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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Պիւտճէի
Մասին
«Թիւրիմացութիւն»ը
Կ՝ուշացնէ
Նիստը՝Ստորագրութիւնը
Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Աունի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Նախագահ Միշել Աուն կ՝ուշացնէ 2019-ի պետական պիւտճէին ստորագրութիւնը՝ պետական
վճարումներուն վերաբերեալ յօդուածին հակասական ըլլալուն վերաբերեալ բարձրացած «աղմուկ»ին պատճառով։ Այս մասին նշուած է նախագահականէն հրապարակուած յայտարարութեան
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
մը մէջ։
Սաատ
Հարիրիի գրասենեակէն
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
Նախագահի
յայտնեցին,
թէ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
2019-ի պետական պիւտճէն ստացած են Չորեքնորակազմ
կառավարութեան
քաղաքաշաբթի
երեկոյեան
եւ սկսած վարելիք
են ուսումնասիրել
կանութեան
յայտարարութիւնը
ամբողզայն՝
նախքանմասին
նախագահին
յանձնելը։
ջացնելու
համար: որ պիւտճէի 80-րդ յօդուածին
«Պարզուեցաւ,
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
վերաբերեալ
թիւրիմացութիւն
մը կայ, որշաբաթայստակեվերջին
կազմուած յայտնեցին
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
ցում
կը պահանջէ»,նախագահականէն։
10 Հարցականի
նախարարները
քննարկեն
տակ պիտի
գտնուող
յօդուածը Ռուսիոյ
կը նշէ
Դաշնութեան՝ 2018-իծառայութեան
Յուլիսին գաղթականներու
քաղաքացիական
խորհուրդի
տունդարձը իրականացնելու
նպատակով որոնք
յառադիմորդներու
աշխատանքի ընդունումը,
ջադրած եննախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
յաջողած
իրենց քննութիւններուն,
սակայն
պէտք
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
էկոչելու
ընտրուին
կրօնական անհաւասարակշռութեան
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարապատճառով
ստեղծուած
քաղաքական բռնութիւնրութեան
մէջ:
ներուն հիման վրայ:
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաԱունը
տակաւին
չէ ստորագրած
պիւտճէն՝
քականութեան մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
խորհրդարանի
նախագահ
Նեպիհ Պըրրիի
եւ
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի զինավարչապետ
Սաատ
Հարիրիի ստորագրութիւններէն
նոցը, Եթէ
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
յարաբեետք։
նախագահը
չստորագրէ՝ հետ
ատիկա
մէկ
րութիւններու
Հըզպալլայի
եւ անոր
ամիսով
պիտիկարգաւորումը՝
ուշացնէ օրէնքին
կատարումը։
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի
քան 1 միլիոն
Հարիրի եւ Աուն
Հինգշաբթի
հանդիպած
էին
սուրիացի գաղթականներու
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
քննարկելու
նշեալ հարցը։
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոխումները՝
փրկելու
համար երկրի տնտեսական
Ժաաժաա
Կը Զգուշացնէ
վատթար վիճակը:
Ընկերվար յառաջդիմական կուսակցութեան
Շարունակուեցաւ
առաջնորդ
Ուալիտ ԺոմլպաթՆախարարական
պէտք է զգուշանայ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Քապըր
Շմունի հարցէն,
որ կը վերաբերի դատափոխանցումի
կանՆախարարական
խորհուրդին։ Այսպաշտօններու
մասին ըսաւ Լիբանանեան
գործընթացին
2-րդ օրըառաջնորդ
ըլլալով՝ երէկ
խումբ
մը
ուժեր
կուսակցութեան
Սամիր
Ժաա-
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ժաա։
Ան զգուշացուց, որ Ալէյի միջադէպին հետաքըննութիւնը դատական խորհուրդին յանձնարարելը «նպատակ ունի վնասելու Ուալիտ Ժոմպլաթը»։
Լիբանանեան ուժերու առաջնորդին խօսքերը
կը վերաբերին 30 Յունիսին Քապըր Շմունի
նախարարներ
պաշտօնապէս
միջադէպին,
որուն
զոհ գնաց ստանձնեցին
երկու հոգի եւիրենց
չորս
նոր պաշտօնները:
ուրիշներ
վիրաւորուեցան։
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,
անտարակոյսժողովրդավարական
յաջողութիւն պիտի
Դէպքէն
ետք՝ Լիբանանեան
արձանագրէ այս
նոր պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
կուսակցութեան
նախագահ
Թալալ Արսլան
պնդած
տարիներու
փորձառութեան,
եւ պիտի
էր,
որ հարցինիրքննութիւնը
ստանձնէ դատական
ապացուցէ, որ այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
խորհուրդը,
զգայուն
հարցեր վարելու
մասնաանխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
գիտացած
դատարան
է։
կը Այդ
հաղորդէ
ազգային լրատուական
գործակալունոյն դատարանն
էր, որ Ժաաժաաը
մեղաւոր
թիւնը:
համարեց
տարբեր հարցերու մէջ։
Ըստ Ժաաժաաի Սայտէթ Ալ Նաժաբթ եկեղեցւոյ
Տնտեսութեան
եւ կրկնէ»,
առեւտուրի
Մանհարցը
«ինքզինք կը
այսնախարար
անգամ թիրախ
սուր Պթեյշ Ժոմպլաթը։
ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
դարձնելով
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժա«Ժոմպլաթ
ճիշդ կ՝ընէ,
որ մտահոգուի
հարցին
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչդատական խորհուրդ երթալով»,- ըսաւ Ժաաժաա՝
ներուն գործակցելու՝
առկայ
հաշուի
առնելով, որ դիմագրաւելու
իրականութեան
մէջ դժուահարցը
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 03
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Արմէն
Սարգսեան. «Պէտք
Է Նիստը
Կը Կայանայ ՄէկՈրՕրԿարեւոր
Կանուխ Է Ոչ
Գիտակցինք,
Միայն Նպատակը, Այլեւ Անոր
Հասնելու Ճանապարհը»

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան
հերթական
նիստը տեղի
ՓեՀայաստանի
նախագահ
Արմէնկ'ունենայ
Սարգսեանը
տըրուար
6-ին:
ուղերձ
յղած
է, որուն մէջ յույս կը յայտնէ, որ տարբեր
Այս
մասին
կը հանրային
տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
հարցերու շուրջ
քննարկումներն
ու
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաբանավէճերը յանգեցնեն հանրօգուտ, համազգային
րակայնութեան
հետ կապերու
շահերուն
համահունչ
արդիւնքի:վարչութենէն:
Նիստը կը հայրենակիցներ,
մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
«Սիրելի
ամառային այս

