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Հարիրի եւ Պասիլ Հանդիպեցան Ալ Մուսթաքպալ-
Ազգային Ազատ Շարժում Լարուածութենէն Ետք
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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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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Մարդ Կը Մահանայ Այն Պահուն, 
Երբ Կը Դադրի Սորվիլ. ՀՀ 
Նախագահի Հարցազրոյցը 
Բրիտանական Financial Times 
Պարբերականին

Վարչապետ Սաատ Հարիրի Երկուշաբթի օր 
բանակցութիւններ վարեց Ազգային Ազատ շարժ-
ման առաջնորդ Ժըպրան Պասիլի հետ։ Հանդի-
պումը կը վերաբերէր Հարիրիի Ալ Մուսթաքպալ 
շարժման եւ Ազգային Ազատ շարժման միջեւ 
լարուածութիւններուն, որոնք կը սպառնային երկու 
կողմերուն միջեւ քաղաքական կարգաւորման:

Հանդիպման յաջորդած լրագրողներու հետ 
զրոյցին ընթացքին՝ Պասիլ յայտնեց, թէ վարչա-
պետի հետ հանդիպումը անցած էր բնականոն։ 
«Շատեր փորձեցին խնդիրներ յառաջացնել մեր 
միջեւ, բայց ձախողեցան»,- ըսաւ ան։

Նշենք, որ անցեալ ամիս Ազգային Ազատ 
հոսանքի եւ Ալ Մուսթաքպալ շարժման միջեւ 
յառաջացած խնդիրները կապուած էին Արտաքին 
գործոց նախարար Պասիլի այն խօսքերուն հետ, 
որոնք կը մեղադրէին սիւննի քաղաքական գոր-
ծիչները «պետական կարեւորագոյն պաշտօններ 
ստանձնելու համար»:

Անցեալ շաբաթ իր արձակուրդէն վերադառնալէն 
ետք՝ մամլոյ ասուլիսի ժամանակ՝ Հարիրին ըսած 
էր, թէ «շատ ցնցուած» էր Պասիլի մատնանշումներէն 
եւ «այն, ինչ որ ըսած էր, շատ վատ էր»:

Հարիրի նաեւ մեղադրած էր քաղաքական որոշ 
գործիչներ, որոնք 2016-ին Փախուստի դիմած էին, 
որ յանգեցուցած էր Ազգային Ազատ հոսանքի 
հիմնադիր Միշէլ Աունի նախագահ ընտրուելուն եւ 
Հարիրին վարչապետի պաշտօնին վերադարձ-
նելուն: Հարիրի կողմ եղած էր կարգաւորման՝ 
նշելով, որ գործարքը պաշտպանած էր Լիբանանի 
կայունութիւնը եւ կանխած էր աղանդաւորական 
ճնշումը:

Դատաւորները Կ՝որոշեն Ժամանակա-
ւորապէս Դադրեցնել Գործադուլը

Դատաւորները Երկուշաբթի օր յայտարարեցին, 
թէ ժամանակաւորապէս պիտի կասեցնեն գործա-
դուլը, որ սկսած էր աւելի քան մէկ ամիս առաջ` 
2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծով խնայողու-

թիւններու միջոցներուն դէմ բողոքելու համար եւ կը 
պահանջէր դատական համակարգին անկախու-
թիւնը:

Դատաւորներուն նշեալ որոշը յաջորդեց այն 
կարճատեւ հանդիպումին, որ կայացաւ Պէյրութի 
Արդարադատութեան պալատին մէջ, հաղորդեց 
պետական լրատուական գործակալութիւնը՝ աւել-
ցընելով, որ դատաւորները շուտով բացատրու-
թիւններ պիտի տան իրենց որոշման մասին:

2019 թուականի պետական պիւտճէի նախա-
գիծը, որ ներկայիս կը քննարկուի խորհրդարանի 
ելեւմտական եւ պիւտճէի կոմիտէին կողմէ, կը 
ներառէ պիւտճէի պակասուրդի կրճատման համար 
խիստ խնայողութիւններու միջոցներ: Անոր ծախ-
սերուն կրճատումները կը ներառեն պետական 
հատուածի նպաստներու եւ կենսաթոշակներու 
նուազում:

Նախագիծի համաձայն, դատաւորի կենսաթո-
շակային հիմնադրամին տրամադրուած է 10.8 
միլիառ լիբանանեան ոսկի (մօտ 7.1 միլիոն տոլար), 
2018-ի պիւտճէով յատկացուած 12 միլիառին (մօտ 
7.9 միլիոն տոլար) փոխարէն:

Քանի որ կառավարութեան կողմէ Մայիսին 
նախագիծը ներկայացուած է խորհրդարանի ելեւ-
մըտական եւ պիւտճէի կոմիտէին՝ օրէնսդիրները 
մերժած են պիւտճէի շարք մը խնայողութիւններու 
միջոցներ, ինչպէս` կենսաթոշակներու նոր հար-
կերը:

Երբ յանձնաժողովը հաստատէ փաստաթուղթը, 
պիւտճէն պիտի փոխանցուի խորհրդարանի ընդ-
հանուր ժողով` օրէնսդիրներին կողմէ քուէարկուելու:

Բրիտանական հեղինակաւոր Financial Times 
պարբերականը «Լանչ Financial Times-ի հետ» 
խորագրի ծիրէն ներս Երեւանի մէջ հանդիպած եւ 
զրուցած է Հայաստանի նախագահ Արմէն 
Սարգսեանի հետ: ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», 
վկայակոչելով ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը, 
խորագրի ծիրէն ներս Financial Times-ի լրագրողները 
սովորաբար յայտնի հիւրի հետ կը ճաշեն եւ կը 
զրուցեն տարբեր հարցերու շուրջ: Խորագրի 
նախորդ հիւրերէն են ԱՄՆ նախկին պետքարտու-
ղար Ջոն Քերին, ամերիկացի դիւանագէտ Հենրի 
Քիսինճըր, Գերմանիոյ Պունտեսթակի նախագահ 
Վոլֆկանկ Շոյպլըն, ԱՄՆ Քալիֆորնիա նահանգի 
նախկին նահանգապետ, դերասան Առնոլտ Շուար-
ցընեկըր եւ այլք:

Ստորեւ կը ներկայացնենք հարցազրոյցէն հատ-
ւածներ.

«Վերջ ի վերջոյ, Սարգսեան իր 65 տարիներու 
ընթացքին մի քանի կեանք ապրած է: «Կեանքը 
մշտապէս քեզ կը նախապատրաստէ բանի մը, 
դուն պարզապէս երբեք չես գիտեր, թէ ինչի»,- 
կ’ըսէ նախագահը։

….Գործի դնելով իր մեծ դիւանագիտական 
կարողութիւնները՝ Սարգսեան (FT - Արմէն) յանուն 
կարգաւորման՝ բանակցեցաւ երկու կողմերուն 
հետ, խորհրդատուութիւններ ունեցաւ Ռուսաստա-
նի, ԱՄՆ եւ ԵՄ ներկայացուցիչներու հետ։ Ան բոլոր 
կողմերուն կոչ ըրաւ միաւորուիլ ամէն տարի Ապրիլ 
24-ին նշուող՝ 1915 թուականի Հայոց ցեղասպա-
նութեան տարելիցին ընդառաջ։ Կարճ ժամանակ 
անց տեղի ունեցաւ Սարգսեանի (FT - Սերժ) հրա-
ժարականը՝ ճանապարհ բանալով նոր ընտրու-
թիւններու համար։ Բարեբախտաբար, Հայաստան 
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Ղեւոնդ Ալիշան
(Քերովբէ Ալիշանեան)

(18 Յունիս 1820, Պոյիս)- (9 Նոյեմբեր, 1901, 
Սուրբ Ղազար Կղզի)

Բանաստեղծ, բանասէր, պատմաբան, աշխար-
հագրագէտ, թարգմանիչ, վենետիկի մխիթարեան 
միաբանութեան անդամ 1838 թ.։

Ծնած է դրամագէտ–հնագէտի ընտանիքի մէջ։ 
Սկզբնական կրթութիւնը տեղի Չալըխեան վար-
ժարանի մէջ ստանալէն ետք (1830-1832), ուսումը 
շարունակած է Վենետիկի Մխիթարեաններու 
դպրոցին մէջ (1832-1841)։ Յետագային աշխատած 
է Ռաֆայէլեան Վարժարանի մէջ իբրեւ ուսուցիչ 
(1841-1850, ապա՝ 1866-1872), տեսուչ (1848-ից), 
«Բազմավէպ»-ի խմբագիր (1849-1851), ուսուցիչ 
Փարիզի Մուրատեան վարժարանի մէջ (1859-
1861)։ 1872 թուականէն ամբողջովին նուիրուած է 
գիտական գործունէութեան։ Եղած է Ֆրանսական 
կաճառի Պատուոյ լէկէոնի դափնեկիր (1886), 
անդամակցած է իտալական եւ ռուսական գի-
տական ընկերութիւններուն։

Ալիշան գրական ասպարէզ մտած է որպէս 
բանաստեղծ։ Շարունակելով մխիթարեաններու 
գրական աւանդները՝ նախ գրած է կրօնական 
թեմաներով, գրաբարով։ Հայ ժողովուրդի ազգա-
յին ինքնագիտակցութեան եւ համախմբման 
շրջանին, երբ ժողովուրդի ազատագրական 
ձգտումները նոր մարմնաւորում կը ստանային, 
Ալիշանի ստեղծագործութիւնը դարձաւ անոր 
արձագանգն ու արտացոլումը։ Այդ երկերու մէջ, 
որոնք գրուած են աշխարհաբարով, ան պատկե-
րած է հայ ժողովուրդի պատմական անցեալի 
հերոսական դրուագները։ 1847-1860 թթ. «Բազ-
մավէպ»–ի մէջ Նահապետ ստորագրութեամբ 

Ալիշան հրատարակած է շարք մը բանաստեղ-
ծութիւններ եւ պոէմներ («Ողբամ զքեզ, Հայոց 
աշխարհ», «Հրազդան», «Մասիսու սարերն», 
«Աշոտ Երկաթ ի ծովուն Սեւանայ»), որոնք անոր 
բանաստեղծութեան բարձրակէտն են։

Ալիշան իր ուժերը փորձած է նաեւ գեղար-
ւեստական արձակի մէջ՝ հրատարակելով «Յու-
շիկք հայրենեաց հայոց» պատմա–գեղարուես-
տական ստեղծագործութիւնը։ Հայ ժողովուրդի 
հերոսական անցեալի օրինակով ան երիտասարդ 
սերունդին սորվեցուցած է սիրել հայրենիքը, 
չխնայել կեանքը անոր փրկութեան համար («Կար-
միրն Վարդան»), գնահատած ու պահպանած է 
ժողովուրդի մշակոյթը («Աբգար Դպիր»)։

Տիրապետելով եւրոպական ու ասիական 
բազմաթիւ լեզուներու՝ Ալիշան կատարած է շարք 
մը թարգմանութիւններ։ Ան եղած է հայ ժողո-
վըրդական բանարուեստի առաջին գնահատող-
ներէն եւ բանահաւաք–ուսումնասիրողներէն։ 
«Հայոց երգք ռամկականք»(1852) ժողովածուն 
մեր գիտական բանագիտութեան առաջին 
աշխատութիւններէն է։ 

Կոչ ընելով հայութեան «զէնքն ի ձեռին» 
ազատագրել հայրենիքը, պայքարով ձեռք բերած 
սեփական ազատութիւնն ու անկախութիւնը՝ 
Ալիշան, սակայն, ապագայ Հայաստանի հասա-
րակական–քաղաքական կառուցուածքը պատկե-
րացուցած է որպէս լուսաւորեալ միապետութիւն 
(«Յուշիկք...»–ի «Ըսկիզբն տարւոյ եւ մարդկու-
թեան ի Հայս», «Աշոտ Ա եւ Հայաստան հազար 
տարի առաջ» գլուխները)։
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Մարդ Կը Մահանայ Այն Պահուն, Երբ Կը Դադրի Սորվիլ. ՀՀ Նախագահի Հարցազրոյցը Բրիտանական Finan-
cial Times Պարբերականին

Եւրոպայի Խորհուրդը Կը Վերահաստատէ ՀՀ Կառավարութեան 
Բարեփոխումներու Իրականացման Օժանդակելու Հատրաստակամութիւնը

խուսափեցաւ հակամարտութենէն։ Սարգսեան 
շատ գոհ է այն զսպուածութենէն, զոր ցուցաբերեցին 
բոլոր կողմերը, որոնց շնրքին էր նաեւ՝ Ռուսաստանի 
նախագահ Վլատիմիր Փութինը։ «Կարծեմ՝ ամէն 
ոք ճիշտ գործեց»,- կ’ըսէ ան։

….Ան մասնաւորապէս կը յիշէ 1990 թուականին 
Մարկրիթ Թաչըրի այցը Հայաստան, որ յաջորդած 
էր 1988 թուականին 45 հազար մարդու կեանք 
խլած աւերիչ երկրաշարժին։ Թաչըր ժամանած էր 
Մոսկուայէն, ուր կարեւոր քննարկումներ ունեցած 
էր այն ժամանակուայ Խորհրդային Միութեան 
առաջնորդ Միխայիլ Կորպաչովի հետ։ Սարգսեա-
նին տպաւորած էր անոր «կարգապահութիւնն ու 

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է 
Եւրոպայի խորհուրդի գլխաւոր քարտուղարի տե-
ղակալ Գաբրիէլա Պաթաինի–Տրակոնիի գլխաւո-
րած պատուիրակութիւնը:

«Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը՝ կը 
տեղեկացնէ, որ վարչապետը կարեւորած է ՀՀ 
կառավարութեան եւ Եւրոպայի խորհուրդի միջեւ 
սերտ համագործակցութիւնը տարբեր ուղղութիւն-
ներով, ներառեալ՝ ժողովրդավարութեան զարգաց-
ման Հայաստանի օրակարգը արծարծելու գործին 
մէջ: Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ այդ օրակարգին 
մէջ ներկայիս կարեւոր նշանակութիւն ունին 
դատաիրաւական ոլորտէն ներս բարեփոխումները: 

մտքի պայծառութիւնը», ինչպէս նաեւ մանրուքներու 
նկատմամբ անոր յիշողութիւնը։ Սարգսեան մեծա-
պէս տպաւորուած էր նաեւ լսելու եւ սորվելու անոր 
կարողութեամբ, մարդկային որակներ, որոնք 
Սարգսեան շատ բարձր կը գնահատէ։ «Մարդիկ, 
ովքեր գիտեն լսել, կրնան սորվիլ: Այն պահուն, երբ 
կը դադրիս սովորիլ, կը մահանաս: Տարիքը ապրած 
տարիներու քանակը չէ: Տարիքը հոգեվիճակ է»,- 
կ’ըսէ ան։

Սարգսեան վճռական է՝ խորացնել Սփիւռքի 
ներգրաւուածութիւնը պատմական հայրենիքի մէջ։ 
«Անոնք պէտք է հաւատան, որ աւելի մեծ ընտանիքի 
մաս կը կազմեն,-կ’ըսէ ան, - մենք պէտք է ըլլանք 
հանգոյց նոր գաղափարներու եւ գիտարուեստներու 

համար եւ պիզնէսով զբաղինք տարբեր վայրերու 
մէջ»։

Սարգսեան առաւելաբար հետաքրքրուած է 
ժամանակակից աշխարհի կարեւոր կողմերէն մէ-
կով, թէ ինչպէս վերջին գիտարուեստական յեղա-
փոխութիւնը կը փոխէ քաղաքականութեան շար-
ժունակութիւնը։ 

Ես հարցուցի Սարգսյանին, թէ իր մի քանի 
կեանքերէն ո՞ր մէկը ամենաշատը հաւնած է։ Անոր 
պատասխանը ե՛ւ ուսողական էր, ե՛ւ դիւանագի-
տական։ «Անոնցմէ իւրաքանչիւրը։ Բոլորն ալ իմս 
էին։ Երբ ես կ’ապրէի N կեանքս, ես չէի մտածեր 
N+1 կեանքի մասին,- կ’ըսէ ան։ - Ես պարզապէս կը 
փորձէի լիարժէքօրէն ապրիլ այդ կեանքը»։

