«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN

ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019

زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 114(22«415)
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Պիւտճէն Պէտք Է Ըլլայ Նորակազմ Նորանշանակ Նախարար Տոքթ. Ռիչըրտ Գույումճեան
Կառավարութեան Առաջնահերթութիւնը. ՌԱԿի Պատասխանատուներուն Ընկերակցութեամբ
Այցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին
Քանաան

եւ Արժանապատիւ Տ. Գրիգոր-Պետրոս Ի Պատրիարքին

Նորակազմ կառավարութեան առաջնահերթութիւնը պէտք է ըլլայ
պետական պիւտճէն: Այս մասին երէկ յայտնեց խորհրդարանի Ելեւմուտի եւ
պիւտճէի յանձնախումբի նախագահ Իպրահիմ Քանաան «Լիբանանի ձայնը»
տեղական ձայնասփիւռի կայանին տուած հարցազրոյցին մէջ:
«Նորակազմ կառավարութեան առաջնային խնդիրը պէտք է ըլլայ պիւտճէն՝ ի հաշիւ բարեփոխումներու եւ պակասորդի կանխումին»,- ըսաւ Քանաան:
Նշենք, որ 1 Փետրուարին Լիբանանի ղեկավարութիւնը ստորագրեց
հրամանագիր մը, ինչը թոյլ կու տայ շարունակելու պետական կառոյցներուն
ֆինանսաւորումը պետական պիւտճէի բացակայութեան պարագային:
Ազգային ազատ հոսանք շարժումի անդամ Քանաան մասնաւորաբար
շեշտեց, որ կարելի չէ նշել կառավարութեան կազմաւորումը, մինչեւ որ
նկատառելի յառաջընթաց մը չարձանագրուի եւ կաշառակերութիւնը
չսանձուի:

Հըզպալլայի Համակիրները Բողոքի Ցոյց Իրականացուցին Ընդդէմ Իսրայէլի

Հըզպալլա կուսակցութեան աւելի քան 50 համակիրներ Կիրակի յետմիջօրէին հեծանիւներով բողոքի ցոյց իրականացուցին գրաւեալ Պաղեստինի
հետ Լիբանանի հարաւային սահմանին՝ հակազդելու Լիբանանի ինքնիշխանութեան սպառնացող իսրայէլեան յարադէպ խախտումները: Այս մասին
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:

¾ç 02

Իր որպէս նախարար նշանակումէն եւ առ այդ նախարարաց խորհուրդի
առաջին նիստի մասնակցութենէն անմիջապէս ետք Շաբաթ, 2 Փետրուար
2019-ին յետմիջօրէին Լիբանանի նոր կառավարութեան մէջ ընկերային հարցերու հայ նորանշանակ նախարար Տոքթ. Ռիչըրտ Գույումճեան, ընկերակցութեամբ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան ատենապետ ընկ. Սեւակ Յակոբեանի եւ վարչութեան անդամ
ընկերներ Սեդրակ Քիւրէճեանի եւ Արա Գոյունեանի այցելեց Հայ Կաթողիկէ
Պատրիարքարան օրհնութիւնը ստանալու Արժանապատիւ Տ. Գրիգոր-Պետրոս Ի Պատրիարքին:

¾ç 02

Հայրենի Èáõñ»ñ

Ատրպէյճանը Աւելի Քան 1300 Կրակոց Արձակած
Է Արցախի Ուղղութեամբ

Յունուարի 27-էն փետրուարի 2-ը ինկած ժամանակահատուածին
արցախա-ատրպէյճանական հակամարտ զօրքերու շփման գօտիին վրայ
հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտած է շուրջ 200
անգամ, որու ընթացքին, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներէ,
հայ դիրքապահներու ուղղութեամբ արձակուած է աւելի քան 1300 կրակոց:
Այս մասին կը տեղեկացնէ ԱՀ ՊՆ մամուլի ծառայութիւնը:
ՊԲ առաջապահ զօրամասերը վստահօրէն կը տիրապետեն մարտավարական իրադրութեան եւ կը շարունակեն անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել
մարտական դիրքերու պահպանութիւնը յուսալիօրէն կազմակերպելու
համար:
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Նորանշանակ Նախարար Տոքթ. Ռիչըրտ Գույումճեան ՌԱԿի Պատասխանատուներուն
Ընկերակցութեամբ Այցելեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին եւ Արժանապատիւ Տ.
Գրիգոր-Պետրոս Ի Պատրիարքին
¾ç 01
Հանդիպման ներկայ եղան Հայ կաթողիկէ
կղերէն ներկայացուցիչներ եւ այլ պաշտօնակատարներ: Այս առիթով Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանի շրջափակին մէջ գտնուող Հայոց
Ցեղասպանութեան նահատակաց կոթողին առջեւ
Տոքթ. Գույումճեան ծաղկեպսակ զետեղեց:

Այս հանդիպումէն անմիջապէս ետք նորանշանական նախարարը իրեն ընկերակցող ՌԱԿի
պատասխանատուներուն հետ անմիջապէս ուղղւեցաւ Անթիլիասի մայրավանք այցելելու համար
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին,
նորին սրբութենէն աստանալու համար իր օրհնութիւնն ու թելադրութիւնները։
Նորին Սրբութիւնը շնորհաւորեց Տոքթ. Գու-

հայութեան վարկն ու պատիւը։
Անթիլիասի մայրավանքին շրջափակին մէջ
կանգնած Հայոց Ցեղասպանութեան յուշակոթողին դիմաց եւս նախարարը ծաղկեպսակ զետեղեց:
Նախարար Գույումճեան իր երկու այցելութիւններուն ընթացքին հոգեւոր պետերուն խոստացաւ

Լիբանանի կառավարութեան մէջ լաւագոյնս ներկայացնել լիբանանահայ համայնքը հաւատարիմ
մնալով իր առաքելութեան, որն է ծառայել
Լիբանանին ու անոր քաղաքացիներուն:
Տեղեկատուական Գրասենեակ
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
¾ç 01
«Ալ Ժատիտ» տեղական հեռուստակայանին
հաղորդմամբ՝ համակիրները կը վարէին այն հեծանիւները, զորս կուսակցութիւնը նախապէս
օգտագործած էր ռազմական գործողութիւններու
համար:
Ըստ ազգային լրատուական գործակալութեան՝
հեծանուորդներու թիւը մօտաւորապէս 60 էր:

Պասիլ Ուղղուեցաւ Պրիւքսել ԱրաբաԵւրոպական Նախարարական Հանդի- թեան արտաքին գործոց նախարարութենէն:
Այսօր՝ Փետրուար 4-ին նախատեսուած հանդիպումին Համար
յումճեանի նախարարի պաշտօնին նշանակումը եւ
մաղթեց, որ նուիրումով ծառայէ Լիբանանին ու
հայ համայնքին՝ միշտ բարձր պահելով Լիբանանի

Արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլ
երէկ ուղղուեցաւ Պրիւքսել Եւրոպական Միութեան
եւ Արաբական պետութիւններու լիկայի նախարարական հանդիպումին մասնակցելու համար: Այս
մասին հաղորդեցին Լիբանանի Հանրապետու-

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Ոսկան Երեւանցի
Ոսկան Երեւանցի (նաեւ՝ Ոսկան Ջուղայեցի,
1614, Նոր Ջուղա, Սպահան, - 4 Փետրուար 1674,
Մարսէյ, Ֆրանսա), հայ մշակութային գործիչ,
տպագրիչ, լեզուաբան։
Իր ինքնակենսագրութիւնը՝ «Պատմութիւն

պումը ի մի պիտի բերէ արաբական ու եւրոպական
պետութիւններու արտաքին գործոց նախարարները` որպէս պատրաստութիւն ԵՄ-ԱՊԼ գագաթնաժողովին, որ պիտի կայանայ Եգիպտոսի Շարմ Էլ
Շեյխ քաղաքը Փետրուար 24–25:
Վարդապետին Ոսկանայ Երեւանցւոյ եւ կենցաղավարութիւն նորին» վերնագիրով ժամանակին
հրատարակած է իր ձեռքով Առաքել Դաւրիժեցիի
«Գիրք պատմութեան» (Ամսթերտամ, 1669)
աշխատութեան վերջաւորութեան, որպէս գիրքի
ԾԷ գլուխ։ 1666-1668 թուականներուն Ամսթերտամի է մէջ տպագրած է հայերէն Աստուածաշունչ
մատեանը, որ կը նկատուի հայ հին տպագրութեան
լաւագոյն նմուշներէն մէկը։ Մինչեւ 1669
թուակնաին լոյս կ'ընծայէ Մովսէս Խորենացիի
«Աշխարհացոյց»-ը, Առաքել Դաւրիժեցիի «Գիրք
պատմութեան»-ը, Վարդան Այգեկցիի առակները
եւ այլն։ Տպագրական գործունէութիւն ծաւալած է
նաեւ Լիվոռնոյի եւ Մարսէյի մէջ։

¾ç 03
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Արդեօք Գերմանիոյ Մէջ Մէկ Այլ Շարլ Ազնաւո՞ւր Մը
Պէտք Էր Ունենայինք...
ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ
2018 թուականի Հոկտեմբեր 11-12-ին Հայաստանի Հանրապետութեան մայրաքաղաք Երեւանի
մէջ կայացած Ֆրանքոֆոնիոյ 17-րդ գագաթնաժողովի օրերուն, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ
Մաքրոն, անթաքուն պահելով իր երկրի մնայուն
շահերը, 24News-ի հետ տուած հարցազրոյցի
ժամանակ յայտնած է հետեւեալ միտքը՝ «Շատ
ուրախ եմ այսօր Հայաստան ժամանելուս եւ
Ֆրանքոֆոնիոյ 17-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելուս համար: Հայաստանը մեզի համար շատ
թանկ երկիր մըն է: Հայերը Ֆրանսայի պատմութիւնը կերտած են. մենք, կարելի է ըսել, կիսով
չափ հայրենակիցներ ենք, եւ հայերը կը կազմեն
մեր պատմութեան ու հպարտութեան մէկ բաղադրիչ մասը: Շատ ուրախ եմ եւ միաժամանակ
վշտացած՝ Շարլ Ազնաւուրի մահուան կապակցութեամբ: Նաեւ կ'ուզեմ նշել, որ այս գագաթնաժողովը շատ կարեւոր է եւ յառաջիկային կը
սպասուի Ֆրանքոֆոնիոյ գլխաւոր քարտուղարի
ընտրութիւնը»: Այսպիսով, նախագահ Մաքրոն,
զոյգ պետութեանց անցեալն ու ներկան մերձեցնելով, լուրջ մարտահրաւէր մը նետեց տարածաշըրջանային հզօր ու համաշխարհային գերտէրութեանց առջեւ:

տութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը կրցան
համադրել Փարիզի Musée de Cluny թանգարանին
մէջ պահուած եւ 982/983 թուականներուն պատկանող փղոսկրեայ կողքի {որուն վրայ փորագրըւած է՝ Յիսուս Քրիստոսի օրհնութեան պահը,
Սրբազան Հռոմէական Կայսրութեան (1512 թուականէն – Գերմանական Ազգի Սրբազան Հռոմէական կայսրութիւն)՝ Օթթօ Բ. (Օտտօ Բ.) կայսրին
եւ Թէոփանու կամ Թէոֆանու կայսրուհիին} եւ
Գերմանիոյ Էշուէկ քաղաքի Ս. Դիոնիսիոս եկեղեցւոյ կից կանգնեցուած՝ Թէոֆանու կայսրուհիի
ժամանակակից արձանի պատմական արժէքի
յոյժ կարեւորութիւնն ու այժմէականութիւնը եւ
յայտարարել Կուրկուասներու կատարած պատմական կաեւորագոյն դերի եւ հայ-գերմանական
հնամենի յարաբերութեանց մասին:

Կուրկուասները (տոհմի անունը յառաջացած է
Գուրգէն անունէն) եղած են Մեծ Հայքի ծագումով
հայ նախարարական ընտանիքներէն մին: 7-9-րդ
դարերուն Հայաստանի մէջ արաբական գերիշխանութեան ժամանակ Կուրկուասները գաղթելով
Բիւզանդական կայսրութիւն ու ամուսնական
կապեր հաստատելով բիւզանդական Ֆոքաս եւ
Սքլէրուս ազնուական ընտանիքներուն հետ՝ դարձած են կայսրութեան ազդեցիկ տոհմերէն մէկը եւ
տուած են շատ մը յայտնի քաղաքական եւ ռազմական գործիչներ, ինչպէս՝ Ռոմանոս Կուրկուաս
Ա-ը, Յովհաննէս Կուրկուաս Ա-ը, Յովհաննէս
Կուրկուաս Բ-ը, Թէոփիլոս Կուրկուասը, Ռոմանոս
Կուրկուաս Բ-ը, Յովհաննէս Կուրկուաս Գ-ը,
Յովհաննէս Ա. Չմշկիկը (բիւզանդիոյ ծագումով
հայ կայսր, 969-976), Յովհաննէս Կուրկուասը (ԺԺԱ դարեր), Միքայէլ Բ. Կուրկուասը (ԺԲ դար) եւ
Գէորգի Կուրկուասը:
Իսկ այս բոլորէն ամէնէն ակնառուն եղած է
Սրբազան Հռոմէական Կայսրութեան Օթթօ Բ-ի
(955-983, յայտնի է նաեւ Կարմիր Օթթօ անուամբ)
տիկնոջ՝ Թէոֆանու կայսրուհիին կերպարը:
Թէոֆանու կայսրուհին եղած է Բիւզանդիոյ՝ Յովհաննէս Ա. Չմշկիկ կայսրի (969-976, ծագումով
հայ Կուրկուասներու տոհմէն) եղբօր դուստրը:
983 թուականին Օթթօ Բ. կայսրի մահէն ետք,
Թէոֆանու կայսրուհին (955-990) մինչեւ իր մահը
կառավարած է Գերմանիան՝ միաւորելով բազմաթիւ գերմանական ցեղեր:

Թէոֆանու կայսրուհիին շիրմաքարը (Գերմանիոյ Քէօլն
քաղաքի St. Pantaleon եկեղեցւոյ մէջ)
Թէոֆանու կայսրուհիի ժամանակակից արձանը, կը
գտնուի Գերմանիոյ Էշուէկ քաղաքի Ս. Դիոնիսիոս
եկեղեցւոյ կից

Փղոսկրեայ կողք (982/983, կը գտնուի Փարիզի Musée de
Cluny թանգարանին մէջ), ուր Յիսուս Քրիստոս կ'օրհնէ
Օթթօ Բ. (Օտտօ Բ.) կայսրը եւ Թէոփանու կամ
Թէոֆանու կայսրուհին

Իսկ մեր օրերուն, ո՛չ Գերմանիոյ Դաշնային
Հանրապետութեան կանցլեր Անկելա Մերքելը եւ
ո՛չ ալ Գերմանիա այցելած Հայաստանի Հանրապե-

Կուրկուասներու մասին շատ ուշագրաւ տեղեկութիւններ կու տայ Բիւզանդիոյ Կոստանդին VII
Ծիրանածին կայսրը {(905-959), Բիւզանդիոյ
կայսր եղած է 913-920 եւ 944-959 թուականներուն:
Ան Մակեդոնական (ծագումով հայկական) արքայատոհմէն էր}, իր «Կայսրութեան կառավարման
մասին» (որուն 43-46-րդ գլուխները կը վերաբերին
Հայաստանին), «Բիւզանդական արքունիքի
արարողութիւնների մասին» եւ «Բանակաթեմերի
մասին» երկերուն մէջ {տես՝ Կոստանդին Ծիրանածին, Երեւան 1970 (Օտար աղբիւրները Հայաստանի եւ հայերի մասին, 6 : Բիւզանդական
աղբիւրներ, գիրք 2)}:

Թէոֆանու կայսրուհիին շիրմաքարը կը գտնուի
Գերմանիոյ Քէօլն քաղաքի՝ Սուրբ Փաթալէօն եկեղեցւոյ մէջ: Ճիշդ այս վայրին մէջ իսկ կ'արժէր
կանցլերն ու վարչապետը իրենց կարծրատիպերը
ջարդէին եւ Մաքրոնի օրինակին հետեւէին:
Արդեօք Գերմանիոյ Դաշնային Հանրապետութի՞ւնն
ալ մէկ այլ Շարլ Ազնաւուրի մը կարիքն ունէր, որպէսզի յայտարարէին, որ հայերն ու գերմանացիները կիսով չափ հայրենակիցներ են:
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Մշակութային Արձագանգ
Նոր հրատարակութիւններ
– Աղպաշեան Պարոյր Յ. (կազմող եւ խմբագիր),
«Մեթր Հրաչեայ Սեդրակեան. Մարդն ու գործը»,
հրատարակութիւն Հայկական բարեգործական
Ընդհանուր Միութեան, Պէյրութ, 2018: Մեկենասներ՝
տէր եւ տիկին Պերճ Սեդրակեան (Հ. Բ. Ը. Մ.ի, Ռ.
Ա. Կ.ի եւ Թ. Մ. Մ.ի կառոյցներուն մէջ ղեկավար
դիրք զբաղցուցած գործիչի վաստակին մասին,
լուսանկարներ):
– Այաթա Ապտուլլահ, «Ի յիշատակ – Վերջին հայը»,
թրքերէնէ թարգմանիչներ՝ Էմրէ Սերպեսթ եւ Նորա
Տիլինկհէմ, «Սերպեսթ փապլիշինկ», 2018 (թրքական քարոզչութեան ծառայող վէպ. Թոմարզայէն
Լիբանան «վերահաստատուած» վերջին հայ, գորգագործ Գաբրիէլ Կիւզէլեանի ու անոր որդի, Լիբանանէն Մարսէյ հաստատուած Արմէնի «լաւ»
յարաբերութիւնները Կեսարիոյ շրջանի թուրքերուն
հետ, հակաթրքական պայքարին «տուրք» չվճարելուն համար Արմէնի սպանութիւնը ԱՍԱԼԱ-ի կողմէ)
(անգլերէն):
– «[Ապտուլ]համիտեան կոտորածները», «Հայ
Դատը արաբական մամուլին մէջ 1876-1923»մատենաշար, Բ. հատոր, գիտական հսկողութիւն՝ Մուհամմէտ Ռիֆաաթ ալ-Իմամ, հրատարակիչ՝ Գահիրէի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր
Միութեան «Սաթենիկ Չաքըր» հիմնադրամ, տպարան «Նուպար», Գահիրէ, 2018. Ա. գիրք՝ յունուար
1894 – յուլիս 1895, Բ. գիրք՝ 1 օգոստոս 1895 – 15
նոյեմբեր 1895, Գ. գիրք՝ 16 նոյեմբեր 1895 – 30
ապրիլ 1896, Դ. գիրք՝ 1 մայիս 1896 – 31 դեկտեմբեր
1896 (սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ.ի հայկական
կոտորածներուն մասին արաբական, մասնաւորաբար եգիպտական մամուլին մէջ լոյս տեսած հրապարակումները՝ հրապարակման լուսապատճէնին
եւ համակարգչային շարադրանքին հանդիպադրութեամբ, ծանօթագրութիւններ):
– Բալիկ (Բալայեան) Եզնիկ, «Առակներ», «Նոր
կեանք»ի մատենաշար թիւ 41, Լոս Անճելոս, 2018,
182 էջ (97 առակ, պատկերազարդ): Լոյս տեսած է
«Նոր կեանք» թերթի երկարամեայ խմբագիր ու
հրատարակիչ Գրիգոր Շէնեանի մեկենասութեամբ՝
ի յիշատակ իր տիկնոջ՝ Արշօ Շէնեանի:
– Թաշճեան Վահէ (կազմող եւ խմբագիր),
«Ամէնօրեայ կեանքը խորխորատին մէջ. Ցեղասպանութեան օրագիր, 1915-1918», թարգմանութիւն
հայերէնէ, Berghahn Books, Նիւ Եորք – Օքսֆորտ,
2019, 220 էջ (Սուրիոյ անապատները տարագրուած
երկու հայ ընտանիքներու գոյապայքարի օրագրութիւնը, 15 լուսանկար, 1 քարտէս, օգտագործուած
գրականութեան ցանկ, անուանացանկ) (անգլերէն):
– «Իրաքահայ համայնքը 1915-1990 թուականներին ըստ արխիւային փաստաթղթերի», հրատարակիչ՝ Հայաստանի Ազգային արխիւ, կազմող՝
Գոհար Աւագեան, գլխաւոր խմբագիր՝ Ամատունի
Վիրապեան, կենսագրական ծանօթագրութեանց
հեղինակ եւ սրբագրիչ՝ Գէորգ Եազըճեան, Երեւան,
2018, 420 էջ (14,7 x 20,5 սմ.) (165 փաստաթուղթ,
234 ծանօթագրութիւն): Հրատարակութեան երաշխաւորած է Հայաստանի Ազգային արխիւի գիտական խորհուրդը: Հրատարակուած է Հ. Հ.ի
Սփիւռքի նախարարութեան դրամաշնորհով:
– Ծառուկեան Անդրանիկ, «Թուղթ առ Երեւան»,
հայերէնէ թարգմանեցին Թաթուլ Սոնենց-Փափազեան եւ Ռուբէն Ճանպազեան, յառաջաբանի հեղինակ՝ Վահէ Հապէշեան, Create Space Independent
Publishing Platform, տպարան «Հայրենիք», Ուոթըրթաուն, Ա. Մ. Ն., 119 էջ (15,2 x 22,9 սմ.) (Ա.

Ծառուկեանի հռչակաւոր պոէմի առաջին անգլերէն
թարգմանութիւնը):
- Կոթշլիխ Եուրկան, «Ցեղասպանութեան մեղսակցութիւն. Գերմանիոյ դերը հայոց բնաջնջման
մէջ», գերմաներէնէ թարգմանիչներ՝ Ժորժ Պարլեր
եւ Սիմոն Պարլեր, BKF հրատարակչութիւն, տպարան Hubert u Co., Կէօթինկեն, հոկտեմբեր 2018
(2015-ի մարտին գերմաներէնով լոյս տեսած հատորին թարգմանութիւնը. նախաբան, վերջաբան,
յաւելուած՝ փաստաթուղթեր, ծանօթագրութիւններ,
օգտագործուած գրականութեան ու եզրոյթներու
ցանկեր, եւ այլն, քարտէսներ, լուսանկարներ)
(ֆրանսերէն):
– Պապիկեան Յակոբ, «Ատանայի կոտորածները.
Ականատեսի հաշուետուութիւն», թարգմանիչ, վերաքննիչ, յառաջաբանի եւ ծանօթագրութեանց
հեղինակ՝ Ա. Կիւրեղեան, Հայկազեան համալսարանի հրատարակչութիւն, Պէյրութ, 2018, 140 էջ
(Օսմանեան խորհրդարանի հայազգի իթիիհատական երեսփոխան, Կիլիկիոյ 1909-ի ապրիլեան
կոտորածները հետաքննած խորհրդարանական
յանձնախումբի անդամ Յակոբ Պապիկեանի հաշւետուութիւնը ջարդերու վայրերն այցելելէ յետոյ)
(անգլերէն):
– Քոչարեան Ռոպերթ, «Կեանք եւ ազատութիւն.
Հայաստանի եւ Ղարաբաղի նախկին նախագահին
իենքնակենսագրութիւնը», ծրագրի խորհրդական՝
Մարք Ռոզին, խմբագիրներ՝ Վասիլի Փոտոպետ եւ
Մարինա
Քոսթրոմինա,
«Ինթելեքթուալնայա
լիթերաթուրա» հրատարակչութիւն, Մոսկուա, 2019,
502 էջ (15 x 21 սմ.) (Ռոպերթ Քոչարեանի կեանքի
ուղին, գունաւոր եւ սեւ-ճերմակ լուսանկարներ,
գիրքին մէջ յիշատակուող անձերու կենսագրական
համառօտ տուեալներ, անձնանուններու ցանկ)
(ռուսերէն): «Գիրքը ստեղծուած է Իրինա Ապրամովայի մասնակցութեամբ»:
– Օրմանեան Մաղաքիա արքեպիսկոպոս, «Հայոց եկեղեցին», վերահրատարակութիւն Կոստանդնուպոլսոյ հայոց պատրիարքութեան «Յովակիմեան» մատենաշարի թիւ 8, աշխատասիրող եւ
ներածական խօսքի հեղինակ՝ Վաղինակ սարկաւագ
Սերովբեան, Սթամպուլ, 2018, 288 էջ (վաստակաւոր
եկեղեցականի՝ 1911-ին առաջին անգամ լոյս տեսած
աշխատութեան վերահրատարակութիւնը, Օրմանեանի կենսագրութիւնը եւ լուսանկարը, հատորի
հայերէն եւ օտարալեզու հրատարակութեանց մատենագիտութիւնը, Ամենայն Հայոց, Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեանց եւ Երուսաղէմի ու
Կոստանդնուպոլսոյ պատրիարքութեանց գաւազանագիրքը, անձնանուններու, տեղանուններու եւ այլ