օրերին, երբ աշխարհի շատ երկրներում պետական
ԱԺքաղաքական
Նախագահն
Ու հիմնականում
Հայաստանիմտել
Մէջէ
եւ
կեանքը
հանդարտ
փուլ, մեր երկրում
դեռեւս
են
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Ենաշխոյժ
Երկկողմ
հանրային բանավէճերը եւ փնտռտուքները», - իր
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ուղերձին
մէջ նշած է նախագահը՝
շարունակելով․
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժո- «Անշուշտ,
բոլորիս
նպատակը շարունակում
է
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
մնալ նոյնը. երկրում ամրապնդել ժողովրդավա5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ զարգացում
Ճափոնի արրութիւնը,
ապահովել
տնտեսական
եւ
տակարգ
եւ լիազօր դեսպան
Ճուն
Եամատան:
երկրի
անվտանգութիւնը,
ունենալ
բարեկեցիկ
հաԻնչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
սարակութիւն,
լիարժէքօրէն
կեանքի կոչել
իրաւաժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կական, ընկերային պետութեան կայացման սահմապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
նադրական
սկզբունքները,
երաշխաւորել
մարդու
Միրզոյեան նշած
է, որ դիւանագիտական
յարաիրաւունքներն
ու հիմնարար
ազատութիւնները»:
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
«Մենք ուշադրութեամբ
հետեւում
ենք հնչող
եւ Ճափոնիյայտարարութիւններին,
միջեւ կապերը կայունկարծիքներին,
եւ արագ կը
բազմաթիւ
զարգանան: ՀՀ գործողութիւնների
օրէնսդիր մարմինիմասին
ղեկավարի
տեսակէտներին,
կոչեխօսքով`
թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015
րին,
այդ2010
կոչերի
վերաբերեալ
կոչերին
եւ թուաայլն:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
Սահմանադրութեամբ
ՀՀ նախագահի բացումը
ինստինոր լիցք վերապահուած
հաղորդած է երկկողմ
կապերու ամրատուտին
դերին հաւատարիմ՝
ես
պընդումին: ձեռնպահ եմ մնում ընթացիկ զարհնարաւորինս
գացումների վերաբերեալ քաղաքական բանաԱզգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
վէճին
մասնակից
դառնալուց,
որքան
էլ որ որպէս
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զար-քաղաքացի մեծ է խօսելու գայթակղութիւնը»,
գացումին էեւԱրմէն
այդ առումով
նշած, Միաժամանակ,
որ այս պահուն
ընդգծած
Սարգսեանը:
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաան
լիայոյս է, որ
ընթացիկ եւ յետագայ
զարգական խումբ.
բազմաթիւ
ցումները
կընորընտիր
նպաստենԱզգային
ոչ միայնժողովի
դատաիրաւական
պատգամաւորներ հետաքրքրուած
են Ճափոնի
բարեփոխումներու
արդիւնաւէտութեան,
այլեւ
հետ բարեկամութեամբ:
պետական
եւ հանրային կառավարման բոլոր
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը իշխանութիւնիր երախտաոլորտներու
կատարելագործման,
գիտութիւնը յայտնած
է Ճափոնի կառավարութեան
հասարակութիւն
փոխըմբռնման
եւ համագորզարգացումի խորացման:
աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
ծակցութեան
բնագաւառներու
մէջ որ
ցուցաբերած
օժանդակու«Յոյս ունեմ նաեւ,
տարբեր հարցերի
շուրջ
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
հանրային
քննարկումներն
ու բանավէճերը
կը
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին Այցելեցին Տիւրզի Համայնքի Ներկայացուցիչները
Այս առաւօտ՝ Ուրբաթ, 26 Յուլիս 2019-ին, Վեհափառ Հայրապետին այցելեց տիւրզի համայնքը
ներկայացնող պատուիրակութիւն մը: Այցելութեան
նպատակն էր տիւրզի համայնքի հոգեւոր պետ
Շէյխ Աքլ Տրուզի անունով՝ Նորին Սրբութիւնը
հրաւիրել Երեքշաբթի օր տեղի ունենալիք իսլամ եւ
քրիստոնեայ ժողովին:
Տիւրզի համայնքի հոգեւոր պետին ողջոյնները
փոխանցելով, պատուիրակութիւնը իր գնահատանքը յայտնեց քրիստոնեայ-իսլամ համակեցութեան
գծով Վեհափառ Հայրապետին տարած աշխատանքներուն թէ՛ Լիբանանէն ներս եւ թէ Միջին
Արեւելեան միջազգային մակարդակներու վրայ:
Հայրապետը իր կարգին ըսաւ, թէ փոքր երկագունդին վրայ ազգեր, կրօններ, մշակոյթներ ու
երկիրներ, պահելով հանդերձ իրենց ինքնուրոյնութիւնը ու անկախութիւնը, անհրաժեշտ է որ
իրարու հետ գործակցին փոխադարձ յարգանքի ու
հասկացողութեան մթնոլորտին մէջ:
Տիւրզի պատուիրակութիւնը նաեւ իր շնորհակա-

լութիւնը յայտնեց Վեհափառ Հայրապետին, Շուֆի
մէջ հաստատուած Ազունիէ հայ հիւանդանոցին

կատարած մարդասիրական ծառայութիւնը, առանց
կրօնական ու համայնքային խտրութեան:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Իր Զօրակցութիւնը Կը Յայտնէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանին
Մէջ Հաստատուելիք Հայագիտական Ուսմանց Ծրագիրին

Ուրբաթ, 12 Յուլիս 2019-ի առաւօտեան, Վեհափառ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանին (AUB) արուեստի ու գիտութեանց բաժանմունքի տնօրէնուհի
Դոկտ. Նատիա Էլ Շէյխի, ընկերակցութեամբ նոյն
բաժանմունքին քաղաքական գիտութեանց ճիւղի
դասախօս Դոկտ. Ժան Կէօքճեանի:

Այցելութեան նպատակն էր Նորին Սրբութեան
հետ խորհրդակցիլ համալսարանէն ներս հայագիտական ուսմանց ծրագիր մը հաստատելու գծով:
Մօտէն իմանալէ ետք ծրագիրին մանրամասնութիւնները, Վեհափառ Հայրապետը, որ նաեւուսանող եղած է յիշեալ համալսարանին մէջ, իր
գնահատանքն ու զօրակցութիւնը յայտնեց նման
ծրագիրի մը իրագործման:
Հայագիտական ուսմանց անունը կրող ծրագիրը
պիտի ներառէ հայագիտական նիւթի մը առնչուած
դասընթացք, դասախօսութիւն, սեմինար, օտար
դասախօսներու կողմէ ներկայացումներ, ուսումնասիրութիւններ եւ հրատարակութիւններ՝ ըստ յարմարութեան:
Ծրագիրը կարելի է սկսիլ մէկ միլիոն ամերիկեան
տոլարի դրամագլուխով, որուն տարեկան տոկոսը
պիտի տրամադրուի յիշեալ ծրագիրներուն:
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Քլոտ-Արմէն Մութաֆեան
(27 Յուլիս, 1942, Ֆրանսա)
Ուսողագիր, պատմաբան, հայագէտ, ՀՀ Գիտութիւններու ազգային կաճառի արտասահմանեան
անդամ, Երեւանի պետական համալսարանի պատւաւոր դոկտոր, Սորպոնի համալսարանի փրոֆէսոր։
Քլոտ-Արմէն Մութաֆեան ծնած է՝ 1915 թուականի
ցեղասպանութենէն
մազապուրծ
ծնողներու
ընտանիքի մէջ։ Հայրը ֆրանսահայ նկարիչ Զարեհ
Մութաֆեանն է։
Աւարտած է Փարիզի հարաւային համալսարանը՝
ուսողութեան մասնագիտութեամբ (1965), սորպոնի
համալսարանի մէջ ստացած է բիւզանդագիտութեան
խորացուած ուսուցման վկայական (1993), ուսում
ստացած է Փարիզի մանկավարժական հիմնարկի
մէջ (1962–1966)։

Ծրագիրին պատրաստութեան ու գործադրութեան
հսկող յանձնախումբ մը պիտի նշանակուի, որուն
մաս պիտի կազմեն նաեւ մեկենասները:
Վեհափառ Հայրապետը մեծապէս ողջունելի ու
գնահատելի կը գտնէ նման նախաձեռնութիւն մը,
նկատի ունենալով Լիբանանի հայ համայնքի
ներկայացուցած կարեւորութիւնը երկրէն ներս,
ինչպէս նաեւ ամերիկեան համալսարանին ունեցած
վարկը Միջին Արեւելքէն ներս:

Կիլիկիոյ Հայոց թագաւորութեան պատմութեան
եւ մշակոյթի վերաբերեալ բազմաթիւ աշխատանքներու հեղինակ է։
1988 թուականին լոյս տեսած է անոր «Կիլիկեան
կայսրութիւններու խաչմերուկներուն» երկհատոր
աշխատութիւնը, թարգմանուած է նաեւ հայերէն։
2010 թուականին լոյս տեսած է «Հայաստանի 12
մայրաքաղաքները» («Les douze capitales d’Armռnie»)
ֆրանսերէն գիրքը (խմբագիրներ՝ Քլոտ-Արմէն
Մութաֆեան, ֆրանսահայ արուեստաբան Փաթրիք
Տօնապետեան)։
2012 թուականին լոյս տեսած է անոր «Լեւանտեան Հայաստան» աշխատութիւնը։
Արմէն Մութաֆեան երեք մեծ ցուցահանդէս
կազմակերպած է՝
«Կիլիկիոյի հայոց թագաւորութիւնը»՝ Սորպոնի
մատուռ (1993)
«Հռոմ-Հայաստան»՝ Վատիկան,
«Գիրի մոգականութիւնը»՝ Մարսել (2007)
2002 թուականին Փարիզի Սորպոնի համալսարանի մէջ պաշտպանած է՝ «Հայկական դիւանագիտութիւնը խաչակրաց արշաւանքներու ժամանակաշըրջանին» թեզը։
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Այլակերպութիւն
ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱԲՂ. ՇԱՐՈՅԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
Այլակերպութիւնը եւ Պայծառակերպութիւնը որ
նաեւ Վարդավառ անունով ծանօթ է շատերուս,
Հայ Առաքելական եկեղեցւոյ տաղաւար տօներէն
երրորդն է։ Պայծառակերպութիւնը նախապէս կը
յիշատակուէր Օգոստոս 11-ին, սակայն ժամանակ
մը ետք, երբ Մովսէս Բ. Եղիվարդեցի Կաթողիկոսի
ձեռամբ հայ տոմարին վերատեսութիւնը տեղի
ունեցաւ 551-ին, նկատի ունենալով որ Օգոստոս
ամսուան ընթացքին սկսած էր կատարուիլ ուրիշ
մեծ տօն մը՝ Աստուածածնի Վերափոխումը, այդ
իսկ պատճառով պայծառակերպութեան տօնը
բաժնուեցաւ Նաւասարդի ամանորական օրէն, եւ
իբրեւ տնօրինական յիշատակ կապուեցաւ Յարութեան տօնին, եւ աւելի առաջ տարուելով սկսաւ
յիշատակուիլ Զատկէն 14 շաբաթներ ետք։
Հայ եկեղեցւոյ կեանքէն ներս, իւրաքանչիւր
տօն ունի իր յատուկ խորհուրդը եւ պատգամը։
Այստեղ նաեւ պէտք է յիշել, թէ այդ օրուան տօնը
կը հարստանայ, կը ճոխանայ իր գեղեցիկ աւանդութիւններով, որոնց ընդմէջէն հաւատացեալը
ամռօրէն կը կապուի այդ տօնին խորհուրդին։
Այլակերպութեան այս գեղեցիկ տօնին առիթով
ստորեւ հակիրճ կերպով պիտի խօսինք բոլորիս
ծանօթ աւանդութիւններու մասին, ապա աւելի
մօտէն պիտի անդրադառնանք այդ բոլորին նշանակութեան։
Ա.- Ջրախաղ։ Ըստ աւանդութեան այրեր, ծերեր,
կիներ ու մանուկներ վարդավառի տօնը կ՚արտայայտեն իրարու վրայ կուժով ջուր սրսկելով, կամ
ջուրին մէջ մխրճելով։ Այդ մէկը Նոյի օրերէն մուտք
գործած ու զարգացած է Հայաստան աշխարհէն
ներս, այդպիսով մենք այս աւանդութեան ընդմէջէն
զիրար կը յիշեցնենք ջրհեղեղի պատմութիւնը։
Բ.- Աղաւնի թռցնել։ Ինչպէս ջուրը իրար վրայ
սրսկելով կը յիշենք ջրհեղեղի պահուն եղած փոթորիկը, այլ խօսքով, այն ալեկոծ եւ փոթորկոտ
պատմութիւնը, նոյնպէս ալ աղաւնի թռցնելը մեզի
ջրհեղեղի միւս պատկերը կը յնշեցնէ. երբ ամէն
բան վերջ գտած ու հանդարտած էր. այսօր մենք
եւս երբ աղաւնի կ'արձակենք կը յիշենք ջրհեղեղի
խաղաղ աւարտը։
Վերեւ հակիրճ կերպով անդրադարցանք Վարդավառէն մեզի փոխանցուող աւանդութիւններուն
մասին, իսկ այժմ ամփոփ ձեւով պիտի յիշենք
այլակերպութեան դրուագը եւ պիտի փորձենք
անդրադառնալ անկէ մեզի հասող պատգամին
մասին, որ ամէն տարի իւրաքանչիւր Քրիստոնեայի
համար առիթը կը հանդիսանայ իր հոգին Քրիստոսի խօսքերով այլակերպելու, շնչելու Քրիստոսի
խօսքը, Քրիստոսը վերապրեցնելու իր կեանքէն
ներս եւ Վարդավառի ընդմէջէն լոյս վարելու մարդուս կեանքին մէջ։
«Այս խօսքերը ըսելէ շուրջ ութը օրեր ետք,
Յիսուս իր հետ առնելով Պետրոսը, Յակոբոսը եւ
Յովհաննէսը, լեռ ելաւ աղօթելու։ Եւ մինչ կ'աղօթէր,
անոր դէմքը այլակերպեցաւ եւ հագուստը փայլուն
սպիտակ գոյն առաւ։ Եւ ահա երկու հոգիներ՝
Մովսէսն ու Եղիան երեւցան իրենց փառքով, կը
խօսէին Յիսուսի հետ՝ իր մահուան մասին, որ
պիտի պատահէր Երուսաղէմի մէջ։ Պետրոսի եւ
իրեն ընկերացողներուն աչքերը քունով ծանրացած
էին, բայց սթափեցան եւ տեսան Յիսուսի փառքը
եւ երկու մարդիկը, որոնք անոր հետ էին։ Երբ
Մովսէս ու Եղիա կը մեկնէին, Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.

- Վարդապե՛տ, լաւ է որ հոս մնանք. երեք
վրաններ շինենք՝ մէկը քեզի՝ մէկը Մովսէսի եւ միւսը
Եղիայի համար։
Սակայն չէր գիտեր թէ ի՞նչ կ’ըսէր։ Տակաւին
Պետրոս կը խօսէր, երբ ամպ մը եկաւ եւ շուքի տակ
առաւ զանոնք։ Աշակերտները վախցան, երբ ամպը
ծածկեց զիրենք։ Ամպին մէջէն լսուեցաւ ձայն մը, որ
կ’ըսէր.
- Ա՛յս է իմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք։
Մինչ այս ձայնը կը լսուէր, Յիսուս առանձին էր։
Աշակերտները այդ օրերուն լուռ մնացին եւ ոեւէ
մէկուն չպատմեցին իրենց տեսածներուն մասին։»
Վերոյիշեալ Քրիստոսի այլակերպութեան դրուագը
ամփոփ պատկերն է ամբողջական պատմութեան:
Քրիստոս անոնց դիմաց կ՚այլակերպուի՝ աղօթքով
կ՚այլակերպուի: Ան իր աշակերտներուն եւ անոնց
ընդմէջէն մեզի աղօթել կը սորվեցնէ: Մարդոց համար աղօթել եւ Եկեղեցւոյ համար աղօթել՝ առանց
վհատելու աղօթել: Մենք այլակերպութեան տօնին
օրը կը յիշենք վարդավառը, սակայն պէտք չէ
մոռնանք այլակերպութիւնը, պէտք չէ մոռնանք
Քրիստոսի կողմէ մեզի ուղղուած խորհուրդը: Քրիստոսի այլակերպութեամբ կը սորվինք, թէ աղօթքով
կրնանք փոխել մեր անձերը: Աղօթքով կրնանք նոր
մարդ դառնալ: Այլակերպութեան տօնին առիթով
մեր աղօթական կեանքին մէջ աճինք եւ Քրիստոսի
հետ մեր ուխտը նորոգենք:
Այլակերպութեան օրն էր եւս, որ աստուածային
յայտնութիւն մը տեղի կ՚ունենայ, որ կ՚ըսէ. «Ա՛յս է
իմ ընտրեալ Որդիս, անոր մտիկ ըրէք» (Ղկ 9.35):
Այս համարը մեզի կը սորվեցնէ, թէ միայն աղօթելով
պէտք չէ բաւարարուիլ, այլ նաեւ պէտք է Աստուծոյ
ընտրեալ Որդւոյն մտիկ ընել: Միայն մենք չէ որ
պիտի խօսինք, այլեւ զԱստուած պիտի խօսեցնենք:

Ահաւասիկ երկու ճշմարտութիւններ, որոնք
մեզի կը սորվեցնեն Աստուծոյ հետ խօսիլ եւ
Աստուծոյ մտիկ ընել: Եթէ մինչեւ օրս չէինք խօսած
եւ եթէ չէինք խօսեցուցած զԱստուած, այսօր
այլակերպութեան տօնին ընդմէջէն միասնաբար
խօսինք Աստուծոյ հետ եւ թոյլ տանք, որ նաեւ Ան
խօսի մեզի հետ, որովհետեւ միայն այն ատեն է որ
Հօր եւ որդիի յարաբերութիւնը ճիշդ ձեւով պիտի
իմաստաւորուի եւ մեր անձերը Քրիստոսի լոյսով
փոխակերպուին:
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պէտք է հետաքննէ արդարադատութեան նախարար Ալպերթ Սըրհան, որ Ազգային Ազատ հոսանքի
անդամ է, Արսլանի դաշնակիցը եւ Ժոմպլաթի
մրցակիցը։
Ժաաժաա ցաւ կը զգայ կառավարութեան գործունէութեան կասեցման համար՝ նշելով, որ
«անունդունելի է կառավարութեան գործունէութեան
կասեցումը քաղաքական պատճառնելով, մինչ
երկիրը կարիք ունի կառավարութեան անմիջական
աշխատանքին»։
Ան կոչ ըրաւ Հարիրիին եւ նախագահ Միշել
Աունին՝ ամէն գնով վերսկսելու կառավարութեան
գործունէութիւնը։

ԵՈՒՆԻՖԻԼ. ԱՄՆ Հաւատարիմ
Լիբանանին Աջակցելու

է

Ուաշինկթըն հաւատարիմ է աջակցելու Լիբանանի հարաւային շրջաններուն մէջ ՄԱԿ-ի հովանիին տակ իրականացուող խաղաղապահ ուժերու
առաքելութեան։ Այս մասին յայտնեց Միացեալ
Նահանգներու արտաքին գործոց նախարար Մայք
Փոմփէոն։
Լիբանանի արտաքին գործոց նախարարութենէն
եղած յայտարարութեան մը մէջ նշուած է, թէ Փոմփէօ հաղորդագրութիւն յղած է արտաքին գործոց
նախարար Ժըպրան Պասիլին։ Ըստ Պասիլի՝
հաղորդագրութեան մէջ Փոմփէօ հաստատած է, թէ
Միացեալ Նահանգները հաւատարիմ է աջակցելու

