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Կիրակի 30 Յունիս 2019ին զինեալ միջադէպ 
մը պատահեցաւ Լեռնալիբանանի Քապրշմուն 
շրջանին մէջ, երբ տեղւոյն երիտասարդութիւնը 
ճամբաները փակած էր, որպէս բողոք Արտաքին 
Գործոց Նախարար Ժըպրան Պասիլի շրջան այ-
ցելութեան, որուն ընթացքին (ըստ բողոքողնե-
րուն) ան Լիբանանի քաղաքացիական պատե-
րազմը յիշեցնող եւ կիրքեր հրահրող 
արտայայտութիւններ ունեցած էր:  Միջադէպին 
զոհ գացին միջադէպին մասնակից, (այնտեղէն 
անցնող նախարարի մը շարասիւնին անդամ) 
երկու թիկնապահներ  ու վիրաւորուեցան երկու 
այլ զինեալներ: Այս ցաւալի եւ դատապարտելի 
միջադէպին յաջորդեցին Լիբանանի զանազան 
շրջաններու մէջ բողոքի արտայայտութիւններ 
ճամբաներ փակելու գործողութեամբ:

Պատահարը իրարամերժութեան եւ անհան-
դուրժողականութեան ցաւալի օրինակ մըն է, 
ինչպէս նաեւ անվերահսկելի զէնքի առկայու-
թիւնը ժողովուրդի ձեռքին, բան մը, որ լրջօրէն 
կը սպառնայ երկրի ապահովութեան:

Լիբանանի ամէնազգայուն մէկ շրջանին մէջ 
պատահածը լաւատեսութեան չի մղեր ինչպէս 
նաեւ իր ծանր անդրադարձը կրնայ ունենալ 
Լիբանանի յառաջիկայ զբօսաշրջութեան եղա-
նակին վրայ:

Հիմնուելով վերոյիշեալին վրայ ՌԱԿ Լիբա-
նանի Շրջանային Վարչութիւնը խստիւս կը 
դատապարտէ պատահարը եւ բոլոր կողմերուն 
կոչ կ՛ուղղէ պատասխանատուութեան բարձր 
գիտակցութեամբ մօտենալու առկայ խնդիրնե-
րուն, որովհետեւ իրար ուղարկուած վայրագու-
թեամբ լի քաղաքական նամակները ո՛չ մէկ լաւ 
արդիւնքի կրնան ծառայել:

Վերջապէս ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւնը սրտանց կը ցաւակցի զոհերուն 
ընտանիքներուն եւ շուտափոյթ ապաքինում կը 
մաղթէ վիրաւորներուն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ
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Զինեալ Միջադէպ Լեռնալիբանանի 
Քապրշմուն Գիւղին Մէջ
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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:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան, Յունիս 
30-ին, աշխատանքային այցով մեկնեցաւ Պելառուսիոյ Հանրապետութիւն:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին տեղեկացուցած են Հայաստանի Հանրապետու-
թեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն՝ նախագահը ներկայ պիտի գտնուի Եւրոպական երկրորդ 
խաղերու փակման արարողութեան: Այցին ծիրէն ներս՝ կը  նախատեսուի 
նաեւ նախագահ Սարգսեանի հանդիպումը Պելառուսիոյ իր գործընկեր 
Ալեքսանտր Լուքաշենքոյի հետ:
Նախագահ Սարգսեան պիտի այցելէ նաեւ գիտական եւ կրթական հաս-
տատութիւններ:

Նախագահ  Արմէն  Սարգսեան  Աշխատանքային 
Այցով  Պելառուսիա  Մեկնեցաւ

Հովանաւորութեամբ՝ 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան 

Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով 

 

պատիւն ունի ձեզի հրաւիրելու  

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Անցեալի Հարուստ Ժառանգը  
եւ Ներկայի Հրատապ Յանձնառութիւններ 

Խորագրով Զրոյց-Հանդիպումի մը 

Ողջոյնի Խօսք՝ 
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ 

Գլխաւոր Զեկուցող՝ 
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՂԱԶԱՐԵԱՆ 

(Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Տնօրէնի Գիտական Հարցերու Տեղակալ) 

ՌԱԿի Ելեկտրոնային Գրադարանի Ծանօթացում եւ Մեկնարկում՝ 
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ  

Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին,  Թէքէեան Կեդրոնին մէջ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ 

Ներկայութիւն հաստատելու համար հաճեցէ՛ք կապուիլ 81 306 447 թիւին 

Վայրագութեամբ Լի Քաղաքական 
Նամակները Ո՛չ Մէկ Լաւ Արդիւնքի 

Կրնան Ծառայել
ՌԱԿ Խստիւ Կը Դատապարտէ

Երէկ կէսօրին զինեալ միջադէպ մը գրանցուած 
է Լեռնալիբանանի Քապրշմուն շրջանին մէջ։

Կրակոցը տեղի ունեցած է   այն  պահուն, երբ    
գաղթականներու հարցերու  նախարար Սալէհ Ալ 
Ղարիպի  շարասիւնը  կ՚անցնէր այդ շրջանէն։

Կը հաղորդուի նաեւ, որ կրակոցին հետեւանքով 
զոհուած է   նախարարի  թիկնապահներէն երկու 
անձ, մինչ երկու ուրիշներ   վիրաւորուած են։ 

Նշենք, որ   շրջանին մէջ  առաւօտեան   ժամերէն 

սկսեալ  լարուած իրավիճակ  կը տիրէր՝  երկրի 
արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան  Պասիլի  
շրջան  այցելութեան հետեւանքով։

Աւելի  վաղ     Յառաջդիմական-Դեմոկրատական  
կուսակցութեան  համակիրներ  փորձած էին փակել  
ճանապարհները եւ արգելք հանդիսանալ, որ Պա-
սիլ   հասնի    լեռնալիբանանի  Քաֆարմաթթա  շրջան: 
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«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Աթոռը Այսօր Իր Ծառայութեամբ 
Առանցքային Ներկայութիւն Է Հայ Ժողովուրդի Կեանքին Մէջ»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

 
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Յարութ Փամպուքճեան 

(1 Յուլիս, 1950, Երեւան), յայտնի իբրեւ ձախ 
Յարութ, ամերիկահայ երգիչ, երաժիշտ։ ՀՀ 
վաստակաւոր արտիստ (2015)։

Ծնած է 1950-ին, Երեւան։ Զաւակն է Եսայի 
Փամպուքճեանի եւ Ծաղիկ Շահակեանի։ Հայրը 
ծնած է 1901-ին Զէյթուն, մայրը՝ 1907-ին 
Տիգրանակերտ։ Եղեռնէն ետք անոնք ապրած են 
Պէյրութի մէջ, իսկ այնտեղէն 1946-ին հաստատ-
ւած հայրենիք։ Երեւան, Նոր Արեշ թաղամասին 
մէջ, 1950-ին ծնած է Յարութը։ Յաճախած է տեղի 
թիւ 43 դպրոցը եւ ընդունուած Թերլեմեզեանի 
անուան Գեղարուեստի ուսումնարանը, որ աւար-
տած է 1968-ին։ Բանակին ծառայած է երկու 

տարի, Ուքրանիոյ Գանադոբ քաղաքին մէջ:
Յարութ պատանեկութենէն հետաքրքրուած է 

երաժշտական գործիքներով ու սորված է նուագել 
կիթառ, սազ, պուզուկի, տհոլ, ու դաշնակ։ Իր 
ստեղծած «Էրեբունի» խումբով ելոյթներ ունեցած 
է ամենատարբեր առիթներով ու կատարած ամե-
նատարբեր տեսակի երաժշտութիւն, ներառեալ՝ 
ռոք, ռապիզ ու շանսոն։

1971-ին կորսնցուցած է հայրը, որմէ ետք՝ 
1975-ին, մօր հետ մեկնած է Պէյրութ՝ Լիբանան, 
իսկ այնտեղէն՝ մէկ տարի անց՝ տեղափոխուած է 
ԱՄՆ եւ հաստատուած է Լոս Անճելըս, ուր 
շարունակած է երաժշտական գործունէութիւնը։

Կեղծանունին «Ձախ» բառը յառաջացած է 
Յարութ Փամպուքճեանի ձախլիկ ըլլալէն:

Պարգեւատրուած է ՀՀ վարչապետի յուշա-
մետալով (2015) (Ծննդեան 65-ամեակին առիթով 
եւ հայ երաժշտական արուեստը ներկայացնելու 
գործին մէջ ներդրած նշանակալի աւանդին 
համար:

Կիրակի, 30 Յունիս 2019-ին, Անթիլիասի Մայ-
րավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին 
մէջ մատուցուած Ս. եւ Անմահ Պատարագի ըն-
թացքին տեղի ունեցաւ Հայրապետական Մաղ-
թանք՝ Ս. Աթոռոյս Գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
Կաթողիկոսին ընտրութեան եւ օծման 24-րդ 
տարեդարձին առիթով։ Հայրապետական Մաղ-
թանքի ընթացքին Միաբան Հայրեր աւետարանա-
կան հատուածներու եւ աղօթքներու ու շարական-
ներու ընդմէջէն աղօթեցին Վեհափառ Հայրապետին 
արեւշատութեան, առողջութեան եւ երկար գահա-
կալութեան համար, ինչպէս նաեւ անսասանութեան՝ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան։

Պատարագէն ետք, Վեհարանի դահլիճին մէջ, 
տեղի ունեցաւ պատշաճ հանդիսութիւն մը, որուն 
ներկայ էին Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան դեսպան եւ Ազգային Կեդրոնական 
Վարչութեան անդամներ, պատկան մարմիններու 
ներկայացուցիչներ, բարերաներ եւ հաւատացեալ 
ժողովուրդ։

Միաբանութեան անունով ուղերձ արտասանեց 
Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան։ Շնորհաւորելով 
Հայրապետին ընտրութեան եւ օծման 24-րդ ամ-
եակը, ան դիտել տուաւ, որ Հայրապետին կաթողի-

կոսական ընտրութեամբ մեծ իրագործումներ կը 
սպասուէին՝ մեր ժողովուրդի ու եկեղեցւոյ մեծ 
կարիքներուն դիմաց։ Եւ այսպէս ալ եղաւ։ Անցնող 
24 տարիներու վրայ նետուած հպանցիկ ակնարկը 

բաւարար է վկայելու այս մասին։ Ապա հայր սուրբը 
ըսաւ. «Մեր անցեալն ու ներկան վկայ են, որ 
անշահախնդիր ծառայական ոգին ու խոնարհելով 
բարձրանալու Քրիստոսաւանդ խորհուրդին նկատ-
մամբ Վեհափառին ունեցած անկոտրում հաւա-
տարմութիւնն է, որ իսկոյն գրաւեց մեր ժողովուրդին 

սիրտը» ու ապա աւելցուց. «Աստուածաշունչ մատ-
եանը կը վկայէ, որ ճշմարիտ ղեկավարը իր 
ծառայական պատկերին մէջ նաեւ տեսիլք ունեցողն 
է»։ Նորին Սրբութիւնը հաւատքով զօրացած ու ծա-
ռայական տեսլականով շաղախուած իր գահա-
կալութիւնը արժեւորեց անցնող տարիներու 
ընթացքին Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
տալով առաւել հմայք ու հզօրացում, ըսաւ հայր 
սուրբը եւ միաբանակից եղբայրներուն անունով 
անսահման երախտագիտութիւն, հաւատարմութիւն 
ու երկար գահակալութիւն մաղթեց Վեհափառ 
Հայրապետին։

Ուղերձէն ետք խօսք առաւ Նորին Սրբութիւնը։ 
Ան ըսաւ, որ Հայրապետական մաղթանքը պէտք է 
դիտել Ս. Աթոռին կեանքին, վկայութեան, ծառա-
յութեան եւ առաքելութեան համապարփակ շրջա-
գիծէն ներս։ Հայրապետը յիշեցուց Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կեանքին դաժան 
հանգրուանները, յատկապէս Ցեղասպանութեան 
յաջորդող շրջանին։ Ան ըսաւ. «Տառապանք, տագ-
նապ, սով, մահ, անորոշութիւն բառերը սովորական 
բառեր չէին մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, այլ՝ 
գոյութենական իրականութիւն։ Սակայն մեր 

ժողովուրդը շնորհիւ իր հաւատքին կարողացաւ 
Ցեղասպանութենէն ետք քալել դէպի վերածնունդ»։

Ապա, Հայրապետը անդրադարձաւ օր մը առաջ 
Կիպրոս կատարած իր միօրեայ այցելութեան 
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Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

Քաղաքական Քրոնիկ
Հայրենիք-Պետութեան Հետ Ազնիւ Եւ Իմաստուն Վարուիլ

Այսօր դարձեալ կարիքը ունեցայ քաղաքական 
քրոնիկ կարդալու: Եղածները չեն բաւարարեր զիս: 
Չէ, չեմ թերագնահատեր գրուածները: Պարզապէս 
ըսածս այն է որ երկրագունդին վրայ եւ միջազգային 
յարաբերութիւններուն մէջ այնքա՜ն խայտառակ, 
հակամարդկային իրադարձութիւններ կան ու 
օրաւուր կը ծնին, որ ինչքան ալ սփիւռքահայ մա-
մուլը գրէ անոնց մասին՝ նիւթը պիտի չսպառի:

Պարտադրուած կը զգամ՝ կարգ մը դիտարկում-
ներ բաժնեկցելու հայ ընթերցողին հետ եւ ըստ 
բանական բնազդիս՝ փնտռելու հայկական եւ 
լիբանանեան դասը ատոնց մէջ: Պիտի անդրադառ-
նամ արաբական կացութեան, քիչ մը պիտի նայիմ 
ամերիկեան բեմին, նաեւ Լիբանանի հարթակին, 
ապա պիտի փորձեմ լիբանանեան եւ հայկական 
դաս մը գիտակցիլ:

Արաբական աշխարհը
Եթէ Սարուխանին երգիծանկարին պէս մեր 

աչքը հանենք ու պտտցնենք արաբական աշխար-
հին վրայ՝ ի՞նչ կը տեսնենք: Ալճերիա՝ տակնուվրա-
յութիւն, Թունուզ՝ նոյնպէս, Լիպիա շարունակուող 
պատերազմ, Եգիպտոս՝ կաշկանդուած վիճակ ու 
տնտեսական սեղմիրան, Սուտան՝ պետական հար-
ւածի շարունակուող քաշքշուք, Եմէն՝ պատերազմ, 
որուն ելեկտրականութիւնը սկսած է շանթել շրջանի 
տնտեսական շարժունակութիւնը, Սուրիա՞՝ ինձմէ 
լաւ գիտէք, Իրա՞ք՝ լուռ անցնիմ, քանզի այդ 
լռութիւնը աւելի բան կ'ըսէ թերեւս:

Մէկ խօսքով՝ արաբական աշխարհը կ'եռայ, 
բայց միայն ինքզինք կ'այրէ, ինքնայրում: Այդ ինք-
նայրումը ինքզինք կաշկանդած է, սանձած, ու ան 
ոչինչ կրնայ ընել իտես Պաղեստինի ողջակիզումին:

Պաղեստինի ողջակիզու՞մ: Պահրէյնի մէջ գէթ 
մասնակիօրէն միջազգային փորձ կատարուեցաւ 
մանուկ մը մկրտելու: Մկրտութիւնը կայացաւ ...
առանց մկրտուելիք մանուկին ներկայութեան...: 
Յիշեցի Հայրօն, որ ասկէ աւելի քան քառասուն 
տարի առաջ, կնքահօր հանգամանքով՝ նստեր էր 
նշանուող հարսնցուին կողքին... քանի որ նշանուող 
փեսացուն գործով կը գտնուէր Սուրիոյ հեռաւոր 
մէկ քաղաքը ու չէր կրցած ներկայ գտնուիլ ի՛ր 
նշանախօսութեան...: Պէտք է ըսեմ, որ յետոյ նշան-
ւած ամոլը ամուսնացեր էր եւ ընտանեկան լաւ բոյն 
մը կազմեր: ...Բայց վստահ չեմ թէ Պահրէյնի մէջ 
աներեխայ մկրտութենէն յետոյ 'մկրտուած' երեխան 
պիտի մեծնա՞յ, կամ պիտի ապրի՞...:

Ամերիկեան պատկեր
Կեդրոնական Ամերիկայի մէջ Վենեզուելայի 

դէպքերը քիչ թէ շատ ծանօթ են շատերուս: Պայման 
ալ չէ որ հասկնանք կամ գիտնանք ամէն մանրա-
մասնութիւն: Հոն՝ մէկը կամ մէկեր ուզեցին իրենց 
կամքը պարտադրել ուրիշ մէկի կամ մէկերու եւ 
արդիւնքը՝ ներքին տակնուվրայութիւն: Եկէք՝ քա-
ղաքավար բառ գործածենք եւ ըսենք թէ երկու 
կողմերը անհանդուրժողութիւն կը ցուցաբերեն 
իրարու հանդէպ: Չեմ կրնար չյիշել նաեւ Մեքսիքոյի 
հիւսիսային եւ Մ. Նահանգներու հարաւային սահ-
մանին վրայ բարձրացող բաժանարար պատը, որ 
քաղաքավար բառով մերժումի, ժխտումի եւ ան-
հանդուրժողութեան դրսեւորում է: Այս բաժանարար 
պատերէն կային հին դարերուն ալ՝ չինական պա-
րիսպն ալ բաժանարար էր, կը 'մերժէր' Կեդրոնա-

կան Ասիոյ ցեղերու ներխուժումը չինական հողեր..: 
Մեր օրերու ամէնէն տխրահռչակ պատը Իսրայէլի 
մէջ բարձրացած պատն է՝ հրեաներուն եւ պաղես-
տինցիներուն միջեւ, որ աւելի ճիշտը՝ պաղեստին-
ցիներուն պարտադրուած 'հեռացումի՛' պատն է 
իրենց պապենական հայրենիքէն: Յիշեցնե՞մ ուրիշ 
պատերու մասին՝ Եգիպտոս-Ղազզայի, Թուրքիա-
Սուրիոյ, Իսրայէլ-Լիբանանի սահմաններուն կարգ 
մը մասերուն վրայ բարձրացող պատերը:

Հայկական Պատկերը
Հայ իրականութեան մէջ ալ հին եւ մնայուն 

վիճակ մըն է այլամերժութիւնը: Ժամանակին (ըն-
դամէնը շուրջ 150 տարի առաջ) հայ առաքելա-
կանները կը մերժէին հայ աւետարանականներն ու 
կաթողիկէները, զանոնք կը հալածէին եւն.: Գի-
տենք որ այսօր տակաւին կայ այս այլամերժութիւնը: 
Ըսեմ, որ այլամերժութիւն կայ ոչ միայն հայ կուսակ-
ցութիւններուն միջեւ եւս, այլեւ՝ նոյնիսկ ներկուսակ-
ցական հողին վրայ ալ...: Դեռ աւելին՝ այլամեր-
ժութիւնը հասած է առաքելական Հայ Եկեղեցիին: 
Վերջերս ցաւով կարդացի երկու վեհափառներուն 
անջատաբար կատարած այցելութիւններուն մա-
սին, մին՝ Յունաստան, միւսը Դամասկոս: Շիտակը 
չկրցայ ընդունիլ եղածը: Ես քիչը ըսեմ: Այսօր 
ներհայկական այլամերժութեան այլ դրսեւորում 
մըն է իսլամաց(ու)ած հայերու պարագան...: Այս 
խնդրով ազգային պարտաւորութիւն է որ զգօն, 
իմաստուն եւ խոհեմ արժեւորենք այս թնճուկը:

Այլամերժութեան այլ պարագայ մըն է հայրենի 
ներկայ իշխանութիւններուն ընթացքը նախորդ 
իշխանութիւններուն հանդէպ: Ի դէպ, նախկին 
իշխանութիւններն ալ անհանդուրժող էին իրենց 
հակառակորդներուն հանդէպ...:

Լիբանան
Եւ քանի որ մեր չքնաղ Լիբանանը իր պատուին 

չի կրնար կերցնել որ աշխարհ տակնուվրայ ըլլայ 
այլամերժութեամբ, իսկ ինք բարի օրինակը տայ 
համակեցութեան, այսօր տուաւ բարի օրինակը 
այլամերժութեան, որուն զոհ գացին շատ բաներ, 
նաեւ՝ երկու երիտասարդներ...:

Եզրակացութիւն
Հեգնական է եզրակացնելու փորձ կատարել 

վերեւը բերած դիտարկումներուս հիմամբ: Կ'ըն-
դունիմ՝ ցրուած դիտարկումներ էին: Այդ բոլորին 
մէջ, սակայն իմ տեսած կարմիր ժապաւէնս կը վե-
րաբերի պետութեան եւ պետականութեան: Հայե-
րուս համար պէտք է դաս ըլլայ պաղեստինցի 
ժողովուրդին ճիգերուն տարողութիւնը՝ պետութիւն-
հայրենիքի գոյառումին համար: Մենք մեր 
ունեցածին արժէքը գիտնանք եւ իմաստուն 
վարուինք հետը:

Նո՛յն մտածումը ունիմ լիբանանցիին խնդրով. 
մենք եւ բոլոր լիբանանցիներս Լիբանան պետու-
թեան գոյութիւնը գնահատենք ու անոր հետ ազնի՛ւ 
վարուինք: 
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Արցախի Փախստականներու Կարգավիճակի 
Միջազգային Հաստատումը` Օրախնդիր

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

Փախստականներու միջազգային օրուան առի-
թով Արցախի փախստականներու միութիւնը 
քննարկման հրաւիրած է միութեան անդամները, 
Խորհրդարանի ու կառավարութեան ներկայացու-
ցիչները: Արցախի մէջ առաջին փախստականները 
յայտնուած են 1988-ի Փետրուարին՝ Սումկայիթեան 
ջարդերէն մազապուրծ: 1988-91 թուականներուն 
Ատրպէյճանէն բռնագաղթուեցան 500 հազարէ 
աւելի հայ: Անոնցմէ 100-120 հազարը որոշ ժամա-
նակով Արցախի մէջ հանգրուանեց: Շատերը հեռա-
ցան՝ պատերազմի եւ սոցիալական ծանր պայման-
ներու պատճառով: Փախստականներու մէկ մասը 
այսօր ալ Արցախի մէջ է՝ իր բազմաթիւ հոգերով: 
«Անիկա առաջին հերթին հանրակացարանի 
տարաբնակեցման հարցն է, բնակարնային խնդիր-
ներն են, այդ շարքին է նաեւ հիբոթեքային վար-
կաւորման հարցը, շատ ընտանիքներ սոցիալական 
խնդիրներու ունին»,- կը թուարկէ Արցախի փա-
խըստականներու միութեան նախագահ Սարասար 
Սարեանը: 

Անոնք, որոնք մնացին Արցախի մէջ, կրնան 
ակնկալել միայն պետական աջակցութիւն: Արցա-
խի կարգավիճակի պատճառով՝ Արցախի մէջ 
հաստատուած բռնագաղթուածները միջազգային 
կառոյցներու կողմէ փախստականի կարգավիճակ 
չեն ստանար: «Բոլորը կարծես թէ չեն տեսներ 
Արցախի մէջ հաստատուածներս: Այնինչ մեզի հետ 
կատարուածը բոլոր առումներով կը համապա-

տասխանի փախստականի միջազգայնօրէն ճանչ-
ցըւած բնորոշման»,- մտահոգութիւնը չի թաքցներ 

Սարասար Սարեանը: Այն որ խնդիրը իսկապէս 
կայ եւ սուր է, կը նկատէ նաեւ Արցախի Մարդու 
իրաւունքներու պաշտպան Արտակ Բեգլարեանը. 
«Միջազգային մարմիններու կողմէ ատրպէյճա-
նական փախստականներու հանդէպ ուշադրու-
թիւնը կայ, իսկ Հայաստանի եւ Արցախի մէջ 
միջազգային կառոյցներու պատշաճ ուշադրութիւն 

չկայ»: Սարասար Սարեան կ’ընդգծէ, Հայաստանի 
եւ Արցախի մէջ գերակայ համարեցին հարցի 
մարդասիրական կողմը: Արդէն 30 տարի է ամէն 
ինչ կը կատարուի` Ատրպէյճանէն մազապուրծ 
փրկուած եւ հայրենիք վերադարձած հայերու 
սոցիալական վիճակը թեթեւցնելու համար: Կան 
բնակարանային եւ աջակցութեան տարբեր ծրագ-
րեր: Այդ պատճառով փախստականներու խնդիր-
ները աստիճանաբար կը լուծուին: Իսկ Ատրպէյճանի 
մէջ նախընտրեցին փախստականները պահել 
ճամբարներու մէջ եւ արդէն 30 տարի է կը փորձեն 
միջազգային հանրութիւնը շանթաժի ենթարկել 
այդ հարցով: «Իրականութիւնը այն է, որ հայու-
թեան` Ատրպէյճանի մէջ ձգած գոյքը լիուլի բաւա-
րար էր` այդ մարդոց բնակարանային հարցերը 
լուծելու համար»,- կ’ընդգծէ Սարասար Սարեան:

Հարցը որքան մարդասիրական, նոյնքան ալ 
քաղաքական մաս ունի՝ հակամարտութեան կար-
գաւորման առումով: «Պէտք է մեր փախստական-
ներու ձայնը լսելի ըլլայ: Անոնք հակամարտութենէն 
տուժած համայնք են: Իրենք ոչ պակաս քան 

ատրպէյճանցի փախստականները պէտք է 
ներկայացուած ըլլան տարբեր հարթակներուն, 
իրենց ձայնը լսեն»,- կը վստահեցնէ Արտակ 
Բեգլարեանը:

Նման բովանդակութեամբ յայտարարութիւն ըն-
դունեցին փախստականներու միջազգային օրուան 
նուիրուած կլոր սեղանի մասնակիցները: Յայտա-
րարութիւնը ուղղուած է միջազգային մարդասիար-
կան կառոյցներուն, առաջին հերթին` ՄԱԿ-ի մար-
դու իրաւունքերու հարցերով յանձնակատարին:
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Աննախադէպ Աւելցած են Հետախուզութեան, Կանխարգելիչ Գործողութիւններու 
Հնարաւորութիւնները

Արցախը Նախորդ Շաբաթ

10.000 զինծառայող, 200-է աւելի հրետանային 
համակարգեր, մօտ 150 զրահական մեքենայ, 50-է 
աւելի Հակաօդային Պաշտպանութեան համակար-
գեր, աւելի քան 400 մեքենայ եւ այլ շարժակազմեր: 
Որոշ դրուագներու մէջ՝ ներառուած է նաեւ ռազ-
մական օդուժը: Յունիս 17-էն մեկնարկած ՊԲ 
հրամանատարական զօրավարժութիւնները աւար-
տած են Յունիս 20-ի գիշերը՝ մարտական հրաձ-
գութեամբ: «Հրաձգութեան փուլի ժամանակ մենք 
կիրառած ենք տարբեր զօրատեսակներու սպա-
ռազինութեան նմուշներ: Մենք յատուկ խնդիր 
դրած ենք փորձարկել եւ փորձարկման արդիւնք-
ներով, մանաւանդ կիրառելով այս պայմաններու 
մէջ, յստակեցնել եւ ծրագրաւորել մեր հետագայ 
ընելիքները»,- զօրավարժութենէն ետք լրագրող-
ներու հետ զրոյցին նշած է Արցախի պաշտպանու-
թեան նախարար, Պաշտպանութեան բանակի 
հրամանատար զօրավար Կարէն Աբրահամեանը:

Պաշտպանութեան բանակի մէջ այս լայնածաւալ 
զօրավարժութիւնը կ’իրականացուի ըստ մարտա-
կան պատրաստութեան ծրագրի: Նախորդներէն 
կը տարբերի անով, որ կ’իրականացուի սպառա-
զինութեան ու նիւթատեխնիկական կայանի հա-
մալրումէն ու հաստիքակառուցուածքային փոփո-
խութիւններէն ետք՝ թոյլ տալով գործնականօրէն  
կիրառել նորոյթները: Անոնց շարքին են հետա-
խուզական նպատակներու համար նախատեսուած 
նոր միջոցները: «Զօրավարժութեան տարբեր փու-
լերուն մենք կիրառած ենք բարձր գիտարուեստներով 
յագեցած հետախուզական եւ կառավարման հա-
մակարգեր: Նպատակն էր հասնիլ կառավարման 
համակարգի մէջ կայուն եւ անընդհատ ղեկա-

վարման»,- Կարէն Աբրահամեանը բոլոր փակագի-
ծերը չի բանար, բայց կը վստահեցնէ` նոր միջոց-
ները անհամեմատ լայն հնարաւորութիւններ կու 
տան հակառակորդի շարժը վերահսկելու, անոր 
գործողութիւններէն բխող վտանգը ժամանակին 
հաշուարկելու եւ ընդհուպ` կանխարգելիչ հար-
ւածներ հասցնելու հարցով: 

Մի քանի փուլ ներառող զօրավարժութիւնները 
իրականացուած են իրականին մօտ, յաճախ՝ 
միտումնաւոր աւելի բարդացուած եղանակային 

պայմաններու մէջ: Զօրավարժութիւններու մտայ-
ղացման մաս կազմած են քօղարկման, հակառա-
կորդը ապակողմնորոշելու դրուագները: Կարէն 
Աբրահամեանը անոնք ալ արդիւնաւէտ կը գնա-
հատէ: «Հակառակորդի կողմէ հնարաւոր չէ եղած 
իրականացուի իրական հետախուզում եւ տալ 
գնահատական մեր զօրավարժութեան իրական 
ծաւալներուն»,- նշած է Արցախի պաշտպանութեան 
նախարար, Պաշտպանութեան բանակի հրամա-
նատար զօրավար Կարէն Աբրահամեան:

Որպէս զօրավարժութեան ղեկավար՝ ՊԲ հրա-
մանատարը արդիւնքները բարձր կը գնահատէ: 
Հետագայ ընելիքներու համար հետեւութիւնները 
կ’ըլլան արդիւնքները աւելի մանրամասն վերլուծելէ 
ետք: 

Ստեփանակերտ
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲԵՂԱՅ ՏԱՄԱՏԵԱՆ
Հոգեւոր Հովիւ՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ

Ներսէս Պատրիարքի Կրակը Անգամ Մը Եւս Բոցավառուեցաւ 
Մեսրոպ Պատրիարքի Կողմէ

«Կեդրոնականը տարբեր է. Բոլոր ազգային վար-
ժարանները մերն են, սակայն Կեդրոնականը ուրիշ 
տեղ ունի այդ բոլորին մէջ։ Ինծի համար այդպէս է։ 
Որովհետեւ, Կեդրոնականը տեսիլքի վարժարան է։ 
Ներսէս Վարժապետեան Պատրիարքին տեսիլքին 
արքասիքն է։ Եւ ես յոյս ունիմ որ, թէ՛ ուսուցչաց կազ-
մը եւ թէ՛ այս շրջանաւարտ աշակերտները, պիտի 
կրեն ջահը այս տեսիլքին, եւ իրենք ալ իրենց կեանքի 
բոլոր օրերուն ընթացքին, տեսիլքի մարդիկ պիտի 
ըլլան։ Առանց տեսիլքի շատ դժուար է կեանքի մէջ 
յաջողութիւն ունենալ։ Տեսիլքներն են որ մեզ պիտի 
առաջնորդեն»։ (Մեսրոպ Պատրիարք, 2006)

Ազգային Կեդրոնական Վարժարանի յուշատետրս 
ամէն անգամ կը վերանորոգուի, երբ կը մասնակցիմ 
իր շրջանաւարտութեան հանդիսութեան։ 2006 
թուականին սկսած էր այս վերանորոգութիւնը, երբ 
Գումգաբուի Գազազ Ամիրա Պէզճեան Սրահի բեմին 
վրայ կանգնած էի, որպէս՝ շրջանաւարտ։ Իրապէս 
յուզումնախառն զգացումներով ողողուած օր մըն էր, 
քանի ընթացաւարտ ընկերներս, բոլորս, շրջանաւար-
տութեան արդար հպարտութեամբ, կանգնած էինք 
Մեսրոպ Սրբազան Պատրիարք Հօր, ինչպէս նաեւ 
մեր ուսուցիչներուն, ընտանիքներուն եւ հարազատ-
ներուն առջեւ։ Այդ օրը, վերածնունդ էր բոլորիս, 
քանի նոր կեանքին, նոր ածականով կ՚ուղարկուէինք, 
արժանացած ըլլալով Կեդրոնականցիի կոչումին։ 
Անցան տարիներ, եւ ես անձամբ կը նշմարէի թէ՝ մէն 
մի տարի կ՚աճեցնէր մեր շրջանաւարտութեան 
պատգամը։ Այդ օր, քանիցս մեզի նայելով ըսած էին 
թէ՝ Կեդրոնականը մեզ պիտի ուղղէ կեանքին եւ 
տարբեր ասպարէզներուն, բայց երբեք չմոռնանք 
զայն, երբեք չհեռանանք իր հովանիէն, որովհետեւ 
այս վարժարանը ունի տեսլական մը, որ է՝ որակաւոր 
սպասաւորներ արտադրել մեր ժողովուրդին եւ ընդ-
հանրապէս համայն մարդկութեան։ Երբ կը հասուն-
նայինք, իւրաքանչիւր նոր տարի, առաւել իմաստ մը 
եւս կը բարդէր մեզի փոխանցուած պատգամներու 
գանձարանին։ Կարելի է, ոմանք մտածեն թէ՝ մեր 
վարժարանին հանդէսը սովորական շրջանաւար-
տութիւն մըն է եւ տարբերութիւն չունի այլ վարժա-
րաններու մէջ կատարուածէն, ու պատգամները 
սովորական են, որոնք կը կրկնուին տեւաբար։ Բայց, 
ինչպէս մեր շրջանաւարտութեան հանդիսութեան 
օրը, մեր անմոռանալի հովուուապետը յիշատակած 
էր. Կեդրոնականը տեսիլքի վարժարան է։ Ներսէս 
Վարժապետեան Պատրիարքին տեսիլքին արքա-
սիքն է։

