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Հարիրի Յետաձգեց Կառավարութեան 
Նիստը՝ Յիշատակելով Ալէյի Դէպքերը

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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Արմէն Սարգսեան Մինսկի 
Մէջ Հանդիպում Ունեցած է 
Ալեքսանտր Լուքաշենքոյի Հետ

Վարչապետ Սաատ Հարիրի, յետաձգեց կառա-
վարութեան նիստը՝ յիշատակելով Ալէյի վերջին 
դէպքերը, որոնք լարուածութիւն յառաջացրուցած 
էին Լիբանանի գլխաւոր Տիւրզի կուսակցութիւն-
ներուն եւ անոնց դաշնակիցներուն միջեւ:

«Մեզի անհրաժեշտ է 48 ժամ՝ մեղմացնելու 
համար ընթացիկ լարուածութիւնը, որուն համար 
ալ որոշեցի յետաձգել այսօրուան նիստը»,- յայտա-

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 

րարեց Հարիրի՝ իր որոշումը հրապարակելէ ետք:
«Իբրեւ վարչապետ իմ պարտքն է մեղմացնել 

այս լարուածութիւնը»,- ընդգծեց ան:
Նիստը նախատեսուած էր կէսօրէ առաջ ժամը 

11:30-ին, սակայն ժամը 1։00-ին ժամանած էին 
միայն Հարիրին եւ 30 նախարարներէն 16-ը: 
Բացակայողներուն մեծ մասը կը պատկանին կամ 

Մինսկի մէջ, 2 Յուլիսին, կայացած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի 
եւ Պելառուսիոյ Հանրապետութեան նախագահ 
Ալեքսանտր Լուքաշենքոյի հանդիպումը։

Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին կը յայտնեն ՀՀ նա-
խագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն, Ալեքսանտր Լուքա-
շենքոն ողջունած է նախագահ Սարգսեանի այցը 
Պելառուսիա եւ նշած, որ դեռ նախկին հանդիպման 
ժամանակ համաձայնած էին, որ նախագահ Սար-
գըսեան պիտի այցելէ Պելառուսիա եւ մօտէն 
ծանօթանայ երկրի հնարաւորութիւններուն։ «Ես 
հեռուստատեսութեամբ կը հետեւէի Ձեր այցին, եւ 
նկատեցի, որ չէք մոռցած այն ամէնը, ինչի մասին 
խօսած էինք, եւ կ՝ուզէք ըլլալ Պելառուսիոյ տըն-
տեսութեան զարգացման տեսանկիւնէն աւելի նշա-
նակալի վայրերու մէջ։ Կը հետեւէի Ձեր 
հանդիպումներուն մեր տեղեկատուական արհես-
տագիտութիւններու ոլորտի ներկայացուցիչներուն 
հետ եւ հասկցայ, որ Դուք ուշադրութեան կեդրոնին 
կը պահէք այն հարցերը, որոնք կարեւոր են 
Հայաստանի զարգացման համար։

Այս կապակցութեամբ կը փափաքիմ Ձեզի 
հաւաստիացնել, ինչպէս եւ նախորդ անգամ, որ 
Հայաստանի հետ բացարձակապէս փակ թեմաներ 
չկան։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ձեր առջեւ 
բանալու դռները։ Կը կարծեմ, Դուք ատոր համոզ-
ւեցաք այցին ընթացքին»,- նշած է Լուքաշենքօ։

Խօսելով երկու երկիրներու համագործակ-
ցութեան մասին՝ նախագահ Լուքաշենքօ ըսած է. 
«Այսօր մենք թէեւ մեծ ապրանքաշրջանառութիւն 
չունինք, սակայն տարեկան 50 միլիոն ԱՄՆ 
տոլարը վատ ընթացք չէ, եթէ անիկա համեմատենք 
նախկին ցուցանիշներուն հետ: Մենք շատ ջերմ 
յարաբերութիւններ ունինք Հայաստանի շատ 
ներկայացուցիչներու հետ: Մենք կազմակերպած 
ենք հայ-պելառուսական առեւտուրի տան աշխա-
տանքը, Պելառուսիոյ եւ Հայաստանի միջեւ ապ-



¾ç 02âáñ»ùß³µÃÇ / 3.7.2019

¾ç 07

«Վեհափառ Հայրապետը Իր Բովանդակ Կեանքի Տեւողութեան Խորապէս Հաւատաց, Թէ Ինք Հրաւիրուած 
Է Դառնալու Աստուածային Շնորհքի Ընդունարանը Եւ Այդ Շնորհքը Աւելի Բազմացած Տանելու Ժողովուրդի 
Ծառայութեան»- Հաստատեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Հայրապետական Մաղթանք Եւ Գիրերու Գիւտի Սրբանկարի Օծում
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Ֆրանց Գաֆգա Kafka 

Ֆրանց Գաֆգա Kafka (3 Յուլիս, 1883, 
Փրակա,- 3 Յունիս, 1924, Աւստրիա) 

Հրէական ծագումով գերմանալեզու գրող, վէ-
պերու («Դատավարութիւն», «Դղեակ», «Կերպա-
րանափոխութիւն» եւ այլն) ու պատմուածքներու 
հեղինակ, որ յայտնի է իբրեւ 20-րդ դարու 
գրականութեան խոշորագոյն գործիչներէն մէկը։ 
Գաֆգայի ստեղծագործութիւնները, որոնց մէջ 
միաւորուած են իրականութիւնն ու հրաշալիքներու 
տարրերը, սովորաբար ունին մեկուսացած հե-
րոսներ, որոնք կը բախին տարօրինակ ու 
սիւրռէալիստական դժուարութիւններու եւ հասա-
րակական-պիւրոկրատիկ անհասկնալի ուժերու 
հետ, եւ նուիրուած են օտարացման, մեղքի ու 
տարօրինակութեան թեմաներու բացայայտման։ 
Անգլերէնի մէջ կ՝օգտագործուի Kafkaesque 
(Գաֆգեսկ) եզրոյթը՝ նշանակելու համար այն 
իրադրութիւնները, որոնց նմանները կը հանդի-
պին Գաֆգայի ստեղծագործութիւններուն մէջ։

Գաֆգան ծնած է այն ժամանակ Աւստրո-
Հունգարական կայսրութեան մաս կազմող Պո-
հեմիայի թագաւորութեան մայրաքաղաք Փրա-
կայի մէջ՝ գերմանախօս հրեաներու՝ միջին դասի 
պատկանող ընտանիքի մէջ։ Իրաւաբանական 
կրթութիւն ստանալէ ետք՝ Գաֆգան աշխատած է 
ապահովագրական ընկերութեան մէջ, որուն 

պատճառով գրական գործունէութեամբ կրցած է 
զբաղիլ միայն ազատ ժամանակ։ Իր կեանքին ըն-
թացքին՝ Գաֆգան գրած է հարիւրաւոր նամակ-
ներ՝ ուղղուած իր ընտանիքի անդամներուն ու 
ընկերներուն, նաեւ հօրը, որուն հետ ունեցած է 
լարուած ու պաշտօնական յարաբերութիւններ։ 
Ան նշանադրուած է քանի մը կանանց հետ, 
սակայն երբեք չէ ամուսնացած։ Մահացած է 1924 
թուականին՝ քառասուն տարեկանին, թոքախտէ։

Գաֆգայի շատ քիչ ստեղծագործութիւններ 
հրատարակուած են անոր կենդանութեան օրով: 
Անոնցմէ են «Մտորում» ու «Գիւղական բժիշկ» 
պատմուածներու ժողովածուները եւ առանձին 
ստեղծագործութիւններ, որ տպագրուած են գրա-
կան ամսագրերու մէջ, բայց քիչ ուշադրութեան 
արժանացած են։ Մահէն առաջ Գաֆգան իր 
ընկերոջ՝ Մաքս Պրոտին, յանձնարարած է ոչնչա-
ցընել իր անաւարտ աշխատանքները, ինչպէս 
նաեւ «Դատավարութիւն», «Դղեակը», «Ամերիկա» 
(նաեւ յայտնի է «Մարդը, որ անհետացաւ» 
խորագիրով) վէպերը, սակայն ան անտեսած է իր 
ընկերոջ խնդրանքն ու հրատարակած է զանոնք 
գրողի մահէն ետք։ Անոր ստեղծագործութիւնները 
ազդեցութիւն ունեցած են 20-րդ դարու բազմաթիւ 
գրողներու, քննադատներու, նկարիչներու եւ 
փիլիսոփաներու վրայ։

Օրհնութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ 
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին, կիրակի 30 
յունիս 2019-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ սուրբ եւ անմահ պա-
տարագ, որուն ընթացքին կատարուեցաւ հայրա-
պետական մաղթանք Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Արամ 
Ա. վեհափառ հայրապետին կաթողիկոսական ընտ-
րութեան եւ օծման 24-րդ տարեդարձին առիթով եւ 
գիրերու գիւտի սրբանկարի օծում։ Պատարագը 
մատուցեց Լիբանանի թեմի քարոզիչ Անանիա ծ. 
վրդ. Գուճանեան։ 

Առաջնորդ սրբազանը ժողովուրդին ուղղուած 
իր պատգամին մէջ շեշտը դնելով շնորհազարդ 
բառին վրայ նկատել տուաւ, որ հայ հաւատացեալին 
եւ մանաւանդ հայ հոգեւորականին կեանքը Աստու-
ծոյ արդար դատաստանին դիմաց նժարի մէջ կը 
դրուի միայն անոր շնորհքին ծանրութեամբը աւել-
ցընելով, որ շնորհազարդ բառը հայ լեզուի ամէնէն 
գեղեցիկ եւ իմաստալից բառերէն մէկն է։ 
Աստուածային շնորհքով զարդարուիլը հաւատաց-
եալին աստուածատուր կոչումն է։ «Այսօր, երբ այս 
բացատրութիւնը կը գործածենք ընդգծելու համար 
մեր սիրեցեալ վեհափառ հայրապետին կեանքը եւ 
առաքելութիւնը, մեր հոգիները ուրախութեամբ կը 
լեցուին եւ մեր միտքերը աւելի կը պայծառանան, 
որովհետեւ մեր դիմաց կը տեսնենք օրինակելի 
տիպարը վեհափառ հայրապետի հայ հոգեւորա-
կանի նուիրեալ կեանքին եւ առաքելութեան» 
հաստատեց Նարեկ արքեպիսկոպոս։

Առաջնորդ սրբազանը յայտնեց, որ 24 տարի 
առաջ վեհափառ հայրապետը Աստուծոյ կամքով եւ 
հայ ժողովուրդի ընտրութեամբ ստանձնեց կաթո-
ղիկոսական բարձրագոյն եւ ծանրագոյն պատաս-
խանատուութիւնը։ Ստանձնեց, որովհետեւ իր բո-
վանդակ կեանքի տեւողութեան խորապէս հաւատաց, 
թէ ինք հրաւիրուած է դառնալու աստուածային 

շնորհքի ընդունարանը եւ այդ շնորհքը աւելի 
բազմացած տանելու ժողովուրդի ծառայութեան։ 
Սրբազանը յայտնեց, որ 24 տարի առաջ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան դարաւոր եւ 
սուրբ աթոռը ունեցաւ իր արժանաւոր գահակալը 
եւ այսօր երբ 24 տարիներու հեռաւորութենէն կը 
նայինք այդ օրհնեալ օրուան` կը հաստատենք, թէ 
վեհափառ հայրապետին իշխանութեան ծաղկեալ 
գաւազանը երեք կարեւոր բնագաւառներու մէջ 
ունեցաւ իր տիրական ներկայութիւնը. ա) Հայրա-
պետական իշխանութեան գաւազանը դարձաւ 
առաջնորդութիւն։ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-
սութեան միաբանութեան եւ սուրբ աթոռի հոգեւոր 
եւ ազգային խնամքին վստահուած ժողովուրդը 
վեհափառ հայրապետին մէջ տեսաւ քաջ առաջնորդ 
մը, մանաւանդ լիբանանահայութիւնը, որ վայելած 
է վեհափառ հայրապետին առաջնորդական ղեկա-

վարութիւնը, որպէս առաջնորդ այս թեմին, անգամ 
մը եւս տեսաւ, որ վեհափառ հայրապետը մեր բոլոր 
թեմերուն եւ մեր թեմերէն անդին մեր ժողովուրդին 
եւ մեր հայրենիքին տեսիլքովը առաջնորդեց մեր 
հաւատացեալ ժողովուրդը։ Այս առաջնորդութիւնը 
դարձաւ միաբանութեան եւ մեր ժողովուրդին 
համար օրհնութեան աղբիւր, որովհետեւ եղաւ 
հաւատքի առաքելութիւն եւ ազգային ծառայութիւն 
բոլոր մարզերուն մէջ եւ մեր ժողովուրդը առաջ-
նորդուեցաւ Անթիլիասի շունչով եւ վեհափառ 
հայրապետին սուրբ աջով. բ) Հայրապետական 
իշխանութեան գաւազանը դարձաւ ծառայութիւն՝ 
վեհափառ հայրապետին անձով եւ իր անձին 
օրինակէն ճառագայթող միաբանութեան, ժողովա-
կանութեան եւ զանազան մարզերու մէջ մեր ժողո-
վուրդի կեանքը ղեկավարելու կոչուած անձերու 
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Քայլ Մը

«Ամէն մի քայլը սխալ դրած փոխել կարող էր 
կեանքը մահու»: Ասիկա տող մըն է Չարենցի 
«ՏԱՆԹԷԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼ» երկարաշունչ բանաս-
տեղծութենէն: Բայց յատկանշականը այն է, որ 
քանի կեանքը չյայտարարուած պատերազմ է, նաեւ 
ենթակայ սխալ դրուած քայլի մը արդիւնքին, ուր 
լոյսը խաւարի եւ յաղթանակը պարտութեան կը 
տանի: Իսկ Մեծարենցի Համրը՝ «Պիտի հծծէր 
անհուն բառն իր տարփանքին, աղբիւրի մօտ 
աղջիկներու ականջին,  բայց անհունը գէթ չըլլար 
բառ մը ջնջին»: Քայլ մը,  բառ մը, որոշում մը, ղեկի 
նման ուղղութիւն որոշող, ճակատագրական: Եր-
բեմն պատահականութիւնն ալ իր դերը կը կատարէ՝ 
ի հարկէ բնական երեւոյթներով. Անսպասելի ցու-
նամիով կամ հողմամրրիկով, որոնց դիմաց ոչինչ 
կրնանք ընել, եթէ ոչ՝ փորձել պաշտպանուիլ կամ 
դիմել փախուստի. Բայց բնութեան ուժերը ձգենք 
իրենց գործարքին ու անցնինք մարդ արարածին: 
Քիչ մը անցեալի յուշերով: Դպրոցական օրեր.  
Բախտաւոր էի կարելի է ըսել, մանաւանդ, երբ 

տակաւին ուսումնառութեան կարելիութիւններն ու 
անհրաժեշտութիւնը շեշտուած  չէր. Ոչ միայն այդ, 
այլ՝ Գաղթէն եկած սերունդի առաջին հունձքը 
պէտք էր աշխատէր նաեւ՝ օգտակար ըլլալու ծնող-
ներուն, մանաւանդ Բ. Համաշխարհային Պատե-
րազմին ծուխերը տակաւին չէին մաքրուած կապոյտ 
երկինքէն: Բախտաւոր էի իրապէս, եւ ՍԱԿԱՅՆ, 
տաքարիւն եւ «ըմբոստ» ոգիով պատանի, որմով 
անտեղի մէկ քայլը պիտի փոխէր դպրոցը՝ փողոցի 
եւ ուսումը՝ արհեստի. Ժպիտը՝ լացի. Քայլ մը 
միայն... բայց ասիկա յիշել կու տայ այլ երիտասարդ 
մը՝ կորովի, հեծելանւորդ: (Ի միջի այլոց հայ կեան-
քը եռուզեռ կ՛ապրէր ամէն մարզի մէջ. Դպրոցներ 
կը հիմնուէին, նորանոր թերթեր լոյսի կու գային, 
մարզական կեանքն ալ հայերուն կը պատկանէր. 
Վերջապէս «հոս Հայաստանէն աւելի հայ ենք» 
լսելը տարօրինակ չէր): Ուրեմն, մեր այս հեծելան-
ւորդը լեռնային շրջան փորձի գացած ըլլալուն, 
սպիտակ խանդավառութեամբ տոպրակ մը ձիւն 
կռնակին՝ կը վերադառնայ... կ՛իջնէ քաղաք: Բայց... 
ողնայարը հարուածուա՛ծ: Կը գամուի հիւանդանոցի 
սենեակի մը մէկ անկիւնը՝ ցկեանս: Սպիտակ ձիւն:

Քայլ մը, համբոյր մը (յիշել Ռուբէն Սեւակի  մէկ 

գրութիւնը), գործունէութիւն մը, կապար մը.
Ոսպեր, ոսպ մը, քար մը, քայլ մը.
Գիշեր – ցերեկ – գիշեր:
Ծննդոցը սակայն Աստուածաշնչեան Ադամ-

Եւան է. «Արգիլուած Պտուղը», որմով Դրախտն ալ 
եղաւ ԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ու մարդիկ տակաւին կը փնռեն, 
բայց կը գտնե՞ն արդեօք: Փիլիսոփաներ իրենց 
դիտանկիւնը ունին. Քաղաքագէտներ՝ իրենցը, 
կրօնականներ եւս, ինչո՞ւ չէ: Ամէն լուծում ժամա-
նակաւոր կամ մասնակի եւ անբաւարար ըլլալը կը 
վկայէ, ա՛յլ լուծումի մը առիթ տալով:

Հուսկ՝
«Հազար տարուան գործ ու փորձ
Սկսւում է ամէն օր»: (Յ. ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ)
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Արմէն Սարգսեան Մինսկի 
Մէջ Հանդիպում Ունեցած է 
Ալեքսանտր Լուքաշենքոյի Հետ

դաշնակից են Ազգային Ազատ հոսանքին եւ Լի-
բանանի դեմոկրատական կուսակցութեան, որոնք 
հանդիպում մը ունեցած են Արտաքին գործոց 
նախարարութեան մօտ՝ քննարկելու դէպքերուն 
վերաբերող նիստին ընթացքին անոնց կեցուածքը:

Վարչապետը նշեց, թէ Կառավարութեան յա-
ջորդ հանդիպումը պիտի որոշուի շուտով։

Յիշեցնենք, որ լարուածութիւնը կապուած էր 
շաբաթավերջին Ալէյի մէջ տեղի ունեցած բախում-
ներուն հետ, որոնց ընթացքին սպաննուած էին 
Գաղթականներու հարցերով նախարար Սալեհ 
Ղարիպի երկու թիկնապահները, եւ փոխհրաձ-
գութեան իբրեւ արդիւն՝ վիրաւորուած էին երկու 
ուրիշներ։

Սաթըրֆիլտ Համառօտ Կերպով Պա-
սիլին Ներկայացուց Սահմանային Պայ-
քարի Վերջին Իրադարձութիւնները 

 Միացեալ Նահանգներու արտաքին գործոց 
նախարարի Միջին Արեւելքի հարցերով օգնական 
եւ Լիբանան-Իսրայէլ ծովային սահմանագծումի 

բանակցութիւններու բանագնաց Տէյվիտ Սաթըր-
ֆիլտ, Երեքշաբթի, Արտաքին գործոց նախարար 
Ժըպրան Պասիլին համառօտ կերպով ներկայացուց 
վերջին զարգացումները։

Արտաքին գործոց նախարարի գրասենեակէն 
փոխանցուած յայտարարութեան մը համաձայն՝ 
Պասիլ համառօտ կերպով տեղեկացուեցաւ վերջին 
շաբաթներուն ԱՄՆ-ի եւ Իսրայէլի մէջ Տէյվիտ 
Սաթըրֆիլտի առած քայլերուն մասին, որոնք կը 
վերաբերէին սահմանային պայքարին։ 

«Պասիլի եւ Սաթըրֆիլտի կարծիքները նոյնն 
էին ... պէտք է լուծում գտնել սահմանի հարցով` 
պահպանելու համար Լիբանանի քարիւղային շա-
հերը»,- նշուած էր յայտարարութեան մէջ:

Նշենք, որ Սաթըրֆիլտին յանձնարարուած է 
բանակցութիւններ վարել Լիբանանի եւ Իսրայէլի 
միջեւ, «որոշելու հողային եւ ծովային սահմանները»:

Ան պիտի շարունակէ հանդիպիլ Լիբանանի այլ 
պաշտօնեաներու հետ եւ հաւանաբար կրկին 
հանդիպի Պասիլի հետ՝ Խորհրդարանի նախագահ 
Նեպիհ Պըրրիի եւ վարչապետ Սաատ Հարիրիի 
հետ հանդիպումէն ետք:

րանքաշրջանառութեան 30-40 տոկոսը կ՝իրակա-
նացուի ատոր միջոցով: Այսինքն, մենք արդէն 
ստեղծած ենք համատեղ ձեռնարկութիւններ ու 
պատրաստ ենք շարունակելու այս ճանապարհով 
ընթանալ »։

Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան 
շնորհակալութիւն յայտնած է նշանակալի իրադար-
ձութեան՝ Եւրոպական երկրորդ խաղերու փակման 
արարողութեան մասնակցելու հրաւէրին համար եւ 
նշած. «Մեծապէս տպաւորուած եմ թէ՛ նշեալ 
արարողութեամբ, թէ՛ կազմակերպուածութեամբ ու 
կարգապահութեամբ:

Նախկին խորհրդային տարածքին մէջ Պելառուս-
իան կը շարունակէ յստակ ուղղութիւններով հա-
մարուիլ ախոյեան: Ուրախ էի նաեւ այն փաստին 
առնչութեամբ, որ հայ մարզիկները պատուով ելոյթ 
ունեցան: Կ՝ուզեմ շնորհաւորել բոլոր մասնակից-
ները, Պելառուսիոյ խումբը, որ հիասքանչ ելոյթ 
ունեցաւ, մեր մարզիկները, որոնք լաւ ելոյթներ 
ունեցան: Կը կարծեմ՝ Պելառուսիան պատրաստ է 
աւելի ծաւալուն ձեռնարկներ կազմակերպելու: 
Դուք ունիք տեսլական ու իմաստութիւն՝ նայելու 
դէպի ապագան: Առանց ապագայի տեսլականի 
դժուար է ներկան կառուցել»։

Հանդիպման աւարտին նախագահ Սարգսեան 
շնորհաւորած է Ալեքսանտր Լուքաշենքոն եւ Պելա-
ռուսիոյ ողջ ժողովուրդը, 3 Յուլիսին նշուող Ազ-
գային տօնի՝ Պելառուսիոյ Անկախութեան օրուան 
առիթով եւ ֆաշիզմէն ազատագրման 75-ամեակին 
առիթով։

«Զարթօնք», Պէյրութ - Պոլսոյ, Իզմիրի, Քո-
ճաելիի եւ Քոնիայի մէջ, 2 Յուլիսի առաւօտեան 
ժամերուն, թրքական ոստիկանական ուժերու իրա-
կանացուցած գործողութիւններուն ծիրէն ներս՝ 
Ֆեթուլլահ Կիւլենի քարոզած գաղափարախօ-
սութեան յարելու մեղադրանքով՝ ձերբակալուած է 
137 անձ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնպրես»-ը՝ վկայակո-
չելով թրքական «Hurriyet»-ը՝ հարցաքննութեան 
նպատակով Պոլսոյ մէջ ձերբակալուած է 40 զին-
ւորական:

Իզմիրի, Քոնիայի եւ Քոճաելիի մէջ ձերբակալ-
ւածներուն ընդհանուր թիւը կը հասնի 97-ի: Անոնք 
կը մեղադրուին Կիւլենի քարոզած գաղափարներուն 
յարելու մէջ:

Պաշտօնական Անգարան չափաւոր իսլամի 

Թուրքիոյ Մէջ Կիւլենին Յարելու Մեղադրանքով Ձերբակալուած է 137 Անձ

քարոզիչ Ֆեթուլլահ Կիւլենն ու անոր հետեւորդները 
կը մեղադրէ 15 Յուլիս 2016-ին տեղի ունեցած 
ռազմական յեղաշրջման փորձ կազմակերպելու 
մէջ: Կիւլենը երկար տարիներ է կը բնակի ԱՄՆ-ի 
մէջ, սակայն դեռ որոշ ազդեցութիւն ունի Թուրքիոյ 
մէջ:
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար Ընթացք Կ՚առնէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
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Երեքշաբթի, 2 Յուլիս 2019-ին, Մեծի Տանն Կի-
լիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավան-
քի յարկին տակ ի մի խմբուած էին Հայաստանէն, 
Արցախէն եւ Սփիւռքի զանազան գաղութներէն 
ժամանած մամուլի մշակներ՝ մասնակցելու Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան կազմակերպած 
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումարին, որ 
տեղի ունեցաւ նախագահութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոսին։

Սոյն համագումարին պաշտօնական բացումը 
տեղի ունեցաւ առաւօտեան ժամը 09:30-ին, Վեհա-
րանի դահլիճին մէջ, ուր հաւաքուած էին շուրջ 100 
մամուլի խմբագիրներ, լրագրողներ եւ աշխատա-
կիցներ։ Յոտնկայս ունկնդրելէ ետք «Տէրունական 
Աղօթք»ը , Հայաստանի, Արցախի ու «Կիլիկիա» 
քայլերգերը, Նորին Սրբութիւնը ուղղեց իր Հայրա-
պետական պատգամը։ Բարի գալուստ մաղթելէ 
ետք ներկաներուն, ան լուսարձակի տակ առաւ 
ներկայի հրատապ մարտահրաւէրները, որոնք կը 
ներթափանցեն հայ մամուլի գործելաոճին մէջ։ Առ 
այդ, Հայրապետը նաեւ անդրադարձաւ կլոպալ 
մշակոյթին տիրապետող ներկայութեան, որ փո-
փոխութեան ենթարկած է, ինչպէս բոլոր լրահոսերը, 
նաեւ հայ մամուլի առաքելութիւնը ու դիտել տուաւ 
անոր առաքելութիւնը վերաշեշտումի ենթարկելու 
հրամայականը։ Ան նաեւ խօսեցաւ լրագրողին 
մասին, որուն մէջ կ՚ամփոփուին մամուլին որակը, 
ազատութեան ոգին, առարկայական ու առողջ 
մօտեցումը։ Վերջապէս, Վեհափառ Հայրապետը 
իր պատգամով համապարփակ կերպով ներկա-
յացուց ներկայ հայ մամուլին իրավիճակը ու անկէ 
բղխած համահայկական ու ազգային խնդիրները 
եւ պատգամը փակեց համագումարին ուշադրու-
թեան յանձնելով հիմնական հարցադրումներ, 
որոնք պիտի արծարծուին յառաջիկայ երեք օրերու 
ընթացքին։ Հայրապետական պատգամը ամբող-
ջութեամբ կը հրատարակենք:

Հայրապետական պատգամին յաջորդեց Հա-
յաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի ողջոյնի խօսքը, որ ընթերցեց Լիբա-
նանի մօտ Հայաստանի Հանրապետութեան դես-
պան Վահագն Աթաբեկեան։ Վարչապետը յայտ-
նած է, որ հայկական լրատուամիջոցները այսօր 
կանգնած են բազմաթիւ մարտահրաւէրներու 
դիմաց՝ թէ՛ Հայաստանի, թէ՛ Արցախի եւ թէ Սփիւռքի 
մէջ՝ շեշտելով, որ իրենց էութեամբ ու բովան-
դակութեամբ իրարմէ տարբեր մարտահրաւէրներու 
քննարկումն ու լուծման ուղիներ գտնելը համազ-
գային օրակարգի հարցեր են։ Փաշինեան դիտել 
տուած է, որ հայ մամուլը առանցքային դերակա-
տարութիւն ունի հայութեան վերաբերող ամէն 
տեսակի հարցերուն միջազգային հեղինակութիւն 
տալու առումով։

Վերջապէս, խօսք առաւ համագումարի պատուոյ 
հիւր, Հ.Հ. Վարչապետի Տիկին եւ «Հայկական 
Ժամանակ» թերթի գլխաւոր խմբագիր Աննա Յա-
կոբեան։ Ան ըսաւ, որ մամուլը ամբողջ աշխարհին 
մէջ ճգնաժամ կ՚ապրի եւ ասոր անմասն չի մնար 
հայ մամուլը։ Դիտել տալով, որ արհեստագիտութեան 
արագ յառաջացումով ընկերային ցանցերը հե-
տըզհետէ կը փոխարինեն աւանդական մամուլը, 
մանաւանդ տեղեկատուական ոլորտին մէջ, բայց 
եւ այնպէս մամուլը, լրատուութեան կողքին, ունի 
նաեւ հասարակութիւնը կրթելու, գաղափարներ 

յառաջ բերելու, խորքային քննարկումներ յարուցե-
լու, կենսական հարցեր արծարծելու եւ հարցերու 
լուծման բանալիներ որոնելու առաքելութիւն։ Հե-
տեւաբար, ան կոչ ուղղեց կազմակերպուած ձեւով 
արձագանգել հայ մամուլի մարտահրաւէրներուն։

Օրուան Բ. նիստին թեման էր «Հայաստան-
Արցախ-Սփիւռք համագործակցութիւն – խնդիրներ 
եւ ընելիքներ»։ Այս նիստին ելոյթ ունեցան Ժիրայր 
Չոլաքեան, Վահրամ Պօղոսեան եւ Վահագն 
Գարագաշեան (հեռակապով), որուն ատենապետն 
էր Շահան Գանտահարեան։ Վերջինս դիտել տուաւ, 
որ ներկայ դրութեամբ զանգուածային լրատáւամի-
ջոցները վաղուց դուրս եկած են դասական 
ընկալումներէ, որովհետեւ ժամանակակից վըրչուըլ 
(virtual) աշխարհակարգի փիլիսոփայութիւնը հայ-
կական լրատուամիջոցներուն համար նորարարու-
թիւնը կամ անվերջ փոփոխութիւնը կը վերածէ ո՛չ 
թէ միջոցի, այլ նպատակի։ Չոլաքեան իր ելոյթին 
մէջ անդրադարձաւ ինքնիշխանութեան կարեւորու-
թեան մասին, որ համագործակցութեան նախա-
պայմաններէն մէկն է, ապա թէ ոչ այդ կը դառնայ 
ինքնախաբէութիւն։ Իսկ Պօղոսեան խօսեցաւ 
Արցախի մէջ մամուլի դիմագրաւած մարտահրա-
ւէրներուն մասին։ Ան լուսարձակի տակ առաւ 
Արցախի հակամարտին առնչուած լրատուութեան 
մէջ հայ մամուլին ջանքերը միացնելու աշխատան-
քին կարեւորութիւնը։ Բ. նիստին վերջին զեկուցա-
բերն էր Վահագն Գարագաշեան, որ հեռակապով 
անդրադարձաւ «Հակահայ քարոզչութեան դէմ 
տեղեկատուական պատերազմը» նիւթին։ Ան 
դիտել տուաւ, թէ Հայաստանը ռազմավարական, 
դիւանագիտական եւ տեղեկատուական պատե-
րազմի մէջ է իր թշնամիներուն դէմ եւ լուսարձակի 
տակ առաւ հետեւողական աշխատանք տանելու, 
քարոզչական մեր կառոյցը վերահունաւորելու 
կարեւորութիւնը։

Գ. նիստին նիւթն էր «Մամուլը եւ նորարար 
արհեստագիտութեան մարտահրաւէրները», որուն 
ատենապետեց  Միքայէլ Հաճեան։ Ան լուսարձակի 
տակ առաւ մերօրեայ սրընթաց աշխարհին մէջ 
մամուլին դիմաց ցցուած տարբեր ու բազմաթիւ 
դժուարութիւններուն հակազդելու անհրաժեշտու-
թիւնը։ Առաջին  զեկուցաբերն Արամ Անանեան 
ներկայացուց «Հայկական տպագիր մամուլի ապա-
գան. ինչպէ՞ս մրցունակ մնալ թուային դարաշրջա-

նին մէջ» նիւթը։ Ան շեշտեց, որ ասիկա միայն 
հայկական խնդիր չէ, այլ ընդհանրապէս մամուլին 
դիմագրաւած հիմնական հարցերէն է` կացութիւնը 
նկատելով նախաճգնաժամային եւ անհրաժեշտ 
սեպելով ապագայ բեմագրութիւնը սերտելու եւ 
կանխատեսելու, որպէսզի կարելի ըլլայ փոփոխու-
թիւններուն արձագանգել։ Երկրորդ զեկուցաբերը` 
Վիգէն Աւագեանը իբրեւ նիւթ ունեցաւ «Մամլոյ 
սպասաւորի կերպարը՝ նորարար արհեստագիտու-
թեան օրերուն»։ Ան բաղդատական մը կատարեց 
մամլոյ սպասաւորին նախապէս մարմնաւորած 
կերպարին, յատկութիւններուն եւ ներկայիս` կազ-
մակերպ քաոսին մէջ անոր պարզած կերպարին 
միջեւ։ Զեկուցաբերը շեշտեց, որ փոխուած են 
միջավայրը, աշխատանքային ոլորտը, պայման-
ները, սահմաններն ու սկզբունքները, ուստի մամլոյ 
այսօրուան սպասաւորին թիրախը պէտք է ըլլայ 
իւրայատկութիւնը, ստեղծագործական արտակարգ 
ճիգը, արագօրէն տեղեկահաւաք կատարելը, 
լուրերը մշակելն ու տարածելը` միշտ պահելով 
ճշմարտութիւնն ու ճշգրտութիւնը։ Յաջորդիւ, Նա-
յիրի Հոխիկեան խօսեցաւ «Արեւմտեան Հայաս-
տանի ազգային ինքնութիւնը պահպանող հայերու 
գործօն հայ-թուրքական յարաբերութիւններուն եւ 
հայկական ինքնագիտութեան մէջ» նիւթին մասին` 
դիտել տալով, որ 2008 թուականէն ի վեր 
յաճախակի այցելութիւններ տուած է արեւմտեան 
Հայաստան, ուր քարեղէն արժէքներուն կողքին իր 
ուշադրութեան կիզակէտը դարձած են հայկական 
արմատներ ունեցող անհատները, որոնք պահած 
են իրենց ինքնութիւնը։ Ան անդրադարձաւ այս 
գծով լրատուամիջոցներուն կատարելիք աշխա-
տանքին մասին։ Գ. նիստի վերջին զեկուցաբերն էր 
Ահարոն Շխրտըմեան, որուն նիւթն էր «Տպագիր 
մամուլը եւ նոր իրականութիւն»։ Ան կարեւոր 
նկատեց զատորոշել Հայաստանի եւ Սփիւռքի 
մամուլը, որովհետեւ իւրաքանչիւրը ունի տարբեր 
հարթութիւն, տարբեր պայմաններ ու իրականու-
թիւն։ Ըստ անոր, տպագիր եւ ելեկտրոնային մա-
մուլը զիրար կ՚ամբողջացնեն, սակայն բոլոր պա-
րագաներուն ալ կարիքը կայ յանձնառու 
հրապարակագիրի, արհեստավարժ լրագրողի, 
որոնք պատասխանատու աշխատանք կը կա-
տարեն։ 
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար Ընթացք Կ՚առնէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Օրուան վերջին նիստը կը կրէր «Լրատուութիւնը 
եւ ընկերային ցանցերը» խորագիրը։ Նիստին 
ատենապետ Զաւէն Թորիկեան հակիրճ տողերու 
մէջ ներկայացուց վերնագրումի եւ էջադրումի 
կարեւորութիւնը եւ անոր ստեղծած կացութիւնը։ 
Գայիանէ Առաքելեան «YouTube-եան եւ Facebook-
եան հեռարձակումները որպէս «մետիա»ի անկա-
խութեան նոր գործիք եւ հնարաւորութիւն» նիւթը, 
ուր անդրադարձաւ մամուլի տնտեսական ազա-
տութեան կարեւորութեան եւ ընկերային ցանցերուն 
ընծայած տարածքին մասին եւ նշեց, որ եթէ 
անցեալին խմբագիրները կ՚որոշէին մամուլի 

