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«Զարթօնք»ի
նախորդ
թիԼիբանանի
քաղաքացի Նիզար
Զաքա,
որ 2015-էն
ի
վեր
բանտարկուած
էր
Իրաւերու ելեկտրոնային օրինի մէջ, Երկուշաբթի օր ազատ արձակւած է: նակները կարդալու համար
Աղբիւրին
տեղեկութիւններով՝
Զաքա
դուք
կրնաք օգտուիլ այստեղ
յանձնուած է Լիբանանի Անվտանգուդրուածղեկավար
QR ծածկագրէն:
թեան ուժերու
Ապպաս Իպրահիմին,
եւ Պէյրութ
պիտի հասնի 24 ժամուան ընթացքին:
Հաճելի
ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Պութէֆլիքան
Անմա՞հ Է Յանձնաժողովի Երկրորդ ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Ալ ՄուսթաքպալԿը Կայանայ
Շարժումը
ԿըԿանուխ
Դատապարտէ
Մէկ Օր
Ամիսներ առաջ տեղական, շրջանային,
Նիստը՝
Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
թէ
միջազգային
լրատուամիջոցները
Վարչապետը Վատաբանող Մեկնաբանութիւնները
գերզբաղած Յայտարարութեան
էին լուրեր հաղորդելու ԱլճերՄասին
Համար
իոյ 82ամեայ նախագահ Ապտէլ Ազիզ Պու-

թէֆլիքայի մասին, որ 20 տարի նախագահական պաշտօնին մնալէ ետք, հակառակ
իր առողջական ծանր վիճակին (գրեթէ անդամալոյծ եւ բուժման ենթակայ Եւրոպայի
հիւանդանոցներու մէջ) 5րդ նստաշրջանի
մը համար նախագահական պաշտօնի վերընտրութեան համար դարձեալ
թեկնածու ներկայանալու ցանկութիւն յայտնած էր: Իր այս որոշումին դէմ
ալճերիացի հազարաւոր երիտասարդներ` Ալճերիոյ մէջ թէ այլուր, ցոյցեր
ընելու համար փողոց իջան, անոնց պահանջին ի վերջոյ եւ բարեբախտաբար
ընդառաջեց Պութեֆլիքա իր հրաժարականը ներկայացնելով:
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարուԱրաբական աշխարհի ղեկավարները միշտ այնքան ալ տարբեր չեն եղած
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ ՓեՊութէֆլիքայական հոգեբանութենէն: Արաբական նոյնիսկ այսպէս կոչուած
տըրուար 6-ին:
հանրապետութիւններուն մէջ (բացի Լիբանանէն) իշխող նախագահի մը
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
օրերուն տակաւին կենդանի «նախկին նախագահ» մը գոյութիւն չէ ունեցած:
Ալ Մուսթաքպալ Շարժման
պաշտօնեաներտեղեկատուութեան
վստահութիւն յայտնեցին
Վարաշխատակազմի
եւ հասաՆման տիտղոս ապրող մէկը չունի: Արեւելեան այս կողմն աշխարհի նախագահ
չապետ Սաատ Հարիրիին րակայնութեան
իբրեւ կառավարութեան
ղեկավար
եւ դատապարհետ կապերու
վարչութենէն:
մը կ՛ընտրուի եւ կը շարունակէ ընտրուիլ ու իշխել՝ մինչեւ կամ Աստուած իր
տեցին վերջին մեկնաբանութիւնները,
որոնք
կը
վատաբանեն
վարչապետին
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
մօտ կանչէ զինք եւ կամ իր հակառակորդները զինք իր աստուծուն մօտ
աշխատանքը:
ղրկեն..: Ամէն պարագայի անոնց կը յաջորդեն կամ իրենց զաւակները կամ ալ
Կուսակցութեան յայտարարութեան մէջ կը նշուի, որ Ալ Մուսթաքպալ
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
անմիջական զինակիցները: Քոնէ իրենց իշխած երկիրը զարգացնէին այդքան
դաշինքը աջակցած է վարչապետին «որ կը շարունակէ նախկին վարչապետ
տարիներ իշխելով:
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Ռաֆիք Հարիրիի» ճանապարհը»:
Այս երեւոյթին ամենացաւալի կէտերէն մէկն ալ այն է, որ նման այսպէս
Դաշինքի ղեկավար Պահիա
Հարիրի, Երկուշաբթի
օր Թրիփոլիի մէջ,
Գործակցութեան
Հեռանկարները
կոչուած
ղեկավարներ,
ինչպիսին
էր
Պութէֆլիքան,
20
–
30
կամ
նոյնիսկ
40
նախկին
վարչապետ
Նաժիպ
Միքաթիի
հետ
կայացած
համատեղ մամուլի
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոտարի
երկիր
մը
իշխելէն
ետք,
երբ
հիւանդանան
եւրոպական
կամ
ամերիկեան
ասուլիսի մը ընթացքին խոստացաւ, որ Ալ Մուսթաքպալ Շարժումը պիտի
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
հիւանդանոց մը կ՛ընտրեն
իրենց առողջութիւնը
վստահելուՊաապտայի
համար, որովհետեւ
շարունակէ
Ռաֆիք Հարիրիի ճանապարհը, հակառակ վերջերս Սաատ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
պալատին
մէջ նախագահական
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արձախողած կ՛ըլլան
իրենց իսկ բուժումը
ապահովող
մընախարար
կառուցած Սալիմ
Հարիրիի
դէմստանձնեց
ուղղուած քննադատութիւններուն:
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքա-հիւանդանոց
հարցերով
Ժրեյսաթի
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
ըլլալու իրենցմասին
իսկ կառավարած
երկրին մէջամբողկամ այլ իր
խօսքով
որ Սաատ
Հարիրի եւ անոր Շարժումը կոշտ քննադատութեան
կանութեան
յայտարարութիւնը
նոր վստահութիւն
պաշտօնը իր իսկՆշենք,
նախորդէն՝
Փիեռ
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
չունին իրենց
կառուցած հիւանդանոցներուն վրայ:
թիրախնախագահական
դարձած են Ազգային Ազատ Հոսանքի, Յառաջդիմական-Ընկերվար
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաԱյսքան
Ալճերիոյ
Պութէֆլիքային եւ իրշաբաթացեղակիցներուն
մասին:
կուսակցութեան եւ Հըզպալլայի կողմէ:
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
տեղեկատուական
գրասենեակը:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Եկուր
տես սակայն,
Հայ «Պութէֆլիքաներն»
Երկուշաբթի կայացած մամուլի ասուլիսին ընթացքին, իր հերթին, Միքաթի
վերջին
կազմուած
սոյնոր
յանձնաժողովին
անդամ ալ բազմաթիւ են, որոնք
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաեն շալակը ազգային
հաստատութիւններուն
անշուշտ
զանոնքյաջողութիւն
ղեկավա- մաղթեց
Ալ Մուսթաքպալ
Շարժման
10ելած
նախարարները
պիտի
քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
Ժրեյսաթիին՝
իր դէմ հնչած կոշտ հռետորաբանութիւնը բացատրեց
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
րելու «վեհանձն»
միտումով:
«յարձակում» մը ուղղուած վարչապետին դէմ:
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, իբրեւ
մինչ անհիմն
նոր նախարարը
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Մէկ հատիրականացնելու
չորս կողմ նայինք:նպատակով
Քանի՜ քանի՜ անկար
կը ճանչԱն պնդեց,
որ Հարիրին «իշխանութեան մէջ պիտի շարունակէ մնալ
տունդարձը
յառա- Պութէֆլիքաներ
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի տարած
աշխատանքը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
նանք ազգային
կառոյցներուն մէջ,
որոնք տակաւին
յամառին ղեկավարել ամբողջ
նախագահ
Միշէլ Աունի իշխանութեան ժամանակահատուածին»:
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի կըպաշտօնավարութեան
շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուատուեալհնարաւորութիւնը՝
կառոյց մը: Շատ յաճախ
այս ընդրգկելով
մարդիկ ի վերուստ կը նշանակուին՝
«Ազմ» Շարժման առաջնորդը վէճերուն վերջ տալու կոչ ըրաւ եւ հաստատեց
կոչելու
այս մէկը
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
իրենց անկարութեան
բարեմասնութեամբ
հաւանաբար: Զարմանալին
է
իր
կուսակցութեան
սերտ յարաբերութիւնները Ալ Մուսթաքպալ Շարժման
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքիայն
նախկին
նախարար
Մուհամմատ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրասակայն,մէջ:
որ անոնք յաճախ ալ ընտրովի տեղ կը հասնին,
չես հասկնար
ինչպէոր
՞ս իր հետ՝
ընդգծելով, որ
իրենք կը կիսեն նոյն մտահոգութիւնները:
րութեան
Քապպարա
ըսաւ,
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
պընդումին:
(կ՛երեւի
կարելի
է բացատրել «ժողովուրդ
մը իր ճակատագիրը
կ՛արժէ»ի
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Ð³Ûñ»ÝÇ
Èáõñ»ñ
փիլիսոփայութեամբ):
քականութեան
մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Ի տես
այսմըիրականութեան,
ալ ինչպէ՞ս զինազարմանաս
երբ ազգային
ընդգծէ
շարք
խնդիրներ՝ Հըզպալլայի
տարիներու
իր հասփորձառութեան, եւ պիտի
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
Ինչպէ՞ս Կարելի է Գրաւել Ա՛յն Մարդոց
Տարածքը, զարտատութիւններ
կը փակուին, կամ անոնց
դպրոցներուն
դասարանները
նոցը,
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ յարաբեապացուցէ,
որ այս կը
նախարարութիւնը կ'աշխատի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կրճատուին ուկարգաւորումը՝
անոնց պաշտօնաթերթերը
դադրին անխտիր
գոյութիւն բոլոր
ունենալէ:
Ալ
Ուր Իրենք
Ապրած Են. Փաշինեանի
րութիւններու
Հըզպալլայիկը
եւ անոր
լիբանանցիներուն
օգտին,Դարերով
ինչպէս
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաի
՞նչ
զարմանաս,
երբ
անոնց
ղեկավարած
կազմակերպութիւններու
անդամդաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական
գործակալուՊատասխանը
Ատրպէյճանցի
Լրագրողին
կան խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
ներուն շարքերը
կը նօսրանան
ու հաւատքնին
ու յարգանքնին
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
թիւնը: կը պակսի մինչ
Ս.
Փեթերզպուրկի
մէջ
կազմակերպուած
մամլոյ
ասուլիսինենընթացքին՝
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
երիտասարդութիւնը
ուրիշպահանջուած
կողմ կը սկսի յարիլ:
Հայկական վարժարանի քանի՞
խորհրդաժողովին
կողմէ
բարեփոՀայաստանի վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան պատասխանեց ատրպէյճանցի
հետ բարեկամութեամբ:
հոգաբարձու
կամ համար
կրթական
մարմնի
պատասխանատու
կը ճանչնաս
խումները՝
փրկելու
երկրի
տնտեսական
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանլրագրողի
մը
հարցումներուն:
Ըստ
Armenpress.am-ի՝
Հայաստանի
վարչաՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտա(բացառութիւնները
իր ղեկավարած
վատթար
վիճակը: յարգելով), որ իր զաւակները կամ թոռները
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իրպետին
նպատակը
պիտիհարցումներէն
ըլլայ
ուղղուած
մէկուն
մէջ,
որ
կը
վերաբերէր
Լեռնային
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
վարժարանին վստահած է: Քանի այսպէս կոչուած ղեկավար
կը արդիւնաւէտ
ճանչնաս, որ տնտեսութիւն մը: Միաժաստեղծել
Ղարաբաղի տագնապին, ատրպէյճանցի
լրագրողը օգտագործեց
ատրպէյճազարգացումի աջակցութեան
ծիրէն ներս
տարբեր
քաջալերած
է
իր
զաւակները
իր
գլխաւորած
կազմակերպութեան
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ անդամ
ուղղեց բոլոր
քաղաքական
գործիչնական քարոզչութեան համար
արդէն սովորական`
«գրաւուած տարածքներ»
բնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
օժանդակուարձանագրուելու (դարձեալ
բացառութիւնները յարգելով):
Պաշտօններու
Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ դժուաարտայայտութիւնը:
Ի պատասխան`
վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան ըսաւ.
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
¾ç 02 եւ
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
երաշխաւորելու
երկրի
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
¾ç 08
03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
¾ç

