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Կառավարութիւնը Կը Հաստատէ Պիւտճէն՝ 
Նուազեցնելով Պակասուրդը 4 Տոկոսով

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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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:
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Մեր Քաղաքական Խնդիրն է` 
Հայաստանը Դարձնել Երկիր 
մը Այնպիսի Մարդոց, Որոնք 
Կը Հաւատան Իրենց Ուժերուն.
Փաշինեան

Երկուշաբթի օր կառավարութիւնը հաւանութիւն 
տուաւ 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծին եւ 
զայն փոխանցեց խորհրդարանի հաստատման: 
Պիւտճէի բարեփոխումը կը վերաբերի համախառն 
ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ)  7.59 տոկոսի նուազման, 
որ ցած է 2018-ի 11.5 տոկոսէն: Այդ մասին, 
լրագրողներու հետ զրոյցին ընթացքին ըսած է 
ելեւմտական նախարար Ալի Հասան Խալիլ:

«Ասիկա շատ գոհացուցիչ թիւ է»,- ըսաւ Խալիլ: 
«Մենք պիտի աշխատինք պակասուրդը ապագային 
եւս այս սահմանին մէջ պահպանելու»,- աւելցուց 
ան:

Պաապտայի պալատին մէջ ժամը 11: 30-ին 
սկսած նիստը Ապրիլ 30-էն ի վեր 20-րդ նիստն էր՝ 
նուիրուած պիւտճէի քննարկման։

Նոյն օրը խորհրդարանի խօսնակ Նապիհ 
Պըրրի ըսաւ, որ խորհրդարանը մէկ ամիս ժամա-
նակի կարիք ունի՝ վաւերացնելու համար պիւտճէի 
նախագիծը:

Վեթերանները Բողոքի Ցոյց Կազմա-
կերպած էին Պաապտայի Պալատին Մօտ 

Վեթերանները Երկուշաբթի օր բողոքի ցոյց մը 
կազմակերպած էին Պաապտայի պալատին շուրջ։ 
Անոնք նախագահ Միշէլ Աունէն կը պահանջէին 
չեղարկել կենսաթոշակներու կրճատումը։ 

Բողոքի ցոյցին մասնակցող տասնեակ լիբա-
նանեան զինուորականներ կ՝ուզէին հանդիպիլ 
նախագահի հետ:

«Մենք պարզապէս կ՝ուզենք բարեւել: ... Ան 
բոլորիս հայրն է »,- լրագրողներուն ըսաւ ցուցա-
րարներէն մէկը:

Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան հռչակման 
տօնին առիթով, «Զարթօնք» պիտի ունենայ 
միօրեայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս կը տեսնէ Հինգշաբթի, 30 
Մայիս 2019ին:

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Նշենք, որ նոյն օրը Պաապտայի պալատին մէջ 
տեղի կ՝ունենար  կառավարութեան նիստը, որ կը 
նախատեսէր 2019-ի պիւտճէի նախագիծին հաս-
տատումը:

Նիստը սկսելէն կարճ ժամանակ անց՝ վեթերան-
ները յայտարարեցին, թէ կ՝աւարտեն բողոքը։

Նշենք, որ վեթերանները պարբերաբար կը 
բողոքէին իրենց աշխատավարձի հաւանական 
կրճատումներուն դէմ։

Վերջերս պաշտպանութեան նախարար Էլիաս 
Պու Սաապ յայտարարած էր, որ պիւտճէի միակ 
դրոյթը, որ կրնայ ազդել վեթերաններուն վրայ, 3 
տոկոսով կը կրճատէ թոշակները, որոնցմէ մնացած 
գումարը պիտի ուղղուի առողջապահական եւ 
ընկերային ծառայութիւններուն: 

Մայիս 27-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
Տաթեւի մէջ կը մասնակցի «Իմ քայլը յանուն Սիւնի-
քի մարզի» ներդրումային գործարար ծրագիրներու 
համաժողովին ու տեղական արտադրանքի EXPO 
ցուցահանդէսին:

Ներդրումային համաժողովի նպատակն է` Սիւ-
նիքի մարզի տնտեսութեան եւ համայնքներու զար-
գացման գործընթացներուն ներգրաւել Հայաստա-
նի ու արտերկրի մէջ ձեռնարկատիրութիւն 
իրականացնող եւ գործարար շահեր հետապնդող 
գործարարներ: Անիկա ուղղուած է ներդրումային 
միջավայրի աշխուժացման, գործարար ոլորտի մէջ 
նորանոր, փոխշահաւէտ գործակցային կապերու 
հաստատման:

Բացուած է նաեւ տեղական արտադրանքի 
EXPO ցուցահանդէս:

Ողջունելով համաժողովի մասնակիցները` Նի-
կոլ Փաշինեան նշած է. «Իրականութեան մէջ 
ճանապարհին կը մտածէի, թէ որ տարբերակով 
սկսիմ ելոյթս, որովհետեւ  քանի մը տարբերակ 
մտածած էի, բայց դուք ձեր խօսքով կանխորոշեցիք` 
խօսելով խենթ գաղափարներու մասին: Այն, ինչ 
տեղի կ՛ունենայ Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ` նոյն մեծ բանավէճն է խենթութեան եւ իրա-
տեսութեան միջեւ: Մեր քաղաքական խնդիրն է` 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը դարձնել երկիր 
այնպիսի մարդոց, որոնք կը հաւատան իրենց ու-
ժերուն, որոնց գիտեն, որ այդ գաղափարները կա-
րելի է իրագործել Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ»:
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Հայաստանի Առաջին 
Հանրապետութիւն

Մայիս 28-ին Թիֆլիսի Արամեանցի տան մէջ, 
բուռն քննարկումներէ ետք Հայոց Ազգային 
Խորհուրդը (ՀԱԽ) վճռած է հռչակել Հայաստանի 
անկախութիւնը։  

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւնը 
ստեղծուած է 1918 թուականի Մայիս 28-ին՝ 
մայիսեան հերոսամարտերէն՝ Սարդարապատէն, 
Բաշ-Ապարանէն եւ Ղարաքիլիսայէն ետք։

Առաջին հանրապետութիւնը հիմնադրուեցաւ 
հայ ժողովուրդի համար ծանր ժամանակահատ-
ւածի մէջ, երբ երիտասարդ թրքական բնաջնջման 
ծրագրէն խուսափած բազմահազար հայ գաղ-
թականներն ու սովը, երթեւեկութեան ուղիներու 
շրջափակումները, Քեմալական Թուրքիոյ 1920 
թուականի յարձակումը, ինչպէս նաեւ խորհըր-

դային Ռուսիոյ նուաճողական քաղաքականու-
թիւնը հնարաւորութիւն պիտի չընձեռէին պետու-
թեան ղեկավարներուն ստեղծելու կայուն 
պետութիւն։ 

Առաջին հանրապետութիւնը գոյատեւեց մին-
չեւ 1920 թուականի Դեկտեմբեր 2-ը, երբ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան դէմ Ռուս–թրքական 
համատեղ վայրագութեան արդիւնքով Հայաս-
տանի Հանրապետութեան արեւմտեան եւ հարաւ–
արեւմտեան գաւառները՝ անոնց շարքին Կարսը, 
Արտահանը, Կաղզուանը, Սուրմալու–Իգդիրը՝ 
սրբազան Արարատ լեռով, անցան քեմալական 
թուրքիոյ տիրապետութեան տակ, իսկ արեւելեան 
գաւառները՝ խորհրդայնացան ու բաժնուեցան մի 
քանի մասի՝ Հայաստանի Խորհրդային Սոցիա-
լիստական Հանրապետութիւն, Նախիջեւանի 
երկրամաս, Արցախ, Գարդման–Գանձակ՝ Ատրպէյ-
ճանականի Խորհրդային Սոցիալիստական Հան-
րապետութեան կազմի մէջ եւ այլն։ 

Հակառակ կարճ կեանքին Առաջին Հանրա-
պետութեան դերը անգնահատելի է պետակա-
նութիւնը վերագտնելու գործին մէջ։

ԱՐՄԵՆՈՖԱՍ Հիմնադրամի Յանձնախումբի Երկու Անդամներ Կը
Պարգեւատրուին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կիլիկեան Ասպետ»Ի Շքանշանով
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Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ին, յետ Ս. եւ Անմահ 
Պատարագին, Վեհարանի դահլիճին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոս Արմենոֆաս հիմնադրամի 
յանձնախումբի անդամներէն Վերապատուելի Ռու-
տոլֆ Ռէնֆէրն ու փաստաբան Ֆրանսուա Փայոն 
պարգեւատրեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողի-
կոսութեան «Կիլիկեան Ասպետ»ի շքանշանով։ 

Ձեռնարկին խօսք առաւ Արմենոֆաս-ի ատենա-
պետ փրոֆ. Թենի Սիմոնեան։ Ան ընդհանուր 
ակնարկով մը ներկայացուց պատմականը Արմենո-
ֆաս-ին, որ շարունակութիւնն է Ցեղասպանութեան 
շրջանին  Զուիցերիոյ եկեղեցիներուն եւ ժողո-
վուրդին կատարած մարդասիրական օժանդակու-
թեան եւ հայ ժողովուրդին իրաւունքներուն նկատ-
մամբ ցուցաբերած զօրակցութեան։

Ապա, Վեհափառ Հայրապետը, իր կարգին, 
շեշտեց Արմենոֆաս-ի խորհրդանշական դերը 
իբրեւ շօշափելի արտայայտութիւն անցեալէն եկող 
հայ-զուիցերիական բարեկամութեան։ Այս ծիրէն 
ներս Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, թէ իւրայատուկ 
գործակցութիւն մը գոյութիւն ունի Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ Զուիցերիոյ եկե-

ղեցիներուն միջեւ։
Իր խօսքի աւարտին, Նորին Սրբութիւնը յիշեց 

երկու անուններ՝ փաստաբան Ֆրանսուա Փայօ եւ 
Վերապատուելի Ռուտոլֆ Ռէնֆէր, որոնք աւելի 
քան 40 տարիներ Արմենոֆաս-ի ճամբով գործած 

Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին 
գործոց նախարար Զոհրապ Մնացականեան հան-
դիպում ունեցաւ Չինաստանի Պետական խորհուր-
դի անդամ, արտաքին գործոց նախարար Վան Ինի 
հետ: Այս մասին կը յայտնեն ՀՀ արտաքին գործոց 
նախարարութեան լրատւութեան եւ հանրային 
դիւանագիտութեան վարչութենէն։

Ողջունելով հիւրը` նախարար Մնացականեան 
շնորհաւորեց իր գործընկերը Չինաստանի 
ժողովրդական հանրապետութեան կազմաւորման 
70-ամեայ յոբելեանին առիթով եւ ընդգծեց, որ 
դարերու խորքէն եկող հայ-չինական յարաբերութ-
իւնները խարսխուած են երկու ժողովուրդներուն 

են ի նպաստ հայ ժողովուրդին, եւ որպէս սիրոյ ու 
գնահատանքի արտայայտութիւն Հայրապետը յիշ-
եալ երկու զուիցերիացիները պարգեւատրեց Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան «Կիլիկեան 
Ասպետ»ի շքանշանով։

միջեւ խոր յարգանքի եւ փոխադարձ վստահութեան 
վրայ:

Զրուցակիցները միտքեր փոխանակեցին երկ-
կողմանի օրակարգի բազմաթիւ հարցերու շուրջ` 
կարեւոր նկատելով առեւտրական, տնտեսական 
կապերու եւ ենթակառուցուածքային ներդրումային 
ծրագիրներու խթանումը, գիւղատնտեսութեան, 
արդիւնաբերութեան, զբօսաշրջութեան, բարձր 
արհեստագիտութիւններու եւ նորարարութեան 
ոլորտներու փոխադարձ գործակցութեան ամրա-
պընդման ուղղուած ծրագիրներու  նախաձեռնումն 
ու իրականացումը: Այս շրջագիծին մէջ կողմերը  
անդրադարձան «Մետաքսի ճամբայ տնտեսական 
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Հայաստանի Եւ Չինաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարներու Միջեւ Հանդիպման Ժամանակ Բարձր 
Գնահատուած Է Չինաստանի Աջակցութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Խաղաղ Լուծման

գօտի» նախաձեռնութեան շրջագիծին մէջ միացեալ 
օրակարգի հետագայ  ձեւաւորման եւ ընդլայնման 
հարցին:

Նախարար Մնացականեանի համաձայն, Հա-
յաստանը Չինաստանի հետ յարաբերութիւնները 
կը նկատէ իր արտաքին քաղաքականութեան 
առաջնահերթութիւններէն մէկը:

Զրուցակիցները անդրադարձ կատարեցին մի-
ջազգային եւ շրջանային շարք մը հրատապ հար-
ցերու:

Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի տագ-
նապին` Հայաստանի արտաքին գործոց նախա-
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ՊԱՐՈՅՐ ՎՐԴ. ՇԷՐՆԷԶԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
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Յիսուս Քրիստոսի Համբարձման Տօնը

Մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի երկրաւոր կեան-
քի շնորհաբաշխ հանգրուանները, Եկեղեցին ժողո-
վուրդին մէջ բերած ու մատուցած է եկեղեցական 
տօներով։ Իւրաքանչիւր տօն փունջ մըն է, աղօթք-
ներու, շարականներու, սաղմոսասացութիւններու, 
ծէսի եւ քարոզի։ Եկեղեցական տօներու արտա-
յայտութեան առընթեր, ժողովուրդը զարգացուցած 
է ժողովրդական սովորութիւններ, որոնք ծանօթ են 
մեզի աւանդութիւն անուանումով։

Ինչո՞ւ եւ ինչպէ՞ս պատահեցաւ Համբարձումը 
Յիսուսի սուրբ Յարութեան տօնէն քառասուն 

օրեր ետք, համաձայն Ղուկաս Աւետարանիչին, 
Յիսուս Առաքեալներուն իր վերջին խօսքերը կ՚ըսէ, 
կը յուսադրէ ու կը բաժնուի իրենցմէ, համբառնալով 
առ յերկինս։ Նոյնպէս Հայ Եկեղեցին, Յիսուսի Յա-
րութեան տօնէն քառասուն օրեր ետք, կը տօնէ 
Յիսուսի Համբարձման տօնը, որ միշտ կը զուգա-
դիպի շաբթուան Հինգշաբթի օրը։

Յիսուսի առաքեալները ականատես ըլլալէ եւ 
ապրելէ ետք Յիսուսի, չարչարալից խաչելութիւնը, 
թաղումը, Յարութիւնն ու յետ-Յարութեան հանդի-
պումները, այս անգամ անոնք պէտք է պատրաս-
տըւէին բաժնուելու իրենց Ուսուցիչէն։ Երբ կ՚ըն-
թերցենք Յիսուսի կեանքը, նա մանաւանդ 
երկրաւոր կեանքի վերջին օրերը, զգալիօրէն կը 
նկատենք, թէ ինչպէս Յիսուս իր աշակերտները կը 
պատրաստէ ու ամուր հիմերու վրայ կը դնէ զիրենք, 
որպէսզի կարենան իրենց առաքելութիւնը շարու-
նակել առանց իրենց Ուսուցիչին անմիջական ներ-
կայութեան։ Յիսուս, ոչ միայն վստահեցաւ Աստու-
ծոյ արքայութեան տարածումը աշխարհի վրայ իր 
առաքեալներուն, այլեւ անոնց տուաւ ու սորվեցուց 
այն ինչ որ հարկաւոր էր իրենց համար։ 

Յիսուս Յարութենէն ետք, քանի մը առիթներով 
փառաւորեալ մարմինով երեւցաւ իր աշակերտնե-
րուն, որոնց հետ ճաշեց ու խօսեցաւ, որպէսզի 
անոնց մէջ հաստատէ, որ ինք յարուցեալ Տէրն է եւ 
մահը ամբողջապէս պարտուած է։ Սակայն, Յիսու-
սին իրենց հետ ըլլալը, խօսիլն ու ուտելը, բնակա-
նաբար աշակերտներուն մէջ այդ հասկացողութիւնը 
կամ տպաւորութիւնը պիտի թողուր, որ Յիսուս 
պիտի շարունակէ իրենց հետ ըլլալ։ Անոնք պիտի 
շարունակէին ունենալ «աշակերտական» վստա-
հութիւն իրենց Ուսուցիչին հանդէպ, որ առիթ պիտի 
չտար ինքնավստահ երթալու եւ քարոզելու 
Աստուծոյ փրկութիւնը։ Հետեւաբար, Յիսուս ուզեց 
անոնց աչքերուն առջեւ համբառնալ երկինք, 
խոստանալով, որ իրենց համար պիտի տրուի ուրիշ 
Մխիթարիչ (Ս. Հոգին) մը, որ զիրենք բնաւ 
առանձին պիտի չձգէ, այլ ընդհակառակը, պիտի 
տայ այն աստուածային ուժն ու շնորհքը, որ պիտի 
կարենան դիմագրաւել բոլոր տեսակի դժուարու-
թիւնները իրենց առաքելութեան մէջ։ 

Յիսուս անոնց աչքերուն ընդառաջ երկինք 
բարձրացաւ, որուն ամպերը ծածկեցին, ինչպէս 

Աւետարանիչը կը նկարագրէ ու կը պատմէ: Յան-
կարծ, երկու սպիտակազգեստ հրեշտակներ կ՚ե-
րեւին եւ կ՚ըսեն. «Ո՛վ Գալիլեացիներ, ինչո՞ւ կեցեր 
երկինք կը դիտէք։ Այս Յիսուսը որ երկինք 
բարձրացաւ, օր մը դարձեալ պիտի գայ այնպէս՝ 
ինչպէս անոր երկինք երթալը տեսաք»։ (Գրծք Առ 
1:11) Այլեւս ժամանակն էր, աշակերտներուն 
համար, որպէսզի իրենց առաքելութիւնը շարունա-
կէին, միշտ յուսալով ու սպասելով Տիրոջ երկրորդ 
Գալուստին, Քրիստոսի թագաւորութեան, որ նոյն 
փառքով պիտի գայ։ Պէտք էր երկրաւոր սպասում-
ները իրենց աչքերէն վերացնէին եւ փոխարինէին 
երկնայինով, որովհետեւ, անոնք տակաւին կը 
սպասէին Իսրայէլի թագաւորութեան վերականգ-
նումը, ինչպէս իրենց խօսքին մէջ կ՚ակնարկէին 
նախքան Յիսուսի համբառնալը։

Հետաքրքրական է նկատի առնել, որ Յիսուսի 
ծնունդին ժամանակ, հրեշտակներն էին, որոնք 
աւետեցին հովիւներուն Փրկիչի ծնունդին մասին՝ 
«Փառք ի բարձունս» երգելով, այժմ, հրեշտակները 
կ՚աւետէին, որ Յիսուս նոյն փառքով երկինք բարձ-
րացաւ Հօր Աստուծոյ աջ կողմը նստելու համար։ 
Ինչպէ՞ս աւետիս կը նկատուի Յիսուսին համբառ-
նալը, երբ իրականութեան մէջ աշակերտները կը 
բաժնուէին իրենց Ուսուցիչէն։  Ճիշդ է, որ բաժանում 
մըն էր, սակայն անոնք ականատես եղան, որ Յի-
սուս փառքով վեր կը բարձրանայ, եւ նորէն պիտի 
գայ։ Այս մէկը, նոյնիսկ Աւետարանիչը կը վկայէ, 
երբ կ՚ըսէ. «...մեծ ուրախութեամբ վերադարձան 
Երուսաղէմ։ Ամէն օր տաճարին մէջ էին՝ գովելով ու 
օրհնաբանելով զԱստուած»։ (Ղկ 24:52-53)

Յիսուս աշակերտներուն կը պատուիրէ Երուսա-
ղէմի մէջ մնալ, մինչեւ խոստացեալ Մխիթարիչին 
գալուստը։ Շատերուն համար, հարցական է, թէ 
ինչո՞ւ Յիսուս անմիջապէս չշնորհեց Ս. Հոգին, նախ-
քան համբառնալը, այլ ուզեց որ անոնք սպասեն։ Ս. 
Ոսկեբերան հայրապետ կը բացատրէ, թէ անոնք 
պատրաստ չէին ստանալու Ս. Հոգին Քրիստոսի 
անմիջական ներկայութեան։ Անոնք պէտքը պիտի 
չզգային եւ պիտի չհասկնային, եթէ անմիջապէս Ս. 
Հոգին ստանային իբրեւ Մխիթարիչ եւ Առաջնորդող։ 
Այս մէկը նաեւ մեզի ցոյց կու տայ, թէ ինչպէս Յիսուս 
ամէն ինչ բարի ժամանակին կը շնորհէ, այն ինչ որ 
պէտք է կամ՝ օգտակար մեզի համար։ 

 
Համբարձումը Եկեղեցւոյ Մէջ
Համբարձման տօնը, նկատուելով Յիսուսի 

երկրաւոր առաքելութեան կարեւոր հանգրուան-
ներէն մէկը, կը կատարուի Սուրբ եւ Անմահ Պատա-
րագ։ Բնականաբար, մեր եկեղեցւոյ հայրերը, 
հեղինակած ու մշակած են յատուկ շարականներ, 
որոնք կ՚երգուին նոյն օրուան Գիշերային եւ Առա-
ւօտեան ժամերգութիւններուն ընթացքին։ Դպրաց 
դասը, մեծ ցնծութեամբ կ՚երգէ. «Համբարձաւ Տէրն 
մեր յերկինս՝ ասելով աշակերտացն. «Նստարո՛ւք ի 
քաղաքիդ Երուսաղէմ, մինչեւ զգենուցուք զօրութիւն 
ի բարձանց»» (Օրհնութիւն ԴՁ)։ 

Այս տօնին եկեղեցական կարգին կամ աւանդու-
թեան մաս կը կազմէ նաեւ «Անդաստան»ի արարո-
ղութիւնը։ «Անդաստան»ը այն արարողութիւնն է, 
որ նախագահող հոգեւորականը, եւ բոլոր հոգեւոր 
դասի ներկաները, եկեղեցիին կեդրոնը, իսկ 
երբեմն ալ բակին մէջ, կ՚օրհնեն աշխարհի չորս 
ծագերը՝ արեւելքը, արեւմուտքը, հիւսիսը եւ հա-
րաւը։ Այս գեղեցիկ ծիսակատարութիւնը ձեւով մը 
մեզի կը յիշեցնէ, թէ ինչպէս Յիսուսի Համբարձումէն 
եւ Հոգեգալուստէն ետք, անոնք Երուսաղէմէն գա-
ցին եւ աշխարհի չորս ծագերուն Աստուծոյ շնորհքն 
ու Աւետարանը տարածեցին ժողովուրդին։ 

Համբարձման Ժողովրդային Աւանդութիւններ 

Ինչպէս առաքելաները ուրախութիւնը ապրեցան 
Յիսուսի Համբարձման օրը, նոյնպէս ժողովուրդը 
այս ուրախութիւնն ու ցնծութեան մթնոլորտը ապ-
րած է ու կ՚ապրի գեղեցիկ աւանդութիւններով։ Այս 
աւանդութիւնները տարբեր համ ու հոտ տուած են 
մեր իւրաքանչիւր տօնին եւ մինչեւ այսօր ամէն տեղ 
նոյն ժողովրդական «ծէս»երը կը պահպանուին։ 
Անշուշտ, այստեղ անոնց մասին բացատրելն ու 
ամփոփելը դժուար  պիտի ըլլայ, սակայն կ՚ուզեմ 
անդրադառնալ Համբարձման տօնի նշանաւոր 
աւանդութիւններէն մէկուն, որ կը կոչուի «Վիճակ»։ 
Անցեալին, մէկ օր առաջ, աղջիկներն ու կիները, 
որեւէ բանով զբաղելէ կը խուսաբէին, ի պատիւ 
«Ծաղկամօր» (սուրբ Վառվարէ), որպէսզի «ծաղիկ»ի 
կամ «կարմրուկ»ի հիւնադութիւններով չբռնուէին 
իրենց զաւակները։ Առաւօտեան վաղ ժամերէն, 
աղջիկները կ՚երթան երգելով ու կանչերով ծաղիկ-
ներ կը քաղեն ու կը հաւաքեն, որպէսզի վիճակ 
քաշելու պատրաստութիւնները տեսնեն, իսկ ուրիշ 
խումբ մը, գիշերով եօթ աղբիւրներէ ջուր կը հա-
ւաքեն մէկ կուժի մէջ՝ շատ ծածուկ եւ առանց խօ-
սակցութիւն ունենալու տղոց հետ։ Յաջորդ օր, 
(Համբարձման տօնին), բոլոր հարսերն ու կիները 
կը հաւաքուին, մեծ ամանի մէջ եօթ աղբիւրներուն 
ջուրը լեցուցած, իրենց հաւաքած ծաղիկներով 
զարդարած ու լեցուցած։ Աղջիկները իրենց իրերէն 
կը ձգեն ջուրէ ամանին մէջ, իսկ ամենէն փոքր 
աղջիկը, երեսը ծածկուած, մէկ-մէկ կը քաշէ 
առարկաներ։ Ամէն մէկ առարկային հետ, երգող ու 
արտասանող կիները, թեկնածուին «բախտ»ին քաշ-
ւած քառեակը կը կարդան կամ կ՚երգեն, այն 
սնահաւատութեամբ, թէ իր բախտը գրուածին պէս 
պիտի իրականանայ։ Քառեակները սիրային, գե-
ղեցկութեան եւ երբեմն ալ դժբախտութեան խօսքեր 
են։ Ի վերջոյ, իրարու հետ զուարճանալու եւ մեծ 
հանդիսութիւններու առիթ մը կ՚ըլլայ բոլորին համար։ 

Համբարձման տօնը, ինչպէս շատ մը եկեղեցա-
կան տօներ, մեզի կը պատրաստեն եւ կը սորվե-
ցընեն, միշտ դէպի առջեւ կամ վեր նայելու։ Հաւա-
նաբար, ժողորվրդական աւանդութիւնները մարդկային 
անհիմն գուշակումներ կը կատարէ ապագայի 
մասին, սակայն, Աստուածաշունչը մեզ կը մղէ 
դէպի Աստուծոյ ուղղելու մեր հայեացքները։ Մեր 
Տէրունական աղօթքին մէջ իսկ կ՚ըսենք. «...Եկեսցէ 
Արքայութիւն քո, եղիցին կամք քո, որպէս յերկինս 
եւ յերկրի...»։ Միշտ մեր յոյսն ու աչքերը դէպի 
Աստուծոյ Արքայութիւնն են, որ ինչպէս երկնքի մէջ, 
նոյնպէս երկրի վրայ կ՚ուզենք ապրիլ եւ յուսալ։ 
Աւելի յուսալի ու վստահելի բան չկայ, քան դէպի 
երկինք՝ Աստուծոյ նայիլ ու Անոր փառքը սպասել։ 
Հետեւաբար, թող այս Համբարձման տօնը, մեր 
աչքերը միշտ առաքեալներուն պէս վեր պահէ, 
որովհետեւ Աստուծոյ հանդէպ դրուած յոյսն ու 
հաւատքը, ամօթով չի մնար։ (Հռ 5:5) 
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Յայտնի Մամռոտ Քարը Ժամանակաւորապէս 
Անհասանելի է Զբօսաշրջիկներուն Համարv

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

¾ç 05

Մայիս կէսերէն սկսած յորդառատ անձրեւները 
Արցախի որոշ բնակավայրերու մէջ որոշակի 
խնդիրներ յառաջացուցած են: Շարք մը տնտես-
վարողներ վնասներ կրած են հունէն ելած գետերու 
պատճառով: Վնասներ կրած են նաեւ Արցախի 
արգելոցներէն մէկուն մէջ` Շուշիին կից գտնուող 
Հունոտի կիրճին մէջ:

Արցախի զբօսաշրջութեան ոլորտի պատաս-
խանատուները կ’ահազանգեն, կը զգուշացնեն՝ 
Մայիս ամսուայ ընթացքին ձեռնպահ մնալ Հունոտի 
կիրճ այցելելէն: Խնդիրներ յառաջացած են յորդա-
ռատ անձրեւներու պատճառով: Կարկառ գետի 
մակարդակը աննախադէպ բարձրացած է: Մայիս 
20-21 գետը հեղեղած է արգելոցի կամուրջները: 
«Կամուրջներէն մէկը այս պահուն կարծես ամբող-
ջական է, բայց բաւական վնասուած է: Իսկ բոլորո-
վին վերջերս կառուցուած փայտէ կամուրջը էապես 
վնասուած եւ վտանգաւոր է օգտագործման հա-
մար»,- կը պատմէ «Պատմական միջավայրի պահ-
պանութեան պետական ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-ի 
տնօրէն Արմինէ Հայրապետեանը: Այս բոլորի հե-
տեւանքով՝ Հունոտի կիրճ արգելոցի արահետներով 
անհնար է հասնիլ արգելոցի գլխաւոր տեսարժան 
վայրը՝ Մամռոտ քարը: Միակ տարբերակը այս 

պահուն Քարին տակ գիւղէն սկիզբ առնող արա-
հետն է: Դժուարութիւններու մասին արգելոցի 
աշխատակիցները զբօսաշրջիկները տեղեակ կը 
պահեն մուտքի մօտ, մինչեւ կիրճ մտնելը: «Այսօր 

ալ զբօսաշրջիկներ եկած են՝ կանգնեցուցած եմ: Որ 
Զոնթիկը (Հովանոցը) պիտի չտեսնեն, գան ի՞նչ 
ընեն»,- կը մանրամասնէ Հունոտի կիրճ բնապատ-
մական արգելոցի աշխատակից Վիաչեսլաւ Առստամեանը:

Յայտնի պարաններով կամուրջն ալ այս պահուն 
ջուրի տակ է: Հեղեղի բերած քարերէն ու ծառերէն 
վնասուած է: Վնասները գնահատել հնարաւոր 
կ’ըլլայ միայն գետի մակարդակը իջնելէն ետք: 
«Հունոտի կիրճ» բնապատմական արգելոցի 
աշխատակիցները կը յիշեն, Կարկառը նախապէս 
ալ կը վարարէր, բայց ոչ այսքան ուժգին: «Նման 
բան չէ եղած: Առաջ եղած է, քեռիս կը պատմէ: 
Բայց նման բան, որ այս երեք օրերու ընթացքին 

եղաւ՝ չէ եղած»,- կը յիշէ Վիաչեսլաւ Առստամեանը:
Արգելոցի պատասխանատուները դեռ վնասնե-

րը կը գնահատեն եւ իրավիճակին կը հետեւին: 

Վերականգնողական աշխատանքները պիտի սկսին 
աւելի ուշ: «Գետը պէտք է հանդարտի, գետը պէտք 
է իջնէ, անկէ ետք միայն պիտի սկսին կամուրջի 
վերանորոգման աշխատանքները: Տեղեակ պա-

հած ենք նաեւ կամուրջը նախաձեռնող ընկերու-
թեան՝ Հայաստանի Հայ լեռնագնացներու միու-
թեան: Գետը հանդարտելէն ետք կու գան՝ 
գնահատելու, հասկնալու թէ ինչ աշխատանքներ 
պէտք է կատարուին»,- ընելիքները կը թուարկէ 
«Պատմական միջավայրի պահպանութեան պե-
տական ծառայութիւն» ՊՈԱԿ-ի տնօրէն Արմինէ 
Հայրապետեանը:

«Հունոտի կիրճ» արգելոցը Արցախի ամենաշատ 
այցելու ունեցող զբօսաշրջավայրերէն մէկն է: Ար-
դէն հերթական տարին՝ արգելոցը կը բարեկարգուի՝ 
պետական յատկացումներու նաեւ մասնաւոր, բա-
րեգործական ծրագիրներու գումարներով: Արա-
հետները գծելու եւ կահաւորելու օժանդակած է 
Հայաստանի Հայ լեռնագնացներու միութիւնը: Այս 
ծրագրին աջակցած է նաեւ յայտնի մարզիկ` Թելմա 
Ալթունը, որ նախորդ տարի իր վազքի մրցոյթի մէկ 
հատուածը անցուց Արցախի մէջ` անով իսկ շա-
տերու ուշադրութիւնը հրաւիրելով հայկական երկ-
րորդ հանրապետութեան եւ միաժամաակ` գումար 
հաւաքելով Արցախի մէջ իրականացուող ծրագիր-
ներու համար:

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս 
Թորոսեան: 

Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշա-
կում, յատուկ անուններու ցանկագրում եւ 
հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019, 728 էջ:

Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խըմ-
բագրատուն:

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ 
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը
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¾ç 04 Արցախի Դպրոցներուն Մէջ Կայացած է Վերջին Զանգի 
Արարողութիւնը

