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82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 210(22«511)
116(22«417)
âáñ»ùß³µÃÇ
6.2.2019 82ñ¹

«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

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

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Ֆըրզլի.
Խորհրդարանը
Պիւտճէն Պիտի
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Վաւերացնէ
Յուլիս 5-ին
Մասին Յայտարարութեան
Համար

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նախարար
Տօնոյեան
Այցելած Նիստը
Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
ԷԿըՊաշտպանական
Զօրքերու
Յենակէտեր

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

ԱԺ փոխնախագահ Էլի Ֆըռզլի Կիրակի օր
յայտարարեց, որ խորհրդարանը 2019-ի պետական
պիւտճէն
պիտի Հանրապետութեան
վաւերացնէ Յուլիս 5-ին,
եւ որ
Լիբանանի
վարչապետ
փաստաթուղթը
«շատ
շուտով»
պիտի
ներկայացուի
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
խորհրդարանի
ընդհանուր
ժողովի քննարկման:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
Այժմ
պիւտճէն
կը
քննարկուի
Խորհրդարանի
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաելեւմուտքի
կոմիտէին կողմէ, որմէ
ետք
կանութեանեւ պիւտճէի
մասին յայտարարութիւնը
ամբողանիկա
պիտի
ներկայացուի
ընդհանուր
ժողովին՝
ջացնելու համար:
նախքան
իբրեւ օրէնք
ընդունուիլը:
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՅանձնաժողովը՝
մինչ
օրս
կայացած
քննարկումվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
ներուն
ընթացքին մերժած
10 նախարարները
պիտիէ պիւտճէի
քննարկենխնայողուՌուսիոյ
թիւններուն
վերաբերող
շարք
կէտեր: ԱյնուաԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսինմըգաղթականներու
մենայնիւ,
ըստ
Ֆըրզլիի, այդ յօդուածները
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով պիտի
յառափոխարինուին
այլ
միջոցներով`
ապահովելու
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
համար
պակասուրդի
կոչելու պիւտճէի
հնարաւորութիւնը՝
այսկրճատումը:
մէկը ընդրգկելով
Յիշեցնենք,
որ
վարչապետ
Սաատ Հարիրի
այս
կառավարութեան քաղաքականութեան
յայտարաշաբթուան
սկիզբը կոչ ըրաւ խորհրդարանին՝
րութեան մէջ:
արագօրէն
հաստատելու
պիւտճէի վարելիք
նախագիծը:
Նորակազմ կառավարութեան
քաղա-

քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
Պէյրութի
Կը
ընդգծէ
շարք մըՔաղաքապետարանը
խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինաՎերացնէ
ՊայտայիհետՉարտօնոցը, ՍուրիոյՌամլէթ
Հանրապետութեան
յարաբենագրուած
Կառոյցները
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
Պէյրութի քաղաքապետարանի
դաշնակիցներուն
պահանջով, աւելիաշխատակիցքան 1 միլիոն
ները,
Շաբաթ
օր,
նահանգապետ
ԶիատեւԸշպիպի
սուրիացի գաղթականներու
ապագան
ՍԻՏԸՐ
հրահանգով
սկսանկողմէ
վերացնել
Ռամլէթ Պայտայի
խորհրդաժողովին
պահանջուած
բարեփոանօրինական
կառոյցները,
միակ
խումները՝ փրկելու
համարորոնք
երկրիքաղաքի
տնտեսական
հանրային
լողափին
գտնուող
կառոյցներն
են։
վատթար վիճակը:
Պետական ազգային լրատուական գործակալութեան
յայտարարութեան համաձայն՝
Ըշպիպի
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
գրասենեակը
կը
պնդէր,
որ
լողափին
կառուցուած
Պաշտօններու Փոխանցումը
են Նախարարական
բազմաթիւ «անօրինական
եւ չարտօնուած
շիպաշտօններու
փոխանցումի
նութիւններ»,
որոնք
այժմ
կը
հանուին:
Այդ
կառոյցգործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

ներուն մէջ կը ներառուին տօնակատարութիւններու
դահլիճը, ճաշարանը, խոհանոցը, սրճարանը,
փուռը
եւ այլն։ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նախարարներ
Յայտարարութեան
մէջ կը նշուի, թէ այդ
նոր պաշտօնները:
կառոյցները
վերացնելէ
ետք լողափի
աւազը պիտի
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
մաքրուի։
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
ամիս Պէյրութի
իր Անցեալ
նոր պաշտօնը
իր իսկքաղաքապետարանը
նախորդէն՝ Փիեռ
յայտարարած
էր,
որ
միջոցներ կը
ձեռնարկուին
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց
նախագահական
տարածքի
գեղեցկացման
համար, որպէսզի,
տեղեկատուական
գրասենեակը:
ամառնային զբօսաշրջութեան ժամանակահատւածին
անիկա
աւելի մատչելի
ըլլայ
այցելուներուն
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
համար:
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 գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՑուցակը
կ՝ընդգրկէ
հիւրանոցի
սուր
Պթեյշ ընդգծեց,
որ «Մուվընփիք»
իր նպատակը պիտի
ըլլայ
ծովափնեայ
տարածքը,
որուն
աշխատանքները
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժաարդէն
նաեւ
Ռամլէթ Պայտայի
մանակիսկ
ան աւարտած
կոչ ուղղեց են,
բոլոր
քաղաքական
գործիչլողափի
աւազի
մաքրութիւնը
եւ
լուսաւորութիւնը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաողջ
ճանապարհի,եւոր կըերաշխաւորելու
տարածուի լողափի
հարութիւնները
երկրի
րաւէն
դէպի
Այն
Մըրէյսիի
հիւսիսը:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Տօնոյեանը
շաբաթավերջին,
այցելած է ՀՀ Մէջ
ԶՈւերու
մարտական
յենակէտերէն
մէկը։
Մարտական
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
դիրքին նախարար Դ. Տօնոյեանը անձամբ հետեԳործակցութեան Հեռանկարները
ւած է իրավիճակին, հակառակորդի ստորաբաՀայաստանիմեր
Հանրապետութեան
ժոժանումներուն,
զինծառայողներուԱզգային
կատարած
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
ճարտարապետական աշխատանքներուն եւ այլն։
5-ին
ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արԱյցի
աւարտին
Դաւիթ Տօնոյեանը
հրամանատակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
տարութեան տուած է համապատասխան յանձնաԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
րարականներ։
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերուՇրջանային
վարչութենէն կը Èáõñ»ñ
տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաԻրան
Միջուկային
Գործարքի
Ծիրէն
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
եւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
եւ
արագ
կը
Ներս Պարտաւորութիւններու
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Կրճատման
Մասին Թոքիոյի
ԶեկոյցեւՄը
խօսքով` 2010 թուականին
2015 թուականին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու բացումը
Պիտի
Ներկայացնէ
նորԻրանի
լիցք հաղորդած
երկկողմ կապերու
ամրահիւլէական էուժանիւթի
կազմակերպուպընդումին:
թիւնը
(ԻՀՈՒԿ) Յունիս 17-ին միջուկային գործարքի
ծիրէն ներս պարտաւորութիւններու կրճատման
Ազգային
նախագահը
անդրադարձած
մասին
զեկոյցժողովի
մը պիտի
ներկայացնէ։
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զար« ԻՀՈՒԿ-ը վաղը պիտի ներկայացնէ ԳՀՀԾ
գացումին եւ այդ առումով
նշած, համապարփակ
որ այս պահուն
(Գործողութիւններու
համատեղ
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամածրագիր) ծիրէն ներս պարտաւորութիւններու
կան
խումբ.
նորընտիր
Ազգային
ժողովի
բազմաթիւ
կրճատման առաջին քայլի վերաբերեալ
զեկոյց
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են
Ճափոնի
մը»,- նշուած է ԻՀՈՒԿ-ի հաղորդագրութեան մէջ։
հետ
բարեկամութեամբ:
Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկայակոՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաչելով «ՌԻԱ
Նովոսթի»-ն,
հաղորդագրութեան
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
համաձայն՝ զեկոյցը պիտի պարունակէ տեղեկատզարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
ւութիւն
հարստացուած
ուրանի
պաշարներու,
ինչբնագաւառներու
մէջ արտադրութեան
ցուցաբերած օժանդակուպէս
նաեւ ծանր ջուրի
աւելնալու
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
մասին։
¾ç 03
¾ç 06

ºñÏáõß³µÃÇ / 17.6.2019

¾ç 02

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ Ու Ազգին Կ՚Ընծայէ Երեք
Նորընծայ Աբեղաներ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը կը
հզօրանայ եւ կ՚ամրանայ շնորհիւ իր փաղանգին,
եւ թէեւ եկեղեցին ժողովուրդը ինքն է, բայց եւ
այնպէս եկեղեցւոյ հիմերը խրուած են անոր
միաբանութեան աւիւնին մէջ։ Այս կրթական տարեշրջանի աւարտին, Դպրեվանքը ազգին եւ եկեղեցիին նուիրեց երեք նոր անշահախնդիր ծառայող
կուսակրօն քահանաներ, որոնց ձեռնադրութիւնն
ու օծումը տեղի ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքին
մէջ՝ ձեռամբ Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու
Արեւելեան թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Անուշաւան
Արք. Դանիէլեանի եւ խարտաւիլակութեամբ Հոգշ.
Տ. Շնորհք Վրդ. Աշըգեանի։ Ձեռնադրութեան եւ
օծման արարողութեանց հանդիսապետեց Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս։

ւատացեալ ժողովուրդին ներկայութեան արտասանեցին
Ուղղափառ Դաւանանքը եւ ընթերցեցին Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ս. Աթոռին
զինուորագրութեան եւ հաւատարմութեան իրենց
ուխտագրերը։

Արդարեւ, Շաբաթ, 15 Յունիս 2019-ի երեկոյեան
ժամերգութեան ընթացքին տեղի ունեցաւ Դպրեվանքի շրջանաւարտներէն Ճորճ Սրկ. Աբրահամեանի, Մուշեղ Սրկ. Գարակէօզեանի եւ Շահէ Սրկ.
Եագուպեանի կոչման արարողութիւնը (Չորրորդ
սարկաւագը՝ Ճորճ Պրիխանեանը, չկարողացաւ
մաս կազմել ընծայեալներու շարքին՝ Սուրիոյ մէջ
զինուորական փաստաթուղթերու գործողութեան
որոշ դժուարութիւններու հետեւանքով եւ հետեւաբար անոր ձեռնադրութիւնն ու օծումը տեղի պիտի
ունենայ մօտիկ ապագային)։ Սարկաւագները
ծնկաչոք մօտեցան Ս. Խորան, նզովեցին բոլոր
հերետիկոսներն ու հերձուածողները եւ յօժարակամ
ընդունեցին հետեւիլ եկեղեցւոյ հայրերու ուսուցումներուն։ Ապա, Վեհափառ Հայրապետին, ձեռնադրիչ Սրբազանին, միաբան հայրերուն եւ հա-

Կիրակի, 16 Յունիս 2019-ի առաւօտուն, Ս. եւ
Անմահ պատարագի ընթացքին տեղի ունեցաւ
ձեռնադրութեան եւ օծման արարողութիւնը։ Խարտաւիլակ Հայր Սուրբին առաջնորդութեամբ,
ընծայեալները ծնկաչոք բարձրացան Ս. Խորան,
ուր «Աստուծային եւ երկնաւոր շնորհ» շարականի
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Տիգրան Պետրոսեան
(17 Յունիս, 1929, Թիֆլիս)-(13 Օգոստոս, 1984,
Մոսկուա)
Փիլիսոփայական գիտութիւններու թեկնածու,
ճատրակի կրկնակի ախոյեան, գրող եւ լրագրող
Կոչուած է «Երկաթէ Տիգրան»՝ իր գրեթէ
անխորտակելի պաշտպանութեան համար։
Տիգրան Պետրոսեան ճատրակով սկսած է
զբաղիլ 1940-ական թուականներէն, Թիֆլիսեան
«Պիոնէրներու պալատ»-ին մէջ, ուր իր վարպետութիւնը կատարելագործած է Արչիլ Էբրալիձէի
գլխաւորութեամբ։
Առաջին յաջողութիւնները արձանագրած է

երգեցողութեամբ անգամ մը եւս հրաւիրուեցան
հրաժարելու աշխարհայինէն։ Ապա, «Կենդանարար
Աստուած» շարականի երգեցողութեամբ, խարտաւիլակ հայր սուրբը Միւռոնաթափ Աղաւնին յանձնեց
ձեռնադրիչ Սրբազան Հօր, որ օծելով ընծայեալներուն ճակատն ու ձեռքերը, Բարշ. Ճորճ Սրկ.ը
վերանուանեց Տ. Սարգիս քահանայ, Բարշ. Մուշեղ
Սրկ.ը՝ Տ. Գէորգ քահանայ, իսկ Բարշ. Շահէ Սրկ.ը՝
Տ. Յակոբ քահանայ։ Օծումէն ետք նորաօծ քահանաները ժողովուրդին բաշխեցին իրենց անդրանիկ
օրհնութիւնը։
Ապա, ձեռնադրիչ սրբազան հայրը յաւուր պատշաճի քարոզեց։ Ան ըսաւ, որ ութ տարիներու Դպրեվանքի հոգեմտաւոր կրթութենէն ետք, հունձքի
պահուն, Մայր եկեղեցւոյ խորհուրդով երեք սարկաւագներ կը ծնին որպէս նոր մարդիկ՝ ծառայելու
եկեղեցւոյ, ազգին ու Աստուծոյ։ Օրը զուգադիպելով
Ս. Եղիա մարգարէի յիշատակութեան տօնին,
Սրբազանը վկայակոչեց մարգարէին կեանքը եւ
խօսքը ուղղելով նորաօծ ընծայեալներուն՝ յայտնեց,
որ անոնք այժմ ըլլալով Աստուծոյ մարդը, կ՚անդրանցնին աշխարհագրական վայրերը եւ կը դառնան բոլորին մարդը։ Սրբազանը խրախուսեց զա-

¾ç 07
Համամիութենական պատանեկան մրցոյթներուն։
1949 թուականին Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
մրցոյթի եզրափակիչին գրաւած է 16-րդ տեղը։
Մոսկուա տեղափոխուելէն ետք հիանալի արդիւնքներու հասած է։
1950 թուականին ԽՍՀՄ մրցոյթին զբաղեցուցած է 3-րդ տեղը։
1951 թուականի մրցոյթին ցուցադրած է խաղի
վարպետութիւն (2-3-րդ տեղեր) եւ 1952 թուականի
միջփնջային մրցաշարին մասնակցելու իրաւունք
նուաճած։ Այդ մրցոյթին նոյնպէս բաժնած է 2-3րդ տեղերը։ Այդ ժամանակէն սկսեալ՝ աշխարհի
առաջնութիւններու անփոփոխ մասնակից եղած է։
1963 թուականին նուաճած է աշխարհի
ախոյեանի կոչումը։
1966 թուականին պահպանած է շախմատի
աշխարհի ախոյեան կոչումը։
1984 թուականէն ի վեր «Շախմատիստի կեդրոնական տուն»-ը կը կրէ ճատրակի աշխարհի 9-րդ
ախոյեան Տիգրան Պետրոսեանի անունը։
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Աշխարհ Հայաստանի Ուխտաւոր՝ Վաղուան Համար
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Առաւօտեան զովին կը բարձրանանք հիւրանոցի
փողոցէն վեր, կը թեքինք աջ, քիչ ժամանակ անց
դէմ առ դէմ կը գտնուինք Կարսի բերդին եւ
Առաքելոց եկեղեցիին:

Գեղեցիկ եւ տխուր Անի:

Մեր խումբին հետ այս հանդիպումը «Մուշի
հայերուն» համար յիշատակ կ’ըլլայ, բայց նաեւ
ոմանք հաւանօրէն կը փորձեն որոնել իրենց
արմատները, իրենց ինքնութիւնը: Այդ ճիգը
հաւաքական ըլլալու համար կը կարօտի ծրագրումի,
կազմակերպութեան, նիւթական եւ մարդկային
ներդրումի: Մեծամասնութիւնը վաղը պիտի գտնէ
իր բնական առօրեան:
Մուշը մեր ետին ձգեցինք, բայց Մուշի հայերը
կը տանինք մեզի հետ, որպէս խնդիր եւ յուզում:
Ի՞նչ ընել եւ ինչպէ՞ս, որ մէկուկէս միլիոնին վրայ
չգումարուի այսօրուան թաքուն մշեցիներուն
հարիւր հազարը…
Եթէ ոչինչ ընենք այսօր, վաղը մեր յետնորդները
պիտի ոգեկոչե՞ն Մուշի եւ այլ վայրերու հարիւրաւոր
հազարները, ճանաչումնե՞ր պիտի հետապնդեն…
Եթէ «թաքնուածներու» ինքնութեան գիտակցութիւնը զօրանայ, անոնց կեանքը պիտի երկբեղկուի
եւ պիտի դժուարանայ:
Երբ արդէն ճանապարհին էինք դէպի Կարս, կը
խորհէի, որ օր մը կարելի կ’ըլլա՞յ, իրենց ըսածին
հետեւելով, շրջանի հարիւր հազար հայերուն
համար դպրոցներ ստեղծել:
Բայց ինչպէ՞ս կարելի պիտի ըլլայ հայերէն
սորվեցնել երբ դպրոցներուն մէջ կ’արգիլուի
քրտերէնի ուսուցումը:

Թ. Կարս, Բերդ, Առաքելոց Եկեղեցի,
Ախուրեանով Մայր Երկրէն Զատուած
Մեր Անին

Հեռաւորութիւնները չեմ հաշուեր: Անոնք խրձիկ
են: Այնքան խառն են տպաւորութիւնները եւ
անոնցմէ ծնող ու բազմապատկուող միտքերը:
Մութ է արդէն երբ հանրակառքը (աւդոպուսը,
autobus) կանգ կ’առնէ Կարսի հիւրանոցին առջեւ:
Աշոտ Սողոմոնեան, պատմաբան, այնքա՜ն լաւ
կազմակերպած է ճամբորդութիւնը, որ կարծէք
մտաւորական չըլլայ:
Ընթրիքէն ետք ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեանի
եւ դեկան Էդիկ Մինասեանի հետ կը ժամադրուինք
առաւոտ կանուխ երթալու համար Կարսի Առաքելոց
եկեղեցին եւ պատմական բերդը:

Ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնեան կը խօսի
ինքնիրեն եւ մեզի համար: Աբաս Բագրատունիի
օրերուն, 940ական տարիներուն, կառուցուած է
եկեղեցին, եւ 1579ին օսմանցի թուրքերը զայն
վերածած են մզկիթի, երբ գրաւած են քաղաքը,
ապա, ռուսական գրաւման շրջանին, ան վերածւած է ռուսական ուղղափառ եկեղեցիի: 1917ին,
թուրքերը եկեղեցին կը վերածեն մզկիթի: Իսկ
1918ին, Հայաստանի առաջին հանրապետութեան
օրերուն, ան եղած է հայկական: 1920էն ի վեր ան
կրկին մզկիթ է: Մօտեցանք: Դռները փակ էին:
Գմբէթին խաչ չկար:
Ի՞նչ կ’ըսէ քաղաքակիրթ աշխարհը, ի՞նչ կ’ըսէ
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն: Ճիշդ հարցումներուն մէջ կը
գտնուին անոնց ճիշդ պատասխանները:
Բարձունքին կը տիրէ Բերդը, որ կառուցուած է
Կարսը գրաւող թուրքերուն կողմէ,1153ին:

Կարսի բերդը

Բայց կ’ըսուի նաեւ, որ հոն բերդ եղած է
Ուրարտական վաղ ժամանակաշրջանին: Մեր
պատմական գրականութեան մէջ ան կը յիշուի
որպէս «Կարուց բերդ», երբ դեռ թուրքեր չկային:
Անոր տիրած են ռուսերը: Քսաներորդ դարու
սկիզբի մեր պատմութեան դժուար օրերուն, հոն
տեղի ունեցած են ծանրակշիռ իրադարձութիւններ:
Կարսը հայկական քաղաք եղած էր: Իր
մարդոցմով եւ բարբառով:
Կը վերադառնանք հիւրանոց: Համահայկական
Խաղերու պատասխանատուները կ’երթան տեսնելու քաղաքապետը եւ զայն հրաւիրելու Ստեփանակերտի խաղերուն, իսկ մեր խումբը կ’ուղեւորուի
դէպի Անի: Հաստաբեստ պարիսպները դեռ
կանգուն են: Անոնց զով ստուերին նստած են
մարդիկ:
Գեղեցիկ եւ տխուր Անի:

Քարքարուտ արահետներով կը յառաջանանք:
Եկեղեցիներ, որոնց անունները մեզմէ շատերուն
մանկութիւնը եւ երիտասարդութիւնը յուզած են,
անոնք այնքա՜ն հարազատ կը թուին: Հովիւի
եկեղեցին՝ պարիսպներէն դուրս, Ապու Ղամրենց,
Տիգրան Հոնենց… Կողքէս քալող թրքուհին իր
ամուսինին կը բացատրէ, որ մեծ վաճառական մը
կառուցել տուած է այդ եկեղեցին: Վարէն կը հոսի
հայ աշխարհը արուեստականօրէն բաժնելու դերին
կոչուած Ախուրեանը: Ինչպէս յաճախ կ’ըսեմ, եւ
այս պատկեր չէ, Հայաստանի Հանրապետութեան
հողը քարընկեց մը հեռու է: Քաղաքական խենէշութիւններու անթաքոյց վկայութիւն…
Եւ Անիի մայր եկեղեցին…
Դարեր անցած են: Եկեղեցիին ներսը փողոցի
պէս քարքարուտ է: Իսլամական տօն է, եկած են
դիտելու, քանի մը օտարներ ալ կան: Եթէ հայ
մարդիկ նկարելով չզբաղին, կրնան միայն լալ:
Կրկին պոլսահայ Սիպիլ մեղմիւ կ’երգէ:
Գետնէն ճկոյթի չափով խիճ մը կը վերցնեմ, կը
պահեմ ափիս մէջ: Չար աշխարհէն ինծի բաժին
ինկած ժառանգութիւն:
Օր մը, տեղ մը, կարդացած էի, որ ահաբեկչութիւնը թշուառներուն հիւլէական ռումբն է:
Առանձին կը քալեմ դէպի ելքը: Կը հասնիմ
պարիսպներու ստուերին, ուր սուրճի եւ զովացուցիչի շրջուն վաճառողներ աթոռակներ դրած են:
Կու գան խումբի միւս անդամները:
Ի՜նչ ահաւորութիւն… Մեզի մնացած է մեր
ժառանգութիւն եկեղեցիները միայն տեսնելու եւ
նկարելու իրաւունքը:
Եւ կրկին ցաւի հարցումը. մինչեւ ե՞րբ…
Անի քաղաքին մէջ չկան միայն եկեղեցիներ:
Տիրողը պարիսպներէն ներս հաստատած է նաեւ
թիթեղածածուկ գոմեր, եկեղեցիներու անմիջական
դրացնութեամբ:
Քաղաքակիրթ եւ մարդկային աշխարհի լրատւամիջոցները ինչո՞ւ նկարահանող խումբեր չեն
ղրկեր հոս, յանուն մշակոյթներու պաշտպանութեան,
որուն մասին այնքա՜ն կը սիրեն խօսիլ:
Հայաստան կ’ըսեն կրաֆիկը: Մեր ուղեւորութնիւնն ալ ունի իր կրաֆիկը, ուղին եւ ժամերը,
պէտք է խմբուիլ եւ մեկնիլ: Կը մեկնինք՝ Անին մեր
աչքերուն եւ մեր այ-ֆոններուն մէջ:
Անիէն Ախալքալաք, Գիւմրի Եւ Երեւան
Մարդոց անարդարութեան գինը վճարելու
պարտադրանքով, մեր ետին կը ձգենք հարազատ
Անին: Կը մտածեմ, որ միշտ վառ պէտք է պահել
Յոյսը: Աւետիս Ահարոնեան, մեր պատմութեան
ամենէն մութ պահերուն, ըսած էր, թէ «դեռ կայ
հրաշքը»: Իրաւ ազգային քաղաքականութեան
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից
Արցախի պաշտպանութեան նախարարութիւնը
կ’ահազանգէ, որ Ատրպէյճանը հետեւողական
քայլեր կը ձեռնարկէ՝ լարելով իրավիճակը առաջնագծին: Զուգահեռ՝ ատրպէյճանական եւ ատըրպէյճանամետ տեղեկատուական հարթակներուն
յարձակումները աշխուժացած են՝ հրադադարի
խախտումներու հարցով մեղադրանքներ ուղղելով
հայկական կողմին: Արցախի պաշտպանութեան
նախարարութիւնը կը հերքէ մեղադրանքները՝
միաժամանակ կը զգուշացնէ, որ լարուածութեան
աճէն բխող բոլոր հետեւանքներու համար պատասխանատւութիւն պիտի կրէ Պաքուն:
Ատրպէյճանական շարք մը լրատուամիջոցներ
տեղեկութիւն տարածած են, թէ հայկական ստորաբաժանումները շփման գիծի տարբեր ուղղութիւններով խախտած են հրադադարի պահպանման
ռեժիմը՝ բացի տարատեսակ հրաձգային զինատեսակներէն կիրառելով նաեւ 60 մմ-ոց ականանետներ: Եւ այն պարագային, երբ օրեր առաջ Արցախի
պաշտպանութեան նախարարութեան շաբաթական ամփոփագրի մէջ տարածուած էր տեղեկութիւն,
որ ատրպէյճանական կողմը կը կիրառէ ականանետներ: Տիգրան Աբրահամեանը այս իրավիճակը
արդէն որպէս օրինաչափութիւն կը գնահատէ:
«Որպէս կանոն, ատրպէյճանական կողմը խախտումներ կը կատարէ եւ անմիջապէս կը սկսի այդ
նոյն ուղղութեամբ խախտումներ կատարելու մեղադրանքներ ներկայացնել Արցախի պաշտպանութեան բանակին: Սա կրկնուած է այնքան յաճախ,
որ արդէն գրեթէ անսխալ կրնաք կանխագուշակել,
թէ հերթական անգամ ինչ կեղծ տեղեկութիւններ
տարածած է ատրպէյճանական կողմը»,- կ’ընդգծէ
Արցախի նախագահի խորհրդական Տիգրան
Աբրահամեանը:
Արցախի պաշտպանութեան նախարարութիւնը
ոչ միայն կը հերքէ տարածուած այս ապատեղեկութիւնը, այլեւ կ’իրազեկէ, որ Յունիս 11-ի օրուայ
ընթացքին եւ 12-ի գիշերը ատրպէյճանական կողմը
հակամարտ զօրքերու շփման գիծի շարք մը հատւածներու մէջ գործողութեան մէջ դրած է ինչպէս
տարբեր տրամաչափի հեռահար եւ դիպուկահար
զինատեսակներ, այնպէս ալ ՀԱՆ-17 տիպի նռնականետներ: Անկէ բացի առաջնագիծի ողջ երկայնքով կը նկատուի ատրպէյճանական անօդաչու
թռչող սարքերու եւ ռազմական թռիչքուղիներու
ուսումնական թռիչքներու աճ, որոնք յաճախ կը
խախտեն սահմանուած թռիչքային գօտին: Այն, ինչ
կը կատարուի առաջնագիծին, առանձին երեւոյթ
չէ, այլ ամբողջական զարգացումներու տրամաբանական շղթայ, համոզուած է Տիգրան Աբրահամեանը: Ատրպէյճանը առաջնագիծին լարուածութեան աճը հետեւողականօրէն հասունցած է
վերջին երկու-երեք շաբաթուայ ընթացքին: «Եթէ
համեմատութեան մէջ դիտարկենք վերջին 5-6
ամսուան կտրուածքով, ապա աճը ակներեւ է: Իսկ
վերջին 2-3 շաբաթուայ ընթացքին ոչ միայն
խախտումներու դէպքեր աւելցած են, այլեւ
կիրառուող զինատեսակները բազմազան դարձած
են: Օրինակ, հրաձգային զէնքերէն բացի արդէն
նաեւ բաւական կը կիրառեն դիպուկահար զէնքերը,
աւելի քիչ քանակութեամբ նաեւ ականանետներ,
նռնականետներ»,- կը թուարկէ Տիգրան Աբրահամեան:
Արցախի Հանրապետութեան պաշտպանութեան
նախարարութիւնը կը յայտարարէ, որ ատրպէյճա-

Ատրպէյճանը Կ’աւելցնէ Արցախի Սահմաններու
Լարուածութիւնը

նական օդուժի թռիչքները կը գտնուին ՊԲ հակաօդային պաշտպանութեան միջոցներու խիստ
վերահսկողութեան տակ, իսկ դիրքապահ ստորաբաժանումները լիարժէքօրէն կը տիրապետեն
առաջնային գիծին տիրող մարտավարական իրադրութեան: Արցախի նախագահի խորհրդականը
ատիկա կը համարէ տարածաշրջանի մէջ կայունութիւն պահպանելու գործին մէջ հայկական
կողմերու ներդրումը: Կը յիշեցնէ՝ նաեւ միջնորդները
ընելիք ունին. «Լարուածութեան աճը ակներեւ է:
Ակներեւ է նաեւ, որ Պաքուն պիտի փորձէ հնարաւորինս աւելցնել լարուածութիւնը, եթէ միջնորդները
ժամանակին քայլեր չձեռնարկեն եւ չսաստեն

զայն»:
Տարածուած
յայտարարութեամբ՝
Արցախի
պաշտպանութեան նախարարութիւնը կոչ ըրած է
ատրպէյճանական կողմին ձեռնպահ մնալ իրավիճակը արհեստականօրէն սրելու սադրիչ գործողութիւններէն եւ անվերապահօրէն կատարել ԵԱՀԿ
Մինսկի խումբի համանախագահներու միջնորդութեամբ հրադադարի պահպանման շուրջ ձեքբերւած պայմանաւորուածութիւնը, ընդգծելով, որ հակառակ պարագային իրավիճակի սրման եւ անկէ
բխող հետեւանքներու ողջ պատասխանատւութիւնը
կ’ինայ պաշտօնական Պաքուի վրայ:
Ստեփանակերտ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Սփիւռքահայ Պատանիները Կամաւորական
Աշխատանք Կը Կատարեն Հայրենիքի Պաշտպանի
Վերականգնողական Կեդրոնի Զինուորներուն Համար

Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական
կեդրոնը Յունիս 13-ին հիւրընկալեց Լոս Անճելըսի
Մարի Մանուկեան-Տեմիրճեան հայկական վարժարանի աւարտական դասարանի խումբ մը աշակերտներ: Սփիւռքահայ պատանիները վերականգնողական կեդրոնին մէջ բուժուող զինուորներուն
նուիրեցին 11 համակարգիչ:
Սփիւռքահայ աշակերտները կամաւոր աշխատանքով պիտի օգնեն բարելաւել կեդրոնին մէջ
բուժուող զինուորներուն խօսակցական անգլերէնը:
Նշենք, որ վերջին վեց տարիներին վարժարանի
սաները Հայաստան կ՚այցելեն կամաւոր աշխա-

տանք կատարելու կամ որևէ բնագաւառի մէջ վերապատրաստուելու նպատակով:
Այս տարի աշակերտներուն մէկ մասը կամաւորական աշխատանքպիտի կատարէ Երևանի պետական բժշկական համալսարան «Մուրացան»
հիւանդանոցին մէջ:
Մարի Մանուկեան-Տեմիրճեան վարժարանի
աւարտական դասարանի 36 աշակերտները Հայաստան պիտ ըլլան Յունիս 4-27-ը, և իրենց
առօրեային մէկ մասը պիտի նուիրեն բուժուող
զինոուորներուն, ինչպէս նաև համալսարանական
հիւանդանոցին:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեանի Այցը Լոս Անճելոսի ՀԱԳ-ի
Շրջանաւարտներուն Եւ Նախկին Աշակերտներուն

¾ç 05

Հայրենի
Զբօսաշրջութիւն
Ստեփանակերտի Մէջ
Պիտի Կազմակերպուի
Հովանոցներու Փառատօն

Շրջանաւարտներէն խումբ մը Դոկտ. Մսըրլեանի հետ

Հայ Աւետ. Գոլէճի պատուակալ տնօրէն Դոկտ.
Զաւէն Մսըրլեան ընդառաջելով ԱՄՆ-ի Արեւմտեան
Ափի Շրջանաւարտներու եւ նախկին աշակերտներու
հրաւէրին Մայիս 22-ին մեկնեցաւ Լոս Անճելոս եւ
իրենց կազմակերպած 25 Մայիս 2019-ի վերահաւաքին ներկայ գտնուեցաւ: Ձեռնարկը տեղի
ունեցաւ Կլէնտէյլի Ֆենիսիա հայկական ճաշարանին մէջ երեկոյեան ժամը 6:00-էն 10:00-ի ընթացքին: Ձեռնարկին ելոյթ ունեցան կազմակերպիչներու
կողմէ Ժիրայր Ֆրունճեան բացման խօսքով: Իսկ
դպրոցին եւ օրուայ հիւրին առնչութեամբ խօսք
առաւ Տարօն Տէր Խաչատուրեան, ապա բեմ
հրաւիրուեցաւ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան, ան համա-

պարփակ ելոյթ մը ունեցաւ խօսելով դպրոցի անցեալին ու ներկային մասին, շեշտելով թէ շրջանաւարտներն ու նախկին աշակերտները իրենց
ներդրումով նպաստած են եւ կը շարունակեն
նպաստել դպրոցի գոյատեւման ու առաքելութեան
շարունակութեան:
Ան աւելցուց, թէ դպրոցը հպարտ է իր շրջանաւարտներով եւ նախկին աշակերտներով, որոնք
կեանքի այլազան ոլորտներուն մէջ յաջողութիւն
արձանագրած են: Պատուակալ տնօրէնը նշեց թէ
անոնք Հայ Աւետ. Գոլէճի գանձերն են: Այս առիթով
եղան նուիրատուութիւններ: Դոկտ. Զ. Մսըրլեան
Պէյրութ վերադարձաւ 5 Յունիսին:

Թրքական Բարքեր
Վանի «Շրջուն Փառատօն»ը` Արգիլուած
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÂáõñùÇáÛ ³ñ»õ»É»³Ý Ý³
Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç ³Û¹ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Û³×³Ë ÏÁ
Ù³ïÝáõÇÝ å»ï³Ï³Ý å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ ¹ÅÏ³
ÙáõÃ»³Ý£ ²Ûëå¿ë Ù»Í ³õ³Ý¹ áõÝ»óáÕ ØÝÓáõñÇ
÷³é³ïûÝÁ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ Ï'³ñ·ÇÉáõÇ Ïáõë³
Ï³ÉÇ Ññ³Ñ³Ý·áí£

²Ù³éÝ³ÛÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÁ ÂáõñùÇáÛ ½³Ý³½³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç Û³ïáõÏ á·»õáñáõÃÇõÝ ÙÁ Ï'³å
ñÇÝ µ³½Ù³µÝáÛÃ ÷³é³ïûÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ£ ö³
é³ïûÝ»ñÁ ïáõ»³É í³ÛñÇ ½µûë³ßñç³Ï³Ý
³éáõÙáí ï»ë³Ý»ÉÇ ¹³éÝ³ÉáõÝ Í³é³ÛáÕ ÙÇ
çáó³éáõÙÝ»ñ »Ý Ý³»õ£

Àëï "²Ïûë"-Çª ³Ûë ï³ñÇ ÝÙ³Ý ³ñ·»Éù ÙÁ Û³
ñáõóáõ»ó³õ ÚáõÝÇë 20-23-ÇÝ ì³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³Ý³
ÉÇù §ÞñçáõÝ ö³é³ïûÝ¦Ç ¹¿Ù£ Î»õ³ßÇ ·³õ³é³
å»ïÁ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí
³ñ·ÇÉ»ó ÷³é³ïûÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ£
Î³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñ ¹Çï»É Ïáõ ï³Ý, Ã¿ µáÉáñá
íÇÝ ³ÝÑÇÙÝ ¿ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ å³ï×³
é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ²Ýó»³É ï³ñÇ ³Ûë Ãáõ³Ï³Ý
Ý»ñáõÝ ³é³çÇÝÁ Ï³ï³ñáõ³Í ¿ñ §ÞñçáõÝ
ö³é³ïûÝ¦ÇÝ, ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ »õ µÝ³Ï³ÝáÝ Ó»õáí ³É ³õ³ñ
ï³Í£
§²Ûë ï³ñÇ Ý³Ëáñ¹ ÷áñÓ¿Ý ³É á·»õáñáõ³Í
å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ÇÝù ³õ»ÉÇ ×áË Û³Ûï³·Çñáí ÙÁ
÷³é³ïûÝÁ ÏñÏÝ»Éáõ£ ÎÁ Ñ³õ³ï³ÛÇÝù Ã¿ ²õ»ÉÇ
Ù»Í áõß³¹ñáõÃÇõÝ åÇïÇ ·áÛ³óÝ»Ýù ì³Ý ù³
Õ³ùÇ ½µûë³ßñç³Ï³Ý ³ñÅ³ÝÇùÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£
ê³Ï³ÛÝ Î»õ³ßÇ ·³õ³é³å»ïÁ Ï³Ù³Û³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáí ÙÁ ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³ó³õ
÷³é³ïûÝÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý¦£

Յունիս 16-ին` ժամը 18:00-ին, Ստեփանակերտի
Նելսոն Ստեփանեանի անուան պուրակին մէջ
կազմակերպուեցաւ հովանոցներու փառատօն:
Ըստ «Արցախփրես»-ի՝ հովանոցներու փառատօն կազմակերպելու գաղափարին հեղինակ եւ
նախաձեռնող Նատելլա Դանիէլեան ըսած է, որ
փառատօնի ընթացքին տեղի պիտի ունենայ
Awesome Foundation Artsakh / ՕՍՄ հիմնադրամ
Արցախի ֆինանսական աջակցութեամբ եւ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի անմիջական
օգնութեամբ տեղադրուած գունաւոր հովանոցներու
արահետի բացման հանդիսութիւնը:
«Բացի ատկէ, պիտի յայտարարեցինք «Humans
of Artsakh» նախաձեռնութեան կողմէ վերջերս
յայտարարուած «Իմ Մեծ Ընտանիքը» խորագրով
մրցոյթի յաղթողներուն անունները, որոնք մեր
գործընկեր «Woodpeckers Wood Toys» արցախեան
արտադրանքի կողմէ պիտի արժանանան խորհըրդանշական նուէրներու: Ձեռնարկը կայացաւ Ստեփանակերտի քաղաքային մշակոյթի տան տաղանդաշատ սաներու եւ ճանչցուած երգիչներու
մասնակցութեամբ: Վառ գոյները եւ բարձր տրամադրութիւնը երաշխաւորուած են»,- նշած է Դանիէլեան:
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Աշխարհ Հայաստանի Ուխտաւոր՝ Վաղուան Համար
¾ç 03
առանցքին եղած է եւ կայ հրաշքի հաւատքը, այնքա՜ն տարբեր վկայեալ գործնապաշտներու նահանջականութենէն:
Թրքական եւ վրացական սահմանի Կարծախի
լիճի եզերքով կը շարունակենք մեր ճանապարհը:
Կարծախով պիտի մտնենք Վրաստան: Մուտքին
տեղի ունեցաւ անհեթեթ միջադէպ մը, երբ սահմանապահները ակադեմիկոս, Ախալքալակ ծնած եւ
նոյն տեղի «պատուաւոր քաքաղացի» Աշոտ
Մելքոնեանի մուտքը արգիլեցին: Միջադէպ՝ որուն
լայնօրէն անդրադարձաւ մամուլը:
Յետոյ իմացանք, որ Վրաստանի մէջ Հայաստանի դեսպանատան միջամտութեամբ թոյատրւած էր Աշոտ Մելքոնեանի մուտքը, որպէսզի ան
Հայաստան վերադառնար: Զարմանալի վերաբերում անձնաւորութեան մը նկատմամբ, որուն առջեւ
աւելի քան քառասուն երկիրներու սահմանները
բաց եղած են, իր իսկ վկայութեամբ: Ճանապարհի
կէսին, Հայաստանի անցակէտը չհասած, Աշոտ
Մելքոնեան եւ ճամբորդութեան առաջնորդը՝ Աշոտ
Սողոմոնեան միացան մեզի:
Կարծախը հայկական գիւղ է Վրաստանի մէջ:
Ան ծննդավայրն է նաեւ հայ մեծ աշուղ Ջիւանիի:

հայկական ձայնասփիւռէն:
Ճոխ ընթրիքէ մը ետք, որ կը ջնջէր հին անլոյս
օրերու պատկերները, հրաժեշտ կու տանք Գիւմրիին, ուր պէտք է վերադառնալ, կրկին տեսնել եւ
լսել մարդիկը, վկայել վերածնունդի մասին: Ուրիշ
բառ չեմ գիտեր կացութիւնը եւ յոյսը բնորոշելու
համար:
Գիշերուան ժամը երեքին հանրակառքէն կ’իջնենք Երեւանի Հանրապետութեան հրապարակը:
Այս գրեթէ ճամբորդական նօթերը եւ տպաւորութիւնները եզրակացնելու եւ ամփոփելու համար,
լուռ նստած եմ հակարգիչիս առ-ջեւ:
Ի՞նչ եզրակացնել, ի՞նչ ըսելու համար:
Պահ մը նոյնիսկ մտածեցի, որ աւելի լաւ չէ՞ր
ըլլար այս ճամբորդութիւնը չընել, որպէսզի ցաւի եւ
կորուստի զգացումները բաց վէրք չդառնային:
Հիմա միտքերս կը նմանին խռիւ մազերու, հայրերուս նարնջենիներու բոյրին եւ կանաչին կը
միաձուլուին հերոսապատումի Մուսա Լեռը, Վանայ
Ծովակի կապոյտը, Արթոս եւ Սիփան լեռները,
Արածանին, Ախուրեանը, Արաքսը, բերդերը՝ ուր
ժամանակը կանգ առած է, լուռ սպասումի մատնւած Ախթամարի, Կարսի Առաքելոց եւ Անիի եկեղեցիները…
Եւ ինչպէս կրնամ ազատագրուիլ ՀայրետտինՀայկի եւ Պուրհան-Նշանի բացած պատուհանի
մութէն, ուր կան անհետ կորած հինգ հարիւր
եկեղեցիներ եւ լռած-թաքնուած հարիւր հազարաւոր
հայեր:
Կ’ըսեն, թէ սորվելու եւ ապրելու համար, պէտք է
մոռնալ գիտնալ:

Երանի անոնց որ այդ հոգիի տկարութիւնը եւ
ուժը ունին:
Բայց Արարատը հոն կանգնած է եւ կ’ըսէ, թէ
«թէ դուն հոն ես եւ ես հեռու, իրարմէ այնքա՜ն հեռու
եւ այնքա՜ն մօտ»:
Բանաստեղծները միշտ գիտցած են գտնել
ամոքող գաղտնաբառերը:
Հայրենի կարօտ, դու ծանրանում ես,
Իմ դատարկ հոգում դու խորանում ես,
Ամէն ինչ գնաց, փշրուեց, անցաւ,
Բայց դու բարձրանում ու ծովանում ես:
(Վահան Թոթովենց)
Ծովանում ես, կ’ըսէ բանաստեղծը իր կարօտին:
Եթէ մեր ժողովուրդին ըսէինք՝ ծովանանք
հայրենի իւրաքանչիւր թիզ հողի վրայ, այդ կ’ըլլար
այսօրուան եւ վաղուան յաղթանակ:
Այս ընելու համար պէտք է լսել քսաներորդ
դարու ներհուն գրող Վիգէն Խեչումեանը, որ
պատգամած է, թէ՝ «օտարի դրանը քեզ կը կոչեն
հիւր, որպէսզի չասեն ծառայ»:
Ըլլալ «ծագումով հայ» եզրակացութիւնը չէ՞
Վիգէն Խեչումեանի խարանող խօսքին: Իսկ ի՞նչ
ընել «թաքնուած հայ»երուն համար:
ճամբորդեցի, տեսարանները գեղեցիկ էին,
բայց մնացի տգէտ, չեղայ այ-ֆոնովզբօսաշրջիկ…
թմրած ուղեղով տուրիստ… պատմութեան բեռը եւ
անարդարութեան դէմ ընդվզումը շալկած գացի եւ
եկայ:
(30 Մայիս – 11 Յունիս 2019), Երեւան
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¾ç 01

Իրան Միջուկային Գործարքի Ծիրէն Ներս Պարտաւորութիւններու
Կրճատման Մասին Զեկոյց Մը Պիտի Ներկայացնէ
«Այդ զեկոյցի մէջ պիտի յայտարարուին քայլեր,
որոնք ձեռնարկուած են պարտաւորութիւններու
կրճատման երկրորդ փուլին անցնելու համար»,ըսուած է հաղորդագրութեան մէջ։
Իրանի մէջ ձեռնարկուած միջոցները բացատրւած է ԱՄՆ-ի կողմէ միջուկային գործարքի
խախտումներով եւ Ուաշինկթոնի կողմէ Թեհրանի
դէմ պատժամիջոցներու կիրառմամբ, ինչպէս նաեւ
ԳՀՀԾ-ի մէջ մնացած անդամներու (Գերմանիա,
Ֆրանսա, Մեծ Բրիտանիա, Չինաստան եւ Ռուսաստան)՝ ծագած խնդիրները պատշաճ լուծելու անկարողութեամբ։
Թեհրան յայտարարած է, որ յաջորդ փուլին,
եթէ միջուկային գործարքի անդամ երկիրները
Իրանի շահերը նշուած ժամկէտին չապահովեն,
երկիրը պիտի հրաժարի ուրանի հարստացման
սահմանափակումէն։

Աշուղ Ջիւանի

Վրաստանի մէջ գտնուող Սամցքէ-Ջաւախքի
Ախալքալաքի ճամբով պիտի հասնինք Գիւմրի:
Տխրութեամբ կը հաստատենք, բաղդատելով Թիֆլիսի գեղեցկութեան, ճոխութեան եւ խնամքին, որ
շրջանը լքուած եւ անխնամ տեսք ունի, ճամբաները
գրեթէ անանցանելի են: Հատուած մը, դէպի
Գիւմրի, արձանագրուած է 38 ք.մ., տեւեց չորս
ժամ:
Մութ է արդէն երբ Գիւմրի կը հասնինք: Վերջին
անգամ Գիւմրի եկած էի քառորդ դար առաջ:
Ուրախացայ երբ տեսայ մաքրուած փողոցները եւ
Քաղաքապետարանի լուսաւորուած շէնքը: Գեղատեսիլ վաճառատուներ կային եւ եկեղեցին, կանգուն, հոն էր միշտ: Որքա՜ն պիտի ուզէի կրկին
տեսնել ֆրանսական թեքումով դպրոցը, ուր օր մը
լրիւ անցուցած էի ուսուցիչներուն եւ տնօրէնին հետ,
զրուցած, եւ վերադաձիս խօսած անոնց մասին

Միջազգային Èáõñ»ñ

Պեռլինի Մէջ Երկրորդ Համաշխարհային Պատերազմէն Մնացած Օդային
Ռումբ Յայտնաբերած են. 3000 Մարդ Տարհանուած է
Պեռլինի մէջ շինարարական աշխատանքներու
ժամանակ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմէն մնացած օդային ռումբ յայտանբերուած է։
3000 մարդ տարհանուած է դէպքի վայրէն։
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով
«Ինթերֆաքս» լրատուական գործակալութիւնը,
ոստիկանութիւնը օդային ռումբի յայտնաբերման
վայրէն 300 մ շառաւիղով շրջափակած է տարածքը:

¾ç 07
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Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը Հայ Եկեղեցւոյ Ու Ազգին Կ՚Ընծայէ Երեք
Նորընծայ Աբեղաներ
¾ç 02
նոնք հետեւելու Յիսուս Քրիստոսի օրինակին,
ըլլալով խոնարհ եւ հեզ՝ պատրաստ սորվելու կեանքի դպրոցէն։ Ան նշեց, որ երիտասարդ քահանաները քայլ առ քայլ պիտի սորվին յառաջդիմել նախ
ծառայելով Մայրավանքին մէջ՝ Վեհափառ Հայրապետին կողմէն նշանակուած պաշտօններու ընդմէջէն, եւ ապա թեմերուն մէջ։ Լայնօրէն անդրադառնալով յարատեւ ուսանելու կարեւորութեան, ան
ընդգծեց, որ գիտութիւնն ու հաւատքը իրար չեն
հակասեր՝ այլ կ՚ամբողջացնեն, մանաւանադ երբ ի
գործ կը դրուին բարիին համար։ Սրբազանը իր
քարոզը աւարտեց աղօթելով առ բարձրեալն Աստւած եւ մաղթելով, որ նորընծաները Ս. Սարգիսի
նման հզօր, Ս. Գէորգի նման չարին յաղթող եւ Ս.
Յակոբի նման դէպի վեր բարձրացողներ ըլլան։
Քարոզէն անմիջապէս ետք, «Ողջոյն»-ի պահուն,
Վեհափառ Հայրապետը եւ միաբան հայրերը
բարձրացան Ս. Խորան եւ համբուրելով նորընծաներուն ճակատներն ու ձեռքերը շնորհաւորեցին
զանոնք։ Ձեռնադրեալներուն կնքահայրութիւնը
ստանձնած էր Տէր եւ Տիկ. Խաչիկ եւ Սեւան
Գալայճեան ամոլը։ «Ողջոյն»էն ետք կնքահայրը

կատարեց անոնց ճակատներուն եւ ձեռքերուն
լուացումը, որմէ ետք տեղի ունեցաւ Վեղարի Օրհնութիւնը, որ կը խորհրդանշէ կատարեալ հնազանդութեան, կամաւոր աղքատութեան եւ կրօնական
ողջախոհութեան ուխտը։
Պատարագի աւարտին, նորընծայ միաբան
հայրերը, ձեռնադրիչ Սրբազանին առաջնորդու-

թեամբ եւ խարտաւիլակ Հայր Սուրբին ու իրենց
ծնողներուն հետ, բարձրացան Նորին Սրբութեան
մօտ, ուր ստացան Հայրապետին օրհնութիւնը։
Ապա, աւանդութեան համաձայն, եկեղեցւոյ
դասուն մէջ, հաւատացեալները աջահամբոյրով
ստացան նորընծայ միաբան հայրերուն անդրանիկ
օրհնութիւնը։
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Չինաստանի Նախագահը Էրտողանին Առաջարկած է Ահաբեկչութեան Դէմ Պայքարի Համագործակցութիւնը Ընդլայնել
Չինաստանի նախագահ Սի Ծինփինը Տուշանպէի մէջ Թուրքոյ նախագահ Էրտողանի հետ
հանդիպման ժամանակ անոր առաջարկած է ընդլայնել երկու երկիրներու միջեւ համագործակցութիւնը՝ ահաբեկչութեան դէմ պայքարելու: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», այս մասին նշուած
է Չինաստանի արտաքին գործերու նախարարութեան յայտարարութեան մէջ:
«Ներկայիս կողմերը պէտք է վճռականօրէն
աջակցին մէկը միւսին արմատական հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերու մէջ, ամրապնդեն
համագործակցութիւնը
ահաբեկչութեան
դէմ

պայքարի ոլորտէն ներս»,- նշած է Սի Ծինփինը:
Ան ընդգծած է, որ մեծ նշանակութիւն կուտայ
թուրք-չինական յարաբերութիւններուն: Չինաստանի նախագահը պատրաստակամութիւն յայտնած է
Էրտողանի հետ աշխատիլ երկկողմ բարեկամութիւնը փոխվստահութեան վերածելու ուղղութեամբ:
Նշելով, որ Թուրքիան մեծ ուշադրութիւն կը
դարձնէ Չինաստանի հետ յարաբերութիւններու
զարգացման՝ Էրտողան յայտնած է, որ իրենք
պատրաստ են ընդլայնելու համագործակցութիւնը
առեւտրա-տնտեսական եւ ֆինանսական, ինչպէս
նաեւ ենթակառուցուածքներու ոլորտներէն ներս։
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ԹԵՆԻ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
(1957)
«Լաւ Կապոյտ»

Շբթ

Թենի Վարդանեան ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ
(15 Յունիս, 1957, Հոկտեմբերեան)
1972-1976 թուականներուն յաճախած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի
անուան գեղարուեստի ուսումնարան, 1976-1980 թուականներուն`
Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկի թատերական նկարչութեան բաժին։ 1986-1991 թուականներուն եղած է ՀԽՍՀ նկարիչներու
միութեան, 1991 թուականին` ՀԽՍՀ նկարիչներու միութեան անդամ,
2003 թուականէն՝ նկարիչներու միջազգային միութեան (ԵՈՒՆԵՍՔՕ)
անդամ։
1989-1992 թուականներուն եղած է «Համազգային թատրոն»-ի
գլխաւոր նկարիչը, 1988 թուականին՝ «Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսութեան» թատերական նկարիչը, 1987 թուականին՝ Երեւանի
պատանի հանդիսատեսի թատրոնի թատերական նկարիչ։
Աշխատանքները կը գտնուին Եղիշէ Չարենցի անուան գրականութեան
եւ արուեստի թանգարանի, Երեւանի ժամանակակից արուեստի թանգարանի, համաշխարհային դրամատան
հաւաքածուներու, Ուաշինկթոնի, Վերմոնտի կեդրոնի եւ այլ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
Խմբակային եւ անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է աշխարհի տարբեր երկրներու մէջ (Հայաստան,
Ֆրանսա, Վրաստան, Սուրիա, Պրազիլ, Իրան, ԱՄՆ, Կիպրոս, Ռուսիա, Եգիպտոս)։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Պայթում Դամասկոսի Մէջ
Արաբական
Թերակղզի
Շաբաթ յետմիջօրէին մեծ պայթում մը գրանցուած է Սուրիոյ մայրաքաղաք
Դամասկոսի մէջ։
Այս մասին տեղեկութիւնը հաղորդեց «Էլ Նաշրա» լրատուական կայքը`
յղում ընելով Սուրիոյ պետական հեռատեսիլին։
Աղբիւրը նաեւ հաղորդեց, որ պայթումը եղած է
մայրաքաղաքի
արեւմտեան «Ալ տամր» բնակարանյին համալիրին մօտ՝ Սուրիոյ բանակին
պատկանող
զինուորական պաhեստանոցի մը մէջ։
Կը նշուի նաեւ, որ պայթումին հետեւանքով զոհեր կամ վիրաւորներ չեն
գրանցուած։

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝
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Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած էԵտք
Արաբական
Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
Նոթր Տամի Հրդեհէն
ԱռաջինՄիացեալ
Պատարագը
Մատուցուեցաւ
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 տաճարի
եղբայր, որպէսզի
միասինհրդեհէն
գրենք երկխօսութեան
Փարիզի
Աստուածամօր
կործանարար
ետք առաջին
էջ
մը
եւ
միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
պատարագը մատուցուեցաւ երէկ: Ինչպէս կը հաղորդէ DW-ն,
պատարագը
համար»։ մէջ մեկնարկած է տեղի ժամանակով 18:00ին:
տաճարին
Այցընշուի,
պիտիոր
տեւէ
մինչեւ Փետրուար
5՝ Ապու Տապիիելլելով՝
թագաժառանգ,
Շեյխ
Կը
անվտանգութեան
նկատառումներէ
պատարագին
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
մասնակցելու հասանելիութիւնը սահմանափակ եղած է: Փարիզեան թեմի
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիարքեպիսկոպոս Ֆիլիփ Մարսէն աւելի վաղ տեղեկացուցած էր պատարագին
պումին։եղողները պէտք է պաշտպանիչ սաղաւարտներ կրեն:
ներկայ
Կը հաղորդուի նաեւ, որ պատարագի ժամանակ լուսաւորուած է տաճարի
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
խորանը:

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

Գրանցած Է

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ
Պուրճ Համուտի մէջ, Ա. յարկ, տարածք 120 քար. մեթր՝ 3
սենեակներ, սրահ եւ յարակից բաժիններ: Կարելի է օգտագործել
գրասենեակներու, պահեստի, եւ այլ:
Դիմել հեռ. 01-264505 03-132843 կ.ա. ժամը 9:00-էն կ.ե. ժամը
3:00 Երկուշաբթիէն Ուրբաթ օրեր:

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
Լիբանանահայ Բժշկական Միութեան Վարչութիւնը
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
կը գուժէ իր գործօն անդամներէն ՝
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար
ԿԸՅ թեկնածուներուն
փաստաթուղթեր
մահը, որ3-ը,
պատահեցաւ
ուրբաթ 14 համար
յունիս 2019
ին։
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%)։

ՄԱՀԱԶԴ

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

ՏՈՔԹ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ ի
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