ºñ»ùß³µÃÇ / 11.6.2019

¾ç 02
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Դպրաց եւ Կիսասարկաւագաց Ձեռնադրութիւն Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Կիրակի, 9 Յունիս 2019-ին, Հոգեգալստեան
տօնին առիթով, դպրաց եւ կիսասարկաւագաց
ձեռնադրութիւն տեղի ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ,
յընթացս Ս. եւ Անմահ Պատարագին, հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին,
ձեռամբ Մայր Տաճարի լուսարարապետ Գերշ. Տ.
Մակար Եպս. Աշգարեանի եւ խարտաւիլակութեամբ
Դպրեվանքի հսկիչ Հոգշ. Տ. Օշին Աբղ. Չուալերթանեանի։
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրե-

î»ë³ÝÏÇõÝ

Պութէֆլիքան Անմա՞հ Է

¾ç 01
Ըստ երեւոյթին, Պութէֆլիքայութիւնը անպայման տարիքի կամ ֆիզիքական անկարութեան
հետ ալ կապուած չէ միայն: Կան երբեմն տարիքով
աւելի երիտասարդ սակայն խելքով անպայման
անկար Պութէֆլիքաներ եւս հայկական իրականութեան մէջ, որոնք իրավիճակը աւելի մռայլ
կը դարձնեն եւ հաստատութիւններուն ապագան
առաւել եւս կը խաթարեն:
Եւ դժբախտաբար կայ նաեւ ամենավտանգաւորը: Երբ մեր Պութէֆլիքան իր ստանձնած
առաքելութիւնը սխալ հասկցած է ու կ՛աշխատի եւ
կը գործէ իր գլխաւորած հաստութեան շահերուն
ու առաքելութեան ճիշդ հակառակին ծառայելով:
Ահա հոս այլեւս աղէտալի կը դառնայ իրավիճակը,
որ կարօտ է լուրջ վիրահատութեան՝ փրկելու
համար տուեալ հաստատութիւնը, կամ այն ինչ,
որ ան ձգած է անկէ...:
Երկինքէն երեք խնձոր ինկաւ: Մէկը քեզի սիրելի
ընթերցող: Միւսը տողերս գրողին, եթէ կ՛արտօնես: Իսկ թունաւորը «Պութէֆլիքաներուն», որպէսզի
իրենց անմահ կեանքէն քանի մը օր կրճատուի ի
սէր ազգիս հայոց:
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü

վանքը ուրախութիւնը ունեցաւ իր սաներէն տասնըվեցը յանձնելու հայ եկեղեցւոյ դպրաց եւ կիսասարկաւագաց դասուն։ Դպրութեան կարգ ստացան
11 ժառանգաւորներ՝ Երուանդ Եղիայեան, Ներսէս
Իսահակեան, Սարգիս Մարտիրոսեան, Գաբրիէլ
Պետրոսեան, Աւետիս Պետրոսեան, Գէորգ Այվազեան, Գաբրիէլ Թահանեան, Մինաս Ճանսզեան,
Խաչիկ Մարտիրոսեան, Գարլօ Մարտիրոսեան եւ
Յովհաննէս Պայտունեան, իսկ կիսասարկաւագական կարգ ստացան հինգ ընծայարանականներ՝
Տեմիս Այվազեան, Հրակ Գալայճեան, Շանթ
Գատէհճեան, Էմմանուէլ Սիրջանեան եւ Նարեկ
Ֆիլիկեան։
Ձեռադրիչ Սրբազանը իր քարոզին մէջ անդրադարձաւ Հոգեգալստեան տօնին։ Խօսելով
տօնին պատգամին ու Վերնատան մէջ առաքեալներուն վրայ հանգչած կրակէ լեզուներու պատկերով
Սուրբ Հոգիին մասին, հարց տուաւ, թէ ի՛նչ պատահեցաւ այդ օր առաքեալներուն եւ թէ ի՛նչ պէտք է
պատահի այսօր մեզմէ իւրաքանչիւրին կեանքին
մէջ։ Առ այդ, ան մանրամասն անդրադարձաւ
առաքեալներուն հոգիներուն ու սրտերուն մաքրու-

թեան եւ Ս. Հոգիով մկրտութեան շնորհքին։ Սրբազան Հայրը յորդորեց հաւատացեալ ժողովուրդը
հետեւելու անոնց օրինակին ու գօտեպնդուելու
Աստուածային իմաստութեամբ ու քաջութեամբ,
որովհետեւ այսօր ամէն բանէ աւելի կարիքը ունինք
առաքեալներուն նման խօսելու ճշմարտութիւնը։
Վերջապէս խօսքը ուղղելով նոր ձեռնադրուած
դպիրներուն ու կիսասարկաւագներուն՝ Սրբազանը
ընդգծեց, որ այս տօնին առիթով ստացած իրենց
ձեռնադրութիւնը պէտք է զիրենք մղէ Ս. Հոգիի
նախանձախնդրութեամբ ու հեզութեամբ ծառայելու
Աստուծոյ, եկեղեցիին ու մեր ժողովուրդին։ Ձեռնադրիչ Սրբազանը իր քարոզը եզրափակեց իր որդիական շնորհակալութիւնը յայտնելով Վեհափառ
Հայրապետին, ինչպէս նաեւ շնորհաւորելով զինք,
Դպրեվանքի Տեսչութիւնն ու ուսուցչաց կազմը,
ծնողներն ու հաւատացեալ ժողովուրդը, ձեռնադրութեան առթիւ։
Պատարագի աւարտին, առաջնորդութեամբ ձեռնադրիչ Սրբազան Հօր, Դպրեվանքի Տեսչութիւնն
ու նոր ձեռնադրուած դպիրներն ու կիսասարկաւագները ստացան Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը։
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Դպրաց Դասերու Ժամերգութիւն Եւ Վկայագիրներու Յանձնում

