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Հարիրի. «Ամբողջ Լիբանանը» Դէմ է Թրամփի 
Խաղաղութեան Պայմանագրին

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

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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Կը Հաւատամ, Որ Մարդ Կ’ապրի Այնքան Ժամանակ, Որքան 
Բացայայտումներ Կ’ընէ, Կը Սորվի. Արմէն Սարգսեան

Վարչապետ Սաատ Հարիրի Չորեքշաբթի օր ընդգծեց Լիբանանի մերժումը 
դարի այսպէս կոչուած գործարքին՝ Իսրայէլա-պաղեստինեան խաղաղութեան 
վերաբերեալ Միացեալ Նահանգներու առաջարկին:

«Կառավարութիւնը, խորհրդարանը եւ ամբողջ Լիբանանը դէմ են «դարի 
գործարքին»»,- ըսաւ  Հարիրի` օրէնսդիր նիստին ժամանակ խորհրդարանէն 
ներս իր ելոյթին ընթացքին:

Երեքշաբթի օր Պահրէյնի մէջ սկսած երկօրեայ միջազգային հանդիպման 
ժամանակ՝ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի վարչակազմը ներկայացուց 
տնտեսական ծրագիր մը, իբրեւ ընդարձակ քաղաքական ծրագրի մը առաջին 
մասը՝ Իսրայէլա-պաղեստինեան հակամարտութեան լուծման համար:

Անիկա կ’առաջարկէ աւելի քան 50 միլիառ տոլար, իբրեւ խթանիչ ուժ 
Լիբանանի, Եգիպտոսի, Յորդանանի եւ գրաւեալ Պաղեստինեան տարածքնե-
րու տնտեսութեան: Լիբանանի բաժինը պիտի կազմէ 6 միլիառ տոլար:

Թէեւ ծրագիրը ամբողջովին չէ հրապարակուած, դիտորդները զգուշացու-
ցած են, որ, ատիկա  Լիբանանի եւ միւս երկիրներուն համար տեսակ մը 
կաշառք է՝ պաղեստինցի գաղթականներուն տրամադրուած օգնութեան 
դիմաց:

Հարիրին վերահաստատեց, որ Լիբանանի Սահմանադրութիւնը կ՝արգիլէ 
գաղթականներու տեղակայման որեւէ տարբերակ Լիբանանի մէջ:

Զինուորական Վեթերանները Այսօր Կը Փակեն Մայրուղիները 
Բողոքելով  Պիւտճէի Խստութեան Դէմ

Զինուորական վեթերանները այս առաւօտ կը փակեն Պէյրութի երեք հիմ-
նական ճանապարհ` իբրեւ բողոք 2019 թուականի պետական պիւտճէի նախա-
գիծին մէջ ներառուած խնայողութիւններու դէմ շարունակուող բողոքներուն:

Լրատուամիջոցներուն համաձայն՝ առաւօտեան ժամը 5-10 վեթերանները 
կը փակեն Շէքքա-Պէյրութ մայրուղին՝ Շէքքայի փապուղիէն ետք, Տահր Պայ-
տար մայրուղին եւ Նէմլիյէի մօտ եւ  Խալտէի ծովափնեայ մայրուղին:

Վեթերանները հաւաստիացուցին, որ ցուցարարները պիտի չվնասեն 
հասարակութիւնը: Անոնք նաեւ նշեցին, որ ցոյցի ժամանակ արգիլուած է 
քաղաքական, կրօնական եւ կուսակցական դրօշներով ներկայանալը։

Պաշտպանութեան նախարար Էլիաս Պու Սաապ, Չորեքշաբթի նախազգու-
շացուց, թէ ճանապարհային արգելափակումները կրնան բացասական անդ-
րադարձ ունենալ ռազմական վեթերաններուն եւ անոնց պահանջներուն վրայ:

Նշենք, որ ռազմական վեթերանները Ապրիլէն ի վեր իրականացուցած են շարք մը 
ցոյցեր՝ բողոքելով 2019 թուականի պետական պիւտճէի յօդուածներուն դէմ։  

Երկուշաբթի օր, Խորհրդարանի ելեւմուտքի եւ պիւտճէի կոմիտէն, որ 
տակաւին կ՝ուսումնասիրէ պիւտճէի նախագիծը, հաւանութիւն տուած էր 
Պաշտպանութեան Նախարարութեան յատկացուող յօդուածներու մեծամաս-
նութեան:

Աշխատանքային այցով Զուիցերիոյ Համադաշնութիւն գտնուող՝ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան, գիտութեան ու 
արուեստի միջազգային STARMUS փառատօնին ծիրէն ներս, հարցազրոյց 
ունեցած է Monocle միջազգային ամսագրին եւ ձայնասփիւռին։

Վկայակոչելով ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութեան տեղեկութիւնները՝ «Արմէնփրես» կը նշէ, թէ 
խօսելով STARMUS փառատօնին մասին, նախագահ Սարգսեան ըսած է, 
անիկա շատ յաջող փառատօն է, որ կը ներկայացնէ 21-րդ դարու արժէքները։ 

Ի պատասխան լրագրողի այն հարցին, թէ՝ ինչպէ՞ս կարելի է նախկին 

ՌԱԿ-ի Լուրեր

Երէկ ներլիբանանեան կեանքի հետ առնչուած տեղեկատուութեան 
կարեւորագոյն օրակարգը Պուրճ Համուտի աղբավայրն էր, որուն վերջ-
նական փակման օրը, որքան մօտենայ այնքան կը լսենք անոր մէջ դարձեալ 
աղբ կուտակելու ծրագիրներու մասին: 

Այս հարցը ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան մտահոգութիւն-
ներուն կիզակէտին վրայ դրուած ըլլալուն որպէս արդիւնք ընկ. Սեւակ 
Յակոբեան յայտարութիւն մը կատարեց լիբանանեան մամուլին, որուն մէջ 
ան յստակեցուց, որ Պուրճ Համուտի աղբավայրի աղբ ընդունելու կարո-
ղութիւնը հասած է իր ծայրագոյն աստիճանին: Ան աւելցուց, որ երբ հազիւ 
ժամանակը հասած էր զայն վերջնականապէս փակելու, արդէն իսկ 
ծրագիրներու մասին կը խօսուի՝ զայն աւելի եւս ընդլայնելու, այսինք՝ 
շարունակելու նոր աղբեր ընդունիլ: 

Ընկ. Յակոբեան աւելցուց ըսելով, որ «Պուրճ Համուտի աղբավայրը, 
երբ ատենին վերաբացուեցաւ մենք լուռ մնացինք, պարզապէս բլուրներու 
վերածուած աղբերը փողոցներէն եւ բնակուած շէնքերու շրջակայքէն 
վերցուած տեսնելու մտահոգութեամբ եւ մանաւանդ, որովհետեւ նշեալ 
աղբավայրի վերաբացումը ժամանակաւոր էր...»: «Սակայն ամէն ինչ չափ 
ու սահման ունի» ըսաւ ան: 

Ընկ. Յակոբեան զարմանք յայտնեց, որ անոր շուրջ բնակող ժողովուրդին 
ամէն տեսակ վնաս հասցնող աղբավայր մը՝ փոխանակ վերջնականապէս 
փակելու , տակաւին ծրագիրներ մշակողներ կան զայն աւելի ընդլայնելու: 
«Ի տես այս անբարոյականութեան մենք բնաւ ալ պիտի չարտօնենք նոր 
ծրագրի մը իրագործումը, որովհետեւ Պուրճ Համուտի բնակիչ մեր սիրելի 
ժողովուրդին առողջութիւնը բնաւ ալ չի կրնար զոհը ըլլալ ինչ-ինչ գործարք-
ներու եւ կամ լուռ մեղսակցութեան մը», շեշտեց ընկեր Յակոբեան: 

Ան այս առիթով կոչ ուղղեց պատկան մարմիններուն՝ աղբերու վերա-
մըշակման ծրագիրներ ներկայացնել, փոխանակ աղբավայրը ընդարձակելու: 

Ընկ. Յակոբեան իր յայտարարութիւնը եզրափակելով, ըսաւ, որ «այն 
ինչ կը վերաբերի տրուած բարձրաշռինդ խոստումներուն, թէ նշեալ 
աղբավայրը ի վերջոյ պիտի գործածուի իբրեւ հանրային պարտէզներու եւ 
զբօսավայրերու հիմք, մենք կը պատասխանենք ըսելով, որ մեր առաջ-
նահերթութիւնը մեր երեխաներուն առողջութիւնն է, հեոու աղբերու 
արձակած թունաւոր եւ գարշահոտ կազերու պատճառած հիւանդութիւն-
ներէն: Անկէ ետք միայն մենք կրնանք հաւատալ նման խոստումներու, կամ 
ձգել, որ մեր զաւակները խաղան ոչ-անպայման իրենց կեանքի ընթացքին 
իրագործելի  «պարտէզներուն» մէջ: 

«Պուրճ Համուտի Բնակիչ Մեր Սիրելի 
Ժողովուրդին Առողջութիւնը Զոհը Պիտի Չդառնայ 
Անհոգութեան Եւ Անյայտ Գործարքներու»
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Թուրքիոյ Մէջ Կիւլէնին Յարելու Մեղադրանքով 
Դատապարտուեցաւ Նախկին Պաշտօնեայ Մը Եւս
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Նիկոլ Փաշինեան Պաշտօնական Այցով Կը Մեկնի Վիեթնամ եւ Սինկափուր
Կը Հաւատամ, Որ Մարդ Կ’ապրի 
Այնքան Ժամանակ, Որքան 
Բացայայտումներ Կ’ընէ, Կը Սորվի. 
Արմէն Սարգսեան
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Վարդուհի Վարդանեան 
Երգչուհի

(27 Յունիս 1976, Երեւան)-( 15 Հոկտեմբեր, 
2006, Սեւան) 

Մասնակցած է շարք մը միջազգային մրցոյթ-
ներու եւ մշտապէս ստացած բարձր պարգեւներ։ 
Ճանչցուած է Հայաստանի լաւագոյն երգչուհի։ 
Մահացած է Սեւան - Մարտունի մայրուղիին վրայ 
տեղի ունեցած մեքենայի արկածի հետեւանքով։

1986 թուականին Վարդուհին կ’որոշէ երգը 
տեղափոխել մասնագիտական հարթակ եւ կը 
սկսի յաճախել Նայիրա Կիւրճինեանի վոկալ 

խումբ։ 
1993 թուական՝ աւարտած է երաժշտական 

դպրոցը։
1993 թուական՝ ընդունուած է Վալերի Պրիւսո-

վի անուան լեզուաբանական համալսարանի անգ-
լերէնի եւ քաղաքագիտութեան բաժինը։

1994 թուական՝ ընդունուած է Հայաստանի 
երգի պետական թատրոն։

1995 թուական՝ աշխատած է երգի պետական 
թատրոնի մէջ։

1994 - 1999 թուականներ՝ համալսարանը 
աւարտելէն ետք դպրոցի մէջ աշխատած է որպէս 
անգլերէնի ուսուցչուհի։

2003 թուական՝ աւարտած է Կոմիտասի 
անուան պետական երաժշտանոցը։

Այս տարիներու ընթացքին ան ձեռք կը բերէ 
իր սեփական երաժշտական ճաշակը։ Ամէնէն շատ 
ան կը ցանկար երգել Ուիթնի Հիւսթընի հետ։

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորած 
պատուիրակութիւնը պաշտօնական այցով կը 
մեկնի Վիեթնամի Հանրապետութիւն եւ Սինկափու-
րի Հանրապետութիւն: «Արմէնփրես»-ի փոխանց-
մամբ` այս մասին նշուած է ՀՀ կառավարութեան 
e-gov.am պաշտօնական կայքին մէջ:

Դատաւորներու եւ դատախազներու բարձրա-
գոյն խորհուրդի անդամ Մահմուտ Շէնը՝ Ֆեթուլլահ 
Կիւլէնի քարոզած գաղափարախօսութեան յարելու 
մեղադրանքով՝ դատապարտուեցաւ 10 տարուան 
ազատազրկման: Շէնը  15 Յուլիս, 2016-ին տեղի 
ունեցած ռազմական յեղաշրջումէն ետք պաշտօնէ 
հեռացուած եւ ձերբակալուած էր:  

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես», վկայա-
կոչելով թրքական «Hurriyet»-ը, 15 Յուլիս, 2016-ին 
տեղի ունեցած ռազմական յեղաշրջումէն ետք 
աշխատանքէն հեռացուած Սահմանադրական 
դատարանի, Դատաւորներու եւ դատախազներու 
բարձրագոյն խորհուրդի անդամներուն դատա-
վարութիւնները կը շարունակուին:

Յունիս 26-ին տեղի ունեցաւ Դատաւորներու եւ 
դատախազներու բարձրագոյն խորհուրդի անդամ, 
ձերբակալուած կասկածեալ Մահմուտ Շէնի դատա-
վարութիւնը: Անոր հասցէին հնչեցուած մեղադ-
րանքներու շարքին էին՝ կիւլէնականներուն նիւթա-
կան օժանդակութիւն ցուցաբերելը, անոնց 

Կառավարական պատուիրակութիւնը Վիեթնամ 
պիտի գտնուի Յուլիս 4-6, իսկ Սինկափուր պիտի 
այցելէ Յուլիս 7-9:

Պատուիրակութեան մաս կը կազմեն ՀՀ վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեան, ՀՀ վարչապետի տիկին 
Աննա Յակոբեան, Արտաքին գործերու նախարար 
Զոհրապ Մնացականեան, Բարձր գիտարուես-
տական արդիւնաբերութեան նախարար Յակոբ 
Արշակեան, Տնտեսական զարգացման եւ ներդրում-
ներու նախարար Տիգրան Խաչատրեան եւ այլ 
պաշտօնեաներ:

Գործուղումներու մէջ գտնուելու ժամանակա-
հատուածին Հայաստանի Հանրապետութեան վար-
չապետի պարտականութիւնները պիտի կատարէ 
ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեանը:

հրամանները կատարելը եւ այլն, սակայն, այս 
մեղադրանքները մերժուեցան Շէնի կողմէ:

Դատարանի վճիռով՝ Կիւլէնի գաղափարներուն 
յարելու մեղադրանքով՝ Շէնը դատապարտուեցաւ 
10 տարուան ազատազրկման:

աշխատանքի ժամանակ ձեռք բերած փորձառու-
թեան տարրերը կիրառել ներկայ քաղաքական 
պաշտօնին մէջ, նախագահ Սարգսեան նշած է, որ 
անիկա հայելային կերպով չ՝անդրադառնար իր 
իրական կեանքին վրայ։ «Իրական կեանքը կ՝ա-
պացուցէ իմ տեսութիւնը, որ մեր կեանքին մէջ շատ 
բաներ կարելի է բացատրել՝ հասկնալով փոխկա-
պակցուած տարրական մասնիկներու վարքագիծը,- 
ըսած է հանրապետութեան նախագահը։- Գիտե-
լիքը, որ այս վարքագիծին վերաբերեալ ունինք 
ուսողութեան մէջ, կարելի է կիրառել հասարակա-
կան վարքագծի կամ քաղաքականութեան վրայ»։ 
Մասնաւորեցնելով ըսելիքը STARMUS-ի օրինակով՝  
նախագահ Սարգսեան յիշած է, թէ ինչպէս փա-
ռատօնի հիմնադիր Գարիկ Իսրայէլեանը պատմած 
է, որ երբ նախաձեռնած է փառատօնը, պատկե-
րացում չէ ունեցած, թէ անիկա ինչ աւարտ պիտի 
ունենայ։ «Այսինքն, այստեղ կար անորոշութեան 
սկզբունքը, որ կիրառելի է ինչպէս կնճռոտ կառու-
ցակազմի, այնպէս ալ, STARMUS-ի պարագային»,- 
ըսած է նախագահ Սարգսեան։ Ան նշած է, որ 
փառատօնի մասնակիցները լուրջ մարդիկ են՝ 10-
20 նոպէլեան մրցանակակիրներ, որոնք եւ երբեք 
չեն վատներ ժամանակը, մարդիկ, որոնք իրենց 
կեանքը նուիրած են յատուկ թեմաներու՝ ուսողու-
թենէն մինչեւ տեսական բնագիտութիւն, աստղա-
գիտութիւն, կենսաբանութիւն, քիմիագիտութիւն եւ 
այլն։ 

«Կենսաբանութեան, արհեստական բանականու-
թեան ոլորտին մէջ կան Մեծ յայտնագործութիւններ, 
որոնք կ’ոգեւորեն երեխաները։ Ատիկա զիս ալ 
կ’ոգեւորէ։ Ես իսկապէս հաւատացած եմ, որ մարդ 
կ’ապրի այնքան ժամանակ, քանի դեռ բացայայ-
տումներ կ’ընէ, կը սորվի, կ’արարէ»,- ըսած է 
նախագահ Սարգսեան։
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկայի տարածքին՝ Մայիսին դպրոցական 
տարեշրջանը կ՛աւարտի, շրջանաւարտից հանդէս-
ներով։ Մեր այսօրուան նիւթը այս տարուան շրջա-
նաւարտից համդէսներուն մասին է, առաջին եր-
կուքը՝ երկրորդական վարժարանի, իսկ երրորդը՝ 
համալսրանի։ Այս անգամ՝ մեր նիւթը կը ներկա-
յացնէ դրական երեւոյթներ։

Մարդու մը Իրաւունքը՝ չի՛ Կորսուիր 
Ամերիկայի մէջ ...

2019-ը բախտորոշ թուական մը եղաւ երկու 
վեթերան բանակայիններու համար, (տես նկարը)։ 
Նկարի ձախին՝ 95 տարեկան Ճօ Փերիգոնն է, իսկ 
աջին՝ 85 տարեկան Ուիլիամ Առնոլտ Գրէտաքը։ 
Իսկ ի՞նչ է հասարակած գիծը, որ այս երկու վեթե-
րանները կը կապէ իրարու։ Հիմա թոյլ տուէք բա-
ցատրեմ։

Ճօ՝ 1943-ին, Ֆլորիտա նահանգի Թամփա քա-
ղաքի Հիլզպորոհ երկրորդական վարժարանի աւար-
տական դասարանի աշակերտ էր երբ ամերիկեան 
բանակին զինուորագրուելով՝ կ՛երթայ Եւրոպա, 
մասնակցելու երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմին։ Դժբախտաբար՝ ան իր վկայականը չի 
կրնար առնել, բացակայելով շրջանաւարտից հան-
դէսէն։

Գալով Ուիլիամին՝ ան ալ 1953-ին, Թէնըսի 

նահանգի Չըրչ Հիլ քաղաքի երկրորդական վար-
ժարանի աւարտական դասարանի աշակերտ էր, 
երբ ամերիկեան բանակին զինուորագրուելով՝ 
կ՛երթայ Քորէա, մասնակցելու այդ երկրի պատե-
րազմին ընդէմ համայնավարութեան։ Նմանապէս 
ան ալ՝ իր վկայականը չի կրնար առնել, բացա-
կայելով շրջանաւարտից հանդէսէն։

Ճոյին թոռնիկը՝ Լոս Անճելըսի շրջանի դատաւոր 
Թամ Փալերմօ, քանիցս լսելով  մեծ հօր վկայական 
չկարենալ առնելու տխուր պարագան, որ զինք 
տանջած է աւելի քան 75 տարի, կը դիմէ վերոյիշեալ 
դպրոցի տնօրէնութեան եւ կը խնդրէ որ ներառեն 
իր մեծ հայրը, այս տարուան շրջանաւարտներու 
ցանկին մէջ։

Եւ ահա ի՜նչ հրաշք, դպրոցի տնօրէն Կէրի 
Պրէյտի ընդառաջելով այդ խնդրանքին, Ճոյին կը 
շնորհէ երկրորդական վարժարան աւարտած ըլլա-
լու վկայականը, 76 տարի անցնելէ ետք . . . Ճոյին 
ուրախութիւնը անսահման էր, երբ ան ստացաւ իր 
վկայականը, 18 տարեկան շրջանաւարտներուն հետ։

Նոյնպէս ալ Ուիլիամին կը շնորհուի` երկրոր-
դական վարժարան աւարտած ըլլալու վկայականը, 
ճիշդ 66 տարի ետք! Բայց այս պարագային ո՞վ  
միջամտած է իրեն, յայտնի չէ։ Հայկական ասաց-
ւածքը կ՛ըսէ, «Աւելի լաւ ուշ, քան երբեք։» Ուրեմն, 
պատիւս արժանաւորաց!

Խղճամիտ Մեծահարուստը . . .
Morehouse College-ը պատմականօրէն սեւամորթ 

այր ամերիկացիներու համալսարան մը եղած է՝ որ 
հիմուած է 141 տարիներ առաջ, Ճորճիա նահանգի 
Աթլանթա քաղաքին մէջ։ 

Այս տարուան վերոյիշեալ համալսարանի շրջա-
նաւարտից հանդէսին գլխաւոր բանախօսն էր 
մեծահարուստ սեւամորթ ամերիկացի մը (տես 
նկարը), որուն անունն է Ռապըրթ Սմիթհ։

Շրջանաւարտ աշակերտներուն ուղղուած իր 
ուղերձին մէջ՝ Ռապըրթ Սմիթհ հտեւեալը ըսած է, 
«Ընտանիքիս ութ սերունդներուն անունով՝ որոնք 
ապրած են այս երկրին մէջ, կ՛ուզենք քիչ մը 

վառելանիւթ դնել ձեր ինքնաշարժին մէջ։» Այսինքն՝ 
իր ընտանիքը կը հաստատէր հիմնադրամ մը, որ 
պիտի վճարէր 396 շրջանաւարտներուն փոխ 
առած (student loans) դպրոցական պարտքերը . . . 
Սա հսկայական գումար մը պէտք է եղած ըլլայ, չէ՞։

Կրնա՞ք երեւակայել շրջանաւարտներուն ան-
սահման ուրախութիւնը։ Անոնք այս անակնկալ, 
բայց հաճելի յայտարարութիւնը ընդունեցին յոտնկայս 
ծափահարութիւններով եւ “MVP” բացականչութիւն-
ներով՝ որ կը նշանակէ Most Valued Person, այսինքն՝ 
Ամենէն Արժէքաւոր Անձը։

Ռապըրթ Սմիթհ աւելցուց սակայն, թէ իր 
ակնկալութիւնն է որ այս դասարանի աշակերտներն 
ալ իրենց կարգին, հետեւին իր օրինակին եւ ժամա-
նակի ընթացքին անոնք ալ օգտակար հանդիսա-
նան, գալիք սերունդներու շրջանաւարտներուն։ Իմ 
համեստ կարծիքով, շատ արդար է այս խնդրանքը, 
չէ՞ք խորհիր!

Հիմա հետաքրքրական է գիտնալ ու շրջանա-
ւարտներուն մէջ կար աշակերտ մը, որուն դպրո-
ցական ծախսերէն գոյացած պարտքը հասած էր 
100,000 տոլարի։

Չմոռնամ յիշելու որ վերոյիշեալ բարերարը՝ 
նախապէս համալսարանին նուիրած էր 1.5 միլիոն 
տոլար։ Սա է բարերարութեան իսկական իմաստը, 
երբ նուիրատւութիւն մը կը կատարես՝ անոր փո-
խարէն որեւէ ակնկալութիւն չես ունենար ու վերջ։

Երանի թէ մեր ազգին մէջ ալ գտնուէին նման-
օրինակ տիպար մեծահարուստներ . . .    

Ամերիկեան Բարքեր
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Սփիւռքահայ Կեանք

Ցեղասպանութեան Ճանաչման Ջատագով Օզտեմիր 
«Ռաուլ Ուոլընպըրկ» Հիմնարկի Շքանշանը Ստացաւ

Էրտողանի Շրջանն Արդէն Կարելի է Համարել Աւարտած, Իսկ Հայ Համայնքին 
Համար Ընտրուած է Չարեաց Փոքրագոյնը. Բագրատ Էսդուկեան

Հայոց Ցեղասպանութիւնը Պէտք Չէ Մոռցուի. Շուէտացի Պատգամաւոր

Ուոլընպըրկ» հիմնարկը կը տեղեկացնէ, թէ 19 
Յունիսին տեղի ունեցած հիմնարկի տարեկան ձեռ-
նարկին ընթացքին «Ռաուլ Ուոլընպըրկ» շքանշանը 
յանձնուեցաւ թրքական արմատներ ունեցող Գեր-
մանիոյ խորհրդարանի երեսփոխան Ճեմ Օզտեմի-
րին՝ հայերու եւ թուրքերու միջեւ կամուրջներ հաս-
տատելու ջանքերուն նպաստելուն համար։ Այդ 
ջանքերուն մէջ նշուած է յատկապէս Հայոց Ցեղաս-
պանութիւնը ճանչցող բանաձեւին վաւերացումը 
ապահովելը Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ, որ 
տեղի ունեցած էր 2016-ին։

Հիմնարկը նաեւ կը յիշեցնէ, որ Օզտեմիր Հայոց 
Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին առիթով, 12 
Մարտ 2015-ին Հայաստան այցելած էր՝ շեշտելով 
Գերմանիոյ խորհրդարանին կողմէ Ցեղասպանու-
թեան ճանաչման կարեւորութիւնը, նաեւ Ցեղաս-
պանութեան զօհերուն յարգանքի իր տուրքը մա-
տուցած էր Ծիծեռնակաբերդի յուշակոթողին մէջ: 

Հայաստան գտնուող` Շուէտի խորհրդարանի 
պատգամաւոր Պէորն Զէոտըր Շուէտի կառավարու-
թեան Հայոց Ցեղասպանութիւնը չճանչնալը որա-
կած է որպէս դաւաճանութիւն:

Շուէտի խորհրդարանը 2010-ին ճանչցած էր 
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, սակայն երկրի կառա-
վարութիւնը առ այսօր պաշտօնապէս չէ ճանչցած 
զայն: Ատոր հետ կապուած իր անհանգստութիւնները 
արտայայտող շուէտացի պատգամաւորը 1915-1923 
թուականներուն ցեղասպանութեան ենթարկուած 

Պոլսոյ «Ակօս» թերթի հայերէն բաժինի խմբագիր 
Բագրատ Էսդուկեանի խօսքով` Յունիս 23-ին տեղի 
ունեցած Պոլսոյ քաղաքապետի ընտրութիւններուն 
իշխանութիւնները ջախջախիչ պարտութիւն կրեցին:

Ան Tert.am-ի հետ զրոյցի ընթացքին նկատել տուաւ, 
որ սա միայն քաղաքապետի ընտրութեան հարց չէ: 
«Շատերը կ՛ըսեն, որ սա Էրտողանի պարտութիւնն է, 
ես ալ ատոր հետ համաձայն եմ: Էրտողանի շրջանը 
արդէն աւարտած կարելի է համարել: Ասկէ ետք ամէն 
ընտրութեան, հաւանաբար, նման արդիւնք ունենանք»,- 
ըսած է ան:

Յիշեցնենք, որ Յունիս 23-ին տեղի ունեցած Պոլսոյ 
քաղաքապետի կրկնակի ընտրութիւններուն յաղթեց 
Թուրքիոյ ընդդիմադիր «Ժողովրդահանրապետա-
կան» կուսակցութեան թեկնածու Էքրեմ Իմամօղլուն` 
ստանալով քուէներուն 54 տոկոսը:

Էրդողանի եւ անոր ղեկավարած կուսակցութեան 
նկատմամբ հիասթափութիւնը հասարակութեան մէջ 
տարբեր պատճառներ ունին. առաջինը ստեղծուած 
տնտեսական ճգնաժամն է:

«Տնտեսական ճգնաժամը կ՛ազդէ ամենօրեայ 
կենցաղի վրայ, ժողովուրդը ամէն օր աղքատութեան 
կը մատնուի: Սա ամենակարեւոր գործօնն է, բայց 
բացի այդ, Էրտողանի ձեռնարկած բոլոր գործողու-
թիւնները ձախողած են: Սուրիոյ մէջ Թուրքիոյ վարած 

Ան յուշակոթող այցելութեան ընթացքին նաեւ կոչ 
ըրած էր Թուրքիոյ, որ անյապաղ ճանչնայ Հայոց 
Ցեղասպանութեան պատմական իրողութիւնը։ Օզ-
տեմիր տարբեր առիթներով նաեւ լուսարձակի տակ 
առած է Հայոց Ցեղասպանութեան մէջ Գերմանիոյ 
մեղսակցութիւնը, որուն մասին ակնարկութիւն կայ 
նաեւ Գերմանիոյ խորհրդարանին վաւերացուցած 
բանաձեւին մէջ:

Յիշեցնեք, որ «1915-ին հայերու եւ այլ քրիստոն-
եայ փոքրամասնութիւններու Ցեղասպանութեան 
յիշատակի եւ ոգեկոչման մասին» խորագրուած 
նշեալ բանաձեւին ի նպաստ քուէարկեցին ազգու-
թեամբ թուրք 11 գերմանացի երեսփոխաններ:

Ճեմ Օզտեմիր, որ 1994-ին հանդիսացած էր 
Գերմանիոյ խորհրդարանի առաջին թուրք երես-
փոխանը, 2004-2009-ի միջեւ նաեւ եղած է Եւրոպա-
կան խորհրդարանի անդամ։

հայերու ժառանգներուն տառապանքները ի լուր 
աշխարհի լսելի դարձնելու համար նշած է, որ 
անիկա երբեք պէտք չէ մոռցուի եւ անհրաժեշտ է 
ընդունիլ այդ պատմական իրողութիւնը, կը յայտնէ 
yerkir.am-ը:

Իր հայանպաստ գործունէութեամբ յայտնի 
Զէոտըր նշած է, որ հայ-շուէտական յարաբերութիւն-
ները լաւ վիճակի մէջ են, սակայն բաւականաչափ 
խոր չեն: Ան յոյս յայտնած է, որ մօտ ապագային 
անոնք աւելի պիտի զարգանան:

քաղաքականութիւնն ալ ձախողեցաւ: Հիմա ալ Միաց-
եալ Նահանգներու եւ Ռուսիոյ միջեւ լարախաղ տեղի 
կ՛ունենայ, բայց ատիկա ալ շատ վտանգաւոր է, սայ-
թաքելու ընթացքի մէջ է: Բոլոր այս ոչ բարենպաստ 
քայլերը, ձախողումները ժողովուրդը նկատած է, եւ 
այս բոլորին հակազդեցութիւնն էր այս ընտրու-
թիւնները»,- ըսած է ան։

Բագրատ Էսդուկեանի խօսքով` Էրտողան մինչեւ 
այսօր կրցած էր ժողովուրդը համոզել` հաւատքի 
գործօնը շահագործելով, բայց արդէն ատիկա ալ իր 
իմաստը կորսնցուցած է:

Հարցումին, թէ արդեօ՞ք թուրք հասարակութիւնը 
Էրտողանին այլընտրանքը ունի, Էսդուկեան պատաս-
խանած է. «Կրնամ ըսել` ոչ, որովհետեւ Էրտողան 
հեղինակութիւնը շատ բարձր էր, բայց հիմա այդ 
հեղինակութիւնն է, որ հետզհետէ կը վերանայ: Կը 
կարծեմ` ժամանակի ընթացքին Էրտողանին այլընտ-
րանք պիտի ըլլայ»։

Խօսելով Պոլսոյ նորընտիր քաղաքապետ Իմա-
մօղլուին` Էսդուկեան նշած է, որ հայ համայնքը անոր 
հիմնականօրէն սատարած է: «Բայց չեմ կրնար ըսել, 
որ հայերու համար ամենալաւ թեկնածուն ինքն էր, 
որովհետեւ ինքն ալ այս երկրի ընդհանուր գիծը 
նկարագրող մէկն է: Մեզի համար պէտք է ըլլայ այս 
երկրի պատմութեան հետ խնդիր տեսնող մէկը: Հիմա 

այդ մէկը չէ ընտրուած, ընտրուած է չարեաց փոքրա-
գոյնը»,- ըսած է ան:

Ան մատնանշած է նորընտիր քաղաքապետին խօս-
քերը, որ պիտի պաշտպանէ Պոլսոյ ազգային փոքրա-
մասնութիւններու իրաւունքը, բայց տարակուսանք 
յայտնեց` թէ որքանով նման կերպ պիտի վարուի, ժա-
մանակը ցոյց կու տայ. «Ես` անձամբ, որոշ վերապա-
հութիւններ ունիմ, եւ ատոնք դեռ կը մնան»:

Պոլսոյ մէջ երկրորդ անգամ ընտրութիւններուն 
պարտութիւն կրելը, պոլսահայ խմբագիրին խօսքով, 
շատերու մօտ մտավախութիւն կ՛առաջացնէ, թէ Էրդո-
ղան աւելի յարձակողական կրնայ ըլլալ: «Առաջ այդ-
պէս վարուած էր պարտուելու պարագային, բայց ան 
այլեւս այդ պահուածքնին հետ յոյսեր պէտք չէ կապէ»,- 
ըսած է ան:
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Քաղուածքներ 
Օտար Մամուլէն

«Թաքնուած խաչ» Ֆիլմին 
Անձնակազմը Դատի 
Պիտի Տայ Թրքական 
Ազգայնամոլական Թերթը

Պատիւ Արժանաւորին
Հայկազեան Համալսարանի 
Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոն
Զօրավար Արամ Սիւլիքճեան (1919-1979).
Կեանք մը՝ Լիբանանի Ծառայութեան

Լիբանանեան բանակի նշանաւոր զօրավար Արամ 
Սիւլիքճեանի ծննդեան հարիւրամեակին առթիւ, Հայ-
կազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսում-
նասիրութեան Կեդրոնը 25 Յունիսին կազմակերպեց 
դասախօսութիւն մը՝ մոռացութենէ դուրս բերելու այս 
մեծ հայուն վաստակը՝ լիբանանեան հայրենիքին:

Բացման խօսքին մէջ, Կեդրոնի տնօրէն Դոկտ. 
Անդրանիկ Տագէսեան բարիգալուստ մաղթեց հիւրե-
րուն եւ ընդգծեց որ այս դասախօսութիւնը եւ նիւթը 
կարեւոր յաւելում մըն են Լիբանանի հայօճախի սկըզբ-
նական տարիներու թերի ներկայացուած պատմու-
թեան վրայ:

Լիբանանեան բանակի առաջին հայ զօրավար 
Արամ Սիւլիւքճեանի որդին, իր խօսքին մէջ շնորհա-
կալութիւն յայտնեց Հայկազեան Համալսարանին՝ այս 
առիթին համար, նշելով որ իր հօր բանակային աս-
պարէզին ուսումնասիրութեան լծուած է 2019ի սկիզբը 

եւ յառաջիկայ Նոյեմբերին պիտի հրատարակէ անոր 
գործունէութեան նուիրուած հատորը:

Վազգէն Սիւլիքճեան կատարեց ամփոփ համապա-
տումը զօրավարին կենսագործունէութեան: Զօրավա-
րը ծնած էր Ատանա 1919ին, Պէյրութ բերուած հօրեղ-
բօր կողմէ 1924ին, աւարտած Հոմսի զինուորական 
ակադեմիան եւ ընդգրկուած զինուորական ու բանա-
կային ասպարէզ:

Զօրավարը եղած էր այն բանակայինը, որ գլխա-
ւորելով իր գումարտակը, մեկնած էր Րաշայյա բերդը, 
պաշտօնապէս դիմաւորելու համար արգելափակումէ 
ազատ արձակուած Լիբանանի անկախութեան հայ-
րերը՝ Պշարա Խուրի եւ միւսներ: Ի՛նք էր որ առաջին 
անգամ բարձրացուցած էր անկախ Լիբանանի դրօ-
շակը:

Բանախօսը հաստատեց որ զօրավարը կը գլխա-
ւորէր լիբանանեան բանակի այն գումարտակը, որ 
1948ի Պաղեստինի երկատման պատերազմին, 
Հիւսիսային Պաղեստինի մէջ գրաւած էր Ալ Մալիքիյյա 
բարձունքը: Ասիկա միակ գրաւումն էր զոր կրցած էին 
իրականացնել արաբական ներխուժող բանակները...: 
1959-65 զօրավարը կարգուած էր Րայաքի զինուորա-
կան օդակայանին պատասխանատուն եւ այդ թուա-
կաններուն իրագործած էր օդակայանին ընդարձա-
կումը եւ վազքուղիին երկարումը մինչեւ 3000 մեթրի, 
կատարելով ակնկալուածէն շատ աւելի արդիւնաւէտ 
գործ եւ մնալով տրամադրուած նիւթավարկին սահ-
մաններուն մէջ...:

Աւելի ետք, զօրավարը լծուած էր բանակին 
բարեկարգման ծրագրիրի մշակումին ու տքնաջան 
հետազօտութիւններէ եւ աշխատանքէ ետք պատրաս-
տած էր ծաւալուն թղթածրար մը այդ մասին: Դժբախ-
տաբար թղթածրարը երկու տարի պաշտպանութեան 
նախարարութեան գզրոցներուն մէջ մնալէ ետք 
ներկայացուած էր խորհրդարան, իբրեւ... նախարա-
րին ծրագիրը, առանց դոյզն յիշատակութեան անոր 
բուն հեղինակին...:

Ներկայացուեցաւ նաեւ զօրավարին նկարագիրը, 
իբրեւ ոււղամիտ, աշխատասէր, պատասխանատու-
թեան բարձր գիտակցութեամբ, ազնիւ եւ ընկերային 
ու համեստ անհատականութիւն:

Իսլամացուած հայերու մասին նկարահանուած 
«Թաքնուած խաչ» ֆիլմին բեմադրիչները դատի 
պիտի տան ֆիլմը թիրախաւորած թրքական ազգայ-
նամոլական «Yeni Akit» թերթը: Այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Gazeteduvar-ը։

Լրագրող-ուսումնասիրողներ Ալթան Սանճարի ու 
Սերհաթ Թեմելի նկարահանած ֆիլմը կը պատմէ 
Տիարպեքիրի Էղիլ շրջանի իսլամացուած հայերու 
մասին: «Թաքնուած խաչ»-ի շնորհանդէսը տեղի 
ունեցած էր Յունիս 16-ին, Տիարպեքիրի քաղաքապե-
տարանին մէջ:

Ազգայնամոլական թերթի յօդուածին մէջ՝ ֆիլմը 
նկարահանողներուն տրուած է «դաւաճան» պիտա-
կաւորումը:

«PKK ահաբեկչական կազմակերպութեան համա-
կիրները Թուրքիոյ մէջ կ՝աջակցին հայերը ցեղասպա-
նութեան ենթարկելու մասին Թուրքիոյ ուղղուած 
Արեւմուտքի մեղադրանքներուն: Բեմադրիչ Ալթան 
Սանճար, որ կ՝ըսէ, թէ հայու թոռ է, իր նկարահանած 
«Թաքնուած խաչ» ֆիլմով կ՝աջակցի հայկական 
պնդումներուն»,- ըսուած է «Yeni Akit»-ի հրապա-
րակման մէջ:

Սանճարը Twitter-ի իր էջին վրայ կատարած 
գրառումով յայտնած է, որ իրենք դատի պիտի տան 
բացայայտ կերպով զիրենք թիրախաւորած ազգայ-
նամոլական թերթը:

«Կ՝ուզենք, որ բոլորը գիտնան, որ մեզի պատա-
հելիք հնարաւոր բոլոր բացասական իրադարձութիւն-
ներուն մեղաւորը «Yeni akit»-ն է»,- գրած է ֆիլմին 
բեմադրիչը:

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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Չհետեւիլ Ցուցադրական-Տպաւորիչի Շաու(SHOW)-ի, Խօսիլ 
Հիմնահարցերու Մասին

Ուշադրութիւն գրաւելու, մրցակցութեան, տպա-
ւորելու եւ մարդորսութեան համար սովորական են 
ցուցադրական-տպաւորիչ (շաու–show) նախաձեռ-
նութիւնները, որոնք տուրք կու տան անմիջականի, 
վնասակար չեն, բայց ապագայակե՞րտ են, ի՞նչ 
ձեւով կը նպաստեն մեր ժողովուրդի հիմնահար-
ցերու լուծման, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ): 
Վնասակար չեն, բայց օգտակա՞ր են:

 Նորութիւն չէ ինչ որ պիտի ըսեմ, շատեր գիտեն, 
բայց չենք խօսիր, մեր անզօրութիւնը խոստովա-
նելով կամ տուրք տալով չխրտչեցնելու անմակար-
դակ քաղաքականութեան: Թիւր ըմբռնում պէտք չէ 
ունենալ: Դէմ ըլլալ կղզիացման (կեթթօ) չի նշա-
նակեր ինքնութիւն խաթարել կամ կորսնցնել: 
Պարտաւոր ենք ապրիլ մեր հեռու եւ մօտ շրջապա-
տին հետ, բայց ապրիլ առանց անձնատուութեան, 
այսինքն՝ այլասերման, մերժելով անոր առաջնոր-
դող յաջորդական շղթայ կազմող նահանջները, 
զորս կը կոչենք պատշաճեցում եւ լաւ ապրելու 
իրաւունք:

Մեր ժողովուրդը տոկալու եւ տեւելու խնդիր 
ունի, մեր փոխարէն ուրիշը լուծում պիտի չբերէ այս 
խնդրին, մեզմէ ոչ ոք ինքզինք բացառութիւն 
համարելու բարոյական իրաւունք ունի:Տոկալու եւ 
տեւելու խնդիրը կը լուծենք հաւաքաբար, կամ չենք 
տոկար եւ չենք տեւեր, կ’անհետանանք: Տոկալու եւ 
տեւելու համար անհրաժեշտ եւ անշրջանցելի 
պայմաններ կան, առաջին հերթին տէր մնալով 
արժէքներուն հաւաքաբա՛ր, տուրք չտալով եսի 
բացառութեան եւ անհատականին: Պարզ. հայու 
ինքնութիւնը եւ անոր մարդկային լիակատար 
իրաւունքները կը պահանջենյանձնառութիւն:

Այդ անհրաժեշտ եւ անշրջանցելի պայմանները 
պէտք է ընդունիլ բարձրամակարդակ գիտակցու-
թեամբ, զանոնք չհամարելով նախնական, յետա-
դիմական, տիրացուական, ժամանակավրէպ:

Հողը տէր կ’ուզէ: Կարելի չէ հողին տէր ըլլալ 
հեռուն նստելով կամ հեռանալով, այսինքն հայրե-
նատիրութիւնը կը պահանջէ ներկայութիւն: Այսինքն 
չլքել հողը եւ վերադառնալ. արտագաղթը աղէտ է 
ազգին եւ հայրենիքին համար, նոյնքան աղէտ է 
ազգին եւ հայրենիքին համար հայրենադարձութեան 
յանձնառութեան բացակայութիւնը, ինչ ալ ըլլան 
անոր ճապկումներով եղած արդարացումները:

Հայրենատիրութիւնը կը դառնայ դատարկա-
բանութիւն երբ կը փոխարինուի թութակային 
հայրենասիրութեամբ, զգացումով կամ ծագումով 
հայու փուչիկով:

Նոյնքան աղիտալի է հայրենադարձութիւնը խո-
չընդոտել վարչական-դիւանակալական տաղտուկ-
ներով, կամ հայրենադարձողը դիտել որպէս 
առաւել կամ նուազ օտար:

Ազգը նկարագիր կ’ուզէ: Ծագումով հայ (d’origine 
arménienne), զգացումով հայ, կէս հայ, քառորդ հայ 
լեզուագարութիւններ են, որոնք կը նմանին շեղբի 
վրայ քալելու: Ի՞նչ կը նշանակեն նման բացատրու-
թիւններ, ի՞նչ ընելու եւ ո՞ւր հասնելու կը ծառայեն: 
Ի՞նչ յանձնառութիւն ունին անոնք ինչ կը վերաբերի 
սեփական երկրի պաշտպանութեան, սեփական 
դիմագիծի պահպանման, սեփական ինքնութեան 
ստորոգելիներու:

Ինչպէ՞ս կ’ապրուի ազգի իրաւ անդամութիւնը: 
Պէտք է գիտնալ տարբերութիւնը ազգի եւ համայն-
քի: Ազգի աւելի քան կէսը այս անորոշութեան 
ովկիանոսին վրայ կը ծփայ: Համայնքը, ինչ ալ 

ըլլան խօսքի ճապկումները, սեփական երկրէն 
դուրս, աւելի մեծ ամբողջի մը մէջ, առանձնած 
հաւաքականութիւն մըն է, ժամանակի ընթացքին, 
մերուելով, կ’ըլլայ նուազ առանձնացած, զիջելով 
իր ինքնուրոյնութեան յատկանիշները. լեզուական, 
կրօնական, բարքերու եւ երբեմն նոյնիսկ գոյնի, 
դառնալով իրապէս ծագումով միայն տարբեր, եւ 
այդ ալ օր մը կը մոռցուի: Ազգի անդամութիւնը, ի 
հարկէ, կ’ապրուի սեփական հայրենիքի մէջ, ուր 
ապրած են նախահայրերը եւ պէտք է ապրին 
յաջորդները: Հայրենիքէն դուրս, որքան որ ալ 
պահած ըլլանք ազգի յատկանշական արժէքները 
եւ յանձնառութիւնները, հաւաքականութիւնները 
համայնք են, լեզուական, կրօնական, գոյնի եւ 
ծագման: Համարկումը (intégration) ուշ կամ կանուխ 
պիտի յանգի ձուլման (assimilation): Ժամանակի 
հարց է: Հետեւաբար՝ հայրենիք պահել, հայրենիք 
չլքել, չարտագաղթել եւ հայրենադարձութիւն ան-
ցագիր են ազգի անդամութեան, այսօրուան ե 
վաղուան համար:

Ազգը նաեւ մարդոց համրանք է,- ոչ խմբակցու-
թիւն է, ոչ միութիւն, ոչ ակումբ,- ընկերութիւն՝ իր 
բոլոր խաւերով, գիտնականներով եւ արհեստաւոր-
ներով, դատաւորներով եւ աւազակներով, արուես-
տագէտներով եւ մարզիկներով, հարուստներով եւ 
աղքատներով: Առանց համրանքի ներկայութեան, 
հայրենիքը կ’ըլլայ անապատ, կու գան նոր տէրեր: 
Այս տարրական ճշմարտութիւնը պէտք է ըմբռնել, 
երբ ներսն ենք եւ կ’ուզենք դուրս ելլել, երբ դուրսն 
ենք եւ այդ կացութիւնը մնայուն կը համարենք:

Համրանքը այդքան է միայն, մարդոց գումար, 
որուն անդամները կրնան ունենալ զանազան հա-
մոզումներ, գիտութիւն եւ որակ, բայց  ազգ ըլլալու 
համար ան պէտք ունի ազգային որակի՝ անկախա-
բար գիտութենէն եւ ընդհանրապէս որակէն, որոնց 
վրայ ան պէտք է գումարուի: Այդ ազգային որակը 
այլ տեղ եւ ուրիշներու մօտ չի գտնուիր, ան էապէս 
ինքնուրոյն է եւ ինքնուրոյնութիւն: Ամերիկեան, 
ֆրանսական կամ ռուսական համալսարաններէ չի 
ստացուիր ան, ան սեփական լեզու է, որուն հետ 
կու գան գաղափարներ (héritage de mots, héritage 
d’idées կ’ըսէր ֆրանսացի իմաստասէր Լէոն 
Պրէօնշվիկ), պատմութիւն է, ազգային դիցաբա-
նութիւն-հերոսապատում է (Հայաստան կ’ըսեն 
էպոս), ինչպէս Սասունցի Դաւիթը: Ազգային որակը 
պատմութիւն է (ոչ անպայման պատմագիտութիւն), 
գէթ այնքան՝ որ մարդ կարենայ ըսել որ ինք ֆրան-
սացի, անգլիացի, արաբ, չինացի կամ թուրք չէ:

Ազգի անդամութիւնը գոյութենական որակի 
վրայ գումարուող յանձնառութիւն է, այսինքն՝ 
ստանձնել տարբեր ըլլալու իրաւունքը, ոչ գերադաս, 
ոչ ստորադաս, այլ՝ ինքնուրոյն: Երկրին մէջ եւ 
երկրէն դուրս այլոց նմանելու ախտաւոր բարդոյթի 
յաղթահարումով կը սկսի այս յանձնառութիւնը:

Այս գիտակցութիւնն է, որ հայ գրողին (Վիգէն 
Խեչումեան) ըսել կու տայ, որ օտարի դրանը քեզ 
կը կոչեն հիւր, որպէսզի չասեն ծառայ: Այս իմաս-
տութիւնը օտարին քով օտարէն աւելի փայլուն ըլ-
լալու ինքնացուցադրութիւն չէ (շաու), այլ ինքնու-
թեամբ, հարազատութեամբ եւ տարբերութեամբ 
ըլլալ եւ տեւել:

Հայրենիքէ դուրս, մեր պարագային մասնաւորա-
բար, երբ վերածուած ենք սփիւռք(ներ)ի, ազգի մեր 
անդամութիւնը, ինչ ալ ըլլայ մեր որակը, ժամա-
նակաւորի կնիք ունի: Ան կրնայ դեռ ժամանակ մըն 
ալ դիմանալ հայասիրութեամբ, հայրենասիրու-
թեամբ, մշակութասիրութեամբ եւ հայաստանեան 

զբօսաշրջութեամբ, բայց իսկապէս տոկալու եւ 
տեւելու ռազմավարութիւնը, մարտավարութիւնը եւ 
հեռանկարը (stratégie, tactique, projet) կը բնորոշուի 
հայրենատիրութեամբ, որուն առանցքին կը գտնուի 
հայրենադարձութիւնը, որպէսզի ազգի անդամները 
միասնաբար դիմաւորեն սպառնացող վտանգները 
եւ իրենց ինքնուրոյնութեամբ մնան պատմութեան 
բեմին վրայ:

Եւ ի հարկէ, այս բոլոր խօսքերը փուճ են, եթէ 
բացակայիյանձնառութիւնը: Հայրենադարձութիւն, 
հայրենատիրութիւն, հայրենիքի ամբողջացում, 
համրանքի անվտանգութիւն եւ աճ, պատմութեան 
գիտակցութիւն (ոչ որպէս սոսկ գիտութիւն, օտար-
ներ կան որոնք մեզմէ լաւ գիտեն մեր պատմութիւնը), 
հայախօսութիւն, լեզուի եւ մշակոյթի պաշտպա-
նութիւն, հաւասարապէս կը պահանջեն յանձնառու-
թիւն:

Ղեկավարութիւններու պարտականութիւնն է 
առաջանորդել այս համագումար յանձնառութիւնը, 
այսօ՛ր, ինչ ալ եղած ըլլան եւ ըլլան գործի ընթացքին 
յայտնուած տարբերութիւնները:

Յաջողելու ուժը մենք պիտի ըլլանք: Ոչ ոք յաջո-
ղութիւնը ափսէի վրայ դրած մեզի պիտի հրամցնէ:

Հասկնալ՝ որ նոյնիսկ եթէ թերահաւատներ 
կան, անհատաբար եւ հաւաքաբար պատասխա-
նատու ենք եւ պարտաւոր ենք ըլլալ յանձնառու, 
կրկնենք, մնալու համար պատմութեան բեմին 
վրայ, որպէս ինքնուրոյն եւ ազատ ժողովուրդ:

Առանց ճապկումներու ըլլալ հարազատ յաջորդ-
ները անոնց՝ որոնք  իրենց խօսքով եւ գործով ազգ 
պահած են եւ վերականգնիլ:

Մտածել, հետեւելով ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոն-
եանի հզօր խօսքին, որ «Հայաստանի վերջին մայ-
րաքաղաքէն առաջին մայրաքաղաք»ի հեռաւորու-
թիւնը օդանաւով երեսուն երկու վայրկեան է, 
երեսուն երկու րոպէ…

Առաջին մայրաքաղաք Վանի բերդը…
Խուճապի չմատնուիլ, չըլլալ փարիա, եւ մնալ 

պատմութեան մէջ:
Օր մըն ալ, առանց վերլուծական-տեսաբանական 

խուսանաւումներու, պէտք է խօսիլ «հզօր սփիւռք»ի 
եւ «սփիւռքի հզօրացման վախճանական նպատակի 
(finalité) մասին. ինչո՞ւ, ինչպէ՞ս, մինչեւ ե՞րբ:

Լռեցնել զուռնաները եւ մտածել՝ ազգի եւ 
հայրենիքի լինելութեան ըմբռնումով:

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ 



¾ç 07ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 27.6.2019

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թրամփ Յայտարարած Է, Որ Ռուսաստանը Միայն Պայմանական Հակառակորդ Կը Համարէ

Ճափոնի Մէջ 115 Հազար Մարդ Տարահանման Ցուցում Ստացած է Հեղեղումներու Սպառնալիքի 
Պատճառով. NHK

Նիճերիոյ Մէջ Զինուած Յարձակումներու Հետեւանքով Զոհուած է Առնուազն 20 Մարդ
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ 
(16 Փետրուար 1880 
Նախիջեւան - 5 Մայիս, 1972, 
Երեւան)
«Մառնայի Ափին»

27

ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1960), նկարիչներու միութեան նախագահ (1945-1951)։
Սարեանի նախնիները եղած են անեցի, ապա գաղթած են ղրիմ, մասնակցած տեղի 
հայկական գաղթավայրի հիմնադրման։ Անոնց շառաւիղները Ղրիմէն տեղափոխուած եւ 
մասնակցած են նոր Նախիջեւանի հայկական գաղութի ստեղծման։ 1895 թուականին Սարեան 
աւարտած է տեղի հանրակրթական երկլեզու (հայերէն, ռուսերէն) ուսումնարանը։ 1897-
1904 թուականներուն յաճախած է Մոսկուայի գեղանկարչութեան, քանդակագործութեան եւ 
ճարտարապետութեան ուսումնարանի գեղանկարչութեան բաժին։ 
Ինքնուրոյն դիմագիծ ու ոճ ունեցող արուեստագէտը յաճախ ճամբորդած է. 1910 թուականին 
գացած է Կ. Պոլիս, 1911 թուականին՝ Եգիպտոս, 1913 թուականին՝ Պարսկաստան։ Վերադառնա-

լով ուղեւորութիւններէն՝ Սարեան մասնակցած է «Ոսկէ Գեղմ», «Արուեստի աշխարհ» եւ այլ ընկերութիւններու ցուցահանդէսներուն։ 
1915 թուականին, մեծ Եղեռնի օրերուն Սարեան աշխատած է «Հայերուն օգնող մոսկովեան կոմիտէ»-ի մէջ։ Մեկնած է էջմիածին՝ 
թրքական սուրէն հալածական հայ գաղթականներուն օգնութիւն ցուցաբերելու համար։ Յովհաննէս Թումանեանի, Գ. Յովսէփեանի եւ 
հայ այլ մտաւորականներու հետ, մոլեգնող համաճարակի պայմաններու մէջ, բոլոր ջանքերը գործադրած է արեւելեան Հայաստանի մէջ 
ապաստանած արեւմտահայերու վերջին մնացորդները մահուան ճիրաններէն փրկելու համար։ Անքուն գիշերներու հետեւանքով եւ տեսածի 
ծանր տպաւորութեան տակ հոգեկան ցնցում ստացած է։ 
1916 թուականին, Վարդգէս Սուրէնեանցի, Փանոս Թերլեմեզեանի, Եղիշէ Թադեւոսեանի եւ այլոց հետ մասնակցածէ Հայ արուեստագէտներու 
միութեան ստեղծման։ 1919 թուականին Նոր Նախիջեւանի մէջ հիմնած է գաւառագիտական թանգարան։
Սարեանը 1921 թուականին ընտանիքով տեղափոխուած եւ մշտական բնակութիւն հաստատած է Երեւանի մէջ մինչեւ մահանալը, ան 
թաղուած է Երեւանի կոմիտասի անուան պանթէոնի մէջ։ 1967 թուականին Երեւանի մէջ բացուած է Սարեանի տուն-թանգարանը, ուր կը 
գտնուի անոր ստեղծագործական ժառանգութեան զգալի մասը։ 
Սարեանի գործերը կեդրոնացուած են Հայաստանի պետական պատկերասրահի եւ անոր մասնաճիւղերու, ինչպէս նաեւ ԱՊՀ երկրներու 
տարբեր թանգարաններու, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսայի եւ այլ երկրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
Սարեան ստեղծագործած է տարբեր ժանրերու մէջ՝ դիմանկարներ, բնանկարներ եւ այլ, ձեւաւորած է գիրքեր, կատարած բեմանկարչական 
գործեր։ Անոր համար չեն եղած կարեւոր ու երկրորդական ժանրեր։ Գեղարուեստական որակը նկարիչի համար դարձած է հիմնանպատակ։

ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարա-
րած Է, որ ինք Ռուսաստանը Միացեալ Նահանգ-
ներու հակառակորդ չի համարեր, բայց կը համարԷ 
պայմանական հակառակորդ: 

Համապատասխան տեսակէտը ան յայտնած Է 
Յունիս 26-ին Fox Business հեռատեսիլին տուած 
հարցազրոյցի ընթացքին, այս մասին կը տեղե-
կացնԷ «Արմէնփրես»:

Ճափոնի Օքինաւա հարաւային կղզիի Ուրասոէ 
քաղաքի շուրջ 115 հազար բնակիչներ Յունիս 26-
ին շտապ տարահանման յանձնարարական ստա-
ցած են տեղատարափ անձրեւներու հետեւանքով 
սողանքներու եւ թայֆուններու սպառնալիքին 
պատճառով: Ինչպէս յայտնած Է NHK հեռատեսիլի 
ալիքը, մարդոց կոչ կ’ընեն պատսպարուելու դպրոց-
ներու եւ քաղաքապետութեան հիմնարկութիւններու 
շէնքերուն մէջ, կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»:

Օքինաւա կղզիի մէջ այժմ կը տեղան սաստիկ 

«Պոգօ Հարամ» արմատական իսլամիստական 
խմբաւորման զինեալները Նիճերիոյ Պորնօ նա-
հանգի մէջ իրականացուցած են յարձակում, որուն 
հետեւանքով  առնուազն 20 մարդ զոհուած է: Այս 
մասին կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով 
Daily Trust թերթը:

«Ես Ռուսաստանը հակառակորդ չեմ համարեր, 
բայց ան պայմանական հակառակորդ Է»,-ըսած Է 
Միացեալ Նահանգներու ղեկավարը:

«Գերմանիան Ռուսաստանին միլիառաւոր տո-
լարներ կը վճարէ ուժանիւթի համար: Անոնք Ռու-
սաստանին միլիառաւոր տոլարներ կու տան եւ, 
այնուհանդերձ, կ’ենթադրուի, որ մենք պէտք Է 

անձրեւներ, որոնց պատճառը մօտեցող թայֆունն 
Է: Ճափոնի Օդերեւութաբանական վարչութեան 
տուեալներով՝ անիկա կը ձեւաւորուի Ֆիլիփիններէն 
արեւելք ինկած գօտիին մէջ եւ շուտով կը շարժի 
դէպի հիւսիս - արեւելք՝ Ճափոնի կողմը:  Օդե-
րեւութաբանները կը նախազգուշացնեն, որ թայ-
ֆունը արդէն Յունիս 27-ի երեկոյեան կրնայ հասնիլ 
խաղաղ ովկիանոսեան ափ Ճափոնի հարաւա-
րեւմուտք, հաղորդած Է ԹԱՍՍ:

Աղբիւրը կը նշէ, որ զինեալները յարձակած են 
Դամասակէն 50 քմ հեռաւորութեան վրայ գտնուող 
Նկամկամ գիւղի բնակիչներուն վրայ: Յարձակման 
հետեւանքով ողջ մնացածներէն շատեր լքած են 
գիւղը:

«Պոգօ Հարամ» արմատական իսլամիստական 

պաշտպանենք Գերմանիան: Իսկ Գերմանիան կը 
հրաժարի վճարել: Անոնք ՆԱԹՕ-ին չեն վճարեր 
այն, ինչ պէտք Է վճարեն»,-ընդգծած Է ան: «Անոնք 
միլիառաւոր տոլարներ կը վճարեն պայմանական 
հակառակորդին, որմէ, ինչպէս կ’ենթադրուի, մենք 
պէտք Է զիրենք պաշտպանենք»,-աւելցուցած Է 
ԱՄՆ-ի նախագահը, հաղորդած Է ԹԱՍՍ գործա-
կալութիւնը:

խմբաւորման գրոհայինները հանդէս եկած են 
յանուն Նիճերիոյ հիւսիսի մէջ անկախ պետութեան 
ստեղծման, որ բնակեցուած է առաւելապէս մահ-
մետականներով, ինչպէս նաեւ նպատակ ունին հիւ-
սիսային շրջաններէն վտարելու բոլոր քրիստոն-
եաներն ու հեթանոսները:
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Հաշուի առնելով ՀՀ դեսպանութեան  հեռա-
ձայնային կապի գերծանրաբեռնուած աշխատանքը, 
առաւել դիւրին եւ արագ արձագանգման 
նպատակով, Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան 
հիւպատոսական բաժինը բոլոր այցելուներուն կը 
յորդորէ իրենց հարցումները ուղղել նաեւ ելեկ-
տըրոնային փոստի միջոցով, հետեւեալ հասցէով՝

armconsulatelebanon@mfa.am
Նկատի ունենալով ամառնային ժամանակա-

հատուածին Հայաստան մեկնողներու մեծ հոսքը՝ ՀՀ դեսպանութիւնը կը 
յորդորէ ՀՀ մուտքի արտօնագիր ստանալու համար դիմել կարելի եղածին 
չափ շուտ՝ նախատեսելով տրամաբանական ժամկէտներ:

Կը յիշեցնենք նաեւ, որ Լիբանանի քաղաքացիները կրնան ՀՀ մուտքի 
արտօնագիր ստանալ Հայաստան մուտք գործելու ընթացքին՝ ՀՀ 
սահմանային անցակէտերէն (օրինակ՝ Զուարթնոց օդակայանէն):

Լիբանանի մէջ ՀՀ դեսպանութիւն
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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

 

  

 

ՀԱՅ ՊԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅ 
Կազմակերպութեամբ՝ 

Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական Գրասենեակին 
 

Մասնակցութեամբ՝ 
Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ» պարախումբին  

Համազգայինի «Քնար» պարախումբին 
 Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի «Արին» պարախումբին 

 
2 Յուլիս 2019, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի 

շրջափակէն ներս 
 

Հրաւիրուած են մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ 
  

Կիրակի, 30 յունիս 2019-ի առաւ. ժամը 10.30-ին, Լիբանանի 
հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, սուրբ պատարագի 
ընթացքին, հայրապետական մաղթանք պիտի կատարուի  

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՍՐԲԱԶՆԱԳՈՅՆ ՎԵՀԱՓԱՌԻ 

կաթողիկոսական ընտրութեան եւ օծման  
24-րդ տարեդարձին առթիւ   

 
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոս, առաջնորդ Լիբանանի հայոց, 

եկեղեցական արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ եւ իր 
պատգամը փոխանցէ Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ 

մէջ  
 

Սրբազան հայրը նաեւ պիտի կատարէ Գիրերու գիւտի 
սրբանկարի օծում 

    
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները  
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն 

եւ աղօթելու վեհափառ հայրապետին արեւշատութեան  
եւ բեղուն գահակալութեան համար 

  
Դիւան Ազգային առաջնորդարանի 

 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Լրատուական Գրասենեակ 
سكاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذك  
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Ծանուցում 
 

 

Հ Ա Յ Ր Ա Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն    Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք 
 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ 
ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՕԾՄԱՆ 24-ՐԴ  ՏԱՐԵԴԱՐՁԻՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 
 Կիրակի, 30 Յունիս 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ, յընթացս Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի, ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ 
ՄԱՂԹԱՆՔ պիտի կատարուի Ս. Աթոռոյս Վեհափառ Հայրապետին՝ 

 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍի 

Ընտրութեան եւ Օծման 24-րդ տարեդարձին առիթով 
 
 Պատարագէն ետք Վեհափառ Հայրապետը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունի 
Վեհարանի դահլիճին մէջ: 
 

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 
 

 
 

 


