
Փետրուար 17-ին ընթացք առաւ Սահմանադրական դատարանի հանրաքուէին 
քարոզարշաւը, որ պիտի շարունակուի մինչեւ Ապրիլ 3։
Կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովը հրապարակեց սահմանադրու-
թեան փոփոխութիւններու հանրաքուէի «Այո» քարոզչութեան կողմ պատ-
գամաւորներուն ցանկը, որուն մէջ ներառուած են 44 պատգամաւորներ, 
իսկ քարոզչութեան լիազօր ներկայացուցիչն է Ազգային ժողովի «Իմ Քայլը» 
խմբակցութեան պատգամաւոր Վահագն Յովակիմեան:
Յանձնաժողովը սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէին համար 
«Ոչ» քարոզչական կողմ արձա-
նագրուելու դիմում ալ ստացաւ 
«Իրաւական ուղի» հասարակական 
կազմակերպութեան համահիմ-
նադիր Ռուբէն Մելիքեանի կողմէ, 
որ պիտի ըլլայ այս կողմի լիազօր 
ներկայացուցիչը։ Ցարդ այդ դիմու-
մին տակ ստորագրած են 61 
քաղաքացիներ։

Հսկայական տնտեսաքաղաքական խնդիրներու առջեւ յայտնուած նորակազմ 
կառավարութիւնը կը խարխափէ չիմանալով, որտեղէն սկսիլ, Լիբանանի 
մէջ տնտեսական տագնապը աւելի եւս կը սրի:
Լիբանանեան դրամի արժեզրկումը սանձարձակ իրավիճակի մէջ է: Ըստ 
կարգ մը աղբիւրներու, Պանք Աուտին առաջինը եղաւ ահազանգելու, 
որ կրնայ յաջորդող օրերուն այլեւս ամերիկեան տոլար չտրամադրել իր 
յաճախորդներուն իր մօտի այդ դրամանիշով կանխիկին սպառումին պատ-
ճառով: Մեծ թիւով քաղաքացիներ ցոյցեր կը կազմակերպեն պանքերուն 
շուրջ: հարիւրաւոր հաստատութիւններ արդէն իսկ փակուած են: Հազարաւոր 
քաղաքացիներ անգործ յայտնուած են: Անգործութեան տոկոսը հատած է 50 
առ հարիւր սահմանը, ինչ որ չափանշային է միջազգային առումով: 
Կառավարութեան կողմէ միտում կայ Միջազգային դրամատան հանդէպ 
ունեցած յառաջիկայ պարտաւորութիւնը որոշ ժամկէտով յետաձգել, փոխա-
րէնը կարգ մը տնտեսական բարեփոխումներ խոստանալով:
Ազգային Ազատ հոսանքի հետեւորդները, այսօր յետմիջօրէին ցոյց մը պիտի 
կազմակերպեն Կեդրոնական Դրամատան առջեւ պահանջ ունենալով կեդ-
րոնական դրամատան կառավարիչին հրաժարականը, որուն արդիւնքը 
տակաւին կը մնայ մշուշոտ:
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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 03
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Շար. Էջ 02

Համաշխարհայնացումը 
(globalization) ընդամէնը 
նոր բառ մըն է հին երեւոյթի 
մը, որ եթէ այսօր նաեւ 
կրնանք ամերիկայնա-
ցում կամ արեւմտայնա-
ցում բառով ներկայացնել, 
մարդկային պատմութեան 
մէջ, ո՛չ մէկ ատեն բացա-
կայ եղած է, որպէս 
տարբեր պիտակներով 
յայտնուած երեւոյթ: Անոր հիմքը կը կազմէ տուեալ ժամա-
նակի մը հզօր քաղաքակրթութեան մը շղթայազերծած քաղա-
քատնտեսամշակութային արշաւին՝ կլանելու համար իր 
ճամբուն վրայ գտնուող համեմատաբար աւելի փոքր քաղա-
քակրթութիւնները: 
Հելլէնականութիւնը, հռոմէականութիւնը, պարսկական տիրա-
պետութիւնը, յունական կայսրութիւնը, արաբական արշաւան-
քը, եւրոպական գաղութարարութիւնը, սովետականացումը 
եւայլն, բոլորն ալ մարդկային պատմութեան ընթացքին 
իւրաքանչիւրը կամ զուգահեռաբար իր շրջանին փորձած 
«համաշխարհայնացում»ի փորձեր էին, որոնք իրենց օրին եւ 
հին աշխարհի սահմաններուն մէջ բանեցուած էին տուեալ 
ատենի մը համար:
451 թուականին վարդանանց քաջերուն պայքարը այլ բան չէր, 
եթէ ոչ այդ օրուայ «համաշխարհայնացում»ի վտանգին դէմ 
անհաւասար՝ սակայն քաջարի պայքար մը, Հայ ժողովուրդի 
մշակոյթը ուրոյն պահելու եւ չենթարկուելու իրեն համար օտար՝ 
պարսկական մշակոյթին ու անկէ բխելիք տարիներու վրայ 
երկարելիք քաղաքատնտեսամշակութային ազդեցութեան: 
Վարդանանց քաջերու, ոմանց համար ռոմանթիք «բարոյա-
կան յաղթանակ»ը կը կայանայ ահաւասիկ հետեւեալ բանին 
արժեւորումով: Վարդանանք զոհուեցան: Աւարայրի ճակա-
տամարտը գործնական եւ նիւթական իմաստով պարտութիւն 
էր, սակայն այդ քաջարի դիմադրութեան հեռակայ արդիւնքը 
հանդիսացաւ հայկական մշակոյթը ուրոյն պահել յետագայ 
դարերուն եւ զայն հասցնել մեզի:
Համաշխարհայնացումը այսօր մերթ թաւշեայ, մերթ մեխա-
կեայ, երբեմն այսպէս կոչուած «մարդու իրաւունքներու» 
կամ սփիւռքի մէջ իբր թէ առողջ ընկերային համարկումի՝ 
խորքին մէջ երկարաժամկէտ ձուլումի, պիտակներով կը 
սպառնայ մեր ժողովուրդին ու անոր դարաւոր արժէքներուն: 
Համաշխարհայնացումի վտանգը այսօր նոյնինքն է, ինչ, որ էր 
Յազկերտի վերջնագիրը հայ ժողովուրդին զրադաշտութիւնը 
ընդունիլ տալու: 451 թուականին վարդանանք գիտցան կեանքի 
գնով մարտնչիլ այդ վտանգին դէմ: Մենք պիտի կրնա՞նք նոյնը 
ընել, թէ տարուած նորօրեայ «Յազկերտ»ին ներկայացուցած 
վարդագոյն երանգներով կորսնցնենք այն ինչ, որ արեան գնով 
հասած է մեզի:
Մենք կը հաւատանք, որ Հայ ժողովուրդը հակառակ իր մարդ-
կային բացթողումներուն, միշտ ծնած է վարդաններ, որոնք 
օրհասական ճիշդ պահուն գիտցած են իրենց անձը նուիրել 
ազգին զոհասեղանին ու ապահովել իրենց դարաւոր ժողովուր-
դին գոյերթը յաջորդող դարերուն մէջ:
«Վասն հայրենեաց, վասն մեր արժէքներուն. Յառաջ»:

Խմբագրական

Համաշխարհայնացումի Վտանգը Այսօ՛ր 
Նոյնինքն է, Այն Ի՛նչ Յազկերտի 

Վերջնագիրն Էր Երէկ

Մինչ Կառավարութիւնը Կը Խարխափէ, Երկրին 
Տնտեսական Իրավիճակը Աւելի Եւս Կը Սրի

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

Սահմանադրական Հանրաքուէի «Այո»ի Եւ «Ոչ»ի 
Քարոզչութեան Կողմերը Ճշդուեցան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Զահրատ 