Լիբանանի անվտանգութեան, կայունութեան եւ
բարգաւաճման գործին։
Նախարարութեան յայտարարութեան համաձայն՝ Փոմփէօ յայտնած է, թէ ՄԱԿ-ի խաղաղապահ
ուժերը անհրաժեշտ էին «դիմակայելու խաղաղութեան եւ անվտանգութեան մարտահրաւէրները»,
ընդգծելով, թէ ԵՈՒՆԻՖԻԼ-ի համար պատշաճ
պիւտճէի մը յատկացումը կարեւոր էր։
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Սուրիահայ Օրագիր
Հայ Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի Միջնակարգի Եւ
Երկրորդականի Շրջանաւարտից Հանդիսութիւն Եւ Նուիրման Պաշտամունք
ԼՈՒՍԻՆ ԱՊԱՃԵԱՆ-ՉԻԼԱԲՈՇԵԱՆ
Իւրաքանչիւր ուսումնական տարեշրջանի արգասինքն է ամավերջի շրջանաւարտից հանդիսութիւնը: Շրջանաւարտից հանդիսութեան օրը
յիշատակելի ըլլալու կողքին տպաւորիչ օր մը կը
թուի ըլլալ: Բոլոր շրջանաւարտները եւ անոնցմով
հպարտ ծնողները, կրթական օճախին նուիրեալ
ծառայողները, համայնքի մարմիններու ներկայացուցիչներն ու ընդհանրապէս բոլոր ներկաները
յուզումնախառն զգացումներով լեցուած ականատես դարձան երկար տարիներու տքնաջան աշխատանքի արդիւնաւէտ բերքը քաղելու հանդիսութեան:
Հովանաւորութեամբ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական
Համայնքի Պետ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանին եւ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Կրթական խորհուրդին վարժարանիս միջնակարգ եւ
երկրորդական կարգերու եւ Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիի ծննդեան 173 ամեակին նուիրուած
Նուիրման պաշտամունքը տեղի ունեցաւ 7 Յուլիս
2019-ին, Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցւոյ
մէջ:
Նուիրման պաշտամունքին իրենց ներկայութիւնը բերած էին համայնքի մարմիններու ներկայացուցիչներ, ծնողներ եւ հաւատացեալ ժողովուրդ:
Նուիրման պաշտամունքը սկիզբ առաւ Համայնքապետ Վերապատուելիին, տնօրէնութեան, ուսուցչակազմին եւ աշակերտներուն հանդիսաւոր
մուտքով:
Պաշտամունքը սկսաւ Վերապատուելիին պաշտամունքի կոչով, ապա շարունակուեցաւ Աստուածաշունչի փոխասաց ընթերցումներով եւ փառաբանութեան երգերով: Վերապատուելի Համայնքապետը
բարեբաստիկ օրուան խորհուրդն ու պատգամը
արտայայտող խօսքին մէջ ուրախութեամբ նշեց
Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ հիմնադրութեան
173 ամեակն ու շրջանաւարտներու հանդիսութեան
ուրախ առիթը:

Համայնքապետ Վերապատուելին երկու պատեհ առիթներով վեր առաւ հայ եկեղեցւոյ եւ հայ
դպրոցին կարեւոր դերակատարութիւնը մեր
հայկական իրականութեան մէջ: Համայնքապետ
Վերապատուելին դիտել տուաւ.«Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ 173-րդ տարեդարձին առիթով
կու գանք անգամ մը եւս ներշնչուելու թէ
Աստուծաշունչը եղաւ մեր եւ Աստուծոյ միջեւ բաց
պահող այն օղակը, Որ մնայուն կերպով Աստուծոյ
ձայնը հասանելի կը դարձնէ մեր ժողովուրդին
բազմապիսի իրականութիւններուն մէջ, ըլլալով
լուսաւոր ուղի: Այս ուղիին մէջ անցնող 173 տարիներուն, թէ՛ մեր եկեղեցական հայրերուն եւ թէ

մեր հայրերուն նպատակը եղաւ Աստուծոյ ձայնը
լսելի եւ իրագործելի դարձնել»: Վերապատուելին
իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Աետարանական
եկեղեցիին յատկանշանակութեան բարեկարգութեան, որ ինքնին գաղափարախօսութիւն է եւ
ապրելու կենսաձեւ: Այնուհանդերձ իր խօսքը ուղղեց շրջանաւարտներուն ըսելով.«Սիրելի՛ շրջանաւարտներ, դուք բարեկարգութեան պտուղներն ենք
եւ սիրելի էք Աստուծոյ ձեր կրթութեամբ, ուսումնատենչ կեցուածքով եւ յարատեւ վերելքով: Յոյժ
գնահատելի են ձեր աշխատանքն ու լաւագոյնին
հասնելու ձգտումը»: Ապա Վերապատուելին շնորհաւորեց աշակերտները, անոնց ծնողներն ու
գնահատեց տնօրէնութիւնն ու ուսուցչակազմը
իրենց նուիրեալ աշխատանքին համար:
Սոյն Նուիրման պաշտամունքին շրջանաւարտները ելոյթ ունեցան: Իրենց վարժարանին հանդէպ
երախտագիտական եւ հրաժեշտի խօսքեր արտասանեցին Ժբ. կարգի աշակերտներէն Ճորճ
Խաչատուրեան հայերէնով, Մարիա Ֆարահ արաբերէնով եւ Էլէնօր Նսէյր անգլերէնով: Անոնք իրենց
խօսքերուն մէջ ակնարկեցին ուսումնատենչ ըլլալու
կարեւորութիւնն ու ջանասիրութինը, ապա շնորհակալական խօսք ուղղեցին բոլոր անոնց որոնք
նեցուկ կանգնեցան իրենց ուսման ճանապարհը
հարթելու:
Գեղարուեստական յայտագիրով հանդէս եկան
Տեսիլ Սարեան նուագակցութեամբ եւ Ժագ Պօզեագալեան մեներգով: Նուիրման պաշտամունքը
իր աւարտին հասաւ Տէրունական աղօթքի երգեցողութեամբ եւ Համայնքապետ Վերապատուելիին
օրհնութեան աղօթքով: Ուրբաթ, 12 Յուլիս 2019-ին,
Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցւոյ շրջափակէն
ներս տեղի ունեցաւ 9-րդ եւ 12-րդ կարգերու շրջանաւարտից հանդիսութիւնը հովանաւորութեամբ
Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի Պետ
Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեանին եւ Սուրիոյ
Հայ Աւետարանական Կրթական Խորհուրդին,
ներկայութեամբ Աւետարանական համայնքի ներկայացուցիչներուն, տնօրէնութեան, ուսուցչակազմին, ծնողներուն ե հիւրերուն:
Հանդիսութիւնը նուիրուած էր երկու մեծանուն
հայերուն Կոմիտասի եւ Յովհաննէս Թումանեանի
150 ամեակին: Հանդիսութինը սկիզբ առաւ Սուրիական, Հայաստանի եւ Բեթէլի քայլերգներով,
աշակերտներու նուագակցութեամբ:
Բացման խօսքով հանդէս եկան Ժբ.կարգէն

Արեգ Նանէճեան հայերէնով, իսկ Ռենա Աքֆալի՝
արաբերէնով: Ապա բեմ բարձրացաւ վարժարանիս
տնօրէնուհի Արուսեակ Հալլաճեան, որ իր խօսքին
մէջ ներկայացուց 2018-2019 տարեշրջանի ընթացքն
ու գործունէութիւնը: Հանդիսութեան գեղարուեստական բաժինին մէջ շրջանաւարտները ներկայացուցին Յ. Թումանեանի կենսագրութենէն եւ
գործերէն պատառիկներ, ինչպէս՝ «Հայրենիքիս
Հետ», քառեակներ եւ այլն: Արտասանուող խօսքերուն զուգահեռ խումբ աշակերտներ՝ Մանուէլ
Միւրէգեան՝ ֆլիւթով, Շահտ Տիպէ դաշնամուրով,
Տեսիլ Սարեան ջութակով, Էլի Անտրաուս՝ ջութակով, Զոհրապ Միւրէգեան՝ թաւ ջութակով, Նուր
Իպրահիմ՝ կիթառով եւ Ժագ Պօզեագալեան դաշնամուրով մեկնաբանեցին Կոմիտասի կտորներէն
եւ այլ երգեր,ինչպէս «Գարուն ա», «Սոնա Եար», «
Պինկէօլ», «Ալայլուղս» , «Երազ Իմ Երկիր» եւ այլն:
Արաբերէն բաժինին մէջ խումբ մը աշակերտներ
Սուրիոյ եւ Հալէպի նուիրուած խօսքեր եւ ասմունքներ արտասանեցին: Ապա ելոյթը շարունակւեցաւ աշակերտներուն ներկայացուցած հայկական
եւ արաբական պարերով: Ֆրանսերէն «Թօմպ լա
նէժ» մեներգով եւ նուագակցութեամբ ելոյթ ունեցաւ
Ժբ.կարգէն Ժագ Պօզեագալեան, որ անցեալ տարի
Սուրիոյ Կրթական Տնօրէնութեան կազմակերպած
լեզուներու փառատօնին նշեալ երգով առաջնակարգ հանդիսացաւ:
Յետ գեղարուեստական բաժինին, շրջանաւարտները բեմ ելան Համայնքապետ Վերապատուելիին
եւ տնօրէնութեան ձեռամբ ստանալու իրենց վկայականները: Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ միջնակարգ
եւ երկրորդական իւրաքանչիւր կարգի եւ հայ լեզուի
գերազանց աշակերտներու պարգեւատրումը:
Յատուկ գնահատանքի արժանացան անցնող
տարեշրջանին Հալէպի մակարդակով 9-րդ կարգի
բարձրագոյն նիշ ապահովող Մարինա Ֆարահն ու
12-րդ կարգէն Իլիաս Ֆարահը: Առաջնակարգ
ըլլալը եւ գերազանցութիւն ապահովելը Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժարանի օրակարգին հիմնական, կարեւորագոյն եւ
կորիզային պայմանն է:
Ուրախալի եւ հպարտալի երեւոյթ է յիշել, թէ
2018-2019 ուսումնական տարեշրջանին հայկական
վարժարաններու մէջ առաջին դիրք գրաւող Հայ
Աւետարանական Բեթէլ Երկրորդական Վարժա-
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Մշակութային Արձագանգ
ՀՀ Նախագահը Կոչ Ըրած է Անտարբեր Չըլլալ
Մխիթարեան Միաբանութեան Մուրատեան
Վարժարանի Ճակատագրին Հանդէպ

Աշխատանքային այցով Ֆրանսա գտնուող
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Փարիզի մէջ հանդիպած է Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան քահանայապետական պատուիրակ, Գերապայծառ Տէր Լեւոն
արքեպիսկոպոս Զեքիյեանի հետ: Անոնք խօսած
են Մխիթարեան միաբանութեան գործունէութեան,
այսօրուան դժուարութիւններուն եւ խնդիրներուն,
մասնաւորապէս, Մուրատեան վարժարանի եւ
մշակութային կեդրոնի ապագային վերաբերեալ։
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն։ Հանդիպումէն ետք՝ Հանրապետութեան նախագահն ու Սրբազանը այցելած են
Փարիզի մերձակայ արուարձան Սեւրի մէջ գտնուող
Մխիթարեան միաբանութեան Սամուէլ Մուրատեան

վարժարան եւ մշակութային կեդրոն։
Մեծ Փարիզի «Ոսկէ եռանկիւն»ի ճիշդ կեդրոնը
գտնուող վարժարանին շէնքը, որ կը համարուի
Սփիւռքի պատմութեան ամենախորհրդանշական
հաստատութիւններէն մէկը, Մխիթարեաններու
սեփականութիւնն է: Վարժարանը հիմնուած է
1834-ին Լուի-Ֆիլիփ թագաւորի հրամանով, ներկայ
շէնքին մէջ սկսած է գործել 1928 թուականէն եւ
կրթած է հայ պատանիներու եւ երիտասարդներու
բազմաթիւ սերունդներ: Վերջին տարիներուն անիկա կանգնած է բազմաթիւ դժուարութիւններու
առջեւ: Մխիթարեան միաբանութիւնը բաւարար
միջոցներ չունի վերանորոգելու եւ իբրեւ մշակութային ու կրթական օճախ ծառայեցնելու ոչ բարուոք
վիճակի մէջ գտնուող շէնքը: Միեւնոյն ժամանակ,
հաշուի առնելով, որ անիկա ազգային հարստութիւն
է, փորձ կը կատարուի գտնելու ճիշդ լուծումներ։
Նախագահ Սարգսեան շրջած է վարժարանի եւ
մշակութային կեդրոնի տարածքին մէջ, ծանօթացած պայմաններուն: «Այսօր ինծի բախտ վիճակւած է գտնուելու մեր ժողովուրդի արժէքներէն մէկուն
սրտին մէջ։ Կ՝ուզեմ դիմել մեր բոլոր հայրենակիցներուն` երբ կու գաք Ֆրանսա, Փարիզի մէջ
կայ գեղեցիկ վայր մը` այս մանկավարժական
կեդրոնը, որ երկու հարիւր տարիէն աւելի ծառայած
է եւ կը շարունակէ ծառայել հայ ժողովուրդին»,ըսած է Արմէն Սարգսեան եւ ընդգծած, որ իբրեւ
հայ մարդ, իրեն համար մեծ պատիւ է այդ վայրին
մէջ գտնուիլը:

Հայրենի Տնտեսութիւն
Հայկական Անուշն ու Հիւթերը՝ Շիքակոյի Մէջ
Հայկական արտադրութեան պահածոները 10
օրէն աւելի է, որ վաճառքի համար ներկայացուած
են Ամերիկայի Իլինոյս նահանգի Շիքակօ քաղաքի
խոշոր ցանցային ընկերութիւններէն մէկուն՝ «FRESH
FARMS»-ի մէջ: Առաջին օրերու շրջանառութիւնը
ցոյց տուած է, որ արտադրանքի նկատմամբ հետաքրքրութիւն կայ: Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, պատմած է Շիքակոյի մէջ «Պիզնես Արմէնիա»-ի պաշտօնական ներկայացուցիչ, Հայաստանի
պատուաւոր հիւպատոսի խորհրդական Պարոյր
Սարգսեան, որ մեծապէս նպաստած է այդ աշխատանքի կազմակերպման:
«Բացի մշակութային կապերու հաստատումէն՝
հիւպատոսութեան եւ «Պիզնես Արմէնիա»-ի նպատակներէն մէկն է նաեւ տնտեսական կապերու
խորացումը եւ հայկական ապրանքներու ներմուծումը Շիքակօ: Մենք բաւական հանդիպումներ, բանակցութիւններ ունեցած ենք ԱՄՆ-ի Իլինոյս նահանգի մեծ ընկերութիւններու հետ: Եւ քանի մը
խանութներու ցանց ունեցող «Ֆրեշ Ֆարմս» ընկերութեան հետ համաձայնեցանք, որ հայկական արտադրանքը ներկայացնենք»,- ըսած է Սարգսեան եւ
նշած, որ հայկական արտադրանքը առաջին անգամ
է կը ներմուծուի ու վաճառքի կը դրուի Իլինոյս
նահանգին մէջ, ան ալ նման մեծ խանութի մէջ:
Ան նշած է, թէ Շիքակոյի մէջ որոշ չափով տեղեակ
էին հայկական արտադրութեան, քանի որ Իլինոյս

նահանգի այդ հատուածին վրայ կ՝ապրին նաեւ
Արեւելեան Եւրոպայէն գաղթականներ՝ լեհեր, պուլկարացիներ, որոնք ծանօթ են Հայաստանին, արտադրութեան: Վերլուծելով առաջին օրերուն վաճառքը՝
Սարգսեան նկատած է, որ տասնօրեայ շրջանառութիւնը ցոյց տուած է, որ հետաքրքրութիւն կայ, կը
գնեն՝ սակայն ոչ շատ մեծ քանակով: «Պահածոները
գրեթէ վաճառուած են, անուշները կը վաճառուին
աստիճանաբար՝ կապուած եղանակի հետ»,- նշած է ան:
Ամերիկեան մէկ նահանգի մէջ եւս հայկական
արտադրութեան վաճառքի կազմակերպման հարցերուն աջակցած է նաեւ Շիքակոյի մէջ ՀՀ պատւաւոր հիւպատոս Օսքար Թաթոսեանը:
Արտադրանքը սկիզբը կը տեղափոխեն Նիւ Եորք,
ապա կը հասցնեն Շիքակօ: Հայկական ապրանք-

Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Երկրորդական Վարժարանի
Միջնակարգի Եւ Երկրորդականի
Շրջանաւարտից Հանդիսութիւն
Եւ Նուիրման Պաշտամունք
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րանի 9-րդ կարգի աշակերտներէն Շազա Տիպէ
լման գումար բերելով պրովէի Հալէպի մակարդակով
առաջին դիրքը գրաւեց, Ռանա Մարդան երրորդ
դիրքը, իսկ Հապիպ Մասրիյէն 10-րդ դիրքը: Ասոր
կողքին նաեւ պաքալորիայի փայլուն արդիւնքները
խթան է վարժարանիս համար նորանոր յաղթանակներ նուաճելու կրթական ուղիին մէջ:
Արդարեւ, ուսման առընթեր կարեւոր տեղ կը գրաւէ
հայ աշակերտին վարքն ու բարքը:

Ուստի Համայնքապետ Վերապատուելիին գեղեցիկ մտայղացումով ու տնօրէնութեան հետ խորհըրդակցաբար այս տարի նկատի առնուեցաւ
վարժարանիս տիպար աշակերտը, որ առաջադրըւած բազմաթիւ կէտեր ամբողջացնելով նիւթական գնահատանքի արժանացաւ: 2018-2019 տարեշրջանի «տիպար աշակերտ» կոչումին տիրացաւ
9-րդ կարգէն Քրիստ Եաղճեան:
Աւարտին, Համայնքապետ Վերապատուելի
Յարութիւն Սելիմեան իր սրտի խօսքը ուղղեց
ներկաներուն: Ան իր խօսքին մէջ փառք տալով
Աստուծոյ վեր առաւ Հայ Աւետարանական Բեթէլ
Երկրորդական Վարժարանի տարիներու ընթացքին ձեռք բերած գերազանց եւ փայլուն նուաճումները, որ հալէպահայ գաղութին մէջ արձագանգող
ներկայութիւն եղաւ ու կը շարունակէ ըլլալ: Համայնքապետը շեշտելով ուսման անհրաժեշտութիւնը
լուսարձակի տակ առաւ յարատեւ սորվելու եւ նոր
գիտելիքներ ստանալու կարեւորութիւնը, որ դէպի
նոր հորիզոններու ուղի կը բանայ: Ապա շնորհաւորեց աշակերտները, յատուկ շնորհակալական
խօսք ուղղեց ուսուցչակազին եւ տնօրէնութեան,
ինչպէս նաեւ սիրելի ծնողներուն, որոնք ամէն ջանք
ի գործ կը դնեն իրենց զաւակներուն վերելքին
համար: Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Վերապատւելիին աղօթքով եւ առաքելական օրհնութեամբ:
ները աւելի վաղ ժամանակէն Նիւ Եորքի մէջ ներկայացուած եղած են, սակայն Շիքակոյի մէջ առաջին
անգամ են: Սարգսեան նշած է՝ «Պիզնես Արմէնիա»-ի
հետ համագործակցութեամբ կը պատրաստուին
ընդլայնել ներկայացուածութիւնը, հայկական արտադրանքը վաճառելու համար բանակցութիւններ
կը տանուին նաեւ ամերիկեան միւս խոշոր ընկերութիւններուն հետ:
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Սկսած, Աւարտած Եւ Վերսկսող Ազատ Խոհեր` Մեծ Գաղափարներու Շուրջ
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
«Մարդիկ զիրար բզկտող միջատներ են
ցեխի հիւլէի մը վրայ»:
ՎՈԼԹԵՐ
Պահ մը եթէ կանգ առնենք եւ առանց կանխակալ
կարծիքի` մտածենք այն մեծ գաղափարներուն
մասին, որոնք յուզած են մեզմէ առաջ ապրած
սերունդներ ու իմաստուններ եւ կը յուզեն նաեւ մեզ
այսօր, եթէ փորձենք հարցականի ենթարկել
ապահովութիւն ներշնչող գաղափարները եւ
մարմարի վրայ գրուած-գրուող ճշմարտութիւնները,
թերեւս նուազ սխալներ կը գործենք, նուազ կը
դժբախտանանք եւ նուազ կը դժբախտացնենք:
Այս վերաբերումը ունենալու համար մեծ մտաւորական ըլլալու, մեծ տիտղոսներ եւ մեծ պաշտօններ ունենալու կարիք չկայ: Ի հարկէ աւելի դժուար
է դիրքորոշուիլ եւ ուղղութիւն ճշդել` մեկնելով
կասկածէ մը կամ հարցականէ մը, քան` ընդունուած,
գրուած, հաստատուած, իւրացուած եւ քարացած
ճշմարտութենէ մը, որ կը նմանի հանգիստ եւ
փափուկ անկողինի, որ կը յիշեցնէ Լա Ֆոնթենի
առակի կեանքէն քաշուած առնէտը, որ աշխարհի
տաքէն ու պաղէն հեռացած էր` ապաստանելով
հոլանտական խոշոր պանիրի մը մէջ: Ո՛չ ինքզինք,
ո՛չ ալ հոլանտական պանիրը հարցականի ենթարկելու կարիք ունէր:
Այդպէս է մարդոց մեծամասնութիւնը, որ
քարացած մտայնութիւններու եւ ընդունուած (չ)
ճշմարտութիւններու ետին ինքզինք աւելի լաւ կը
զգայ, չ’անհանգստացներ եւ զինք չեն անհանգըստացներ. տարբեր չըլլալու երջանկութիւնը: Այդ
մտայնութիւններով
եւ
(չ)ճշմարտութիւններով
ինքնութիւն կերտած ենք, ընկերային դիրք նուաճած
ենք: Զանոնք հարցականի ենթարկել` մեզ յանկարծ
կրնայ կանգնեցնել մեր մերկութիւններուն առջեւ`
դատարկութիւն ստեղծելով, խանգարելով կարգը,
կանոնը, խաղաղութիւնը, որ յաճախ կը շփոթուի
լճացման հետ:
Երբ կոչ կ’ըլլայ հաւատարմութեան, արժէքներու,
ինքնութեան, արդարութեան, ժողովրդավարութեան եւ այլ ամպագոռգոռ բաներու, ի վիճակի
պէտք է ըլլալ ջոկելու դատարկ յոյսերու եւ տօն
օրերու ամբոխավարական եւ իմաստակի (sophiste)
յաճախ յուսախաբութեան տանող հնչեղ կարգախօսները` էականէն, ճշմարիտէն, իրաւէն, մարդկայինէն: Բայց պատմութիւնը միշտ ալ բեմ եղած է
յոյսի եւ յուսախաբութիւններու ճօճանակի խաղին,
մէկ ընտրութենէ միւսը, մէկ յեղափոխութենէ միւսը,
մէկ նոր անունէ միւս նոր անունը, որոնք իշխանութիւն դառնալով` կը մարեն յոյսերը եւ կը դառնան
եսերու կրպակ:
Այս հարցով շատ դիպուկ է մեծ գրող Ալպեր
Քամիւի միտքը, որ կ’ըսէ. «Յոյսը, հակառակ ընդունուած կարծիքին, հաւասար է համակերպումի:
Եւ ապրիլ` համակերպիլ չէ»:
Արդարեւ, դասական խօսք է ըսել, որ հաւատարիմ պէտք է ըլլալ սեփական տեսակէտներու,
արժէքներու, չընդունիլ կարգախօսները, թափծու
ճշմարտութիւնները, որոնցմով ընկերութեան մէջ
կը գտնենք մեր տեղը, կ’ըլլանք ընդունելի: Պահ մը
պէտք է մտածել. հաւատարիմ ըլլալ սեփական
տեսակէտներո՞ւ, թէ՞ ընկերութեան կողմէ սրսկուած
տարազներու, կրկնուող գաղափարներու: Սեփական տեսակէտ ունենալու համար նախ պէտք է
մեկնիլ տարակուսանքէն եւ փակագիծի մէջ դնել
այն, ինչ որ ընկերաքաղաքական ճշմարտութեան
պատկերով կը ներկայանայ: Այս կ’ըլլայ առաջին

