2
¬ ²É ²Ýë³ñ ¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ 2-0« ¬ è³ëÇÝÏ ¬ ÂñÇ÷áÉÇ 0-1
¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û ¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 0-2
¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 2-0
¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ ¬ ²É ê³ý³ 0-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É ²ÑÁï 59 Ï¿ï 40-9« 2-²É ²Ýë³ñ 49 Ï¿ï 53-18« 3-²É 

ÜÁÅÙ¿ 48 Ï¿ï 36-17« 11-è³ëÇÝÏ 21 Ï¿ï 22-32« 12¬ä»ù³³ èÇ³ïÇ 13 Ï¿ï 
19-38£

èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1-¾ÉÐ³Å Ø³ÉÇù Â³É¬²É ²Ýë³ñ 20 ÏáÉ« 2-²ÑÙ³ï 
ÐÇÅ³½Ç¬²Ë³³ ²ÑÉÇ 11 ÏáÉ« 3-Ø³ñÃÇÝ Âáß»õ¬²É ²ÑÁï 10 ÏáÉ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ²Ùñ³åÝ¹»ó Æñ ¸ÇñùÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 28-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ÙñóáõÙÝ»ñÁ©
¬ ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 3-1
¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ Î³å³Ý ¬ öÇõÝÇÏ 0-1
¬ ²É³ßÏ»ñï ¬ ²ñ³ñ³ï 2-0« ¬ ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ ¬ ´³Ý³Ýó 0-0

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ Øûï»ó³õ îÇïÕáëÇÝ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 33¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³-

ùÁñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ¬ §²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û¦ ÙñóáõÙÁ£  
3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 7-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û¦Ç ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ Çñ 20-ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ 3-0 
Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 2-1
¬ ¾Ûå³ñ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0-1« ¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ê»õÇÛ³ 3-0
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1-2

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñë»Ý³É ºõ ºáõÝ³ÛÃÁï ä³ñïáõ»ó³Ý
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 35-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»-

ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ¬ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦ 
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ÙñóáõÙÁ£ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ÁÝ¹áõÝ»ó 
3-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ¦Á »õ Û³ÕÃ»ó 1-0 Ñ³ßÇõáí£ 4-ñ¹ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ïñ»ó Çñ 8-ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ« 
»ñµ ½Çç»ó³õ 12-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §øñÇëÃÁÉ ö³É³ë¦ÇÝ 2-3 Ñ³ßÇõáí£ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÝ³ó å³Ñ»ëï³ÛÇÝÝ»ñáõ Ýëï³ñ³ÝÇÝ íñ³Û£ ÆëÏ 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ 0-4 Ñ³ßÇõáí ½Çç»ó³õ §¾íÁñÃÁÝ¦Ç 
¹³ßïÇÝ íñ³Û£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ø³ñïÇý êÇÃÇ ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ 0-2« ¬ â»ÉëÇ ¬ äÁñÝÉÇ 2-2
¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ ¬ àõ³ÃýÁñï 1-2
¬ àõ»ëÃ Ð¿Ù ºáõÝ© ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 2-2

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ºáõí»ÝÃÇõë Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 33¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ü³÷áÉÇ¦ ¬ §²Ã³É³ÝÃ³¦ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý 
ÙñóáõÙÁ£ 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ü³÷áÉÇ¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5-ñ¹ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ä»ñÏ³Ùû ù³Õ³ùÇ §²Ã³É³ÝÃ³¦ÇÝ ¹¿Ù »õ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý 
Çñ 6-ñ¹ å³ñïáõÃÇõÝÁ 1-2 Ñ³ßÇõáí£ ²ÛëåÇëáí ³é³ç³ï³ñ §ºáõí»ÝÃÇõë¦Á 
³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³õ áõ ³å³Ñáí»ó ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ 
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ºáõí»ÝÃÇõë ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ 2-1« ¬ Ü³÷áÉÇ ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ 1-2
¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý ¬ èáÙ³ 1-1« ¬ ö³ñÙ³ ¬ ØÇÉ³Ý 1-1
¬ È³óÇû èáÙ³ ¬ øÇ»õû ì»ñáÝ³ 1-2« ¬ Ö»Ýáí³ ¬ ÂáñÇÝû 0-1

¶»ñÙ³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ÛÁñÝ« äáñáõëÇ³ ºõ È³Û÷óÇÏ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
¶»ñÙ³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 30¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË ¬ ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ 1-0
¬ üñ³ÛåáõñÏ ¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï 0-4
¬ äáñ©Ø¿ûÝßÁÝÏÉ³ïå³Ë ¬ ²ñ äÇ È³Û÷óÇÏ 1-2
¬ ìáÉýëåáõñÏ ¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ 1-1

üñ³Ýë³ÛÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý îÇïÕáë³ÏÇñ
üñ³Ýë³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 33¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ« 

³é³ç³ï³ñ §ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 16-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §ØáÝ³ùû¦Ç ¹¿Ù »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ 3-1 Ñ³ßÇõáí áõ å³ßïûÝ³å¿ë 
ß³Ñ»ó³õ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý ¬ ØáÝ³ùû 3-1« ¬ ÂáõÉáõ½ ¬ ÈÇÉ 0-0
¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ ¬ ²ÝÅ¿ 2-1« ¬ Î»ÝÏ³Ý ¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û 1-3
¬ êÃñ³ëåáõñÏ ¬ ØáÝ÷»ÉÇ¿ 1-3« ¬ è»Ùë ¬ ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý 0-2

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
êä²ÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 34¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£30 ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2) ¬ ì³É»ÝëÇ³ (5)
²Ü¶ÈÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 21£45 ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñÁñ½ (10) ¬ ²ñë»Ý³É (5)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï (6) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2)
¶ºðØ²ÜÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ì»ñï¿ñ äñ»ÙÁÝ (8) ¬ ä³ÛÁñÝ ØÇõÝÇË (1)
Æî²ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 21£45 ØÇÉ³Ý (4) ¬ È³óÇû èáÙ³ (8)
èàôêÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 25¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£00 èáëÃáí (8) ¬ ÈáùáÙáÃÇõ ØáëÏáõ³ (2)
Ä³ÙÁ 19£30 ´ÎØ² ØáëÏáõ³ (4) ¬ ²ÝÅÇ Ø³Ë³ãù³É³ (15)
Ä³ÙÁ 21£00 ¼»ÝÇÃ ê©ö»Ã»ñåáõñÏ (1) ¬ îÇÝ³Ùû ØáëÏáõ³ (12)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 32¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ¾Ý ¾Û êÇ äñ»ï³ (18) ¬ ü»Û»Ýáõñï èáÃÁñï³Ù (3)
àôøð²ÜÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 25¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü

Ä³ÙÁ 18£30 îÇÝ³Ùû øÇ»õ (2) ¬ Þ³ËïÇáñ îáÝ»óù (1)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ¼îàôØÆ 5-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 01£15 ö³É»ëÃÇÝû (3) ¬ èÇíÁñ öÉ¿ÛÃ (2)
Ä³ÙÁ 03£30 ²ÉÇ³Ý½³ ÈÇÙ³ (4) ¬ ÆÝÃ»ñÝ³ëÇáÝ³É (1)
Ä³ÙÁ 03£30 øáõÇÃû (3) ¬ üÉ³Ù»ÝÏû (1)
Ä³ÙÁ 03£30 î»÷áñÃ¿ë ÂáÉÇÙ³ (3) ¬ äáù³ ÄáõÝÇÁñ½ (2)
²êÆàÚ âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ ¼îàôØÆ 4¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 13£00 ø³ßÇÙ³ ¾ÝÃÉÁñ½ (1) ¬ ÎÇ¿ûÝÏÝ³Ù (3)
Ä³ÙÁ 13£00 ÄáÝåáõù ØáÃÁñ½ (1) ¬ àõñ³áõ³ è¿Í (2)
Ä³ÙÁ 15£00 ä¿Û×ÇÝÏ Îáõ³Ý (3) ¬ äáõñÇñ³Ù ºáõÝ³ÛÃÁï (4)
Ä³ÙÁ 15£45 ÄáÑáñ î³ñáõÉ (4) ¬ Þ³ÝïáÝÏ ÈáõÝ»ÝÏ (2)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ý äÆ ¾Ú¬Æ öÈ¾Ú úüÆ 5-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 03£00 ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (4) ¬ ºáõÃ³ Ö³½ (5)
Ä³ÙÁ 05£30 ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (1) ¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ (8)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ 2-ð¸ öàôÈÆ 3-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 20£30 ä³ëùáÝÇ³ ìÇÃáñÇ³ (7) ¬ ´ÎØ² ØáëÏáõ³ (2)
êºÔ²ÜÆ ÂºÜÆêÆ ²ÞÊ²ðÐÆ ²ÊàÚº²Ü©1/16-ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 11£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÂºÜÆêÆ ä²ðêºÈàÜ²ÚÆ Øðò²Þ²ðøÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 12£30 ²Éå»³Ý È»éÝ»ñáõ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
Ä³ÙÁ 12£30 üÉ¿ß ì³ÉáÝÇ ÙñóáõÙ« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ Ð³ë³õ ²õ³ñï³Ï³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 76-83,  ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Þ³ÝíÇÉ 68-65
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 74-66« ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Þ³ÝíÇÉ 73-65
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí áõ ³å³Ñáí»ó 

³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ïáÙëÁ£
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 80-98« ¬ Ð©Ø©À©Ø© ¬ ä¿ÛñáõÃ 72-76
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 90-64
§ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 2-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
ÎÁ Û³ÕÃ¿ »ñ»ù ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Û³ÕÃáÕ ËáõÙµÁ£

¾Ý äÇ ¾Û¬Ç ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ùë ºõ ê»ÉÃÇùë Ð³ë³Ý Þñç³ÝÇ ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý
²ØÜ¬Ç ³ñÑ»ëï³í³ñÅ å³ëù»ÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ í»ñçÇÝ 16-Ç 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« ²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý¿Ý 8 ËáõÙµ »õ ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý¿Ý 8 ËáõÙµ 
åÇïÇ ÙñóÇÝ Çñ³ñáõ ¹¿Ù áñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝ »ñÏáõ ËáõÙµ»ñÁ áñáÝù åÇïÇ 
Ñ³ëÝÇÝ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ñÏáõ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
ãáññáñ¹ ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

²ñ»õ»É»³Ý ßñç³Ý© ¬ îÇÃñáÛÃ öÇëÃÁÝ½ ¬ ØÇÉáõáùÇ ä³ùë 104-127
§ä³ùë¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 4¬0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ ³Ýó³õ Û³çáñ¹ 

Ñ³Ý·ñáõ³Ý£
- ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ ¬ äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë 106-110
§ê»ÉÃÇùë¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 4-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí »õ ³Ýó³õ Û³çáñ¹ 

Ñ³Ý·ñáõ³Ý
¬ äñáõùÉÇÝ Ü¿ó ¬ üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½  108-112
§76ñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
- úñÉ³Ýïû Ø»×Çù ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½  85-107
§è»÷ÃÁñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý© 
¬ Èáë ²Ý×»ÉÁë øÉÇ÷Áñ½ ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ 105-113
§àõáñÇÁñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
¬ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ - î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó 103-117
ËáõÙµ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ»ó³Ý 2-2 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí
- úùÉ©êÇÃÇ Â³ÝïÁñ ¬ öáñÃ©Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ 98-111
§Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
- ºáõÃ³ Ö³½ ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó 107-91
§èáù¿ó¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£



¾ç 10âáñ»ùß³µÃÇ / 24.4.2019

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ
 Հայոց Ցեղասպանութեան 104 -Ամեակի Ոգեկոչումը  Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքէն Ներս

Առաջին համաշխարհային պատերազմին, երկ-
րագունդի տարբեր մասերու վրայ իրագործուած 
ոճիրներէն ոչ մէկը կարելի է համեմատել Հայոց 
Ցեղասպանութեան հետ, ինչպէս զոհերու քանա-
կութեամբ, այնպէս ալ անոնց դէմ գործադրուած 
միջոցներով: Հայերու այս սպանդը պատմութեան 
մէջ յիշատակուած ջարդերէն ամէնասոսկալին էր:

Այսօր, մեր պատմութեան ամէնէն եղերական 
թուականէն 104 տարի ետք, մինչ Արեւմտեան 
Հայաստանը կը հեծէ թուրք բռնակալութեան տակ, 
անդին, Ախուրեանի միւս ափին կը ծաղկի մեր Նոր 
Հայաստանը, վերածնուած Մայր Հայրենիքը հա-
մայն հայութեան: Մեր խիզախ ժողովուրդին փա-
ռապանծ յաղթանակն է ան, Ցեղասպանութեան 
ոճրային ծրագիրներուն վրայ:

Երեքշաբթի, 16 Ապրիլ 2019-ին, Վահան Թէքէ-
եան Միջնակարգ Վարժարանի տնօրէնութիւնը, 
ուսուցչակազմն ու աշակերտութիւնը ուղղուեցան 
Պիքֆայա, ոգեկոչելու համար Հայոց Ցեղասպանու-
թեան 104-ամեակը:  Հոն, զանոնք դիմաւորեցին 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրե-
վանքի տեսուչ՝ Հոգեշնորհ Տէր Պօղոս վարդապետ 
Թինքճեան, դպրեվանքի դասատուներ՝ Տէր Մես-
րոպ Քհն. Քէրքէզեան, Հայր Օշին Չուալերթանեան, 
Հայր Զաւէն Նաճարեան, Տիար Ժիրայր Դանիէլ-
եան, Օրդ. Գեղանի Էթեէմէզեան, Հայր Անդրանիկ 
Քիւրիւմեան եւ դպրեվանքի սաներ: 

Ոգեկոչումը տեղի ունեցաւ դպրեվանքի Բրա-
բիոն Տումանեան հանդիսարահէն ներս: Յայտա-
գիրը ընթացք առաւ  Միջն. Բ.  դասարանէն՝ Մոսիկ 
Տէօրտիւլեանի բացման խօսքով: Ան շեշտեց, որ 
որքան եղերականօրէն տխուր, նոյնքան հերոսա-
կան էջ մըն է 1915 Ապրիլ 24-ը: Եղերական՝ 
որովհետեւ մէկ ու կէս միլիոն հայեր վայրագօրէն 
զոհուեցան բարբարոս թուրքին կողմէ , նաեւ՝ 
հերոսական այն իմաստով, որ մեր հայրերը իրենց 
կեանքէն աւելի սիրեցին երկու սրբութիւններ: 
Քրիստոնէական հաւատքն ու դարաւոր հայրենիքը 
եւ իրենց նահատակութեամբ մեզի աւանդ թողուցին 
զանոնք: Ան իր խօսքը շարունակեց ըսելով. « Մենք 
ենք ժառանգորդները մեր մեծ անցեալին ու անկէ 
եկող եւ անդադար հարստացող մեր մշակոյթին: 
Մենք ենք իրաւատէրը մեր արդար դատին: Մենք 
ենք վաղուան յոյսը մեր ժողովուրդին»: Ան իր 
խօսքը եզրափակեց ըսելով, թէ մեր նախահայրերուն 
հաւատքի ջահը փոխանցուած է մեզի, զայն վառ 
պահելու եւ փոխանցելու համար գալիք սերունդ-
ներուն, որպէսզի յաւերժ ապրի հայ ժողովուրդը: 
Ապա Նախ. Գ. դասարանի աշակերտները ներկա-
յացան Սիլվա Կապուտիկեանի «Երգ Հայրենիքի 
Մասին» խմբային արտասանութեամբ, որմէ ետք 