Կառավարութեան ղեկավարը շնորհակալութիւն 
յայտնած է ԵԽ-ին՝ զանոնք կեանքի կոչելու գործին 
մէջ օժանդակութիւն ցուցաբերելու գործնական 
քայլերուն, ներառեալ՝ ԵԽ  բարձրաստիճան 
առաքելութեան անդամներու Հայաստան այցի 
համար:  

Գաբրիէլա Պաթաինի–Տրակոնին վարչապետին 
փոխանցած է ԵԽ գլխաւոր քարտուղար Թէօրպորն 
Եակլանտի ջերմ ողջոյնները եւ անոր պատ-
րաստակամութիւնը՝ աջակցելու դատաիրաւական 
համակարգի բարեփոխումներու իրականացման: 
ԵԽ գլխաւոր քարտուղարի տեղակալը անդրադար-
ձած է Հայաստան-Եւրոպայի խորհուրդ 2019-2022 
թուականներու Գործողութիւններու ծրագրին, 
որուն պաշտօնական մեկնարկի արարողութիւնը 

կայացած է այսօր: Գաբրիէլա Պատաինի–Տրա-
կոնին վարչապետին  ներկայացուցած է ծրագրի 
ուղղութիւնները՝ նշելով, որ Եւրոպայի խորհուրդը 
պատրաստակամ է սերտ համագործակցութեան 
տարբեր ուղղութիւններով Հայաստանի իշխանու-
թիւններու նախաձեռնած բարեփոխումները 
կեանքի կոչելու գործին մէջ:

Վարչապետը ընդգծած է, որ բարեփոխումներու 
վերջնական նպատակը քաղաքացիներու վստա-
հութեան ձեւաւորումն ու ամրապնդումն է դատա-
կան համակարգի նկատմամբ: 
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Քաղաքական Հարթակ
Ռամկավար Ազատականութեան Հիմերը

եւ Քննարկումին Կարեւորութիւնը
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Ռամկավար ազատական շարժումին հիմերը 
կ'երթան խորերը պատմութեան: Ռամկավարու-
թեան հիմերը դրուած են հին Յունաստանի մէջ 
Ք.Ա.5-րդ դարուն Աթէնքի քաղաք-պետութեան մէջ, 
իսկ ազատականութեան-liberalism  հիմերը դրուած 
են Մեծն Բրիտանիոյ մէջ 18-րդ դարուն: Այդ օրերուն 
Ուիկ-whig կուսակցութիւնն էր ազատականութեան 
գաղափարը տարածողը:

Ռամկավարութեան հիմերն են՝ ազատ կարծիքի 
արտայայտութիւնը, մարդկային իրաւունքի յար-
գումը, յարմար անձը ընտրելու եւ ընտրուելու ազա-
տութիւնը, բոլոր քաղաքացիներու հաւասարութիւն 
օրէնքին առջեւ, խօսքի ազատութիւն օրէնքի սահ-
մաններուն մէջ եւ սահմանադրութեան յօդուածներու 
համաձայն իշխանութիւն, այսինքն իշխանութեան 
երեք թեւերու՝ օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական 
մարմիններու գործունէութիւն:

Իշխանութեան այս ձեւը թէեւ պարզ է, սակայն 
ունի կարգ մը դժուարութիւններ, որոնք պէտք 
ունին լուծումի իշխանութեան հեզասահ ընթացքը 
շարունակելու եւ օրէնքը յարգելու համար: 

Առաջին արգելքը, որուն հանդիպեցան հին 
Աթէնքի ընտրողները իշխանութեան չարաշահումն 
էր, որ մեր օրերուն ալ Հայաստանի կամ ռամկավա-
րական կարգ ունեցող կարգ մը պետութիւններու 
մէջ կրկնուեցաւ:  Աթէնքի մէջ Փերիքլէս իշխանու-
թեան հասաւ եւ սկսաւ գործել ամբոխավարութեամբ 
եւ միապետի մը նման, քաղաք-պետութեան օրէնք-
ները ոտնակոխ ընելով: Այս հարցը ռամկավարու-
թեան սահմաններուն մէջ լուծելու համար, Աթէնքի 
քաղաքացի մեծ փիլիսոփայ Սոկրատ առաջարկեց 
ամէն մարդ չընտրել ղեկավարի պաշտօնին: Այդ 
պատասխանատու պաշտօնը ստանձնողը պէտք է 
պատրաստուած ըլլայ եւ ընտրուի ազնիւ ղեկավար-
ներու խումբէն: Ան պէտք է ըլլայ ոչ-նիւթապաշտ եւ 
ըլլայ նուիրեալ մը ժողովուրդի բարօրութեան 
համար: Զոհողութիւն կատարող պէտք է ըլլայ: Իր  
աշակերտները Պղատոն եւ Արիսթոթէլ իրենց 
երկերուն մէջ շեշտեցին այս հարցին կարեւորու-
թիւնը: Մեր ընկերութիւնը ո՞ւր է ներկայիս այդ իրա-
կանութենէն: Մենք կը պատրաստե՞նք մեր ղեկա-
վարները եւ կ'ընտրենք ճիշդ մարդը ղեկավարի 
պաշտօնին համար: Գետնի վրայ իրականու-
թիւնները դժբախտաբար լաւ բան չեն ըսեր: 

Ազատ կարծիքի արտայայտութիւնը շատ ան-
գամ կը չարաշահուի ռամկավարութեան մէջ: 
Մարդիկ կը կարծեն, թէ ամէն հարցի մասին եւ 

ամէն մարդու մասին իրենց ուզածը կրնան խօսիլ: 
Ճիշդ է, որ իշխանութեան այս ձեւը խօսքի ազա-
տութիւն կը խոստանայ, սակայն կան կարգ մը 
սահմանափակումներ: Առաջինը այն է, որ երբ 
մարդ պիտի ամբաստանենք, պէտք է մեր ձեռքին 
մէջ ունենանք փաստեր եւ գիտնանք թէ մեր ազա-
տութեան սահմանը կը հասնի այնտեղ, ուր ուրիշին 
ազատութիւնը կը սկսի: Ասոր համար է, որ ռամ-
կավարութեան մէջ կայ զրպարտութեան օրէնքը, 
որ առանց փաստի զրպարտանքի պարագային 
կրնայ մինչեւ դատի հասնիլ: Կուսակցութիւններն 
ալ ունին իրենց ներքին զրպարտութեան օրէնքը: 
Շինիչ քննադատութիւնն է որ տեղ կը հասնի եւ 
բան կրնայ փոխել: Զրպարտելով կամ բամբասելով 
ժխտական մթնոլորտ կը ստեղծուի ու ոչ մէկ 
արդիւնքի կը հասնինք:

Ռամկավարութիւնը մարդկային իրաւունքը 
յարգելու ամենաազդու իշխանութեան ձեւն է: 
Քաղաքացին ունի տարրական իրաւունքներ ուսում 
ստանալու, բժշկուելու, բնակելու, ունենալու բարե-
կեցիկ կեանք, արտայայտուելու, ընտրելու եւ 
ընտրուելու: Իշխանութիւնը կ'ընտրուի այս օրէնքը 
գործադրելու համար: Այն իշխանութիւնը, որ չի 
յարգեր այս տարրական մարդու իրաւունքներէն 
որեւէ մէկը, կը կորսնցնէ իր լիազօրութիւնները եւ 
կը դառնայ սահմանադրութիւն խախտող կողմ ու 
կրնայ ընտրութեան ընթացքին չընտրուիլ: Երբ 
ընտրողներ կը լռեն սահմանադրութեան ոտնակո-
խումին, իրենք ալ անուղղակիօրէն մասնակից կը 
դառնան այդ ոտնակոխումին: Այս է որ պատահեցաւ 
Հայաստանի մէջ վերջին քսան տարիներուն: 

Յարմար անձը ընտրելը ռամկավարութեան 
յաջողութեան ամենակարեւոր գործօնն է: Վերջա-
պէս ղեկավարն է որ պիտի վարէ իշխանութիւնը եւ 
պիտի գործադրէ նպատակները: Ուրեմն ընտրելու 
համար մեզի պէտք է յարմար անձը, որ պատրաս-
տըւած ըլլալու բոլոր տուեալները պէտք է ունենայ: 
Ղեկավարը պիտի ընտրուի ըստ ծրագրի, զոր ներ-
կայացուցած պէտք է ըլլայ ընտրութենէն առնուազն 
երկու շաբաթ առաջ: Ընտրական ծրագիրը հիմն է, 
որուն համաձայն պիտի ընտրուի եւ հաշուետու 
պիտի ըլլայ: Այսինքն, երբ մենք պիտի քննադատենք 
ղեկավար մը, այդ մէկը պիտի կատարենք եթէ չէ 
գործադրած կամ թերացած է իր ծրագրի 
գործադրութեան մէջ: Եթէ մենք պիտի չվերընտրենք 
ղեկավար մը, այդ մէկը պիտի կատարենք, եթէ ան 
թերացած է իր ծրագրի գործադրութեան մէջ: Այս 
ծրագիր չներկայացնելու սովորութիւնը դժբախտա-
բար արմատացած է Սփիւռքի շատ մը կուսակ-
ցութիւններու մէջ: Ժամն է փոխելու այս ընթացքը 
եւ ընտրելու աշխատանքի ծրագիր ունեցող ղեկա-
վարներ: Հաշուետուութիւն կարելի չէ կատարել 
առանց ընտրական ծրագրի շրջանային կամ 
ընդհանուր Պատգամաւորական ժողովներու 
ընթացքին: Հաշուետուութիւնը հիմն է մեզ փրկելու 
ճահճացումէ եւ փտածութենէ: Ամէն միութիւն, որուն 
մէջ չի գործեր ընտրուելու եւ հաշիւ ներկայացնելու 
հոլովոյթը կամաց-կամաց կը խրի փտածութեան եւ 
ճահճացումի տիղմին մէջ: Վերջին քսանամեակին 
շատ մը միութիւններու եւ կուսակցութիւններու 
գործունէութիւնը վկայ:

Վերոյիշեալ պատճառներէն մղուած հայ ժողո-
վուրդէն մաս մը միացաւ ազատական ռամկավա-
րութիւն դաւանող Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան: Տուաւ անոր իր սուղ ժամանակէն եւ 

փոխադարձը ստացաւ յարգանք ու երախտաւոր 
աշխատանք: Տարիներու թաւալքը անշուշտ նոյնը 
չպահեց ամէն ինչ: Շատ բան փոխուեցաւ վերջին 
երեսուն տարիներուն մանաւանդ Համաշխարհայ-
նացումի շարժումին բերած նորութիւններուն հետ: 
Արեւմուտքի մէջ ալ ռամկավարութիւնը հարուած 
ստացաւ, երբ ճնշումի մեծ կեդրոններ՝ զէնքի եւ 
քարիւղի քարթէլներ, դրամատուներ, գաղտնի 
գործակալութիւններ սկսան միջամտել ընտրու-
թիւններուն: Ընտրուող ղեկավարը հաշուետու էր 
իրենց եւ ոչ թէ քուէարկողին: Այս է որ խախտեց 
ռամկավարութեան հիմերը եւ հասանք տնտե-
սական այս վտանգաւոր պայմաններուն: Այս բա-
նէն է որ ժամանակին զգուշացուց ԱՄՆ-ի նախա-
գահ Այզընհաուըր իր նշանաւոր ճառին մէջ: Ան 
յայտնեց, թէ քուէարկողը պէտք է պաշտպանէ իր 
քուէն եւ ընտրէ իր յարմար տեսած անձը: Ժամն է 
դրական փոփոխութեան քանի դեռ ուշ չէ:

Ռամկավարական իշխանութեան ձեւի ամենա-
քաշողական գաղափարներէն մէկն է իր հաստա-
տումը, թէ մարդիկ հաւասար են իրաւունքին առջեւ: 
Նախագահին զաւակը եւ պարզ քաղաքացի մը 
ունին նոյն իրաւունքները արդարութեան առջեւ: 
Այս իրականութիւնը հաստատուած է պետութեան 
սահմանադրութեան մէջ: Այս սահմանադրութեան 
խախտումը տեղի կ'ունենայ զարգացող ռամկավա-
րութիւն ունեցող երկիրներու մէջ, ինչպէս Հայաս-
տան եւ Լիբանան: Հայաստանի մէջ ցարդ գործող 
սակաւապետութեան-oligarchy գործելու պայման-
ները դժբախտաբար սահմանադրութեան խախ-
տումներ կ'արձանագրէին: 27 Հոկտեմբեր 1999, 1 
Մարտ 2008 եւ շատ մը միջանկեալ ոճիրներ մնա-
ցին առանց յայտնաբերումի եւ անոնց թղթածրար-
ները փակուեցան իշխող համակարգի պատուէր-
ներով:

Իշխանութեան երրորդ թեւը՝ դատական իշխա-
նութիւնը ազատ չէր կրնար գործել պատուէրով 
ընթացող համակարգի մը մէջ: Դատական իշխա-
նութիւնները կախեալ էին գործադիր իշխանու-
թենէն, այսինքն նախագահէն եւ վարչապետէն: Այս 
մէկը կը համարուի երեք իշխանութիւններու ան-
կախ գործունէութեան սահմանադրական օրէնքի 
խախտում:

Ռամկավարութեան հիմերէն ամենակարեւորն է 
իշխել ըստ սահմանադրութեան օրէնքներուն: Կու-
սակցութեան վերին մարմիններու անդամներ եւ 
իշխանութեան համակարգի ղեկավարներ կ'ըն-
տըրուին ըստ օրէնքներու: Օրէնքն է գերիվեր ամէն 
բանէ եւ ամէն մարդէ: Պետութեան հիմերը դրուած 
են երկրի սահմանադրութեան վրայ: Առանց անոր 
գործադրութեան պետութիւնը կը դառնայ անտա-
ռային օրէնք կիրարկող էութիւն մը իր բոլոր 
ժխտական հետեւանքներով: Օրէնքը եւ սահմա-
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Մշակութային Արձագանգ
Շնորհահանդէս
«The Armenian Genocide: Prelude And Aftermath» Մատենաշարի

Ուրբաթ, 14 Յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 7:30-
ին, Ռաուտայի Մխիթարեան վարժարանին մէջ 
տեղի ունեցաւ Մխիթարեան միաբան Հ. Վահան Ծ. 
Վրդ. Օհանեանի եւ աւստրիալիահայ Դոկտ. Արա 
Քեթիպեանի համահեղինակութեամբ «THE ARMENIAN 
GENOCIDE: Prelude and Aftermath» մատենաշարէ 
լոյս ընծայուած հինգ հատորներու շնորհահանդէս, 
կազմակերպութեամբ Մխիթարեան Միաբանու-
թեան եւ ՀՅԴ Լիբանանի Հայ Դատի Մարմնին, եւ 
ներկայութեամբ Լիբանանի մէջ Հայաստանի եւ 
Արժանթինի հիւպատոսներուն, երեսփոխաններ 
Յակոբ Բագրատունիի եւ Յակոբ Թերզեանի, ըն-
կերային հարցերու նախարար Ռիշար Գույումճ-
եանի, արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պա-
սիլի, վարչական բարեկարգումի պետական 
նախարար Մայ Շիտիաքի, Փաղանգաւոր կուսակ-
ցութեան ղեկավար, երեսփոխան Սամի Ժեմայէլի, 
Լիբանանեան Ուժեր կուսակցութեան ղեկավար 
Սամիր Ժահժահի, Ներքին ապահովութեան ուժե-
րու տնօրէն հազարապետ-զօրավար Իմատ Օս-
մանի ներկայացուցիչներու, բարձրաստիճան զին-
ւորականներու, քաղաքապետական խորհուրդներու, 
լիբանանեան երիտասարդական եւ ուսանողական 
միութիւններու, լիբանանահայ միութիւններու ներ-
կայացուցիչներու, հոգեւորականներու եւ այլ 
հիւրերու:

Հայերէն բացման խօսքին մէջ Լիւսի Տէօքմէճ-
եան, անդրադառնալէ ետք Համաշխարհային Ա. 
պատերազմի ընթացքին աշխարհը ցնցած Հայոց 
Ցեղասպանութեան ողբերգութեան, կեդրոնանալով 
լոյս տեսած հինգ հատորներուն վրայ ըսաւ. «Հա-
յասպանութեան նախորդող եւ յաջորդող ժամա-
նակահատուածին` 1890-1922 թուականներուն, 
ամերիկեան կարեւորագոյն օրաթերթերէն` «Տը Նիւ 
Եորք Թայմզ»-ի, «Տը Պոսթըն Տէյլի Կլոպ»-ի եւ «Տը 
Քրիշչըն Սայընս Մոնիթըր»-ի մէջ լոյս տեսած 
վերնագիրներու եւ տեղեկագիրներու ծաւալուն 
ընտրանիներ են մեր այսօրուան շնորհահանդէսին 
տուն տուող հաստափոր հինգ հատորները, որոնք 
կը վերաբերին Հայոց Ցեղասպանութեան արմատ-
ներուն, մահառիթ արարքներուն ու մնայուն հետե-
ւանքներուն»: 

Ապա, անգլերէն խօսքով հանդէս եկաւ Յակոբ 
Քարամեան: Ան հաստատեց, որ Հայոց Ցեղաս-
պանութենէն  շուրջ դար մը ետք, մեր պարտաւո-
րութիւնն է յիշել պատմութիւնը եւ դասաւանդել 
զայն ներկայ եւ ապագայ սերունդներուն` զանոնք 
քաջատեղեակ դարձնելով անարդարութեան, ցաւի 
ու հալածանքի այդ ժամանակաշրջանին մասին:

ՀՅԴ Լիբանանի Հայ Դատի Մարմնին անունով 
անգլերէնով խօսք առաւ Դոկտ. Քրիստին Արզու-
մանեան Ղազարեան: Դոկտ. Ղազարեան ներկա-
յացուց ՄԱԿ-ի կողմէ ցեղասպանութիւն եզրին 
սահմանումը, ապա, անդրադառնալով Թուրքիոյ 

մինչ օրս որդեգրած ժխտողական քաղաքակա-
նութեան, ան դիտել տուաւ, որ «Թուրքիա 1923-էն 
ցայսօր, ժխտելով Հայոց Ցեղասպանութեան փաս-
տը, ստիպուած կ՛ուրանայ մինչեւ 1923 իր իսկ 
ինքնութիւնը, արմատներն ու ապրելակերպը»: Ան 
համառօտ կերպով յիշեց Հայոց Ցեղասպանութիւնը 
ճանչցած երկիրները, կառավարութիւնները, խոր-
հըրդարաններն ու Ամերիկայի 50 նահանգներէն 
49-ը` բացատրելով, որ Թուրքիա կ'ենթարկուի մե-
կուսացման, ամէն անգամ, երբ երկիր մը կը 
ճանչնայ ու կը դատապարտէ Հայոց Ցեղասպանու-
թիւնը: Դոկտ. Ղազարեան հաստատեց, որ միայն 
քաղաքական շահեր կրնան արգիլել որոշ երկիրներ 
Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը ճանչնալէ:

Սիլվա Կապուտիկեանի «Մտորումներ Ճանա-
պարհի Կէսին» ասմունքով հանդէս եկաւ Անի 
Սարաֆեան Եփրեմեան:

Յակոբ Քարամեան ներկայացուց Դոկտ. Արա 
Քեթիպեանի, հայր Վահան Ծ. Վրդ. Օհանեանի ու 
Դոկտ. Արա Սանճեանի հակիրճ կենսագրական-
ները, ապա խօսք առաւ օրուան բանախօս, Միշի-
կըն համալսարան- Տիրպոռնի Հայագիտական 
Հետազօտութիւններու Կեդրոնի վարիչ Դոկտ Արա 
Սանճեան:

Դոկտ. Սանճեան ներկայացուց հինգ հատոր-
ները` անդրադառնալով անոնց վաւերագրական 
հսկայական արժէքին: Ան դիտել տուաւ ներկանե-
րուն, որ համահեղինակները հսկայական գործ 
տարած են այս հինգ հատորները պատրաստելու 
համար: Անդրադառնալով Հայոց Ցեղասպանու-
թեան` ան հաստատեց, որ Հրեաներու ողջակի-
զումէն ետք, Հայոց Ցեղասպանութիւնը երկրորդ 
ամէնէն ճանչցուած ցեղասպանութիւնն է: Խօսելով 
Ողջակիզման ու Ցեղասպանութեան վերաբերեալ 
ամերիկեան թերթերու անդրադարձներուն եւ 
լուրերուն մասին, ան բացատրեց, թէ օրին, Ողջա-
կիզումի լուրերուն տրուած է աւելի լայն տարածք, 
քան Հայոց ցեղասպանութեան, ինչպէս նաեւ 1895-
96-ի հայկական ջարդերուն մասին լուրերը աւելի 
էին քանակով, քան Հայոց ցեղասպանութեան հետ 
առնչուած լուրերը, որովհետեւ այդ ժամանակա-
շըրջանին թերթերը զբաղած էին Համաշխարհային 
Ա. պատերազմի լուրերով:

Դոկտ. Սանճեան հաստատեց, որ երբ անձ մը 
պատմութիւն մը գրէ քաղաքականութենէ ազդուած, 
այդ աշխատանքը կը մատնուի ձախողութեան:

Ան իր խօսքը եզրափակեց յայտնելով, թէ 
հեղինակուած ու լոյս տեսած 5 հատորները ունին 
այնպիսի յատկութիւն մը, ուր արծարծուած նիւթերն 
ու փաստերը խթան կը հանդիսանան նոր ուսում-
նասիրութիւններ կատարելու:

Խօսքերու աւարտին, Գօգօ Արոյեան հանդէս 
եկաւ «Լեռներ Հայրենի» ու «Բարի Արագիլ» երգե-
րով:

Մխիթարեան Միաբանութեան շնորհակալական 
խօսքը անգլերէնով ուղղեց Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւ-
լահեան` մեծաւոր Միջին Արեւելքի Մխիթարեան 
միաբաններու: Ան ներկաներուն հաստատեց, որ 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը միայն հայ ժողովուրդին 
պատկանող դատ չէ, այլ համաշխարհային ու հա-
մամարդկային դատ: Ան ըսաւ, որ հայ ժողովուրդի 
զաւակները աշխարհով մէկ կ'աշխատին կան-
խարգիլել մարդկութեան հաշուոյն անարդարութիւն-
ներ ու ոճիրներ` պահանջելով մարդկային իրաւանց 
արդարութիւն, միանգամայն յարգելով  յիշատակը 
անոնց, որոնք  դաժանօրէն սպաննուեցան: Ան 
ըսաւ, որ աշխատանքի ճանապարհը երկար է այս 
առնչութեամբ, սակայն  անպայման օր մը պիտի 
հասնինք արդարութեան:

Իր խօսքի աւարտին, Սիւլահեան վարդապետը 
շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր ներկաներուն, 
յայտարարելով, որ մօտ օրէն տեղի պիտի ունենայ 
այլ գիրքի մը շնորհահանդէսը, համահեղինակու-
թեամբ տէր եւ տիկին Կիւրիւնլեաններու:

Ձեռնարկը փակուեցաւ «Սարդարապատ»-ի 
յաղթերգով:
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Ցեղասպանութիւն 
100 + 4

Համահայկական 7-րդ Խաղեր
Արթուր Ալեքսանեանը Խոր Վիրապի Մէջ Վառեց 
Համահայկական 7-րդ Խաղերու Երկրորդ Ջահը

Գիտաուսումնասիրութիւններու Հետքերով
Պոլիս Գտնուող Հայաստանցի Գաղթականներու Հարցի Քննարկում

31-րդ ամառնային Ողիմպիական խաղերու ախոյ-
եան Արթուր Ալեքսանեանը, Խոր Վիրապի մէջ` 
Գրիգոր Լուսաւորիչի կանթեղէն՝ վառած է Համա-
հայկական խաղերու ջահը: Այս մասին, ըստ 
Armenpress.am-ի, տեղեկացուցած է խաղերու 
կազմակերպիչ կոմիտէն։

Այս անգամ, Համահայկական խաղերուն, նա-
խատեսուած է վառել խորհրդանշական երեք ջահ:

Մէկը օրերս վառած է Արեւմտեան Հայաստանի 
մէջ՝ Մուսա Լերան ստորոտին, երկրորդը` Խոր 

Պոլսոյ «Պիլկի» համալսարանին մէջ, Յունիս 
13-ին, գումարուեցաւ աշխատաժողով մը եւ ներ-
կայացուեցաւ տեղեկագիր մը, զոր պատրաստած 
են «Հրանդ Տինք» հիմնադրամը եւ համալսարանին 
Գաղթականութեան ուսումնասիրութեան կեդրոնը։ 
Այս տեղեկագիրին մէջ ներկայացուած են Թուրքիոյ 
մէջ հայաստանցի գաղթականներու հիմնահար-
ցերը։ Այս մասին կը հաղորդէ պոլսահայ «Մար-
մարա» թերթը։

Հեղինակները ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած 
են յատկապէս երեխաներու վրայ։ Ուսումնասի-
րութիւնը պատրաստելու ընթացքին կատարուած 
են հարցախոյզներ 8-11 տարեկան մանուկներու եւ 
12-18 տարեկան դեռահասներու մասնակցութեամբ։ 
Ուշագրաւ է, որ թէ՛ մանուկներուն եւ թէ դեռահաս-
ներուն մեծամասնութիւնը պատասխանած է, որ 
լաւ կամ շատ լաւ կը հասկնայ թրքերէնը։ 8-11 
տարեկան երեխաներուն 75 տոկոսը, իսկ 12-18 
տարեկան դեռասաներուն 81 տոկոսը ծնած է 
Հայաստանի մէջ։ Տարիքային երկու խումբերու 
երեխաներն ալ, բացի տնային գործերով զբաղելէ, 
իրենց ընտանիքներուն օգնելու նպատակով՝ կ՛աշ-
խատին այլ գործեր։ Ընդհանուր առմամբ, մանուկ-
ները եւ դեռահասները գոհ են կեանքի պայման-
ներէն եւ իրենք զիրենք ապահով կը զգան։

Վիրապի մէջ, իսկ երրորդը, քանի մը օրէն, պիտի 
վառի Արցախի մէջ՝ Տիգրանակերտ:

Օգոստոս 6-ին, Համահայկական 7-րդ խաղերու 
հանդիսաւոր բացման օրը, անոնք պիտի միանան 
Ստեփանակերտի մէջ՝ խորհրդանշելով Հայաստա-
նի Հանրապետութիւն- Արցախ- Սփիւռք ամբող-
ջութիւնը:

Համահայկական եօթներորդ խաղերը պիտի 
իրականացուին Օգոստոս 5-17: Բացման հանդիսա-
ւոր արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ Արցախի 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտի մէջ:

Յունիս 18-ին, ժամը 12:00-ին Հայոց Ցեղասպա-
նութեան թանգարան-հիմնարկին մէջ )վարչական 
մաս, գիտաժողովներու սրահին կից) տեղի պիտի 
ունենայ թանգարանի պատկերասրահի եւ 
մշտական ցուցադրութեան մաս կազմող «Ժանսեմ. 
Մեծ Եղեռնի գեղանկարիչը» խորագիրով ցուցադ-
րութեան բացումը:

Ցուցադրուած պիտի ըլլան ֆրանսահայ մեծա-
նուն նկարիչ Ժանսեմի (Յովհաննէս Սեմերջեան) 
«Եղեռն» շարքէն 20 ստեղծագործութիւն:

 «Եղեռն» շարքը` 34 կտաւ, Ժանսեմը ստեղծած 
է պատկառելի տարիքին 1998-2001-ներուն:

 2002-ին Հայաստան կատարած իր այցելութեան 
ժամանակ նկարիչը իր «Եղեռն» շարքը նուիրած է 
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնար-
կին:

«Թանգարան-հիմնարկին համար Ժանսեմի 
կտաւներու ցուցադրութեան կազմակերպումը 
սկզբունքային հարց է: Ուրախ ենք, որ, ի դէմս 
Արարատ թանգարանի, ունինք գործընկեր-աջա-
կիցներ: Վերջիններուս հետ` միջթանգարանային 
համագործակցութեան ծիրէն ներս, 2019-ի Յունիս 
18-ին այցելուներուն առջեւ պիտի բացուին ե՛ւ 
պատկերասրահը, ե՛ւ Ժանսեմի կտաւներու մշտա-
կան ցուցադրութիւնը»,- ըսած է Հայոց ցեղաս-
պանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէն Յա-
րութիւն Մարութեան:

Պատկերասրահը բաց է Երեքշաբթիէն-Շաբաթ, 
ժամը` 10:00-16:30:

Մուտքը վճարովի է, տոմսի արժէքը` 1000 դրամ:
Տոմսերը հնարաւոր է ստանալ թանգարանի 

գրախանութէն:
Ցուցադրութեան բացման օրը մուտքը անվճար 

պիտի ըլլայ։

Երեխաներուն համար կարեւոր հիմնահարցերէն 
մէկն է ուսման հարցը։ Անոնց մէկ մասը ոչ-պե-
տական վարժարաններու կառավարման ոլորտին 
մէջ 2012ին գործադրութեան դրուած փոփոխութիւն-
ներուն շնորհիւ, իբրեւ հիւր աշակերտ ընդունուած է 
Պոլսոյ հայկական դպրոցները, սակայն այդ աշա-
կերտները պաշտօնապէս չեն արձանագրուած եւ 
վկայական չեն ստանար։

Զեկուցումին մէջ կը նշուի նաեւ, որ Թուրքիոյ 
մէջ ապրող հայաստանցի գաղթականներու թիւին 
վերաբերեալ յստակ տուեալներ չկան։ Զանազան 
պնդումներ կան թիւին մասին՝ 10 հազարէն մինչեւ 
70 հազար, սակայն իրական թիւը, ըստ հրապա-
րակուած տեղեկագիրին, 15-20 հազարի միջեւ է։

1990ականներուն սկսած է Հայաստանէն դէպի 
Թուրքիա արտագաղթը. հայաստանցիներ կը 
նշեն, որ գաղթելու գլխաւոր պատճառներն էին 
Հայաստանի մէջ անգործութիւնը եւ Թուրքիոյ մէջ 
աշխատանք գտնելու մտադրութիւնը։

Տեղեկագիրին մէջ կը շեշտուի այն հանգամանքը, 
որ Թուրքիոյ եւ Հայաստանի միջեւ դիւանագի-
տական յարաբերութիւններու բացակայութիւնը 
աւելի կը դժուարացնէ հայաստանցի գաղթական-
ներուն արդէն իսկ դժուար կացութիւնը։

Պիտի Բացուի «Ժանսեմ. 
Մեծ Եղեռնի Գեղանկարիչը» 
Ցուցադրութիւնը
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նադրութիւնն են իրաւական պետութեան քաղա-
քական եւ ընկերային կեանքը կանոնաւորող միակ 
ընդունուած օրինական փաստաթուղթերը:

Ըստ սահմանադրութեան, պետութիւնը կը բաղ-
կանայ երեք անկախ իշխանութիւններէ: Առաջինը 
եւ մայրը բոլոր իշխանութիւններուն, Խորհրդարանն 
է, որուն անդամները կ'ընտրուին ժողովուրդին 
կողմէ, նպատակի մը համար եւ որոշ ժամկէտով: 
Այդ ժամկէտի աւարտին, տեղի կ'ունենան նոր 
ընտրութիւններ եւ ժողովուրդը հաշուետուութիւն 
կը կատարէ: Կը նորոգէ լիազօրագիրը այն պատ-
գամաւորին, որ լաւ գործ տեսաւ եւ կրնայ չնորոգել 
անոր որ իր գործունէութեամբ յուսախաբ ըրաւ իր 
համակիրները: Խորհրդարանը ունի նոր օրէնք 
հաստատելու եւ երկրորդ՝ գործադիր իշխանութեան 
գործունէութեան հսկելու լիազօրութիւն: Եթէ 
կառավարութեան մէջ ոեւէ նախարար սխալ գործ 
մը կատարեց, կը քննադատուի Խորհրդարանի 
անդամներուն կողմէ: Հակառակ պարագային, 
կառավարութիւնը կը գործէ առանց հաշուետուու-
թեան եւ երկիրը կրնայ մխրճել ընկերային եւ 
տնտեսական մեծ տագնապի մէջ: Լիբանանի 
պարագան լաւ օրինակ է այդ հաշուետուութեան  
բացակայութեան: 1992-էն ի վեր Խորհրդարանը 
գործած է թոյլ ձեւով եւ իրերայաջորդ կառավարու-
թիւններ ծախսած են առանց հաշուետուութեան: 
Արդիւնքը այն հսկայ պարտքն է, որ հաւաքուած է 
եւ որուն տոկոսը կառավարութիւնը վճարելու 
դժուարութիւն սկսած է ունենալ ներկայիս:

Երկրորդ իշխանութիւնը Գործադիր իշխանու-
թիւնն է, որ կը բաղկանայ երկրի նախագահէն եւ 
կառավարութենէն: Այս իշխանութիւնն է որ կը 
կազմուի Խորհրդարանի անդամներու հաւանու-
թեամբ: Կառավարութեան ղեկավարը՝ վարչապետը 
կ'ընտրուի Խորհրդարանին կողմէ: Վարչապետը 
կը կազմէ կառավարութիւնը եւ իր ծրագիրը կը 
ներկայացնէ Խորհրդարանին անոր քուէն 
ստանալու համար: Վստահութեան քուէն ստանալէ 
ետք, կառավարութիւնը կը սկսի գործել եւ տարուան 
ընթացքին քանի մը անգամ հաշուետուութիւն կը 
կատարէ Խորհրդարանին: Այս հաշուետուութեան 
բացակայութիւնը կամ թերի ձեւով կատարուիլը կը 
համարուի ռամկավարութեան խոցելի կէտերէն 
մէկը:

Երրորդ իշխանութիւնն է Դատական իշխանու-
թիւնը, որ կը հսկէ Սահմանադրութեան օրէնքներու 
գործադրութեան վրայ, կառավարութեան եւ Խոր-
հըրդարանի առած որոշումներու սահմանադրու-
թեան օրէնքներու չխախտելուն վրայ: Այս իշխա-

նութեան անկախ գործունէութիւնը ամենակարեւոր 
հիմերէն մէկն է ռամկավարութեան: Առանց անոր 
այս վարչաձեւը կը տկարանայ: Գործադիր իշխա-
նութեան միջամտութիւնը անոր գործերուն անոր 
ձախողութեան պատճառներէն կը համարուի: 
Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին քսան եւ 
աւելի տարիներու կեանքի ընթացքին, դժբախտա-
բար գործադիր իշխանութիւնը միշտ միջամտեց 
դատական իշխանութեան գործերուն եւ երկրի 
տնտեսական համակարգի ձախողութեան պատ-
ճառներէն հիմնականը այս թեւին անկախ չգործելն 
էր: Երբ մէկը իրաւազրկումի ենթարկուէր հազուա-
գիւտ պարագայ էր, որ դատարանէն արդար վճիռ 
արձակուէր, գործադիր իշխանութեան միջամտու-
թեան պատճառով: Այս արարքը ներդրում կատա-
րողները երկրէն կը հեռացնէր:

Ազատ խօսքն ալ կը համարուի ռամկավա-
րութեան հիմերէն մէկը: Չորրորդ իշխանութիւնն է 
մամուլը: Անոր շինիչ քննադատութիւնները ուղե-
ցոյցն են ղեկավարներու: Մամուլը կարծիքներու 
փոխանակումի եւ գիտական հիմերու վրայ 
հաստատուած որոշում կայացնելու ամենակարեւոր 
գործօններէն մէկն է: Սակայն սահմանները պէտք 
չէ շրջանցել: Ըսուելիք խօսքը պիտի ըսուի առանց 
խծբծանքի եւ արժանապատուութիւն վիրաւորելու: 
Այս պարագային մամուլը աւելի ազդու դեր կրնայ 
ունենալ: Այն պետութիւնը, ուր մամուլը ազատ չէ  չի 
կրնար ապրիլ ռամկավարութեան իսկական բա-
րիքները: Մեր հայկական իրականութեան տկար 
կէտերէն մէկը մեր մամուլի որպէս զարգացումի 
հարթակ չօգտագործուիլն է: Եւրոպան ծաղկեցաւ 

Պուրգ լէ Վալանսի քաղաքապետ Մարլեն 
Մուրիէ յայտարարած է վարչական դատարանի 
կողմէ 2014-ի Հոկտեմբերին Շուշիի քաղաքապետ 
Արծուիկ Սարգսեանի հետ ստորագրած բարեկա-
մութեան հռչակագիրը չեղարկելու որոշումը բողո-
քարկելու մտադրութեան մասին:

«Ես կը վիճարկեմ վարչական դատարանի մեկ-
նաբանութիւնը, որ այս հռչակագիրը անօրինական 
համարած է: Համոզուած եմ, որ անիկա կը հա-
մապատասխանէ օրէնսդրական կարգին եւ կը 
յայտարարեմ, որ պիտի բողոքարկեմ դատավճի-
ռը»,- «Արմենփրես»-ի փոխանցմամբ` «Ֆէյսպուք»-ի 
իր էջին մէջ գրած է Մարլեն Մուրիէ` հիմք ընդունելով 
2019-ի Փետրուար 5-ի Ֆրանսահայ Կազմակերպու-
թիւններու համակարգող Խորհուրդի ընթրիքի 
ընթացքին Հանրապետութեան նախագահ Էման-
ւէլ Մաքրոնի յանձնառումը, որ պետական հետա-
պընդումներու պիտի չենթարկուին այն ծրագիրները, 
որոնք կը վերաբերին կրթական եւ մարդասիրական 
ոլորտներուն, որոնք հռչակագիրներու ամենա-
էական մասը կը կազմեն:

Ան նաեւ նշած է, որ իրաւական գործօններէն 
զատ իր բարոյական յանձնառութիւնը շուշեցինե-
րուն հանդէպ կը մնայ անսասան: «Ես բազմիցս 

շնորհիւ իր ազատ մամուլին եւ անոր բերած 
կարծիքներու փոխանակման եւ գաղափարներու 
վեհութեան: Շինիչ քննադատութիւնն է, որ հիմնեց 
մեր գիտցած ռամկավարական գաղափարախօ-
սութիւն դաւանող աշխարհը: Ներկայիս, մեծ 
վտանգ կը սպառնայ անկախ մամուլին: Անոր 
թերթերէն շատերը գնուած են հանրային կարծիքի 
վրայ ազդեցութիւն ունենալ ուզող մենաշնորհներէ 
եւ ճնշումի խումբերէ: 

Աւարտելու համար վերադառնանք ռամկավա-
րութեան հիմերէն մէկուն, որ ամենակարեւորն է: 
Այդ երկխօսութիւնն է կամ տիալէքթիքան: Երկու 
խօսակիցներու գաղափարներու բախումէն կը ծնի 
նոր գաղափար մը, յառաջդիմութիւն արձանագրելու 
առիթ մը: Երկու գաղափարներէն կը բխի նոր 
գաղափար մը, որ իր կարգին կրնայ զարգանալ: 
Այս զարգացումն է որ հիմը կը դնէ զարգացած 
ընկերութեան, իսկ անոր բացակայութիւնը կը 
հաստատէ լճացում եւ փտած միջավայր: Սփիւռքի 
մէջ շատ մը միութիւններու եւ կուսակցութիւններու 
մէջ նոր գաղարներու չքաջալերուիլը պատճառն է 
անոր իսկական լճացումին: Միահեծան մէկ  
ուղղութիւն ունեցող շարժումներ բարիք չեն կրնար 
բերել որեւէ ընկերութեան: Սփիւռքի մէջ մեր 
լճացման պատճառներէն մէկը այս գաղափարներու 
սնանկութիւնն է եւ այլ, նոր կարծիքի չյարգուիլը: 
Իսկ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ վերջին 
քսան տարիներուն, մէկ ուժի իշխանութեան 
ժխտական արդիւնքը բոլորին յայտնի է: Ժամն է 
դրական առաջարկներ կատարելու եւ ընկերութեան 
զարգացումին օժանդակելու:

եղած եմ Շուշի եւ հասկցած, թէ մարդասիրութեան 
ու բարեկամութեան արտայայտութիւնները ինչ-
պիսի յոյս կ՛արթնացնեն բնակչութեան մը սրտին 
մէջ, որ թշնամական Ատրպէյճանը կը փորձէ 
շնչահեղձ ընել»,- գրած է ան:

Քաղաքական Հարթակ
Ռամկավար Ազատականութեան Հիմերը

եւ Քննարկումին Կարեւորութիւնը

Պուրկ Լէ Վալանսի Քաղաքապետը Պիտի Բողոքարկէ 
Շուշիի Հետ Բարեկամութեան Հռչակագիրը 
Չեղարկելու Մասին Դատարանի Որոշումը

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
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ՀԱՄԼԷԹ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
(1950)
«Սեղան»
Համլէթ Յովսէփեան
(1950 թ. Աշնակ)
Abstract (վերացական) ոճի նկարիչ
«Վերացական ոճի մէջ կը ստեղծագործէի դեռ 
70-ական թուականներուն, մենք մեզի համար կը 
նկարէինք, չէինք ցուցադրուիր, ի տարբերութիւն 
այսօրուան, ամէն ինչ արգիլուած էր: Կը զգամ 
տարբերութիւնը, արուեստագէտի ազատութիւնը 
հիմա շատ է, ցուցադրուելու հնարաւորութիւնները նոյնպէս»,- կ’ըսէ նկարիչը:
Նկարչը անհատական ու խմբակային ցուցահանդէսներ ունեցած է Հայաստանի, Իտալիոյ, Ֆրանսայի, 
Ֆինլանտայի, Յունաստանի, Թուրքիոյ եւ այլ երկրներու մէջ։
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Լիպիայի մայրաքաղաք Թրիփոլիիի մէջ 
Ապրիլէն սկսած զինուած բախումներու հետեւանքով 
զոհուած է 691 մարդ:  «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
ԹԱՍՍ գործակալութիւնը՝ կը հաղորդէ, որ այս 
տուեալները հրապարակած է Առողջապահութեան 
համաշխարհային կազմակերպութիւնը:

«Զինուած բախումներու հետեւանքով զոհուած է 
691 մարդ, ներառեալ խաղաղ բնակիչներ: Չորս 
հազարէն աւելի մարդ ստացած է տարբեր աստի-
ճանի վնասուածքներ»,-ըսուած է կազմակերպու-
թեան հաղորդագրութեան մէջ: Աւելի վաղ կազ-
մակերպութիւնը կը հաղորդէր 653 զոհի եւ 3 
հազար 500 տուժածի մասին:

Հնդկաստանի Պիհար նահանգի մէջ տաքի 
պատճառով 70 մարդ մահացած է: «Արմենփրես»-ի 
հաղորդմամբ, այս մասին կը տեղեկացնէ չինական 
«Սինխուա» գործակալութիւնը:  Օդերեւութաբան-
ները կը տեղեկացնեն, որ օդի ջերմաստիճանը 
սովորականէն 5 աստիճան բարձր է:

Տաք եղանակը պիտի պահպանուի յառաջիկայ 
երկու օրերուն եւս: Օդերեւութաբաններու տուեալ-
ներով՝ Հնդկաստանի որոշ հատուածներուն մէջ 
օդի ջերմաստիճանը հասած է +48-ի, այլ շրջան-
ներու մէջ՝ նոյնիսկ +50-ի:

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը կիրակի մտահոգու-
թիւն յայտնած է Պարսից ծոցին մէջ ստեղծուած 
լարուածութեան շուրջ եւ Մերձաւոր Արեւելքի մէջ 
երկխօսութեան եւ խաղաղութեան կոչ ըրած է:

«Մտահոգութեամբ կը հետեւիմ Պարսից ծոցին 
մէջ լարուածութեան աճին: Կոչ կ'ընեն բոլորին 
կիրառելու դիւանագիտութեան գործիքները Մեր-
ձաւոր Արեւելքի մէջ բարդ հակամարտութիւնները 
կարգաւորելու համար: Կրկին կոչ կ'ընեմ միջազ-
գային հանրութեան գործադրելու բոլոր հնարաւոր 
ջանքերը երկխօսութեան ու խաղաղության 
աջակցելու համար», - «Ռիա Նովոսթի»-ի փոխանց-

Միջազգային Èáõñ»ñ

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հնդկաստանի Մէջ Տաքի Պատճառով 70 Մարդ Մահացած է

Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքի Տեղապահը Պիտի
Ընտրուի Յունիս 26-ին

Ֆրանչիսկոս Պապ Մտահոգ Է Միջին Արեւելքի Զարգացումներով

Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Թրիփոլիի Մէջ Ապրիլէն 
Սկսած Զինուած Բախումներու 
Հետեւանքով Զոհուած է 691 Մարդ

մամբ՝ ըսած է քահանայապետը իտալական Քա-
մերինօ քաղաքին մէջ մատուցած պատարագէն 
ետք: Քամերինոյի մէջ Հռոմի պապը այցելած է 
2016-ին երկրաշարժէն տուժած բնակիչներուն:

Յիշեցնենք, որ Պարսից ծոցին Հորմուզի նեղու-
ցով միացած Օմանի ծոցին մէջ 13 յունիսին յարձա-
կում իրականացուցած էր երկու նաւթատար լցա-
նաւերու վրայ, որոնք բռնկած են: Կատարուածի 
համար ԱՄՆ-ն կը մեղադրէ Իրանը: Ի պատասխան՝ 
Իրանի ԱԳ նախարար Մոհամմատ Ճաուատ Զա-
րիֆը յայտարարած է, որ ԱՄՆ-ի մեղադրանքները 
անհիմն են: 

Պոլսոյ Հայոց պատրիարքի տեղապահի 
ընտրութիւնը տեղի պիտի ունենայ Յունիս 26-ին:

«Ժամանակ» օրաթերթի փոխանցմամբ, վաղը 
պատրիարքարանին մէջ Կրօնական ժողովի նիստ 
պիտի գումարուի պատրիարքական ընդհանուր 
փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշեանի 
նախագահութեամբ եւ Սահակ եպիսկոպոս Մա-
շալեանի ատենապետութեամբ: Ժողովի ընթացքին 
պիտի քննարկուին ու յստակեցուին յառաջիկայ 
ընտրութեան հետ կապուած շարք մը հարցեր: 
Եկեղեցական աւանդոյթներու ու կանոնադրութեան 
համաձայն, տեղապահը կ՛ընտրուի Պոլսոյ Աթոռի 
հոգեւորականներու Եկեղեցական համագումարին 
կողմէ:

«Վաղուան ժողովը պիտի ապահովէ, որպէսզի 
Յունիս 26-ի տեղապահի ընտրութեան օրակարգի 
շուրջ գումարուելիք Եկեղեցական համագումարը 
ունենայ իրաւական ամուր հիմք», -կը գրէ 
«Ժամանակ»-ը:

Երկարատեւ ու ծանր հիւանդութենէն ետք այս 
տարուան Մարտ 8-ին Պոլսոյ Հայոց 84-րդ պատ-
րիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի 
վախճանը համայնքի օրակարգ բերաւ նոր 
պատրիարքի ընտրութեան հարցը:

Թուրք պաշտօնեաներու պատրիարքարան 
այցէն ետք յայտարարուեցաւ, որ տեղապահական 
ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան Յունիս 23-
ին կայանալիք Պոլսոյ ՏԻՄ ընտրութիւններուն 
յաջորդող օրերուն:
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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

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ
Պուրճ Համուտի մէջ, Ա. յարկ, տարածք 120 քառ. 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:

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ԿԱՐԻՔ
Քաղաքի Հայ Աւետարանական Գոլէճը կարիքը ունի վկայեալ 

ուսուցիչներու զանազան նիւթերու մէջ: Հետաքրքրուողներ իրենց 
CV-ն կրնան ղրկել principal@aecbeirut.edu.lb հասցէին:

 
 
 
 
 
 
 

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ Ս. ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ 
ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՏՕՆ 

 
Հանդիսապետութեամբ 

Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի 
Լիբանանի հայոց առաջնորդ 

 
Շաբաթ, 22 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 6.00,  

Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցի,  
ժամերգութիւն, սուրբ կոյսերու մասունքով թափօր,  

սուրբ պատարագ եւ ջրօրհնէք 
 

Պատարագիչ եւ քարոզիչ 
Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան 

 
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները  

մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սրբուհիներուն 
բարեխօսութեամբ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը 

 
Թաղական խորհուրդ Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 

 
 

     
      

 