Զահրատ (Զարեհ Եալտըզճեան, 
10 Մայիս, 1924, Պոլիս - 20 
Փետրուար, 2007, Պոլիս), սփիւռ-
քահայ բանաստեղծ։
Բուն անունով Զարեհ Եալ-
տըզճեան, ծնած է 10 Մայիս, 1924-
ին, Կոստանդնուպոլիս, Նշան-
թաշ թաղամասը։1942-ին աւար-
տած է Փանկալթըի Վիեննական 
Մխիթարեան վարժարանը եւ 
յաճախած Իսթանպուլի համալ-
սարանի դեղագործութեան ու 
բժշկութեան բաժանմունքները։ 
Երեք տարի միայն ուսանելէ ետք, 
կիսաւարտ թողած է իր ուսումը 
եւ նետուած է գործի ասպարէզ։
1940-ականներուն սկսած է 
գրել բանաստեղծութիւններ։ Իր 
տպագրեալ առաջին բանաս-
տեղծութիւնը եղած է «Աստղ 
մը»ն, լոյս տեսած «Ժամանակ» 
օրաթերթի 5 Սեպտեմբեր, 1943-
ի թիւին վրայ։ Աշխատակցած 
է զանազան թերթերու եւ պար-
բերականներու։ Այնուհետեւ մէկ 
տարի ուսանած է դեղագործա-
կան վարժարանի մը մէջ: Երեք 
տարի յաճախած է բժշկական 
համալսարան, սակայն կիսատ 
ձգելով, իբրեւ սպայ մտած է 
զինուորական ծառայութեան: 
Ուսման տարիներուն, ան միա-
ժամանակ աշխատած է տարբեր 
բնոյթի գործեր: Զահրատ եղած է 
Մխիթարեան սանուց միութեան 
հիմնադիր անդամը (1946-ին), 
ինչպէս նաեւ խմբագիր միու-
թեան «Սան» հանդէսին։ 1956-ին 
խումբ մը ընկերներով վարած է 
«Մարմարա» օրաթերթի կիսամ-
սեայ գրական էջերը։
Ունի բանաստեղծական ութ 
ժողովածներ, որոնք 2006-ին 
«Արաս» հրատարակչատան 
կողմէ ամփոփուած են երկու 
հատորներու մէջ։ Իսկ իններորդ 
հատորը՝ «Դդումի համ»ը հրա-
տարակուած է յետմահու։ Իր 
գործերէն պատրաստուած են 
ընտրանիներ՝ հայերէն եւ օտար 
լեզուներով։ Իր քերթուածները 
թարգմանուած են 22 լեզուներու, 
արժանացած է զանազան շքանը-
շաններու, պատուագիրերու եւ 
մրցանակներու։
Մահացած է 20 Փետրուար 2007-
ին։ Մարմինը ամփոփուած է 
Շիշլիի ազգային գերեզմանատան 
մէջ։
Զահրատ հազուադէպօրէն գոր-
ծածած է հետեւեալ ծածկանուն-
ները՝ Զարեկ, Իշխանաձուկ, 
Միքայէլ Թորոսեան, «Յ», «Զ» եւ 
Լուսարձակ։

Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօն 
«Ղեւոնդեանք Այսօր Մեր Հայելիներն Են Որպէս Հոգեւորական»  

Ըսաւ Անանիա Ծ. Վարդ. Գուճանեան
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Երեքշաբթի 18 փետրուար 2019-ին 
տօնն էր Ս. Ղեւոնդեանց քահա-
նաներուն, նաեւ հայ եկեղեցւոյ 
քահանաներուն։ Առ այդ, Նորաշէնի 
Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ 
նախագահութեամբ Լիբանանի 
թեմի քարոզիչ Անանիա ծ. վարդ. 
Գուճանեանի եւ մասնակցու-
թեամբ թեմի քահանայից դասուն, 
մատուցուեցաւ Ս. պատարագ։ 

Պատարագը մատուցեց Խաչիկ 
ա. քհնյ. Միսիրեան, իսկ օրուան 
խորհուրդը փոխանցեց Անանիա 
ծ. վարդ. Գուճանեան։ Ան նկատել 
տուաւ, որ Ղեւոնդեանք յանձն առին 
իրենց կեանքը, մարմինները զոհել 
Աւարայրի դաշտին վրայ, որպէս 
օրինակ, տիպար եւ մանաւանդ 
որպէս Աստուծոյ ներկայացուցիչ 
Քրիստոսի պատկերը ցոյց տալու 
իրենց հաւատքը, նաեւ իրենց 
ծառայելու կոչումը նախ Աստուծոյ 
եւ ապա իրենց ժողովուրդին։ Հայր 
սուրբը շեշտեց, որ այս աշխարհի 
վրայ մեր առօրեայ կեանքին մէջ 
Քրիստոսի համար կարեւորը հոգին 
չսպաննելն է, որովհետեւ ինքն է, 
որ մեր հոգիները կը քննէ եւ ոչ 
թէ մեր մարմինները։ Ան նկատել 
տուաւ, որ որպէս հոգեւորականներ 
իրենց ծառայութեան եւ մանաւանդ 
առօրեայ առաքելութեան ընդմէ-
ջէն, որպէս մարմին՝ պատարա-
գի ժամանակ եւ նոյնիսկ խորա-
նին վրայ ներկայացուցիչներն են 
Քրիստոսի աւելցնելով, որ իրենք 
Քրիստոսի խօսքին վրայ հիմնուած, 
որ կը՛սէ. «Մի վախնաք անոնցմէ, 
որոնք ձեր մարմինը կը սպանեն, 
այլ՝ վախցէք անկէ, որ հոգին 
կը սպանէ», նաեւ Ղեւոնդեանց 

քահանայից օրինակով, հրաւիր-
ւած են ուխտելու նախ ծառայել 
Քրիստոսի, ապա եկեղեցւոյ ճամբով 
ժողովուրդին։ Հայր սուրբը ըսաւ, որ 
բոլորիս համար մեր մարմինները, 
մեր տեսքը եւ մեր «ես»-ը երբեմն 
շատ աւելի գերադաս է քան որեւէ 
հարստութիւն, բախտ, գործ այս 
աշխարհին մէջ, որը շատ բնական 
է որովհետեւ մեր մարմինները այս 
աշխարհին մէջ ապրելու, գոյատեւե-
լու եւ յայտնուելու բաժինն են։ Ան 
հարց տուաւ, թէ ո՞վ կրնայ մարդկային 
կեանքին մէջ մարդու հոգին սպաննել 
բացատրելով, որ մարդը չի կրնար իր 
նմանին հոգին սպաննել, որովհետեւ 
մարդը հոգիի եւ սիրտի դատաւոր 
չէ եւ չի կրնար ըլլալ։ Հոգիի եւ սիր-
տի դատաւորը Քրիստոս է եւ այդ 
վստահութեամբ եւ գիտակցութեամբ 
Ղեւոնդեանք գացին Աւարայրի դաշտ, 
որովհետեւ չվախցան իրենց մար-
մինը սպաննելէ եւ իրենց առաքե-
լութիւնը դարձուցին ժողովուրդին 
հետ ըլլալու, ժողովուրդին համար 
ըլլալու եւ ժողովուրդին հետ մնալու։ 

«Ղեւոնդեանք այսօր մեր հայելիներն 
են որպէս հոգեւորական։ Այսօր 
պատարագը տարբեր տեսք ունի, 
որովհետեւ պատարագի ամբողջ 
սպասարկութիւնը կը կատարեն 
մեր քահանայ հայրերը ի յիշատակ 
Ղեւոնդեանց քահանայից» հաս-
տատեց Անանիա ծ. վարդ. Գու-
ճանեան եւ շարունակելով իր 
խօսքը ուրախութեամբ եւ հպար-
տութեամբ յայտնեց, որ ներկայիս մեր 
ժողովուրդի կեանքին մէջ յատկա-
պէս լիբանանեան իրականութեան 
մէջ մեր ժողովուրդի զաւակները 
ընդհանրապէս եւ միշտ գիտցեր են 
գնահատել իրենց հոգեւորականնե-
րը, կարողացեր են արժէք տալ իրենց 

հոգեւորականներուն ոչ թէ իրենց 
սքեմին կամ անձին կամ պաշտօնին 
համար, այլ՝ այն կապին համար որ 
կը կապէ հոգեւորականը իրենց 
եւ եկեղեցիին։ «Նոյն օրինակն է 
Ղեւոնդեանց քահանայից օրինա-
կը։ Ղեւոնդեանք առաջին հերթին 

գացին, որպէսզի Աւարայրի դաշ-
տին մէջ գտնուող մարտիկներուն 
եւ ժողովուրդին Աստուծոյ շուն-
չը տան, Աստուծոյ հանդէպ 
վստահութիւն ներշնչեն, քաջու-
թիւն ներշնչեն իւրաքանչիւրին, 
որ չվախնան դիմացի թշնամիէն 
որ մեծ հաւանականութիւն կար, 
որ կարենար սպաննել իրենց մար-
մինները» շեշտեց հայր սուրբը 
աւելցնելով, որ Ղեւոնդեանք եղան 
քաջալերողը, առաջնորդողը 
հաւատքի պատերազմին եւ պայ-
քարողները հաւատքի համար 
եւ անշուշտ միշտ ժողովուրդին 
հետ։ «Այսօր եւս քահանայ հայ-
րերը նոյն գիտակցութեամբ եւ 
նոյն պատրաստակամութեամբ 
պէտք է ըլլան ժողովուրդին հետ, 
պէտք է գործեն ժողովուրդին 
համար» ըսաւ ան ուրախութիւն 
յայտնելով, որ ընդհանրապէս 
Լիբանանի պարագային մեր 
թեմին մէջ քահանայ հայրերը 
ամբողջականօրէն կը փորձեն այդ 
ընթացքով եւ այդ ճանապարհին 
մէջ քալել։
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Քաղաքական Ակնարկ

Պարոնայք Ղեկավարներ, Զօրամասերում Ձեր Զինուորները 
Մահանում Են, Սթափուէ՛ք

Մինչ ՀՀ գլխաւոր դատախազը, ՀՀ պաշտպանութեան նախարարը 
զինուորական դատախազութիւնում 2019 թուականն են ամփոփում, Զինուած 
ուժերում շարունակւում են ողբերգական դէպքերը:  Յունուարի 1-ից մինչեւ 
փետրուարի 12-ը բանակում մահացել է 10 զինուոր: Թիւը սարսափեցնող 
է, վտանգաւոր: Ընդ որում զոհերը ոչ հակառակորդի կրակոցից: 
Մինչ ՀՀ գլխաւոր դատախազը գոհունակութիւն է յայտնում անցած տարուայ 
գրանցած արդիւնքներից, 2020-ը դեռ չսկսած, մահացութիւնների դէպքերը 
հասել են վտանգաւոր մակարդակի: 
Հայաստանի Զինուած ուժերում եւ Արցախի Պաշտպանութեան բանակում 
2018 թուականի ընթացքում արձանագրուել է 63 զինծառայողի մահուան 
դէպք, որոնցից 27-ը՝ ժամկէտային զինծառայող, 23-ը՝ պայմանագրային 
զինծառայող, 2-ը՝ ենթասպայ եւ 11 սպայ:
2019 թուականին ՀՀ Զինուած ուժերում եւ Արցախի պաշտպանութեան 
բանակում ընդհանուր թուով գրանցուել է 50 զինծառայողի մահուան դէպք։ 
Վերոնշեալ 50 դէպքերից 16-ը աւտովթարի հետեւանք են, 13-ը՝ առողջական 
խնդիրների, 10-ը՝ ինքնասպանութեան կամ ինքնասպանութեան հասցնելու, 
5-ը՝ սպանութեան, 4-ը՝ հրադադարի ռեժիմի խախտման, 2-ը՝ դժբախտ 
պատահարի: 
Իսկ ահա 2020 թուականի երկու ամսում արդէն 10 մահացութեան դէպք է 
գրանցուել: Ինքնասպանութիւններ, սպանութիւններ, ինքնասպանութեան  
հասցնել դէպքեր, զօրամասում քրէական բարքերից բխող ողբերգութիւն-
ներ եւ այլն: Ինչքան էլ լուրջ վերլուծութիւններ կատարուեն, պատճառներ 
յայտարարուեն, միեւնոյն է, իրավիճակը մէկ բացատրութիւն ունի: Սպայական 
անձնակազմի բարձիթողի վիճակն ու հրամանատարների անուշադրութիւնն 
է բերում բանակում նման դէպքերի թուի աճին: 
Վերջին մահացութեան դէպքը տեղի է ունեցել փետրուարի 12-ին Արցախի 
մարտական դիրքերից մէկում: Ժամկէտային զինծառայողներից մէկը 
վնասուածքը ստացել է գլխի շրջանում: Քննչական կոմիտէում քրէական գործ 
է յարուցուած: Ցաւալի է: Երբ զինուորը թշնամու կրակոցից է զոհւում, մի կերպ 
հնարաւոր է լինում ցաւն ու զայրոյթը մեղմել: Հերոսացնել նրան: Համարել, որ 
կեանքի գնով հայրենիքն է պաշտպանում: Բայց ինչ է նշանակում զինծառայո-
ղը մահացել է դեռեւս չպարզուած հանգամանքներում: Երբ պաշտպանական 
գերատեսչութիւնից նման բովանդակութեամբ հաղորդագրութիւն է ստացւում, 
արդէն հետագայ արդարացումներն ու պարզաբանումները գրոշի (մանր 
դրամ – խմբ.) արժէք չունեն: 

Վէրքեր կան, որոնք կարելի չէ ծածկել եթէ կ՛ուզենք զանոնք 
բուժել: Հետեւաբար, Հայոց բանակի մէջ պատահած ամե-
նադոյզն ողբերգութիւնը չի կրնար աննկատ անցնիլ կամ թեթեւի 
առնուիլ, կամ զինուորական հրահանգով մը անոր մասին խօսիլը 
կամ այդ նիւթը արծարծելը արգիլուիլ: Եթէ նկատի ունենանք 
մեր ժողովուրդի թիւն ու պայմանները, պէտք է հասկնանք, որ 
իւրաքանչիւր հայորդի «ազգային արժէք» է, որուն վրայ պէտք 
է գուրգուրալ. ալ ո՜ւր մնաց հայ զինուորը, որ գերարժէք է մեզի 
համար: 
Պետական ժողովներով կամ զինուորական հրամանատա-
րութեան մէջ տարուած քննութիւններով չէ միայն, որ պէտք 
է մօտենալ այս նուրբ հարցին: Ան կը կարօտի զինուո-
րագրութեան հետ կապուած յստակ ռազմավարութեան եւ 
թեքնիք, թէ մարդկային կարգադրութիւններու: Կը կարօտի 
իւրաքանչիւր զինուորի ընկերահոգեբանական վիճակին 
լուրջ հետազօտութեան: Զինուորական ծառայութեան հետ 
կապուած իւրաքանչիւր զինուորագրեալի՝ բնութեան ծանր 
պայմաններուն հետ ընտելացման կարողութեան եւ անոր՝ 
տարբեր ենթահողերէ եկող զանազան ընկերակիցներու հետ 
համարկման պատրաստակամութեան հետ առնչուած լուրջ եւ 
գիտական աշխատանքի:  Այս բանը նոյնքան կարեւոր է, որքան 
ճակատներու եւ զօրամասերու ապահովական դրութեան 
հզօրացումը կամ զինուորի սնունդը: Ի վերջոյ վերոյիշեալնե-
րուն հանդէպ լուրջ եւ պատասխանատու մօտեցումով է, որ 
մենք կրնանք պահենք «ազգային արժէք» հանդիսացող մեր 
հայ զինուորը, որոնց երիտասարդ ուսերուն վրայ ծանրացած է 
մեր հողին պաշտպանութիւնը, մեր ազգային ապահովութիւնն 
ու մեր, որպէս ժողովուրդ գոյութիւնը: 

«Խմբ.»

Հայաստանի նման պետութեան համար սա չափից դուրս է: Ամեն օր 
զօրամասում եւ մարտական դիրքերում զինուոր է մահանում չպարզուած 
հանգամանքներում: Սթափուել է պէտք: Կեղծ օրակարգեր առաջ բերելով 
ու ժողովրդի ուշադրութիւնը բուն թեմաներից շեղելով երկիրը կործանման 
էք տանում: 
Սա այն թեման է, որի մասին խօսելիս հնարաւոր չէ սեփական ցաւն ու 
ապրումները չարտայայտել: Հնարաւոր չէ զերծ մնալ զգայական մօտեցում 
ցուցաբերելուց: Հնարաւոր չէ սթափութեան կոչեր չանել: Պարոնայք սպաներ, 
հրամանատարներ, գերագոյն գլխաւոր հրամանատար: Ոչ մի քաղաքական 
թեմա զինուորի կեանքից թանկ չէ: Սթափուէ՛ք: Զգօնութիւն է հարկաւոր: 
Ֆէյսպուքում գրառումներ կատարելով երկիր չէք պահի: Հայրենիք չէք պահի: 
Բանակ չէք պահի: Նման դէպքերը հոգեբանօրէն ճնշում են զինուորներին: 
Իսկ առանց զինուորների հրամանատարներն ու սպաները ոչինչ են: Կարծում 
ենք գոնէ Ապրիլեան պատերազմը ապացուցել է դա: 
Սթափուէ՛ք, քանի դեռ ուշ չէ: Մի՛ փոշիացրէք այն Զինուած ուժերը, որով 
մենք այդքան հպարտանում ենք: Մի՛ կոտրէք զինուորների ոգին: Գուցէ մենք 
շատ բան չենք տեսնում եւ հասկանում բանակից ու ծառայութիւնից, բայց 
մէկ բան յստակ հասկանում ենք: Միայն սպայական ու բարձրաստիճան 
հրամանատարական կազմի անուշադրութեան ու յանցաւոր անգործութեան 
պայմաններում կարող են նման դէպքեր տեղի ունենալ: Ծնողները ձեզ են 
վստահել իրենց երեխաներին: Գոնէ այդ վստահութիւնը մի՛ կոտրէք: Ինչպէ՞ս 
պէտք է նայէք ծնողների աչքերին ու ասէքՙ կը ներէք, մեր անուշադրութեան 
պատճառով ձեր որդին, գուցէ միակ, մահացել է: Ինչպէ՞ս: Պարոնայք 
ղեկավարներ, ձեր զինուորները զօրամասերում մահանում են: Եթէ այսպէս 
շարունակուի, մենք թշնամու կարիք չենք ունենայ: Թշնամու խնդիրը ինքներս 
ենք կատարումՙ մեր ամենաթողութեամբ ու անգործութեամբ: 

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
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Նախագահը Աւելի Քան 118 Երեխայի 
Գիրքեր Նուիրած է

Գիրք նուիրելու օրուան առիթով 
նախագահ Արմէն Սարգսեան գիր-
քեր նուիրած է տարբեր մարզերու 
աւելի քան 118 երեխայի:
Նշենք, որ Փետրուար 19-ին` 
բանաստեղծ Յովհաննէս Թումա-
նեանի ծննդեան օրը, Հայաստանի 
մէջ կը նշուի գիրք նուիրելու օրը:
Օրուան խորհուրդին համահունչ` 
Հանրապետութեան նախագահը 
այսօր Gmoji ելեկտրոնային հարթակի 
(բջջային յաւելուած) միջոցով գիրքեր 
նուիրած է տարբեր մարզերու աւե-
լի քան 118 երեխաներու` Տաւուշի 
մարզի սահմանամերձ Չինարի 

համայնքի, Արարատի մարզի Սու-
րենաւան համայնքին մէջ բնակող 
Յովսէփեաններու բազմազաւակ 
ընտանիքին, Արմաւիրի մարզի 
Ակնաշէն համայնքին մէջ բնակը-
ւող Կարապետեան բազմազաւակ 
ընտանիքի երեխաներուն, որոնց 
այցելած էր անցած տարուան 
Դեկտեմբերին, «Շալէ Գիւմրի»-ի 
կեդրոնի շահառու երեխաներուն, 
որոնց հանդիպած էր Գիւմրի իր 
այցի ընթացքին, ինչպէս նաեւ Հայ 
օգնութեան ֆոնտի երեխաներու 
աջակցութեան կեդրոնին:
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 «Վարդանանց Տօն»ի Ոգեկոչում 

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանին Մէջ

Հայ եկեղեցւոյ եւ ազգային տօնե-
րու շարքին Վարդանանց տօնը 
ունի իր իւրայատուկ տեղն ու 
կարեւորութիւնը, որովհետեւ իրա-
րայաջորդ սերունդներ կը յիշեն, 
թէ 451 թուականին հայ ժողովուր-
դը իր իշխանական եւ հոգեւորա-
կան  աւագանիով, զինուորներով 
եւ քաջարի ժողովուրդով միացեալ 
բռունցք դարձաւ  եւ դէմ դրաւ 
քրիստոնէական եւ ազգային դիմա-
գիծին սպառնացող մեծ վտանգի 
մը, կեանքի գնով պայքարեցաւ ու 
նահատակուեցաւ վասն կրօնքի ու 
վասն հայրենեաց:

Հայրենիքի ու կրօնքի պաշտպա-
նութեան համար մարտիրոսացած 
հերոսներուն յիշատակը պանծաց-
նելու համար, Չորեքշաբթի 19 
Փետրուար, 2020-ին, վարժարանիս 
Յակոբ Պարսամեան սրահէն ներս 
տեղի ունեցաւ «Վարդանանց» 
տօնակատարութիւնը, ներկայու-
թեամբ օրուան հիւր բանախօս՝ 
Հոգեշնորհ Տէր Օշին վարդապետ 
Չուալերթանեանի,  վարժարանիս 
հոգաբարձութեան փոխ ատենա-
պետ՝ Տիար Պերճ Արապեանի, 
տնօրէնութեան, ծնողներու եւ ներ-
կաներու:

Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, 
Հայաստանի եւ վարժարանիս քայ-
լերգներու յոտնկայս ունկնդրու-
թեամբ, որմէ ետք Միջն. Գ. դասարա-
նէն՝ Գէորգ Գէորգ իր բացման խօս-
քին մէջ անդրադարձաւ, թէ իւրա-
քանչիւր տարի, Հայաստանեայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եւ 
համայն հայութիւնը, համազգային 
մեծ խանդավառութեամբ կը նշեն 
Սրբոց Վարդանանց տօնը, որպէս 
հայրենապաշտութեան, Աստուած-

պաշտութեան եւ հայ քրիստոնէա-
կան ոգիի պատմական յաղթանակին: 
Ան իր խօսքը շարունակեց ըսելով, 
թէ  Վարդանանց հերոսութիւնը 
մեզի համար միայն պատմութիւն 
կամ յիշողութիւն չէ, այլ պայքարի 
կենդանի խորհրդանիշ է: Արդի 
ժամանակներուն բազմաբնոյթ 
մարտահրաւէրներ եւ խնդիրներ 
կը սպառնան մեր ժողովուրդին 
թէ՛ հայրենիքի, թէ՛ սփիւռքի մէջ:  
Այսօր կարիքը ունինք Վարդանանց 
ոգիին,  ազգի միասնութիւնն ու 
միաբանութիւնը ամրապնդելու 
համար: Վերջապէս ան իր խօսքը 
եզրափակեց ըսելով. « Կ’ուխտենք, 
վերանորոգել մեր հաւատքի կեանքը, 
մեր ծառայողական առաքելութիւնն 
ու մեր ազգային նկարագիրը՝ կեանքի 
գնով պայքարելու հաւատքի ու 
հայութեան պահպանման համար»:

Փաթիլ Փափազեան (Նախ. Ե.) 
եւ  Ալին Գէորգեան (Միջն. Ա.) 
ներկայացան Վահան Թէքէեանի 
«Խորհուրդ Վարդանանց» ասմուն-
քով, որմէ ետք Նախ. Բ. եւ Նախ Գ. 
դասարանի աշակերտները բեմա-
հարթակ բարձրացան ու իրենց 
քաղցրահնչիւն ձայնով ներկայացան 
«Հիմի՞ էլ Լռենք» խմբերգով: Իսկ 
Նախ. Գ. դասարանի աշակերտները 
հանդէս եկան «Վարդանանք» 
ներկայացումով: Անոնց միացան 
վարժարանիս Կարս պարախումբի 
աշակերտները (Նախ. Ե.-էն Միջն. 
Գ.), որոնք թնդացուցին սրահը 
ներկայացնելով  «Սարդարապատ» 
պարը: Իսկ նախ. Ա. դասարանի 
աշակերտները իրենց քաղցրանուագ 
ձայնով երգեցին «Իմ Հայրենեաց 
Հոգի Վարդան» եւ «Մենք Քաջ 
Վարդանի Տոհմէն Ենք» երգերը:
Վերջապէս վարժարանիս Հայ 
Գրականութեան եւ Հայոց Պատ-
մութեան դասատու՝ պարոն 
Աւետիս Տիպան ներկայացնելով 
Հոգեշնորհ Տէր Օշին վարդապետ 
Չուալերթանեանը  զայն  բեմ 
հրաւիրեց , որպէսզի փոխանցէ 
օրուան պատգամը: Հայր սուրբը 
նախ շնորհակալութիւն յայտնեց 
վարժարանիս հոգաբարձութեան 
եւ տնօրէնութեան  այս հրաւէրին  
եւ գեղեցիկ առիթը ընծայելուն,  
Վարդանանց տօնին առիթով  հայ-
կական վարժարանի մը մէջ ներկայ 
գտնուելու եւ յիշելու նախկին օրերը, 
երբ ինք եւս պատանի հասակին  
ազգասիրական եւ հայրենասիրա-
կան շունչով՝ բեմէն երգած էր 

Վարդանանցի նուիրուած երգեր: 
Ապա ան պատրաստած ըլլալով 
հարցումներու շարք մը, հաճելի 
մթնոլորտի մը մէջ աշակերտներէն 
քաղեց իրենց ունեցած գիտելիք-
ները Վարդանանցի վերաբերեալ: 
Ան նաեւ անդրադարձաւ Վարդան 
Մամիկոնեանի եւ Ղեւոնդ Երէցի 
կատարած դերին  հայապահ-
պանման եւ ազգապահպանման  
մասին ու խօսքը շարունակեց 
ըսելով.«Վարդանանք զոհուեցան 
հայրենիքի ու հաւատքի համար, 
այսօր մեր ալ պարտականութիւնն է 
կառչած մնալ մեր հզօր հաւատքին: 

Ան իր խօսքը եզրափակեց ըսելով, 
թէ մեր հաւատքը կը պարտինք նախ 
Աստուծոյ, ապա Վարդանանց ոգիին: 
Պէտք է ամուր պահպանենք մեր 
Պէտք է ամուր պահպանենք մեր 
հաւատքն ու մեր լեզուն:Յայտագի-
րը իր աւարտին հասնելով վարժա-
րանիս  տնօրէնուհի՝ Տիկ. Կալինա 
Նաճարեան բեմ բարձրացաւ 
շնորհակալութիւն յայտնելով հայր 
սուրբին, ինչպէս նաեւ յայտագրի 
պատասխանատու ուսուցիչներուն, 
ապա բեմ հրաւիրեց  Տիար Պերճ 
Արապեանը, որպէսզի յուշանուէրով 
մը պատուէ հայր սուրբը:
Միշտ կը յիշենք Քաջն Վարդանն 
ու զինակիցները, որոնք եղան հայ 
ազգի պարծանքն ու մեր եկեղեցւոյ 
պսակը, որովհետեւ 451-ին իրենց 
արիւնը թափեցին մեր կրօնքին , մեր 
եկեղեցւոյ պայծառութեան եւ մեր 
ազգին համար:
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Մեսրոպեան Վարժարանը Տօնակատարեց Վարդանանց Ճակատամարտը

Տեառնընդառաջի Տօնը Ախալցխայի Մէջ

Լիբանանահայ Դպրոց

Սփիւռքահայ Կեանք

Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձ-
րագոյն վարժարանի աշակեր-
տութիւնը արժանաւորապէս նշեց 
Սրբոց Վարդանանց տօնը, վերա-
նորոգելով իր ուխտը հաւատարիմ 
մնալու Հայրենիքի եւ Հաւատքի 
պաշտպանութեան անոնց կտակին:

19 Փետրուարին, Մեսրոպեանի 
նախակրթարանի, միջնակարգի 
եւ երկրորդականի աշակերտները 
առանձին հանդիսութիւններով ոգե-
կոչեցին Աւարայրի հերոսներուն 
յիշատակը՝ անոնց նուիրուած 
գեղարուեստական ելոյթներով, մինչ 
բանախօսները հանդէս եկան պատ-
գամներով, յատկապէս շեշտելով 
տօնին այժմէական նշանակութիւնը՝ 
նոր սերունդին համար:

Նախակրթարանի աշակերտու-
թեան ուղղուած իր խօսքին մէջ, հիւր 
բանախօս, լրագրող պարոն Շիրազ 
Ճերեճեան Վարդանանց խորհուրդին 
մօտեցաւ աշակերտներու առօրեային 
ընդմէջէն, բացատրելով քաջութեան 
եւ հաւատարմութեան գաղափար-
ները այն փորձառութիւններով, 
որոնք յատուկ են անոնց տարիքին: 
Ան ըսաւ, որ քաջութիւն է, օրինակ, 
հետեւիլ առողջ ապրելակերպի, 
կամ հաւատարմութիւնը այն է, որ 
աշակերտներ պէտք է զգան իրենց 

ընկերային շրջանակին կամ դպրո-
ցին նկատմամբ: Իսկ անդրադառնա-
լով Վասակ Սիւնիի կերպարին, 
բանախօսը ըսաւ, որ երբեք ընդունելի 
չէ, որ անձ մը անձնասիրաբար կամ 
այլ նկատառումներով լքէ խումբ 
մը, որ, օրինակ, կը պատրաստուի 
մարզական մրցում մը կատարել:
Միջնակարգի աշակերտներուն 
իր պատգամը յղեց Հայր Սեպուհ 
վարդապետ Կարապետեան: Ան 
ըսաւ, որ Վարդանանք երկու շատ 
կարեւոր ապրումներու մարմ-
նաւորումն էին – քաջութեան եւ 
սրբու-թեան: Ան կոչ ուղղեց աշա-
կերտներուն քաջութեամբ դիմագը-
րաւելու իրենց դէմ ծառացած մեծ թէ 
փոքր խնդիրները եւ ձգտիլ սրբու-
թեան՝ աղօթքով եւ հաւատքով:

Երկրորդականի բաժնի տօնակա-
տարութեան բանախօս, լրագրող 
եւ վերլուծաբան պարոն Վարուժ 
Թէնպէլեան շեշտեց շարունակա-
կան պայքարի եւ աշխատանքի 
կարեւորութիւնը, յիշեցնելով, որ 
Վարդանանց ճակատամարտը ունե-
ցաւ իր շարունակութիւնը՝ ի դէմս 
Վահանեան շարժումին, որ ի վերջոյ 
կրցաւ օրինականօրէն ապահովել 
հայոց ինքնավարութիւնն ու կրօնքի 
ազատութիւնը: Բանախօսը ըսաւ, 
որ Հայ Սփիւռքի մէջ ալ խնդիրներու 
լուծումը պէտք է հետապնդուի նոյն 
հետեւողականութեամբ՝ հասնելու 
համար յաջողութիւններու:
Տ օ ն ա կ ա տ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ ն 
գեղարուեստական բաժինները 
հարուստ եղան  երգերու, ասմունք-
ներու, երաժշտութեան եւ թատե-
րական պատկերներու աշակեր-
տական կատարումներով, որոնք 
յատկանշուեցան անմիջակա-
նութեամբ եւ բծախնդիր պատ-
րաստութեամբ: Գնահատուեցաւ 
պատասխանատու ուսուցիչնե-
րուն կատարած աշխատանքը: 
Աշակերտները մեծ հետաքրքրու-
թեամբ դիտեցին տեսերիզ մը, որ կը 
պատմէր Հայաստանի Ակնաղբիւր 

գիւղին մէջ Վարդան Մամիկոնեանի 
ձեռքով տնկուած ծառին մասին: 
Ծառը կանգուն մնացած է մօտ 
1500 տարի: Այժմ անոր տապա-
լած բունին կողքին կառուցուած է 
մատուռ մը, ուր աղօքթ կը կատարեն 
բանակ զօրակոչուող հայաստան-
ցի երիտասարդները, ինչպէս անոր 
ուխտի գացած են Արցախեան 
պատերազմի մասնակիցներ:

Եզրափակիչ խօսքերով հանդէս 
եկաւ Մեսրոպեանի տնօրէն 
պարոն Կրէկուար Գալուստ: 
Պարոն տնօրէնը դիտել տուաւ, 

մօտաւորապէս 16 դար անցնելէն 
ետքն ալ հայերը հպարտութեամբ 
կը տօնակատարեն Վարդանանց 
ճակատամարտը եւ հակառակ 
անոր, որ այդ պատերազմին Քաջն 
Վարդան եւ իր 1066 զինակիցներ 
զոհուեցան, հայերը կը փառաբանեն 
այդ զոհողութիւնը, հաւատալով 
նահատակուածներուն պէս, որ “Մահ 
իմացեալ անմահութիւն է”:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան 

Բարձրագոյն Վարժարանի

Օրհնութեամբ Սամցխէ-Ջաւախքի եւ 
Ծալկայի Ընդհանուր Առաջնորդա-
կան Փոխանորդ Հոգեշնորհ Տէր 
Մաղաքիայ Վարդապետ Ամիրեա-
նի եւ Ախալցխայի ու Բորժոմիի 
տարածաշրջաններու Հոգեւոր 

Տեսուչ Հոգեշնորհ Տէր Յակոբ 
Աբեղայ Սահակեանի՝ Փետրուար 
13-ին, Ախալցխայի Սուրբ Գրի-
գոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ մէջ 
կատարուեցաւ Երեկոյեան Ժամեր-
գութիւն, Տեառնընդառաջի նախա-

տօնակ եւ նորապսակներու օրհնու-
թեան կարգ։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Akhaltskha.net-ը։
Հոգեւոր Տեսուչ Հոգշ. Տ. Յակոբ 
Աբղ. Սահակեան եւ Ախալցխայի 
յարակից շրջաններու հոգեւոր հովիւ 

Արժ. Տ. Թորգոմ Քհն. Վարդանեան 
շնորհաւորեցին նորապսակները 
եւ միասին վառեցին տօնական 
խարոյկը։Աւարտին եկեղեցւոյ խաչ-
քաւոր Սերգէյ Պետրոսեան նուէրներ 
բաժնեց նորապսակներուն։
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Պոլսոյ ծանր յանցագործութիւններու դատարանին որոշումով, Փետրուար 
18-ին ազատ արձակուեցաւ «Թուրքիոյ կառավարութիւնը տապալելու փորձ 
կատարելու» յանցանքով մեղադրուող հասարակական գործիչ եւ գործարար 
Օսման Քաւալա: Քաւալա հիմնադիրն է «Անատոլու Քիւլթիւր» հիմնարկին, 
որ նաեւ հայկական մշակոյթը ներկայացնող ձեռնարկներ կազմակերպած 
է: Քաւալա ընդունած է Հայոց Ցեղասպանութեան փաստը եւ խստիւ 
դատապարտած զայն: 
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Շար. Էջ 07

Էրտողանը, Լիպիան եւ Արաբական Աշխարհը

Նորութիւն մը բերած կամ գաղտնիք մը յայտնած պիտի չըլլանք, եթէ 
պարզենք, թէ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան կ՛երազէ եւ կը ջանայ 
վերականգնել Թուրքիոյ օսմանական փառքերը եւ յստակօրէն 

կ՛արտայայտուի անոր մասին. սակայն այդ երազները կեանքի կոչելու 
իր ջանքերը պիտի չիրականանան, որովհետեւ անոնք կը բխին այն 
գաղափարական խորքերէն, որոնք կը ձգտին վերականգնել պատմութիւնը, 
երբ այդ մէկը անհնար է:
 Էրտողանի կարծիքով, Թուրքիան մեծ պետութիւն մըն է, որ տիրապետութիւն 
պէտք է ունենայ Միջերկրականի մէջ, ուր Յունաստան, Եգիպտոս, Իսրայէլ 
եւ Կիպրոս կը ջանան ծովի խորքի քարիւղի ու կազի պաշարներէն օգտուիլ: 
Ներկայիս, ան Քաթարի նիւթական աջակցութեամբ նոր արկածախնդրու-
թեան մը սկսած է Լիպիոյ մէջ, նախ այնտեղի իրադարձութիւններու բեմին 
վրայ իր տեղը ապահովելու համար, ապա՝ Լիպիոյ քարիւղի եւ կազի աղբիւր-
ներուն հասնելու, ինչպէս նաեւ թուրք կապալառուներու աշխատանքներուն 
արդիւնք ձգձգուած իրաւունքները ապահովելու (որոնք Քազաֆիի անկումէն 
ետք չեն վճարուած, իսկ խօսքը երկու միլիառ տոլարի մասին է):
Էրտողան Լիպիոյ վարչապետ Ֆայէզ Սառաճի հետ ստորագրած է 
փոխ հասկացողութեան յուշագիր մը, որ կը յստակացնէ Միջերկրական 
ծովէն իրենց մասնաբաժինները՝ երկու երկիրներու ափերուն միջեւ: Այդ 
յուշագիրով Թուրքիան կը ջանայ վտանգել եւ հատել տարածաշրջանի 
ծովային աշխարհագրութիւնը, ուր, սակայն, Յունաստան, Կիպրոս եւ 
Եգիպտոս հետախուզման ծրագիրներ ունին եւ այդ գծով կը վայելեն 
Միացեալ Նահանգներու, Եւրոմիութեան եւ Իսրայէլի աջակցութիւնը: Լիպիոյ 
Ազգային բանակի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթեր խոստացած է խզել այդ 
համագործունէութիւնը, եթէ ինք իշխանութեան գլուխ հասնի:
 Լիպիոյ հարցով նախագահ Էրտողանի մօտեցումը կը կրէ նոյն իր միջազգա-
յին քաղաքականութեան հանդէպ որդեգրած ընդհանուր մօտեցման բնոյթը: 
Թուրքիոյ խորհրդարանը արդէն իսկ վաւերացուցած է նախագահին 
ծրագիրները Լիպիոյ գծով, եւ կը թուի, թէ անոր աջակիցները շատ հիա-
ցած են իր մղած պայքարով։ Ըստ Էրտողանի քաղաքական հարցերու 
խորհրդական Իպրահիմ Քալինի՝ նախագահը իր արդիւնաւէտ եւ հեռատես 
դիւանագիտութեամբ Թուրքիան դարձուց գլխաւոր դերակատարներէն մէկը 
Լիպիոյ մէջ:
Էրտողան համոզուած է, թէ Թուրքիան՝ Օսմանեան կայսրութեան ժառան-
գորդը ըլլալով, պէտք է անոր փառքերը վերակենդանացնէ, ուստի նոյն այդ 
օսմանցիներուն զէնքը՝ կրօնքը գործածելով, ան կը ջանայ նոր կայսրութիւն 
մը հիմնել: «Ճիհատ»ը՝ Աստուծոյ սիրոյն իսլամներու մղած պատերազմը, 
կարեւոր հարց մըն է Էրտողանի պահպանողական ընտրատարածքին մէջ եւ 
ի հարկ է նաեւ ինքնին Էրտողանի համար.արդարեւ, ան շատ գործօն կերպով 
կ՛օգտուի այդ գաղափարէն՝ մոլեռանդ իսլամներու միտքերուն մէջ հերոսի 
տպաւորութիւն ձգելով, ինչպէս Լիպիոյ Մսրաթէ քաղաքի հրամանատար 
առաջնորդ Ֆարաճ Մուսթաֆա ըսած է.«Էրտողանը իսլամ ազգի առիւծն է»:
Էրտողան սակայն կը վազէ անհասանելի իսլամական կայսրութեան մը 
երազանքին ետեւէն. այդ մէկը անհնար է, քանի որ Թուրքիոյ տնտեսու-
թիւնը ներքնապէս արագընթաց փլուզումի մէջ է։ Շատ դժուար պիտի 
ըլլայ շարունակել Էրտողանի յիշեալ արկածները՝ նոյնիսկ Քաթարի նման 
հարուստ երկրի մը աջակցութեամբ։ Միւս կողմէ, Թուրքիոյ բանակն ու 
օդուժը մեծ հարուածներ ստացան ինքնին Էրտողանէն, 15 Յուլիս 2016ի 
անյաջող յեղաշրջումէն ետք, եւ տակաւին ամբողջովին չեն վերականգնած.
հետեւաբար, Թուրքիան կրնայ խնդիրներ յառաջացնել Լիպիոյ մէջ, բայց 
պիտի չյաջողի արդիւնքի մը հասնիլ:
Քաթարէն բացի ո՛չ մէկ երկիր կ՛աջակցի Թուրքիոյ. Ալճերիան եւ Թունուզը 
դրական կը գնահատեն Թուրքիոյ կեցուածքը, իրենց երկիրներու «Իսլամ 
եղբայրներ» խմբակցութեանց ազդեցութեան տակ, սակայն անոնք չեն 
օժանդակեր անոր ռազմական գործողութիւններուն, մինչդեռ Թուրքիոյ 
համար անհնար է որեւէ աջակցութիւն ցուցաբերել Լիպիոյ կառավարու-
թեան ղեկավար Ֆայէզ Սառաճին՝ առանց Թունուզի օդային ու ծովային 
օժանդակութեան։ Եգիպտոսը, Սէուտական Արաբիան եւ Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւնները նեցուկ կը կանգնին Լիպիոյ բանակի զօրավար 
Խալիֆա Հաֆթերին, նմանապէս՝ Ռուսիան, Ֆրանսան եւ Իտալիան։ Իսկ 
Միացեալ Նահանգներու նախագահ Թրամփ դէմ է Թուրքիոյ միջամտութեան 
Լիպիոյ հարցով, ի տարբերութիւն Սուրիոյ իրավիճակին, ինչպէս նաեւ դէմ 
են Եւրոմիութեան անդամները:
Լիպիոյ հարցով Պերլինի համաժողովի մասնակիցները չաջակցեցան 
Էրտողանի այդ առաջարկին, որ կը ձգտէր թրքական բանակը միջամուխ ընել 
Լիպիոյ հակամարտութեան՝ Սառաճին օգնութեան հասնելու պատրուակով.
աւելին, անոնք խստիւ արգիլեցին արտաքին որեւէ ռազմական միջամտու-
թիւն. բան մը, որ զայրոյթ պատճառեց Էրտողանին եւ զայն մղեց լքելու 
համաժողովը՝ նախքան աւարտը: Էրտողանն ու Փութինը հակառակ 

կողմեր են, երբ խօսքը կը վերաբերի Լիպիոյ. բոլորը լաւատեղեակ են, որ 
հակառակ Թուրքիոյ նախագահ Էրտողանի պարծենկոտութեան, ան կրնայ 
ներկայութիւն ըլլալ Սուրիոյ եւ Լիպիոյ մէջ միա՛յն այնքան, որքան իրեն թոյլ 
կու տայ Մոսկուան:
Օսմանեան կայսրութեան վերջին շրջանին, եւրոպական պետութիւնները 
եւ Ռուսիան լաւատեղակ էին, թէ ան իր վախճանին հասած էր արդէն 
ե՛ւ ռազմական, ե՛ւ տնտեսական առումով.  կայսրութիւնը պարտքերով 
ծանրաբեռնուած էր, իսկ զինուորական կարգերը՝ փտած. այնուհանդերձ, 
այդ երկիրները իրենց միջեւ հաւասարակշռութիւնը պահելու համար, որոշ 
ժամանակով երկարեցին այդ կայսրութեան կեանքը, ինչ որ պատճառ 
եղաւ երկրի ոչ իսլամ ազգերու բնաջնջման, անոնց կարգին յատկապէս՝ 
հայերուն: Պատմութիւնը այսօր ինքզինք կը կրկնէ. մեծ պետութիւնները 
իրենց շահերը կը պաշտպանեն, արեւելեան եւ արեւմտեան երկիրներու 
քաղաքական հակամարտութիւնները կը մղեն երկու կողմերուն ալ փափուկ 
քաղաքականութիւն վարելու Թուրքիոյ հանդէպ:
Սակայն մինչեւ ե՞րբ:
Թուրքիան այդ մեծ երկիրն ու հսկայ ուժը չէ՛, որ կրնայ իր երկրէն հեռու 
եւ ծովէն անդին պատերազմ մղել, Ամերիկայի նման: Այս ճշմարտութի՛ւն 
է. այնուամենայնիւ, Թուրքիոյ վերոյիշեալ արկածախնդրութիւնը կրնայ 
վերածուիլ արիւնոտ ճահիճի մը, որ երկար պիտի տեւէ։ Աւելին, Սառաճի 
կառավարութիւնը կրնայ Թուրքիոյ գործակալը նկատուիլ Լիպիոյ մէջ եւ 
այդպիսով՝ կորսնցնել միջազգային աջակցութիւնը:
Ի վերջոյ, Էրտողան ամենամեծ վնաս կրողը պիտի ըլլայ, եթէ Լիպիոյ 
բանակի զօրավար Խալիֆա Հաֆթեր տիրանայ կացութեան՝ ուժով թէ այլ 
կարգադրութեամբ:

Լոս Անճելըս, ԱՄՆ
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Հայամէտ Թուրք Գործիչ Քաւալա 840 Օրեր 
Բանտարկուելէ Ետք Ազատ Արձակուեցաւ, 

Ապա Դարձեալ Ձերբակալուեցաւ
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առիթով շնորհաւորեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Արամ Ա. կաթողիկոսին աղօթելով, որ Աստուած 
երկար ծառայութիւն շնորհէ անոր, Լիբանանի 
հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսին 
մաղթելով եւ աղօթելով, որ Աստուած անոր 
ծնողներուն շուտափոյթ առողջութիւն շնորհէ, 
որ սրբազանը վերադառնայ եւ ստանձնէ իր 
հօտը որպէս բարի եւ քաջ հովիւ, ինչպէս 
նաեւ թեմի բոլոր քահանաները, որոնք իրենց 
կեանքը եւ առօրեան շաղախած ժողովուրդի 
կեանքին մէջ կը փորձեն արժեւորել իրենց 
առաքելութիւնը եւ կը փորձեն ըլլալ օրինակ 
Ղեւոնդեանց քահանայից։
Պատարագը վերջ գտաւ «Կիլիկիա» մաղթեր-
գով։
Ս. պատարագի աւարտին ազգային առաջ-
նորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» 
սրահին մէջ հոգեւորականաց դասը համա-
խըմբուեցաւ սիրոյ սեղանի մը շուրջ։ Անանիա 
ծ. վարդ. Գուճանեան կրկին անգամ շնորհաւո-
րեց զիրենք Ղեւոնդեանց քահանայից տօնին 
առիթով եւ շնորհակալական խօսք ուղղեց Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ թաղականութեան՝ 
սիրոյ սեղանին համար։ Սրտի խօսք ուղղեցին 
նաեւ կարգ մը քահանայ հայրեր։

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
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ՆՈՒԱՐԴ ԶԱՐԵԱՆ
(1917 – 2005)
«Արեւելքցի կին»

20 2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Ղեւոնդեանց Քահանայից Տօն 
«Ղեւոնդեանք Այսօր Մեր Հայելիներն Են Որպէս 
Հոգեւորական»  Ըսաւ Անանիա Ծ. Վարդ. Գուճանեան
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«Հոգեւորականը իր հոգեւորականի առաքե-
լութիւնը, ծառայութիւնը իր պսակին եւ 
կատարելագործութեան կը հասցնէ ժողո-
վուրդով։ Հոգեւորականի արժէքը, չափա-
նիշը իր զգեստները չեն։ Հոգեւորականը իր 
հագուստին արժէքը ինք իր կեանքով կու տայ 
եւ այդ արժէքը ժողովուրդն է, որ կը գնահատէ» 
շեշտեց հար սուրբը եւ անդրադառնալով ներկայ 
աղանդաւորական շարժումներուն բացատրեց, 
որ իրենք որպէս հոգեւորականներ երբ կու տան՝ 
դիմացը ակնկալութիւն չունին, սակայն այլ 
տեղեր մարդիկ հոգեւորականի զգեստ հագած 
եւ իրենք զիրենք հոգեւորականի անուն տուած 
երբեմն ժողովուրդի պէտքերը կը բաժնեն, 
որպէսզի գրաւեն։ «Մեր եկեղեցին Քրիստոսի 
անունին, սիրոյ, արեան վրայ հիմնուած եկեղեցի 
է» հաստատեց Անանիա ծ. վարդ. Գուճանեան 
նկատել տալով, որ յանկարծ այսօր «եղբայրներ» 
դուրս կու գան եւ կը սկսին ժողովուրդին քարոզ 
ծախել, հրաշք ձեւացնել եւ կ՛ուզեն խափա-
նել եկեղեցւոյ ծառայութիւնը, առաքելութիւնը 
եւ դժբախտաբար մենք այսօր որովհետեւ 
նիւթականի ժողովուրդ ենք կ՛երթանք, կը 
հաւատանք, կը մասնակցինք եւ կ՛աղօթենք 
անոնց հետ եւ կը մոռնանք, որ շատ գեղեցիկ 
են մեր շարականները եւ արարողութիւնները, 
եթէ իսկապէս հաւատքով լսենք եւ մասնակցինք։

«Այս է մեր եկեղեցին ազգ եւ կրօնք։ Անոր համար 
պատմութեան մէջ Ղեւոնդեանք կոչուած են 
պատմակրօնական քահանաներ. պատմութեան 
մէջ անցած, պատմութեան մէջ խառնուած, 
Աւարայրի ոգիով թրծուած քահանաներ։ Մենք 
որպէս հոգեւորականներ ծափահարութեան 
պէտք չունինք, գնահատանքի պէտք չունինք, 
որովհետեւ մենք ինչ որ կ՛ընենք մեր կեան-
քին մէջ մարդոց հաճելի կամ սիրելի ըլլա-
լու համար չենք ըներ այլ կ՛ընենք Աստուծոյ 
համար եւ մեր գնահատանքը՝ ինչպէս բոլորիս, 
Աստուած է որ կուտայ» շեշտեց հայր սուր-
բը եւ եզրափակելով իր խօսքը շնորհաւորեց 
ներկաները Ղեւոնդեանց քահանայից տօնին 
առիթով, որովհետեւ քահանաները մաս կը 
կազմեն իրենց ընտանիքներուն։ Ան նաեւ այս 

Հե՜յ ագահ մարդ, հե՜յ անգոհ մարդ, միտքըդ 
երկար, կեանքըդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պէս, քեզնից 
առաջ, քո առաջ.
Ի՜նչ են տարել նըրանք կեանքից, թէ ինչ 
տանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու 
օրուան էս ճամբէդ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ
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Հայամէտ Թուրք Գործիչ Քաւալա 840 Օրեր Բանտարկուելէ Ետք 
Ազատ Արձակուեցաւ, Ապա Դարձեալ Ձերբակալուեցաւ

Քաւալա 2013-ի ամրան մասնակցած էր 
«Կեզի» զբօսայգիին մէջ տեղի ունեցած  հակա-
կառավարական ցոյցերուն եւ բանտարկուած 
էր Դեկտեմբեր 2017-ին, որմէ ետք բազմաթիւ 
թրքական եւ միջազգային իրաւապաշտպան 
կազմակերպութիւններ բողոքած էին անոր բան-

տարկութեան դէմ՝ պահանջելով, որ վերջ տրուի 
անոր ապօրինի բանտարկութեան։
Քաւալա անակնկալօրէն ազատ արձակուեցաւ, 
840 օրեր բանտարկուելէ ետք, սակայն, միայն 
քանի մը ժամ ետք, Պոլսոյ դատախազութիւնը որո-
շեց դարձեալ ձերբակալել Քաւալան, ոտնակոխե-
լով դատարանին որոշումը։

Սկիզբը Էջ 06
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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

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

 ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ

ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ

Պատգամաբեր՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան

Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս,
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար, 2020, կ.ա. ժամը 10:00-ին:

Հրաւէր

ԷՀԼԱՆ Ընկերային Կեդրոն            “Վասն Յիսուսի, վասն Հայրենեաց’’ 
                 

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊՍԱԿԱԴԻՐՆԵՐՈՒ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄ 1569
«ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ 451»

Պատգամաբեր՝  Արժ. Տ. Առաքել Քհն. ՏՄՏՄԵԱՆ
Հովիւ՝ Ս. Ներսէս Շնորհալի Ս. Մատրան

Գեղարուեստական Յայտագիր

Ուրբաթ, 21 Փետրուար 2020 Երեկոյեան ժամը 8:00-ին
ԷՀԼԱՆ Հանդիսասրահ, Ռաուտա.

     
«Մենք զգեստի մը պէս առած չենք մեր վրայ քրիստոնէութիւնը, 
եւ թէ` քրիստոնէութիւնը մեր մարմինին գոյնն է որ չի փոխուիր 

ու յաւիտեան պիտի չփոխուի»: Վարդանանք
Հրաւէր

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020-ի առաւօտեան ժամը 9:30-ին, Սրբոց 
Վարդանանց Տօնին առիթով Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր 
Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատա-
րագ։

Նախագահութեամբ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ
ԳԵՐՇ. Տ.  ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ

Կարեւորութեամբ կ՚ուզենք նշել, որ յաւարտ Ս. Պատարագին, Վեհարանի 
Դահլիճին մէջ, գեղարուեստական յայտագրով հանդէս պիտի գան Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի սաները։ Աւարտին, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս պիտի ուղղէ իր Հայրապետական 
պատգամը։ 
Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու եկեղեցական 
արարողութեան, որպէսզի Վարդանանց ոգիով լիցքաւորուած՝ ազգովին 
շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ ազգաշէն առաքելութիւնը։
    
        ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Լիբանանի  Տղոց  Պասքեթպոլի  
Չորրորդ Դասակարգի 

Ախոյեանութեան Աւարտական 
Մրցում

Հեը Անդրանիկ Անթիլիաս Ընդդէմ Հուփս  Մեթն
Տեղի Կ’ունենայ Շաբաթ, 22 Փետրուար 2020, Կէսօրէ Ետք Ժամը  

3-Ին, Ֆուատ Շեհապ Մարզադաշտին Մէջ, Ճիւնի

Բոլորս Քաջալերենք Հեը Անդրանիկ Անթիլիասի Տղաքը – Միասին 
Դէպի Յաղթանակ

Օթոպիւսի Սպասարկութիւն՝ Ուղիղ Ժամը՝ 2-Ին, 
Հբըմ-Ի Տեմիրճեան Կեդրոնէն 

Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ Եկեղեցի

Արհի. Հ. Եղիա Եպս. Եղիայեան
Առաջնորդ Ֆրանսայի Կաթողիկէ Հայոց

Հանդիսաւոր Սուրբ Պատարագ
պիտի մատուցանէ եւ հանգստեան պաշտօն կատարէ

հանգուցեալ եղբօր մահուան 
Ա. տարելիցին առիթով

Կիրակի 23 փետրուար 2020ին, առաւօտեան ժամը 10։00ին, 
Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա

Յաւարտ Սուրբ Պատարագին ցաւակցութիւնները 
կ՛ընդունուին Սուրբ Խաչ սրահին մէջ։

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ


