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Նախարարաց Խորհուրդը 
Հաստատեց Կառավարութեան 
Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութիւնը
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Քոչարեանը Կալանքի Տակ Պիտի Մնայ. Վերաքննիչը 
Մերժեց Պաշտպաններուն Բողոքը

Նախարարաց խորհուրդը հաստատեց կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը, ինչը ուղի պիտի հարթէ խոր-
հըրդարանի վստահութեան քուէին:

Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի գլխաւորութեամբ եւ 
վարչապետ Սաատ Հարիրիի ներկայութեամբ տեղի ունեցաւ նախարարաց 
խորհուրդի նիստը Պաապտայի պալատին մէջ, ուր նախարարները քննարկելէ 
ետք կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարարութեան նախագիծը, 
վերջնականապէս հաստատեցին զայն:

Նշենք, որ 10 անդամէ բաղկացած նախարարական յանձնաժողովը այս 
շաբթուան սկիզբէն ամէնօրեայ դրութեամբ հանդիպումներ ունեցաւ: Երեքշաբ-
թի յանձնաժողովի անդամները հաւանութիւն տուին փաստաթուղթի տարբե-
րակներէն մէկուն՝ որոշ յօդուածներու մէջ փոփոխութիւններ կատարելէ ետք:

«Կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարարութիւնը կ'ընդգրկէ 
բոլոր հրատապ թեմաները, եւ մենք յոյսով ենք, որ առկայ խնդիրները կը 
յանգին յարմարագոյն լուծումի՝ առանց ժամանակի վատնումի»,- նախարարաց 
խորհուրդի նիստի մեկնարկին ըսաւ նախագահ Աուն՝ ըստ նախագահական 
գրասենեակի հրապարակած յայտարարութեան: 

Աուն Կը Խնդրէ Եւրոպական Երկիրներէն Հասկնալ Լիբանանի 
Դիրքորոշումը Սուրիացի Գաղթականներու Ճգնաժամին Գծով

 Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում 
ունեցաւ Իտալիոյ Հանրապետութեան վարչապետ Ճուզեփփէ Քոնթէի հետ, 
ուր, խօսքը ուղղելով եւրոպական երկիրներուն, խնդրեց հասկացողութիւն ցու-
ցաբերել սուրիացի գաղթականներու ճգնաժամին գծով Լիբանանի դրսեւորած 
դիրքորոշումին նկատմամբ: 

Հանդիպումին Աուն համոզում յայտնեց, որ երկրի տնտեսութեան ճգնա-
ժամին տուն տուող պատճառները բազմապիսի են, որոնց կարգին՝ սուրիացի 
գաղթականներու ներհոսքը Լիբանան՝ վստահեցնելով, որ նորակազմ կառա-
վարութիւնը անտարակոյս հետամուտ պիտի ըլլայ լուծելու այս հիմնախնդիրը:

Բացի այդ՝ նախագահը Քոնթէին եւ իր պատուիրակութեան շեշտեց 
երկկողմ յարաբերութիւնները խթանելու անհրաժեշտութիւնը՝ գնահատելով 
երկու երկիրներուն միջեւ առկայ գործակցութիւնը բոլոր մակարդակներուն 
վրայ:    

ՀՀ վերաքննիչ դատարանը մերժեց ՀՀ երկ-
րորդ նախագահ Ռոպերթ Քոչարեանի պաշտ-
պաններուն բողոքները՝ խափանման միջոցի 
վերաբերեալ առաջին ատեանի դատարանի որո-
շումը ձգելով անփոփոխ. Քոչարեանը պիտի մնայ 
կալանքի տակ: Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մա-
սին, այսօր, լրագրողներու հետ զրոյցի մը ընթաց-

քին ըսած է Գլխաւոր դատախազութեան յատկապէս կարեւոր գործերով քննու-
թեան նկատմամբ հսկողութեան վարչութեան ղեկավար Վահագն Մուրատեան:

«Որոշումը հրապարակուեցաւ: Ռոպերթ Քոչարեանի պաշտպաններուն 
բողոքները ամբողջութեամբ մերժուած են: Քոչարեանը պիտի շարունակէ 
մնալ կալանքի տակ»,- ըսած է Մուրատեան:

ՀՀ վերաքննիչ քրէական դատարանին մէջ գործը կը քննէր դատաւոր 
Մնացական Յարութիւնեան:
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութենէն 
Պատուիրակութեան Մը Ընկերակցութեամբ Լիբանանի 

Ընկերային Հարցերու Նախարար Տոքթ. Ռիշար 
Գույումճեանի Այցելեց ՄԱՀԱԵՄ-ի Կեդրոնատեղին

Հինգշաբթի, 7 Փետրուար 2019-ին, Լիբանանի Ընկերային Հարցերու 
նախարար Տոքթ. Ռիշար Գույումճեան այցելեց Միջին Արեւելքի Հայ Աւե-
տարանական Եկեղեցիներու Միութեան Կեդրոնատեղին, ընկերակցու-
թեամբ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութենէն պատուիրակութեան 
մը: Նախարարը ընդունուեցաւ ՄԱՀԱԵՄ-ի նախագահ Վերապատուելի 
Մկրտիչ Գարակէօզեան կողմէ: Հանդիպման ներկայ եղաւ նաեւ պատուելի 
Սելիմ Սապունճի: 

Վեր.Գարակէօզեան բարի գալուստ մաղթեց Տոքթ. Գույումճեանին եւ 
յաջողութիւն մաղթեց անոր իր հայրենանուէր եւ ժողովրդանուէր ինչպէս 
նաեւ լիբանանեան հայրենիքի ծառայութեան սրբազան առաքելութեան 
մէջ:  

Տոքթ. Գույումճեան յայտնեց, որ հակառակ ֆինանսական դժուարու-
թիւններու՝ նախարարութիւնը պիտի վարէ արդիւնաւէտ ձեւով եւ օգտակար 
պիտի դառնայ հայ համայնքին: Ան անդրադարձաւ նաեւ երկրի դիմագրա-
ւած տնտեսական մարտահրաւէրներուն ու յոյս յայտնեց, որ այս կառա-
վարութեան կը տրուի առիթը գործելու համար արդիւնաւէտ ձեւով: 

Տեղեկատուական Գրասենեակ 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Կ'ողջունէ Ապրիլ 24-ը Հայոց 
Ցեղասպանութեան Յիշատակի 
Օր Հռչակելու Նախագահ Մաքրոնի 
Որոշումը

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Բարսեղ Մովսէս 
Տինանեան 

Բարսեղ Մովսէս Տինանեան (1887, Ռոտոսթօ, 
Թուրքիա- 8 Փետրուար 1965, Կ. Պոլիս), հայ 
բժիշկ, հասարակական գործիչ, ուսուցիչ։

Ծնած է 1887 թուականին Թուրքիոյ եւրոպա-
կան մասի՝ Ռոտոսթօ քաղաքը, բժիշկ Մովսէս 
Տինանեանի ընտանիքէն ներս։ 1906 թուականին 
աւարտած է Կ. Պոլսոյ Պէրպէրեան վարժարանը։ 
1911 թուականի Փետրուար 15-ին աւարտած է 
Փարիզի համալսարանի բժշկական բաժիը։ Եղած է 
ներքին հիւանդութիւններու մասնագէտ։ 1911 թուա-
կանին վերադարձած է Կ. Պոլիս եւ որպէս բժիշկ 
աշխատած։

1912 թուականին Պալքանեան պատերազմի 
ընթացքին Ատրիանապոլիս քաղաքին մէջ որպէս 
Օսմանեան բանակի բժիշկ ծառայած է՝ հարիւրա-
պետի աստիճանով։ 1913-1914 թուականներուն 
մնայուն օգնական բժիշկ աշխատած է Կ. Պոլսոյ 
Ս. Փրկիչ ազգային հիւանդանոցի արտաքին բա-
ժինէն ներս։ 1914 թուականին Առաջին համաշ-
խարհային պատերազմի ժամանակ ծառայած է 
Կ. Պոլսոյ Պուլկարական հիւանդանոցին մէջ։ 
Պարգեւատրուած է պուլկարական արքունիքի 
«Կարմիր խաչ» շքանշանով։ 1915 թուականի 
Ապրիլին բանտարկուած է Կ. Պոլսոյ կեդրոնական 

բանտը, ապա աքսորուած Չանղըրը։ Անունը 
փորագրուած է Չանղըրըի բանտին մէջ հաւաք-
ւած համրիչին՝ 99 հատիկներէն 41-րդին վրայ։ 
Վերապրած է։

Եղած է 1919 թուականի Ապրիլ 11 (24)-ին Մեծ 
Եղեռնին նուիրուած առաջին սգահանդէսին կազ-
մակերպիչ յանձնախումբի անդամներէն։ Եղած է 
հանրային գործիչ, «Կարմիր խաչ»-ի Կ. Պոլսոյ 
մասնաճիւղի ատենապետն ու Գարակէօզեան 
տան (որբանոց) մնայուն բժիշկը։ Զբաղած է նաեւ 
ուսուցչութեամբ։ Կ. Պոլսոյ Եսայեան վարժարա-
նէն ներս դասաւանդած է առողջապահութիւն եւ 
կենսաբանութիւն նիւթերը։ Իր նախաձեռնութեամբ 
նոյն վարժարանին մէջ հիւանդապահներու 
դասընթաց կազմակերպած եւ դասաւանդած է։ 
Տարեգիրքերու եւ օրաթերթերու էջերուն մէջ 
տպագրուած բժշկագիտական եւ հրապարակա-
խօսական յօդուածներու հեղինակ է։ Եղած է լաւ 
ջութակահար եւ բարձր գնահատանքի արժանա-
ցած է արուեստասէր շրջանակներէն ներս։

Մահացած է Կ. Պոլիս 1965 թուականի Փետըր-
ւար 8-ին՝ 78 տարեկան հասակին։ Զաւակներէն՝ 
Ժիրայր Տինանեան, բնակած է Փարիզ եւ եղած է 
ոչ միայն ներքին, այլ նաեւ սրտի հիւանդութիւն-
ներու բժիշկ։
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Ապրիլ 24-ի Վերաբերեալ Մաքրոնի Յայտարարութեան Արձագանգած Է 
Նաեւ Թուրքիոյ ԱԳՆ-ը

Չորեքշաբթի, 6 Փետրուար 2019-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. Կաթողիկոս շնորհակալական ու գնահա-
տանքի նամակ մը յղեց Ֆրանսայի Հանրապետու-
թեան նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնին՝ ջերմօրէն 
ողջունելով Ապրիլ 24-ը Ֆրանսայի մէջ «Հայոց 
Ցեղասպանութեան յիշատակի ազգային օր» հռչա-
կելու իր որոշումը:

Նորին Սրբութիւնը իր նամակին մէջ ընդգծելով 
նախագահ Մաքրոնի սոյն որոշումին յատուկ կա-
րեւորութիւնը՝ կ’ըսէ. «Մենք խորապէս կը հաւա-
տանք, որ այս որոշումը պերճախօս արտայայտու-
թիւնն է Ձեր ունեցած ամուր կապուածութեան 
արդարարութեան, մարդկային իրաւանց, պատմա-
կան անհերքելի իրողութեան եւ 20-րդ դարու առա-
ջին Ցեղասպանութեան ճանաչման անհրաժեշտու-
թեան»:

Վեհափառ Հայրապետը իր նամակը կ'եզրա-
կացնէ՝ յայտնելով, որ նախագահին այս որոշումը 
շօշափելի արտայայտութիւնն է այն բարեկամական 
կապերուն, որոնք կը միացնեն ֆրանսացի եւ հայ 
ժողովուրդները:

Ֆրանսայի մէջ Ապրիլ 24-ը Հայոց ցեղասպա-
նութեան յիշատակի օր հռչակելու վերաբերեալ 
նախագահ Էմանուել Մաքրոնի յայտարարութեան 
արձագանգած է նաեւ Թուրքիոյ ԱԳՆ մամուլի 
խօսնակ Համի Աքսոյը:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական «Diken» պարբերականը:

Աքսոյը Մաքրոնի որոշումը համարած է ընտ-
րութիւններու ժամանակ հայ ընտրողներու քուէ-
ները ստանալուն միտուած քայլ:

Թուրքիոյ ԱԳՆ մամուլի խօսնակը միւս թուրք 
պետական գործիչներուն նման հաւատարիմ մնա-
լով թրքական ժխտողական քաղաքականութեան՝ 
Մաքրոնի քայլը որակած է որպէս յանուն անձնական 
եւ քաղաքական շահի կատարուած միակողմանի 
քայլ:

Էմանուել Մաքրոնի յայտարարութեան Փետը-
րւար 6-ին անդրադարձած էր նաեւ Թուրքիոյ 
նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի խօսնակ 
Իպրահիմ Քալընը:

Թրքական ծայրայեղ ազգայնական «Մեծ միաս-
նութիւն» կուսակցութեան (BBP) առաջնորդ Մուս-
թաֆա Տեսթիճին բացայայտ ֆաշիստական պահ-
ւածք դրսեւորած է՝ առաջարկելով «արտաքսել 
Թուրքիոյ մէջ ոչ օրինական աշխատող հայերը»:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական mynet.com-ը:

Տեսթիճիի նման յայտարարութեան համար 
պատճառ հանդիսացած է Ֆրանսայի նախագահ 
Էմանուել Մաքրոնի` Ապրիլ 24-ը Ֆրանսայի մէջ 
Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի ազգային օր 
հռչակելու մասին յայտարարութիւնը:

Տեսթիճին անդրադարձած է նաեւ Ֆրանսային 
եւ մեղադրած ցեղասպանութիւններ գործելու մէջ:

Թրքական Ազգայնական «Մեծ Միասնութիւն» Կուսակցութեան Առաջնորդը 
Հանդէս Եկած Է Հայերուն Վերաբերեալ Բացայայտ Ֆաշիստական 
Յայտարարութեամբ
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ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 13 –
Լոռի Մարզին Մէջ Արտակարգ Դէպքերու Թիւը Աճած Է

Լոռիի մարզային փրկարարական վարչութեան 
ներկայացուցած տուեալներով՝ 2018 թուականին 
արտակարգ դէպքերու թիւը 2017-ի հետ համեմա-
տած աւելցած է 283-ով եւ կազմած 1258 պատահար: 
Զոհերու թիւը բարեբախտաբար անցեալ տարուան 
համեմատ պակսած է տասով եւ կազմած 35 զոհ: 
Նիւթական վնասը կազմած է աւելի քան 135 միլիոն 
դրամ, որ 42.5 միլիոնով պակաս է նախորդ տար-
ւան թիւէն:

Արտակարգ դէպք ըսելով պէտք է հասկնալ 
լեռներէն քարակտորներու թափում, որուն հետե-
ւանքով միջքաղաքային` Վանաձոր-Ալավերտի ճա-
նապարհի փակում, նաեւ ջրհեղեղ, հրդեհ, ինքնա-
շարժներու բախում եւն: Պետութեան մէջ կը գործէ 
փրկարարական կազմակերպութիւն մը Արտակարգ 
իրավիճակներու նախարարութիւն  «ԱԻՆ» անուան 
տակ:

Թուրքիոյ քրտամէտ «Ժողովուրդներու դեմոկ-
րատական կուսակցութեան» (HDP-ԺԴԿ) հայ 
պատգամաւոր Կարօ Փայլան օրեր առաջ Տիար-
պեքիրի Սիլուան շրջանին մէջ հայկական գանձեր 
որոնող ոստիկաններու հարցը բարձրացուցած է 
խորհրդարանին մէջ: Վկայակոչելով «Demokrathaber»-ը՝ 
Ermenihaber.am-ը կը նշէ, որ հայ պատգամաւորը 
Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սուլէյման 
Սոյլուին ուղղուած գրաւոր հարցադիմում ներկայա-
ցուցած է խորհրդարանին: Հարցադիմումին մէջ 
Փայլան թեմային վերաբերեալ Սոյլուին յղած է 
հետեւեալ հարցերը.

«1. Ի՞նչ տեղեկութիւններ կան, որ «հայերուն 
պատկանող թաղուած ոսկիները գտնելու նպատա-
կով փոսեր փորած» անվտանգութեան աշխատա-
կիցները ինչքան ժամանակ նման գործունէութիւն 
ծաւալած են, քանի փոս փորած են եւ մինչ այսօր 
ինչ քանակով հայկական թաղուած/թաքցուած 
իրեր գտած են:

2. Հայկական եւ յունական մշակութային 
ժառանգութեան նմուշներ ու թաղուած թանկարժէք 
իրեր մնացած շրջաններու ոստիկանութեան աշխ-
ատակիցներուն նկատմամբ վերոնշեալ գործունէու-
թեամբ զբաղելու համար քանի՞ իրաւական գործ-
ընթաց նախաձեռնուած է:

3. Արդեօ՞ք սկսած է հետաքննութիւն այն 
պնդումներուն վերաբերեալ, ըստ որոնց՝ քաղա-
քացիներուն մուտքը արգիլուած է այնպիսի շրջան-

Լոռիի մարզային փրկարարական վարչութեան 
ճգնաժամային  կառավարումի կեդրոնի պետ Կա-
րէն Յովհաննիսեան իր ելոյթին մէջ նշեց, որ 2018-
ին իրենց վրայ դրուած բոլոր խնդիրները յաջողու-
թեամբ լուծուած են: Լոռիի մարզպետ Անդրէաս 
Ղուկասեանի այն հարցին, թէ կարելի՞ է արդեօք 
պատահարներու հետեւանքները վերացնելու փո-
խարէն նախապէս  ծրագիր կազմել կանխարգիլելու 
քարաթափումները, վարչութեան պետը պատաս-
խանեց , որ քարաթափումի բոլոր տարածքները 
հաշուառուած են, սակայն կանխարգիլիչ միջոցա-
ռումներ կազմակերպել կարելի չէ: Այդ գործին հա-
մար անհրաժեշտ են ճարտարագիտական մօտե-

ցումներ, ցանցապատում եւն.:
Վտանգաւոր ճանապարհը Վանաձոր-Ալավեր-

տի մայրուղին է, ուր լեռներէն քարակտորներ յա-
ճախակի ցած կը գլորուին՝ մեծ վնաս պատճառելով 
ինքնաշարժներուն եւ վարորդներուն, որոնք 
դժբախտ պատահարի զոհ կը դառնան ժամանակ 
առ ժամանակ:

Տարօրինակ համարուեցաւ այն փաստը, որ 
ձմեռուան կէսին, երբ ջերմաստիճանը զերոյէն վար 
է, հրդեհներ կը յառաջանան Լոռիի, Տաւուշի ան-
տառներուն մէջ: Ոստիկանութեան յանձնարարուե-
ցաւ զբաղիլ «ձմեռնային հրդեհներով»:

Վանաձոր

Շրջանային Èáõñ»ñ

Փայլան Հայկական Գանձեր Որոնող Ոստիկաններու Թեման Բարձրաձայնած Է Խորհրդարանին Մէջ
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ներու մէջ, ինչպէս Սուրը, այլ ոստիկանութեան 
աշխատակիցներ գանձախուզութեամբ կը զբաղին:

4. Նախարարութիւնը ի՞նչ միջոցներու կը ձեռ-
նարկէ գանձախուզութեան դէմ, որ մեծ վնաս կը 
հասցնէ մեր երկրի պատմական հարստութիւններուն:

5. Ի՞նչ կը մտածէք պատմական ժառանգութիւն 
հանդիսացող իրերու գողութիւններուն ու գանձ-
ախուզութեան դէմ պայքարին դէմ աւելի արդիւ-
նաւէտ պայքարելու համար քրէական օրէնսգիրքին 
մէջ լրացուցիչ յօդուածներ աւելցնելու մասին»:

Յիշեցնենք, որ Թուրքիոյ Տիարպեքիր նահանգի 

Սիլուանի շրջանի պատմական շէնքերէն մէկուն 
բակին մէջ հայերէ մնացած գանձեր գտնելու յոյսով 
ձերբակալուած է անօրինական «պեղումներ» 
իրականացնող խումբ մը: Պարզուած է, որ գան-
ձախոյզներէն 4-ը Տիարպեքիրի նահանգի Սիլուան 
շրջանի ոստիկանութեան աշխատակիցներ են: 
Ձերբակալուածներուն մէջ է նաեւ Սիլուանի շրջանի 
ոստիկանապետ Օմեր Օզթուրքը: Ձերբակալուած-
ներուն մեղադրանք առաջադրուած է շրջակայ 
միջավայրին վնաս հասցնելու յօդուածի յատկանիշ-
ներով:
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 24 -
Չկայ Տեսլական Մը, Թէ Մենք Ո՞ւր Պիտի Երթանք, Ո՞ր Ուղղութիւնները 
Գերակայ Պիտի Ըլլան. 
Սփիւռքի Նախարարութեան Աշխատակիցները Կը Սպասեն

«Զարթօնք» օրաթերթի ««Զարթօնք» հայրե-
նիքի մէջ» խորագրեալ շարքով անդրադարձ կը 
կատարենք հայրենիքի՝ Հայաստանի եւ Արցախի 
մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն: Աւելի 
կանուխ, գրած էինք ՀՀ Սփիւռքի նախարարու-
թիւնը լուծարելու կառավարութեան որոշումին 
մասին, նախարարութեան աշխատակիցներուն 
բողոքին ու նախարարութիւնը պահելու հիմնա-
ւորումներու մասին: Սփիւռքի նախարարութեան 
աշխատակիցները դեռ կը շարունակեն աշխա-
տիլ, նախարարութիւնը փաստօրէն դեռ կը գոր-
ծէ, կը քննարկուի Սփիւռքի հետ կապը պահելու 
ձեւաչափը: 

ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան Մերձաւոր եւ 
Միջին Արեւելքի հայ համայնքներու վարչութեան 
պետ Լեւոն Անտոնեան «Զարթօնք»-ի հետ զրոյ-
ցի ժամանակ նշեց, որ իրենք կ'աշխատին, բայց 
յստակ որեւէ ծրագիրներ չեն իրականացներ, 
քանի որ չեն գիտեր իրենց ապագան: Իր խօսքով՝ 
իրենք Սփիւռքի հեղինակաւոր կառոյցներէն 
բազմաթիւ արձագանգներ ստացած են առ այն, 
որ նախարարութեան առկայութիւնը Սփիւռքի 
հետ կապերու ընդլայնումի գործին մէջ կենսական 
անհրաժեշտութիւն է: 

Կը ներկայացնենք մեր հարցազրոյցը Լեւոն 
Անտոնեանի հետ: 

-Պարոն Անտոնեան, կը ներկայացնէ՞ք նախա-
րարութեան կրճատումի գործընթացին մէջ ի՞նչ 
տեղաշարժ կայ: Ի՞նչ կ'ընէք կամ ի՞նչ ըրած էք այս 
ընթացքին:

-Նախ կ'ուզեմ ըսել՝ չես գիտեր ինչո՛ւ՝ նոր 
ձեւաւորուած կառավարութեան մէջ ի սկզբանէ 
Սփիւռքի նախարարութեան ճակատագիրին շուրջ 
ձեւաւորուած էր անհասկնալի, չհիմնաւորուած 
մօտեցում մը, ինչը մինչեւ հիմա կը շարունակուի 
դեռ: Վերջին մէկ ամսուան ընթացքին մեր ստացած 
արձագանգները ցոյց կու տան, որ հեղինակաւոր 
մարդիկ, կառոյցի գործունէութեան ծանօթ մարդիկ 
դրական արտայայտուած են նախարարութեան 

գոյութեան: 2008 թուականին ստեղծուած նախա-
րարութիւնը փաստօրէն կ'ամրագրէ Հայաստանի 
ու Սփիւռքի միջեւ կապը: Մեզի համար կարեւոր է 
մէկ փաստ. կրճատո՞ւմ, լուծարո՞ւմ: Լա՛ւ: Բայց աշ-
խատակիցները կ'ուզեն հասկնալ, թէ ինչի՞ մէջ 
եղած է իրենց թերութիւնը, որո՞նք եղած են այն 
ուղղութիւնները, ուր թերացած են եւ այլն: Այսինքն՝ 
մենք յստակ կ'ուզենք տեսնել հիմնաւորումներ: 

Նախարարութիւններու գործունէութեան արդիւ-
նաւէտոթիւնը կ'որոշուի իրենց առջեւ դրուած խըն-
դիրներու կատարմամբ: Այս պահու դրութեամբ՝ 
ինչ խնդիրներ որ դրուած են մեր առջեւ, կատարուած 
են, այդ առումով մենք չեն թերացած: Կը ցուցադրուի 
շտապողականութիւն, կը բերուին հիմնաւորումներ, 
որոնք  ցոյց կու տան, որ նախորդ տարիներուն նա-
խարարութեան կողմէ կատարուած աշխատանքը 
բաւական մանրակրկիտ չէ ուսումնասիրուած: Մեր 
կանոնադրութեան մէջ կան իրաւասութիւններ, 
որոնք վստահուած են բացառապէս Սփիւռքի նա-
խարարութեան եւ չեն կրկներ ոչ մէկ նախարա-
րութեան գործառոյթները, ինչպէս կը պնդեն: 

Ես նորէն կը կրկնեմ, որ չէ քննարկուած Սփիւռքի 
ներկայացուցիչներուն կարծիքը, սփիւռքագէտնե-
րուն, այն մարդոց կարծիքները, որոնք մեզի հետ 
աշխատած են այս տարիներուն ընթացքին: Փոխա-
րէնը կը լսենք մարդոց կարծիքներ, որոնք այնքան 
ալ ծանօթ չեն մեր գործունէութեան: Այս պահուն 
նախարարութիւնը փաստօրէն կը գործէ, մենք 
կ'երթանք աշխատանքի, բայց տակաւին անորոշ է: 

-Այս պահուն կը քննարկուի Սփիւռքի հարցե-
րով յատուկ յանձնարարութիւններով դեսպանի 
գրասենեակ մը ստեղծելու խնդիրը: Արդեօք սա 
կ'ամրապնդէ՞ Սփիւռքի հետ կապերը: Որքա՞ն 
արդիւնաւէտ կ'ըլլայ ըստ Ձեզի: 

-Առարկայականօրէն եթէ նայինք, հաշուի 
առնելով Սփիւռքի առանձնայատկութիւնները, պէտք 
է ըսեմ, որ յատուկ յանձնարարութիւններով դես-
պանի գրասենեակը իր կարգավիճակով ու մօտե-
ցումներով չի կրնար Սփիւռքի հետ յարաբերու-
թիւնները պահել բարձր մակարդակի վրայ, ինչպէս 
կը յայտարարէ վարչապետը: Յատուկ յանձնարա-
րութիւններով դեսպանը հայեցողական պաշտօն է, 
այսինքն՝ կառոյց չէ,  այլ, ըստ էութեան, նոյնինքն 
խորհրդականի պաշտօն է: Համակարգային մօտե-

ցում չունենալը եւ յենիլը ընդամէնը գրասենեակի 
վրայ ճիշդ չէ, անգամ եթէ ատիկա պիտի ըլլայ 
անմիջապէս վարչապետին հսկողութեան ներքոյ: 
Այդ պարագային վարչապետն ալ պէտք է պէտք 
եղած ժամանակը ունենայ բոլոր հարցերուն անդ-
րադառնալու համար: Դեսպան հասկացութեամբ 
մենք կը հասկնանք մարդ մը, որ այլ երկրի մը մէջ 
պիտի ներկայացնէ Հայաստանը, պիտի շփուի 
դուրսը ապրող իր ժողովուրդին հետ: 

Մենք միշտ առաջարկած ենք, որ եթէ կրճատում 
տեղի պիտի ունենայ, կրնան նախարարութիւնը 
դարձնել կառավարութեան առընթեր կառոյց մը՝ 
իր համապատասխան պաշարներով: Բայց երբ 
մենք վարչապետի աշխատակազմ կը մտցնենք 
զայն, այն ալ անհասկնալի ձեւակերպումներով, 
բազմաթիւ հարցեր կը յառաջանան: 70-80 աշխա-
տողներէն քանի՞ հոգին կրնայ աշխատիլ յատուկ 
յանձնարարութիւններով դեսպանի, այսպէս ըսած, 
գրասենեակին մէջ: Ես գիտեմ, որ մօտ 7-10 հոգի 
կրնայ գրասենեակը ըլլալ, բայց անոնք նոյնիսկ 
եթէ նախարարութեան  լաւագոյն աշխատողները 
ըլլան, վստահաբար չեն կրնար իրականացնել 
նախարարութեան ամբողջ ծաւալի աշխատանքը: 

Այստեղ չկայ տեսլական մը, թէ մենք ո՞ւր պիտի 
երթանք, ո՞ր ուղղութիւնները գերակայ պիտի ըլլան՝ 
հայապահպանութիւն, հայրենադարձութիւն եւ այլն: 
Այս տարիներուն ընթացքին մենք հսկայական աշ-
խատանք կատարած ենք, աշխատած ենք համա-
հայկական բոլոր կառոյցներուն հետ, հայկական 
եկեղեցիներուն եւ այլն: Չկար ուղղութիւն մը, որ 
մեր կողմէ անտեսուած ըլլար:

-Նախարարութեան լուծարումի ժամկէտին 
վերաբերեալ նախարարութեան աշխատակիցնե-
րուն որեւէ տեղեկութիւն տրուա՞ծ է: 

-Մեզի որեւէ ժամկէտ չեն ըսած: Մենք կը 
սպասենք, որ նախագիծը  մտնէ Ազգային ժողով եւ 
քննարկուի: Մենք այս փուլին ժամանակը օգտա-
գործեցինք, որպէսզի նախարարութեան կարեւո-
րութեան ու գործառոյթներուն վերաբերեալ հիմնա-
ւորումներ ներկայացնենք կառավարութեան: 
Արձագանգները մենք կը տեսնենք այն յայտարա-
րութիւններուն մէջ, որ կը հնչէ առաջին դէմքին 
կողմէ: Մենք հիմա կը սպասենք, տեսնենք, թէ մեր 
ճակատագիրը ի՞նչ պիտի ըլլայ: 
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Լիբանանահայ Դպրոց
Կայացաւ Մեսրոպեան Վարժարանի Տարեկան Բարեսիրական Ընթրիքը` 
80-Ամեակին Առթած Տօնական Մթնոլորտին Մէջ

Մեսրոպեան վարժարանին եւ անոր աշակեր-
տութեան նկատմամբ բարեկամութեան եւ զօրակ-
ցութեան տօն հանդիսացաւ Հայ կաթողիկէ Մես-
րոպեան բարձրագոյն վարժարանի տարեկան 
բարեսիրական ընթրիքը, որ այս տարի զուգադի-
պեցաւ վարժարանի հիմնադրութեան 80-ամեակին: 
Անիկա կայացաւ 2 Փետրուար 2019-ին   Le Royal 
պանդոկի Azurea շքեղ դահլիճին մէջ, ներկայու-
թեամբ մօտ 250 հրաւիրեալներու` Լիբանանի հայ 
կաթողիկէ համայնքի հոգեւորական եւ աշխարհա-
կան դասի ներկայացուցիչներ, միութենական պա-
տասխանատուներ, նախկին եւ ներկայ երեսփո-
խաններ, նախարարներ ու պետական պաշտօնատարներ, 
ինչպէս նաեւ բարերարներ՝ Լիբանանէն եւ արտա-
սահմանէն:

Ընթրիքի հովանաւորն էր Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկէ Հայոց Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթողիկոս Պատ-
րիարքը, նախագահը` պարոն Վարուժ Ներկիզեան, 
որ Մեսրոպեանի գլխաւոր բարերարը կը հանդի-
սանայ երկար տարիներէ ի վեր: 

Ներկաներուն ուղղուած իր խօսքին մէջ, Մես-
րոպեան վարժարանի տնօրէն պարոն Կրէկուար 
Գալուստ շնորհակալութիւն յայտնեց Ամենապատիւ 
Հոգեւոր Տիրոջ, որ յանձն առաւ անձնապէս հովա-
նաւորելու յոբելենական ընթրիքը: «Հոգեւոր տիրոջ 
հոգատար անձին մէջ մենք կը տեսնենք խորհրդա-
նիշը Մեսրոպեան վարժարանի հիմնադիր սերուն-
դին: Ան հսկողն է Մեսրոպեանի 80-ամեայ աւան-
դին, որուն կերտողներէն մէկը ինքն եղաւ»,- ըսաւ ան:

Խօսքը ուղղելով ներկաներուն, պարոն Գալուստ 
դիտել տուաւ. «Բնաւ չափազանցութիւն չէ հաստա-
տելը, որ լիբանանահայ դպրոցը կը նմանի նաւու 
մը, որ կը փորձէ շարունակել իր երթը` տարուէ-
տարի աւելի ալեկոծ դարձող ծովու մը մէջ: Դուք 
այստեղ էք, որպէսզի կրթութեան այս նաւուն պա-
տերը մնան առողջ, որ անոր կայմերը ըլլան տոկուն 
ու դրօշը՝ միշտ բարձր, որպէսզի անոր ճամբորդները 
հասնին ցանկալի ափերը»: Մեսրոպեանի տնօրէնը 
աւելցուց. «Պիտի երթանք Մեսրոպեանի 80-ամեայ 
աւանդին զօրութեամբ եւ հաւատարմութեամբ: 
Տուած ենք խոստումը զարգացումի եւ յառաջըն-
թացի, ծրագրաւորուած աշխատանքի եւ արհեստա-
վարժութեան ու պիտի պահենք զայն: Պիտի աշ-

խատինք, որ Մեսրոպեանը ապահովէ մանուկներուն 
եւ պատանիներուն կրթութիւնը այնպէս, որ անոնք 
կեանք մուտք գործեն որպէս հաւատաւոր քրիստոն-
եաներ, ազգասէր ու հայրենասէր հայեր, քաջակո-
րով քաղաքացիներ եւ մարդիկ, որոնք տալիք ունին 
աշխարհին»:

Ապա խօսք առաւ ընթրիքի նախագահը՝ լիբա-
նանեան եւ արաբական դրամատնային մարզի 
առաջնորդներէն, կրթական եւ ներդրումային  շարք 
մը հիմնադրամներու եւ ծրագիրներու ղեկավար 
յայտնի գործարար եւ բարեգործ պարոն Վարուժ 
Ներկիզեան: Ան մեծապէս գնահատեց Մեսրոպ-
եանի մէջ տարուող կրթական եւ դաստիարակչական 
գործը, որ յառաջընթաց կ'արձանագրէ տարուէ-
տարի՝ քայլ պահելով նոր դարաշրջանի մը կրթա-
կան պահանջներուն հետ: Պարոն Ներկիզեան 
ոգեկոչեց յիշատակը Մեսրոպեանի հիմնադիր սե-
րունդի վարդապետներուն եւ հանգուցեալ պատաս-
խանատուներուն, որոնք դարբնեցին կրթութեան 
այս օճախը նուիրումով եւ ձեռնհասութեամբ` 
կեանքի ճանապարհ հարթելով տասնեակ հազա-
րաւորներու համար: Ան շնորհաւորեց Մեսրոպեանի 
գործող տնօրէն պարոն Կրէկուար Գալուստն ու 
անձնակազմը, որոնք, Գրիգոր Պետրոս Ի. Կաթո-
ղիկոս Պատրիարքի հսկողութեամբ, արժանիօրէն 
կը շարունակեն սերունդներու պատրաստութեան 
առաքելութիւնը` Մեսրոպեանի յարկին տակ:

Մեսրոպեանի տնօրէն պարոն Կրէկուար Գա-
լուստ վարժարանին անունով շնորհակալութեան 
յատուկ նշանով մը պատուեց պարոն Վարուժ 
Ներկիզեանը: 

Խօսք առաւ Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքապատ-
կան վարժարաններու Վարչական Խորհուրդի Նա-

խագահի Տեղակալ Գերպծ. Հ. Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. 
Մուրատեան, որ կամքէ անկախ պատճառներով 
ընթրիքէն բացակայող Հոգեւոր տիրոջ անունով 
շնորհաւորեց Մեսրոպեանի ընտանիքը` 80-ամեայ 
յոբելեանին առիթով եւ շեշտեց, որ յանձին Մես-
րոպեանի, Հայ կաթողիկէ նուիրապետութիւնը 
մշտապէս զօրավիգ պիտի կանգնի հայ դպրոցին, 
զայն համարելով հայ ազգի յարատեւութեան 
երաշխիքը` եկեղեցիին հետ միասին:

Անկեղծ բարեկամութեան մթնոլորտի մը մէջ, 
ներկաները նուիրատուութիւններ կատարեցին Մես-
րոպեանի կարիքաւոր աշակերտներու հիմնադրա-
մին: Ընթրիքին հանդիսավարեց տիկին Աննա 
Անթունեան, գեղարուեստական մասով ելոյթ ունե-
ցաւ Մեսրոպեանի աշակերտուհի Նանոր Առնէլեան, 
իսկ յատուկ այս առիթով մայր հայրենիքէն ժամա-
նած հանրածանօթ երգչուհի Արփին երեկոյին հա-
ղորդեց մեծագոյն ցնծութիւն` հայկական եւ 
եւրոպական երգերու կատարումներով:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի
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ՎԻԳԷՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Եւրոպական Շարժապատկերի 25-րդ Փառատօնը

24 Յունուարէն 4 Փետրուար 2019 տեղի ունեցաւ 
եւրոպական շարժապատկերներու 25-րդ փառա-
տօնը՝ կազմակերպութեամբ Եւրոպական Միու-
թեան ներկայացուցչութեան Empine-Sofil-Metropolis 
շարժապատկերներու սրահներուն մէջ:

Անցնող տարիներուն ընթացքին հազարներով 
մարդիկ ամէն մակարդակի եւ տարիքի ներկայ 
եղած են ֆիլմերու, որոնք կը ներկայացնեն տարբեր 
երկիրներէ եկած եւրոպական նիւթեր: Փառատօնը 
տարիներու ընթացքին վերածուած է մշակութային 
կարեւոր միջոցառումի ոչ միայն Պէյրութի, այլ նաեւ 
ամբողջ Լիբանանի քաղաքներուն մէջ:

Այս տարի բացառիկ թուական մըն է փառա-
տօնին համար, որ կը նշէ իր 25-րդ տարեդարձը: 
Եւրոպական Միութիւնը այս շրջանին մեծցաւ ու 
ընդլայնեցաւ: Նոր երկիրներ իրեն միացան: Այս 
տարիներուն ընթացքին փառատօնը երբեք չի դադ-
րեցաւ երկխօսութեան, գաղափարներու փոխա-
նակման ու ազատօրէն արտայայտուելու հարթակ 
մը ըլլալէ:

Տարբեր եւրոպական երկիրներէ ֆիլմեր ցուցադ-
րըւեցան բեմադրիչներ, արտադրիչներ եւ դերա-
սաններ ընդունուեցան իբրեւ հիւր փառատօնին 
ընթացքին եւ անոնք խօսեցան եւ բացատրութիւններ 
տուին իրենց ժապաւէններուն մասին անոնց ցու-
ցադրութիւններէն ետք:

Երեսունէն աւելի եւրոպական ֆիլմեր ցուցադ-
րըւեցան այս տարի, ինչպէս նաեւ երեք լիբանանեան 
ֆիլմեր: Եւրոպական ֆիլմերու շարքին կրնանք 
յիշել լաւագոյնները, ինչպէս՝ «6.9 on the Richter Scale» 
(բացման ֆիլմը) «Cold war» (մրցանակ լաւագոյն 
բեմադրիչ Գանի 2018-ի փառատօնին), «DOGMAN» 
(մրցանակ լաւագոյն դերասան Գանի 2018-ի փա-
ռատօնին), «Happy as Lazzaro» (մրցանակ լաւագոյն 
ֆիլմագրութեան Գանի 2018-ի փառատօնին), 

«Happy End» (մասնակցած 2017 Գանի փառատօ-
նին), «MUG» (Պեռլինի փառատօնին 2018, արծաթ-
եայ մրցանակ) եւ ուրիշներ:

Եւրոպական ֆիլմերու փառատօնը այս տարի 
գործակցեցաւ Պէյրութ Սինամաթեքի հետ՝ ներկա-
յացնելով երեք լիբանանեան ֆիլմեր, որոնք եւրո-
պական ֆինանսաւորումով նկարահանուած են.

1) «Phantom Beirut» (1998): բեմադրիչ Ղասան 
Մալաապի, որ կը խօսի պատերազմի օրերուն 10 
տարի կորսուած եւ վերադարձած մարդու մը 
մասին:

2) «The Freedom Gang» (1994): բեմադրիչ Լէյլա 
Ասաֆի, որ կը պատմէ 10 տարեկան աղջնակի մը 

մասին, որ պատերազմի օրերուն Պէյրութի մէջ 
փոքր խումբ մը կը կազմէ երեխաներու ու կը զբաղի 
պզտիկ գողութիւններով, իսկ երրորդ ֆիլմը՝ «Je 
était une fois Beyroute» (1995), բեմադրիչ Ժոսլին 
Սաապի, որ վերջերս մեզմէ հեռացաւ, կը պատմէ 
նկարներով ու ֆիլմերով Պէյրութ քաղաքի անցեա-
լին մասին:

Տօնելու համար եւրոպական ֆիլմերու փառատօ-
նին տարեդարձը, ցուցահանդէս մը կազմակեր-

պըւեցաւ, որուն խորագիրն էր «Remake», այսինքն՝ 
վերանորոգուած, Station ցուցասրահին մէջ, ուր 
ներկայացուեցան ութ լիբանանցի նկարիչներու ութ 
պատկերազարդումները, որոնք ցուցադրեցին 
իրենց իւրայատուկ ոճով ութ եւրոպական ֆիլմերու 
պատկեր-ծանուցումներ (affiche):

Փառատօնին փակման օրը՝ Կիրակի, 3 
Փետրուար, նախորդ տարիներու նման փառատօնը 
կազմակերպեց մրցում լիբանանեան լաւագոյն 
կարճ ֆիլմերու: Ներկայացուեցան 12 կարճ ֆիլմեր, 
որոնք բեմադրուած են լիբանանեան 12 համա-
լըսարաններու շարժապատկերի ուսանողներու 
կողմէ: Անոնցմէ երեքը ստացան մրցանակներ՝ 

1) The Trophy, բեմադրիչ Լուանա Շաբթինի 
(IESAV), Լեհաստանի մրցանակ, իրեն բնապահպա-
նական պատգամին համար:

2) Mot et Lumières, բեմադրիչ Մալքուն (NDU), 
Կէօթէ մշակութային կեդրոնի մրցանակ, մինակու-
թեան դէմ պայքարող գրագէտ կնոջ մը մասին:

3) Bombardement doré, բեմադրիչ Փաթրիք 
Էլիաս (ALBA), ֆրանսական մշակութային կեդրոնի 
մրցանակ, խնդալիք ոճով ներկայացուցած ողբեր-
գական վիճակներուն համար:
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Համացանցի Վրայ

Կարօ Փայլան Իր Համերաշխութիւնը Յայտնած է Տիարպեքիրի 
Մէջ Հացադուլ Յայտարարած Քիւրտ Կին Գործիչին
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

2019
öºîðàô²ð6 ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏԻԿԵԱՆ

(1908 – 1981)
«ԾԱՂԻԿԻ ՇՈՒԿԱՅ ՍԵՆԻ ԱՓԻՆ»

Գրիգոր Պետիկեան ուսանած  է Փարիզի գեղարուեստի դպրոցին 
մէջ Ժիւլեանի ակադեմիային մէջ։ Գեղնկարիչը բանաստեղծօրէն 
ու վաւերականօրէն  վերապատկերէ կեանքի փոքրիկ կտորներ։ 
Անհատական ցուցահանդէսներով հանդէս է եկած է Լոզանի մէջ 
(1945), Գահիրէի մէջ (1949), Փարիզի մէջ (1950, 1952, 1958), Նիւ 
Եորքի մէջ (1955, 1956)։ Իր ստեղծագործութիւններէն կը  գտնուին 
Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ:

Թուրքիոյ քրտական «Ժողովուրդներու դեմոկ-
րատական» կուսակցութեան հայ պատգամաւոր 
Կարօ Փայլան իր համերաշխութիւնը յայտնած է 
քրտական «Ժողովրդավարական հասարակու-
թեան քոնկրէս»–ի կին համանախագահ Լէյլա 
Կիվուէնին։

Փայլան, Twitter–ի իր էջին մէջ լուսանկար 
հրապարակած է ու գրած,- «91 օր հացադուլի 
մէջ գտնուող Լէյլա Կիվուէնի համար համերաշ-
խութեան հերթապահութեան մէջ ենք»։

Նշենք, որ կալանքի տակ գտնուած Լէյլա 
Կիվուէնը՝ Ապտուլլահ Օճալանի դէմ իրակա-
նացուող սահմանափակումներուն դէմ՝ հացա-
դուլ սկսած էր։ Օրեր առաջ, դատարանը անոր 
առողջական վիճակը հաշուի առնելով՝ ազատ 
արձակած է, սակայն ան տան մէջ կը շարունակէ 
հացադուլը։ Կին գործիչը կը պահանջէ վերջ 
դնել Ապտուլլահ Օճալանի հետ հանդիպումներու 
արգելքին եւ արտօնել անոր հետ շփուիլ։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Քոսովոյի Ղեկավարը Պատրաստ Է Զոհաբերելու Տարածքի Մէկ Մասը Յանուն Պելկրատի Հետ Համաձայնութեան

Քոսովոյի ղեկավար Հաշիմ Թաչին պատրաստ 
է զոհաբերելու ինքնահռչակ կազմաւորման տա-
րածքին մէկ մասը յանուն Պելկրատի հետ վերջ-
նական համաձայնութեան: Այս մասին, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ան յայտարարած է 
Ուաշինկթըն կատարած իր այցին ընթացքին, որուն 
մասին Փետրուար 6-ին յայտնած է Քոսովոյի 

«Gazeta express» թերթը:
«Եթէ սահմանի փոքր շտկումը վերջնական 

համաձայնութեան գինն է, այդ պարագային անիկա 
պէտք է ընդունելի ըլլայ»,- յայտարարած է Թաչին: 
Միեւնոյն ժամանակ ան ընդգծած է, որ Քոսովսքա 
Միթրովիցա քաղաքի հիւսիսային մասը, Կազիվոտէ 
ջրամբարը ելեկտրակայանով եւ Թրեփչա հանքա-
հարստացուցիչ արդիւնաբերական ձեռնարկու-
թիւնը կ'ըլլան ալպանական, եւ այդ մէկը չի քննար-
կըւիր:

Թաչին նաեւ կարծիք յայտնած է, որ Ռուսիան 

«պատրաստ է ընդունելու այն համաձայնութիւնը, 
որուն կը հասնին» կողմերը: Միաժամանակ չճանչ-
ցըւած Հանրապետութեան ղեկավարը չի թաքցներ, 
որ համաձայնութեան գլխաւոր նպատակը Պելկ-
րատի կողմէ Փրիշթինայի պաշտօնական ճա-
նաչումն է եւ անկէ ետք Քոսովոյի անդամակցումը 
ՄԱԿ-ին: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնած է 
ԱՄՆ-ին համակողմանի աջակցութեան համար եւ 
հաւաստիացուցած է, որ  «պիտի չընդունի այն հա-
մաձայնութիւնը, որ ընդունելի չըլլար Ուաշինկթընի 
համար», հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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ՌԻՉԸՐՏ  ԵՒ  ԹԻՆԱ  ԳԱՐՕԼԱՆ 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 
 Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական 

հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 
2019-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը։ 

Հիմնադրամը կÿընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ 
գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, 
անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած 
գործեր, դատակազմին կողմէ գնա-հատուելու եւ ըստ 
այնմ հրատարակուելու համար։ 

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագի-
տական ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող 
հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է 
դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 
31 Մայիս 2019։ 

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, 
բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած։ 
Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ 
բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ)։ 

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ’ար-
ժանանան հրատարակութեան։ 

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական 
հիմնադրամի նախագահն է` Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կա-
թողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ։ Դատակազմի անդամներն 
են՝ Դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան(ատենապետ), Դոկտ. Արմէն 
Իւրնէշլեան, Տեարք Համբիկ Պիլալեան, Սարգիս Նաճար-
եան, Յակոբ Լատոյեան եւ Օր. Գեղանի Էթիեմէզեան։ 

 
Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան               

Հիմնադրամի Դատակազմի                                                         
Դատակազմի հասցէն.- 
Armenian Catholicosate of Cilicia 
P.O.Box 70317 
Antelias – Lebanon 
E-mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org 
 
Ծանօթ։ Դատակազմին ղրկուած  գործերը  հեղինակին  

չեն  վերադարձուիր։  
Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն 

ցուցաբերել բնագրի  
լեզուին եւ ուղղագրութեան։ 
 
Խնդրանք։ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն 

արտատպել։     

Իրանի Արտաքին Գործոց Նախարարը Յառաջիկայ Շաբաթ 
Կը Ժամանէ Պէյրութ 

 Յառաջիկայ շաբթուան սկիզբը կը նախատեսուի Իրանի Հանրապետութեան 
արտաքին գործոց նախարար Մուհամմատ Ճաւատ Զարիֆի ժամանումը 
Լիբանանի Հանրապետութիւն: Այս մասին հաղորդեց Լիբանանի արտաքին 
գործոց նախարարութեան մօտ աղբիւր մը:

Յիշեալ աղբիւրը «The Daily Star» գործակալութեան յայտնեց, որ Զարիֆ 
հանդիպում պիտի ունենայ Լիբանանի արտաքին գործոց նախարար Ժպրան 
Պասիլի հետ յառաջիկայ Երկուշաբթի՝ ժամը 1:30-ին: Նախատեսուած է նաեւ 
հանդիպում մը Զարիֆի եւ նախագահ Միշէլ Աունի միջեւ: Այս մասին կը 
տեղեկանանք նախագահին մօտ աղբիւրէ մը:

Սակայն վարչապետ Սաատ Հարիրիի մօտ աղբիւրը տակաւին ստոյգ 
տեղեկութիւն չի հաղորդեր Զարիֆի եւ Հարիրիի միջեւ հանդիպումի մը 
հաւանականութեան մասին: 