Պէտք է խոստովանիլ որ այդ օր, աւելի մատղաշ 
ըլլալով կատարելապէս չէինք թափանցած այս 
խօսքերու խորքին եւ պարզապէս համակրանքով հե-
տեւած էինք Պատրիարք Սրբազան Հօր պատգամին 
ու ծափահարութեամբ միացած՝ բանաւոր պատգա-
մին։ Չէինք հասկցած իր ըսածներուն իմաստը եւ քիչ 
մը տգիտութեամբ կը մտածէինք թէ՝ մասնակցած 
ըլլալով Կեդրոնականի հանդիսութեան, Ան կը գովա-
բանէր Կեդրոնականը եւ ոչ՝ աւելին։ Բայց երբ 
տարիներ զմեզ խմորել սկսան, աւելի խորաթափանց 
ոգիով, տարբեր առիթներով սկսանք խոկալ շրջանա-
ւարտութեան պատգամին նշանակութեան։ Երբ կը 
դիտէի շրջանաւարտութեան հանդիսութիւնը, կա-
մաց կամաց հասկնալի կը դառնար թէ՝ ճառախօս 
անձերը պարզապէս դերակատարներ էին եւ անոնք 
իրենց շրջանին պայմաններուն համաձայն, տարբեր 
ոճով, կը փոխանցէին օրհնալի անշարժ պատգամը։ 

Այս այն պատգամն էր, որուն արմատները ծլիլ սկսած 
էին Ներսէս Պատրիարքի հայրախնամ հոգիէն։ Այո, 
կը լսէինք տարբեր ուղերձներ, որոնց բնաբանը միշտ 
ծնունդ կ՚առնէին Ներսէս Պատրիարքի հիասքանչ 
պատգամէն. «Ես դպրոցներէն կը սպասեմ ազգին 
փրկութիւնը»։ Մեսրոպ Պատրիարքի խօսքն ալ վըս-
տահաբար ազգի հոգեւոր եւ մշակութային փրկու-
թեան տեսլականը՝ Կեդրոնական Վարժարանի ճամ-
բով մեզի յիշեցնելու համար արտասանուած էր։ 
Որքա՜ն խորհրդաւոր միութիւն մը, որ տասնեակ 
տարիներ զիրար կը շաղկապէր Ներսէս Պատրիարքէ 
մինչեւ Մեսրոպ Պատրիարք։ Որքա՜ն խորհրդաւոր 
ազգային տեսիլք մը, որ հովուուապետներու հոգի-
ները կը միացնէր։ Որքա՜ն իմաստալից խօսք մը, որ 
թէ՛ անհատական կեանքի եւ թէ՛ համայնքային կեան-
քի մասին մտածելու կ՚ուղղէր երիտասարդ բայց 
անփորձ սերունդները։

22 Յունիս 2019, Շաբաթ երեկոյեան, Ազգային 
Կեդրոնականի շրջանաւարտութեան հանդիսութեան 
առիթով ծնունդ առին յիշեալ տողերը։ Այս տարի եւս 
հանդիսութեան ամէնախորհրդաւոր պահուն՝ այսինքն 
Ներսէս Պատրիարքի յիշատակի առջեւ ուխտադրելու 
նպատակաւ համախմբուեցանք Աթոռանիստ Մայր 
Եկեղեցւոյ մէջ։ Կեդրոնականցի երէց հոգեւոր եղ-
բայր՝ Հոգշ. Տ. Զատիկ Վրդ. Պապիկեան, ես, վար-
ժարանի տնօրէն՝ Տիկին Սիլվա Գույումճեան Մար-
կոսեանի առաջնորդութեամբ կրթական մշակներ ու 
ընթացաւարտ աշակերտներ, բոլորս խոնարհելով 
մօտեցանք Երանաշնորհ Պատրիարքի անձայն բայց 
անյքան հորհրդաւոր շիրմին։ Վստահաբար շրջանա-
ւարտ աշակերտներէն շատեր, մեր շրջանաւար-
տութեան օրերուն զուգահեռ ուղիով, մասնաւորապէս 
կը մտածէին ապագայ կեանքի մասին եւ Կեդրո-
նականը անոյշ յիշատակներով օծուն վայր մը կը 
մնար։ Անոնք եղած էին շրջանաւարտներ, բայց տա-
կաւին չէին դարձած Կեդրոնականցիներ, քանի այս 
կոչումին արժանանալու համար պէտք է լսէին 
Ներսէս Պատրիարքի թողած պատգամը։ Անոնք երբ 
պիտի լսէին, իրենց հոգիներուն մէջ Ներսէս Պատ-
րիարքի երազած հոգեւոր եւ մշակութային փրկու-
թեան հունտը պիտի սերմանուէր այս ուխտատեղիին 
մէջ։ Փորձառութիւնը ցոյց կուտայ թէ, մեծ հաւանա-
կութեամբ անոնցմէ շատեր առաջին հերթին իրազեկ 
պիտի չդառնային խօսքերու խորքին, բայց վստա-
հաբար՝ ապագային այդ բանաւոր հունտերը պիտի 
ծլէին այդ երիտասարդ սերունդի պարարտացած 
հոգիներուն մէջ։

Այս տարի, Մեսրոպ Պատրիարք Հայրը, այստեղ 

եւս իր բարոյական ներկայութիւնը զգալի դարձուց։ 
Ինչպէս ինծի եւ դասընկերներուս խօսած էր 2006-
ին, այս անգամ ալ խօսեցաւ 2019-ի շրջանաւարտ-
ներուն։ Վախճանած՝ բայց իր հոգիով ողջ հովուուա-
պետը, անշնչացած՝ բայց իր ազգաշէն պատգամներու 
ճամբով տակաւին ոգի բուրող առաջնորդը Մեսրոպ 
Պատրիարք, Ազգային Կեդրոնական Վարժարանէ 
շրջանաւարտ նոր սերունդին եւս կը խօսէր։ Տարիներ 
առաջ արտասանուած իր խօսքերը երբ լսելի կը 
դառնար, Ներսէս Պատրիարքի տեսլականով դրոշ-
մըւած հոգեւոր կրակը, ուղղակիօրէն բոցավառիլ կը 
սկսէր։ Ներսէս Պատրիարք կարծէք Մեսրոպ Պատ-
րիարքի բերնով կը յիշեցնէր թէ՝ մեր վարժարանը 
տեսիլքի վարժարան է եւ իւրաքանչիւր շրջանաւարտի 
տեսիլքին կիզակէտը պէտք է հանդիսանայ՝ ազգային 
բարոյական արժէքներու վերելքը։ Տեսիլքի մը ջահը 
փոխանցուեցաւ աշակերտներուն, եւ իրենց թելադ-
րըւեցաւ տեսիլքի մարդ ըլլալ։ Յաջողութեան գաղտ-
նիքը տրուեցաւ, յաջողութեան այնքան ծարաւ մեր 
զաւակներուն, որոնց հզօր ապագան երաշխիքը 
պիտի դառնայ նաեւ ազգի տոկունութեան։ Ահա, 
արդէն իսկ այս էր երազանքը Ներսէս Պատրիարքին։

Իսկ միայն շրջանաւարտնե՞րը այս պատգամէն 
մաս ու բաժին քաղած էին։ Տարիներ առաջ այս օրհ-
նալի խօսքերը լսած էի Մեսրոպ Պատրիարք Սրբա-
զանէ, այս անգամ, որպէս հոգեւորական անգամ մը 
եւս կը վերագտնէի Հայ ժողովուրդի մէն մի սպասա-
ւորին կոչման կարեւորութիւնը։ Հայ Ժողովուրդին 
հոգեւոր եւ մշակութային արժէքները բարձր պահելու 
ուղղութեամբ մեր երազանքը անգամ մը եւս յիշեցի։ 
Տեսիլք մը ունինք, զոր հաստատուած է մօտաւորապէս 
հարիւրյիսուն տարիներ առաջ եւ ան տակաւին կը 
ներկայանար իր կենսունակութեամբ։ Շրջանաւարտ 
բոլոր աշակերտներու աչքերուն նայեցայ եւ տեսայ 
թէ՝ մեր տեսիլքը այնքան ալ անկարելի երազանք մը 
չէր։ Անձնական եւ հաւաքական տեսիլք ունենալու եւ 
այս ուղղութեամբ ձեռք ձեռքի սպասաւորելու յիշե-
ցումը տեսայ այդտեղ։ Այս տեսիլքի հարազատ սպա-
սաւորներն են, որոնք պիտի դառնան ջահակիրները 
Ներսէս եւ Մեսրոպ Պատրիարքներու։ Այս ջահը 
սուրբ է եւ կարող է մեզի կեանքի յոյսը շնորհել։ Եկէ՛ք 
շրջանաւարտներու գունդին մենք ալ միանանք ու 
կրկնենք. Պատրիարք Հայրեր, Դուք վախճանեցաք, 
բայց ձեր յիշատակը անթառամ է մեր մէջ։ Պատ-
րիարք Հայրեր, աշակերտինք եւ հետեւինք, Ձեր 
անխախտելի պատգամին ու պահապանը դառնանք 
Ձեր սուրբ տեսիլքին։

Գնալը Կղզի
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ԺԱՆ ԳԱՌԶՈՒ, (Գառնիկ 
Զուլումեան)
(1907 – 2000)
«Փարիզի Մոնսուրի Զբօսայգին»

1

1 Յունուար, 1907, (Հալէպ)
ֆրանսահայ նշանաւոր նկարիչ, բեմանկարիչ
Ծնած է Սուրիա։ 1918-ին ընտանիքին հետ տեղափոխ-
ւած է Եգիպտոս։ Կրթութիւնը ստացած է Գահիրէի 
Գալուստեան վարժարանին մէջ, ապա՝ 1924-ին, կրթա-
թոշակի շնորհիւ ուսումը շարունակած է Փարիզի մէջ։ 
1929-ին աւարտած է Փարիզի ճարտարապետական 
դպրոցը, միաժամանակ յաճախած է Մոնբառնասի Կրան 
Շոմիեր ակադեմիան։ 1929-ին ֆրանսացի նկարիչներու 
ցուցահանդէսին անոր «Ալքազարի հին պարտէզները» 
նկարը արժանացած է մրցանակի։ 1929-էն սկսեալ 
մասնակցած է Փարիզի հայ արուեստագէտներու «Անի» 
միութեան ցուցահանդէսներուն։ 1938-ին ստացած է 
Սուրբ Ֆրանսուա Ասիզեցիի անուան մրցանակ։ Նոյն 
թուականին բացած է իր առաջին անհատական 
ցուցահանդէսը։ 1930-1940-ական թուականներուն Գառզուի գործերը ցուցադրուած են 
«Գերանկախներ»ու, «Անկախներ»ու եւ «Աշնանային» սալոններու մէջ։
Գառզուն Հայաստանի Ազգային պատկերասրահին եւ ժամանակակից արուեստի թանգարանին 
նուիրած է 400, իսկ ի նպաստ Սպիտակի երկրաշարժէն տուժած արուեստագէտներուն՝ 50 
կրաֆիքական գործեր։
Գառզուն պատուոյ լեգէոնի շքանշանի ասպետ էր. 1979-ին դարձած է Ֆրանսայի գեղարուեստի 
ակադեմիայի անդամ։
Գառզուն հետեւած է արուեստի նորագոյն միտումներուն, ստեղծած ինքնատիպ ոճի բնանկարներ, 
դիմանկարներ, նաթիւրմորթներ։ Այս շրջանի գործերուն բնորոշ են կարմիր, կանաչ, կապոյտ 
հիւթեղ մակերեսներն ու մութ հիմքերը։

«Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Աթոռը Այսօր Իր Ծառայութեամբ 
Առանցքային Ներկայութիւն Է Հայ Ժողովուրդի Կեանքին Մէջ»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

