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Սահմանադրական Խորհուրդը Չեղարկած է 
Ժամալիի Դէմ Դատական Հայցը

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
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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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Սխալ Դաստիարակութեան Զոհ Մը Եւս
Կամ

Պրէօվէի Մահացու Քննութիւնը
15-ամեայ պատանի  մը, 

Հինգշաբթի գիշեր, անձնաս-
պանական փորձ կատարած է՝ 
իմանալէ ետք  լիբանանեան 
պրէօվէի քննութիւններուն ար-
դիւնքները, որուն մէջ, ըստ 
երեւոյթին, ինք յաջողութիւն 
չէր արձանագրած։ Պատանին 
ծանր վիճակով տեղափոխուած 
է հիւանդանոց։

Հիւանդանոցէն հաղորդուած 
նախնական տեղեկութիւննե-

րուն համաձայն՝ պատանին գլուխէն ծանր վնասուածք ստացած էր եւ 
տեղադրուած էր անմիջական հսկողութեան տակ։ 

Որո՞ւն մեղադրել: Կեանքի փորձառութեան պակասը ունեցող պատա-
նեկան յանկարծակի մղումի զոհ անչափահաս պատանի՞ն: Ծնո՞ղքը: 
Դպրո՞ցը: Ուսուցիչնե՞րը, թէ լիբանանի կրթական համակարգն ու անոր 
նիշակեդրոն (grade oriented/exam oriented) իրավիճակը:

Ստացուած նիշը եւ քննութեան արդիւնքները միայն փառաբանող 
մշակոյթի մը եւ սխալ դաստիարակութեան մղող համակարգի մը, 
որպէս արդիւնք՝ աշակերտները ակադեմական կրթութիւնը կ՛արժե-
ւորեն միայն ու միայն քննութիւններ լաւ նիշերով անցնելու տեսանկիւնէն 
դիտած: Այս սխալ ըմբռնուած մօտեցումը  մանկավարժական յոռի 
տեսութիւն մըն է, որ կրնայ սահմանափակել աշակերտին երեւակա-
յութիւնը, ստեղծագործական ոգին, եւ վնաս տալ իր անհատականութեան 
զգացումին, արժանիքներ՝ որոնք կենսական են աշակերտի մը, որպէս 
առողջ պատանի կեանքի մէջ իսկական յաջողութիւններու դասարանէն 
ներս թէ դուրս: Իսկական եւ առողջ ժամանակակից մանկավարժութիւնը 
նիշերու եւ քննութիւններու արդիւնքներուն կարեւորութիւն տալուն 
զուգահեռ աշակերտին մէջ ոչ-նիւթական այլ յաջողութիւններ, ձիրքեր 
եւ կարողութիւններ գնահատելուն ալ մէջ կը կայանայ, որ բնականաբար 
պիտի երաշխաւորէ աշակերտին ընդհանուր առմամբ յաջողութիւնը ու 
բարելաւէ անոր հոգեբանական առողջութիւնը, ըլլայ ան իր ակադե-
մական կեանքին մէջ, թէ ապագային որպէս արտադրող մեծահասակ: 

Նոյն կարեւոր պարտականութիւնը կ՛իյնայ նաեւ ծնողքին վրայ, որ 
իր զաւակին մէջ պէտք է քաջալերէ նաեւ այլ արժանիքներէն, փոխանակ 
անոր դատելու իր հաւաքած նիշերով միայն: 

Ինչ կը վերաբերի կրթութեան նախարարութեան, աւելի լաւ կ՛ըլլայ 
եթէ ան աւելի զբաղի դպրոցական համակարգի այլ կարեւոր երեսակ-
ներով, ինչպէս կրթական բարեյաջող ծրագրերով, լաւ քաղաքացիներ 
պատրաստելու կրթական ռազմավարութեամբ եւ դպրոցական 
կառոյցներու առողջ միջավայրով, քննութիւններն ու նիշերը ձգելով 
դպրոցներու եւ համալսարաններու հայեցողութեան, որոնցմէ իւրա-
քանչիւրը նաեւ շահագրգռուած է իր ակադեմական մակարդակով:

Մինչ այդ առողջութիւն հոգեպէս եւ ֆիզիքապէս վիրաւոր աշակեր-
տին: Համբերութիւն իր ծնողքին եւ ուշադրութեան կոչ աշակերտութեան, 
որ պրէօվէի, թէ այլ քննութիւն մը իրենց կարեւորութեամբ հանդերձ 
կեանքի գերագոյն նպատակակէտեր չեն, ոչ ալ իր յաջող պատանի մը 
ըլլալու միակ չափանիշը: Հետեւաբար գիտակցիլ, որ պատանեկան 
յանկարծակի եւ չմտածուած անակնկալ մղում մը որքան անտեղի եւ 
անիմաստ վնաս կրնայ հասցնել իր անձին եւ մեծ ցաւ զինք սիրողներուն, 
որոնց սիրոյն հանդէպ ինք նոյնքան պատասխանատու է:
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Լիբանանի Սահմանադրական խորհուրդը որոշում կայացուցած է չեղար-
կելու դատարանի Թրիփոլիի երեսփոխան Տիմա Ժամալի դէմ յարուցուած 
դատական հայցը, երբ վերջինս՝ պաշտօնապէս ներողութիւն խնդրած է 
դատարանէն:

Սահմանադրական խորհուրդը, Ապրիլին դատական հայց ներկայացուցած 
էր Ժամալիի դէմ, երբ ան, լրատուամիջոցներու կողմէ տարածուած տեսանիւթին 
համաձայն, իր կողմնակիցներուն կը յայտնէր «քաղաքական միջամտու-
թիւններն» ու մարմնին վճարուող գումարները պատճառ դարձած էին 
խորհրդարանէն իր հեռացումին:

Դատարանը Փետրուարին պաշտօնազրկած էր Ժամալին՝ Մայիս 2018 թ. 
Խորհրդարանական ընտրութիւններուն չյաջողած մրցակիցի մը՝ Թահա 
Նաժիի բողոքին հիման վրայ: 

Ժամալի ներողութիւն խնդրած էր խորհուրդէն այս ամսուան սկիզբը, երբ 
դատարան կը գտնուէր՝ իր երկրորդ յաջողած ընտրութեան դէմ ներկայացուած 
ձախողած թեկնածու Եահեա Մաալուտի դիմումին համաձայն։ 

Լիբանանեան Համալսարանի Գործադուլը Վերջ Գտաւ, Երբ 
Նախարարը Խոստացաւ Հաշուի Առնել Ներկայացուած 
Պահանջները

Լիբանանեան համալսա-
րանի դասախօսները Ուրբաթ 
օր դադրեցուցին ամբողջ շա-
բաթ մը տեւած իրենց գործա-
դուլը, երբ կրթութեան նախա-
րար Աքրամ Շեհայէպ 
խոստացաւ հաշուի առնել 
իրենց պահանջները:

Լիբանանեան համալսա-
րանի գործադիր կոմիտէի 
ղեկավար Եուսէֆ Տահէր՝ նախարարի հետ կայացած ասուլիսի մը ընթացքին 
յայտարարեց գործադուլը դադրեցնելու մասին լուրը: Այնուամենայնիւ, Տահէր 
ըսաւ, որ գործադիր կոմիտէն պիտի չեղարկէ իր որոշումը, եթէ Շեհայէպ 
չկատարէ իր խոստումը:

Յիշեցնենք, որ փրոֆէսըրները գործադուլը սկսած էին Մայիս 6-ին` բողո-
քելով 2019 թ. Պետական պիւտճէի նախագիծի կրճատման դէմ, որ մեծապէս 
պիտի ազդէր Լիբանանի միակ պետական համալսարանին յատկացուող 
պիւտճէին վրայ:
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Շրջանային Èáõñ»ñ             

Արցախի Պետական Նախարարը Ընդունած է «Ծագումով Հայեր» Նախագիծի Խումբ Մը Մասնակիցներ

Կարօ Փայլան Գրաւոր Հարցում Ուղղած է ՆԳՆ-ին Պոլսոյ Հայոց Պատրիարքական Տեղապահի Ընտրութիւններու 
Յետաձգման Վերաբերեալ

Հայաստանն ու Ատրպէյճանը Քաղաքացիներ Փոխանակած են՝ Կարմիր Խաչի Միջնորդութեամբ
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Ռուբէն Մանկասարեան 

(29 Յունիս, 1960, Երեւան)-(21 Մարտ, 2009, 
Երեւան լուսանկարիչ, ֆոթոլրագրող։

Անոր նկարները Հայաստանի անցած պատ-
մական ճանապարհի, անոր ողբերգական եւ ծանր 
տարիներու՝ Սպիտակի երկրաշարժի, արցախ-
եան շարժման, պատերազմի, սոցիալական ծանր 
իրականութեան, Հայաստանի անկախացում, 
հայ-թրքական յարաբերութիւններու մասին են։

Յաճախած է Մոսկուայի անտառտեխնիկական 
հիմնարկը: 1979 թուականին ծառայած է 

խորհրդային բանակին: 1983 թուականին եղած է 
Հայկական հեռատեսիլի  լուսանկարիչ, 1985 
թուականին՝ «Նովոստի» գործակալութեան լու-
սանկարիչ: 1996 թուականին Երեւանի մէջ հիմ-
նադրած է «Պատկեր» գործակալութիւնը: 2004 
թուականին ղեկավարած է Լրատուամիջոցներու 
կովկասեան հիմնարկը «Ուորլտ փրես Ֆոթօ» 
ֆոթօ լրագրութեան  դասընթացը:

Ռուբէն Մանգասարեանը հեղինակ է մի քանի 
տասնեակ լուսանկարչական ռեբորթաժներու, 
որոնք տպագրուած են «Թայմս», «Պոսթոն Կլոպ», 
«Ֆիկարօ», «Ճէօ Քորէա», «Նիւ-Եորք Թայմս», 
«Ֆոքուս» եւ շարք մը այլ պարբերականներու մէջ։ 
Ան համագործակցած է «AP», «Ֆրանս-փրես», 
«Ռոյթըրս», «Իթառ-Թասս», «Ռիա-Նովոսթի» եւ 
այլ գործակալութիւններու հետ։ Ան յաջողած էր 
ձեռք բերել ամերիկեան նշանաւոր «National 
Geographic Traveler» հանդէսի հայաստանեան 
տարբերակը հրատարակելու իրաւունքը։

Արցախի Հանրապետութեան պետական նա-
խարար Գրիգորի Մարտիրոսեան Յունիս 28-ին 
ընդունեց «Ծագումով Հայեր» նախագիծի խումբ մը 
մասնակիցներ, որոնց մէջ էին աշխարհահռչակ 
ֆրանսահայ երգչուհի Ռոզի Արմէն, հոլիւուտեան 
դերասան Մարքօ Խան, Գանատայի մէջ ՀՀ պատ-
ւոյ հիւպատոս Վարուժան Լափոյեան եւ սփիւռքա-
հայ անուանի այլ գործիչներ:

Այս մասին կը տեղեկացնէ Արցախի պետական 
նախարարի մամլոյ գրասենեակը:

Նախագիծը կը միաւորէ տարբեր բնագաւառ-
ներու հայորդիներ` արուեստագէտներ,  բժիշկներ,  
հոգեւորականեր, գործարարներ ու ոչ միայն: Պե-
տական նախարարը բարձր գնահատած է ջանքերը 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը, հաւատարիմ 
մնալով միջազգային մարդասիրական իրաւունքի 
օրէնքներուն եւ իր ստանձնած միջազգային 
յանձնառութիւններուն, Կարմիր խաչի միջազգային 
կոմիտէի (ԿԽՄԿ) օժանդակութեամբ եւ անոր 
հովանիին տակ իրականացուցած է Մարտ 16-ին 
ՀՀ պետական սահմանն ապօրինի հատած Էլվին 
Արիֆ Օղլու Իպրահիմովը Ատրպէյճան տեղափո-
խելու գործընթացը:

ՀՀ ԱԳՆ-էն նաեւ կը յայտնեն, որ Յունիս 28-ին 
Հայաստանի մէջ ԿԽՄԿ պատուիրակութեան եւ 
Հայաստանի պատկան մարմիններու ներկայացու-
ցիչներու ուղեկցութեամբ վերոնշեալ անձը յանձնը-
ւած է Ատրպէյճանի մէջ ԿԽՄԿ պատուիրակութեան 
եւ Ատրպէյճանի իշխանութիւններու ներկայացու-

Թուրքիոյ Ազգային մեծ ժողովի պատգամաւոր՝ 
Կարօ Փայլան, Պոլսոյ Հայոց պատրիարք Մեսրոպ 
արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի մահէն ետք, տե-
ղապահի ընտրութեան օրուայ փոփոխութեան վե-
րաբերեալ գրաւոր հարցում ուղղած է Թուրքիոյ 
ներքին գործերու նախարար Սուլէյման Սոյլուին:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ տեղապահի ընտ-
րութիւնը պէտք է տեղի ունենար 2019 թուականի 
Յունիս 27-ին, սակայն ներքին գործերու նախարա-
րութիւնը, Պոլսոյ կուսակալութեան միջոցով 2019 

բոլոր անոնց, որոնք Արցախի զարգացման հա-
յանպաստ եւ հայապահպան գործունէութեան մէջ  
ունեցած են մեծ ներդրում եւ աջակցութիւն:

 Գրիգորի Մարտիրոսեան իր խօսքին մէջ նշած 
է. «Ապրելով ու արարելով աշխարհի տարբեր ան-
կիւններու մէջ` դուք հաւատարիմ կը մնաք հայ-
կական ակունքներուն: Այդ հաւատարմութիւնն է՝ 
մեր կարողութիւնները կը բազմապատկէ Արցախի, 
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ: Լիայոյս եմ, որ 
այսօրուան մեր հանդիպումը ու եռամիասնութեան 
ամրապնդման գործին մէջ Ձեր ունեցած աւանդի 
արժեւորումը խթան կը հանդիսանայ համահայ-
կական ներուժը որակապէս նոր հարթութիւն 
տեղափոխելու հարցով»:

Պետական նախարարը պատուիրակութեան 

ցիչներուն:
Հայաստանի Հանրապետութիւնը մարդասիրա-

կան  այս քայլը իրականացուցած է առանց որեւէ 
նախապայմանի:

Աւելի ուշ  նախարարութենէն յայտնեցին, որ 
Յունիս 28-ին Հայաստանի իշխանութիւններու եւ 
Հայաստանի մէջ ԿԽՄԿ պատուիրակութեան ներ-
կայացուցիչներուն փոխանցուած է 2017-ի Յունիս 
20-ին չբացայայտուած պայմաններու մէջ Ատրպէյ-
ճանի տարածքին յայտնուած ՀՀ քաղաքացի Զաւէն 
Կարապետեանը:

Յիշեցնենք, որ այս տարուան Մարտ 16-ին ժամը 
01:30ճի մօտ ՀՀ հիւսիսարեւելեան սահմանագօտիի 
մէջ հայ դիրքապահներու կողմէ յայտնաբերուած եւ 
նախազգուշացմէ ետք վնասազերծուած է ՀՀ 

թուականի Յունիս 26-ին, առանց որեւէ պատճա-
ռաբանութեան յայտնած է, որ տեղապահի ընտրու-
թիւնը պէտք է յետաձգուի մինչեւ 2019 թուականի 
Յուլիս 4:

Փայլան գրութեան մէջ հարցուցած է, թէ որն է 
Թուրքիոյ Հայոց պատրիարքարանի տեղապահի 
ընտրութեան օրուայ փոփոխութեան պատճառը, 
ինչու եւ ինչ իրաւական հիմքերով ՆԳ նախարա-
րութիւնը միջամտած է հոգեւոր կառոյցի ներքին 
գործերուն եւ այլն:

անդամներուն յուշամեդալներ ու շնորհակալագիր-
ներ յանձնած է Սփիւռք-Հայաստան-Արցախ կա-
պերու ամրապնդման գործին մէջ ունեցած նշա-
նակալի աւանդի համար:

 Հիւրերը իրենց երախտագիտութիւնը յայտնած 
են ջերմ ընդունելութեան եւ իրենց վաստակը ար-
ժանւոյնս գնահատելու համար` վստահեցնելով, որ 
Արցախը պիտի շարունակէ մնալ իրենց ուշադ-
րութեան եւ հոգատարութեան ներքոյ:

Հանդիումին կը մասնակցէին մշակոյթի, երի-
տասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան 
նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան, արտաքին 
գործոց նախարարի տեղական Ֆելիքս Խաչա-
տըրեան:

պետական սահմանը խախտած Ատրպէյճանի 
Ղազախի շրջանի բնակիչ, 1986-ին ծնած Էլվին 
Արիֆ Օղլու Իպրահիմովը:

Զաւէն Կարապետեանը սահմանը անցած էր 
2017-ին:
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Մերքել Թրամփի Հետ Քննարկած Է Իրանի Շուրջ Բանակցային Գործընթացի Հնարաւորութիւնը

Չինաստանի կայսրը պահանջեց ամենէն իմաս-
տուն անձը՝ ըլլալու արդարադատութեան գերագոյն 
խորհուրդի պետը: Մարդիկ առաջարկեցին Լաօ 
Ցէն: Բացարձակապէս ճիշդ ընտրութիւն էր. Ուստի 
անհամաձայնութիւն տեղի չունեցաւ եւ Լաօ  Ցէ 
կանչուեցաւ:

Լաօ Ցէ եկաւ իր սեփական միջոցով: Ան սովոր 
էր պուֆալոյով շրջագայիլ, ինչ որ շատ հազուադէպ 
պարագայ մըն էր: Մարդիկ ձիերով, փիղերով կը 
փոխադրուէին բայց պուֆալոյով...Լաօ Ցէ կը  սիրէր 
իր պուֆալոն որ զինք տեղէ տեղ կը փոխադրէր ու 
գոհացում կու տար: Ոչ մէկ ձի կրնար զայն 
փոխարինել. Պուֆալոները շատ լռակեաց են. Լաօ 
Ցէ անհունօրէն կը սիրէր լռութիւնը. Կռկռոց չկար. 
Անոնք չափազանց գոհունակ էին. չէին քրթմնջէր 
գոյութեան դէմ. համակերպող էին: 

Լաօ Ցէ դատարան  եկաւ պուֆալոյի վրայ. 
Կայսրը ցնցուած էր: Հակառակ անոր, զինք հրա-
ւիրեցին ներս, ամենայն արժանապատուութեամբ , 
քաղաքավար մարդիկ, որոնք անտեսեցին պուֆա-
լոն: Կայսրը դիմեց Լաօ Ցէին ըսելով.-«Ես կ՛ուզեմ 
որ դուն ըլլաս Չինաստանի արդարադատութեան 
գերագոյն պետը: Լաօ Ցէ ըսաւ.- «Սխալ անձ ընտ-
րած ես» իսկ Կայսրին «Ինչու՞» հարցումին,« Որով-
հետեւ ես իրապէս արդար պիտի ըլլամ» ըսաւ Լաօ 

Արդարադատը
Ցէ: Իսկ Կայսրը, թէ՝ «Այդ է ճշմարիտ գործառ-
նութիւնը. Մի մերժեր քու սեփական Կայսրդ»: Լաօ 
Ցէ թէեւ համաձայնեցաւ, Ըսաւ .-« Բայց այդ երկար 
չի տեւեր: Մէկ օր»: 

Առաջին պարագան գողի մը հետ  էր, որ դրամ 
գողցած էր Չինաստանի ամէնէն հարուստ մարդէն, 
այնքան հարուստ, նոյնիսկ Կայսրը իրմէ փոխառու-
թիւն կ՛ընէր ի պահանջեալ հարկին: Լաօ Ցէ լսեց 
ամբողջ խնդիրը եւ վճռեց վեց ամսուան բանտար-
կութիւն երկուքին. Թէ՛ հարուստին, եւ թէ՛ գողին: 
Հարուստը բացագանչեց «Ի՞նչ. Իմ դրամս գողցուած 
է եւ դուն զիս բա՞նտի կ՛արժանացնես: Լաօ Ցէ ըսաւ 
«Ես խնդիրը կարելիութեան չափով ամբողջութեամբ 
եւ խորապէս զննեցի: Այս գողը երկրորդ աստիճանի 
է իսկ դուն՝ առաջնակարգ: Դուն միլլիոններ զրկե-
ցիր իրենց լումայէն. Եթէ նոյնիսկ քեզմէ չգողնար 
դուն դարձեալ արժանի ես պատիժի.այս աղքատը  
գող պիտի չ՛անուանեմ ան կը բաշխէր հարստու-
թիւնը որ կը պատկանէր իրենց. Դուն արիւնարբու 
ես ու ձրիակեր»: Հարուստին ուրիշ բան չմնաց եթէ 
ոչ՝ Կայսրին դիմել:Ան ըսաւ «մտիկ ըրէ, այս մարդը 
բացարձակապէս անհեթեթ  է եւ վտանգա-
ւոր»:Կայսրը զարմացած ըսաւ « Դատուեցա՞ր 
արդէն. Դուն սխալ բան մը չես ըրած»:Իսկ հարուս-
տը պարզեց եղածը թէ ինք դատապարտուած է 
աղքատին դրամը չարաշահելուն համար, եւ 
թէ՝«ուրկէ՞դրամ պիտի ունենամ ի բաց առեալ 
աղքատը չարաշահելէ, քանզի ուրիշ ելք չկայ»: Ան 

զիս կ՛անուանէ առաջնակարգ ոճրագործ իսկ գողը՝ 
պարզապէս արդիւնք. Կը զգուշացնեմ Քեզ, եթէ ես  
բանտարկուիմ, Քու գալդ ալ պիտի չ՛ուշանայ քանի 
որ ոճիրներ կը գործես, կիներ կը բռնաբարես, 
Դուն հաւաքած ես բոլոր գեղեցկուհիները երկրի 
քու պալատիդ մէջ.  Այս անձը անմիջապէս պէտք է 
հեռացուի իր պաշտօնէն»:

Կայսրը հասկցաւ. Ու ըսաւ. «Ան ինքնիր համար 
կ՛ըսէր թէ մէկ օրէն աւելի պիտի չտեւէ. նոյնիսկ լրիւ 
օր մը չ՛ամբողջացաւ տակաւին ու այս առաջին 
պարագան է»: Ուստի Լաօ Ցէին տրուեցաւ իր 
ազատութիւնը ըսելով «Ճիշդ ես դուն քու պուֆալոյիդ 
հետ ուզած տեղդ գնայ»:

Չինաստանն ու իր արդարադատութիւնն ալ իր 
ճամբով:

ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ եւ Ռուսիոյ 
նախագահ Վլատիմիր Փութին բանակցած են  
Օսակայի մէջ G20-ի գագաթնաժողովի ընթացքին: 
Զրոյցը տեւած Է 1 ժամ 20 վայրկեան, կը տեղեկացնԷ 
«Արմէնփրես»՝ յղում կատարելով ԹԱՍՍ-ին: 

Թրամփ եւ Փութին համաձայնած են, որ ԱՄՆ-ի 
եւ ՌԴ-ի միջեւ յարաբերութիւններու բարելաւումը 
կը համապատասխանի ինչպէս երկու երկիրներու, 
այնպէս ալ ամբողջ աշխարհի շահերուն: Այդ մասին 
ըսուած Է Սպիտակ տան յայտարարութեան մէջ, որ 
տարածուած Է որպէս հանդիպման արդիւնք:

«Նախագահները համաձայնած են, որ երկու 
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Թրամփ Փութին Հանդիպումը G20-ի Գագաթնաժողովին Տեւած Է 1 ժամ 20 Վայրկեան
կողմերը կը շարունակեն բանավէճերը 21-րդ 
դարուն սպառազինութիւններու նկատմամբ հսկո-
ղութեան չափանիշի շուրջ, որ, ինչպէս աւելի վաղ 
յայտարարած Է նախագահ Թրամփ, պէտք Է 
ներառէ Չինաստանը»,- կը նշուի յայտարարութեան 
մէջ: Կողմերը քննարկած են Իրանի, Սուրիոյ, Վե-
նեզուելայի, ինչպէս նաեւ Ուքրանիայի իրադրու-
թիւնը: Բանակցութիւններուն ռուսական կողմէն 
մասնակցած են նաեւ արտաքին գործերու նախա-
րար Սերգէյ Լաւրովը եւ պաշտօնատար այլ անձեր: 
Ամերիկեան կողմէն բանակցութիւններուն ներկայ 
եղած է պետքարտուղար Մայքլ Փոմպէոն եւ  բարձ-
րաստիճան այլ պաշտօնեաներ։ 

Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքել յայտա-
րարած Է, որ G20-ի գագաթնաժողովի ծիրէն ներս 
ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփի հետ կայա-
ցած հանդիպման ընթացքին քննարկած Է Իրանի 
շուրջ բանակցային գործընթացի գործարկման 
հնարաւորութիւնը: Անոր խօսքը Յունիս 28-ին 
մէջբերած Է ԳԴՀ-ի նախարարներու գրասենեակի 
մամուլի ծառայութիւնը, այս մասին կը տեղեկացնԷ 
«Արմէնփրես»:

«Ես երկկողմ հանդիպում անցուցի ԱՄՆ-ի 
նախագահի հետ: Ի  դէպ՝ քննարկուած են առեւ-
տուրի հարցեր, բայց, ամէնէն առաջ, իրադրութիւնը 
Լիպիոյ եւ Սախելի գօտիին մէջ, անշուշտ, նաեւ 
հարցեր, որոնք կապուած են Իրանի հետ. օրինակ՝ 
այն հարցը, թէ ինչպէս կարելի Է սկսիլ բանակցային 
գործընթաց, որուն պաշտպանութեամբ ես հանդէս 
եկած եմ»,-նշած Է Մերքել: «Առաջուայ պէս (Իրանի 
շուրջ) իրադրութիւնը շատ լարուած Է»,- արձա-
նագրած Է վարչապետը: Ինչ կը վերաբերի G20-ի 

աշխատանքին, ապա Մերքել նշած Է, որ, մասնա-
ւորապէս, քննարկուած Է Առեւտուրի համաշխար-
հային կազմակերպութեան բարեփոխման հարցը: 
Մերքել նաեւ յոյս յայտնած է, որ գագաթնաժողովի 
ծիրէն ներս ԱՄՆ եւ Չինաստան յառաջընթացի կը 
հասնին իրենց միջեւ առկայ առեւտրական վէճի 
կարգաւորման գործին մէջ, հաղորդած Է ԹԱՍՍ:
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Ազատ Արցախ
«Ստեփանակերտի 
Օդանաւակայանի 
Վերագործարկումը Արցախի 
Ինքնիշխան Իրաւունքն Է». 
Արցախի ԱԳՆ

Սփիւռքահայ Կեանք
Վալանսի Սբ. Սահակ Եկեղեցւոյ Դաւիթեան 
Վարժարանի Ամավերջի Հանդէս

Դաւիթեան վարժարանի յաղթական երթին փայ-
լուն ցուցանիշը դարձաւ 2018-2019 տարեշրջանի 
աւարտական հանդիսութիւնը‚ որ տեղի ունեցաւ 23 
Յունիսի յետմիջօրէին, Վալանսի քաղաքային 
թատերասրահէն ներս‚ համայնքի հոգեւոր հովիւ 
Տէր Անդրանիկ Քհնյ. Մալճեանի հովանաւորութեամբ 
եւ կազմակերպութեամբ վարժարանի ուսուցչաց 
կազմին։ Հանդէսը նուիրուած էր հայ ազգի երեք 
քանքար՝ Շառլ Ազնաւուրի, Յովհաննէս Թուման-
եանի եւ Կոմիտաս վարդապետի խնկելի յիշատակ-
ներուն։

Տէր Հօր բացման խօսքով հանդիսատեսը հրա-
ւիրուեցաւ ականատես ըլլալու եւ բաժնեկից դառ-
նալու այնպիսի հանդիսութեան մը‚ որ պատրաս-
տըւած էր մէկ շունչով‚ մէկ հոգիով եւ մէկ միտքով: 
Զոյգ քայլերգներու ունկնդրումէն ետք, սկիզբ առաւ 
գեղարուեստական ճոխ յայտագիր մը։ Հանդիսա-
կանները աներեւակայելի ոգեւորութեամբ եւ մեծ 
ուրախութեամբ այս հայաշունչ մթնոլորտին մէջ 
ունկնդրեցին իրենց զաւակներուն շրթներէն բոցա-
վառած հայ գրականութեան եւ երաժշտութեան 
անմար կանթեղներու գոհարները։ Անգնահատելի 
էր նաեւ տարուած աշխատանքը‚ որ կատարուած 
էր կարճ ժամանակի մը ընթացքին եւ հեւքոտ 
տարեշրջանի մը աւարտին:

Յայտագիրի ընթացքին, Հայաստանի Հանրա-
պետութեան Սփիւռքի նախարարութեան կողմէ 
ստացուած ոսկեայ շքանշանով պարգեւատրուեցաւ 
համայնքիս վաստակաւոր հովիւ Արժշ. Տէր Նարեկ 
Ա. Քհնյ. Վարդանեանը, որ խորապէս յուզուած 
շնորհակալութիւն յայտնեց դպրոցիս Տեսուչ՝ Տէր 
Անդրանիկ Քհնյ. Մալճեանին, հայապահպանման 
եւ ազգապահպանման ուղղութեամբ տարած իր 
հսկայական աշխատանքին առթիւ։

Պատուոյ գնահատագիր մը յանձուեցաւ նաեւ 
գլխաւոր բարերար՝ տիկին Շաքէ Տօնոյեանին, որ 
անգամ մը եւս պատկառելի գումար մը նուիրեց՝ 

Դաւիթեան դպրոցի բարօրութեան։ Գնահատելի էր 
նաեւ Տեսին քաղաքի Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ 
օրինակելի նուիրատուութիւնը։

Յայտագիրի աւարտին, Դաւիթեան դպրոցի 
աշակերտները պատկերներու ցուցադրութեամբ եւ 
«Հայրենիքիս Հետ» երգին զուգահեռ անգամ մը 
եւս վերանորոգեցին իրենց հաւատքը եւ խոստացան 
միասնական ջանքերով մօտեցնել այն օրը, երբ 
Կոմիտասի, Յովհաննէս Թումանեանի ու մեր 
բոլորի երազած Հայաստանը հպարտութեամբ եւ 
արժանիօրէն պիտի անուանենք. «Իմ նո՜ր հայրենիք, 
հզօ՜ր հայրենիք»: Սոյն բեմահարթակին վրայ իրենց 
խօսքն ըսելու կանգնած էին երկու շառաւիղներ. 
մէկը՝ օտար ափերու վրայ ծնունդ առած մեր 
հինգերորդ սերունդը, իսկ միւսը՝ արեւելահայ 
աշակերտութեան նոր լիցքեր հաղորդող սերունդը։ 
Թող հայօրէն ապրի մեր նորահաս սերունդը, որ 
Ճակատագիրի բերումով կ’ապրի եւ կը ստեղծա-
գործէ հայրենիքէն դուրս, բայց Սփիւռքի յատուկ 
ոգեկան հայրենիքէն ներս։ Թող ապրի հայ դպրոցը‚ 
Ս. Մեսրոպ Մաշտոցի շունչը անպակաս ըլլայ այս-
տեղէն‚ թող ապրի հայոց աշխարհը իր պետակա-
նութեամբ եւ յաւերժ անսասան մնան մեր կրթական 
օճախները։

Այնուհետեւ, ուսուցչուհիներու պարգեւատրումէն 
ետք, վարժարանիս տնօրէն-տեսուչ՝ Տէր Անդրանիկ 
Քհնյ. Մալճեանի հրաւէրով բեմ բարձրացաւ Պուրկ 
Լէ Վալանսի քաղաքապետ՝ տիկին Մարլէն Մու-
րիէն, որ իր ճառին մէջ վերահաստատեց իր մշտա-
կան զօրակցութիւնը հայ համայնքին, միաժամանակ 
շեշտեց նաեւ Արցախին հայկական հող ըլլալը։

Աւարտին աշակերտները ստացան իրենց գովա-
սանագիրները՝ առ ի քաջալերանք եւ գնահատանք 
ամբողջ ուսումնական տարեշրջանի մը ընթացքին 
իրենց լուրջ եւ հետեւողական աշխատանքին։ Ապա 
Դաւիթեան վարժարանի քայլերգով վերջ գտաւ 
սոյն հանդիսութիւնը։

Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց 
նախարարութեան մամլոյ քարտուղար Անի Սար-
գըսեան մեկնաբանեց Միացեալ Նահանգներու 
քոնկրեսական Պրետ Շըրմընի նախաձեռնութիւնը, 
որ կարելիութիւն պիտի տայ արգելափակելու 
Ատրպէյճանին որոշ զինատեսակներու վաճառքը:

Ըստ անոր՝ այս նախաձեռնութեամբ կարելի պի-
տի ըլլայ արգիլել Ատրպէյճանին՝ ձեռք բերել այն-
պիսի զէնքեր, որոնք կ՛աւելցնեն վերջինին կողմէ 
քաղաքացիական օդանաւեր խոցելու կարելիու-
թիւնը: Այս նախաձեռնութիւնը արդիական է՝ նկա-
տի ունենալով այն հանգամանքը, որ Ատրպէյճան 
չի հրաժարիր Արցախի մէջ քաղաքացիական 
օդանաւեր հարուածելու իր սպառնալիքներէն եւ 
խաղաղ բնակչութեան դէմ ուժի գործադրութենէն:

«Ստեփանակերտի օդակայանի վերագործար-
կումը Արցախի ինքնիշխան իրաւունքն է եւ կը 
հետապնդէ բացառապէս քաղաքացիական ու 
մարդասիրական նպատակներ, մասնաւորապէս՝ 
մարդու այնպիսի հիմնարար իրաւունքի իրացումը, 
ինչպէս տեղաշարժի ազատութիւնը: Ատրպէյճանի 
կողմէ շարունակաբար իրականացուող շրջափա-
կումը մշտական եւ լուրջ խոչընդոտ դարձած է 
Արցախի քաղաքացիական բնակչութեան տեղա-
շարժի ազատութեան համար, որ նաեւ կը յանգեցնէ 
Մարդու իրաւունքներու համընդհանուր հռչակագի-
րին եւ այլ առանցքային միջազգային համաձայ-
նագրերու մէջ ամրագրուած մարդու միւս հիմնարար 
իրաւունքներու խախտման»,- հաստատեց ան։

Անի Սարգսեան դիտել տուաւ, որ Ատրպէյճանի 
այդ քաղաքականութիւնը յստակօրէն կը դրսեւորէ 
անոր բացայայտ արհամարհանքը՝ մարդու իրա-
ւունքներու եւ հիմնարար ազատութիւններու, ու 
շարունակութիւնը կը հանդիսանայ քաղաքացիա-
կան բնակչութեան նկատմամբ հաւաքական պա-
տիժ կիրարկելու անոր քաղաքականութեան։

«Աւելին, Ատրպէյճանի այսօրինակ գործողու-
թիւնները միջազգային հակաիրաւական արարքներ 
են եւ պէտք է ամենալուրջ հակազդեցութեան ար-
ժանանան միջազգային հանրութեան կողմէ»,- 
եզրափակեց Անի Սարգսեան:

ԲԷԿԻ ԷՔՄԱՆԵԱՆ-ՊԱՅՐԱՄԵԱՆ
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Թուրքերը Գերմանիոյ Մէջ Բողոքի Ցոյց Կազմակերպած են 
Հայոց Ցեղասպանութեան Յուշարձանի Կանգնեցման Դէմ

Այսօր Թուրքիոյ Մէջ Ապրող Փոքրամասնութիւնները Էրտողանի 
Համակարգին Կողմէ Կ՛ենթարկուին Թշնամական Վերաբերմունքի. 
Ամերիկացի Հոգեւորական

Թուրքերը բողոքի ցոյց կազմակերպած են 
Գերմանիոյ Ֆրանքֆուրտ քաղաքի հարեւանու-
թեամբ գտնուող Փոլհէիմ բնակավայրի ղեկավա-
րութեան կայացուցած որոշումին կապակցութեամբ, 
ըստ որուն՝ կը նախատեսուի Հայոց Ցեղասպա-
նութեան զոհերու յիշատակին նուիրուած յուշարձան 
կանգնեցնել: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը՝ վկայակոչելով թրքական Haber 7-ը։

Ամերիկացի յայտնի հոգեւորական Էնտրիւ 
Պրանսըն մասնակցած է Միջազգային կրօնական 
ազատութեան հարցերով Միացեալ Նահանգներու 
յանձնաժողովի նիստին եւ ուշագրաւ յայտարա-
րութիւն ըրած է Թուրքիոյ մէջ տիրող կրօնական 
իրավիճակի մասին: Նիստը կրած է «Թուրքիոյ մէջ 
կրօնական ազատութիւնները» խորագիրը: Այս 
մասին կը գրէ ermenihaber-ը:

Նշենք, որ Պրանսընի պատճառով թուրք–ամե-
րիկեան յարաբերութիւնները խիստ լարուած էին, 
քանի որ ամերիկացի հոգեւորականը երկար ժա-
մանակ կալանաւորուած էր Թուրքիոյ մէջ: Թրքա-
կան կողմը  զայն կը մեղադրէր կիւլենական հա-
մայնքի հետ կապ ունենալու մէջ:  Պրանսընի 
պատճառով ԱՄՆ-ն շարք մը քաղաքական եւ 
տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառեց Թուրք-
իոյ դէմ: Երկարատեւ ճնշումներէ ետք, ի վերջ, 
Թուրքիոյ Իզմիրի դատարանը որոշեց զայն ազատ 
արձակել:

Պրանսըն իր ելոյթը սկսած է Թուրքիոյ կառավա-
րութեան հասցէին խիստ քննադատութիւններով, 
իսկ թրքական իշխանութիւններու կեցուածքը` 
որակած է թշնամական:

Մշակութային 
Արձագանգ

Արա Կիւլերի Լուսանկարներու 
Ցուցահանդէսը Ճափոնի 
Մէջ` Մեծ Քսանեակի 
Գագաթնաժողովի Օրերուն

Թրքական Բարքեր

Այս որոշման դէմ ելած է տեղի թրքական կազ-
մակերպութիւններէն մէկը՝ «Թրքական միութիւն-
ներու նախաձեռնութեան փլաթֆորմ»-ը, որ բողոքի 
ցոյց իրականացուցած է  աւագանիի շէնքին դիմաց` 
պահանջելով որոշումը չեղեալ յայտարարել։

Ցուցարարները տեղական իշխանութիւնները 
կը մեղադրեն իսլամներու իրաւունքները անտեսելու 
եւ թշնամութիւն սերմանելու մէջ:

Յունիս 30-ին Ճափոնի Քիոթօ քաղաքին մէջ 
պիտի բացուի 2018-ին կեանքէն հեռացած պոլսա-
հայ լուսանկարիչ Արա Կիւլերի լուսանկարներու 
ցուցահանդէսը:

Անիկա պիտի գործէ ճափոնի մէջ տեղի ունենա-
լիք Մեծ քսանեակի (G20) գագաթնաժողովի օրե-
րուն Քիոթօ քաղաքին մէջ գտնուող 800-ամեայ 
պատմական Թոֆուքու-ջի տաճարին մէջ, կը փո-
խանցէ Panorama.am-ը:

Քիոթօ քաղաքէն ետք ցուցահանդէսը Սեպտեմ-
բերի վերջը պիտի ներկայացուի նաեւ Միացեալ 
Նահանգներու Նիւ Եորք քաղաքին մէջ եւ հասանելի 
պիտի ըլլայ աշխարհի տարբեր անկիւններէ այս-
տեղ ժամանած զբօսաշրջիկներու համար:

2020 թուականի Յունուարին Արա Գիւլերի լու-
սանկարներու ցուցահանդէսը պիտի ներկայացուի 
նաեւ Իտալիոյ մայրաքաղաք Հռոմի` Թուրքիոյ 
դեսպանատան մէջ:

Հայ լուսանկարիչին ցուցահանդէսը արդէն ներ-
կայացուած է Լոնտոնի եւ Փարիզի մէջ:

«Այսօր Թուրքիոյ մէջ ապրող փոքրամասնու-
թիւնները,  ըստ ինծի, Էրտողանի համակարգին 
կողմէ կ՛ենթարկուին թշնամական վերաբերմունքի: 
Կարգ մը թուրքերու համար մահմետականութիւնը, 
իրօք, ինքնութիւն է, բայց միւս կողմէ պետական 
համակարգը այդ ամէնը բաւական լաւ կը սերմանէ: 
Ըստ ինծի` Թուրքիոյ հայերը եւ միւս քրիստոնեայ 
փոքրամասնութիւնները լարուած կը զգան»,-ըսած 
է Պրանսըն:

Պրանսըն նշած է, որ Թուրքիոյ մէջ կը նկատուին 
ծայրայեղ իսլամական դրսեւորումներ: Նաեւ նշած 
է, որ վերջին շրջանին աւելցած են քրիստոնեայ 
հոգեւորականներու արտաքսման դէպքերը:

«Թիրարախաւորուած օտարերկրացիները մեծ 
մասամբ եկեղեցւոյ առաջնորդներ են, կամ ալ 

հոգեւորականներ, այլ ոչ թէ ատամնաբոյժներ կամ 
ճարտարագէտներ: Այսինքն՝ ասիկա կը խօսի այն 
մասին, որ արտաքսումները առնչութիւն ունին հա-
ւատքի հետ: Վերջերս թուրք հոգեւորական մը ինծի 
նամակ գրեց, որ այդ ամէնը կը նշանակէ, որ քրիս-
տոնէութիւնը կ՛որակուի որպէս ազգային անվտան-
գութեան սպառնալիք, իսկ ատիկա կրօնական 
ազատութիւններու խախտում է»:
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ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Տեսակէտ
Քաղաքական Հարթակ

Թուրքիա Աշխարհաքաղաքական Փոփոխութիւններու Սեմին

2011 թուականէն ի վեր Միջին Արեւելքի շրջանը 
կ’ապրի աշխարհաքաղաքական փոփոխութիւն-
ներու ժամանակաշրջան մը: Սուրիոյ շարունակուող 
տագնապը շրջանը կը պահէ անկայուն վիճակի 
մէջ:  Տագնապին սկիզբը Թուրքիոյ տրուեցաւ հիմ-
նական դեր շրջանին մէջ իսլամական վարչա-
կարգեր հաստատելու համար արաբական կարգ 
մը երկիրներու մէջ: Լիպիա, Եգիպտոս, Թունուզ եւ 
Սուրիա այդ ցանկին վրայ էին: Արեւմուտքը 
Թուրքիոյ միջոցով արաբական ազգայնական 
վարչակարգերը մանաւանդ Եգիպտոսի եւ Սուրիոյ 
մէջ պիտի փոխարինէր «Իսլամ Եղբայրներ» 
կազմակերպութեան իշխանութեամբ: Արեւմուտքը 
շատ լաւ գիտէր, թէ արաբ ժողովուրդներու մեծա-
մասնութիւնը տակաւին պատրաստ չեն իսկական 
ռամկավար վարչակարգեր հաստատելու: Ուրեմն 
լուծումը արաբական ազգայնական վարչակարգերը 
փոխարինել էր` իրենց համակիր «հաւասարա-
կըշռուած» «Իսլամ Եղբայրներ»ու իշխանութեամբ:

Այս ծրագիրը գործադրելու համար  Թուրքիոյ 
տրուեցան բոլոր դիւրութիւնները: Լիպիոյ պարա-
գային Ռուսիան ձգեցին ծուղակի մէջ եւ առնուեցաւ 
որոշում ՄԱԿ-ի Ապահովութեան Խորհուրդին 
կողմէ, որ յետոյ վերածուեցաւ ՆԱԹՕ-ի ուղղակի 
միջամտութեան: նախագահ Ղազզաֆի սպաննուե-
ցաւ եւ «Իսլամ Եղբայրներ»ը փորձեցին ձեռք դնել 
երկրին վրայ, սակայն հանդիպեցան արաբ ազգայ-
նականներու զինեալ ընդդիմութեան, որ կը շա-
րունակուի մինչեւ այսօր: Ներկայիս ազգայնական 
Զօրավար Հաֆթարի ուժերը հասած են մինչեւ 
մայրաքաղաք Թրիփոլի ու միայն Արեւմուտքի 
միջամտութեամբ է որ անոնք կանգ առին:

Ամենամեծ արշաւը սկսաւ Սուրիոյ վրայ, որով-
հետեւ Սուրիան ռազմավարական մեծ նշանակու-
թիւն ունեցող երկիր է: Ան որ կը տիրէ Սուրիային, 
Միջերկրական Ծովէն մինչեւ Աֆղանիստան հաս-
նող երկիրներուն առջեւ կը փակէ Միջերկրական 
Ծովուն դուռը, իր տնտեսական եւ աշխարհաքաղա-
քական իմաստով: Թուրքիան հազարաւոր զինեալ-
ներու թոյլ տուաւ իր սահմանէն անցնիլ եւ մտնել 
Սուրիա: Այս երկրին մէջ ալ «Իսլամ Եղբայրներ»ը 
իշխանութեան մաս դարձնելու ծրագիր կար: 
Սակայն այստեղ կային այլ գործօններ: Մէկ կողմէ 
Ռուսիա զգաց վտանգը որ կը մօտենար իր 
Միջերկրական Ծովու վրայ գտնուող միակ ծովային 
խարիսխին՝ Թարթուսին: Ռուսիոյ զինուորական 
ռազմավարութեան մէջ յստակօրէն նշուած է, որ 
Սուրիայէն մինչեւ Աֆղանիստան տարածուող եր-
կիրներուն տիրողը Ռուսիոյ հարաւային սահմանը 
կը փակէ եւ Ռուսիան կը դառնայ ներքին երկիր, իր 
վտանգաւոր հետեւանքներով: Ուրիշ կարեւոր 
գործօն մըն ալ կար ռուսերուն ձեռքը: Մեծն Պետրոս 
ցարի օրերէն եւ մանաւանդ 19-րդ դարուն Ռուսիան 
ինքզինք միշտ կը ներկայացնէր որպէս Արեւելքի 
քրիստոնեաներու պաշտպան: Հիմա ժամանակն 
էր այդ խաղաքարտը օգտագործելու: Արեւմուտքը, 
ինչպէս միշտ իր հաշիւները կը գերադասէ քրիս-
տոնեայ ժողովուրդի ֆիզիքական ապահովութենէն: 
Վկայ Հայոց ցեղասպանութիւնը, Լիբանանի քա-
ղաքացիական պատերազմը, Իրաքի քրիստոնեա-
ներու ոդիսականը, Սուրիոյ մէջ տեղի ունեցած 

բարբարոսութիւնները քրիստոնեաներու հանդէպ: 
Ռուսիա պատերազմին մաս կազմեց զգալէ ետք, 
որ բոլորը յոգնած են եւ ինք պիտի ըլլայ պատերազմի 
աւարտին ազդանշանը տուողը: 

Էրտողանի Թուրքիան, որ կը համարուի «Իսլա-
մականներ»ու միջնաբերդը եւ անոնց իշխանութեան 
ծրագրի առաջատարը, Սուրիոյ մէջ ստացած 
հարուածէն ետք ուշքի եկաւ: Իրան եւ Ռուսիա 
սկսած էին միջամտել Սուրիոյ մէջ: Թուրքիա կամ 
ուղղակի բախում պիտի ունենար անոնց հետ, իր 
բոլոր ժխտական հետեւանքներով, կամ ալ ինչպէս 
ծանօթ է օսմանցիներու օրերէն աղուէսի խորա-
մանկութեամբ լեզու պիտի գտնէր անոնց հետ 
կարելի եղածին չափ շահ ապահովելու համար: 
Սուրիոյ մէջ կրած հարուածէն ետք երկրորդ հար-
ւած մըն ալ ստացաւ Թուրքիան, երբ Եգիպտոսի 
մէջ նախագահ ընտրուած «Իսլամ եղբայր» Մոհամ-
մատ Մուրսի պաշտօնանկ եղաւ Զօրավար Սիսիի 
վարած զինուորական շարժումին կողմէ: Սուրիոյ 
մէջ Թուրքիոյ եւ հետեւաբար «Իսլամ Եղբայրներ»ու 
կրած պարտութիւնը պատճառ դարձաւ, որ անոնք 
ամէն տեղ պարտուին: Թունուզ, Լիպիա ամենավառ 
օրինակներն են:

Արեւմուտքի ծրագիրը արաբական ազգայնա-
կան վարչակարգերը փոխարինելու համար «Իսլամ 
Եղբայրներ» շարժումի ղեկավարներով Թուրքիոյ 
կնքահայրութեամբ կրած էր ձախողութիւն: Ձախո-
ղութեան պատճառներէն ամենակարեւորը Ռուսիոյ 
միջամտութիւնն էր եւ շրջանային մեծ պետութիւն 
Իրանի շահերու բախումը Արեւմուտքի եւ Թուրքիոյ 
շահերուն հետ: Սակայն հիմնական պատճառը այդ 
վտանգաւոր շարժումին կատարելիք գործի բացա-
յայտումն էր արաբական կարգ մը կարեւոր լրատ-
ւամիջոցներու կողմէ ու Եգիպտոսի մէջ նախագահ 
Մուրսիի ու Թունուզի մէջ Ղաննուշիի առած 
քայլերը, որոնք ցոյց տուած էին «ձեւուած» իսլամին 
իսկական ժխտական դիմագիծը, հակադրուելով 
իսլամի իսկական արժէքներուն:

Արդի Թուրքիան իր հիմնադրութեան օրէն՝ 1923 
թուականին, միշտ Արեւմուտքի շահերու պաշտպա-
նի դեր կատարած է շրջանին մէջ: Օսմանեան 
կայսրութեան անկումէն ետք, թրքական լայիք 
պետութիւնը որ հիմնուեցաւ Արեւմուտքի  նեցուկով, 
պիտի կատարէր Արեւմուտքի շահերը պաշտպանող 
դեր: Թուրքիան այդ դերէն չի կրնար շեղիլ: 2002 
թուականին իշխանութեան հասնելէն ի վեր քանի-
քանի առիթներով Էրտողանի վարչակազմը շեղած 

է Արեւմուտքի քաղաքականութենէն: 2003 թուակա-
նին Էրտողան արգիլեց ամերիկեան ուժերու Իրաք 
մուտքը թրքական հողերը օգտագործելով: Սակայն 
2011-էն ետք հազարաւոր զինեալներու թոյլ տուաւ 
որ մտնեն Սուրիա Արեւմուտքի դրած ծրագիրը 
յաջողցնելու համար: Երբ սուրիացի գաղթականներ 
հասան Եւրոպայի դուռը, սպառնաց Եւրոպական 
Միութեան, որ դրամական օժանդակութիւն չստա-
նալու պարագային, այդ գաղթականները պիտի 
ղրկէ Եւրոպա: Ռուսիա տեսնելով որ Եւրոպական 
Միութիւնը պիտի չընդունի Թուրքիան որպէս 
անդամ, անոր առջեւ բացաւ ռուսական շուկան: 
Շուկան օգտագործուեցաւ որպէս խայծ Թուրքիան 
պահելու համար Ռուսիա-Իրան առանցքին մօտ, 
մանաւանդ Սուրիոյ մէջ Արեւմուտքի ծրագրի սկըզբ-
նական ձախողութեէն ետք: Ներկայիս Թուրքիա 
հակօդային պաշտպանութեան «Էս-400» համա-
կարգը կ’ուզէ գնել Ռուսիայէն: ԱՄՆ-ի նախագահ 
Թրամփ Թուրքիոյ հասկցուց, թէ չի կրնար այդ 
համակարգը գնել ու նոյն ատեն մաս կազմել «Էֆ-
35» օդանաւը արտադրող երկիրներու խումբին: 
Այստեղ արդէն բախումի մը նշոյլը սկսած է երեւիլ, 
մանաւանդ Իրանի հանդէպ ԱՄՆ-ի քաղաքակա-
նութեան դէմ եղած թրքական յայտարարութիւններէն 
ետք:

Ըստ մասնագէտներու, ներկայիս Թուրքիա-
ԱՄՆ յարաբերութիւնները մտած են «ոչ դաշնակից 
եւ ոչ թշնամի» փուլ: Ապագային անոնց զարգացումը 
կախեալ է Թուրքիոյ վարելիք քաղաքականութենէն: 
Ներկայիս Թուրքիա կը վարէ դէպի Արեւելք 
քաղաքականութիւն սիրաշահելով Ռուսիան եւ 
Իրանը, Եւրոպական Միութեան անդամակցութեան 
ձախողութենէն ետք: Էրտողանի կուսակցութեան 
ձախողութիւնը Պոլիսի ընտրութիւններուն, առա-
ջին նշանն էր անոր հեղինակութեան տկարացումին: 



¾ç 07Þ³µ³Ã / 29.6.2019

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

29 ÚàôÜÆê
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐԹՕ ՉԱՔՄԱՔՉԵԱՆ 
(իսկական անունը՝ Յարութիւն) 
(26 Յունիս, 1933 Եգիպտոս)
«Ինքնանկար»

29

Քանդակագործ, նկարիչ։ Գանատայի գեղարուեստի 
թագաւորական կաճառի անդամ (1991)։
Քանդակագործութեամբ սկսած է զբաղիլ տասներկու 
տարեկանին։ 1948 թուականին ընտանիքով տեղա-
փոխուած է Խորհրդային Հայաստան, 1952 թուականին 
աւարտած է Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարանը, 
1959 թուականին՝ Երեւանի գեղարուեստա-թատերա-
կան հիմնարկի քանդակագործութեան բաժինը։ 1964 
թուականին Մոսկուայի Խաղաղութեան Կոմիտէի 
մրցանակաբաշխութեան ընթացքին արժանացած է 
առաջին մրցանակին։
1975-ին տեղափոխուած է Գանատա, ուր կ’ապրի առ 
այսօր։ 
1978-ին սկսած է քանդակագործութիւն եւ գեղանկար-
չութիւն դասաւանդել Քեպէքի համալսարանի մէջ։
Արտօ Չաքմաքչեանի ստեղծագործութիւնները տեղադրուած են Մոնթրէալի, ինչպէս նաեւ 
աշխարհի շարք մը այլ քաղաքներու հասարակական վայրերու մէջ։ Անոր գործերէն կը 
պահուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի, արտասահմանեան թանգարաններու եւ 
մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ:
2010 թուականին Փարիզի մէջ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ն կազմակերպած է Արտօ Չաքմաքչեանի քա-
դակներու ցուցահանդէսը։ 

«Գնեցէք   Հայաստանէն» նախաձեռնութիւնը,  որ  
լայն տարածում եւ  ընդունելութիւն գտաւ անցեալ 
Ամառ, նպատակային եւ օգտաւէտ  կը  համարուի 
տեւաբար  յիշեցնել անոր մասին  եւ  տարածել զա-
նազան  շրջանակներու մէջ:

 Յիշեցումի կարգով, հակիրճ տողերու մէջ կը  
ներկայացնենք  նախաձեռնութեան    առաքելութիւնը:

Քուէյթահայ գործարար, հրապարակագիր Կիրա-
կոս Գույումճեան Հայաստանի եւ Արցախի տնտե-
սութիւնը աւելի բարգաւաճ դարձնելու նպատակով, 
հանդիպումներու շարք մը ունեցաւ Սփիւռքի նախա-
րարին, հայրենի պատասխանատուներու, գործա-
րարներու եւ մամուլի ներկայացուցիչներու հետ: 

Այդ խորհրդակցութիւններուն եւ  քննարկումներուն 
ընթացքին, ան  ներկայացուց նախաձեռնութիւն մը՝ 
զբօսաշրջիկներուն, ժամանակաւոր կեցութեամբ 
Հայաստան եւ Արցախ  այցելողներուն թելադրել այլ 
երկիրներէ չկատարել իրենց գնումները, փոխարէնը՝  
Հայաստանի տեղական շուկայէն կատարել իրենց 
անմիջական գնումները, նաեւ նկատի ունենալով 
հայրենի առատ եւ հարուստ  շուկային մրցունակ 
գիները եւ ապրանքներուն բարձր որակը:

Առեւտուրի զարգացման ճանապարհով պիտի 
ձեւաւորուին փոքր տնտեսութիւններ եւ զարկ պիտի 
տրուի հայրենական արտադրութեան: 

 «Գնեցէք  Հայաստանէն» («Shop In Armenia») 
նախաձեռնութիւնը  քաջալերելով,  պիտի  բազմա-
պատկուի օտար դրամանիշի հոսքը դէպի Հայաս-
տան, սատարելով   հայրենաշինութեան եւ Հայաս-
տանի  տնտեսութեան  վերելքին:



¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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՝ 
Մեծի Տանն 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 
 
 
 

 

 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Լրատուական Գրասենեակ 
سكاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذك  

 مكتب االعالم
ARMENIAN CATHOLICOSATE OF CILICIA 

                Communication Department  
 

Armenian Church – Catholicosate of Cilicia, P.O.Box 70317, Antelias – LEBANON 
Tel.: (+961-4) 410001/3, 523461/2 Fax: (+961-4) 419724 

E-mail: info@armenianorthodoxchurch.org     Website: www.armenianorthodoxchurch.org  

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 
 
 

 
 

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Մեծ ուրախութեանբ կը տեղեկացնենք, թէ յետ տքնաջան աշխատանքի եւ 

յարատեւ քաջալերութեան, Պէյրութի՝ Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանի 
Միջնակարգ Գ. կարգի աշակերտները, Լիբանանեան պետական քննութեան 
«Պրէօվէ»ի մէջ արձանագրեցին հարիւր առ հարիւր պատուաբեր յաջողութիւն:

Վահան Թէքէեան Միջն. Վարժարանի
Լրատուական գրասենեակ

ՄԵՍՐՈՊԵԱՆԻ 24 ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐ ՅԱՋՈՂԵՑԱՆ 
ՊՐԷՕՎԷԻ ՔՆՆՈՒԹԻԻՆՆԵՐՈՒՆ 

 
Այսու կը յայտենք, որ Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն 
վարժարանի 24 աշակերտներ` 
Աքանճեան Փաթիլ- Աննա, Առնէլեան Նանօր (“լաւ” յիշատակու-
թեամբ), Պէրպէրեան Քարլ, Պէօյիւքեան Միրէյ, Պօյաճեան Կարէն, 
Պօյաճեան Մեղրի, Պօյաճեան Սէրլի, Տէմիրճեան Սարին, Տիշչէքեան 
Յովիկ, Ղազալ Աննա- Մարիա, Յարութիւնեան Սարա, Ժամկոչեան 
Յակոբ, Գալայճեան Քրիսթին, Քիրազեան Յովսէփ (“լաւ” յիշատա-
կութեամբ), Քիւրիւմլեան Հռութ, Մելիտոնեան Քրիստ, Նազլիքեան 
Սինթիա, Նեմշեհիրլեան Սէրլի, Թաշճեան Սահակ, Դարբինեան 
Միսաք, Չափարեան Քրիսթօֆըր, Թորօ Գարլին, Թոսունեան Փաթրիք 
եւ Եուսէֆ- Եագուպ Սեզար 
յաջողեցան 2018-2019 տարեշրջանի լիբանանեան պրէօվէի պետական 
քննութիւններուն: 
Կը շնորհաւորենք մեր աշակերտները յաջողութեան առիթով եւ կը 
մաղթենք նոյնը` բ. հանգրուանի մասնակիցներուն: 
  

ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ 
 