Ուրբաթ, 31 Մայիս 2019-ին, կազմակերպութեամբ
Լիբանանի հայոց թեմի միջ-դպրաց դասի յանձնախումբին, ժամարարութեամբ դպրաց դասի
հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Ղեւոնդ Քհնյ. Լոշխաճեանի,
յատուկ ժամերգութիւն կատարուեցաւ Ռմէյլի Ս.
Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ: Հայ առաքելական եկեղեցիներու մէջ ծառայող սարկաւագներ, դպիրներ
եւ դպրուհիներ իրենց մասնակցութիւնը բերին՝
երգեցողութեամբ եւ ծիսակատարութեամբ:
Ժամերգութեան աւարտին, ներկաները եկեղեցւոյ «Յովհաննէս եւ Վարդուհի Պչաքճեան» սրահին
մէջ, սիրոյ սեղանի շուրջ ընթրեցին եւ աւանդական
պատշաճ խաղերով հաճելի ժամեր անցուցին:
Հաւաքի սկզբանաւորութեան Տ. Ղեւոնդ քհն. Լոշխաճեան խօսեցաւ հաւաքական զօրութեան մասին, եւ նշեց, թէ սէրը հիմնական գրաւականն է
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Ալեքսանդր Վարպետեան
11 Յունիս, 1943 ֆրանսա
ֆրանսահայ
հայագէտ,
ազգագրագէտ,
էաբան եւ գոյաբան։
Վարպետեան ծնած է Խոյ եւ Սասուն-Պիթլիս
մարզերու արմատ ունեցող ընտանիքի մէջ եւ
1948 թուականին Ֆրանսայէն գաղթած են Հայաստան։
1968 թուականին աւարտած է Երեւանի ճարտարապետական բաժանմունքը եւ 1970 թուա-

նուիրումին եւ ծառայութեան։ Քահանայ հայրը մեծապէս գնահատեց դպիրներուն ունեցած անշահախընդիր վերաբերմունքը եւ ծառայողական մօտեցումը՝ ի սպաս եկեղեցւոյ պայծառացման, ինչպէս
նաեւ հոգեւոր արժէքներու տարածման։ Այս առիթով, Լիբանանի հայոց առաջնորդ գերշ. Տ. Նարեկ
արքեպիսկոպոսի անունով վկայագիրներ բաժնուեցան բոլոր այն սարկաւագներուն եւ դպիրներուն,
որոնք ձեռնադրուած են, սակայն օրին վկայագիր
չեն ստացած:
Սրբազան հօր հայրական խնամքը եւ հոգատարութիւնը վերջին քանի մը ամիսներու ընթացքին, խթան հանդիսացաւ դպրաց դասերու զարգացման եւ բարելաւման գործընթացին:
ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ
կանին հայֆիլմ արուեստանոցի դերասանական
բաժինը։ 1975 թուականին Մարսել վերադառնալէն
ետք ան շարունակած է իր մասնագիտական
գործունէութիւնը որպէս ճարտարապետ, ազգագրագէտ, արտադրող, գրող, հրապարակախօս,
գլխաւորաբար հայագէտ, ազգագրագէտ եւ
էաբան։
Նշուած բնագաւառներէն ներս Վարպետեանը
արժանացած է ազգային եւ միջազգային մրցանակներու։ 2002 թուականին արտաքսուած է
Հայաստանէն:
Ալեքսանդր Վարպետեան բազմաթիւ գիրքերու հեղինակ է.
Արփիական – 1985, Ովքե՞ր են ի վերջոյ արիացիները – 1988, Ոգեկոչ – 1991, Ինքնութիւն - 1993
Էութիւն – 1995, Արիականք – 1997, Ծննդոց
Այա - 2000
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Արցախի Մէջ Ֆութպոլային Տօն է.

CONIFA-ի Եւրոպա-2019-ը Ունեցաւ Արցախի Մէջ

Արցախի մէջ տեղի ունեցաւ CONIFA-ի Եւրոպայի
2019 թուականի մրցաշարը: Յունիս 1-ին կայացած
է մրցաշարի պաշտօնական բացումը։
Տարիներ ի վեր Ստեփանակերտի կեդրոնական
մարզադաշտը այսքան հանդիսատես չէր ընդունած: Անկախ ֆութպոլային ընկերակցութիւններու
լիկայի համաձայն, Եւրոպայի առաջնութեան բացման ներկայ գտնուած է շուրջ 15 հազար հանդիսատես: Շատերը առաջնութեան մեկնարկի պաշտօնական արարողութեան ու անոր նուիրուած
համերգին հետեւած են մարզադաշտի շրջակայ
լանջերէն: ConiFA-ի երրորդ անգամ տեղի ունեցող
Եւրոպայի առաջնութեան ընթացքին ուժերը կը
չափեն 8 հաւաքական՝ Աբխազիայի, Արեւմտեան

փորձած են խոչընդոտներ ստեղծել: Կապուած են
մեզի եւ մասնակից խումբերուն հետ: Խնդրած են
առաջնութիւնը չեղեալ յայտարարել: Պեռլինի մէջ
Ատրպէյճանի դեսպանատունը շատ գործունեայ
էր: Բայց անոնց ջանքերը ի զուր անցան»,- ըսաւ
CONIFA-ի գլխաւոր քարտուղար Սաշա Դիւրկոպը:

Հայաստանի, Հարաւային Օսիայի, Պանադանիայի,
Չամերիայի, Սակէյի Լանտի, Սապմիի եւ, բնականաբար, Արցախի: Ընդհանուր առմամբ՝ շուրջ
200 մարզիկ: Նշանաբանը արդէն ծանօթ է բոլորին՝
Բաց դռներ, ամուր դարպաս: Իրենց խումբերը
քաջալերելու համար Արցախ ժամանած են նաեւ
Հարաւային Օսիայի նախագահն ու Աբխազիայի
արտաքին գործերու նախարարը: Պայքարը հետաքըրքրական պիտի ըլլայ, մանաւանդ, որ այս խումբերէն շատեր ուժերը իրարու հետ չափած են նաեւ
նախորդ մրցաշարերու ընթացքին: «Սփորդը չի
ճանչնար սահմաններ եւ սահմանափակումներ,
խտրականութիւն եւ երկակի օրինաչափութիւններ:
Անիկա խաղաղութեան խորհրդանիշ է, ուր պայքարը արդար է, եւ կը յաղթէ ան, ով աւելի լաւ պատրաստուած է…Ես յաջողութիւն կը մաղթեմ բոլորիդ,
եւ թող յաղթէ լաւագոյնը»,- բացման արարողութեան
ժամանակ իր խօսքի մէջ ընդգծած է Արցախի
նախագահ Բակօ Սահակեանը:

«Այսօր Եւրոպայի մայրաքաղաքը Ստեփանակերտն է: ConiFA-ի ուղենիշ սկզբունքներէն է ֆութպոլ խաղալու ազատութիւնը, անիկա հարթակ է,
որ իւրայատուկ պատուհան կը բանայ դէպի մեծ
աշխարհ»,- առաջնութեան մեկնարկին ընդգծած է
CONIFA-ի նախագահ Փեր-Անտրես Պլինտը:
Պաքուի մէջ անտարբեր չեն գտնուած: ConiFA-ի
պատասխանատուները բոլոր փակագիծերը չեն
բանար, բայց կ’ակնարկեն՝ սպառնալիքներ ստացած են, ճնշումներու փորձեր ալ եղած են: «Անոնք

են Յունիս 2-ին։ Ասկերանի մարզադաշտի մէջ
Աբխազիա-Չամերիա հանդիպումը աւարտած է 3-1
հաշուով: Մարտակերտի մարզադաշտին մէջ ուժերը չափած են Պադանիա-Սեկէյի Լանտ խումբերը: Յաջողութեան հասած է ներկայիս ախոյեան
Պադանիան՝ 4-0 հաշուով: Մարտունիի մարզադաշտի մէջ մրցապայքար ծաւալած է Արեւմտեան
Հայաստան-Հարաւային Օսիա խումբերու միջեւ եւ
աւարտած է 1-2 հաշուով: Հարաւային Օսիայի
Մրցութային առաջին օրուայ հանդիպումները
աւարտած են Ստեփանակերտի մարզադաշտին
մէջ կայացած Արցախ-Սապմի խաղով, որ աւարտած է տանտերերու յաղթանակով՝ 3-2:

Առաջին անգամ ըլլալով՝ ConiFA-ի առաջնութեան
խաղերը կ’իրականացուին զուգահեռաբար չորս
մարզադաշտերու մէջ, ուր խաղերուն կը հետեւին
13-14 հազար հանդիսատես: Իսկական ֆութպոլային տօն կը սպասուի:

Խմբային փուլը աւարտին հասաւ Յունիս 4-ին: 2
օր անց տեղի ունեցան կիսաեզրափակիչի խաղերը։
Եզրափակիչ հանդիպումը տեղի կ’ունենայ Յունիս
9-ին։

Տօնի մեկնարկը ազդարարուած է Ստեփանակերտէն ՝ համերգային ծրագիրով: Հայկական երաժըշտարուեստը ներկայացած է իր ողջ ներկապընակով՝ դասականէն եւ աւանդականէն մինչեւ
ժամանակակիցը: Հայկական երկու հանրապետութիւններէն ճանչցուած երգիչ երգչուհիներու հետ
համերգին մասակցած են նաեւ սպանացի կատարողներ:
Ֆութպոլային տօնը Արցախի մէջ կը շարունակւի մօտ 10 օր: Խաղերը կ'ընթանան Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտունիի եւ Մարտակերտի
մարզադաշտերուն մէջ, որոնք, առաջութեան ընդառաջ, բարեկարգուած, համալրուած են՝ միջազգային չափանիշնրուն համապատասխան:
Առաջին խաղաշրջանի հանդիպումները սկսած

Ֆութպոլային խաղերուն հետեւելու հնարաւորութիւն ունի աւելի քան 370 միլիոն մարդ:
Խաղերը լուսաբանելու համար հաւատարմագրուած
է աւելի քան 100 լրատուամիջոց:
Ստեփանակերտ
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Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն «Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը» Գիտաժողովը
Աւարտեց Իր Աշխատանքները
Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի կազմակերպած
«Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը» գիտաժողովը
աւարտեց իր աշխատանքները:
Հինգշաբթի, 30 Մայիս 2019ի առաւօտեան
պաշտօնական բացման հանդիսութեան ներկայ
էին Հայկազեան Համալսարանի նախագահ Վեր.
Դր. Փօլ Հայտօսթեան, Վարուժան Արք. Հերկէլեան,
Վեր. Հրայր Չոլաքեան, կիպրահայ եւ յունահայ
հիւրեր, Միջին Արեւելքի հայօճախներու պատմութեամբ հետաքրքրուող մտաւորականներ, գիտաժողովին մասնակից գիտահետազօտողներ եւ
փորձագէտներ:
Կեդրոնի տնօրէն Դր. Անդրանիկ Տագէսեան
բացումը կատարելով Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կերդոնի 8րդ տարեկան գիտաժողովին հրաւիրեց Հայկազեան Համասարանի
նախագահ Վեր. Դր. Փօլ Հայտօսթեանը, որ բարիգալուստ մաղթելէ ետք արտասահմանէն ժամանած
հիւրերուն եւ լիբանահայ ներկաներուն, ընդգծեց.
«Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի, Տէրեան
Հայագիտական Գրադարանի, եւ Հայկական ամբիոնի
համալսարանական
դասընթացքներու
կողքին, Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան
Կեդրոնը կը շարունակէ բերել օգտակար նեդրում
հայագիտական ուսումնասիրութիւններու»: Վեր.
Հայտօսթեան արժեւորեց գիտաժողովներու այս
շարքը, մատնանշելով որ անոնք առիթ ընծայած են
«քննելու ցարդ յատկապէս միջինարեւլեան Սփիւռքը ոչ որպէս միօրինակ ընդհանրութիւն, կամ մօտակայ երկիրներու գաղութները որպէս նմանօրինակ, այլ ամէն մէկ երկրի գաղութ որպէս
ինքնորոյն հարուստ մշակոյթ, թէեւ յարափոփոխ
իրականութիւններու ենթակայ: Կարեւորը իւրաքանչիւրին ծաւալն ու ազդեցութեան մակարդակը
չէ, այլ՝ հայկական տեղականութիւնը, պատմամըշակութային հիմքը, հայկական տարածականութեան աստիճանը, հայրենի պետութեան հետ
առնչութիւնը, հաստատութիւններու պատկերը,
ականաւոր դէմքերը...,- ու շեշտեց,- լաւ է որ մենք
գերին չըլլանք աւելի ճոխ անցեալ մը աւելի
նօսրացած ներկայի մը հետ բաղդատելու
երեւոյթին, այլ՝ քննողները մեր գաղութներու ծալքերուն, դասեր քաղելու անոնցմէ»: Վեր. Հայտօսթեան
անդրադարձաւ Կեդրոնի այս գիտաժողովներու
տարեկան հրատարակութիւններուն եւ Գ. Կիւլպենկեան Հաստատութեան, որ «ունեցած է իր
գործնական ներդումը այս մարզին մէջ»: Հուսկ, ան
բոլորի անունով ողջոյն յղեց Կիպրոսի եւ Յունաստանի «մեր սիրելի համայնքներուն» ու բոլորին
մաղթեց «օգտաւէտ երկու օրեր»:
Ապա Դոկտ. Տագէսեան ընթերցեց կիպրահայ
համայնքի պետական ներկայացուցիչ տիար
Վարդգէս Մահտէսեանի ողջոյնի գիրը, ուր ան
«հիանալի նախաձեռնութիւն» որակելէ ետք գիտաժողովներու այս շարքը, կը շնորհաւորէր կազմակերպիչ մարմիններուն «յարատեւ եւ յամառ
ջանքերը», կը գնահատէր գիտաժողովներու նիւթերուն հատորներով լոյս ընծայումը ու կը շեշտէր.
«Սփիւռքի ներկայ պայմաններուն եւ բազմապիսի
մարտահրաւէրներուն դիմաց Կեդրոնի իրարայաջորդ համագումարներու տիրական եւ տեւական
այս շարքը իր նպատակով, ծրագրով ու տեսլականով՝ գօտեպնդիչ եւ քաջալերական երեւոյթ մըն
է, շահեկան ներդրում մը, ի խնդիր հայրենիքի
սահմաններէն դուրս ապրող մեր հայութեան
ապագային»:

Ապա խորունկ վերլուծութեամբ մը, գիտաժողովի
հիւր դասախօս, University College Londonի
պատուակալ աւագ հետազօտող, մշակութաբանմարդաբան Դոկտ. Սուզըն Փեթի պատմութեան
ենթախորքով կատարեց Յունաստանի եւ Կիպրոսի
հայօճախներուն պատումը, լուսարձակի տակ
առնելով անոնց ժողովրդագրական, կազմակերպական, միութենական, ներհայկական եւ հայյունական փոխյարաբերութեանց վերիվայրումները,
ընդգծեց հայօճախներուն ինքնութենական վերաձեւումներուն շարժառիթները, գործօններն ու
հետեւանքները: Փաստաթղթային լուսանկարներով
ներկայացուած այս դասախօսութիւնը յառաջացուց
այն ենթահողն ու միջավայրը, ուր լուսաբանուեցան
յաջորդող 34 զեկոյցները:
Գումարուեցան վեց նիստեր, որոնց ընթացքին
զեկուցեցին Ֆրանսայէն, Միացեալ Թագաւորութենէն, Մ. Նահանգներէն, Հայաստանի Հանրապետութենէն, Յունաստանէն, Կիպրոսէն, Սուրիայէն,
եւ Լիբանանէն ժամանած փորձագէտներ ու
մասնագէտներ: Առաջին երկու նիստերը նուիրուած
էին Յունաստանի հայօճախին, իսկ յաջորդ չորսը՝
աւելի մանրամասն քննութեան առին Կիպրոսի
հայօճախը: Նիստերը խմբաւորուած էին ըստ
բնագաւառներու.- 1) Յունաստան. պատմութիւն,
պետութիւն, ցեղասպանութիւն, 2) Յունահայութիւն.
1940էն այսօր, համայնքային կեանք եւ մշակոյթ, 3)
Կիպրոս. պատմութիւն, համայնք եւ Մելգոնեան
Կրթական Հաստատութիւն, 4) Եղեռն, տեղաւորում,
կազմակերպում, տեղաշարժեր եւ մշակոյթ, 5) Պետութիւն. քաղաքական վիճակ, կրթական-մշակութային ձեռքբերումներ, 6) Ժամանակակից ընկերամշակութային օրակարգեր:
Յունահայ երիտասարդ փորձագէտ, Թրակիոյ
Համալսարանի դոկտորականի հայցորդ Սարգիս
Տանկազեան ներկայացուց Քոմոթինիի հայօճախը՝
ԺԷ. դարէն մինչեւ այսօր, լուսարձակի տակ առնելով
հայօճախին պատմական ելեւէջները եւ մերօրեայ
մարտահրաւէրները: Միննըսոթայի Սընթ Պենետիքթ
Համալսարանի դասախօս Դոկտ. Ճոն Արմաճանի
քննարկեց Յունաստանի սահմանադրութիւններուն
տրամադրութիւնները՝ փոքրամասնութեանց, ի
մասնաւորի՝ հայոց իրաւունքներուն առնչութեամբ:
Ծիծեռնակաբերդի Հայոց Ցեղասպանութեան
Թանգարան-Հիմնարկի աշխատակից Դոկտ. Շուշան Խաչատրեանի զեկոյցին համառօտ տարբերակը ընթերցեց իր պաշտօնակից Դոկտ. Էտիթա
Կժոյեանը: Զեկոյցը կը վերաբերէր Մերձաւոր
Արեւելքի Նպաստամատոյցի հոգածութեամբ Յունաստան գտնուող որբերուն: Զեկոյցին կ'ընկերանային լուսանկարներ, փաստաթուղթեր եւ վկայութիւններ: Ծիծեռնակաբերդի Ցեղասպանութեան
Թանգարան-Հիմնարկի աշխատակից Քրիստինէ