անոնց միացան Նախ.Ա. եւ Բ. դասարաններու 
աշակերտները երգելու Շառլ Ազնաւուրի «Քեզ 
Համար Հայաստան»ը: Նախ. Դ. դասարանի աշա-
կերտները  Վահան Թէքէեանի «Պիտի Իյնաս» 
խմբային արտասանութեամբ եկան ըսելու, թէ կը 
յայտարարենք մեր ազգի հաւաքական վճռակա-
մութիւնը ու անտեղիտալի պայքարը: Նախ.Դ.,Ե. եւ 
Զ. դասարանները հայրենասիրական ոգիով տո-
գորուած երգեցին «Սարերի Հովին Մեռնեմ» եւ 
«Տուն Իմ Հայրենի»: Միջն. Բ. դասարանէն՝ Գէորգ 
Գէորգ ասմունքեց Վահան Թէքէեանի «Հպարտու-
թիւն»ը: Համբիկ Մարտիրոսեանի «Իմ Սուրբ 
Հայրենիք» խմբային արտասանութեամբ՝ Նախ. Ե. 
դասարանի աշակերտները եկան ըսելու, թէ իւրա-
քանչիւր հայու սիրտին, հոգիին եւ միտքին մէջ վառ 
ու կենդանի կը մնայ իր նախահայրերուն  թափած 
արեամբ պահպանուած հայրենիքը: Դպրեվանքի 
սաներն ալ իրենց կարգին ներկայացան սքանչելի 
ասմունքներով: 

Վարժարանիս տնօրէնուհի՝ տիկին Կալինա 
Նաճարեան իր սրտի խօսքով անդրադարձաւ, թէ 
հաւաքուած ենք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան դպրեվանքէն ներս, Հայոց Ցեղասպա-
նութեան 104-ամեակի ընդառաջ, Հայասպանու-
թեան ճանաչումէն քայլ մը առջեւ անցնելով, 
Թուրքիոյ պետութենէն իրաւունք եւ արդարութիւն 

պահանջելու, այլեւս վերջ տալով անմարդկային 
սպանդի ուրացումին: Այսօր խոնարհելով մեր մէկ 
ու կէս միլիոն անմեղ զոհուած հայերու յիշատակին 
առջեւ կը պահանջենք Թուրքիոյ պետութենէն, որ 
հանդէս գայ հետեւեալ կոչով.«Հայ ժողովուրդէն  
ներողութիւն կը խնդրենք» եւ աւելին. ամբողջական 
մարդկային, քաղաքական եւ հողային հատուցում 
սահմանէ այն բոլոր վնասներուն, որոնց մեր 
նախահայրերը ենթարկուած են 20-րդ դարու 

սկիզբը, ինչպէս նաեւ վերահաստատէ այն բոլոր 
իրաւունքները, որոնք մերն էին, վերադարձնելով 
մեր բոլոր ինչքերը, հայրենական հողերը, կալուած-
ները, կոթողները ինչպէս նաեւ մարդկային ու մեր 
ազգային դարաւոր արժէքները»: Տնօրէնուհին 
շարունակեց ըսելով.«Մենք ներկաներս, որպէս հայ 
անհատներ մեր աշխատանքները արդէն իսկ 
կ'ուղղենք երեք ուղղութեամբ, յիշելով մեր 
նախնիներուն պատմութիւնը՝ սիրելով, սորվելով ու 
ուսուցանելով Հայոց Պատմութիւնն ու Կրօնագի-
տութիւնը: Մեր աշակերտները իրենց դպրոցական 
ծրագրին ընդմէջէն  զանազան միջոցառումներով 
արդէն իսկ տէր կը կանգնին մեր մայրենիին,  մեր 
դարաւոր պատմութեան, հայ մշակոյթին ու աւան-
դութիւններուն, եւ թէ Ցեղասպանութենէն 104 տա-
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Ամենահեշտը Քրիստոնեայ առաջին պետութիւն 
ըլլալով յոխորտալն է, բայց գործնականօրէն՝ իբրեւ 
պետութիւն, քայլ առ քայլ կը հեռանանք մեր 
եկեղեցական ու մշակութային աւանդոյթներէն։

«Նոր» բառին սիրահարուած նոր իշխանութիւնը, 
ամէն օր «նորութիւն» մը կը մատուցէ. վերջինը՝ 
Զատկի տօնին յաջորդող մեռելոցը աշխատանքային 
օր դարձնելն էր։

Աշխարհի քրիստոնեայ եւ իսլամական տարբեր 
երկիրներու մէջ Սուրբ Յարութեան տօնը՝ Զատիկը, 
կը սկսին նշել Աւագ Շաբաթէն սկսեալ, նուազագոյնը 
Հինգշաբթի օրուընէ դպրոցները կը փակուին, 
որպէսզի հասարակութիւնը հնարաւորութիւն ունե-
նայ մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւն-
ներուն եւ մեծ նշանակութիւն տրուի Քրիստոսի 
հրաշափառ Յարութեան։ Իսլամական երկիր Իրա-
նին մէջ Աւագ Հինգշաբթիէն սկսեալ մինչեւ յաջորդ 
Երկուշաբթի ներառեալ՝ հայկական դպրոցներու 
համար ոչ աշխատանքային է, Սուրիոյ, Լիբանանի 
եւ շատուշատ այլ երկիրներու մէջ դպրոցներու 
արձակուրդը կը սկսի Չորեքշաբթի, ալ չեմ խօսիր 
եւրոպական երկիրներու մասին, Գերմանիոյ մէջ 
ողջ Աւագ Շաբաթը ոչ աշխատանքային է, իսկ 
Աւագ Ուրբաթ օրը՝ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի 
չարչարանքներու եւ խաչելութեան, յիշատակութեան 
օրը, աշխատիլն անգամ արգիլուած է։

Հաւանաբար աշխարհի վրայ շատ քիչ երկիրներ 
կան (կամ չկան), ուր որեւէ ոչ աշխատանքային օր 
չկայ Սուրբ Զատկի առիթով։ Այսպիսով Հայաստանի 
իշխանութիւնը հնարաւորութիւն ունի «հպարտա-
նալու» եւ դարձեալ ըսելու իր սիրած բառը, որ 
իրենք «աննախադէպ» են ու «միակն» են։

Հայաստանի մէջ, ի զարմանս բոլոր սփիւռքա-
հայերուն, այլեւս Ս. Զատկի տօնին առիթով որեւէ 
ոչ աշխատանքային օր չկայ։ Մինչեւ նախորդ տարի 
ոչ աշխատանքային էր միայն Զատկի Կիրակիին 
յաջորդող մեռելոցի օրը, որուն շնորհիւ հասա-
րակութիւնը հազիւ սկսած էր քիչ թէ շատ նշանա-
կութիւն տալ Կիրակի օր զուգադիպող Յարութեան 
տօնին եւ Երկուշաբթի՝ ոչ աշխատանքային օրուան 
ընթացքին՝ գերեզմաններ երթալ, մինչ տարիներ 

առաջ՝ Սուրբ Զատկի օրը գերեզման այցերով ու 
քաղաքի տարբեր փողոցներուն մէջ տարածուած 
մեխակներու պատճառով կարծես տօնը կը վե-
րածուէր սուգի։