Լիբանանահայ
Կեանք
Ազգ.
Առաջնորդարանի
Երիտասարդական
Յանձնախումբը
Օժտուեցաւ «ԱՅՈ»
Անունով
Երեքշաբթի գիշեր, 29 Յունուար 2019-ին սուրբ
պատարագին յաջորդած Երիտասարդական Յանձնախումբի հաւաքին եւ Աստուածաշունչի սերտողութեան ընթացքին, Ազգ. Առաջնորդարանի Երիտասարդական Յանձնախումբը որոշեց ինքզինք
«ԱՅՈ» անուանել։
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս, Աստուածաշունչի սերտողութիւնը
կատարելէ առաջ, «ԱՅՈ» անուանումը հաստատեց,
ըսելով. «Կ'ողջունեմ մեր նոր անունը` «ԱՅՈ», որ
հիմնուած է Մատթէոսի Աւետարանին 5-րդ գլուխին
37-րդ համարին մէջ արձանագրուած Յիսուսի
հետեւեալ հրահանգին վրայ. «Պարզապէս ձեր
«այո»-ն այո թող ըլլայ եւ «ոչ»-ը՝ ոչ»։ «ԱՅՈ»-ն մեր
հաւաքական պատասխանն է այս տէրունի նշանաբանը որդեգրելու պատրաստակամութեան։ Հիմա
կը մնայ զայն խօսքով եւ գործով ապրիլը, որուն
համար Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ Հայ եկեղեցւոյ
բոլոր սուրբերուն բարեխօսութիւնը որպէս փարոս
մեզ պիտի առաջնորդեն մեր հայ քրիստոնէական
կեանքին մէջ»։
Յայտնենք, թէ ամէն Երեքշաբթի գիշեր՝ ժամը
7:00-8:00, Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ, սուրբ պատարագ կը մատուցուի` հաւատացեալ ժողովուրդին երգեցողութեամբ եւ Նարեկ
Սրբազան հոգեւոր խորհրդածութիւն կը կատարէ։
Ապա ժամը 8:00-9:00 Ազգ. Առաջնորդարանի
«Երջօ Սամուէլեան – Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի
կ'ունենայ 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթութեան ընկերային հաւաք,
Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում։ Աստուածաշունչի սերտողութիւնը կը կատարէ Նարեկ
Սրբազան։
յատուկ անուններու ցանկեր ու այլ նիւթեր): Լոյս
տեսած է Սելմա Իսկենտէրէօզի մեկենասութեամբ՝
ի յիշատակ իր ծնողաց՝ Սելիմ եւ Սիրանոյշ Իսկենտէրի:

Հայրենիք – Սփիւռք Կամրջում
Համահայկական 7-րդ Խաղերուն Բացումը Պիտի Կայանայ Ստեփանակերտի
կայանայ Օգոստոս
Մէջ Օգոստոս 6-ին
6-ին:
Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերու
բացման արարողութիւնը պիտի կայանայ Օգոստոս
6-ին, Ստեփանակերտի մէջ:
Ըստ Armenpress.am-ի, նախնական տեղեկութիւններուն համաձայն, խաղերը ամբողջապէս
պէտք է իրականացուէին Արցախի մէջ, սակայն դեռ
միայն բացման պաշտօնական արարողութիւնը
ծրագրաւորուած է Ստեփանակերտի մէջ, որ պիտի

Օգոստոս 7-ին, խումբերը պիտի շրջին
Արցախի մէջ եւ պիտի
վերադառնան Երեւան,
ուր պիտի տրուի խաղերուն մեկնարկը:
Խաղերու փակման պաշտօնական արարողութիւնը պիտի կայանայ Օգոստոս 17-ին:
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Հայրենի Տուեալներ
Հայաստանի Մէջ Կը Սպասուի Առանց Տեղումի Եղանակ
Հայաստանի տարածքին Փետրուար 3–8 կը
սպասուի առանց տեղումի եղանակ:
Քամին կ'ըլլայ հիւսիս-արեւմտեան` 3-8 մ/ու արագութեամբ։
Օդի ջերմաստիճանը Փետրուար 5–6 կը
բարձրանայ 5–6 աստիճանով:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան պաշտօնական կայքէն կը տեղեկացնեն, որ Երեւանի մէջ
Փետրուար 3–8 կը սպասուի առանց տեղումի եղանակ:

Սփիւռքահայ
Կեանք
Ձիթապտուղի Նոր Ծառեր՝
Քեսապի Հայ Աւետ. Սուրբ
Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ
Շրջափակին Մէջ

Արցախի Քարվաճառ Քաղաքէն 6 Քմ Դէպի Արեւելք
Երկրաշարժ Տեղի Ունեցած Է
Արցախի Հանրապետութեան Քարվաճառ քաղաքէն 6 քմ դէպի արեւելք երկրաշարժ տեղի
ունեցած է Փետրուար 3-ին՝ տեղական ժամանակով
ժամը 08:30-ին (Կրինուիչի ժամանակով` ժամը
04:30-ին), որ ՀՀ արտակարգ իրավիճակներու նախարարութեան Երկրաշարժի պաշտպանութեան
տարածքային ծառայութեան երկրաշարժագիտական ցանցին կողմէ գրանցուած է հիւսիսային
լայնութեան 40.100 եւ արեւելեան երկայնութեան
46.100 աշխարհագրական համադասութեամբ,
օճախի 10 քմ խորութեամբ, 2.8 աստիճանով:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն նախարարութեան պաշտօնական կայքէն, ստորգետնեայ ցնցումին ուժգնութիւնը արտակեդրոնին մէջ կազմած է 3-4 բալ:
Երկրաշարժը զգացուած է Քարվաճառ քաղաքին,
Նոր Վերին Շէն եւ Նոր Բրաջուր գիւղերուն մէջ 3
բալ ուժգնութեամբ:

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Փայլան Մասնակցած Է Խաղաղութեան Համար
Պայքարած Թուրք Լրագրողի Յիշատակի Արարողութեան

Մասնակցեցայ Ապտի Իփէքչիի յիշատակման
արարողութեան։ Այս մասին Twitter–ի իր էջին գրած
է Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլանը։
Կարօ Փայլան նշած է, որ Milliyet պարբերականը
անդրադարձած է Ապտի Իփէքչիի յիշատակի արարողութեան, տեղադրած իր լուսանկարը, որուն մէջ
ինքը գրկած է Ապտի Իփէքչիի լուսանկարը, սակայն
իր դէմքը լուսանկարէն կտրած հանած են Milliyet–ի

ղեկավարները:
«Ափսոս, որ Milliyet թերթը, ուր աշխատած է
Ապտի Իփէքչին, այլեւս թերթ չէ»,–գրած է Կարօ
Փայլանը:
Նշենք, որ Ապտի Իփէքչին սպանուած է 1979
թուականին, սակայն սպանութեան հիմնական պատւիրատուները մինչ հիմա անյայտ են։ Սպանութիւնը
իրականացուցած է Հռոմի Պապին դէմ մահափորձ
իրականացուցած Մեհմէտ Ալի Աղճան։

Քեսապի Հայ Աւետ. Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցւոյ շուրջ գտնուած պարտէզի բարկարգման աշխատանքներու ծիրէն ներս, անցնող օրերուն, խումբ
մը երիտասարդներ եւ ժողովականներ ձիթապտուղի
ծառեր տնկած են:
Յիշեցնենք, որ 21 մարտ, 2014-ի առաւօտեան,
ահաբեկչական խմբաւորումներ երբ ներխուժեցին
Քեսապ, Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ շէնքը սրբապըղծեցին, հրոյ ճարակ դարձուցին եւ աւերեցին:
Քեսապի ազատագրումէն ետք՝ քանի մը տարուան
ընթացքին եկեղեցւոյ նորոգութեան եւ բարեզարդման աշխատանքները աւարտեցան: Այնուհետեւ, 9
յուլիս, 2017 թուականին եկեղեցւոյ շէնքին վերանորոգման նուիրուած պաշտամունք կատրուեցաւ:
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Կիո՛րկի...
ԿԱՐՕ ՊՈՀՃԱԼԵԱՆ
Փողոցին անկիւնը, թաղին հին եւ ամէնէն շատ
փնտռուած սրճարանին սպասաւորները իրիկնամուտին մասնաւոր պատրաստութիւններ կը
տեսնէին :
Դուրսը եւ ներսը, յաւելեալ աթոռներ շարած
էին, եւ ռատիոյի բարձրաձայն ալիքները մինչեւ
մեր տան մօտերը կը հասնէին:
Արեւի վերջին կաթիլը դեռ քիչ առաջ ինկած ու
հալած էր սրճարանի թաց մայթին վրայ, ու փողոցի
լոյսերն ալ նոր սկսած էին արթննալ:
Այն գիշերը մասնաւոր էր, Օմմու Քալսումին
հաֆլան կար, եւ իր ձայնը մինչեւ լուսաբաց, սրճարանի լուսաւոր հայելիներուն մէջ վստահաբար
պիտի փայլէր...
Սրճարանէն քիչ անդին, գրեթէ անկիւնի դարձըւածքին վրայ, իրիկունները փողոցի լոյսին տակ,
ձեռքով հրուող, երկու անիւներով փայտէ սայլակ
մը միշտ կեցած կ'ըլլար:
Տէրը, անոր տափակ հարթակին վրայ, սառի
խոշոր կտորի մը տակ, փշոտ ադամաթուզեր կը
ծախէր պտուղի եղանակին:
Յաճախորդները կու գային, սայլին առջեւ կը
խռնուէին, եւ դիզուած ադամաթուզերէն իրենց
հաւնածները կը զատէին:
Ադամաթուզերը նոր քաղուած, սառած եւ անուշ
կ'ըլլային:
Սայլին գանգուր մազերով տէրը, ձեռքով կը
բռնէր մօրուքին պէս փշոտ պտուղը, եւ զմելիի
երկու արագ հարուածներէ վերջ, կեղեւը դեռ
բոլորովին չզատուած՝ ադամաթուզը յաճախորդին
կը հրամցնէր:
Բայց փշոտ պտուղ ստկելու գործը դիւրին չէր:
Ես յաճախ զինք կը տեսնէի, երբ կազի լամբարի
մը լոյսին տակ նստած, պարապ ժամերուն,
ունելիով , ծակած մատերուն փուշերը կը մաքրէր....
Բայց այն գիշեր Օմմու Քալսումին գիշերն էր, եւ
փայտէ սայլակին առջեւ քիչ յաճախորդներ կեցած
էին: Անոնք լաւ տեղեր ապահովելու համար,
արդէն կանուխէն թաղին սրճարանները լեցուած
էին:
Օմմու Քալսումին ձայնը, մեկնաբանութիւնը, եւ
սահրաները շատ սիրուած էին, եւ հասարակ
ժողովուրդը սրճարաններու մէջ ոտքի կամ նստած`
ժամերով մտիկ կ'ընէր անոր երկայն երգերը:
Ես չէի սիրեր սահրաները, որովհետեւ սրճարանի ռատիոյէն եկող բարձր ձայնը, մինչեւ ուշ
գիշեր քունս կը խանգարէր:
Հոն՝ հաֆլաներու գիշերները, ջուրը կլկլակներու
թափանցիկ շիշերուն մէջ կը պղպջար եւ սեղաններու շուրջ խօսակցութեան նիւթերը շարունակ կը
նորոգէր ու վառ կը պահէր:
Այն օրը՝ օրուայ տաքին, դուրսի աթոռներուն
վրայ տեղ չէր մնացած եւ սպասաւորները զբաղած`ամէն օրուընէ աւելի աշխոյժ կ'աշխատէին:
Ուսերու բարձրութեան վրայ բաց ափերով
կլորիկ ափսէներ բռնած` սեղանէ-սեղան կը պտըտէին ու անոնց վրայ ապսպրուած սուրճի կամ
թէյի գաւաթներ կը զետեղէին: Բայց յաճախորդներու թէյի կամ սուրճի պատուէրէն զատ ալ,
սպասաւորներուն բերած ափսէներուն մէջ սառած
ջուրը միշտ միասին ձրի «նուէր» կու գար:
Ներսը`
սպասաւորները
յաճախորդներէն
ապսպրանքներ կը ստանային եւ, սեղաններուն
առջեւ կեցած, շատ անգամներ եւ արդէն տեղւոյն
վրայ, պատուէրները բարձրաձայն պոռալով
սրճեփին կը փոխանցէին:

- Ահուա մազպո՜ւթ...
- Սոքքար զիյատա՜...
Սրճեփը ընդհանուր ժխորին մէջ կ'իմանար
կանչերը
եւ
շուտով
կը
պատրաստէր
ապսպրանքները:
Սրճարանին մէջ տեսարանը պատկերալից էր:
Ներսը լսուած բարձրաձայն ծիծաղներու, հայհոյանքներու, եւ զանազան կանչերու մէջ, ձեղունէն
կախուած հովահարներ առանց ձայնի, ծոյլ-ծոյլ կը
դառնային եւ նարտի խաղացողներուն հով կու
տային:
Խաղացողներուն դէմքերը, սեղանները, սրճարանին լոյսերը եւ կլկլակները, պատերուն վրայ
շարուած հայելիներուն մէջ կը ցոլանային, եւ
այդպէսով սրճարաններու մէջ ստեղծուած յատուկ
զուարթ մթնոլորտը ներսը միշտ կը պահուէր ու կը
զգացուէր:
Այդ մթնոլորտը սուրճի եւ թէյի չափ կարեւոր էր
սրճարաններուն մէջ:
Բայց լոյսերու այդ զուարճութեան մէջ, ժխորը
բարձր էր, եւ հոն նարտի խաղացողներուն «թրի՛քթրա՛ք»-երը դուրսէն բարձր կը լսուէին անցորդներէն :
Ես ուր որ ըլլայի, ամէն անգամ երբ սրճարանի
մը առջեւէն անցնէի եւ «թրի՛ք- թրա՛ք»-ի ձայներ
լսէի, հօրս եւ իր բարեկամներուն նարտիի խաղերը
կը յիշէի:
Հայրս նարտիի խաղին մէջ վարպետ էր, եւ
անպարտելի ըսուելու աստիճան լաւ խաղացող:
Բայց հազուադէպ պարագաներու, երբ անհաւատալին պատահէր, եւ դիմացինին զարը
բացառիկ ձեւով յաջող գար ու շահէր, հայրս կը
բարկանար: Ան երբե՛ք չէր հանդուրժեր կորսնցնելու
գաղափարին եւ խաղին ընթացքը իրեն ի նպաստ
դարձնելու համար, անմիջապէս յարձակողականի
կ'անցնէր:
Տունը խաղի տուփ մը ունէր, եւ երբ Արթօ
Գարակէլինեանին հայրը կամ ուրիշ բարեկամներ
մեր տունը այցի գային, հայրս կը բանար տուփը,
եւ երկուքը միասին ժամերով կը խաղային:
Ես նարտի խաղը իրմէ սորված էի:
- Տե՛ս,- կ'ըսէր հայրս խաղը սորվեցուցած
ատեն,- նարտի խաղը ռազմագիտական է, փուլերն
ալ զինուորներդ են: Պէտք է միշտ այնպէս
նպաստաւոր դիրքերու վրայ շարես զինուորներդ,
որ կարելի ըլլայ յարմարագոյն վայրկեանին խաղդ
յարձակողականէ պաշտպանողականի դարձնել
կամ ալ փոխադարձել:
Ես մտիկ կ'ընէի տուած բացատրութիւնները,
սակայն հազիւ խաղ մը սկսած,կը մոռնայի կամ
կ'անտեսէի իր խորհուրդները, եւ յոյսս աւելի
զարին կը վստահէի:
Այն ատեն հայրս կը բարկանար, եւ
- Տղա՛ս, զարը կրնայ երբեմն օգնել, բայց դուն
պէտք է խաղը միշտ շիտակ խաղաս,- կ'ըսէր:
Ինք փորձառու էր, եւ անշուշտ գիտէր ըսածը:
Իսկ նարտի խաղը, ես վերջէն սորվեցայ, որ
ռազմագիտական ըլլալէ զատ արուեստի չափ ալ
նուրբ էր:
Բայց խաղը իրմէ սորվելէս ետք, հետը շատ չէի
խաղար: Կ'ուզէի նախ իմ հաշուոյս խաղին մէջ
անկախ եւ փորձառու դառնալ, որպէսզի միասին,
խաղը օր մը երկու վարպետներու հաւասար
ուժերով խաղայինք սեղանին վրայ:
Ի վերջոյ, խաղը հաւասար ուժերով, միշտ աւելի
հաճելի կ'ըլլար:
Իրեն պէս ես ալ չէի սիրեր խաղին մէջ կորսընցնել, սակայն խաղացածներս ալ միշտ ի
նպաստ ինծի չէին վերջանար:

Փորձառութիւն ձեռք ձգել պէտք էր, բայց խաղի
ընկերներս հօրս ունեցած փորձառութիւնը չունէին:
Ես անհամբեր էի, եւ յաճախ
- Ե՞րբ վարպետներու խաղին օրը պիտի գայ,կը հարցնէի ինքզինքիս:
- Ինծի համար «վարպետ»-ները ես ու հայրս
էինք, եւ «վարպետ»-ներու խաղն ալ մեր երկուքինը
պիտի ըլլար:
Սակայն խաղին օրը գալէն առաջ, մենք հեռու
գաղթեցինք, եւ խիտ անտառներով երկրի մը
բարձր դռնէն դժուարութեամբ ներս մտանք:
Երկրին անունը Պրազիլ էր:
Հոս հաստատուեցանք, մեր արհեստները փոխեցինք եւ ապրեցանք:
Ես դեռ յոյս ունէի, որ վարպետներու խաղի օրը
պիտի գար, եւ հօրս հետ այն օրը հաւասար
ուժերով պիտի խաղայի:
- Ո՞վ գիտէ, թերեւս նարտի փայտին վրայ
փուլերս իրեն պէս ուժով «թրի՛ք» կամ «թրա՛ք» ալ,
ե՛ս զարնէի,- կը մտածէի:
- Հապա եթէ զարս օգնէ՞ր ... պիտի բարկանա՞ր
հայրս,- կը շարունակէի մտածումիս թելը:
Բայց այնպէս կ'երեւար, որ դեռ կանուխ էր, եւ
նարտի խաղը ինձմէ տակաւին ռազմավարութիւն,
համբերութիւն եւ բաւական ժամանակ կը պահանջէր:
Ես շարունակեցի զանազան առիթներով,
միայն եղբօրս եւ բարեկամներուս հետ խաղալ:
Անոնց մէջ Յաբէթը մասնաւոր տեղ կը գրաւէր:
Ան Եգիպտոսէն էր եւ նարտի սիրահար:
Ես զինք հոս ճանչցած էի:
Մենք ընտանեկան յարաբերութիւններ մշակած
էինք, եւ յաճախ կ'այցելէինք իրարու:
Խաղերուն մէջ, Յաբէթը եւ ես գրեթէ հաւասար
ուժեր էինք, սակայն ան գիտէր նեղ վայրկեաններուն
զարերուն հետ «սիրաբանել», եւ միշտ պէտք եղած
ժամերուն կը յաջողէր իրեն նպաստաւոր բարձր
թիւեր նետել:
Այդ պատճառաւ ալ կը պատահէր, որ երբեմն
մեր միջեւ անհամաձայնութիւններ կամ պզտիկ
վէճեր ծագէին: Բայց անոնք լուրջ չէին ըլլար եւ
շուտով կը մարէին:
- Իսկ ո՞ր նարտի խաղին մէջ պզտիկ վէճեր չէին
ծագեր:
Քամփինաս, Պրազիլ

Þ³ñ. 1
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Երաժշտական ձեւաւորումը՝ Վահէ Գրիգորեանի

Համերգ

Դաւիթ Դաւթեանի «Դասական եւ
արդի երաժշտութիւնը»

վան Պեթհովենի ստեղծագործութիւններէն, իսկ սաքսոֆոնի կատարմամբ կը հնչեն Եուրի Գէորգեանի,Գ.
Քալինքովիչի, Ժ. Իպերի, Պոպ
Մինցերի ստեղծագործութիւններէն:
Դասական երաժշտութեան աշխարհ

tRaffik

Ներկայացում

Շէնքում իրավիճակ ա փոխուել

•28/01/2019 19:00, 29/01/2019 19•
05/02/2019 19:000 6/02/2019 19:00
• Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ»
թատրոն
• Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 Հեռախօս՝ +374 96 506 656
• 2500 - 4000 դրամ
Նարեկ Դուրեանը կը ներկայացնէ
նոր կատակերգութիւն:

• 10/02/2019 19:30
• Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ»
թատրոն
• Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 Հեռախօս՝ +374 96 506 656
• 2000 - 5000 դրամ
Նոր մենաներկայացում
Ռաֆայէլ Երանոսեան
Սցենարի հեղինակներ՝ Ռաֆայէլ
Երանոսեան, Արմէն Վարդանեան

Սփիւռքահայ Կեանք
Ձիթապտուղի Նոր Ծառեր՝ Քեսապի Հայ Աւետ.
Սուրբ Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Շրջափակին Մէջ
¾ç 05
Նշենք, որ Քեսապի Աւետարանական Սուրբ Երրորդութիւն եկեղեցին
գոյութիւն ունեցած է 1853 թուականին, պաշտամունքները կատարուած են
զանազան բնակարաններու մէջ: 1909 թուականին աշխատանք կը տարուի
կառուցելու եկեղեցաշէնք մը, սակայն հայոց դէմ գործուած ջարդերն ու
կոտորածները պատճառ կը դառնան, որ շէնքի շինարարութիւնը՝ 1911-1913
տարիներուն կիսատ մնայ:
Յատկապէս Հայոց ցեղասպանութիւնն ալ վրայ հասնելով ի վիճակի չըլլար,
որ շէնքի կառուցումը աւարտի: Հետեւաբար հանգրուանային ձեւով կառուցումները ի վերջոյ կ’աւարտի 1971 թուականին:

• 08/02/2019 19:00
• Նարեկացի արուեստի միութիւն
• Վարդանանց 16/1 / +(374 10)
580 105
•
Մուտքը ազատ է
Փետրուար 8-ին՝ ժամը 19:00-ին,
«Նարեկացի» արուեստի միութեան
մէջ տեղի կ'ունենայ սաքսոֆոնահար,
դաշնակահար Դաւիթ Դաւթեանի
«Դասական եւ արդի երաժշտութիւնը» խորագիրը կրող համերգային
երեկոն:
Երեկոյին դաշնամուրային կատարմամբ կը հնչեն Ֆրետերիկ Շոբենի, Առնօ Պապաճանեանի, Յ.Ս.
Պախի, Սերկէյ Ռախմանինովի, Մորթոնի, Ալեքսեյ Ռիպնիքովի, Լիւտվիկ

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Յարգելի Սեւակ Յակոբեան.
Ձեզի բեղուն գործունէութիւն կը մաղթեմ, միաժամանակ
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ, Ձեր տածած խորին յարգանքի
եւ գնահատանքի համար՝ առ ի երկարամեայ մանկավարժուսուցչուհի, Օրիորդ Անժէլ Ճանճանեանի յիշատակին: Որուն
ցայտուն արտայայտութիւնն էր Ձեր՝ սիրով եւ ակնածանքով
պատրաստած «Զարթօնք»ի յաւելուածը:
Երա՜նի թէ բազմաթիւ ըլլային ուսուցիչներու դժուարին աշխատանքը
արժեւորողներն ու յարգողները:
Դժբախտաբար, մեր օրերուն այդ զգացումները նահանջած են աշակերտներու մեծամասնութեան եւ որոշ ղեկավարներու սիրտերէն (իբրեւ նախկին
հայերէնի ուսուցչուհի սրտացաւօրէն կը գրեմ այս տողերը):
Մեծ գնահատանք Ձեր աշխատանքին:
Յարգանքներով՝
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
Եգիպտոս

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

4
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•09/02/2019 19:00
•Կոմիտասի թանգարան-հիմնարկ
•
Արշակունեաց
28,
Հեռ.
(+37411) 570 570
•
3000 դրամ
Լեւոն Առաքելեան՝ թաւջութակ,
Հայաստան
Սերխիօ Էսքալերա՝ դաշնամուր,
Պոլիվիա
Կերվասիօ Թարակոնա՝ քլարնեթ, Ուրուկուայ
Ծրագիր.
Կ. Տեպիւսի

ՍԵՐԿԷՅ ՓԱՐԱՃԱՆՈՎ
(1924 – 1990)
«Ֆապերժէի յիշատակին»

Շարժապատկերի բեմադրիչ ու արուեստագէտ, ծագումով հայ
Սերկէյ Փարաճանով նշանակալի աւանդ ունեցաւ խորհրդային
ժամանակաշրջանի շարժարուեստին մէջ ուքրանական, վրացական եւ հայկական շարժապատկերներու միջոցով: Ան ստեղծեց
շարժապատկերի իր ինքնորոյն ոճը, որ բոլորովին տարբեր եղաւ
ընկերվարական իրապաշտութեան սկզբունքներէն:
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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