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¾ç 02
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Աուն Հրաւէր Կը Ստանայ Եւրոպական Միութիւն-Արաբական 
Պետութիւններու Լիկայ Գագաթնաժողովին Մասնակցելու
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Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Մի-
շէլ Աուն հրաւէր ստացաւ ընթացիկ ամսուան գրեթէ 
աւարտին տեղի ունենալիք Եւրոպական Միութիւն-
Արաբական պետութիւններու լիկայ գագաթնա-
ժողովին մասնակցելու:

Պաապտայի նախագահանիստ պալատին մէջ 
հանդիպումի ժամանակ Լիբանանի Հանրապետու-
թեան մէջ Եգիպտոսի Հանրապետութեան դեսպան 
Նազիհ Ալ Նաժժարի հրաւէրը փոխանցեց Եգիպտո-
սի նախագահ Ապտըլ Ֆաթթահ Ալ Սիսի անունով: 

Ի միջի այլոց նշենք, որ ԵՄ-ԱՊԼ գագաթնաժո-
ղովը, որ նախատեսուած է Եգիպտոսի Շարմ Էլ 
Շէյխ քաղաքին մէջ Փետրուար 24–25, առաջինը 
պիտի ըլլայ վերոյիշեալ Միութեան ու կազմակեր-
պութեան անդամ երկիրներուն միջեւ:  

Կառավարութեան Քաղաքականութեան 
Յայտարարութիւնը Ուղղուած Է Անհրաժեշտ 
Բարեփոխումներ Իրականացնելու Նպատակին

Լիբանանի նորակազմ կառավարութեան վա-
րելիք քաղաքականութեան վերաբերեալ յայտարա-
րութիւնը կ'արտացոլէ նոյնինքն կառավարութեան 
յանձնառութիւնը շարք մը բարեփոխումներ իրա-
կանացնելու, ներառեալ ելեկտրականութեան, 
տնտեսութեան, ելեւմտական եւ կենսոլորտի ոլորտ-
ներուն մէջ:

Հանրապետութեան վարչապետ Սաատ Հարի-
րի ընթերցեց վերոնշեալ յայտարարութիւնը խոր-
հըրդարանական նիստի մը ժամանակ, որ կը 
նպատակադրէր զայն քննարկել ու այնուհետեւ 
վաւերացնել, նախքան օրէնսդիրներու՝ նորակազմ 
կառավարութեան վստահութեան քուէ տալու կամ 
չտալու որոշումի կայացումը:

Ինչպէս կ'ընդգծէ վարչապետ Հարիրի, նորա-
կազմ կառավարութեան առաջնահերթութիւններէն 
պիտի ըլլան քաղաքական կայունութիւնն ու ընկե-
րային ապահովութիւնը: 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:

Թրքական Ոստիկանութիւնը Աւելի Քան 
Կիւլենականներու Ձերբակալութեան

Որոշում Կայացուցած Է
Թուրքիոյ անվտանգութեան ուժերը Փետրուար 12-ին երկրի 
76 նահանգներուն մէջ կիւլենականներուն դէմ ուղղուած 
լայնամաշտաբ գործողութիւններ սկսած են:
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնէ 
թրքական «Անատոլու» լրատուական գործակալութիւնը:
Թրքական դատախազութիւնը 1112 հոգի կիւլենականութեան 
կասկածանքով ձերբակալելու որոշում կայացուցած է:

«Մենք կ'ուզենք, որ այս կառավարութիւնը գոր-
ծող ըլլայ, այլ խօսքով՝ երբեք չմնայ խօսքի մակար-
դակին, այլ անցում կատարէ գործի, բարեփո-
խումներ իրականացնէ տարբեր ոլորտներու մէջ, 
ինչպէս նաեւ թարգման հանդիսանայ Լիբանանի 
ժողովուրդի տառապանքներուն եւ ձգտումներուն»,- 
երեսփոխաններուն ըսաւ Հարիրի:

Պիտի Շարունակենք ՄԱԿ-ի 1701 Բանաձեւի 
Պահանջները Կատարելու Միտուած Աշխատանքները. 
Լիբանանի Մէջ ՄԱԿ-ի Նորանշանակ Համակարգող

Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ Միացեալ 
ազգերու կազմակերպութեան նորանշանակ համա-
կարգող Եան Քուպիշ նշեց, որ իր ղեկավարութեան 
ներքոյ գրասենեակը պիտի շարունակէ աշխատիլ 
ՄԱԿ-ի անվտանգութեան խորհուրդի 1701 բանա-
ձեւի հետ կապուած խնդիրները լուծելու ուղղու-
թեամբ:

«Մենք պիտի խթանենք քննարկումները ՄԱԿ-ի 
անվտանգութեան խորհուրդի թիւ 1701 բանաձեւի 
հետ կապուած խնդիրները լուծելու հաւանական 
ուղիներուն շուրջ»,- ըսաւ Եան Քուպիշ Լիբանանի 
Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի հետ 
ներածական հանդիպումին: Այս մասին կը տեղե-
կանանք ՄԱԿ-ի հրապարակած յայտարարութենէն:

 Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան, 7-րդ գումարման Ազգային ժո-
ղովի ամպիոնէն յայտարարեց Հայաստանի մէջ 
համաժողովրդական տնտեսական յեղափոխու-
թեան սկիզբը: Ըստ Armenpress.am-ի՝ Փաշինեան 
այս մասին յայտարարեց ազգային ժողովի առաջին 
նստաշրջանի հերթական նիստին ընթացքին՝ կա-
ռավարութեան ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ:

««Իմ քայլը» դաշինքը տնտեսական յեղափոխու-
թիւն իրականացնելու իրաւագիր  ստացած է նոյն-
ինքն ժողովուրդէն: Եւ ուրեմն, ինչպէս 2018 Ապրիլ 
16-ին Երեւանի Ֆրանսայի հրապարակի ինքնաշէն 
ամպիոնէն յայտարարեցի Հայաստանի մէջ ոչ 
բռնի, թաւշեայ, ժողովրդական յեղափոխութեան 
սկիզբը, այնպէս ալ հիմա, Հայաստանի Հանրապե-
տութեան Ազգային ժողովի բարձր ամպիոնէն՝ 
կ՝ազդարարեմ Հայաստանի Հանրապետութեան 
մէջ համաժողովրդական, տնտեսական յեղափո-
խութեան սկիզբը: Հայ ժողովուրդը յաղթած է 
կաշառակերութեան, ամենաթողութեան, խմբակա-
յին կառավարման դէմ պայքարին եւ հայ ժողովուր-
դը պիտի յաղթէ աղքատութեան, գործազրկութեան, 
խեղճութեան ու անգործութեան դէմ պայքարին»,- 
ըսաւ Փաշինեան:

Վարչապետը նշեց, որ կառավարութիւնը կ՝որ-
դեգրէ տնտեսական աճի քաղաքականութիւնը 
տնտեսական զարգացման քաղաքականութեամբ 
փոխարինելու ուղեգիծ:

«Կարելի է տնտեսական աճ ապահովել քանի 
մը ընկերութիւններու գործունէութեան իբրեւ ար-
դիւնք, բայց ասիկա բացի թուաբանութենէն ուրիշ 
ոչինչ կը նշանակէ, եւ քաղաքացիները չեն զգար 
տնտեսական այդ աճին ազդեցութիւնը, որքան ալ 
անիկա մեծ ըլլայ: Մեզի հարկաւոր է տնտեսական 
զարգացում, եւ իբրեւ այդ զարգացման ամենա-
տեսանելի արգասիք, կառավարութիւնը կը նպա-
տակադրուի առաջիկայ հինգ տարիներուն 

ՀՀ Վարչապետը ԱԺ Ամպիոնէն 
Ազդարարեց Հայաստանի Մէջ 
Համաժողովրդական Տնտեսական 
Յեղափոխութեան Սկիզբը
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս 
Ընդունեց Հանրածանօթ Երաժիշտ 
Տիգրան Մանսուրեանը
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Սպարտակ Աղասի 
Կնտեղցեան (Կնտեխցեան)

Սպարտակ Աղասի Կնտեղցեան (Կնտեխցեան) 
(30 Դեկտեմբեր 1924, Լենինական - 13 Փետրուար 
1996, Երեւան), ճարտարապետ, ՀՀ վաստակաւոր 
ճարտարապետ (1972)։

1951-ին աւարտած է Երեւանի արուեստագի-
տական հիմնարկը։

1951-էն աշխատած է Երեւաննախագիծ հիմ-

նարկին մէջ։
Լաւագոյն գործերէն են` Երեւանի «Մոսկուա» 

կինօթատրոնի ամառնային դահլիճը (1966, 
ՀԼԿԵՄ մրցանակ՝ 1967), Երեւանի նախատարեր-
քի «Մարշալ Բաղրամեան» կայարանը (1981)։

Կնտեղցեանի մասնակցութեամբ ու նախա-
գիծերով Երեւանի մէջ կառուցուած են Հանրա-
պետութեան հրապարակի «Եօթն աղբիւր»՝ Երե-
ւանի 2750-ամեակին նուիրուած աղբիւր-յուշարձանը 
(1968), ԵՊՀ բնագիտութեան ԳՀԻ տարալուծա-
րաններու համալիրը (1976), Նորքի զանգուածի 
7, 8, 9 խումբերը (1980), բնակելի տուներ՝ Երե-
ւանի, Քաջարանի, Ագարակի մէջ եւ այլն։

«Տարուան լաւագոյն նախագիծ» միջազգային 
վերաքննութեան դափնեկիր (1995)։

1970-ին Երեւանի մէջ տեղադրուած «Ջրավա-
ճառ տղան» քանդակի ճարտարապետն է։

Տնտեսական Յեղափոխութեան Համար «Դուխն ու Կամք»-ը 
Բաւարար Չեն. Գ. Ծառուկեան

Քննարկուած Են Հայաստան-Եւրամիութիւն Յարաբերութիւններուն 
Վերաբերող Հարցեր

Երեքշաբթի, 12 Փետրուար 2019-ին, Անթիլիասի 
Մայրավանքին մէջ, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետը ընդունեց Հայաստանէն ժամանած 
հանրածանօթ երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանը։ 

Պրն. Մանսուրեան շուրջ շաբաթ մը պիտի մնայ 
Անթիլիասի Մայրավանքէն ներս, որպէս հիւրը Մե-
ծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան։ Անոր այցե-
լութիւնները պիտի ընդգրկեն Թռչնոց Բոյն, Հայոց 
Ցեղասպանութեան Որբերու «Արամ Պէզիքեան» 
թանգարան, Ս. Աստուածածին Վանք ու Դպրե-
վանք։ Ան ներկայ պիտի գտնուի Մայր Տաճարէն 
ներս կատարուելիք եկեղեցական արարողութեանց, 
ինչպէս նաեւ հանդիպումներ պիտի ունենայ լիբ-
անանահայ մշակութային միութիւններու պատաս-
խանատուներուն հետ։ Պրն. Մանսուրեան պիտի 
այցելէ նաեւ Պուրճ Համուտի եւ Այնճարի հայաւանը։
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ՀՀ Վարչապետը ԱԺ Ամպիոնէն Ազդարարեց Հայաստանի Մէջ 
Համաժողովրդական Տնտեսական Յեղափոխութեան Սկիզբը
հասնելու Հայաստանի մէջ ծայրայեղ աղքատու-
թեան յաղթահարման, աղքատութեան եւ գործա-
զըրկութեան էական կրճատման, աշխատավար-
ձերու եւ թոշակներու շարունակական աճին, 
արտահանման քայլերու բազմապատկման: Այս 
որակական ու քանակական ցուցանիշներուն ու 
նպատակներուն համադրութիւնն է, որ մենք կը 

«Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութեան ղե-
կավար Գագիկ Ծառուկեան  խորհրդարան գացած 
է` մասնակցելու կառավարութեան ծրագիրի 
քննարկման: Ըստ Yerkir.am-ի՝ լրագրողներու հետ 
կարճ զրոյցի մը ընթացքին ան նշած է, որ ծրագիրը 
գեղեցիկ գրուած է, «կամեցողութիւններով ու 
ցանկութիւններով լի»: «Չեմ թաքցներ` կայ 2-3 
դրոյթ, որուն իրականացման պարագային 
ժողովուրդը պիտի զգայ դրական փոփոխութիւններ 
իրենց կեանքին մէջ»,- ըսած է Ծառուկեանը:

Անդրադառնալով այն հարցին, թէ ինչպէ՞ս 
պիտի քուէարկեն ծրագիրին, Ծառուկեան նշած է,- 
«Եղած է յեղափոխութիւն, այսօր պէտք է ըլլայ 
արդէն տնտեսական յեղափոխութիւն։ Այս ծրագիրը 
տնտեսական յեղափոխութեան ծրագիր չէ, եթէ 
չփոխուի, ուրեմն մենք կողմ քուէարկել չենք կրնար: 
Տնտեսական յեղափոխութեան համար անհրաժեշտ 
են գումարի աղբիւրները, ժամկէտները եւ կառուցա-
կազմը, որ այսօր կը բացակային։ Ներդրումներու 
համար եւս անհրաժեշտ է տնտեսական աճ։ Պիտի 

համարենք տնտեսական յեղափոխութիւն:
Մենք կը հաւատանք, որ Հայաստանի քա-

ղաքացիները, հայ ժողովուրդը, կառավարութիւնն 
ու Ազգային ժողովը ունին բաւարար քաղաքական 
կամք, մտաւոր ու բարոյական ներուժ՝ վերը նշուած 
խնդիրներու լուծման համար»,- շեշտեց Նիկոլ 
Փաշինեան:

չերթանք` մարդոց խնդրենք, թէ եկէք, դրէք։ Ներ-
դըրման համար անհրաժեշտ է` օրէնքներ փոխուին, 
պայմաններ։ Ներդրողները պէտք է համեմատական 
կարգով նային` ինչ պայմաններ են աշխարհի ուրիշ 
երկիրներու մէջ, մերը պէտք աւելի լաւ ըլլայ»:

Ծառուկեան նաեւ նշած է, թէ եթէ յեղափո-
խութեան համար անհրաժեշտ էր ունենալ «դուխ եւ 
կամք»՝ տնտեսական յեղափոխութեան համար, 
սակայն, հարկաւոր է դրամ, անոր յստակ աղբիւրը, 
ժամկէտներ եւ կառուցակազմ։

Հայաստանի Հանրապետութեան ԱԺ նախա-
գահի տեղակալ Վահէ Էնֆիաճեանը Փետրուար 12-
ին հանդիպած է Հարաւային Կովկասի եւ Վրաստ-
անի մէջ ճգնաժամի հարցերով ԵՄ յատուկ 
ներկայացուցիչ Թոյվօ Քլաարի, քաղաքական 
խորհրդականներ՝ Աթանաս Պալթովի եւ Քարին 
Մարմզոլերի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱԺ 
լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապերու վար-
չութենէն կը տեղեկացնեն, որ ԱԺ փոխնախագահը 
ներկայացուցած է վերջին շրջանին Հայաստանի 
մէջ տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխութիւնները, 
անդրադարձած արտահերթ խորհրդարանական 

ընտրութիւններուն` նշելով, որ անոնք կը տարբերին 
նախորդներէն ազատ, արդար, մրցակցային, 
թափանցիկ եւ ժողովրդավարական տեսանկիւնէն:

Զրուցակիցները կարեւորած են պարբերական 
շփումներն ու ԵՄ յատուկ ներկայացուցիչի լիազօ-
րութեան ծիրէն ներս տարբեր հարցերու վերաբեր-
եալ միտքերու փոխանակումը:

Հանդիպումին անդրադարձ կատարուած է ղա-
րաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորումին: 
ԱԺ փոխնախագահը նշած է, որ Հայաստանը 
հաւատարիմ է հարցի խաղաղ կարգաւորումին 
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահութեան 
ձեւաչափի ծիրէն ներս, եւ կարեւորած է Արցախի 
ժողովուրդի կամարտայայտութեան իրաւունքի 

դրսեւորումը:
ԵՄ յատուկ ներկայացուցիչը ընդգծած է, որ իր 

առաքելութեան նպատակն է աջակցութիւն 
ցուցաբերել ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախա-
գահներու գործունէութեան, եւ ինքը անձամբ ջանք 
չի խնայեր ԼՂ հակամարտութեան խաղաղ կար-
գաւորումի գործընթացին նպաստելու համար:

Վահէ Էնֆիաճեանը յոյս յայտնած է, որ Թոյվօ 
Քլաարը իր գործունէութեամբ կը նպաստէ նաեւ 
Հայաստան-Եւրամիութիւն յարաբերութիւններու 
խորացումին: 



¾ç 03âáñ»ùß³µÃÇ / 13.2.2019

Տեսակէտ
Յիսուս Որդի Մարիամի Անուն Մզկիթ՝

Սայտայի Գիւղի Մը Մէջ

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Հարաւային Լիբանանի մայրաքաղաք Սայտայի 
Արեւելքի գիւղերէն մէկուն մէջ կը գտնուի մզկիթ մը, 
որ կը կոչուի Յիսուս Որդի Մարիամի։ Քսանամեակ 
մը առաջ, մենք այս մասին ակնարկ մը գրած էինք 
«Զարթօնք» օրաթերթին մէջ, զոր արտատպած էր 
Պոլսոյ «Մարմարա» օրաթերթը։

Այս երեւոյթը հասկնալու համար, պէտք է գիտնալ, 
թէ իսլամ աստուածաբանութիւնը ի՛նչ մօտեցում ունի 
Յիսուսի եւ Մարիամի հանդէպ։

Իսլամի վարդապետութեան եւ յատկապէս ան-
տալուզեան աստուածաբաններուն մօտ, Մարիամ 
ընդունուած է որպէս ճշմարտութեան կին, ճշմար-
տուհի (սատտիքա), որպէս իրաւ հաւատացեալ եւ 
արդարադատ կին, ճշմարտութիւնը խօսող կին, որ 
համազօր է մարգարէներու տրուած մակդիրին։ Եւ 
մեծապէս նշանակալից է այն, որ բոլոր կրօններուն 
մէջ բարին, ճշմարիտը եւ արդարը մեծագոյններն են 
առաքինութեանց, մասնաւորաբար՝ արդարադատու-
թիւնը, որուն հիմքն է մարդոց ընկերային հաւասա-
րութիւնը, իրաւահաւասարութիւնը եւ ոչ թէ մարդոց 
միջեւ դասակարգային խտրականութիւնը կամ ան-
հաւասարութիւնը։ Հաւասարութիւնն է որ կը պահ-
պանէ հասարակական խաղաղութիւնը, հանրային 
անվտանգութիւնն ու կայունութիւնը։ Ընկերային 
հաւասարութիւնն ու արդարութիւնը կ՚երաշխաւորէ 
նաեւ ազգային համերաշխութիւնն ու միասնակա-
նութիւնը, որ ոչ միայն կարեւոր ազդակ մըն է 
արտաքին միջամտութեանց դէմ, այլեւ կը նպաստէ 
տարբեր ազգերու մերձեցումին եւ եղբայրակցութեան։ 
Ուրեմն, իսլամի ճշմարիտ վարդապետութիւնը սոսկ 
կրօն մը չէ, այլեւ հասարակական համակարգ մը, 
պետական վարչակարգ մը։ Եւ իսլամ աստուա-
ծաբանները կը շեշտեն՝ ալ-իսլամու տինուն ուա 
տաուլէ (իսլամը կրօն մըն է եւ պետութիւն մը)։ Ահա 
թէ ինչու իսլամը վերացական ուսմունք մը չէ, այլ 
իրապաշտական պետական վարչակարգ միաժամա-
նակ։ 

Հետեւաբար, Մարիամը կ՚ընդունուի իբր Մայրը 
Յիսուսի, եւ կը մերժէ յաւերժ կոյս Մարիամի տեսու-
թիւնը, զոր կը մերժէին նաեւ Հայ Բարենորոգչական 
Թոնտրակեցիները, հաւանաբար իսլամի ազդեցու-
թեան բերումով…։

Ուրեմն, Մարդու Որդի Յիսուս, Մարիամի Որդի 
Յիսուս, հասարակական, յեղափոխական առաքեալ 
մըն էր, որ իր ժամանակի աւատատիրական անար-
դար, շահագործողական հասարակարգին դէմ կը 
պայքարէր՝ յանուն ընկերային արդարութեան, եւ 
ուրեմն՝ ընդունելին իսլամի վարդապետութեան։

Այս մասին «L’Osservatore Romano» պաշտօնա-
թերթի Ուրբաթ, 20 Յուլիս 2018, համար 29, շաբա-
թական անգլիատառ յաւելուածին մէջ «Mary in the 
Qur՚an» վերնագրին տակ, Թիւպինկէնի Համալսա-
րանի Իսլամ Աստուածաբանութեան Կեդրոնի դասա-
խօս Փրոֆ. Լէյլա Տեմիրի ունի ակադեմական 
գրութիւն մը, որուն մէջ ան կը բացատրէ այն հիմքերը, 
որոնց հիման վրայ իսլամը ընդունած է որդեգրել 
Մարիամն ու Յիսուսը։ Գրութեան մէջ զետեղուած է 
Քուրանէն մանրանկար մը, որուն վրայ կայ Մարիամի 
նկարը, երբ կը դիեցնէ Յիսուս մանուկը, կողքին՝ 
Քուրանի թիւ 5.75 համարը, ուր Մարիամի տրուած է 
Սիտտիքա պատուանունը՝ բացատրելով, թէ Մարիամ 
ճշմարիտ հաւատացեալ եւ արդարադատ կին մըն 
էր։ Ուրեմն, երբ Մուհամմէտ՝ Աստուծոյ առաքեալը, 

կը ճանչնայ Մարիամն ու Յիսուսը, բնական է, որ 
գոյութիւն ունենայ նաեւ Յիսուս Որդի Մարիամի 
անունով մզկիթ։

Պաշտօնաթերթի նոյն համարին մէջ կը կարդանք 
նաեւ Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի մէկ պատգամը հոգեւո-
րականներուն, իրենց առաքելութեան ոճին շուրջ, 
զոր կ՚ուզենք յանձնել Հայց. Եկեղեցւոյ հոգեւորա-
կաններու լուրջ ուշադրութեան։ Ան գրած է. «Համես-
տութիւնն ու աղքատութիւնը առաքելատիպ կեանքի 
ոճն են» (“Modesty and poverty are the missionary 
style”) (իմա՝ արծաթասիրութիւնն ու իշխանատեն-
չութիւնը անվայել են հոգեւորականի կենցաղին)։ 
Հայ բարենորոգչական Թոնտրակեցիները եւս կը 
մերժէին կղերականներու իշխանակարգը։ Իսկ Չին 
հին փիլիսոփայ եւ բարոյագէտ Լաօ Ցէ կը պատ-
գամէր. «Առաջնորդել առանց տիրապետելու»։ Հայր 
Անդրանիկ Կռանեան, որ մնաց վարդապետի աստի-
ճանին եւ ընչազուրկ վիճակին մէջ, տիպարն էր հո-
գեւոր առաջնորդին, որ գիտակցութիւնը ունի իր 
առաքելութեան։

• • •
Պաշտօնաթերթի 31 Օգոստոս 2018 թուակիր 

համար 38-ին անգլիատառ շաբաթական յաւելուածին 
մէջ Ֆրանչիսկոս Ա. կը պատգամէ գործել «As one 
great family», ինչ որ Վահան Թէքէեան տասնամ-
եակներ առաջ երազած էր իր «Երբ օրը գայ վերջա-
պէս» քերթուածին մէջ՝ ժողովուրդներու եղբայրակ-
ցութիւնը։

Իսկ 20 Սեպտեմբեր 2018 համար 29-ի ֆրան-
սատառ յաւելուածին մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա. կոչ կ՚ընէ 
դատապարտելու մարդու կողմէ մարդը շահագործելու 
արարքը («Denoncer avec courage la criminalité et 
l’exploitation»)։ 

Ժողովուրդներու եղբայրակցութեան ջատագո-
վումն ու մարդու կողմէ մարդու շահագործումին 
դատապարտութիւնը այսօր տարբե՞ր են Կոմունիզմի 
ջատագովածէն ու դատապարտածէն։ Կամ Լատին 
Ամերիկայի Կաթոլիկ աստուածաբաններու Ազա-
տագրութեան Աստուածաբանութիւնը ինչո՞վ կը 
տարբերի Կոմունիզմի ուսմունքէն։ Կամ ալ յստակ չէ՞, 
թէ կոմունիստներն են, որ հարազատօրէն կը ներ-
կայացնեն Նազովրեցի Յիսուսի քարոզած ուսմունքը, 
եւ ոչ թէ այսօր Կաթոլիկ կղերն ու Ֆրանչիսկոս Ա. 
Պապը, իրենց ուսմունքը կ՚ընդօրինակեն կոմունիստ-
ներէն…։

Յիշեալ երկու պատգամներուն շարադրանքը եւս 
յար եւ նման է կոմունիստական շարադրանքին։

Գործել իբր ՄԷԿ ՄԵԾ ԸՆՏԱՆԻՔ ՄԷԿ ԱՇԽԱՐ-
ՀԻՆ այս վերեւ եւ քաջաբար դատապարտել ամէն 
քրէականութիւն եւ շահագործում պատգամները, 
Ֆրանչիսկոս Ա. շարադրած է հետեւեալ բառերով.

«Մարդկութիւնը ընտանիքներու մեծ ընտանիք 
մըն է, որուն մէջ եթէ տիրէ ընտանեկան սէրը, 
աշխարհին խաղաղութիւն եւ բարօրութիւն կը բերէ։ 
Երբ մարդիկ սիրեն իրար, հաստատակամօրէն կը 
հետապնդեն ճշմարտութիւնն ու արդարութիւնը բո-
լոր մարդոց միջեւ, ըլլան քրիստոնեայ, իսլամ, հրեայ 
թէ որեւէ հաւատքի տէր մարդիկ, ներառեալ՝ մարդուն 
հաւատացողներ։ Որովհետեւ այս մոլորակը մարդուն 
հայրենիքն է, եւ ամէն բան հո՛ս իմաստ եւ արժէք ունի 
միայն, եթէ կը ծառայէ մարդոց բարօրութեան ու 
երջանկութեան, եւ մարդուն արժանապատուութիւնը 
վեր է միւս բոլոր նկատումներէն ու հաշիւներէն։ Այս 
հիման վրայ մարդիկ պէտք է պայքարին ոչ թէ իրա-
րու դէմ, այլ միայն ու միայն բնութեան չարիքներուն 
եւ աղէտներուն դէմ, միասնաբար, հաւաքական 

ուժերով՝ փոխանակ իրենց ուժերը վատնելու իրարու 
դէմ պայքարելով։ Միակ սուրբ պայքարը բնութեան 
կոյր ուժերուն դէմ կը մղուի։ Բայց նաեւ պէտք է 
գոհունակութիւն յայտնեն բնութեան հազարագանձ 
բարիքներուն հանդէպ, եւ մանաւանդ՝ պահպանեն 
բնութեան անարդարութիւնը, եւ զայն չթունաւորեն 
իրենց նիւթական շահերուն մոլուցքով։

«Եթէ ընկերային արդարութիւն հաստատելու հա-
մար լրջօրէն լուծումներ փնտռէք, անպայման կը 
գտնէք, եթէ անկեղծ ըլլաք ձեր փնտռտուքին մէջ։ 
Քալեցէք, փնտռեցէք ու երազեցէք բարիք ընել 
ուրիշներուն համար։ Մի՛ բանտուիք ձեր անձին մէջ, 
այլ համարկուեցէք ուրիշներու հետ, բոլոր բոլորին 
հետ։ Համերաշխութիւնը բոլոր ուրիշներուն հետ Տի-
րոջ կամքն է, քանի որ անոնք բոլորը նոյն ընտանիքին 
անդամներն են, քոյր եւ եղբայրներ են, եւ բոլորը 
Տիրոջ արարածներն են… հաւասարապէս։ Ինքնամե-
կուսացումը տխրութիւն կը պատճառէ. ուրիշներու 
հետ շօշափուիլը եւ անոնց համար գործ մը կատա-
րելը՝ ուրախութիւն եւ երջանկութիւն։ Նախընտրելի է 
ռիսք առնել ու գործել Տոն Քիշոթի պէս, քան թէ ծոյլ 
ու համակերպողական մնալ Սանչօ Փանչայի նման 
(Սերվանթէսի)։ Խօսեցէք անպայման երէցներու 
հետ. անոնք ձեզի պիտի փոխանցեն պատմական 
յիշողութիւն եւ պատկանելիութիւն, առանց որոնց դուք 
չէ կրնար ինքնութիւն ունենալ. կը դառնաք կազային 
էակներ, ոչ՝ անձեր»։

2018 թ. Սեպտեմբեր 20-ին Փալերմոյի Կաթոլիկ 
երիտասարդութեան հաւաքին, Ֆրանչիսկոս Ա. անոնց 
պատգամեց. «Քաջաբար մերժեցէք քրէականութիւնը 
եւ շահագործումը։ Այս է Տիրոջ կամքը» («Denoncez 
avec courage la criminalité et I’exploitation. C’est la 
volanté du Seigneur»)։ «Տիրոջը խօսքերը չեն ունկնդրեր 
հանգստաւէտ բազկաթոռներու վրայ բազմած։ Երբ 
կը մնաք անտարբեր Տիրոջը խօսքերուն հանդէպ… 
քանի որ Անոր խօսքը տինամիք է եւ տինամիք 
ունկնդրութիւն կը պահանջէ։ Ան անշարժ չէ, եւ եթէ 
դուք անշարժ վիճակի մէջ կը գտնուիք, չէք կրնար 
հասկնալ եւ ըմբռնել Անոր տինամիք խօսքերը։ Երբ 
դուք կը սպասէք, որ բաներ մը պատահին ուրիշներու 
ձեռքով, կը մոռնաք, որ դուք պատասխանատու էք 
այդ բաները կատարելու։ Այս ապաւինողականութիւնը 
թոյլ չի տար, որ դուք հասկնաք եւ ըմբռնէք Տիրոջ 
կամքը։ Տէրը չի սիրեր ծուլութիւնը եւ անգործօնու-
թիւնը։ Ան կը պահանջէ որ միշտ ըլլաք արթուն եւ 
շարժումի ու պայքարի պատրաստ վիճակի մէջ։ Շատ 
տգեղ կ՚երեւի Տիրոջ, երբ երիտասարդը չի պայքարիր 
քրէականութեան եւ շահագործումին դէմ, եւ լուծում-
ներ չի փնտռեր ընկերային արդարութեան հաս-
տատումին համար»։

Ընկերային արդարութեան, պատերազմի եւ 
քրէականութեան վերացման ու ժողովուրդներու եղ-
բայրակցութեան համար պայքարը կոմունիստական 
լոզունգներ չե՞ն արդեօք։
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ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²É ²ÑÁï ¸Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Ú³ÕÃ»ó ²É ê³ý³ÛÇÝ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 14-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³-

Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« ³é³ç³ï³ñ §²É ²ÑÁï¦Á Ùñó»ó³õ 10-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §²É ê³ý³¦ÇÝ ¹¿Ù »õ ï³ñ³õ ¹Åáõ³ñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ£ ¸³ë³õáñÙ³Ý 
ëïáñÇÝ ¹Çñù»ñÁ ·ñ³õáÕ ËáõÙµ»ñÁ ëÏë³Ý ß³ñÅÇÉ »õ §ä»ù³³ èÇ³ïÇ¦ »õ 
§è³ëÇÝÏ¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñÇÝ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ© 

¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 0-0
¬ ²É ê³ý³ ¬ ²É ²ÑÁï 0-1« ¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É ¬ ²É ²Ýë³ñ 2-3
¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ ¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ 2-0
¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ ¬ è³ëÇÝÏ 0-2

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³ Ð³õ³ë³ñ»ó³õ

êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇª øá÷³ î¿É è¿ÛÇ Ùñó³ß³ñùÇ ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ï³ÝáõË ·³·³ÃÇ ÙñóáõÙ ÙÁ ³é³ç³ï³ñ 
§ä³ñë»ÉáÝ³¦Ç »õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ù³ïñÇï¦Ç ÙÇç»õ£ §ø³Ù÷ 
Üáõ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û 92000 Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý Ë³Õóáõ³Í 
»ñÃÇ ÙñóáõÙÇÝ« §è¿³É Ø³ïñÇï¦ Ï³ÝáõË¿Ý ß³ñÅ»ó³õ »õ 6-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ 
Èáõù³ë ì³ëù¿½« ä»Ý½»Ù³ÛÇÝ ëï³ó³Í ÷áË³ÝóáõÙÁ ÏáÉÇ í»ñ³Í»ó£ ØÇ³ÛÝ 
57-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ä³ñë»ÉáÝ³¦ Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ 
Ø³ÉùáÙÇ ÙÇçáóáí£ Ø»ëëÇ ¹³ßï Ùï³õ 63-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ ØñóáõÙÁ 
³õ³ñï»ó³õ 1-1 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí« áñ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Ç Ç 
Ýå³ëï ³ñ¹ÇõÝù£

²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É 
ä»ÃÇë¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 8-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ì³É»ÝëÇ³§ÇÝ ¹¿Ù£ 
ØñóáõÙÇ ÙÇÝã»õ 70-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÁ 2-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃáÕ §è¿³É ä»ÃÇë¦Á 
»ñÏáõ ÏáÉ»ñ ëï³ó³õ Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç â»ñÇß»õÇ »õ Î³Ù»ÛñáÛÇ ÙÇçáóáí áõ 
ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ 2-2 Ñ³õ³ë³ñ Ñ³ßÇõáí« áñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ 
§ì³É»ÝëÇ³¦Ç Ñ³Ù³ñ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2-2
ÏáÉ»ñ©È©ØáñáÝ 45« Êá³ùÇÝ 54 ¬ î©â»ñÇß»õ 70« ø©Î³Ù»Ûñû 90+2

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï Ú³ÕÃ»ó ²ÃÉ»ÃÇùáÛÇÝ
êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 23¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ 

³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï¦ ¬ §è¿³É 
Ø³ïñÇï¦ ÙñóáõÙÁ£ Ø³ïñÇï ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÇÝ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ 
Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ ø³½»ÙÇñáÛÇ« ê»ñÅÇû è³ÙáëÇ »õ ä¿ÛÉÇ ÏáÉ»ñáí áõ 
·ñ³õ»ó 2-ñ¹ ¹ÇñùÁ£ ÎñÇ½Ù³Ý Ýß³Ý³Ï»ó §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ç ÏáÉÁ£ §è¿³É¦ áõÝ¿ñ 
57 ³é Ñ³ñÇõñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ£ 80-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ç ö³ñÃÇÝ 
ëï³ó³õ »ñÏñáñ¹ ¹»ÕÇÝ ù³ñïÁ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 3-1
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1-3
¬ È»Ï³Ý¿ë ¬ è¿³É ä»ÃÇë 3-0« ¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 0-0
¬ ê»õÇÛ³ ¬ ¾Ûå³ñ 2-0« ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 51 Ï¿ï 60-23« 2-è¿³É Ø³ïñÇï 45 Ï¿ï 40-

27« 3-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 44 Ï¿ï 33-17£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¶ñ³õ»ó ²é³ç³ï³ñÇ ¸ÇñùÁ
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý Çñ ÙñóáõÙÇÝ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí« 

2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý Ï¿ï»ñáí Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ 
§ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç Ñ»ï »õ ÏáÉ»ñáõ ï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ ·ñ³õ»ó ³é³ç³ï³ñÇ 
¹ÇñùÁ ¸»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇë¿Ý Ç í»ñ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÉÉ³Éáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÁ©

¬ ¾íÁñÃÁÝ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0-2
²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 26¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 

§Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦ ¬ §â»ÉëÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ §êÇÃÇ¦Ý ïÇñ³å»ï»ó ÙñóáõÙÇÝ 57 
³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃ»³Ùµ »õ Ïñó³õ í»ó ³Ýå³ïëË³Ý ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»É£ 
²Ïáõ»ñû Ýß³Ý³Ï»ó 3 ÏáÉ« êÃÁñÉÇÝÏª 2 ÏáÉ »õ ÎÇõÝïáÕ³Ýª 1 ÏáÉ£ ²éÇÃ¿Ý 
û·ïáõ»Éáí §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí ·ñ³õ»ó 4-ñ¹ 
¹ÇñùÁ£ §²ñë»Ý³É¦Ç ÙñóáõÙÇÝ« ØËÇÃ³ñ»³Ý »ñÏ³ñ µ³ó³Ï³ÛáõÃ»Ý¿ »ïù 
Ï³ï³ñ»ó Çñ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÁ »õ ÷áË³ñÇÝáõ»ó³õ 76-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©

¬ üáõÉÑ¿Ù ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï 0-3
¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ ¬ ²ñë»Ý³É 1-2
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ ¾Û ¾ý êÇ äáñÝÙÁÃ 3-0
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 3-1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 65 Ï¿ï 74-20« 2-ÈÇíÁñ÷áõÉ 65 Ï¿ï 59-

15« 3-ÂáÃÁÝÑ¿Ù 60 Ï¿ï 54¬25« 4-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©51 Ï¿ï 52-35« 5-²ñë»Ý³É 
50 Ï¿ï 53-37£

Æï³ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

Ü³÷áÉÇ Ð³õ³ë³ñ»ó³õ
Æï³ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 23¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ 

ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §üÇáñ»ÝÃÇÝ³¦ ¬ §Ü³÷áÉÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 9-ñ¹ ¹ÇñùÁ 
·ñ³õáÕ §üÇáñ»ÝÃÇÝ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§Ü³÷áÉÇ¦Ç ¹¿Ù »õ ÙñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ùµ£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©    

¬ âÇ»õû ì»ñáÝ³ ¬ èáÙ³ 0-3« ¬ üÇáñ»ÝÃÇÝ³ ¬ Ü³÷áÉÇ 0-0
¬ ö³ñÙ³ ¬ ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 0-1« ¬ ²Ã³É³ÝÃ³ ¬ êö²È ü»ññ³ñ³ 2-1
¬ ê³ëáõáÉû ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 0-3« ¬ ØÇÉ³Ý ¬ ø³ÉÇ³ñÇ 3-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ºáõí»ÝÃÇõë 63 Ï¿ï 49-15« 2-Ü³÷áÉÇ 52 Ï¿ï 42-18« 

3-ÆÝÃ¿ñ ØÇÉ³Ý 43 Ï¿ï 32-16« 4-ØÇÉ³Ý 39 Ï¿ï 32-21£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£00 ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3) ¬ äáñáõëÇ³ îáñÃÙáõÝï (1)
Ä³ÙÁ 22£00 ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù (2) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (2)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚ²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 20£00 ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý (5) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (9)
Ä³ÙÁ 20£30 ø³Ý (19) ¬ Ü³ÝÃ (15)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ 2-ð¸ Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 23£15 àõÝÇí»ñëÇï³ï î¿ âÇÉÇ (âÇÉÇ) ¬ Ø»ÉÏ³ñ (ö»ñáõ)
Ä³ÙÁ 23£15 ÈÇå»ñÃ³ï (ö³ñ©) ¬ îÁ êÃñáÝÏ¿ëÃ (äáÉ©)
Ä³ÙÁ 01£30 ê³û ö³áõÉû (äñ©) ¬ Â³Û»ñ¿ë î¿ øáñïáå³ (²ñÅ©)
Ä³ÙÁ 01£30 ø³ñ³ù³ë (ì»Ý©) ¬ î»ÉýÇÝ (¾ùáõ³ïáñ)
²öðÆÎ¾Æ øàÜüºîºð²êÆàÜÆ ´²Ä²ÎÆ ¼îàôØÆ 2-ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 15£00 Üù³Ý³ (4) ¬ ²É ÐÇÉ³É úÙïáõñÙ³Ý (2)
Ä³ÙÁ 18£00 è³Å³ ø³½³åÉ©(2) ¬ úÃáÑû îÿúÛû (4)
Ä³ÙÁ 18£00 ê³ÉÇÃ³ë (4) ¬ ÜÁÅÙ¿Ã ²É ê³Ñ¿É (3)
Ä³ÙÁ 18£00 ²ß³ÝÃ¿ øáÃáùû (3) ¬ ¼¾êøú ºáõÝ³ÛÃÁï (1)
Ä³ÙÁ 18£00 ö»Ãñû î¿ Èáõ³Ýï³ (3) ¬ Îáñ Ø³ÑÇ³ (1)
Ä³ÙÁ 21£00 äÁñù³Ý (1) ¬ Ð³ë³ÝÇÛ³ ²Ï³ïÇñ (3)
Ä³ÙÁ 21£00 ²É ê³ý³ùëÇ (2) ¬ ¾ÝáõÏáõ è¿ÛÝ×Áñ½ (1)
Ä³ÙÁ 21£00 ¼³Ù³É¿ù (4) ¬ ÐÁë¿ÛÝ î³Û (2)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 03£00 ØÇÝ»ëáÃ³ ÂÇÙåÁñíáõÉí½ (12) ¬ ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (5)
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Լիբանանահայ Դպրոց

Ä³ÙÁ 05£30 öáñÃÉ¿Ýï Âñ¿ÛÉ äÉ¿Û½Áñ½ (4) ¬ ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñ©(1)
ÂºÜÆêÆ îàÐ²ÚÆ ÎÆÜºðàô Øðò²Þ©1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 10£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ô
Ä³ÙÁ 16£00 ¶áÉáÙåÇ³ÛÇ ßñç³í³½ù« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

üáõÃë³É
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ²ÝÏ³ë»ÉÇ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃë³ÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÙñóáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý 

»ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ 6-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáí£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ 
³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Þáõ»Ûý³Ã ¬ ¼áõù Øáëå¿Ñ 3-0« ¬ ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ ¬ Èáõ³Û½¿ 15-1
¬ ´³Ý³Ï ¬ ²É ÐáõññÇÛ³ ê³Ûï³ 4-2
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³Ýù ä¿ÛñáõÃ 51 Ï¿ï 55-9« 2-Þáõ»Ûý³Ã 40 Ï¿ï 20-12« 

3-´³Ý³Ï 37 Ï¿ï 26-22« 4-Èáõ³Û½¿ 23 Ï¿ï 19-50£
ÆëÏ 7-12 ¹Çñù»ñáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 

³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ¾Û ºáõ ¾ë ÂÇ Ð³Ù³Éë© ¬ ²É ²Ù³É äÇùý³Û³ 5-3
¬ ÐáõÙÇÝ ²É ý³áõù³ ¬ ÂñÇ÷áÉÇ ü³ÛÑ³³ 7-4
¬ 1875 ê÷áñÃÇý ¬ ÜáõÙáõñ ²É øáõñ³ 4-1

ä³ëù»ÃåáÉ

îáõå³ÛÇ ØÇç³½·³ÛÇÝ Øñó³ß³ñù

èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ Þ³Ñ»ó³õ îÇïÕáëÁ
²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý îáõå³Û ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ³õ³ñï»ó³Ý 

ï³ñ»Ï³Ý å³ëù»ÃåáÉÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñó³ß³ñùÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ Ù³ëÝ³ÏÇó 
ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý »ñ»ù ËáõÙµ»ñÁ ³ñÓ³Ý³·ñ»óÇÝ ·»ñ³½³Ýó ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ£

3-ñ¹ ¹ÇñùÇ ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ Ø³ÛÃÇ ê÷áñó (üÇÉÇ÷ÇÝ) ¬ Ð©Ø©À©Ø© (ÈÇµ©) 91-76
²õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ (ÈÇµ©) ¬ ä¿ÛñáõÃ (ÈÇµ©) 88-80
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ ß³Ñ»ó³õ 2019 ï³ñáõ³Ý ïÇïÕáëÁ£

   ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÝ ¾É üÇÉ ä³ñïáõÃ»³Ý  Ø³ïÝ»ó   ²É  ÄáõÙÑáõñÁ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ïÕáó   å³ëù»ÃåáÉÇ ´.  ¹³ë³Ï³ñ·Ç  ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý  ÙñóáõÙ-
Ý»ñáõÝ,   ºñÏáõß³µÃÇ,4 ö»ïñáõ³ñ   2019-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý,  ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÝ 
¿É üÇÉª  74- 73 ³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó ²É  ÄáõÙÑáõñÁ:  ØñóáõÙÁ 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ  ÄáõÙÑáõñÇ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ Ù¿ç:

 -ÈÇµ³Ý³ÝÇ  ³ÕçÏ³Ýó  å³ëù»ÃåáÉÇ ². ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 
ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ·Íáí,  âáñ»ùß³µÃÇ, 6  ö»ïñáõ³ñ 2019-ÇÝ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ 
êÇÝ ¾É üÇÉª 64- 46 ³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó  ¾Ý»ñÅÇÇÝ:  ØñóáõÙÁ 
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ  Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý Ï»¹ñáÝÇ  §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ 
Ù¿ç:

-ÈÇµ³Ý³ÝÇ  ïÕáó å³ëù»ÃåáÉÇ  ´. ¹³ë³Ï³ñ·Ç ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 6-ñ¹ 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ  ·Íáí,  Þ³µ³Ã, 9  ö»ïñáõ³ñ  2019-ÇÝ, ÐºÀ 
²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÇÝ ¿É  üÇÉª 72- 56 ³ñ¹ÇõÝùáí å³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»ó  ²ÛÝÃáõñ³Ý:  
ØñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð´ÀØ-Ç î»ÙÇñ×»³Ý Ï»¹ñáÝÇ§ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦  
Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ Ù¿ç:

Մեսրոպեանի Աշակերտը «YES» Ծրագրով 
Պիտի Մեկնի Միացեալ Նահանգներ` Միամեայ 
Ուսումնառութեան

Մեսրոպեան վարժա-
րանի աշակերտ Ճօ Կա-
րապետեան մասնակցե-
ցաւ Միացեալ Նահանգներու 
«YES» (Youth Exchange and 
Study) ծրագիրի քննութիւն-
ներուն եւ արձանագրեց 
պատուաբեր յաջողութիւն: 
Ուստի, Միացեալ Նահանգ-
ներու կառավարութեան 
հովանաւորութեամբ Ճօ 
2019-2020 տարեշրջանին 
իր ուսումը պիտի շարու-
նակէ Միացեալ Նահանգ-

ներու մէջ: Ան Մեսրոպեան վարժարանի 8-րդ աշակերտն է, որ «YES» ծրագրով 
ուսումնառութեան կը մեկնի Միացեալ Նահանգներ:

Միացեալ Նահանգներու Քոնկրէսը «YES» ծրագիրը որդեգրած է 2002 
թուականին. անոր նպատակն է ծանօթացնել ամերիկեան ընկերութիւնն ու 
արժէքները, ինչպէս նաեւ ստեղծել մշակոյթներու միջեւ յարաբերութիւններ:

Կարապետեան միամեայ կրթական ծրագիրին կողքին, պիտի հետեւի 
ղեկավարման ծրագիրներու եւ բազմաթիւ երկիրներէ համախմբուած աշա-
կերտներուն պիտի ծանօթացնէ Լիբանանի եւ Հայաստանի արժէքները:

Ռոպեր Թոռանեան` Ալ Պայան Մրցումի Մրցանակակիր
Մեսրոպեանի 11-րդ դասարանի աշակերտ Ռոպէր Թորանեան երրորդ 

պատուաբեր դիրքը գրաւեց արաբերէն շարադրութեան Ալ Պայան մրցումին, 
որ ամէն տարի կը կազմակերպուի Կոկիկեան Հիմնարկին կողմէ, քաջալերելու 
համար արաբերէնի իմացութիւնը հայկական վարժարաններու աշակերտու-
թեան շրջանակին մէջ:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն Վարժարանի

Կրասնոտարի բնակիչ մը մէկ օրով վարձակալած է քաղաքային թրամուայը, 
անով երթուղի դուրս եկած եւ անվճար փոխադրած է ուղեւորները: Այդ մասին, 
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Փետրուար 12-ին «Ինթերֆաքս» 
գործակալութեան յայտնած են Կրասնոտարի հանրային փոխադրամիջոցներու 
վարչութեան մէջ:

«Քաղաքի բնակիչ Իվան Քալուկինը պայմանագիր կնքած էր եւ մէկ օրով 
թրամուայը վարձակալած էր թիւ 5 երթուղիին վրայ: Նախօրեակին ան ամբողջ 
օրը՝ Մոսկուայի ժամանակով մինչեւ 00:55-ը, անվճար ուղեւորներ փոխադրած 
է»,- ըսած է գործակալութեան զրուցակիցը: Թրամուային փակցուած են 
յատուկ յայտարարութիւններ: Կրասնոտարցին ինքը Instagram-ի իր էջին վրայ 
գրած է, որ իր արարքին նպատակը «բարի գործ ընելն է»: «Ամենագլխաւորը 
ինծի համար այն է, որ մարդիկ ժպտան»,- նշած է Քալուկինը: ԿՏՏՎ-ի մէջ 
ճշդած են, որ թրամուայը վարձակալելու արժէքը գերազանցած է 50 հազար 
ռուպլին: Կրասնոտարի մէջ թրամուայով ուղեւորութեան տոմսը կ'արժէ 26 
ռուպլի: Քաղաքի թրամուայները օրական կը փոխադրեն մօտաւորապէս 400 
հազար ուղեւոր:

Կրասնոտարի Բնակիչը Վարձակալած Է Թրամուայը 
Եւ Ամբողջ Օրը Անվճար Փոխադրած Է Ուղեւորները
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Մենք՝ Քաղաքացի Եւ Իրաւ Կամ Կեղծ Բնապահպանութիւնը

Լիբանանցի լրագրող մը, բիրտ իրապաշտու-
թեամբ, ըսած էր, որ ապականումը (pollution) շատ 
աւելի մարդ կը սպաննէ քան ահաբեկչութիւնը: 
Աւելցնենք. ոչ միայն Լիբանանի մէջ: Հասկնալ՝ որ 
բնապահպանութեան համար պէտք է պայքարիլ:

Մենք՝ անհատ, քաղաքացի, հաւաքականութիւն-
ներ, երկիրներ, մոլորակ, գիտութիւն եւ ճարտարար-
ւեստ, բնապահպանութեան անշրջանցելի հարց 
ունինք: Պատասխանատւութիւն՝ որպէսզի կապոյտ-
կանաչ մոլորակը որպէս լուսնային անապատ 
չկտակենք գալիք սերունդներուն, ովկիանոսը դար-
ձընելէ ետք ճահիճ, անտառները՝ անջրդի անա-
պատ, օր մըն ալ անհետացուցած ըլլալու համար 
կեանքը՝ որուն վկան ալ պիտի չըլլանք:

Այս՝ աղէտի դիպաշար չէ:
Ի հարկէ այս աղէտին պատճառները մեծ կամ 

պզտիկ չեն: Բազմաթիւ են եւ գումարուող: Զանոնք 
կարելի չէ անհետացնել առանց կացութեան լիիրաւ 
գիտակցութեան, բոլորին ճիգերով անխտի՛ր: Բնու-
թեան աղէտը կը դարմանուի եւ առաջքը կ՛առնուի 
համապարփակ քաղաքականութեան մը կիրար-
կումով, իսկ այսօր բարձրագոչ ժողովները կը 
խօսին մասնակի երեւոյթներու եւ մանրուքներու 
մասին, անզօրութեան տեսակ մը խոստովանութիւն: 
Խիղճ եւ հանրային կարծիք զգայազիրկ դարձնող:

Օր մը գիտական հաշիւ պէտք է ընել, ճշդելու եւ 
հասկնալու, որ դէպի անջրպետ արձակուած 
արբանեակներու համար ամէն տարի քանի հրթիռ 
կը գործածուի եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրը եւ ապա 
հաւաքաբար որքան ջերմութիւն կ՛արտադրեն, 
որքանով կ՛ազդեն մոլորակի ջերմացման վրայ:  
Արդէն հաշուած են, թէ ի՞նչ է ամէն օր թռիչք առնող 
օդանաւերու թիւը: 2014ին թռիչքներու թիւը եղած է 
37,4 միլիոն, 2017ին 36,8: Աւելի պարզ գաղափար 
մը կազմելու համար, հաշուած են թէ իւրաքանչիւր 
երկվայրկեան որ կ՛անցնի 1,16 օդանաւ երկինք կը 
բարձրանայ: Պէտք է հաշուել թէ իւրաքանչիւր 
երկվայրկեան որ կ՛անցնի ի՞նչ քանակութեամբ 
ջերմութիւն կ՛արտադրուի  եւ բնածխային կազ կը 
մաղուի մոլորակին վրայ:

Աւելցուցէ՛ք հիւլէական փորձերը եւ ցարդ գոր-
ծածուած երկու ռումբերը:

Աւելցուցէ՛ք մեր սպառողական եւ մսխումի 
տենդին աղբը, զոր չենք յաջողիր մաքրել, ծխախո-
տի կճատներէն մինչեւ կերպընկալ (փլասթիք) 
նիւթէ տոպրակները, տուփերը, սեղանները, պա-
հարանները եւ այլ սարքեր:

Բայց կը խօսինք, որպէս նոր գիւտ ներկայա-
ցընելով շպարային-cosmetique առաջարկներ, ժողով-
ներ կը զբաղեցնենք եւ լրատուամիջոցներուն նիւթ 
կը մատակարարենք: Իսկ շպարային-cosmetique 
դարմանները, որպէս առաջարկ եւ որպէս գործադ-
րութիւն կարծէք պատիժ են համեստներու դէմ: 
Այսպէս, քննադատութեան թիրախ են մարդոց փո-
խադրամիջոցները, անոնց գործածած վառելանիւ-
թը, բայց ոչ ոք կը յիշեցնէ 37 միլիոն թռիչքները, 
անոնց  սպառած թոներով վառելանիւթը, որ այս 
կամ այն ձեւով կ՛իջնէ մեր վրայ:

Մտածե՞լ այս տեսակ մը անձրեւի հետեւանքներուն 
մասին:

Այս մասին մտածել եւ անհանգստանալ՝ առաջին 
քայլն է բնապահպանութեան:

Հարկ է խօսիլ ծխախոտի գործածութեան, 
սպառման եւ վնասի մասին: Վնաս բնապահպա-
նական եւ առողջապահական առումներով: Բարո-

յախօսութիւնը չի լսուիր, բայց թիւերը խօսուն են եւ 
յամառ: Այսպէս, մեր վտանգուած մոլորակին վրայ, 
ամէն օր 11 միլիառ սիկարէթ կ՛այրենք, այսինքն 
127.314 գլանիկ իւրաքանչիւր երկվայրկեանի ըն-
թացքին, տարեկան՝ 4.000 միլիառ: Ո՞ւր կ՛երթայ 
կճատներու աղբը: Որքա՞ն բնածխային կազ կ՛ար-
տադրէ այրած ծխախոտը: Երբ կը խօսինք զանա-
զան բնական աղէտներու մասին, պէտք է խօսինք 
մեր կողմէ գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար 
գումարուող աղէտներու մասին, որոնցմէ խուսափիլ 
մեր հասողութեան սահմանին մէջ է:

Բնապահպանութիւնը նախ պէտք է ապրիլ 
անհատապէս, որպէս քաղաքացի, որպէս բնակիչ: 
Կը պատահի՞ որ տան աղբամանին մէջ նայինք, թէ 
ի՜նչ մսխում կայ հոն: Եթէ հաց գնելու պիտի երթանք 
կողքի փողոցը, ինչո՞ւ երկու քայլի յաւելեալ ճիգի 
չենք ըներ, ինչո՞ւ ինքնաշարժով կ՛երթանք, միթէ՞ 
ստիպուած ենք ամէն տարի քանի մը զոյգ կօշիկ 
գնել եւ քանի մը պայուսակ: Կաշիի պատրաստու-
թիւնը ապականող է, «փլաստիք» կաշիի պատ-
րաստութիւնը շատ աւելի: Նոյնն է պարագան ելեկ-
տըրոնային գործիքներու: Միայն 2016ին, աշխարհի 
մէջ արտադրուած է 44,7 միլիոն թոն ելեկտրոնային 
գործիքներու աղբ: Հաշուող եղած է, որ այդ աղբը 
հաւասար է 4.500 էյֆէլեան աշտարակի: Այդ աղբին 
մէջ կան յարգի մետաղներ, որոնց արժէքը կը 
գնահատուի աւելի քան 5 միլիառ եւրօ կամ տոլար: 
Այս մսխումին եւ ապականման, անպատասխանատ-
ւութեամբ եւ անտարբերութեամբ, հաւասարապէս 
մասնակից ենք: Փարիզ, Հայաստան, Լիբանան, եւ 
այլուր, հակառակ որոշ ճիգերու, յարաճուն եւ 
դիզուող աղբը ընդունուած երեւոյթ է, բայց կը 
խօսինք, կը գրենք, մեղսակից ենք, մենք մեզ կը 
համարենք բացառութիւն եւ կը շարունակենք 
ապականել:

Ինչ որ յիշեցի սառցակոյտին երեւցող մասն է: 
Դեռ պէտք է խօսիլ երկրի խոր ընդերքին մէջ 
թաղուած հիւլէական թափօններու, երկրագործու-
թեան պարարտացուցիչներու եւ միջատասպաննե-
րու, քիմիական այն բոլոր նիւթերու մասին, որոնք 
ջուրին հետ կը հոսին եւ կ՛ապականեն ընդերկրեայ 
ջուրի պաշարները:

Բայց այս բոլոր հարցերը գիտնալով հանդերձ, 
պետութիւնները, միջազգային դրամատիրութիւնը 
եւ մարդիկ, ի գին ամէն բանի միլիառ տոլարի կամ 
եւրոյի տիրացման արշաւը կը շարունակեն: Ինձմէ 
ետք ջրհեղեղի եսապաշտութեամբ:

Ի տես եւ ի լուր այս բոլորին, ես ինծի հարց կու 
տամ, թէ ո՞ւր կը հասնին ժողովները: Միթէ՞ աւելի 
արդիւնաւոր պիտի չըլլար քաղաքացիական դաս-
տիարակութեան ճամբով մղել բնապահպանութեան 
պայքարը:

Եթէ տարին մէկ օր միայն, համախոհութեամբ, 
որոշուի որ ոչ մէկ օդանաւ պիտի թռի, տարին մէկ 
օր միայն աշխարհի մէկ միլիառ ինքնաշարժները 
իրենց տեղը պիտի մնան… Թող մասնագէտները 
ըսեն թէ քանի թոն վառելանիւթ պիտի խնայուի, 
որքանով պիտի նուազին ապականումը եւ ջեր-
մութիւնը: Այս նախաձեռնութիւնները ոչ սպառող 
օդանաւի եւ ոչ ալ ծախսալից մեծ ժողովներու 
կարիք ունին:

Բնապահպանութեան պայքարը բուրգին գա-
գաթէն ուղղահայեաց կերպով պէտք չէ գայ, այլ հո-
րիզոնական կերպով քաղաքացիական վերաբե-
րումէն: Այդ ձեւով կը յառաջանայ քաղաքացիական 
գիտակցութիւն, որ կրնայ վերածուիլ պետական 
քաղաքականութեան, ինչո՞ւ ոչ՝ միջազգային քաղա-
քականութեան:

Այս պէտք է ըսել ժողովուրդին, այս պէտք է 
պահանջէ եւ ընէ ժողովուրդը, ինքզինք պարտադ-
րելով իր իսկ կողմէ ընտրուած իշխանութիւններուն, 
որոնք իրեն հաշուետու են:

Եթէ մէկ միլիառ ինքնաշարժներ այս կիրակի 
դրան առջեւ մնան, եթէ այդ պատճառով հինգ լիթր 
վառելանիւթ խնայուի իւրաքանչիւրին կողմէ, հաշ-
ւեցէ՛ք, թէ քանի միլիոն թոն վառելանիւթ պիտի 
չայրի, որքան ջերմութիւն պիտի չարտադրուի, եւ 
հիւսիսի սառոյցը որքանով պիտի չհալի…

Լաւ կ՛ըլլայ, որ որպէս անհատ մեր թաղին մէջ, 
որպէս պետութիւն եւ որպէս մեծամեծ ժողովներու 
անդամներ, բնապահպանական պայքարը մղենք 
ժողովրդային  մակարդակով եւ հորիզոնական 
յանձնառութեամբ, չսպասելով վերէն գալիք կա-
խարդական լուծումներ:

Ա՛յս մասին կը մտածէի, երբ կը թափառէի 
Պուրճ-Համուտի (Լիբանանի) փողոցներուն մէջ, 
ուր ամէն բնակիչ կարծէք ինքզինք նուիրած է 
ապականելու եւ աղբ արտադրելու գործին: Եթէ 
ամսուան մը ընթացքին, փողոցը, մայթերուն վրայ 
թափուած ծխիկները հաւաքեն եւ անոնցմով բուրգ 
մը շինեն Քաղաքապետարանի շէնքին առջեւ, 
առեւտուր եւ շրջագայութիւնը կանգ կ՛առնեն… 
բայց թերեւս գիտակցական հրաշք կը պատահի:
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Քեւին Օքսուզի Համար ԱՄՆ 
Դատարանը Սահմանած Է Երկու 
Տարի Փորձաշրջան. Ան Կը Վճարէ 
Նաեւ 20 Հազար Տոլար Տուգանք
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

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

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

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

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ա. Կ.

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

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

2019
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

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

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

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

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ա. Կ.

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

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

2019
öºîðàô²ð6 ԺԱՆ ԳԱՌԶՈՒ

(1907-2000)
«Առլէօքէն»

«Իբրեւ նկարիչ՝ կը պատկանիմ ֆրանսական 
արուեստին, սակայն իմ բոլոր գործերուս մէջ անշուշտ 
հայ կը մնամ: Չէ՞ որ մենք ամէնքս մեր ժողովուրդի 
բեկորներն ենք»:

ԳԱՌԶՈՒ

«My Funny Valentine»
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Բազմաթիւ գեղեցիկ երգեր կան սիրոյ մասին, 
բայց սիրահար զոյգի, գեղեցիկ սիրային պատմու-
թեան, սիրահարներու օրուան  մասին խօսելու 
ժամանակ  ակամայ  կը յիշատակենք  «My Funny 
Valentine» երգը։

Մեղեդային, ծորուն, այնքան գեղեցիկ այս երգը 
իր  80-ամեայ կեանքին ընթացքին   ունեցած է աւե-
լի քան 1300 տարբերակ՝  կրելով բազմապիսի փո-
փոխութիւններ, ընդունելով բազմաթիւ  ոճային փո-
խակերպումներ։  Երեւակայութիւնն ու բառերը 
բաւարար չեն նկարագրելու համար  այս քնքուշ 
երգի փոխանցած ողջ նրբագեղութիւնը։

Տարիներէ ի վեր ան որպէս կանոն կը հնչէ 
կաթոլիկ աշխարհի (եւ ոչ միայն) սիրելի տօներէն 

մէկուն՝ սբ. Վալենթայնի տօնին, ինչը կը համարեն 
բոլոր սիրահարներու տօնը: Անկեղծ ըսած, երգը 
առաջին անգամ լսելու ատեն կը թուի, թէ այս 
տօնին  նուիրուած է անոր ստեղծման նախապատ-
մութիւնը։  Ան  անմիջապէս կը զուգորդուի  սիրա-
հար զոյգի, ռոմանթիկ երեկոյի, վարդերու, բացիկ-
ներու, տուրմի եւ փրփրուն գինիի հետ,  ինչպէս եւ 
սովորաբար կ'ըլլայ  սբ. Վալենթայնի տօնին։ Սա-
կայն «Ֆանի Վալենթայնը»  խորքին մէջ 1937 
թուականին  Ռիչարտ Ռոճերսի եւ  Լորենց Հարթի 
գրած «Զրահներով մանուկներ» («Babes in Arms») 
միւզիքլին  մէջ հնչող բազմաթիւ երգերէն մէկն էր, 
որ կ'երգէր դեռահաս աղջնակը իր սիրեցեալ 

պատանեակին համար, որուն, ի դէպ, միւզիքլին 
մէջ ստիպուած եղան անուանափոխելու Վալենթայն 
(Վալ), որպէսզի բառախաղը յաջողի։ Երգին բա-
ռերը հակասական եւ հումորային բնոյթ կը կրեն, 
որոնք, սակայն, կապակցուելով կը ստեղծեն բա-
ռախաղ եւ կը ստանան իմաստ։ Բառերը այլ 
լեզուներով թարգմանելու բոլոր փորձերը ձախողած 
են, որովհետեւ անմիջապէս կորսնցուցած են իրենց 
իմաստը։ Միւզիքլը Պրոտուեյի մէջ բեմականացուած 
է   289 անգամ, որմէ ետք փակուեցաւ,  թէեւ տաս-
նամեակներ անց անիկա դարձեալ կը հնչէ նիւեորք-
եան թատրոններուն մէջ։ 

«My Funny Valentine»-ը  միւզիքլէն անկախ երգ 
դարձաւ եւ երկրորդ կեանք մը ստացաւ, երբ 15 
տարի անց՝  1952 թուականին,  զայն ձայնագրեց 
Չետ Պեյքերը,  իսկ 2  տարի անց՝ Ֆրենք Սինաթ-
րան։  Իր կատարումէն ետք երգը անմիջապէս 
տարածուեցաւ եւ դարձաւ յայտնի ու սիրելի։  Այս 
երգը կարատած են  Էլլա Ֆիցժերալտը, Մայլս 
Տեվիսը, Պարպարա Սթեյզնտը, Սթինկը, Էթթա 

ԱՄՆ Գոլոմպիոյ նահանգի շրջանային դատա-
րանը հրապարակած է ԱՄՆ քաղաքացի, ազգու-
թեամբ թուրք, հակահայկական քարոզչութեամբ 
զբաղող լոպպիստ Քեւին Օքսուզի գործով 
դատավճիռը: Ան ձերբակալուած էր Հայաստանի 
մէջ եւ արտայանձնուած Միացեալ Նահանգներուն:

«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ houstonchronicle.
com-ը կը տեղեկացնէ, որ Օքսուզը դատարանի 
դահլիճէն ազատ  արձակուած է, դատարանը իրեն 
համար սահմանած է երկու տարի փորձաշրջան: 
Ան նաեւ պէտք է վճարէ 20 հազար տոլար տուգանք:

Օքսուզը ԱՄՆ-ի մէջ կը մեղադրուի ԱՄՆ 
ներկայացուցիչներու պալատի բարոյագիտական 
յանձնաժողովէն փաստացի նիւթերը կեղծելու 
միջոցով թաքցնելուն եւ յիշեալ յանձնաժողովին 
կեղծ յայտարարագիր ներկայացնելուն համար:

Մեղադրող կողմը համաձայն չէ եղած 
դատարանի որոշումին հետ, պնդած է, որ Օքսուզի 
խաբէութիւնը լուրջ վնաս հասցուցած է ամերիկեան 
քաղաքական կառոյցներուն եւ պահանջած 1 տարի 
ազատազրկում:

Ճեյմսը , Լինտա Ռոսենթալտը, Թոնի Պեննեթը եւ 
բազմաթիւ այլ երգիչներ։

Ամերիկեան երաժշտական թատրոնի եւ 
շարժապատկերի արդիւնաբերութեան  մէջ  թերեւս 
չկայ Ռիչըրտ Ռոճերսին համարժէք երաժշտահան։ 
Իր վաթսունամեայ  ստեղծագործական գործունէու-
թեան ընթացքին ան գրած է  աւելի քան 900 երգ, 
պրոտուէյեան 43  միւզիքլ, երաժշտութիւն ֆիլմերու 

եւ հեռուստատեսութեան համար։ 
Ռոճերսը այն երկու եզակի ան-
ձերէն մէկն էր, որ կը հանդի-
սանար Օսքար, Կրեմմի, Էմիի, 
Թոննի եւ Փուլիցերեան մրցա-
նակներու մրցանակակիրը։ 

5



¾ç 08âáñ»ùß³µÃÇ / 13.2.2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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

 ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 
Լրատուական Գրասենեակ 

سكاثـوليـكوسيـة االرمـن االرثوذك  
 مكتب االعالم
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Ծանուցում 
 

 
 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀԱՄԱԽԱՐԲԵՐԴՑԻԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԼԻԲԱՆԱՆ 
 

ԿԻՐԱԿԻ, 17 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019 
ՍԲ. ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ  

 
Յաւարտ Սբ. ՊԱՏԱՐԱԳԻ 

ՀՈԳԵՀԱՆԳՍՏԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆ  
ՀԱՄԱՅՆ ԽԱՐԲԵՐԴՑԻ ՆՆՋԵՑԵԱԼՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ  

 
Ապա յարակից Սրահին մէջ 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ՝  
ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆՆԵՐ եւ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ 

Սրտագին հրաւէր Խարբերդի, Ակնի, Հիւսէյնիկի, 
Հապուսիի, Գղիի, Չարսանճաքի, Չմշկածագի, 

Արաբկիրի, Մալաթիոյ բոլոր հայրենակիցներուն: 
 

                                                                               Վարչութիւն 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Տեառնընդառաջի Նախատօնակ 
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 ժամերգու-
թիւն, նորածին մանուկներու սուրբ խորան ընծայում 
եւ աւանդական խարոյկ։ 
 
 Այս առթիւ, Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ` Գերշ. 
Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս արարողութեան պիտի 
հանդիսապետէ եւ իր պատգամը փոխանցէ Նոր 
Մարաշի Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ մէջ, 
երեկոյեան ժամը 5.00-ին։ 
 
 Սիրով կը հրաւիրենք հայ ժողովուրդի բոլոր 
զաւակները եւ յատկապէս երիտասարդ ծնողները` 
Տեառնընդառաջի խորհուրդին հաղորդակից դառ-
նալու։ 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
  


