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ՀՀՆոր
Կառավարութեան
Հայաստան
կը Փորձէ
Մակարդակի Հերթական Նիստը
Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Կառավարութիւնը
Պիւտճէի Վերաբերեալ
Կայանայ Մէկ
Օր Կանուխ
Յարաբերութիւններ Կը
Հաստատել
Միացեալ
Նահանգներու
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Հետ. Փաշինեան
7-րդ
Նստաշրջանը
Աւարտած
է
Առանց
Մասին Յայտարարութեան Համար
Հարկերու Որոշման
Հայաստան կը փորձէ նոր մակարդակի յարաբերութիւններ հաստատել
Միացեալ Նահանգներու հետ: Ըստ
Armenpress.am-ի՝ յեղափոխութենէն մէկ
տարի անց հրաւիրուած մամուլի ասուլիսին ընթացքին՝ այս մասին ըսած է ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
Ան նշած է, որ ԱՄՆ հետ յարաբերութիւնները, ըստ էութեան, Մայիս 7-ին սկսան նոր չափանիշով՝ աշխատանք,
որ կը կոչուի հայ-ամերիկեան ռազմավարական երկխօսութիւն:
«Մենք իւրաքանչիւր յարաբերութիւններու մէջ կ՝ակնկալենք, որ մեր
Հայաստանի Հանրապետութեան
կառավարույարաբերութիւնները պէտք է համապատասխանեն
ՀՀ նոր կարգավիճակին,
թեան հերթական
նիստը տեղի
կ'ունենայ
Փեիսկ ՀՀ-ն այսօր նոր կարգավիճակ
ունի: Հայաստանը
այսօր
առաջատար
տըրուար
6-ին: յարաբերութիւններուն մէջ պիտի
ժողովրդավար երկիր է եւ
մենք բոլոր
Այս ըսած
մասինէ վարչապետը:
կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
յենուինք այս իրողութեան վրայ»,աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաԱմուլսարին անդրադառնալով՝
Փաշինեան
ընդգծեց, որ խնդիրը
պիտի
րակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն:
ստանայ ազգային շահին համապատասխան
լուծում:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Կառավարութիւնը անգամ մը եւս յետաձգած է դրամատնային աւանդներու
տոկոսներուն վերաբերեալ հարկերու քննարկումը, որ պիտի յաջորդէր
Այս Երեկոյ
պիւտճէի մասին բանակցութիւններու եօթներորդ նստաշրջանին։
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
2019-ի պիւտճէի նախագիծին քննարկման ենթակայ բաժինը կը ներառէ
«Հայ Իրականութիւնը Մեթր Հրաչեայ
դրամատնային աւանդներու տոկոսներուն վերաբերեալ հարկերու յաւելում `7
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Գիրքի Շնորհանդէս
տոկոսէն մինչեւ 10 տոկոս: Այս առաջարկը խիստ քննադատութեան ենթարԳործակցութեան Հեռանկարները
կըւած
էր դրամատուներուն
կողմէ։
Պէյրութի
Թէքէեան
Կեդրոնին Մէջ
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո«Հինգշաբթի
Ուրբաթ օրերունտեղի
կ’ակնկալուին
այն յօդուածնեՍաատ
Հարիրիիկամ
գլխաւորութեամբ
ունեցաւ պիւտճէի
նոր պաշտօնները:
Հովանաւորութեամբ՝ Թէքէեան
Մշաղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
րուն
վերաբերեալ որոշումներ,
որոնք2-րդ
կապ նիստը՝
ունին հարկերուն
հետ»,- ըսած
է
նախարարական
յանձնաժողովի
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
կութային
Միութեան Հիմնադիրներու
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արտեղեկատւութեան
նախարար Ժամալ
Ժարրահ՝
Չորեքշաբթի
օրուան
նիստէն
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղաքահարցերով
նախարար
ՍալիմՄարմնին
Ժրեյսաթի եւ
ստանձնեց
կազմակերպութեամբ՝
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
ետք:
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ
նախորդէն՝տեղի
Փիեռկ'ունենայ «Հայ
«Զարթօնք»-ի
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Ժարրահ
նշած է, որ Հինգշաբթի օրակարգի վրայ
պիտի Այս
ըլլան
նաեւ
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
մասին
հաղորդեց
նախագահական
Իրականութիւնը
Մեթրժողովի
Հրաչեայ
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաանհատական
նախարարութիւններու
պիւտճէի
յատկացումները:
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթատեղեկատուական գրասենեակը:
Սեդրակեանի Գրիչէն» գիրքի
(կազմեց
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Նախարարը,
այնուհետեւ,
կրկնած է իրանդամ
պնդումը, որ Կառավարութիւնը
վերջին
կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
եւ ծանօթագրեց Պետրոս Միրզոյեան
Թորոսեան)նշած է, որ դիւանագիտական յարաՈւրբաթ
օր պէտք է ներկայացնէ
2019-ի պիւտճէի
նախագիծը,
որ յաջողութիւն
յետոյ պիտի մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
շնորհանդէսը, Հինգշաբթի
9 Մայիս
բերութիւններու
հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
փոխանցուի
Խորհրդարանին:
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ
նոր երեկոյեան
նախարարը ժամը 7:30-ին
2019-ին,
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Չորեքշաբթի
օրուան խորհրդարանական
հանդիպումէն
ետք՝ խօսելով
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով յառաբարձր գնահատեց
ՌաֆուլիԹէքէեան
տարած աշխատանքը
Կեդրոնի «Հրաչեայ
Սեդ- ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
զարգանան:
խորհրդարանի
նախագահ
Նապիհ
Պըրրիի
անունով՝
երեսփոխան
Ալի
Պազզի
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
րակեան»
հանդիսասրահին
մէջ,
Ժըմխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուանշած
թէ Կառավարութեան
պիւտճէի նախագիծին հաստատումը
կոչելուէ, հնարաւորութիւնը՝
այս կողմէ
մէկը ընդրգկելով
մէյզի, Պէյրութ:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
վստահութիւն
պիտի
ներշնչէ նոյնիսկ
Խորհրդարանի
կողմէ նախկին
անոր նախարար Մուհամմատ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
Սոյն հանդիսութեան նոր
խօսքլիցք
կ'առհաղորդած է երկկողմ կապերու ամրահաստատումէն
միջոցն է տնտեսական
րութեան մէջ: առաջ, աւելցնելով, որ պիւտճէն միակՔապպարա
ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝
Քամիլ(Ողջոյնի Խօսք),
նեն՝ Սեւակ Յակոբեան
պընդումին:
ներկայ
իրավիճակէն
դուրս գալու համար։
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
Պետրոս
Թորոսեան
(Հատորին ԾննդոՆշենք, որ 2019
թուականի
պիւտճէն պէտք
է հաստատուէր
մինչեւ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
արձանագրէ
այս 2018.
նոր պաշտօնին
վրայ՝ Անդրանիկ
շնորհիւ
ցը), Դոկտ.
Տագէսեան
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
պետական
կառոյցները,
2019-ի
սկիզբէն
ի
վեր
կ'աշխատէին
ֆինանսաւորման
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան,
եւ
(Առաջնորդն ու պիտի
Միջավայրը),
Տիկ.
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զարբացառիկ
կառուցակազմերու
վրայ: հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
Մարլէն Սեդրակեան գացումին
(Երախտիքի
եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Պարզուած կարգաւորումը՝
էր, որ պիւտճէնՀըզպալլայի
հակասական
է, պետական
պաշտօնեաները
րութիւններու
եւ անոր
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
ինչպէս
Խօսք), օգտին,
Յակոբ Գասարճեան
կը (Փակման
ձեւաւորուիԽօսք):
պատգամաւորական բարեկամադիմած
էին բողոքիպահանջով,
ցոյցերու՝ նշելով,
իրենց
ամսականներն
ու նպաստները
դաշնակիցներուն
աւելիոր
քան
1 միլիոն
կը հաղորդէ
ազգային լրատուական
գործակալուՁեռնարկի
աւարտին տեղի
գինեձօն,
գիրքի
մակագրութիւն
կանպիտի
խումբ.ունենայ
նորընտիր
Ազգային
ժողովի
բազմաթիւ
կրնան
կրճատուիլ
խնայողութիւններու
սուրիացի
գաղթականներու
ապագանմիջոցներու
եւ ՍԻՏԸՐ հաշուոյն:
թիւնը: Անհասկնալի է,
եւ հիւրասիրութիւն:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
եթէ
նախարարներըկողմէ
հարցին
շուրջ որեւէ որոշման
խորհրդաժողովին
պահանջուած
բարեփո-հասած են:
Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան
(Եոզկաթ, 1916 – Պէյրութ, 1997) եղած է
հետ բարեկամութեամբ:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարար
Ման- սփիւռքահայ հեղինակաւոր ազգային-հասարակայետ-եղեռնեան
շրջանի
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաԺարրահ.
Ոչ Մէկ Ապացոյց՝ Մանսուրիէիսուր
Ելեկտրական
Գիվատթար
վիճակը:
Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր նպատակը
ըլլայ
կան գործիչ:պիտի
Հիմնադիրներէն
է Թէքէեան
Մշակութային
(1947),
գիտութիւնը
յայտնած
է ՃափոնիՄիութեան
կառավարութեան
ծերուն Վնասակար Ըլլալուն Վերաբերեալ ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
մը: ՄիաժաՎահան Թէքէեան
Վարժարանին
ինչպէս նաեւ
զարգացումի(1951)
աջակցութեան
ծիրէն երկարամեայ
ներս տարբեր
Տեղեկատւութեան
նախարար
Ժամալ Ժարրահ, Չորեքշաբթի
օր,ուղղեց
պաշտ-բոլոր քաղաքական գործիչՇարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ ան կոչ
ղեկավար՝ Ռամկավար Ազատական
Կուսակցութեան,
ՀայկականօժանդակուԲարեգորբնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
պանութիւն
ցոյց
տուած
է
բարձր
աստիճանի
ելեկտրական
գիծերու
տեղադՊաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ դժուածական Ընդհանուր
Միութեան
եւ
Հայ
Երիտասարդաց
Ընկերակցութեան:
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
րումին։
Այս մասին կը պաշտօններու
հաղորդէ The Daily
Star-ը։
Նախարարական
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
1946-1948ին, աներկրի
նաեւ գլխաւորած է Լիբանանի եւ Սուրիոյ Ներգաղթի
¾ç 03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
Կեդրոնական Կոմիտէն:
¾ç 08
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Շուշիի Ազատագրում
Շուշիի ազատագրումը (յայտնի է նաեւ «Հարսանիք լեռներում ռազմագործողութիւն», «Շուշիի
գրաւում» անուանումներով), արցախեան պատերազմին մաս կազմող ռազմական գործողութիւն
է, որ տեղի ունեցած է 1992 թուականի Մայիս 8- 9
Արցախի Հանրապետութեան Շուշիի շրջանի
Շուշի քաղաքի եւ բնակավայրի մատոյցներուն
մէջ, իրականացուած է հայկական զինուած
ուժերու, ներառեալ՝ կամաւորական խումբերու
կողմէն:
Ստեփանակերտի եւ յարակից հայկական
բնակավայրերու ռմբակոծում
Ատրպէյճանական զինուժի վերահսկողութեան
ներքոյ գտնուող Շուշիէն Արցախեան պատերազմի
սկզբին անընդհատ հրթիռակոծութիւններու կ’ենթարկուէին Ստեփանակերտ քաղաքն ու յարակից
բնակավայրերը: Կաթուածահար վիճակի մէջ կը
գտնուէր հաղորդակցութիւնը: Շուշին վերածուած
էր Ստեփանակերտը հրետակոծող թիւ 1 կրակակէտի։ 1991 թուականի Նոյեմբերէն մինչեւ
1992 թուականի Մայիսի սկիզբը Շուշիէն, Ջանհասանէն, Քէօսալարէն, Ղայբալուէն Ստեփանակերտի վրայ արձակուած է շուրջ 4740 արկ։ Այդ
հրետակոծութիւններու հետեւանքով Արցախի
Հանրապետութէան պաշտօնական տուեալներով
զոհուած են 111 եւ վիրաւորուած 332 խաղաղ
բնակիչներ, աւերակ դարձած է 370 բնակելի
տուն եւ շինութիւն։
Ինքնապաշտպանութեան ուժերու 1991 թուականի վերջին եւ 1992 թուականի սկիզբը հայկական զինուած ստորաբաժանումներու յաջող
գործողութիւնները, շարք մը ատրպէյճանական
կրակակէտերու ճնշումը, Խոջալու բնակավայրի
ազատագրումն ու օդակայանի բացումը ստեղծեցին տնտեսական, ռազմական եւ բարոյահոգեբանական նախադրեալներ Շուշիի ազատագրումը նախապատրաստելու համար։
Առանձին ռազմական գործողութիւններ
Առանձնայատուկ նշանակութիւն ունեցած է
1992 թուականի Յունուար 25-26-ին Քարինտակի
ինքնապաշտպանութիւնը, երբ փոքրաթիւ հայկական զինուժը յաջողեցաւ ետ մղել ատրպէյճանական բազմաքանակ ուժերու յարձակումը,
ոչնչացնել Շուշիէն արտագրոհի ելած հակառա-