քայլը յառաջդիմութեան, զոր երբեմն աղմուկով կը
կոչենք յեղափոխութիւն:
Հերակլիտէն ի վեր գիտենք, որ կարելի չէ նոյն
գետի նոյն ջուրին մէջ երկու անգամ լոգնալ: Այդպէս
են մարդը եւ կեանքը, անոնք քարացած չեն: Ինչ որ
դաջուած է մարմարի վրայ եւ կը ներկայանայ
որպէս վերջնական, հականիշն է յառաջդիմութեան:
Ի հարկէ խօսքը չի վերաբերիր վասն դատարկ
նորաձեւութեան եւ նորարարութեան ինքզինք
թափահարող մերժումներու:
Ժողովրդավարութիւնը մշտանորոգ յոյսի շտեմարան է, կամ` աճպարարի խաղ, որ գլխարկին
տակէն յոյսի թռչուններ կը հանէ: Ժողովրդավարութիւնը Հերակլիտի խաղն է, որ կը նմանի նոյն
գետի նոյն ջուրին մէջ երկու անգամ կարենալ
լոգնալու անկարելիութեան: Աւելի լաւին եւ աւելի
կատարեալին խոստումով եւ յոյսով կը բեմադրենք
ժողովրդավարութիւնը, միեւնոյն ժամանակ կը
պատրաստենք փոփոխութիւնը եւ կը պատրաստըւինք փոփոխութեան: Այսինքն ոչինչ վերջնական
է: Այս գիտակցութիւնը եթէ քաղաքական ղեկավարը
ունենայ, եթէ ընդհանրապէս մարդիկ ունենան,
նուազ ամբարտաւան կ’ըլլան, իրենք զիրենք նուազ
անփոխարինելի եւ նախախնամական կը համարեն,
զանգուածներուն մէջ այդ խաբկանքը չեն սնուցաներ:
Ժողովրդավարութիւնը մերժումն իսկ է մնայուն
ճշմարտութեան, հետեւաբար` յառաջդիմելու եւ
միշտ վերանորոգուելու հորիզոնը: Իմաստութիւն,
որուն հունով պէտք է կարենանք ըսել, որ միւսն ալ
իրաւունք ունի: Նախնականութեան մէջ խեղդուած`
ընկերութիւնները կը սիրեն խեղդուիլ քաղաքական
ճահիճին մէջ, ամէն անգամ որ կը կարծեն գտած
ըլլալ մեսիա մը, նախախնամական ղեկավար մը,
մեսիաներ, որոնք յաճախ հայհուչներով կը հեռացւին: Իմաստուն ղեկավարը գիտէ, որ նախախնամական ըլլալու վիճակը մնայուն չէ, քաղաքական
հասունութիւն ունեցող հասարակութիւնը գիտէ`
մեսիանական ղեկավարը կը ծնի պատմութեան
մէկ ակնթարթին, իր անձին մէջ կեդրոնացնելով
հաւաքականութեան ակնկալութիւնները, կարելիութիւնները եւ ուժը: Այդ ակնթարթէն ետք մեսիանական ղեկավարը կը դառնայ շարքային քաղաքացի: Այդպէս ալ Բ. Աշխարհամարտի մեծ հերոսը`
Ուինսթըն Չըրչիլ, կորսնցուց խաղաղութեան վերադարձի քուէն:
Պարզ է, որ կառչիլ ժողովրդավարութեան` կը
նշանակէ կառչիլ տեւաբար փոխելու-փոխուելու
գաղափարին, յաւելեալ բարիքի, յաւելեալ արդարի,
եւ մարդուն յաւելեալ պայմաններ ընծայելու կարելիութեան, որպէսզի ան ինքզինք կարենայ իրականացնել` չըլլալու համար սոսկ արտադրող եւ սպառող: Այս ճիգը մնայուն որոնում է հաշտեցնելու եսը
եւ ընդհանուրը, անհատական շահը եւ հաւաքական
շահը: Այսպէս ալ պիտի շարունակուի, եթէ օր մը
չիյնանք արհեստական ուղեղներով կառավարւելու-առաջնորդուելու խաղին մէջ, որ պիտի
նշանակէ Միշէլ տը Մոնթենէի նկարագրած «ալիքւող եւ զանազանեալ» (ondoyant et divers) մարդուն
վերջը:
Իրաւ ժողովրդավարութեան դասը այն է, որ
ժամանակները մեզմով չեն սկսած` ըլլանք անհատ
թէ հաւաքականութիւն, եւ մեզմով պիտի չաւարտին:
Յաճախ կ’ըսեմ, որ պէտք է յաճախել մեծերու
դպրոցը եւ մտածել Ժան-Ժաք Ռուսոյի պէս, որ
մարդը կատարեալ չէ, կատարեալ մարդ չկայ, բայց
մարդը միշտ կրնայ բարելաւուիլ, կրնանք զայն
բարելաւել:

Այս դէպի լաւը մնայուն լարումին դաշտ է
ժողովրդավարութիւնը, պէտք է վարժուիլ չընդունելու անփոխարինելի առաջնորդը, երբ գիտենք,
որ ան պատմութեան ընթացքին վերածուած է
բռնատէրի:
Այսինքն, իրապէս կեանք տալու համար ժողովըրդավարութեան, միշտ պէտք է մերժել մանկամըտութիւնը, պարտութիւնը եւ ըլլալ չափահաս` մեծ
կամ պզտիկ հարցերու պարագային եւ կացութիւններու մէջ ունենալ չափահասի վերաբերում:
Այս աւելի դժուար է պատերազմի դաշտին վրայ
վէրք տալ եւ ստանալ:
Կրնանք այս հարցերուն մասին մտածել ընդհանրապէս, այդ պարագային ոչ ոք կ’անհանգստանայ: Կրնանք մտածել նաեւ որպէս հայ, հոն, ուր
հայ կայ, բայց այս արդէն աւելի դժուար է: Մեր
պատմութիւնը եւ մեր անմիջական ներկան, միշտ,
Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), մտածման առանցք
պէտք է ըլլան: Չմտածելով եւ մտածելով չգործելով`
մենք մեզ դէմ առ դէմ կը գտնենք անակնկալներու,
ծնունդ կու տանք մենատիրութիւններու, փտածութեան, պարտութիւններու:
Յոյսը մանանայ չէ, երկինքէն պիտի չիջնէ: Եւ
պէտք է յիշել Ալպեր Քամիւի խօսքը. «Յոյսը,
հակառակ ընդունուած կարծիքին, հաւասար է
համակերպումի: Եւ ապրիլ` համակերպիլ չէ»:
Կը մեծնանք անհատապէս, կը մեծնանք
հաւաքաբար` տուրք չտալով, խուճապը քաղաքականութիւն չհամարելով, չնահանջելով, չհամակերպելով, չսպասելով հրաշք եւ աւելի լաւ օրեր:
Չհամակերպելով:
Չհամակերպիլ ազգային-քաղաքական-բարոյական մշակոյթ է, որուն մեր օրերու բացակայութեան
ախտանիշներն են արտագաղթն ու հայրենադարձութեան բացակայութիւնը:
Չհամակերպելու ազգային քաղաքական մշակոյթ ստեղծել եւ տարածել` ղեկավարի պարտականութիւն է:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

Պորիս Ճոնսընի Պապը Հաշիւ Պահանջած Է Հայոց
Ցեղասպանութեան Համար. Կարօ Փայլան

Դեռ Հաւատ՜ա

Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան Մեծ Բրիտանիոյ նոր վարչապետ
Պորիս Ճոնսընի պապ Ալի Քեմալի հետ կապուած
գրառում կատարած է Twitter–ի իր էջին։
Կարօ Փայլանը գրած է. «Ալի Քեմալը խիղճով
քաղաքական գործիչ էր։ Ան հաշիւ պահանջեց
Հայոց ցեղասպանութեան համար։ Եթէ կարենար
յաջողութեան հասնիլ, ցեղասպան մտածելակերպը
կը ջնջուէր պետութենէն։ Յանցանքը անպատիժ
մնաց եւ կը կրկնուի»։
Նշենք, որ Բրիտանիոյ նոր վարչապետ Պորիս
Ճոնսընի պապը՝ Ալի Քեմալը Օսմանեան Թուրքիոյ
Ներքին գործոց վերջին նախարարն էր։ Ան եղած

է Հայոց ցեղասպանութեան կազմակերպիչները
ձերբակալելու հրաման արձակողը: Անոր հայամէտ ըլլալուն համար Արթին Քեմալ անուանած են
եւ փողոցին մէջտեղը սպանած։
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Արմէն Սարգսեան. «Պէտք Է Գիտակցինք, Որ Կարեւոր Է Ոչ Միայն
Նպատակը, Այլեւ Անոր Հասնելու Ճանապարհը»
յանգեցնեն հանրօգուտ, համազգային շահերին
համահունչ արդիւնքի: Միայն պէտք է շարունակենք
հաւատալ մեր ուժերին եւ մտքին: Մենք պէտք է
գիտակցենք, որ կարեւոր է ոչ միայն նպատակը,
այլեւ դրան հասնելու ճանապարհը: Քննարկման
առարկայ դարձնենք տարաձայնութիւններն ու
խնդիրները, այլ ոչ թէ անձերին», - ըսուած է
ուղերձին մէջ:
«Առաջ գնալու համար յաճախ օգտակար է
կարճատեւ դադարը, անելիքը եւս մէկ անգամ
ծանրութեթեւ անելը: Գիտակցենք, որ մեզ այսօր

անհրաժեշտ են միասնութիւն, կայունութիւն եւ
ապագային միտուած հայեացք, տեսլական, ինչպէս
նաեւ կոնկրետ ծրագրեր», - ընդգծած է նախագահը՝
յայտնելով, որ վերջին շրջանին հանդիպած է ու
պիտի շարունակէ հանդիպիլ քաղաքական եւ
հասարակական շրջանակներու ներկայացուցիչներուն ու անհատներուն, «բոլոր նրանց, ովքեր
պատրաստ են երկխօսութեան, ովքեր շահագըրգռուած են ու գործում են յանուն մեր երկրի եւ
ժողովրդի բարօրութեան»:
«Աստուած պահապան մեզ», - իր ուղերձը
ամփոփած է Արմէն Սարգսեանը:

Դու՝ փորձաքար իմ ժողովուրդ,,
Ինչքան էլ որ խոր մոլորուես,
Երկրպագես կուռքերին սուտ,
Ես մօր նման ներում եմ քեզ:
Դու՝ տաքգլուխ Սասնայ Դաւիթ,
Դու՝ իմաստուն Սասնայ Մհեր,
Թէկուզ եւ ծեր ու ալեհեր,
Բայց մնում ես դու միամիտ:
Հաւատացիր, թէ յիրաւի
Գարին դարձաւ ընկուզաչափ,
Ու դուրս եկար քարանձաւից
Ու խաբուեցիր դու չարաչար:
Այնքան դառն է կեանքդ ու գորշ,
Ու գալիքդ իրականում,
Որ փակում ես աչքդ ու քո
Խաբկանքին ես ապաւինում:
Ու տեսնում ես ամէն ի’նչ վառ,
Թեւ ես առնում չեղած տեղից,
Նորոգւում ես բնազդաբար
Ու յառնում ես մոխիրներից:
Քո խաբուելն է քեզ պահպանում,
Ու հին խօսքդ՝ «Աստուած կը տայ».
Դու՝ միֆերով ապրող մանուկ,
Դեռ հաւատա՜, դեռ հաւատա՜...
Սիլվա Կապուտիկեան
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Հանրային Խորհուրդը Դէմ Է «Իսթանպուլի Պայմանադրութեան»

