
¾ç 08¾ç 08

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 208(22«509) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.àõñµ³Ã / 14.6.2019

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ելեւմուտքի եւ Պիւտճէի Խորհրդարանական Յանձնախումբը 
Կ’ուսումնասիրէ Երեսփոխաններուն Աշխատավարձերը
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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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Կառավարութենէն Ներս 
Քննարկուած են Ներդրումներու 
Խթանման հետ Առնչուած Հարցեր

Զոհրապ Մնացականեան 
Պրիւքսելի Մէջ Հանդիպած է 
Ֆետերիքա Մոկերինիի Հետ

Խորհրդարանի Ելեւմուտքի եւ պիւտճէի խորհըր-
դարանական յանձնախումբը, Հինգշաբթի երեկոյ-
եան սկսաւ այս շաբթուան իր ութերորդ նիստը, որ 
նուիրուած է 2019-ի պետական պիւտճէի ուսում-
նասիրութեան, անիկա պիտի անդրադառնայ բարձ-
րաստիճան պաշտօնեաներու, նախարարներու եւ 
երեսփոխաններու աշխատավարձերուն:

Առաւօտեան նիստին ժամանակ՝ յանձնախումբը 
հաւանութիւն տուաւ պիւտճէի 45-րդ յօդուածին, որ 
կը բարձրացնէ օտարերկրացիներու համար աշխա-
տանքային արտօնութիւններուն վարձքերը: Այս 
մասին, հանդիպումէն ետք, յայտարարեց յանձնա-
խումբի նախագահ երեսփոխան Իպրահիմ Քանա-
ան: Ան ըսաւ, որ պաղեստինցիները եւ սուրիացիները 
հարկերէն զերծ չեն մնացած, ինչպէս առաջարկուած էր:

«Պիւտճէի իւրաքանչիւր յօդուած, որ կապուած է 
պետութեան համար եկամուտներու ապահովման 
հետ, այլընտրանքով մը պիտի փոխհատուցուի՝ 
երեսփոխաններու առաջարկներուն հիման վրայ՝ 
երբ նախագիծը փոխանցուի ընդհանուր ժողովին»,- 
ըսաւ Քանաան։

Երեսփոխանները հաստատեցին 44-րդ յօդուա-
ծը, որ կ՝աւելցնէ փոխադրամիջոցներու հետ կապ-
ւած շարք մը տուրքեր, ինչպէս վարորդական փոր-
ձերու համար վճարումները, 46-րդ յօդուածը, որ 
տուգանք կը սահմանէ աշխատանքային օրէնսդրու-
թիւնը խախտող օտարերկրացիներու ընտանիք-
ներու անդամներուն, իսկ 47-րդ յօդուածը, որ 
կ՝աւելցնէ Պէյրութի օդակայանէն ուղեւորներուն 
համար նախատեսուած վճարումները:

Ըստ Քանաանի՝ 48-րդ եւ 49-րդ յօդուածները, 
որոնք պէտք է փոխհատուցեն եկամտային հարկե-
րը, պիտի ուսումնասիրուին յետագային՝ այլ յօդ-

Շուտով Զարթօնքի մեր սիրելի ու յարգելի ընթերցողներուն ուշադրու-
թեան կը յանձնենք Մերսինի ՀԲԸՄի որբանոցին նուիրուած ուսումնա-
սիրութիւն մը, որ կը վերաբերի որբանոցայիններուն ամբողջական 
անուանացանկին: Առանձինն պիտի տրուին որբանոցայիններուն կեն-
սագրական մանրամասնութիւնները: Տուեալները կ'ընդգրկեն որբանո-
ցայիններուն ծնողական-ընտանեկան, ծննդավայրի, տարիքային, 
աքսորավայրի, որբանոց ընդունման եւ այլ մանրամասնութիւններ: 
Վստահ ենք, ուշադիր ընթերցողը պիտի հանդիպի իրեն ծանօթ անուն-
ներու: Ապագային ան ըստ մեր յանձնառութեան, պիտի հրատարակուի, 
որպէս «Զարթօնք Մատենաշար»ի գիրք:

«Խմբ.»

ՀԲԸՄի Մերսինի Որբանոցայինները

ւածներու կողքին` «միատարր տեսլական» ստեղ-
ծելու համար:

Չորեքշաբթի օր հաւանութեան արժանացած 
յօդուածներուն մէջ ներառուած են դրամատնային 
աւանդներու տոկոսադրոյքներու գծով հարկերու 
բարձրացումը` 3 տարուայ ընթացքին 7-10 տոկոսով:

Յիշեցնենք, որ Լիբանանի պակասուրդը նուա-
զեցնելու նպատակով՝ 2019-ի պիւտճէն, ինչպէս 
հաստատուեցաւ կառավարութեան կողմէ, կը սահ-
մանէ շարք մը խիստ միջոցներ, ներառեալ հար-
կերու աճը եւ պետական ծախսերու կրճատումը, 
ինչպէս՝ պետական հատուածի նպաստներու եւ 
կենսաթոշակներու կրճատումը:

Սուրիոյ Պատուիրակութիւնը Պոյքոթի 
Կ՝ենթարկէ ԱՄԽ-ի Նիստին Լիբանան-
եան Ուժեր Կուսակցութեան Նախարարին 
Ելոյթը

Հինգշաբթի, Ժընեւի մէջ ընթացող Աշխատանքի 
միջազգային խորհրդաժողովին, Սուրիոյ պատուի-
րակութիւնը դուրս եկաւ ժողովասրահէն, երբ ելոյթ 
կ՝ունենար Դամասկոսը քննադատող Լիբանանեան 
Ուժեր կուսակցութեան նախարարը:

Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան ղեկավար 
Սամիր Ժաաժահ, Tweeter-ի միջոցով յայտնեց, թէ 
«պատիւ էր, որ սուրիական վարչակարգի պատուի-
րակութիւնը պոյքոթի կ՝ենթարկէր Աշխատանքի 
նախարար Քամիլ Ապու Սլէյմանի խօսքերը... բայց 
պատուաբեր չէր Միջազգային Աշխատանքային 
խորհրդաժողովին՝ առաջին կարգով հիւրընկալել 
Սուրիական վարչակարգի պատուիրակութիւնը»։  

ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան Յունիսի 
13-ին խորհրդակցութիւն անցուցած է «Հայաստանի 
պետական հետաքրքրութիւններու ֆոնտի» ներկա-
յացուցիչներուն հետ:

Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանի գրասեն-
եակը, հանդիպման ընթացքին անդրադարձ եղած 
է ՀՀ կառավարութեան ծրագրին համահունչ հիմ-
նադրամի ռազմավարական գերակայութիւններու 
մշակման: Տեղի ունեցած է քննարկում՝ արտահան-
ման խթանման, վերամշակուող ուժանիւթերու, 
ենթակառուցուածքներու զարգացման եւ շարք մը 
այլ ուղղութիւններով նոր ներդրումներու ներգրաւ-
ման հնարաւորութիւններու վերաբերեալ:

ՀՀ արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան Պրիւքսելի մէջ հանդիպած է ԵՄ 
բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա Մոկերինիի 
հետ: «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին 
«ֆէյսպուք»-ի իր էջին մէջ գրած է նախարարի 
մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան:

«Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան հանդիպած է Եւրոմիու-
թեան արտաքին յարաբերութիւններու եւ անվտան-
գութեան քաղաքականութեան հարցերով բարձր 
ներկայացուցիչ, Եւրոյանձնաժողովի փոխնախա-
գահ Ֆետերիքա Մոկերինիի հետ` Հայաստան-ԵՄ 
Գործընկերութեան խորհուրդի 2-րդ նիստի նախ-
օրէին»,- գրած է ան։

Արտաքին գործոց  նախարար Զոհրապ Մնացա-
կանեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը աշխա-
տանքային այցով Պրիւքսել կը գտնուի` մասնակ-
ցելու Հայաստան-ԵՄ գործընկերութեան խորհուրդի 
երկրորդ նիստին, զոր պիտի վարեն ՀՀ ԱԳ 
նախարարը եւ Եւրոպական Միութեան արտաքին 
գործոց եւ անվտանգութեան քաղաքականութեան 
հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆետերիքա 
Մոկերինին: Խորհուրդի նիստի արդիւնքներով 
Մնացականեան եւ Մոկերինի հանդէս պիտի գան 
համատեղ մամուլի ասուլիսով:
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Հարիէթ Պիչըր Սթոու

(Յունիս 14, 1811, ԱՄՆ)-(1 Յուլիս, 1896, ԱՄՆ)
Ամերիկեան գրող, «Քեռի Թոմի խրճիթը» 

(Uncle Tom's Cabin, 1852) յայտնի վէպի հեղինակ 
(թարգմանուած է բազմաթիւ լեզուներու, նաեւ 
հայերէն)։

Հարիէթ Պիչըր Սթոուն ծնած է աստուածաբան 
եւ քարոզիչ Լայման Պիչըրի ընտանիքի մէջ: Անոր 
կրտսեր եղբայրը՝ Հենրի Ուորտ Պիչըրը, նոյնպէս 
եղած է քարոզիչ: Երկար ժամանակ ապագայ 
գրողը՝ որպէս ուսուցիչ, աշխատած է իր քրոջ 
հիմնադրած իգական դպրոցի մէջ: 

Իր գրական ստեղծագործութիւններու մէջ 

Հարիէթ Պիչըր-Սթոուն հանդէս եկած է որպէս 
կանանց կրթութեան իրաւունքի պաշտպան եւ 
ստրկատիրութեան վերացման կողմնակից: 1852 
թուականին հրատարակուած է անոր ամենա-
յայտնի վէպը՝ «Քեռի Թոմի խրճիթը», որ ստրկա-
տիրութիւնը մերկացնող ամենացնցող փաստա-
թուղթերէն է: Առաջին տարուան ընթացքին 
ԱՄՆ-ի մէջ վաճառուած է գիրքի 350000, իսկ 
ամբողջ աշխարհի մէջ՝ 600000 օրինակ: Անգլիոյ 
մէջ անիկա հրատարակուած է 35, ԽՍՀՄ-ի մէջ՝ 
59 անգամ, թարգմանուած է 21 լեզուներով, հրա-
տարակուած 2 միլիոնէ աւելի ընդհանուր տպաքա-
նակով։ Վէպի հիման վրայ նկարահանուած են 
ֆիլմեր։ Ի պատասխան ստրկատէրերու ու անոնց 
ընկերներու կողմէն հնչած մեղադրանքներուն՝ 
Հարիէթ Պիչըր-Սթոուն 1853 թուականին կը 
հրատարակէ «Քեռի Թոմի խրճիթի բանալին» 
(«Key to uncle Tom’s Cabin») վէպը, ուր ապացուցած 
է, որ վէպը վերցուած է իրական կեանքէն:

Պիչըր-Սթոուի բանաստեղծութիւնները գլխա-
ւորաբար կրօնական են:  

«Հոգեգալուստը Մեր Ժողովուրդի Կեանքին Մէջ Մնաց Մնայուն Վերանորոգութեան 
Աղբիւր» Ըսաւ Սրբազան Հայրը
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Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ 
Նաերկ արքեպիսկոպոսի, կիրակի 9 յունիսին Թրի-
փոլիի Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցւոյ անուանակոչութեան 
տօնին առիթով մատուցուեցաւ Ս. պատարագ եւ կա-
տարուեցաւ մատաղօրհնէք։ Պատարագը մատուցեց 
սրբազան հայրը, որ իր քարոզին մէջ յայտնեց, թէ 
Հոգեգալուստը եկեղեցւոյ պատմութեան եւ կեանքին 
մէջ այն դարձակէտը եղաւ, երբ յուսահատած եւ տկ-
արացած առաքեալներ եւ հաւատացեալներ անգամ 
մը եւս սուրբ հոգիով լեցուեցան եւ գիտակից դարձան 
թէ աստուածային զօրութիւնը զիրենք պիտի առաջ-
նորդէ իրենց հաւատքը քաջաբար յայտարարելու եւ 

տարածելու աշխարհի չորս կողմերը։ «Հոգեգալուստը 
եղաւ հոգեդարձի օր։ Հաւատացեալներ իրենց հո-
գիներուն մէջ անգամ մը եւս անդրադարձան թէ երբ 
սուրբ հոգիով կը զօրանան, սուրբ երրորդութիւնը 
կ՛առաջնորդէ զիրենք ամէն տեղ, որպէսզի վկաները 
դառնան Քրիստոսի, որ իր հերթին աշխարհ գալով 
մարդոց ցոյց տուաւ, թէ ինչ կը նշանակէ վկայել Աս-
տուծոյ մասին» հաստատեց առաջնորդ սրբազանը 
աւելցնելով, որ Ս. Թադէոս եւ Ս. Բաթողիմէոս առաք-
եալները ստացան Ս. հոգին եւ Հայաստան գալով 
քարոզեցին հայ ժողովուրդին եւ տառապեցան, չար-
չարուեցան, հալածուեցան, նահատակուեցան Հայաս-
տանի մէջ եւ մեզի տուին Աստուծոյ գերագոյն սիրոյն 
հատիկները, որպէսզի մենք զանոնք մեր հայրենի 
հողին մէջ ցանենք, մշակենք եւ անոնց հունձքը վա-
յելենք։ Սրբազանը ըսաւ, որ այս դէպքը պատահեցաւ 
Ա. դարուն եւ անկէ վերջ հայ ժողովուրդը դարձաւ 
Աստուծոյ հաւատարիմ աշակերտը եւ համարձակ 
վկան, որովհետեւ Ս. հոգիին ուժականութիւնը ոչ թէ 

միայն մեզ դարձուց քրիստոնեայ, այլ՝ շաղախուեցաւ 
մեր ինքնութեան, մշակոյթին, հոգեւոր եւ բարոյական 
արժէքներուն հետ եւ դարձաւ հայ քրիստոնէական 
ինքնութիւն եւ կեանք, դարձաւ հայուն իւրայատուկ 
հրաշք, որով մենք դիմացանք բոլոր դարերու տագ-
նապներուն եւ դժուարութիւններուն եւ յաղթահարե-
ցինք զանոնք եւ վերածեցինք ստեղծագործական 
թռիչքի։ Շարունակելով իր խօսքը սրբազան հայրը 
ըսաւ, որ Հոգեգալուստը մեր ժողովուրդի կեանքին 
մէջ մնաց մնայուն վերանորոգութեան աղբիւր աւել-
ցընելով, որ Ս. հոգին միշտ ներգործեց մեր ժողովուրդի 
զաւակներուն կենաքին մէջ, անհատական, ընտանե-
կան եւ ազգային մակարդակներու վրայ։ Ան բացատ-
րեց, որ Ս. հոգին մենք ստացանք մեր մկրտութեամբ, 
հայ եկեղեցւոյ սուրբ աւազանէն եւ Ս. հոգւոյն կնիքը եւ 
պաշտպանութիւնը վայելեցինք հայուն սրբալոյս միւ-
ռոնի կնիքով, եւ այդպէս ապրեցանք ու կը շարու-
նակենք ապրիլ Հայաստանի, Արցախի մէջ եւ աշխար-
հի ամբողջ տարածքին։ «Այսօր ուր որ երթանք կը 
տեսնենք հայ ժողովուրդի զաւակները, որ հակառակ 
ամէն տեսակ դժուարութիւններու եւ մարտահրաւէր-
ներու համախմբուած են մեր եկեղեցիներուն, դպրոց-
ներուն եւ ակումբներուն շուրջ։ Այս է հայ ըլլալու 
յատկանիշը։ Ուր որ գտնուինք, ինչ պայմաններու մէջ 
ալ ըլլանք, ապրինք մեր անձէն վեր, մեր անձէն 
անդին, մեր եկեղեցիին, դպրոցին, ակումբին հետ, 
մասնակցինք մեր հաւաքական կեանքին եւ այդ 
մասնակցութեամբ խորապէս գիտակցինք, թէ մենք 
պարտականութիւն չէ որ կը կատարենք, այլ՝ մեր հայ 
ըլլալու գոյութեան ապահովութիւնը կը ցուցաբերենք» 
հաստատեց սրբազան հայրթ շեշտելով, որ հայ  ըլլալը  
բնաւ դիւրին չէ եղած, սակայն հակառակ ամէն 
տեսակի դժուարութիւններուն, մենք կրցած ենք 
հերոսաբար յաղթահարել զանոնք եւ շարունակել մեր 
հայ ըլլալու ճանապարհը։ «Մեզմէ առաջ սերունդ մը 
Թրիփոլիի մէջ կառուցեց այս եկեղեցին, նաեւ դպրոցը 
եւ ակումբը։ Զարկ տուաւ մեր հայեցի, մշակութային, 
բարեսիրական եւ այլ միութիւներուն։ Այսօր մենք նոյն 
նախանձախնդրութեամբ, հաւատքով եւ կապուածու-
թեամբ կը շարունակենք այդ առաքելութիւնը, որով-
հետեւ ունինք ոգին, հաւատքը, ապագայի տեսիլքը եւ 
քաջութիւնը դիմագրաւելու այսօրուան մարտահրա-
ւէրները» ըսաւ, սրբազան հայրը եւ եզրափակելով իր 
խօսքը իր բարձր գնատահանքը յայտնեց եկեղեցւոյ 

մեծ ընտանիքին, ինչպէս նաեւ, եկեղեցւոյ, դպրոցին 
եւ ակումբին շուրջ համախմբուած Թրիփոլիի հայու-
թեան։

Պատարագի աւարտին կատարուեցաւ մատաղօր-
հնէք։

Այնուհետեւ եկեղեցւոյ «Տիրամայր Սեդա Գափրիէլ-
եան-Խաչերեան» դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ ընդու-
նելութիւն։ Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցւոյ հովիւ Սամուէլ 
քհնյ. Աճէմեան խօսք առնելով նկատել տուաւ, որ 
պատահական չէ սրբազան հօր ներկայութիւնը, որով-
հետեւ որպէս Սուրբ Հոգւոյ պատգամաւոր ինք եկաւ 
որպէսզի ինչպէս որ վերնատան մէջ Քրիստոս իր 
աշակերտներուն ղրկեց Սուրբ Հոգին, նոյնպէս ալ 
այսօր սրբազան հայրը բաշխէ մեզի Սուրբ Հոգիին 
շնորհքները իր օրհնութեան ճամբով աւելցնելով, որ 
սրբազան հօր ներկայութիւնը առաւել եւս ուժ, կորով 
եւ հաւատք կու տայ մեր կեանքը շարունակելու դէպի 
աւելի լաւը։ Ան մաղթեց, որ սրբազան հայրը միշտ 
այցելէ շրջան, որպէսզի իրենց կամքը, կորովն ու 
հաւատքը յարատեւ վերանորոգութեան մէջ ըլլայ։

Գեղարուեստական յայտագիրով իրենց մասնակ-
ցութիւնը բերին Ազգային Նուպարեան-Խրիմեան 
վարժարանի աշակերտներ Աբրահամ Արէճեան, Էնժի 
Մազմանեան եւ Լուսին Մկըրեան, որոնք մեկնաբա-
նեցին խմբային արտասանութիւն մը։

Սրբազան հայրը իր կարգին գոհունակութիւն 
յայտնեց, թէ Թրիփոլիի մէջ եկեղեցւոյ, դպրոցի, նաեւ 
միութիւններու եւ մարմիններու պատասխանատուները 
միասնաբար նոյն նպատակին համար կը ծառայեն, 
կ՛աշխատին, կ՛աղօթեն, կը սորվեցնեն, կը պայքարին 
եւ այսպէս պիտի շարունակեն։ «Երբ քով քովի կու 
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Ա. Ես՝ Հայրենահանուած Մազոխական՝ 
Նախահայրերուս Երկիրը Կ’երթամ 

Շաբաթ մըն է արդէն, որ Երեւանի փողոցները 
վեր-վար կը չափեմ, անտարբեր եռացող կեանքին 
եւ աղմկայարոյց իրարանցումներուն, զորս յեղա-
փոխութիւն եւ Նոր Հայաստան կոչեցինք, սիրտ եւ 
աչք հեռացնելով միջազգային չարութեան հաս-
տատած սահմանի միւս կողմէն:

Յուշերով ջերմացողներու կազէթի ընթերցող-
ներուն ուղղուած պատկերազարդռըփորթաժ գրե-
լու միտումով պիտի չերթամ Աշխարհ Հայաստան: 
Այդ մասին հատորներ կան, հանգիստ չխանգարող 
եւ շլացնող, լուսանկարիչ վարպետներու գործերով 
զարդարուած: Չեմ գրեր դուռ-դրացի եւ ընկեր-
բարեկամ զարմացնելու եւ յուզումի պահեր ստեղ-
ծելու համար:

Առաջին անգամը չէ որ հայրերուս աշխարհը 
պիտի տեսնեմ: Վեց տասնամեակ առաջ գացած էի 
ծննդավայր քաղաքս եւ մեծ հայրերուս բնակավայր 
աշխարհը, գտած էի անոնց տուները, ինչպէս որ 
էին, մաշած եւ չվերանորոգուած: Տեսած էի ինձմէ 
խլուածպարտէզները: Մի՛ զարմանաք, իր տունէն 
արտաքսուածը ինչպէս դիմացի մայթէն կը դիտէ 
իր տունը եւ անզօրութեան զգացումով լաց կ’ըլլայ, 
այդպէս լացած էի, քարի մը վրայ նստած: Երի-
տասարդ էի:

Պապերուս եւ նախապապերուս աշխարհը պի-
տի երթամ՝ որպէս օտար, օտարական, արտօնու-
թեամբ, պիտի ընդունուիմ որպէս զբօսաշրջիկ, 
տուրիստ: Ծաղր է: Մարդկային ո՞ր բարոյականը, 
ո՞ր միջազգային արդար համարուող օրէնքը ընդու-
նելի կրնայ համարել, որ որպէս օտարական եւ 
զբօսաշրջիկ երթամ հոն՝ ուր որ են արմատներս: 
Մեծանուն ժողովները, մարդկային իրաւանց շա-
տախօս պաշտպանները, խաղաղութեան դրօշա-
կակիրները կ’անհանգստանա՞ն, եթէ լսեն, այս 
մրրկող ցաւս, ցաւը միլիոնաւորներու՝ Միջագետքէն 
մինչեւ Էյֆէլի Աշտարակ, մինչեւ Փոթոմաք եւ 
Ամազոն, ագեվազներու երկիր, հիւսիսի եւ հարաւի 
բեւեռներ…

Ուխտաւոր ըլլալու իրաւունքով, այդքա՛ն միայն, 
պիտի տեսնեմ հայու երկինքին նայող Վանայ ծովը, 
որբացած Աղթամարը եւ անոր վրայ որպէս բողոք 
ժամանակի աւերին դեռ դիմադրող Ս. Խաչ կաթո-
ղիկոսանիստ Արծրունի թագաւորներու գեղակերտ 
եկեղեցին: Ուխտի գացող զբօսաշրջիկը ի՞նչ պիտի 
ըսէ դարերու խորհուրդը խօսող դատարկ եկեղե-
ցիին, ուր եղած է Հայոց Հայրիկը, որ ըսած էր,«թէ 
հողը պէտք է կեանքի եւ մահուան օրը», իրմէ առաջ 
հոն եղած են հայ թագաւորներ եւ իշխաններ: Հիմա 
չկան: Անոնց վառ յիշատակը կը յածի, կը յածի՞: 
Պիտի խօսի՞ն: Պիտի լսե՞մ: Լսեմ՝ պիտի ուրախա-
նա՞մ, թէ՞ պատժուածի պէս պիտի տխրիմ:

Սոսկ անուններ դարձած, քարտէսի մը վրայ 
կէտերու վերածուած Հայաստան աշխարհը պիտի 
տեսնեմ ցարդ լուսանկարներով խանդավառուած 
անհոտ եւ անբոյր զբօսաշրջիկի պէս: Բայց բոլոր 
հայերուն պէս, որոնք դեռ չեն բաւականանար 
ծագումով հայու կամ զգացումով հայ կուշտի 
ինքնագոհութեամբ, ես ալ մազոխականութիւնս 
չեմ ընդունիր, այլապէս հոգեբոյժի պէտք է երթամ: 
Պէտք է հոգեբոյժի երթան անոնք, որոնք կը 
խորհին, թէ յաղթահարած են այդ բարդոյթը, մինչ 
ան հայրենազրկուած հայու ծիներուն մէջ նստած է, 
ինչպէս Արարատը՝ մեր բիբերուն մէջ:

Կրկին կը յիշեմ Յովհաննէս Շիրազի կտակը.

Քեզ մեր սարն եմ կտակում, որ դուրս բերես սեւ 
ամպից,

Որ տուն բերես շալակած արդարութեամբ մեր 
անբիծ,

Ու կը բերես, իմ բալիկ, թէկուզ քո խեղճ 
թաթիկով

Մեր սարն այս կողմ շուռ կը տաս` արդարութեանդ 
ուժն է ծով,

Ու երբ բերես, իմ բալիկ, սիրտս էլ շիրմից կը 
հանես,

Կը բարձրանաս ու սիրտս ազատն ի վեր կը 
տանես

Ու կը թաղես իմ սիրտը ձիւների տակ Մասիսի,
Որ շիրմում էլ` դարաւոր հուր կարօտից չմրսի:
Որքա՜ն պիտի ուզէի Արարատը այս կողմ շուռ 

չտալ, այլ տեսնել, որ ազգը շուռ կու գայ Արարատի 
միւս կողմ, պատմութիւնը եւ ազգը կը դրուին 
բնական հունի մէջ… Այս Հայ Դատի խտացած ռազ-
մավարութիւն է, մարտավարութիւն է, մարտա-
հըրաւէր է, բառեր՝ որոնցմով կը զարդարենք 
տօնական օրերու ճառերը (stratégie, tactique, défi 
կամ challenge):

Բայց պիտի երթամ միւս կողմ, կտրուած թեւերով 
թռչունի պէս, որ նոյնիսկ իր կտուցով տերեւ պիտի 
չբերէ: Պիտի երթամ եւ վերադառնամ, ազգիս 
բոլոր զաւակներուն պէս, որոնք դեռ կը հաւատան 
հուր հեր ունեցող Վահագնին եւ Թլոլ Դաւիթին, 
գիտակից եւ անգիտակից մազոխականներ:

Խօսքը ձանձրոյթ յաղթահարող զբօսաշրջիկ-
ներու մասին չէ:

 
Բ. Մեր Վերջին Մայրաքաղաքէն՝ Առաջին 

Մայրաքաղաքը
Մայիսի վերջն է: Համահայկական Համաշխար-

հային Խաղերու կազմակերպիչ մարմինը կազմա-
կերպած էր ուխտագնացութիւն-արշաւ մը, այդ 
Խաղերու ջահի բոցը վառելու համար Մուսա Լեռ-
նէն:

Յայտնուեցայ այդ արշաւախումբին մէջ: Քսա-
ներեք հոգի, Հայաստանէն, Լիբանանէն, Եգիպտո-
սէն, Միացեալ Նահանգներէն, Պոլիսէն, ակադեմի-
կոս, դասախօսներ, պատմաբաններ, նախկին 
նախարար, բժիշկ, լրագրողներ, երգչուհի:

Հայաստանի սահմանները փակ են դէպի Թուրք-
իա եւ մեծ թիւով հայեր հոն կ’երթան արձակուրդի 
կամ առեւտուրի, անցնելով Վրաստանէն: Անակըն-
կալ էր յատուկ արտօնութեամբ, վրացական փոք-
րիկ օդանաւով մը հատել կղպուած սահմանը եւ 
երեսուն հինգ վայրկեանէն (կամ րոպէէն) Զուարթնոցէն 
մեկնելով հասնիլ Վան, էջք կատարել Արտամէտի 
օդակայանը: Յիշեցի Ռուբէն Տէր Մինասեանի 
խօսքը Արտամէտի խնձորի մասին, որուն մէջ եթէ 
որդ ալ ինկած ըլլայ, ան կը մնայ համեղ: Սեփականի 
իմաստութիւն… Հայը կը նմանի՞ Արտամետի խնձո-
րին…

Կէս ժամ սաւառնելէ ետք, ակադեմիկոս Աշոտ 
Մելքոնեանի յուզումներ արթնցնող պատմութեան 
խիտ բանաձեւումով, հայոց վերջին մայրաքաղաքէն 
առաջին մայրաքաղաքըոտք դրինք: Երկուքը միացնող 
պատմական առաջին թռիչքը: Աշոտ Մելքոնեանի 
ձայնը՝ Երուանդաշատի վրայով անցանք Երկիր, 
հեռուն կը պարզուէր Բարթող լեռը… ձախին 
Գայլատու լիճը (Պալըք կէօլ): Բռնագրաւեալ Էրգրի 
վրայ էինք… Հեռուն Ալաշկերտի դաշտը, վարը՝ 
Հայկական Պարը, լեռնաշղթայ՝ մինչեւ Տաւրոս, յետոյ 
Պատմոս լիճը, Բերկրիի բնակավայրը, եւ հեռուն, 
լերան կողին կէտ մը՝ Վարագայ վանքը, Վանայ 
դիմաց՝ մեր հէքիաթներու Նեմրութ սարը…

Այս բոլորը բանգէտի գիրք չէր: Արուեստի պատ-
կեր չէր: Շնչող եւ լռութեամբ խօսող էրգիր էր:

Խոնաւ աչքեր կը թաքցնեն պատկերները եւ 
օդանաւի տուփին մէջ լսուող վկայութեան ձայնը կը 
հիպնոսացնէ…

Մղկտացող մրմուր ուխտաւորի՝ որ զբօսաշրջիկ 
չէ. Ինչպէ՞ս, ինչո՞ւ, մինչեւ ե՞րբ…

Վանայ ծովակը, փռուած կապոյտ, կրկին ձայնը՝ 
Լիմ կղզին…

Մաքուր օդանաւակայան մը: Դուրս կու գանք եւ 
մեզ սպասող արդիական, պերճ եւ հանգստաւէտ 
հանրակառք մը (autobus), լայն, խնամուած եւ մա-
քուր  ճամբաներով մեզ կը տանի Վանի ամերիկեան 
շքեղ Հիլթըն հիւրանոցը, որուն մուտքէն կը պարզուի 
հէքեաթ դարձած Վանայ ծովակը եւ անոր խորքէն 
վեր խոյացող Արթոս լեռը:

Պահ մը կը պատկերացնեմ Վանէն գաղթողներու 
ողբերգական պատկերը, եւ ես, հիմա, անոնց 
յղփացած յետնորդը, ի՞նչ կը փնտռեմ… Կրկին կը 
մտածեմ, իրենք զիրենք դիտելու ատակ բոլոր 
մարդոց պէս, որ կուշտ մազոխական մըն եմ:

Բոլոր զբօսաշրջային խումբերու տիրական 
օրակարգ են շարայական համադամները: Այդպէս, 
կը լուացուինք եւ կը ճաշենք: Հանրակառքը մեզ կը 
սպասէ եւ Վանայ ծովակը եզերելով կը հասնինք 
նաւամատոյց: Կամրջակին վրայ ոտքի կանգնած 
խումբի անդամներու աչքերը յառած են դէպի 
Ախթամարի կղզին, որուն վրայ գեղանկարի պէս 
պարզուած է Ս. Խաչ եկեղեցին, անքա՜ն մտերիմ եւ 
երազուած: Ոմանք նախապէս եղած են Ախթամար: 
Ես դիտած եմ պատկերներ, լեռներով կազմուած 
աւազան մըն է Ծովակը, 1640 մեթր ծովէն բարձր, 
տարածութիւնը 3755 քառ.ք.մ., երկարութիւնը՝ 119 
ք.մ., լայնքը՝ 80 ք.մ, կ’ըսէ Կուկըլը: Հայկական 
լեռնաշխարհի լեռնային ծովը, որ լիճ չէ:

Գիւղական նաւամատոյց մը: Նաւը մեզ կը տանի 
կղզի: Նաւուն աշխատաւորներէն մին կ’ըսէ, թէ 

Ծովակը եւ Արթոս լեռը
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 32 -
«Մենք Աւելի Մեծ Ուշադրութիւն Կը Դարձնենք Ժողովուրդի Կեանքը 
Փրկելուն, Ոչ Թէ Շէնքը Պահելուն»
Յատուկ Հարցազրոյց Յայտնի Շինարար Եւ Ճարտարապետ Յակոբ Նազարեանի Հետ

Զարթօնք օրաթերթի «Զարթօնք հայրենիքի 
մէջ» խորագիրով հրապարակումներու հերթական 
հարցազրոյցը ԱՄՆ-ի մէջ բնակող յայտնի շինա-
րար-ճարտարապետ Յակոբ Նազարեանի հետ է, 
ան օրեր առաջ կը գտնուէր հայրենիքի մէջ՝ Հայաս-
տան։ Յակոբ Նազարեան ծնած է Հալէպ: Նախ-
նական կրթութիւնը ստացած է տեղւոյն Կիլիկեան 
Վարժարանին մէջ: Շրջանաւարտ է Ամերկեան 
քոլէճէն։ 1957-ին ուսումը շարունակելու համար տե-
ղափոխուած է ԱՄՆ, ապա Միջին Արեւելքի անա-
պահով վիճակին պատճնառով, կ’որոշէ հաստատուիլ 
ԱՄՆ-ի մէջ։ Մասնագիտանալով ճարտարապետու-
թեան բնագաւառէն ներս, կ’աշխատի տարբեր 
ընկերութիւններու մէջ, ապա կը հիմնէ «Նազարեան 
քընսալթինկ» ընկերութիւնը։ 

Կը ներկայացնենք պարոն Նազարեանի հետ 
հարցազրոյցը աբողջութեամբ։ 

Հ- Պարոն Նազարեան, նախ կը խնդրեմ ներ-
կայացնէք կենսագրական մի քանի տուեալներ՝ 
ո՞ւր ծնած էք, ո՞ւր ուսանած, ե՞րբ տեղափոխուած 
էք ԱՄՆ։ 

Պ- Սիրո’վ։ Ծնած եմ Հալէպ։ Նախնական 
կրթութիւնս ստացած եմ հայկական դպրոցներէն, 
Հալէպի մէջ կար նաեւ Ամերիկեան քոլէճ, ուր շա-
րունակած եմ ուսումս։ 1957 թուականին մեկնեցայ 
ԱՄՆ՝ բարձրագոյն կրթութիւնս շարունակելու, 
ճարտարապետութեան ճիւղին մէջ։ Աւարտելէն 
ետք, որոշեցի վերադառնալ Հալէպ, բայց նկատի 
առնելով Միջին Արեւելքի քաղաքական անկայուն 
վիճակը, ծնողներս ըսին՝ աւելի լաւ է այնտեղ մնամ։ 
Մի քանի տարի ետք, դարձեալ մտածեցի վերադառ-
նալ, կրկին տագնապալի վիճակ էր եւ վերջնական 
մնացի Ամերիկա։ 

Հ- Ուսումը աւարտելէն ետք ի՞նչ գործունէու-
թեամբ զբաղած էք, աշխատանքային ի՞նչ ճանա-
պարհ անցած էք։ 

Պ- Առաջին աշխատանքս եղաւ աշխատիլ կա-
ռավարական ընկերութեան մը մէջ, որ կամուրջներ 
կը գծագրէր ու կը կառուցէր։ Մի քանի ընկերութիւն 
փոխելէ ետք, աշխատեցայ մասնաւոր ընկերութեան 
մը մէջ, անիկա ինծի համար մեծ պատասխանատ-
ւութիւն էր, այնտեղ մեծ փորձառութիւն ձեռք բերի։ 
Աշխատեցայ նաեւ հայկական ընկերութեան մը 
մէջ, ապա՝ հիւլէական հրթիռներու կայաններու 
վրայ, որուն համար կառավարութիւնը կու տար 
մասնաւոր արտօնութիւններ, զորս պէտք է գաղտնի 
պահէի։ Այսպիսով մեծ փորձառութիւն ունեցայ։ 

Հ- Յետոյ ստեղծեցիք ձեր շինարարական 
ընկերութիւնը։ Ինչպէ՞ս ստեղծուեցաւ անիկա։ 

Պ- 16 տարի աշխատեցայ ընկերութեան մը մէջ, 
որ աւելի շատ զտարաններ, հիւլէակայաններ կը 
կառուցէին Ամերկայի մէջ եւ անոր սահմաններէն 
դուրս։ Այն ժամանակ էր, երբ տեղի ունեցաւ Չեռ-
նոպիլի աղէտը, անոր պատճառով հիւլէակայան 
կառուցելը կասեցուեցաւ։ 1985-էն սկսան փակել 
ընկերութիւնները։ Այդ ընթացքին որոշեցի ուզածս 
ընել՝ ստեղծել անձնական ընկերութիւնս։ Սկզբնա-
կան շրջանին յաճախորդ չունէի։ Վեց ամիս ետք 

սկսայ նայիլ, թէ ինչպէս կարելի է յաճախորդ որսալ։ 
Ուրիշ ընկերոջ միջոցով սկսայ կառավարական 
գործ առնել ու աշխատիլ։ 1986-ին ստեղծեցի իմ 
ընկերութիւնս՝ «Նազարեան քընսալթինկ» ։ Երբ 
առանձին գործ ունենաս, պէտք է խելքդ գործածես, 
պէտք է հասկնաս՝ ի՞նչ կրնաս յաճախորդին տալ եւ 
մրցակցիլ այլ ընկերութիւններու հետ։ Ես հասկցայ, 
թէ որն է զօրաւոր կէտս, ինչ կրնամ հրամցնել մեծ 
ընկերութիւններուն ու կառավարութեան, իմ փոր-
ձառութեամբս։ Առաջին անգամ պրոշիւր մը ստեղ-
ծեցի եւ վրան գրեցի, թէ ինչ կրնամ ընել։ Նախ 
սկսայ փոքր տուներ կառուցել, գծագրել, կամաց-
կամաց համբաւս տարածուեցաւ ու մեծ ընկերու-
թիւնները մօտեցան ինծի։ Ամենամեծ գործը, որ 
ըրի Լոս Անճլըսի մէջ բազմաթիւ դպրոցներ կային 
(մօտ 300), որոնց համար պէտք էր համակարգչային 
ցանց ստեղծուէր։ 4-5 տարի այդ գործի վրայ 
աշխատած եմ։ 