¾ç 02

«Հարսանիք լեռներում ռազմագործողութիւն»

Շուշիի բարձունքներուն մէջ՝ մօտ 1200 մարդ
կենդանի ուժով, Զառսլու գիւղի մէջ՝ մօտ 100
մարդ, Լիսագորի մէջ՝ մօտ 300-350 մարդ, Քէօսալարի ուղղութեամբ՝ մօտ 300 մարդ։
2-Մեր խնդիրը՝
• Ջախջախել հակառակորդը Լիսագոր, Զառսլու, Ջանհասան, Կարագեաւ բնակավայրերու
մէջ,
• ջախջախել հակառակորդը Շուշիի մատոյցներուն մէջ եւ զայն ազատագրել կանաչներէն
(հակառակորդի պայմանական անուանումը),
• յետագային յարձակիլ բերդաձորի ուղղութեամբ եւ Բերդաձորի ենթաշրջանը ազատագրել
կանաչներէն։
1-Հակառակորդը հիմնական ուժերը կեդրոնացուցած է Քէօսալարի, Լիսագորի, Զառսլւի,
Շուշիի մատոյցներուն մէջ եւ քաղաքի ամբողջ
շրջագիծով։
Հակառակորդը ջախջախելու միջոցները՝ գրաւել բարձունքը եւ դիրքաւորուիլ այնտեղ։ Ուժերու
վերախմբաւորումէն ետք, նոյն ժամանակին սկսիլ
յարձակումը Լիսագորի ու Զառսլուի վրայ եւ
յարձակման անցնիլ 4 ուղղութիւններով.
• Շոշի (արեւելեան) ուղղութիւն, հրամանատար՝
Ա. Կարապետեան,
• «26-ի» (հիւսիսային) ուղղութիւն, հրամանատար՝ Վ. Չիթչեան,
• Լաչինի (հարաւային) ուղղութիւն, հրամանատար՝ Սամուէլ Բաբայեան,
• Քէօսալարի (հիւսիսարեւմտեան) ուղղութիւն,
հրամանատար՝ Սէյրան Օհանեան, պահեստազօրի հրամանատար՝ Յ. Յովհաննիսեան։
Ստեփանակերտի կողմէն հակառակորդը

Շուշիի ազատագրման ռազմական գործողութիւնը իրականացուած է 1992 թ. Մայիս 8-9 եւ
արմատական բեկում յառաջացուցած է Արցախեան պատերազմի մէջ։
Գործողութիւնը իրականացուած է 4 ուղղութիւններով՝ միաժամանակ յարձակումներով՝ Մայիսի լոյս 8-ի գիշերը ժամը 2.30-ին, Քիրսի
ռազմական դիրքերը գրաւելէն եւ լաչին-Շուշի
ճանապարհը հսկողութեան տակ առնելէն ետք՝
մմ-21 ռէակտիւ մարտկոցի համազարկով։ Ռազմական գործողութիւնը ղեկավարած է Ինքնապաշտպանութեան ուժերու (ԻՊՈՒ) հրամանատար Արկադի Տէր-Թադեւոսեան:
Յարձակումը նախատեսուած էր սկսիլ դեռ
Մայիսի 4-ին, բայց տարբեր պատճառներով
(սպառազինութեան պակաս, վատ եղանակ եւ
այլն) յետաձգուած էր։ ԻՊՈՒ-ի շուրջ 1200 մարտիկներէն բաղկացած 4 յարձակողական եւ մէկ
պահեստազօրային խումբերը Մայիս 8-ի գիշերը
միաժամանակ անցած են յարձակման։
Շուշիի ազատագրման մարտական հրամանը
ստորագրուած է Մայիս 4-ին հետեւեալ մանրամասնութիւններով.
1-Հակառակորդը շրջանաձեւ դիրքեր կը գրաւէ

ջախջախել բարձունքներուն մէջ, դիրքաւորուիլ
Շուշիի 3 ծայրամասերու մէջ, ապա ոչնչացնել
թշնամին եւ ազատագրել Շուշին։
Ռազմական գործողութեան ելքը կանխորոշւած էր արդէն իսկ Մայիս 8-ին, երբ Լաչինի եւ
միւս ուղղութիւններու ստորաբաժանումները
նպաստաւոր բնագիծեր գրաւած էին Շուշիի
մատոյցներուն մէջ։ Մայիս 8-ի երեկոյեան կողմ
տրուած դադարը հակառակորդին հնարաւորութիւն ընձեռած է յատկացուած միջանցքով հեռանալ բերդաքաղաքէն։
Կէսօրուան մօտ յարձակման անցած են հակառակորդի մէկ ռազմական օդանաւ եւ ուղղաթիռներ, որոնք ռմբակոծած են հայկական ուժերու
մարտաշարքերը, ինչպէս նաեւ Շուշին ու Ստեփանակերտը։ Աւելի ուշ պարզուած է, որ այդ օդային
յարձակման նպատակը Շուշիի մէջ ձգած զինապահեստները պայթեցնելն էր, անով ատրպէյճանցիները յոյս ունեցած են կործանել ամբողջ
քաղաքը, ինչը չեն յաջողած իրականացնել։
Երեկոյեան կողմ հիմնականօրէն աւարտած է
Շուշիի "մաքրման" գործողութիւնը։ Մայիս 9-ին
հինաւուրց հայկական բերդաքաղաքը ազատագըրուած էր։

կորդի աւելի քան 8 տասնեակ զինուորներ։
Այդ յարձակումէն ետք շարունակուած են Ստեփանակերտի ու շրջակայ հայկական բնակավայրերու հրթիռային հրետակոծութիւնները։ Մէկ
շաբթուան ընթացքին Շուշիէն ատրպէյճանական
զինուժը արձակուած է շուրջ 1000 արկ, որուն
հետեւանքով զոհուած են 20 խաղաղ բնակիչ։
1992 թուականի Ապրիլ 27-ի դրութեամբ Շուշիի
մէջ, ուրկէ տեղահանուած էր ողջ խաղաղ բնակչութիւնը, կեդրոնացուած էր մեծ քանակութեամբ
ռազմական սարքեր եւ զինամթերք։
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Շուշին Մեր Ամրոցն է
(9 ՄԱՅԻՍ)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ
Հայոց միասնական բազուկին ու վճռակամութեան ամրոցը,
Հայաշունչ յոյզերու եւ բոցավառ ապրումներու
աննուաճելի միջնաբերդը,
Ազգային դիմագիծի, արժէքներու եւ առանձնայատկութիւններու շտեմարանը,
Ինքնաճանչման, ինքնաղեկավարման, առաւել
ուժեղացման պատուանդանն է,
Աւելի՛ն. ազգակերտման, հայրենատիրացման եւ
բարբարոս թուրք-ազերիին յաղթելու խորհրդանիշ
ամրոցն է Շուշին, որուն ազատագրութեան 27ամեակը կը տօնենք ազգովին։
Իրօք, մօտիկ անցեալի գրուած պատմութեան
էջերուն վրայ, իր բնոյթով եզակի ԴՐՈՒԱԳ մը
աւելցաւ. ատիկա բերդաքաղաքի մը ազատագրումն
էր, որ տեղի ունեցաւ 8-9 Մայիս 1992-ին։ Անունը
Շուշի էր, իսկ պատկանելիութիւնը`հայկազեան։
Անոր շուքին տակ դարեր շարունակ ազգի մը
սիրտն ու հոգին, միտքն ու բազուկը կռանուած էին,
իբրեւ հարազատ ու կենդանի արտայայտութիւն`
հայոց լինելութեան։
Հազարամեայ փորձութեան ու փորձառութեան
ծանրութիւնը իր շալակին, ան` Շուշին (Շոշը) հասած էր մեր օրերը եւ իրաւամբ կոչուած էր մշակոյթի
մայրաքաղաք, հերոսներու արծուեբոյն եւ ազգային
արժանապատուութեան լուսաշող օրրան։
Ճիշդ է, որ հայոց պատմութիւնը ոսկեայ էջեր
նուիրած է Շուշիին, իբրեւ ազգային հպարտութեան
եւ ստեղծագործական մտքի բերդաքաղաք, սակայն,
դաժան կեանքի պարտադրանքն ու աշխարհաքաղաքական դասաւորումները` ապազգային իրավիճակի մը դէմ յանդիման դրած էին զայն. երբ ամբողջ Ղարաբաղն ու այլ հայկական հողամասեր կը
բռնակցուէին շինծու Ատրպէյճանի (1921), յագուրդ
տալով թաթարածին ազերիին հետապնդած հայաջինջ ծրագիրներուն։
Հակառակ այն իրողութեան որ նախորդող երկու տարիները (1918-20) ահաւոր եղած էին Շուշուայ
հայ բնակչութեան համար, նկատի առած թուրքազերիական թշնամական արարքները, որոնք
սանձազերծուած էին` ծունկի բերելու հայութիւնը եւ
ի սպառ ջնջելու անոր գոյութիւնը ամբողջ Արցախի
տարածքին, այդուհանդերձ հայ գեղջուկը ապաւինած իր սեփական բազուկին, անկոտրում կամքին
ու հայրենասէրի կոչումին, կրցաւ շրջանցել դժոխային պայմանները, տոկալ ու համբերել, եւ օր մըն
ալ, ստեղծուած քաղաքական ու պատերազմական
պայմաններու օգտագործումով` կրցաւ բարձրացնել
իր արդար ձայնը, ազատ ու անկախ ապրելու
իրաւունքը պահանջել եւ նետուիլ պայքարի դաշտ։
Յիրաւի, 1988 թուականը դարձակէտ մը եղաւ
ամբողջ հայութեան համար։ Հայ անհատի պահանջատիրական ոգին ու ազգային հաւաքական գիտակցութիւնը իր հրաբխային ճայթքումը ունեցաւ։
Ազգ մը ամբողջ ոտքի ելած, սահմանադրականօրէն
կը պահանջէր անկախութիւն, ինքնակառավարում
եւ ազատօրէն շնչելու իրաւունք։
Հայաստանի հողին վրայ միլիոնի հասնող հայաշունչ ցոյցերը գերազանցապէս ազգային պոռթկումի ցուցանիշ էին, ժողովուրդ մը ամբողջ
Արցախի միացումն ու թշնամի բարբարոսութենէն
ազատելու պահանջը ներկայացուցած էր, արդարօրէն։
Անդին, նման խաղաղասիրական աքթերու իբրեւ պատասխան, արիւնարբու թշնամին կը հակա-