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Արցախի մէջ կրթական համակարգը բաղկացած 
է մի քանի մակարդակէ: Տարրական, հիմնական եւ 
աւագ մակարդակները հանրակրթական դպրոց-
ներու համար են: Վերջին զանգը կը տօնեն իննե-
րորդ դասարանցիները՝ աւարտելով հիմնական 
դպրոցը, իսկ 12-րդ դասարանցիերը` աւագ դպրոցը: 
Հիմնական դպրոցը աւարտողները կրնան ուսումը 
շարունակել՝ եւս 3 տարի յաճախելով աւագ դպրոց 
կամ ընդունուելով նախնական կամ միջին մաս-
նագիտական ուսումնական հաստատութիւններէն 
մէկը եւ որեւէ արհեստ սորվիլ:

Մայիս 24-ին Վերջին զանգը ղօղանջած է Արցա-
խի բոլոր դպրոցներուն մէջ: Հիմնական դպրոցին 
հրաժեշտ տուած է մօտ 2000 իներորդ դասարանցի: 
143 շրջաաւարտ տուած է Արցախի ամենամեծ 
դպրոցը՝ Ստեփանակերտի թիւ մէկ հիմնական 
դպրոցը: Կրթութեան նախարարի շնորհաւորանքը 
բոլորին է ուղղուած: «Անոնք կը մարմնաւորեն մեր 
անկախութիւնն ու պետականութիւնը կերտողներու 
բոլոր նուիրական երազանքները: Բարի երթ կը 
մաղթեմ»,- ընդգծեց Արցախի կրթութեան, գիտու-
թեան եւ սպորտի նախարար Նարինէ Աղաբալեանը: 

Ստեփանակերտի Խաչատուր Աբովեանի ան-
ւան առաջին դպրոցի պատուաւոր հիւրերու շարքին 
նաեւ Արցախի նախագահն է: Այս անգամ դպրոց 
եկած է իբրեւ ծնող: Նախագահի դուստրն ալ 
աւարտեց իներորդ դասարանը: Ծնողներէն ոչ 
պակաս, գուցէ քիչ մըն ալ աւելի՝ պապիկ տատիկ-
ները կը յուզուին, կը փորձեն ծաղիկներու եւ փու-
չիկներու խառնաշփոթի մէջ շարուած շրջանաւարտ-
ներուն մէջ գտնել իրենց թոռնիկ-թոռնուհիները: 
«Իրօք, այսօր անմոռանալի օր է մեզի համար: 
Մենք տատիկներով, պապիկներով հաւաքուած ենք 
այստեղ՝ ուրախանալու մեր թոռնիկներու յաջողու-
թիւններով»,- յուզումը դժուարութեամբ կը յաղթա-
հարէ Ստեփանակերտի բնակիչ Էւելինա Աղաճան-
եանը, որ եկած է թոռնիկի վերջին զանգին 
մասնակցելու:

Հրաժեշտէն առաջ՝ շնորհակալութեան խօսքն է: 
Շրջանաւարտները չեն մոռնար ուսուցիչները, 
իրենց երախտիքը կը յայտնեն՝ անուն առ անուն:

Առաւել յուզուած են աւագ դպրոցներու աշա-
կերտներն ու ծնողները: Ստեփանակերտի 11-րդ 
աւագ դպրոցի բակին մէջ հաւաքուած ծնողներու 
շարքին նաեւ Արցախի նախկին վարչապետն է: 

Անոր դուստրն ալ աւագ դպրոցի շրջանաւարտներու 
շարքին է: «Այն երազանքները, որ ունիմ կապուած 
իմ բալիկիս հետ, կը մաղթեմ, որ ձեզի ալ փոխան-
ցըւի եւ ձեր երազանքերն ալ կատարուին»,- իր բա-
րեմաղթանքները յայտնեց կառավարութեան 
նախկին ղեկավարը:

Շնորհաւորանքը ուղղուած է աւագ դպրոցի շրջա-
նաւարտներուն։ Այս տարի Արցախի մէջ անոնք 
1340 հոգի են: 237 շրջաաւարտ ունի Ստեփանա-
կերտի թիւ 11 դպրոցը. ասիկա վերջին 10 տարի-
ներու ամենաբարձր ցուցանիշն է: «Ինծի կը թուի՝ 
մենք կրցած ենք այս երեք տարուան ընթացքին 
պատրաստել մեր աշակերտները, որ կարենան նոր 
կեանք մտնել յաղթահարելով փորձութիւնները, 
որոնց պիտի հանդիպին»,- լաւատես է Ստեփա-
նակերտի թիւ 11 աւագ դպրոցի տնօրէն Աիտա 
Գրիգորեանը:

Տղաներէն շատերը կը սպասեն առաջին փոր-
ձութեան: Անոնք մէկ երկու ամիսէն պիտի զօրա-
կոչուին՝ դպրոցը աւարտելէն անմիջապէս ետք: 
«Անիկա մեզի համար նոյնիսկ երազանք է՝ երթալ 
բանակ եւ պահել մեր հայրենիքի, մեր ծնողներու 
անվտանգութիւնը»,- կը վստահեցնէ Ստեփանա-
կերտի թիւ 11 աւագ դպրոցի շրջանաւարտ Սամուէլ 
Հիւսնունցը:

Մինչ այդ շրջանաւարտները պէտք է յաղթա-
հարեն եւս մէկ փորձութիւն: Յառաջիկային միաս-
նական եւ պետական աւարտական քննութիւններն 
են: 

Ստեփանակերտ
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Հայկազեան Համալսարան            Հայկական Սփիւռքի 
                 Ուսումնասիրութեան Կեդրոն

Կիպրոսի եւ Յունաստանի Հայերը
Գիտաժողով

(Հինգշաբթի եւ Ուրբաթ, 30 եւ 31 Մայիս 2019)

Ա. օր գիտաժողովի, Հինգշաբթի 30 Մայիս
8:40–9:00  Արձանագրութիւն մասնակիցներու եւ հիւրերու 
9:00–9:50 Պաշտօնական Բացում Գիտաժողովի

The Armenians of Greece and Cyprus
Guest Speaker: Dr. Susan Pattie

(Honorary Senior Research Associate, University College London)
Ա. ՆԻՍՏ.- ՅՈՒՆԱՍՏԱՆ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ, ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
Նիստավար՝  Դոկտ. Արտա Արսէնեան-Էքմէքճի
10:00–10:20  Akis Dangazian  History, Revival and Future Challenges:
  The Armenian Community of Komotini since the 17th Century
10:20–10:40 Dr. Jon Armajani  The Constitutions of Greece and Minorities
10:40–10:45 Դոկտ. Շուշան Խաչատրեան  Մերձաւոր Արեւելքի Որբերը 
  Յունաստանի Մէջ.
  Լուսանկարներ, Փաստաթուղթեր, Վկայութիւններ
10:45–11:05  Քրիստինէ Նաճարեան Ալմա Եոհանսոն Եւ Յունաստան 
  Հաստատուած Հայ Փոքրերը
11:05–11:10  Dr. Hervé Georgelin  Angèle Kourtian: An Armenian Witness and 
  a Greek Language Writer
11:10–11:30  Կարինէ Ռաֆայէլեան  Յունահայ Մամուլի Մշակութային 
  Դիմագիծը 1930–40ականներուն
11:30–11:50  Դոկտ. Էլիզ Գէորգեան  Հայրենադարձութիւնը Եւ 
  Յունահայութեան Ներգաղթը
11:50–12:10  Քննարկում Ա. նիստի
Բ. ՆԻՍՏ.- ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. 1940ԷՆ ԱՅՍՕՐ. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ 

ԿԵԱՆՔ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ
Նիստավար՝  Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան 
2:00–2:20  Դոկտ. Տիգրան Ղանալանեան  Հայերի Արտագաղթը 
  Յունաստանէն 1946–1970ականներուն
2:20–2:40  Յովիկ Գասապեան  Թեսաղոնիկէի Հայ Համայնքը 1990–
  2015ին
2:40–3:00  Դոկտ. Արծուի Բախչինեան  Յունահայերու Նպաստը 
  Յունական Եւ Միջազգային Գեղարուեստին
3:00–3:20  Սօնա Ներսիսեան  Յունաստանի Հայկական 
  Կազմակերպութիւններու Դերը Համայնքի 
  Ինքնակազմակերպման Գործին Մէջ
3:20–3:40  Քննարկում Բ. նիստի 
3:40–4:00 Դադար 
Գ. ՆԻՍՏ.- ԿԻՊՐՈՍ. ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ, ՀԱՄԱՅՆՔ ԵՒ
ՄԵԼԳՈՆԵԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ
Նիստավար՝  Դոկտ. Արշալոյս Թօփալեան 
4:00–4:20  Prof. Claude Mutafian Matrimonial Diplomacy between Cyprus 
  and Cilician Armenia
4:20–4:40  Աւետիս Ափոշեան  Կիպրոսի Հայոց Պատմութիւնը՝ Օսմանեան 
  Տիրապետութեան Տակ
4:40–5:00  Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեան Կիպրոսը Անտիոքի Շրջանի Հայոց 
  Պատմութեան Եւ Ժողովրդական Բանահիւսութեան Մէջ
5:00–5:05  Prof. Vahram Shemmassian Cyprus as a Main Anchor for the 
  Entry of Armenian Revolutionaries into Mainland Ottoman Empire 
  during the 1890s and 1900s
5:05–5:25  Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան  Մելգոնեան Կրթական 
  Հաստատութեան Հիմնադրութեան Նախապատմութիւն
5:25–5:45  Քննարկում Գ. նիստի, փակում գիտաժողովի Ա. օրուան 
  նիստերու 

Յունաստանի եւ Կիպրոսի Հայօճախներու Ներկայ 
Մարտահրաւէրները

Զրոյց՝
Յովիկ Գասապեանի եւ Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեանի հետ

Հինգշաբթի, 30 Մայիս, երեկոյեան ժամը 7:30,
Հայկազեան Համալսարանի Հանդիսասրահ

Բ. օր գիտաժողովի, Ուրբաթ 31 Մայիս 
8:20–8:30  Արձանագրութիւն մասնակիցներու եւ հիւրերու
Դ. ՆԻՍՏ.- ԵՂԵՌՆ, ՏԵՂԱՒՈՐՈՒՄ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ,
ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹ
Նիստավար՝ Եղիա Թաշճեան  
8:30–8:50  Դոկտ. Էտիթա Կժոյեան  Ազգերու Լիկան Եւ Կիպրոսի Ու 
  Յունաստանի
  Հայօճախներուն Կազմաւորումը
8:50–9:10  Dr. Jon Armajani  The Constitutions of Cyprus and Minorities
9:10–9:30  Դոկտ. Տիգրան Ղանալանեան Հայերու Արտագաղթը 
  Կիպրոսէն 1955–70ականներուն
9:30–9:50  Դոկտ. Յասմիկ Յարութիւնեան  Խորհրդային Հայաստանի եւ 
  Կիպրոսի Հայօճախի
  Յարաբերութիւնները 1945–91
9:50–10:10  Դոկտ. Աշոտ Գրիգորեան  Կիպրոսի Եւ Յունաստանի Հայ 
  Ճարտարապետերը
10:10–10:30 Քննարկում Դ. նիստի
10:30–10:55 Դադար

Ե. ՆԻՍՏ.- ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿ,
ԿՐԹԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
Նիստավար՝  Արմէն Պագգալեան  
10:55–11:15  Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեան Կիպրոսի Հայ Համայնքի 
  Պետական Ներկայացուցիչները
11:15–11:35 Նայիրի Մուրատեան  Կիպրոսի Հայկական Ռատիօժամը
11:35–11:40 Վարդան Թաշճեան  Կիպրահայ Նարեկ Վարժարաններու 
  Ցանցը
11:40–12:00 Michael Hadjilyra  The Events of 1963–64 and 1974, and Their 
  Impact on the Armenian-Cypriot Community
12:00–12:20 Քննարկում Ե. նիստի

Զ. ՆԻՍՏ.- ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԸՆԿԵՐԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳԵՐ
Նիստավար՝  Շաղիկ Խիւտավերտեան 
2:00–2:20  Վարուժան Արք. Հերկելեան  Հայ Եկեղեցին Կիպրոսի Մէջ
2:20–2:25  Massis Der Partogh  Armenians in Cyprus: Refugees and Pioneers, 
  from Necessity to Excellence
2:25–2:45  Michael Hadjilyra A Panorama of Armenian-Cypriot Organisations
2:45–2:50  Ruth Keshishian 
  Printing in Armenian Movable Type Fonts and the Culture of 
  Reading on the Island of Cyprus
2:50–3:10  Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան Հայ Աւետարանական Եկեղեցի, 
  Կիպրոս. Պատմութիւն, Ինքնութեան Փնտռտուքներ, Ներկայ 
  Մարտահրաւէրներ
3:10–3:15  Սիմոն Այնէճեան  Կիպրահայ Հանրային 
  Հաղորդակցամիջոցները
3:15–3:20  Dr. Sossie Kasbarian 
  Between Nationalist Absorption and Subsumption - the Armenian 
  Cypriot Experience
3:20–3:25  Հայաստանցի Արտագաղթողները Կիպրոսի Մէջ. Դիմանկարի 
  Փորձ
3:25–3:45  Լուսինէ Տանաճեան Կիպրոսի Հայերու Ընկերամշակութային 
  Կեանքի Առանձնայատկութիւնները
3:45–4:05 Քննարկում Զ. նիստի
4:05–4:30 Դադար 
4:30–4:50 Ընդհանուր քննարկում, փակում գիտաժողովի
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Հայաստանի Եւ Չինաստանի Արտաքին Գործոց Նախարարներու 
Միջեւ Հանդիպման Ժամանակ Բարձր Գնահատուած Է Չինաստանի 
Աջակցութիւնը Լեռնային Ղարաբաղի Տագնապի Խաղաղ Լուծման