¾ç 02

ընթացքին Թուրքիոյ կողմէ բռնագրաւեալ շրջանին 
մէջ գտնուող Ս. Մակարայ Վանք այցելութեան. 
«Այդ վայրը այցելած է Երջնկյ. Սահակ Բ. Խապայ-
եան Կաթողիկոս ու պահ մը մտածած է հոն հաս-
տատել Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը։ 
Հոգեմտաւոր կեանքի կեդրոն դարձած Ս. Մակարայ 
Վանքին մէջ ես տեսայ այսօր ամայութիւն ու 
քանդում, որովհետեւ թուրքը անցած է այդ շրջանէն, 
եւ պատմական Կիլիկիոյ դիմաց կեցած յիշեցի մեր 
Կաթողիկոսութեան աքսորը Սիսի իր դարաւոր 
նստավայրէն եւ անոր ծաղկիլն ու հզօրացումը 
Անթիլիասի մէջ»։

Վեհափառ Հայրապետը յայտնեց, որ անցնող 
24 տարուան ընթացքին, ինք իր կարգին, ներշնչուե-
լով նախորդ հայրապետներէն, փորձած է իր 
ծառայութեան համեստ լուման դնել եկեղեցւոյ ու 
ազգին ծառայական գանձանակին մէջ։ Նկատի 
ունենալով որպէս անկատար մարդու իր թերու-

թիւնները, ան ըսաւ, որ ծառայութեան, հոգեւոր 
արժէքներու կենսագործման, հայկական մշակու-
թային արժէքներու տարածման, ազգային պահան-

ջատիրութեան հետապնդման եւ հայրենիքի հզօ-
րացման ճամբան դարձած է իր առաքելութեան 
ուղին։ Ան անգամ մը եւս յիշեցուց, որ եկեղեցին 
ժողովուրդն է եւ ժողովուրդն է Քրիստոսով 
եկեղեցին շէնքէն ու ծէսէն անդին հաւաքական 
կեանքի վերածողը եւ, հետեւաբար, միայն ժողո-
վուրդին մասնակցութեամբ կարելի է շարունակել 
այս հոգեւոր տան ծառայական առաքելութիւնը։

Հայրապետը իր աղօթքը բարձրացնելով առ 
Աստուած խնդրեց Անկէ, որ միշտ հզօր պահէ 
Կիլիկեան Ս. Աթոռը, որպէսզի վերանորոգ ոգիով 
ու հաւատքով կարելի ըլլայ ծառայել Աստուծոյ, մեր 
ժողովուրդին ու հայրենիքին։

Հանդիսութիւնը փակուեցաւ Վեհափառ Հայրա-
պետին «Պահպանիչ»ով, «Ի վեհ բարձանց» 
մաղթերգով եւ «Կիլիկիա» քայլերգով։
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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

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
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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 
 
 
 

 

Յիշեցնենք, որ   գաղթականներու հարցով   նախարար    Սալէհ ալ Ղարիպ      
անդամ է   Տիւրզի առաջնորդ  Թալալ  Արսլանի   առաջնորդած  Լիբանանի  
Դեմոկրատական կուսակցութեան, որ կը համարուի Պասիլի  համախոհ   
քաղաքական ներկայութիւն մը։

Սաթըրֆիլտ Երեքշաբթի Պէյրութ Պիտի Վերադառնայ
Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարի Միջին Արեւելքի 

հարցերով օգնական եւ Լիբանան-Իսրայէլ ծովային սահմանագծումի 
բանակցութիւններու բանագնաց Տէյվիտ Սաթըրֆիլտ Երեքշաբթի պիտի 
վերադառնայ Պէյրութ՝ Լիբանանի պաշտօնատար անձանց փոխանցելու 
վերջին զարգացումները:

Տէյվիտ Սաթըրֆիլտ, որ ԱՄՆ միջնորդն է, մօտ մէկ ամիս է Պէյրութի եւ 
Թել-Աւիւի միջեւ բանակցութիւններ կը վարէ՝ երկու երկիրներուն միջեւ դնելով 
ծովային սահմանագծումի բանակցութիւններուն սկզբունքները:

Երկու կողմերն ալ պատրաստակամութիւն յայտնած են սահմանագծելու 
հարաւային սահմանը, որպէսզի դիւրացնեն քարիւղի եւ կազի հետախուզումը:

Նշենք, որ նախկին բանակցութիւնները կ՝ընթանային դրական կերպով, 
ըստ որոնց, Իսրայէլ համաձայնած էր Լիբանանի պայմաններուն, որպէսզի 
ՄԱԿ-ի միջնորդութեամբ բանակցութիւններ վարեն Նաքուրայի մէջ՝ 
միաժամանակ սահմանագծելով ծովային սահմանը:

Սակայն, Սաթըրֆիլտի վերջին այցէն ետք, 12 Յունիսին, Խորհրդարանի 
նախագահ Նեպիհ Պըրրի, որ կը վերահսկէ խնդիրը, յայտնեց, թէ Իսրայէլ կը 
փորձէր «խուսափիլ այն բաներէն, որոնց վրայ համաձայնեցանք»:

Ապպաս Շնորհակալութիւն Կը Յայտնէ Հարիրիին՝ Պաղես-
տինեան Հարցով Աջակցութիւն Ցուցաբերելու Համար

Պաղեստինի նախագահ Մահմուտ Ապպաս Շաբաթ օր շնորհակալութիւն 
յայտնեց վարչապետ Սաատ Հարիրիին՝ լիբանանի ղեկավարութեան եւ 
ժողովուրդին կողմէ պաղեստինեան վերջին իրադարձութիւններուն գծով 
աջակցութիւն ցուցաբերելու համար:

Հեռաձայնային զրոյցի մը ընթացքին՝ Ապպաս համառօտ կերպով 
Հարիրիին ներկայացուց  պաղեստինեան խնդիրին վերաբերեալ վերջին 
զարգացումները, եւ անոնք համաձայնեցան շարունակել խորհրդատւութիւնն 
ու համակարգման աշխատանքները: Այս մասին հաղորդեցին  կառավարութեան 
ղեկավարի գրասենեակէն:

Ապպաաս, շատ հաւանաբար, կ՝անդրադառնար Լիբանանի պաշտօնական 
մերժումին՝ ԱՄՆ նախագահ Տանըլտ Թրամփի այսպէս կոչուած «դարի 
գործարք»ին՝ Իսրայէլա-Պաղեստինեան խաղաղութեան համար ԱՄՆ-ի 
ծրագիրին, որ կտրականապէս մերժուած էր պաղեստինցիներուն կողմէ:

Լիբանանը, պաղեստինցիներուն հետ համատեղ, հրաժարեցաւ մասնակցիլ 
անցեալ շաբաթ Պահրէյնի մէջ կայացած երկօրեայ սեմինարին, ուր 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 տարածք-
ներու տնտեսութեան։ Լիբանանի բաժինը պիտի կազմէ 6 միլիառ տոլար։


