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Տեղի Ունեցաւ
ՆախարարականՊաղեստինցիներու
Յանձնաժողովի Երկրորդ
Պըրրի
Կ՝արհամարհէ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Համար
Քուշների Ներդրումային
Ծրագիրը
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրի
Կիրակի օր յայտարարեց, որ Միացեալ Նահանգները՝ իր միլիառաւոր տոլարներու ներդրումներով,
չի կրնար համոզել Լիբանանը՝ մշտապէս բնակութիւն տալու պաղեստինցի գաղթականներուն:
«Միակ ներդրումը, որ տեղ չունի Լիբանանի
մէջ, որեւէ ներդրում է ի շահ պաղեստինեան խնդրի
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
եւ պաղեստինցի
ժողովուրդի իրաւունքին՝
վերաՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
դառնալու իրենց երկիր եւ ստեղծելու անկախ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ մայրանիստը՝
պետութիւն՝
Երուսաղէմը
ունենալով իբրեւ
նորակազմըսաւ
կառավարութեան
վարելիք քաղաքաքաղաք»,Պըրիի:
կանութեան
մասինաւագ
յայտարարութիւնը
ամբողՍպիտակ տան
խորհրդական Ճարետ
ջացնելու
համար:
Քուշներ, Շաբաթ օր, Reuters-ին տուած հարցաԸստ մը
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթազըրոյցի
ժամանակ
քննարկեց 50 միլիառ
տոլար
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
արժողութեամբ
պաղեստինեան
ներդրումային
եւ
10 նախարարները պիտի
քննարկեն
ենթակառուցուածքային
առաջարկը՝
իբրեւՌուսիոյ
ԱՄՆ
Դաշնութեան՝ «դարու
2018-ի գործարք»
Յուլիսին գաղթականներու
վարչակազմի
Մերձաւոր Արետունդարձը
իրականացնելու
ւելքի խաղաղութեան ծրագիրիննպատակով
մէկ մասը: յառաջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին Յորդակեանքի
Ծրագիրը
կը ներառէ մեծ գումարներ
կոչելուեւհնարաւորութիւնը՝
այս որոնք
մէկը ընդրգկելով
նանի
Լիբանանի համար,
մեծ թիւով
կառավարութեան
քաղաքականութեան
պաղեստինցի
գաղթականներ
ունեցող յայտարաերկիրներ
րութեան
մէջ:
են՝ ակնյայտօրէն փորձելով զիրենք ներգրաւել այդ
Նորակազմ
ազգերուն
մէջ: կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
Պըրիի խօսքով
Քուշներ
«սխալած է, եթէ
կը
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինակարծէ, որ միլիառաւոր տոլարներով կրնայ հրանոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
յարաբեպուրել
Լիբանանը՝
(որ կը պայքարի հետ
տնտեսական
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
ծանր
ճգնաժամի
պայմաններու
տակ), ենթարդաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան 1նախամիլիոն
կըւելու
իր կանոններուն»:
Խորհրդարանի
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
գահը ընդգծեց, որ Լիբանանը պիտի շարունակէ
խորհրդաժողովին
կողմէգաղթականներու
պահանջուած բարեփոմերժել
Պաղեստինեան
մշտախումները՝
փրկելուեւհամար
երկրի տնտեսական
կան
բնակութիւնը
«իր պաղեստինցի
եղբայրվատթար
վիճակը:
ներուն
հետ
պիտի դիմակայէ՝ օրինական դիմադրութեան իւրաքանչիւր մեթոտով»:
Շարունակուեցաւ
Քուշներ
կը պատրաստուիՆախարարական
Պահրէյնի մէջ կայաՊաշտօններու
նալիք
միջազգայինՓոխանցումը
խորհրդաժողովին ներկայաՆախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
ցընելու
իր «խաղաղութիւն
բարգաւաճման
համար»
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ
մը
ծրագիրը:

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Լիբանանը մերժեց Երեքշաբթի եւ Չորեքշաբթի
կայանալիք ԱՄՆ-ի հովանաւորած խորհրդաժողովին մասնակցելու հրաւէրը։

Այս Շաբաթ Կը Սպասուի Ջերմաստիճանի եւ Խոնաւութեան Բարձրացում
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
նորԾովածոցէն
առաքելութեան
մէջ,հոսանք
մինչ նոր
նախարարը
փչող տաք
մը, այս
շաբաթ,
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
Լիբանանի ջերմաստիճանը պիտի բարձրացնէ
պաշտօնավարութեան
շրջանին:
մինչեւ
39 աստիճանի,ամբողջ
իսկ խոնաւութիւնը՝
90
տոկոսի։ Այս մասին, Կիրակի օր, փոխանցեցին
Աշխատանքի
նախկին նախարար
Մուհամմատ
Պէյրութի
օդակայանի
օդերեւութաբանութեան
Քապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
վարչութենէն։
Ապու
Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
Ջերմաստիճանը
Չորեքշաբթի
պիտի բարձրաարձանագրէ
այստարածքներու
նոր պաշտօնին
շնորհիւ
նայ՝
ափամերձ
մէջ վրայ՝
հասնելով
33
տարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
աստիճանի, որ պիտի զգացուի 40 աստիճանի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
չափով։
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
Ամենաբարձր
ջերմաստիճանը օգտին,
պիտիինչպէս
ըլլայ
կը հաղորդէ
գործակալուՊեքաայի
եւ ազգային
արեւելքի լրատուական
մէջ՝ շաբթուան
ընթացքին
թիւնը:
տատանուելով
38-39 աստիճան։ Ջերմաստիճանը
պիտի սկսի նուազիլ Հինգշաբթի օր:
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարարհետաՄանՄինչ
Լիբանանեան
Գիւղատնտեսական
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի ըլլայ
զօտութիւններու
ուսումնարանը
նախազգուշացուստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
Միաժացած
էր յառաջիկայ
«տաք
հոսանքին» մը:
մասին՝
օդեմանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչրեւութաբանական բաժինը յայտարարեց,
որ
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաջերմաստիճանը
առնուազն
10 աստիճան
բարձր
րութիւնները
եւ եղանակային
երաշխաւորելու
պիտի
ըլլայ, քան
միջինը երկրի
(30.5
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
աստիճան):

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Նախորդ
Շաբաթ Հայ
Կը Կայանայ Մէկ ՕրՈւղղութեամբ
Կանուխ
Դիրքապահներու
Արձակուած Է Աւելի Քան 2000
Կրակոց

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին
կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
Յունիս
16-էն 22-ը
ինկած ժամանակահատուածին
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
հասաարցախա-ատրպէյճանական հակամարտեւզօրքերու
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
շփման գօտիին հակառակորդը հրադադարի
Նիստը կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
պահպանման
ռեժիմը խախտած
է աւելի քան 190

անգամ, որու ընթացքին, տարբեր տրամաչափի
հրաձգային
զինատեսակներէ,
հայ դիրքերու
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
ուղղութեամբ արձակուած է շուրջ 2000 կրակոց:
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը կը շարունակեն
Գործակցութեան
հետեւիլ
հրադադարիՀեռանկարները
ռեժիմին եւ անհրաժեշտ
քայլեր
կը ձեռնարկեն
մարտական դիրքերու
պահՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոպանութիւնը
յուսալիօրէն
կազմակերպելու
համար:
ղովի նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան Փետրուար
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արՇրջանային
Èáõñ»ñՃուն Եամատան:
տակարգ
եւ լիազօր դեսպան
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Սթամպուլի
Ընտրութիւնները
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէնԷրտողանի
կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Աւարտեցան.
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաԿուսակցութեան
Թեկնածուն
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Դարձեալ
Պարտուեցաւ
եւ Ճափոնի միջեւ
կապերը կայուն եւ արագ կը
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
ղեկավարի
«Արցախփրես»-ի
փոխանցմամբ,
Յունիս
23-ին
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ
2015
թուաԹուրքիոյ մէջ տեղի ունեցաւ Սթամպուլ քաղաքի
կանին Երեւանի մէջ
դեսպանութիւններու
քաղաքապետի
ընտրութիւնը,
որ այս բացումը
տարի
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կ’իրականացուի երկրորդ անգամ։կապերու ամրապընդումին:
Առաջին անգամ՝ Մարտ 31-ի համապետական
ՏԻՄ ընտրութիւններու ժամանակ Էրտողանի ԱրԱզգայինեւժողովի
նախագահը
անդրադարձած
դարութիւն
զարգացում
կուսակցութիւնը
դարձէ
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարեալ պարտուած էր Սթամպուլի մէջ ձայներու չնչին՝
գացումին
այդ առումով նշած, Սակայն
որ այս պահուն
13000
քուէեւ տարրբերութեամբ։
ԱԶԿ-ի
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բողոքարկումէն ետք արդիւնքները բարեկամաչեղեալ յայկան խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի
բազմաթիւ
տարարուեցան
եւ նշանակուեցան
երկրորդ
ընտպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են
Ճափոնի
րութիւնները։
հետ
բարեկամութեամբ:
Yerkir.am-ի
փոխանցմամբ՝ Երեւանեան ժամաՀՀ
խորհրդարանի
իր բոլոր
երախտանակով 18։00-ին
արդէն ղեկավարը
փակուած էին
ընտգիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
րատեղամասերը եւ սկսած ձայներու հաշուարկը։
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէնյաղթած
ներս տարբեր
Ոչ
պաշտօնական
տուեալներով,
է ընդբնագաւառներու
մէջ
ցուցաբերած
օժանդակուդիմադիր Հանրապետական-Ժողովրդական կութեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

¾ç 07
03
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Նշուեցաւ Կաթողիկէ Ս. Էջմիածնի Տօնը

նութեանն ի նպաստ կազմակերպուող համազգային
հանգանակութեան առիթով:

Յունիսի 23-ին Հայաստանեայց Առաքելական
Սուրբ Եկեղեցին նշեց Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի
տօնը:

Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի միաբանութիւնը,
գլխաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Պատարագի սրբազան արարողութեանը
մասնակցեց Սուրբ Գայանէ վանքում: Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի Վարչատնտեսական
բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տ. Մուշեղ եպիսկոպոս
Բաբայեանը:

Ս. Պատարագի արարողութեանը ներկա էին
հայաստանեան թեմերի առաջնորդները, Մայր
Աթոռի տարբեր կառոյցներում պաշտօնաւարող
եպիսկոպոսները, այս օրերին Սուրբ Էջմիածնում
գումարուած միաբանական հաւաքի մասնակիցները, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան եւ
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան միաբաններ, Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներ,
Էջմիածնի քաղաքապէտ Դիանա Գասպարեանը,
Հայ Եկեղեցու բարերարներ, Սփիւռքից ու Հայաստանի տարբեր համայնքներից ժամանած բազմաթիւ ուխտաւորներ:
Ս. Պատարագի ընթացքում «Էջ Միածինն ի
Հօրէ» շարականի երգեցողության ներքո թափորով
Սուրբ Խորան բարձրացուեց եւ Մուշեղ Սրբազանի
կողմից ընթերցուեց Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
Հայրապետական սրբատառ կոնդակը Մայր Տաճարի հիմնանորոգութեանն ու բարեզարդ պահպա-
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Արտեմ Ալիխանեան
(24 Յունիս, 1908, Թիֆլիս)-(25 Փետրուար,
1978, Մոսկուա)
Բնագէտ, բնագիտական եւ ուսողութեան
գիտութիւններու դոկտոր (1940), փրոֆէսոր (1942),
ԽՍՀՄ ԳԱ թղթակից անդամ (1946), ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիկոս
(1943),
ՀԽՍՀ
գիտութեան
վաստակաւոր գործիչ (1967), ԽՍՀՄ Պետական
(1941, 1948) եւ Լենինեան (1970) մրցանակակիր։
Աւարտած է լենինկրատի համալսարանը
(1931)։ 1943-1973 թուականներուն՝ Երեւանի բնագիտութեան հիմնարկի տնօրէն։ Աշխատութիւն-

Պատարագի սրբազան արարողութեան աւարտին, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ, կատարուեց Ս. Էջմիածնի մաղթանք:

Ներկա հավատացեալ ժողովուրդը եւ եկեղեցականաց դասն աղօթք բարձրացրեցին Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի յարամնայ պայծառութեան,
անսասանութեան եւ հայոց ազգի կեանքում իր
սրբազան առաքելութեան արդիւնաւորման համար:
ները կը վերաբերին միջուկային բնագիտութեան,
տիեզերական ճառագայթներու եւ տարրական
մասնիկներու բնագիտութեան, արագացուցիչներու տեսութեան եւ ստեղծման։
1942 թուականին եղբօր Աբպահամ Ալիխանովի
հետ հիմնադրած է Արագածի տիեզերական
ճառագայթներու հետազօտման կայանը, յայտնաբերած է լիցքաւորուած մասնիկների «նեղ»
հեղեղները (1943)։ Եղբայրները փորձարարական
հետազօտութիւններու հիման վրայ առաջինն են,
որոնք նշած են (1946) տարրական նոր մասնիկներու գոյութիւնը տիեզերական ճառագայթներուն
մէջ։
Արտեմ Ալիխանեանի նախաձեռնութեամբ ու
ղեկավարութեամբ՝ Երեւանի մէջ ստեղծուած է
կոշտ կիզակէտումով բրոթոնային (proton) առաջին արագացուցիչը։ Մեծ ուժանիւթով տարրական
մասնիկներու
ուսումնասիրութեան
համար
Արտեմ Ալիխանեանը ստեղծեց նաեւ բազմաթիւ
սարքեր։
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Դասական Սփիւռքէն Եկած Կարգ Մը Կեցուածքներ

ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՈՅԵԱՆ
Հիմնուելով ազատ խօսքի եւ կարծիքի մեր
դաւանանքին վրայ, սիրով տեղ կու տանք սոյն
յօդուածին, շեշտելով որ հոն արտայայտուած
կարգ մը միտքերը անպայմանօրէն չեն համընկնիր խմբագրութեանս կարծիքին կամ ուղեգիծին հետ:
«Խմբ.»
Կարգ մը սփիւռքեան մօտեցումներ անցեալին
եւ ներկայիս անձնապէս ինծի համար միշտ ալ
զարմացնող եղած են, Հայաստանը հասկնալու,
ընբռնելու հետ կապուած, դեռ չխօսելով Հայաստանին նուիրուելու եւ անոր ծառայելու պարունակութեամբ:
Այո հաւանաբար այպանելի չի կրնար համարուիլ
որեւէ ընկալում, վերծանում, զգացում, արժեչափ,
որեւէ համակարգով, կրօնով, բարոյագիտութեամբ
ու ընկերաբանութեամբ ինքնեկ եւ ակամայ, բայց
երբ քննադատութիւնները, «թեւաւոր խօսքերը»,
տեղ մը միանան սուտին (հակառակ սուտի ալ
սահմանման ընդունելի միջազգային եւ ազգային ու
ընդհանուր ու տեղական պայմանականութիւններուն) եւ վերածուին անգործ քարոզի, տեղ մը
վստահ վնասակարութիւն կը պատճառուի:
Դասական Սփիւռքեան կարգ մը շրջանակներ
միշտ ջատագովը եղած են «իտէալական Հայաստանի» մը եւ ուզած են նոյնիսկ անոր ուրուագծման
պղտորութեան կամ յստակութեան ընդմեջէն ընկերային եւ տեղ մը քաղաքական ալ գործունէութիւն
տանիլ, ինչը հասկնալի է եւ մասամբ ընդունելի, եւ
ճիշդ այդ իտէալական ու բաղձալի Հայաստանի
իրագործման ի խնդիր 2018-ին ՀՀ ապրեցաւ մեծ
քաղաքական փոփոխութիւն, ի տես թաւշեայ ոչ
բռնի յեղափոխութեան, որը եթէ չի չափազանցենք
ըսելու՝ ցնցեց աշխարհը, բայց գոնէ բաւական բան
փոխեց հայ իրականութեան մէջ, եւ նոր Հայաստանը
առանց մեծ ցնցումներու կամաց-կամաց եւ տեղ մը
նոյնիսկ արագ դրական փոփոխութեան ճամբուն
վրայ հանուեցաւ: Հիմա դասական սփիւռքեան
շրջանակներ կան (չըսելու պաշտօնական կեցւածքներ, քանի քաղաքական հետազօտական
գրութիւն չենք ըներ հոս), որոնք միայն իրենց
կազմակերպչական, կուսակցական պրիսմակներով
կը դիտէին եւ կը շարունակեն դիտել Հայաստանը.
ինչը հասկնալի կրնայ թուիլ, բայց կարծեմ նոր ու
զարգացող Հայաստանը հիմա աւելիով պէտք է
առանց ակնոցներու ու պրիսմակներու դիտել,
իբրեւ բարձրագոյն ու թափանցիկ արժէք, ուրտեղէն
ալ ըլլան այդ անկոցները եւ ինչքան ալ ղրկուած
ըլլան անոնք Հայաստանի կարգ մը շրջանակներէն
հեռուէն գործածուելու:
Այո ամէն Հայ իրաւունք ունի Հայաստանի մասին երազելու եւ Հայաստանին դասեր տալու, բայց
տեղ մը խախուտ կը համարուին այդ իրաւունքները,
երբ ծանօթ չես Հայաստանի օրինակ մարզերուն,
համախառն ներքին արդիւնքին, տնտեսութեան
մասնակի մանրամասնութիւններուն, Հայոց Բանակի կառուցուածքին, 90-անական ի չիք կոչուած
«ցուրտ ու մութ» տարիներերուն, երբ չես զգացած
շրջափակումը ամէն վայրկեան, չես զգացած ծով
չունենալը եւ 100 միլիոն «դրացիներուն» ճնշունը:
Երբ չես ապրած գոյատեւումը հագուստի, ուտելիքի

քչութեամբ, չես ապրած հոգու առատութիւնը, երբ
չես զգացած 41 հազար քառակուսի քիլօմեթրի 3
միլիոլով ապրեցնելու զիջիլ-չզիջիլ ցաւը, երբ
Հայաստան այցելած ես իբրեւ զբօսաշրջիկ եւ լաւ
հագուստներդ ցոյց տուած ես, երբ հայրենասիրութիւնը քեզի համար ազգային-ազատագրական
երգեր են, կամ ուրախութիւն, որ սիրածդ կամ
պատկանածդ կազմակերպութիւն(ններ)ը մասնակցած են Շուշիի ազատագրութեան, միաժամանակ
խոսափելով ամէն գնով Հայոց Բանակի մէկ
ամսեայ դասընթացքէն (չգործադրելով Իսրայէլի
օրինակը, ուր իր բոլոր Սփիւռքէն այցելած հայրենակիցներուն մարտարուեստ կը դասաւանդէ): Այո
հակառակ այս բոլորը չապրելով եւ մասամբ չտիրապետելու հեռահարութեամբ, նորէն կը կարծեմ
վիրաւոր Հայաստանը սրտաբաց եւ հայրաբար
ընդունած է եւ կ՝ընդունի բոլորը եւ միշտ կը սպասէ
բոլոր հայերուն այցերն եւ ներդրումները: Այո
Հայաստանը տէր է իր հին ու գալիք բոլոր զաւակներուն, որքան ալ ան չըլլայ ԱՄՆ կամ Ռուսաստան,
եւ հոս իբրեւ օրինակ կ՝արժէ յիշել վիճելի բայց
խիզախ քայլը ՀՀ զինուորական օգնութեան խումբ
մը Հալէպ ուղարկելուն:
Կարելի է ոչ պաշտօնական «խօսուն ու
եզրակալից» վիճակագրութիւն մըն ալ սողոսկեցնել
այս առիթով, այն Միջին Արեւելքի մէջ մօտաւորապէս
եւ ոչ պաշտօնական տուեալներով նախկին
200.000 հայերու մասին է, որոնցմէ կարծեմ մի
քանի հազարը միայն ՀՀ քաղաքացիութիւն ստացաւ վերջին 10 տարուայ ընթացքին, այն իրողութեան կողքին որ ՀՀ ժողովրդագրական եւ զինուորագրութեան
հարցեր
ունի
եւ
կարծեմ
պատրաստակամ չէ հնդիկներուն կամ ուրիշ
ազգութիւններու ներկայացուցիչներուն քաղքացիութիւն տալ, հակառակ շատ մը սփիւռքեան ալ
շրջանակներու մտահոգութեան Հայաստանի մէջ
հնդիկներու բազմացումով: Հիմա դասեր ու դասախօսութիւններ կարդալ դիւրին եւ հաճելի գործեր
են, բայց երբ մարդոց ու ղեկավարներուն «գործակալ, Մասօն, Սիոնիստ ու ծախուող ու ծախող»
մակդիրներ կը դրուին նոյն դասական սփիւռքի
կարգ մը շրջանակներէն, այո եթէ հաւաբանար
չ՝արժեր անոնց անդրադառնալ կարծիքի ազատութեան ներկայ դարու «սուրբ առաւելութիւններու»
շրջագիծով, բայց կ՝արժէ մեր սփիւռքեան դասական նոր սերունդին յիշեցնել ուրիշ արժէքներ:
Այսինքն երբ ՀՀ քաղաքացիութիւնը բարձրագոյն
արժէքը չէ գանատականին եւ սկանտինաւեանին
քով եւ առաւելագոյնը կը պատրուի այդ, վասն 3-րդ
կարգի կահոյքով եւրոպայի կամ Գանատայի
տուներուն մէջ նկարուելու համար, կամ եռագոյն
դրօշակ ցոյց տալու համար Ապրիլ 24 ցոյցի մը
ընթացքին, տարին մէկ անգամ, չէ որ այսպիսով
տեղ մը խաբած ու խաբուած կ՝ըլլանք բոլոր
սփիւռքեան դասական իտիալականացումները,
միշտ Հայաստանը յիշելով «հոնտեղի ժողովուրդը
դժուար մարդիկ են»ով :
Տառապելով Հայաստանի ապազուիցերիացումէն եւ դասեր տալով անոր «դաւաճաններուն»
հեռու ափերէն որքանո՞վ ճիշդ է եւ բարոյական:
Որքանո՞վ ճիշդ է եւ բարոյական երբ լիակատար
չիմանալով Արամ Խաչատուրեանին, Մարտիրոս
Սարեանին, Վիքթոր Համբարձումեանի …մասին.,
100 հազար տոլար ունենալէ վերջ հայկական ընտանիքնի մը երեխաները ղրկել օտար դպրոցներ
դասական Սփիւռքին մէջ, անգլերէն, ֆրանսերէն

նոյնիսկ արաբերէն խօսելով (Լիբանանի մէջ օրինակ) եւ մասամբ «ամչնալ» հայկական ինքնութենէն
եւ «փոխանցուած հայ մշակոյթէն»:
Յարգելով հայկական թաղամասներուն զինւած պաշտպանութիւն կազմակերպելը, որքանո՞վ
ընդունելի է անոնց տալ, եւ մանաւանդ հիմա այս
ժամանակներուն մէջ, ազգային բարձր օրակարգի
դասակարգում, երբ ցաւօք այդ միջին արեւելեան
թաղերը արդէն հայաշատ չեն ու ուրուականացած
վիճակներով, արդէն տարրական առողջութեան
պայմանները չեն ապահովեր հոն ապրողներուն եւ
երբ արդէն յատկապէս ՀՀ դիւանագիտութիւնը
ներգրաւուած է ամէն տեղ ուր Հայ կայ:
Միթէ՞ուսանելի օրինակ է մէկ միլիոն տոլար
ներդրել Շուէտի մէջ եկեղեցի եւ ակումբ հիմնելու,
հոնտեղէն Կրակի օրերը քարոզելու արեւմտահայաստան կամ հայ ազատագրական պայքար:
Առանց վիրաւորելու ոչ մէկը բայց կ՝արժէ չէ՞ խօսիլ
Իսթանպուլի մասին եւ Թուրքիայի հետ առեւտրականութեան մասին, երբ սիրելի ուղղութիւններէն է
այդ. դասական սփիւռքի շատ մը ներկայացուցիչներուն համար, ուր այս պարագային«ազգային
վիճակագրութիւն» ցաւօք չկայ բացայայտելու
ինչքան «քիչ» են:
Այո Հայաստանասիրութիւնը եւ ՀՀ ին ծառայելը
քարոզ չէ, այլ հաճոյք, այն այսպէս ըսած «Միւննաթ»
չէ, այլ՝ կենսակերպ, տրամադրութիւն չէ, այլ՝ հոգի
ու արիւն: Իսրայելը լաւ օրինակ է հոս իր Սփիւռքի
հետ յարաբերութեամբ, եւ դասեր տալը չըսելու
զազրելի են, ըսենք միայն, որ անոնք ապարդիւն
ժամավաճառութիւններ են եւ կ՝արժէր դասական
սփիւռքէն ներկայացուցիչներուն. Հայաստանի
իրենց հանդէպ սիրոյ ծալքերէն ելած վերանայէին,
որ իրենք ինչքանով Ազնաւուր են կամ հայ են կամ
սուիրահայ կամ լիբանանահայ կամ կամ..
Չտեսնել ահռելի դրական փոփոխութիւնը որ
Հայաստանի մէջ կատարուած է, չի կրնար
սահմանուիլ, մանաւանդ Սփիւռքահայ դիտորդի մը
նկարագրելով, իրբեւ դժկամութիւն, նախանձ,
չարակամութիւն, չքմեղանք, եւ ամէն տեսակի
բացասական մակդիրներով:
Այո ոչ մէկը իրաւունք ունի պիտակաւորելու
անոնց, քանի դեռ հայ կը կոչուին, բայց կ՝արժէ
յիշեցնել միասնութեան, միասնականութեան եւ
համերաշխութեան կոչեր հնչեցնողներուն, որ
Հայաստանը իր շատ երկար պատմութեան ընթացքին այսքան միասնական չէ եղած, որուն արմատները 1991 անկախացած միատարրութիւնն է եւ 99
տոկոսով հայ քաղաքացիներն են, եւ որոնք բացի
Մարտի մէկի ոճիրէն, քաղաքացիական պատերազմի բնաւ չեն գացած ու անկարելի է որ երթան,
եւ որը ոչ մէկ ՀՀ, նոյնիսկ սսորի կամ եզիտի քաղաքացի, կարծեմ պատրաստակամ չէ վատնելու:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային
Գրադարանի Անցեալի Հարուստ
Ժառանգը եւ Ներկայի Հրատապ
Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի
երեկոյեան ժամը 7:30
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից
Ֆրանսական դատարանները չեղեալ յայտարարած են Ֆրանսայի եւ Արցախի մի քանի համայնքներու միջեւ ստորագրուած բարեկամութեան
հռչակագրերը: Մայիսի 29-ին եւ Յունիս 11-ին
Ֆրանսայի վարչական դատարանները չեղարկած
են Տրոմ նահանգ-Արցախ, Վալանս-Ստեփանակերտ, Պուրկ լէ Վալանս-Շուշի, Պուրկ տը ՊէաժՄարտունի համայնքներուն միջեւ կնքուած Բարեկամութեան հռչակագրերը: Դատական համակարգը
պէտք չէ բռնանայ բացառապէս մարդասիրական
մակարդակի մարդոց շփումներուն, համոզուած է
Արցախի խորհրդարանի փոխնախագահ Վահրամ
Բալայեանը. «Իսկապէս, այստեղ ոչ միայն երկրի
ճանաչման հարցն է, այլ մարդու իրաւունքներու
հարցը: Ի վերջոյ, նոյն Եւրոպան կ’ապրի այդ
օրէնքներով»:

Թէ որուն ջանքերուն արդիւնքով ֆրանսական
դատարանները նման արշաւ սկսած են՝ կարելի է
կռահել: Գուշակելու կարիք անգամ չկայ: Պաքուի
ներկայացուցիչները չեն թաքցներ, որ արդէն չորս
տարիէ ի վեր կ’աշխատինն այդ ուղղութեամբ,
բողոքներ կը յղեն: Ըստ էութեան` նաեւ ժխտողականութեան հարցի մէջ մեծ փորձ կուտակած թրքական լոպպին այդ գործին լծուած է: Ֆրանսական
դատարաններուն որոշումները, առաջին հայեացքէն կարելի է որպէս անոնց ջանքերու արդիւնք
գնահատել, համամիտ է Արցախի Խորհրդարանի
փոխնախագահ Վահրամ Բալայեանը, որ միաժամանակ կ’ընդգծէ, թէ այդ մակարդակի պայքար
սկսելով Պաքուն ինք ակամայ կը բարձրացնէ
համայնքներու մակարդակով Արցախի եւ տարբեր
երկիրներու միջեւ հաստատուած կապերու կարեւորութիւնը: «Այդ ամէնը ցոյց կու տայ, որ մենք ճիշտ

Անխախտ Բարեկամութիւնը Կը Պահպանուի` Հակառակ
Դատարաններու Որոշման

ճանապարհի վրայ ենք: Տարբեր առիթներով Ատըրպէյճանի այդ ջղաձգութիւնը, հիսդերիք պահուածքը
կ’ապացուցէ ատիկա: Ասիկա կը նշանակէ, մենք
ճիշտ ուղղութեան վրայ ենք եւ քաղաքական այդ
զարգացումները պէտք է շարունակենք»,- կը շեշտէ
Վահրամ Բալայեան:
Բացի այն, որ Արցախի բազմաթիւ բնակավայրեր
կապեր ունին այլ երկիրներու բնակավայրերու,
համայնքներու հետ, աշխոյժ է նաեւ խորհրդարանական դիւանագիտութիւնը, որուն մասն կը կազմեն Արցախ-Ֆրանսա խորհրդարանական կապերը: Ունեցած հնարաւորութիւնները աւելի աշխոյժ
պիտի օգտագործուին, փակագիծերը ամբողջութեամբ չի բանար Արցախի Խորհրդարանի փոխնախագահը. «Ես նիկատի ունիմ խորհրդարանակայ
խումբերու ընդլայնումը, աշխատանքը տարբեր
երկիրներէն ժամանող հիւրերու հետ, ովքեր
Արցախ կու գան, կը ծանօթանան իրավիճակին եւ
կը դառնան մեր բարեկամները»:
Այդ յարաբերութիւններու բարեկամական ըլլալը
կը հաստատեն Արցախի հետ բարեկամացած
ֆրանսական քաղաքներու ներկայացուցիչները:
«Մենք կը վերհաստատենք մեր հաւատարմութիւնը
Արցախի եւ անոր բնակիչներուն հետ բարեկամութիւնը՝ յուսալով, որ մեր անսասան համերաշխութիւնը կը նպասէ խաղաղութեան» ըսուած է
Պուրկ լէ Վալանսի քաղաքապետ Մարլէն Մուրիէի,
Վալանսի քաղաքապետ Նիքոլա Տարակոնի
տարածած յայտարարութեան մէջ:
Յայտարարութիւն տարածած է նաեւ Արցախ-

Ֆրանսա բարեկամութեան շրջանակը: Ափսոսանք
յայտնելով Ֆրանսայի վարչական դատարաններուն
կողմէ Վալանս, Պուրկ լէ Վալանս, Պուրկ տը Պէաժ,
Առնուվիլ քաղաքներուն եւ Արցախի Հանրապետութեան համայնքներուն միջեւ ստորագրուած
բարեկամութեան հռչակագրերու չեղարկման առթիւ` բարեկամութեան շրջանակը ողջունած է նոյն
քաղաքներու քաղաքապետերու յայտարարութիւնները` շարունակելու եւ զարգացնելու հաստատուած
բարեկամական յարաբերութիւնները, ինչպէս նաեւ
«Ֆրանսա-Արցախ» բարեկամութեան շրջանակի
անդամներու՝ ֆրանսական կառավարութեանն
ուղղուած կոչը՝ չտրուիլ ատրպէյճանական ճնշումներուն եւ պահպանել անկողմնակալութիւնը:

Յիշեցնեմ, որ Արցախը առաջիններէն մէկը նոյն
ֆրանսական տարբեր քաղաքներուն եւ համայնքներուն հետ սկսած է կապեր հաստատել` մօտ 20
տարի առաջ: Արցախի եւ Ֆրանսայի քաղաքներու
միջեւ առ այսօր մէկ տասնեակէ աւելի բարեկամութեան հռչակագրեր ընդունուած են:

Ականի Պայթիւնէն Տուժածի Վիճակը Կը Գնահատուի Միջին Ծանրութեան
Արցախի մէջ հերթական խաղաղ բնակիչ մը
վնասաուծ է ականի պայթիւնէն: Դէպքը տեղի
ունեցած է Հադրութի շրջանի մէջ: Տուժողն ալ Մեծ
Թաղեր գիւղի բնակիչներէն մէկն է: «Արարատ
Վալերիի Մարգարեան, ծնած 1985 թուականին,
չպարզուած հանգամանքներով Տող գիւղի տարածքին խաղողի այգիի մէջ աշխատելու ընթացքին
պայթած է գնդիկաբեկորային ռումբի վրայ»,- կը
մանրամասնէ ԱՀ ԱԻՊԾ ճգնաժամային կառավարման կեդրոնի հերթապահ Արթուր Մարտիրոսեանը:

Տուժողը տեղափոխուած է Ստեփանակերտ,
Հանրապետական բժշկական կեդրոն: Հիւանդը
ստացած է կրծքավանդակի եւ որովայնի շրջանին
բազմաբեկորային վնասուածքներ: «Կատարուած է
բեկորներու մասնակի հեռացում: Հիւանդը տեղափոխուած է մասնաւոր բուժման սենեակ»,- լրատւամիջոցներու ներկայացուցիչներուն տեղեկացուցած է վիրաբոյժ Արամայիս Գրիգորեանը:
Հիւանդի վիրահատութիւնը մօտ մէկ ժամ տեւած
է: Ներկայիս բժիշկները տուժողին վիճակը կը գնահատեն միջին ծանրութեան: «Թրաքթորը վարելու
ժամանակ: Հողի տակէն դուրս ելաւ՝ պայթեցաւ:
Ալիքը զիս հեռու շպրտեց: Պաշտպանիչ հատուածը
զիս փրկեց: Անիկա չըլլար՝ մաս-մաս պիտի ըլլայի»,արդէն վիրահատութենէն ետք պատմեց տուժող
Արարատ Մարգարեանը:
Արցախի մէջ պարբերաբար տեղի կ’ունենան
ականի պայթիւնէն խաղաղ բնակիչներու վնասման

դէպքեր: Ականազերծման աշխատանքները կը
շարունակուին եւ պետական, եւ արտասահմանէն
հասնող մարդասիրական միջոցներով:

Մասնաւորապես, Յունիս 19-ին ԱՄՆ Քոնկրէսի
Ներկայացուցիչներու պալատը հաստատած է
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Ականի Պայթիւնէն Տուժածի Վիճակը Կը Գնահատուի Միջին Ծանրութեան

հովէ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ականազերծման
եւ վերականգնման ծրագրերու շարունակական
ֆինանսաւորումը»: Քօքսը շեշտած է, որ լի է վճռականութեամբ աշխատելու Քոնկրէսի Հայկական
հարցերով յանձնաժողովի իր գործընկերներուն,

Արցախի մէջ ականազերծման ծրագրի եւ վերականգնման ծառայութիւններու համար 1.5 միլիոն
տոլարի չափով օգնութիւն տրամադրելու նախա-

ձեռնութիւնը: ԱՄՆ Հայ դատի յանձնախումբի
տարածած տեղեկատւութեան համաձայն` 2020
թուականի արտասահմանեան օգնութեան մասին
օրինագիծի փոփոխութիւնը ներկայացուցած է
Թիճէյ Քօքսը: Փոփոխութեան առաջարկին կողմ

քուէարկած է 231, դէմ՝ 187 քոնկրէսական:
«Լեռնային Ղարաբաղը ականներու պայթիւններէն քաղաքացիական բնակչութեան կորուստներու բարձր ցուցանիշ ունի: HALO Trust-ի տուեալներով վերջին տասնամեակներու ընթացքին
Լեռնային Ղարաբաղի մէջ ականներու պայթիւններուն հետեւանքով 400 խաղաղ բնակիչ զոհուած
է,- ըսած է նախաձեռնութեան հեղինակ քոնկրէսական Քօքսը:- Այս փոփոխութիւնը պիտի ապա-

Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի եւ HALO
Trust-ի հետ Լեռնային Ղարաբաղի մէջ համայնքներու վերականգնումը ապահովելու հարցով:

Թալիշ-Մատաղիս-Մարտակերտ Ճանապարհահատուածը Ամբողջութեամբ
Վերակառուցուած Կ'ըլլայ Մէկ Տարի Անց
արդիւնաւէտ կապուիլ մայր հայրենիքի հետ՝ Մարտակերտ-Վարդենիս ճանապարհով»,- նախաձեռնութեան կարեւորութիւնը կ’ընդգծէ Մարտակերտի
շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Յարութիւնեանը:
Ոչ պակաս կարեւոր է այս ծրագրի շարունակութիւնը: Մատաղիս-Մարտակերտ ճանապարհի
բարեկարգումը աւարտելէն անմիջապես ետք կը
սկսի Մատաղիս-Թալիշ ճանապարհի բարեկարգումը: Յատկապէս վերջին ծրագիրը տնտեսականէն ու սոցիալականէն առաւել շատ ռազմավարական նշանակութիւն ունի:

Նախագահ Բակօ Սահակեան անձամբ հետեւած է Մարտակերտ-Մատաղիս ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքներուն: 11 քմ ճանապարհը
շինարարները
երկու
հանգրուանով
պիտի
կառուցեն: Հոկտեմբերին պատրաստ պիտի ըլլայ
առաջին՝ 5,5 քմ հատուածը: Երկրորդ հատուածը
աւարտելէն ետք շինարարական մեքենաները
պիտի տեղափոխուին Թալիշ տանող ճանապարհը:

Մարտակերտ-Մատաղիս 11 քմ ճանապարհը
պիտի բարեկարգուի: Արդէն մի քանի օր է՝ աշխատնքները սկսած են: Ներկայիս կ’իրականացուին
հողային աշխատանքները՝ լայնցնելով երթեւեկելի
հատուածը: «Ինչպես կը տեսնէք, արդէն աւարտած
ենք այդ հանգրուանը: Անկէ ետք խճապատումը
պիտի կատարենք: Օգոստոս 1-էն պիտի սկսին
ճանապարհը ծածկել կուպրով»,- պատմեց եւ ցոյց

տաուաւ շինարարութիւնը իրականացնող «Քարաւան» ընկերութեան տնօրէն Յակոբ Յակոբեանը:
Ճանապարհը կուպրով պատելու պիտի սկսին
Մատաղիսէն եւ շարունակեն դէպի Մարտակերտ:
«Զգալի աշխատանքներ կատարուած են՝ յենապատերու կառուցում, ջրահեռացման աշխատանքներ»,- կատարուածը կը գնահատէ քաղաքաշինութեան նախարար Կարէն Շահրամանեանը` վստահ
ըլլալով, որ շինարարութիւնը կը հասցնեն ժամանակին աւարտել:
Առաջին 5,5 քմ պատրաստ կ’ըլլայ Հոկտեմբերին:
Երկրորդ հատուածը աւարտելէն ետք կը սկսի
Մատաղիս-Թալիշ ճանապարհի բարեկարգումը:
Նորութիւնը կը կարեւորեն նաեւ Արցախի հիւսիսային սահմանին մարտական հերթապահութիւն
իրականացնողները: Անբարեկարգ ճանապարհները որոշակի բարդութիւններ կը ստեղծէին: «Իսկ
հիմա արդէն այդ հարցերը բոլորը լուծուած են:
Սպաները կրնան հանգիստ շարժ կատարել»,լաւատես է ՊԲ գնդապետ Արմէն Գէօզալեանը:
Մարտակերտ-Մատաղիս-Թալիշ ճանապարհի
նորոգումէն նաեւ տնտեսական ակնկալիքներ կան:
Նոր հնարաւորութիւններ պիտի բացուին զբօսաշըրջութեան համար: «Մենք այս ուղղութեամբ
բաւական մեծ հողատարածքներ ունինք` գիւղատընտեսական նշանակութեան: Միւս կողմէ, այս
ճանապարհը հնարաւորութիւն կը ստեղծէ աւելի

Մարտակերտի շրջանի տնտեսական կեանքի
մէջ մօտ ապագային խոշոր դեր պիտի ստանձնէ
Մատաղիսի ձկնաբուծարանը: Այստեղ խաւիար ու
ձկնամիս պիտի արտադրուի: Այստեղ աշխատանքները սկսած են տարիներ առաջ եւ յոյս ունին,
որ մօտ ապագային ներքին ու արտաքին շուկային
մէջ պիտի ներկայանան նոր ու թանկարժէք արտադրանքով:
Ստեփանակերտ
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Դպրեվանքի 89-րդ Ամավերջի Հանդէս Եւ Վկայականաց Բաշխում

«Դպրեվանքը Նկարագիր Կերտող Ու Մարդ Պատրաստող Հնոց Է, Ուրկէ Կը Ծնին
Եկեղեցիին Ու Ազգին Ծառայողները»- Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը ամբողջացուց 2018-2019 կրթական տարեշրջանը` ազգին նուիրաբերելով նոր դպիրներ,
կիսասարկաւագներ եւ աբեղաներ։ Եւ թէեւ Դպրեվանքին համար կրթական տարեվերջը սովորական
իմաստով ուսումնական տարեշրջանի մը փակումը
չէ՝ նկատի ունենալով Դպրեվանքին կրթականդաստիարակչական ծրագիրին իւրայատուկ կառուցուածքը, սակայն ամավերջի հանդէսն ու վկայականաց բաշխման հանդիսութիւնը առիթ է թէ՛
սաներուն՝ իրենց սորվածը ներկայացնելու հանրութեան, եւ թէ ժողովուրդին՝ լսելու Դպրեվանքին
տեղեկագիրը, վայելելու հայրենաշունչ գեղարուեստական յայտագիրը եւ ուրախանալու սաներուն
յաջողութեամբ
Այս տարի, 89-րդ տարեշրջանի հանդէսը նուիրւած էր հայ մեծ երաժիշտ Կոմիտաս Վարդապետի
ծննդեան 150-ամեակին։ Արդարեւ, Ուրբաթ, 21
Յունիս 2019-ի երեկոյեան, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի շրջափակը լեցուած էր ծնողներով,
եկեղեցւոյ շուրջ համախմբուած երիտասարդութեամբ եւ Դպրեվանքի բարեկամներով, բարերարներով, ուսուցիչներով եւ միաբան հայրերով։ Հանդիսութեան նախագահեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոս։
Հայրապետական թափօրի մուտքէն ետք, երեկոն սկսաւ Դպրեվանքի քայլերգով։ Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Դպրեվանքի հսկիչ Հոգշ. Տ.
Օշին Աբղ. Չուալերթանեան, որ Դպրեվանքին
յաջողութեան գաղտնիքը վերագրեց անոր առաքելութեան հաւատացող ազգային եւ հոգեւորական
գործիչներուն ժրաջան աշխատանքին ու ընդգծեց,
որ այս գիտակցութենէն մղուած Դպրեվանքը կը
շարունակէ պատրաստել ազգին ու եկեղեցւոյ
ծառայողներ։

Ուղերձը ընթերցեց աւարտական նորընծաներէն
Հոգշ. Տ. Սարգիս Աբղ. Աբրահամեան։ Ան ըսաւ, որ
Դպրեվանքը եղաւ հոգեւոր տուն ու դաստիարակ,
որ սորվեցուց ծառայել Աստուծոյ եւ ժողովուրդին,
ինչպէս նաեւ եղաւ ուսման եւ գիտութեան աղբիւր,
որ անսպառ իմաստութեան եւ գիտութեան աղբիւրէն՝ Աստուածաշունչէն սնանեց սաներուն հոգիները։ Ան իր օծակիցներուն անունով իր երախտագիտութիւնն ու շնորհակալութիւնը յայտնեց
Վեհափառ Հայրապետին, Դպրեվանքի անցեալի
թէ ներկայի տեսչութեանց եւ ուսուցչակազմին,
որոնք տիւ ու գիշեր աշխատելով, ջանք չխնայեցին
դպրեվանեցիին հոգեմտաւոր կազմաւորման առաքելութեան մէջ։
Ապա, տեսչական միամեայ տեղեկագիրը զե-

կուցեց Դպրեվանքի տեսուչ Հոգշ. Տ. Պօղոս Վրդ.
Թինքճեան։ Առաջին հերթին, ան ներկայացուց
ուսուցչակազմին փոփոխութիւնները եւ ուանողութեան պատկերը։ Հայր Սուրբը ներկայացուց նաեւ
տիկնանց յանձնախումբին տարած աշխատանքը՝
գնահատելով անոր ցուցաբերած մայրական սէրը։
Տեսուչը անդրադարձաւ Դպրեվանքին հոգեւոր
կեանքին եւ ընդգծեց, որ այդ կ՚իրականանայ թէ՛
աւանդական կերպերով, ինչպիսին են պատարագի
մասնակցութիւնը, հոգեւոր համերգը եւ ուխտերթը,
թէ ալ արդիական ձեւերով՝ ինչպէս համացանցի
համար տարբեր ծրագիրներ պատրաստելու ճամբով։ Իսկ ուսումնական կեանքին եւ արտադասարանային աշխատանքներուն մասին խօսելով,
ան մատնանշեց ուսանողներուն միջ¬-դպրոցական
մրցումներուն առաջնահերթ դիրք գրաւելը, սաներուն կողմէ Դպրեվանքի «Գլաձոր» տարեգիքին մէջ
լոյս տեսած գրական կտորները, երաժշտութեան եւ
նուագի պահերը, արուեստի ու մշակոյթի ձեռնարկներու մասնակցութիւնը, խաղերը, պտոյտները եւ
դաստիարակչական ու հաճելի ժամանցները։ Այս
տարուան ձեռնադրութեանց եւ հունձքին մասին
ան ըսաւ, որ շրջանաւարտ սաներէն երեքը ձեռնադրուեցան կուսակրօն քահանաներ, սակայն
չորրորդը կամքի անկախ պատճառներով չկարողացաւ ներկայ գտնուիլ ձեռնադրութեան եւ հետեւաբար մօտիկ ապագային պիտի ձեռնադրուի, իսկ
քահանայից պատրաստութեան յատուկ դասարանէն մէկ քահանայացու աւարտելով՝ պիտի պատրաստուի իր ծառայութիւնը բերել հայ եկեղեցւոյ
հոգեւոր անդաստանին մէջ։
Հուսկ, տեսուչ հայր սուրբը մրցանակներու
բաշխումը կատարեց երեք բարձրագոյն նիշերը
ապահոված դպրեվանեցիներուն, որմէ ետք տեղի
ունեցաւ վկայականաց բաշխումը ձեռամբ Նորին
Սրբութեան։
Ապա, Վեհափառ Հայրապետը փոխանցեց իր
հայրապետական պատգամը։ Ան իր պատգամին
կիզակէտը ունէր ուսման եւ վկայականի իսկական
արժէքը, որ կը պարփակուի անհատին նկարագիրին մէջ։ Հայրապետը ըսաւ, որ Դպրեվանքը
սովորական ուսումնարան մը չէ, այլ ոգեղէն
ներկայութիւն է, եւ աւելին՝ նկարագիր կերտող ու
մարդ պատրաստող հնոց է, ուրկէ կը ծնին ազգին
ու եկեղեցիին ծառայողները։ Նորին Սրբութիւնը
ըսաւ, որ ազգ, հայրենիք, ժողովուրդ, նոյնիսկ հաստատութիւններ, զարգանալու համար հրամայական

կարիքը ունին ներուժի, որուն էութիւնը մարդը
ինքն է, իսկ մարդը ամէն բանէ առաջ ու վեր
նկարագիր է։
«Այսօրուան պատգամս այս երեք տղաքն են»,
ըսաւ Նորին Սրբութիւնը, ու շարունակեց, որ
Դպրեվանքը իր վկայականը կու տայ միա՛յն
արժանաւորին եւ անհրաժեշտութեան պարագային
նոյնիսկ ետ կ՚առնէ զայն, որովհետեւ Դպրեվանքէն
աւարտած հոգեւորականներուն հագած սքեմը լոկ
համազգեստ մը չէ, այլ՝ նուիրում է, որ պէտք է
նախանձախնդրութեամբ ու իմաստութեամբ արժեւորել. «Այս առաքելութեան կոչուած է Դպրեվանքն
ու Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը», նշեց
ան։ Խօսքը ուղղելով աւարտող սաներուն,
Հայրապետը յորդորեց անոնց ատակ ըլլալ սորվելու
«Կեանքի Դպրեվանքէն», ինչպէս նաեւ սորվեցնելու՝
դիտել տալով, որ «Կեանքի Դպրեվանքը» շատ
աւելի դժուարին մարտահրաւէրներ ունի։
Եզրափակելով իր խօսքը, Հայրապետը վերյիշեցուց, որ ոչ թէ քանակը, այլ որակն է կարեւորը եւ
մաղթեց, որ նորընծաները իրենց ծառայութեամբ
կարենան արժեւորել այն ինչ որ ստացան Դպրեվանքէն։ Իր պատգամի աւարտին Հայրապետը
գնահատեց Դպրեվանքի տեսչութիւնը, ուսուցչաց
կազմը, տիկնաց յանձնախումբը, ինչպէս նաեւ
յայտնի թէ անյայտ այն բոլոր անձները, որոնք զանազան ձեւերով նեցուկ կը կանգնին Դպրեվանքին։

Նշենք, որ հանդէսին ներկայացուած գեղարուեստական յայտագիրը կ՚ընդգրկէր տուտուկի, կիթառի եւ դաշնակի կատարողութիւններ, ինչպէս
նաեւ «Արմաշ» երգչախումբի կողմէն հրամցուած
փունջ մը Կոմիտասէն երգեր՝ խմբավարութեամբ
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի եւ դաշնամուրի
ընկերակցութեամբ Օրդ. Յասմիկ Գասպարեանի։
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Համերգ՝ նուիրուած Հայկական Երաժշտական
համաժողովի 25-ամեակին
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Սթամպուլի Ընտրութիւնները Աւարտեցան. Էրտողանի Կուսակցութեան
Թեկնածուն Դարձեալ Պարտուեցաւ
սակցութեան թեկնածու Էքրեմ Իմամօղլուն։ ԱԶԿ
թեկնածու, նախկին վարչապետ եւ ԹԱՄԺ նախագահ Պինալի Եըլտրըրըմը արդէն շնորհաւորած
է իր մրցակիցի յաղթանակը։
Ընտրութիւններու ընթացքին տեղեկութիւններ
տարածուեցան, որ շարք մը քուէաթերթիկներու
վրայ չկան կնիքներ։ ԱԶԿ-ն եւ ՀԺԿ-ն բողոքարկեցին, սակայն Բարձրագոյն ընտրական յանձնա-

ժողովը վաւեր ճանչցաւ քուէները։
Բացուած են արդէն քուէաթերթիկներու 95.2
տոկոսը, որուն համաձայն Իմամօղլուն ստացաւ
53.68, իսկ Եըլտըրըմը 45.40 տոկոս։
Այսպիսով Իմամօղլու արդէն երկրորդ անգամ
յաղթանակ տարաւ իշխանական թեկնածուի
նկատմամբ եւ այս անգամ արդէն ձայներու ահռելի
տարբերութեամբ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թիֆլիսի Մէջ Իրավիճակը Կը Շարունակէ Մնալ Լարուած
•26/06/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•1000 - 5000 Դրամ
Ծրագիր՝
Վահրամ Պապայեան. «Մուսա լերան 40 օրը»
օփերայի նախերգանք Սուրէն Զաքարեան.
Դաշնամուրի նուագահանդէս թիւ 2 (առաջին
ելոյթ) Երուանդ Երկանեան. Սիմֆոնիա թիւ 7
(առաջին ելոյթ)
Մենակատար՝ Սուրէն Զաքարեան, դաշնամուր
Խմբավար՝ Էդուարդ Թոփչեան
Ռուբէն Հախվերտեան Saryan Notes-ի մէջ

•27/06/2019 21:00
•Saryan’Notes
•Սարեան 1, Հեռ. (+37410) 202 006, (+37443)
202 006

Թիֆլիսի կեդրոնին մէջ կը շարունակուին
բողոքի ցոյցերը, որոնք սկսած էին 20 Յունիսին
ՌԴ պետդումայի պատգամաւոր Սերկէյ Կաւրիլովի
ելոյթի պատճառով, որ ներկայ եղած էր Վրաստանի
մէջ իրականացուող Ուղղափառութեան միջխորհըրդարանական վեհաժողովի նիստին:
Նիստի մեկնարկէն ետք ան նստած էր
խորհրդարանի խօսնակի աթոռին եւ ներկաներուն
ռուսերէնով ուղերձ յղած:
Բողոքի ցոյցի մասնակիցները գրոհած էին
խորհրդարանի շէնքը, քանի մը անգամ փորձած են
ներս մտնել: Քաղաքացիները միացած են
ընդդիմութեան եւ կը պահանջեն կառավարութեան
անդամներու՝ խորհրդարանի խօսնակ Իրաքլի
Քոպախիձէի եւ ներքին գործոց նախարար Կիորկի
Կախարիայի հրաժարականը:

Երկրի արտաքին գործոց նախարարութիւնը
Թիֆլիսի մէջ ցոյցերը պետական յեղաշրջման
փորձ անուանած է:
Վրաստանի խորհրդարանի խօսնակ Իրաքլի
Քոպախիձէն երէկ հրաժարական տուած է:
Ընդդիմադիրները այժմ կը պահանջեն ՆԳ
նախարարի հրաժարականը, ինչպէս նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրութիւններու նշանակում:
Երկրի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլին երկրին մէջ կազմակերպուած ցոյցերու համար
մեղադրած էր Ռուսաստանը, ինչին ի պատասխան
ՌԴ վարչապետ Տմիթրի Մետվետեւը վրաց նախագահի յայտարարութիւնը «ոչ արհեստավարժ»
անուանած էր՝ նշելով, որ Ռուսաստանի վրայ մեղք
բարդելու փորձերը կը խեղաթիւրեն իրավիճակը:
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ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆ
(1948 – 2010)
«Դրիսդանի եւ Իզոլդայի
սիրավէպը» գիրքի
նկարազարդումներէն

(22 Յունիմս, 1948, Լոռի)-( 16 Յունիս, 2010, Երեւան)
ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ (2003 թ.)։ 1971 թուականին աւարտած է
Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։
1967 թուականէն մասնակցած է հանրապետական եւ միութենական
ցուցահանդէսներու։
Հեղինակ է տասնեակ յօդուածներու եւ երկու գիրքի. «Մինասի
վերադարձը» (նօթագրութիւններ, 1992) եւ «Կեղտոտ սենեակ»
(բանաստեղծութիւններու ժողովածու, 1994)։
Վարդանեանի նկարները ցուցադրուած են աշխարհի բազմաթիւ երկիրներու մէջ, տեղ գտած մասնաւոր
հաւաքածուներու, հեղինակաւոր թանգարաններու մէջ, ինչպէս նաեւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի,
Երեւանի ժամանակակից արուեստի թանգարանի մէջ եւ այլն։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

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

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 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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

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%)։
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General Aram
Sulukjian
(1919-1979) In
Service of Lebanon
A Presentation by
Vasken Sulukjian

Tuesday, June 25 at 7:00 at Haigazian University
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