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

¾ç 02

Միջազգային Èáõñ»ñ

Եւրոպայի Ընտրութիւններ. 
Մէրքէլի Կուսակցութիւնը 
Յաղթական

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

28 ՄԱՅԻՍ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐՄԷՆ ՎԱՀՐԱՄԵԱՆ  
(10 Մայիս 1968 թուականին, 
Արդուի գիւղ՝ Հայաստան)

28

2016-ին ստացած է Հայաստանի Հանրապետութեան 
վաստակաւոր նկարիչի կոչումը 
1978 թուականին յաճախած է Ալավերտիի գեղարուես-
տի դպրոցը: 1989 թուականին աւարտած է Մարտի-րոս 
Սարեանի անուան գեղարուեստի քոլեճի մանրանկար-
չութեան բաժինը, 1994 թուականին՝ Երեւանի գեղարուես-
տա-թատերական հիմնարկի կրաֆիքի բաժինը: 2000 
թուականէն Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ է:

րարը ներկայացուց տագնապի հանգուցալուծման 
առնչութեամբ Հայաստանի մօտեցումները եւ 
սկզբունքային դիրքորոշումը: Այս առնչութեամբ 
նախարար Մնացականեան բարձր գնահատեց 
Չինաստանի աջակցութիւնը տագնապի խաղաղ 
լուծման եւ բանակցային գործընթացին: Զրուցա-
կիցները համակարծիք էին, որ տագնապը պէտք է 
ունենայ խաղաղ եւ քաղաքական լուծում առկայ 
միջազգային միջնորդական ձեւաչափի շրջագիծին 
մէջ` ի նպաստ շրջանի ժողովուրդներուն:

Զոհրապ Մնացականեան նշեց, որ Հայաստանը 
միշտ հանդէս եկած է «Մէկ Չինաստանի» սկզբուն-
քին համապատասխան: Երկուստեք գոհունակու-
թիւն յայտնուեցաւ միջազգային կազմակերպու-
թիւններու շրջագիծին մէջ համագործակցութեան 
առնչութեամբ, քննարկուեցան շրջանային բազմա-
կողմանի կառոյցներու ուղղութեամբ, այդ կարգին` 
Եւրասիական տնտեսական միութիւն-Չինաստան 

ձեւաչափով համագործակցութեան հարցեր:
Հայաստանի եւ Չինաստանի արտաքին գործոց 

նախարարներու հանդիպումին յաջորդեց «Հայաս-
տանի կառավարութեան եւ Չինաստանի  կառա-
վարութեան միջեւ սովորական անձնագիրներ կրող 
անձերու համար մուտքի արտօնագիրի պահանջի 
փոխադարձաբար վերացման մասին» համաձայ-
նագիրի, «Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ 
յանձնումին մասին» պայմանագիրի եւ «Հայաստա-
նի գիւղատնտեսութեան նախարարութեան եւ 
Չինաստանի մաքսային գլխաւոր վարչութեան 
միջեւ Հայաստանէն Չինաստան արտահանուող 
մեղրի պարենային անվտանգութեան, անասնաբու-
ժական ոլորտին մէջ եւ բոյսերու  պահպանութեան 
մասին» արձանագրութեան ստորագրման արարո-
ղութիւնը:

Գերմանիոյ մէջ իշխող Քրիստոնեայ-դեմոկրա-
տական միութիւնը կը յաղթէ երկրին մէջ իրա-
կանացուող Եւրոխորհրդարանի ընտրութիւններուն:

Ինչպէս կը յայտնէ DW-ն, իշխող միութեան 
հիմնական մրցակից սոցիալ-դեմոկրատները եր-
րորդ տեղը կը գրաւեն ընտրութիւններու արդիւնք-
ներով, իսկ երկրորդ տեղն են՝ «Կանաչներ»ը: 

Նախնական կանխատեսումներով՝ Քրիստոն-
եայ-դեմոկրատական միութիւնը պաւարական 
Քրիստոնեայ-սոցիալական միութեան իրենց 
կողմնակիցներուն հետ միասին պիտի ստանան 28 
տոկոս ձայն, «Կանաչներ»ը՝ 22 տոկոս, իսկ Սոցիալ-
դեմոկրատական կուսակցութիւնը՝ 15.5 տոկոս:

«Այլընտրանք Գերմանիոյ համար» կուսակցու-
թիւնը պիտի ստանայ ձայներու 10 տոկոսը, «ձա-
խականներ»ն ու Ազատ դեմոկրատական լիպերալ 
կուսակցութիւնը՝ 5,5-ական տոկոս:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք
Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019
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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

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան 
 Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը 

եւ 
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը 

 
ՀԲԸՄ-ի  եւ  ՀԵԸ-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը 

 իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր անդամներով, սրտի խոր 
կսկիծով կը գուժէ մահը՝ 

ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի խորհրդական, ՀԲԸՄ Լիբանանի 
Կրթական Յանձնախումբի  փոխ-ատենապետուհի,   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Բուրաստան 

Ակումբի Հիմնադիր  եւ երկարամեայ ատենապետուհի, ՀԲԸՄ- ՀԵԸ-ի Նաւասարդեան 
Խաղերու  Վարչութեան Համադրող անդամ,  ՀԲԸՄ-ի Վեթերան անդամ, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
Ասպետներու Վարչական,   ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի  Մարզական Կեդրոնական Վարչութեան 

Ատենապետուհի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի  Միջին Արեւելքի Մարզական Ընդհանուր Մամինի 
անդամ 

Տիկ. Արշօ Թիւթիւնճեանի 

որ պատահեցաւ Կիրակի, 26  Մայիս 2019-ին: 
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Այսպիսի Գեղեցկութիւն Կարելի է Տեսնել Միայն Մեր Դիրքերուն Մէջ. 
Տիգրան Աբրահամեան

Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան 
Աբրահամեան ֆէյսպուքեան իր էջին վրայ 
լուսանկարներ տեղադրած է դիրքերէն առնուած եւ 
գրած.

«Մարդ կ՛երթայ դիրքեր, բացի անկէ, որ հաճոյք 

կը ստանայ մեր զինծառայողներու հետ շփումներէն, 
նաեւ գեղեցիկ ծաղկանոցները կը վայելէ:

«Այսպիսի գեղեցկութիւն, մաքրութիւն կարելի է 
տեսնել միայն մեր դիրքերուն մէջ»:


