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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի Երկրորդ
Տեղի
Ունեցաւ
CEDRE Խորհրդաժողովին
Հետ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Կապուած
Ծրագիրներուն Շուրջ Հանդիպում Մը՝
Մասին Յայտարարութեան Համար
Գլխաւորութեամբ Սաատ Հարիրիի

Վարչապետ Սաատ Հարիրի գլխաւորութեամբ
հանդիպում մը տեղի ունեցաւ արաբական, եւրոպական ու միջազգային հիմնադրամներու եւ ելեւմըտական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ, որոնք 2018-ին Փարիզի մէջ տեղի
ունեցած CEDRE խորհրդաժողովին խոստացած
Հանրապետութեան
վարչապետ
էինԼիբանանի
նիւթական որոշակի
օժանդակութիւն
ցուցաՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
բերել Լիբանանին:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
Վարչապետ Հարիրիի՝
տնտեսական
հարցերով
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղաքախորհրդականՆատիմ
Մունլա նշեց,
որ շուրջ
երկու
կանութեան
մասին հանդիպումը
յայտարարութիւնը
ամբողժամ
տեւողութեամբ
նպատակուղջացնելու
համար:
ղւած
էր քննարկելու
CEDRE-ի ֆինանսաւորումը,
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաինչպէս նաեւ համաձայնութեան
գալու խորհրդավերջին կազմուած
սոյն ծրագիրներու
յանձնաժողովին
անդամ
ժողովին
հետ կապուած
շուտափոյթ
10 նախարարները
իրականացման
շուրջ: պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Դաշնութեան՝
2018-ի խորհրդաժողովին
Յուլիսին գաղթականներու
Նշենք, որ CEDRE-ի
խոստացտունդարձը
իրականացնելու
նպատակով յառաւած էր 11 միլիառ տոլարի դրամանպաստ
յատջադրածԼիբանանի
նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
կացնել
ենթակառուցուածքներուն
եւ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
մէկը ընդրգկելով
ներդրումային
ծրագիրներունայս
համար:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարարութեան
մէջ: Կը Մերժէ Կառավարութիւնը
Ժաաժաա
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաՈրպէս
Հզպալլա
Կուսակցութեանը
ՆերքականութեանՄիտուած
մասին յայտարարութիւնը
պիտի
կայացնելու
Փորձերը
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաԼիբանանեան ուժեր կուսակցութեան առաջնորդ
նոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեՍամիր
Ժաաժաա
մերժեց Հանրապետութեան
վարրութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ անոր
չապետ
Սաատ
Հարիրիի գլխաւորած
նորակազմ
դաշնակիցներուն պահանջով,
աւելի քան
1 միլիոն
կառավարութիւնը
որպէս Հզպալլա
կուսակցուսուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
թեանը ներկայացնելու միտուած փորձերը: ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին
պահանջուած
բարեփոՔուէյթի «Ալրայ»կողմէ
թերթին
հետ հարցազրոյցի
խումները՝ Հարիրիի
փրկելու համար
երկրի
տնտեսական
ժամանակ
դաշնակից
Ժաաժաա
անդվատթար վիճակը:
րադարձաւ
այն խումբ մը անձանց, որ հիմնովին
ոչինչ ունին ընելիք եւ կը շարունակեն չափազանցել
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Հզպալլայի
ուժն ու ազդեցութիւնը
նորակազմ կաՊաշտօններու
ռավարութեան
մէջ՝Փոխանցումը
տեւաբար դժգոհութիւն յայտՆախարարական
փոխանցումի
նելով
եւ երեւոյթներնպաշտօններու
ու իրադարձութիւնը
չկագործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ
մը
րենալով տեսնել իրենց իսկութեան մէջ:

Ð³ï³í³×³éª
Ð³ï³í³×³éª 1000
1000 È.à.
È.à. // 88 ¾ç
¾ç

Սալեհ Ղարիպ Ուղղուեցաւ Դամասկոս՝
Սուրիացի Գաղթականներու Տունդարձին
Հետ Կապուած Բանակցութիւններու Համար

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
նորԵրէկ
առաքելութեան
մէջ, մինչ նոր նախարարը
առաւօտեան գաղթականներու
հարցերով
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած աշխատանքը
նախարար Սալեհ Ղարիպ ուղղուեցաւ
Դամասկոս՝
պաշտօնավարութեան
շրջանին:սուրիացի
Լիբանան
բնակութիւն ամբողջ
հաստատուած

գաղթականներու ապահով տունդարձը իրականաԱշխատանքի
նախկին
նախարար
Մուհամմատ
ցընելու
խնդրին շուրջ
Սուրիոյ
տեղական
ինքնաՔապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
կառավարման եւ կենսոլորտի նախարար Հուսէյն
Ապու Սլեյմանը,
անտարակոյս յաջողութիւն
Մախլուֆի
հետ բանակցութիւններու
համար: պիտի
արձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
Մախլուֆ, որ միաժամանակ Գաղթական
սուրտարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
իացիներու տունդարձը համակարգող գործակաապացուցէ,
որ այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
լութեան
պետն
է, Ղարիպը
պաշտօնապէս
հրաւիանխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
րած
էր Սուրիա:
Այս մասին Ղարիպի
մօտ աղբիւր
կը յայտնած
հաղորդէ էազգային
լրատուական
գործակալումը
«The Daily
Star»-ին: Կողմերու
բաթիւնը:
նակցութիւնները պիտի կեդրոնանան սուրիացի
գաղթականներու ապահով տունդարձի գործընՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի նախարար Մանթացին
վրայ:
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
Յիշեցնենք, թէ ընթացիկ
ամսուան
սկիզբը
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
ՄիաժաՂարիպ յայտարարած էր, որ նախարարութիւնը
մանակ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչըստ
ամենայնի
պիտի մերժէ
թոյլատրել սուրիացի
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու առկայ
դժուագաղթականներու
վերաբնակեցումը,
աւելցնելով,
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
որ անոր առաջնահերթութիւնը պիտի ըլլայերկրի
հեշկայունութիւնն
բարգաւաճումը:
տացնել
անոնց ու
ապահով
տունդարձը:

«Հայաստանի
Մէջ Տեղի
Ունեցածը
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
«Գունաւոր
Չէր».
Կը Կայանայ Յեղափոխութիւն»
Մէկ Օր Կանուխ
Նիկոլ Փաշինեան

