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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Կառավարութիւնը
Երեքշաբթի
Կը ՀանդիպիԵրկրորդ
100 +
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Նիւթերու
Օրակարգով Համար
Մասին Յայտարարութեան

Վարչապետին մօտիկ աղբիւրներուն համաձայն՝
Կառավարութիւնը Երեքշաբթի պիտի հանդիպի՝
քննարկելու 100-է աւելի նիւթեր։ Իսլամական
տօնէն եւ քաղաքական լարուած վիճակին վերաԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
ցումէն
ետք՝ նշեալ
հանդիպումը պիտի
ըլլայ
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
կառավարութեան առաջին նիստը:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
Հակառակ նախորդ
զեկոյցներուն,
թէ նիստը՝
նստանորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաշըրջանը պիտի անդրադառնայ հիմնական նշականութեան մասին
յայտարարութիւնը
ամբողնակումներուն՝
լրացնելով
թափուր աշխատատեջացնելու
համար:
ղերը վարչական եւ դատական պաշտօններու մէջ,
Ըստ տեղական
շաբաթաաղբիւրը
յայտնեց, լրատուամիջոցներու՝
որ Երեքշաբթի օրուան
օրավերջին
կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին
անդամ
կարգը պիտի չանդրադառնայ նշանակումներուն:
10 Նիստի
նախարարները
քննարկեն
նախօրէին՝ պիտի
արտաքին
գործոց Ռուսիոյ
նախաԴաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
րար Ժըպրան Պասիլ, որ կը ղեկավարէ Ազգային
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաԱզատ
շարժումը,
կը ձգտի մեղմել
լարուածութիւնը
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
Վարչապետ
Սաատ Հարիրիի հետ,
որ կըկեանքի
ղեկակոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
վարէ Ալ Մուսթաքպալ շարժումը։ Ան Հինգշաբթի
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարայայտարարեց,
որ պատրաստ
է հանդիպելու
վարրութեան
մէջ:
չապետին՝ երկու կուսակցութիւններուն միջեւ
Նորակազմ կառավարութեան
քաղաանհամաձայնութիւնները
հարթելուվարելիք
նպատակով:
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
ընդգծէ
շարք մըԱմրան
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաՊուսթանի.
Ընթացքին
Ելեկտրանոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեկանութեան Սահմանափակումը Աւելի Շատ
րութիւններու
Պիտի
Ըլլայ կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն
պահանջով,Նատա
աւելի քան
1 միլիոն
Ուժանիւթի նախարար
Պուսթանի
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
յայտնեց, թէ Լիբանանի բնակիչները պէտք
է
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոամրան ընթացքին աւելի քիչ ակնկալութիւն ունեխումները՝
փրկելու համարքանի
երկրիորտնտեսական
նան
ելեկտրականութենէն,
2019-ի պեվատթար
վիճակը:
տական պիւտճէի նախագիծով՝ նախարարութեան
տրամադրուած ֆինանսաւորումը կրճատուած է:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Սակայն,
նախորդ ամիս
կառավարութեան
Պաշտօններու
Փոխանցումը
կողմէ հաստատուած 2019-ի պիւտճէին համաձայն,
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
Ուժանիւթի
նախարարութիւնը
ֆինանսական
որեւէ
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
կրճատում պիտի չունենայ:
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Իրականութեան մէջ, Պուսթանիի նախարարութեան ֆինանսաւորումը որոշ չափով պիտի
աւելնայ. Պիւտճէի նախագիծով նախարարութեան
պիտի յատկացուի 400 միլիառ լ.ո. (մօտ 265 միլիոն
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
տոլար),
անցեալ
տարուան 217,5
միլիոն տոլարին
նոր
պաշտօնները:
փոխարէն:
Պաապտայինախարարութիւնը
պալատին մէջ նախագահական
Ուժանիւթի
նպատակ ունի
հարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
երկրին մէջ ելեկտրականութեան արտադրութիւնը
իր
նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
բարձրացնելու եւ նուազեցնելու Լիբանանի Փիեռ
ԵլեկՌաֆուլէն: Ցանցերու
Այս մասին ջախջախուող
հաղորդեց նախագահական
տըրական
պակասուրդը,
տեղեկատուական
գրասենեակը:
որ
տարեկան կը գնահատուի
1.5 միլիառ տոլարէն-2
միլիառ տոլար:
Ռաֆուլ որ
յաջողութիւն
մաղթեց Ժրեյսաթիին՝
իր
Նշենք,
ելեկտրականութեան
ոլորտի վերանոր
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
կառուցումը եւ պիւտճէի պակասուրդի նուազեցումը՝
բարձր գնահատեց
աշխատանքը
անցեալ
տարուանՌաֆուլի
CEDREտարած
խորհրդաժողովին
պաշտօնավարութեան
ամբողջ շրջանին:
ընթացքին՝
երկու հիմնական
պահանջներն են
միջազգային նուիրատուներուն, որոնք խոստացած
Աշխատանքի
նախկինտոլարի
նախարար
Մուհամմատ
են աւելի
քան 11 միլիառ
դրամաշնորհներ
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
եւ արտօնեալ վարկեր տրամադրել Լիբանանի
Ապու Սլեյմանը,
պիտի
համար՝
կարեւորանտարակոյս
ներդրումայինյաջողութիւն
եւ ենթակառուցարձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
ւածքային նախագիծեր ֆինանսաւորելու համար:
տարիներու
փորձառութեան,
եւ պիտի
Պուսթանիիիրծրագիրով
պէտք է շարունակուի
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
Մեթընի մէջ տեղադրումը բարձր լարման ելեկտրաանխտիր բոլոր
օգտին, ինչպէս
գիծերուն,
որոնքլիբանանցիներուն
շուրջ 15 տարի է կասեցուած
են,
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուորովհետեւ անոնք կը վնասեն տեղի բնակչութեան
թիւնը:
առողջութեան:
Պուսթանի յայտնեց, թէ բարձր լարման ելեկՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
տըրագիծերը
Մանսուրիէի
եւ Այն
ՍաատիՄանմէջ
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
արդէն իսկ տեղադրուած են, եւ բնակիչները
շուտով
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժապիտի
տեսնեն
ելեկտրականութեան
մատակարարմանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչման բարելաւումը:
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 08
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Զարեհ
Սինանեան Նշանակուած
ԿայանայԳործերու
Մէկ Օր Կանուխ
էԿըՍփիւռքի
Գլխաւոր
Յանձնակատար

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
ՀՀ
վարչապետ
Նիկոլժամը
Փաշինեանի
Նիստը
կը մեկնարկէ
11:00-ին:որոշմամբ
Զարեհ Սինանեան նշանակուած է Սփիւռքի
գործերու գլխաւոր յանձնակատար: «Արմէնփրես»-ի
ԱԺ Նախագահն
Հայաստանի
փոխանցմամբ`
այս Ու
մասին
կը յայտնէ Մէջ
ՀՀ
կառավարութեան
e-gov.am
պաշտօնական
կայքը:
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
«Ղեկավարուելով «Հանրային ծառայութեան
Գործակցութեան Հեռանկարները
մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո8-րդ յօդուածի 3.1-ին մասով եւ 9-րդ յօդուածի 25ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
րդ մասով՝ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան որոշում
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արստորագրած է՝ Զարեհ Սինանեանը նշանակելով
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնակատար»,Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
նշուած է որոշման մէջ:
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Թշնամիի
Գնդակէն
Միրզոյեան նշած
է, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Նահատակուեցաւ
Զինուոր
Արտիոմ
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Խաչատրեանը
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Յունիս 13-ին, Պաշտպանութեան բանակի հիւխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուասիսային ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասեկանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
րէն մէկուն պաշտպանութեան վայրին մէջ, թշնանոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրամիին կողմէ արձակուած գնդակէն նահատակուեցաւ
պընդումին:
1999-ի ծնունդ զինուոր Արտիոմ Վազգէնի Խաչատրեան:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնախարարութիւնը յայտարարեց, որ կը կիսէ
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կորստեան ծանր վիշտը եւ իր զօրակցութիւնը կը
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամայայտնէ նահատակուած զինուորի ընտանիքի անկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
դամներուն, հարազատներուն ու ծառայակիցներուն:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
հետ բարեկամութեամբ:
Սահակեան ստորագրած է հրամանագիր, որուն
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտահամաձայն՝ Արցախի Հանրապետութեան պետագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
կան սահմանը պաշտպանելու ատեն ցուցաբերած
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
արիութեան համար ԱՀ պաշտպանութեան բանաբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուկի N զորամասի զինծառայող Արտիոմ Խաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
չատրեանը յետմահու պարգեւատրուած է «Մար¾ç 03
տական ծառայութիւն» մետալով։
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Դասախօսէ Գերմանական
Համալսարանի Դասախօսներուն Եւ Ուսանողներուն

Ուրբաթ, 14 Յունիս 2019-ին, նախապէս ճշդուած
ժամադրութեան համաձայն, Անթիլիասի Մայրավանք այցելեցին Գերմանիոյ զանազան համալսարաններէ եկած խումբ մը՝ բաղկացած դասախօսներէ
եւ դոկտորայի աստիճանի պատրաստուող ուսանողներէ։ Այցելութեան նպատակն էր լսել Վեհափառ
Հայրապետը կրօնքին եւ քաղաքականութեան
առնչութեան մասին՝ նկատի ունենալով, որ ներկաներուն մասնագիտութիւնը յիշեալ բնագաւառն է։
Նորին Սրբութիւնը ընդհանուր ներածականէ մը
ետք, կեդրոնացաւ պատմութեան Արեւելքի ու
Արեւմուտքի մէջ միաստուածեան երեք կրօններու
գծով տեղի ունեցած զարգացումներուն մասին.
ապա, բաղդատական մօտեցումով ծանրացաւ
քրիստոնեայ-իսլամ կրօններուն վրայ, յատկապէս
նկատի ունենալով Միջին Արեւելքը, որպէս ծննդավայրը յիշեալ կրօններուն:
Հայրապետը նախ պարզեց քրիստոնէութեան
ու իսլամութեան ինքնահասկացողութիւնը, միշտ
բաղդատական մօտեցումով. քրիստոնէութեան
պարագային, պարզեց կրօնքին թէ՛ առնչութիւնը եւ
թէ հեռաւորութիւնը քաղաքականութենէն, եւ իսլամութեան պարագային՝ նոյնացումը քաղաքականութեան հետ։ Նորին Սրբութիւնը յիշեց երկու
պարագաներուն կրօնք-քաղաքականութիւն առնչութեան դրական եւ բացասական հետեւանքները: Ան

նաեւ շեշտեց այս գծով հասարակաց յայտարարները
երկու կրօններուն միջեւ։ Վեհափառ Հայրապետը
կարեւորութեամբ ընդգծեց կրօնքին դերը որպէս
բարոյական հեղինակութիւն՝ հաշտարարի եւ միջնորդի դերակատարութեամբ, ինչպէս նաեւ որպէս
ճշմարտութեան, արդարութեան ու խաղաղութեան
առաքեալ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Չեղարկուած են Ֆրանսայի 4 եւ
Արցախի Տարբեր Քաղաքներու
Միջեւ Ստորագրուած
Բարեկամութեան Հռչակագիրները

Չեղարկուած են Ֆրանսայի 4 քաղաքներու եւ
Արցախի տարբեր քաղաքներու միջեւ ստորագըրուած բարեկամութեան հռչակագիրներ: Այս
մասին NEWS.am-ի հետ զրոյցի ընթացքին յայտնած
են Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութենէն:
«Արցախի եւ Ֆրանսայի 12 քաղաքներու եւ մէկ
բաժամնմունքի հետ ստորագրուած են Բարեկամութեան հռչակագիրներ: Մայիս 29-ին ֆրանսայի
Սերժի Փոնտուազ համայնքի վարչական դատարանը որոշում ընդունած է Ֆրանսայի Առնուվիլ
քաղաքի ու Արցախի Մարտունիի շրջանի Շեխէր
գիւղի միջեւ ստորագրուած Բարեկամութեան
հռչակագիրը չեղարկելու մասին:
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Կարգալոյծ Կը Հռչակուի Տ. Հեթում
Աբեղայ Տաղլեանը

Աւելի քան ժամ մը տեւած դասախօսութենէն
ետք, Նորին Սրբութիւնը պատասխանեց ներկաներուն ուղղած հարցումներուն:

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Թըրք Վան Լէյք, իսկական
անունը՝ Վանիկ Յովսէփեան
Թըրք Վան Լէյք, իսկական անունը՝ Վանիկ
Յովսէփեան
(15 Յունիս, 1918, Պոսթըն)- (1 Սեպտեմբեր,
2002 Նիւ Եորք)
Ամերիկահայ երաժշտահան, գործիքաւորող
եւ ճազային կիթառիստ:
Վանիկ Յովսէփեան ծնած է թուրքիայէն Պոսթըն փախած հայկական ընտանիքի մէջ։ Ընտանիքով տեղափոխուուած է Նիւ Եորք, ուր երաժըշտական կրթութիւն ստացած է Թոթընուիլի
բարձրագոյն դպրոցէն, Օթթօ Սէզանի ղեկավարութեամբ հարմոնիքա ուսումնասիրած է։ Երաժըշտանոցը աւարտելէն ետք հետաքրքրուած է
ճազով: Ճազային երաժշտական ասպարէզ մուտք

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի Հայրապետական որոշումով կարգալոյծ հռչակուեցաւ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան միաբաններէն Տ. Հեթում Աբղ. Տաղլեանը, հայ հոգեւորականի ոչ-վայել ընթացքին համար։
Յիշեալ կարգալոյծ եկեղեցականը այսուհետեւ
կը դասուի աշխարհականներու շարքին։
գործած է՝ նուագելով Չիք Ուեպի նուագախումբի
հետ։ Կիթառ նուագած է, 19 տարեկանին կատարւած է անոր գործիքաւորած երաժշտութիւնը։
1940-ական թուականներուն նուագած է բազմաթիւ ճազ խումբերու հետ։ 1954 թուականին ստեղծած է իր ճազ-քառեակը։ Անոր գործիքաւորումները
կատարած են Քաունթ Պէյսին, Լայոնել Հեմփթընը եւ Պենի Կուտմանը։ Նուագած է Չառլի
Պարնեթի, Լայոնել Համփթընի, Պատի Ռիչի,
Սառա Վոկանի եւ Կուտմանի հանրայայտ նուագախումբի հետ։
Մինչեւ 1993 թուական Վանիկ Յովսէփեանը
դասաւանդած է Սթէյթն Այլանտի քոլէճի մէջ
(անգլ.՝ College of Staten Island)։ Շարք մը գիրքերու
հեղինակ է, երաժշտական «Մեթրոնոմ» ամսագրի
մէջ յօդուածներու շարքի հեղինակ է, այնտեղ
գրած է ճազի մէջ կիթառի դերի մասին։ Ստեղծագործած է դասական ոճի մէջ, իր իսկական
անունով։
Մահացած է Նիւ Եորքի Սթէյթըն Այլանտ
ծերանոցի մէջ։
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Աշխարհ Հայաստանի Ուխտաւոր՝ Վաղուան Համար
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Հայկական Կիլիկիոյ մէջ էինք, մեր Երկիրը…
«Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա, աշխարհ որ ինձ
ետուր արեւ»…
Հարազատութիւն կայ օդին մէջ:
Կը հասնինք Անտիոք, նեղ փողոցներով կը
յառաջանանք եւ կանգ կ’առնենք մեծ դարպասի մը
առջեւ: Հիւրանոցը հաւանօրէն եղած է նախկին
իջեւան մը, այդ կ’ըսէ նաեւ իր անունը, Hotel Savon,
հաւանօրէն՝ Խան Սապուն, փողոցին մէջ ալ կան
տեղական օճառի վաճառատուներ:
Յաջորդ օրը կը մեկնինք դէպի մեր նորագոյն
հերոսապատումի աշխարհներէն Մուսա Լեռ… Կը
բարձրանանք լեռնային ճանապարհով, կանաչ
պարտէզներ, ձիթենիներ, նարնջենիներ: Ուաքիֆ
գիւղաքաղաքի եկեղեցիին առջեւն ենք, ինչ որ
տեսած էինք պատկերով: Չկան Մուսա լեռան
գիւղերը, չկան անոնց բնակիչները: Բայց մնացած
են վերջին մոհիկանները, որոնք մեզ կը դիմաւորեն:
Հայրենի աշխարհի հողին կառչած մարդոց հետ
այս հանդիպումը ինչպիսի խառն զգացումներու
ծնունդ կու տայ… Չեմ մտածեր, կը նայիմ: Եւ կրկին,
յաճախանքի պէս ինքզինքիս հետ կը խօսիմ. Ինչո՞ւ,
ինչպէ՞ս, մինչեւ ե՞րբ…
Եկեղեցիի շրջափակը հազիւ մտած կը տեսնեմ
համակրելի երիտասարդ եկեղեցական մը, հայր
Թաթուլ Անուշեանը, որուն արդէն հանդիպած էի
Լոս Անճելըս, Պէյրութ եւ Հայաստան: Եկած էր
Պոլսէն: Ան յատուկ արարողութեամբ կ’օրհնէ
Համահայկական Խաղերու ջահիբոցը, որ հայկական դիմադրութեան այս արծուեբոյնէն պիտի
տարուի Ստեփանակերտ:
Ամբողջ օրը հոն կը մնանք: Հետզհետէ կը
բազմանան ուաքիֆցիները: Կը ճաշենք միասին:
Վերակազմուած ընտանիք մը, ուրիշ բացատրութիւն
կեղծ պիտի հնչէր:
Խտըրբէկ գիւղի հազարամեայ կաղնին
Ճաշէն ետք կը ցրուինք: Կ’երթանք ինծի միայն
անունով ծանօթ Խտըրբէկ գիւղը: Այդպէս կը կոչուի
նաեւ Այնճարի թաղամասերէն մէկը: Այնճարի
խտըրբէկցիները յաճախ կը խօսէին իրենց հռչակաւոր հազարամեայ կաղնիին մասին: Անոր շուրջ
այսօր զբօսավայրեր կան: Տօնական օր է, եկած են
տեղացի դարձած նոր տէրերը: Եւ ի հարկէ արշաւախումբի անդամները, այրեր եւ կիներ, կը լուսանըկարուին, կը մտնեն ծառի խորշը, կը բարձրանան
անոր ժայռանման կողը: Կը վե-րադառնանք
եկեղեցի:
Երեկոյեան, պղնձեայ մեծ կաթսաներու մէջ կը
պատրաստուի մատաղը: Միջին տարիքի զուարթ
արտայայտութեամբ կնոջ մը հետ խօսած էի
կէսօրին: Ըսելու համար որ քիչ մը իրենցմէ եմ,
հարցուցած էի, թէ «ո՞ւր է պանտրում հաց»ը: Երեկոյեան բոլոր սեղաններու վրայ կը գտնեմ
«պանտրում հաց»ը: Միջոցին, տուն գացեր եւ
պատրաստեր է… Ճառերով չբացատրուող սրտբացութիւն: Յետոյ պիտի իմանայի, որ ան սգաւոր էր,
իր աղջիկը նոր կորսնցուցեր էր ամուսինը:
Երիտասարդները նոյնիսկ եթէ լաւ չէին խօսեր
հայերէնը, հայերէն կ’երգէին: Նոյնիսկ ուրիշ քաղաք ուսանելու գացածներ, կապուած կը մնան
իրենց հայրենի հողին:
Ընթրիքին, եկեղեցիի հաւաքոյթներու սրահը կը
թնդայ հայերէն երգերով: Ցերեկը երկար է յունիսի
առաջին օրը: Պատշգամին վրայ բացուող լայն
պատուհաններէն կը փռուի գեղածիծաղ Կիլիկիան:
Խօսակից մը ցոյց կու տայ ձորակի տուները, որոնց

հայ բնակիչները մեռած են կամ մեկնած:
Հայաստանէն եկած դասատու կար: Հալէպէն
եկած եւ հոն բնակութիւն հաստատած երիտասարդ
կար:
Ուշ ատեն, երբ Անտիոքի հիւրանոցը վերադարձանք, փորձեցի տպաւորութիւններս արձանագրել:
Անկարելի եղաւ: Զգացումներս կը պղտորէին եւ
զիրար կը հրմշտկէին պատկերներ: Հիմա ալ,
պատկերները իրարու չեն յաջորդեր, միագիծ չեն:
Խանգարուած է յիշողութեանս ճօճանակը:

Ե. Ջահի Բոցը՝ Մարտնչողներու Լեռնէն

Արշաւախումբէն հինգ հոգի պիտի բարձրանան
Մուսա լերան գագաթը, հոն ուր ապաստանած եւ
ինքնապաշտպանութեան կռիւ մղած էին մուսալեռցիները: Պատմութիւնը ծանօթ է: Կրկին կարդալ
Ֆրանց Վերֆէլի «Մուսա Լերան քառասուն օրերը»,
որ թարգմանուած է նաեւ օտար լեզուներու (Les
quarante jours de Musa Dagh, Franz Werfel): Հանրակառքը (autobus) բոլորս կը տանի կրկին Ուաքիֆ,
Թորոսի սրճարան-ճաշարանը, ուրկէ լեռնագնացները պիտի երթան Մուսա Լեռ: Բեռնատար մը
զիրենք կը սպասէր, Թորոսը եւ իր որդին զանոնք
պիտի առաջնորդէին:
Ժամ մը մնացինք Թորոսի նարնջենիներով,
ձիթենիներով, սալորենիներով եւ այլ պտղատու
ծառերով շրջապատուած սրճարանը:: Խումբէն մաս
մը, առաւօտ կանուխ արդէն մեկնած էր Այնթապ,
իսկ մնացողներս գացինք ծովափ, ուր լողաւազան
կար: Այրող արեւ կար:
Եթէ տեսակ մը ուխտաւոր եղած չըլլայինք,
ծովափը, ուր գացինք սպասելու լեռնագնացներու
վերադարձը, լողաւազանը, հոն եկած տեղացիները
եւ զբօսաշրջիկները, ջուր ճողբացնողները, գարեջուր խմողները, մերկացած այրերը եւ կիները,
պարզապէս պիտի յիշեցնէին Լիբանանի, Ֆրանսայի, Յունաստանի ծովափը, յոգնելով զուարճացողները:
Այդ ծովափին եթէ հետեւէինք, թերեւս նոյնիսկ
քալելով, կը հասնէինք Քեսապ, Գարատուրանի
ծովափը: Այդ նոյն ծովափին կը գտնուէին ծննդավայրս եւ հայրերուս ու նախահայրերուս քաղաքը:
Ինչպէ՞ս կարելի է զգացումներէն անդին, չմտածել
քաղաքականութեան եւ իրաւունքի մասին: Կը
տարուիմ միտքերով:
Բեմերէն, մեծ ատեաններէն կը գոռան արդարութեան եւ իրաւունքի մասին. Etat de droit, droits
de l’homme, human rights, խաղաղութիւն, Միջազգային ատեաններ: Այս մոլորակի վրայ ապրող
բնակիչ, որուն համար կ’ըսուի, թէ երաշխաւաորուած
հաւասար իրաւունքներ ունի բոլորին հետ, բոլորին
պէս, առանց բառերու ետին թաք-նուելու, կ’ուզեմ
գիտնալ, թէ ո՞ւր են իմ իրաւունքներս, ոչ թէ մեր
ժողովուրդի անդամներուն այսօր որպէս շնորհ
շալկած զանազան քաղաքացիութիւններու ապահովութիւնները, այլ հայ մարդուիրաւունքներս:
Ամերիկացիի, ֆրանսացիի, արժանթինցիի, աւստրալիացիի իրաւունքներ ունինք, բայց մեզմէ խլուած են
մեր իսկական իրաւունքները: Յաճախ կը յիշեմ յոյն
գրողին խօսքը, որ իրմէ խլած են իր հայրերու
կողքին թաղուելու իրաւունքը: Յոյն գրողը՝ Տիմիդրիոս Վիքելաս, Լուքիս Լարաս 1988ին լոյս տեսած
վէպին մէջ գրած է.
«Այս մատրան մէջ ամուսնացած են ծնողքս,
անոնց բաղձանքն էր հոն թաղուիլ, իրարու կողքին,
եկեղեցիի նախամուտի սալաքարերուն տակ: Բայց
ոչ ծնողներս հոն գտան իրենց հանգիստը, ոչ ալ իմ
ոսկորներս պիտի կարենան փոշի ըլլալ հայրենիքիս

այդ սիրելի անկիւնը: Այսօր, կ’ապրինք եւ պիտի
մեռնինք մէկս հոս, միւսը անդին, կեանքի մէջ
թափառողներ, աքսորուած մահուան մէջ, սփիւռքի
փոթորիկը ցնցած է եւ ջարդած սրբազան կապերը,
որոնք կը միացնէին զաւակներու սրտերը նախնիներու հողին»:
Այսօր փոքրացած հայրենիքէն դուրս ապրող
հայ ժողովուրդը, ստուար մեծամասնութիւնը ազգին, եթէ պահ մը դուրս գայ սպառողական ընկերութեան,ընչաքաղցութեան եւ բարօրութեան իր
հետապնդումէն, եւ բառ առ բառ կարդայ Տիմիդրիոս
Վիքելասի խօսքերը, մեզի գինովութիւն առթող
հինգ միլիոն հայու տեսական համրանքի ապագան
տարբեր կ’ըլլայ:
Երեկոյեան կրկին գացինք Ուաքիֆ, լեռնագընացներուն հետ հիւրանոց վերադառնալու համար:

Հերոսներու քանդուած շիրիմներ

Լեռնագնացները, բեռնատարով լերան ստորոտը հասած են, ուրկէ սկսած է մագլցումը:
Քարքարուտ կածաններով բարձրացած են, հոնկէ
վառելու համար ջահը: Հակառակ դժուարութեան
եւ յոգնութեան հասած են գագաթ: Դիմադրական
Քառասուն Օրերու կռիւներու ընթացքին մեռածներու եւ զոհերու գերեզմանները քանդուած գտած
են: Զինադադարէն ետք վերադարձողները, լերան
վրայ, քարերով կանգնած են զիրենք փրկածԿիշէն
նաւուն կոթողը: Այդ կոթողն ալ գտած են ականւած, մնացած է միայն ցռուկը:
Բերին բոցը: Նկարահանած են Լեռը:
Ուաքիֆի փոքրիկ գերեզմանատան մէջ դամբաններ կան: Հայերէն անուններ, հայու թրքացուած
անուններ: Թրքատառ անուններ:
Կրկին կ’արձագանգէ մազոխականի հոգեմաշ
մտալլկող հարցումը. Ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, մինչեւ ե՞րբ…

Զ. Սիս, Լեւոնի Բերդ, Սուլուխի Կամուրջ

Կիլիկիա կրկին: Հայրենիք՝ ուր հայկական
այրուձին պետութիւն ստեղծած էր, ապրած եւ
իշխած էին թագաւորներ, Ռուբէն, Հեթում եւ Լեւոններ, կաթողիկոսներ, Ներսէս Շնորհալի բանաստեղծկաթողիկոս եւ շնորհալի մանրանկարիչ Թորոս
Ռոսլին:
Ծաղր է: Սիսը կոչած են Քոզան, Լեւոն Բ արքայի
բերդը՝ Եիլան գալէ, Օձի բերդ:

Լեւոնի բերդը

¾ç 06
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Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Վարժարան

Եզրափակում` 80-Ամեակի Ձեռնարկներուն.
Մեսրոպեան Վարժարանի “Շուշի” Պարախումբը Հանդէս Եկաւ Զոյգ Ելոյթներով
բարձր ճաշակով, ինչպէս նաեւ պարողներու ակնյայտ
խանդավառութեամբ եւ լաւապէս պատրաստուած
կատարումներով:

1 եւ 2 Յունիս 2019-ին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
բարձրագոյն վարժարանը եզրափակեց վարժարանի հիմնադրութեան 80-ամեակին նուիրուած
ձեռնարկներու շարքը` վարժարանի “Շուշի” պարախումբին զոյգ ելոյթներով: Ելոյթները տեղի ունեցան
Պուրճ Համուտի ՀԿՄ “Յովհաննէս Պօղոսեան”
թատերասրահին մէջ, ներկայութեամբ մեծաթիւ
ծնողներու, բարեկամներու եւ հիւրերու:

Պարուսոյցներ տիկին Սարին Արթինեան
Տեմիրճեան եւ պարոն Աւօ Գարաքէշիշեան իրենց
բացման խօսքերուն մէջ նշեցին, որ պարը
արուեստի կարեւորագոյն տեսակներէն է, որ իր
մէջ կը խտացնէ ազգի մը պատմութիւնը, անոր անցեալն ու ներկան, անոր երազանքներն ու ձգտումները: Հետեւաբար, անիկա մեծ դերակատարութիւն
ունի սերունդներու ինքնութեան կազմաւորումին
մէջ: Անոնք շնորհակալութիւն յայտնեցին Մեսրոպեանի վարժարանի տնօրէնութեան` հայ պարին
նկատմամբ յանձնառու մօտեցումին եւ իրենց
աշխատանքին հանդէպ ցուցաբերուած լիակատար
զօրակցութեան համար:

“Շուշի” պարախումբին չորս ենթախումբերը`
փոքրեր, միջնեկներ, մեծեր եւ Նախկին սաներ,
կատարեցին տարբեր ժողովուրդներու պարարւեստի գանձարանէն 19 պարեր` հայկական, արաբական, ռուսական, հնդկական, եւրոպական, ինչպէս նաեւ խաղարկային եւ կատակ պարեր:
Գերակշռողը, բնականաբար, հայկական պարերն
էին` ինչպէս աւանդական, նոյնպէս եւ արդի
մշակումներով: Ընդհանուր հաշւով բեմ բարձրացան
77 պարողներ, որոնք յաջողեցան ներկաներուն պարգեւել գեղարուեստական վայելքի յիշարժան պահեր:

Պարախումբին ելոյթները յատկանշուեցան պարային հետաքրքրական բեմադրութիւններով, բեմի. տարազներու եւ երաժշտական ձեւաւորման

Ելոյթի փակման խօսքին մէջ, Մեսրոպեան
վարժարանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստ
շնորհակալութիւն յայտնեց “Շուշի” պարախումբի
պարուսույցներուն` նուիրումով ու սիրով կատարւած գործին եւ արձանագրուած աւելի քան գոհացուցիչ արդիւնքին համար: Ան նաեւ գնահատեց
պարախումբի բոլոր անդամներուն, անոնց ծնողներուն եւ վարչական օգնականներուն աշխատանքը՝
այս իրագործումին մէջ, միաժամանակ ոգեկոչելով
յիշատակը պարախումբի հիմնադիր պարուսոյց,
վաղամեռիկ Յարութ Գրաճեանին:

Պարոն Կրէկուար Գալուստ ըսաւ, որ նոր սերունդին կողմէ ազգային արուեստի յիշողութիւնը
պահպանելն ու տարածելը ինչպէս կրթական,
նոյնպէս եւ ազգային առաքելութիւն մըն է, որուն
հետամուտ է Մեսրոպեան վարժարանը: Ան շեշտեց, որ Մեսրոպեանը ամէն ջանք պիտի թափէ`
ապահովելու համար պարախումբին վերելքը դէպի
հեղինակաւոր բեմեր եւ փառատօններ:

Þ³µ³Ã / 15.6.2019

¾ç 05

Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանի Բողբոջներն ու Կոկոնները Տօնական Հանդէսով Փակեցին Տարեշրջանը
պով, դասատուութեան մէջ կը կիրարկուի աշակերտներուն քննական միտքը զարգացնելու մօտեցումը, իսկ տնային աշխատանքներու ծաւալը

8 Յունիս 2019-ին Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան
բարձրագոյն վարժարանի բողբոջ եւ կոկոն դասարաններու աշակերտները վարժարանի շրջափակին մէջ կայացած տօնական հանդէսով մը
փակեցին ընթացիկ կրթական տարեշրջանը:
Հանդէսը արտացոլացուց Մանկապարտէզին մէջ
անցած տարի սկսած կրթական շարք մը բարեփոխումներ եւ առիթ եղաւ պատկեր մը փոխանցելու
այն ծրագրին մասին, որուն հետեւցան բողբողջներն
ու կոկոնները` ըստ նորացուած մանկավարժական
մօտեցումներուն:

Հանդէսի բացումին կոկոնները կատարեցին
Լիբանանի, Հայաստանի եւ Մեսրոպեանի քայլերգները եւ արտասանեցին բացման խօսքեր, որոնց
յաջորդեց խմբերգ մը` չորս լեզուներով: Գեղարուեստական յայտագրով երկու դասարաններու աշակերտները փոխն ի փոխ կատարեցին երգեր ու
պարեր՝ հայկական, արաբական եւ եւրոպական
երաժշտութեան տակ եւ դերասանական մատղաշ
ձիրքերով, մատուցեցին փունջ մը արտասանութիւններ` հայերէն, արաբերէն, ֆրանսերէն եւ
անգլերէն:
Հանդէսին խօսք առին Մեսրոպեանի տնօրէն
պարոն Կրէկուար Գալուստ եւ մանկապարտէզի

պատասխանատու տիկին Գարօլին Թերզեան:
Պարոն Գալուստ գնահատեց մանկապարտէզի

աշխատակիցներուն լուրջ եւ բծախնդիր աշխատանք՝ դեռատի հայ մանուկներուն կրթութեան
համար եւ վերահաստատեց վարժարանին յանձնառութիւնը՝
կրթական միջավայրի զարգացման
նկատմամբ: Ան ըսաւ, որ Մեսրոպեանի մէջ սկսած
կրթական բարեփոխումները արդէն իսկ տեսանելի
արդիւնքներ տուած են, որոնք կ’արտայայտուին
նաեւ բողբոջներուն եւ կոկոններուն պարագային:
Հայերէնի, արաբերէնի եւ ֆրանսերէնի կողքին,
անգլերէնի ուսուցումը կ’ընթանայ գոհացուցիչ կեր-

հասցուած է նուազագոյնի:
Բողբողջներով եւ կոկոններով` Մեսրոպեանի
100ամեակի հունտերը յաջողութեամբ ցանուած են
արդէն, ըսաւ պարոն Գալուստ, վստահեցնելով, որ
յառաջիկայ հանգրուաններուն անոնք պիտի արժանանան նոյն սիրոյն եւ գուրգուրանքին, որոնցմով
կրթուեցան մանկապարտէզին մէջ, հասնելու համար աւրատկան դասարաններ ու անոնցմէ ետք`
բարձրագոյն կրթութեան:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան
Բարձրագոյն Վարժարանի
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Աշխարհ Հայաստանի Ուխտաւոր՝ Վաղուան Համար
¾ç 03
Ի զուր չէ որ կը գործածեմ մազոխական բառը,
քանի այս բոլորը տեսնել, լսել եւ արձանագրել
գիտակիցի եւ անգիտակիցի խորշերուն մէջ,
առանց տարուելու այ-ֆոնի խաղով, պատժուածի
եւ անզօրութեան զգացումով հոգիները կը ճմլէ:
Ատանայէն կը հասնինք Սիս, թագաւորանիստ
եւ կաթողիկոսանիստ հայկական մայրաքաղաքը:
Քաղաքի կեդրոնէն բերդի ստորոտը կը բարձրանանք փոքրիկ ինքնաշարժներով: Հոս ալ կան
տեղացի եւ օտար զբօսաշրջիկներ: Մենք ալ հոն
էինք, յիշատակներու որսորդ զբօսաշրջիկ՝ մեր
հողին վրայ:
Քարքարուտ ճամբով կը բարձրանամ մինչեւ
ամրոցի դարպասը: Ապա, կը վերադառնամ պարիսպի ստորոտը, կը դիտեմ պարիսպները, հաստ
քարերը, հայ շինարարի աշխատանքի վկայութիւն:
Թերեւս հոն կայ նախապապերուս քրտինքը: Մլեհի
մայրաքաղաքը: Առեւանգուած, իւրացուած:

Կը բարձրանանք Սիսի բերդը

Սուլուխի կամուրջին վրայ

Մեզ ամրոց փոխադրած թուրք վարորդին հետ
կը զրուցեմ մեծ-մօրմէս սորված կաղ թրքերէնովս:
Վստահութեան հաստատումէ ետք կը հարցնեմ, թէ
քաղաքին մէջ հայեր կա՞ն: Կ’ըսէ, թէ չկան, բայց
գիւղ մը կայ, որուն բնակիչներուն եօթանասուն առ
հարիւրը հայեր են: Հոն պիտի չերթանք: Անոնք
հայ պիտի չտեսնեն: Նոյնիսկ եթէ ընտանեկան
յիշատակներ պահեն, դատապարտուած են դանդաղ կամ արագ անհետացման: Կա՞յ փրկութեան
լաստ: Մնացած են հողին վրայ: Թերեւս տէր են
իրենց տան կամ այգիին: Յետո՞յ…
Կը խմբուինք եւ կ’երթանք դէպի Լեւոն արքայի
բերդը: Նոյն լքուած պարիսպները: Պատմութիւնը
կանգ առած է: Անոր նոր տէրերուն համար բերդը
սոսկ կոթող է, իրենց պատմութիւնը չէ, իսկ մեզմէ
խլուած է տէր ըլլալու իրաւունքը: Մնացած է նկարելու, գիրք գրելու եւ յիշատակ պահելու մխիթարութիւն՝ լուսանկարելու եւ անցնելու իրաւունքը:
Ուաքիֆ, Տորթ Եոլ, Ատանա, Սիս… մէկ ափի մէջ

աշխարհ մը: Նոյնիսկ եթէ կան իրենց պապենական
հողին եւ այգիին կառչածներ, ի՞նչ է վաղուան խոստումը: Ըլլալ բնակիչ եւ վերջին մոհիկան Ռոպէնսոնի կղզիին վրայ: Իսկ զբօսաշրջիկը ինչպէ՞ս
հայրենատէր ըլլայ:
Ժամանակացոյցին վրայ չկան ոչ Հռոմկլան ոչ
ալ Սասունը…
Իսկ եթէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսը
յաջողի օրէնքի ուժով շրջել պատմութեան անիւը եւ
վերատիրանալ իր Սսոյ կաթողիկոսի իրաւունքներուն, այդ կ’ըլլայ անկիւնադարձ մեր լինելութեան
ճանապարհին:
Ֆրանսացին կ’ըսէ. ով որ ոչինչ կը փորձէ ոչինչ
կ’ունենայ. qui ne tente rien, n’a rien…
Ճանապարհը կը շարունակուի: Կը հասնինք
հայ ազատագրական պայքարի խորհրդանշական
թատերաբեմ Արածանիի վրայ ձգուած «Սուլուխի
կամուրջը»:
Արածանի… բառ էր կամ քարտէսի վրայ գիծ մը,
ան մեր աչքին առջեւ փռուող հայրենի կենսատու
գետ է:
Ժամանակակից պատերազմներուն բաղդատած
պարզ միջադէպ մըն է «Սուլուխի կռիւը», որուն
ընթացքին կը սպաննուի պայծառ դէմքով Գէորգ
Չաւուշը, Տարօն աշխարհի առասպելական հերոսը:
Հոս քար, ջուր, տարածութիւն, պատմութիւն են:
Երեւանէն դուրս հազիւ ելած, կը հանդիպինք
«Գէորգ Չաւուշի» թաղի ցուցանակին, եւ կ’անցնինք:
Հոս երկինքի տակ պատմութիւն կայ:
Այս կամուրջը հաւանօրէն ներծծած է Գէորգի եւ
իր զինակիցներու հեղուած արիւնը: Անոնք իրենց
աչքերը փակած էին լսելով հայրենի Արարածանիի
ջուրերուն կարկաչը: Այսօր, կամուրջ եւ Արածանի
պիտի արձանագրուին ուխտաւոր զբօսաշրջիկներու
այ-ֆոններուն մէջ, ցոյց պիտի տրուին ընկեր
բարեկամի, զաւակի եւ թոռներու:
Կը մտածեմ. ինքնութեան եւ անոր պատուանդան
հողի համար հայ մարդիկ կեանք զոհած էին:
Պատմութիւնը կը վերագտնէ՞ իր բնական հունը:
Յափշտակող եւ առեւանգող հոգեփովութիւն
կ’ունենա՞ն, որպէսզի մարդը չըլլայ մարդուն գայլը…
homo homini lupus: Յիշել Հոպզը…
Ուխտաւոր զբօսաշրջիկները Արածանիի վէտվէտացող ջուրերուն մէջ կարմիր վարդեր կը թափեն,
որոնք կը ծփան եւ կ’երթան Գէորգ Չաւուշին
յուշելու, որ եկած էինք, որ իր հետապնդած իրաւունքի դատը չէ մոռցուած: Ան պիտի ըսէ՞՝ ինչպէ՞ս
շարունակել:
Ի՞նչ բանի խորհրդանիշ է Սուլուխի կամուրջը
տասը միլիոն հայերուն համար: Անփափկանկատ
հարցում մը. համաշխարհային դարձած ազգի ո՞ր
տոկոսը գիտէ, թէ հոս հեղուած է հայ հերոսի
արիւնը, որպէսզի մենք չըլլանք սոսկ անցեալ:
Արածանիի տարած կարմիր վարդերը ծէս էին:
Ի՞նչ կը սպասէ եւ կ’ընէ հայը ծէսէն անդին,
Հայաստաններ եւ սփիւռքներ…

Ը. Տարօն-Տուրուբերան, Մուշ, Գէորգ
Չաւուշ, Հայկ-Հայրետտին, Նշան-Պուրհան

Արածանին կը մնայ մեր ետին, Սուլուխի առասպելական կռիւի պատկերը մեր յիշողութեան մէջ
դաջուած է,- Հայաստան կ’ըսեն լեգենդը,- կը
շարունակենք մեր ճանապարհը դէպի Մուշ:
Հայաշխարհի հարթութեան վրայ ենք: Այս հողը
հայոց պատմութիւն կը բուրէ: Հայկական արմատներով մարդիկ կան թաքնուած, բայց հայութիւնը բացակայ է:
Կ’անցնինք անծայրածիր տարածութիւններէ,
որոնց վրայ գծուած են արդիական եւ մաքուր

ճանապարհներ: Մանուկի հետաքրքրութեամբ
կ’ուզեմ հասնիլ այնքան լսուած Մշոյ Դաշտ, շնչել
հէքեաթի նմանող էջերու վրայ կարդացուած Մշոյ
Հացի բոյրը: Օրը իրկանացած է: Մութին հետ
տեսարանները կը խորանան, անուններ կ’արձագանգեն: Մշոյ Գեղամ, Եղեռնի զոհ, Գեղամ Տէր
Կարապետեան, 1991ին Պոլիս լոյս տեսած, հողերու
ամայացումէն չորս տարի առաջ, գիրք գրած էր.
«Հողային Հարցը հայաբնակ նահանգներու մէջ»…
Ի՞նչ պիտի գրէր այսօր, ի՞նչ կը գրենք այսօր, ի՞նչ
պիտի գրենք եւ ընենք վաղը, որ խօսք չըլլայ, հողին
տէր ըլլալու համար:
Լայն ճամբայ մը: Կարմիր կակաչներու լամբերու
լոյսով կը մտնենք լեռներով պարսպուած Մուշ:
Կը գիշերենք պանդոկի մը մէջ:
Առաւօտուն, խումբ մը սար պիտի բարձրանայ,
երթալու համար Մուշի հայոց գերեզմանատունը,
ուր կը գտնուի Գէորգ Չաւուշի դամ-բանը: Պիտի
տանին կարմիր վարդեր եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Արամ Ա կաթողիկոսի յանձնած Նարեկ աղօթամատեանը ազգին համար զոհուած հերոսի տապանաքարին տակ դնելու:
Հիւրանոցին առջեւ, քարի մը վրայ նստած, կը
զրուցեմ մշեցի երկու հայերու հետ: Չեմ գիտեր, թէ
ինչպէ՞ս պէտք է կոչեմ Հայրետտինը եւ Պուրհանը,
իրենք կ’ըսեն, թէ կը կոչուինՀայկ եւ Նշան, թէեւ
վստահ եմ, որ ոեւէ տեղ նման արձանագրութիւն
չկայ, բացի իրենց հոգիի անկիւնէն: Կը խօսինք քիչ
մը հայերէն, քիչ մը թրքերէն: Ազգականներ ունին
Հայաստան, որոնց հետ կապ ունին, երբեմն
այցելութեան կ’երթան:
Նշանին հարց կու տամ, որ տունը պահուած
հայերէն գիրք ունի՞: Կը բացատրէ, որ ժամանակին
բիրտ հետապնդումներ կային, կը խուզարկէին, կը
փճացնէին ինչ որ գտնէին: Իրենց ծնողները
կրօնափոխ եղած են, փոխած են անունները: Բայց
պատժուած երեխայի պէս կ’ըսէ, որ «հայ է»: Զրոյցը
կը շարունակուի եւ Նշան կ’ըսէ, թէ շրջանին մէջ
կան շուրջ հարիւր հազար թաքնուած հայեր…
Ի՞նչ պիտի նշանակէ վաղը՝ թաքնուած հայեր
որակումը: Դար անցած է, եւ հայկական տռամը կը
շարունակուի: Աշխարհի մեծերը, իրաւարարները,
ամպագոռգոռ ժողովները տեղեա՞կ են, որ հայկական տռամը կը շարունակուի, որ ոգեկոչումներէ
եւ ճանաչումներէ տարբեր ցաւի եւ ողբերգութեան
խտութիւն ունի: Այս համամարդկային արժէք-ներու
խնդիր է, բայց ան ոչ մէկ տեղ օրակարգ է: Նշան
խոնաւ աչքերով ըսաւ, որ կ’ուզէր իր լիիրաւ
ինքնութիւնը վերանուաճել:
Եւ մրճահարուող հարցումը. Ինչպէ՞ս, ո՞ւր, ե՞րբ…
Խումբը կը վերադառնայ սարի գերեզմանատունէն: Արձանագրութիւնը ջնջուած տապանաքար
մը գտած են, այլ տապանաքարերու կողքին:
Վերջիններուն վրայ դեռ կարելի եղած է կարդալ
հայերէն տառեր: Աղօթած են, երգած են, Եռագոյն
փռած են տապանաքարին վրայ, Նարեկը զետեղած
քարին տակ: Ազգը չէ մոռցած իր արժանաւոր
հերոս զաւակը: Այդ երախտագիտութիւնը կարեւոր
է երէկուան համար կարեւոր է նաեւ այսօր,
ջրդեղելու համար մեր սիրած միասնութիւնը:
Կէսօրը անցած էր, երբ «Մուշի հայեր»ը մեզ
տարին իրենց կեդրոնը, որուն մուտքի ճակատին
թրքերէնով գրուած է Մուշի հայկական կեդրոն:
Ներսը, այրեր եւ կիներ, ոգի ի բռին լծուած էին
ճաշի, աւանդական գառի պատրաստութեան:
Պատին վրայ մեծատառ գրուած էր, հայերէն եւ
ֆրանսերէն «Տարօն-Տուրուբերանի հայրենասիրական միութիւն»:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Յարգելի' Սեւակ,
Հիմնուելով «Զարթօնք»ի Երեքշաբթի 11
Յունիս 2019ի մէջ ձեր ստորագրած յօդուածին
վրայ, կ՛ըսեմ թէ հաւանական է, որ շատ մը արեւելեան երկիրներուն նման, հայերս ալ ունինք
Պութէֆլիքաներ։
Վերջին 30 տարիներուն, բացառութիւնները
յաճախ յարգուած են սակայն Հայկական
Սփիւռքի լրատուամիջոցները չեն նշեր ոեւէ
անուն, որ Պութէֆլիքա է մեր համայնքէն ներս։
ՀԲԸՄ-ը, ՀՅԴ-ն, ՌԱԿ-ը, բոլորն ալ լուռ են եւ
համակերպուած` այսպիսի բռնապետերու։
Նոյնը կը շարունակուի մեր հաստատութիւններէն ներս, ներառեալ՝ եկեղեցիէն։
Հասարակութիւնը ե՞րբ եւ ինչպէ՞ս պիտի
հասկնայ, թէ իսկապէս ով է այդ անունը կրող
անձը կամ անձերը։
Եթէ լրատուամիջոցները չեն նշեր ու ամօթանք չեն տար նման մարդոց, ուստի շատ
հայեր պիտի չգիտնան այդ մասին։
Նման հաւանականութեան մը մասին միայն
ընդհանրացնելը բաւարար չէ։
Թերթերը պէտք է զգուշացնեն հասարակութիւնը այդպիսի անձնաւորութիւններու մասին եւ ո՛չ թէ լռեն։
Սփիւռքահայ հասարակութենէն շատեր
վստահած են այդպիսի «բռնապետերու կամ
օլիկարխներու» եւ վատնած են ժամանակ ու
դրամ՝ մինչեւ հասկցած են, որ արդէն շատ ուշ է։
Մեր հետաքննող լրագրողները պէտք է գրեն
եւ հասարակութիւնը տեղեակ պահեն իրականութեան մասին։
Յարգանքներով՝
ԱՐԱ ՆԱՀԱՊԵՏԵԱՆ

¾ç 02

Չեղարկուած են Ֆրանսայի 4 եւ Արցախի Տարբեր Քաղաքներու
Միջեւ Ստորագրուած Բարեկամութեան Հռչակագիրները
Յունիս 11-ին ֆրանսայի Վալանս, Պուրկ լէ
Վալանս եւ Պուրկ տը Փէաժ քաղաքներու իրաւաբանական վարչութիւնները ծանուցում ստացած
են, որ Կրենոպլի վարչական դատարանը չեղեալ
յայտարարած է Տրոմի քաղաքապետարանի-Արցախ, Վալանս-Ստեփանակերտ, Պուրկ լէ ՎալանսՇուշի, Պուրկ տը Փէաժ-Մարտունի համայնքներու
միջեւ կնքուած Բարեկամութեան հռչակագիրները:
Նշեմ, որ սա միայն առաջին ատեանի դատարանի
որոշումն է: Առնուվիլ քաղաքի քաղաքապետը
մտադրութիւն յայտնած է բողոքել Սերժի-Փոնթուազ

Արցախի Հետ Բարեկամութեան Հռչակագիրները Չենք
Ստորագրած Ֆրանսայի Անունէն. Ֆրանսայի Քաղաքապետներ
«Ափսոսանքով կը նշենք Կրենոպլի վարչական
դատարանի կողմէ Վալասնս, Պուրկ լէ Վալանս,
Պուրգ տը Փէաժ քաղաքներու եւ Դրոմի նահանգի
ու Արցախի Հանրապետութեան տեղական եւ
տարածքային մարմիններու միջեւ ստորագրած
Բարեկամութեան հռչակագիրներու միաժամանակեայ չեղարկումը»,-այս մասին կ՛ըսուի Պուրկ լէ
Վալանսի քաղաքապետ Մարլեն Մուրիէի, Վալանսի
քաղաքապետ Նիքոլայ Տարագոնի, Օվերնի-Ռոն
Ալփ շրջանի փոխնախագահ Նիքոլայ Տարակոնի
յայտարարութեան մէջ:

Յայտարարութեան մէջ կ՛ըսուի, որ հակառակ
անոր, որ ֆրանսական սահմանադրութիւնը տեղական ինքնակառավարման մարմիններուն չ՛արգիլեր միջազգային գործունէութիւն իրականացնել,
ստորագրուած հռչակագիրները ընդամէնը բարեկամութեան մասին պարզ յայտարարութիւններ
են, որոնք ժողովուրդներու միջեւ բարեկամութեան
եւ մարմնամարզութեան, մշակոյթի ու կրթութեան
բնագաւառներու մէջ յարաբերութիւններու հաստատելու կոչ կ՛ընեն:
«Այս հռչակագիրները չեն ոտնահարեր արտաքին քաղաքականութեան ոլորտի մէջ ֆրանսական
Կառավարութեան լիազօրութիւնները: Երբեք մտադիր չենք եղած այս փաստաթուղթերը ստորագրել
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ԵՒԳԵՆԻԱ ՍԱՐԷ
(1959)
«Սէր»

քաղաքի վարչական դատարանի վճիռը: Միւս 8
քաղաքներու հետ կնքուած Բարեկամութեան
հռչակագիրները ուժի մէջ են: Արցախի միջազգային
կապերը պիտի շարունակեն ընդլայնուիլ եւ խորանալ:
Մասնաւորապէս, քննարկման մէջ են Արցախի
համայնքներու եւ տարբեր երկիրներու վարչական
միաւորներու միջեւ բարեկամութեան եւ համագործակցութեան նոր հռչակագիրներ ստորագրելու
մասին առաջարկները»,- նշած են Արցախի Արտաքին գործոց նախարարութենէն:

Եւգենիա Սարէ (Սարգիսեան)
Ծնած է 21 Մարտ, 1959 թուականին
Երեւան, Սարէ, աւարտած է իր հայրենի
քաղաքի Գեղարուեստի ազգային կաճառը:
1987-1991 թուականներուն եղած է Երեւանի ազգային երիտասարդական թատրոնի գլխաւոր նկարիչ։
1982-1987 թուականներուն Երեւանի
«Ստանիսլաւսկու անուան ազգային դրամատիկական թատրոն»-ի դերասանուհի։
1991 թուականին՝ Փարիզ տեղափոխուելէն
ետք, անոր գրաւած է գեղանկարչութիւնը:
Եւգենիա Սարէի ստեղծագործութիւնները
կը գտնուին տարբեր հաւաքածուներու եւ
թանգարաններու մէջ:

Ֆրանսայի անունէն:
Յիշեցնենք, որ Ֆրանսան, որպէս Մինսկի
խումբի անդամ, անկողմնակալութեան յանձնառութիւն ունի` իբրեւ միջնորդ Ատրպէյճանի եւ Արցախի
Հանրապետութեան միջեւ եղած հակամարտութեան
լուծման գործընթացին մէջ:
Խորապէս կը ցաւինք, որ մեր փաստարկները
չլսուեցան եւ մեր ձեռնարկած զգուշաւորութեան
բոլոր միջոցները` հետամուտ ըլլալու հանրապետական կարգը յարգելուն, հաշուի չառնուեցան:
Մենք
դժուարութեամբ
կ՛ըմբռնենք
նաեւ
վերատեսուչներու մոլեռանդութեան հասնող դիրքորոշումը: Այս իւրայատուկ կերպով ջանքերու
ներդրումը կը խօսի իրաւական գործառնութեան
համակարգուած ու խորհրդակցուած բնոյթի,
ինչպէս նաեւ Արցախի հանդէպ յատուկ կոշտ
վերաբերմունքի մասին:
Մենք կը վերհաստատենք Արցախի ու անոր
բնակիչներու հետ բարեկամութեան մեր հաւատարմութիւնը ` յուսալով, որ մեր անսասան համերաշխութիւնը պիտի նպասէ խաղաղութեան եւ
Ֆրանսայի` այսօր խարխլուած հեղինակութեան
ամրապնդման Կովկասի մէջ»,- կ՛ըսուի յայտարարութեան մէջ:
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Ուժանիւթի նախարարը նաեւ քննարկեց Չորեքշաբթի օրուան իր
Արաբական
Թերակղզի
հանդիպումը
Լիբանանի
եւ Իսրայէլի միջեւ սահմանային վէճը միջնորդող

ԱՄՆ դեսպան Տէյվիտ Սաթըրֆիլտի հետ: Ըստ նախարարին՝ Սաթըրֆիլտ
ըսած է, որ իր երկիրը պիտի խրախուսէ ամերիկեան ընկերութիւնները՝
մասնակցելու Լիբանանի քարիւղի եւ կազի հետախուզութեան երկրորդ
արտօնագրման փուլին:

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ

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

ՕԾՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը
Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Հանդիսապետութեամբ
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ
Ա. Վեհափառ
Հայրապետին
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու 15-16
Տապի
մեկնելէ
մէկՍ. ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
Յունիս
2019-ին,
Գրիգոր
Լուսաւորիչ
Մայր Տաճարին
մէջ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
Աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ օծում պիտի կատարուի
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Պատարագիչ
եւ Ձեռնադրիչ՝
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս
եղբայր, որպէսզի
միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք ինծի
Գերշ. Տ. Անուշաւան Արք. Դանիէլեան
համար»։
(Առաջնորդ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Թեմի)
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Աբեղայութեան
կարգ հրաւէրով։
պիտի ստանան՝
Մուհամմատ պին Զայետ
Ալ Նահիանի
Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
- Ճորճ Սրկ. Աբրահամեան միջկրօնական հանդիպումին։

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

- Մուշեղ Սրկ. Գարակէօզեան

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
- Շահէ
Սրկ. Եագուպեան
Գրանցած Է
- Ճորճ Սրկ. Պրիխանեան
ՇԱԲԱԹ
Կոչման արարողութիւն

երեկոյեան ժամը 5:00
ԿԻՐԱԿԻ

Սուրբ Պատարագ

առաւօտեան ժամը 9.30

Ձեռնադրութիւն

առաւօտեան ժամը 10.00

Քարոզ

առաւօտեան ժամը 11.00

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

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
Պուրճ Համուտի մէջ, Ա. յարկ, տարածք 120 քար. մեթր՝ 3
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
սենեակներ,
սրահ եւ «Փրիամոյ»
յարակից բաժիններ:
Կարելի
է օգտագործել
յայտնած
է ուքրանական
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
գրասենեակներու,
պահեստի,
եւ այլ: 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
«Ընդամէնը գրանցուած
է 28 թեկնածու։
Ընդհանուր
փաստաթուղթեր
յանձնած
74 հոգի»,տեղեկացուցած
Դիմել առմամբ,
հեռ. 01-264505
03-132843
կ.ա. էժամը
9:00-էն
կ.ե. ժամը
է3:00
թղթակիցը։
Երկուշաբթիէն Ուրբաթ օրեր:
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՝
Մարի Թոսունեանի
մահուանյառաջատարը
քառասունքի
առիթովԶելենսքին
հոգեհան-է,
թեկնածուներուն
միջեւ վարկանիշի
Վլատիմիր
գըստեան
պաշտօն
պիտի
կատարուի
Կիրակի, 16 Յունիս
2019-ին,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն մարդոց,
որ կողմնորոշուած
են եւ մտադիր
են
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ Համուտ:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ԿԱՐԻՔ
Քաղաքի Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի վկայեալ
ուսուցիչներու զանազան նիւթերու մէջ: Հետաքրքրուողներ իրենց
CV-ն կրնան ղրկել principal@aecbeirut.edu.lb հասցէին:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
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