դարձէր ամէնէն վայրագ միջոցներով։ Անասելի
սպանդներ գրեթէ ամէնօրեայ դրութեամբ կը գործադրուէին գիւղերու եւ հայահոծ քաղաքներու մէջ։
Պահը ճգնաժամային էր, ստեղծուած իրավիճակը` զարհուրելի։ Հայութիւնը մէկ ելք ունէր, դէմ
դնել պարտադրուած պատերազմին, նետուիլ
մաքառումներու գիրկը եւ զէնն ի ձեռին պաշտպանել
հայրենի հողն ու ազգին պատիւը։
Եւ կը պայթէր ազգային ազատագրական պայքարի նորովի տարբերակը, արցախեան օրագիրը։
Հայոց ազատատենչ ոգին եւ առհաւական բազուկի ուժը կրկին պարտադրեցին իրենց ներկայութիւնը։ Ազատամարտիկը` նորօրեայ ֆետային ու
զինուորական ծառայութեան կոչուած հայոց սպայակազմը, իրենց թիկունքին ունենալով ազնիւ ու
քաջասիրտ արցախահայութիւնը նետուեցան պատերազմի դաշտ յանուն ազգային երազանքի
կենսագործումին եւ դարաւոր իրաւունքի ձեռքբերման։
Սփիւռքահայութիւնը անմասն չմնաց, իր կարգին, չզլացաւ իր պարտքը, ըմբռնեց պահու լրջութիւնը եւ իր բարոյական ու նիւթական օժանակութիւնը բերաւ սրբազան պատերազմին։
Հայութիւնը, հակառակ իր տարաբնոյթ վիճակին
ու կացութեան, արիաբար դրսեւորեց ինքզինք եւ
ողջագուրուեցաւ Արցախի ապառաժեայ լեռներուն
հետ։ Կրցաւ վերցնել նետուած ձեռնոցը, եղաւ
ժամանակի շունչը, հաւատամքի զօրութեամբ
պարուրեց ինքզինք, ցոյց տուաւ անձնազոհութեան
եւ սխրանքներու ամէնէն վեհն ու անկրկնելին,
յաղթեց թուրքին եւ Մռաւի լեռներուն վրայ պարզեց
հայոց եռագոյնը։
Փաստօրէն, արցախեան պատերազմի առաջին
տարիները եղան օրհասական։ Մայրաքաղաք
Ստեփանակերտը անխնայ կը ռմբակոծուէր Շուշիի
բարձունքին հաստատւած ազերիական ծանր
զէնքերով։ Ահ ու սարսափ էր ամէնուրեք, վիճակը
անտանելի, ժողովուրդը կը պատսպարուէր մօտակայ քարայրներու մէջ, հարկաւոր էր ելք մը գտնել
եւ լռութեան մատնել թշնամի հրետանին։
1992 ապրիլին, Արցախի ինքնապաշտպանութեան ուժերու գլխաւոր շտապը կ՛որոշէ ազատագրել
Շուշին։
Այս պատասխանատու եւ սրբազան գործը իր
լրումին հասցնելու համար, կը կազմուին տարբեր
առաքելութիւն ունեցող խումբեր եւ վաշտեր։ Անոնց
գլուխին կը նշանակուին վաստակաւոր հրամանատարներ, որոնք քաջատեղեակ էին ծրագրին։
Շուշիի բարձունքին հաստատուած թշնամին,
ըստ հետախուզութեան, ունէր մեծաքանակ զէնք,
սպառազինութիւն, մեծ թիւով զինուորներ եւ անառիկ դիրքեր։
Այս բոլորով հանդերձ, Արցախի զինուորական
հրամանատարութիւնը, գլխաւորութեամբ Արկադի
Տէր Թադէւոսեանին, կ՛որոշէ ազատագրել բար-

ձունքը եւ հինաւորց Շուշին վերադարձնել տուն։
Արդարեւ, հայոց զինուորական պատրաստութիւնը իր լրումին հասնելով, 7-8 մայիսին կը տրուէր
յարձակման ազդանշանը։
Տղոց բարոյահոգեբանական եւ զինուորական
պատրաստութիւնը բարձր էր։ Անոնք, յարձակման
նախօրէին, անտառներու թէ լեռներու լանջին
երգած էին իրենց յաղթանակի երգը, եարխուշտայ
պարած, երդուած, որ պիտի հասնին կատարին։
Ազդանշանը կը տրուէր, եւ չորս տարբեր
ուղղութիւններէ ընթացք առած յարձակումը ահ ու
սարսափի կը մատնէր թշնամին։ Տղաքը, եռագոյնը
շալկած, եւ իրենց հայեացքները դէպի Շուշուայ
բերդին յառած` կը յառաջանային խրոխտ քայլերով։
Վախկոտ թշնամին անակնկալի եկած, տալով մեծ
կորուստներ կը սկսի փախչիլ դէպի կիրճեր ու
լեռներ։
9 Մայիսի լոյս առաւօտուն, հայ ազատամարտիկները կը մտնեն Շուշի եւ կը սկսին մաքրագործումի։ Քանի մը ժամէն ազատագրուած էր հայոց մշակոյթի եւ լոյսի մայրաքաղաքը։ Հայութիւնը,
մայրենի գիրկ վերադարձուցած էր հինաւորուց
Շոշը եւ անոր բերդին վրայ կանգնեցուցած հայոց
եռագոյնը։
Հարսանիք լեռներուն կոչուած գործողութիւնը ի
աւարտին հասած էր։ Շուշիի ազատագրութեան
լուրը շշմեցուցած էր թուրքն ու ազերին։ Թշնամի
բանակին մէջ կը տիրէ խուճապի ու խուժանի
մթնոլորտ։ Հայ քաջարի երիտասարդութեան բազուկը հարուածած էր անխնայ եւ ծունկի բերած
թրքութիւնը։
Հայ ժողովուրդը կը փութար Ս. Ղազանչեցոց
եկեղեցի, խունկ ու մոմ վարելու եւ խոնարհելու
նահատակներու յիշատակին առջեւ։ Դարաւոր
եկեղեցւոյ սրբազան զանգերը կրկին կը ղօղանջեն,
եկեղեցին հայկական նորէն կը սկսի շնչել ու ապրիլ
հայօրէն։
Ցնծութիւնն, ուրախութիւն, հպարտութիւն եւ
յաղթանակի զգացողութիւնը կը բոցավառէ բոլորի
սրտերը, հայոց ազատատենչ ոգին կը սաւառնի
լեռներու
գագաթին,
արծուեբոյն
Արցախի
ազատագրութեան պայքարը մտած էր նուր փուլ։
Իրօք, մերօրեայ պատմութեան յետագայ էջերը
վկայակոչեցին, թէ Շուշին եղաւ այն պատուանդանը,
որուն վրայ կերտուեցաւ հայոց ժամանակակից մեծ
յաղթանակը։
Արդ, Շուշիի ազատագրումով հայութիւնը գերազանցեց ինքզինք եւ փաստեց, որ հայու ռազմավար
միտքն ու մարտունակ ոգին զգետնեցին թշնամի
բանակը եւ ցոյց տուին հայոց բանակի հզօրութիւնը։
Հայոց հնամեայ բայց միշտ առոյգ ու կենարար
բերդաքաղաքի ազատագրումը նորահաս սերունդին փոխանցեց պատգամ-արժեհամակարգ մը, թէ
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Հայկազեան Համալսարանին Մէջ Նշուեցաւ Հայոց Ցեղասպանութեան 104-Ամեակը
Շաբաթ, 19 Ապրիլ 2019-ին, Հայոց ցեղասպանութեան 104-ամեակը ոգեկոչելու ծիրին մէջ,
Հայկազեան համալսարանը կազմակերպած էր
‘’1.5 million reasons to bike for a cause’’ խորագիրով
հեծելարշաւ, ուր 40 մասնակցողներ, Ցեղասպանութեան յատուկ թի-շըրթներ հագած, մօտաւոր 1 ժամ
շրջեցան կեդրոնական Պէյրութի փողոցները:

Կազմակերպութեամբ Հայկազեան համալսարանին, Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ 2019-ին, համալսարանի «Մուկար» պարտէզին մէջ նշուեցաւ Հայոց
ցեղասպանութեան 104-ամեակը:

Համալսարանի ուսանողները, անձնակազմը,
նաեւ շրջանի բարեկամներն ու դրացիները, շրջագայելով մօտեցան «Մուկար» պարտէզին մէջ
զետեղուած Հայոց ցեղասպանութեան նուիրուած
յուշակոթողին («Անմոռուկ» ծաղիկ), ուր ծաղիկներ
խոնարհելով տուին յարգանքի իրենց տուրքը:
Հոգեպարար այս արարողութեան կ'ընկերակցէր
տուտուկի նուագ՝ Սագօ Եագուպեանի կատարողութեամբ:

Հայկազեան համալսարանի «Աւանդներու ակումբ»-ի
անունով խօսք առաւ Մեղրի Գազանճեանը եւ ողջունեց ներկաները: Մինաս Ադամեան, ընկերակցութեամբ Արի Վարդանեանի (կիթառ) երգեց
«Զինուորի երգը», ապա Ռազմիկ Տէրունեան ասմունքեց Գէորգ Էմինի բանաստեղծական կտոր մը:
Իսկ համալսարանի ուսանողներէն Գէորգ Եագուպեան ասմունքեց Հայոց ցեղասպանութեան նուիրւած բանաստեղծութիւն մը, որ ինք գրած է:

Ձեռնարկը աւարտեցաւ, Հայկազեան համալսարանի հոգեւոր տեսուչ վեր. Ուիլպըրթ Վան Սանէի
ուղերձով:

Իսկ 17-էն 24 Ապրիլ 2019-ին Հայաստան գտնըւող «Էքսթրիմ» ակումբի ուսանողները, որոնք
Վայոց ձորի մէջ լեռնագնացութիւն-քայլարշաւի մը
միջոցով «Սեսոպել» հաստատութեան դրամահաւաքի նպատակով գացած էին, 24 Ապրիլին Հայկազեան համալսարանը ներկայացնելով, այցելեցին
Ծիծեռնակաբերդի Հայոց ցեղասպանութեան յուշահամալիր, ուր ծաղիկներ զետեղելով իրենց յարգանքի տուրքը մատուցեցին Հայոց ցեղասպանութեան
սուրբ
նահատակներու
յիշատակը
յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդի յուշարձանի եւ
անմար կրակին մօտ:
Հանրային Կապերու Գրասենեակ

Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարան

Բացօթեայ Դասարանի Բացում
Ուրբաթ, 3 Մայիս 2019-ին, առաւօտեան ժամը
9:30-ին, Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանին
մէջ տեղի ունեցաւ բացօթեայ դասարանի բացում:
Հանդիսութեան հիւրերն էին կենսոլորտի նախարարութեան ընդհանուր տնօրէն Դոկտ. Պերճ
Հաճեան եւ երկրաչափ ու բնապահպանութեան
ճարտարապետ Փրոֆ. Արամ Երէցեան: Ներկայ
էին ծնողներ եւ վարժարանի բարեկամներ:

Լիբանանի, Հայաստանի եւ Մխիթարեան Միաբանութեան քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք,
վարժարանի տնօրէնուհի տիկին Ռիթա Պոյաճեան
բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն եւ ըսաւ, որ

բացօթեայ դասարաններու գաղափարը բաւական
տարածուած էր Հիւսիսային Եւրոպայի մէջ արդէն
20-րդ դարու սկիզբէն սկսեալ, մասնաւորապէս
թոքախտի տարածման աճը կանխելու եւ անոր դէմ
պայքարելու համար: Դպրոցները կառուցուած էին
այն գաղափարին վրայ, որ մաքուր օդի ազդեցութիւնը, լաւ օդափոխութիւնը եւ կենսոլորտին հետ
առնչուիլը էական են ուսանողին համար, մանաւանդ երբ եղանակը եւ պայմանները թոյլ կու տան:
Ան նշեց, որ հաւատք կար, որ դասերը բաց երկինքի
տակ դասաւանդելը կ'օգնէ աշակերտին՝ կերտելու
ինքնանկախութիւն եւ ինքնագնահատում: Տիկ.

Պոյաճեան ըսաւ. «Բացօթեայ դասարանի կերտումով մենք կ'ուզենք, որ ապագայ սերունդները
սորվին աւելի քիչ պատերով դասասենեակներու
մէջ, որպէսզի այսպիսով իրենց երեւակայութիւնը
շնչէ, ընդարձակուի եւ աւելի մեծ գաղափարներ
ծնին ապագայի համար»:
Եւ որովհետեւ այս տարի կը նշենք բանաստեղծ,
մանկագիր, հեքիաթագիր Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակը, բացօթեայ դասարանը հպարտութեամբ անուանուեցաւ «Թումանեան Այգի»:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարան

Բացօթեայ Դասարանի Բացում
¾ç 04
Ապա, վարժարանիս կրթական համակարգող
Տիկ. Մէյրի Կիւրիւնլեան հակիրճ օրինակներ տուաւ
բացօթեայ դասարանին մէջ ուսուցման ձեւերուն
մասին, որմէ ետք նախակրթարանի Ա., Բ. եւ Գ.
դասարաններու աշակերտները, իրենց գիտութեան
ուսուցչուհի Օրդ. Թամար Պոզոյեանի խմբավարութեամբ, ներկայացուցին երգ-պար մը բնապահպանութեան մասին:

Իր

խօսքին

մէջ

Փրոֆ.

Երէցեան

շեշտեց

բնութեան հետ մարդու շփումին անհրաժեշտութիւնը, կարեւոր համարելով, որ աշակերտը
արդէն փոքր տարիքէն հասկնայ եւ յարգէ բնութիւնն
ու կենսոլորտը: Ան շնորհաւորեց, գնահատեց եւ
իւրայատուկ համարեց հանդիսութեան տուն տուող
առիթը, որովհետեւ կը դրսեւորէ մարդ արարածին
յարաբե-րութիւնը բնութեան հետ:
Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մէջ Մխիթարեան
Միաբանութեան մեծաւոր գերյարգելի Հայր
Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւլահեան փակման խօսքին մէջ
նշեց, որ բնութիւնը կարեւոր է, որովհետեւ Աստուծոյ

ստեղծագործութիւնն է, հետեւաբար, պէտք է օգտըւիլ անոր բարիքներէն եւ ոչ թէ զայն ապականել:
Ան աշակերտները մղեց ընդարձակելու իրենց
երեւակայութիւնը եւ ուսումնասիրելու բնութիւնը,
ինչպէս ըրած է մեծ գիտնական Լէոնարտօ Տա
Վինչին, որուն մահուան 500-ամեակը կը նշենք այս
տարի:
Աւարտին, Փրոֆ. Երէցեան ստացաւ դպրոցին
կողմէ երախտագիտութեան յուշանուէր:
ԼՐԱՏՈՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ

Լիբանանահայ Կեանք
Մեր Ամբողջ Պատմութիւնը Եւ Մշակոյթը Քրիստոսով Օծուած Է Եւ Քրիստոսի
Ներկայութեամբ Կը Շարունակէ Ներշնչել Մեզ, Որ Շարունակենք Մեր
Պահանջատիրական Արդար Պայքարը» Շեշտեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս

Ռմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով, կիրակի 5 մայիս 2019-ին
առաւօտեան ժամը 9։30-ին Լիբանանի հայոց
առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս ժամանեց
եկեղեցւոյ կից գտնուող փողոցը, ուր արժանացաւ
ժողովրդային ընդունելութեան, ապա առաջնորդութեամբ
ՀՄՄ-ի
շեփորախումբին,
եկեղեցւոյ
ընտանիքին եւ ժողովուրդին թափօրը ուղղուեցաւ

դէպի Ս. Յարութիւն եկեղեցի, ուր առաջնորդը
մատուցեց Ս. պատարագ։ Պատարագի ընթացքին
սրբազան հայրը կատարեց եկեղեցւոյ երկու խորհըրդանոցներու օրհնութիւնը։ Իր քարոզի սկիզբը
սրբազանը իր գոհունակութիւնը յայտնեց, որ
անգամ մը եւս համախմբուած են Ս. Յարութիւն
եկեղեցւոյ մէջ տօնելու եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը, որ եկեղեցւոյ հաւատացեալներուն տօնն է
ամէն բանէ առաջ, որովհետեւ անոնց հաւատքն է
որ եկեղեցւոյ իմաստ կու տայ, եկեղեցին եկեղեցի
կը դարձնէ եւ այս քարեղէն կառոյցը առաքելութեան
կը վերածէ աւելցնելով, որ եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը առիթ է, որ մենք երախտագիտութեամբ
նշենք բոլոր անոնք՝ հոգեւորական թէ աշխարհական, որոնք այս եկեղեցւոյ ծառայութեան ընդմէջէն իրենց հայ քրիստոնէական հաւատքը ապրեցան եւ հետք մը ձգեցին մեր հաւաքական կեանքին
մէջ։ Սրբազան հայրը շեշտեց, որ եկեղեցւոյ անւանակոչութիւնը միաժամանակ առիթ է, որ մենք
խորապէս անդրադառնանք, թէ այսօր եկեղեցւոյ

պայծառութիւնը մենք կը պարտինք այս սուրբ
եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին աւելցնելով, որ ինք
գոհունակ կը զգայ, երբ ամէն կիրակի երիտասարդներ առաւօտեան կանուխ ժամերէն կ՛ուղղուին
եկեղեցի եւ կը մասնակցին ժամերգութեան եւ Ս.
պատարագին եւ իրենց մասնակցութեամբ կ՛երաշխաւորեն մեր հայ քրիստոնէական հաւատքի եւ
պատմութեան շարունակականութիւնը։ «Աշխարհի
բոլոր անկիւնները, ուր որ ափ մը հայութիւն կայ
մեր ժողովուրդը այսպէս կը համախմբուի եկեղեցւոյ
մէջ, եւ աղօթքով, հայ արժէքներու պահպանութեամբ, հայ շարականին հնչիւններով եւ հայօրէն
մեր գոյութիւնը շարունակելու հաստատակամու-

թեամբ կը շարունակէ իր երթը։ Այսպէս ապրած
ենք անցեալին, այսպէս կ՛ապրինք այսօր եւ այսպէս
պիտի ապրինք ապագային» հաստատեց Նարեկ
արքեպիսկոպոս եւ իր բարձր գնահատանքը
յայտնեց զոյգ խորհրդանոցներու բարերար Մարթա
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ծաղիկներու Խնամակալը ...

Այս տարօրինակ պատմութիւնը մեզի կու գայ
Վըրճինիա նահանգի Ռիչմընտ քաղաքէն։ Պատմութեան երկու հերոսներն են անօթային վիրաբոյժ
(vascular surgeon) Մարք Ուորնըրն ու ծաղկավաճառ
Արթ Չէտուիքը։ Հիմա թոյլ տուէք քակեմ՝ հետաքըրքրական այդ պատմութեան մթին ծալքերը։
Վիրաբոյժ Մարքն ու իր կինը Մարնին ընտանի
կենդանիներու սիրահար են։ Համլէթ անունով
խոզին եւ Կրէկ անունով իշուկին կողքին՝ անոնք
ունին 40 այլ անասուններ, որոնց հոգ կը տանին
որպէս խնամակալներու։ Անոնք դիտել կու տան թէ
կամայ-ակամայ կը կապուիս քու ընտանի կենդանիներուդ, որոնց հոգատարութիւնը ստանձնած
ես . . .
Անասուններու կողքին՝ հիմա ալ վերոյիշեալ
զոյգը սիրահարուած է ծաղիկներու, յատկապէս
խոլորձներու (orchids), որոնք աւելցան իրենց «ընտանիք»ին մէջ եւ անոնց թիւը շուտով բազմացաւ։
Ես կը կարծեմ որ այդ զոյգը զբաղումի միջոց
կ’որոնէ, որովհետեւ կամ անոնք զաւակ չունին եւ
կամ ալ անոնց զաւակները արդէն տունէն շատոնց
հեռացած են։
Մեր պատմութեան երկրորդ հերոսն է ծաղկավաճառ Արթ Չէտուիքը։ Արթի գործը մինչեւ
վերջերս խոլորձ ծախելն էր։ Սակայն հիմա ակամայ
անոր գործը ճիւղաւորուելով՝ սկսաւ խնամել իր
յաճախորդներու հիւանդ խոլորձները։
Ծառերուն եւ ծաղիկներուն հիւանդանալը նորութիւն մը չէ, սակայն անոնց դարմանումը յատուկ
ծաղկաստաններու մէջ նորութիւն էր՝ գէթ ինծի
համար . . .
Արթ դիտել կու տայ թէ
երբեմն իրեն բերուած
խոլորձները կ’առողջանան (տես նկարը)՝ իր
արհեստավարժ
հոգատարութեան արդիւնքով,
ան առողջացած ծաղիկները կը վերադարձնէ իրենց տէրերուն, բայց երբեմն ալ անոնք կը խամրին եւ չեն առողջանար։ Այս
վերջին պարագային, տիրոջ արտօնութեամբ՝ ան
կը թափէ զանոնք։ Արթ Չէտուիք կը հաւաստիացնէ,
որ խղճի խայթ կ՛ունենայ՝ երբ առողջ եւ ապրող
բոյս մը թափէ!

Փոխադրամիջոցի Անսովոր Ճամբորդը ...

Այս անզուգական պատմութիւնը մեզի կու գայ
Անգլիոյ Նիւքէսըլ քաղաքէն, որ կը գտնուի Լոնտոնէն 300 մղոն դէպի հիւսիս։

Մենք գիտէինք որ շուները կը գործածուին
որպէս ուղեցոյց (guide dogs), կոյրերը առաջնորդելու
համար։ Սակայն այս պատմութեան մէջ՝ շուներու
փոխարէն ձիեր կը գործածուին որպէս ուղեցոյց
(guide horses) . . .
Տիկպի քսան ամսուան փոքրակազմ ձի (pony)
մըն է որ կը մարզուի որպէս ուղեցոյց, կոյրերը
առաջնորդելու համար։ Ան նշանակուած էր առաջնորդելու Մէնչէսթըր քաղաքին մէջ ապրող լրագրող
մը, սակայն չկրցաւ յարմարիլ նստելու անոր գրասեղանին տակ։
Ուստի որոշուեցաւ որ Տիկպին օգնէ Լոնտոն
ապրող 51 տարեկան Հէլէնա Հըրտին, որ մասնակի
կերպով կոյր է։ Հէլէնան շատ կը սիրէ շուները,
սակայն խորհեցաւ որ փոքրակազմ ձիերը աւելի
նպաստաւոր են իրեն համար՝ քանի որ անոնց
կեանքը աւելի երկար է քան շուներունը։
Ըստ վիճակագրական տուեալներու, ուղեցոյց
շուները կրնան օգտակար հանդիսանալ կոյրերը
առաջնորդելու՝ հինգէն ութը տարի։ Մինչդեռ
ուղեցոյց փոքրակազմ ձիերը կրնան նոյն գործը
կատարել՝ 35-40 տարի։ Ուրեմն հիմա կը հասկնաք
թէ ինչո՞ւ Հէլէնան նախընտրեց Տիկպին։
Այսքանը լաւ, բայց Տիկպին՝ ըստ իր մարզիչ
Քէթի Սմիթհին, պատրաստ չէ Լոնտոն բնակելու՝
որովհետեւ Անգլիոյ մայրաքաղաքը բազմամարդ է
եւ աւելի աղմկարար քան Մէնչէսթըրը։ Ուստի Տիկպին պէտք է վերապատրաստուի Լոնտոնի համար։
Եւ ահա Տիկպին կը տեսնենք՝ իր մարզիչին հետ,
Լոնտոնի հանրային փոխադրամիջոցներէն փապուղիի մը կառքին մէջ (տես նկարը)։ Ինչո՞ւ, որպէսզի ան վարժուի այնտեղի մեքենաներու
աղմուկին եւ մարդոց անդադար երթեւեկութեան՝
կանքառէ-կանքառ . . .

Վերյիշելով Հալէպ քաղաքը՝ որմէ հեռացած եմ
աւելի քան քառասուն տարի առաջ, աչքիս առջեւ
կը տողանցեն խեղճ կոյրերը՝ որոնք ձգուած էին
ինքզինքնին կառավարելու։ Անոնց միակ յենարանը
փայտի կտոր մըն էր՝ զիրենք առաջնորդելու
համար!

Շուշին Մեր Ամրոցն է
(9 ՄԱՅԻՍ)

¾ç 03
հայութիւնը կրնայ հրաշքներ գործել եթէ երբեք
կառչած մնայ միասնականութեան, տիրութիւն ընէ
իր երազներուն, յաղթահարէ ներքին ու արտաքին
բոլոր խոչընդոտները եւ լծուի վերանկախացած
հայրենիքի հզօրացման։
Այո՛, Շուշին մեր ամրոցն է, ուրկէ պիտի արձակւին հայկեան նետերը դէպի թշնամի բանակները,
որոնք բռնագրաւուած կը պահեն սրբազան Արարատը։

Շուշիի ազատագրումը մեր պայքարն է ընդդէմ
բոլոր մութ թէ բացայայտ ուժերու եւ որոշումի
կեդրոններու, որոնք տիւ եւ գիշեր կը լարեն որոգայթներ եւ կը մշակեն պարտուողական ծրագիրներ, յուսահատութեան մատնելու հայութիւնը, բայց
ի զուր։
Որովհետեւ 27-ամեայ ազատագրուած Շուշին
մեր հոգիները ամրացնող բերդն է, մեր ազգային
դարաւոր երազներուն թռիչք տուող հրաշափառ
բարձունքը։

¾ç 06

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ -20-

Լոռի- Չինաստան
Յարաբերութիւնները
Կը Զարգանան
ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Օրերս Չինաստան կատարած պաշտօնական
այցելութենէն ետք Վանաձոր վերադարձաւ Լոռիի
Մարզպետ Անդրէաս Ղուկասեանի գլխաւորած պատւիրակուրիւնը: Ծրագիր կայ Չինաստանի ՇանՍին նահանգի հետ զարգացնել բազմակողմանի
յարաբերութիւններ, որոնք կ'ընդգրկեն առեւտրական, տնտեսական, գիտարուեստական, գիւղատընտեսական, արդիւնաբերական, ինչպէս նաեւ
մշակութային, կրթական, առողջապահական եւ
մարզական ասպարէզները:
Շան-Սին նահանգը ունի 38 միլիոն բնակչութիւն
եւ բաւական լայն շուկայ է Լոռիի արդիւնաբերական
ապրանքներու սպառման համար: Երկու կողմերուն
պատուիրակութիւնները քննարկած են բազմաթիւ
հարցեր, որոնց ընտրութիւնն ու գործադրութիւնը
դեռ որոշ ժամանակ կը պահանջէ: Միակ փաստացի
պայմանագիրը կը վերաբերի Մարզի Կաթնաղբիւր
գիւղին մէջ հանքային ջուրերու գործարանի կառուցման. ջուրը շիշերով պիտի տեղափոխուի
Չինաստան: Որոշ խոչընդոտ կը հանդիսանայ
երկու երկիրներուն միջեւ ուղղակի կապի բացակայութիւնը. Տուեալ գիւղին մէջ այդ գործարանի
կառուցումի շնորհիւ գիւղը կ’ապահովուի բնական
կազով, որմէ առ այսօր զրկուած են տեղի բնակիչները.
Ծրագրուած է նաեւ Մարզի մէջ հիւրանոցային
ցանցի ստեղծումը. որոշուած է առաջին հիւրանոցի
կառուցման հասցէն` Վանաձորի Տիգրան Մեծի
պողոտայի եւ Շիրակացի փողոցի հանդիպակաց
կէտին վրայ, ուր մինչեւ երկրաշարժը գոյութիւն
ունէր կիսաշրջանաձեւ շէնք մը, կը նախատեսուի
հիւրանոցը կառուցել այդ քանդուած շէնքի
նախագիծով:
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¾ç 07

Լիբանանահայ Կեանք
Մեր Ամբողջ Պատմութիւնը Եւ Մշակոյթը Քրիստոսով Օծուած Է Եւ Քրիստոսի
Ներկայութեամբ Կը Շարունակէ Ներշնչել Մեզ, Որ Շարունակենք Մեր
Պահանջատիրական Արդար Պայքարը» Շեշտեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս
¾ç 05
Թորոսեանի եւ իր զաւակներուն՝ Գոր եւ Մկրտիչ
Թորոսեաններուն եւ իրենց ընտանիքներուն,
որոնք կատարեցին սոյն բարերարութիւնը ի յիշատակ իրենց ամուսնոյն եւ հօր Սարգիս Թորոսեանի։
Ան նաեւ գնահատեց եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքը,
որոնք իրենց մասնակցութիւնը բերին եկեղեցւոյ
պայծառութեան եւ մատաղի պատրաստութեան
մէջ։ Սրբազանը բացատրեց, որ Ս. Յարութեան
յաջորդող երկրորդ կիրակին է եւ կը գտնուինք
երկու բառերու խորհուրդի դիմաց. աշխարհամատուռ եւ կանաչ աւելցնելով, որ աշխարհամատուռը՝
որ կը գտնուի Երուսաղէմի մէջ եւ ուր Քրիստոս իր
աշակերտներուն հետ վերջին ընթրիքը կատարեց՝
կը խորհրդանշէ Քրիստոսի Ս. եկեղեցւոյ հիմնադրութիւնը, իսկ կանաչը՝ կը խորհրդանշէ գարունը,
ուր ոչ միայն բնութիւնը կը ծաղկի, այլ՝ մեր հոգիները
Քրիստոսի յարութեամբ կը ծաղկին եւ մշտադալար
կը մնան։ Ան բացատրեց, որ այդ կանաչութիւնը՝
եկեղեցւոյ կանաչութիւնն է, մեր հաւատքին կանա-

չութիւնն է եւ անով մենք կ՛ապահովենք մեր
ընթացքը, որպէս միշտ Քրիստոսով ծաղկազարդւած եւ կանաչ մնացող հայ ժողովուրդ։ Շարունակելով իր խօսքը սրբազանը նկատել տուաւ, որ մեր
եկեղեցւոյ, մեր ազգին, մեր դպրոցին, մեր ընտանիքին, մեր հայրենիքին, մեր բոլոր կառոյցներուն
հիմերը հաստատուած են ժայռի վրայ, որ մեր հաւատքով արտայայտուած Քրիստոսն է։ «Մեր

ամբողջ պատմութիւնը եւ մշակոյթը Քրիստոսով
օծուած է եւ Քրիստոսի ներկայութեամբ կը շարունակէ ներշնչել մեզ, որ շարունակենք մեր պահանջատիրական արդար պայքարը» շեշտեց առաջնորդը եւ անդրադառնալով ճաշու աւետարանին մէջ
գրուած Պետրոս առաքեալի խօսքին, ուր հաւատացեալները կը բնորոշէ որպէս Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը, որուն պարտականութիւնն է
քարոզել Քրիստոսի զօրութիւնը, մեծ շնորհք համարեց բոլորին համար Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը կոչուիլը, որ կը նշանակէ միշտ գիտակից
դառնալ, թէ մենք միայն չենք պատկանիր այս
աշխարհին, այլ՝ ամբողջ տիեզերքի արարիչը եղող
մեր երկնաւոր հօր՝ Աստուծոյ։ Ան ըսաւ, որ Աստուծոյ
ժողովուրդը ըլլալ կը նշանակէ հետեւիլ Քրիստոսի
կեանքի ամէն պայմաններուն մէջ, ամէն փորձութիւններուն դիմաց, որովհետեւ մեղքի խաւարը
չի կրնար Քրիստոսի փրկութեան եւ սրբութեան
յոյսը խափանել մեր ճամբուն վրայ, նաեւ կը նշանակէ հայ եկեղեցւոյ մկրտութեան սուրբ աւազանէն
եւ սրբալոյս միւռոնէն ստացած մեր շնորհքները
ծաղկեցնել եւ այդպէս ապրիլ մեր կեանքը, որպէս
երկրաւոր կեանքի ժամանակաւոր պանդուխտներ
եւ յաւիտենական կեանքի մնայուն բնակիչներ։
Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ մատաղօրհնէք։
Այնուհետեւ եկեղեցւոյ «Յովհաննէս եւ Վարդուհի
Պչաքճեան» սրահին մէջ մատուցուեցաւ սիրոյ
սեղան։ Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ հովիւ Ղեւոնդ
քհնյ. Լօշխաճեան բարի գալուստ մաղթելէ ետք
ներկաներուն նկատել տուաւ, որ անուանակոչութեան տօնը առիթ է մեր կապուածութիւնը եւ ուխտը
վերանորոգելու եկեղեցւոյ հանդէպ եւ առ այդ
եկեղեցւոյ մեծ ընտանիքին անունով ուխտեց, որ
յառաջիկայ տարի յաւելեալ աշխատանք պիտի
տարուի եկեղեցւոյ շինութեան եւ բարեզարդման
համար։ Քահանայ հայրը նաեւ շնորհակալութիւն
յայտնեց բոլոր բարերարներուն իրենց աջակցութեան համար։
Այնուհետեւ եկեղեցւոյ զոյգ խորհրդանոցներու
բարերար Թորոսեան ընտանիքը եպիսկոպոսական

գաւազան մը նուիրեց սրբազան հօր։
Սրբազան հայրը իր սրտի խօսքին մէջ նկատել
տուաւ, որ եկեղեցւոյ անուանակոչութիւնը յիշեցում
մըն է, որ մենք ենք եկեղեցին աւելցնելով, որ
անուանակոչութիւնը տարին անգամ մը տօնել
հաւաքաբար կը նշանակէ անոր իմաստը,
պատկանելիութիւնը եւ մասնակցութիւնը ամէն օր
ապրիլ։ Ան ըսաւ, որ 80 եւ աւելի տարիներէ ի վեր
այս եկեղեցւոյ հետ եղող ազգայինները պէտք է
պատմեն եկեղեցւոյ պատմութիւնը, որպէսզի հաւաքական յիշողութիւնը չկորսնցնենք։ Եզրափակելով
իր խօսքը սրբազանը շնորհակալական խօսք
ուղղեց բոլորին իրենց մասնակցութեան համար,
որ եկեղեցին եկեղեցի կը դարձնէ եւ այդ մասնակցութիւնը նիւթական, բարոյական եւ զանազան
զոհողութիւններով կը վերածուի յիշատակի, իրագործումի, յաջողութեան եւ այսպիսով կը գոյատեւեն
մեր բոլոր կառոյցները։ «Վերանորոգ հոգիով,
տեսիլքով, յանձնառութեամբ եւ նուիրումով շարունակեցէք ձեր ծառայութիւնը, որովհետեւ բոլորիդ
ծառայութիւնն է եւ հաւաքաբար այդ ծառայութեամբ
է, որ մենք կը մեծնանք, կը մնանք եւ կը շարունակենք մեր յաղթական ընթացքը» եզրափակեց
սրբազան հայրը։
Գեղարուեստական բաժինով ելոյթ ունեցան
եկեղեցւոյ դպրաց դասի անդամները։ Ցուցադրուեցաւ նաեւ եկեղեցւոյ մէկ տարուան գործունէութիւնը
ներկայացնող տեսերիզ մը։
Յայտնենք, որ եկեղեցւոյ թաղականութիւնը
մայրերու տօնին առիթով վարդեր բաժնեց բոլոր
կանանց։
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ԱՐՄԱՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1960)
«Յաղթանակ»

Արման Գրիգորեան (Ապրիլ 16, 1960, Երեւան, Հայկական ԽՍՀ, ԽՍՀՄ),
հայ արուեստագէտ, նկարիչ: Հայաստանի արուեստի քննադատներու
ընկերակցութեան անդամ:
Արման Գրիգորեան ծնած է 1960 թուականին Երեւանի մէջ։ 1985 թուականին
աւարտած է Երեւանի գեղարուեստի հիմնարկը եւ հիմնած «3-րդ յարկ»
արուեստի խումբը (1987-1994 թթ.)։ 2005-2015 թուականներուն Գրիգորեան
Երեւանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մէջ դասաւանդած է
արուեստ ու համադրութիւն։
Խմբակային ցուցահանդէսներ ունեցած է Երեւանի, Գիւմրիի, Աթէնքի,
Լիոնի, Թուլուզի, Ֆրանսայի, Լեհաստանի, Վիեննայի, Թիֆլիսի մէջ:
Եղած է շարք մը ցուցահանդէսներու համադրող:
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¾ç 01
Եւրոպական Միութիւնը Հայաստանի Հիւսիսային
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
«Որեւէ ապացոյց չկայ, որ բարձր աստիճանի ելեկտրականութեան գիծերը Շրջաններուն Կը Յատկացնէ 31 Միլիոն Եուրօ
Արաբական
կրնան
վնասակար Թերակղզի
ըլլալ եւ ընդհանրապէս կրնան վտանգի ենթարկել ՄանՀայաստանի կառավարութեան եւ Եւրոպական Միութեան միջեւ
սուրիէի բնակիչներուն կեանքը»,- ըսած է Ժարրահ մամուլի ասուլիսին
Հայկազեան
ստորագրուած «ԵՄ-ն
ՀայաստանիՀամալսարանը
համար. տարածքային զարգացում»
ընթացքին:
Ան ընդգծած է, թէ լիբանանեան շարք մը տարածքներու մէջ արդէն իսկ
տեղադրուած են նման հզօրութեամբ ելեկտրական գիծեր, իսկ Մանսուրիէի
մէջ տեղադրուելիք գիծերուն աստիճանը պարզապէս աւելի բարձր է
եւրոպական չափանիշներէն։
Գիտական շատ քիչ ապացոյցներ կան բարձր աստիճանի ելեկտրական
լարերու վնասակար ըլլալուն վերաբերեալ, այնուամենայնիւ բնակիչներն ու
պաշտօնեաները մտահոգ են։
Նշենք, որ Չորեքշաբթի առաւօտ բախում մը տեղի ունեցած էր անվտանգութեան ուժերուն եւ Մանսուրիէի բնակիչներու միջեւ, ելեկտրական գիծերու
տեղադրման
վերաբերեալ:պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
«Բողոքները
կը շարունակուին
եւ մենք
դեռ կը Էմիրութիւններ.
սպասենք խնդրի
ուղեւորութեան մեկնած
է Արաբական
Միացեալ
անլուծման:
կ'ըլլայ
Յաջորդող
ժամերուն
մենք
կը
պատրաստուինք
զօրացնելու
մեր
շարժումը
եւ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
պիտի
մնանք
փողոցին
մէջ,
մինչեւ
մեր
պահանջները
բաւարարուին»,նախօթերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
րէին
տեղական
միջոցով
յայտնած էին
Ապու
Տապի լրատուամիջոցներուն
մեկնելէ մէկ ժամ առաջ,
Վատիկանի
մէջցուցարարները:
կիրակնօրեայ
Փաղանգաւոր
կուսակցութեան
երեսփոխան
Էլիաս
Հանքաշ
միացած
էր
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ,
բայց
բողոքողներուն՝
լրատուամիջոցներուն
յայտնելով.
«Ելեկտրական
գիծերու
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
տեղադրման
աշխատանքները
պէտք
է
կանգ
առնեն,
հակառակ
պարագային
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
խնդիրները
աւելի պիտի
բարդանան»։
երկիրը կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
«Խնդիրը
ո՛չ
թէ
Ներքին
ուժերուն հետ Աղօթեցէ՛ք
է, այլ պաշտօնէջ մը եւ միասին անցնինք անվտանգութեան
խաղաղութեան արահետներով։
ինծի
եաներու
յամառութեան
եւ
ժողովուրդի
հետ
անոնց
վերաբերումին»,ըսած
էր
համար»։
Հանքաշ։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Հանքաշ ներկայ
եղած Ալ
էր Նահիանի
նաեւ Երեքշաբթի
օրուան
բողոքի
Մուհամմատ
պին Զայետ
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմիցոյցին,
պապըերբ
կը
բախումներ
եղած
էին։
Ան
կոչ
ըրած
էր
նախագահ
Միշէլ
Աունին
եւ
Մարոնիներու
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպատրիարք
Պշարա Ռային՝ միջամտելու «խնդրի լուծման եւ քաղաքացիները
պումին։
հեռու պահելու վնասուելէն »:

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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zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ֆինանսաւորման համաձայնագիրով եւրոպական կողմը Հայաստանին կը
Սիրով
կը հրաւիրէ
ձեզ ներկայ գտնուելու
տրամադրէ 31,250
միլիոն
եուրօ:
Համաձայնագիրին
նպատակն
է՝ Հայաստանի մեպուս
հիւսիսային շրջաններուն՝
Օսմանեան
խորհրդարանի
Շիրակի, Լոռիի եւ Տաւուշի մարզերուն մէջ ընդհանուր եւ հաւասարակշռուած
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
ներառական աճի իրականացումը‘ խելացի եւ կայուն գիւղատնտեսութեան,
նուիրուած
տեղեկագրին արդիւնաբերութեան
նորարարական զբօսաշրջութեան
եւ ստեղծագործական
ճիւղերու խթանման միջոցով:
անգլերէն թարգմանութեան՝
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The Adana
Massacres
Տէր եւ Տիկին ՊօղոսԳԻՐՔԻ
եւ ՄարօՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Գարաօղլանեան
Խօսք
կ'առնեն`
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Ալիս Գարաօղլանեան
եւ զաւակները՝
Ռոպեր եւ Հրակ
Վեր.
Դոկտ.
Փօլ
Հայտօսթեան
Տէր եւ Տիկին Գրիգոր եւ Անահիտ Թուղլաճեան եւ զաւակները՝
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Սերժ
եւ Սեւակ (Գանատա)
Տէրյառաջաբանի,
եւ Տիկին Վարուժան
եւ Յասմիկծանօթագրութեան
Գարաօղլանեան եւ զաւակը՝
Նարեկ
յաւելուածի,
հեղինակ)
Տէր եւ Տիկին Յարութ
եւ Արին
Գարաօղլանեան
եւ զաւակունք
Դոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
Օրդ. Լորիս Թուղլաճեան
Երկուշաբթի,
4
Փետրուար
2019,
կ.ե.
ժամը 4:00ին,
Գարաօղլանեան, Թուղլաճեան, Աճէմեան, Սալիբեան,
Կէպէնլեան,
Հայկազեան
Համալսարանի
Տէրեան
Հայագիտական
Գրադարան
Խաչատուրեան, Արզումանեան ընտանիքներ եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, հօրաքրոջ, մօրաքրոջ եւ հարազատին՝

ՍԻՐԱՐՓԻ ԳԱՐԱՕՂԼԱՆԵԱՆԻ
(Ծնեալ՝ 1973-ին)
մահը որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 7 Մայիս 2019-ին, յետ երկարատեւ
հիւանդութեան։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Հինգշաբթի,
9 Մայիս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի
փոխադրուի Պուրճ Համուտի Հայ Կաթողիկէ գերեզմանատունը։
Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին յետ թաղման արարողութեան
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը, եկեղեցւոյ սրահինն մէջ, իսկ
Ուրաբաթ, 10 Մայիսին, նոյն վայրին մէջ, առաւօտեան ժամը 11-էն
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00-ը։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք

Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³
³
ï
³Ýù
Ñ³õõ³
ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»
»õ
³
³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ð»ï
ï»õ
³µ
µ³ñ`
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå
ÛÙ³
Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
³Ýå³
³ÛÙ
³Ý
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý
³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
³ÝÏ
Ï³Ë
Ûû¹
³
Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ûû¹á
áõõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