Նաճարեան արժեւորեց շուէտ միսիոնար Ալմա
Եոհանսոնի անձնդիր գործունէութիւնը Յունաստան հաստատուած հայ փոքրերուն: Եոհանսոն
նախաեղեռնեան շրջանին ալ անձնուիրաբար
ծառայած էր հայութեան: Աթէնքի Համալսարանի
դասախօս Դոկտ. Հերվէ Ժորժըլէն ներկայացուց
թերուս Անժէլ Քուրթեանի յուշագրական երեք
հատորները, որոնք լոյս տեսած են 1980ին:
Յունարէն այս հատորներուն իւրայատկութիւնը
այն է որ անոնք կը ներկայացնեն յոյներու Զմիւռնիոյ
աղէտին ոդիսականները՝ հայկական աչքերով:
Դերենիկ Դեմիրճեանի տուն թանգարանի վարիչ
Կարինէ Ռաֆայէլեան ներակայացուց 1930-40
ականներու յունահայ մամուլի մշակութային դիմագիծը, անդրադառնալով մամուլին մէջ լոյս
տեսած յօդուածներուն եւ թարգմանութիւններուն:
Սփիւռքի նախարարութեան նախկին պաշտօնատար Դոկտ. Էլիզ Գէորգեան քննարկեց յունահայ
հայրենադարձութիւնը՝ ներգաղթի համապատկերին խորքին: Ան լուսաբանեց նաեւ յունահայ
ներգաղթողներու տեղաւորման վայրերու, դիմագրաւած դժուարութիւններու եւ բերած նպաստներուն
հարցեր:
Բ. նիստին, Երեւանի Պետական Համալսարանի
դասախօռս Դոկտ. Տիգրան Ղանալանեան ներկայացուց յունահայ արտագաղթը Յունաստանէն՝
1946-70ականներուն: Տալով թուային տուեալներ,
երիտասարդ գիտնականը անդրադարձաւ նաեւ
տեղաշարժերուն յառաջացուցած մշակութային,
ընկերաբանական, ժողովրդագրական հետեւանքներուն՝ թէ՛ հեռացած եւ թէ հաստատուած երկիրներուն հայ հաւաքականութիւններուն: Թեսաղոնիկահայ երիտասարդ գիտահետազօտող Յովիկ
Գասապեան մանրամասնեց Թեսաղոնիկէի հայ
համայնքի վերջին 25 տարիներու զարգացումները,
հայօճախին ինքնութենական վերափոխումները՝
հայաստանցի արտագաղթողներու շրջան հաստատւելէն իվեր: Ան անդրադարձաւ անոնց համարկումի
խնդիրներուն եւ հեռանկարներուն: Հայրենի միջին
սերունդի հետազօտողներու լաւագոյն ներկայացուցիչներէն պատմաբանասէր, գեղարուեստագէտ
Դոկտ. Արծուի Բախչինեան ներկայացուց համապատկերը յունահայ դէմքերու մշակութային նպաստին՝ Յունաստանի եւ միջազգային գեղարուեստին:
ՀՀ Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի Ազգագրութեան եւ Հնագիտութեան Հիմնարկի
Սփիւռքի բաժնի ժրաջան հետազօտող Սօնա
Ներսիսեան դաշտային իր ուսումնասիրութիւններուն արդիւնքը ներկայացուց՝ Յունաստանի հայօճախին ինքնակազմակերպման գործին մէջ հայկական կազմակերպութիւններու դերին առնչութեամբ:
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Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն «Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը» Գիտաժողովը
Աւարտեց Իր Աշխատանքները
¾ç 04
Գ. նիստին, բազմավաստակ պատմաբան, կիլիկիագէտ փրոֆեսոր Քլոտ Մութաֆեան վերլուծեց
Կիպրոսի եւ Կիլիկեան Հայկական Թագաւորութեան
միջեւ հաստատուած պալատական խնամիութեան
դիւանագիտութիւնը, որ մեծապէս կը ծառայէր
ուժերու մէկտեղման եւ միացեալ քաղաքականութեան որդեգրման: Հալէպահայ երիտասարդ հետազօտող Աւետիս Ափոշեան լուսարձակի տակ
առաւ Կիպրոսի՝ օսմանեան տիրապետութեան
շրջանի հայոց կեանքը, տնտեսա-մշակութային
վիճակը, ընկերային պայմաններն ու իրաւունքները:
Հմուտ եւ բեղուն պատմաբանասէր, Երեւանի
Պետական Համալսարանի դասախօս հալէպահայ
Դոկտ. Յակոբ Չոլաքեան ներկայացուց բանահիւսական գողտրիկ նիւթ մը, թէ ինչպէս յիշատակուած
է Կիպրոսը Անտիոքի շրջանի հայ բանահիւսութեան
մէջ: Ի բացակայութեան Քալիֆորնիոյ Նորթրիճի
Համալսարանի հայագիտութեան բաժնի տնօրէն
փրոֆեսոր Վահրամ Շեմմասեանի, իր զեկոյցին
ամփոփումը ներկայացուց Հայկազեան Համալսարանի մագիստրականի ուսանողուհի Ծաղիկ Սահակեանը: Շեմմասեան կը փաստագրէր ԺԹ.
դարավերջին Կիպրոսի խաղացած դերը իբրեւ հայ
յեղափոխականներու կամրջագլուխ՝ Կիպրոսէն
օսմանեան մայրցամաք անցումին: Հայ Աւետարանական Գոլէճի տնօրէն Դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան
ներկայացուց պատումը Մելգոնեան եղբայրներու
կտակին եւ Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան
հիմնումի նախապատմութեան:

Գիտաժողովի առաջին օրուան իրիկունը տեղի
ունեցաւ հանրային զրոյց՝ Յունաստանի եւ
Կիպրոսի հայօճախներու ներկայ մարտահրաւէրներուն խնդրով: Յովիկ Գասապեանի եւ Տոքթ.
Անդրանիկ Աշճեանի հակիրճ ներկայացումներէն
ետք ընթացաւ աշխուժ քննարկումը այս նիւթին,
բարձրացուեցան այժմէական անմիջական եւ
հրատապ հարցեր ու դարձեալ պարզուեցաւ որ
միջինարեւելեան հայօճախներու մերօրեայ շարք
մը մարտահրաւէրներ հասարակաց են ու կարիքն
ունին ընդհանրական քննարկումի եւ կարգաւորումի:
Երկրորդ օրուան եւ գիտաժողովի Դ. նիստին,
Ծիծեռնակաբերդի Հայոց Ցեղասպանութեան Թանգարան-Հիմնարկի փոխտնօրէն Դոկտ. Կժոյեան
քննարկեց Ազգերու Լիկայի դերակատարութիւնը՝
Կիպրոսի ու Յունաստանի հայօճախներուն կազմաւորումին մէջ: Հասկնալի է որ այդ դերակատարութիւնը կազմակերպական չէր կրնար ըլլալ, այլ՝
անուղղակի: Դոկտ. Արմաճանի իր երկրորդ
զեկոյցով քննարկեց Կիպրոսի սահմանադրութիւններուն տրամադրած իրաւունքները՝ փոքրամասնութիւններուն, նաեւ՝ կիպրահայոց: Դոկտ. Ղանա-