Քրիստոնէական ջերմ սիրով, 
ազգային վառ ապրումներով եւ հայ-
րապետական օրհնութեամբ կ'ող-
ջունենք ձեզ՝ մեր ժողովուրդի 

հոգեւոր, բարոյական, մշակութային ու ազգային արժէք-
ներու ու իտէալներու կենսագործման առաքելութեան 
նուիրուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
մայրավանքէն ներս։ Հայրապետական այս դարաւոր 
Ս. Աթոռը կոչուած է "Տուն", որովհետեւ ան տունն է 
եղած, եւ է՛, ողջ հայութեան։ Ան կոչուած է նաեւ "Մեծ", 
ո՛չ իր արտաքին ծաւալին, այլ՝ իր հաւատքի առա-
քելութեան ու ազգաշէն ծառայութեան համար։ 

Մեր բարձր գնահատանքը կ'ուզենք յայտնել ձեր 
բոլորին, որ ընդառաջելով Մեր հրաւէրին, եկաք Ան-
թիլիաս՝ Հայաստանէն, Արցախէն եւ Սփիւռքի զանա-
զան շրջաններէն, միասնաբա՛ր քննելու ու արժեւորելու 
մամուլին առանցքային տեղը հայ կեանքէն ներս, եւ՝ 
համագործակցութեան նոր ուղիներ ճշդելու։ Արդարեւ, 
հայ մամուլի ծառայութեան լծուած մշակներու համա-
խումբ ու միատեղ ներկայութիւնը պերճախօս վկա-
յութիւն մըն է մամուլի ներկայացուցած համահայկական 
կարեւորութեան ու անոր վիճակուած ճշդորոշիչ 
դերին։ 

2003 թուականէն սկսեալ, իւրաքանչիւր տարի մեր 
ազգի կեանքին առնչուած արժէք մը, մտահոգութիւն 
մը կամ իտէալ մը լուսարձակի տակ բերելու Մեր 
նախաձեռնութեան ծիրէն ներս, ինչպէս գիտէք, 
ներկայ տարին հռչակեցինք "Հայ Մամուլի Տարի"։ Այս 
առիթով, Մեր Հայրապետական Գիրին մէջ ընդհանուր 
գիծերով պարզեցինք հայ մամուլի անցեալին ու 
մանաւանդ ներկային հետ աղերս ունեցող կարգ մը 
յատկանշական երեւոյթներ, կարեւոր իրողութիւններ 
ու լուրջ մտահոգութիւններ։ Մեր սպասումն է, որ 
ներկայ տարուան ընթացքին յատուկ անդրադարձ 
կատարուի հայ մամուլին դիմագրաւած մարտահրա-
ւէրներուն։ Այս գծով, ներկայ համագումարը կոչուած է 
իր կարեւոր խօսքը ըսելու։ 

Որպէս ընդհանուր ենթահող եւ ուղեգիծ համա-
գումարին կողմէ կատարուելիք քննարկումներուն, 
պիտի ուզէինք կարգ մը յիշեցումներ ու մատնանշում-
ներ կատարել՝ զանոնք աւելի լայն մաշտապով, խոր 
վերլուծումով ու իրապաշտ մօտեցումով համագու-
մարին կողմէ քննարկուելու առաջադրութեամբ։

– Կ'ապրինք համաշխարհայնացում պիտակով բնո-
րոշուող աշխարհի մը մէջ, ուր նոր մտածելակերպերու, 
գործելակերպերու ու կենցաղակերպերու արագասոյր 

բովանդակութիւնը, ապա ներկայիս ընկերային 
ցանցերը կը կատարեն այդ մէկը։ Սաթիկ Սէյ-
րանեան ներկայացուց «Հայաստանեան մամուլը 
թաւշեայ իրադարձութիւններէն յետոյ. մարտա-
հըրաւէրներ» նիւթը, ուր խօսեցաւ Հայաստանի մէջ 
ստեղծուած վերջին քաղաքական կացութեան 
ազդեցութիւնը Հայաստանի լրագրութեան դաշտին 
վրայ, ի մասնաւորի անհանդուրժողական մթնոլոր-
տը։ Ապա, զեկոյց ներկայացուց Գեղամ Մանուկեան 
«Ամբողջական փոխ-ճանաչման խնդիրը հայկա-
կան մամուլին մէջ» նիւթով, ուր դիտել տուաւ, որ 
մամուլը կարգ մը խնդիրներ կ՚արծարծէ ընտրո-
ղական մօտեցումով եւ, հետեւաբար, հոն կը պակ-

սին իսկական փոխ-ճանաչումը։ Վերջապէս, ելոյթ 
ունեցաւ Աբօ Չափարեան «Ազատ մամուլին դերը եւ 
առաքելութիւնը արագընթաց փոփոխութեան են-
թակայ տեղեկատուական դաշտէն ներս» նիւթով։ 
Ան ընդգծեց մամուլին դերակատարութեան մասին 
ընթերցողին արթնութեան եւ սուտը ճշմարիտէն 
զանազանելու մասին ու դիտել տուաւ, որ մամուլը 
նաեւ զարգացման աղբիւր է։

Հայ մամուլի համահայկական համաժողովը 
երեկոյեան աւարտեց իր օրուան նիստերը, որմէ 
ետք մասնակիցները մեկնեցան Պիքֆայայի Ս. 
Աստուածածին Վանք, ուր ներկայ գտնուեցան «Հայ 
Պարի Երեկոյ»ին։

Հայրապետական Պատգամ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ. Ա. Կաթողիկոսին Հայ Մամուլի 
Համահայկական Համագումար

ու անհակակշռելի հոսքը սկսած է քանդել ամէն տե-
սակ արժեհամակարգ ու արժեչափ, ցանկապատ ու 
ինքնութիւն, ստեղծելով զարմանազան կերպերով 
արտայայտուող ու բնութագրումներով ներկայացուող 
կլոպալ մշակոյթ մը։ Արդի արհեստագիտութեան 
ճամբով փաստօրէն աշխարհի բոլոր շրջանները ու 
ընկերութեան բոլոր բնագաւառները թափանցած այս 
մշակոյթը, սկսած է իր ներկայութիւնը զգալի դարձնել 
նաե՛ւ հայ կեանքէն եւ բնականաբար՝ հայ մամուլէն 
ներս։ 

– Կլոպալ մշակոյթին ազդեցութիւնը մամուլին ու 
յատկապէս համացանցային մամուլին վրայ զօրեղ է ու 
տիրապետող։ Լուրերը բջիջային հեռաձայնի (ձայ-
նասփիւռը, հեռատեսիլը, համակարգիչը, լէպթոբը, 
այբէտը եւ նմանօրինակ այլ լրատուական միջոցներ 
սկսած են դառնալ ժամանակավրէպ) փոքր պաս-
տառին վրայ կը շրջին՝ լոյսի ու ձայնի արագութեամբ, 
եթէ ոչ աւելի...։ Լուրերու հետեւողներուն նախասիրու-
թիւնը յստակօրէն դէպի համացանցն է եւ ընդհան-
րապէս դէպի կարճ, զգայացունց ու գրաւիչ լուրերը։ 
Լրատուական աշխարհէն ներս կարեւոր տեղ ունեցող 
New York Times-ի կամ Le Monde-ի համացանցային 
հետեւողներուն թիւը սկսած է գերազանցել նոյն 
ընկերութեանց տպագրուած թերթերուն բաժանորդ-
ներուն թիւը։ Նո՛յնն է պարագան բոլոր տպագրուած, 
ներառեալ հայ, թերթերուն։ Համացանցային լրատ-
ւութեան լեզուն, ոճը, որակը էական չեն. կարեւորը 
ընթերցողին կամ ունկնդիրին արագ հասնիլն է, զինք 
գրաւելն է, մեծաթիւ ընթերցող ունենալն է, մեծ թիւով 
like հաւաքելն է, երբեմն նոյնիսկ՝ գնելով...։ Էլէքտրո-
նային լրատուութիւնը եւ յատկապէս անհատական 
ցանցերը լեցուն են բռնութիւն հրահրող, վարկաբեկիչ 
խօսքեր քաջալերող, թշնամութիւն սերմանող եւ անո-
րակ լուրերով ու մեկնաբանութիւններով։ Կայքէջերու 
ընձեռած անսահման դիւրութիւնները՝ աննախընթաց 
արագութենէն մինչեւ բացարձակ ազատութիւն, 
իրենց առջեւ լայնօրէն բացած են անպատասխանատու 
ու անմակարդակ լրատուութեան դռները՝ հետզհետէ 
մեկուսացնելով գրաւոր մամուլը։ Ներկայ աշխարհի 
կլոպալ մշակոյթին բացասական անդրադարձը հայ 
մամուլին վրայ, յատկապէս համացանցային, սկսած 
են դառնալ մտահոգիչ։ 

– Հայ մամուլ ըսելով կը հասկնանք ո՛չ միայն 
տպուած օրաթերթ, շաբաթաթերթ, ամսաթերթ կամ 
պարբերաթերթ, այլ նաեւ՝ էլէքտրոնային կամ հա-
մացանցային ու լսատեսողական մամուլը, պաշտօնա-

կան թէ անհատական։ Այս վերջինը ազդու ու անսանձ 
ներկայութիւն սկսած է դառնալ հայ կեանքէն ներս։ 
Հետեւաբար, անհրաժեշտ է լայն շրջագիծի մէջ դիտել 
հայ մամուլը՝ երբեմն զիրար ամբողջացնող ու երբեմն 
իրարու հետ մրցող եւ նոյնիսկ զիրար հակասող երկու 
տա¬րածքներով, տպագրեալ մամուլը ունենալով մեր 
քննարկումներուն ու արժեւորումներուն կիզակէտը։ 

– Կ'ուզենք բարձրագոյն աստիճանի կարեւորու-
թեամբ ընդգծել, որ հայ մամուլը սոսկ տեղեկութիւն 
փոխանցող միջոց չէ, սովորական լրատու չէ, այլ 
առաքելութիւն է։ Այսպէ՛ս եղած է եւ այսպէս պէ՛տք է 
մնայ հայ մամուլը։ Առաքելութիւն ըլլալ կը նշանակէ 
յստակ տեսլական ունենալ։ Հայ մամուլին կոչումը՝ 
մարդակերտումի ու հայակերտումի դաստիարակ-
չական դերէն անդին, սատարել է այն բոլոր արժէք-
ներու ու իտէալներու պահպանման ու հարստացման, 
որոնք կը նպաստեն ազգաշինութեան ու հայրե-
նաշինութեան, ինչպէս նաեւ՝ պաշտպան կանգնիլ մեր 
ժողովուրդի ու հայրենիքի ընդհանրական ու գերագոյն 
շահերուն ու ձգտումներուն։ 

– Հայ մամուլին առաքելութիւնը սկսած է նահանջ 
արձանագրել։ Պատճառները այլազան են ու բազմա-
զան, ներքին թէ արտաքին, թէ՛ մամուլին եւ թէ ըն-
թերցողին կապուած։ Չափանիշերու խախտում, 
արժէքներու նօսրացում, լեզուի ու ոճի խաթարում, 
ապատեղեկատուութիւն, այլ մտահոգիչ երեւոյթներու 
շարքին, սկսած են դառնալ բացայայտ։ Միւս կողմէ, 
թերթերուն տպաքանակի, սպառման քանակի եւ 
ընթերցողներու թիւի զգալի անկումը եւս դարձած է 
մտահոգիչ։ Համացանցային անհատական մամուլը 
իր յոռի երեւոյթներով հարցականի տակ սկսած է դնել 
հայ մամուլի առաքելութիւնը։ Արդ, ի՞նչ ընել, ինչպէ՞ս 
ընել, որ հայ մամուլը վերստանձնէ իր նուիրական 
կոչումը։ Հայ մամուլին առողջ պահպանումը, անոր 
զարգացումը ու մանաւանդ անոր առաքելութեան 
վերաշեշտումը համազգային գերխնդիր է։ 

– Եթէ հայ մամուլը առաքելութիւն է, անոր խորք ու 
իմաստ, ուղղութիւն ու նպատակ տուողը լրագրողն է։ 
Հետեւաբար, մամուլի առաքելութիւնը իրագործելու 
կոչուած, վեհ արժէքներու ու իտէալներու ծառայու-
թեան նուիրուած լրագրողը առաքեալ է։ Ան պաշտ-
պանն է ճշմարտութեան, ջատագովը՝ իրաւունքի, 
ձայնը՝ բարոյականութեան, ռահվիրան՝ արժանապատ-
ւութեան, անլռելի զանգակատունը՝ ազատութեան։ 
Երբ հայութեան էութիւնը կազմող համազգային 
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
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Համահայկական Համագումար

արժէքները, ձգտումները ու սրբութիւնները վտանգ-
ւած են, մամուլը իր լրագրողին ճամբով պէտք է ըլլայ 
խիստ ու անխնայ՝ անխտիր բոլորի՛ն նկատմամբ, 
ըլլան անոնք անձեր, կառոյցներ կամ իշխանութիւններ։ 
Հո՛ս կը կայանայ լրագրողին իւրայատուկ դերը։ 
Ինչ¬պէս անցեալին, ներկայ ժամանակներուն եւս, 
անկախ, անաչառ ու քաջ լրագրութիւնը ունեցած է իր 
զոհերը, որոնք ենթարկուած են հալածանքի, մեկու-
սացման, աքսորի, բանտարկութեան եւ նոյնիսկ սպա-
նութեան։ Օրինակները բազմաթիւ են, նաե՛ւ հայ 
կեանքէն ներս։ 

– Մամուլի առաքելութեան հզօրացման մէջ կեն-
սական է լրագրութեան որակը, իսկ լրագրութեան 
որակ տուողը նախ լրագրողն է։ Անցած են այն 
ժամանակները, երբ սահմանափակ կարողութեան 
տէր անձեր սիրողական ոգիով կը գործէին լրագ-
րական ասպարէզին մէջ։ Լրագրողը պէտք է ըլլայ 
մասնագէտ իր մարզին մէջ, ատակ ոչ միայն լրագրու-
թեան պահանջած լեզուամտածողութեան, մեթոտա-
բանութեան, ոճային դարձուածքներուն ու շեշտաւո-
րումի նրբութիւններուն, այլ նաեւ մեր պատմութեան, 
մշակոյթին ու լեզուին, մեր տագնապներուն ու մար-
տահրաւէրներուն, իր ապրած միջավայրի իւրայատ-
կութիւններուն եւ միջազգային զարգացումներուն։ 
Իրաւ լրագրողը լուրը վերլուծողն է, չոր իրողու-
թիւններէն անդին՝ երեւոյթները մեկնաբանողն է։ 
Այլապէս, ան կը դառնայ սոսկ լուր շարադրող կամ 
թարգմանող սովորական պաշտօնեայ։ Հայ մամուլը 
իր կարգին, պէտք չէ դառնայ առօրեայ ծանուցումներու, 
ժանգոտած կարծիքներու, ընթացիկ վերահրատա-
րակութիւններու կամ մակերեսային բարոյախօսու-
թեան հանդիսարան։ Արդարեւ, գրական, ընկերային, 
տնտեսական, քաղաքական, կրօնական ու մշակու-
թային հարցերու, եւ ներկայ աշխարհը յուզող այժմէա-
կան խնդիրներու վերլուծական մօտեցումով ներկայա-
ցումը, ինչպէս նաեւ թերթօններու հրատարակութիւնը, 
մրցանակներու հաստատումը, մտաւորականներու 
յատուկ զրոյցներու ու բանավէճերու կազմակերպումը, 
կրնան մեծապէս նպաստել թերթի որակի ու հմայքի 
բարձրացման՝ միաժամանակ զայն վերածելով մշա-
կութային եռուն ակումբի։

– Մամլոյ ազատութիւնը մարդկային իրաւունքներու 
հիմնական սկզբունքներէն մէկն է։ Չկայ լուրջ ու 
վաւերական լրագրութիւն՝ առանց ազատ մտածող ու 
գրող լրագրողի եւ իր էջերուն վրայ լուրերը հարա-
զատօրէն ու հարցերը ազատօրէն ներկայացնող մա-
մուլին։ Մամուլի ու լրագրողի ազատութեան պաշտպա-
նութիւնը անբեկանելի իրաւունք է։ Այս ծիրէն ներս, 
անհրաժեշտ է նաեւ կարեւորութեամբ անդրադառնալ 
մամուլի ու լրագրողի բարոյական պարտաւորութեան, 
ժողովուրդին նկատմամբ անոնց ունեցած պատաս-
խանատուութեան ու համարատուութեան։ Այլ խօս-
քով, մամլոյ ազատութիւնը պէտք է կիրարկուի կառու-
ցողական մօտեցումով, շինիչ քննադատութեամբ, 
հեռու մնալով՝ մէկ կողմէն, անձեր փառաբանելու ու 
զանոնք անհպելի նկատելու, եւ միւս կողմէն, արժէք-
ներն ու խորհրդանիշները նսեմացնելու փորձերէն։ 
Ընկերային համացանցի վրայ պարզուող այլանդակ 
մշակոյթը թափանցած է յատկապէս համացանցային 
մամուլէն ներս։ Հայ մամուլը կոչուած է գործելու 
պատասխանատո՛ւ ազատութեան մթնոլորտին մէջ։ 
Կը պակսին մեզի Յ. Պարոնեանի եւ Ե. Օտեանի 

նման մեր կեանքի յոռի երեւոյթները պատշաճ կերպով 
քննադատող եւ անհրաժեշտութեան պարագային, 
մեր ղեկավարները, հոգեւորական թէ աշխարհական, 
զգաստութեան ու պատասխանատուութեան եւ ժողո-
վուրդը արթնութեան հրաւիրող հրապարակագիրներ 
ու լրագրողներ։ Այսօր կարծէք անմակարդակ ար-
տայայտութիւնները ու ցեխարձակումները դարձած 
են հոմանիշ քաջութեան եւ հետաքրքրութիւն ստեղծող 
ազդու միջոցներ։ Հարկ է ըլլալ զգաստ ու խստապա-
հանջ։

– Առարկայական կոչուած է ըլլալ լրագրողը, առա-
ւելագոյն չափով զգոյշ ըլլալով ենթակայական, շահա-
դիտական ու զգացական մօտեցումներէ՝ թէկուզ նման 
գործելաոճ զինք ենթակայ կրնայ դարձնել մեկուսա-
ցումի կամ քննադատութեան։ Սակայն, իր անկախ 
մտածողութեամբ, իրատես հայեցակէտով ու անաչառ 
մեկնաբանութեամբ լրագրողը որակ կ'ապահովէ 
լրագրութեան ու միաժամանակ կ'արժեւորէ իր աշխա-
տակցած մամլոյ օրկանը։ Սպասելի է, որ նման 
լրագրողներու թիւը աճի։ 

– Մամուլը կը դառնայ անիմաստ երբ ընթերցող 
չունի։ Հետեւաբար լրագրող-ժողովուրդ յարաբերու-
թիւնը հրամայական է։  Մամուլը կոչուած է հասնելու 
ժողովուրդին՝ զայն զգուշաւորութեան ու արթնութեան 
մղելու. իսկ ժողովուրդը, իր կարգին, պարտաւոր է 
հրաւիրել մամուլը  ըլլալու անաչառ ու ուղղամիտ։ Եթէ 
թերթի պատասխանատու խմբագիրը անձի՝ ո՛չ 
գաղափարի, շահի՝ ո՛չ տեսլականի, կողմի՝ ո՛չ հաւա-
քականի հետամուտ դառնայ, եւ մամուլը դառնայ 
հարթակ ժամանակավրէպ, կողմնակալ, գովասա-
նական լուրերու ու նկարագրականներու, անոնք կը 
կորսնցնեն իրենց վստահելիութիւնը, հեռանալով ժո-
ղովուրդէն եւ բնականաբար ժողովուրդն ալ հե-
ռացնելով մամուլէն։ 

– Դեղին լրատուութիւնը եւ նման տիպի լրագրական 
բազմատեսակ "դպրոց"ներ սկսած են հետեւորդներ 
ունենալ նաեւ հայ մամուլի շրջանակներէն ներս։ 
Արդարեւ, երբ նոյն լրագրողին գրիչին տակ կամ նոյն 
թերթի էջերուն վրայ խնդրոյ առարկայ անձ մը օր մը 
կը դառնայ հրեշտակ եւ ուրիշ օր սատանայ, եւ փոխա-
դարձաբար, երբ մամուլին կամ լրագրողին միակ 
նպատակը մեղաւորներ փնտռել է, իր ստեղծած հե-
տաքրքրութիւնը շուտով կը վերածուի պղպջակի։ 
Ինչպէ՞ս կարելի է պահպանել հայ մամուլին իւրա-
յատկութիւնը կազմող հիմնական տարրերը, արժէքնե-
րը, չափանիշները։ Ինչպէ՞ս կարելի է հայ մամուլին 
նկատմամբ յարգանքի ու վստահելիութեան մակար-
դակը բարձրացնել։ Սինկափուրի վարչապետը վեր-
ջերս որոշում առաւ պատիժի ենթարկել ապատեղե-
կութեան լծուած լրագրողները։ Նման մօտեցում չենք 
թելադրել Հայաստանի իշխանութեան։ Սակայն, կը 
դիմենք հայ լրագրողին ու մամուլին գիտակից պա-
տասխանատուութեան՝ հեռու մնալու ապատեղեկատ-
ւութիւն սերմանող վտանգալից փորձերէ։ 

– Հայ մամուլի դիմագրաւած մարտահրաւէրներու 
շարքին հարկ է յիշել բազմակարծութեան պակասը։ 
Փաստօրէն կառոյցներու ծիրէն ներս գործող կամ 
անձի մը կողմէ հովանաւորուող մամուլը ենթակայ է 
անոնց գաղափարախօսական կամ անձնական ուղ-
ղութեան։ Երբ մամուլը կը դառնայ սոսկ կողմի մը 
քարոզչութեան օրկան կամ անհատներու նկատմամբ 
շռայլուած աժան գովասանքներու թատերաբեմ, երբ 
մամուլը կը վարանի իր տեսակէտի ու համոզումի 
սահմաններէն դուրս գալ, կ'ունենայ որակի անկում եւ 

ընթերցողի նուազում։ Մամուլը մեծ թիւով հետեւորդ 
կ'ունենայ եւ իր ազգային առաքելութեան մեծապէս կը 
նպաստէ, երբ տարբեր կարծիքներու տեղ տայ իր 
էջերուն վրայ։Բազմակարծութեան տեղ տալ կը նշա-
նակէ հարցերուն մօտենալ լայն հայեցակէտով եւ զա-
նոնք ենթարկել առարկայական ու քննական վերլու-
ծումի։ Ա՛յս կը պահանջուի հայ մամուլէն։ 

– Անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաեւ օտար 
լեզուով հայ մամուլին։ Անցեալին ունեցած ենք օտար 
լեզուով հայ մամուլ՝ թէեւ սահմանափակ։ Այսօր ան 
դարձած է անհրաժեշտութիւն։ Նկատի ունենալով 
յատկապէս սփիւռքեան պայմանները, անոր քանակը, 
ծաւալը ու ընթերցողներուն թիւը կրնայ արագ ոստում 
արձանագրել ոչ հեռաւոր ապագային։ Օտար լեզուով 
հայ մամուլին եւս հարկ է մօտենալ նո՛յն չափանիշերով 
ու նոյն նախանձախնդրութեամբ, սակայն որոշ 
ճկունութեամբ՝ տեղական պայմաններու լոյսին տակ։ 

– Մամուլը, ներկայ ժամանակներուն մանաւանդ 
համացանցային մամուլը, հանրային կարծիք ձեւա-
ւորող հսկայ ուժ է. ան նկատուած է չորրորդ իշխանու-
թիւն։ Մամուլը կը դառնայ կառուցողական ուժ, երբ 
ան դրօշակիրը հանդիսանայ օրէնքի ու իրաւունքի, 
ճշմարտութեան ու արդարութեան։ Միաժամանակ 
մամուլը կը դառնայ ապականիչ ուժ, երբ ան տեղ կու 
տայ ապաբարոյ լուրերու ու երեւոյթներու։ Մամուլը 
նաեւ կը դառնայ քանդիչ ուժ, երբ ան շահագործուի 
որպէս միջոց անձեր արժեզրկելու, կառոյցներ վար-
կաբեկելու եւ մութ նպատակներ հետապնդելու։ Օրի-
նակները բազմաթիւ են՝ անցեալին եւ ներ¬կային։ 

– Հայ մամուլը ժողովուրդին ձայնն է՝ անոր կամքը, 
կեցուածքը, ընդվզումը ու սպասումը արտայայտող, 
ճակատագրական պահերուն ժողովուրդը արթնու-
թեան մղող ու միասնականութեան առաջնորդող։ Մա-
մուլը ժողովրդավարական սկզբունքներու անվերա-
պահ ջատագովն է ու զօրեղ պաշտպանը։ Արդ, 
մամուլը կը շեղի իր ճշմարիտ առաքելութենէն, երբ՝ 
ծառայէ անձի՝ ոչ արժէքի, կառոյցի՝ ոչ գաղափարա-
խօսութեան, իշխանութեան՝ ոչ պետութեան, մամո-
նային՝ ոչ ճշմարտութեան, կողմի՝ ոչ ժողովուրդին։ 
Հայ մամուլին վիճակուած համազգային պատասխա-
նատուութիւնը զինք շարունակ պէտք է մղէ ինք-
նաքննութեան ու ինքնարժեւորման։ 

– Հայ ժողովուրդը կը դիմագրաւէ լուրջ խնդիրներ 
ու մարտահրաւէրներ. այսպէս, Ղարաբաղի հարցը, 
Հայաստանի տնտեսական կացութիւնը, անոր միջազ-
գային յարաբերութիւնները, հայու ինքնահասկացո-
ղութեան նոր մօտեցումները յատկապէս սփիւռքեան 
պայմաններուն մէջ, Հայաստան-Սփիւռք համագոր-
ծակցութիւնը, ազգային պահանջատիրութիւնը, լեզուի 
ու մշակութային արժէքներու պահպանումը եւ հայ 
կեանքի այլազան մարզերուն հետ աղերս ունեցող 
համահայկական հիմնահարցեր, որոնց նկատմամբ 
մամուլը չի կրնար անտարբեր ու կրաւորական մնալ։ 
Ընթացիկ տեղեկատուութենէ անդին, հայ մամուլը իր 
էջերուն վրայ ոչ միայն լայն տեղ պէտք է յատկացնէ 
յիշեալ խնդիրներու քննարկման, այլ նաեւ ըսելիք 
պէտք է ունենայ։ 

– Կարելի չէ անտեսել հայ մամուլի դիմագրաւած 
տնտեսական դժուարութիւնները։ Հայ մամուլը երբեք 
ինքնաբաւ չէ եղած, որովհետեւ ան երբեք պիզնեսի 
մօտեցում չէ ունեցած։ Վերջին տասնամեակներուն 
Սփիւռքի մէջ շարք մը մամլոյ դռներ փակուեցան եւ 
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¾ç 02

«Վեհափառ Հայրապետը Իր Բովանդակ Կեանքի Տեւողութեան Խորապէս Հաւատաց, Թէ Ինք Հրաւիրուած 
Է Դառնալու Աստուածային Շնորհքի Ընդունարանը Եւ Այդ Շնորհքը Աւելի Բազմացած Տանելու Ժողովուրդի 
Ծառայութեան»- Հաստատեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Հայրապետական Մաղթանք Եւ Գիրերու Գիւտի Սրբանկարի Օծում

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

անձնդիր օրինակով։ Հոգեւորականին եւ յատկա-
պէս վեհափառ հայրապետին համար ծառայութիւնը 
եղաւ ուխտի ճանապարհ դէպի Աստուած եւ դէպի 
մեր ժողովուրդը։ Ծառայութիւն, որ վայելեց մեր 
ժողովուրդը աշխարհի ամբողջ տարածքին` հոգե-
ւոր, ազգային, մշակութային, հասարակական եւ 
այլ մարզերու մէջ։ Ծառայութիւն, որ դարձաւ միջ-
եկեղեցական, միջ-կրօնական եւ միջազգային 
յարաբերութիւններ։ Ծառայութիւն, որ դարձաւ հայ 
պահանջատիրութեան անլռելի զանգակատուն 
Եւրոպայէն մինչեւ Թուրքիա. գ) Հայրապետական 
իշխանութեան իշխանութեան գաւազանը դարձաւ 
արթնութեան եւ սաստի հրաւէր։ Վեհափառ հայ-
րապետի պատգամները, պաշտօնական առիթնե-
րով արտասանուած խօսքերը՝ Հայաստանի մէջ, 
Արցախի եւ աշխարհի ամբողջ տարածքին միայն 
հաստատումներ չեն, միայն հաճելի խօսքեր չեն, 
այլ՝  ի պահանջել հարկին ահազանգ են համահայ-
կական տագնապներու դիմաց` հրաւիրելով մեր 
ժողովուրդի զաւակները եւ յատկապէս քաղաքական 
եւ հոգեւորական պատասխանատուները իրենց 
պատասխանատուութիւնը ստանձնելու եւ այդ պա-
տասխանատուութիւնը որպէս հաշիւ ներկայացնելու 
Աստուծոյ եւ մեր ազգին։ 

«Կարելի է շատ երկար խօսիլ այս երեք բնա-
գաւառներու մասին, օրինակներ թուել, թուական-
ներ ճշդել, իրագործումներ նշել։ Բայց այս բոլորին 
ետին գտնուող ամէնէն կարեւոր ուժականութիւնը, 
մղիչ ուժը ուրիշ բան չէր, եթէ ոչ այն խոր գիտակ-
ցութիւնը, որ վեհափառ հայրապետը ապրեցաւ, թէ 
այն ինչ որ կը կատարէ ինք եւ իր գլխաւորութեամբ՝ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը ուրիշ 
բան չէ եթէ ոչ Աստուծոյ շնորհքներուն փոխանցումը, 
տարածումը, ընդլայնումը եւ խորացումը մեր ժո-
ղովուրդի հաւաքական կեանքին մէջ» հաստատեց 
սրբազան հայրը։

Ակնարկելով օրհնուած սրբապատկերին, սրբա-
զան հայրը բարձրօրէն գնահատեց անոր նուիրա-
տուները՝ Յակոբ եւ Մարալ Լատոյեան ամոլը, 
որոնք իրենց ծնողքին անունով կատարած են այս 

ուխտը եւ զայն կը զետեղեն Ս. Վարդանանց 
եկեղեցւոյ մէջ, որպէս մշտական յիշեցում, թէ մենք 
հայ գիրերու գիւտով, Ս. Սահակով, Ս. Մեսրոպով, 
Վռամշապուհ թագաւորով կը զուգորդուինք 21-րդ 
դարէն 5-րդ դար` միշտ յիշելով, թէ հայ գիրերու 
գիւտով, Աստուածաշունչի թարգմանութեամբ Աստ-
ւած հայերէն սկսաւ խօսիլ մեր ժողովուրդին հետ եւ 
մեր ժողովուրդը հայերէն սկսաւ աղօթել Աստուծոյ։ 
Սրբազանը սրբանկարին օծումը առընչելով օրուան 
հայրապետական մաղթանքի խորհուրդին բացատ-
րեց, թէ պատահականութեան արդիւնք չէ, որ հայ 
եկեղեցւոյ, հայ ազգին պատմութեան առաջին հինգ 
դարերը վճռական իմաստ ունեցան եւ այսօր եւս 
այդ վճռական պատգամը կը փոխանցեն մեզի, որ 
հետեւեալն է. Ս. Թադէոս եւ Ս. Բարթողիմէոս 
առաքեալներուն ցանած քրիստոնէական սերմերը 
Հայաստանի մէջ աճեցան։ Երեք դարեր քրիստո-
նէութիւնը որպէս կրօն դարձաւ հաւատքի թթխմոր 
մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ, Ս. Գրիգոր Լու-
սաւորիչով եւ Ս. Տրդատ թագաւորով դարձաւ պե-
տական կրօն, ապա սուրբ թարգմանիչներով դար-
ձաւ ոսկեդար եւ Ս. Վարդան եւ Ս. Ղեւոնդ իրենց 
զօրականներով եւ հայ ժողովուրդի զաւակներով 
քրիստոնէութիւնը դարձուցին մեր ինքնութեան 
մորթին գոյնը եւ քրիստոնէութիւնը մեզի համար 
դարձաւ մշտական գոյամարտ` Աւարայրով։ 

«Ահաւասիկ այս խորհուրդը. ընդունիլ եւ 
աճեցնել ցանուած հաւատքը, յայտարարել այդ 
հաւատքը, հայացնել այդ հաւատքը եւ ի պահանջել 
հարկին կեանքով, նահատակութեամբ պաշտպա-
նել այդ հաւատքը։ Այս եղաւ հայ ժողովուրդի պատ-
մութեան ճամբան» շեշտեց սրբազանը նկատել 
տալով, որ պատմութեան ընթացքին մենք միշտ 
հաւատարիմ չմնացինք այս ուխտերուն, տկարա-
ցանք, խորհեցանք որ եկեղեցին, ընտանիքը, 
դպրոցը, մեր մշակոյթը, մեր հաւաքական կեանքը 
վայրեր են ուր կրնանք որպէս այցելու երթալ, մինչ՝ 
առաջին հինգ դարերու փորձառութիւնը մեզի 
սորվեցուց եւ այսօր եւս կը յուշէ անդրադառնալու, 
գիտակցելու, ետ դարձ կատարելու, հոգեդարձ 
ապրելու, որ հայ եկեղեցին, հայ ընտանիքը, հայ 

դպրոցը, հայ ակումբը, հայ մշակոյթը, հայ հայրե-
նիքը, հայ պահանջատիրութիւնը մեր հարազատ 
ընտանիքն են եւ մենք հոն այցելու չենք, այլ՝ ամէն-
օրեայ ներկայութիւն ենք մեր կեաքով եւ մեր գոր-
ծով։ 

«Այս կը կատարէ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողի-
կոսութիւնը վեհափառ հայրապետին գլխաւորու-
թեամբ եւ հոս է կապը մեր պատմութեան, մեր 
ներկային եւ մեր ապագային» շեշտեց սրբազան 
հայրը եւ կոչ ուղղեց այս գիտակցութեամբ հա-
ղորդուելու Սրբոց թարգմանչաց բարեխօսութեամբ, 
այս արթնութեամբ նորոգելու մեր ուխտը Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան ճամբով, վեհա-
փառ հայրապետին հանդէպ հնազանդութեամբ 
շարունակելու մեր հայ քրիստոնէական կեանքի 
ճանապարհը, որպէսզի Աստուծոյ շնորհքով շնոր-
հազարդուինք եւ վեհափառ հայրապետի իշխա-
նութեան ծաղկեայ գաւազանին առաջնորդութեամբ 
կարենանք մեր հաւատքը ծառայութեան վերածել 
մեր ժողովուրդի հաւաքական կեանքին մէջ եւ 
ապրիլ հայ քրիստոնէական հաւատքով եւ շարու-
նակել մեր երթը որպէս հայ քրիստոնեաներ։

Եկեղեցական արարողութիւններէն ետք, Ազգա-
յին առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – Եռա-
գոյն» սրահին մէջ, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ թա-
ղական խորհուրդը հիւրասիրութեամբ պատուեց 
գիրերու գիւտի սրբանկարի նուիրատուները եւ 
ներկայ հաւատացեալները։ 
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ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ ´³Å³Ï

Þáõ¿ï ¸áõñë Ò·»ó ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý

üñ³Ýë³ÛÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ÎÇÝ»ñáõ ²ßË³ñÑÇ 
ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Þ³µÃáõ³Ý ëÏÇ½µÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý 
í»ñçÇÝ 16 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ²ØÜ ¬ êå³ÝÇ³ 2¬1
ÎáÉ»ñ©Ø©è»÷ÇÝû ïáõ·©7« ïáõ·©76 ¬ Ö»ÝÇýÁñ Ð»ñÙá½û 9« ÷áË© ÈáõëÇ³ 

Î³ñëÇ³
¬ Þáõ¿ï ¬ ¶³Ý³ï³ 1¬0
ÎáÉ©ê©äÉ¿ùëÃ»ÝÇáõë 55« ÷áË©²ëÉ³ÝÇ£
¬ Æï³ÉÇ³ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 2¬0
ÎáÉ»ñ©ÖÇ³ùÇÝÃÇ 15« Î³ÉÉÇ 49« ÷áË©Îáõ³ÝÛÇ
¬ ÐáÉ³Ýï³ ¬ Ö³µáÝ 2¬1
ÎáÉ»ñ©È©Ø³ñÃ¿Ýë 17« ïáõ·©90 ¬ Ð³ë»Ï³áõ³ 43 
ÆëÏ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²Ý·ÉÇ³ ¬ Üáñí»ÏÇ³ 3¬0
ÎáÉ»ñ©Ö©êùáÃ 2« ¾©àõ³ÛÃ 40« È©äñáÝ½ 57« ÷áË©äñáÝ½« ö³ññÇë« ØÇï
¬ üñ³Ýë³ ¬ ²ØÜ 1¬2
ÎáÉ»ñ©èÁÝ³ñ 81« ÷áË©ÂÇÝÇ ¬ è³÷ÇÝû 5« 65« ÷áË©ÐÇÃ
¬ Æï³ÉÇ³ ¬ ÐáÉ³Ýï³ 0¬2
ÏáÉ»ñ©ØÇ»ï»Ù³ 70« ì³Ý î¿ñ Îñ³ËÃ 80« ÷áË©ê÷Çó 2
¬ ¶»ñÙ³ÝÇ³ ¬ Þáõ¿ï 1¬2
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù£ Þáõ¿ï Ïñó³õ ëï»ÕÍ»É 

³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ »õ ¹áõñë Ó·»É ²ßË³ñÑÇ ÃÇõ 2 ¹³ëáõ³Í ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ÏÇÝ»ñáõ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ£ 

ÏáÉ»ñ©Ø³ÏáõÉ 16« ÷áË©î³ÛåñÇó ¬ º³ùáåëÁÝ 22« äÉ¿ùëÃ»ÝÇáõë 48« 
÷áË©ê»Ùåñ³ÝÃ

èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)²É¿ùë ØáñÏÁÝ¬²ØÜ 5 ÏáÉ« 2)Ø»ÏÁÝ è³÷ÇÝû¬²ØÜ 5 ÏáÉ« 
3)¾É¿Ý àõ³ÛÃ¬²Ý·ÉÇ³ 5 ÏáÉ£

ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
²ØÜ ¬ ²Ý·ÉÇ³ »õ ÐáÉ³Ýï³ ¬ Þáõ¿ï

øá÷³ ²Ù»ñÇù³

¶áÉáÙåÇ³ ºõ àõñáõÏáõ¿Û ¸áõñë ØÝ³óÇÝ

äñ³½ÇÉÇ Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ ýáõÃåáÉÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 
ø³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÇÝ« äñ³½ÇÉ ÙÇ³ÛÝ 
ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí Ïñó³õ Û³ÕÃ»É ö³ñ³Ïáõ¿ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ£ 
äñ³½ÇÉ áõÝ¿ñ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ 70 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ »õ 
¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ£ ê³Ï³ÛÝ äñ³½ÇÉÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ 
µáÉáñ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ Û³çáÕáõÃÇõÝ ãÇ µ»ñÇÝ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇ 58¬ñ¹ 
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Çñ³õ³ñ³ñÁ ö³ñ³Ïáõ¿ÛÇ å³ßïå³Ý ä³Éåáõ»Ý³ÛÇÝ Ï³ñÙÇñ 
ù³ñï ïáõ³õ£ ºñÏñáñ¹ ÏÇë³Ë³ÕÇÝ ²É¿ùë ê³Ýïñû ÷áË³ñÇÝ»ó üÇÉÇ÷¿ 
ÈáõÇëÁ« ìÇÉÇ³Ýª ²É³ÝÁ »õ Èáõù³ë ö³ùáõ»Ã³ª ï³ÝÇ ²Éí¿ßÁ« ë³Ï³ÛÝ 
³å³ñ¹ÇõÝ£ ØñóáõÙÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ ³õ³ñï»ó³õ 0¬0 Ñ³õ³ë³ñ 
Ñ³ßÇõáí£ Àëï øá÷³ ²Ù»ñÇù³ÛÇ ûñ¿ÝùÇÝ« ÙñóáõÙÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ ï»ÕÇ 
ãáõÝ»ó³õ »õ äñ³½ÇÉ Û³ÕÃ»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 4¬3 Ñ³ßÇõáí£

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« Çñ³ñáõ ¹¿Ù »É³Ý ³Ûë Ùñó³ß³ñùÇ 
³Ý³ÏÝÏ³É ì»Ý»½áõ»É³Ý »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÁ£ ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝ áõÝ¿ñ áñáß ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 
ÃÇõÇÝ Ù¿ç£ úñáõ³Ý ³ëïÕÝ ¿ñ §ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý¦Ç Û³ñÓ³ÏáÕ È³áõÃ³ñû 
Ø³ñÃÇÝ¿½Á« áñ Ýß³Ý³Ï»ó 10¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ê»ñÅÇû ²Ïáõ»ñáÛÇ 
÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ ÆëÏ 74¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« §è¿³É ä»ÃÇë¦Ç 
ÏÇë³å³ßïå³Ý ÖÇáí³ÝÇ Èû ê»ÉëûÝ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2¬0£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ³ñÅ³ÝÇ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ Ø»ëëÇ Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ 
³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ 

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« ¶áÉáÙåÇ³ Ùñó»ó³õ âÇÉÇÇ ¹¿Ù£ ²Ûë 
ÙñóáõÙÇÝ« ¶áÉáÙåÇ³ÛÇ ³ëïÕ»ñÁª Ê³Ù¿ë èáïñÇÏ¿½« ¼³÷³Ã³ »õ ü³Éù³û 
ãÇ Ïñó³Ý ëï»ÕÍ»É ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ½áñ ëï»ÕÍ³Í ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£ ÜáÛÝÇëÏ âÇÉÇ áõÝ¿ñ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ½áñ ãÇ Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 0¬0 
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí »õ âÇÉÇ Û³ÕÃ»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí£ 

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ãáññáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« àõñáõÏáõ¿Û Ùñó»ó³õ ö»ñáõÇ ¹¿Ù£ ²Ûë 
ÙñóáõÙÇÝ« àõñáõÏáõ¿ÛÇ ³ëïÕ»ñÁª ÈáõÇë êáõ³ñ¿½« ø³í³ÝÇ »õ Èáï»Ûñû ãÇ 
Ïñó³Ý ëï»ÕÍ»É ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÁ ½áñ ëï»ÕÍ³Í ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ£ àõñáõÏáõ¿ÛÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 
³é³õ»ÉáõÃÇõÝ« ½áñ ãÇ Ïñó³õ û·ï³·áñÍ»É£ ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 0¬0 
Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí »õ ö»ñáõ Û³ÕÃ»ó ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáí£

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ì»Ý»½áõ»É³ ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ 0¬2
¬ ¶áÉáÙåÇ³ ¬ âÇÉÇ 0¬0 ïáõ·©4¬5
¬ àõñáõÏáõ¿Û ¬ ö»ñáõ 0¬0 ïáõ·©4¬5
èÙµ³ñÏáõÝ»ñ©1)¾ïÇÝëÁÝ ø³í³ÝÇ¬àõñáõÏáõ¿Û 2 ÏáÉ« 2)üÇÉÇ÷ 

øáõÃÇÝÇû¬äñ³½ÇÉ 2 ÏáÉ« 3)¾íÁñÃÁÝ¬äñ³½ÇÉ 2 ÏáÉ£
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
äñ³½ÇÉ ¬ ²ñÅ³ÝÃÇÝ »õ âÇÉÇ ¬ ö»ñáõ£

øáÝë³ù³ýÇ àëÏ¿ ´³Å³Ï

Ð³ÛÇÃÇ« Ø»ùëÇù³« ²ØÜ ºõ Ö³Ù³Ûù³ Ð³ë³Ý 
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û 
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ÐÇõëÇë³ÛÇÝ »õ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·ûïÇÇ àëÏ¿ 
´³Å³ÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ êÏë³Ý ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Ð³ÛÇÃÇ ¬ ¶³Ý³ï³ 3¬2
ÏáÉ»ñ©Ü³½áÝ 50« ä³½ÇÉ ïáõ·©70« Î»ññÇ¿ 76 ¬ î¿ÛíÇï 18« ¶³í³ÉÇÝÇ 28
¬ Ø»ùëÇù³ ¬ øáëÃ³ èÇù³ 1¬1« ïáõ·©5¬4
ÏáÉ»ñ©è©ÊÇÙ»Ý¿½ 44 ¬ ä©èáõÇ½ ïáõ·©52
¬ Ö³Ù³Ûù³ ¬ ö³Ý³Ù³ 1¬0
ÎáÉ©î©Ø³Ãáùë ïáõ·©75
¬ ²ØÜ ¬ øÇõñ³ë³û 1¬0
ÎáÉ©àõ©Ø³ùø»ÝÇ 25« ÷áË©öáõÉÇëÇã
ÎÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ åÇïÇ ÙñóÇÝ Ñ»ï»õ»³É ËáõÙµ»ñÁ©
¬ Ð³ÛÇÃÇ ¬ Ø»ùëÇù³ »õ ²ØÜ ¬ Ö³Ù³Ûù³£

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ü»ñáÝÇù»ÉÇ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
ºñ»ùß³µÃÇ ûñ ëÏë³Ý ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ 



¾ç 09âáñ»ùß³µÃÇ / 3.7.2019

Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Âñ¿ ö»ÝÝ¿ (ê³Ý Ø³ñÇÝû) ¬ ê³ÝÃ³ øáÉáÙ³ (²Ýïáññ³) 0¬1
¬ ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáëáíû) ¬ ÈÇÝùÁÉÝ è¿ï ÆÙ÷ë (ÖÇåñ©) 1¬0
ÆëÏ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ ü»ñáÝÇù»ÉÇ (øáëáíû) ¬ ê³ÝÃ³ øáÉáÙ³ (²Ýïáññ³) 2¬1
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« øáëáíáÛÇ ³ËáÛ»³Ý §ü»ñáÝÇù»ÉÇ¦Ý ³Ýó³õ 

â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ½ïáõÙÇ ³é³çÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³Ý« ÇëÏ ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
å³ñïáõáÕ »ñ»ù ËáõÙµ»ñÁ åÇïÇ ÙñóÇÝ Æõñáµ³ ÈÇÏÇ 2¬ñ¹ ½ïáõÙÇ 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³ËáÛ»³ÝÝ»ñáõ óáõó³ÏÇ ËáõÙµ»ñáõÝ ¹¿Ù£

ºõñáå³Ï³Ý Ê³Õ»ñ

Ð³Û³ëï³Ý ¶ñ³õ»ó 11¬ñ¹ ¸ÇñùÁ

ä»É³éáõëÇáÛ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ØÇÝëùÇ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý »ñÏñáñ¹ ºõñáå³-
Ï³Ý Ê³Õ»ñÁ£ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

´éÝóù³Ù³ñï© 
¬ 49 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙª ²ñÃáõñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ¬ 

ê³ËÇÉ ²É³Ëí»ñïáíÇ (ìñ³ëï³Ý) 4¬1£ ²ñÃáõñ ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ¹³ñÓ³õ 
ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý£

¬ 60 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ýª Î³ñ¿Ý îûÝ³Ï³Ý»³Ý 
¬ îÙÇÃñÇ ²ë³Ý³áõ (ä»É³éáõëÇ³) 1¬4£ Î³ñ¿Ý îûÝ³Ï³Ý»³Ý ß³Ñ»ó³õ 
åñáÝ½¿ Ù»ï³É£

¬ 64 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙª ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ä³ãùáí ¬ êáõýÇ³Ý 
àõÙÇÑ³ (ýñ³Ýë³) 3¬2£ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ä³ãùáí å³Ñ»ó ºõñáå³ÛÇ 
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£

¬ 81 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³Ýª ¶áé Ü»ñë¿ë»³Ý ¬ 
ä»Ý×ÁÙÇÝ àõÇÃ»ùÁñ (´ñÇï³ÝÇ³) 0¬5£ ¶áé Ü»ñë¿ë»³Ý ß³Ñ»ó³õ åñáÝ½¿ 
Ù»ï³É£

Ø³ñÙÝ³Ù³ñ½áõÃÇõÝ© 
¬ îÕáó ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙñóáõÙÇ ³õ³ñï³Ï³Ý© ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ß³Ñ»ó³õ 

83©632 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
¸³ë©1)î³õÇï ä»ÉÇ³íëùÇÛ¬èáõëÇ³ 85©465 Ï¿ï« 2)úÉ¿Ï 

ì»ñÝÇ³»õ¬àõùñ³ÝÇ³ 84©632 Ï¿ï« 3)ìÉ³ïÇëÉ³õ öáÉÇ³ßáí¬èáõëÇ³ 84©464 
Ï¿ï

¬ ¶»ïÝ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ ³õ³ñï³Ï³Ý© ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ß³Ñ»ó³õ 
13©466 Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£

¬ úÕ³ÏÝ»ñáõ¬rings ³õ³ñï³Ï³Ý© ì³Ñ³·Ý ¸³õÃ»³Ý ß³Ñ»ó³õ 14©766 
Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 3¬ñ¹ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³ÉÁ£ 
²é³çÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó Çï³É³óÇ Ø³ñùû Èáï³ïÇûÝ« ß³Ñ»Éáí 14©800 Ï¿ï£

¬ Ú»Ý³ó³ïÏÇ¬vault ³õ³ñï³Ï³Ý© ²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ß³Ñ»ó³õ 15©016 
Ï¿ï »õ ·ñ³õ»ó ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ 5¬ñ¹ áëÏ¿ Ù»ï³ÉÁ£ 
ºñÏñáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó éáõë îÙÇÃñÇ È³ÝùÇÝ« ß³Ñ»Éáí 14©733 Ï¿ï£ 

 ÀÙµß³Ù³ñï© 
¬ ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 77 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© 

Î³ñ³å»ï â³É»³Ý ¬ ²É»ùë³Ýïñ â»ËÇñùÇÝ (èáõëÇ³) 6¬7£ Î³ñ³å»ï 
â³É»³Ý ß³Ñ»ó³õ ³ñÍ³Ã¿ Ù»ï³É£

¬ ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 87 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç 1/8¬ñ¹ ³õ³ñï©ÙñóáõÙª 
Ø³ùëÇÙ Ø³ÝáõÏ»³Ý ¬ Ä³Ý ä»É»ÝÇáõù (àõùñ³ÝÇ³) 1¬5

äñáÝ½¿ Ù»ï³ÉÇ ÙñóáõÙª Ø³ùëÇÙ Ø³ÝáõÏ»³Ý ¬ ²ñù³ïÇáõß øáõÉÇÝÇã 
(È»Ñ³ëï³Ý) 3¬3« Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ ïñáõ»ó³õ É»Ñ Ù³ñ½ÇÏÇÝ ³õ»ÉÇ ó³Í ÏßÇéùÇÝ 
å³ï×³éáí

¬ ÚáõÝ³ÑéáÙ¿³Ï³Ý á×Ç 97 ùÏ©¹³ë³Ï³ñ·Ç ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙ© ²ñÃáõñ 
²É»ùë³Ý»³Ý ¬ ²É»ùë³Ýïñ Îñ³åáíÇù (ä»É³éáõëÇ³) 5¬0£ ²ñÃáõñ 
²É»ùë³Ý»³Ý ¹³ñÓ³õ ºõñáå³ÛÇ ³ËáÛ»³Ý£

Ð»Í»É³ñß³õ© 
¬ êùñ¿ãÇ ÙñóáõÙ© ¾ïÏ³ñ êï»÷³Ý»³Ý ·ñ³õ»ó 16¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£
¬ Î¿ï»ñáõ ÙñóáõÙ© ¾ïÏ³ñ êï»÷³Ý»³Ý Ï¿ï ãÇ Ïñó³õ ß³Ñ»É£
Ð³Û³ëï³Ý ·ñ³õ»ó 11¬ñ¹ å³ïáõ³µ»ñ ¹ÇñùÁ, Û³é³ç ³ÝóÝ»Éáí 

ºõñáå³ÛÇ Ù»Í å»ïáõÃÇõÝÝ»ñª êå³ÝÇ³Û¿Ý« ÂáõñùÇ³Û¿Ý« ¼áõÇó»ñÇ³Û¿Ý »õ 
ß³ï ÙÁ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ¿£ 

Ø»ï³ÉÝ»ñáõ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬èáõëÇ³   44 á« 23 ³« 42 å« ·áõÙ³ñª 109
2¬ä»É³éáõëÇ³ 24« 16« 29« 69
3¬àõùñ³ÝÇ³  16« 17« 18« 51
4¬Æï³ÉÇ³  13« 15« 13« 41
5¬ÐáÉ³Ýï³  9« 13« 7« 29
11¬Ð³Û³ëï³Ý 5« 3« 3« 11

Â»ÝÇë

àõÇÙåÁÉïÁÝÇ Øñó³ß³ñù

Ê³ã³Ýáí ºõ ¶³ëå³ñ»³Ý ²Ýó³Ý 2¬ñ¹ Ð³Ý·ñáõ³Ý
ØÇ³ó»³É Â³·³õáñáõÃ»³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ÈáÝïáÝÇ §àõÇÙåÁÉïÁÝ¦ 

Ã»ÝÇëÇ ³ÏáõÙµÇ Ù³ñ½³¹³ßï»ñáõÝ íñ³Û ëÏë³Ý ³Ûë ï³ñáõ³Ý §Ø»Í 
ê³Õ³õ³ñï¦Ç »ññáñ¹ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ì»ñçÇÝ 128 Ù³ñ½ÇÏÝ»ñáõ 
³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

º©ì»½»ÉÇ ¬ ²©¼í»ñ»õ (6) 4¬6« 6¬3« 6¬2« 7¬5 
Â©ü³åÇ³Ýû ¬ ê©òÇóÇ÷³ë (7) 6¬4« 3¬6« 6¬4« 6¬7 Ãå 8¬10« 6¬3
Î©Ê³ã³Ýáí (10) ¬ ê©øáõáÝ 7¬6 Ãå 8¬6« 6¬4« 4¬6« 7¬5
ÆëÏ ÏÇÝ»ñáõ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
º©öáõÃÇÝó»í³ ¬ Ü©ú½³ù³ (2) 7¬6 Ãå 7¬4« 6¬2
Ø©èÇå³ñÇùáí³ ¬ ²©ê³å³É»Ýù³ (10) 6¬2« 6¬4
Ø©¶³ëå³ñ»³Ý ¬ ²©üñÇïë¿Ù 6¬4« 6¬4
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û« Ñ³Û³½·Ç Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ Î³ñ¿Ý Ê³ã³Ýáí 

»õ Ø³ñÏ³ñÇÃ³ ¶³ëå³ñ»³Ý ³Ýó³Ý í»ñçÇÝ 64¬Ç Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ²ÝáÝó 
Û³çáñ¹ ÙñóáõÙÁ ³Ûëûñ ¿ Å³ÙÁ 13£00¬¿Ý ëÏë»³É£ ¸³ëáõ³Í Ù³ñ½ÇÏÝ»ñ 
²É»ùë³Ýïñ ¼í»ñ»õ« êÃ»ý³Ýáë òÇóÇ÷³ë »õ Ü³áÙÇ ú½³ù³ ¹áõñë ÙÝ³óÇÝ 
Ùñó³ß³ñù¿Ý£

²ÃÉ»ÃÇ½Ù

²¹³Ù³Ý¹¿ ÈÇÏ³

Ð³ë³Ý« â»÷ù¿ûã« øáÉÙ¿Ý ºõ è³Û Ú³ÕÃ³Ï³Ý

²ÃÉ»ÃÇ½ÙÇ ²¹³Ù³Ý¹¿ ÈÇÏ³ÛÇ 2019 ï³ñáõ³Ý »ûÃ»ñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²ØÜ¬Ç ºáõÅÇÝ ù³Õ³ùÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û£ 
ÎÇÝ»ñáõ 3000 Ù»Ãñ í³½ùÇ ÙñóáõÙÇÝ« 3000 Ù»Ãñ ³ñ·»É³ñß³õÇ ÙñóáõÙÇÝ« 
ïÕáó 100 Ù»Ãñ í³½ùÇ ÙñóáõÙÇÝ« 400 Ù»Ãñ ³ñ·»É³ñß³õÇ ÙñóáõÙÇÝ »õ Ù¿Ï 
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ÙÕáÝ í³½ùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý ³Ûë ï³ñáõ³Ý ³Ù»Ý³É³õ 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

ÎÇÝ»ñ
200 Ù©í³½ù©1-äÉ»ëÇÝÏ úù³Ïå³ñ¬ÜÇÏ»ñÇ³ 22©05 »ñÏí©
800 Ù©í³½ù©1¬ê»Ù»ÝÇ³ ø³ëÃÁñ¬Ð³ñ©²÷ñ© 1£55©70 íÛñÏ©
3000 Ù©í³½ù©1¬êÇý³Ý Ð³ë³Ý¬ÐáÉ© 8£18©49 íÛñÏ©³Å
3000 Ù©³ñ·»É³ñß³õ©1¬ä¿³ÃñÇë â»÷ù¿ûã¬ø»ÝÇ³ 8£55©58 íÛñÏ©³Å
´³ñÓñó³ïÏ© 1¬Ø³ñÇ³ È³½ÇóùÇÝ¬èáõë© 2©04 Ù»Ãñ
¶áõÝ¹Ç ³ñÓ³ÏáõÙ©1-ÈÇÛ³û ÎáÝÏ¬âÇÝ© 19.79 Ù»Ãñ
îÕ³ù
100 Ù©í³½ù©1-øñÇëÃÇ³Ý øáÉÙ¿Ý¬²ØÜ 9.81 »ñÏí©³Å
400 Ù©í³½ù©1¬Ø³ÛùÁÉ ÜáñÙÁÝ¬²ØÜ 44©62 »ñÏí©
Ø¿Ï ÙÕáÝ í³½ù© 1¬ÂÇÙáÃÇ â»ñáõÛáÃ¬ø»Ý© 3£50©49 íÛñÏ©³Å
110 Ù©³ñ·»É³ñß³õ© 1-úñÉ³Ýïû úñÃ»Ï³¬êå³Ý© 13©24 »ñÏí©
400 Ù©³ñ·»É³ñß³õ© 1-ä»Ý×ÁÙÇÝ è³Û¬²ØÜ 47©16 »ñÏí©³Å
ÒáÕ³÷³Ûïáí áëïáõÙ©1¬²ñÙ³Ý îÇõ÷É³ÝÃÇë¬Þáõ¿ï 5©93 Ù»Ãñ
¶áõÝ¹Ç ³ñÓ³ÏáõÙ©1-î³ñÉ³Ý èáÙ³ÝÇ¬äñ³½ÇÉ 22.61 Ù»Ãñ
àõß³¹ñáõÃÇõÝ« ³Å ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ï³ñáõ³Ý ³Ù»Ý³É³õ Å³Ù³Ý³Ï£

üáñÙÇõÉ³1

²õëïñÇáÛ Îñ³Ý öñÇ

ì»ñëÃ³÷ÁÝ î³ñ³õ ²é³çÇÝ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ üáñÙÇõÉ³ 1¬Ç ³Ûë ï³ñáõ³Ý 9¬ñ¹ 

ÙñóáõÙÁª ²õëïñÇáÛ Îñ³Ý öñÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ÙñóáõÙÇÝ ³ñ¹ÇõÝùÁ« 
í³ñáñ¹Ý»ñáõ »õ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

1-Ø³ùë ì»ñëÃ³÷ÁÝ¬ÐáÉ³Ýï³« è¿ï äáõÉ« 1£22£01.822 Å³Ù
2-Þ³ñÉ ÈÁùÉ»ñù¬ØáÝ³ùû« ü»ññ³ñÇ« 2«724 »ñÏí©áõß
3¬ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 18©960 »ñÏí©áõß
ì³ñáñ¹Ý»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙÁ 9 Ñ³Ý·ñáõ³Ý »ïù©
1¬ÈáõÇë Ð»ÙÇÉÃÁÝ¬´ñÇï³ÝÇ³« Ø»ñë»ï¿ë« 197 Ï¿ï
2-ì³ÉÃ»ñÇ äáÃ³ë¬üÇÝÉ³Ýï³« Ø»ñë»ï¿ë« 166 Ï¿ï
3¬Ø³ùë ì»ñëÃ³÷ÁÝ¬ÐáÉ³Ýï³« è¿ï äáõÉ« 126 Ï¿ï 
ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ¹³ë³õáñáõÙ©
1¬Ø»ñë»ï¿ë 363 Ï¿ï« 2¬ü»ññ³ñÇ 228 Ï¿ï« 3¬è¿ï äáõÉ è¿ÛëÇÝÏ 169 Ï¿ï

ØÇÝÇ üáõÃåáÉ

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ØÇÝÇ üáõÃåáÉÇ ÊáõÙµÁ ²ñÓ³Ý³·ñ»ó ºññáñ¹ 
Ú³çáñ¹³Ï³Ý Ú³ÕÃ³Ý³ÏÁ

âáñë ËÙµ³ÏÝ»ñáõ  µ³ÅÝáõ³Í  24 ËáõÙµ»ñ ÏÁ å³Ûù³ñÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ  
ØÇÝÇ üáõÃåáÉÇ  µ³ñÓñ³·áÛÝ ÈÇÏ³ÛÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÇÝ: 
Æõñ³ù³ÝãÇõñ ÊÙµ³Ï  µ³ÕÏ³ó³Í ¿ í»ó ËáõÙµ¿: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ËáõÙµ, 
»ñÃáõ¹³ñÓÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ, åÇïÇ Ï³ï³ñ¿ ï³ëÁ ÙñóáõÙª ÑÇÝ·Á ë»÷³Ï³Ý 
¹³ßïÇ íñ³Û, ÑÇÝ·Áª ûï³ñ:

 ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ØÇÝÇ ýáõÃåáÉÇ Ï³½ÙÁ »ñÃÇ ·Íáí »ñÏáõ Û³çáñ¹³Ï³Ý 
ÙñóáõÙ Ùñó³ÏÇóÝ»ñáõ ¹³ßïÇÝ íñ³Û  Ï³ï³ñ»É¿ »õ  Û³ÕÃ»É¿ »ïù,  àõñµ³Ã, 
28  ÚáõÝÇë, »ñ»ÏáÛ»³Ý   Å³ÙÁ 9.30-ÇÝ, Çñ  Ýáñ³Ï³éáÛó   ¹³ßïÇÝ Ù¿çª  4-0 
³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó  ø³ñÇ³ QCS ËáõÙµÁ:

Ü»ñÏ³ÛÇë, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ØÇÝÇ üáõÃåáÉÇ ËáõÙµÁ  ÇÝÁ Ï¿ïáí ÏÁ 
·ÉË³õáñ¿ Çñ ËÙµ³ÏÁ:

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ Ù³ñ½ÇãÝ ¿ ¶û·û ²Éá½»³ÝÁ, ÇëÏ Ã»ùÝÇù Ñ³ñó»ñáõ 
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝª ëå³Ý³Ï³Ý ýáõÃåáÉÇ Í³ÝûÃ ¹¿Ùù»ñ¿Ý ö³ùû 
²ñ³×ÇáÝ:

Ð»Í»É³ñß³õ

¼áõÇó»ñÇáÛ Þñç³í³½ù

ä»ñÝ³É Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ

²Ûë ï³ñáõ³Ý Ñ»Í»É³ñß³õÇ »ñÏñáñ¹ Ù»Í ßñç³í³½ùÇª Âáõñ îÁ üñ³ÝëÇ 
áñå¿ë Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ« ³õ³ñï»ó³Ý ¼áõÇ½»ñÇáÛ ßñç³í³½ùÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ÆÝÁ Ñ³Ý•ñáõ³ÝÝ»ñ¿ µ³ÕÏ³óáÕ ßñç³í³½ùÇ 9-ñ¹ »õ í»ñçÇÝ 
ÙñóáõÙÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ •ñ³õ»ó §¾ïÇõù»ÛßÁÝ üÁñëÃ¦ ËáõÙµÇ µñÇï³Ý³óÇ 
ÐÇáõ ø³ñÃÇÝ« ÙñóáõÙÇÝ 101.5 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÁ Ïïñ»Éáí 3£01©49 
Ä³Ù¿Ý£ ØñóáõÙÁ ³éÇÃ ¿ñ Ù³•ÉóáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ£ ²é³ç³ï³ñ •áÉáÙåÇ³óÇ 
¾Ï³Ý ä»ñÝ³É Ù¿Ï í³ÛñÏ»³Ý Ñ»éáõ ¿ñ ³é³ç³ï³ñÝ»ñáõ ËáõÙµ¿Ý »õ å³Ñ»ó 
³é³ç³ï³ñÇ ¹ÇñùÁ áõ ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý 
¹³ë³õáñáõÙÁ 9 Ñ³Ý•ñáõ³Ý »ïù©

1-¾Ï³Ý ä»ñÝ³É¬¶áÉáÙåÇ³« ÂÇÙ ÆÝ¿áë« 27£43©10 Å³Ù
2-î»ÝÇë èáÑ³Ý¬²õëïñ³ÉÇ³« ä³Ññ¿ÛÝ¬Ø»ñÇï³« 19 »ñÏí©áõß
3¬ö³ÃñÇù øáÝñ³ï¬²õëïñÇ³« äáñ³¬Ð³ÝëÏñáÑ¿« 3£04 íÛñÏ©áõß

Ö³ïñ³Ï

²ñ³• Ö³ïñ³ÏÇ Øñó³ß³ñù

¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý îÇïÕáë³ÏÇñ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ×³ïñ³ÏÇ ÏÇÝ Ù»Í í³ñå»ï ¾ÉÇÝ³ ¸³ÝÇ¿É»³Ý §àõÇÙÁÝ 
ê÷Çï â»ë â»Ù÷ÇÁÝßÇ÷¦ ³ñ³• ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ ³é³çÇÝ ¹ÇñùÁ 
•ñ³õ³Í ¿ Û³ÕÃ»É¿ »ïù éáõë Ù»Í í³ñå»ï ì³É»ÝÃÇÝ³ ÎáõÝÇÝ³ÛÇÝ 15¬13 
Ñ³ßÇõáí£

²Ûë Û³ÕÃ³Ý³Ï¿Ý »ïù« Ñ³Û Ù»Í í³ñå»ïÁ åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ñ³• 
×³ïñ³ÏÇ ²ßË³ñÑÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý »õ ØÇ³ó»³É Â³•³õáñáõÃ»³Ý Ø¿Ý 
ÏÕ½ÇÇ Ù»Í í³ñå»ïÝ»ñáõ ³ñ³• ×³ïñ³ÏÇ Ùñó³ß³ñùÇÝ£
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Շաբաթ, 29 Յունիս 2019-ի առաւօտեան ժամը 
10.30-ին, Էմիլ Լահուտի անուան   Համագումարներու 
Պալատին մէջ, նախկին նախարարուհի Լէյլա Սոլ-
հի  հովանաւորութեամբ, մարդասիրական հանրա-
ծանօթ «Քիպարունա» կազմակերպութեան նախա-
ձեռնութեամբ, հոծ բազմութեան մը  ներկայութեան 
տեղի ունեցաւ  «Մեծ Հայրերու» օրուան նուիրուած 
աւանդական հանդիսութիւնը: Այս առիթով գոր-
ծադրուեցաւ գեղարուեստական ճոխ յայտագիր մը, 
որուն ամենափայլուն գնահատականները ուղղուե-

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղե-
կատուական Բաժանմունքին կազմակերպութեամբ, 
Երեքշաբթի, 2 Յուլիս 2019-ի երեկոյեան ժամը 8:00-
ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին Վանքի շրջափակը 
նոր շունչով տրոփեց իր ազգային ու հոգեւոր առա-
քելութիւնը, որովհետեւ իր շուրջ համախմբեց լիբա-
նանահայ երեք մշակութային միութիւններու պարա-
խումբերը՝ բան մը որ աննախադէպ էր։

Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ», 
Համազգայինի «Քնար» եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի «Արին» 
պարախումբերու պատանի եւ երիտասարդ պարող-
ները՝ հայ մշակոյթի ջահակիրները, հոն հաւաքուած 
Հայ Մամուլի Համահայկական Համաժողովին մաս-
նակիցներուն, ինչպէս նաեւ մշակութասէր հանրու-
թեան հրամցուցին փունջ մը հայկական աւանդական 

ցան ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբին:
«Արին»ի պարման-պարմանուհիները, գեղար-

ւեստական  ղեկավար Անի Կոստանեանի օգնական  
Դալար  Փամպուքեանի ղեկավարութեամբ եւ պա-
րախումբի  տիկնանց վարչութեան  ժրաջան անդա-
մուհիներուն  աջակցութեամբ, յաջորդաբար կա-
տարեց «Տըլէ Եաման» (աղջիկներ),  «Շատախ» 
(տղաք)  եւ արաբական  (աղջիկներ)  պարերը:

Հանդիսութեան աւարտին «Քիպարունա» հան-
դիսութեան կազմակերպիչ  Հանրիէթ Հատէտ  շնոր-

պարեր։ Ձեռնարկին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը 
կողքին ներկայ էին նաեւ Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Վարչապետի Տիկին Աննա Յակոբեանը եւ 
Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեանը։

Ելոյթներու աւարտին, երեք պարախումբերը 

հակալութիւն յայտնեց ՀԵԸ-ի «Արին» պարախում-
բին փայլուն մասնակցութեան: Ձեռնարկի   հովանաւոր  
Լէյլա Սոլհ դրուատեց լիբանանահայ իրականու-
թեան մէջ ՀԵԸ-ի  գործունէութիւնը եւ գնահատանքի 
յուշանուէր մը յանձնեց ՀԵԸ-ի «Արին» պարախումբի  

տիկնանց  վարչութեան ատենապետուհի Անի 
Պոտրումեանին  եւ  յիշատակի  նկար մը առաւ 
«Արին» պարախումբին հետ: 

ՀԵԸ-ի Մամլոյ եւ Տեղեկատուական 
Գրասենեակ

Մշակութային Արձագանգ
ՀԵԸ-ի «Արին» Պարախումբը Հմայեց «Քիպարունա» Հանդիսութեան Ներկաները

Լիբանանահայ Կեանք
Աննախադէպ Հայ Պարի Երեկոյ Ս. Աստուածածին Վանքի Շրջափակին Մէջ

միասնաբար ներկայայացուցին միացեալ պար մը, 
որուն խանդավառութեան արդիւնքով, ժողովուրդը 
միացաւ անոնց ու հայ ժողովուրդին վերածնունդը 
խորհրդանշող յուշարձանի «լանջին» պարեց եւ 
անգամ մը եւս հայ եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ ցնծաց 
հայ մշակոյթն ու արուեստը։
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
 «Հրայր Հովիւեան» Հունձքի  Ամավերջի Հանդէս

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց.
կեանքէն ինծի ի՞նչ մնաց.

Ինչ որ տուի ուրիշին.
տարօրինա՜կ, ա՛յն մնաց» Վ.Թէքէեան

Մարդ, որ գործեց մարդկութեամբ, խիղճով ու 
հաւատքով. տուաւ աւելին՝ քան ստացաւ: Փրոֆ. 
Ընկ. Հրայր Հովիւեան եզակի այն դասախօսներէն 
էր, որ երբեք չզլացաւ փոխանցելու գիտութիւն ու 
կրթութիւն իր աշակերտներուն: Ըլլալով կրթական 
մշակ, ազգային գործիչ, ան յաճախ իր նպաստը 
բերաւ ո՛չ միայն ներլիբանանեան մարզէն ներս, 
այլեւ՝ ներհայկական ազգային հասարակական 
կեանքէն:

Հովանաւորութեամբ վարժարանիս հոգաբար-
ձութեան, Շաբաթ, 29 Յունիս 2019, կէսօրէ ետք 
ժամը 5:00-ին, «Յակոբ Պարսամեան» սրահէն 
ներս, տեղի ունեցաւ «Հրայր Հովիւեան» Հունձքի  
Ամավերջի Հանդէսն ու վկայականաց բաշխումը: 
Ներկայ էին ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմինի ատե-
նադպրուհի՝ Տիկ. Անի Լաչինեան, ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան անդամներ, Վարժա-
րանիս Հոգաբարձութեան անդամներ, ծնող-ներ եւ 
հիւրեր:

Լիբանանի, Հայաստանի ու Վարժարանիս քայ-
լերգները յոտնկայս ունկնդրելէ ետք, բացման 
խօսքը կատարեց վարժարանիս հայագիտական 
նիւթերու ուսուցիչ Պրն. Աւետիս Տիպան, ուր ան 
անդրադարձաւ Փրոֆ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի 
սկզբունքային ու պայքարի մարդ ըլլալուն: Ապա, 
յաւելելով ըսաւ. «Պայքարեցաւ Ա՛ն իր կեանքի 
բոլոր հանգրուաններուն: Եղաւ այն խոնարհներէն, 
որ իր հաւատքով, նուիրումով, ուղղամտութեամբ եւ 
պարտաճանաչութեամբ դարձաւ սիրելի դէմք մը՝ 
վայելելով շատերուն յարգանքը: Ան այնպիսի 
ոգեւորութիւն մը կ'ապրէր հայ ժողովուրդին հետ 
իրագործուած յաջողութիւններով, որ այսօր, երբ կը 
թարմացնենք մեր յիշողութիւնները, միայն լաւն ու 
բարին կը յիշենք»:

Սփիւռքի տարածքին մեր ազգային կարեւորա-
գոյն կառոյցը միշտ ալ հանդիսացած է հայ դպրոցը: 
Անոր կանթեղաշող ճառագայթներուն տակ հայ 
մանուկը ո՛չ միայն կը դաստիարակուի, այլ նաեւ 
կ'ամբարէ գիտելիքներ: Արդարեւ, ազգային կրթա-
դաստիարակ- չութեան մէջ մեծ դեր խաղցած է 
ազգային երգ-երաժշտութիւնը եւ անոր հոգեւոր 
հայրը եղած Կոմիտաս վարդապետը, որ այս տարի 
բոլորեց իր ծննդեան 150-ամեակը: Ուստի, գեղար-
ւեստական  յայտագիրը   պատշաճեցնելով տարուան 
յոբելեարին՝ Կոմիտաս վարդապետի 150-ամեայ 
յիշատակին հետ, հանդէս եկան Նախ. Զ կարգի 
աշակերտները՝ խմբերգելով «Զար զընգը» ու 
«Նազան իմ եարը» երգերը, որուն յաջորդեց «Կարս» 

պարախումբին ելոյթը, ապա Միջն. Ա կարգի աշա-
կերտուհի Ռիթա Մարտիրոսեան՝ երգեհոնի վրայ 
նուագելով «Շուշիկի» մեղեդին: 

Գեղարուեստական յայտագիրին յաջորդեց 
վարժարանիս տնօրէնուհի՝ Տիկ.  Կալինա Նաճար-
եանի կրթական խօսքը, ուր ան հակիրճ գիծերու 
մէջ ներկայացուց Փրոֆ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանը, 
որուն յիշատակին նուիրուած էր ամավերջի 
հանդէսը: «Մարդ, որ իր փոխանցած գաղափար-
ներով եղաւ Վարժարանիս  ընտանիքին պատաս-
խանատու անհատը, մշտարթուն պաշտպանը, որ 
անձնուիրաբար սատար հանդիսացաւ անոր առա-
քելութեան ու վերելքին, արժանապատիւ կերպով 
շարունակելով իր նախնիներուն գործը՝ նոր որակ 
տալով անոր   կրթադաստիարակչական ուղիին»,- 
ըսաւ Տիկ. Նաճարեան, ապա ուրախութեամբ անդ-
րադարձաւ Միջն. Գ. կարգի աշակերտութեան 
արձանագրած պատուաբեր հարիւր առ հարիւր 
յաջողութեան արդիւնքին՝ Պրէօվէ-ի պետական 
քննութիւններուն, նաեւ արժեւորեց վարժարանիս 
68  տարիներու ունեցած դերն ու վաստակը՝ մաս-
նաւորապէս Լիբանանահայ կեանքէն ներս: Հետե-
ւաբար, ան կոչ ուղղեց կրթական այս հաստատու-
թիւնը յառաջադէմ եւ հզօր պահելու, պատրաստելու 
համար հայկական ոգիով, ինքնավստահ, պահան-
ջատէր ու գիտակից հայ անհատներ: Տնօրէնուհին 
իր խօսքին ընդմէջէն շնորհակալութիւն յայտնեց 
բոլոր անոնց, որոնք նեցուկ կանգնեցան ու կը 
շարունակեն կանգնիլ վարժարանիս բարգաւաճման 
ու վերելքին: Իսկ յատուկ շնորհակալութեամբ 
գնահատեց Փրոֆ. Հրայր Հովիւեանի կողակիցը՝ 
Տիկ. Մարալը, խաղաղութիւն եւ բարգաւաճում 
խորհրդանշող ձիթենի ծառ վարժարանիս նուիրե-
լուն համար: Ան, նաեւ, ուրախութեամբ արտայատ-
ւեցաւ 2019-2020 տարեշրջանի վարժարանիս մէջ 
իրագործուելիք նոր ծրագիրներուն մասին, ինչպէս՝  
գոց շրջափակի (indoor playground) մը կառուցումը, 
նախատեսուած նախակրթարանի եւ միջնակարգի 
աշակերտներուն, Անգլիական SAM labs ծրագիրի 
գործածութիւնը դասարաններէն ներս, համագոր-
ծակցաբար professional learning center-ի, որ 
կ'ընդգրկէ CODING, STEAM եւ ROBOTICS, որոնք կը 
միտին պատրաստել արդի արհեստավարժութեան 
հետ քայլ պահող, առողջ քննադատական մտա-
ծողութիւն ունեցող, ինչպէս նաեւ ինքնավստահ ու 
ստեղծագործ սերունդ մը:

Կրթական խօսքին յաջորդեց Վահան Թէքէեան 
վարժարանի 2018-2019 տարեշրջանի աւարտական 

հունձքի հպարտ քայլարշաւը՝ ոգեւորիչ երաժշտու-
թան ներքոյ, ուր շրջանաւարտները իրենց ձեռքին 
բռնած վարդը յանձնեցին իրենց ծնողներուն, առ ի 
գնահատանք իրենց անսակարկ եւ անձնուէր 
զոհողութեանց: Այնուհետեւ, յանուն Զ. դասարանի 
շրջանաւարտներուն, Անգլերէն լեզուով ուղերձը 
ներկայացուց ընթացաւարտ   Ալին Գէորգեան: Ան 
իր խօսքին ընդմէջէն վեր հանեց վարժարանիս 
կրթադաստիարակչական ոգին, ընկերասիրական 
հանգիստ մթնոլորտն ու մէկ ընտանիք հասկա-
ցողութիւնը:

Միջն. Գ. դասարանի Հրաժեշտի խօսքը Հայերէ-
նով մեկնաբանեց շրջանաւարտ՝  Յովիկ Չավուշ-
եան, որ ըսաւ. «Երկար տարիներէ ետք, ուսում 
ստացած կրթարանէն հեռանալը, դժուար հանգըր-

ւան մը պիտի ըլլայ մեր կեանքին մէջ: Սակայն, 
կ'ուզենք անցնիլ դէպի ապագայ, երբ մեր 
խոստումները ո՛չ թէ լոկ խօսք պիտի ըլլան, այլեւ 
գործնական գետնի վրայ պիտի ապացուցենք այդ 
բոլորը», որմէ ետք հպարտութեամբ արտայայտուե-
ցաւ վարժարանին պատկանելիութեան ոգիին 
մասին, անոր զաւակը հռչակելու կոչման: 

Սրտի խօսքերէն ետք տեղի ունեցաւ վկայական-
ներու բաշխման արարողութիւնը՝ ձեռամբ ԹՄՄ-ի 
Հիմնադիրներու Մարմնի ատենադպրուհի՝ Տիկ. 
Անի Լաչինեանի, Վարժարանիս տնօրէնուհիի եւ 
զոյգ կարգերու դաստիարակներուն՝ Օրդ. Սիլվա 
Մահտեսեանի (դաստիարակ Նախ Զ. Դասարանի) 
եւ Տիկ. Սեւանա Տարագճեանի (դաստիարակ 
Միջն. Գ. դասարանի), որ ընթերցեց մրցանակ 
ստացող աշակերտներուն անուանացանկը եւս:

Շրջանաւարտ աշակերտութեան հուսկ բանքը 
փոխանցեց գաղութիս ժրաջան ու գործունեայ 
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Աւետարանական Գոլէճի 92-րդ Հունձքի Աւարտական Հանդէս

Շաբաթ, 29 Յունիս 2019-ի երեկոյեան ժամը 8-ին, 
տեղի ունեցաւ հայ աւետարանական գոլէճի 96-րդ 
տարեշրջանի փակումը եւ 92-րդ հունձքի (12-րդ եւ 
6-րդ դասարաններ) վկայականաց բաշխման հանդի-
սութիւնը, ներկայութեամբ հոգեւոր, պետական եւ 
կրթական պատասխանատուներու, ծնողաց, շրջանա-
ւարտներու եւ բարեկամներու:

Շրջանաւարտներու եւ ուսուցչակազմի հանդիսա-
ւոր մուտքէն, քայլերգերու ունկնդրութենէն եւ Հայ 
աւետ. առաջին եկեղեցւոյ հովիւ վեր. Հրայր Չոլագ-
եանի աղօթքէն ետք՝ օրուան պատգամը յղեց պարոն 
Արմէն Պալեան, որ մասնագէտ է հակամարտութեանց 
լուծման եւ ըստ այդմ՝ խորհրդատու 16 երկիրներու 
պետական եւ ոչ-կառավարական կազմակերպութիւն-
ներու: Պր. Պալեան, դրուագներ պատմեց Լիբանանի 
քաղաքացիական պատերազմի օրերուն ՀԱԳ-էն ներս 
իր եւ դասընկերներուն ապրած դժուար օրերէն, 
շեշտելով, որ այդ դաժան փորձութիւնները կարելի 
եղաւ յաղթահարել, որովհետեւ թէ՛ դպրոցին մէջ՝ իբրեւ 
մթնոլորտ, թէ՛ պատասխանատուներուն մէջ՝ իբրեւ 
կեցուածք, իշխող էր ո՛չ թէ վախը, այլ՝ Սէրը, եւ անով 
է, որ ՀԱԳ-ը փիւնիկի նման կրցաւ յառնիլ պատերազմի 
բոցերէն եւ կը շարունակէ իր առաքելութիւնը առ 
այսօր: Պարոն Պալեան կոչ ուղղեց շրջանաւարտ-
ներուն, որ օրինակ առնեն դպրոցէն եւ կեանքի պար-
տադրած վախերը յաղթահարեն Սիրոյ զգացումին 
զօրութեամբ:

Գեղարուեստական բաժինին մէջ՝ խմբային ար-
տասանութիւնով ելոյթ ունեցան 6-րդ դասարանի 
աշակերտները (Յ. Թումանեան «Թէպետեւ բախտը 
մեզ...»), իսկ երգչախումբը երգեց «Զար Զընգը» եւ 
«You raise me up» երգերը»: Տեղի ունեցաւ մրցանակա-
բաշխութիւն, իսկ վաստակաւոր ուսուցիչ պարոն Հայկ 
Քէնտիրճեան շքադրուեցաւ «Երկարամեայ ծառայու-
թեան» շքանշանով: Վկայականաց բաշխումէն ետք՝ 
յուզումնախառն ուղերձ մը արտասանեց շրջանաւար-
տուհի Սանտրա Պասէթ, յայտարարելով, որ կեանքի 
անորոշութիւնները չեն վախցներ զիրենք, քանի 
իրենք կրթուած են ՀԱԳ-ի ջամբած դաստիարա-
կութեամբ եւ արժէքներով:

Հուսկ բանքը արտասանեց տնօրէն դոկտ. Արմէն 
Իւրնէշլեան, որ դիմելով երեք շրջանաւարտներուն՝ 
ըսաւ, որ թէպետեւ անոնք միայն «ես, դուն, ան» են, 
սակայն միասնաբար կը կազմեն «մենք», որ կատա-
րելագործումն է անհատական դրսեւորումներուն: Ան 
յիշեցուց աշակերտներուն, որ ՀԱԳ-ի մէջ իրենք 
կրթուեցան «Մենք»-ի սկզբունքով, թէ՛ իբրեւ քրիստոն-
եաներ, թէ՛ իբրեւ հայեր, թէ՛ իբրեւ լիբանանցիներ, 

առանց որեւէ խտիրի, եւ թելադրեց ապրիլ միշտ 
«մենք»-ը առաջնահերթ նկատելով կեանքի բոլոր 
ասպարէզներուն մէջ:

Տնօրէնին խօսքէն ետք, վեր. Չոլագեան եւ հոգա-
բարձութեան ատենապետ պարոն Ներսէս Պաղտոյ-
եան վկայագիր եւ յուշանուէր յանձնեցին 14 լիբանա-
նաբնակ վեթերան շրջանաւարտներու, որոնց ՀԱԳ-էն 
աւարտելուն անցած են 60 եւ աւելի տարիներ: (Յի-
շենք, որ եւս 15  շրջանաւարտներ առողջական կամ 
այլ պատճառներով չկրցան ներկայ ըլլալ հանդիսութ-
եան եւ իրենց վկայագիրերը պիտի ստանան յետա-
գային): Յանուն վեթերաններուն՝ սրտի խօսք ուղղեց 
1951-ի շրջանաւարտ պարոն Համբարձում Թերզեան, 
որ հաստատեց, թէ ՀԱԳ-էն ներս իրենց ստացած 
ազգային եւ հոգեւոր կրթութիւնը իրենց հետ մնացած 
է ցայսօր, իբրեւ կենսակերպ եւ կեանքի սկզբունք:

Վեր. Չոլագեանի շնորհակալութեան խօսքով եւ 
օրհնութեան աղօթքով վերջ գտաւ հանդիսութեան 
պաշտօնական բաժինը, որուն յաջորդեց հիւրասիրու-
թիւն:

2018-19 տարեշրջանի շրջանաւարտներն են. 
12-րդ դասարան – Գոնիալեան Աւօ, Պասէթ Սանտրա 

եւ Սերայտարեան Վանա:
6-րդ դասարան – Ալէեմեզեան Քրիստափոր, Համ-

մուտ Մհամմատ, Հատտատ Սէրլի, Հալաճեան Կրեյս, 
Պաստաճեան Արին, Շահինեան Սէրլի-Ռոզի եւ 
Տագէսեան Դալար:

Վեթերան շրջանաւարտներն են. (շեղագիրով 
տրուածները ներկայ էին հանդէսին – ցանկը ըստ 
երէցութեան):

Մարտիրոսեան Անթիպաս, Կիրակոսեան Ալպերթ, 
Թերզեան Համբարձում, Կիւլպէնկեան Պատրիկ, Ալլըք-
եան Յակոբ, Գարագաշեան Նազարէթ, Թապագեան 
Լուսին, Շնորհօքեան Յակոբ, Վարդապետեան Նորա, 
Անալեան Ժիրայր, Ղոչախեան Լեւոն, Մատէեան Սօսի, 
Մսըրլեան Զաւէն, Պեսոս-Քարամ Մարի, Գունտագճ-
եան-Նէնէճեան Փայլիկ, Սաչեան-Սիմոնեան Ազատու-
հի, Չէօրէքճեան Երուանդ, Պետիրեան-Ապլա Մարինթա, 
Պերեճիքլեան-Իսկենտերեան Այտա, Մահսերեճեան-
Նաֆահ Մանուշակ, Չէօրէքճեան Փոլին, Սարեան 
Արաքսի, Թօփալեան Սեդրակ, Գասարճեան-Եար-
տըմեան Լենա, Խաչատուրեան-Տիմիճեան Նորա, 
Խօշաֆեան-Պալճեան Եւփիմէ, Մահսերեճեան Շու-
շան, Պօղոսեան Մկրտիչ, Վահրատեան Սարգիս:
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դեռ կրնան փակուիլ, առաւելաբար տնտեսական 
պատճառաւ։ Սփիւռքի մէջ մամուլը կը տառապի նաեւ 
մարդուժի պակասէն, որուն հետեւանքով կրկնութիւնը, 
լեզուի աղաւաղումը ու ծանուցումներու տիրապետող 
ներկայութիւնը սկսած են դառնալ անխուսափելի։ 
Յիշեալ մտահոգիչ երեւոյթները կրնան շուտով Սփիւռ-
քի մամուլը մատնել խոր տագնապի։ Պէտք է զայն 
փրկել, որովհետեւ Սփիւռքի մէջ հայապահպանման 
էական միջոցներէն մէկն է մամուլը։ 

– Արդ, ինչպէ՞ս կրնայ հայ մամուլը մէկ կողմէն քայլ 
պահել միջազգային մամուլին, տպագիր թէ համա-
ցանց, դրական զարգացումներուն հետ, եւ միւս կող-
մէն՝ մնալ հաւատարիմ իր ազգային առաքելութեան։ 
Ինչպէ՞ս կարելի է շինիչ ու օգտաշատ գործակցութիւն 
յառաջացնել մամլոյ օրկաններու միջեւ։ Բազմակար-
ծութիւն, ինչպէս նաեւ Հայաստանի, Արցախի ու 
Սփիւռքի իւրայատկութիւնները, պահելով հանդերձ, 
ինչպէ՞ս կարելի է համահայկական մտածողութեան 
ձեւաւորման նպաստել։ Ինչպէ՞ս կարելի է ներդաշնակ 
ու հետեւողական կերպով, դէմ դնել Թուրքիոյ եւ 
Ազրպէյճանի հակահայ քարոզչութեան։ Ինչպէ՞ս կա-
րելի է մամուլի եւ լրագրողներու յատուկ հիմնադրամներ 
ու մրցանակներ հաստատել։ Ինչպէ՞ս կարելի է Հա-
յաստանի պետութեան, մեր կառոյցներուն եւ հայ 
մարդուն զօրակցութիւնը գործնապէս ապահովել՝ ի 
խնդիր հայ մամուլին առաւել զարգացման ու կազ-
մակերպման, արդիականացման ու տարածման։ 
Ներկայ համագումարը առիթ է իրապաշտ մօտեցումով 
անդրադառնալու յիշեալ այժմէական ու հրատապ 
հարցերուն եւ մարտահրաւէրներուն։ Վերջապէս, հա-
մագումարէն անդին հրամայական կը նկատենք՝ Հա-
յաստան, Արցախ ու Սփիւռք համատեղ գործակցու-
թեամբ շարունակելու հայ մամուլի համահայկական 
առաքելութեան վերարժեւորման ու վերահզօրացման 
նպաստող աշխատանքները։

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
 «Հրայր Հովիւեան» Հունձքի  Ամավերջի Հանդէս
¾ç 12

ակնաբոյժ Տոքթ. Յակոբ Փափազեան, որ նաեւ 
գործօն անդամ է վարժարանիս հոգաբարձութեան: 
Ան՝ Փրոֆ.ին նկարագիրին, ուսանողական, երի-
տասարդական, միութենական եւ կուսակցական 
տարիներու գործունէութեան ու յաջողութեան 
մասին հակիրճ կերպով անդրադառնալէ ետք, իր 
խօսքին մէջ շեշտը դրաւ նախկին երկարամեայ 
վաստակաւոր տնօրէն՝ Երուանդ Պապայեանի 
հեղինակած վարժարանիս քայլերգի խօսքերուն 
վրայ, եւ թէ ինչպէս Պրն. Տնօրէնը կը տեսնէր 
վարժարանիս գալիք ուղին, դժուարութիւնները, 
պայքարի ոգին եւ ապագան. թէ ինչպէս իւրա-
քանչիւր թէքէեանցի «պատրաստ է յաղթելու 
դժուարութեանց անհամար»: 

Տոքթ. Փափազեան փափաք յայտնեց, որ օր մը 

գրի առնուին Թէքէեանցիներուն կատարած սխրա-
գործութիւնները եւ օժանդակութիւնները իրենց 
վարժարանին նկատմամբ:   Ուստի բարձր գնահա-
տեց վարժարանիս կրթադաստիարակչական ուղին, 
հոգաբարձութեան, տնօրէնութեան եւ ուսուցչա-
կազմի արդիւնաւէտ համագործակցութիւնը, որ-
պէսզի թէքէեանցի աշակերտը ունենայ լաւագոյն 
կրթութիւն՝ նորարարութեամբ յագեցած ու լաւագոյն 
հայեցի դաստիարակութիւն, բարձր պահելու հա-
մար դպրոցիս վարքն ու անունը: Այս բոլորը պա-
հելու համար, անհրաժեշտ է ղեկավարութիւն, 
դպրոց եւ ծնողք միասնական յարաբերութիւնները 
ըլլան ու պահպանուին փոխգործակցաբար ազնիւ, 
համաչափ, անկեղծ եւ բարեացակամ բոլոր մա-
կարդակներու վրայ՝  թէ նիւթական եւ թէ բարոյա-
կան: 

Արդարեւ, Տոքթ. Փափազեան իր խօսքին մէջ 
անդրադարձաւ շատ կարեւոր երեւոյթի մը: Ան 
ըսաւ, թէ Վահան Թէքէեան վարժարանը տալով 
հազարաւոր շրջանաւարտներ, որոնք իրենց 
կեանքին ընթացքին հասեր են բարձր դիրքերու, 
անուն եւ համբաւ ձգելով թէ՛ համահայկական, եւ թէ՛ 
համաշխարհային բեմահարթակներու վրայ, երբեք 
չզլանալով իրենց սիրելի վարժարանին հանդէպ 
ունենալ  սէր, յարգանք եւ պատկանելիութիւն, 
ինչպէս նաեւ ըլլալ ձեռներէց անհրաժեշտութեան 
պահին: Ուստի եւ ան՝ օրինակ բերելով Հայաստանի 
Հանրապետութեան մէջ հիմնուած եւ համաշխար-
հային համբաւ դարձած  ԹՈՒՄՈ ստեղծարար ար-
հեստավարժութիւններու նորարարութեան կեդրո-
նի հիմնադիր, հանրայայտ ստեղծարար, բարերար, 
ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչական ժողովի անդամ, 
Թէքէեանցի՝ Սեմ Սիմոնեանը, որուն համար 
յարգելի Տոքթ. Փափազեան կոչ ուղղեց եւ յորդորեց 
շրջանաւարտներուն հետեւելու անոր նախանձելի 
օրինակին:

«Հրայր Հովիւեան» Հունձքի Ամավերջի Հան-
դէսն իր աւարտին հասաւ բեմավարի շնորհա-
ւորանքի եւ աչքալուսանքի շէն խօսքերով, որմէ 
ետք տեղի ունեցաւ հրավառութիւն եւ ուրախութեան 
մթնոլորտը շարունակուեցաւ թեւածել վարժարանիս 
հանդիսասրահէն ներս՝ գովասանքի ու անկեղծ 
շնորհաւորական խօսքեր փոխանցելով վարժա-
րանիս տնօրէնուհիին եւ ուսուցչակազմին:

Լուսաշող ապագայ կը մաղթենք մեր շրջանա-
ւարտներուն: Վարձքը կատար բոլորին:   

Վահան Թէքէեան Վարժարանի 
Լրատուական Գրասենեակ
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Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ԱՐԵԳ ՌՈՊԵՐԹ ԷԼԻԲԵԿԵԱՆ 
(1970)
«Բնանկար Սէն Լուիսում»

3

(29 Յունիս, 1970, Երեւան, հայկական ԽՍՀ, 
ԽՍՀՄ), նկարիչ։
Վրաստանի մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ Վաղարշակ 
Էլիբեկեանի թոռնիկն է, ՀԽՍՀ վաստակաւոր նկա-
րիչ, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ Ռոպերթ Էլիբեկեանի 
որդին։
1992 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական ուսումնարանը։ Կ՝ապրի եւ կը 
ստեղծագործէ Մոնթրէալի մէջ։ Արեգ Էլիբեկեանի ստեղծագործութիւնները կը գտնուին Երեւանի ժամա-
նակակից արուեստի թանգարանին մէջ, 2012 թուականէն՝ Երեւանի Արամէ պատկերասրահին մէջ։ Ունի 
անհատական նկարչական արուեստանոց, կը դասաւանդէ Մոնթրէալի գեղարուեստի թանգարանին մէջ։ 
Կը ստեղծէ քաղաքային տեսարաններ՝ մարդաշատ փողոցներ, սրճարաններ, բակեր, պուրակներ, ջրային 
տարածքներու վրայ երկարող քաղաքային կամուրջներ, բնանկարներ, դիմանկարներ։

In The Air Tonight երգը բրիտանացի երգիչ եւ 
երաժիշտ Ֆիլ Քոլինզի առաջին երգն էր, որ ան 
ձայնագրեց իբրեւ մենակատար երգիչ։ Մինչ այդ ան 
կը հանդիսանար Ճենըսիս / Genesis/ խումբի անդամ։ 
Երգը, անոր բոլոր երգերուն մէջ, երեւի թէ, ամենա-
գըլխաւորն ու ճակատագրականը եղաւ։ Նախ՝ անի-
կա գլխաւորեց բրիտանական հիթ-շքերթը, Ֆիլը 
յայտնի դարձնելով իբրեւ առանձին երգիչ, այնուհե-
տեւ՝ բազմաթիւ անգամներ օգտագործուելով տար-
բեր ֆիլմերու եւ դրուագաշարերու մէջ՝ նոր շունչ 
առնելով, կը  վերադառնար քանի մը տարին անգամ 
մը։ Երգը ձայնագրուեցաւ 1981 թուականին։ Անոր 
ստեղծման հետ կապուած բազմաթիւ առասպելներ 
կան, որոնք մարդկային երեւակայութեան վառ 
արդիւնքն են։ Երգիչը երգին մէջ գործածած է «Եթէ 
ինծի ըսես, որ կը խեղդուիս, ես ձեռքս չեմ 
երկարեր...» արտայայտութիւնը, որն ալ մարդոց 
վառ երեւակայութեան ու առասպելներու առիթ 
տուած է։ Անոնցմէ ամենայայտնիներէն մէկն է այն 
պատմութիւնը, թէ իբր թէ Ֆիլը տեսած է, թէ ինչպէս 
կը խեղդուի իր ընկերը եւ ափին կանգնած մարդ մը, 
տեսելով՝ չ՝օգներ անոր։ Իսկ երկրորդ պատմութիւնը, 
իբր թէ Ֆիլը տեսած է, թէ ինչպէս ջուրին մէջ կը 
խեղդուի այն մարդը, որ նեղացուցած էր իր կինը եւ 
չէ օգնած՝ ջուրէն դուրս հանելու զինք։ Այս բոլոր 
յօրինուածքները, ի հարկէ, ոչ մէկ կապ ունին 
իրականութեան հետ։

Երգին ստեցծումէն 2 տարի առաջ՝ Քոլինզ կը 
վերադառնայ համերգային շրջագայութենէն եւ 
կ՝իմանայ, որ իր կինը հեռացած է իրմէ։ Երգին 
հիմքը անոր կեանքի` նոյնինքն այս ժամանակա-
շըրջանի ապրումներն են։ «Եթէ ինծի հարցնէք՝ ինչի՞ 
մասին է երգը, ես պիտի ըսեմ՝ չեմ գիտեր։ Ասիկա 

իմ բոլոր երգերուն միջէն այն միակն է, որ ես, 
իսկապէս,  չեմ գիտեր, թէ ինչի մասին է։ Անիկա 
գրուած է մէկ շունչով, մէկ անգամէն։ Բայց մինչ այդ 
պահը կը հասուննար, գրեթէ երկու տարի մէջս կը 
կուտակուէին ու կ՝եռային բարկութիւնը, հիասթա-
փութիւնը, վիրաւորանքը, մաղձը։ Ոեւէ մէկը, բացի 
ինձմէ, չէր հասկնար։ Ես կը ստիպէի ես ինծի 
յաղթահարելու մէջս կուտակուած այդ քաոսը։ Ոչ 
մէկը կրնար գտնել այն ճիշդ խորհուրդը, կամ բառը, 
որ պիտի սփոփէ կոտրուած, հիասթափուած, ապ-
րելու հետաքրքութիւնը կորսնցուցած մարդու հոգին 
ու ներաշխարհը։ Ես բազմաթիւ անքուն գիշերներ 
անցուցած եմ կռուելով անձիս հետ, կռուելով ու 
չհաշտուելով իրականութեան հետ։ Յարաբերութիւն-
ներուն մէջ միշտ 2 հոգի են, եւ երբ մէկը միայնակ 
կ՝որոշէ երկուքին ճակատագիրը, ատիկա կը կոտրէ 
ու կը հիասթափեցնէ, բայց առաւել՝ կը կուտակէ 
բարկութիւն ու անզօր ըլլալու զգացողութիւն եւ դուն 
կը սկսիս կռուիլ ողջ աշխարհի դէմ, ամէնուն դէմ, 
դուն քու դէմդ՝ փնտռելով սփոփանք կամ՝ այն զգա-
ցողութիւնը, որ կու գայ ու կը լեցնէ դատարկած ու 
ճաքեր տուած հոգիդ»,- կը պատմէ Ֆիլը։ 

«Ես քանի մը աքորտներու յաջորդականութիւն 
ունէի, որ ինծի համար շատ հաճելի էր։ Պարբերաբար 
կ՝անդրադառնայի անոնց ու կը փորձէի մեղեդի գրել 
ու ամբողջացնել, բայց չէր ըլլար։ Ես տրամ-սարքին 
վրայ հարուածային գործիքներու մասը ձայնագրեցի, 
յետոյ աւելցուցի պաս կիթառի ձայնաբաժինը։ Երգը 
գրելու պահուն ունէի այս նախաբան-նախաաշխա-
տանքային կմախքը։ Այդ օրը արուեստանոցին մէջ 
քանի մը անգամ ես պարզապէս «ժամանակ  կ՝ան-
ցընէի» կիթառովս եւ այս սեւագիրով, երբ զգացի, 
որ բառերն ու մեղեդին կը յորդին իրենք իրենց։ 
Անմիջապէս ձայնագրեցի երգը։ Ես վստահաբար 
կրնամ ըսել, որ երգի 99,5 տոկոսը գրած եմ մէկ 
անգամէն։ Երգը գրուած է ինքն իրեն։ Եւ ուրախ եմ, 
որ ոչ մէկ բառ փոխելու կարիք եղաւ»,- կը պատմէ 
Ֆիլը երգի ստեղծման մասին։ 

Երգը ձայնագրելէ ետք, բացի բրիտանական 
հիթ-շքերթներէն, մտաւ տարբեր երկիրներու առա-
ջատար հիթերու ցուցակին մէջ, իսկ երգին տեսա-
հոլովակը՝ MTV հեռուստաընկերութեան հեռարձակ-
ման առաջին իսկ օրէն՝ աշխոյժ էր անոր եթերներուն 

մէջ։  
Հետաքրքրական են քանի մը փաստ երգի մա-

սին, օրինակ՝ այն, որ երգի բառերը Քոլինզը արագ 
գրի առնելու համար զայն գրած է պատի՝ պատռուած 
պաստառի վրայ։ Երգը, բացի ֆիլմերէն եւ դրուա-
գաշարերէն, հնչած  է նաեւ Տայըրի Միլք տուրմի 
գովազդին մէջ։ Իսկ GTA Vice City Stories  համակարգ-
չային խաղին մէջ, նոյնիսկ կայ դրուագ մը, ուր 
համերգին ժամանակ պէտք է փրկել Քոլինզը, եւ 
մակարդակը յաջող յաղթահարելու պարագային՝ 
կարելի պիտի ըլլայ լսել երգը։

Հակառակ բոլոր այս յօրինուածքներուն եւ հրա-
շապատումներուն, երգը շատ խորքային զգացողու-
թիւններու մասին է, եւ այդ է երեւի պատճառը, որ 
երգիչը թոյլ տուած է այս զրոյցներու եւ առասպելներու 
տարածումը, որպէսզի կարենայ անոնց միջոցով 
քօղարկել երգի իրական ապրումներուն ու զգացո-
ղութիւններուն պատճառը։ 

«...ես գիտեմ լռութեանդ գինը ...
Ցաւը նոյնն է , 
Թէեւ կը քօղարկես 
պատճառը...
Ու գաղտնիք չէ այդ   
Ոչ ինծի, ոչ քեզի համար...» 
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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

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թիֆլիսի Մէջ Բախումներէն Տուժած Հայուն 
Վիճակը Կայուն է

«Զարթօնք», Պէյրութ – Վրաստա-
նի մէջ ՀՀ դեսպանութեան աշխատա-
կիցները այցելած են հիւանդանոց, 
ուր կը բուժուի Թիֆլիսի մէջ տեղի 
ունեցած բախումներուն հետեւանքով 
տուժած Վրաստանի քաղաքացի 
Դաւիթ Գրիգորեանը: Բժիշկները 
հաւաստիացուցած են՝ անոր վիճակը 
կայուն է: Ըստ «Արմէնպրես»-ի՝ այս 
մասին տեղեկացուցած է դեսպանութեան մամուլի ծառայութիւնը:

«Վրաստանի մէջ ՀՀ դեսպանութեան դիւանագէտները այսօր (2 Յուլիս) 
այցելած են հիւանդանոց, ուր կը գտնուի 20 լոյս 21 Յունիսին Թիֆլիսի մէջ տեղի 
ունեցած բախումներուն հետեւանքով տուժած Վրաստանի քաղաքացի Դաւիթ Գրի-
գորեանը։ Դիւանագէտները հանդիպում ունեցած են գլխաւոր բժիշկի եւ բուժող 
բժիշկներու հետ։ Անոնց խօսքերով` Դաւիթ Գրիգորեանի առողջական վիճակը 
կը գնահատուի կայուն, եւ վերջինս այսօր կամ վաղը վերակենդանացման բաժան-
մունքէն պիտի տեղափոխուի սենեակ»,- ըսուած է դեսպանատան հաղորդագրու-
թեան մէջ:

Դեսպանութիւնը մշտական կապ կը պահպանէ բժիշկներուն հետ եւ Դաւիթ 
Գրիգորեանի առողջական վիճակին մասին հանդէս կու գայ յաւելեալ յայտարա-
րութիւններով։

Յիշեցնենք, որ Թիֆլիսի մէջ, 20 լոյս 21 Յունիսին տեղի ունեցած բախումներուն 
հետեւանքով տուժածներուն մէջ եղած էր հայ, Վրաստանի քաղաքացի Դաւիթ 
Գրիգորեանը, որ վնասուածքներ ստացած է գլուխէն եւ որուն վիրահատած էին:
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Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար 
2-4 Յուլիս, Անթիլիաս 

 
Նախագահութեամբ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին 
 

Կազմակերպութեամբ՝ 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


