
Թուրքիոյ արտաքին գործոց նախա-
րար Մեւլութ Չաւուշօղլուն թուրք 
դեսպաններու խորհրդաժողովին 
ժամանակ անդրադարձած է արցա-
խեան հարցին։
Վկայակոչելով Haberler-ը՝ 
Ermenihaber.am-ը կը հաղորդէ, թէ 
ելոյթի ժամանակ Չաւուշօղլու նախ 
խօսած է առհարսարակ Թուրքիոյ 
արտաքին քաղաքականութեան 
խնդիրներուն, մարտահրաւէրուն մասին։
Անդրադառնալով արցախեան հարցին, Թուրքիոյ ԱԳՆ-ի ղեկավարը ըսած 
է,- «Մենք մինչեւ վերջ պիտի կանգնինք եղբայրական Ատրպէյճանի կողքը, 
յատկապէս Ղարաբաղի հարցով»:

Համահայկական խաղերուն ընդառաջ Ստեփանակերտի Վերածնունդի 
հրապարակին վրայ հաւաք կազմակերպելու նպատակն է ուղերձ յղել 
հայութեան, անդրադարձ կատարել քանի մը կարեւոր հարցի: Վերածնուն-
դի հրապարակին վրայ՝ իր ելոյթին մէջ՝ այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, 
նշած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
«Կը խօսուի, թէ 2018-ին տեղի ունեցած յեղափոխութիւնը նոր 
իրողութիւններ հաստատած է ՀՀ-ի մէջ: Կը խօսուի, որ այս նոր 
իրողութիւնները իրենց ուղղակի ազդեցութիւնը պէտք է ունենան Սփիւռքի 
եւ Արցախի կեանքին վրայ: Այսօր կը քննարկուի, թէ ինչպիսին պէտք է 
ըլլայ այդ ազդեցութիւնը: Ատոր համար նախ պէտք է գնահատել 
յեղափոխութեան էութիւնը»,- ըսած է Նիկոլ Փաշինեան: Ան ընդգծած է, որ 
2018 թուականի իրադարձութիւնները կը կոչուէին ոչ բռնի, թաւշեայ, 
ժողովրդական յեղափոխութիւն: Ըստ անոր՝ անուանումը կը խօսի այն 
մասին, որ ինչպէս ծրագրուած էր, այնպէս ալ յեղափոխութիւնը 
իրականացուեցաւ ոչ բռնութեամբ: Յեղափոխութիւնը ցնցումներ չի բերաւ 
որեւէ ոլորտի մէջ՝ սկսեալ դրամատնային համակարգէն, մինջեւ 
տնտեսութիւն ու քաղաքականութիւն:

«Ժողովրդական բառը կ՝ընդգծէ ժողովուրդը, որ հանդէս եկաւ իբրեւ 
յեղափոխութեան շահառու: Ո՞ր ժողովուրդին մասին է խօսքը, արդեօ՞ք 
խօսքը միայն Հայաստանի ժողովուրդին մասին է: Այս հարցին պատաս-
խանը կու տայ ՀՀ սահմանադրութեան նախաբանը»,- ըսած է ՀՀ 
վարչապետը: Ան մէջբերած է այդ հատուածը Սահմանադրութենէն. «Հայ 
ժողովուրդը, հիմք ընդունելով Հայաստանի անկախութեան մասին 
հռչակագրին մէջ հաստատագրուած հայոց պետականութեան հիմնարար 
սկզբունքները, համազգային նպատակները, իրականացուցած ինքնիշ-
խան պետութեան վերականգնման իր ազատասէր նախնիներու սուրբ 
պատգամը, նուիրուած Հայրենիքի հզօրացման ու բարգաւաճման, 
ապահովելու համար սերունդներու ազատութիւնը ընդհանուր բարե-
կեցութիւնը, քաղաքացիական համերաշխութիւնը՝ հաւաստելով 
հաւատարմութիւնը համամարդկային արժէքներուն, կ՝ընդունի ՀՀ 
սահմանադրութիւնը»:
Վարչապետը նշեց, որ Սահմանադրութեան նախաբանով կ՝արձանագրուի, 
թէ ով է ՀՀ-ի հիմնադիրը, աւելի արտայայտիչ՝ սեփականատէրը:
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Արխիւի ծածկագիր

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Հայ Ժողովուրդն է Իր Ճակատագրի 
Որոշողն ու Պատասխանատուն. 

Նիկոլ Փաշինեան

Զինուորական Դատարանը 
Ձերբակալման Չորս Հրամանագրեր 

Կ՛արձակէ 

Մինչեւ Վերջ Ատրպէյճանի Կողքը Պիտի 
Կանգնինք. Չաւուշօղլու

Շրջանային Լուրերուն շար. Էջ 08

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Զինուորական հետաքննող դատաւոր Մարսել Պասիլ երէկ ձերբակալման 
չորս հրամանագրեր արձակեց անձերու դէմ, որոնք ամբաստանուած են 
Ալէյի նշանաւոր դէպքին առնչութեամբ: 
Նշենք, որ այս թղթածրարով արդէն իսկ ձերբակալուած էին շարք մը 
ամբաստանեալներ:
Ալէյի դէպքը տակաւին կը շարունակէ մնալ երկրին մէջ սուր քննարկումի 
առարկայ, որ ամէն օր աւելի եւս կը վատթարացնէ մթնոլորտը պատճառ 
հանդիսանալով նախարարաց խորհուրդի անդամալուծման: 
Այս խնդրով վերջին զարգացումներէն է նաեւ այն բուռն քննադատութիւն-
ներն ու ամբաստանութիւնները, որոնք կ՛ուղղուին ընկերվար Յառա-
ջդիմական կուսակցութեան պետ, Երեսփոխան Ուալիտ Ժոմպլաթի դէմ:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Շար. Էջ 07
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Նուարդ Կոստան Զարեան

Նուարդ Կոստան Զարեան 
(6 Օգոստոս 1917 – 31 Յունուարի 
2005), հայ քանդակագործուհի։
Գրող Կոստան Զարեանի եւ 
դաշնակահարուհի Թագուհի 
Շահնազարեանի դուստրն է, 
ճարտարապետութեան պատ-
մաբան Արմէն Զարեանի քոյրը։
Նուարդ Զարյանի նկարչական 
հետաքրքրութիւնները սկսած են 
17 տարեկանին։ Ուսանած է 
Միլանի «Scuola di Brera» 
ակադեմիային մէջ, աւարտած է 
Վենետիկի «Liceo Artistico»-ի 
դասընթացները։ Քանդակագործ 
Ատոլֆ Ուիլտի խորհուրդով ձգած 
է նկարչութիւնը և զբաղած է քան-
դակագործութեամբ։ Ուսանած  է 
Հռոմի գեղեցիկ արուեստներու 
ակադեմիայի մէջ:  1935-1940 
թուականներուն յաճախած  է 
Վենետիկի գեղարուեստի ակա-
դեմիա: 1936 թուականին իտալա-
կան կառավարութիւնը անոր կը 
յատկացնէ օտարազգի ուսա-
նողներու համար սահմանուած 
կրթաթոշակ։ Երկրորդ համաշ-
խարհային պատերազմի տարի-
ներուն գործօն մասնակցութիւն 
կ՛ունենայ իտալական Դիմա-
դրութեան շարժման մէջ։
1950 թուականին իտալացի 
խումբ մը նշանաւոր արուես-
տագէտներու հետ կը մասնակցի 
Հռոմի Նոր կայարանի գեղարուես-
տական ձեւաւորման համար 
Իտալիոյ կառավարութեան յայ-
տարարած մեծ մրցոյթին եւ կը 
շահի առաջին մրցանակը՝ կայա-
րանի խճանկարին համար։
1951 թուականին Իրանի կառա-
վարութիւնը Նուարդ Զարեանին 
կը պատուիրէ ստեղծել Իրանի 
վերջին շահ՝ Ռըզա Պեհլեվիի 
դիմանկարը՝ նախատեսուած 
շահի դամբարանին համար։ 1965 
թուականէն դասաւանդած է 
Հռոմի գեղարուեստի դպրոցին 
մէջ։ 1961 թուականի ապրիլին իր 
հօր՝ Կոստան Զարեանի հետ 
կ՛այցելէ Հայաստան։
Առաջին անհատական ցուցա-
հանդէսը կը բացուի 1946ին 
«Cortile» պատկերասրահին մէջ, 
երկրորդը՝ 1950ին «Galleria dello 
Zodiaco» ցուցասրահին մէջ, ուր 
ներկայացուած են 18 քանդակ, 
փայտագրութիւն և գծանկար։ 
Անհատական ցուցահանդէսներ է 
ունեցած է  եւրոպական տարբեր 
քաղաքներու մէջ։
1964ին Երեւանի մէջ կազմա-
կերպուած է անոր անհատական 
ցուցահանդէսը եւ 25 գործ ան 
նուիրած է Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահին։ Երկրորդ ցու-
ցահանդէսը Երեւանի մէջ տեղի 
ունեցած է 1970ին։

«Վահագն Տատրեանի Մահը Կորուստ Մըն Է Ազգային 
Պահանջատիրութեան»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս

Երէկ, Վեհափառ Հայրապետը 
ցաւով իմացաւ Փրոֆ. Վահագն 
Տատրեանի մահուան գոյժը, 
որուն համար յայտնեց, թէ անոր 
կորուստը մեծ է մանաւանդ Հայ 
Դատի աշխատանքներուն 
առնչութեամբ։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Յայտնենք, որ 1999 թուականին 
Նորին Սրբութիւնը Փրոֆ. Տատր-
եանը Անթիլիասի Մայրավանքէն 
ներս պարգեւատրած էր Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
«Ս. Մեսրոպ Մաշտոց» շքանշանով 
եւ վեր առնելով անոր ազգանուէր 

գործունէութիւնը՝ ըսած էր. 
«Շնորհիւ իր գերագոյն ճիգին, 
ան կրցաւ Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը դուրս բերել մեր 
ժողովուրդի կեանքի շրջագիծէն 
եւ զայն բանալ աշխարհին։ Ու 
ահա, այսօր, Հայոց Ցեղասպա-
նութիւնը ներկայութիւն է 
միջազգային հարցերով զբաղող 
կազմակերպութիւններու, դիւա-
նագիտական յարաբերութիւն-
ներու, ինչպէս նաեւ ակա-
դեմական ծիրէն ներս»։
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ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
ներկայացուց մինչեւ 2050 
թուականը զարգացման ռազմա-
վարական նպատակները։ Ըստ 
Armenpress.am-ի՝ Ստեփանա-
կերտի Վերածնունդի հրապարակին 
վրայ իր ելոյթին ընթացքին՝ ՀՀ 
վարչապետը նշեց, որ պատեհ կը 
համարէ համազգային քննարկման 
ներկայացնել ռազմավարական 
նպատակադրումներու աշխա-
տանքային տարբերակը, խնդիրներ, 
որոնք Հայաստանի Հանրապետու-
թիւնը պէտք է կարենայ լուծել 
մինչեւ 2050 թուական։
«Ըստ այդմ, մինչեւ 2050 թուական 
պէտք է կարենանք լուծել հետեւեալ 
խնդիրները. Հայաստանի բնակչու-
թիւնը հասցնել առնուազն 5 միլիոն 
մարդու, ստեղծել 1 միլիոն 500 
հազար աշխատատեղ, լուծել 2,5 

Ստեփանակերտի մէջ, Օգոստոս 
5-ին, տեղի ունեցած է Արցախի 
Հանրապետութեան նախագահ 
Բակօ Սահակեանի եւ Հայաստանի 
Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի հանդիպումը, որ 
Արցախ կը գտնուի Համահայկա-
կան 7-րդ ամառնային խաղերու 
մեկնարկին ծիրէն ներս:

Արցախը Հայաստան է եւ Վերջ. ՀՀ Վարչապետը Ներկայացուց 
Մինչեւ 2050թ. Ռազմավարական Նպատակները

Նիկոլ Փաշինեան եւ Բակօ Սահակեան Քննարկած են
Հայաստան-Արցախ Փոխգործակցութեան Հարցեր

միլիոն մարդու զբաղուածութեան 
հարց եւ վերացնել աղքատութիւնը, 
Հայաստանը դարձնել արդիւնա-
բերական երկիր, տասնհինգա-
պատկել Հայաստանի համախառն 
ներքին արդիւնքը, ունենալ 10 
միլիառ տոլար արժէքը գերազանցող 
առնուազն 5 հայկական արհեստա-
գիտական ընկերութիւն եւ 10 
հազար աշխատող նորաստեղծ, 
եօթնապատկել միջին աշխա-
տավարձը, բանակի մարտունա-
կութեան ցուցանիշով զբաղցնել 
աշխարհի յառաջատար երկիրներու 
առնուազն առաջին քսանեակին 
մէջ, ունենալ աշխարհի տասը 
ամենաարդիւնաւէտ հետախուզա-
կան ծառայութիւններէն մէկը, 
ապահովել առողջապահական 
ծառայութիւններու 100 տոկոսանոց 
հասանելիութիւն եւ առողջապա-

հութեան ֆինանսաւորումը քսա-
նապատկել, կրթութիւնը դարձնել 
ազգային ապրելակերպ, կրթութեան 
եւ գիտութեան ֆինանսաւորումը 
քսանապատկել, Հայաստան այցե-
լող զբօսաշրջիկներուն թիւը հաս-
ցնել 15 միլիոնի, Հայաստանի ֆութ-
պոլի հաւաքականը դարձնել 
Եւրոպայի եւ/կամ աշխարհի 
առաջնութեան մետալակիր, 
նուաճել 25 ողիմպիական ոսկէ 
մետալ եւ ճատրակի աշխարհի 
անհատական ախոյեանը»,- ընդգ-
ծեց Փաշինեան։
Վարչապետին խօսքով՝ շատերը 
պիտի հարցնեն, իսկ ինչո՞ւ Արցախի 
մասին ոչինչ ըսուած է. «Պատաս-
խանը շատ պարզ,  որովհետեւ 
Արցախը Հայաստան է եւ վե՜րջ»։

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահի աշխատակազմի 
տեղեկատւութեան գլխաւոր 
վարչութենէն կը փոխանցեն, թէ 
հանդիպման ընթացքին քննար-
կուած է հայկական երկու պետու-
թիւններու փոխգործակցութեան 
վերաբերող հարցեր:



ընդգրկուած են բոլոր 
ժանրերը՝ պարարուեստը, 
երգարուեստը, մարտա-
րուեստը, ոգին: Եւ սա 
ինքը մշակոյթն է: Դրօշի 
բարձրացումը ինքնին մշա-
կոյթ է»:
Հիւրերէն 10 հազարը բաց-
ման արարողութեան կը 
հետեւին Ստեփանակերտի 
կեդրոնական մարզադաշտէն: Հազարաւոր մարդոց համար մեծ 
պաստառներ պիտի տեղադրուին Ստեփանակերտի կեդրոնական 
հրապարակին վրայ: Իսկ միլիոնաւորներ համահայկական ամենամեծ 
մարզական միջոցառման մեկնարկին կարնան հետեւիլ ուղիղ եթերով: 
«Բացման ամբողջ արարողութիւնը ուղիղ եթերով պիտի ցուցադրուի, 
Արմենիա հեռուստաընկերութեան ուղիղ եթերով: Եւ ես յամոզուած եմ, որ 
աշխարհի բոլոր ծայրերուն մէջ բոլոր հայերն ալ այդ օրը պիտի տեսնեն 
համահայկական խաղերու բացումը  Արցախի մէջ», կը մանրամասնէ 
Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան 
Զաքարեան:
Արցախի մէջ ոչ միայն խաղերու բացումն է, որ պիտի ըլլայ, այլ նաեւ 
ֆութպոլի, շախմատի, վոլիպոլի, բազկամարտի, հեծանուավազքի, եւ 
մարզական պարերու մրցումները: 6 մարզաձեւերէն 3-ը պիտի աւարտի 
Արցախի մէջ, իսկ մնացեալ երեքի մրցումները պիտի շարունակուին 
Հայաստանի մէջ:
Համահայկական խաղերը Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ 
պիտի  շարունակուին Օգոստոսի 8-ին: Փակումը Օգոստոսի 17-ին կը  
նախատեսուի, Երեւանի Ազատութեան հրապարակին վրայ:

Ստեփանակերտ

Արցախը կը պատրաստուի ընդունիլ Համահայկական 7-րդ ամարային 
խաղերու հազարաւոր մասնակիցներն ու հիւրերը: Համահայկական 

խաղերու աշխարհագրութիւնն ու կազմը ամէն տարի կ՛ընդլայնի: 
Ամարային խաղերուն 160-է աւելի քաղաքներու պատուիրակութիւններ 
կը մասնակցին՝ մօտ 4 տասնեակ պետութիւններէ: Ոմանք՝ այս 
տարի միացած են համահայկական խաղերուն: «Առաջին անգամն է 
Արաբական Էմիրութիւններէն են, որ կը մասնակցին: Նոյնն է Իրաքի 
պարագանե. մանրամասնեց Արցախի կրթութեան, գիտութեան եւ 
մարմնամարզի փոխնախարար Աշոտ Դանիէլեանը: «Յայտերի թիւը 
արդէն մօտ է 6 հազարին: Եւ այս թիւը պէտք է ոգեւորէ մեր ժողովուրդին»,- 
կ՛եզրափակէ Համահայկական խաղերու Ստեփանակերտի գրասենեակի 
պատասխանատու Վարդան Բալաեանը:

Արդէն մի քանի ամիս է՝ նա-
խապատրաստական աշխատանք-
ները  կ՛ընթանան: Մարզական 
ենթակառուցուածքներու հետ՝ 
նաեւ զբօսաշրջային ենթակա-
ռուցուածքները կը  բարեկարգուին 
ու կը նախապատրաստուին: 
Այս օրերուն Ստեփանակերտի 
հիւրանոցներու, հիւրատուներու, 

նոյնիսկ հանրակացարաններու մէջ  ազատ տեղ չկայ: Մարզիկ-
մասնակիցներէն բացի Արցախ կու գան նաեւ հազարաւոր հիւրեր ու 
հրաւիրյեալներ: Պաշտօնական թիւը շատոնց հատած է 10 հազարի 
սահմանը եւ կը շարունակէ աճիլ: Նման կարգի միջոցառում հիւրընկալելը 
արդէն իսկ որպէս պետութիւն Արցախի կայացածութեան փաստն է, որ կը 
հաստատուի եւ խաղերու բացումը Արցախի մէջ նախատեսելով՝ նաեւ այս 
նամակն է, որ կը  յղուի, կ՛ընդգծէ Իշխան Զաքարեան: «Բոլորը պէտք է 

հասկանան, որ սա պետութիւն է, 
լուրջ պետութիւն է, որ կարող է ոչ 
միայն լաւ կռուիլ, ոչ միայն հողը 
պաշտպանել, այլեւ նման կարգի 
մարզական միջոցառումներ 
հիւրընկալել, ուր կը  հաւաքուին 
մի քանի հազար մարզիկներ»,- 
կը կարեւորէ Համահայկական 
խաղերու համաշխարհային 

կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանը:
Արդէն օրեր շարունակ՝ հազարաւոր մասնակիցներ օրուայ մեծ մասը 
Ստեփանակերտի կեդրոնական մարզադաշտին մէջ կ՛անեն: Իր չափերով 
բնօրինակին չզիջող Տիգրանակերտի ֆոնին կ՛ամբողջացնեն են բացման 
արարողութեան բեմադրութիւնը, որ նաեւ հայոց պատմութեան յիշարժան 
դրուագները պիտի   ներկայացնէւ: Մուսալեռի վրայ, Խոր Վիրապի  
եւ Տիգրանակերտի մէջ վառուած ջահերը այստեղ պիտի հասնին՝ 
համահայկական խաղերու ջահը վառելու համար: Գլխաւոր բեմադրիչ 
Ռուբէն Յովհաննէսեանը փակագիծերը չուզեր բանալ, բայց Օգոստոսի 
6-ին անմոռանալի երեկոյ կը խոստանայ. «Այս ներկայացում է, որ իր մէջ 
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Արցախը Պատրաստ Է 
Ընդունելու Համահայկական Խաղերու 

Հազարաւոր Մասնակիցները

ՆՈՐՍՅՐ  ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից



Նկատի ունենալով ընդհանրապէս 
երիտասարդութեան ու յատկապէս 
համալսարանական երիտասարդ-
ներու կարեւոր դերակատարու-
թիւնը մեր ազգային-եկեղեցական 
կեանքէն ներս եւ այս գծով Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
նախանձախնդրութիւնը, երկրորդ 
տարին ըլլալով, Կաթողիկոսարանը՝ 
Քրիստոնէական Դաստիարա-
կութեան բաժանմունքին ու 
Դպրեվանքին միացեալ ճիգով, կը 
կազմակերպէ երիտասարդական 
խտացեալ դասընթացք։

Յիշեալ դասընթացքը կ՚ընդգրկէ 
երկու շաբթուան վրայ երկարող 
Աստուածաշնչական, հայ եկեղեցւոյ 
պատմութեան, միջ-եկեղեցական, 
քրիստոնեայ-իսլամ երկխօսութեան, 
հայ դատի, կենսոլորտի եւ ընկե-
րաբարոյական բնոյթ ունեցող 
նիւթեր։ Ծրագիրին իրենց մաս-
նակցութիւնը կը բերեն Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներէն եւ 
Գանատայէն ժամանած համալսա-
րանական երիտասարդներ։
Արդարեւ, Երկուշաբթի, 5 Օգոստոս 
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Երիտասարդական Խտացեալ Դասընթացքին Բացման 
Նիստը Տեղի Ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ 

Ներկայութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի

քելութիւն է, իսկ հայ ժողովուրդն ու 
հայոց եկեղեցին ընդելուզուած են 
պատմութեան ընթացքին։ Վեհա-
փառ Հայրապետը նշեց, որ Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը 
հոգեւոր կեդրոն է եւ, հետեւաբար, 
կեդրոն է ոչ թէ պարզ հասկացու-
թեամբ, այլ այն առումով, որ մինչեւ 
օրս, իր օճախին շուրջ կը համա-
խմբէ հայ ժողովուրդը՝ բան մը, որ 
մեզ կը մղէ աւելի նուիրումով ու 
գիտակցութեամբ ծառայելու մեր 
ժողովուրդին, նշեց ան։
Հուսկ, Հայրապետը խօսեցաւ 
խտացեալ դասընթացքին ծրա-
գիրին մասին։ Ան ըսաւ, որ ծրագիրը 
յստակ նպատակ կը հետապնդէ եւ 
բացատրեց, որ հոն ներառուած են 
ոչ միայն կրօնական, այլ մեր 

եկեղեցւոյ, ժողովուրդին եւ ընդհան-
րապէս ներկայ ընկերութեան հետ 
աղերս ունեցող նիւթեր ու հարցեր։ 
Այս իմաստով Վեհափառ Հայրա-
պետը ըսաւ, որ եկեղեցին չի կրնար 
ինքզինք հեռու պահել ընկերութիւնը 
յուզող հարցերէն ու մարտա-
հրաւէրներէն։ Ընկերութեան հար-
ցերն ու մարտահրաւէրները մե՛ր ալ 
հարցերն ու մարտահրաւէրներն 
են, ըսաւ ան ու շարունակեց, թէ 
այս տարի ծրագիրին մէջ աւելի լայն 
տեղ կը գրաւեն եկեղեցի-ժողովուրդ 
փոխ-յարաբերութեան առնչուած 
նիւթերը։ Այն գիտելիքները, որոնք 
հոս պիտի ամբարէք, ձեր հետ ձեր 
համայնքները տանելով ի գործ 
պիտի դնէք հաւաքական բարօրու-

թեան, որովհետեւ գիտութիւնը 
ինքնակեդրոն եւ ինքնանպատակ 
չի՛ կրնար ըլլալ։ Գիտութիւնը 
կ՚ենթադրէ պատասխանատու 
վերաբերում եւ մասնակցութիւն, 
յանձնառութիւն ու նպատակասլաց 
գործունէութիւն։ Այս գիտակցու-
թեամբ դուք կոչուած էք մասնակից 
դառնալու մեր ազգային-եկեղե-
ցական կեանքին եզրակացուց 
Վեհափառ Հայրապետը։
Ապա, տեղի ունեցաւ մտերմիկ 
զրոյց, ուր երիտասարդները Նորին 
Սրբութեան իրենց հարցումները 
ուղղեցին եւ մտահոգութիւնները 
յայտնեցին հիւսիսային ամերիկայի 
մէջ մեր եկեղեցին ու ազգը յուզող 
հարցերուն գծով։ Հանդիպումէն 
ետք, Վեհափառ Հայրապետն ու 

երիտասարդները միասնաբար 
ունեցան իրենց կէսօրուան ճաշը , 
ուր շարունակեցին իրենց մտերմիկ 
երկխօսութիւնը։
Նշենք, որ մասնակիցները իրենց 
օրը սկսան ծանօթանալով Կաթո-
ղիկոսարանի շրջափակը՝ այցելելով 
Ս. Նահատակաց յուշարձան, թան-
գարան, մատենադարան, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան 
100-ամեակի նուիրուած յուշակո-
թող, ինչպէս նաեւ իրազեկ դարձան 
բաժանմունքներուն ճամբով 
Կաթողիկոսարանէն ներս տարուող 
աշխատանքներուն։

2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքին 
մէջ տեղի ունեցաւ երիտա-
սարդական խտացեալ դաս-
ընթացքին պաշտօնական բացումը՝ 
ներկայութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ 
Ա. Կաթողիկոսին։
«Տէրունական Աղօթք»էն ետք, 
Հոգշ. Տ. Զարեհ Վրդ. Սարգիսեան, 
բացման խօսքով հանդէս եկաւ եւ 
ապա հրաւիրեց Վեհափառ 
Հայրապետը՝ ուղղելու իր հայրա-
պետական պատգամը։
Նորին Սրբութիւնը ողջունելով 
երիտասարդներուն ներկայութիւնը 

Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ՝ 
ըսաւ, որ չէր կրնար բարի գալուստ 
մաղթել տնեցիներուն, որովհետեւ 
Անթիլիասի Մայրավանքը անոնց 
հարազատ տունն է եւ անոնք Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան 
մեծ ընտանիքին մաս կը կազմեն։ 
Ան ըսաւ, որ քրիստոնէութեան 
համար ընտանիքը սրբութիւն է եւ, 
հետեւաբար, եկեղեցին մեր սուրբ 
ընտանիքն է։ Այս իմաստով, Հայրա-
պետը ընդգծեց, որ եկեղեցին սոսկ 
քարեղէն կառոյց մը չէ, այլ առա-

Լիբանանահայ Կեանքի շար. Էջ 05
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Զահլէ Ընդունեց Կենսոլորտի  
Նախարար Ֆետի Ժըրէյսաթին

Կեանքի Քաղաք Երեւան. Իսրայէլեան Հեռուստաալիքը Հայաստանի Մասին 
Տեսանիւթ Հրապարակած է

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի  բոլոր միաւորները  
իրենց  մշակութային, մարզական, 
սկաուտական,  երիտասարդական 
եւ այլ  գործունէութիւններուն զու-
գահեռ, իբրեւ տիպար լիբանան-
ցիներ, չեն մոռնար  քաղաքացիա-
կան ծառայութեան իրենց պար-
տականութիւնները:    

Իսրայէլի «Ռեշետ 13» հեռուստա-
ալիքը Հայաստանի մասին հրա-
պարակած է եբրայերէն տեսանիւթ 
մը։

Ըստ Armenpress.am-ի՝ տեսանիւթը 
կը սկսի Գառնի այցելութեամբ, ուր 
կը ներկայացուի հեթանոսական 
տաճարի պատմութիւնը: Շրջայցը 
կ՝ուղեկցուի տաճարին մէջ հնչող 
տուտուկի ելեւէջներով: Կատա-

Շաբաթ, 3 Օգոստոս  2019 
կէսօրէ ետք  ժամը 2-ին, 
կենսոլորտի նախարար 
Ֆետի  Ժըրէյսաթիի  հովա-
նաւորութեամբ, ՀԲԸՄ 
Զահլէի եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի 
Զահլէի  տեղական վար-
չութիւններուն  կազմա-
կերպութեամբ, World 
Vision  կազմակերպութեան հետ 
գործակցաբար, ՀԲԸՄ–ՀԵԸ Զահլ-
էի ակումբին  մէջ եւ անոր շրջա-
կայքը իւրայատուկ  ձեւով  նշեց  
Կենսոլորտի  օրը:
Կէսօրէ  ետք, ժամը  2-ին նախարար 
Ֆէտի  Ժըրէյսաթի  ժամանեց  
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զահլէի ակումբը: 
Անոր դիմաւորեցին  ՀԲԸՄ Զահլէի  
վարչութիւնը, ատենապետ Շանթ 

Չինչինեանի, ՀԵԸ   Զահլէի  տեղա-
կան վարչութիւնը՝  Ճորճ  Տէյիրմեն-
ճեանի գլխաւորութեամբ:  Ընդունե-
լութեան մասնակցեցան վարչա-
կաններ, միութենականներ, 
բարեկամներ: 
Նախարարը  շրջեցաւ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ  
Զահլէի ակումբին մէջ, ծանօթացաւ 
ակումբին մարզական, մշակու-
թային, երիտասարդական եւ այլ 
գործունէութիւններուն: Մեր վար-
չականները  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մասին 
տեղեկութիւններ փոխանցեցին  
նախարարին: 

 Նախարարին  այցելութեան 
առիթով  տեղի ունեցաւ  պատշաճ  
հանդիսութիւն: Բացման խօսքով  
հանդէս եկաւ  Գարոլին Փամպուք-
եանը:  ՀԵԸ Զահլէի տեղական 
վարչութեան ատենապետ  Ճորճ 
Տէյիրմենճեան  բարի գալուստ մաղ-
թեց նախարարին, յայտնելով, թէ 
մաքուր՝ կենսոլորտ,  մաքուր՝ 
հայրենիք նշանաբանով,  ՀԲԸՄ-

ՀԵԸ Զահլէ  կը հաւատայ  կանա-
չապատ  Լիբանանի տեսլականին:   
World Vision-ի ներկայացուցիչ  
Հաննա Մաթլի  նոյնպէս բարի 
գալուստ մաղթեց նախարարին  եւ 
շնորհակալութիւն  յայտնեց  ՀԲԸՄ-
ՀԵԸ  Զահլէին, այս  գեղեցիկ եւ  
եզակի նախաձեռնութիւնը  յղա-
նալու   համար:  
Իր կարգին  կենսոլորտի նախարար  
Ֆէտի  Ժըրէյսաթի շնորհակալու-
թիւն յայտնեց ի պատիւ  իրեն 
տրուած  ընդունելութեան եւ բարձր 
գնահատեց  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Զահլէի 
կատարած աշխատանքը: Ան 
ողջունեց կենսոլորտի ապակա-
նութեան դէմ  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Զահլէի 
կեցուածքը, միաժամանակ մաղ-
թեց, որ Լիբանանի տարածութեան 
վրայ բոլոր  կազմակերպութիւնները  
ցուցաբերեն  նոյնպիսի ոգի եւ 
մօտեցում: 
Ապա, մաքրութեան մասնակցող-
ները ՀԵԸ-ի շապիկներ  հագած 
բաժնուեցան խումբերու եւ  սկսան  
մաքրել ակումբին շրջապատը,  
շրջանին հայկական թաղամասերը:  
Անցորդ  քաղաքացիները  մեծապէս 
գնահատեցին  ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Զահլէի 
այս  գնահատելի  նախաձեռնու-
թիւնը:
Երեկոյեան  բոլորը մեծ  գոհու-
նակութեամբ   եւ բարձր տրամա-
դրութեամբ վերադարձան ակումբ: 
Վարձքը կատար բոլոր աշխատող-
ներուն:

ՀԵԸ-ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ 
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

րումով հիացած հաղորդավարուհին 
կ՝օգտագործէ տուտուկ նուագել 
փորձելու հնարաւորութիւնը:
Տեսանիւթին խումբը կ՝այցելէ նաեւ 
«Վերնիսաժ», ուր առանձին 
կ՝անդրադառնայ մուտքին մօտ 
գտնուող ցայտաղբիւրին: Երա-
ժշտական գործիքներուն վերա-
բերեալ նիւթը կը շարունակուի 
նաեւ «Վերնիսաժ»-ի մէջ՝ կեդ-
րոնանալով ձեռագործ աշխա-
տանքներու, յատկապէս գորգերու 
վրայ:
Հայկական բերք ու բարիքին, 
համեղ ուտեստներուն հաղորդա-
վարուհին կը ծանօթանայ երեւան-
եան շուկաներէն մէկուն մէջ 
համտեսելով աւանդական լաւաշը, 
պանիրներու տեսականին, միրգն 
ու բանջարեղէնը:

Յաջորդ կանգառը երեւանցիներու 
եւ զբօսաշրջիկներու սիրելի 
վայրերէն է՝ Քասքատը, որ 
մանրամասն կը ներկայացուի 
տեսանիւթին մէջ: Նկարահանող 
խումբին անդամները, այս անգամ, 
իրենց ունակութիւնները կը փորձեն 
պարի ասպարէզին մէջ: Անոնց կը 
միանայ հայկական աւանդական 
պարը ներկայացնող պարախումբը 

եւ Քասքատի տարածքին կ՝ապա-
հովէ հաճելի միջավայր:
Տեսանիւթը կ՝աւարտի երեկոյեան 
զբօսանքով՝ Հիւսիսային պողոտայ 
եւ Հանրապետութեան հրապարակ:
Հաղորդավարուհիին կ՝ուղեկցի 
Զբօսաշրջութեան կոմիտէի 
նախագահ Սուսաննա Սաֆարեան:
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ԲԱԳՐԱՏ ԷՍՏՈՒԳԵԱՆ

ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Ազգային «Լուռ Ցաւեր»

Հայաշխարհը Մէկ Կողմ, Պոլիսը Մէկ Կողմ

Երկրի   Ջիղը

Ի. դարու քաղաքական պայմանները անջատած էին Խորհրդային 
Հայաստանը եւ Թուրքիոյ հայութիւնը: Այդ անջատումը բաւական 

սուղ արժած էր Թուրքիոյ հայութեան մշակութային զարգացման 
վրայ: Տասնամեակներ շարունակ անտեղեակ մնացած էինք 
Հայաստանի արձանագրած գիտական, ճարտարապետական, 
գրական եւ գեղարուեստական նուաճումներէն: Հայաստանի անկախ 
հանրապետութեան յայտնութիւնով կարելի եղած էր գոյացած անջրպետը 
որոշ չափով վերացնել: Այդ վերածման գործին մէջ իր յատուկ բաժինը 
ունեցան Համահայկական ողիմպիական խաղերը: Ողիմպիական 
խաղերու խորհուրդը արդէն ծանօթ էր իսթանպուլահայերուն, քանի որ 
Մեսրոպ պատրիարքը միշտ իր միտքին մէջ ունէր Օգոստոս ամիսներուն 
ընթացքին կազմակերպել «Նաւասարդեան» խաղեր, որոնք անցեալին 
կարեւոր իրադարձութիւն եղած են հայոց պատմութեան մէջ: Թէեւ 
Մեսրոպ պատրիարքը չէր կրցած յաջողիլ Նաւասարդեան խաղերու 
գործադրութիւնը, բայց նորանկախ հանրապետութիւնը շատ աւելի 
մեծ, համազգային չափանիշով կ՛ընէր այն, ինչը ընել ուզած էր Մեսրոպ 
պատրիարքը:
Արդարեւ, անցնող տարիներուն ընթացքին միշտ ալ բարձր եղաւ 
պոլսահայոց ուշադրութիւնը այս կազմակերպութեան հանդէպ: Ամէն 
անգամուն ամենաբազմանդամ մասնակցութիւնը բերող քաղաքներէն 
մէկը կը հանդիսանար Իսթանպուլը: Խաղերու բացման աւանդական 
շքերթին պոլսահայերը հպարտօրէն կը բերէին իրենց ներկայութիւնը 
աշխարհասփիւռ հայութեան՝ յայտարարելով, թէ «հոս ենք, կը պահենք 
մեր կենսունակ գոյութիւնը եւ կը խոստանանք մեր բաժինը ունենալ 
հայաշխարհի ամբողջութեան մէջ»:
Այս տարի կրկին անգամ կը կազմակերպուին Համահայկական 
ողիմպիական խաղերը: Ափսոսանքով վերահասու կը դառնանք, թէ 
Պոլսոյ մարզակումբները հրաժարած են մասնակցելէ: Այս հրաժարումը 
կը բացատրուի խաղերու պաշտօնական բացումին Ղարաբաղի մէջ տեղի 
ունենալուն պատրուակով: Մեր խումբերը համարձակութիւն չեն ունեցած 
Ղարաբաղի մէջ կազմակերպուած նման միջոցառումի մը մասնակցելու: 
Այս դժկամութեան գլխաւոր ազդակը անշուշտ որ ատրպէյճանական 
սպառնացող դիւանագիտութիւնն է: Ատրպէյճանցիները միջոցէ մը 
ի վեր կը զբաղին Ղարաբաղ պաշտօնապէս այցելողները սեւ ցանկի 
վրայ նշելու եւ նոյնիսկ եթէ յաջողին, ցանկագրուածները «Ինթերփոլ»ի 
միջոցաւ բերման ենթարկելու: Անցեալին փորձած էին նման ընթացք մը 

Եթէ մի օր, առաւօտ ծեգին` մինչեւ հինգը, Ապարանի Քուչակ գիւղի 
մօտով անցնելու լինես ու, եթէ յանկարծ հայեացքդ ընկած լինի սարերի 

մէջ ծուարած Եղիպատրուշ գիւղին , ուրեմն աչքդ կտեսնի, որ ժամը 
հինգին գիւղի մէջտեղից բարակ ծուխ է դուրս գալիս: Տատիս հացատան 
երթիկի ծուխն է, որը բարձրանում է բորբոքելու  արևը՝ այն նոյն արևը ,որը 
տարիների ընթացքում մարեցրեց իրեն բորբոքողին: 
-Էհ Աստուա՜ծ ջան, էս օրն էլ բացուեց, բարի լոյսդ բարի լինի :
-Օրն էլ խոմ բախտ չի, որ ասենք բարի, բայց բարի չլինի մեր ջան:
Առաւօտ հինգին տատս արթնում ու գնում է ոչխարներն ու կովերը 
կթելու... առաջինը միշտ ինքն է, որ անասուններին գիւղամէջ է հանում, որ 
հովիւները տանեն դաշտ:
Գոմի աշխատանքը վերջացրած գալիս նստում է արեւկող պատի կողմը՝ 
թիկն տալիս տաքացած քարերին ու մրմնջում.
-Ինչի՞ ծերացայ, ջահել վախտս լաւ էր Բլուկ սարը մի շնչից կը հելնէի: 
Ճամփես էլ սարի ճամփի նման եղաւ:
Ուժեղ է տատս՝ տասը տղամարդու տեղ կհանի: 
Նահանջել չգիտի, յամառ է, պահանջկոտ, խիստ ու առաջնորդող:Երբեք 
իր արածի կամ ասածի համար չի փոշմանում, ասում է, որ միակ բանը որի 
համար փոշմանում է, ժամանակին հօրը լսելն ու համալսարանի առաջին 
կուրսից դուրս գալն էր:
Երբեմն նկատում եմ՝ գրքերս ձեռքն է առնում, թանաքից հոտ քաշում 
...գիշերը հետս արթուն է մնում .

գործադրել թուրքիացի խումբ մը մտաւորականներու դէմ, որոնք նկատի 
չէին ունեցած ատրպէյճանցիներու այս գերզգայնութիւնը: Ատրպէյճանցիք 
նոյնիսկ համարձակեցան Թուրքիոյ իշխանութիւններէն պահանջել իր 
քաղաքացիները ձերբակալելով Ատրպէյճանին յանձնելը: Բնականաբար, 
Թուրքիա առիթ չէր տուած նման գայթակղութեան մը: Սակայն այս 
բոլորը բաւարար եղած են, որ մեր մարզակումբները խրտչին նման 
հաւանականութեան մը դիմաց եւ այսպիսով ալ մերժեն Համահայկական 
խաղերուն մասնակցիլ: Սա ինքնին բաւական մտահոգիչ պատկեր մըն է 
աշխարհասփիւռ հայութեան համար, քանի կը տեսնենք, թէ Ատրպէյճան 
յաջողած է իր ակնկալած ճնշումը բանեցնել եւ ձեւով մը խոչընդոտել 
համազգային կազմակերպութիւն մը:
Տուեալ պայմաններու մէջ դժուար է նման որոշումի մը համար պոլսահայ 
մարզակումբները մեղադրել: Վերջապէս անոնք յստակօրէն կը տեսնեն, թէ 
Թուրքիոյ հանրապետութիւնը ինչպիսի ենթարկուածութեան մը մատնուած 
է Ատրպէյճանի դիմաց: Պատահածը յաղթանակ մըն է Ատրպէյճանի չար 
կամքին համար եւ ամօթ մը մեր հաշուոյն, որ չենք կրցած դիմագրաւել այդ 
սպառնալիքը:
Թող բոլորը գիտնան թէ բաւական դժուար է ազգին արժանապատուութիւնը 
բարձր պահելու խնդիրը: Մանաւանդ հոն, ուր կը տիրէ քաղաքական եւ 
օրինական անկանոնութիւնը:

-Հլը ասա՝ ի՞նչ եղաւ, տղեն ու աղջիկ հասա՞ն իրար: Հլը պատմայ բալա, 
շատ էլ որ հերս վայիս եղաւ ինձ մնացի գեղը թրիք թափող:
Է՜հ, տաշած քարը գետնին չի մնում, իսկ անտաշին տան պատերի հետ են 
շարում...
Ելնում է ծուխը մեր երդիկից քամում հետ խաղում ՝ մէկ մարում,մէկ 
ուժեղանում ու  լցուում գիւղամէջ ...
-Ահան Զարիկը հելե ...օրը բացվէ, հելեք գործի, գեղացիք:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

6 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՅՎԱԶՈՎՍԿԻ
(1817 – 1900)
«Քաոս. Աշխարհի արարումը»

Ոգու Սով
Ես ձեզ ասում եմ՝ կգա Ոգու սով,
Եվ դուք կքաղցեք ճոխ սեղանի մոտ,
Կընկնեք մուրալու հափրած որկորով՝
Հրեղեն խոսքի, վեհ խոսքի կարոտ։
Լրբենի ծաղրով արհամարհեցիք
Ոգու վառ զեղմունք միտք ու երազանք,
Նյութի տաճարում արբած պարեցիք՝
Մոռացած անմահ, անհունի տենչանք։
Դուք, որ հեգնեցիք ուժն ստեղծագործ՝
Ձեր նյութի հանդեպ կգա ոգու սով.
Եվ մուրացկի պես փշրանքի համար
Ծարավ ու նոթի կանցնեք ծովից ծով։

Աւետիք Իսահակեան

 Ըստ անոր՝ արձանագրութիւնը միանշանակ է՝ 
հայ ժողովուրդն է իրաւատէրը, իր ճակատագրի 
որոշողն ու պատասխանատուն: Ասիկա 
գիտակցութիւն մըն է, որ նստած է իւրաքանչիւր 
հայու մէջ:
«2018 թուականի յեղափոխութիւնը նաեւ ատոր 
ապացոյցն է: Զարգացումները չսահամա-
նափակուեցան միայն Հայաստանով: Հեռաւոր 
քաղաքներու մէջ ապրող հայերը հրապարակային 
ձեռնարկներով, հասարակական ցանցերու մէջ 
շարժումներով ունեցած իրենց ներդրումը: 
Շատերը եկան Հայաստան եւ իրենց 
համայնքներու ներկայութիւնը ապահովեցին 
Երեւանի մէջ: Իսկ ինչպիսի՞ դեր ունեցած է 
Արցախը: Հազարաւոր արցախցիներ, ուսա-
նողներ, քաղաքական գործիչներ աշխուժօրէն 
ներգրաւուած եղած են  յեղափոխութեան 
գործընթացներուն: Բաւական է ըսել, որ 
ամենաակատիւ դէմքերէն մէկը Ազգային 
անվտանգութեան խորհուրդի ներկայ քար-
տուղարը, որ հաշուառուած էր Արցախի մէջ, 
մասնակցած է իբրեւ Արցախի հպարտ 
քաղաքացի»,- ըսած է ան:
Նիկոլ Փաշինեանի խօսքով յեղափոխութեան 
օրերուն արցախցին կրցաւ ամուր կայունութիւն 

Հայ Ժողովուրդն է Իր Ճակատագրի Որոշողն ու 
Պատասխանատուն. Նիկոլ Փաշինեան

Սկիզբը Էջ 01 ապահովել առաջնագծի վրայ, որ աննկարագրելի 
զօրութիւն եւ վստահութիւն տուաւ Հայաստանի 
յեղափոխութեան: Առաջնագծի վրայ ցանկացած 
սադրանք կրնար գլխիվար շրջել գոր-
ծողութիւններուն տրամաբանութիւնը եւ տանիլ 
անկանխատեսելի հետեւանքներու: Վարչապետը 
ընդգծած է, որ եթէ յեղափոխութեանէն առաջ եւ 
ետք Հայաստանը կանգնած է Արցախի 
թիկունքին, ուստի 2018 թուականի 
յեղափոխութեան ժամանակ Արցախը կան-
գնեցաւ Հայաստանի ու յեղափոխութեան 
թիկունքին՝ մեծ ուժ տալով այդ գործընթացին: 
Ատիկա չափազանց բարձր գնահատանքի 
արժանի իրողութիւն է:
«Այս ամէնը կ՝ըսեմ ոչ ամենեւին պատմական 
քայլի համար: Երբ կ՝ըսուի ժողովրդական 
յեղափոխութիւն՝ պէտք է հասկնալ 
համահայկական յեղափոխութիւն: Իր հերթին՝ 
համահայկական յեղափոխութիւն կը նշանակէ, 
որ յեղափոխութիւնը տեղի ունեցած է համայն 
հայութեան մէջ, համայն հայութեան համար: 
Ասիկա իր հերթին կը նշանակէ, որ 
յեղափոխութեան արժէքները համահայկական 
են: Յեղափոխութիւնը տեղի ունեցած է, սակայն 
չէ աւարտած, որովհետեւ արժէքներու 
ամրագրումը տեւական ընթացք է, որ պէտք է 
շարունակուի Հայաստանի, Արցախի, Սփիւռքի 
մէջ»,- աւելցուցած է ան:
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Համացանցի Վրայ

Հայ Երիտասարդ Մը  Արարատի Գագաթին 
Ամուսնութեան Առաջարկ Ըրած Է 

Ծագումով լիբանանահայ 
երիտասարդ մը՝ Սարգիս 
Յովհաննէսեան, որ 13 
տարիէ ի վեր  Շուէտ կը 
բնակի, 28 Յուլիսին, 
Արարատի գագաթին 
վրայ, ամուսնութեան 
առաջարկ ըրած է 
ընկերուհիին՝ Սուզան-
նային: 
Լրատուական միջոց-
ներու հետ զրոյցի ժամա-
նակ Սարգիս պատմած է 
ամուսնական այս 
իւրայատուկ առաջար-
կին մասին:
«Մօտաւորապէս 6-7 ամիս առաջ, որոշած էի 
հայրենիք այցելել, Արարատը մագլցիլ ու 
այնտեղ առաջարկութիւն ընել  իմ Լեհ 
ընկերուհիիս: Ընտրեցի Արարատ լեռը, 
որովհետեւ մեծ նշանակութիւն ունի մեզի 
համար, կը յիշեմ մեծ մայրս միշտ կը խօսէր 
հայրենիքի ու Արարատի մասին»:
Սարգիս կ՛ըսէ,  թէ դիւրին չէ եղած նուաճել 
Արարատի գագաթը, սակայն հասնելէն ու 
ամուսնութեան առաջարկն ընելէ ետք, չեն 
կրցած զսպել իրենց յուզմունքը, բոլորը լացած 
են: «Շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի բան մը 

ըրի»,- ըսած է ան:
Զոյգերուն ընկերակցող Արշաւախումբը 
Արարատի գագաթին տեղադրած է Հայ-
կական դրօշակը:
Այս իւրայատուկ եւ ազնիւ նախաձեռնութեան 
տեսերիզը համացանցի վրայ դիտողներու   
մեծ թիւ մը ունեցած է: 
Այս առիթով կը շնորհաւորենք զոյգը ինչպէս 
նաեւ Սարգիս Յովհաննէսեանի եղբայրը՝ Հայ 
Կաթողիկէ կղերական եւ թերթիս բարեկամ  
Գերապատիւ Հայր Աւետիք Վրդ. Յովհան-
նէսեանը:
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Լրատուութեան Գործընկեր

Վեր. Վիգէն Չոլագեան եւ զաւակունք 
Տոքթ. Եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիմի Խունկանեան եւ զաւակունք
Վեր. Եւ տիկին Հրայր եւ Կարինէ Չոլագեան եւ զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի եւ Կասիա Մուրատեան եւ զաւակունք 
Եւ Չոլագեան, Շիրիքճեան, Մսըրլեան, Խունկանեան, 
Սահակեան, Մուրատեան, Տարաքճեան, Չամիչեան եւ 
Հատիտեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, 
մեծ մօր եւ հարազատին՝

ԱՍՏՂԻԿ ՉՈԼԱԳԵԱՆ-ի
(Ծնեալ Շիրիքճեան) 

 մահը՝ որ պատահեցաւ Կիրակի, 4 Օգոստոս 2019-ին: 
 Յուղարկաւորութեան պաշտամունքը պիտի կատարուի 
Երեքշաբթի, 6 Օգոստոս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, 
Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ 
հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրըն Շըպպէքի Հայ 
Աւետարանական Գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին յետ պաշտամունքի, 

եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ, մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00: Ինչպէս 
նաեւ Չորեքշաբթի, 7 Օգոստոսին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն 
սկսեալ մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ: 

***
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» կը վշտակցի 
հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան 
պարագաներուն, ի մասնաւորի Վեր. Վիգէն եւ Վեր. եւ 
տիկին Հրայր եւ Կարինէ Չոլագեաններուն: 

ՄԱՀԱԶԴ
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Ատրպէյճանի Մէջ Կը Նախատեսեն 
Հայագիտական Հետազօտութիւններու 

Բաժին Բանալ

Բակօ Սահակեան Ստեփանակերտի 
Օդակայանին Մէջ Դիմաւորած է Նիկոլ 

Փաշինեանը

«Մենք պէտք է համակողմանիօրէն 
ուսումնասիրենք Հայաստանի 
տնտեսութիւնը, պատմութիւնը, 
գրականութիւնը եւ անոր վարած 
պետական քաղաքականութիւնը: 
Մենք նաեւ մտադիր ենք կեդրոնէն 
ներս հայոց լեզուի դասընթացքներ 
կատարել: Ատրպէյճանին մէջ քիչ 
են հայերէնին տիրապետող մաս-
նագէտները»,- յայտնած է ան:
Շաֆիեւ նաեւ դիտել տուած է, որ 
Լեռնային Ղարաբաղի հակամար-
տութեան հետ կապուած շարք մը 
ուսումնասիրութիւններ կը կատա-
րեն, նպատակ ունենալով հակա-
մարտութեան իրողութիւնը 
համաշխարհային հանրութեան ու 
միջազգային փորձագէտներուն 
ներկայացնելը եւ անոնց հետ 
համագործակցութիւն հաստատել է:

Պաքուի Միջազգային յարաբերու-
թիւններու վերլուծական կեդրոնի 
կառավարման խորհուրդի նախա-
գահ Ֆարիտ Շաֆիեւ մամլոյ 
ասուլիսի մը ընթացքին յայտա-
րարած է, որ կեդրոնին մէջ նախա-
տեսուած է հայագիտական հետա-
զօտութիւններու բաժին բանալ: Այս 
մասին կը հաղորդէ Armenpress.
am-ը։

Արցախի Հանրապետութեան 
նախագահ Բակօ Սահակեան, 
Օգոստոս 5-ին, Ստեփանակերտի 
օդակայանին մէջ դիմաւորած է 
Համահայկական 7-րդ ամառնային 
խաղերու ծիրէն ներս Արցախ 
ժամանած ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանը։ Այս մասին կը 
տեղեկացնեն Արցախի Հանրա-
պետութեան նախագահի աշխա-
տակազմի տեղեկատւութեան 
գլխաւոր վարչութենէն:

Արցախի Բռնած Ուղին Անշրջելի է. 
Բակօ Սահակեան Ելոյթ Ունեցած է 
Վերածնունդի Հրապարակին Վրայ
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Արցախի Հանրապետութեան 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտի 
մէջ, Համահայկական 7-րդ խաղերը 
պիտի իրականացուին ամենաբարձր 
մակարդակով: Ստեփանակերտի 
Վերածնունդի հրապարակին վրայ, 
իր ելոյթին մէջ, այս մասին նշեց 
Արցախի Հանրապետութեան նա-
խագահ Բակօ Սահակեան: Այս 
մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-
ը։
«Ես ներկայ եղած եմ փորձերուն, 
համոզուած եմ ու վստահաբար 
կրնամ ըսել, որ կազմակերպիչները 
մեզի պիտի պարգեւեն հաճելի, 
հետաքրքրական, տպաւորիչ, 
յիշարժան պահեր: Այդ ներկայա-
ցումը բաղկացած է նաեւ բեմա-
կանացուած հատուածէ, ուր կը 
նկարագրուի, թէ ով են հայերը, 
ինչու համար եկած են այս աշխարհ 
եւ ինչ առաքելութեամբ: Այսօր 
կ՝ուզեմ խօսիլ այդ առաքելութեան 
Արցախին իյնկած բաժնեմասէն: 
Մենք չենք թաքցուցած, որ մեր 
մէջ կը կրենք մեծագոյն յարգանք 
մեր նախնիներուն նկատմամբ: 
Անոնք այս դարերուն ընթացքին 
մաքառած են, շրջանցած են 
բազում փորձութիւններ ու մեզի 
փոխանցած են սուրբ երկիր: Անոնք 
պատգամած են, որ այս երկրի 
գերագոյն արժէքը մարդն է ու 
մարդասիրութիւնը»,- ըսած է Բակօ 
Սահակեան:
Անոր խօսքով՝ այդ իսկ 
գիտակցութեամբ, այդ աշխարհ-
ընկալումով, տարիներ առաջ 
արցախցիները ելան ոտքի ու ի 
լուր աշխարհի յայտարարեցին, 
որ պիտի չհանդուրժեեն, պիտի 
չհամակերպուին ազգային արժա-
նապատւութեան ոտնահարման:

«Առաջինը արձագանգած է 
Հայաստանն ու աշխարհասփիւռ 
հայութիւնը, ու այդ ժամանակէն 
սկսեալ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք 
եռամիասնութիւնը ընդունած ենք 
իբրեւ մտածելակերպ, կենսակերպ: 
Այդ նոյն եռամիասնութեամբ 
յաղթահարած ենք պատերազմի 
ընթացքին ստացած խոր վէրքերը, 
լուծած ենք ու կը լուծենք բազմաթիւ 
ծրագրեր: Այդ եռամիասնութեան 
շնորհիւ թեւակոխած ենք կայուն 
փուլ: Ըսած ենք, որ հայ ժողովուրդի 
ամենամեծ սխրագործութիւններէն 
մէկը արցախեան շարժումն է: 
Այսօր՝ այստեղ, եւս կը յայտարարեմ, 
որ Արցախը պատրաստ է իր 
բաժին առաքելութիւնը հաստա-
տակամութեամբ կատարելու՝  
ստեղծելու նախադրեալներ յաջորդ 
յաղթանակներուն համար: Ողջունե-
լով Հայաստանի վարչապետը, 
մեր քոյրերուն, եղբայրներուն, 
կ՝ուզեմ ըսել, որ մեր ընտրած 
ուղին անշրջելի է: Մենք պիտի 
երթանք մեր առաջադրանքներու 
եւ երազանքներու ետեւէն, հե-
տեւողականօրէն աշխատանքներ 
պիտի իրականացնենք Արցախի 
միջազգային ճանաչման համար՝ 
մօտենալով միացեալ հայրենիք 
ունենալու մեր երազանքին»,-ըսած 
է Բակօ Սահակեան:


