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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Գաղթականներու
Հարցերով Նորանշանակ
Նախարարը
Նիստը՝
Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Կը
Մերժէ
Թոյլատրել
Գաղթականներու
Վերաբնակեցումը
Մասին Յայտարարութեան Համար

Գաղթականներու հարցերով նորանշանակ նախարար Սալեհ Ղարիպ յայտարարեց, որ իր նախարարութիւնը ամբողջապէս կը մերժէ թոյլատրել
գաղթականներու վերաբնակեցումը կամ առհասարակ անոնց ներգրաւումը լիբանանեան համայնքներուն մէջ:
Ղարիպ կը յայտնէ, որ գաղթականներու հարԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
ցերով
նախարարութեան
համար առաջնային
պիՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
տի ըլլայ գաղթականներու ապահով տունդարձը
նախարարականօրինական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
լիբանանեան
սահմանադրութեան
նորակազմ
վարելիք քաղաքածիրէն
ներս՝ կառավարութեան
շեշտելով նպատակայարմար
համականութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողկարգի
մը անհրաժեշտութիւնը՝
այս ծրագիրը
ջացնելու համար:
հեզասահ
ընթացքի մէջ դնելու եւ կարգաւորելու
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթահամար:
վերջին
կազմուած
յանձնաժողովին
անդամ
Նախարարը
յոյս սոյն
յայտնեց
նաեւ, որ նման
հա10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
մակարգի
շուրջ համաձայնութիւնը
պիտի կայանայ
Դաշնութեան՝
2018-ի IIIՅուլիսին
գաղթականներու
նախքան
Պրիւքսելի
համաժողովը՝
Սուրիոյ եւ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառատարածաշրջանի աջակցութեան միտուած երկօրջադրած
նախաձեռնութիւնը
կեանքի
եայ
հանդիպումը,
որ տեղիվերստին
պիտի ունենայ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
յառաջիկայ
ամիս:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարարութեան
Յոյսովմէջ:
Եմ, Որ Միացեալ Թագաւորութիւնը
Նորակազմ
վարելիք քաղաՊիտի
Աջակցիկառավարութեան
Լիբանանին՝ Կառավարութեան
քականութեան մասինՅայտարարութեան
յայտարարութիւնը «Շարք
պիտի
Քաղաքականութեան
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաՄը Կարեւոր Տարրերը» Նուաճելու Համար
նոցը,
Սուրիոյ Հանրապետութեան
Հանրապետութեանմէջ
հետ
յարաբեԼիբանանի
Մեծն
Բրիրութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
տանիոյ
Թագաւորութեան
դեսպան
Քրիս Ռեմբլինկ
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան 1 միլիոն
յոյս
յայտնեց, որ Միացեալ
Թագաւորութիւնը
ըստ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
ամենայնի աջակցութիւն պիտի ցուցաբերէ Լիբախորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոնանին՝
կառավարութեան
վարելիք քաղաքակախումները՝
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
նութեան
վերաբերեալ
հրապարակուած
յայտարավատթար«շարք
վիճակը:
րութեան
մը կարեւոր տարրերը» նուաճելու
համար:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ Սաատ
Պաշտօններու
Փոխանցումը
Հարիրիի
հետ Մեծ
Սերայլի մէջ հանդիպումին
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
Ռեմբլինկ
շնորհաւորեց
զինք՝ կառավարութիւնը
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
կազմաւորելուն համար` ըստ Հարիրիի տեղեկատ-
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ւական գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութեան:
«Ըստ իս՝ Լիբանանի կառավարութեան քաղաքականութեան վերաբերեալ հրապարակուած յայտարարութեան մէջ կան շարք մը կարեւոր տարրեր,
զորս նուաճելու համար, յոյսով եմ, Միացեալ
Թագաւորութիւնը, ինչպէս միշտ, հնարաւորինս
նախարարներ
իրենց
պիտի
աջակցի պաշտօնապէս
Լիբանանին»,- ստանձնեցին
ըսաւ Ռեմբլինկ:
նոր պաշտօնները:
Պաապտայի պալատին
մէջ նախագահական
Լիբանանի
Մէջ ՄԱԿ-ի
Նորանշանակ
հարցերով նախարար
Սալիմ Ժրեյսաթի
Համակարգողը
Ժամանեց
Պէյրութստանձնեց
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
նախարար
Լիբանանի
մէջնախկին
Միացեալ
ազգերուՄուհամմատ
կազմակերՔապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
պութեան նորանշանակ համակարգող Եան Քուպիշ
Ապու Սլեյմանը,
անտարակոյս
պիտի
ժամանեց
Պէյրութ՝
ստանձնելույաջողութիւն
իր պաշտօնը:
Այս
արձանագրէ
այս 11-ին
նոր պաշտօնին
շնորհիւ
մասին
Փետրուար
յայտարարեցվրայ՝
ՄԱԿ-ը:
տարիներու
իր փորձառութեան,
եւ անցեալ
պիտի
Սլովաքիոյ քաղաքացի
Եան Քուպիշ, որ
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
ամիս վերոյիշեալ պաշտօնին նշանակուեցաւ ՄԱԿ-ի
անխտիր բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
ընդհանուր
քարտուղար
Անթոնիօ Կութերեշի
կողկը հաղորդէ
ազգային լրատուական
գործակալումէ,
պիտի փոխարինէ
Դանիոյ Թագաւորութեան
թիւնը: համակարգող Փերնիլ Տահլեր Քարտելը,
յատուկ
որ այդ պաշտօնին վրայ կը գործէր 2017-ի ՆոյեմՏնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանբերէն:
սուր
Պթեյշ
իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
«Ես
շատընդգծեց,
ուրախ եմոր
Պէյրութ
գտնուելուս
համար,
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժամանաւանդ որ Լիբանանը բոլորովին նոր փուլ
մանակ ան կոչ
բոլոր քաղաքական
գործիչթեւակոխած
է ուղղեց
կառավարութեան
կազմաւորումէն
ներուն ըսաւ
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուաետք»,Քուպիշ Պէյրութի
Ռաֆիք
Հարիրի
միրութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
ջազգային
օդակայանին
մէջ՝ ըստ ՄԱԿ-ի յայտակայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
րարութեան:

Հայաստանի
Կայուն
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Զարգացման
Կը Կայանայ Մէկ Գրաւականը
Օր Կանուխ
Համայնքներու ԸնկերայինՏնտեսական Առաջընթացն
է. 10 Միլիառ Նպաստ Պիտի
Տրամադրուի

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը, այս տարի, նպատակադրուած է 10 միլիառ
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
դրամ յատկացնել նպաստի (նպաստները համայնՃափոնի
Դեսպանը Քննարկած
Են Երկկողմ
քին
կողմէ իրականացուող
առանձին նպատակային
ծրագիրի
կատարման
համար
անհատոյց
Գործակցութեան Հեռանկարները եւ անվերադարձ կարգով տրուող դրամական միջոցներն
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոեն): Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով` Փետրուար
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
11-ին, համայնքապետերու հետ հանդիպման ըն5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արթացքին, այս մասին ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Փաշինեան: Անոր խօսքով` խնդիր կայ նպաստային
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ծրագիրներով իրականացնել յատկապէս ենթաժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կակառուցուածքներուն վերաբերող ծրագիրներ:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Վարչապետը նշած է, որ Հայաստանի ՀանրաՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարապետութեան կայուն զարգացման գրաւականը հաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
մայնքներու ընկերային- տնտեսական առաջընթացն
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
է: «Խնդիրները բազմաթիւ են, որոնց լուծման հազարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
մար կը պահանջուի սրտացաւ եւ ամենօրեայ
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաաշխատանք»,- ըսած է վարչապետ Փաշինեան:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
Անդրադառնալով համայնքներուն մէջ առկայ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրախնդիրներուն՝ վարչապետը ըսած է, որ Հայաստանի
պընդումին:
մէջ համայնքներու ղեկավարները կը տարբերին
իրենց անցած ճանապարհով, կենսագրութեամբ,
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
արժանիքներով: «Իմ ընկալումով «միջին վիճակագէ խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարրական» համայնքի ղեկավարը պէտք է վայելէ
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
համայնքին աջակցութիւնը: Մենք կը խօսինք ներդկը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամարումային միջավայրի բարելաւման մասին հական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
մայնքներուն մէջ, բայց որ համայնք կը մտնես,
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
ուշադրութիւն կը գրաւեն տարածքներ, որոնք, կը
հետ բարեկամութեամբ:
պարզուի, համայնքի ղեկավարինը կամ վերջինիս
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաբարեկամինն են: Ասիկա զարմանալի իրականուգիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
թիւն է: Զարմանալի է, որ ատիկա կը հանդուրժուի
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
նաեւ հանրութեան կողմէ»,- ընդգծած է ան:
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՎարչապետը նշած է, որ իրեն, ՀՀ կառավաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
րութեան ու ժողովուրդին համար այս մօտեցումը
¾ç 03
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Հայ Մամուլի Նուիրուած Համահայկական Համաժողով ¾ç 01
Հայաստանի Կայուն
Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ (2-4 Յուլիս 2019)
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի
հռչակած Հայ Մամուլի տարուան առիթով, Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կազմակերպութեամբ տեղի պիտի ունենայ Հայ Մամուլի նուիրուած
համահայկական համաժողով, 2-4 Յուլիս 2019-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքին մէջ։
Համաժողովը պիտի ունենայ համահայկական
բնոյթ, եւ հետեւաբար համաժողովին պիտի մասնակցին Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ
գործող մամուլի գլխաւոր խմբագիրներ եւ մամուլի
գործիչներ։
Համաժողովը պիտի քննարկէ հայկական լրատւադաշտին այսօրուան մարտահրաւէրները, համագործակցութեան ուղիները, արդիական մեթոտները,
տեղեկատուական
անվտանգութեան
խնդիրները, ապատեղակատուութեան յարուցած
դժուարութիւնները, ընկերային ցանցերու ունեցած
դերը՝ լրատուական աշխարհին վրայ, հայ տպագիր
մամուլին այսօրուան տագնապները, հայապահպանման առաքելութեան վերաիմաստաւորումը եւ
միջազգային հանրային կարծիքի ձեւաւորման
նպաստող գործնական աշխատանքները։
Մամուլի այն գործիչները, որոնք կ՛ուզեն ներկայ
ըլլալ համաժողովին, պէտք է իրենց դիմումը ուղարկեն Կաթողիկոսարան, մինչեւ 15 Ապրիլ, հետեւեալ
հասցէին՝ info@armenianorthodoxchurch.org։ Անհըրաժեշտութեան պարագային կրնան կապ հաստատել Տիար Խաչիկ Տէտէեանին հետ (հեռաձայն՝
+961 4 410001)։ Մասնակցութեան հաստատման
պարագային, Կաթողիկոսարանը կը ստանձնէ
մասնակիցներուն օդակայանէն դիմաւորումը, ժողովավայր փոխադրութիւնն ու կեցութիւնը (4, 5, 6
Յուլիս 2019)։ Ճանապարհածախսը կը հոգան

Զարգացման Գրաւականը
Համայնքներու ԸնկերայինՏնտեսական Առաջընթացն
է. 10 Միլիառ Նպաստ Պիտի
Տրամադրուի

մասնակիցները։
Համաժողովի օրակարգի եւ այլ մանրամասնութիւններուն մասին յաջորդաբար տեղեակ պիտի
պահենք մասնակիցները։

ընդունելի չի կրնար ըլլալ: «Ես կ՝ուզեմ արձանագրել,
որ պետական ծառայութիւնը համայնքի ղեկավարին, աւագանիի անդամին կողմէ չի կրնար եւ
պիտի չընկալուի իբրեւ գործարար գործունէութիւն:
Պետական պաշտօնեայի գործունէութեան հիմքը
հանրային հարստութեան բազմապատկումն է»,ընդգծած է ՀՀ վարչապետը՝ աւելցնելով, որ Հայաստանի մէջ կաշառակերութիւնը պէտք է արմատախիլ ըլլայ:
Համայնքներուն առջեւ ծառացած յաջորդ
խնդիրը, ըստ Նիկոլ Փաշինեանի, աղբահանութիւնն
է: «Ես կը կարծեմ, որ լրջագոյն փոփոխութիւններ
եղած պիտի ըլլան, երբ մենք յաջողինք Հայաստանը
ազատել աղբէն, ժանգոտած կրպակներէն ու ինքնաշարժներու թափքերէն, եւ ասիկա իսկապէս այն
ոլորտն է, ուր կառավարութիւնն ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները պէտք է համագործակցին»,- նշած է ան՝ աւելցնելով, որ Մարտ 23-ին
ՀՀ-ի մէջ պիտի իրականացուի համահայկական
շաբաթօրեակ, որ պէտք է կազմակերպուի պատշաճ
մակարդակով:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան
Տեղեկատուական Բաժանմունք
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Շառլ Լուի Ամպուազ
Թոմա
Շառլ Լուի Ամպուազ Թոմա (ֆր.՝ Charles Louis
Ambroise Thomas, 5 Օգոստոս 1811, Մեց – 12

Փետրուար 12 1896, Փարիզ, Ֆրանսա), ֆրանսացի երգահան, օփերաներու հեղինակ։ Փարիզի
երաժշտանոցի տնօրէն (1871-էն մինչեւ մահ)։
Աւելի յայտնի ստեղծագործութիւններն են՝ «Մինիոն» (1866) եւ «Համլեթ» (1868) օփերաները։
Գրած է նաեւ «Գնչուհի», «Բեթի», «Փոթորիկ»
պալէները, քայլերգեր, գործիքային ստեղծագործութիւններ եւ այլն։ Իր երաժշտութիւնը կ'առանձնանայ նրբութեամբ, մեղեդայնութեամբ, ինչպէս
նաեւ նրբաճաշակ գործիքաւորումով։ Թոմայի
աշակերտներէն է Ժիւլ Մասնէն:
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Տեսակէտ

¾ç 03

Քաղաքական Հարթակ

Նախագահ Մաքրոնի Ապրիլ 24-ը «Հայոց Ցեղասպանութեան Ազգային
Յիշատակումի Օր» Յայտարարութիւնը
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Երեքշաբթի 5 Փետրուար 2019-ին Ֆրանսայի
նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոն ֆրանսայի հայկական կազմակերպութիւններու առջեւ խօսած իր
ճառին մէջ յայտնեց, թէ Ապրիլ 24-ը պիտի յայտարարէ «Հայոց Ցեղասպանութեան Ազգային Յիշատակումի Օր»: Անշուշտ, այս յայտարարութիւնը
ուրախութեամբ ընդունուեցաւ ֆրանսահայութեան
եւ համայն աշխարհի հայութեան կողմէ:
Այս քայլը կը համարուի ամրապնդում Ֆրանսայի
Խորհրդարանին 2001 թուականին Հայոց Ցեղասպանութիւնը ընդունող որոշումին: Նախագահը իր
խօսքին մէջ ըսաւ. «Ֆրանսան երկիր մըն է, որ
ամէն բանէ առաջ գիտէ պատմութեան հետ առերեսուիլ եւ կը դատապարտէ հայ ժողովուրդին
ենթարկուած ցեղասպանութիւնը»: Ըստ Ֆրանսայի
հայկական համայնքի ղեկավար դէմք Մուրատ
Փափզեանի՝ «Հայոց ցեղասպանութեան հարցին
մէջ Ֆրանսան կը համարուի ամենալաւ օրինակը»:
Մինչեւ հոս ամէն ինչ լաւ է: Ինչպէս միշտ, որպէս
ժողովուրդ հրճուեցանք այս յայտարարութեան համար եւ հպարտացանք, որ Ֆրանսայի նման մեծ
պետութիւն մը անգամ մը եւս յայտնեց իր զօրակցութիւնը մեզի: Խորանալ պէտք է այս յայտարարութեան դրդապատճառներուն, հետեւանքներուն
եւ մեր կատարելիք քայլերուն մէջ:
Այս յայտարարութեան տուն տուող պատճառներէն են Մաքրոնի ներքին քաղաքական տագնապը: Երկիրը կը դիմագրաւէ տնտեսական մարտահըրաւէրներ, եւ այս յայտարարութիւնը միջոց մըն է
ամրապնդելու համար նախագահ Մաքրոնի դիրքը

երկրին մէջ, մանաւանդ դեղին բաճկոնաւորներու
շարժումի աշխուժացումէն եւ նախագահին վարկանիշին անկումէն ետք: Կայ նաեւ այս յայտարարութեան արտաքին գործօնը, որ Թուրքիոյ անկախ
քաղաքականութեան զսպումի միջոց մըն է: Անցեալ
շաբթուան ընթացքին ԱՄՆ-ի նախագահն ալ հայոց
ի նպաստ յայտարարութիւն մը կատարած էր:
Զուգադիպութի՞ւն է արդեօք: Քաղաքականութեան
մէջ զուգադիպութիւններ չկան: Ամէն ինչ նախօրօք
համակարգուած է: Էրտողան տարիներէ ի վեր կը
վարէ բաւական անկախ քաղաքականութիւն: Արեւմուտքի քաղաքական ղեկավարները ատեն-ատեն
գաւազանին ծայրը ցոյց կու տան Թուրքիային՝
անոր հասկցնելով, որ 1923-ին դրուած համակարգը,
որուն միջոցով պարտուած Թուրքիան տէր դարձաւ
հսկայածաւալ պետութեան մը, շնորհիւ Արեւմուտքի
թոյլտուութեան այն պայմանով, որ ծառայէ անոր
շահերուն: Այն օրը որ Թուրքիան կը համարձակի
վարել անկախ քաղաքականութիւն, այդ օրն ալ կը
սկսի այդ հսկայ պետութեան բաժանումի հոլովոյթը:
Դժբախտաբար կան շատ մը հայեր, որոնք
բնազանցականօրէն կը հաւատան, թէ Թուրքիան
պարտութիւն չունեցող պետութիւն է: Այս վարկածը
կամաց-կամաց ներարկած են մեր մէջ օսմանեան
օրերէն՝ ճզմելով հայ անհատին գիտակցական եւ
հոգեկան անկախութիւնը: Հայուն ըսած են դարերէ
ի վեր, թէ դուն այս դրածոյ համակարգը պիտի
ընդունիս ինչպէս որ է: Պիտի չմտածես այդ
համակարգի տկար կէտերուն մասին, այլ զայն
պիտի ընդունիս ինչպէս որ է: Այս է իսկական
ախտը, որմէ պէտք է ձերբազատուինք:
Թուրքիան անշուշտ ընդվզեցաւ ֆրանսական
յայտարարութենէն եւ յայտնեց, թէ այս յայտարարութիւնը Մաքրոնի դիմագրաւած ներքին տագնա-

պէն խուսափելու միջոց մըն է: Ո՞վ կու տայ Թուրքիոյ
անպատժելի մնալու եւ իր կատարածը չընդունելու
առիթը, եթէ ոչ նոյն այդ Արեւմուտքը իր շահերուն
համար: Այդ Արեւմուտքը, որ կը յայտարարէ Հայոց
ցեղասպանութեան մասին, առիթ կու տայ, որ
ոճրագործը նոյնիսկ չընդունի իր կատարածը:
Իսկական սքիզոֆրենիայի պարագայ մը:
Կարելի՞ է, որ Ֆրանսան երթայ աւելի առաջ եւ
քրէական ոճիր համարէ ցեղասպանութեան ժըխտումը: Կասկածելի է այս պարագան, որովհետեւ
Արեւմուտքը միշտ պահած է ազատ խօսքի
իրաւունքը եւ ցեղասպանութիւնը ժխտելու համար
մարդ դատելը, բացի հրէական ցեղասպանութենէն,
հեռանկար չունի:
Հարցերը չդիտենք մակերեսէն, այլ խորանանք
անոր պատճառներուն եւ հետեւանքներուն մէջ:
Նաեւ կատարուած իրողութիւն որպէս չընդունինք
մեր վիճակը եւ Թուրքիոյ հզօրութիւնը: Միշտ հաւատանք, որ քաղաքականութիւնը զօրաւորին եւ միտքով ուժեղին կը հպատակի ու յարափոփոխ է: Այսօրուան զօրաւորը կրնայ վաղուան ամենատկարը
ըլլալ: Հաւատանք ասոր: Մեր կատարելիք քայլերուն մասին՝ յաջորդիւ:
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Թուրքիոյ Իշխանութիւնը Արգիլած Է Ընդդիմադիր Քրտամէտ Կուսակցութեան Երթը

Թրքական ոստիկանութիւնը արգիլած է ընդդիմադիր «Ժողովուրդներու դեմոկրատական կուսակցութեան» (HDP) երթը:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
կը յայտնէ թրքական demokrathaber.org-ը:
Կուսակցութեան ներկայացուցիչները կը ցանկային երթ իրականացնել Իսթամպուլի մէջ` ի
պաշտպանութիւն HDP պատգամաւոր Լեյլա Կիւվենի, որ արդէն 96 օրէ հացադուլի մէջ է:

Լեյլա Կիւվենը, ինչպէս քրտամէտ կուսակցութեան միւս ձերբակալուած անդամները, ձերբակալւած էր «ահաբեկչութեան օժանդակելու, ահաբեկչական կազմակերպութիւն ստեղծելու, ահաբեկչութեան
քարոզ իրականացնելու եւ այլն» յատկանիշներով:
Կիւվենը հացադուլը սկսած է ի պաշտպանութիւն
բոլոր քաղաքական բանտարկեալներուն։ Ան հացադուլը սկսած էր դեռ բանտը, մինչեւ պայմանականօրէն ազատ արձակուիլը:

Իրանի Մէջ Ցոյցեր Սկսած Են Իսլամական
Յեղափոխութեան 40-ամեակին
Կապակցութեամբ
Իրանի մէջ աւելի քան 1000 քաղաքներու եւ 10
հազար բնակավայրերու մէջ տեղի կ'ունենան տօնական զանգուածային միջոցառումներ՝ նուիրուած
Իսլամական յեղափոխութեան 40-ամեակին: Այդ
մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Փետըրուար 11-ին յայտնած է «Tasnim» գործակալութիւնը: Ցոյցերը տեղի կ'ունենան առաւօտ
կանուխէն, հոծ բազմութիւնը փողոց դուրս եկած է
իրանական դրօշներով եւ պաստառներով: Ցոյցի
մասնակիցներէն շատերը կը բացագանչեն կարգախօսներ, այդ կարգին՝ «Մահ Ամերիկային»:
Ցուցարարները Թեհրանի մէջ զբաղեցուցած են
Ազատի խոշորագոյն հրապարակը, ուր աւելի ուշ
ելոյթ կ'ունենայ Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին:
Իրանի մէջ ընթացող տօնակատարութեան հարիւրաւոր գիտնականներ, քաղաքական գործիչներ
եւ լրագրողներ ժամանած են այլ երկիրներէ:
Միջոցառումներուն շարքային քաղաքացիներուն
հետ միասին կը մասնակցին իրանցի բարձրաստիճան
պաշտօնատար
անձինք
եւ
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Սահմանը Ամուր Է, Սահմանապահ Թալիշն Ալ Կը Կառուցուի

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան Փետրուար 5-ին պաշտպանութեան
նախարար Կարէն Աբրահամեանի եւ այլ պաշտօնեաներու ուղեկցութեամբ այցելած է հանրապետութեան արեւելեան սահմանագիծի տարբեր հատւածներ, տեղնուտեղը ծանօթացած է զինուորներու
ծառայութեան ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին:

Նոյն օրը նախագահը այցելած է Մարտակերտի
շրջանի Թալիշ գիւղը եւ ունեցած է աշխատանքային
խորհրդակցութիւն բնակավայրի վերականգնումին
առնչուող խնդիրներուն շուրջ: Բակօ Սահակեան
յանձնարարականներ տուած է շահագրգիռ մարմիններու ղեկավարներուն՝ քննարկուած հարցերուն
պատշաճ լուծման ուղղութեամբ՝ նշելով Թալիշի
վերականգնումի ծրագիրին կարեւորութիւնը Արցախի համար:

Առաջնագիծի արեւելեան հատուածին մէջ նախագահ Սահակեանին զեկուցած են, որ վերջին
շրջանին շփման գիծի այս մասին մէջ ալ ծառայութիւնը կ'անցնի, նախորդ ամիսներուն համեմատ,
աւելի հանգիստ. հակառակորդը հրադադարի
ռեժիմը աւելի քիչ կը խախտէ: Դիրքապահները,
սակայն, զգօնութիւնը չեն թուլցներ. ժամանակակից
միջոցներով ոչ միայն առաջնագիծին վրայ, այլեւ
բաւական մեծ խորութեամբ հակառակորդին կը
դիտարկեն շուրջօրեայ: «Մենք առաջնագիծին
վրայ ենք: Ամէն ինչ կը կատարուի ամենայն
զգօնութեամբ: Եւ ուշադրութիւնը չի շեղուիր այդ
հանդարտութենէն»,- կը վստահեցնէ ՊԲ կրտսեր
հրամանատարակազմէն Արմէն Գէորգեանը:
Բարելաւուած են նաեւ կենցաղային պայմանները: Արդէն թէյի սեղանին շուրջ նախագահ Բակօ
Սահակեանին մանրամասնութիւններ ներկայացուցած է պաշտպանութեան նախարար Կարէն
Աբրահամեանը: Այդ մէկը հաստատած են դիրքապահները. եւ սնունդէն են գոհ, եւ կենցաղային
պայմաններէն, կը հաստատէ Արմէն Գէորգեանը.
«Ամէն ինչ շատ լաւ է: Ստեղծուած են բոլոր պայմանները, որ զինուորը ինքզինք լաւ զգայ մարտական դիրքերուն վրայ: Չունինք բողոքներ՝ կապուած
մարտական դիրքերու կամ հերթապահութեան
հետ: Ամէն ինչ շատ հոյակապ կ'անցնի»:

Դիրքապահներու թիկունքին Թալիշն է, որ կը
շարունակէ Արցախի ամենամեծ շինարարական
հարթակներէն մէկը մնալ:
Բակօ Սահակեան
Թալիշի մէջ աշխատանքային խորհրդակցութիւն
ունեցած է՝ նուիրուած գիւղի վերականգնումի
ծրագիրին: Պատասխանատուները կատարուածը
ներկայացուցած են: Դպրոցի ու մանկապարտէզի
շինարարութիւնը շուտով կ'աւարտի: Համայնքային
կեդրոնն ու հանդիսութիւններու տունը աւելի

կանուխ կառուցուած էին: 37 առանձնատուն արդէն
կը սպասէ բնակիչներուն: «Հնարաւորութիւն կ'ունե-

նան բոլոր դպրոցական եւ նախադպրոցական
տարիքի երեխայ ունեցող ընտանիքները, ինչպէս
նաեւ մանկավարժներու ընտանիքները միանգամայն տեղափոխուելու Թալիշ, եւ յոյսով եմ, որ
արդէն Սեպտեմբեր 1-ին կը վերաբացուի Թալիշի
միջնակարգ դպրոցը»,- լաւատեսութիւնը չի թաքցըներ Թալիշի համայնքի ղեկավար Վիլէն Պետրոսեանը:

Թալիշի մէջ շինարարական աշխատանքները
կ'աւարտին Յուլիսին: Մինչ այդ Թալիշի մէջ կը կառուցուի 10 բնակարան, կ'ասֆալթապատուի Մարտակերտ-Մատաղիս ուղին:

Ստեփանակերտի Մէջ Պատիժը Կրած Ազրպէյճանցին Ազատ
Արձակուած Է. Ան Կը Տեղափոխուի Երրորդ Երկիր Ստեփանակերտի
Օրինապաշտութիւնը Ընդդէմ Պաքուի Ցեղապաշտութեան
Փետրուար 2-ին Էլնուր Հուսեյնզատէն ազատ
արձակուեցաւ: Արցախի պետական սահմանը
ապօրինի անցնելուն համար ան երկու տարուան
ազատազրկումի դատապարտուած էր, եւ ազատ
արձակուեցաւ՝ երկու տարին լրանալէն ետք: Կը
թուի, թէ որեւէ արտակարգ բան չէ պատահած,
սակայն յարակից զարգացումներն ու մեկնաբանութիւնները կը յուշեն, որ այդ դրուագին մէջ
ամէն ինչ այնքան ալ պարզ չէ, որքան կողմնակի
դիտողին կրնայ թուալ առաջին հայեացքէն:
Սովորական դատապարտեալի մը պէս պատժաժամկէտը լրանալէ ետք, ազրպէյճանցի Էլնուր
Հուսեյնզատէն դուրս եկաւ Արցախի քրէակատարողական հիմնարկներէն մէկէն: Արցախի նախագահին աշխատակազմի տեղեկատուութեան գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Պապայեանը
կատարուածը կարճ կը բնութագրէ. «Սա օրէնքի

պահանջն է: Անկախ կրօնական, ազգային պատկանելութենէն՝ օրէնքի պահանջը պէտք է յարգել»:
Նոյն կարծիքին է նաեւ Մարդու իրաւունքներու
պաշտպանը: Արցախը ընտրած է իրաւական երկիր
ըլլալու ուղին ու այդ տրամաբանութեամբ կը
վարուի: «Սա ցոյց կու տայ, որ քաղաքական առեւտուրի առարկայ չենք դարձներ մարդու ճակատագիրը՝ անկախ ազգութենէն, քաղաքացիութենէն,
ինչը իրաւական պետութեան մը համար բնորոշ
գործընթաց է»,- կ'ընդգծէ Արցախի Մարդու իրաւունքներու պաշտպան Արտակ Բեկլարեանը:
Էլնուր Հուսեյնզատէի հետ կապուած պատմութիւնը սկսաւ երկու տարի առաջ: Ազրպէյճանի
զինուած ուժերու 157-րդ հրաձգային միաւորումի
հետախուզական վաշտի զինծառայող Էլնուր Հուսեյնզատէն 2017 թուականի Փետրուար 1-ին Թալիշ
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համայնքի ուղղութեամբ ապօրինի հատած էր
Արցախի Հանրապետութեան պետական սահմանը
եւ ձերբակալուած էր սահմանի հսկողութիւնը իրականացնող
ստորաբաժանումի ծառայողներուն
կողմէ: «Առանձին նպատակ չէ եղած: Այստեղ ալ
ըսած եմ: Պարզապէս ընտանեկան խնդիրներ
եղած են ու նաեւ խնդիրներ՝ ծառայութեան վայրը:
Ինծի հանդէպ անյարգալից վերաբերում ունէին»,ազատ արձակուելէ ետք տուած հարցազրոյցին մէջ
կը վերյիշէր Էլնուր Հուսեյնզատէն: Արցախի Հանրապետութեան ընդհանուր իրաւասութեան առաջին ատեանի դատարանին դատավիճռով դատապարտուած է երկու տարուան ազատազրկումի եւ
կրած պատիժը: «Այստեղ ոչ մէկ խնդիր եղած է:
Բանտը, դատախազութեան մէջ եւ հրամանատարները՝ բոլորը ինծի հետ յարգանքով վարուած
էին: Ես կ'ըսեմ այն ինչ որ եղած է»,- կը վստահեցնէ
ան: Բժիշկներու ուշադրութեան պակաս ալ չէ
եղած: Այցելած են պարբերաբար: «Կարմիր խաչէն
ալ այցելած են, այստեղի բժիշկներն ալ այցելած
են: Հարցուցած են՝ խնդիրներ ունի՞մ, թէ չէ: Այստեղ
օրէնքներուն կը հետեւին»,- կը պատմէ Էլնուրը:

Անցած երկու տարուան ընթացքին Հուսեյնզատէի հանդէպ նոյնքան ուշադիր չեն եղած հայրենի
իշխանութիւնները: Ազրպէյճանէն նախ յայտարարեցին, որ ան զինուորական չէ, յետոյ համաձայնեցան, որ զինուորական է, բայց մտաւոր խնդիրներ
ունի եւ այսպէս շարունակ: Երկու տարուան ընթացքին Էլնուր Հուսեյնզատէն վերադարձնելու էական փորձի մը չձեռնարկեցին Պաքուի ներկայացուցիչները: Պարբերաբար Տիլհամ Ասքերովի եւ
Շահպազ Կուլիեւի համար ջանք թափող պաշտօնեաները ակներեւ խնդիր չունէին զբաղելու նաեւ
Էլնուր Հուսեյնզատէով: Սա անհասկնալի է յատկապէս, երբ Ազրպէյճանը հաւանական բոլոր հարթակներուն վրայ կը փորձէ վերոյիշեալները որպէս
խաղաղ բնակիչ ներկայացնել, իսկ Էլնուրը՝ լաւ թէ
վատ զինուորական: Ամէն պարագայի, ապօրինի
սահմանախախտումի համար Արցախի մէջ
պատիժը կրող ազրպէյճանցի երիտասարդը արդէն
իսկ գիտէր, որ վերադառնալէ ետք հայրենիքի մէջ
խնդիրներ պիտի ունենայ: Պատժաչափը լրանալու
նախօրէին նամակով դիմած է Արցախի նախագահին՝ խնդրելով զինք չյանձնել Ազրպէյճանին: «Չեմ
ուզեր Ազրպէյճան վերադառնալ: Աւելի կանուխ
ըսած էի, հիմա ալ կ'ըսեմ: Ազրպէյճան չեմ ուզեր
երթալ: Կամ երրորդ երկիր թող ուղարկեն զիս, կամ
թոյլ տան, որ այստեղ մնամ: Այստեղ ըսածներուս
համար կամ այլ պատճառներով հաւանական է, որ
զիս բանտարկեն, սպաննեն: Թերեւս ալ որեւէ բան
չընեն: Բայց ես կը մտածեմ, որ ճիշդ խօսելուս
համար կրնամ խնդիրներ ունենալ»,- դիմումին մէջ
գրածը անգամ մըն ալ բանաւոր կը հաստատէ

Ստեփանակերտի Մէջ Պատիժը Կրած Ազրպէյճանցին Ազատ
Արձակուած Է. Ան Կը Տեղափոխուի Երրորդ Երկիր Ստեփանակերտի
Օրինապաշտութիւնը Ընդդէմ Պաքուի Ցեղապաշտութեան

Հուսեյնզատէն:
Ստեփանակերտի մէջ նախընտրեցին պատժաչափը կրած ազրպէյճանցի զինծառայողը երրորդ
երկիր ուղարկել: «Սա փոխանակում չէ,- կ'ընդգծէ
Դաւիթ Պապայեան,- այլ բարի կամքի դրսեւորում
Ստեփանակերտի կողմէ: Ճիշդ է, կ'ըսեն, որ կարելի
էր փոխանակել: Բայց նախ եւ առաջ Ազրպէյճանը
չի ցանկար այդ մէկը: Միւս կողմէ՝ այդ մարդը չի
ցանկար վերադառնալ Ազրպէյճան»:
Որ հայրենիքի մէջ իրեն գրկաբաց չեն սպասեր,
Էլնուրին նաեւ Ազրպէյճանէն հնչած յայտարարութիւնները յուշած են. Պաքուի մէջ յիշած են, որ

Ազրպէյճանի ՔՕ 274 յօդուածով Էլնուր Հուսեյնզատէին պետական դաւաճանութեան համար մեղադրանք առաջադրուած է դեռ 2017-ին, եւ որ ան կը
գտնուի հետախուզութեան մէջ: Երրորդ երկիր
ուղարկելու գործընթացը արդէն մեկնարկած է: Թէ
ո՛ր երկիրը, գաղտնի կը պահուի՝ Էլնուր
Հուսեյնզատէի անվտանգութիւնը հաշուի առնելով:
Կը թուի, թէ թեման այդքանով գոնէ պէտք է
փակուէր, բայց Պաքուի մէջ դարձեալ յիշեցին Արցախի մէջ կատարած ծանր յանցագործութիւններու
համար իրենց պատիժը կրող Տիլհամ Ասքերովը եւ
Շահպազ Կուլիեւը: Եւ այնքան ոգեւորուած յիշեցին,
որ Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութեան պետ Արտակ Ներսիսեանը
մեկնաբանած է Ազրպէյճանի ԱԳՆ-ի վերջերս
կատարած յայտարարութիւնը առ այն, թէ Պաքուն
Հայաստանէն կ'ակնկալէ նաեւ Ազրպէյճանի միւս
երկու քաղաքացիներուն ազատ արձակումը։ «Նախ
եւ առաջ, անհրաժեշտ կը համարենք նշել, որ այս
հարցով Հայաստանին դիմելը զուրկ է որեւէ հիմքէ։
Արցախի մէջ դատապարտուած ազրպէյճանցի յանցագործներուն խնդրով պաշտօնական Պաքուին

անհրաժեշտ է ուղղակիօրէն դիմել պաշտօնական
Ստեփանակերտին, որ դեռ անցեալ տարուան
Դեկտեմբերին որպէս բարի կամքի դրսեւորում՝
պատրաստակամութիւն յայտնած էր օրէնքի ծիրէն
ներս դիտարկել Ազրպէյճանի քաղաքացի Էլնուր
Հուսեյնզատէն վաղաժամկէտ ազատ արձակելու
հնարաւորութիւնը, որ Արցախի տարածքին ծանր
կամ առանձնակի ծանր յանցանք չէ գործած։ Ինչ
կը վերաբերի Ազրպէյճանի կողմէ մարդասիրական
թեմաներով շահարկումներուն, ապա անհրաժեշտ
է նշել, որ ծանր յանցագործութիւն կատարած
անձանց վերաբերող հարցերը կը գտնուին այլ
հարթութեան վրայ։ Ազրպէյճանի կողմէ յիշատակւող Տիլհամ Ասքերովը եւ Շահպազ Կուլիեւը յանցագործներ են, որոնք մեղաւոր ճանչցուած են ազգային ատելութեան շարժառիթներով անչափահասի
առեւանգումի, սպանութեան եւ շարք մը այլ յանցագործութիւններու մէջ»,- ըսուած է Արցախի
արտաքին գործոց նախարարութեան տարածած
մեկնաբանութեան մէջ:

Ի դէպ, Արցախ գտնուող ազրպէյճանցիներուն
թիւը կրնայ աւելնալ մէկ հոգիով: Ոչ պաշտօնական
աղբիւրներու համաձայն՝ Ազրպէյճանի Հանրապետութեան քաղաքացի Ռաշատ Ալիզատէն դիմած
է Արցախի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութեան՝ Արցախի Հանրապետութեան
քաղաքացիութիւն ստանալու խնդրանքով: Արտաքին գործոց նախարարութենէն այդ փաստը ոչ
հաստատեցին եւ ոչ ալ հերքեցին: Փոխարէնը,
ֆէյսպուքեան օգտատէր Ալէն Ղուլեան մի քանի
մանրամասնութիւն ներկայացուցած է այդ անձնաւորութեան վերաբերեալ, որոնք անուղղակիօրէն
կը վկայեն ազրպէյճանական յատուկ ծառայութիւններուն հետ անոր սերտ կապերուն մասին:
Ստեփանակերտ
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Գինի. Մեր Բառերուն Ամենէն Արեւափայլը
ՆՈՐԱՅՐ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ
– Բարի էք եկել հայրենիք, պարոն։
–
Բարեւ,
Անի։
Վերջապէս,
դարձեալ
տեսնուեցանք։
Անի՛,
ծանօթացնեմ,
մեր
բարեկամներն են։ Առաջին անգամ Հայաստան կու
գան։ Բոլորն ալ ուզեցին այս օրը ձեզի տրամադրել,
այսինքն՝ հայկական գինիին։ Ծրագիրը ի՞նչ է։
– Պարոն, մի քիչ կը քայլենք, ձեզ մեր այգիները
ցոյց կը տամ, կը պատմեմ խաղողի տեսակների
մասին, յետոյ հիւրասրահում ունենալու ենք ճաշ եւ
գինու համտեսութիւն։
Անին ընտանիքի հետ Հայաստան ներգաղթած
նախկին աշակերտուհի է։ Տասը տարի առաջ,
Երեւանէն ո՚չ շատ հեռու Սասունիկ գիւղի մօտ
հաստատած են նոր այգիներ ու սկսած են
գինեգործութեամբ զբաղիլ։ Չափազանց ուրախ է։
Կ՛աւետէ նաեւ, թէ ամուսնացած է եւ ամուսինն ալ
գինեգործ է։
– Պարոն, մի լուր եւս. շահել ենք մեր երրորդ
միջազգային մրցանակը։ Սկսե՞նք… Յարգելի
հիւրեր, բարի էք եկել հայրենիք։ Նախ ուզում եմ
ձեզ ասել, որ Հայաստանը խաղողի մշակման եւ
գինեգործութեան բնօրրանն է, այն օրուանից, երբ
Նոյ նահապետը ջրհեղեղից յետոյ Արարատի
ստորոտին տնկել է խաղողի առաջին որթը։ Մեր
երկիրը ունի գինեգործութեան 6000 տարուայ
պատմութիւն… Ասեմ նաեւ, թէ աշխարհի վեց
հազար խաղողի տեսակներից երկու հազարը
Հայաստանում է գտնւում։ Մեր բարձր լեռնային
երկրում դեռ աճում են խաղողի այնպիսի
տեսակներ, որոնք ունեն հազարամեակների
ծագումնաբանութիւն։
Երբ Անին որթատունկերու երկար գիծերու
ուղղութեամբ հայկական գինեգործութեան մասին
կը խօսի, անոր զուգահեռ կը սկսի հոսիլ նաեւ
«գինի» բառի անապակ ծագումնաբանութիւնն ու
պատմութիւնը։
«Գինի» բառը բնիկ հայկական է։ Ի՞նչու
զարմանալ, երբ առաջին խաղողը, առաջին գինին
եւ առաջին գինեգործը սկզբնաւորուած են
Հայաստանի մէջ։ Երբ գինիի մասին կը խօսինք,
նախ պէտք է խօսիլ տեղանուններու մասին, քանզի
հայերէնի մէջ չկայ բառ մը, որ մայրենի հողին
այնքան կապուած ըլլայ, որքան «գինի» բառը։ Հայր
Ղեւոնդ Ալիշանը իր ուսումնասիրութիւններու մէջ
նշած է Արարատ լերան լանջին կանգնած երեք
հնագոյն տեղանքի անուն. Գինեբլուր, Գինեհովիտ
եւ Գինեգետ։ Ունեցեր ենք Վան նահանգի մէջ,
Արճէշի մօտ, Մեծոփ եւ Սիփան լեռներու միջեւ
Գինաբեր Սուրբ Նշան վանքը, որ յայտնի է եղած
նաեւ Գինաբերի վանք եւ Գինաբերոյ վանք
անուններով։ Մեր լեռնաշխարհը գինովցեր է նաեւ
Գինա վտակով, Գինուոյ գետով, Գինոյ բլուրով եւ
Գինոյ լեռով։
Որպէս հայերէնի հնագոյն բառ, «գինի»-ն
հանդարտօրէն հասուննալու ժամանակ ունեցաւ։
Անոր արմատէն ճիւղաւորուած բարդ եւ ածանց
բառերը, արտայայտութիւններն ու դարձուածքները
հայրենի արեւուն տակ դարձան քաղցրահամ։ Եթէ
կ՚ուզէք ձեր բարեկամը «գինով» կամ «գինեմոլ»
կոչել, բայց միեւնոյն ժամանակ ըլլալ աւելի պատկերալից՝ գործածեցէք «գինի սպունգ», «գինին գլուխն
ընկնած», «գինի գլխին խփած», «գինու տոպրակ»,
«գինիի կարասը ինկած» դարձուածքները, ինչպէս
նաեւ՝ «գինեգիժ» եւ «գինեճան» ընտիր ածականները։ Նկատի կրնաք առնել նաեւ «գիշեպաշտ» եւ
«գինարբու» բառերը։ Իսկ յաջորդ օրը երբ արթըն-

նաք, գործածեցէք «գինին թափել» կամ «գինին
գլխից թափել» արտայայտութիւնները, որոնք կը
նշանակեն՝ գինովութենէ, հարբածութենէ սթափիլ,
զգաստանալ։ Հայերէնը ունի նաեւ խրատ մը. «Ինչ
տեղ գինի՝ ընտեղ քնի»։ Ըստ երեւոյթին, որքան
շատ խմեր ենք այդ հեղուկը, այնքան բարձր
տրամադրութիւն ունեցեր ենք անոր մասին խօսելու
եւ ստեղծագործելու։ Հայերէնը «գինի» արմատով
շինուած հարիւրէ աւելի բառ ունի։ Գանձ մը
իսկական։ Կ՚առաջարկեմ հայրենի բառերու
տակառին մէջ մխրճել ձեր գինեթասը ու համտեսել
քանի մը ումպ ընտիր բառ. Գինետկճոր, գինախում,
գինահարբ, գինառատ, գինարբեցութիւն, գինեբուրմունք, գինեզուարճ, գինեթաթախ, գինելից, գինեկոնծութիւն, գինեհարութիւն, գինեղեգ, գինենկուղ,
գինետօն, գինետու, գինեբուխ եւ գինեփրփուր։
Իսկ մեր քաղցրահամ այդ հարստութիւնը վստահեր
ենք
երկու
հաւատարիմ
պաշտօնեաներու.
«գինեպան» եւ «գինեպետ»։ Ըստ հայկական հին
մատենագ-րութեան, «վստահելիութիւն» բառը
կարելի չէր գործածել գինեվաճառներու համար։
Միջնադար-եան մատեանի մը մէջ կը հանդիպինք
հետեւեալ տողին. «Գինեվաճառք ձեր խառնեն ջուր
ընդ գինի»։ Չափազանց հազուագիւտ է նաեւ
«գինեկիզութիւն» բառը, նշանակեր է- «Կիզումն եւ
տոչորումն ՚ի գինւոյ. Արբեցութիւն. Գինովութիւն,
հարբածութիւն»։
Անին կը խօսի խաղողի տեսակներու՝ արենիի,
կախեթի եւ ոսկեհատի մասին։ Ապա մեզի համար
հանրագիտարանի մը ճշգրտութեամբ կը դասաւորէ
սեղանի գինիները՝ ըստ շաքարի պարունակութեան.
անապակ, կիսաանապակ, կիսաքաղցր, քաղցր,
աղանդերային…
Ինչպէս ամէն այգի կու տայ իր գինին, նոյնպէս
ամէն գաւառ ունեցեր է իր «գինի» բառը։ Տիգրանակերտցին եւ ռոտոսթոցին խմեր են «քինի»,
ագուլիսցին «կյինի», համշէնցին եւ արցախցին
«կինի», իսկ զէյթունցին «գինէ»։ 1820 թուականին
Վանի մէջ երբ ծնաւ Խրիմեան Մկրտիչը, բաժակներու մէջ լեցուեցաւ «գյինի»։ 15 տարի ետք նոյնահընչիւն բառը Սալմաստի Փայաճուկ գիւղի մէջ
լեցուեցաւ բաժակներու մէջ եւ ուրախութիւն պարգեւեց յայտնի առեւտրական եւ կալուածատէր Մելիք-Յակոբեաններուն, երբ այդ հարուստ եւ ազնուական ընտանիքը բախտաւորուեցաւ 13րդ զաւակով՝

Յակոբով։ Ուրախութեան օրերուն հայկական «գինի»էն բաժակ մըն ալ հրամցուցինք մեր հիւսիսային
դրացիներուն։ Այսօր վրացերէնը կը վայելէ «ղվինի»,
«ղվինօ» եւ «ղւնօ» բառերը, իսկ լազերէնը՝ ««ղինի»
եւ «ղվինի» բառերը, որոնք հայերէն փոխառութիւններ են։ Հայկական ամէն գաւառ ունեցեր է նաեւ իր
տեղական խօսելաձեւը։ Սեբաստիոյ մէջ «գինի
քամել» կը նշանակէր խաղողը ճմլել, իսկ Վայոց
Ձորի մէջ հարսնիքներուն գինեկարասներէն գաւերու մէջ գինի լեցնելու արարողութիւնը կը կոչուի
«գինաթափէք»։ Արցախցին կ՚ըսէ. «Տղամարդ
գինի՝ կինի», նկատի ունենալով լաւ տեսակի բնական գինին, որու մէջ ոգիի տոկոսը բարձր է եւ երկար կը մնայ։ Եւդոկիոյ մէջ գինեմոլի խօսք էր՝
«Առտուան ցօղուն, ցերեկուան շողուն, իրիկուան
հովուն», արդարացնելու համար օրուայ ամէն ժամի
գինի խմելը։
Կը վերջանայ այգիներու մէջ ճեմելը ու Անին
բոլոր հիւրերուն գինեսեղան կը հրաւիրէ՝ մէջբերելով
Յովհաննէս Թումանեանէ բանատող մը. «Ի՞նչը կը
յաղթի կեանքում հերոսին, թէ չլինեն կինն ու գինին»։ Քիչ վերջ այդ սեղանի շուրջ պիտի ալեկոծին
գինեխառն զրոյցներ, պիտի բարձրանան երգ ու
ծիծաղ։ Ըստ երեւոյթին, գինիի չափ սիրեր ենք
գովերգել զայն ու երգել անոր մասին։ Գալ շաբաթ,
յարգելի ընթերցող, դուք «գինի» բառը երկրորդ
անգամ պիտի համտեսէք միջնադարեան աշուղներու եւ մերօրեայ բանաստեղծներու մատուցումով։
Մինչ նոր տեսութիւն, մնացէ՚ք զգաստ։
«Ակօս»
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Իրանի Մէջ Ցոյցեր Սկսած Են Իսլամական Յեղափոխութեան
40-ամեակին Կապակցութեամբ

զինուորականներ: Իսլամական յեղափոխութեան
40-ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւնը
սկսած է Փետրուար 1-ին. 1979 թուականին այդ օրը
այաթոլլա Խոմեյնին՝ Իսլամական յեղափոխութեան

առաջնորդը, Փարիզէն Թեհրան ժամանած էր
15-ամեայ վտարանդիութենէ ետք, հաղորդած է
«Ինթերֆաքս»-ը:
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Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 Հակահայ Լոպպիստ Քեւին Օքսուզի Վերաբերեալ Դատավճիռը Հրապարակուած Է Փետրուար 11-ին
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d by Me»
(«Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
ԱՄՆ քաղաքացի, ազգութեամբ թուրք, հակա- հաղորդագրութեան մէջ:
«Stand
by Օքսուզի
Me»վերաբերեալ
(«Մնա՛
ինծի
հետ»),
Քինկ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
գլխաւոր
դա- անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
հայ լոպպիստ Քեւին
դատավճիռը
Յաճախ
կը պատահի,
որ Պեն
մեր
լսած
երգը մինչեւ
վերջինը
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

տախազին
կողմէ որոշում
կայացուած
է Քեւին
Գոլոմպիոյ նահանգի շրջանայիննորէն
դատարանը
օնք»ի Աշխատակից
ու նորէն լսենք,
օրեր, ժամեր,
տարիներ
նման սկսան
անընդհատ պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Օքսուզի
նկատմամբ
քրէական
հետապընհրապարակած է Փետրուար 11-ին: անցընենք այդ (Քեմալ)
երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որոարու ռիթմ եւ
պլուզ ոճի ամենայայտնի
դում իրականացնելու
նպատակով
զինք յանձնել
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
յուզուինք, ուրախանանք,
տխրինք, սիրահարինք,
մութիւնը,
հեղինակին զգացողութիւնը, ներքանցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
դարու ռիթմ
եւ պլուզ
ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր
Ամերիկայի
Միացեալ Նահանգներու
իրաւասու
կը 20-րդ
տեղեկանանք
ԱՄՆ-ի
արդարադատութեան
լուռ ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետաերգերէն մէկը, որ Պեն
Քինկը ձայնագրեց
1960-ին:
մարմիններուն:
նախարարութեան
հանրային
կապերու
բաժնի
Կան երգեր,
որ տեսած
են մեր կեանքի գրեթէ զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատհիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով
Հայաստանիեւ Հանրապետութեան
հաղորդագրութենէն:
բոլոր աւետափուլերը յաջորդաբար
աւելի շատ մութիւնիրաւասու
ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատկանին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
րանական
նոյնանուն
հոգեւոր
մարմիններուն
«Օքսուզիեկեղեցւոյ
դատավճիռը
հրապարակուած
էպահեն
Գո- իրենց
յուշեր կըերգէն՝
մէջ, քանյանձնարարուած
մենք: Երբեմն էր
ինչիրականացնել
որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանք1905 թուականին
որուն,
իրալ
հերթին,
հիմք
Ք. Օքսուզի
փոխանցումը
մարմին- բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
լոմպիոյ
նահանգիգրուած,
շրջանային
դատարանին
անոնքկողմէ
մեր միակ
ընկերներն
են օրուանԱՄՆ
այս իրաւասու
ու կը բացայայտէ
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
կը ծառայէին
տողեր
սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանքԱՄՆ իրաւասու
մարմիններուն
կողմէեւհե2019
թուականի
Փետրուար
11-ին:
ԱՄՆ
արտաքին
կամ
այն ժամուններուն:
կամ կեանքի
մէկ կարեւոր
Այսպէս
ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
ները աւարտին
հասցնելու
համար
իրեն
օգնեցին
տախուզուող
Օքսուզի
նկատմամբ
Երեւան
քաղաքի
գործոց
գրասենեակը
եւ ԱՄՆ
պետական
քարտուշրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեկամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
երկու համահեղինակ,
յայտնի
իրաւասութեան առաջին
ատեանի
ղարութիւնը,
գործակցելովերգահաններու
Հայաստանի
մեծ է,իշխանուքան
մերը:ընդհանուր
Կան նաեւ երիտասարդները:
լու միտքը,
ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անշրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեզոյգ՝ Ճերրի
ու Մայք Սթոլերը:
Օգոստոս
31-ի որոշմամբ
կիրարկըթեան
հետ, Լիպերն
զգալի աջակցութիւն
ցուցաբերած
է դատարանին
Անոնց
բոլորին
կը կապէ մէկ
բան. անոնք
դամ դարձած
երգերու մասին կը պատմեմ այն
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անարտայանձնումի գործընթացին»,նշուած
է ւած էր կալանաւորում:
դարձած
են պատմութիւն:
Լաւ երգը լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատդարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
լաւը կը դառնայ
անկէ:
մութեան մէջ իրենցԱզրպէյճանի
հետքը ձգած են եւ Մէջ
դասուած
Ճափոնը Չինաստանը աւելի
Մեղադրած
Էնման
Իր
Ջրատարածքը
Լրտեսութեան
չի
հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը
լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան
պատՕրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան
մէջ իրենց հետքըԱնձ
ձգածՄը
են եւ դասուած
Ներխուժելուն Համար թեան համաձայն, աւելի
Մէջ Կասկածուող
բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարՕրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդըՁերբակալուած
այսօր կը հրամցնենք Է
քեզի:
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարմիլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն
Ա. Կ.
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
միլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ 1986-ին
որ որ
երգը
կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
Զայն կատարած
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
են բազմաթիւ երգիչԶայն կատարած
ներ, որոնցմէ են՝
են բազմաթիւ երգիչՃիմմի Հենտրիքսը,
ներ, որոնցմէ են՝
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն կը
Ճոնը,
Ատ-ճափոնական գօտի
պնդեն,
Ճափոնի վարչապետի դիւանատունը ճգնաժա- ցած է, ինչպէս
Ճիմմի Հենտրիքսը,
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
Չելենթանօն,
կղզիներուն
մօտ, Էլթոն
որոնք Չինաստանի
մային
հակազդումի
մարմին
ստեղծուած
է այն Սենքաքու րիանօ
1961-ին
երգը գլխաւորեց
«Պիլլպորտ»
(«Billboard»)
Ճոնը, Ատառաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ համարեն իրենցը:
պնդումին
թէ «Պիլլպորտի
Փետրուար 11-ին
ամսագիրիկապակցութեամբ,
աղիւսակը եւ մտաւ
թէժ մէջ կ'անուանեն Տիայոյու եւ կըրիանօ
Չելենթանօն,
ինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
չինական
պահականաւը
Ճափոնիմէջ:
ջրատարածքը
100-եակ»-ի
առաջին տասնեակին
Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
անրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս
բռնցքա- մարմինը տեղեկուՃգնաժամայիննաեւ
հակազդումի
ներխուժած
է Սթոուն»
Արեւելաչինական
ծովի ամսավիճելի
մտնէ «Ռոլլինկ
(«Rolling Stone»)
Զեփե-լին» խումբը,
մարտիկայդ
Մուհամմետ
Ազրպէյճանի մէջ Փետրուար 11-ին ձերբակալմիջադէպին
վերաբերեալ
եւ
կղզիներուն
մօտ: Այդ մասին,
կըմէջ:
հաղորդէ թիւն կը հաւաքէ
գիրի 500 հանրայայտ
երգերուինչպէս
շարքին
ինչպէս
նաեւ բռնցքաԱլինհետագայ
եւ գրող Սթիվըն
իրադրութեան,
նշած է ւած է Մինկեչաուրի բնակիչ Ալեքպերով Անար
«Արմէնփրես»-ը, յայտնած է «NHK» հեռուստաալիքը: կը հետեւի
մարտիկ Մուհամմետ
Քինկը:
Ընդհանուր հեռուստաալիքը:
առմամբ ան ունի Սենքաքու
400-էն աւելի
կղզիները
տարածքաՀեռուստաալիքին տուեալներով՝
Չինաստանի
Ալին եւ գրող
Սթիվըն Վակիֆ օղլուն, որ կը կասկածուի լրտեսութեան
վերաերգուած
տարբերակ:
Քինկը
իր երաժշտական
մէջ: Այս մասին,գործունէութիւնը
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
վէճիԸնդհանուր
առարկայ առմամբ
են Չինաստանի
եւ Ճափոնի
չորս պահականաւերը մօտեցած են Ճափոնի տա- յին
Քինկը:
ան ունի 400-էն
աւելի
1987
թուականին
Սթիվըն
Քինկը
կը
գրէ
«The
սկսած
է
«The
Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ: Իրլրատուամիջոցները:
կը յայտնեն
հաղորդած
է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
րածքային ջուրերուն, եւ անոնցմէ մէկը ներթափան- միջեւ,
վերաերգուած
տարբերակ:
Քինկը ազրպէյճանական
իր երաժշտական
գործունէութիւնը
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
Ալեքպերովը
կը
կասկածուի
օտարերկրեայ
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած
է «The Drifters» խումբի կազմին
մէջ: Իր
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց
սպիտակամորթ
հանյատուկ
ծառայութիւններուն
Ազրպէյճանի
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրըտարբեր
յայտնի
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
շրջա-նակներուն
պետական մարմիններու
աշխատակիցներուն,
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը դիսատեսի
դարձուց սպիտակամորթ
հանկը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
իսկ «Stand
by Me» երգըմէջ տարբեր կապեր
բանակին
եւ արտասահմանի
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն մէջ,
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
անմահ երգերէն
ունեցող դարի
ազրպէյճանցի
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ դարձաւ
մէջ, պաշտօնեաներուն
իսկ «Stand by Me»մասին
երգը
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը,
որ
մինչեւ
օրս
կը
յուզէ
տեղեկութիւններ
տալուն
համար:
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
դարձաւ
դարի անմահ երգերէն
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
սիրտը:
Տեղեկութեան
համաձայն`
կասկածեալը
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով հանդիսատեսի
մէկը, որ մինչեւ
օրս կըընդույուզէ
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, նած է իր մեղքը եւ ձերբակալուած:
հանդիսատեսի սիրտը:
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
ԿԷՈՐԿԻ
ԵԱՔՈՒԼՈՎ
öºîðàô²ð
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
(1884-1928)
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Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
էՇառլ
ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Լեքոք
«Ժիրոֆլէ-Ժիրոֆլիա»
Գեղարուեստի
պետական ակադեմիայի բեմադրութեան
կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
գծագրական
ձեւաւորում»
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էն
Հայաստանի
նկարիչների
միութեան,
նկարչութիւն դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
Եաքուլովի ձեւաւորած՝ Շ. Լեքոքի «Ժիրոֆլէ-ԺիԵրեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի1996էն
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
«ՆորԷոն»
կենտրոնի
մասնակցած
րոֆլիա»նորարարական
բեմադրութիւնը
բարձր է: գնահատուած
էէ շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
անուան մետալի
(«Մոշ վաճառող
ծերունին»
գործին
Երեւանի
մէջ եւմէջ:
այլՍուրենյանցի
տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցած
է Երևանի
մէջհամար):
(2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
Փարիզի
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Լրատուական Գրասենեակ

Ծանուցում

كاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذكس
مكتب االعالم
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Միջազգային
Èáõñ»ñ
ՀԱՄԱԽԱՐԲԵՐԴՑԻԱԿԱՆ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԼԻԲԱՆԱՆ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019
Արաբական Թերակղզի
ՍԲ. ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋԻ ՆԱԽԱՏՕՆԱԿ ԵՒ
ՀՐԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ
ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Հայկազեան Համալսարանը

Յաւարտ Սբ. ՊԱՏԱՐԱԳԻ
ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ
ՀԱՄԱՅՆ ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Ապա յարակից Սրահին մէջ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար
3-ին եռօրեայ
առաքելական
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
եւ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Սրտագին
հրաւէր
Խարբերդի,
Ակնի,որՀիւսէյնիկի,
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
Հապուսիի, Գղիի, Չարսանճաքի, Չմշկածագի,
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Արաբկիրի,
Մալաթիոյ
աւանդական
քարոզի ժամանակ
ան բոլոր
ԱՄԷ իրհայրենակիցներուն:
այցը համարած է «կարճ, բայց

կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
ՎարչութիւնԱյդ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

Չորեքշաբթի, 13 Փետրուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 4:00-ին,
կը հրաւիրէ
ձեզ ներկայ
գտնուելումէջ տեղի
ԱնթիլիասիՍիրով
Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ
Մայր Տաճարին
պիտի ունենայՕսմանեան
Տեառնընդառաջի
նախատօնակին
մեպուսհանդիսաւոր
խորհրդարանի
ժամերգութիւնը:
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին

նուիրուած տեղեկագրին
Արարողութեան պիտի հանդիսապետէ`
անգլերէն թարգմանութեան՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

The Adana Massacres

Նախատօնակի ընթացքին տեղի պիտի ունենայ նորածին
երեխաներու խորան բարձրացման արարողութիւնը` Յիսուսի
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
տաճար ընծայմանԳԻՐՔԻ
օրինակով:
Յետ եկեղեցական արարողութեանց, Մայրավանքի շրջափակին
մէջ պիտի վառուի աւանԽօսք կ'առնեն`
դական խարոյկը:

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ ժողովուրդը, յատկապէս
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
երիտասարդ մայրերը, ներկայ գտնուելու Տեառնընդառաջի հոյառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
գեպարար
արարողութեան,
Աստուծոյ
ընծայելու իրենց
նորաԴոկտ.
Անդրանիկ
Տագէսեան
ծինները եւ հայցելու
Անոր
շնորհներն
ու պաշտպանութիւնը
իրենց մանուկներուն համար:
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ
ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի
28 Թեկնածու
Տեառնընդառաջի
Նախատօնակ
Գրանցած Է

Լիբանանի Հայոց Թեմի
Եկեղեցիներուն Մէջ

Չորեքշաբթի, 13 Փետրուար 2019-ին, Լիբանանի
Հայոց Թեմի եկեղեցիներուն մէջ, տեղի պիտի ունենայ
Յիսուս Քրիստոսի քառասնօրեայ տաճար ընծայման
տօնի` Տեառնընդառաջի նախատօնակի ժամերգութիւն, նորածին մանուկներու սուրբ խորան ընծայում
եւ աւանդական խարոյկ։
Արդէն 74
հոգիառթիւ,
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Այս
Լիբանանի
Հայոց Առաջնորդ`
Գերշ.
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոս
արարողութեան
համար,
որմէ 28-ն գրանցուած
է, իսկ միւս 28-ի
թեկնածութիւնը՝ ոչ,պիտի
ինչպէս կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
«ՌԻԱ փոխանցէ
նովոսթի»-ին, Նոր
ԿԸՅ-էն
հանդիսապետէ
եւ վկայակոչելով
իր պատգամը
յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
Մարաշի Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ,
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
երեկոյեան
ժամը
5.00-ին։ յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը,հրաւիրենք
ԿԸՅ թեկնածուներուն
համար փաստաթուղթեր
Սիրով կը
հայ ժողովուրդի
բոլոր
յանձնելու վերջին օրն էր։
զաւակները
եւ յատկապէս
երիտասարդ
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
տեղիծնողները`
պիտի ունենան
Մարտ
31-ին։ Նախընտրական
արշաւը սկսած էհաղորդակից
Դեկտեմբեր 31-ին։ դառՏեառնընդառաջի
խորհուրդին
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
նալու։
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Դիւան
Ազգային
Առաջնորդարանի
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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