լանեան իր երկրորդ զեկոյցով լուսաբանեց
կիպրահայ արտագաղթը Կիպրոսէն՝ 1955-70
ականներուն: ՀՀ Ազգային Արխիւի աշխատակից
Յասմիկ Յարութիւնեան, հիմնուելով արխիւային
փաստաթուղթերու վրայ, կատարեց պատումը
Խորհրդային Հայաստանի եւ Կիպրոսի հայօճախի
1945–91 շրջանի յարաբերութիւններուն, անդրադարձաւ այդ յարաբերութեանց բարեշրջումներուն
եւ ունեցած ազդեցութիւններուն ու հետեւանքներուն:
Ալեքսանդր Թամանեանի անուան Ազգային Ճարտարապետութեան Թանգարան-Հիմնարկի հիմնադիր եւ տնօրէն Փրոֆ. Դոկտ. Աշոտ Գրիգորեան
քննարկման նիւթ դարձուց կիպրահայ եւ յունահայ
ճարտարապետերու հոյլը, անոնց գործունէութիւնը
եւ շեշտեց սփիւռքահայ համահաւաք ճարտարապետական շտեմարանի մը յառաջացման անհրաժեշտութիւնը, իբրեւ հայ մշակոյթի բաղադրիչ:
Ե. նիստին, կիպրահայ երիտասարդ մտաւորական Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեան ներկայացուց
Կիպրոսի հայ համայնքի պետական ներկայացուցիչները, անոնց ընտրապայքարները եւ հետեւանքները՝ հայօճախին երկփեղկումին առումով:
Նախկին լիբանահայ Նայիրի Մուրատեան ըրաւ
պատմականը Կիպրոսի Հայկական Ռատիօժամին,
յայտագրերուն, պաշտօնատարներուն, եւ գործած
ազդեցութեան: Կիպրահայ Նարեկ Վարժարաններու երկարամեայ տնօրէն Վարդան Թաշճեանի
զեկոյցը նուիրուած էր կիպրահայ կրթական ճիգին:
Իր բացակայութեան, զեկոյցին ամփոփ տարբերակը կարդաց Հայկազեան Համալսարանի ուսանողուհի Րիթա Մարիա Գազանճեան: Զեկոյցը
համառօտակի ներկայացնելէ ետք ԺԹ. դարավերջ-Ի.
դարասկիզբի կրթական փորձը, մանրամասնեց
Նարեկ վարժարաններուն ներկան՝ դպրոցաշէնքերու, կրթական ծրագրերու, աշակերատական թիւի,
ուսուցչակազմի եւ այլ առումներով: Կիպրայոյն
երիտասարդ հետազօտող Ալեքսանդր Մայքըլ
Հաճիլիրա ներկայացուց 1963-64ի Կիպրոսի
միջհամայնքային բախումներուն եւ 1974ի թրքական
ներխուժումին հետեւանքները կիպրահայութեան
վրայ: Շահեկան նիւթ մը, որ զուգահեռներ կը գծէ
շրջանի միւս երկիրներու հայօճախներուն կրած
վնասներուն հետ:
Զ. նիստին, Կիպրոսի նախկին առաջնորդ
Վարուժան Արք. Հերկէլեան համապարփակ ներկայացուց կիպրահայ թեմը, իր պատմական անցեալէն մինչեւ այսօր: Սրբազան հայրը հեղինակութիւնն է այս նիւթով՝ մանրամասն պրպտած ըլլալով
Կիպրոսի առաջնորդարանին արխիւները: Կիպրահայ միջին սերունդի մտաւորական Մասիս Տէր
Բարթող զեկուցումի նիւթ դարձուցած էր շրջանի
անկայուն երկիրներէ հայերու Կիպրոս ապաստանելու փաստը: Անոր զեկոյցը անդրադարձաւ նաեւ
Կիպրոս հաստատուած շարք մը հայերու արձանագրած յաջողութիւններուն: Իր բացակայութեան,
զեկոյցը ընթերցեց Հայկազեանի ուսանողուհի Գազանճեան: Հաճիլիրայի երկրորդ զեկոյցը նուիրուած
էր կիպրահայ կազմակերպութիւններու համապատկերին: Երիտասարդ հետազօտողը ներկայացուց
աւելի քան հարիւրամեայ այդ համապատկերը:
Կիպրահայ Մուֆլոն Հրատարակչատան հիմնադիր
հանգուցեալ Գէորգ Քէշիշեանի դուստր, Րութ
Քէշիշեանի զեկոյցը ըրաւ պատմականը կիպրահայ
տպագրութեան եւ ընթերցասիրութեան: Իր բացակայութեան զեկոյցին համառօտ տարբերակը ընթերցեց Դոկտ. Տագէսեան: Կիպրահայ աւետարանական համայնքին պատմական անցեալին

անդրադրաձաւ Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան, կատարելով շարք մը հարցադրումներ: Ի բացակայութեան
Gibrahayer ելեկտրոնային մամուլի հիմնադիր եւ
պատասխանատու Սիմոն Այնէճեանի, իր զեկոյցին
ամփոփումը ներկայացուց Հայկազեանի ուսանողուհի Գազանճեան: Նիւթը կը վերաբերէր կիպրահայ հաղորդակցամիջոցներուն՝ անցեալէն մինչեւ
այսօր, ինչպէս նաեւ՝ այս բնագաւառին դիմագրաւած ներկայ մարտահրաւէրները: Ի բացակայութեան
Դոկտ. Սօսի Գասպարեանի, իր զեկոյցին համառօտ
տարբերակը ընթերցեց Դոկտ. Տագէսեան: Զեկոյցը
կ'արծարծէր կիպրահայերու համարկումի փորձը՝
քաղաքական ներգրաւումի եւ մշակութային ինքնավարութեան նաւարկումներուն միջեւ: Ժամանակի
նեղութեան պատճառով չընթերցուեցաւ Կիպրոս
գտնուող
հայաստանցի
արտագաղթողներուն
նուիրուած զեկոյցին ամփոփումը, որ կրկնութիւնն
էր գիտաժողովին առթիւ լոյս տեսած գրքոյկին մէջ
տեղ գտած ամփոփումին: Գիտաժողովին վերջին
զեկոյցը կը պատկանէր ՀՀ ԳԱԱ Ազգագրութեան
եւ Հնագիտութեան Հիմնարկի Սփիւռքի բաժնի
աշխուժ հետազօտող Լուսինէ Տանաճեանին, որ
դաշտային իր ուսումնասիրութիւններուն արդիւնքը՝
«Կիպրոսի հայերու ընկերամշակութային կեանքի
առանձնայատկութիւնները» վերնագրեալ զեկոյցը
ներկայացուց շօշափելի վիճակագրութեամբ եւ
տուեալներու վրայ հիմնոաւծ վերլուծումներով:
Նիստերը վարեցին Դր.ներ Արտա Էքմէքճի,
Անդրանիկ Տագէսեան, Արմէն Իւրնէշլեան, եւ Շաղիկ Խիւտավերտեան, Եղիա Թաշճեան ու Արմէն
Պագգալեան:
Գիտաժողովի աւարտին տեղի ունեցաւ քննարկում եւ ընդհանուր արժեւորում: Կարեւորուեցան
նման գիտաժողովներու անհրաժեշտութիւնը, անոնց
յառաջացուցած խթանը՝ նմանատիպ ուսումնասիրութիւններու կատարման: Էական համարուեցան
նման գիտաժողովներէ բխած հետեւութիւններու եւ
պարզուած խնդիրներու լուծման մեքենաներու
յառաջացման հակամարգի մը գոյառումը, անոնց
նիւթաբարոյապէս սատարումը:
Գիտաժողովի իր դիտարկումներուն անդրադառնալով, Դոկտ. Տագէսեան հաստատեց թէ
«գիտաժողովը փաստեց, թէ որքա՜ն ընելիք կայ» ու
թելադրեց գիտահետազօտոշղները չբաւարարուիլ
ձեռք բերուածով: Ան անդրադարձաւ զեկոյցներուն
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Մանկապարտէզի Ամավերջի Հանդէս եւ Վկայականներու Բաշխման Հանդիսութիւն
Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանի մանկապարտէզի 2018- 2019 կրթական տարեշրջանը
վերջ գտաւ Ուրբաթ՝ 7 Յունիս 2019-ին։ Փոքրիկները
օրեր առաջ արդէն իրենց ուսուցչուհիներուն հետ
պատրաստուած էին տարեվերջի հանդէսին, նիւթ
առնելով տարուան չորս եղանակները եւ հրաւիրած
էին իրենց ծնողներն ու հարազատները բաժնեկցելու համար իրենց հետ այդ օրը:

Կիրակի՝ 9 Յունիս 2019, կ.ա. ժամը 10։30-ին
վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահը լեցուն
էր հրաւիրեալներով։ Հանդէսը ընթացք առաւ Լիբանանի եւ Հայաստանի քայլերգներով, ներկայութեամբ՝ Թ.Մ.Մ. հիմնադիրներու մարմնի ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ Գասարճեանի եւ անդամներուն,
Ռ.Ա.Կ. Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան անդամներու, վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեանի եւ անդամներու, ինչպէս նաեւ ԹՄՄ Լիբանանի տեղական
վարչութեան ատենապետ Տոքթ. Յակոբ Փափազեանի եւ վարչութեան անդամներուն:
Մանկապարտիզպանուհի՝ Տիկ. Վերա Հաննա
բացման խօսքով փոխանցեց թէ մեր փոքրիկները
խրոխտ քայլերով հանդէս պիտի գան եւ իրենց
թաքուն ձիրքերը պիտի արտայայտեն՝գնահատելով
բնութիւնը ու տարուան չորս եղանակները։ Ան իր
կարգին շնորհակալութիւն յայտնեց վարժարանիս
հոգաբարձութեան եւ տնօրէնուհիին որոնք միշտ
վերելքի սլացք կուտան մանկապարտէզի ծրագրի
գործադրման աշխատանքին։ Շնորհակալական
խօսք ուղղեց նաեւ ծնողներուն իրեն համագործակցութեան համար։ Յայտագրի առաջին մասով՝
Մանկամսուրը եւ Բողբոջ դասարանը ներկայացուցին աշնան եղանակը, իսկ Կոկոնը ձմեռը ապա
գարունը, Ծաղիկ դասարանը հանդէս եկաւ ամրան
եղանակով։ Իւրաքանչիւր դասարան նախ խաղիկներով փոխանցեցին գիտելիքներ եղանակի մասին

ապա եղանակի յատկանիշը կրող տարազներով
ներկայացուցին գեղեցիկ պարեր։ Խմբերգեցին
«Կաքաւիկ», «It’s a Small World», «Ախըր իյյամ էլ
Սայֆիյյէ»։ Յայտագրի երկրորդ մասը կ’ընդգրկէր
տեսերիզ մը «Հայրերու Տօն»-ին առթիւ, ապա
մուտքը շրջանաւարտներու՝ որոնք իրենց կարգին,
հայրերու տօնը խորհրդանշող ձեռային նուիրեցին`
պատուելով իրենց հայրերը: Ապա, բեմ բարձրանալով անոնք փոխանցեցին իրենց սրտի խօսքը՝
անգլերէն եւ արաբերէն լեզուներով, իսկ հրաժեշտի
խօսքը՝ հայերէնով, որմէ ետք ստացան իրենց
առաջին վկայականները։

հայ կեանքէն ներս, ու յետագային, իր նախահայրերուն կամքով ու հաւատքով, կը շարունակէ
ապրիլ հայօրէն: Անիկա կարեւոր հիմքն է, ուր աշխատանք կը տարուի նաեւ պատրաստելու համար
այնպիսի աշակերտներ, որոնք իրենց ստացած
գիտութեան կողքին կ'ունենան ստեղծագործ միտք,
մտածելու կարողութիւն եւ ճիշդը սխալէն զատորոշելու միջոց: Հակառակ ներկայ օրերու դժուար
պայմաններուն, հայ մանուկը մանկապարտէզէն
ներս ստացաւ հայեցի լիարժէք դաստիարակութիւն:
Եւ ահաւասիկ, այսօր, ծաղիկ դասարանի աշակերտները գեղեցիկ հանդէսով մը կը նշեն մանկապարտէզի շրջանի աւարտը ու կ'ուխտեն լրջօրէն
շարունակել իրենց ընթացքը այս հայակերտ ամրոցէն ներս, տարիներ ետք միանալու վարժարանիս
շրջանաւարտներու փաղանգին: Ուրեմն, ամէն
գիտակից հայու պարտականութիւնն է հայ դպրոցը
պահել իր յառաջապահ դերին մէջ, որ կը կարօտի
նիւթական եւ բարոյական զոհողութիւններու,
որովհետեւ հայ դպրոցը ամէնէն ազդու միջոցներէն

«Կրթական խօսք»ը արտասանեց տնօրէնուհի՝
Տիկ. Կալինա Նաճարեան: Ան շեշտը դրաւ ըսելով՝
«Մանկապարտէզը, սիրելիներ, այն կարեւոր
միջնաբերդն է, ուր հայ մանուկը ծանօթանալով
Մեսրոպ Մաշտոցի տառերուն կ'ամրացնէ ինքզինք

մէկն է մեր մնայուն արժէքներու ժառանգութիւնը
կտակելու գալիք սերունդին, ինչպէս նաեւ մեր
հայրենիքին ու մայրենի լեզուին սիրոյ կրակը վառ
պահելու հայ սրտերուն մէջ: Հայ ազգը, սիրելիներ,
կը շնչէ ու կենսունակ կը մնայ ամէն բանէ առաջ իր
դպրոցներով եւ թէ իր գոյութեան պայքարը կը մղէ
ուսման եւ կրթութեան ճամբով:» Ապա, տնօրէնուհին
շնորհակալութիւն յայտնեց վարժարանս հովանաւորող Թ.Մ.Մ. հիմնադիրներու մարմինին, վարժարանիս վերելքին ու յաջողութեան նպաստող հոգաբարձութեան, ինչպէս նաեւ բոլոր անոնց որոնք
նիւթապէս եւ բարոյապէս սատար հանդիսացան
անցնող տարեշրջանին: Շրջանաւարտները աւարտեցին յայտագիրը երգելով վարժարանիս քայլերգը
ապա ընդունեցին շնորհաւորութիւններ ու ստացան
արժէքաւոր նուէրներ:
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Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն «Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը» Գիտաժողովը
Աւարտեց Իր Աշխատանքները
¾ç 05
մեթոտաբանական, այլեւայլ պարագաներուն,
զուգահեռներ գծեց նախորդ եւ այս գիտաժողովին
արծարծուած շարք մը նիւթերու միջեւ, կատարեց
ընդհանրացումներ, եւ շնորհակալութիւն յայտնեց
բոլոր մասնակիցներուն:
Փակման խօսքին մէջ, Վեր. Հայտօսթեան գիտաժողովէն բխած իր դիտարկումները կիսելով
ներկաներուն հետ, կատարեց շարք մը հարցադրումներ: Վեր. Հայտօսթեան նշեց որ պէտք չէ
ծանրանալ հայօճախի քանակին վրայ, այլ աւելի
ուշադիր ըլլալ հայօճախին գործունէութեան եւ
հնարաւորութիւններուն, փակագծելով թէ իւրաքանչիւր հայօճախի ենթահողի, մասնագիտութիւններու,
երկրի պայմաններու գործօննրը նկատառելի հարցեր են: Ան շեշտաւորեց հայօճախին տէր կանգնելու
եւ տէր կանգնողի պարագաները...: Հուսկ, ան
յուշեց զեկուցաբերները, որ վերամշակելէ ետք
իրենց զեկոյցները կարճ ժամանակի մէջ յղեն այդ
նիւթերը, որպէսզի հատորը կարելի ըլլայ լոյս
ընծայել անհրաժեշտ արագութեամբ:
Գիտաժողովի ամբողջ տեւողութեան Հայկազեան Համալսարանի Մուկար սրահին մէջ ցուցադըրուեցան Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան
առնչուող աւելի քան 50 հատորներ:
Գիտաժողովը յատկանշուեցաւ իր երիտասարդականութեամբ. մասնակիցներուն մէջ երիտասարդները մեծամասնութիւն կը գոյացնէին: Մասնակիցները պաշտպանած էին մագիստրական
թեզեր, իսկ մեծամասնութիւնը՝ նաեւ թեկնածուական:
Նախորդ գիտաժողովներուն նման այս ալ
յատկանշուեցաւ ջերմ, ազատ, անմիջական, նախանձախնդիր, բացսիրտ քննարկումներով, առարկայական վերլուծութիւններով, հայօճախներու
համեմատութիւններով: Ի տարբերութիւն նախորդ
գիտաժողովներուն, ուր հայաստանցի գաղթականներու համարկումի խնդիր չէր բարձրացուած, թէ՛
Կիպրոսի եւ թէ՛ Յունաստանի մասնակիցները
շեշտակի մտահոգութիւն յայտնեցին անոնց հա-

մարկումին եւ հայապահպանումին առնչութեամբ:
Կրկնուող մտահոգութիւն էր խառն ամուսնութիւններու պարագան: Տարբեր երեսակներէ արծարծըւեցան ինքնութենական խնդիրները, անհրաժեշտ
նկատուեցաւ ոչ միայն խնդիրներու քննարկումը,
այլեւ անոնց լուծման քննարկումները: Առաջարկուեցաւ նման գիտաժողովները զարգացնել զուտ
ակադեմական քննարկումներէ դէպի նախաձեռնութիւններու հարթակի: Յաճախակի կրկնուեցան
հայախօսութեան եւ հայերէնագիտութեան հարցերը, միջ-հայօճախային փոխօգնութեան եւ հաղորդակցութեան էականութիւնը,
ընդգծուեցաւ
անհրաժեշտութիւնը առաւել արծարծելու մերօրեայ
խնդիրները եւ ընդհանրական խնդիրներու պարզաբանման ու լուծման նպաստող քայլերու ձեռնարկումը:
Գիտաժողովին մասնակիցները կը տիրապետէին իրենց արծարծած նիւթերուն: Անոնք պարզ
ներկայացնողները չէին իրենց զեկոյցներուն, այլ
կարծէք ստանձնած էին դատեր, որոնք զեկուցումներու միջոցով կը բարձրաձայնուէին եւ լուծումներ
կ'որոնէին...:
Գիտաժողովի տեւողութեան զեկուցաբերներուն
կողքին ներկայ եղան լիբանահայ մտաւորականներ,
Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան
երկու պաշտօպնատարներ (որոնք Պէյրութ կը գտնըւէին Հայկազեան Համալսարանի եւ նախ-արարութեան միջեւ Նոյեմբեր 2018ին ստորագրուած
յուշագրին առ ի գործնականացում), Միջին Արեւելքի հայօճախներու ժամանակակից պատմութեամբ
եւ ընդհանրապէս Սփիւռքի ուսումնասիրութեամբ
զբաղող փորձագէտներ, հետազօտողներ, մտաւորականներ, շաղախուեցան նոր մտածումներ, հաստատուեցան նոր ծանօթութիւններ եւ յարաբերութիւններ, որոնք կը ծառայեն սփիւռքագիտութեան:
Կեդրոնի կազմակերպած վերջին վեց տարիներու գիտաժողովները Լիբանանի, Սուրիոյ, Յորդանանի, Իրաքի, Եգիպտոս-Սուտան-Եթովպիոյ,
Կիպրոս-Յունաստանի հայօճախներուն բեւեռուող
լուսարձակներ են, որոնք նոր եւ հրատապ այժմէականութիւն կու տան Միջին Արեւելքի սփիւռքա-

գիտութեան զարգացման: Այս գիտաժողովները կը
մղեն առնչուող հայութիւնը իր պատմութիւնը,
դէպքերն ու զարգացումները շրջանի համապատկերով, Միջին Արեւելքի անդրսահմանային հայեցակարգով դիտելու, ընկալելու եւ գործելու: Այս
գիտաժողովները նաեւ նախանձախնդիր կոչեր են
որպէսզի քննարկումէ անդին անցնին միջինարեւելեան հայութեան շարք մը հրատապ հարցերը եւ
անոնց լուծումներ առաջադրուին՝ համահայկական
պարունակին եւ համապատկերին յօգուտ:
Գիտաժողովին նիւթերը պիտի հրատարակուին
յառաջիկային: Արդէն լոյս տեսած են Լիբանանի եւ
Սուրիոյ հայօճախներուն նուիրուած գիտաժողովի
հատորները: Մ,ամուլի տակ է Յորդանանի հայօճախին նուիրուած գիտաժողովին նիւթերուն հատորը, ընթացքի մէջ է նաեւ Իրաքի հայօճախին
նուիրուած գիտաժողովին հատորը:
Յառաջիկայ տարուան՝ Կեդրոնի գիտաժողովի
նիւթ որոշուած է «Արաբական Ծոցի Երկիրներու
Հայերը» թեման: Այդ գիտաժողովը կը ծրագրուի
կայացնել 2020 Մայիսին: Ծրագրային նախապատրաստական աշխատանքները արդէն իսկ ընթացք
առած են: Այդ առումով, յաւելեալ մանրամասնութիւններու համար դիմել Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան
Կեդրոն:
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Հնգ

Որբ

Շբթ

(1958)
«Ձին»

Գէորգ Սարգսեան (Ճալա)
Ծնած է 1958թ. Յունիս 5-ին Գիւմրի։
1975-1979 յաճախած է Երեւանի Փ. Թերլեմեզեանի անուան
գեղարուեստի ուսումնարան:
1991 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմնարկը:
1997 էն մինչ օրս, Սարգսաանը Գեղարուեստի կաճառի
Գիւմրիի մասնաճիւղի դասախօս է
2007 -ին հիմնադրած է 15/3 արուեստի խումբը։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է՝ Ֆրանսայի Վալանս
քաղաքի, Հայաստանի Երեւան եւ Գիւմրի քաղաքներու մէջ։
Մասնակցած է տարբեր երկրներու մէջ կայացած շարք մը
միջազգային ցուցահանդէսներու (Ֆրանսա, Ռուսատան, Ճափոն, Սուրիա, Վրաստան Իրան, Աւստրիա եւ այլուր9, ինչպէս
նաեւ բազմաթիւ խմբակային ցուցահանդէսներու։

Հայկազեան Համալսարանի
Հայկական Սփիւռքի
Ուսումնասիրութեան Կեդրոն
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Ինչպէ
՞ս Կարելի
է Գրաւել Ա՛յն Մարդոց Տարածքը,
Արաբական
Թերակղզի
Ուր Իրենք Դարերով Ապրած Են. Փաշինեանի
Պատասխանը Ատրպէյճանցի Լրագրողին

ՕԾՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հանդիսապետութեամբ
Հայկազեան
Համալսարանը

«Ինչպէ՞ս կարելի է գրաւել տարածքը ա՛յն մարդոց, որոնք այնտեղ ծնած են,
որոնց պապերն ու պապերուն պապերը այդտեղ ծնած են ու ապրած: Ինչպէ՞ս
կարելի է այդ տարածքը գրաւել: Տարածք, ուր այս մարդիկը սերունդէ սերունդ,
դարերով ապրած են. ինչպէ՞ս կարելի է ատիկա ընդհանրապէս պատկերացնել»:

Արցախի Մէջ Տեղի Ունեցած CONIFA-2019-ի Խաղերուն
Յաղթեց Հարաւային Օսիայի Հաւաքականը
Յունիս 9-ին Ստեփանակերտի հանրապետական մարզադաշտին մէջ
տեղի ունեցաւ CONIFA Sportsbet.io European Football Cup 2019-ի եզրափակիչ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
փուլը։
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
«Արցախփրես»-ի հաղորդմամբ` Արեւմտեան Հայաստանի եւ Հարաւային
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Օսիայի միջեւ տեղի ունեցած խաղը աւարտած է 0-1 հաշիւով:
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
CONIFA-2019-ի յաղթող ճանչցուած Հարաւային Օսիայի հաւաքականը`
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
արժանանալով գաւաթի:
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
Շրջանային
Èáõñ»ñ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէսՍուրիոյ
եղբայր, որպէսզի
միասին գրենք երկխօսութեան
Հիւսիսարեւմտեան
Մէջ Յարձակում`
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
Թրքական
Ռազմակայանի Մը Դէմ
համար»։
պաշտպանութեան
նախաԱյցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝Թուրքիոյ
Ապու Տապիի
թագաժառանգ,
Շեյխ
րարութիւնը
հաղորդագրութեամբ
մը
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
յայտարարեց,
թէ
Թել
Ռիֆաաթ
գտնուող
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիքրտական Ժողովուրդի պաշտպանուպումին։
թեան ջոկատները յարձակում գործած
են Աֆրինի «Ձիթենիի ճիւղ» շրջանին մէջ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի
28 Թեկնածու
գտնուող թրքական բանակի ռազմակաԳրանցած Է
յանի մը դէմ. իբրեւ հետեւանք սպաննըւած է թուրք զինուոր մը եւ 5 ուրիշներ վիրաւորուած: Թրքական բանակը
հրետանիով հակադարձած է ջոկատներու դիրքերուն:
Թուրքիոյ փոխնախագահ Ֆուատ Օքթայ յայտնեց. «Թուրք եւ ռուս
պաշտօնատարներ կը քննարկեն սուրիական սահմանային Թել Ռիֆաաթ
շրջանին մէջ իրենց ուժերու վերադասաւորումը: Համաձայնութիւնը այսքանով
(Թել Ռիֆաաթով «Ա.») պիտի բաւարարուէր, սակայն եթէ այս յարձակումները
շարունակուին, ապա կրնայ այլ ձեւ ստանալ»:

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
հարցախոյզին
տուեալներով՝
Քաջալերելով
«Զարթօնք»ի խումբի
հարուստ
բովանդակութիւնն
ու
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
ազգային վեհ առաքելութիւնը, Տիար Կիրակոս Գույումճեան
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
500 ամ.Երկրորդ
տոլարտեղը
կը նուիրէ
թերթիս ֆոնտին:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու

15-16 Յունիս
2019-ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ օծում պիտի կատարուի

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
Պատարագիչտեղեկագրին
եւ Ձեռնադրիչ՝
նուիրուած
Գերշ. անգլերէն
Տ. Անուշաւան
Արք. Դանիէլեան
թարգմանութեան՝
(Առաջնորդ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Թեմի)

Աբեղայութեան կարգ պիտի ստանան՝

Սրկ. Աբրահամեան
The- Ճորճ
Adana
Massacres
- Մուշեղ
Գարակէօզեան
ԳԻՐՔԻ Սրկ.
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
- Շահէ
Սրկ.
Եագուպեան
Խօսք
կ'առնեն`

- Ճորճ Սրկ. Պրիխանեան

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
ՇԱԲԱԹ
Դոկտ.Կոչման
Ա. Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
արարողութիւն
երեկոյեան ժամը 5:00
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
ԿԻՐԱԿԻ
Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան
Սուրբ Պատարագ

առաւօտեան ժամը 9.30

Ձեռնադրութիւն
Երկուշաբթի, 4

առաւօտեան
10.00
Փետրուար 2019,
կ.ե. ժամըժամը
4:00ին,
առաւօտեան ժամը 11.00
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Քարոզ

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
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