ՀՀ հանրային խորհուրդը կոչ ուղղած է կառավարութեան, որ զերծ մնայ Իսթանպուլի քոնվէնցիայի (պայմանադրութեան) վաւերացումէն:
Հանրային խորհուրդի ղեկավար Վազգէն
Մանուկեան նշած է, որ 2017 թուականին
Հայաստանը ընդունած է ընտանեկան բռնութեան
կանխարգելման մասին դրոյթներ, եւ այդ իսկ
պատճառով, աննպատակայարմար է ընդունիլ
քոնվէնցիա, որ կը պարունակէ կասկածելի դրոյթներ:
«Կարելի չէ որեւէ միջազգային փաստաթուղ
ստորագրել՝ ժողովրդավար թուալու համար:
Պատահած են դէպքեր, երբ փաստաթուղթերու
ստորագրութիւնը պայմանաւորուած եղած է
դրամաշնորհներով կամ այլ գործօններով: Սակայն
պէտք է նկատի առնել հասարակական շահը»:
Ինչպէս նաեւ խորհուրդի անդամ Յովհաննէս

Կրկ

Երկ

Երք

2019
ÚàôÈÆê
Չրք

Հնգ

Որբ

27
Յովհաննիսեանը աւելցուցած է թէ թոյլատրելի չէ
ընդունիլ քոնվէնցիա մը , որ վտանգի հաւանականութիւն կը պարունակէ եւ անհրաժեշտ է
յաւելեալ քննարկումներ կատարել:
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«Ես Պիտի Չպատժեմ Թուրքիան» Տանըլտ Թրամբ
Նախագահ Տոնըլտ Թրամբը փակ դռներու
ետեւ կայացած հանդիպման ժամանակ յստակ
հասկցուցած է հանրապետական ծերակուտականներուն, որ ռուսական S-400 համակարգի ձեռքբերման կապակցութեամբ, չի ցանկար պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիոյ դէմ:
Այս մասին
յայտնած է CNN-ը՝ վկայակոչելով երկու հանրապետական աղբիւրները:
Ծերակուտականներէն մէկը ըսած է, որ Թրամբի
այս դիրքորոշումը հիացմունք չառաջացներ այն

Շբթ

հանրապետականներուն մօտ, որոնք հանդիպման
ընթացքին վրդովմունք յայտնած են:
Օրէնսդիրները նշած են, որ ԱՄՆը գնման
առնչութեամբ ուրիշ ելք չունի, բացի Թուրքիոյ դէմ
պատժամիջոցներ կիրառելէ՝ հիմնուելով պատժամիջոցներու միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներուն հակազդելու օրէնքի վրայ, սակայն Թուրքիոյ
կարգավիճակը՝ որպէս ՆԱԹՕ-ի դաշնակից կը
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ՄԻՆԱՍ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆ
(1928 – 1975)
«Հայկական Նաթիւրմոր»
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Տիկ. Էլիզապէթ Սաչեան
Արաբական
Թերակղզի
Տէր եւ Տիկ. Թորոս
եւ Փաթիլ Սաչեան եւ դուստրը
Տէր եւ Տիկ. Ռաֆֆի եւ Դալար Սաչեան
Տէր եւ Տիկ. Յարութ եւ Թագուհի Սաչեան եւ որդին Սարգիս
Տիկ. Մարի Տէօվլէթեան
Տէր եւ Տիկ. Տիրան եւ Գարոլ Նալպանտեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ. Փիեռ եւ Լիւսիեն Սաչեան եւ որդիք
Տէր եւ Տիկ. Արծիւ եւ Ֆլորա Մարտոյեան եւ դստրեր
Տէր եւ Տիկ. Մանուկ եւ Զարիկ Փոլատեան եւ դստրեր
Տէր եւ Տիկ. Կիւրեղ եւ Շողիկ Մանկրեան
Տիար Սողոմոն եւ Օրդ. Մարալ Փոլատեան
եւ համայն
Սաչեան,պապը
Փոլատեան,
Սիմոնեան,
Հաճեան,
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
Փետրուար
3-ին Մանկրեան,
եռօրեայ առաքելական
Եագուպեան, մեկնած
Տէօվլեթեան,
Նալպանտեան,
Պալեան
եւ
ուղեւորութեան
է Արաբական
ՄիացեալՄարտոյեան,
Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ
Արաբական
Գալայճեան ընտանիքներ
սրտի խոր
ցաւով կը որ
գուժեն
իրենց
ամուսթերակղզի,
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
նոյն, հօր, մեծ հօր եւ հարազատին՝

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
մահը,որ
պատահեցաւ
Ուրբաթ,
26 Յուլիս
2019-ին,
յետ կարճատեւ
իր էջին
վրայ գրած
է. «Կը մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
հիւանդութեան:
էջ մը Յուղարկաւորութեան
եւ միասին անցնինք խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
արարողութիւնը
պիտի կատարուի
Շաբաթ,
համար»։
27 Յուլիս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
եկեղեցւոյ պին
մէջ, Զայետ
ուրկէ հանգուցեալին
մարմինըԱյցին
պիտի
փոխադրուի
Մուհամմատ
Ալ Նահիանի հրաւէրով։
Հռոմի
պապը կը
Պուրճ Համուտի
Ազգ. եղբայրութիւն»
Գերեզմանատունը:
մասնակցի
«Մարդկային
միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

ՅԱԿՈԲ ՍԱՉԵԱՆ-Ի

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

Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին յետ թաղման արարողու-

Ուքրանիոյ
Նախագահի
28 Թեկնածու
թեան Շաբաթ,ԿԸՅ-ն
27 Յուլիս
2019-ին, եկեղեցւոյ
սրահին մէջ մինչեւ
Գրանցած
Է 7:00, Կիրակի, 28 Յուլիս, առաւօտեան ժամը 11:00-էն
երեկոյեան ժամը
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
•Փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել Նոր
Հաճնոյ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

ԺԱԼԱԼԱՅԻ Ս. ԽԱՉ ՄԱՏՈՒՌԻ
ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ
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Օրհնութեամբ
Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
Լիբանանի հայոց առաջնորդ

«Ես Պիտի Չպատժեմ Թուրքիան» Տանըլտ Թրամբ

դժուարացնէ իրավիճակը:
Թրամբ հրապարակաւ հասկցուցած է, որ չի ցանկանար Թուրքիոյ դէմ
պատժամիջոցներ կիրառել եւ մեղադրած է Օպամայի վարչակազմը, որու
պատճառաւ Անգարան ձեռք բերած է S-400ը, քանի որ ան հրաժարած է
Արդէն 74
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Թուրքիոյ
վաճառել
հրթիռային համակարգի
ամերիկեան
այլընտրանքը:
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի
թեկնածու
Երեքշաբթի,
հանդիպման ժամանակ
Թրամբը անգամ
մը եւսգրանցուելու
դժգոհած է
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ինչպէս կը
իր վարչակազմի՝ Թուրքիոյ F35 ծրագրէն բացառելու որոշումէն,ոչ,
ծերակուտահաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
կաններուն ըսելով, որ ինք կը ցանկայ որ Թուրքիան կարենայ գնել ԿԸՅ-էն
կործայայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
նիչները:
«Ընդամէնը գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
է:
Վերլուծաբաններու
կարծիքին
համաձայն,
օրէնքը, մերժում
որ կը ստացած
պահանջէ
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Թուրքիոյ դէմ պատժամիջոցներու կիրառում, կը նախատեսէ, որ առաջին
է թղթակիցը։
հերթին
գործէ գործադիր իշխանութիւնը, Թրամբին ազատութիւն չտալով
Երէկ՝
Փետրուար
3-ը, ԿԸՅհամար:
թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
բացառութիւն
մը ընել Թուրքիոյ
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,
Խորեն
Մազլումեանի
տխուր
առիթովենՏէր
եւ Տիկին
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը այնմահուան
մարդոց, որ
կողմնորոշուած
եւ մտադիր
են
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
Կարօ Ուզունեան «Զարթօնք»ին կը նուիրեն 50,000 լ.ո.
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
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zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Շաբաթ, 27 յուլիս 2019, առաւօտեան ժամը 10.00-ին սուրբ պատարագ
Պատարագիչ
Արժ. Տ. Միւռոն քհն. Աւետիսեան
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն
Թաղական խորհուրդ Զահլէի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ շրջակայից
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