Այսօր, մէկ օր անգամ չի նուիրուիր Սուրբ Զատկի 
տօնին եւ չկայ որեւէ հիմնաւորում։ Ի՞նչը կը 
խանգարէ, որ դպրոցներու ընդամէնը երկու շաբաթ 
առաջ սահմանուած գարնանային արձակուրդը 
տեղափոխուի Աւագ Շաբաթ, որպէսզի երեխաները 
ցնծութեամբ նշեն Սուրբ Զատկի տօնը, այս ալ 
նորութիւն կ՝ըլլար չէ՞, սակայն կ’ըլլար հաճելի եւ 
քրիստոնեային վայել նորութիւն։

Այս օրերուն, երբ սփիւռքահայ բարեկամներս 
կը հարցնեն, Արեգին (աղջիկս) ո՞ւր է, ու ես կ’ըսեմ՝ 
դպրոց,  չեն կրնար իրենց զարմանքը թաքցնել եւ 

ապշած հարց կու տան, «ինչու դպրո՞ց կայ, ի՜նչ 
ամօթ է»…. Այսինքն աշակերտները Զատիկ նշելու 
փոխարէն, պէտք է դաս սորվին, որպէսզի 
Երկուշաբթի դպրոց երթան…

Յարգելի՛ նոր իշխանութիւն, կը հասկնամ նորին 
ձգտելու ձեր մոլուցքը, բայց կարելի էր այլ նորութիւն 
մտցնել, (եթէ ձեր նպատակը հասարակութիւնը 
եկեղեցական աւանդոյթներէն հեռացնելը չէ), դուք, 
որ կը յոխորտաք նաեւ, թէ Աստուածաշունչը ձեր 
սեղանի գիրքն է, կարելի էր քրիստոնեայ առաջին 
պետութեան վայել կեցուածքով եւ մեր երկրի 
համար իբրեւ «նորութիւն», ոչ աշխատանքային 
դարձնել Աւագ Հինշաբթին եւ Աւագ Ուրբաթը, 
այդպէս կ’իրականացնէիք նաեւ ձեր խոստումներէն 
մէկը եւ «կ’երջանկացնէիք» յատկապէս աշակերտու-
թիւնը։

Ի տարբերութիւն նախորդ իշխանութիւններուն 
ուղղուած քննադատութիւններուս, առ այսօր որեւէ 
յօդուածով չէի քննադատած նոր իշխանութիւնը՝ 
մտածելով, որ տակաւին յոյս կայ, բայց այն ինչը, 
որուն հանդէպ չեմ կրնար համբերատար ըլլալ, 
յաճախ օգտագործուող «Նոր Հայաստան» արտա-
յայտութիւնն է։ Յարգելինե՛ր, նոր Հայաստան 
ըսելով ի՞նչ ըսել կ’ուզէք։ Մինչեւ ձեր իշխանութիւն 
գալը, Հայաստանի դարաւոր պատմութիւնը ոչի՞նչ է 
ձեր «իրականացուցած» «յեղափոխութեան» համե-
մատ։ «նոր Հայաստան» ըսելով հպարտանալու ի՞նչ 
առիթ կայ. կօշիկի նորն է լաւ, բայց ոչ երբեք երկրի 
կամ Հայրենիքի։ Ամէն քայլափոխի կ’ապացուցէք 
եւ ձեր վարքագիծով կը հաստատէք, որ դուք 
նոյնիսկ նոր իշխանութիւնն չէք, դուք պարզապէս 
նոր դէմքեր էք՝ նոյն գործելաոճով ու հաւանաբար 
այլ տէրերով։

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ը առանց ձեզի ալ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Է եւ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ալ կը մնայ։

ԾԱՆՕԹ:  Օթոպիւսներու Սպասարկութիւն, Կէսօրուան Ժամը 12-Ին, ՀԲԸՄ-ի  Տեմիրճեան 
Կեդրոնի, ՀԲԸՄ-ի Վարժարանին Եւ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեան Կեդրոնին Առջեւէն: 



ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ      
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Հայոց «Փափուկ» Սիրտը Եւ Թուրքերու «Առնական»-ութիւնը
(Ապրիլեան Խոհեր – 104-Ամեակ)

…թուրք ժողովուրդը «հնագոյն, հերոսական, 
ուժեղ, շատ վառ, ամուր եւ առնական» 

ժողովուրդ է։
Ա. Լուքաշենքօ

Պիելոռուսիոյ նախագահ 

Ինչպէս շատերու, նաեւ մեր աչքէն չվրիպեցաւ 
վերոնշեալ արտայայտութիւնը, ոչ թէ անոր համար 
որ անիկա բացառիկ հնչեղութիւն ունի, այլ` որով-
հետեւ խօսքը կը պատկանի երկրի մը նախագահին, 
որ սահմանադրականօրէն կոչուած է ներկայացնել 
իր ժողովուրդին, ազգին ու պետականութեան 
քաղաքակրթական որակը, առանձնայատկութիւնը։

Այլ խօսքով`մեզ զարմացնողը այն չէ, որ տուեալ 
երկրի մը պետութեան բարձրագոյն ներկայացուցիչը 
աշխարհաքաղաքական թէ շահամոլական պէս-
պէս պատճառներով կ՛ուզէ քաղաքական վարկանիշ 
ապահովել, ի դէմս ժողովուրդի մը, որուն հեռակայ 
թէ մօտիկ անցեալը արեամբ ներկուած է, այլ անոր 
համար` որ սուտի, կեղծիքի, անբարոյութեան եւ 
քաղաքական մտքի հոսհոսութիւն կը կիրարկուի, 
ձեւով մը, իր սեփական ժողովուրդի հաշուոյն, այդ 
ալ նախագահի մը կողմէ։

Պիտի ըսուի, թէ որքանո՞վ ճիշդ է բարոյական 
կեցուածքի կամ արդարադատի մօտեցում փնտռել 
քաղաքական կեանքի մէջ, երբ ամբողջ աշխարհը 
կլանուած է մարդակերի պահուածքով, արիւնարբու 
եւ խօլ պատերազմներու առկայութեամբ։  

Փաստօրէն, միամիտ պէտք է ըլլալ հաւատալու, 
որ արդի ժամանակներու կեանքի կիզակէտին 
ապրող պետական այրեր իրազեկ չըլլան դրացի 
երկիրներու մօտիկ անցեալի պատմութենէն եւ 
կատարելու այնպիսի հաստատումներ, որոնք եթէ 
մէկ կողմէ քմծիծաղ կը պատճառեն ողջ մարդկու-
թեան, ապա միւս կողմէ`տուեալ անձնաւորութեան 
քաղաքական մտքի բոպիկութիւնն ու տխեղծ 
մակարդակը ցոյց կու տան ըստ ամենայնի։   

Յիշեցնե՞լ է պէտք, որ օսմանական, համիտեան, 
քեմալական թէ էրտողանական Թուրքիոյ գոյու-
թիւնը ցեղասպանութեամբ պաշտպանուած է 
դարերէ ի վեր, վարչակարգը` բռնատիրութեամբ 
կեանքի կոչուած, այսպէս ըսած, «քաղաքակրթական 
նուաճումներ»-ը` դրացի ազգերը բնաջինջ ընելու եւ 
անոնց հայրենիքը բռնագրաւելով հանդէս է եկած, 
որով կը պարծենայ ինք` թրքութիւնը, ու անոր 
կամակատար` տխրահռչակ քաղաքական այրը։          

Ըստ երեւոյթին, քանի մը տարի ետք, վատա-
համբաւ քաղաքական այրեր ու պետական գոր-
ծիչներ պիտի սկսին նաեւ խօսիլ մոնկոլ-թաթար 
ցեղախումբերու աշխարհին ու մարդկութեան 
բերած «բարիք»-ին մասին, պարզապէս զուարճա-
ցընելու անոնց ժառանգորդ թուրքը, թրքութիւնը։ 

Ի դէպ, կարելի չէ իրարմէ անջատել թուրքն ու 
թրքութիւնը, որովհետեւ այս երկու անուանումները, 
եզրերը չեն կրնար առանձնաբար իմաստաւորուիլ, 
ապրիլ եւ գոյատեւել, այլեւ անոնք ագուցուած են 
այնքանով` որ մարդկութեան տուած են իրենց 
էութիւնը բնորոշող մէկ բառ`բարբարոսութիւն, 
որուն բառարանային իմաստները շատ են ու 
բազմակողմանի, ընդ որում` մարդակերութիւնը։

Ըսուածին ապացոյցը հայոց ցեղասպանութիւնն 
է, Արեւմտահայաստանի բռնագրաւումը, հայու-
թիւնը բնաջինջ ընելու ցարդ գոյութիւն ունեցող 

թաքուն ու բացայայտ թուրքին մտադրութիւնը, 
ասոնց զուգահեռ նաեւ` հաւատադրժողական շար-
ժումներու սնկանման բուսնիլը, սանձարձակ տա-
րածուիլը, ջատագովութիւնն ու ֆինանսաւորումը` 
թուրք պետութեան կողմէ։   

Պիտի ներեն մեզի բոլոր անոնք (հայ թէ օտար), 
որոնք հաճոյքով, հոգեմեծար եւ լորձնաշուրթն կը 
խօսին թուրքի «բարեմասնութիւն»-ներուն մասին, 
ջերմեռանդօրէն կը պաշտպանեն պետական 
անձնաւորութիւններու «մարդկայնական» վերաբե-
րումները, կը դրուատեն թուրք այլախոհները, 
ազատամիտներն ու հայութեան ցաւերը սրտակից 
բաժնողները եւ այլն, եւ այլն։

Ըսենք նաեւ, որ կանխամտածուած կամ ենթա-
կայական կապանքներով մենք մեզ չենք շղթայած` 
ժխտական կեցուածք ցոյց տալու թուրք այլախոհ-
ներու հանդէպ, որոնք այս կամ այն առիթին 
բարձրաձայն կը խօսին հայոց իրաւունքին մասին 
եւ կը դատապարտեն Մեծ եղեռնը։

Այլ հարց եթէ երբեք անոնք «զտարիւն» թուրք 
են, կամ ունին քիւրտի, ասորիի, հրեայի թէ այլ 
փոքրամասնութեան մը արմատները։  

Միւս կողմէ, հայութիւնը ցարդ կը սպասէ բոլոր 
«հայասէր» թուրքերէն, որ գէթ համարձակութիւնը 
ունենան, Թաքսիմ փողոցի սրտին, թէ այլ քաղաք-
ներու մէջ Եղեռնի վշտակցութեան առընթեր 
յայտարարելու, թէ հայութիւնը ունի առհաւական ու 
անժամանցելի դատ` բռնագրաւուած հայրենիք, 
Վանի, Կարսի, Արտահանի, Մուշի, Սասունի, Վաս-
պուրական աշխարհի ու Հայկական պարի վերա-
դարձ, այսինքն` հազարամեայ հողին վերատիրա-
նալու իրաւունք եւ հատուցման խնդիր։  

Փաստօրէն, հայ քաղաքական միտքն ու հայու-
թիւնը ինչպէ՛ս պիտի կարենան կողմնորոշուիլ եւ ի 
հարկին իրենց բացարձակ աջակցութիւնը ցուցա-
բերել` յանուն երկու դրացի ժողովուրդներու խա-
ղաղ գոյացութեան եւ բարօրութեան, երբ օրն ի 
բուն թուրք պետական համակարգը կը սպառնայ 
հայութիւնը բնաջինջ ընել, իսկ հայոց նորանկախ 
պետականութիւնը` կործանել։   

Արդեօք բաւարար չե՞ն այն բոլոր հրապարակային 
ելոյթները, որոնց յաճախ կը հանդիպինք արեւ-
մըտեան կողմն աշխարհի, Մերձաւոր թէ Միջին 
արեւելքի տափաստաններու վրայ, երբ տուեալ 
երկրի մը դեսպանը, ծերակուտականը թէ այլ 

բարձրաստիճան պաշտօնեան, ընթացք տալով 
աշխարհաքաղաքական նորովի պայմաններու, կը 
սկսի ջատագովել հայութիւնը, դատապարտել 
Էրտողանական ոճրամիտ արտայայտութիւնները 
եւ թուրքին յիշեցնել, թէ անոր նախահայրերը` 
օսմանցիները ջարդած են հայերը եւ այլն։ 

Իրօք, այս բոլորը որ կը կատարուին` ունին քա-
ղաքական որոշակի առաւելներ, որոնց հարկ է 
քաջալերել եւ ընդունիլ որպէս բարոյական յաղթա-
նակներ։ 

Ընդգծենք նաեւ, որ հայութեան տառապանքէն 
եւ իրաւունքի պաշտպանութենէ ծնունդ առած Հայ 
դատի նուիրական աշխատանքները (անցեալի թէ 
ներկայի) ունին իրենց սրբազան իմաստն ու 
կարեւորութիւնը, որովհետեւ անոնցմով է, որ ողջ 
աշխարհը իրազեկ կը դառնայ հայութեան անվիճելի 
իրաւունքներուն եւ թուրքի իսկական դիմագիծին։ 

Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակ։  
Հայութիւնը անգամ մը եւս կը խոնարհի 1,5 

միլիոն սրբադասուած նահատակ-ներու յիշատա-
կին առջեւ, կը նորոգէ պայքարի ուխտը`անոնց 
կտակին հաւատարիմ մնալու եւ տիրութիւն ընելու 
հայոց նորանկախ հայրենիքին, որուն երկնակամ-
րին տակ ապրող հայրենապաշտ եւ նուիրեալ 
սերունդներ, իրենց կողքին ունենալով սփիւռքահա-
յութիւնը կը շարունակեն բռնցքուիլ, էապէս շաղախ-
ւիլ ու պայքարի դրօշը բարձր պահել ընդդէմ  թուրք-
ազերիական բարբարոսութիւններու։      

Բնական է, որ ոգեկոչման դասական ձեռնարկ-
ներ` աշխարհով մէկ տեղի պիտի ունենան, միջազ-
գային մակարդակներու վրայ հայանպաստ կեց-
ւածքներ ու բարեխիղճ խօսքեր պիտի լսուին, Հայ 
դատի ի նպաստ աշխատանքներու ընթացքն ու 
քաղաքական տարբեր կողմնորոշումներ որդեգրե-
լու մօտեցումն ու եռուզեռը պիտի չդարին, Թուրքիոյ 
սրտին պիտի կազմակերպուին հաւաքներ եւ այլն, 
այդուհանդերձ կը մնայ հիմնական ու անյետաձգելի 
հարցադրումը, ինչո՞ւ կը յամենայ հզօր հայրենիք 
կերտելու մեր դարաւոր երազը։

Երազ, որ ունենայ արդի ժամանակներու բոլոր 
տուեալները, ռազմավարական ու մարտավարական 
առաջադրանքները, որոնց մասին այնքա~ն կը 
բարբառենք ու կը ճառենք մեր ամենօրեայ ելոյթ-

¾ç 13
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Հայոց «Փափուկ» Սիրտը Եւ Թուրքերու «Առնական»-ութիւնը
(Ապրիլեան Խոհեր – 104-Ամեակ)

¾ç 12

ներու ընթացքին` եկեղեցւոյ խորաններէն, բեմերէն, 
հրապարակներէն ու գիտաժողովներու ամպիոն-
ներէն։      

Այո՛, հայոց հզօր պետականութեան մասին է 
խօսքը, որ պիտի կարենայ իր ծոցին մէջ 10 միլիոն 
հայութիւն պահել ու պահպանել, Արցախի ազա-
տագրական սուրբ պայքարը իր լրումին հասցնել, 
յաչս աշխարհին ցոյց տալ հաւաքական կամքի ու 
կորովի դրսեւորումներ, միասնականութեան եւ 
ժողովրդասիրութեան եզակի կեցուածքներ, փո-
խադարձ ընկալումի եւ հանդուրժողութեան գեղե-
ցիկ պատկերներ, արդարադատական համակարգի 
նախանձելի պատուանդաններ, քաղաքացիական 
իրաւունքի եւ արժանավայել կեանք վարելու 
մօտեցումներ եւ մասամբ նորին։

Այլապէս ալ ի~նչ խօսք հզօր պետականութեան 
մը մասին, երբ տուեալ երկրի մը հիմնասիւները` 
բարգաւաճ ու ինքնաբաւ տնտեսութիւն, բարեկեցիկ 
կեանք ու յառաջադէմ հասարակութիւն գոյութիւն 
չունի կամ գոնէ այդ ուղղութեամբ իրապաշտ եւ 
յանդուգն քայլեր չեն առնուիր։  

Հաւատացողն ենք, որ Հայաստան իր մարդ-
կային ներուժով կրնայ յայտնուիլ ամբողջ աշխարհի 
կիզակէտին, դառնալով արհեստագիտութեան թէ 
մարդկային պաշարներու աղբիւր, աւելի՛ն. գիտահե-

տազօտական նուաճումներու օրրան, որով պիտի 
կարենայ ինքզինք պարտադրել ամբողջ աշխար-
հին։        

Կ՛ըսենք, որ 21-րդ դարը հայութեան կը պատ-
կանի, մենք քաջ հաւատացողն ենք, սակայն պէտք 
է համեստութիւնն ու քաղաքական փայլուն մտա-
ծողութիւնը կլանէ մեր ներաշխարհը, թրծէ մեր 
մտքերը, որպէսզի զերծ մնանք թեթեւսոլիկ եւ 
հաճոյակատար բարբաջանքներէ, տեղի-անտեղի 
քաղաքական մօտեցումներէ եւ աժան վերագ-
րումներէ։ 

Հայութիւնը ինքզինք նուաճած ազգ է, հազա-
րամեակներ շարունակ տոկալու եւ ապրելու անոր 
բնազդը` փորձութեան ենթարկուած ժողովուրդ է, 
քաղաքակրթական ամէնէն բարձր արտայայտու-
թիւններու շտեմարան է, մարդկայնութեան փարոս 
ու ազգային ազատագրական պայքարի ուսմունք է, 
փաստը` Արցախեան խոյանքը։

Ապրիլեան խոհերու այս առիթին, հեռուն մնալու 
համար ձանձրոյթի թէ տաղտուկի վիճակներէ, 
արդեօք նպատակայարմար չէ՞ հաշուետուութեան 
պահեր մենքմեզի ընծայելու, փոխանակ սուգի եւ 
ողբի, եւ Ծիծեռնակաբերդի ու Եռաբլուրի զոյգ 
բարձունքներէն ինքնավստահօրէն գոչելու, թէ 
հայութիւնը պիտի կարենայ սրբագրել եւ ուղղել իր 
բոլոր սխալները եւ հաւաքական թերութիւնները, 

անյապաղ լծուիլ միասնական ոգիի առաւել 
ամրապնդման եւ պայծառացման, կրկին երդուելու 
որ տէրն ենք հայոց նահատակներու կտակին եւ 
արար աշխարհին յայտնելու, թէ «մերն է լինելու 21-
րդ դարը»։

Չմոռնանք, որ թուրք-ազերիական հայատեաց 
եւ բնաջինջ պետական մակարդակի քաղաքակա-
նութեան առընթեր գոյութիւն ունին աւելի վտան-
գաւոր եւ թաքուն թշնամիներ, որոնց անուանումները 
(աղանդներ, այլասեռածներ, թմրամոլներ, վաշխա-
ռուներ, միասեռականներ եւ այլն) կը տարբերին, 
սակայն անոնց նպատակը յստակ է ու մեկին` 
կործանել հայոց երազը, այս աշխարհին վրայ 
ապրելու մեր իրաւունքը։  

Հայ քաղաքական միտքը, որպէսզի ձերբազատի 
«փափուկ» սիրտ ունենալու յատկութենէն, իր տար-
բեր բնագաւառներով` արտաքին գործոց նախա-
րարութիւն, դեսպանութիւն, արդարադատական 
թէ զինուորական համակարգ պարտաւոր են 
որդեգրելու յարձակողապաշտ քաղաքականութիւն, 
եւ իր սաղմին մէջ խեղդելու հայատեաց նկրտումներ` 
ինչպիսին է լուաքաշենքոյական վարքագիծը։

Ի դէպ, Հայաստանի պետութիւնը պարտաւոր է 
Պիելոռուսիոյ նախագահին ուղղել հրաւէր մը, 
այցելելու Ծիծեռնակաբերդ ու Եռաբլուր, եւ յաւուր 
պատշաճի փոխանցելու առնականութեան դասեր։

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ         ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ 
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ       ԼԻԲԱՆԱՆ 
ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
 

ՅԻՇԱՏԱԿ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ 

 
Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլ, 2019, կէսօրէ առաջ ժամը 10.00-ին, 

Հայ Աւետարանական Եկեղեցիին մէջ, Նոր Մարաշ, Պուրճ Համմուտ: 
 

Պատգամաբեր՝ ՎԵՐ. ՆՇԱՆ ՊԱԳԱԼԵԱՆ 
Պատգամ՝ «ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՑՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՄՔԸ» 

 
Գեղարուեստական Յայտագիր 

 
Հաւատացեալ ժողովուրդը կը հրաւիրուի ներկայ ըլլալ սոյն պաշտա-
մունքին՝ ոգեկոչելու համար մեր բիւրաւոր նահատակներուն յիշատակը: 
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¾ç 10

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Իշխանութիւնները Դարձեալ կը Մեղադրեն Հայկական Լոպպին
Թուրքիոյ կառավարութենէն մեկնաբանութիւն 

տուած են ատրպէյճանական «Trend» լրատուական 
գործակալութեան եւ դարձեալ յիշեցուցած են 
արխիւները բանալու առաջարկին մասին՝ 1915-ին 
տեղի ունեցածը ուսումնասիրելու նպատակով։ Այս 
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։

«Այն ժամանակ, երբ Հայաստանի մէջ ոչ մէկ 
թուրք կ՝ապրի, Թուրքիոյ մէջ ապրող հայերը 

խնդիրներ չունին։ Բազմազգութիւնը Թուրքիոյ 
ամենակարեւոր ձեռբերումներէն է»,- նշուած է 
մեկնաբանութեան մէջ: Եւ ասիկա կ՝ըսուի այն 
պարագային, երբ Թուրքիոյ մէջ բնակող հայերը ոչ 
միայն խնդիրներու, այլեւ բազում վտանգներու մէջ 
են:

Թուրքիոյ կառավարութենէն ներկայացուցած 
են նաեւ այն անհիմն պնդումները, թէ հայկական 
լոպպին եւ Սփիւռքը կը խոչընդոտեն հայ-թրքական 

յարաբերութիւններու կարգաւորման։
«Հայկական լոպպիի գործողութիւնները Թուրք-

իոյ դէմ, առաջին հերթին կը վնասեն հայերու 
շահերուն, որոնք Հայաստանի մէջ կ՝ապրին աղքա-
տութեան մէջ։ Եթէ հայկական լոպպին կը կարծէ, 
որ արեւմտեան խորհրդարաններու միջոցով կրնայ 
ճնշում գործադրել Անգարայի վրայ՝ չարաչար կը 
սխալի»,- ըսուած է Թուրքիոյ կառավարութեան 
մեկնաբանութեան մէջ։

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ
 Հայոց Ցեղասպանութեան 104 -Ամեակի Ոգեկոչումը  Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքէն Ներս

րի ետք, հայ սերունդը կայ ու կը մնայ պահանջատէր  
իր իրաւունքներուն: Տնօրէնուհին  շնորհակալութիւն 
յայտնեց դպրեվանքի տեսուչին, որ սիրայօժար 
ընդառաջեց վարժարանիս տնօրէնութեան խնդրան-
քին, ինչպէս նաեւ ոսկեայ կամուրջ հանդիսացող 
Պէյրութի Վահան Թէքէեան վարժարանի ընթա-
ցաւարտ հայր Անդրանիկ Քիւրիւմեանին՝ առիթը 
ընծայելով յիշատակելի եւ հոգեպարար պահեր 
անցընելու դպրեվանքի յարկին տակ: Հուսկ, ան իր 
խօսքը եզրափակեց բարձր գնահատելով 
դպրեվանքի դերակատարութիւնը մեր գաղութէն 
ներս ամբողջական  հայը կազմաւորելու սրբազան 

գործին, որովհետեւ դպրեվանքի սաներն են, որոնք 
ապագային պիտի ստանձնեն զանազան պատաս-
խանատու պաշտօններ երաշխաւորելով հայ ժողո-
վուրդի ապագան: Իր խօսքի աւարտին, տնօրէ-
նուհին Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
հոգաբարձութեան եւ տնօրէնութեան անունով 
յուշանուէր մը փոխանցեց դպրեվանքի տեսուչին, 

որ իր  սրտի խօսքին մէջ անդրադարձաւ.« Այսօր 
եզակի եւ ուրախ օր մը եղաւ մեզի համար:Իրար 
ծանօթանալու լաւագոյն ձեւը՝ հայրենիքի սիրոյն 
համար  մեր թափած հասարակաց ճիգն է:Այսօր-
ւան ներկայացումները լաւագոյն վկաները կը 
հանդիսանան:Այս բոլորը միայն Ապրիլ ամսուան 
ընթացքին պէտք չէ յիշուի :Այսօրուան կամրջումը 
ապացոյց է, թէ վարժարաններէն ներս ինչպիսի 
աշխատանք կը տարուի հայապահպանման հա-
մար»: Վերջապէս ան իր կարգին յուշանուէրով մը 
պատուեց վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկին 
Կալինա Նաճարեանը:

Մեր աշակերտները շրջեցան դպրեվանքի շրջա-
փակին մէջ կանգ առնելով յուշակոթողներուն  
առջեւ, ուր հայր Անդրանիկ Քիւրիւմեան մի առ մի 
բացատրեց իւրաքանչիւր քանդակի իմաստը, ապա 
մէկական թարմ ծաղիկ զետեղելով Ապրիլեան 
յուշակոթողին առջեւ  անոնք ապացուցեցին, որ Մայր 
Հայաստանը, անսասան Արցախը եւ հայրենուէր 
Սփիւռքը միակամ կը քալեն դէպի պահանջատի-
րութիւն եւ մեր միացեալ իրաւունքներուն վերա-
տիրացում:

Նոյն օրը Մանկապարտէզի աշակերտները 
մէկական թարմ ծաղիկ զետեղեցին վարժարանիս 
մէջ գտնուող մանրակերտ Ծիծեռնակաբերդի 
յուշակոթողին առջեւ: Անոնք իրենց յարգանքի 
տուրքը մատուցեցին երգելով հայրենասիրական 
երգեր եւ իրենց պատրաստած բացիկներով տո-
ղանցեցին, ինչպէս նաեւ դիտեցին Ծիծեռնակա-
բերդի վերաբերեալ տեսերիզ մը:

Հայոց Ցեղասպանութեան ծրագիրին հեղինակ-
ները ձախողութեան մատնուեցան, որովհետեւ 

անոնք չէին կրնար պատկերացնել, որ սպանդէն 
ճողոպրածները կրնային հետզհետէ բազմանալ եւ  
դառնալ արդարութեան եւ պայքարի իրաւատէրեր:            

ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ 
ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ Է

«Զարթօնք»ի Ապրիլեան Բացառիկը
Ստանալու համար դիմել մեր ցրուիչներուն:
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՐԻԷԼ)
ԱՃԷՄԵԱՆ
(1904 – 1963)
«Ամբողջութիւնը Քրիստոսի Մէջ»

Յարութիւն (Արիէլ) Ստեփան Աճէմեան (Դեկտեմբեր 18, 1904, 
Պուրսա, , Թուրքիա-Նոյեմբեր 28, 1963, Նիւ Եորք, ԱՄՆ), հայ 
նկարիչ։
Ճարտարապետ, քանդակագործ Ստեփան Գալֆաեանի որդին 
է։
 8 տարեկան հասակին ուղարկուած է Վենետիկ, ուր նախնական 
կրթութիւն ստացած է Մխիթարեան միաբանութեան 
հաստատութենէն, 1919-1923 թուականներուն յաճախած է 
Մուրատ-Ռաֆայէլեան վարժարան։
1923-1926 թուականներուն յաճախած է Վենետիկի 
Գեղարուեստի կաճառ եւ աւարտած 1926 թուականին՝ 
ոսկէ մետալով։ Մինչեւ 1931 թուական ստեղծագործած եւ 
դասաւանդած է Իտալիոյ մէջ (Վենետիկ, Միլան), 1931-1938 
թուականներուն՝ Փարիզի մէջ, իր գործերը ցուցադրուած են 
Անկախներու սալոնի (1934) եւ այլ ցուցասրահներու մէջ։
Աճէմեան ակադեմական իրապաշտութեան ներկայացուցիչ 
է, համադրութեան հմուտ վարպետ։ Պատկերած է ազգային 
թեմաներ, հայ ժողովուրդի պատմութեան մօտիկ եւ հեռաւոր անցեալը, ինչպէս «Շարական», «Ջարդը», «հայկական 
պանթէոն», «Ազգային դաստիարակութիւն», «Հայաստանի փառքը»։
Աճէմեան ստեղծած է ազգային թեմաներով պատկերներ, բնանկարներ, դիմանկարներ, հոգեւոր ու աշխարհիկ 
թեմաներով որմանկարներ՝ Ֆրանսայի, ԱՄՆ-ու հայկական եւ օտար եկեղեցիներու եւ վարժարաններու համար։ 
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Ելեւմտական Նախարարը Պիւտճէի 
Նախագիծը Փոփոխութեան Ենթարկած է

¾ç 02

«Ֆինանսական իրավիճակին լոյսին տակ՝ նախագիծը խստացուած է»,- ըսուած 
է յայտարարութեան մէջ:

Հարիրի եւ Խալիլ նախապէս յայտնած էին, որ պիւտճէն պիտի ներառէ 
խնայողութիւններու միջոցներ եւ կրճատումներ՝ պակսեցնելու համար ծախսերը, 
որոնք անցեալ տարուան ընթացքին հասած էին 6.7 միլիառ տոլարի:

Պըրրի. Պիւտճէն Մինչեւ Մայիս 31 Պէտք է Ընդունուի եւ 
Խորհրդարան Ուղարկուի

Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի յայտարարած է, որ 2019 թուականի 
պետական պիւտճէն պէտք է ընդունուի եւ խորհրդարան ներկայացուի մինչեւ 
Մայիս 31, երբ երկարաձգուած ծախսերուն ժամկէտը լրանայ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ Al Joumhouria-ն:

«Ես նախապէս ըսած եմ եւ կը կրկնեմ, (կառավարութիւնը պէտք է) շտապէ 
պիւտճէի հարցով եւ ժամանակ չվատնէ: Խորհրդարանը կը սպասէ, եւ 
կառավարութեան համար յստակ ժամանակ կայ, որ կ՝աւարտի Մայիս 31-ին»,- 
ըսած է Պըրրին իր այցելուներուն:

Մարտին, Խորհրդարանը հաւանութիւն տուաւ ընդարձակելու ծախսերուն 
չափը՝ մինչեւ Մայիսի վերջ: Այդ չափը արտակարգ դիւրութիւն մըն է 
Սահմանադրութեան մէջ, որ յայտնի է իբրեւ «ժամանակաւոր 12-րդ»:

Այդ ժամանակ Պըրրին կառավարութեան մէկ ու կէս ամիս տուաւ 2019 
թուականի պիւտճէի հաստատման համար, որմէ ետք Խորհրդարանը պիտի 

ունենայ նոյն ժամկէտը՝ զայն վաւերացնելու համար:
Պըրրի նշած է, որ նախապէս կոչ ըրած էր Կառավարութեան հետեւողական 

նիստեր իրականացնելու պիւտճէի հաստատման եւ զայն խորհրդարան ուղարկելու 
համար: «Ոչինչ կը խանգարէ Կառավարութիւնը պիւտճէի հետ գործարքը 
կատարելուն, յատկապէս հաշուի առնելով, որ բոլոր կողմերուն դիրքորոշումները 
յստակ են։ Ուստի աւելի ուշացնելու պատճառ չկայ»,- ըսած է ան:

Վարչապետ Սաատ Հարիրին կը փորձէր քաղաքական համաձայնութիւն  
ապահովել խնայողութիւններու միջոցներուն հաշուին, զորս կառավարութիւնը 
մտադիր է ընդունելու 2019-ի պիւտճէին մէջ, որպէսզի եկամուտներ ապահովէ, 
կրճատէ պիւտճէի պակասը եւ խթանէ տնտեսութեան լարուածութիւնը:



ՄԱՀԱԶԴ
ԱՄԵՆԱՊԱՏԻՒ ԵՒ ԳԵՐԵՐՋԱՆԻԿ ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի. 

ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔԸ
ԶՄՄԱՌՈՒ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ԿՂԵՐԻ ՄԻԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

եւ 
ԵՂԻԱՅԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԸ

 Սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն Զմմառու Պատրիարքական Կղերի 
Միաբանութեան երէց անդամներէն 

ԳԵՐՅ. ԳԷՈՐԳ Ծ.ՎՐԴ. ԵՂԻԱՅԵԱՆԻ
(1946-2019)

վախճանումը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլի երեկոյեան:
Վերջին օծման ու թաղման կարգը կատարուեցաւ Երեքշաբթի՝ 23 

Ապրիլին, առաւօտեան ժամը 11:00-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ-Ս. Եղիա 
Աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ, յընթացս հայրապետական սուրբ եւ անմահ 
պատարագին` նախագահութեամբ Կաթողիկոս Պատրիարքին: Ապա, 
գերյարգելի հօր մարմինը ամփոփուեցաւ Զմմառու վանքի միաբանական 
դամբարանին մէջ:

Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ-Ս. Եղիա 
Աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ, Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլին առաւօտեան 
ժամը 10:00-13:00, եւ կ.ե. ժամը 14:00-16:00:

Յիշատակ արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի:
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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

2019-Ի Ս. ԶԱՏԻԿԻ ՏՆՕՐՀՆԷՔ
Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին` կը յայտ-

նենեք, թէ 2019-ի Ս. Զատիկի տնօրհնէքը պիտի կատարուի 
հետեւեալ տեղաբաշխումով.-

1.Տ. ԽԱՉԻԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ, Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ճիւնի).- Եկեղեց-
ւոյ ծխական շրջանը

2.Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՀԷՃԻՆԵԱՆ, Ս. Գէորգ եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ ծխական 
շրջանը, առաւել` Պրումանա, Պաապտաթ, Հրշթապէթ, Պէյթ Մէրի, Պսալիմ, Ռապուէ, 
Աուքար եւ Պէյթ Շաար

3.Տ. ՍԵՒԱԿ ԱՒ. ՔՀՆ. ՎԱՍԻԼԵԱՆ, Ս. Ներսէս Շնորհալի մատուռ.- Եկեղեցւոյ 
ծխական շրջանը, առաւել` Ամանոս

4.Տ. ՄԵՍՐՈՊ ԱՒ. ՔՀՆ. ՔԷՐՔԷԶԵԱՆ, Ս. Յակոբ եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ 
ծխական շրջանը

5.Տ. ՎԱՐԴԱՆ ՔՀՆ. ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ, Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի.- 
Եկեղեցւոյ ծխական շրջանը, առաւել` Կիլիկիա եւ Փոլիկարպոս 1

6.Տ. ՅԱԿՈԲ ՔՀՆ. ՊԶՏԻԿԵԱՆ, Ս. Սարգիս եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ ծխական շրջանը
7.Տ. ՄԿՐՏԻՉ ՔՀՆ. ՔԷՇԻՇԵԱՆ, Ս. Նշան մայր եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ ծխական 

շրջանը, առաւել` Զալքա եւ Ամանոս
8.Տ. ՍԱՐԳԻՍ ՔՀՆ. ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ, Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ճիւնի).- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը
9.Տ. ՇՆՈՐՀՔ ՔՀՆ. ՏԷՐ ԱՐԹԻՆԵԱՆ, Ս. Քառասնից մանկանց եկեղեցի.- 

Եկեղեցւոյ ծխական շրջանը
10.Տ. ՍԻՄԷՈՆ ՔՀՆ. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ, Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ճիւնի).- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը
 11.Տ. ՌՈՒԲԷՆ ՔՀՆ. ՄԻՍԻՍԵԱՆ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը, առաւել` Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ շուրջ
12.Տ. ՂԵՒՈՆԴ  ՔՀՆ. ԼՕՇԽԱՃԵԱՆ, Ս. Յարութիւն եկեղեցի (Ռըմէյլ).- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը, առաւել` Մզհերի վերի բաժին եւ Պսալիմ հիւանդանոցի շրջան
13.Տ. ՄԻՒՌՈՆ ՔՀՆ. ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ, Ս. Պօղոս եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ ծխական 

շրջանը
14.Տ. ՄԻՔԱՅԷԼ ՔՀՆ. ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ, Ս. Երրորդութիւն մատուռ.- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը
15.Տ. ԱՌԱՔԵԼ ՔՀՆ. ՏՄՏՄԵԱՆ, Ս. Աստուածածին եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը
16.Տ. ԴԱՆԻԷԼ ՔՀՆ. ՄԱՆՃԻԿԵԱՆ, Ս. Վարդանանց եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը, առաւել` Փոլիկարպոս 2
17. Տ. ՍԱՄՈՒԷԼ ՔՀՆ. ԱՃԷՄԵԱՆ, Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցի.- Եկեղեցւոյ 

ծխական շրջանը
Ծանօթ.- Յաւելեալ մանրամասնութիւններու եւ մտահոգութիւններու համար 

հաճեցէք կապուիլ Ազգ. Առաջնորդարանի 70-258301 թիւին։  
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ԸՆ ԷՀԼԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆ     2019 - ԵՂԵՌՆ 100+4 
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