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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñՊատգամ
Օրհնութեան Եւ Գնահատանքի

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Հայոց Երկրորդ
Ցեղասպանութեան
104-Ամեակէն
105-Ամեակ`
Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Խալիլ.
Կառավարութիւնը
Երեքշաբթի
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Խիտ Շարքերով Պիտի
Շարունակենք
Քալել…
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Պիւտճէի
Հարցով Նիստ Պիտի
Մասին Յայտարարութեան
ՀամարԳումարէ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Կառավարութիւնը յաջորդ շաբաթ պիտի գումարէ նիստ մը՝ նուիրուած
2019 թուականի պետական պիւտճէի քննարկման: Այս մասին կառավարութեան
Հինգշաբթի օրուան նիստէն ետք յայտարարեց ելեւմտական նախարար Ալի
Սիրելի պահանջատէ՛ր հայորդիներ
որ ի Լիբանան,
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի Մէջ
Հասան Խալիլ:
Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակը այսօր արդէն պատմութեան կը
Վարչապետ Սաատ Հարիրիի խնդրանքով՝ պիւտճէի նախագիծին վերջին
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
պատկանի, սակայն 23 եւ 24Ճափոնի
ապրիլ 2019
թուականները
լիբանանահայութեան
օրինակը, Երեքշաբթի օրուան նիստին ընթացքին, պիտի տրամադրուի
պատմութեան մէջ յիշատակելի
պիտի մնան` մեր
երիտասարդութեան ու
Գործակցութեան
Հեռանկարները
նախարարներուն:
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
համայն
ժողովուրդին
մասնակցութեամբ
ապրիլեան
մեր սուրբԱզգային
նահատակՀայաստանի Հանրապետութեան
ժոՀինգշաբթի
օրուան
37-րդ նիստին
ընթացքին,
ըստ աշՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ նախարարները,
նոր պաշտօնները:
ներուն հետ մեր հայավայելղովի
սրբազան
ժամադրութեան
յարգումով։ Փետրուար
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
խատավարձի
չափիյանձնաժողովի
օրէնքին, հաւանութիւն
Թրիփոլիի
նաւահանգիստին
նախարարական
2-րդ տուին
նիստը՝
Պաապտայի
պալատին մէջ
նախագահական
Երիտասարդական
հաւաքը,
ժամերգութիւնը,
սուրբ պա5-ին միջեկեղեցական
ընդունած է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արմէջ
աշխատողներուն
եւ
երկաթուղագիծի
ու
հասարակական
փոխադնորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց քայլարշաւը եւ հայրապետական պատգամը պարզատարագը,
ժողովրդային
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
րամիջոցներու
մարմնիյայտարարութիւնը
աշխատավարձերու ամբողբարձրացման:
կանութեան մասին
իր նոր պաշտօնը իր իսկ
նախորդէն՝ Փիեռ
պէս ձեռնարկներու
շարք մըԻնչպէս
չեղան,կը
այլ`
աստուածատուր
սրբութեան
ցօղին եւ
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներուն՝
Նախագահ
Միշել ԱունԱյս
խնդրեց,
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն:
մասինոր
հաղորդեց
նախագահական
հայուն պահանջատիրութեան
ոգիին
ագուցումը մեր
հաւաքական կեանքին
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կա«ակնկալուող
եկամուտներն
ու ծախսերը»
յստակ տեղեկատուական
ցոյց տուող պիւտճէին
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթագրասենեակը:
մէջ վերածեցին գիտակի՛ցպերու
քայլերով
դէպի
«լեցուն
կեանք»
եւ
«իմացեալ
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
նախագիծը
ուղարկուի
Կառավարութեան։
վերջին կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին անդամ
մահ» հաստատակամ երթին
– «վասն հաւատոյ
եւ դիւանագիտական
վասն հայրենեաց»։յարաՄիրզոյեան
նշած է, որ
պէտք է որոշենք
աղբիւրները
եւ մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
10 «Մենք
նախարարները
պիտիեկամուտի
քննարկեն
Ռուսիոյ կա՛մ առկայ
Ռաֆուլհարկերուն
յաջողութիւն
Լիբանանահայութիւնը միայն
չնշեց
Հայոց
ցեղասպանութեան
104-ամեակը,
վճարումներուն
կա՛մ՝ այլՅուլիսին
միջոցներով»,ըսաւ Աուն: նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Դաշնութեան՝ 2018-ի
գաղթականներու
այլ մանաւանդ Պուրճ Համուտէն
Անթիլիասի
Մայրավանք
քայլարշաւին
եւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն
եւ արագ իր
կը
Լրատուամիջոցներուն
համաձայն՝
Խալիլ յառա«բնական»
համարեց
խնդրանքը
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած աշխատանքը
ծովածաւալ
մասնակցութեամբ
քալեց
իր
սուրբ
նահատակներուն
հետ`
Տէր
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
եւ
համաձայնեցաւ,
որ «թիւերը վերստին
պէտք է ենթարկուին
քննարկման եւ բարձ-ամբողջ շրջանին:
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
կեանքի պաշտօնավարութեան
Զօրի մահուան ձորը Լիբանանի
մէջ 2010
կեանքի
ովասիսի Թոքիոյի
փոխակերպած։
խօսքով`
թուականին
եւ 2015Ծծկեր
թուարացուած
բոլոր հարցերուն պատասխաններ
ըլլան»:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
մանուկէն մինչեւ ծերունինկանին
միասի՛ն
քալեցինք
անգամ
մը
եւս
յիշելով
եւ
Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին յիշեցնելով,
նախարար Մուհամմատ
թէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Մեծ կապերու
աղէտէն վերապնոր լիցք կաթողիկոսութիւնը
հաղորդած է երկկողմ
ամրարութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր րած
իրաւայաջորդը՝
խլեակներու Քամիլ
որբանոցէ
վերածուած
է
հայապահպանման
դարբնոցի`
ի
պընդումին:
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտիհայութեան պահանջատիրական բռնցքման։ Միասի՛ն
խնդիր
սփիւռք դարձած
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին
շնորհիւտեսիլքով եւ պիրկ վճռակամութեամբ, ու քաղաքակիրթ
քալեցինք վրայ՝
նոյն պայծառ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան,
եւ
պիտի«Պահանջատէր հայեր կ՛անցնին այստեղէն…»։
մարդկութիւնը վկայեց.է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը
Չմոռնա՛նք.կ'աշխատի
դարձեա՛լ եւ գացումին
մի՛շտ միասին
պիտի
քալենքնշած,
մինչեւորամբողջական
եւ այդ
առումով
այս պահուն
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
յաղթանակ`
Հայոց
ցեղասպանութեան
105-ամեակին
ընդառաջ…։
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական
գործակալուԲի՜ւր օրհնութիւն
եւ բա՜րձր
գնահատանք
ողջԱզգային
լիբանանահայութեան,
որ
կան խումբ.
նորընտիր
ժողովի բազմաթիւ
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
միասնաբա՛ր 24 ապրիլ 2019-ը
ապրեցաւ որպէս
իր սուրբ նահատակներուն
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոհետ կենդանի հաղորդութիւն
եւ
նուիրական
ուխտի
վերանորոգութիւն`
Հայ
հետ բարեկամութեամբ:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
Մանդատի նախարար
պահանջատիրական
պայքարի
զինուորագրութեան
անքակտելի
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իրշաղկապով։
նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժազարգացումի աջակցութեանԱղօթական
ծիրէն ներսողջունիւ`
տարբեր
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած
Նարեկ արքեպիսկոպոս
օժանդակուՊաշտօններու
ներուն
գործակցելու՝
դիմագրաւելու առկայ դժուաԱռաջնորդ
Լիբանանի
հայոց
Երէկ երեկոյեանՓոխանցումը
ժամը 5ին Լիբանանեան Ուժերու
կեդրոնատեղի
Մաաթեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
25
ապրիլ
2019
րապի մէջ նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան եւ Սէյֆոյի 104րդ ամեակը:
¾ç 03
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
Պէյրութ – Լիբանան
¾ç 12

Մաարապի մէջ Նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան
եւ Սէյֆոյի 104րդ Տարելիցը
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Հայաստանի Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը Յարգանքի Տուրք Մատուցեց Հայոց
Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին
Հայաստանի Հանրապետութեան բարձրագոյն
ղեկավարութիւնը Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրին մէջ յարգանքի տուրք մատուցեց Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին:
Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիրի մէջ Հայոց
ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակին յարգանքի
տուրք մատուցեցին ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգըսեան, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ., ՀՀ ազգային
ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան, , ՀՀ
ոստիկանապետ Վալերի Օսիպեան եւ կառավարութեան անդամներ։ ՀՀ նախագահին, վարչապետին եւ ԱԺ նախագահին կ՛ուղեկցէին անոնց
կիները:
Բարձրաստիճան պաշտօնեաները ծաղիկներ
խոնարհեցին Ցեղասպանութեան զոհերու յիշատակը յաւերժացնող անմար կրակին մօտ:
Անմար կրակին մօտ Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ հոգեհանգըստեան պաշտօն կատարեց հոգեւոր դասը, հաւաքուածները գլուխ խոնարհեցին եւ մէկ վայրկեան
լռութեամբ յարգեցին զահուած 1,5 միլիոն հայերու

յիշատակը:
Ապրիլ 24-ին յիշատակի արարողութիւններ կը
կատարուին Հայաստանի բոլոր շրջաններուն, Արցախի եւ աշխարհի տարբեր երկիրներու հայկական
համայնքներուն մէջ: Բողոքի կոչ կը բարձրացնեն
Թուրքիոյ մերժողական քաղաքականութեան դէմ

եւ ուղերձ կը յղեն միջազգային հանրութեան` ճանչնալու 20-րդ դարասկիզբի մեծագոյն ոճրագործութիւնը` ատով թոյլ չտալով ցեղասպանութիւններու
կրկնութիւն: Հայ առաքելական եկեղեցւոյ բոլոր
թեմերուն մէջ կը մատուցուի հոգեհանգստեան
պատարագ:

Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Ուղերձը Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակի Օրուան Առիթով
Այսօր համայն հայ ժողովուրդը` առաջադէմ
մարդկութեան հետ, աշխարհի բոլոր մայրցամաքներո վրայ կ՛ոգեկոչէ Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակը:
Ապրիլ 24-ը Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ պետական
մակարդակով կազմակերպուած եւ իրականացուած
Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ զոհերու յիշատակի օրն է, իրենց պատմական բնօրրանին մէջ
բռնութիւններու ենթարկուած եւ հայրենի հողէն
տեղահանուած մեր բազմաթիւ հայրենակիցներու
ողբերգութիւնը վերստին յիշելու, մեր կորսնցուցած
հոգեւոր, նիւթական ու մշակութային արժէքներու
մասին յիշեցնելու, մարդկութեան դէմ ուղղուած
ծանրագոյն յանցագործութեան` ցեղասպանութեան
մասին աշխարհին եւս մէկ անգամ բարձրաձայնելու,
սթափութեան
եւ
ժխտողականութեան
դէմ
պայքարի կոչելու օրը:
Ապրիլ 24-ը մեզի համար խնկարկումի, բայց
նաեւ յարութեան օր է:
Հայոց Ցեղասպանութեան անպատժելիութիւնը

դուռ բացաւ մարդկութեան դէմ յետագայ ծանր
յանցագործութիւններու եւ ցեղասպանութիւններու
առջեւ: Յիշենք Հոլոքոստը, Քամպոջան, Ռուանտան եւ միւս ողբերգութիւնները:
Այն զգօնութեան դաս պէտք է ըլլայ բոլորին
համար: Մարդկութեան դէմ գործուած այդ ահաւոր
ոճրին միջազգային ճանաչումը եւ դատապարտումը
կարեւոր քայլ պէտք է դառնայ անոր կրկնութիւնը
աշխարհի որեւէ տեղ բացառելու նպատակով:
Մենք մեր երախտագիտութիւնը կը յայտնենք
բոլոր այն պետութիւններուն, միջազգային կառոյցներուն եւ կազմակերպութիւններուն, հոգեւոր պետերուն եւ քաղաքական առաջնորդներուն, մշակութային, ակադեմիական եւ գիտական շրջանակներու
ներկայացուցիչներուն, անհատներուն, որոնք իրենց
համերաշխութիւնը կը յայտնեն հայ ժողովուրդին եւ
կը ճանչնան ու կը դատապարտեն Հայոց
Ցեղասպանութիւնը:
Այսօր գլուխ խոնարհելով սուրբ նահատակներու
յիշատակին առջեւ` միեւնոյն ժամանակ մենք կը
Լիւտմիլա Բոտեաւորինսկա Ծնած է 1872
թուականի Ապրիլ 26-ին Սլովաքիա մանկավարժներու ընտանիքի մէջ, որ 1910 թուականին
տեղափոխուած է Նովէ Մեսդօ նատ Վահոմ քաղաք:
Լիւտմիլան կրթութիւն ստացած է իր հայրենի
քաղաքի մէջ: Գրականութեան ոլորտէն ներս
անոր առաջին փորձերուն կ’աջակցին անոր
հօրեղբայրը եւ տեղացի հովիւ, միեւնոյն ժամանակ
գրող Ժան Բրաւոսլաւ Լեշգան: Աւելի ուշ որոշ
ժամանակ ան աշխատած է որպէս Կարմիր խաչի
աշխատակից, օգնած է իր հօրը դպրոցի մէջ, սակայն իր կեանքի մեծ մասը գոյատեւած է գրական
գործունէութենէն ստացած քիչ եկամուտով:
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Լիւտմիլա
Բոտեաւորինսկա

Ան իր առաջին ստեղծագործութիւնը հրապարակած է Պուտափեշտի «Slovenské novini» թերթի
եւ «Vlasť a svet» ամսագրի մէջ 1887-1888 թուականներուն։ Սլովաքիայի մէջ անոր ստեղծագործութիւնները յայտնուած են 1892 թուականին
«Národnie noviny» եւ «Slovenské pohľady» թերթե-

վկայենք վերապրելու եւ մեր Հայրենիքը վերակերտելու աննկուն կամքը:
Վերապրողներու ժառանգներուս պարտքն է
համախմբուիլ մեր ազգային իղձերուն շուրջ, հաւատարիմ մնալ մեր ինքնութեան ու արժէքներուն,
խթանել ժողովուրդի ստեղծարար ուժերը, կերտել
զարգացող ժամանակակից Հայաստան, որ հպարտութեան առարկայ ըլլայ աշխարհի բոլոր հայերուն
համար եւ ունակ` պաշտպանելու հայ ժողովուրդի
անանց իրաւունքները:

¾ç 13
րուն մէջ: Ան նախ կը գրէր բանաստեղծութիւններ,
ապա որոշեց ինքզինք նուիրել արձակին: Յայտնի
դարձած է որպէս ժամանակակից սլովաքեան
մանկական գրականութեան հիմնադիր: Անոր
որոշ ստեղծագործութիւնները թարգմանուած են
օտար լեզուներու:
ԽՍՀՄ-ի մէջ յայտնի էին անոր «Կառուցած է
ճնճղուկը» եւ «Փոքր գորտը» բանաստեղծութիւնները, ըստ որուն՝ նոյնանուն շարժանկարներ
նկարահանուած են:
Լիւտմիլա Բոտեաւորինսգան մահացած է 1951
թուականի Մարտ 2-ին Նովոէ Մեսդօ նատ Վահոմ
քաղաքի մէջ, (Չեխոսլովաքիա) ներկայիս Սլովաքիա:
Լիւտմիլա Բոտեաւորինսգայան Չեխոսլովաքիայի ԽՍՀ ժողովրդական գրողի կոչում ստացած
առաջին գրականագէտն էր: Անոր հայրենիքի մէջ
բացուած է տուն-թանգարան, իր անունով կոչւած է № 42849 փոքր մոլորակը ։ 1972 թուականին
գրատպութեան յանձնուած է Չեխոսլովաքիայի
փոստային նամականիշ՝ նուիրուած գրողին:
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Հայոց Ցեղասպանութեան Սուրբ Նահատակների Ոգեկոչման Արարողութիւնները Ծիծեռնակաբերդի
Յուշահամալիրում Եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում
Ապրիլի 24-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռի միաբանների ուղեկցութեամբ
այցելեց Ծիծեռնակաբերդի յուշահամալիր, որտեղ
ծաղկեպսակների զետեղումից յետոյ, նախագահութեամբ Վեհափառ Հայրապետի եւ ներկայութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի, ՀՀ ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանի ու պետական այրերի, կատարուեց Հայոց
Ցեղասպանութեան սուրբ նահատակների բարեխօսական կարգ:

Նոյն օրը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանութիւնը Սուրբ Գայեանէ վանքում մասնակցեց
Պատարագի սրբազան արարողութեանը: Այս
առիթով հաւատացեալների խոնարհումի համար
դուրս էր բերուել Հայոց Ցեղասպանութեան սուրբ
նահատակաց մասունքարանը:

մէկ այլ հարց` արդեօ՞ք Աստուած ցանկանում էր Իր
Որդու չարչարանքներն ու մահը: Իմանալով Աստծոյ
բարութիւնն ու սէրը, գթութիւնն ու ողորմածութիւնը՝
կարող ենք ասել, որ Աստուած չէր կամենում այդ
արիւնալի չարագործութիւնները: Մեր ժողովուրդը
մի նոր Յոբ էր: Իրապէս, աստուածաշնչեան Յոբի
կերպարի մէջ կարող ենք մարմնացած տեսնել մեր
ժողովրդի համբերութիւնը, նուիրուածութիւնը, առ
Աստուած ունեցած հաւատարմութիւնը: Եթէ առաքեալը երանի է տալիս այն մարդուն, անհատին, որ
փորձութեան մէջ ընկնելով՝ չի կորցնում հաւատարմութիւնն առ Աստուած, ապա որքան առաւել
եւս երանելի է մի ողջ ազգ, մի ողջ հաւաքականութիւն,
որ ընդունեց իր Գողգոթան, խաչուեց, կորցրեց ու,
թուաց, թէ կորսուեց, բայց, ահաւասիկ, խօսում
ենք մեր լեզուով, հաւատում մեր կրօնով եւ վայելում
արդէն սրբացած մեր բիւրաւոր նահատակների
բարեխօսական օրհնութիւնը:

Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի միաբան, Հայ
Եկեղեցու Համաշխարհային Երիտասարդական
միաւորման (ՀԵՀԵՄ) հոգեւոր տեսուչ, կեդրոնական
գրասենեակի տնօրէն Հոգեշնորհ Տ. Թովմա
վարդապետ Խաչատրեանը:

Սուրբ Պատարագի ընթացքում Հոգեշնորհ
Հայր Սուրբը, անդրադառնալով օրուայ խորհրդին,
ի մասնաւորի նշեց. «....Արդեօ՞ք Աստուած ցանկանում էր, որ տեղի ունենար ցեղասպանութիւնը, եւ
երկրորդ՝ ո՞ւր էր Քրիստոս:

Նախ ինչո՞ւ Աստուած թոյլ տուեց մեր ժողովրդի
դաժան կոտորածը: Այս հարցի առջեւ պէտք է դնել

Ո՞ւր էր Քրիստոս, երբ մի ողջ ժողովուրդ սրի էր
քաշւում եւ ոչնչացւում: Մեր Տէր Յիսուս Քրիստոս
Իր ժողովրդի մէջ էր, չարչարւում էր նրա հետ
միասին եւ կրկին լսւում էր գոչիւնը սաստիկ. «Էլի՜,
Էլի՜, լամա՞ սաբաքթանի, Աստուա՜ծ իմ, Աստուա՜ծ իմ,
ինչո՞ւ թողեցիր ինձ» (Մատթ. 27.46):
Այո՛, ցեղասպանութեամբ սրբացած մեր նախնիները հանդիպեցին Քրիստոսի անուան համար
երբեւէ տեղի ունեցած ամենամեծ չարիքին»:
Հայր Թովման խօսեց նաեւ ցեղասպանութիւն
իրագործած պետութեան եւ ժողովրդի ժառանգների
հանդէպ ներողամտութիւն դրսեւորելու վերաբերեալ:
«Ներման մասին կարող է խօսք լինել միայն,
եթէ մեղաւորը զղջում է, խոստովանում կատարած
յանցանքը եւ պատրաստակամութիւն դրսեւորում
փոխհատուցելու վնասը: Ի հարկէ, մեր պարագայում
անհնար է խօսել փոխհատուցումից, քանի որ
բարոյական վնասն այնքան խորն ու անբովանդակ
է, որ թէ՛ եկեղեցական եւ թէ՛ աշխարհիկ իրաւական

չափանիշներով հնարաւոր չէ մեր ժողովրդին
պատճառած վնասի փոխհատուցումը սահմանել»,հաստատեց Հայր Սուրբը՝ յաւելելով, որ աշխարհը
պարտաւոր է ճանաչել Հայոց Ցեղասպանութիւնը
նախ եւ առաջ հէնց ինքն իր համար, որպէսզի
չկրկնուեն հոլոքոստները, Ռուանտայի եւ Նիճերիայի ժողովուրդների ցեղասպանութիւնները, որպէսզի աշխարհի երեսից ի սպառ վերանայ
յանցագործութիւնների յանցագործութիւնը՝ ցեղասպանութիւնը:

Թովմա վարդապետն ընդգծեց, որ ցեղասպանւած հայ ժողովրդի սուրբ նահատակների պատգամն այսօրուայ իր սերունդին` առաւել հաւատքի
մարդ, աշխատասէր ու տքնաջան, հայրենի հողին
կառչած ու միասնական լինելն է:
Վերջում Հայր Սուրբը յորդորեց ամէնքին
զօրանալ Տիրոջ Սուրբ Յարութեան շնորհներով,
աղօթել մէկը միւսի համար, լինել միաբան ու
միասնական եւ բիւրաւոր սուրբ նահատակների
զօրաւոր բարեխօսութիւնը հովանի լինի բոլորի
վրայ:

Սուրբ Պատարագի աւարտից յետոյ, նախագահութեամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Մայր
Տաճարի շրջափակում` Աղօթքի եւ ուխտի խաչքարի
առջեւ, կատարուեց Հայոց նահատակների բարեխօսական կարգը:
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
ՌԱԿ-ի եւ Սիրիանի Համաշխարհային Միութեան Կուսակցութեան
Նախաձեռնութեամբ Ձեռնարկ՝ Նուիրուած Ցեղասպանութեան Յիշատակին
Սիրիանի Համաշխարհային Միութեան Կուսակցութեան եւ ՌԱԿ-ի նախաձեռնութեամբ՝ Ժտէյտիի
Քաղաքապետարանի Հանդիսասրահէն ներս, տեղի ունեցաւ «Արարատ Լեռէն եւ Միջագետքէն Մինչեւ Լեռնալիբանան Մէկ Սուր» խորագիրը կրող
յիշատակի ձեռնարկ մը՝ նուիրուած Ցեղասպանութեան 104-ամեակին։ Ցեղասպանութիւն, որ տեղի
ունեցաւ 1915 թուականին՝ Օսմանեան կայսրութեան
կողմէ, եւ անոր զոհ գացին հայ ու սիրիանի ժողովուրդները, ինչպէս նաեւ լեռնալիբանանի քրիստոնեաները։
Ձեռնարկը նուիրուած էր նաեւ երկու եպիսկոպոսի՝ Հալէպի մէջ ասորի ուղղափառ եպիսկոպոս
Եուհաննա Իպրահիմի եւ Հալէպի ու Ալեքսանտրեթի
յոյն ուղղափառ առաջնորդ Պուլոս ալ-Եազիճիի
առեւանգման 6-ամեակին ։

Ձեռնարկին ներկայ էին Լիբանանի ընկերային
Հարցերու նախարար Ռիչըրտ Գույումճեան, ՌԱԿի
Պետական նախկին երեսփոխան Յակոբ Գասարճեան, Սիրիանի մարոնի միութեան նախագահ Ամին
Իսքանտար, Սոցիալ Դեմոկրատ Հնչակեան Կուսակցութեան Կեդրոնական Վարչութեան անդամ
Ալեքս Քէօշկէրեան, Արաբական Միացեալ էմիրութիւններու պետութեան դեսպանը ինչպէս նաեւ
պետական եւ կուսակցական բարձրաստիճան այլ
պաշտօնեաներ եւ հանրութեան հոծ բազմութիւն
մը։

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
ատենապետ Սեւակ Յակոբեան իր խօսքին մէջ
նշեց,- «Արարատ Լեռէն եւ Միջագետքէն Մինչեւ
Լեռնալիբանան մէկ սուրը` Թուրքիոյ ոճրագործութեան սուրն է»։ Ան խօսքը շարունակեց ըսելով,«Այսօր հաւաքուած ենք ոգեկոչելու մարդկային
ցաւալի յիշատակ մը, որ հակառակ իր ցաւալի ըլլալուն՝ չկրցաւ մեզ կոտրել կամ ոչնչացնել։ Կ’ոգեկոչենք յիշատակը Հայոց Ցեղասպանութեան ու
Սէյֆօ-ի ջարդերուն, որուն դէմ Սիրիանիներ եւ
քրիստոնեայ փոքրամասնութիւնները իրենց արիւնը զոհեցին՝ իրենց գոյութիւնն ու հողը Թուրքիոյ

վայրագութիւններէն պաշտպանելու համար։ Պատահական չէ, որ մէկ է մեր ճակատագիրը, մէկ է
մեր բռնագաղթը, մեր գոյատեւելու վճռականութիւնն
ու մահուան մերժումը, եւ այսօր մենք միասնաբար
ոտքի կը կանգնինք այդ ճակատագրին դէմ»։
Ս. Յակոբեան նկատել տուաւ, որ «հայերու եւ
սիրիանիներու ցեղասպանութեան ենթարկուիլը
որեւէ կապ չունի շրջանի մէջ քրիստոնեայ փոքրամասնութիւն ըլլալուն հետ եւ մենք երբեք Ցեղասպանութիւնը չենք դիտարկած կրօնական տեսանկիւնէն, որովհետեւ անիկա կրօնի հետ կապ չունի
եւ բնաւ չի ներկայացներ իսլամական կրօնը։ Մենք
կը համարենք, որ թուրքերը կրօնը շահագործեցին
Իսլամական խալիֆայութեան հասնելու համար»։
Ան իր խօսքը աւարտեց ըսելով,- «Հայերն ու
ասորիները երկու ժողովուրդ են, որոնք վճռած են

ապրիլ՝ շեշտը դնելով հայերու եւ արաբներու միջեւ
եղբայրական եւ բարեկամական յարաբերութիւններուն վրայ»։
Սիրիանի Համաշխարհային Միութեան Կուսակցութեան նախագահ Իպրահիմ Մրատ իր կարգին
մերժեց Սիրիանիներու ջարդը կապել իսլամքրիստոնեայ հակամարտութեան: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց արաբական աշխարհին ջարդի
ենթարկուած երկու ժողովուրդները սիրով հիւրընկալելուն համար: Իր խօսքին մէջ ան յիշեց Մաքքայի
թագաւորին ատենին հրապարակած յայտարարութիւնը, որուն մէջ ան կոչ կ՛ուղղէր արաբ ցեղապետերուն օգնութեան ձեռք մեկնել ցեղասպանու-

թենէ մազապուրծ եղած ժողովուրդներուն:
Իպրահիմ Մրատ սուրիոյ մէջ տեղի ունեցող հակամարտութիւններուն նշելով շեշտեց, որ ճակատագրակից ժողովուրդները այսօր եւս հոն կը մղեն
գոյամարտ միեւնոյն թուրքին կողմէ ֆինանսաւորուող ծայրայեղականներուն դէմ:
Սիրիանի մարոնի միութեան նախագահ Ամին
Իքսանտար, իր հերթին, շեշտեց,- «Այն սովը, զոր
բռնատէր օսմանցին պարտադրեց լեռնալիբանանի
մէջ, նպատակ ունէր շրջափակելու քրիստոնեաները
եւ խզելու անոնց կապը արտաքին աշխարհին հետ,
մեկուսացնելու, ոչնչացնելու զիրենք եւ փոխելու
աշխարհագրական ու ժողովրդագրական իրականութիւնը եւ Լիբանանի մարոնիներուն պարտադրել՝
այլ (ոչ ասորական) ինքնութիւն»։ Վերջինս պահանջեց, որ ասորական լեզուն Լիբանանի մէջ դառնայ
ազգային լեզու՝ կառչելու համար նախնիներու
հողին եւ մոռացութեան չմատնելու համար այս ողբերգութիւնը, որուն զոհ գացին մօտ 220 լիբանանցի»։
Ան յաւելեց,- «Ջարդը տեղի ունեցաւ նոյն ժամանակ, երբ տեղի ունեցաւ հայերու եւ ասորիներու
ցեղասպանութիւնը, սակայն՝ այլ ձեւով, որովհետեւ
Լեռնալիբանանը մօտ է արտաքին աշխարհին,
հետեւաբար օսմանցին վախցաւ սուր գործածելէն,
գործածեց սովի մատնելու եւ շրջափակելու
միջոցները»: Ան իր խօսքը աւարտեց հարց տալով,
ինչո՞ւ համար է երկար տարիներու այս քօղարկումն
ու լռութիւնը։

Ձեռնարկի գեղարուեստական բաժնին մաս
կազմեցին ԹՄՄ Երիտասարդական նուագախումբէն՝ Ռաֆֆի Չիլինկիրեան (տուտուկ) եւ Սանտի
Լէթթի (ուտ):
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Երիտասարդական Հաւաք Եւ Միջ եկեղեցական Աղօթք` Հայոց Ցեղասպանութեան
Սուրբ Նահատակներուն Յիշատակին
Կազմակերպութեամբ Լիբանանահայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու երիտասարդական
եւ ուսանողական միութիւններուն, երէկ` երեքշաբթի, 23 ապրիլ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին,
Սեն Ժոզէֆ եկեղեցւոյ մէջ տեղի ունեցաւ միջեկեղեցական աղօթք` մասնակցութեամբ Լիբանանի
համայնքապետերուն:

մը քալեց դէպի նահատակութեան գողգոթայ, համտեսեց ամէն տեսակ անարդարութեան, չարչարանքի եւ արհաւիրքի դառն բաժակէն, դիմագրաւեց
ստոյգ մահը, մինչ աշխարհի պետութիւններ իրենց
իշխանութեան սահմանները ընդարձակելով զբա-

Տէրունական աղօթքով սկսած ոգեկոչման ձեռնարկին Հայոց ցեղասպանութեան մէկուկէս միլիոն
սուրբ նահատակներուն հոգիներուն համար լիբանանահայ եւ Լիբանանի համայնքապետերը կամ
անոնց ներկայացուցիչները աղօթք բարձրացուցին
առ Աստուած` նաեւ շնորհակալութիւն յայտնելով
Անոր, որ այդ ցնցիչ արհաւիրքին կողքին ապրելու
կամք տուաւ մեր մայրերուն եւ հայրերուն, որոնց
գոյատեւելու վճռականութեան շնորհիւ յարութիւն
առաւ ազգ մը, որուն զաւակները Հայոց ցեղասպանութենէն 104 տարի ետք տակաւին կը յիշեն ու
կը պահանջեն:
Հայ քաղաքական երեք կուսակցութիւններու
երիտասարդական եւ ուսանողական միութիւններուն անունով արաբերէնով խօսք առաւ ՎանաԲալիկ Չաքմաքճեան, որ ըսաւ, թէ 24 ապրիլ 1915-ը
հայոց պատմութեան մէջ ճակատագրական եւ
վճռորոշ թուական մըն է, երբ ամբողջ ժողովուրդ

տին` պահանջելով ճշգրիտ լուծում, իրաւունքներու
վերատիրացում:
Ապա հայերէնով երիտասարդութեան եւ ուսանողութեան խօսքը ուղղեց Տիգրան Միհրանեան,
որ նկատել տուաւ, թէ 24 ապրիլը ուխտի եւ յանձնառութեան վերանորոգման եւ ճանաչման ու
հատուցման պայքարին մէջ անշեղ եւ հաստատուն
մնալու պատասխանատուութեան վերահաստատման օր է: Ան դիտել տուաւ, որ մարդկութեան դէմ
կատարուած ոճիր ըլլալու իր հանգամանքով, Հայոց ցեղասպանութիւնը ժամանցելիութեան վարկածի եւ քաղաքական ոտնձգութիւններու ենթակայ
չէ, այլ պէտք է դատավճիռ արձակուի ազգային եւ
միջազգային մակարդակի վրայ:

ղած էին: Ան հաստատեց, որ ահա 104 տարի ետք
հայ ժողովուրդը ո՛չ միայն տակաւին կենդանի է,
այլեւ կը շարունակէ կառչած մնալ իր արդար դա-

Ապա գործադրուեցաւ գեղարուեստական յայտագիր, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին
«Թէքէեան» երիտասարդական նուագախումբի
(The Youth Band) անդամները` Համբիկ Մարտիրոսեան (դաշնակ) եւ Մարիան Արթինեան ջութակ,
Համազգայինի «Այգ» երիտասարդական եւ «Կարկաչ» պատանեկան երգչախումբերը, որոնց դաշ-
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Երիտասարդական Հաւաք Եւ Միջ եկեղեցական Աղօթք` Հայոց Ցեղասպանութեան
Սուրբ Նահատակներուն Յիշատակին
¾ç 06
նակի վրայ ընկերակցեցաւ Սիրվարդ ՊոյաճեանՍապունճեան, եւ Յովիկ Քարախանեան (ջութակ):
Գեղարուեստական յայտագրի բոլոր մասնակիցներն ալ շատ տպաւորիչ, յուզիչ եւ ազդեցիկ պահեր
շնորհեցին ներկաներուն:

յայտնեց, որ թէեւ ապրիլ 24-ը տարին մէկ անգամ
կու գայ իբրեւ թուական, սակայն անիկա իբրեւ

Աւարտին իր պատգամը յղեց Նարեկ արքեպիսկոպոս, որ այս աղօթքը նկատեց ժամադրութիւն
մը մեր ու մեր սուրբ նահատակներուն միջեւ` դիտել
տալով, որ եկեղեցին մեր նահատակներու ոգեղէն
ներկայութեամբ հայացած է եւ մեզ կապած մեր
անցեալին, ներկային եւ ապագային: Ըստ անոր,
երիտասարդական այս հաւաքը կը վստահեցնէ
բոլորին, որ այնքան ատեն որ մենք պահանջատէր
ու գիտակից երիտասարդութիւն ունինք, մեր
նահատակները իրենց սրբազան կայքէն պիտի
օրհնեն մեզ, եւ մեր պահանջատիրութիւնը նահանջ
չի կրնար արձանագրել: Առաջնորդ սրբազանը

խորհուրդ ու պատգամ կ՛ընդգրկէ մեր ամբողջ
պատմութիւնը: Անդրադառնալով հաւաքին ընթաց-

քին Ս. Յովհաննու աւետարանի այն հատուածին,
ուր Յիսուս կ՛ըսէր, թէ Ինք է ճամբան, ճշմարտութիւնը եւ կեանքը` Նարեկ արքեպիսկոպոս ըսաւ.
«Այդ հաստատումը փոխ առնելով եւ հայկականացնելով, մենք մեր սուրբ նահատակներու 104-րդ
տարելիցի խորհուրդին դիմաց կ՛ըսենք` մեզի
համար Քրիստոսով ապրած ու նահատակուած մեր
սուրբ հայրերը եւ մայրերը մեր ճանապարհն են,
մեր ճշմարտութիւնն են եւ մեր կեանքն են»:
Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդը մատնանըշեց, որ 2015-ին Հայոց ցեղասպանութիւնը ստացաւ նոր իմաստ` նահատակներու սրբադասումով,
որովհետեւ այդպիսով սրբադասումն ու պահանջատիրութիւնը իրարու ագուցուեցան ու մեզի տուին
առաւել ուժականութիւն, առաւել վստահութիւն`
յայտարարելու, թէ ինչպէս իրենց հաւատքի ու
հայրենիքի համար նահատակուեցան, մենք ալ
կ՛ապրինք, կը պայքարինք, կը գոյատեւենք անոնց
համար:
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Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ Ամեակը Նշուեցաւ Լիբանանի Մէջ

«Արդարութեա՛ն Ծառայեցէք»- Արամ Ա. Վեհափառ
Չորեքշաբթի, 24 Ապրիլի երեկոյեան, Հայոց
Ցեղասպանութեան 104ամեակին առիթով, աւելի
քան 20 հազար հայորդիներ իրենց մասնակցութիւնը
բերին ժողովրդային քայլարշաւին՝ Պուրճ Համուտէն մինչեւ Անթիլիասի Մայրավանք, ուր տեղի
ունեցաւ ժողովրդային հսկում:
Մայրավանքի շրջափակին մէջ հաւաքուած
խուռներամ բազմութեան ներկայութեան տեղի
ունեցած հսկումին բացումը կատարեց Յակոբ
Հանտեան:

Առաջին խօսք առնողը եղաւ Լիբանանի Նախագահական Պալատի Հարցերուն Պատասխանատու Պետական Նախարար Սալիմ Ժրէյսաթի,
որ դատապարտելէ ետք օսմանեան կայսրութեան
հայաջինջ քաղաքականութիւնը՝ ընդգծեց որ
ցեղասպանական նոյն վարմունքին ենթարկուած
են նաեւ ասորիները եւ լեռնալիբանանի ժողովուրդը
առաջին աշխարհամարտին ընթացքին: Ապա ան
ողջունեց Լիբանանի հայ համայնքին շինիչ դերակատարութիւնը Լիբանանի վերելքին մէջ եւ վեր
առաւ անոր դրական չէզոքութեան կեցուածքը
քաղաքացիական պատերազմին ընթացքին:

Ապա խօսք առաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս, որ Կաթողիկոսարանի շրջափակին մէջ հաւաքուած խուռներամ բազմութեան ուղղեց ոգեշունչ
պատգամ մը։ Ստորեւ Վեհափառ Հայրապետին
պատգամը՝ ամփոփ գիծերու մէջ։
«Դարձեալ Ապրիլ 24 է. հայուն համար ամէ՛ն օր
Ապրիլ 24 է…։

պատգամը այս օրուան։ Ապրիլ 24-ը հայուն արեան
հետ միախառնուած է, կեանքին հետ շաղախուած
եւ ապրումներուն ու ձգտումներուն հետ ընդելուզւած։
Յիշեցումի, երախտագիտութեան եւ պահանջատիրութեան օր է Ապրիլ 24-ը։ Այս խոր գիտակցութեամբ ու ամուր յանձնառութեամբ հայ ժողովուրդը այսօր ի սփիւռս աշխարհի իր հաւատքն ու
յոյսը կը վերանորոգէ, իր կամքն ու պայքարը կը
ջրդեղէ՝ ի խնդիր իր բռնաբարուած իրաւունքներուն
վերատիրացման։

Արդեօք կա՞յ հայ մը այս երկրագունդին վրայ, որ
չի գիտեր իւրայատուկ իմաստը, խորհուրդը ու

Այսօր, առաջին հերթին, ՅԻՇԵՑՈՒՄԻ օր է.- Յիշեցումի օր՝ իր մէջ հայու արիւն ունեցող
իւրաքանչիւր հայուն, որ ինք, որպէս հարազատ
զաւակը ցեղասպանութեան զոհ դարձած ժողովուրդի մը, իրաւատէրն է մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներու նուիրական կտակին եւ պահանջատէրը
անոնց իրաւունքներուն՝ իր կեանքի բոլոր պայմաններուն մէջ։
- Յիշեցումի օր՝ հայ դատի մարմիններուն, որ
կարենան ներկայ ժամանակներու պայմաններուն
ու աշխարհաքաղաքական շահերու համահունչ
մարտավարութեամբ հետապնդել հայ դատը՝
ցեղասպանութեան ճանաչման առընթեր յատուկ
կարեւորութիւն ընծայելով հայ ժողովուրդի իրաւունքներու վերականգման։
- Յիշեցումի օր՝ Հայաստանի Հանրապետութեան,
որ որպէս միջազգային համայնքէն ներս իրաւատէրը հայ դատին, կոչուած է իր արտաքին քաղաքականութեան օրակարգին վրայ միշտ առաջ-
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ Ամեակը Նշուեցաւ Լիբանանի Մէջ

«Արդարութեա՛ն Ծառայեցէք»-Արամ Ա. Վեհափառ
¾ç 08
նահերթ տեղ տալու հայ ժողովուրդի իրաւունքներու
հետապնդման, ինչպէս որ նշուած է 100-ամեակի
համահայկական Հռչակագրին մէջ։
- Յիշեցումի օր՝ ցեղասպանին, որ մեր ժողովուրդին համար ընդունելի չէ երբեք իր ցաւակցութիւնը,
1915-ին, իր բացատրութեամբ՝ պատերազմական
պայմաններուն մէջ մահացած հայերուն համար։
1915-ին Օսմանեան Թուրքիոյ պետութեան կողմէ
ծրագրուած ու գործադրուած ոճիրը ցեղասպանութիւն է եւ սա քննելի, վիճելի կամ բանակցելի
նիւթ չէ հայ ժողովուրդին համար։
Այսօր նաեւ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ օր է։
- Երախտագիտութիւն՝ Լիբանանին եւ այն բոլոր
արաբական ու իսլամական երկիրներուն, որոնք ոչ
միայն ցեղասպանութենէն վերապրած հայ ժողովուրդի զաւակներուն հետ իրենց հացը կիսեցին,
այլ նաեւ եղան պաշտպան հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն։

- Երախտագիտութիւն՝ բոլոր այն երկիրներու
խորհրդարաններուն, որոնք անցնող տարիներուն
եւ մինչեւ վերջին օրերուն, պաշտօնապէս ճանչցան
հայոց ցեղասպանութիւնը։
- Երախտագիտութիւն՝ բոլոր այն պետական եւ
քաղաքական պատասխանատուներուն, որոնք
ցեղասպանութեան յիշատակի օր ճշդելով, յայտարարութիւններ կատարելով եւ հրապարակային
ելոյթներով ու այլ միջոցներով իրենց զօրակցութիւնը
յայտնեցին հայ ժողովուրդի արդար դատին։

- Երախտագիութիւն՝ բոլոր այն օտար ազգերու
մտաւորականներուն, որոնք գիրի թէ խօսքի
ճամբով, հաստատեցին հայոց ցեղասպանութեան
պատմական անհերքելի իրողութիւնը։

Այսօր նաեւ ու մանաւանդ մեր ՊԱՀԱՆՋԱՏԻՐԱԿԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ օր է։
Պահանջատէր է իւրաքանչիւր հայ, պահանջատէր պիտի դառնայ Աստուծոյ օրհնութեամբ ծնուելիք իւրաքանչիւր հայ մանուկ։ Պահանջատէր ենք,
որովհետեւ մեր ժողովուրդին դէմ գործադրուած
20-րդ դարու առաջին ոճիրը, ցարդ կը մնայ
անպատիժ ու մեր իրաւունքները բռնաբարուած։
Միջազգային օրէնքը, նոյն ի՛նքն ցեղասպանին
կողմէ որդեգրուած միջազգային հռչակագիրները
յստակօրէն կը հաստատեն՝
- թէ ազգի մը դէմ գործադրուած ջարդը ցեղասպանութիւն է.
- թէ ցեղասպանութիւնը մարդութեան դէմ ոճիր
է եւ, հետեւաբար, զայն ծրագրողներն ու գործադրողները ենթակայ են խստագոյն պատիժի.
- թէ ցեղասպանութեան դատապարտումն ու
ճանաչումը անպայմանօրէն կ՚ենթադրէ նաեւ հատուցում։
Արդ, մենք միջազգային օրէնքի լոյսին տակ մեր
ազգի ցարդ անտեսուած, սակայն անժամանցելի
իրաւունքները կը պահանջենք։ Ինչպէս ծանօթ է
մեր ժողովուրդին, 2015-ին դատական հայց ներկայացուցինք Թուրքիոյ Սահմանադրական Դատարանը՝ պահանջելով Սիսի պատմական Կաթողիկոսարանի վերադարձը։ Դատարանը դատավարական
անհիմն պատճառներով մերժեց նոյնիսկ քննել
դատական թղթածրարը։ Ապա դիմեցինք Եւրոպայի
Մարդկային Իրաւանց Դատարան: Այս վերջինը
զայն յղեց թրքական դատարան։ Այս մօտեցումներու
ետին, բնականաբար, քաղաքական գործօնը տիրական էր։ Կ՚ուզեմ սա պահուն յայտարարել, որ մի
քանի շաբաթ յետոյ դարձեալ պիտի դիմենք
թրքական դատարան։ Մեր Ս. Աթոռը վճռած է
իրաւական գործընթացքը նոյն թափով շարունակել
հակառակ մեր դիմաց գտնուող բազմատեսակ
դժուարութիւններուն։
Արդարութեան ու ճշմարտութեան համար հալածուած ու պայքարած Պօղոս Առաքեալ կոչ կ՚ուղղէ
ըսելով՝ "արդարութեա՛ն ծառայեցէք" (Հռ 6.19)։

Սա պահուն, սրբացեալ նահատակներու աճիւններուն առջեւ կանգնած, Առաքեալի կոչին միացընելով մեր նահատակներուն ու ժողովուրդին ձայնը,
կոչ կ՚ուղղենք աշխարհի պատասխանատուներուն.Արդարութեա՛ն ծառայեցէք…։
Մի՛ ձգէք որ մարդկային իրաւունքներու ու
արժէքներու էութիւնը կազմող արդարութիւնը զոհը
դառնայ աշխարհաքաղաքական ժամանակաւոր
շահերուն։

Մի՛ ձգէք որ ցեղասպանը զանազան դիմակներ
գործածելով մոլորեցնէ հանրային կարծիքը եւ իր
սպառնական ոճով փորձէ ձախողութեան մատնել
հայանպաստ ոեւէ քայլ։
Մեր պահանջատիրական ձայնը պիտի չդադրի
ու պահանջատիրական պայքարը կանգ պիտի
չառնէ՝ մինչեւ որ արդարութիւն կատարուի հայ
ժողովուրդին։
Ա՛յս է պատգամը մեր նահատակներուն։
Ա՛յս է սրբազան ուխտը նահատակներու զաւակներուն»։
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4

¾ç 10
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¾ç 12

Մաարապի մէջ Նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան
եւ Սէյֆոյի 104րդ Տարելիցը
¾ç 01

Ոգեկոչման ձեռնարկը, որ տեւեց աւելի քան 100 վայրկեան ամբողջութեամբ
սփռուեցաւ MTV հեռուստակայանի ալիքէն:
Ձեռնարկին ամբողջական մանրամասնութեանց եւ արտասանուած
խօսքերուն պիտի անդրադառնանք յաջորդիւ:

«Գողգոթան... որ իբրեւ գարուն ծաղկեցաւ» խորագիրով ցեղասպանութեան
զոհերուն յիշատակին նուիրուած ձեռնարկ կը հովանաւորէր Լիբանանեան
ուժեր կուսակցութեան նախագահ Սամիր Ժաաժաա: Ոգեկոչական այս
ձեռնարկին ներկայ էին, ինչպէս սովորութիւն եղած է նաեւ նախորդ
տարիներուն, լիբանանահայութեան գրեթէ բոլոր հոգեւոր, քաղաքական,
կուսակցական, մշակութային եւ արուեստի մարզերուն ներկայացուցիչները։

Ապրիլ 24-ի յիշատակը զուգադիպելով նաեւ սիրիանի,արամէացի-ասորիքաղդէացի ժողովուրդի ջարդերուն՝ Սէյֆոյի յիշատակին, ձեռնարկը, որ նաեւ
նուիրուած էր այդ ժողովուրդներու շարքին իր ներկաներուն եւ յայտագրին մէջ
ունէր այդ եղբայրակից ժողովուրդներէն ներկայացուցիչներ:
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Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Փաշինեան Էրտողանի Ելոյթը Ծայրայեղ Ատելութեան Խօսք Անուանած է եւ Կոչ Ըրած է
Միջազգային Հանրութեան Չլռելու

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի
Ապրիլ 24-ի ելոյթը անուանած է Հայոց Ցեղասպանութեան ժխտման նոր մակարդակ եւ «ազգի
սպանդի արդարացում»: Հայաստանի ղեկավարը
միջազգային հանրութեան կոչ ըրած է արձագանգելու Թուրքիոյ նախագահի ատելութեան խօսքին:
Փաշինեան արձագանգած է էրտողանի ապրիլքսանչորսեան ելոյթին. յիշատակի օր, երբ աշխարհասփիւռ հայերը յարգանքի տուրք կը մատուցէին
Հայոց Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցին,
սակայն Թուրքիոյ ղեկավարը կրկին կը հերքէր 20րդ դարու մեծագոյն ոճրագործութիւնը եւ զայն
կ՛անուանէր «1915 թուականի հայերու տեղահանութիւն»:

«Օսմանեան կայսրութեան ողջ հայ բնակչութեան, որ դատապարտուեցաւ զանգուածային
սպանդի ու մահուան երթերու, «հայ հրոսակներ ու
անոնց աջակիցներ» անուանելը, 1.5 միլիոն մարդ
սպաննելն ու ատիկա «ամենատրամաբանական
վարքագիծ» որակելը ոչ միայն ժխտողականութեան
նոր մակարդակ է, այլեւ` ողջ ազգի մը սպանդի
արդարացում»,- գրած է վարչապետ Փաշինեան
«Թուիթըր»-ի իր էջին վրայ:

«Ամէնէն առաջ` Ապրիլ 24-ին այդպիսի յայտարարութիւնը հայ ժողովուրդին եւ ողջ մարդկութեան հանդէպ խորին վիրաւորանք է եւ ծայրայեղ
ատելութեան խօսք անձամբ Էրտողանի կողմէ:
Աշխարհը պէտք է չլռէ», աւելցուցած է Փաշինեան։

Ցեղասպան Քաղաքականութեան Լաւագոյն Պատասխանը Արցախի Միջազգային Ճանաչումն է.
Դաւիթ Բաբայեան

ԱՄՆ Քոլորատօ նահանգին կողմէ Արցախի
ճանաչումը Հայաստան, Արցախ, Սփիւռք եռամիասնութեան հերթական յաղթանակին արդիւնքն
է: Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, նշած է
Արցախի Հանրապետութեան նախագահի մամուլի
խօսնակ Դաւիթ Բաբայեան՝ ողջունելով եւ շնոր-

հակալութիւն յայտնելով, բոլոր անոնց, որոնք
ներգրաւուած եղած են այս աշխատանքներուն մէջ:
«Կատարուած է համապատասխան, հետեւողական աշխատանք, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք
հասանք այս յաղթանակին: Ի դէպ, խորհրդանըշական է, որ ատիկա տեղի ունեցաւ Ապրիլ 24ին: Ցեղասպան քաղաքականութեան լաւագոյն
պատասխանը ա՛յս է, որ Արցախը ճանչցուի միջազգային հանրութեան, քաղաքակիրթ երկիրներու
կողմէ: Ասիկա մեզի համար մեծ յաղթանակ է:
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր անոնց,
որոնք այս աշխատանքին մէջ ընդգրկուած եղած
են, շնորհակալութիւն կը յայտնենք Քոլորատօ նահանգի եղբայրական բնակչութեան, պատգամաւորներուն: Ասիկա իրօք մեծ յաղթանակ է, եւ
պարտաւորեցնող, որ շարունակենք այս քաղաքականութիւնը: Կը կարծեմ՝ պիտի ըլլան այլ յաղթանակներ: Մենք պէտք է բան մը յստակ գիտնանք,

եթէ համախմբուած ենք, ճիշդ աշխատանք կը
տանինք, ուստի ամէն ինչ հնարաւոր է»,- ըսած է
Դաւիթ Բաբայեան:
Անդրադառնալով այն հարցին, թէ ճանաչումէն
ետք ինչպիսի հեռանկարներ պիտի ըլլան Քոլորատօ նահանգի հետ համագործակցութեան ծիրէն
ներս, Դաւիթ Բաբայեան նշած է, որ առաջին հերթին կը պատկերացնեն մարդասիրական ոլորտէ
ներս:
«Քոլորատոն հետաքրքրական իւրայատուկ
կազմաւորում է եւ մենք կը տեսնենք փոխգործակցութեան խոստմնալից հեռանկարներ»,- ըսած է
Դաւիթ Բաբայեան:
Յիշեցնենք, որ ԱՄՆ Քոլորատօ նահանգի ներկայացուցիչներու պալատը, Ապրիլ 24-ին, Հայոց
Ցեղասպանութիւնը դատապարտող բանաձեւ ընդունած է, ուր առանձին կէտով ճանչցած է Արցախի
անկախութիւնը։

1915-ին Տեղի Ունեցածը 20-րդ Դարու Խոշորագոյն Վայրագութիւններէն է. Լին Թրէյսի
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգները չի ժխտեր
պատմական իրողութիւնը եւ այն, որ տեղի ունեցած
է 1915 թուականին, 20-րդ դարու խոշորագոյն
վայրագութիւններէն մէկն է: Ծիծեռնակաբերդի
յուշահամալիրի մէջ լրագրողներու հետ զրոյցի
ընթացքին ըսած է Հայաստանի մէջ Միացեալ
Նահանգներու դեսպան Լին Թրէյսի:
«Միացեալ Նահանգները այս պատմական
դէպքերը, պատմական իրողութիւնը չի ժխտեր եւ
այն, որ տեղի ունեցած է 1915 թուականին, 20-րդ
դարու խոշորագոյն վայրագութիւններէն մէկն է:

Մեզի կը շարունակէ ոգեւորել այն տոկունութիւնը,
որ մենք կը տեսնենք հայ ժողովուրդին մէջ»,«Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` ըսած է դեսպանը:
Լին Թրէյսին ընդգծած է, որ ԱՄՆ երախտապարտ է բոլոր այն ամերիկահայերուն, որոնք մեծ
ներդրում ունեցած են Միացեալ Նահանգներու
կեանքին մէջ: «Այսօր յիշատակի օր է, եւ մենք
կարեւոր կը համարենք նաեւ այն, որ պէտք է
ներշնչուինք հայ ժողովուրդի խիզախ զաւակներով,
որոնք կրցան շարունակել իրենց կեանքը»,- նշած է
ան:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Կարօ Փայլան Ապրիլ 24-ի Առիթով Առաջարկ Ներկայացուցած է Թուրքիոյ Խորհրդարանին
Թուրքիոյ քրտամէտ «Ժողովուրդներու դեմոկրատական» կուսակցութեան հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան խորհրդարան ներկայացուցած է
նախագիծ մը, որմով կ՝առաջարկուի՝ ուսումնասիրել
1915թ. Ապրիլ 24-ին կալանաւորուած եւ յետոյ
սպաննուած հայ մտաւորականներուն ճակատագիրը, պարզել անոնց աճիւններուն գտնուելու
վայրը՝ յաւուր պատշաճի յուղարկաւորելու համար:
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։
Փայլանի ներկայացուցած առաջարկին մէջ

նշուած է. «Մեր խորհրդարանը Օսմանեան եւ հայ
ժողովուրդի լուսաւորութեան համար պայքարած,
կրթական կառոյցները կանգուն պահած, գրող,
ստեղծագործող եւ այս հողերուն վրայ սպաննուած
մտաւորականներուն իրաւունքը պէտք է ներկայացնէ եւ անոնց յիշատակը վառ պահէ»:
Նշելով, որ հայերը 104 տարի է արդարութեան
կը սպասեն, Փայլան ընդգծած է. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը աշխարհի տասնեակ երկիրներու
խորհրդարանի հարցը դարձած է, սակայն Թուրք-

իոյ ազգային մեծ ժողովէն ներս ընդհանրապէս չէ
քննարկուած: Մինչդեռ հայ ժողովուրդի մեծագոյն
ողբերգութիւնը պէտք է քննարկուի նոյն ա՛յն
խորհրդարանին մէջ, որուն երկրին մէջ տեղի
ունեցած է այդ ողբերգութիւնը:
Աշխարհի բոլոր կողմերը սփռուած Թուրքիոյ
հայերը 104 տարի է արդարութեան կը սպասեն:
Այդ արդարութիւնը, սակայն, հնարաւոր է հաստատել միայն Թուրքիոյ մէջ ապրող ժողովուրդներու
հոգիին եւ Թուրքիոյ խորհրդարանին մէջ»:
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ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ
Երեքշաբթի, 30 Ապրիլ 2019-էն սկսեալ,
եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 7.00-8.00,
Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ,
Կրօնական Ժողովին եւ Ազգային Առաջնորդարանի
Երիտասարդական Յանձնախումբին կազմակերպութեամբ
սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի
Սուրբ պատարագը պիտի երգէ հաւատացեալ ժողովուրդը
Սուրբ պատարագի ընթացքին, հոգեւոր խորհրդածութիւն
պիտի կատարէ Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`
Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Այս սուրբ պատարագին նպատակն է առիթ տալ մեր այն
հայորդիներուն, որոնք, կիրակիի կողքին, շաբթուան ընթացքին
եւս կը փափաքին Հայ Եկեղեցւոյ հոգեւոր սնունդը ստանալ
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները
իրենց ամենօրեայ հեւքին մէջ պահ մը կանգ առնելու
եւ աղօթքով Աստուծոյ ու իրարու հետ ըլլալու

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Մարդը Ընդունակ է Վատագոյնին, Երբ կը Մոռնայ, թէ
Ինչը Զինք կը Կապէ Հարեւանի Հետ. Մաքրոն

Տիկին Զապէլ Սիմիկեան Պալիոզեան (Լիբանան)
Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Ռիթա Սիմոնեան (Մ.Ն.)
Տիար Ճորճ Պալիոզեան եւ խօսեցեալը (Լիբանան)
Տիկին Նոյեմի Իսկէնեան եւ զաւակունք
Օրդ. Մատլէն Մալիոզեան
Տէր եւ տիկին Յովսէփ Ն. Պալիոզեան եւ զաւակունք (Գանատա)
Տէր եւ տիկին Մատաթ Մամուռեան եւ զաւակունք (Գանատա)
Տէր եւ տիկին Յարութ Սէրայտարեան եւ զաւակունք (Գանատա)
Տէր եւ տիկին Շահէ Պալիոզեան եւ զաւակունք (Հայաստան)
Տէր եւ տիկին Խորէն Պալիոզեան եւ զաւակունք (Հայաստան)
Տէր եւ տիկին Վազգէն Պալիոզեան եւ զաւակունք
Տիկին Սոնա Փիլաւեան եւ զաւակունք (Մ.Ն.)
Տիկին Մարլէն Սիմիկեան եւ զաւակունք
Վիքթորիա, Նէլլի եւ Ռաֆֆի Սիմիկեաններ
Եւ համայն Պալիոզեան, Սիմիկեան, Գանտահարեան, Պաղտոյեան,
Արոյեան, Գասարեան, Սապունճեան, Սիմոնեան, Իսկէնեան, Մամուռեան, Սէրայտարեան, Փիլաւեան, Գիրազեան, Շահինեան, Առաքելեան, Բանճարճեան եւ Ժամկոչեան ազգականներ կը գուժեն
իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝

ՅՈՎՍԷՓ ՊԱԼԻՈԶԵԱՆ-ի
մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի՝ 24 Ապրիլ, 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Ուրբաթ՝
26 Ապրիլ, 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11։30-ին, Նոր Ատանայի
Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը
պիտի փոխադրուի Հալէպ։
. Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։
. Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին յետ թաղման արարողութեան՝
եկեղեցւոյ սրահին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7։00։
***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները
կը յայտնէ ողբ. ընկեր Պալիոզեանի ընտանեկան պարագաներուն եւ
հարազատներուն:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 104րդ տարելիցին առիթով գրառում կատարած է Twitter-ի իր էջին վրայ: Ըստ
Armenpress.am-ի՝ Ֆրանսայի նախագահի գրառման մէջ նշուած է.
«Ապրիլ 24-ին մենք պաշտօնապէս կ՝ոգեկոչենք Հայոց Ցեղասպանութեան
զոհերու յիշատակը, որպէսզի յիշենք, որ մարդը ընդունակ է վատագոյնին,
երբ կը մոռնայ, թէ ինչը զինք կը կապէ իր հարեւանի հետ, եւ որպէսզի
հետեւողական ըլլանք, որ պատմութիւնը չկրկնէ անոր սխալները»:

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

26
Կրկ

Երկ

Երք

Չրք

2019 ՅԱԿՈԲ ՓԱՓԱԶԵԱՆԱՊՐԻԼ ՓԱՓԱԶ
Հնգ

Որբ

3

26

Շբթ

(1927)
«Նաթիւրմորթ Հովանոցով եւ
գանգով»
Փափազի ցեղասպանութեան նուիրուած
պատկերաշարը ներկայացնող ժապաւէնը
կը գտնուի Փարիզի Փոմփիտու արուեստի
կեդրոնին մէջ եւ կը ցուցադրուի ըստ
պահանջի։

Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք

Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019
0
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

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 հանդիպումին։

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

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%)։
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