Հ- Պարոն Նազարեան, այժմ ձեր ընկերութիւնը 
քանի՞ աշխատակից ունի, ի՞նչ յաջողած նախա-
գիծեր իրականացուցած էք։ 

Պ- Քանի որ ես ուզեցի որակի վրայ կեդրոնանալ, 
շատ քիչ աշխատող պահեցի։ Յաճախորդները իմ 
գաղափարներուս համար կու գային։ Ամենաշատը 
5-6 աշխատակից ունէի։ Հայաստանի մէջ սկսանք 
Ալեք Մանուկեան փողոցի վրայ Ամերիկեան համա-
լըսարանի պիզնէս կեդրոնը կառուցել։ 60-70 հա-
զար տոլար ծախսելէն ետք, արդիւնքը զէրօ էր, 
անկէ ետք մի քանի շինարարական ընկերութիւն-
ներու մէջէն զիս ընտրեցին, որպէսզի աշխատանքը 
կատարենք, վստահեցան իմ փորձառութեանս։ 
Այդպիսի աշխատանք աւարտին հասցնելու համար 
3 տարի կը պահանջուի, բայց ինծի ըսին, որ 9 ամ-
սէն պէտք է աւարտեմ։ Դժուարութեամբ վերջացու-
ցինք։ Մենք, որ կ’ուզէինք ամէն ինչ ճիշտ ընել, 
խնդիրներ կ’ունենայինք, կողքը ուրիշ շինութիւն մը 
կը կառուցուէր, որակը ոչ այնքան համապատաս-

խան, իրենք խնդիր չէին ունենար։ Ես կ’ըսէի, որ 
որեւէ զեղծարարութիւն չեմ ուզեր։ Ես եթէ սխալ 
գործէի, Ամերկեան կառավարութիւնը արտօնու-
թենէն պիտի զրկէր զիս, որովհետեւ ինծի կը նայէին 
որպէս ամերիկացի ճարտարապետ։ 

Հ- Պարոն Նազարեան Հայաստանի մէջ նա-
խագիծեր ունի՞ք, ուսումնասիրութիւն կը կատա-
րէք ամէն օր կառուցուող շէնքերու ամրութեան, 
որակի մասին։ 

Պ-Ասիկա քիչ մը զգայուն հարց է, բայց շատ 
կարեւոր։ 1995-ին, երբ Հայաստան կու գայինք այս 
հարցերով զբաղելու, օդանաւի մէջ կը խօսէինք, որ 
եթէ դարձեալ Սպիտակի երկրաշարժի նման բան 
ըլլար, արդիւնքը շատ գէշ կ’ըլլար։ Ըսինք՝ ի՞նչ 
կրնանք ընել։ Որոշեցինք Երեւանի մէջ կառուցուած 
բարձրայարկ շէնքերը ձեւով մը զօրացնել, որ եթէ 
այդ տեսակ բան պատահի, ժողովուրդի կեանքը 
փրկենք։ Մենք աւելի մեծ ուշադրութիւն դարձուցինք 
ժողովուրդի կեանքը փրկելուն, ոչ թէ շէնքը 
պահելուն։ Անշուշտ, շէնքեր կան, որ երկրաշարժէն 
յետոյ ալ պէտք է շարունակեն աշխատիլ, պէտք է 
շատ ամուր կառուցել։ Ուրեմն որոշեցինք նախնա-
կան 1000 շէնք զօրացնել Երեւանի մէջ եւ գումար-
ները պէտք է Համաշխարհային դրամատունէն 
ստանայինք՝ մօտ 250 միլիոն տոլար։ Դժբախ-
տաբար, այն երկու հոգին, որոնք ինծի հետ էին, 
մահացան, ծրագիրը ձախողեցաւ։ Ես շատ կ’ուզեմ 
որ որակով շէնքեր կառուցուին, բնականաբար 
անիկա մեծ գումարներու  կը կարօտի։ Վերջերս 
հանդիպում ունեցայ Կրթութեան եւ գիտութեան 

նախարար Արայիկ Յարութիւն-
եանի հետ, ան մտահոգութիւն 
յայտնեց, որ ցանկութիւն ունին 
դպրոցները զօրացնել։ Հիմա 
կ’աշխատինք այդ ուղղութեամբ։ 
Այն շէնքերը, որոնք պէտք է կառուց-
ւին, պէտք է ըլլլան շատ ամուր։ 
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Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Վարժարան
Տարեկան Հանդէսէն Ետք, Մեսրոպեանի Մանկամսուրին Համար Կը Սկսի 
Նոր Տարեշրջան` Ընդլայնուած Ծառայութիւններով

Մարեմեան Ջերմեռանդութեան Ամիսը Մեսրոպեանի Մէջ

Լիբանանահայ Դպրոց

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանի “Ալիս Ներկիզեան” մանկամսուրի տարե-
կան հանդէսը առիթ հանդիսացաւ, որ վարժարանի 
տնօրէնութիւնը յայտարարէ մանկամսուրի ծա-
ռայութիւններու ընդլայնման եւ նոր ծրագիրներու 
մասին, որոնք գործադրութեան պիտի դրուին մի 
քանի ամիսէն` յառաջիկայ տարեշրջանէն սկսեալ:

Մանկամսուրի հանդէսը տեղի ունեցաւ 30 Մայիս 
2019-ին, Մեսրոպեան վարժարանի շրջափակին 
մէջ, ներկայութեամբ ծնողներու, վարժարանի        
ուսուցչական եւ տեսչական կազմի անդամներուն 
եւ մեծաթիւ բարեկամներու: Հանդիսավարն էր 
տիկին Մարալ Հարպոյեան:

Ներկաներուն ուղղուած բարի գալուստի իր 
խօսքին մէջ մանկամսուրի պատասխանատու    
տիկին Թամար Ֆեսլեան Քեշիշեան գոհունակու-
թիւն յայտնեց, որ տարին բոլորեցաւ բարեյաջող եւ 
անձնակազմը կարողացաւ կատարել տարեկան 
ծրագիրը՝ ամբողջութեամբ:    Այս յաջողութեան մէջ 
ան կարեւորեց ծնողներուն հետ գործակցութիւնը 
եւ անոնց վստահութիւնը` մանկամսուրի անձնա-
կազմին նկատմամբ, որուն համար յայտնեց մե-

31 Մայիս 2019-ին, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանին մէջ կատարուեցաւ 
փակումը այս տարուան Մարեմեան ամսուան, 
որուն ընթացքին տեղի ունեցան հոգեւոր կրթու-
թեան զանազան ձեռնարկներ` վարժարանի հոգե-
ւոր վարիչի գրասենեակին կազմակերպութեամբ եւ 
հովանաւորութեամբ:

Փակման պատարագները տեղի ունեցան 
առանձնաբար` նախակրթարանի եւ երկրորդական 
բաժնի աշակերտներուն մասնակցութեամբ: Ներ-
կայ եղան տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ, 
տեսչական եւ ուսուցչական կազմի անդամներ:

ծագոյն շնորհակալութիւն: “Ալիս Ներկիզեան” 
մանկամսուրը այս տարի հիւրընկալեց 1-էն 3 
տարեկան 60 փոքրիկներ, յանձն առնելով անոնց  
հոգատարութիւնը ամենօրեայ դրութեամբ:

Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գա-
լուստ իր խօսքին մէջ յայտարարեց, որ  յառաջիկայ 
տարեշրջանին կարեւոր քայլեր պիտի կատարուին 
Ներկիզեան մանկամսուրի ծառայութիւններուն 
բարելաւման ուղղութեամբ: Պարոն Գալուստ ըսաւ, 
որ փոքրիկներու      խնամատարութեան օրը պիտի 
երկարի, որպէսզի ծառայութիւնը աւելի յարմարցուի 
մանաւանդ աշխատող մայրերու կարիքներուն: Ան 
աւելցուց, որ մանկամսուրի արձակուրդի օրերը 
պիտի հասցուին նուազագոյնի, ի խնդիր ծնողներու 
յարմարաւէտութեան. Այս գծով ան մեծապէս գնա-
հատեց անձնակազմի անդամներուն զոհողութիւնը 
եւ պատրաստակամութիւնը` սեփական արձակուր-
դէն զիջելու գնով ծառայելու հաստատութեան եւ 
ծնողներուկարիքներուն:

Պարոն Կրէկուար Գալուստ մանկամսուրի արդ-

Պատարագող հոգեւորական հայրերը իրենց 
քարոզներուն մէջ բացատրեցին Վարդարանին 
իմաստը, մինչ աշակերտները ներկայացուցին 
դիտաւորութիւններ` վասն իրենց դպրոցին, ընտա-
նիքներուն, հիւանդներուն ու կարօտեալներուն, 
ինչպէս նաեւ քահանայական կոչումներուն:

Մեսրոպեանի հոգեւոր վարիչ Արժ. Տէր Ռաֆֆի 
քահանայ Յովհաննէսեան իր քարոզին մէջ շեշտեց 
ժամանակին կարեւորութիւնը` մարդ արարածի 
կեանքին մէջ: Ան թելադրեց ժամանակը դիտարկել 
երկու տարբեր հարթութիւններու վրայ. Առաջին` 
այն, որ կը վերաբերի մեր սովորական կենցաղին 
եւ անոր վերաբերող գործերուն եւ երկրորդ` այն, որ 

իականացման բարերար տիկին Ալիս Ներկիզեանին 
կողմէ ողջունեց ծնողները եւ գնահատեց անոնց 
կեցուածքը` իրենց փոքրիկները վստահելու հայ 
կրթական հաստատութեան խնամքին, հակառակ 
ամէն տեսակի դժուարութիւններուն: Ան շեշտեց, 
որ Մեսրոպեանը պարտք կը համարէ այդ վստա-
հութիւնը փոխհատուցել իր ծառայութիւնները 
անընդհատ բարելաւելով, կրթութեան եւ խնամքի            
մակարդակը հետեւողականօրէն բարձրացնելով, 
եւ այդ բոլորը` ծնողներու հետ բաց, թափանցիկ եւ 
պատասխանատու գործակցութեամբ ու հակառակ 
ամէն դժուարութիւններու:

Հանդէսին փոքրիկները ներկայացուցին 7 պա-
րեր, արտայայտելով ֆիզիքական եւ մտաւոր      աճի 
այն ուրախացնող չափը, որուն հասած էին նաեւ 
մանկամսուրի աշխատակիցներուն ջանքերով: 
Աւարտին, մանկամսուրի տարիքը լրացուցած 40 
փոքրիկներ ստացան իրենց կրթական կեանքի 
առաջին վկայականը, յառաջիկայ տարի սկսելու 
համար իրենց դպրոցականի կեանքը` մանկապար-
տէզին մէջ:

կը վերաբերի հոգեւոր կրթութեան եւ հասունացման: 
Քահանայ հայրը թելադրեց զոյգ հարթութեանց 
վրայ արժանաւորապէս եւ պարտաճանաչօրէն 
օգտուիլ ժամանակէն, որ Աստուծոյ պարգեւն է 
մարդուն` ապրելու կեանքը Իր սիրոյն մէջ:

Հայր Ղազար վրդ. Պետրոսեան եւ Հայր Խաչիկ 
վրդ. Գույումճեան Աստուածամօր բարեխօսութեամբ 
օրհնեցին աշակերտները եւ թելադրեցին մշտապէս 
աղօթել Վարդարանը, մարեմեան ջերմեռանդու-
թեամբ լիցքաւորելու համար իրենց առօրեան: 
Աւարտին տեղի ունեցաւ աւանդական թափօրը:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի
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Աշխարհ Հայաստանի Ուխտաւոր՝ Վաղուան Համար 

նաւավարի նախնիները հայ են, բայց ինք չի խօսիր 
այդ մասին, չ’ընդունիր:  Կ’իջնենք նաւէն եւ հողէ քար-
քարուտ արահետով կը բարձրանանք դէպի եկե-
ղեցին: Հոս եղած են քանի մը եկեղեցիներ, մնացած 
է միայն Ս. Խաչը: Եղած են արքա-յական պալատ-
ներ եւ հիմա չկան, աւերուած են եւ անյայտացած: 
Ժ դարու առաջին քառորդին կառուցուած է եկե-
ղեցին, Գագիկ Արծրունի թագաւորի յանձնարա-
րութեամբ, Մանուէլ Ճարտարապետի արուեստի 
գործը, որ ոչ միայն հայկական, այլ նաեւ համաշ-
խարհային քրիստոնէական հաւատքի խտացում 
գլուխ-գործոց մըն է: Կը դառնաք եկեղեցիին շուրջ 
եւ կը տեսնէք ասեղնագործուած որմնաքանդակ-
ները: Եւ եթէ տրամադրուիք խաղին, կը լսէք 
վարպետներու մուրճի հարուածներու ձայները: Կը 
մտածեմ, որ այս զէնքերու պատմութիւն չէ, այլ՝ 
ոգիի, հոգիի, մեր գոյութենական իմաստութիւնը: 
Այդ քանդակները կը պատմեն Աստուածաշունչը, 
մարդոց առօրեան, մեր աւանդութեան մաս կազմող 
խաղողի ողկոյզներով, եւ Արծրունի Գագիկ արքան:

Անխնամ մնացած քարէ աստիճաններով կը 
մտնեմ եկեղեցի: Աղօթելու փափաք մը: Կողքիս 
կանգնած պոլսեցի երգչուհի Սիպիլէն կը խնդրեմ, 
որ «Սուրբ Սուրբ» երգէ: Ժամանակը կանգ կ’առնէ, 
կը բացուին դռներ: Գերեվարուած հայ եկեղեցին եւ 
հայ միտքի սլացքի խորհրդանիշը: Կտակը արքա-
յին եւ ճարտարապետ Մանուէլին:

Կը վերդառնանք լճափ: Կրօնական տօն է եւ 
բնակիչները արձակուրդի են: Ծովահայեաց ճաշա-
րան մը, կը սպասարկեն ձուկ: Բայց չհասկցայ, որ 
այդ Վանայ ծովակի տառե՞խն է…

Սիրալիր ընդունելութիւն երկու քաղաքապետ-
ներու մօտ, որոնցմէ մին  կին էր: Համահայկական 
խաղերու կազմակերպիչները զանոնք հրաւիրեցին 
Ստեփանակերտի մէջ կայանալիք խաղերուն:

 
Գ. Պատմութեան Բեմ. Բերկրիի Դաշտէն 

Դէպի Իգդիր
Շլացնող արեւին տակ կը շարունակենք մեր 

ճամբան, պիտի հասնինք Իգտիր:
Կ’եզերենք Վանայ ծովը երկար ատեն եւ կը 

հասկնանք որ ան լիճ չէ:
Նոր սերունդները չեն գիտեր, որ Բերկրիի 

լեռներով պաշտպանուած ընդարձակ դաշտը եղած 
է ցորենի շտեմարան եւ այդպէս է նաեւ այսօր: 
Ափսո՞ս… Վանայ նահանգին մաս կազմող հայաշ-
խարհի այս ծիծղուն մասը ներխուժած են մոնկոլ-
ները, տիրած են, եւ այնտեղէն անհետացած է բնիկ 
հայ տարրին եւ անոր յեստնորդներուն ձգելով, իր 
հայրենիքը որպէս յուշերու զբօսաշրջիկ տեսնելու 
իրաւունքը, այնքա՜ն իրաւունք՝ որքան որ տրուած է 
ամերիկացիին, չինացիին, ֆրանսացիին, գերմա-
նացիին…

Կը մրթմրթամ Կոմիտասի «Անտունի»ն.
Սիրտս նման է էն փլած տներ,
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սներ,
Բուն պիտի դնեն մէջ վայրի հաւքեր…
Եւ միտքիս մէջ կը շարունակուի կրկնութիւնը. 

Ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, մինչեւ ե՞րբ…
Անուններ եւ բառեր՝ որոնք մեր հայրենահան-

ւածներու կեանքէն դուրս մնացած են: Ծաղկանց 
լեռներէն եկող Բերկրիի գետի ջրվէժին առջեւ կանգ 
կ’առնենք:

Ան կու գայ Թոնդրակ լեռնէն եւ կը հոսի դէպի 
Վանայ ծովակ: Բառերը յիշատակ կ’արթնցնեն, 
ինչպէս մեր պատութեան մէջ յայտնուած Թոնդրակ-
եան աղանդաւորական շարժումը: Տեղացի զբօսա-
շըրջիկներ ալ կան: Այ-ֆոնները կը նկարեն եւ մեզ 
կը քանդակեն ֆշշացող ջրվէժի տեսարանին մէջ: 
Ան բարձրերէն ինկող Նիակարա կամ Վիքթորիա 
չէ, բայց հայոց պատմութիւն է, ժամանակի գիծին 
վրայ կասած ազգի մը եւ հազարաւոր մարդոց 
կեանքի յիշեցում է, տաղող յիշատակ: Դրախտ 
կորուսեալի պատկեր… Մեր ո՞ր մեղքին համար: 
Երէկ եւ այսօր: Կոտարակումներ եւ կոտորած:

Աչքով տիրութիւն ընելէ ետք կը շարունակենք 
մեր ուխտաւորի ճանապարհը դէպի Իգդիր, որ 
թռչունի թեւերով միայն 40 ք.մ. հեռու է: Աչքերս 
յառած եմ փռուած դաշտին եւ միտքս կը թափառի 
գիրքերու աշխարհին մէջ: Բառը գիրք է, պատ-
մութեան պատուհան: Լսելով Իգդիրը, կը կրկնեմ 
Իքդիրմաւա… Հոս ծնած է  հայ վիշտի երգիչ Աւետիս 
Ահարոնեանը, յիշել՝ «Վազրիկը», Մետեխի բանտը 
դրուած Ահարոնեանը, յիշել այս մասին Սիաման-
թոյի «Պատգամաւոներս» բանաստեղծութիւնը: 
Յիշել՝ որ ան ստորագրած է մեր իրաւունքը սահմա-
նած Սեւրի դաշնագիրը 10 օգոստոս 1920ին, եւ 
1934ին ուղեղի արիւնախռնում կ’ունենայ Մարսիլ-
իայի մէջ, բեմի վրայ, իր վերջին բառերը կ’ըլլան՝ 
«հայ ժո-ղո-ղո-ղո» եւ կը լռէ: Կը մեռնի 1948-ին: 
Շիրիմը կը գտնուի Փարիզի Փէր Լաշէզ գերեզմա-
նատունը եւ էյֆէլասէր եւ փարիզասէր հայ տուր-
իստները չեն գիտեր, որ հոն կը հանգչի մեծ հայը, 
գիտցողներն ալ ժամանակ չունին մոմ եւ խունկ 
տանելու անոր շիրիմին: Այսպէս է սպառողական եւ 
զբօսնելու հետամուտ քաղաքակրթութիւնը:

Իգդիր նաեւ ծննդավայրն է մեր հերոսապատումի 
աւագ դերակատարներէն Դրոյի, Դրաստամատ 
Կանայեանի, հայատեաց փոխարքայ Նակաշիցէի 
ահաբեկիչին, Բաշ Աբարանի յաղթանակի հրամա-
նատարին: Ծանօթագրութիւններ կ’ըսեն, որ Իգդի-
րը մաս կազմած է Երեւանի նահանգին: Հիմա՞…
Կրկին հոգեմաշ հարցումը. Ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, մինչեւ 
ե՞րբ…

Քաղաքի կեդրոնը խճողուած է: Կը սպասենք, 
որ համահայկական խաղերու պատասխանատու-
ները վերադառնան քաղաքապետարանէն, ուր 

գացած են հրաւիրելու քաղաքը, որպէսզի ան ալ 
մասնակցի Ստեփանակերտի խաղերուն:

Կը դիտեմ քաղաքը, մարդիկը: Հայու դէմքեր 
չկան: Հայու քաղաքին մէջ հայեր չկան: Եթէ 
հրաշքով մը մեզի հետ ըլլային Ահարոնեան եւ Դրօ, 
ի՞նչ պիտի զգային: Իրենց ցաւը հայու ցաւ է, կարծէք 
անդարման: Ոմանք գնումներ կ’ընեն, ես նստած 
այգիի մը նստարանին վրայ, ընդարմացած ուղեղով 
կը մտածեմ: Աչքերս վեր կ’առնեմ եւ անցքի մը վրայ 
կը տեսնեմ «հերոսացած» Հայտար Ալիեւի անունը: 
Կը նշանակէ, որ հայատեացութեան եւ հայոց իրա-
ւազրկման միտումը միշտ վառ է, հակառակ քաղա-
քակրթութեան յառաջացման եւ մարդկային իրա-
ւունքներու յարգումի մասին մեծ բեմերէ հնչող 
ճառերուն:

Կը հաւաքուինք եւ կ’ուղղուինք օդակայան: Այս 
անգամ պիտի անցնինք Թուրքիոյ վրայով մինչեւ 
Անգարա, առանց հոն կանգ առնելու, օդանաւ պի-
տի փոխենք, անկէ թռելու համար Ատանա, Կիլիկ-
իա, ուր թաւալած է մեր պատմութիւնը: Թագաւոր-
ներ եւ մշակոյթ:

Կը քալենք Անգարայի օդակայանի անցքերուն 
մէջ: Կանգ չենք առներ յորդող վաճառատուներուն 
առջեւ: Օտար ըլլալէ աւելի խոր զգացումով մը վա-
րակուած եմ:

Կը տեղաւորուինք օդանաւին մէջ: Արդէն միտ-
քերս այլ տեղ են, մեր պատմութեան միշտ ներկայ 
ժամանակին մէջ: Ինչպէ՞ս ձերբազատուիլ պատ-
մութեան գեհենէն, ինչպէ՞ս չյիշել 1909ի Ատանայի 
ջարդերը, այդ օրերու ֆրանսական թերթերու այս-
օր մոռցուած ցնցող պատկերները: Տեսնել ֆրան-
սական Le Petit Journal թերթի 1909-ի 2 մայիսի 
գունաւոր կողքը եւ ցոյց տալ յիշողութեան կորուստէ 
տառապող աշխարհի իրաւարարութեան իրենք զի-
րենք կոչածներուն: Իրաւարարնե՞ր, թէ մեղսակիցներ:

«Նոր Ատանա»ն Պէյրութի կից Պուրճ Համուտի 
թաղամաս մըն է, որ ունէր Ատանայի «Աբգարեան 
վարժարան»ի անունը յաւերժացնող իր դպրոցը:

Ատանան աւելի քան մէկ միլիոն բնակչութեամբ 
քաղաք է հիմա, ուրկէ չքացած է հայկական հետքը:

Մեր ողբերգութեան եւ ցաւի քաղաք Ատանան, 
զոր այսօր կը յիշենք ողբի  երգով…

Դ. Ատանա, Մուսա Լեռ, Յիշատակի 
Ապրող Հայկական Ուաքիֆ

Ատանա կը հասնինք երեկոյեան: Արդիական 
հիւրանոցը խճողուած է, տեղացիներով եւ օտարա-
կաններով: Հոս ալ ուտեստները բազմազան են եւ 
առատ: Կը շրջինք հիւրանոցի շուրջ եւ կը քալենք 
բազմադարեան կամուրջի մը վրայ: Հակառակ լայն 
փողոցներու եւ պողոտաներու, խճողումներ կան: 
Հոս ոչ մէկ անակնկալ կը սպասէ մեզ: Պարզապէս 
պիտի գիշերենք:

Յաջորդ օր կը մեկնինք Անտիոք, որ աշխարհի 
ամենէն հին քաղաքներէն մին է եւ եղած է նաեւ 
հայոց Տիգրան թագաւորին մայրաքաղաքը: Եղած 
է քրիստոնէական մեծ կեդրոն: Ալեքսանտրէթի 
սանճաքը եւ Անտիոքը Թուրքիոյ կցուած են 1939ին, 
որուն հետեւանքով կրկին տեղի ունեցած է հայերու 
գաղթ: Չորս տարեկան էի այդ գաղթին: Այդ գաղթի 
հետեւանքով ստեղծուած է Լիբանանի այսօրուած 
ծաղկուն Այնճար գիւղաքաղաքը:

Հանրակառքը կ’անցնի Կիլիկիոյ ճամբաներով: 
Ծանօթ անուններ կը կարդանք ուղղութիւն ճշդող 
ցուցանակներու վրայ. Մերսին, Փայաս, ծննդավայրս՝ 
Իսկէնտէրուն, Քրըք Խան, Տորթ Եոլ (Չորք Մարզպան)՝ 
հայրերուս եւ պապերուս նարնջենիներու պարտէզ-
ներով աշխարհը, Սամանտաղ, Սուէտիա…

(30 Մայիս – 11 Յունիս 2019), Երեւան

 Ախթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին

 Բերկրիի ջրվէժը
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ԷՏԿԱՐ ՇԱՀԻՆ 
(1874 – 1947)
«Սեն Գետը»

Էտկար Շահին 
(31 Հոկտեմբեր, 1874, Վիեննա)-(18 Մարտ, 1947, Փարիզ)
ֆրանսական պատուոյ Լէգէոնի ասպետ եւ շքանշանակիր, Հայաստանի նկարիչներու միութեան պատուաւոր անդամ (1928 թ.), Վենետիկի պատուաւոր քաղաքացի։ Շահին 
փորագրանկարչութեան խոշորագոյն վարպետ է, անոր ստեղծագործութիւնը հայ մշակոյթի եւ 20-րդ դարու սկիզբի եւրոպական կերպարուեստի նշանակալի երեւոյթներէն է։
Յաճախած է Վենետիկի Մուրատ-Ռափայէլեան վարժարան։ 1896 թուականին մեկնած է է Փարիզ։ Յաճախած է Ժիւլիանի կաճառը։
1896 թուականէն «Մարդկային թշուառութիւն» ընդհանուր խորագիրը կրող գեղանկարչական աշխատանքներով՝ «Մուրացկանը», 1896, «Փողոցի մի անկիւն», 1897, 
«Շնչահեղձը», 1898, «Անապաստանը», 1899, մասնակցած է ցուցահանդէսներու
1899 նկարիչը ստեղծագործած է փորագրութեան բնագաւառէն ներս. առաջին իսկ գործերով ճանաչում ունեցած է։
1900 թուականին Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդէսին Շահինը արժանացած է ոսկէ մետալի, ընտրուած է Լոնտոնի գեղարուեստի թագաւորական ընկերութեան, 
փորագրողներու միութեան, Հռոմի իտալական գեղարուեստի ազգային ընկերութեան անդամ։ 
1903 թուականին Վենետիկի համաշխարհային ցուցահանդէսին Շահինի 20 փորագրութիւնները արժանացած են ոսկէ Մեծ մրցանակի, ֆրանսական կառավարութիւնը 
անոր շնորհած է Պատուոյ լէգէոնի ասպետի աստիճան եւ շքանշան
1905 թուականին, նաեւ յետագային, Շահինը շրջագայած է Իտալիոյ մէջ, ստեղծած «Իտալական տպաւորութիւններ» շարքը, «Սուրբ Պետրոսի ջրանցքը», «Ոգիներու 
տունը», «Սուրբ Մարկոսի հրապարակը», «Ին՛չ գեղեցիկ հայկական քիթ», 1921, «Հմայիչ կինը», «Հրաշալի երեխան»։
1928 թուականին հեռակայ ընտրուած է Հայաստանի կերպարուեստագէտներու միութեան պատուաւոր անդամ։ 1936 թուականին՝ Երեւանի, Թիֆլիսի, 1940 թուականին՝ 
լենինկրատի էրմիթաժ թանգարանի մէջ բացուած են անոր փորագրութիւններու ցուցահանդէսները. շուրջ 160 գործ նուիրած է Հայաստանին։ 1974, 1994 եւ 2004 
թուականներուն Երեւանի մէջ կազմակերպուած են Շահինի ծննդեան 100, 120 եւ 130-ամեակներուն նուիրուած ցուցահանդէսներ։
Գործերը կը պահուին Փարիզի ազգային գրադարանի, Վենետիկի քաղաքային թանգարանի, Հայաստանի ազգային պատկերասրահի (300-էն աւելի), Էրմիթաժի, 
Մոսկուայի Պուշկինի անուան կերպարուեստի եւ եւրոպական երկրներու այլ թանգարաններու մէջ։
1995 թուականին Ֆրանսայի Ժիզէօ քաղաքէն (Նորմանտիա) ոչ հեռու, Սեն Միշելի մէջ, բացուած է Շահինի թանգարանը։
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գանք, կը զգանք, որ մենք մեզի համար չենք ապրիր, 
այլ՝ կ՛ապրինք մեր հայրենիքին, հայութեան, Աստու-
ծոյ, պատմութեան եւ մեր ապագային համար» շեշտեց 
սրբազան հայրը աւելցնելով, որ Ազգային Նուպարեան-
Խրիմեան վարժարանի աշակերտներու մասնակցու-
թիւնը մեր հայ ոգին, մեր կապուածութիւնը, նուիրումը, 
զոհողութիւնը ցոյց կու տան։ Եզրափակելով իր սրտի 
խօսքը սրբազան հայրը կոչ ուղղեց բոլորին հաւաքա-
կան աշխատանքով շարունակելու իրենց կեանքը, 
իրենց աշխատանքը եւ իրենց նուիրումը։

Այնուհետեւ թաղականութիւնը սրբազան հօր 
նուիրեց իր դիմանկարը, որ գծագրուած էր Ազգային 
Նուպարեան-Խրիմեան վարժարանի գծագրութեան 
ուսուցչուհիին կողմէ։

Ապա «Բերդավայր» կոմիտէութեան «Նաւասարդ» 
ակումբի սրահին մէջ մատուցուեցաւ սիրոյ սեղան։ Ս. 
Հոգեգալուստ եկեղեցւոյ թաղականութեան անունով 
խօսք առաւ Ազգային երեսփոխան տոքթ. Ֆիլիփ 
Բարակասեան։ Ան ըսաւ, որ Թրիփոլիի մէջ բոլորը 
երախտապարտ են սրբազան հօր տարած ազգանուէր 
գործունէութեան եւ իր ցուցաբերած հոգատարութեան 
համար գաղութին նկատմամբ։ Ան գնահատեց եկե-
ղեցւոյ հովիւ Սամուէլ քհնյ. Աճէմեանը շրջանին մէջ իր 
տարած գործունէութեան համար, նաեւ եկեղեցւոյ 

ընտանիքը եւ շրջանի կոմիտէութիւնը։ Ան յիշեց մեր 
ազգի նուիրեալ զաւակները, որոնք ինքնակամ 
ծառայած են Թրիփոլիի բարգաւաճման, գոյատեւման, 
նաեւ ազգապահպանման սուրբ գործին վառ պահելով 
մեր ապագայ սերունդին մէջ հայ լեզուն եւ մշակոյթը։ 
«Բոլորս քաջատեղեակ ենք այս օրերուն ներքաղա-
քական ծանր վիճակին՝ ապահովական, տնտեսական, 
սակայն այս բոլորը մեզի ուժ կուտայ որպէս հայ 
շրջանիս փոքրիկ գաղութին մէջ, համախմբուելու մեր 
ազգային արժէքներուն շուրջ, պահպանելով մեր ազ-
գային կառոյցները՝ փլուզումէ եւ մշակոյթը՝ օտարա-
նալէ» հաստատեց տոքթ. Ֆիլիփ Բարակասեան 
աւելցնելով, որ հակառակ շրջանի փոքր ըլլալուն, 
անոր ազգանուէր զաւակներուն կամքը եւ պայքարելու 
ոգին եւ սէրը մեծ է՝ գոյատեւման համար դարերէն 
եկած մեր ազգանուէր գործունէութեան շարունակու-
թեան։ Ան շեշտեց, որ Թրիփոլիի գաղութի գոյատե-
ւումը կը նշանակէ մեր ազգի գոյատեւում եւ յառա-
ջընթաց։

Լիբանանի թեմի քարոզիչ Անանիա ծ. վարդ. Գու-
ճանեան նկատել տուաւ, որ նման սիրոյ սեղաններ 
մեզ հեռու կը պահեն այն մտահոգութենէն, որ մենք 
ձգած ենք մեր ընտանիքները եւ եկած՝ ժողովուրդին 
ծառայելու, որովհետեւ ժողովուրդը մեզի համար եղած 
է ընտանիք եւ նոյն գաղափարով, սիրով եւ 
պատրաստակամութեամբ կը ծառայենք մեր սիրելի 

ժողովուրդին։ «Սրբազան հօր առաջնորդ ընտրուելէն 
ի վեր, այն թափը, այն եռանդը, այն սէրը, այն 
յարգանքը եւ նուիրուածութիւնը ժողովուրդին հանդէպ 
աւելի շեշտուեցաւ Լիբանանի հայոց թեմէն ներս, 
որովհետեւ սրբազանը արժէք տուաւ մեծին եւ փոքրին, 
հոգեւորականին, աշխատաւորին, պաշտօնեային, 
հոգեւորականին եւ բոլորին, այլ խօսքով բոլորս որպէս 
մարդ զգացինք, որ մէկը կայ որ կը հետաքրքրուի 
մեզմով եւ կը գուրգուրայ որպէս հայր» հաստատեց 
Անանիա ծ. վարդ. Գուճանեան ուրախութիւն յայտ-
նելով, որ Թրիփոլիի համայնքը նոյն այդ գուրգու-
րանքը, մտերմութիւնը եւ հոգեհարազատութիւնը ցոյց 
տուաւ։
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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

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Մարի Թոսունեանի մահուան քառասունքի առիթով հոգեհան-

գըստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 16 Յունիս 2019-ին, 
նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ:
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Հայաստան Աշխատանք Կը Տանի Զէնքերու 
Տեսականին Մեծցնելու Ուղղութեամբ

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ
Տըքուէնի շրջանին մէջ վարձու է 180 քառ մ. տարածութեամբ, 

լաւ պայմաններու մէջ գտնուող, կահաւորուած յարկաբաժին մը: 
Հեռ. 81 895 867

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ԿԱՐԻՔ
Քաղաքի Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի վկայեալ 

ուսուցիչներու զանազան նիւթերու մէջ: Հետաքրքրուողներ իրենց 
CV-ն կրնան ղրկել principal@aecbeirut.edu.lb հասցէին:
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Նշենք, որ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպութեան անդամ երկիր-
ները իւրաքանչիւր տարի կը հաւաքուին խորհրդաժողովի համար, որուն 
նպատակն է մշակել եւ ընդունիլ աշխատանքային չափանիշներ, որոնք պէտք 
է վաւերացուին երկիրներուն կողմէ:

Ապու Սլէյման, Ժընեւի իր ելոյթով կոչ ըրած էր միասնական ջանքեր 
գործադրելու՝ ապահովելու համար «սուրիացի փախստականներուն վերա-
դարձը իրենց երկիր»:

«Գաղտնիք չէ, որ Լիբանանի առջեւ ծառացած ամենակարեւոր մարտա-
հըրաւէրները կը գտնուին սուրիական ճգնաժամի սկիզբը տեղահանուած 
աննախադէպ թիւով սուրիացիներու մէջ»,- ըսած էր Ապու Սլէյման` պնդելով, 
որ տեղահանուած սուրիացիները գործազրկութեան հիմնական պատճառն 
են, յատկապէս երիտասարդներու համար:

Լիբանանցի պաշտօնեաներուն պնդումով՝ Լիբանանի գործազրկութեան 
մակարդակը մօտ 25 տոկոս է, թէեւ երիտասարդներու գործազրկութիւնը 
զգալիօրէն բարձր է՝ մօտ 35 տոկոս:

ՀՀ կառավարութիւնը, պաշտպանութեան նախարարութիւնը կ՛աշխատին 
զէնքերու տեսականին մեծցնելու ուղղութեամբ: «Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 
այս մասին լրագրողներու հետ զրոյցի ընթացքին ըսած է ՀՀ պաշտպանութեան 
նախարարութեան մամուլի խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան` անդրադառ-
նալով լրագրողի հարցումին, թէ արդեօք Ս. Փեթերսպուրկի մէջ Ռուսիոյ 
նախագահ Վլատիմիր Փութինի հետ հանդիպման ժամանակ զէնքերու նոր 
խմբաքանակ գնելու մասին խօսուա՞ծ է:

«Զէնքեր գնելու գործընթացը բաւականին բարդ, պետական գործառոյթ է, 
որ մէկ անգամէն ոտքի վրայ չ՛որոշուիր: Մենք ունինք զէնքեր գնելու բնականոն 
գործընթաց, մատակարարումներ: Ինչպէս վարչապետը յայտնած էր՝ մենք 
կ՛ուզենք, բնականաբար, մեծցնել, այլ տեսականիներ ունենալ, խօսքը ոչ փոքր 
մարտավարական զէնքերու մասին է: Մենք այդ ուղղութեամբ կ՛աշխատինք»,- 
ըսած է Յովհաննիսեան:

Ամէն ինչ չէ, սակայն, որ շատ արագ տեղի կ՛ունենայ, ցանկութիւններու 
ձեւաւորումն ալ վայրկեանական չի կայանար: Պաշտպանութեան նախարու-
թեան, գլխաւոր վարչութեան, կառավարութեան մէջ տեղի կ՛ունենան նիստեր, 
քննարկումներ, կ՛որոշուի տեսականին, չափաքանակը, գիները. միջպետական 
բարդ գործընթաց է:

Հարցումին, թէ Հայաստանի համար կան արդեօք առաջնային զինատե-
սակներ` խօսնակը նշած է, որ ինչպէս բազաթիւ անգամներ ըսած է երկրի 
ռազմաքաղաքական ղեկավարութիւնը, ատոնք մեր ռազմավարութեան հա-
մահունչ նոր սերունդի, գերճշգրիտ, հեռահար յարձակողական, բազմագոր-
ծառոյթ զինատեսակներն են:


