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Լիբանանի Մէջ Կաշառակերութեան 
Մակարդակը Աննախադէպ Է. Ռաաի

Լիբանանի մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի «Ալ Ժումհուրիա» 
տեղական օրաթերթին տուած հարցազրոյցին մէջ վրդովում յայտնեց՝ ըսելով, 
որ Լիբանանի մէջ կաշառակերութեան այժմու մակարդակը աննախադէպ է:

«Լիբանանի բովանդակ պատմութեան մէջ կաշառակերութիւնը ցա՛րդ այս 
մակարդակին չէ հասած,- «Ալ Ժումհուրիա»-յի հետ հարցազրոյցին ըսաւ 
պատրիարք Ռաաի եւ շարունակեց:- Կաշառակեր պաշտօնատարները, 
այսպէս կոչուած, կ'օրինականացնեն կաշառակերութիւնը՝ իւրացնելով երկրի 
հարստութիւնն ու «փշրանքները» տալով ժողովուրդին»:

Ռաաի աւելցուց, որ ինք դժգոհ է քաղաքական դասի՝ սոյն հարցով զբաղելու 
եղանակէն՝ շեշտելով, որ չնայած պետական բարձր պարտքին՝ քաղաքական 
գործիչները չեն մտադրեր գործել: 

Այնուհետեւ պատրիարքը բարձր գնահատեց նոր կառավարութեան 
կազմաւորումը 9-ամսեայ փակուղիէ ետք, սակայն իսկոյն ընդգծեց, որ 
նախարարաց խորհուրդը պարտի կատարել վատնուած ժամանակի 
հատուցումը: Իսկ դիմելով նախարարներուն՝ Ռաաի թելադրեց, որ անհարկի 
չօգտագործեն իրենց նախարարութիւններուն պաշարները եւ կասեցնեն 
պետական պիւտճէի մսխումը:

Արաբական Պետութիւններու Լիկայի Ընդհանուր Քարտուղարը 
Երկուշաբթի Կը Ժամանէ Լիբանան

Արաբական պետութիւններու լիկայի ընդհանուր քարտուղար Ահմատ 
Ապուլ Ղեյթ Երկուշաբթի կը ժամանէ Լիբանան, ինչպէս կը հաղորդէ Պաապ-
տայի նախագահական պալատին մօտ աղբիւր մը:

Աղբիւրը նաեւ յայտնեց «The Daily Star» լրատուական գործակալութեան, որ 
Ապուլ Ղեյթի այցելութեան նպատակն է շնորհաւորել Լիբանանի բարձրաս-
տիճան պաշտօնատարները կառավարութեան կազմաւորման առիթով, որ 
տեղի ունեցաւ Յունուար 31-ին շուրջ 9-ամսեայ փակուղիէ ետք:

Տեղական օրաթերթը՝ «Ալ Ժումհուրիա»-ն, հաղորդեց, որ այցի ծիրին մէջ 
Ապուլ Ղեյթ Լիբանանի պաշտօնատար անձանց հետ պիտի ունենայ 
քննարկումներ Արաբական պետութիւններու լիկային հետ կապուած հարցերու 
շուրջ, ներառեալ Սուրիոյ Հանրապետութեան հաւանական վերադարձը 
տարածաշրջանային կազմակերպութեան:

Նշենք, որ Ապու Ղեյթի այցը կը համընկնի Իրանի Իսլամական Հանրապե-
տութեան արտաքին գործոց նախարար Մուհամմատ Ճաւատ Զարիֆի՝ Լիբա-
նանի Հանրապետութիւն այցին: Վերջինս հանդիպում պիտի ունենայ նախա-
գահ Միշէլ Աունի եւ արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլի հետ: ¾ç 03
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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

ՌԱԿի Պատուիրակութիւնը
Այցելեց Մաարապ

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութենէն պատուիրակութիւն մը 
այցելեց Մաարապ տեսակցութիւն մը ունենալու Լիբանանեան Ուժեր 
կուսակցութեան նախագահ Սամիր Ժաաժաաի հետ: Պատուիրակութեան 
մաս կազմեցին ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ 
ընկ. Սեւակ Յակոբեանի կողքին, ընկերներ՝ Մեթր Սամ Պասմաճեան, 
Արա Գոյունեան եւ Սեդրակ Քիւրէճեան: Հանդիպման ներկայ եղաւ 
ընկերային հարցերու նախարար Ռիշար Գույումճեան:

Հանդիպման աւարտին, ընկ. Յակոբեան խօսք առնելով լրատուական 
միջոցներուն դիմաց յայտնեց, որ այցելութեան նպատակը նախ շնոր-
հաւորել էր Տոքթ. Ժաաժաաը Լիբանանի կառավարութեան կազմութեան 
համար, որուն ծնունդին մէջ ան մեծ եւ դրական դեր ունեցած էր: Ան 
աւելցուց, որ հանդիպումը նաեւ առիթ մըն էր Տոքթ. Ժաաժաաի միջոցաւ 
շնորհաւորել Լիբանանեան Ուժերու նախարարները նոր կառավարութեան 
մէջ: Ընկ. Յակոբեան իր խօսքին մէջ յայտնեց, որ այցելութիւնը նաեւ կու 
գար հաստատելու երկու կուսակցութիւններուն քաղաքական դաշինքի 
շարունակութիւնն ու ամրութիւնը:

Ընկեր Սեւակ Յակոբեան իր խօսքը եզրափակեց լրագրողներուն 
յայտնելով, որ հանդիպման ընթացքին քննարկուած են Լիբանանն ու 
լիբանանցին յուզող հարցեր, ի մասնաւորի փտածութեան եւ կենսոլորտի 
հարցերը ինչպէս նաեւ երկու կուսակցութիւններուն ապագայ գործակ-
ցութեանց համադրումին վերաբերող մանրամասնութիւններ:

Լրատուական Գրասենեակ 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

ՄԱՄԼՈՅ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ
Մար Մարունի տօնին առիթով եւ հիմնը-
ւելով մամլոյ սենտիքային որոշումին 
վրայ, «Զարթօնք» պիտի ունենայ միօր-
եայ արձակուրդ:
Մեր յաջորդ թիւը լոյս պիտի տեսնէ 
Երեքշաբթի 12 Փետրուար 2019ին:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց Սիտնիի Հայկական Կազմակերպութիւնների 
Ներկայացուցիչներին
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Զուրապ Նազար 
Անթոնով

Զուրապ Նազար Անթոնով (9 Փետրուար 1820, 
Կորի - 13 Դեկտեմբեր 1854, Թիֆլիս), հայկական 
ծագումով վրացի թատերագիր։

Ծնած է 1820 թուականին Կորի, առեւտրական 
ընտանիքի մը մէջ։ Որպէս գրագիր՝ ծառայած է 

Կորիի նահանգային կառավարութեան մէջ, ապա 
օգնած է հօրը կրպակի առեւտրային աշխատանք-
ներուն։ 1851 թուականին սկսած է իր դերասանա-
կան գործունէութիւնը Կէորկի Էրիսթաւիի թատե-
րախումբին մէջ։ Այդ ժամանակ ալ սկսած է գրել 
փիեսներ։ Նոյեմբեր-Դեկտեմբեր 1854 թուակա-
նին աշխատած է որպէս բեմադրիչ։ Այդ ժամա-
նակաշրջանին գրած է շարք մը փիեսներ՝ «Ուզում 
եմ իշխանուհի լինել» (1851), «Մի՞թէ քեռին ամուս-
նացել է» (1952), «Արեւի խաւարում Վրաստանում» 
(բեմադրուած է 1853 թուականին, հրատարակ-
ւած է 1876 թուականին), «Հինգ կանանց ամու-
սինը» (բեմադրուած է 1851 թուականին, հրա-
տարակուած է 1852 թուականին), «Խեւսուրների 
հարսանիքը» (1852), «Քեր-օղլի» (1853), «Գրող-
ների ճանապարհորդութիւնը լաստով» (1854):

Հայրենի Èáõñ»ñ

Կառավարութեան Ծրագիրը Լիարժէք Կը Համապատասխանէ Մեր Ունեցած Հայեցակարգային 
Պատկերացումներուն. Փաշինեան

Փետրուարի 5-ին եւ 6-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հա-
յոց Կաթողիկոսն Աւստարալիայի եւ Նոր Զելանդ-
իայի հայոց թեմի առաջնորդարանում ընդունեց 
հայկական կազմակերպութիւնների ներկայացու-
ցիչներին: Հանդիպմանը ներկայ էին Մայր Աթոռի 
Արտաքին յարաբերութիւնների եւ արարողակարգի 
բաժնի տնօրէն Գերաշնորհ Տէր Նաթան արքեպիս-
կոպոս Յովհաննիսեանը եւ Աւստարալիայի եւ Նոր 
Զելանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տէր Հայկազուն արքեպիսկոպոս Նաջարեանը:

Վեհափառ Հայրապետին այցելել էին Սոցիալ-
Դեմոկրատ Հնչակեան կուսակցութեան Աւստրալ-
իայի վարիչ կազմի, Հայ Յեղափոխական դաշնակ-
ցութեան Աւստրալիայի Կենտրոնական կոմիտէի, 
Ռամկավար Ազատական կուսակցութեան Աւսըտ-
րալիայի Շրջանային Վարչութեան, Համազգային 
Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան, Հայ 
Օգնութեան Միութեան շրջանային վարչութիւնների, 
Աւստրալիայի Հայ Դատի յանձնախմբի, Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան Սիտնիի 
մասնաճիւղի վարչութեան, եկեղեցական վարչու-
թեան, Աւստրալիայի Հայ Աւետարանչական Ընկե-

Տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան արտա-
հերթ նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ գործադիրը հաւանութիւն 
տուած է Հայաստանի Հանրապետութեան կառա-
վարութեան ծրագիրին:

Յառաջիկայ հինգ տարիներուն ՀՀ կառավա-
րութեան գործունէութիւնը միտուած պիտի ըլլայ 
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ բարձր 
արհեստագիտական, արդիւնաբերական, ինչպէս 
նաեւ բնապահպանական բարձր չափանիշներուն 
համապատասխանող, արտահանումի միտուած 
մրցունակ եւ ներառական տնտեսութիւն կառուցե-
լուն:  Այդ նպատակին հասնելու համար առանցք-
ային նշանակութիւն ունին, մասնաւորապէս Հա-
յաստանի արտաքին եւ ներքին անվտանգութեան 

րակցութեան վարչութեան ներկայացուցիչները, 
Հայ Աւետարանական Եկեղեցու հոգեւոր հովիւը, 
ինչպէս նաեւ Աւստրալիայում Արցախի մնայուն 
ներկայացուցիչը: 

Հանդիպման ընթացքում հայկական կազմա-
կերպութիւնների ներկայացուցիչներն իրենց զօ-
րակցութիւնը յայտնեցին Հայաստանեայց Առաքե-

լական Եկեղեցուն եւ պատրաստակամութիւնը` 
միասնական ճիգերով առաջ տանելու ազգային 
աշխատանքները: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը, ծանօթանալով 
իւրաքանչիւր կազմակերպութեան ծաւալած գոր-
ծունէութեանը, նրանց փոխանցեց իր հայրական 
օրհնութիւնն եւ յաջողութեան մաղթանքները:

ապահովումը, Արցախի անվտանգութեան երաշ-
խաւորումը եւ շարունակական ամրապնդումը, Հա-
յաստանի Հանրապետութեան զարգացման նպա-
տակին շուրջ համախմբումը, կառավարութեան 
հաշուետուողականութիւնն ու թափանցիկութիւնը, 
կաշառակերութեան հանրային մերժումը եւ կաշա-
ռակերութենէ զերծ հանրութիւնը, քաղաքա-կանու-
թեան եւ առեւտուրի գործնական տարան-ջատումը, 
տնտեսական գործունէութեան համընդ-հանուր 
հասանելիութիւնը, ներդրումային միջավայրի 
գրաւչութիւնը, աշխատանքի եւ ներդրումներու 
քաջալերումը, կրթութեան եւ առողջ ապրելակերպի 
քաջալերումը:

Ինչպէս նշած է ՀՀ փոխվարչապետ Մհեր Գրի-
գորեանը, իրականացուած են խմբագրական 
աշխատանքներ, առաւելագոյնս մշակուած են 
յաջող առաջարկները ծրագիրի նախագիծին մէջ 
ներառելու համար: «Ծրագրի հետ կապուած անե-

լիքների գործիքակազմը եւ թուային ցուցանիշներն 
արտացոլուած կը լինեն ոլորտային ծրագրերում, 
որոնք կը մշակուեն  կառավարութեան ծրագրի 
հաստատումից անմիջապէս յետոյ»,- ըսած է  
փոխվարչապետը:  

Նիկոլ Փաշինեան նշած է, որ կառավարութեան 
ծրագրի նախագիծի հրապարակումէն ետք եղած 
են որոշակի արձագանգներ, որոնք կառավա-
րութեան մէջ աշխատանքային կարգով քննարկը-
ւած են:

«Այդ քննարկումը մեզ օգնեց եւս մէկ անգամ 
արձանագրել, որ կառավարութեան այս ծրագիրը 
լիարժէք համապատասխանում է մեր ունեցած 
հայեցակարգային պատկերացումներին:

Մեր հայեցակարգային պատկերացման համար 
անկիւնաքարային նշանակութիւն ունի հետեւեալը. 
մենք հռչակել ենք տնտեսական յեղափոխութեան 
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Ո՞ր Է Տարուան Քու Եղանակդ, Այն Հինգերորդը ...
Պարոյր Սեւակ՝ 95-Ամեակ (1924-1971)

ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Այս տարի դուն 95 տարեկան պիտի դառնայիր: 
Այս անցնող, բացակայած տարիներուդ ինչպիսի՜ 

գլուխգործոցներ նորէն պիտի երկնէիր, եւ ո՞վ գիտէ՝ 
գուցէ գտնէի՞ր քու երազածդ, եթէ.....

Մեր «ԳԻ՜Ժ», այդպէս ալ չսպասեցիր քու այդ՝ 
հինգերորդ եղանակիդ:

Անհամբերութեամբ՝ «ինչ լինում է, թող որ լինի 
միանգամից» սկզբունքիդ հաւատարիմ՝ «միան-
գամից» գացիր յաւերժութեան մէջ փնտռելու քու 
հինգերորդ՝ սիրոյ եղանակդ:

Ո՛չ, կը ներե՛ս... Դուն քու կամքովդ չգացի՛ր.... 
Անիրաւօրէն՝ նենգամիտները ղրկեցին..... Որով-

հետեւ, ըլլալով գրական բացառիկ, անսովոր «երե-
ւոյթ» մը, անհասկնալի, անյաղթելի եւ անընդունելի 
եղար որոշ փոքրոգիներու համար:  

 Ահա արդէն  48 տարի՝ 47 տարեկանէդ սկսեալ, 
անմահութեան հորիզոնին մէջ կ'որոնես անգտա-
նելին.... Գիտե՞ս. երբեմն ես ալ, պարզամտօրէն, կը 
փորձեմ քեզի օգ-նել եւ գտնել, ու տեսակ մը, յոյսով, 
կը սպասեմ այդ հինգերորդին, երբ հաշիւն ալ 
արդէն կորսնցուցած՝ չեմ յիշեր, թէ քանիերո՞րդ 
անգամ կ'ըմբոշխնեմ, կը խմեմ եւ չեմ յագենար քու 
հրաշակերտ քերթուածներդ սերտելով:

Նա՞ է գրում ինձ, Թէ ես եմ գրում իմ հարազատին՝ 
Ինքս էլ չգիտեմ.

«Արդեօք քեզ ե՞րբ եմ, ե՞րբ եմ տեսնելու...»:
...Ու ես հասկացայ, որ երբ յուզուած ենք՝ մենք 

թաքցնում ենք մեր խեղճ ձեռքերը,
Երբ անվստահ ենք՝ մենք թաքցնում ենք մեր 

խեղճ ոտքերը: 
...Իմ այս հարցերին մի՛ պատասխանիր, բայց 

պատասխանիր լոկ իմ մէ՛կ հարցին: 
Գարունը անցաւ՝ ես քեզ չտեսայ, Ամառը անցաւ՝ 

ես քեզ չտեսայ, 
Աշունը անցաւ՝ չտեսայ ես քեզ, Ձմեռն էլ կ'անցնի՝ 

չեմ տեսնի ես քեզ... 
Իսկ ո՞ւր է տարուայ մե՛ր եղանակը, Այն հին-

գերորդը... միթէ՞ չի գալու...

Դուն, դէպի բանաստեղծական աշխարհ քու 
ստեղծագործական մուտքը նշանաւորող «Մուտք» 
խորագիրը կրող ժողովածուիդ մէջ, մարգարէաբար 
կանխատեսած էիր. «Պիտի իմ երգը ծնուի կեանքի 
մէջ... Կեանքից գոյացած պիտի որ դառ-նամ կեան-
քի բանաստեղծ, Կեանքի զօրութեամբ բարձր խո-

յացած...»:  
Եւ եղա՛ւ այդպէս. դարձար բազմահազարներուս 

կեանքին «բարձր խոյացած» բանաստեղծը. ուրախ 
կամ տխուր, սիրոյ կամ անսէր, երջանիկ կամ 
դժբախտ պա-հերուն, քու «օգնութեանդ» կը դի-
մենք:

Ես՝ հիւլէ մը, իրաւունք չեմ վերապահեր զիս 
վերլուծել, մեկնաբանել քու ծնած հրաշքներդ: Չե՛մ 
ալ համարձակիր. եւ պէ՛տք ալ չէ: Կարծես կը 
վախնամ աւրել անոնց կուսական գեղեցկութիւնը: 
Եւ միեւնոյն է, որքան ալ գեղեցիկ բառեր շռայլեմ՝ 
դարձեալ ոչի՜նչ ըսած պիտի ըլլամ ՔՈՒ ՏԱՂԱՆԴԻԴ, 
ՀԶՕՐՈՒԹԵԱՆԴ համարժէք: Սակայն կրնամ, եւ 
իրաւունք ունիմ հիանալ, ապրիլ եւ լիովին զգալ 
մարդկային այն զգացումները, որոնք վարպետօրէն 
փոխանցեցիր քու ընթերցողներուդ, գալիք սե-
րունդներուն: 

Կրնամ հետդ պոռալ, հետդ լալ, հետդ խնդալ ու 
«գժուիլ», հետդ սաւառնիլ երկինքի անհուններուն 
մէջ եւ ընկղմիլ խորհրդաւոր խորխորատները:

Մեր հրա՜շք, մեր մեծատաղա՛նդ, մեր «գի՛ժ» ու 
անչա՛փ խելացի, մեր ճշմարտա-խօ՛ս եւ շիտա՛կ, մեր 
նրբազգա՜ց ՊՈԷՏ.....

   Երանի՜ մենք ալ կարենայինք գժուիլ քեզի պէս՝ 
հասկնալու համար այն առասպելականը, այն 
վսեմագոյնը, ինչ որ դուն կը հասկնայիր, կը զգայիր 
ու կը «գժուէիր»:

Եւ ինձ լսելով՝ կարող են ասել. «Գժուե՞լ է, ի՜նչ է»:
Իսկ ես էլ կ'ասեմ. «Այո՛, գժուե՜լ եմ... Ինչո՞ւ չգժուել. 
Իսկ  գժուելով չե՞ն սիրում ու ատում..... 
...Առանց գժուելու՝ չկայ շահած մարտ, Առանց 

գժուելու՝ չեն ծնի նոր մարդ....
... Թաթերը մինչեւ կարգին չգժուեն՝ ձե՜ռք չեն 

դառնալու,
Բառերն էլ մինչեւ կարգին չգժուեն՝ ե՜րգ չեն 

դառնալու:
...Ա՜խ, ուր էր, թէ ես միշտ գի՛ժ լինէի..... 
Գացիր նաեւ ստոյգօրէն պարզելու քեզի տանջող 

անպատասխան հարց մը՝ թէ ինչո՞ւ «մարդ կայ ելել 
է շալակն աշխարհի, մարդ էլ կայ աշխարհն է 
շալակած տա-նում»: Սակայն, մինչեւ այսօր, այդ-

պէ՛ս ալ չյաջողեցար պարզել, որովհետեւ դարերէ 
եկող այդ անիրաւութիւնը, անարդարութիւնը ուրիշ 
մեծութիւններու ալ տանջած, բայց չբացայայտուած 
մնացած է: Եւ այնուամենայնիւ, քեզի ընդունելի եւ 
հարազատ մնաց միայն ու միայն «աշխարհը շալա-

կած» տանող մարդուն տեսակը: Ու, միտքիդ փա-
կագիծերը բանալով, որոշեցիր. թէկուզ աշխարհը 
շալակդ առած, միեւնոյն է ապրիլ պէ՛տք է, սակայն.

...Ապրել այնպէս՝
Որ սուրբ հողդ երբեք չզգայ քո աւելորդ ծան-

րութիւնը, 
Որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական 

մանրութիւնը:
Ըլլալով ազնիւ եւ ճշմարտախօս, նոյնը իբրեւ 

կտակ մը յանձնարարեցիր երիտասարդ սերունդին, 
պատրաստ ըլլալով ապագայ լուսաւոր կեանքի 
«վառ խարոյկ»-ին համար ինքդ «ծխալ»:

Ազնի՛ւ եղիր ամէն ինչում,   Ո՞վ է կեանքում սովից 
մեռել:

Ճշդի համար աքսոր չկայ, Ստի հանդէպ ինչո՞ւ 
լռել... 

...Յանուն գալիք վառ խարոյկի  Ես պատրաստ 
եմ այսօր ծխալ,

Յանուն վաղվայ ճշմարտութեան թող որ այսօր 
լինեմ սխալ...

Սակայն, շուտով յուսալքուած զգացիր, որ դուն 
սխալած ես. անկեղծօրէն 

նուիրումիդ, հաւատարմութեանդ դիմաց՝ կեղ-
ծիք եւ անհաւատարմութիւն կը ստանաս: 

Վստահեցին ոմանք ինձ – հոգիս դարձաւ 
գաղտնարան,

Վստահեցի շատերին – գաղտնիքս առան ու 
տարան:

Չհաշտուելով եղած կարգ մը դառն իրողութիւն-
ներու, տիրող տհաճ մթնոլորտին հետ, ուր մարդը 
եւ իր միտքը կրնային շնչահեղձ ըլլալ, դուն կը 
վիճէիր ինքզինքիդ հետ: Տասնամեակ մը փորձեցիր 
«փախստական էութիւն»դ որոնելով՝ հասնիլ ինք-
նաբացայայտումի («Անմահները Հրամայում Են» 
(1948 թ.), «Անհաշտ Մտերմութիւն» (1953թ.), «Սիրոյ 
Ճանապարհ» (1957թ.), «Նորից Քեզ Հետ» (1957թ.) 
ժողովածու-ներ): Ատոնցմէ յետոյ սկիզբը դրիր քու 
քնարերգութեանդ, քու արտառոց բանաս-տեղ-
ծական յայտնութեանդ, արարելով «Անլռելի Զան-
գակատուն» (1959թ.) պոէմը, որ հանդիսացաւ քու 
«փառքիդ նախերգանքը», եւ մինչեւ այսօր ու յաւերժ 
պիտի ղօղանջեն զանգակատանդ զանգերը:

   Ապա սկսար հիմը դնել քու վերելքի սանդուխին՝ 
«Մարդը Ափի Մէջ» (1963թ.) ժողո-վածոյովդ եւ 
«Եղիցի Լոյս» (1969թ.) վերջին մատեանովդ: Ասոնց 
մէջ ներկայացար քու ներքին ապրումներովդ, քու 
փիլիսոփայական աշխարհովդ, հոգեկան վերելք-
ներովդ ու անկումներովդ, ինքնահրաժարումի եւ 
յայտնութեան փնտռտուքներովդ: 

Դուն, ափիդ մէջ առնելով ժամանակակից 
մարդն ու վիճելով անոր հետ, հերքեցիր ու հաս-
տատեցիր, դատապարտեցիր ու ներեցիր անոր: 
Այսինքն, մարդը ափիդ մէջ դրած, տեսանելի եւ 
հասկնալի ձեւով, երբեմն ալ խոցելի՝ անոր բացա-
յայտօրէն ներկայացուցիր բոլորին: Ապա, վերջնա-
կան եզրակացութեան մը եկար. կեանքին մէջ գո-
յութիւն ունեցող անխուսափելի երեւոյթները թող որ 
միա՛յն լաւին եւ բարիին հա-մար ըլլան: Եւ վերջա-
պէս, քու անձդ ալ ափիդ մէջ դնելով՝ ներկայացար 
բոլորին ու հպարտացար մարդկային բարձր 
նկարագիրիդ համար: 

Եթէ պէտք է լաւ հասկացուել, Եթէ պէտք է խոր 
զգացուել 

Լոկ եղածի նոր կրկնութեամբ՝ Ես հպարտ եմ 
Չհասկացուող 
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Լիբանանահայ Կեանք
Յարութ Գնդունի Կը Բեմադրէ «Ակամայ Ստախօսը», 
ՀԵԸ-ի Վահրամ Փափազեան Թատերախումբով

Պէյրութի ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» 
թատերախումբը հիմնուած է 1959-ին, որուն առա-
ջին բեմադրիչը եղած է յայտնի արուեստագէտ 
Պերճ Ֆազլեանը՝ հիմնադիր անդամներ ունենալով 
խումբ մը թատերասէր երիտասարդներ։

Թատերախումբը մինչեւ օրս ունեցած է 10 բե-
մադրիչներ՝ Պերճ Ֆազլեան, Գրիգոր Սաթամեան, 
Վաչէ Ատրունի, Վաչէ Տօներեան, Յարութ Գնդունի, 
Վիգէն Ստեփանեան (Հայաստանէն հրաւիրեալ), 
Արտաշես Յովհաննէսեան (Հայաստանէն հրաւիր-
եալ), Գրիգոր Տէկիրմենճեան, Երուանդ Ղազանճ-
եան (Հայաստանէն հրաւիրեալ) եւ Վարդան Մկըր-
տիչեան։

Այս տարի՝ 2019-ին, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վար-
չութեան կողմէ ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» 
թատերախումբը ղեկավարելու համար հրաւիրուած 
է լիբանանահայ ծանօթ բեմադրիչ Յարութ Գնդու-
նին։ Ինչպէս գիտենք, Յ. Գնդունին 2013–2018 կը 
ղեկավարէր իր իսկ հիմնած «Մհեր Մկրտչեան» 
թատերախումբը, որուն հետ բեմ հանած էր կարգ 
մը թատերախաղեր, ինչպէս՝ «Երկու կին, մէկ ամու-
սին», «Անկոչ հիւրը», «Ֆանի Մամի» եւ «Թակարդը»։ 
Սոյն բեմադրութիւններուն մասին մամուլը լայնօրէն 
արձագանգած էր եւ գնահատականը տուած էր 
Գնդունիի արուեստի բծախնդրութեան։

Յ. Գնդունի ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թա-
տերախումբով պիտի բեմադրէ անգլիացի թատե-
րագիր Մայքլ Գունիի «Ակամայ ստախօսը» կատա-
կերգութիւնը, որուն թարգմանութիւնը կատարած է 
բեմադրիչը։ Մայքլ Գունին ծնած է 1967-ին Անգլիա։ 
Ան հեղինակ է 7 ֆիլմերու, ունի 4 թատերախաղեր, 
գրած է վէպ մը, եւ հեղինակ է նաեւ շատ մը ման-
կական գիրքերու։ Մայքլ Գունի զաւակն է անգլիացի 
յայտնի կատակերգակ, բեմադրիչ, դերասան եւ 
թատերագիր Ռէյ Գունիի։

«Ակամայ ստախօսը» կատակերգութիւնը, ըստ 
բեմադրիչ Յարութ Գնդունիի, սուտի վրայ հիմնուած 
«Ֆարս» մըն է, ուր ցոյց կը տրուին մարդկային 
ընկերութեան մէջ գործող անհեթեթ երեւոյթները եւ 
կատակերգութեան վերջաւորութեան, հեղինակը 
կ'ուզէ յիշեցնել, որ գործող ապահովագրական ըն-
կերութիւնները մեծ մասամբ ճարպիկ ու խորամանկ 

պաշտօնեաներէ կազմուած են, որոնք լեզու կը 
թափեն յաճախորդ որսալու համար։

Ըստ բեմադրիչին՝ կատակերգութեան նիւթը 
հետեւեալն է. Էրիք անունով անձ մը, որ անգործ 
մնացած է, իր կնոջ կը ձեւացնէ, թէ ինք ամէն օր 
գործի կ'երթայ։ Ան իր նախկին վարձակալին անու-
նով, ապահովագրական ընկերութենէ կը ստանայ 
դրամական օժանդակութիւն։ Էրիքը ստեղծած է 
անգոյ ծերեր եւ հիւանդներ, որոնք իբրեւ թէ իր 
տունը կ'ապրին ու անոնց անունով, յիշեալ ապա-
հովագրական ընկերութենէն դրամական օգնութիւն 
կը ստանայ։ Անդրադառնալով իր սխալին՝ ան 
կ'որոշէ իր ստեղծած հիւանդներն ու ծերերը մէկ առ 
մէկ մեռցնել։ Կը հեռաձայնէ ապահովագրական 
ընկերութիւն՝ ըսելով, որ իր «հիւանդ վարձակալ»-ը 
մահացած է, ու ասկէ ետք պէտք չունի դրամական 
օգնութեան։ Ապահովագրական ընկերութենէն 
քննիչներ կու գան ... ու հոս կը սկսի կատակեր-
գութեան «քոնֆլիքթ»-ը։

«Ակամայ ստախօսը» կատակերգութեան մէջ 
դերեր վերցուցած են ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազ-
եան» թատերախումբի փորձառու եւ նոր անդամ-
ները, ինչպէս՝ Յարութ Թորոսեանը, Յարութ Մա-
նուկեանը, Եղիկ Աւետիքեանը, Հուրի Պապահէքեանը, 
Դանիէլ Քէօրօղլեանը, Վիգէն Քէօշկէրեանը, Ցոլին 
Գարճիգեանը, Արմէն Մաճարեանը, Կարինէ Ներ-

սէսեանը եւ Մարիա Մկրտիչեանը։
Ներկայացումները տեղի պիտի ումենան  Մարտ 

22 (ԿԱԼԱ),  23, 24, 29, 30, 31-ին Պուրճ Համուտի 
Յակոբ Տէր Մելքոնեան թատերասրահին մէջ։

ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի 
60-ամեայ գործումէութեան յաղթական վերելքին 
առթիւ, սրտանց կ'ողջունենք բոլոր նախկին եւ նոր 
անդամները եւ կը մաղթենք, որ «փափազեանական» 
ջահը անմար մնայ։ Յաջողութիւն նաեւ բեմադրիչ 
Յարութ Գնդունիին։
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Ցեղասպանութիւն 
100 + 4

Պատմամշակութային Արձագանգ

Այժմեան Թուրքիոյ տարածքին մէջ գտնուող 
Տիարպեքիր նահանգի Քայափընար շրջանին մէջ 
յայտնաբերուած է 1200 տարուան 37 էջէ բաղկացած 
Նոր Կտակարան մը։ Գտածոն առգրաւուած է 
խումբ մը գանձագողերու ձեռքէն: Այս մասին կը 
հաղորդէ Tert.am-ը՝ վկայակոչելով թրքական 
«Ճումհուրիէթ» թերթը։

Աղբիւրին համաձայն՝ գործին առնչութեամբ 
ձերբակալուած է 3 կասկածեալ, որոնք ենթադ-
րաբար ուզած են վաճառել Աստուածաշունչը՝ իբրեւ 
հնագոյն հազուագիւտ իր։

Գտածոն տարուած է յատուկ ուսումնասիրու-
թեան: Արդէն յայտնի է, որ անիկա ունի առնուազն 
1200 տարուան պատմութիւն: Աղբիւրը չի մանրա-
մասներ, թէ ինչ լեզուով շարադրուած է Նոր Կտա-
կարանը:

Փետրուար 22-ին` ժամը 19։00-ին, Շուշիի «Նարե-
կացի» արուեստի միութեան տան մէջ, պիտի կայա-
նայ Երեւանի պետական երաժշտանոցի Գիւմրիի 
մասնաճիւղի տուտուկահարներու համերգը։

Այս մասին, ըստ Artsakhpress.am-ի, յայտնած է 
Շուշիի «Նարեկացի» արուեստի միութեան պա-
տասխանատու Մարիամ Անդրէասեան՝ ընդգծելով, 
որ համերգին մուտքը ազատ է բոլոր փափա-
քողներուն համար:

Անոր խօսքով՝ ելոյթ պիտի ունենան երիտասարդ 
տուտուկահարներ Կարապետ Շաբոյեան, Գէորգ 
Յակոբեան, Արտիոմ Պատալեան, Աշոտ Գասպար-
եան, ինչպէս նաեւ տհոլահար Կարէն Սարգսեան: 
Ծրագիրով պիտի հնչեն դասական, ժողովրդական 
եւ ճազ կատարումներ։

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապի` Արաբական Միաց-
եալ Էմիրութիւններ կատարած պատմական այցի 
ծիրէն ներս Ապու Տապիի «The National» լրատուական 
թերթը անդրադարձած է կրօնական բազմազանու-
թեան, ԱՄԷ-ի մէջ բնակող տարբեր դաւանանքի 
ազգերուն: Թերթը կ՛անդրադառնայ 10-է աւելի 
ազգերու, որոնց շարքին նաեւ հայերու, որոնք եկած 
են ԱՄԷ աշխատելու։ Կը նշուի կրօնական բազմա-
զանութիւնը եւ իւրաքանչիւր հաւատքի պատկանող 
ծիսակարգերը:

Տիարպեքիրի Մէջ 1200 Տարուան Աստուածաշունչ 
Յայտնաբերուած է

Գիւմրեցի Տուտուկահարները Շուշիի Մէջ 
Համերգ Պիտի Տան

«The National» Անդրադարձած ԱՄԷ-ի Հայ Համայնքին

Յիշեցնենք, որ օրերս Տիարբեքիր նահանգի 
Սիլուան շրջանին մէջ՝ գանձագողութեան մեղադ-
րանքով՝ ձերբակալուած էր 8 մարդ, անոնցմէ 4-ը 
բարձրաստիճան ոստիկաններ էին: Հարցաքըն-
նութեան ընթացքին պարզուած էր, որ ոստիկան-
ները Սիլուանի մէջ պեղումներ սկսած են իրակա-
նացնելու՝ հայկական գանձեր գտնելու նպատակով:

Մշակութային Արձագանգ
Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր 

Կարօ Փայլան անդրադարձած է Հայոց Ցեղասպա-
նութեան մասին Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնի յայտարարութիւնը քննադատած Թուրք-
իոյ նախագահի մամուլի խօսնակ Իպրահիմ Քալը-
նին: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։

Ինչպէս յայտնի էր, Քալըն յայտարարած էր, թէ 
«այսպէս կոչուած Հայոց Ցեղասպանութեան մա-
սին պնդումները քաղաքական սուտ են»։

Արձագանգելով այդ յայտարարութեան՝ Փայլա-
նը Twitter-ի մէջ կատարած է երկու գրութիւն։ 
Առաջինով հարց յղած է Էրտողանի խօսնակին.

«Եթէ Հայոց Ցեղասպանութիւնը քաղաքական 
սուտ է, ուրեմն ինչո՞ւ Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ 
Թայիփ Էրտողանը 5 տարի շարունակ Ապրիլ 24-
ին հայ ժողովուրդին ցաւակցական ուղերձ կը յղէ»:

Յաջորդ արձանագրութեան մէջ՝ Փայլան յայտ-
նած է հետեւեալ միտքը.

«Պետութեան որոշումով այս հողերէն աքսոր-
ւած եւ կոտորուած հայ ժողովուրդին մեծ ողբեր-
գութեան հետ Թուրքիան չէ առերեսուած եւ անուա-
նում չէ տուած… Տեղի ունեցածը նախ եւ առաջ 
Թուրքիոյ խորհրդարանի եւ նախագահի խնդիրը 
պէտք է ըլլայ, պէտք է առերեսուիլ եւ անուն տալ 
տեղի ունեցածին… 104 տարի է արդարութեան կը 
սպասենք»:

Յիշեցնենք, որ Փետրուար 5-ին, Ֆրանսայի հայ 
համայնքի ներկայացուցիչներու հետ հանդիպման 
մը ընթացքին, Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ 
Մաքրոնը յայտարարած էր, որ Ապրիլ 24-ը պիտի 
դառնայ «Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակման 
ազգային օր»։ Մաքրոն նշած էր, որ իր այս նա-
խաձեռնութիւնը պիտի սկսի գործել յաջորդ Ապրիլ 
24-էն։

«104 Տարի է Արդարութեան 
կը Սպասենք». Կարօ 
Փայլան Պատասխանած 
է Ցեղասպանութեան 
Վերաբերեալ Էրտողանի 
Խօսնակի Յայտարարութեան

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` անդրադառնալով 
հայ համայնքին` պարբերականը կը նշէ, որ հայերը 
ԱՄԷ եկած են տասնամեակներ առաջ: 1950-ական-
ներուն, երբ ԱՄԷ-ի մէջ առաջին քարիւղային ճամ-
բարները կը ձեւաւորուէին, եկան բազմաթիւ հայեր, 
որոնք մասնագիտացած էին տարբեր մարզերու մէջ․ 
ճարտարապետներ, մեքենագէտներ, առեւտրական-
ներ: Աշխատանքով անոնք իրենց աջակցութիւնը կը 
յայտնէին ուժանիւթի արդիւնաբերութեան ծաղկող 
ոլորտին:

«1970-ական թուականներուն Լիբանանի քաղա-
քացիական պատերազմի եւ Իրանի յեղափոխութեան 
հետեւանքով բազմաթիւ հայեր ստիպուած էին ձգել 
այդ երկիրները եւ տեղափոխուիլ ԱՄԷ: Առաջին 
պատարագը տեղի ունեցած է 1977-ին, առաջին 
եկեղեցին կառուցուած է Շարժայի մէջ 1996-ին եւ 
հայկական համայնքը պաշտօնապէս ճանչցուած է: 
Այսօր ԱՄԷ-ի մէջ բնակող հայերուն թիւը կը հասնի 
հազարներու»,-գրած է «The National»:
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Ո՞ր Է Տարուան Քու Եղանակդ, Այն Հինգերորդը ...
Պարոյր Սեւակ՝ 95-Ամեակ (1924-1971)

Եւ չզգացուող Իմ ինքնութեամբ. Շատ-շատերից 
չկարդացուող՝

Բայց եւ այնպէս իմ սեփական ձեռագրով.  
Այլոց կողմից չարդարացուող՝ Բայց եւ այնպէս 

իմ սեփական ծրագրով:
Քու սիրտիդ կանչը՝ «Եղիցի Լոյ-ս»ը, տպագրուե-

ցաւ 1969-ին  (25000 օրինակ), սակայն արգելա-
փակուեցաւ այնպէս, ինչպէս ար-գելափակել կ'ու-
զէին քու միտքերդ, քու ներքին ազատութիւնդ: 
Անիկա հրապարակ հանուեցաւ մի-այն 1971-ին՝ քու 
ողբերգական աւարտէն գրեթէ երկու ամիս անց, 
երբ արուեստականօրէն ընդհատեցին կեանքիդ 
ուղին: Եւ չնայած մարեցաւ կեանքիդ լոյսը, սակայն 
մատեանէդ ճառագող անշէջ լոյսը տարածուեցաւ 
որպէս մարտահրաւէր մը, որուն հրահանգուած էր 
պատռել կեղծ աշխարհին դիմակը, «...Լոյս»-իդ 
զօրութեամբ երեւան հանել իրականութիւնը, 
արդարն ու մարդկային ողբերգու-թիւնը, բացայայ-
տել անբնական դարձած բնականը: «Աշխարհին 
մաքրութիւն է պէտք» պոռալով, բարձրաձայնեցիր 
մարդկային անտարբերութեան, արժանա-պատ-
ւութեան, արհամարհուածութեան, կեղծիքի մասին. 
այն մասին, որ մարդը կը բարձրաձայնէ ո՛չ թէ այն՝ 
ինչ կը մտածէ, այլ սովորական կաղապարուած 
բառեր կ'արտաբերէ:  

Քու էութիւնդ ու անհատականութիւնդ պատճառ 
եղան որ կեանքովդ վճարես շատ սիրած ազա-

տութեանդ համար: Սակայն, ապրած տարիներուդ 
ընթացքին, հրաշա-կերտ գրականութիւնովդ դար-
ձար «դեսպանը կեանքի» եւ կրցար նուաճել երկըր-
պագուներու մեծ «բանակ» մը ու անոնց ՄԵԾ ՍԷՐԸ, 
նուաճելով նաեւ ՄԵԾ ՀՌՉԱԿԸ՝ ապրած օրերուդ, 
այսօրուա՛ն եւ վաղուա՛ն համար. 

Գրականութիւնը... Դեսպանատուն չէ, Որ զգաս 
խորհես, մտածես մի բան 

Եւ այլ բան ասես: Իսկ դու դեսպան չես,  Այլ 

պատգամաւոր: 
Ու եթէ նոյնիսկ դեսպան ես՝  Ապա Դեսպան 

ես.... կեանքի, 
Որքան այսօրուայ, Առաւել՝ վաղուայ:
Եւ ձգած հարուստ ու անգնահատելի ժառան-

գութիւնովդ, վստահօրէն ու ըստ քու խնդրանքիդ՝ 
ընթացար դէպի ապագան, դէպի յաւերժը...

Յայտարարում եմ, օ՛, ո՛չ, խնդրում եմ.-
Գործուղում տուէք ապագայ գնամ....

Հայրենի Èáõñ»ñ

Կառավարութեան Ծրագիրը Լիարժէք Կը Համապատասխանէ Մեր Ունեցած Հայեցակարգային 
Պատկերացումներուն. Փաշինեան
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հայեցակարգը եւ այս ծրագով ազդարարում ենք 
տնտեսական յեղափոխութեան մեկնարկը՝ արձա-
նագրելով, որ կառավարութեան գործառոյթը 
շարունակում է  մնալ նոյնպիսին, ինչպիսին եղել է  
Հայաստանում ոչ բռնի, թաւշեայ, ժողովրդական  

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
8-10 աշխատանքային այցով կ'ըլլայ Արցախի 
Հանրապետութիւն:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
Ազգային ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան 

յեղափոխութեան քաղաքական հարթակի պատաս-
խանատուութիւնը, եւ դա  հնարաւորութիւններ 
ստեղծելն է: Ես ուզում եմ, որ մենք շատ յստակ 
արձանագրենք՝ կառավարութիւնն իրեն համարում 
է այս գործընթացի կարեւոր մասնակիցներից մէկը, 

հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ կը 
նախատեսուին հանդիպումներ Արցախի Հանրա-
պետութեան նախագահ Բակօ  Սահակեանի, ԱՀ 
Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանի, խոր-
հըրդարանական  խմբակցութիւններու ղեկավար-
ներուն, յանձնաժողովներու նախագահներուն եւ  
պատգամաւորներուն հետ:

կազմակերպիչը, որի հիմնական առաքելութիւնը 
հնարաւորութիւններ ստեղծելն է եւ մարդկանց, 
Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացինե-
րին, ֆիզիքական եւ իրաւաբանական անձանց 
քաջալերել, որպէսզի նրանք օգտուեն այդ հնարա-
ւորութիւններից: Կառավարութեան առանցքային 
դերակատարումն այն է, որ այդ հնարաւորութիւնները 
լինեն ոչ թէ դեկլարատիւ, այլ կիրառելի: Եւ մարդիկ 
իսկապէս կարողանան ռեալ տեսնել, շօշափել այդ 
հնարաւորութիւնները, որոնք պէտք է ապահովուած 
լինեն կիրառման համապատասխան գործիքակազ-
մով»,- ըսած է կառավարութեան ղեկավարը:

Նիկոլ Փաշինեան յայտնած է նաեւ, որ յառա-
ջիկային Ազգային ժողով կը ներկայացուին կառա-
վարութեան նոր կառուցուածքին մասին նախա-
գիծը, Հարկային օրէնսգիրքը, որ շատ կարեւոր 
նշանակութիւն ունի այս առումով, ինչպէս նաեւ  
Հարկային օրէնսգիրքի ծիրէն բխող մի քանի 
օրէնսդրական նախաձեռնութիւններ:

Արարատ Միրզոյեան Աշխատանքային Այցով Մեկնած Է Արցախ
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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):
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ԿԱՐԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ
(1973)

2013ին Եւրոպայի մշակութային քաղաք հռչակուած 
Մարսէյլի «Աննա Չոպ» պատկերասրահին 
մէջ բացուեցաւ Կարիկ Կարապետեանի ան-
հատական ցուցահանդէսը:

Շրջանային Èáõñ»ñ

Հայ Մասնագէտներու Խումբը Ժամանած է Սուրիա
Հայաստանի մարդասիրական խումբը, որ կը 

բաղկանայ ականազերծողներէ, բժիշկներէ եւ 
անոնց անմիջական անվտանգութիւնը ապահովող 
հայ մասնագէտներէ (ընդհանուր` 83 անձ) երէկ 
ժամանած է Սուրիա (ք. Հալէպ):

ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան մա-
մուլի խօսնակ Արծրուն Յովհաննիսեան կը տեղե-
կացնէ, որ հայ մասնագէտները Հալէպի բացա-
ռապէս ռազմական գործողութիւններէ զերծ 
բնակավայրերու մէջ պիտի տանին մարդասիրական 
ականազերծման, բնակչութեան հակաականային 
իրազեկման, բժշկական ծառայութիւններու մա-
տուցման մարդասիրական գործունէութիւն:

Սուրիոյ տարածքին մէջ հայ մասնագէտներու 
տեղաւորման, անոնց կարգավիճակի, գործառոյթ-
ներու եւ անվտանգութեան հետ կապուած հարցերը 
կարգաւորուած են ՀՀ օրէնսդրութեան համաձայն:

Հայ մասնագէտներու տեղափոխութեամ, ինչ-
պէս նաեւ ապահովման խնդիրները կ՛իրականաց-
ւին ռուսական կողմի աջակցութեամբ:

Պաշտպանութեան նախարարութեան խօսնակը 

«Մա՛հ Ամերիկային» կարգախօսը ուղղուած է 
շարք մը քաղաքական գործիչներու դէմ, ինչպէս՝ 
ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփին, վերջինիս՝ 
ազգային անվտանգութեան հարցերով խորհրդա-
կան Ճոն Պոլթոնին եւ պետական քարտուղար 
Մայք Փոմփէոյին, եւ ոչ մէկ առնչութիւն ունի 
հասարակ ամերիկացիներուն հետ: Այդ մասին, 
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտարարած 

յիշեցուցած է, որ Հայաստանի կողմէ Սուրիոյ 
ժողովուրդին մարդասիրական մասնագիտական 
օժանդակութիւն ցուցաբերելու որոշումը տորուած 
է` հաշուի առնելով Սուրիոյ եւ յատկապէս Հալէպի 
մէջ ռազմական գործողութիւններու հետեւանքով 

ստեղծուած մարդասիրական ծանր վիճակը, ՄԱԿ-ի 
Անվտանգութեան խորհուրդի բանաձեւերը, 
սուրիական կողմի գրաւոր խնդրանքները, ինչպէս 
նաեւ Հալէպի մէջ մեծաթիւ հայկական համայնքի 
առկայութիւնը:

Իրանի Գերագոյն Ղեկավարը Բացատրած Է «Մա՛հ Ամերիկային» Կարգախօսը

է Իրանի գերագոյն ղեկավար այաթոլլա Ալի 
Խամենէին:

«Մա՛հ Ամերիկային» կարգախօսը կը նշանակէ 
մահ Թրամփին, Ճոն Պոլթոնին եւ Փոմփէոյին, 
այսինքն՝ կորչին ԱՄՆ-ի այն ղեկավարները, որոնք 
ներկայիս այդ մարդիկն են»,- ըսած է Խամենէին, 
որուն խօսքը մէջբերուած է իր պաշտօնական 
կայքին մէջ:
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Մշակութային Արձագանգ

Երեւանի Մէջ Նորարարութեան 
եւ Արհեստագիտութիւններու 
Զբօսավայրը Պիտի Կառուցուի

Հայաստանի Ազգային Ակադեմիական Երգչախումբի Տարուան 
Անդրանիկ Համերգը Նուիրուեցաւ Կոմիտասի Յոբելեանին

Հայրենի 
Զբօսաշրջութիւն

¾ç 04

կառուցուող առաջին բազմաճիւղ զբօսավայրը 
պիտի ըլլայ ՏԱ-ին զուգահեռ ներկայացուած ոլորտ-
ներու եւ ընկերութիւններու աշխարհագրութեան 
տեսանկիւնէն։

Նորարարութեան եւ արհեստագիտութիւններու 
զբօսավայրի փիլիսոփայութիւնը նորարարութիւն-
ներ ծնող «բնապահպանական համակարգ»ի 
ստեղծումն է, որ հնարաւոր պիտի ըլլայ կրթական, 
հետազօտական եւ զարգացման ծաւալուն ծրա-
գիրներու իրականացումով եւ ոլորտը ներկայա-
ցընող կառոյցներու ներգրաւումով։ Զբօսավայրին 
մէջ ներկայացուած պիտի ըլլան «սթարթ-ափներ» 
ու վենչուրային ֆոնտեր, պիտի ներդրուին «ին-
կուբացիոն» ու «աքսելերացիոն» ծրագիրներ։

Զբօսավայրը կը յաւակնի դառնալ այն հաւա-
քատեղին, ուր ՏԱ-ն հանդիպելով տնտեսութեան 
առանցքային ուղղութիւններուն հետ, պիտի սահ-
մանէ յաջորդ սերունդի սպառման ապրանքներու 
եւ ծառայութիւններու նորարարութիւն՝ դառնալով 
Հայաստանի ու հայկական նորարարական մտքի 
այցեքարտը աշխարհի մէջ։

Ծրագիրին նախաձեռնութիւնը կը պատկանի 
«Գալաքսի» ընկերութիւններու խումբին՝ հայկա-
կան ՏԱ համայնքին հետ համատեղ։ Գործընթացի 
ծրագրաւորման աշխատանքները տեւած են աւելի 
քան 2 տարի, եւ ծաւալուն այս ծրագիրին մանրա-
մասսնութիւնները պիտի հրապարկուին շուտով։

Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչա-
խումբի՝ (խմբավար Յովհաննէս Չէքիճեան) հա-
մերգային ծրագիրով՝ մեկնարկեց Կոմիտասի 150- 
ամեայ յոբելեանին նուիրուած ձեռնարկներու 
շարքը:

Ըստ Armenpress.am-ի՝ համերգային երեկոն 
իրականացաւ Յունուար 29-ին, Արամ Խաչատըր-
եան համերգասրահէն ներս:

«Ծրագիրով պիտի հնչեն ոչ միայն Կոմիտասի, 
այլեւ Վերտիի, Կունոյի, Չուխաճեանի գործերը: 
Երգչախումբը պիտի ներկայացնէ քանի մը ստեղ-
ծագործութիւն, որոնք շատոնց չէ կատարած»,- 
նշած է երգչախումբի տնօրէն Դաւիթ Թերզեան:

Բեմադրիչ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Եր-
ւանդ Ղազանչեան, որ ներկայ եղած է համերգին, 

Երգահան Կոմիտասի եւ բանաստեղծ Յովհան-
նէս Թումանեանի 150-ամեակները ներառուած են 
UNESCO-ի յոբելինական իրադարձութիւններու 
օրացոյցին մէջ:

Այս մասին, ըստ Hayernaysor.am-ի, Յունուար 
29-ին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ յայտարարած 
է ՀՀ մշակոյթի նախարարի պարտականութիւնները 
կատարող Նազելի Ղարիբեան:

Հայաստանի UNESCO-ի ազգային յանձնաժո-
ղովի գլխաւոր քարտուղար Վահրամ Կաժոյեան, 
իր հերթին, նշած է, որ ամէն տարի երկիրները 
իրաւունք ունին երկուական յայտ ներկայացնելու 
օրացուցային օրերուն համար, եւ միշտ խնդիր 
եղած է ընտրութեան հարցով: Այս անգամ, սա-
կայն, ընտրութեան հարցով տարակարծութիւններ 
չեն եղած: Կոմիտասի եւ Թումանեանի 150-ամեակ-
ները UNESCO-ի օրացոյցին մէջ ընդգրկելու վերա-
բերեալ՝ յանձնաժողովի կարծիքը եղած է նոյնը:

Կը պարզուի, սակայն, խնդիր եղած է՝ կապուած 
Թուրքիոյ հետ: Կոմիտասի 150-ամեակը սկիզբը չէ 
ներառուած: Պատճառաբանուած է, որ Կոմիտասը 
ծնած է Թուրքիոյ տարածքէն ներս եւ այս պարա-

ըսած է, որ մեր ժողովուրդին անհրաժեշտ էր 
Կոմիտասը: «Ես չեմ գիտեր, թէ ով էր ան. արդեօք 
Կոմիտասը սովորակա՞ն մարդ էր՝ կը դժուարանամ 
ըսել»,-նշած է Ղազանչեան ու պատմած, որ 1936 
թուականին, երբ իր ծնողները Ֆրանսայէն եկած 
են Հայաստան, այդ նոյն նաւուն մէջ եղած է նաեւ 
Կոմիտասի դին: Հայաստանի մէջ զայն դիմաւորած 
է Եղիշէ Չարենցը:

Համերգային երեկոյին ներկայ երաժշտա-
սէրները բուռն ծափողջիւններով կ՝արձագանգէին 
երգչախումբի բոլոր կատարումներուն:

Յիշեցնենք, որ երեկոյին ներկայ էին ՀՀ վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ անոր տիկին Աննա 
Յակոբեանը:

գային պէտք է նաեւ թրքական կողմին դիրքորո-
շումը: Հայկական կողմը, ի վերջոյ, յաջողած է 
հաստատել եւ հիմնաւորել հայկական կողմին յայտը:

Կոմիտասի եւ Յովհաննէս Թումանեանի 
150-ամեակները Ներառուած են UNESCO-ի 
Յոբելինական Իրադարձութիւններու Օրացոյցին Մէջ
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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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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
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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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Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 
2019-ի նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը: 
 Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասի-
րական որեւէ նոր, անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ 
լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի գնահատում եւ հրատա-
րակութիւն: 
 Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկե-
ղեցագիտական, բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ 
կալուածներուն վերաբերող գործերը, հայերէն կամ օտար 
լեզուներով գրուած, պէտք է Դատակազմին ամենէն ուշը 
հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019: 
 Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքե-
նագրուած, 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՚արժանանան հրատարակութեան: 
 Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դա-
տակազմին մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլ-
եան(ատենապետ), Կարօ Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալ-
եան, Նազարէթ Պէրպէրեան եւ Տոքթ. Յովհաննէս Թաս-
լաքեան: 
 

                                                      Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի  
Դատակազմի 
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Ծանօթ՝ Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակնե-
րուն չեն վերադարձուիր։ 
            Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն 
ցուցաբերել  բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան։ 
 

Խնդրանք՝ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն 
արտատպել։ 

 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Լրատուական Գրասենեակ 
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ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ 
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ 

ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ 
 

Չորեքշաբթի, 13 Փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին, 
Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ տեղի 
պիտի ունենայ Տեառնընդառաջի նախատօնակին հանդիսաւոր 
ժամերգութիւնը: 
 

Արարողութեան պիտի հանդիսապետէ` 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ  

 
Նախատօնակի ընթացքին տեղի պիտի ունենայ նորածին 
երեխաներու խորան բարձրացման արարողութիւնը` Յիսուսի 
տաճար ընծայման օրինակով: Յետ եկեղեցական արարողու-
թեանց, Մայրավանքի շրջափակին մէջ պիտի վառուի աւան-
դական խարոյկը: 
 
Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը, յատկապէս 
երիտասարդ մայրերը, ներկայ գտնուելու Տեառնընդառաջի հո-
գեպարար արարողութեան, Աստուծոյ ընծայելու իրենց նորա-
ծինները եւ հայցելու Անոր շնորհներն ու պաշտպանութիւնը 
իրենց մանուկներուն համար: 
 

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 

 
 

 