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Հայաստանի Հանրապետութեան
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան վարչապետ
եւ հասաՆիկոլ
Փաշինեանը
տուած է գերմարակայնութեան
հետհարցազրոյց
կապերու վարչութենէն:
նական
«Տի
շաբաթաթերթին,
Նիստը
կը ցայթ»
մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:որուն մէջ
անդրադարձած է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած
թաւշեայ
յեղափոխութեան:
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի Մէջ
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնբրես»-ը, ՀՀ վարՃափոնիընդգծած
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
չապետը
է, որ
այն, ինչ տեղի
ունեցաւ
Հայաստանի
մէջ, իւրօրինակ
է: «Մեր շարժման
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ամենասկզբից
դրա
ամենակարեւոր խորհրդանիշը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոմեր
վեր
պարզած
ձեռքերն
էին. դա բնութագրում
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
էր
մեր
նպատակները՝
նոյնիսկ
եթէ
կառավարու5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արթիւնը
ուժ եւ
կիրառէր,
ուժովՃուն
չէինք
պատաստակարգ
լիազօր մենք
դեսպան
Եամատան:
խանելու»,ըսած
է
Փաշինեանը:
Ան
բացառած
է,
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
որ
որեւէ
իրավիճակի
մէջ
կրնայ
բռնութիւնը
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաարդարացուած
համարել:
«Բռնութիւնըթէբացառելը
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
Արարատ
եղել
եւ
մնում
է
մեր
համոզմունքը:
Մենք ցանկանում
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական
յարաենք
Հայաստանում
բացառել բռնութիւնը»,ըսած է
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Փաշինեանը:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Անդրադառնալով
հարցին՝
արդեօքղեկավարի
յաջողուզարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
թեան
հասնելու
համար
առաջնո
՞րդ
անհրաժեշտ
է,
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաՓաշինեանը
պատասխանած
է,
որ
իր
ամենամեծ
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
ներդրումը
կը կայանայ
այն կապերու
բանի մէջ,
որ
նոր լիցք հաղորդած
է երկկողմ
ամրայայտարարած
պընդումին: է, որ ինք առաջնորդ չէ: «Այդ պահից
մեր շարժումն ապակեդրոնացաւ եւ սկսեց աճել:
ԴաԱզգային
բարդացրեց
կառավարութեան
եւ ոստիկաժողովի
նախագահը անդրադարձած
նութեան
առաջադրանքը՝
մեզ
վերահսկելու
եւ
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարկանգնեցնելու
առումով:
Մենք
մեր հետեւորդներին
գացումին եւ այդ
առումով
նշած,
որ այս պահուն
միայն
մի
քանի
պայման
էինք
առաջադրել:
Մենք
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամաասել
ենք,
որ
բոլոր
գործողութիւնները
պէտք
է
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
լինեն
առանց
բռնութեան,
չի
կարող
լինել
ատելուպատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
թեան
որեւէ դրսեւորում: Մեր յեղափոխութեան
հետ բարեկամութեամբ:
իրական
առաջնորդները
մեր քաղաքացիներն
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաէին»,ընդգծած
է
ՀՀ
վարչապետը:
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Անդրադառնալով
հարցին, թէ
ինչուներս
Հայաստանի
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
տարբեր
մէջ
դրական
փոփոխութիւններ
պիտի
ըլլան,
այն
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուպարագային,
երբ
Արեւելեան
Եւրոպայի
մէջ
տեղի
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Երիտասարդական Խորհրդաժողով Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
Այս շաբաթավերջին, 16 եւ 17 Փետրուար 2019ին Անթիլիասի Մայրավանք հաւաքուած էին սփիւռքի զանազան երկիրներէ ժամանած երիտասարդներ, որոնք գումարեցին հինգ նիստերէ բաղկացած
խորհրդաժողով մը՝ արծարծելով երիտասարդութիւնը յուզող այժմէական խնդիրներ ու քննարկելով
զանոնք դիմագրաւելու գործնական միջոցներու
մասին։

Խորհրդաժողովը ատենապետեց Գերշ. տ.
Մեսրոպ եպս. Սարգիսեանը, իսկ զայն վարեցին
Հոգշ. տ. Պետրոս վրդ. Մանուէլեանն ու Հոգշ. տ.

Զարեհ վրդ. Սարգիսեանը։
Բացման նիստին իր պատգամը յղեց Նորին
Սրբութիւնը։ Ան առաջին հերթին բարի գալուստ
մաղթեց Հիւսիսային Ամերիկայէն, Եւրոպայէն, Միջին Արեւելքէն եւ Հայաստանէն Անթիլիաս ժամանած երիտասարդներուն՝ ընդգծելով բոլոր բնագա-

ւառներուն մէջ Կիլիկիոյ Ս. Աթոռին գործուն
ներկայութիւնն ու գործնական ձեռնարկութիւնները։
Ան դիտել տուաւ, որ այս հաւաքը կը միտի գործնական քայլերու վերածել երիտասարդը հաւաքական կեանքին մէջ ներառելու ու անոր առանցքային
տեղ տալու առումով երիտասարդներու կողմէ եկած
առաջարկները։ «Երբ շուրջս կը նայիմ, կը տեսնեմ
երիտասարդներ, սակայն ոչ մայր էջին վրայ։ Անոնք
երբեմն հեռացած են, իսկ երբեմն ալ անտեսուած
են մեր շրջանակներէն, ու այս պատճառով ալ յաճախ դժուարութիւն կը գտնեն դրսեւորելու իրենց
ինքնութիւնը»,- ըսաւ վեհափառը՝ կարեւորելով
անոնց նախաձեռնողի եւ ոչ հակազդեցողի դիրքի
վրայ ըլլալը։ Առ այդ, հայրապետը իր պատգամին
մէջ լայն տեղ տուաւ առցանց աշխարհին եւ անոր
հետեւանքներուն։ Ան նշեց, որ առցանց աշխարհին
վրայ ստեղծուած յարաբերութիւններէն յառաջացած
համացանցային ընկերութիւնը ունի իր արժէքներու
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Արմէն Հախնազարեան
Արմէն Հախնազարեան (5 Մայիս 1941, Թեհրան - 19 Փետրուար 2009, Աախէն), ճարտարապետութեան դոկտոր, Հայկական ճարտարապետութիւնը ուսումնասիրող հիմնադրամի հիմնադիր։
Ագուլիսցի լեզուաբան, դոկտոր Յովհաննէս
Հախնազարեանի որդին է։
1959-ին աւարտած է Թեհրանի Քուշէշ-Դաւիթեան դպրոցը, 1969-ին՝ Աախէնի ՀռենոսՎեսֆալիայի բարձրագոյն արուեստագիտական
դպրոցի ճարտարապետութեան եւ քաղաքական
ճարտարագիտութեան հիմնարկի ճարտարապետութեան բաժինը, իսկ 1973-ին՝ քաղաքաշինութեան բաժինը՝ որպէս ճարտարապետութեան
դոկտոր (Dr. Ing. Architekt-Planer)։
Ուսումնասիրական գործունէութիւնը սկսած է
1968-ին՝ չափագրելով Արտազ գաւառի Սուրբ
Թադէոսի վանքը։
1970-ական թուականներուն իրագործած է
իւրաքանչիւրը շուրջ երկամսեայ տեւողութեամբ
վեց գիտարշաւներ դէպի Արեւմտեան Հայաստան։
Աւելի ուշ, զրկուելով գիտարշաւներուն անձամբ
մասնակցելու հնարաւորութենէն՝ մինչեւ կեանքին

աւարտը շարունակած է կազմակերպել գիտարշաւներ դէպի Արեւմտեան Հայաստան, Փոքր
Հայք եւ Կիլիկիա։
1973-ին ամուսնացած է ճարտարապետ
Մարկրիթ Պունեմաննին (Margrit Bunemann) հետ
եւ ունեցած է երկու դուստր՝ Թալին եւ Շահրիզ։
1974-ին Թեհրանի մէջ հիմնադրած եւ ղեկավարած է «Մոնիթ» (Monit) ճարտարապետական
ընկերութիւնը։
1982-ին Աախէնի մէջ պաշտօնապէս կը հիմնէ
Հայկական ճարտարապետութիւնը ուսումնասիրող հասարակական կազմակերպութիւնը (2010էն՝ հիմնադրամ), որ 1996-ին կ'արձանագրուի
ԱՄՆ-ի մէջ, իսկ 1998-ին՝ Հայաստան։
1983-էն ետք երկար տարիներ դասաւանդած
է Աախէնի համալսարանի քաղաքաշինութեան
հիմնարկին մէջ։
Վախճանած է Աախէն: Աճիւնը ամփոփուած է
Աախէնի եւ Արտաշաւան գիւղի գերեզմանոցներուն
մէջ։
Վերանորոգումներ
Վանաքի Սբ. Սարգիս եկեղեցի, Թեհրանի Սբ.
Գէորգ եկեղեցի, Դարաշամբի Սբ. Ստեփանոս վանք,
Արտազի Սբ. Թադէոս վանք, Ծոր Ծորի Սբ. Աստւածածին վանք, Քարինտակի Սբ. Աստուածածին
եկեղեցի, Դադիվանք համալիրի տարբեր շինութիւններ, Տաթեւ գիւղի եկեղեցի, Դաւիթ Բէկ գիւղի եկեղեցի, Սաղմոսավանք, Ուշի գիւղի Սբ. Սարգիս
վանքի միանաւ եկեղեցի, Քեսապի Գարատուրան
գիւղի Սբ. Ստեփանոս եկեղեցի, Քեսապ ապանին
մէջ քանի մը պատմական բնակելի տուներ:
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Յովհաննէս Թումանեան Ծննդեան 150ամեակ
Թումանեան 21-րդ Դարու Քաղաքացի Է. ԿԳ Նախարարը՝ «Թումանեանագիտութեան
Արդի Հիմնախնդիրները» Համաժողովին
ՀՀ ԳԱԱ նախագահութեան նիստերու դահլիճին
մէջ Փետրուար 18-ին տեղի ունեցած է «Թումանեանագիտութեան արդի հիմնախնդիրները» թեմայով գիտագործնական համաժողով` նուիրուած
մեծանուն գրող, Ամենայն հայոց բանաստեղծ
Յովհաննէս Թումանեանի յոբելեանի 150-ամեակին:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
կրթութեան եւ գիտութեան նախարարութեան հասարակայնութեան հետ կապերու եւ տեղեկատւութեան վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ համաժողովի մասնակիցները ողջունած է ՀՀ կրթութեան
եւ գիտութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեանը.
«Երբ ստանձնեցի կառավարական յանձնաժողովի
նախագահի պարտականութիւնները, կը թերթէի
միջոցառումներու ծրագիրը, եւ հասկցայ, որ իւրաքանչիւր ոք զայն թերթելու ժամանակ կը գիտակցի,
թէ ի՛նչ մեծ հայրենակից ունեցած ենք: Պատահական
չէ, որ շատ գիտնականներ, հասարակական գործիչներ զինքը կը համարեն հայ ազգի ամենահըզօրներէն մէկը»: Իր խօսքով՝ Թումանեանի
ըսելիքը ուղղուած է ինչպէս երեխաներուն, այնպէս
ալ երիտասարդներուն ու մեծահասակներուն: ԿԳ
նախարարը, շեշտելով Յովհաննէս Թումանեանի

հրապարակախօսական նիւթերու արդիականութիւնը, յաւելած է. «Այսօր Թումանեանի տուն-թանգարանի տնօրէնը ինծի ցոյց տուաւ հին տպագրութեան տուփ մը, որ կը կոչուէր աստղերու խաղ:
Գիտէք, որ երեխաներուն համար Թումանեանը
շարք մը խաղեր ստեղծած է, որոնք, ի պատիւ
տուն-թանգարանին, կը վերականգնուին: Սա ան-

Այսօր կը լրանայ «ամենայն հայոց բանաստեղծ» Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150ամեակը:
Յովհաննէս Թումանեան (19 Փետրուար 1869,
Դսեղ - 23 Մարտ 1923, Մոսկուա), հայ բանաստեղծ, արձակագիր, գրական, ազգային եւ հասարակական գործիչ։ Գրած է բանաստեղծութիւններ, պոէմներ, քառեակներ, վիպերգներ,
պատմուածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ,
քննադատական ու հրապարակախօսական
յօդուածներ, կատարած է թարգմանութիւններ,
մշակած է դիւցազներգութեան «Սասունցի
Դաւիթ» ճիւղը։ Կոչուած է Ամենայն Հայոց բանաստեղծ։
Այսօրուայ համար պիտի բաւարարուինք
հրատարակելով հետեւեալ լուրը, մեր ընթերցողներուն խոստանալով այս Շաբաթ օրուայ
մեր «Շիրակ» Գրականութեան եւ Արուեստներու
յաւելուածը ամբողջութեամբ նուիրել մեծ բանաստեղծին: Յաւելուածին բովանդակութեան

գամ մը եւս կը փաստէ, որ Թումանեանը ամբողջութեամբ 21-րդ դարու քաղաքացի է, որովհետեւ
անոնք արդիական են: Հիմա մեծ պատուով կը
մտնենք յոբելենական միջոցառումներու փուլ, եւ
մենք մէկ նպատակ ունինք, որ այս տօնակատարութիւնները վերածուին համազգային տօնախըմբութեան»:

պատրաստութեան պիտի սատարէ թերթիս
բարեկամուհի Ռուբինա Օհանեան:
«Խմբ.»
Արայիկ Յարութիւնեան ընդգծած է, որ արդէն
քաղաքի ընդհանուր թումանեանական տեսքը եւ
այլ միջոցառումները կը վկայեն, որ պետութիւնը
այս իրադարձութեան շատ մեծ կարեւորութիւն կու
տայ: Նախարարը նաեւ վստահութիւն յայտնած է,
որ գիտանականներն ալ Թումանեանի վերաբերեալ
իրենց ուրոյն ըսելիքը ունին, եւ որ այս համաժողովը
ու անոր արդիւնքները մեծ նշանակութիւն կ'ունենան յոբելենական տարուան համար:
Մեծ գրողի կեանքին եւ ստեղծագործութեան
վերաբերեալ ելոյթներով հանդէս եկած են ՀՀ
գիտաուսումնական տարբեր հաստատութիւններու
ներկայացուցիչներ: Ներկայացուած է Թումանեան
գրողի գրական-հասարակական գործունէութիւնը
պատմագիտական առումով, իր կերպարին եւ
ստեղծագործութեան արտացոլումը արուեստի բնագաւառին մէջ, Թումանեանի կապը համաշխարհային գրականութեան հետ: Միջոցառումին ներկայացուած են նաեւ ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղեանի
անուան գրականութեան հիմնարկին կողմէ վերջին
մէկ տարուան ընթացքին Յովհաննէս Թումանեանի
կեանքին ու գործունէութեան մասին հրատարակւած գիտական աշխատութիւնները:

Շրջանառութեան Մէջ Դրուեցաւ Յովհաննէս Թումանեանի 150-ամեակին Նուիրուած Գեղաթերթիկը

Յովհաննէս Թումանեանի թանգարանին մէջ
«Հայփոստ»-ի կողմէ թողարկուեցաւ եւ շրջանառութեան մէջ դրուեցաւ մէկ նամականիշով գեղաթեր-

թիկ` նուիրուած «Մեծանուն հայեր.Յովհաննէս
Թումանեանի ծննդեան 150 ամեակը» թեմային:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` 1100 ՀՀ դրամ
անուանական արժէքով գեղաթերթիկը տպագրուած է
Գանատայի «Lowe Martin Group» տպագրատան
մէջ` 20 հազար տպաքանակով:
Նամականիշի գծագրութեան հեղինակն է «Հայփոստ» ընկերութեան գլխաւոր ձեւաւորող Վահագն
Մկրտչեանը:
Գեղաթերթիկի նամականիշի վրայ պատկերւած է հայ մեծանուն գրող, բանաստեղծ, ազգային
եւ հասարակական գործիչ Յովհաննէս Թումանեան`
իր ստեղծագործութիւններու եւ ձեռագիրներու
խ-որապատկերին:
Նամականիշին վրայ տեղադրուած է նաեւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի պատկերանշանը, քանի որ Յովհաննէս

Թումանեանի ծննդեան 150-ամեայ յոբելեանը
ընդգրկուած է ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ` հռչակաւոր մարդոց
եւ կարեւոր իրադարձութիւններու 2018-2019 թուականներու օրացոյցին մէջ:
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ -24 Սփիւռքահայ Գործարար Ներուժի Ու Հայրենիքի Արուեստի Միաւորում՝ ՊատկերասրահՍրճարանի Տեսքով
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Երբ սփիւռքահայ գործարար ներուժն ու
առեւտրավարչագիտական կարողութիւնները կը
միաւորուին հայրենի արուեստին հետ, կը ստացուի
իր տեսակին մէջ եզակի ARMI ARTS Gallery and
Wine պատկերասրահ-սրճարանը, ուր մէկ գաւաթ
գինիի շուրջ արուեստի սիրահարները հաճելի
ժամանակ կ'անցընեն, կը քննարկեն ու կը քննադատեն ֆիլմեր, ցուցահանդէսներ եւ այլն: Պատկերասրահի բացումը կը նախատեսուի կատարել
բաժնետէրերէն մէկուն՝ նկարչուհի Արմի Յարութիւնեանի կտաւներուն անհատական ցուցահանդէսով:

Այս իւրայատուկ պատկերասրահ-սրճարանին
նպատակն է քաջալերել երիտասարդ արուեստագէտները իրենց ընտրութեան հարցին մէջ: Ան կը
յաւակնի դառնալ քաղաքի ամենագեղեցիկ ու գողտրիկ անկիւնը, ուր սկսնակ ու կայացած արուեստագէտներ կրնան կազմակերպել սեփական ցուցա-

հանդէսներ, ֆիլմերու ցուցադրութիւններ, քննարկումներ:
Պատկերասրահ-սրճարանի ներքեւի յարկը պիտի
ծառայէ նկարիչուհի Արմիին որպէս արուեստանոց,
ուր հնարաւորութիւն կը ստեղծուի նաեւ դասաւանդումներ իրականացնելու համար: Սրճարանը, բացի արուեստին ծառայելէ, կը ստեղծէ նաեւ աշխատատեղեր: Այս նախաձեռնութեան բաժնետէր
Լիբանանահայ Սեւակ Յակոբեանը կը նշէ, որ պատկերասրահ-սրճարանի ստեղծման հիմք կը հանդիսա-

Ազգ - Բանակ
Հայաստանի Զինուած Ուժերը Համալրուած Են
Հայկական Արմի-55մ Անօդաչու Թռչող Սարքերով
Հայաստանի Զինուած ուժերը համալրուած են
հայրենական անօդաչու թռչող սարքերու նոր
խմբաքանակով:
Ըստ NEWS.am-ի` օրերս սկսած է առաջնագիծի
զօրամասերու համալրումը հայրենական արտադրութեան կատարելագործուած Արմի-55մ անօդաչու
թռչող սարքերով:
Արդիականացուած թռչող սարքը ունի թռիչքային եւ հետախուզական լայն հնարաւորութիւններ:
Սարքի վրայ գտնուող համակարգերը կառուցուած
են տարրերու նորագոյն հիմքի հիման վրայ եւ կը
ներառեն` ցածրաղմուկ շարժիչ, հզօր processor,
GPS ընդունիչներ, անշարժ navigation համակարգ,
հեռաչափման տուեալներու մշակման համակարգ...
արագութիւնը կը կազմէ 100-130 քիլոմեթր ժամ,
իսկ թռիչքի առաւելագոյն ժամանակը` մինչեւ 4
ժամ: Այսինքն` մէկ թռիչքի համար անօդաչու սարքը
կրնայ կտրել 400-500 քիլոմեթր: Թռիչքը կրնայ
կառավարուիլ նաեւ ինքնաշխատ կարգով` ըստ
նշակէտերու:
АРМИ-55М-ը կը փոխարինէ նախորդը, որ լաւ
դրսեւորած էր իրեն թէ՛ քարտէսագրական եւ թէ՛

նայ հայրենիքի մէջ ներդրումներ ընելու, աշխատատեղեր ստեղծելու անհրաժեշտութիւնն ու գաղափարը:
Վերջինս յոյս կը յայտնէ, որ արուեստագէտներուն,
արուեստի սիրահարներուն համար ան կը դառնայ
անփոխարինելի վայր մը Թումանեան 11 հասցէին
վրայ:
Հուսկ աւելցնենք, որ պատկերասրահ-սրճարանի
պաշտօնական բացումը տեղի կ'ունենայ Փետրուար
22-ին՝ ժամը 17:00-ին:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019

հետախուզական նպատակներու համար: Ներկայիս բուռն աշխատանքներ կը տարուին բարելաւելու համար նոր սերունդի անօդաչու թռչող սարքերը, որոնք թռիչքային-տեխնիկական բնութագիրներով
ոչնչով կը զիջին արտասահմանեան արտադրութեան յայտնի մշակումներուն:
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Լիբանանահայ Կեանք
Հայ Երաժշտութեան Վարպետ Տիգրան Մանսուրեան ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Յարկին Տակ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. վեհափառին հրաւէրով Լիբանան ժամանած հայրենի
համբաւաւոր արուեստագէտ, երգահան, յօրինող
Տիգրան Մանսուրեան լիբանանահայ մշակութային
միութիւններու հետ հանդիպումներու ծիրին մէջ
Ուրբաթ, 15 Փետրուար 2019-ի երեկոյեան այցելեց ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան կեդրոն, ուր ի պատիւ
հայրենի հիւրին ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային Միութիւնը կազմակերպած էր գողտրիկ երեկոյ մը:

Ի ներկայութիւն ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի ներկայացուցիչներու, ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետին եւ անդամներու, ՀԵԸ-ի մշակութային միաւորներու վարչութիւնները ներկայացնող ընտրանիի մը, ՀԵԸ-ի Անդրանիկ Մշակութային Միութեան ատենապետ Շահէ
Պապահեքեան բարի գալուստ մաղթեց հայրենի
հիւրին եւ ներկաներուն՝ պատիւ համարելով միութեան յարկին տակ ընդունիլ մեծանուն յօրինող,
երաժշտագէտը: Ան դիտել տուաւ, որ անկարելի
պիտի ըլլայ քանի մը վայրկեանի մէջ ներկայացնել
Տիգրան Մանսուրեանի կենսագրականը: Ապա
Շահէ Պապահեքեան անդրադարձաւ Տիգրան Մանսուրեանի կեանքի փուլերուն՝ մանկութիւնը, հայրենադարձութիւնը, երաժշտական ասպարէզ մուտքը,
ճանաչումը
հայրենի
եւ
միջազգային
բեմահարթակներու վրայ:

Տեսաերիզի վրայ ցուցադրուեցաւ Տիգրան
Մանսուրեանի կեանքի փուլերը յատկանշող ժապաւէն մը: Մայեսթրոյի 80-ամեակին առիթով Հայաստանի մշակոյթի նախարարութեան պաշտօնէութեան եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի անակնկալ
այցելութիւնը անոր բնակարանը:
Սրտի խօսք յայտնեց ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ տեղեկատուական գրասենեակի պատասխանատու Ահարոն
Շխրտըմեանը: Թանկագին Մայեսթրոյին արժեւորումը կատարելէ ետք, ան, յանուն ՀԲԸՄ-ի, ՀԵԸ-ի
ղեկավարութեան եւ համայն միութենականներուն
շնորհաւորեց յոբելեարը՝ 80-ամեակին առիթով,
մաղթելով առողջութիւն, ստեղծագործական նորանոր նուաճումներ, ի փառս հայ մշակոյթի զարգացման եւ տարածման: Ահարոն Շխրտըմեան իր խօսքը եզրափակեց վկայակոչելով Տիգրան Մանսուրեանի
մասին հայրենի արուեստագէտ Երուանդ Ղազանչեանի տպաւորութիւնները. «Եզրակացնելով պիտի
մէջբերեմ Հայաստանի
ժողովրդային արուեստագէտ Երուանդ Ղազանչեանի տպաւորութիւնները: Ի դէպ յայտնեմ, թէ Երուանդ Ղազանչեան
երկար տարիներ եղած է ՀԲԸՄ-ի Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան «Վահրամ Փափազեան»
թատերախումբին բեմադրիչը»,- ըսաւ ան՝ խօսքը
տալով Երուանդ Ղազանչեանին. «Մանսուրեանի
մասին կարելի է խօսիլ առաւօտէն մինչեւ գիշեր,
գիշերէն՝ լուսաբաց: Հայոց լեզուի մէջ բառեր կան,
որոնք քիչ կ'օգտագործուին, օրինակ՝ «պարկեշտ»
եւ «ազնուագոյն» բառերը: Տիգրանը պարկեշտ եւ
ազնուագոյն մարդ է: Ան իր
աշխատանքով
կ'արդարացնէ ազգանունին վերջին «եան»-ը»:
Հայրենի սիրուած յօրինող երաժշտագէտ, արուեստագէտ Տիգրան Մանսուրեան յայտնեց, որ բաւական դժուար եղած է անոր կեանքի ճանապարհը:

Սակայն ինք մնացած է լաւատես եւ համբերութեամբ
պայքարած է զանազան դժուարութիւններու դէմ:
Մանսուրեան ըսաւ, թէ հաւատարիմ մնացած է իր
սկզբունքներուն, բազում զոհողութիւններով պահպանած է իր ինքնուրոյնութիւնը եւ վերջաւորութեան
արժանացած է երկար ժամանակ իրմէ զլացուած
համբաւին: Այսօր անոր ութսունամեակը մեծ տարողութեամբ կը նշուի սփիւռքի եւ հայրենիքի մէջ:
Մանսուրեան ըսաւ, որ մանկութենէն սիրած է
գիւղը, անոր հանդարտ բնութիւնը, անմեղ բնակիչները, գիւղի առօրեան: Պատահական չէ, որ իր
գործերուն մէջ տեղ գտած են այդ ապրումները:
Աշխատելով հանդերձ արտերկրի համբաւաւոր
նուագախումբերու, յօրինողներու, երաժշտագէտներու հետ, անոր կարծիքով, Հայաստանը այն
հողն է, որ պարարտ ենթահող ծառայած է իր
ստեղծագործութիւններուն:
Պատասխանելով ներկաներու հարցումներուն՝
Տիգրան Մանսուրեան վերյիշեց իր մանկութեան
օրերը, ծննդավայրը՝ Պէյրութը, Այն Մըրէսիի թաղամասը, մանկութեան տարիներուն լսած եւ սորված արաբերէն երգերը, նաեւ խօսեցաւ մօտիկ
ապագայի ծրագիրներու մասին:

Տիգրան Մանսուրեան իր հիացումը յայտնեց
Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան
եւ Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան ծաւալած աշխատանքին: Ան ըսաւ, որ բազմաթիւ առիթներով գործակցած է ՀԲԸՄ-ի հետ: Յարատեւ
վերելք եւ նորանոր յաջողութիւններ մաղթեց
ՀԲԸՄ-ին:
Հանդիպումի աւարտին, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական
Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեան եւ
Անդրանիկ Մշակութային Միութեան ատենապետ
Շահէ Պապահեքեան գնահատանքի յուշանուէրով
մը պատուեցին Տիգրան Մանսուրեանը:
Ապա տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն, որուն
ընթացքին ներկաները աւելի մօտէն ծանօթացան
Տիգրան Մանսուրեան մարդուն եւ արուեստագէտին:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Մեր Բազմերանգ Եւ Ոչ-Իմաստուն Խնդիրները

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Նման ընթացք եթէ որդեգրուի, բնական երեւոյթ
կը դառնայ հայրենադարձութիւնը, կը ստեղծուի
վստահութեան մթնոլորտ, որուն անմիջական հետեւանքը կ’ըլլայ նաեւ աղէտ-արտագաղթի կասեցումը:
Մասնակցութիւն եզրը պէտք է համապարփակ
աշխատանք-գործ ըլլայ, praxis, որ ինքզինք պիտի
ընդլայնէ եւ սրբագրէ ոչ որպէս տեսութիւն, այլ
կեանքի մէջ, իմաստութեամբ, գերանցելով մեր հին
եւ նոր տարբերութիւնները, վէճերը, վիրաւորանքները, ջոջական ըմբռնումներով միշտ իրաւունք
ունենալու ախտաւոր վերաբերումները:
Իրաւ մասնակցութեան համար պէտք է ունենալ
առաքինութիւն՝ եսերու դէմ:

ե. Եկեղեցական տագնապի անքինախնդիր
լուծման որոնում
Եկեղեցական տագնապի մէջ ենք աւելի քան
վեց տասնամեակներէ ի վեր: Թէեւ պէտք է անմիջապէս ճշդում ընել, որ հայ եկեղեցին կրօնական
կամ աստուածաբանական հարցերու տագնապ
չունի: Տագնապը կը վերաբերի վարչական-կազմակերպական իրաւասութիւններու: Պարզ. Մեծի
Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Գարեգին Ա. Յովսէփեանցի վախճանումէն ետք իր յաջորդին ընտրու-

թիւնը գտնուեցաւ բարդութիւններու դիմաց: Հակառակ
զանազան
միջամտութիւններու
եւ
դժուարութիւններու, որոնց համար կարելի է ունենալ տարբեր կարծիքներ՝ տեղի ունեցաւ կաթողիկոսի ընտրութիւնը:
Խորհրդային իշխանութեան եւ պաղ պատերազմի օրեր էին: Էջմիածինը մերժեց ճանչնալ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսի ընտրութիւնը եւ
սփիւռքի որոշ հատուածներ հետեւեցան: Այդ
օրերու քաղաքական կացութեան եւ կողմնորոշումներու մասին պատմութիւնը կ’անդրադառնայ: Այս
բաժանումը հետեւանք էր սփիւռքի մէջ գոյութիւն
ունեցող քաղաքական տարբերութիւններուն: Հիմա
վեց տասնամեակ ետք, Հայաստանի մէջ խորհըրդային իշխանութիւն չկայ, թեր կամ դէմ եղող
կողմեր չկան: Էջմիածինի եւ Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միջեւ գործակցութիւն եւ փոխըմբռնումի
մթնոլորտ կայ:
Քաղաքական պայքարներու թէժ օրերէն առաջ
արդէն Միացեալ Նահանգներու հայկական
համայնքը երկփեղկուած էր: Կողմերէն մին դիմեց,
որպէսզի ներառնուի Կիլիկիոյ թեմերուն մէջ:
Հետեւեցան Իրանը եւ Յունաստանը:
Պաղ պատերազմը աւարտած է, բայց անոր
հետեւանքները մեր կեանքին մէջ կը շարունակուին:
Եւ այսօր՝ վաթսուն տարի ետք, ստեղծուած է
կատարուած իրողութեան վիճակ մը, որ ոչ զէնքով
եւ ոչ ալ ուքազներով կարելի է դարմանել: Այսինքն՝
պարտադրել նախկին վիճակի վերադարձ մը, որ
հարց չի լուծեր, հարց կը բարդացնէ:
Իմաստութեամբ եւ ապագայակերտ մօտեցումով
քննենք հարցերը, մեր եսերէն անդին: Խորհիլ, որ
ոչ յաղթող կայ ոչ պարտեալ, ընել այնպէս, որ ազգը
եւ եկեղեցին չպարտուին: Այս ընելու համար ճիշդ
կամ անճիշդ իրաւունքներու գերանցումով երկխօսութեան պէտք է ձեռնարկել, որպէսզի մեր եկեղեցիի, անոր հունով մեր ժողովուրդի, ան ըլլայ
հայրենաբնակ թէ սփիւռք, վաղը այսօրուընէ լաւ
ըլլայ:
Պէտք է ձեռնարկել առանց կանխակալ կարծիքներու երկխօսութեան:
Երկխօսութեան մը յաջողութեան առաջին պայմանը հարցումներու պատասխան փնտռելով կը
սկսի: Միշտ կը յիշեմ Սոկրատի այն միտքը, որ
հարցումները աւելի կարեւոր են քան անոնց
տրուած պատասխանները: Եթէ իմաստուններու
խորհուրդ մը նախ բանաձեւէ հարցումներ, միշտ

նկատի ունենալով տուեալները, ժամանակակից
մտածողութիւնը, մեր ժամանակներու մեծագոյն
գիւտ կազմակերպութիւնը, անոր հունով յաջողութեան հեռանկարով աշխատանքի բաժանումը,
մենք կը յաջողինք ազգին եւ եկեղեցիին առջեւ
բանալ արդիւնաւէտ գործակցութեան հորիզոն:
Ես ինծի թոյլ չեմ տար բոլորին անունով մտածել
եւ առաջարկներ ներկայացնել:
Բայց նկատի ունենալով եկեղեցիի պատմական
դերը մեր գոյապայքարին, մեր մշակոյթին եւ
ինքութեան երեք ճակատներուն վրայ, նաեւ մեր
զոյգ կաթողիկոսական Աթոռներու անշրջանցելի
դերը պատմութեան ընթացքին եւ այսօր, Հայաստանի եւ սփիւռք(ներ)ի մէջ, ինչո՞ւ երկխօսութեան
չձեռնարկել գործակցութեան եւ աշխատանքի
բաժանման շուրջ համաձայնութիւններ գոյացնելու
եւ գործադրելու համար: Այս ընել, առաջին հերթին,
առանց կատարուած եւ մեզ ցաւցնող կատարուած
իրողութիւնները օրակարգ դարձնելու:
Աշխատանքի բաժանման սկզբունքով սկսած
գործակցութիւնը ինքզինք երբ պարտադրէ եւ
յաջողի, այն ատեն, միւս բոլոր հարցերը, դրականութեան եւ պատմական կացութեան լոյսին տակ
կրնան իրենց լուծումները գտնել: Խրամներու մէջ
մնալով եւ տեւաբար անօգուտ նիզակներ ճօճելով,
քէներ մշակելով, ոչ մէկ յաջողութեան կրնանք հասնիլ,
ոչ ալ յառաջդիմել: Այսինքն, ազգի եւ եկեղեցիի
լուսաւոր ըլլալիք ապագային չենք նպաստեր:
Եթէ մեր նուիրապետական աթոռները, առանց
գերադասի եւ ստորադասի, անկեղծ եւ ազգային
բովանդակութեամբ երկխօսութիւն ունենան եւ
աշխատանքի բաժանում կատարեն, օգտագործելով
մեր կարողականութիւնները (potentiels), միշտ ի
մտի ունենալով մեր երկրի եւ մեր ժողովուրդի
ապագան, եկեղեցին, հայրենիքը եւ սփիւռք(ներ)ը
նոր ուժականութիւն կը գտնեն:
Այս մօտեցումը ազնիւ քաղաքականութիւն է, ոչ
մրցակցութիւն եւ ոչ ալ էսթէպլիշմընթային
ժամանակավրէպ ցանկութիւններու բաւարարում:
Միշտ մտածել, թէ ի՞նչ պիտի խորհին գալիք
սերունդները մեր մասին, երբ անհետացած կ’ըլլան
մեր եսերը, քէները եւ դիրքապաշտպանական
սնապարծութիւնները, եւ պատմութիւնը ինչպէ՞ս
պիտի դատէ մեզ:
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Հայրենի Èáõñ»ñ
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«Հայաստանի Մէջ Տեղի Ունեցածը «Գունաւոր Յեղափոխութիւն»
Չէր». Նիկոլ Փաշինեան
ունեցած «գունաւոր յեղափոխութենէն» ետք այդ
երկիրներուն մէջ իրավիճակը այնքան ալ լաւ չէ
եղած, Նիկոլ Փաշինեանը պատասխանած է, որ
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցածը «գունաւոր
յեղափոխութիւն» չէր: ՀՀ վարչապետը ընդգծած է,
որ իրենց հետ որեւէ օտարերկրեայ ուժ կապուած չէ
եղած:30
«Դա մաքուր ներքին գործընթաց էր, այլ ոչ թէ
քաղաքական խաղ: Մեր յեղափոխութեան մէջ
ներգրաւուած էին միայն Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր աւելի լաւ ապագայ են ցանկանում»,-

ընդգծած է ան:
Օլիկարխներէն ձերբազատուելու մասին հարցին Փաշինեանը պատասխանած է. «Ես ընտրողներին բացատրել եմ, որ Հայաստանում այլեւս
օլիկարխներ չունենք: Շատերին դա զարմացրեց,
քանի որ այդ մարդիկ դեռ տեղում են եւ չպէտք է
նաեւ հեռանան: Բայց ի՞նչ է նշանակում օլիկարխ:
Օլիկարխն օգտւում է արտօնութիւններից: Նրա
համար այլ օրէնքներ են գործում, նա մուտք ունի,
ազդեցութիւն կառավարութեան վրայ: Այժմ բոլորի
համար պայմանները նոյնն են»:

Հայաստանի Պատուոյ
Պահակային Վաշտը Տպաւորիչ
Ելոյթ Ունեցած է Ապու Տապիի
IDEX-2019 Ցուցահանդէսին

Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարութեան պատուոյ պահակային վաշտը Ապու Տապիի
մէջ դիտարժան ելոյթով հանդէս եկած է IDEX-2019
ցուցահանդէսին, որուն կը մասնակցի նաեւ ՀՀ
պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ Տօնոյեան:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ ՀՀ ՊՆ պատուոյ պահակային վաշտի տպաւորիչ ելոյթին տեսանիւթը տարածուած է հասարակական ցանցերու մէջ:
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Երգի Մը Պատմութիւնը
–4ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 Երիտասարդական Խորհրդաժողով Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

d by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
¾ç 02
«Stand
by Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»),որՊեն
Քինկ
Յաճախ
կը պատահի,
մեր լսած
երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

համակարգը, սակայն հարկ է անգամ
մը մտածել,
օնք»ի Աշխատակից
նորէն
ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
թէ ԱՆԱՀԻՏ
հայ երիտասարդը,
որ կը պատկանի
տուեալ
անցընենք
այդ 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
առցանց ընկերութեան, ի՛նչ հայկական
ինքնութիւն
յուզուինք,
ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքանցընենք
այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատկը, որ Պեն
Քինկը
ձայնագրեց
1960-ին:
կը 20-րդ
դրսեւորէ,
տեսալական
ուհիասթափինք
նպատակ կը անոր լուռ ընկերակցութեամբ:
դարուի՛նչ
ռիթմ
եւ պլուզ ոճի
ամենայայտնի
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքայս երգըհետապնդէ,
գրեց տպաւորուելով
աւետաորպէսզի
կազմակերպուած
ըլլայ
երգերէն մէկը,
որ Պենաւելի
Քինկը
ձայնագրեց
1960-ին:
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՝
ու Քինկը
կարենայ
օգտուիլ
անկէ եւբոլոր
թէ ալաւետաօգտել յաջորդաբար
այսթէ՛
երգը
գրեց տպաւորուելով
փուլերը
եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
Կան
երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատկանին գրուած,
որուն,
իր
հերթին,
հիմք
հայութիւնը։
Այս իմաստով
ան լուսարձակի
տակ իրենց մէջ,
րանական եկեղեցւոյ
նոյնանուն
հոգեւոր
յուշեր կըերգէն՝
պահեն
քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողերառաւ
սաղմոսէն:
Երգի աշխատանքպատասխանատու
կեցուածք
ունեցող
ումիակ
1905 թուականին
գրուած, որուն,
իրալ
հերթին,
հիմք
անոնք
մեր
ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու
համար իրեն օգնեցին
պարտաւորութիւններ
ստանձնող
երիտասարդ
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանքկամ
այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
մահեղինակ,
երգահաններու
յայտնի որ պիտի չկլանուի
մարդուժի
անհրաժեշտութիւնը,
ները աւարտին
հասցնելու համար
իրեն
օգնեցին
շրջանին: 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:
համացանցի
ժխտական ազդեցութիւններէն։
երկու համահեղինակ,
երգահաններու
յայտնի
մեծ է, քան
մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անշրջանին:
Կան
երգեր,
որոնց
տարիքը
աւելի
ընթերցող,
քեզի հետ բացայայտումներս կիսեՆիստի
աւարտին,
երիտասարդները
փոխանազոյգ՝
Ճերրի
Լիպերն ու
Մայք Սթոլերը:
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 անկեցին իրենց մտքերն ու մտահոգութիւնները։
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
Յաջորդող նիստերուն ընթացքին,
խորհրդանման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատդարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
ժողովը քննեց հայ երիտասարդները
առցանց
աւելի լաւը
կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
նման
չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատհարթակի մը վրայ խմբելու կարելիութիւններն
ու հերթական
Օրեր առաջ
անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
անկէ բխած հարցերն ու լուծումները։
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարՕրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարԲառերը, որ առաջինէն
Ա. Կ.
Ð³Ûñ»ÝÇ
Շրջանային Èáõñ»ñ միլիոներորդ անգամ):
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն
երկրորդըÈáõñ»ñ
այսօր կը հրամցնենք քեզի:
միլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ 1986-ին
որ որ
երգը
կը հնչէ գիրքին
¾ç 03 մէջ (գիրքին մէջ երգի
«Հայերը Մեր Երկրին ինծի
Մէջ
Երբեք Չեն Ենթարկուած
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
Հայաստանի
Պատուոյ
Ցեղասպանութեան». Էրտողանը՝
Մաքրոնին
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
Վաշտը
Տպաւորիչ
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի Պահակային
ակամայ կը սկսի հնչել
ընթերցողի
միտքին մէջ):
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ Ելոյթ Ունեցած է Ապու Տապիի
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
Զայն կատարած
IDEX-2019 Ցուցահանդէսին
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
են բազմաթիւ երգիչԶայն կատարած
ներ, որոնցմէ են՝
են բազմաթիւ երգիչՃիմմի Հենտրիքսը,
ներ, որոնցմէ են՝
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, ԱտՃիմմի Հենտրիքսը,
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատառաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
ինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
անրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքամտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
մարտիկ Մուհամմետ
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքանախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան արձագան- մութիւնը աւելի
լաւգրող
սերտելու։
Ալին եւ
Սթիվըն
մարտիկ Մուհամմետ
գած է Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ
«Մեր ան
պատմութեան
մէջ ցեղասպանութեան
Քինկը:Մաքրոնի՝
Ընդհանուր առմամբ
ունի 400-էն աւելի
Ալին եւ գրող Սթիվըն
Ապրիլ 24-ը Ֆրանսայի մէջ Հայոց
Ցեղասպանուդէպք չէ եղած։ Այդ այսպէս կոչուած Հայոց
Ցեղասվերաերգուած
տարբերակ:
իր երաժշտական գործունէութիւնը
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունիՔինկը
400-էն աւելի
թեան յիշատակի օր հռչակելու մասին
յայտարապանութիւն
արտայայտութիւնը
գործածելէն
զգոյշ
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած է «The
Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
վերաերգուած տարբերակ:
Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը
րութեան: Ըստ Ermenihaber.am-ի՝ Stand»
Էրտողանը
Մաք- եղիր։ Նախգիրքը,
ծանօթացիր
հարցի
պատմութեան։
(«Դիմակայութիւն»)
ուր այդ
գիրքի
ծորուն
պարիթոնը
ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած
է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
րոնի յայտարարութեան գնահատական
է Հայերը
մեր երկրին
մէջ երբեք
վերջին տուած
հատուածին
մէջ մէջբերումի
տեսքով
կը չեն ենթարկուած
սպիտակամորթ հանStand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի դարձուց
ծորուն
պարիթոնը
ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
թրքական լրատուամիջոցի մը հետ
զրոյցի ընթացցեղասպանութեան,
իսկ այժմ ալ մեր երկրին մէջ դիսատեսի
յայտնուի
երգէն քառատող
մը, որ անտեսանելիօրէն
շրջա-նակներուն
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց
սպիտակամորթ հանքին։
կ՝ապրի
մօտԴժուար
100.000էհայ,
որոնց
կը կապէ նաեւ գիրքն
ու երգը:
ըսել,
թէ մէկ մասը՝ ԹուրքMe» երգը
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն մէջ, իսկ «Stand byդիսատեսի
շրջա-նակներուն
իոյ քաղաքացի։
Անոնք ՞վ
մեր
երկրին մէջ կ՝ապրին եւ
արդեօք Սթիվըն Քինկը
երգէն ոգեշնչուելո
գրած
երգերէն
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ դարձաւ դարի անմահ
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
Նախ Թուրքիոյ նախագահը Ֆրանսան
պիտի շարունակեն
ապրիլ։ Մենք կրնայինք Հաէ գիրքը,մեղադթէ պարզապէս
անոնք բառախաղով
կը յուզէ
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած մէկը, որ մինչեւ օրս
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
րած է 20-րդ դարուն ափրիկեան կապած
շարք մըէ իրար,
երկիր-բայց
յաստան
ուղարկելկըայն
հայերը, որոնք Թուրքիոյ հանդիսատեսի
IDEX-2019 ցուցահանդէսին
ներկայացուած է
ընթերցողները
փաստեն,
սիրտը:
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
ներու մէջ կոտորածներ իրականացնելու մէջ, իսկ քաղաքացիներ չեն, բայց ատիկա չենք ըրած»,- նաեւ հայկական ռազմարդիւնաբերական
ձեռնարկապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:
այնուհետեւ՝ Մաքրոնին խորհուրդ տուած է պատ- նշած է Էրտողան։
կութիւններու տաղաւար:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
öºîðàô²ð
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
ՊԵՏՐՈՍ
ՔՈՆՏՈՒՐԱՃԵԱՆ
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
(1905
–
1956)
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
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Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էնդասաւանդած
Հայաստանի
«Երեկոյ
Փարիզի
նկարչութիւն
էնկարիչների
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Մերձակայքին
Մէջ»
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած է «Վահան
Թէքէեան»
«ՆորԷոն» նորարարական
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
Սուրենյանցի
անուան
մետալի
(«Մոշ
վաճառող
ծերունին»
գործին
համար):
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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Լուրեր Արաբական Աշխարհէն

Միջազգային Èáõñ»ñ

Եգիպտոսի նախագահը Հայոց Ցեղասպանութիւնը
ճանաչնալու ուղղութեամբ նախաքայլ կ՚առնէ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ ՍՈՒՄԿԱՅԻԹԻ
ՋԱՐԴԵՐՈՒՆ
31-ՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ
Սումկայիթի ջարդերուն 31-րդ տարելիցին առիթով,
Կիրակի, 24 Փետրուար 2019-ին, Լիբանանի Հայոց Թեմի
բոլոր եկեղեցիներուն մէջ, յաւարտ սուրբ պատարագի,
հոգեհանգիստ պիտի կատարուի Սումկայիթի ջարդերու
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ընթացքին ազերիներու ձեռամբ զոհուած հայորդիներու
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
հոգիներունեկեղեցւոյ
խաղաղութեան
Հռոմէակաթոլիկ
առաջին համար:
հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական

թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի
մէկ ժամ
առաջ,մասնակցելու
Վատիկանի մէջ հոգեհանկիրակնօրեայ
Կոչ մեկնելէ
կ՛ուղղենք
բոլորին
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
գըստեան արարողութեան եւ յարգելու մեր անմեղ զոհերուն
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
յիշատակը:
իր էջին
վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Դիւան
Ազգային
Առաջնորդարանի
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։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Անվտանգութեան Միւնիխի համաժողովի գլխաւոր նիստին Եգիպտոսի
Հայկազեան
Համալսարանը
նախագահ Ապտէլ
Ֆաթթահ էլ Սիսիի
Թուրքիոյ եւ արբանեակներուն՝ իբրեւ
ահաբեկչական կազմակերպութիւններու գործունէութիւնը չտեսնել ձեւացնող
Սիրով թափանցիկ
կը հրաւիրէ
ձեզ ներկայ
գտնուելուբաժինը եղաւ
կամ քաջալերողներ
ակնարկին
ամբողջացնող
գաղթականութիւնՕսմանեան
յարուցող պետութիւններու
քայքայման
մասին խօսքին մէջ
մեպուս
խորհրդարանի
յիշատակումը հարիւր տարի ջարդերու հետեւանքով հայ գաղթականութեան:
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
Ճիշդ է, ցեղասպանութիւն եզրը չ՚օգտագործեց Եգիպտոսի նախագահը,
սակայն առաջին քայլ մը նուիրուած
կատարեց այդտեղեկագրին
ուղղութեամբ, ներկայ իրողութիւններու
լոյսին տակ անհրաժեշտութիւնը
տեսնելով անոր յիշատակման: Նախապէս
անգլերէն թարգմանութեան՝
ան խօսած էր Եգիպտոսի հայ գաղթականներ ընդունած ըլլալուն մասին,
սակայն պատճառինմասին չէր խօսած:

The Adana Massacres

Հովանաւորութեամբ
Լիբանանի հայոց Առաջնորդ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԲարձրաշնորհԽօսք
Տ. Նարեկ
Արքեպիսկոպոսի
կ'առնեն`
Հայտօսթեան
Կազմակերպութեամբ
Հաճնոյ
Հայրենակցական
Վեր. Դոկտ. Փօլ
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան Միութեան
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան
Նոյեան Տապանի
հետքերը
յայտնաբերող

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

Կը ներկայացնէ ծանօթ գիտնական եւ խմբագիր Դոկտ.
Արի Թօփուզխանեան, որ հայերէնի վերածած է սոյն
շարժանկարը։
Տեղի պիտի ունենայ Ուրբաթ, 22 Փետրուար 2019-ին,
երեկոյեան ժամը 7-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հ.Կ.Բ.Մ.ի դարմանատան սրահին մէջ, Նոր Հաճըն։
Հրաւէր

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