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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Երկրորդ
Հարիրի
Կը Բացառէ
Պետական Յանձնաժողովի
Պիւտճէի
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Պակասորդը
Նուազեցնելու
Նպատակով
Մասին Յայտարարութեան Համար
Նոր Հարկերու Սահմանումը

Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Հերթական
Միութեան
ՀՀ Կառավարութեան
Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովը
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
եւ
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Կեդրոնական Վարչութիւնը

Նիստը

Հ.Բ.Ը.Մ.-ի եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի Լիբանանի մեծ ընտանիքը
իր բոլոր յանձնախումբերով, վարչական ու համակիր
անդամներով, սրտի խոր կսկիծով կը գուժէ մահը՝
ՀԲԸՄ֊ ի Բազմամեայ Նախագահ, Ազգային Բարերար

Լուիզ Մանուկեան Սիմոնի

որ պատահեցաւ Երեքշաբթի, 19 Փետրուար 2019-ին:
ՀԲԸՄ-Ը ԿԸ ՍԳԱՅ ԻՐ ՍԻՐԵԼԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ԵՒ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ՝ ԼՈՒԻԶ
ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՍԻՄՈՆԻ ԿՈՐՈՒՍՏԸ
Լուիզ Մանուկեան Սիմոն, ըլլալով
արդի հայ իրականութեան ամէնաազՀայաստանի Հանրապետութեան կառավարուդեցիկ գործիչներէն մէկը և հանդիսաթեան
հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փենալով միաժամանակ ՀԲԸՄ-ի հարիւտըրուար
6-ին:
րամեայ պատմութեան մէջ բոլորին
կողմէ
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
ակնածանքի ու յարգանքի արժանացած
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան եւ հասաղեկավար, յոյսի ու ոգեշնչման
անջնջելի
րակայնութեան
հետ
կապերու վարչութենէն:
հետք ձգած է հայ ժողովուրդին, ՀայրեՎարչապետ Սաատ Հարիրի Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ դրամաՆիստըիրկը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
նիքին ու Հայ եկեղեցւոյ մատուցած
տուներու միութեան նախագահ Ժոզեֆ Թորպէյի եւ անոր գլխաւորած
անձնուէր ծառայութեամբ:
պատուիրակութեան հետ հանդիպումին բացառեց նոր հարկերու սահմանումը՝
Անոր մահը խոր վիշտ ԱԺ
պատճառեց
որպէս պետական պիւտճէի պակասորդը նուազեցնելու միջոց:
Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
ՀԲԸՄ-ի աշխարհասփիւռ ընտանիքին,
Ինչպէս կը հաղորդեն վարչապետի տեղեկատուական գրասենեակէն,
Ճափոնի
որուն ան ծառայած է անխոնջ
նուիրու-Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Ժոզեֆ Թորպէյ Հարիրիին վերահաստատեց երկրի տնտեսութիւնը CEDRE
մով և բացառիկ գերազանցութեամբ՝
Գործակցութեան Հեռանկարները
ծրագրի պայմաններուն համահունչ վերաշինելու եւ յառաջ մղելու հրամայաԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
որպէս
կազմակերպութեան
առաջին
և միակ Հանրապետութեան
կին առաջնորդը, սկիզբը
հանդէս
կանը:
Հայաստանի
Ազգային
ժոՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
գալով որպէս Կեդրոնական
անդամ, Միրզոյեան
որմէ ետք՝ Փետրուար
12 տարի
Դրամատուներու միութեան նախագահը աւելցուց, որ ինքը անձնապէս
ղովիվարչութեան
նախագահ Արարատ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ որեւէ
նիստը՝
Պաապտայի
պալատինշարունակ՝որպէս
մէջ նախագահական
նախագահ
ՀԲԸՄ-ի:
պիտի
կարենայ բաժնեկցիլ
վարչապետի՝
առաջարկուած
տնտեսական
5-ին
ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արնորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաքահարցերով
նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
Տեղեկանալով
անոր մահուան
ՀԲԸՄ-ի
գործող նախագահ
Պերճ
բարեփոխումի
առնչութեամբ լաւատեսութիւնը,
պայմանով
որ կառավարութիւնը
տակարգմասին,
եւ լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողիր
նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
Սեդրակեանը,
որ
Լուիզ
Սիմոնի
նախագահութեան
ժամանակ
գործակցած
է
համաձայնութեան գայ նման ծրագիրներ լաւագոյնս իրականացնելու
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
անոր որպէս փոխ նախագահ,
զինք
բնութագրեցեւորպէս
իր ժամանակին
յարմարագոյն ու խոհեմ ուղիներուն շուրջ: Ան մասնաւորաբար նշեց, որ ցա՛րդ,
ժողովի
լրատուութեան
հանրութեան
հետ կատեղական
լրատուամիջոցներու՝
տեղեկատուական
գրասենեակը:
գործող յառաջադէմ կին: «Ան
կոչուած
էր
առաջ
մղելու
ՀԲԸՄ-ը՝
յաղթահարելով
ըստԸստ
էութեան,
առանցքային
խնդիրներու շաբաթաշուրջ համամտութիւն
կայ:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերջին
կազմուած
յանձնաժողովին
անդամ
բազմաթիւ մարտահրաւէրներ,
դառնալով
աշխարհասփիւռ
հայութեան ծառաՆշենք,
որ մինչսոյն
նորակազմ
կառավարութիւնը
կ'աշխատէր ծրագիրի
Միրզոյեան
նշած
է, որ դիւանագիտական
յարա10
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
յող
յաջողութիւններու
և
օգտաշատ
նախաձեռնութիւններու
շարժիչ
ու մղիչ
մշակումին վրայ, շարք մը քաղաքական գործիչներ, որոնց կարգին՝
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր
Հայաստանի
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու
նոր առաքելութեան
մէջ, ուժը:
մինչ Ան
նորօրինակ
նախարարը
էր բոլոր անոնց,
որոնք բախտ
ունեցած էին
աշխատելու
իրենկը
հեռահաղորդակցութեան
նախարար
Մուհամմատ Շուշէյր,
մասնաւորաբար
եւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն
եւ արագ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
հետ և հետևելու անոր հիասքանչ
մտքի
թռիչքին:
Մշտապէս
ըլլալով
իտէալիստ,
շեշտեցին, թէ իրենք պիտի բացասեն որեւէ փորձ, որ նպատակաուղղուած է
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
պաշտօնավարութեան
շրջանին:
ան, միաժամանակ
գործնական
էր, 2010
արդիւնաւէտ
և իմաստուն,
էր
նոր
հարկեր
սահմանելու՝ որպէս վերստին
պետական կեանքի
պիւտճէի պակասորդը
նուազեցնե-ամբողջ
խօսքով`
թուականին
Թոքիոյիևեւյաջողած
2015 թուակոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
կանխատեսել
բոլոր
խոչընդոտները
և
գտնել
անոնց
լուծումներ»:
լու միջոց: Փոխարէնը, կառավարութեան կոչ ըրին կեդրոնանալու ելեկտրականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
Մուհամմատ
Լուիզ Սիմոնի
կեանքին
մեծլիցք
ճակատագիր
Պաշտօնականութեան
ոլորտին
ու պիւտճէի անհաշիւ
վատնումին խնդրին
վրայ: նախկին նախարար
նոր
հաղորդածվիճակուած
է երկկողմ էր..:
կապերու
ամրարութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
վարման ընթացքին
ան առաջինն
էր,
որ
Հայաստանի
1988-ին
տեղի
ունեցած
պընդումին:
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւնանմիջապէս
պիտի
երկրաշարժէն
ետք կազմակերպեց մեծածաւալ օգնութիւն
Աուն
Կը Մերժէ
Սուրիացի Գաղթականներու
Տունդարձը
Պայմանաւորել
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
արձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
աղիտեալներուն:
Ան
օժանդակութիւն
և հոգատարութիւն
ցուցաբերեց
ՂարաՍուրիոյ Հակամարտութեան Քաղաքական Լուծումով
Ազգային
ժողովի նախագահը
անդրադարձած
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինատարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
բաղեան պատերազմէն տուժածներուն
և անոնց ընտանիքներուն,
ու կարևոր
Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աուն բացասեց Սուրիոյ
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարնոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեապացուցէ,
այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
դերակատարութիւն
ունեցաւ
անկախ
Հայաստանի
վերածնունդի
գործով,
օգ8-ամեայ
հակամարտութեան
քաղաքական
արմատական
լուծումինորսպասելու
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
րութիւններունախքան
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
անոր անխտիր
բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, յաղթահարուին
ինչպէս
նելով՝ որպէսզի
սոցիալ-տնտեսական
և
կրթական
համակարհայեցակէտը,
Լիբանան
բնակութիւնեւ
հաստատած
սուրիացի
գաղթականկը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն
քան 1 միլիոն
կը հաղորդէ
ազգային
գործակալուգերու կործանմամբ
ստեղծուած
բազմաթիւ
դժուարութիւններ:
ներու
տունդարձը: պահանջով,
Այս մասին կըաւելի
հաղորդուի
նախագահի
Twitter-ի էջին
վրայ:լրատուական
կան խումբ.
նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
թիւնը:
«Իրապես ապշեցուցիչ էր
բազմաթիւ ոլորտներու
մէջ անոր գործունէութիւնը՝
«Պաղեստինցի գաղթականներու հետ մեր փորձառութիւնը այնքան ալ
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոշատ մը բնագաւառներու հետ
մէջ: բարեկամութեամբ:
Ան գիտէր ոչ միայն կառավարել ընթացիկ
խրախուսիչ
չէ»,- մէջբերուած
է նախագահի
խօսքը Լիբանանի մամլոյ խմբախումները՝սենտիքայի
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի
նախարարբոլոր
Ման- հատուածները, այլև պահպանել ՀԲԸՄ-ի հովանիէն
գործունէութեան
գիրներու
պատուիրակութեան
հետ հանդիպումին:
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար
վիճակը:
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ մշակութային և արուեստասիրական ծրագիրները՝
ներս
գործող
կրթական,
Աուն աւելցուց, որ ինքը տարօրինակ կը գտնէ այս հարցին շուրջ որոշ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ստեղծել
արդիւնաւէտ
մը: Միաժասփիւռքի բոլոր
հատուածներուն
մէջ», - նշեց
պարոն Սեդրակեանը:
երկիրներու դիրքորոշումը, յատկապէս որ անոնք որեւէ
ճիգ չեն
գործադրերտնտեսութիւն
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս տարբեր
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
Լուիզ Սիմոնիգործիչամէնանշանակալի
նուաճումներէն
էին
Հայաստանի
Ամերիկայս ուղղութեամբ:
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՊաշտօններու
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաեան Համալսարանի,
ՀԲԸՄ-ի
Հայորդեաց
տուներու
և
ՀԲԸՄ-ի
տարեցներու
Աուն բազմիցս Փոխանցումը
կոչ ըրած է միջազգային հանրութեան,
որ խուսափին
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
բարեգործական ճաշարաններու
հիմնումը, որոնք, անոր ոգեշունչ առաջնորսուրիացի
գաղթականներու
տունդարձը
Սուրիոյ հակամարտութեան
քաղա¾ç 03
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ
մը
դութեան շնորհիւ, մինչեւ օրս կը գործեն Հայաստանի մէջ:
քական լուծումին հետ կապելէ:
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Արմէն Սարգսեան Ցաւակցական Հեռագիր Յղած Է Բարերար Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնի Մահուան Կապակցութեամբ
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան ցաւակցական հեռագիր յղած է
ազգային գործիչ ու բարերար Լուիզ ՄանուկեանՍիմոնի մահուան կապակցութեամբ: Ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ հեռագիրին մէջ
ըսուած է.
«Խոր կսկիծ ու ցաւ ապրեցի՝ ստանալով մեր
ժողովրդի արժանաւոր դուստր, ազգային գործիչ ու
բարերար Լուիզ Մանուկեան-Սիմոնի մահուան
գոյժը:
Այս կորուստը չափազանց մեծ է Հայաստանի,
Արցախի ու աշխարհասփիւռ հայութեան համար,
քանզի Տիկին Մանուկեան-Սիմոնն ամենասերտ
առնչութիւնն ունէր այն ամէնի հետ, որ կոչուում է
հայ ու Հայաստան՝ մշտապէս լինելով նրանց
կողքին ու նրանց մէջ:
Որպէս արժանի զաւակ իր ազգանուէր ծնողների՝
Հայաստանի Ազգային հերոս Ալեք Մանուկեանի եւ
տիկին Մարի Մանուկեանի, որպէս Հայկական
բարեգործական ընդհանուր միութեան նախագահ

ու բարերար, նրա մատուցած ծառայութիւնները
հայրենիքին, Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցուն եւ աշխարհասփիւռ հայ ժողովրդին
իրապէս բացառիկ են իրենց ծաւալներով ու
բովանդակութեամբ:
Հայաստանի անկախացումից ի վեր Հայաստանն ու Արցախը դարձան նրա հայրենանուէր
գործունէութեան թիրախը, որոնց Տիկին Լուիզ
Մանուկեան-Սիմոնը նուիրուած մնաց մինչեւ իր
կեանքի վերջը: Որպէս Հայկական բարեգործական
ընդհանուր միութեան երկարամեայ նախագահ,
«Հայաստան»
համահայկական
հիմնադրամի
Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ ու պատուաւոր
անդամ, նա բազմաթիւ ծրագրեր նախաձեռնեց ու
իրականացրեց թէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնում, թէ՛ Արցախում, թէ՛ Սփիւռքում:
Այդ Մեծ Տիկինն իր ընդգրկուն գործունէութեամբ
եւ հեղինակութեամբ դուրս է գալիս ազգային սահմաններից եւ մեր ժողովրդին լաւագոյն կերպով
ներկայացնում միջազգային մակարդակով:
Համազգային կորստի այս ծանր պահին անկեղծ
ու խորին ցաւակցութիւնս եմ յայտնում Տիկին Լուիզ

Մանուկեան-Սիմոնի ընտանիքին ու հարազատներին, եղբօրը՝ Ռիչարտ Մանուկեանին, երեք զաւակներին, զոյգ թոռներին, Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեանը, հոգաբարձուների
խորհրդին եւ կիսում բոլորի վիշտը:
Յիշատակն արդարոց օրհնութեամբ եղիցի»:

Մենք Հաւատարիմ Ենք Հայաստանի Եւ Արցախի Բռնած Ազատութեան Ճամբուն. Փաշինեանի
Ուղերձը Ղարաբաղեան Շարժումի Տարեդարձին Առթիւ
էր իր թափով եւ անկասելիութեամբ, խորապէս
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ուղերձ յղած է
Ղարաբաղեան շարժումի տարեդարձին կապակցութեամբ։ Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Ուղերձին մէջ նշուած է.
«Սիրելի՛ հայրենակիցներ,
1988 թուականի այս օրը՝ Փետրուարի 20-ին,
տեղի ունեցաւ մի իրադարձութիւն, որ պատմական
էր բոլոր առումներով։ ԼՂԻՄ-ի մարզային խորհուրդը որոշում ընդունեց մտնել Հայաստանի կազմի մէջ։ Հայաստանի ժողովուրդն իր ամբողջական
աջակցութիւնը յայտնեց այդ որոշմանը։ Շուտով
Արցախի եւ Հայաստանի իրենց հայրենակիցներին
միացան սփիւռքի մեր քոյրերն ու եղբայրները։
1988 թուականի Փետրուարի 20-ը հայոց
ազգային վերազարթօնքի մի բացառիկ օրինակ էր,
որ ոգեշնչեց միլիոնների։ Մենք վերագտանք մեր
ազգային միասնութիւնը, միակամութիւնը, վճռականութիւնը։ Հայաստանում եւ Արցախում ձեւաւորւեց մի համաժողովրդական շարժում, որ բացառիկ
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Միխայիլ Ալեքսանտրովիչ
Շոլոխով
Միխայիլ Ալեքսանտրովիչ Շոլոխով (11 Մայիս
1905, Քրուժիլինսկի, Շոլոխովսկի շրջան, Ռոստովի մարզ, Ռուսիա – 21 Փետրուար 1984, Ռոստովի
մարզ, ՌԽՖՍՀ, ԽՍՀՄ), ռուս արձակագիր, հրապարակախօս, Նոպելեան մրցանակի դափնեկիր
(1965)՝ «Խաղաղ Տոն» վէպին համար։
Ծնած է գիւղացիի ընտանիքի մէջ, Ռոստովի
մարզի Վիոշէնսկի շրջանը։ Մասնակցած է քաղաքացիական պատերազմին։ 1922 թուականին մեկնած է Մոսկուա, աշխատած է որպէս բեռնակիր,

ազգային էր եւ միաժամանակ խորապէս ժողովըրդավարական։
Ազգերի ինքնորոշման իրաւունքի իրականացումը եւ ժողովրդավարական ազատութիւնները
դարձան յստակ նպատակակէտ, դէպի որը գնաց
մեր ժողովուրդը՝ համոզուած լինելով, որ ազատութիւնը եւ անկախութիւնը անսակարկելի արժէքներ են։
30 տարի անց՝ 2018 թուականի գարնանը մենք
իբրեւ ժողովուրդ, իբրեւ հասարակութիւն եւ իբրեւ
պետութիւն, կրկին ապրեցինք մի նոր՝ յեղափոխական զարթօնք՝ կրկին ոտքի կանգնելով այն
գաղափարների համար, որոնք թանկ են իւրաքանչիւրիս համար։ Մենք ապացուցեցինք նախ ինքներս
մեզ, ապա աշխարհին, որ արժանապատիւ եւ
հայրենասէր քաղաքացիներն ենք մեր երկրի, որ
հաւատարիմ ենք մեր պայքարին եւ իտէալներին,
հաւատարիմ ենք Հայաստանի եւ Արցախի բռնած
ազատութեան ճանապարհին։
Կեցցէ՛ ազատ Արցախը,
Կեցցէ՛ ազատ Հայաստանը»։
որմնադիր, հաշուետար։
Իր «Տոնի պատմուածքներ» եւ «Լազուր տափաստան» ժողովածուները նշանակալից երեւոյթ
էին 20-ականներու խորհրդային գրականութեան
մէջ։
1924-ին Շոլոխովը վերադարձած է Տոն եւ
ձեռնամուխ եղած «Խաղաղ Տոն» վէպի ստեղծումին, որը հեղինակին ապահովեց համաշխարհային ճանաչում։ Շոլոխովի յաջորդ վէպը «Հերկած
խոպանն» էր։
Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներուն
Շոլոխովը՝ որպէս թղթակից, եղած է ռազմաճակատի որոշ տեղամասերու մէջ, հրապարակած է
յօդուածներ ու ակնարկներ («Տոնի մէջ», «Հարաւը», «Կազակները» եւ այլն)։ Լայն ճանաչումի
արժանացած է հեղինակի «Ատելութեան գիտութիւնը» (1942) հրապարակախօսական պատմուածքը։
1943-1944 թուականներուն մամուլին մէջ տպագրըւած են «Անոնք կը մարտնչէին յանուն հայրենիքի» վէպէն առանձին գլուխներ։
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1988-ի Փետրուար 20-ի Պատմական Նստաշրջանը Արցախի Մերօրեայ
Հանրապետութեան Պատմական Ընթացքին Մեկնարկը Տուաւ
Üàð²Úð Úàìê¾öº²Ü
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Փետրուար 20-ը Արցախի Վերածնունդի օրն է:
31 տարի առաջ այս օրը կայացաւ պատմական նըստաշրջանը՝ Արցախը մայր հայրենիքին վերամիաւորելու համաժողովրդական պահանջը տեղափոխելով դէպի իրաւական հարթութիւն: Հրապարակին
վրայ ժողովուրդն էր, դահլիճին մէջ՝ իրենց կամքը
փաստաթուղթի վերածելու նպատակով հաւաքուած
մարզային խորհուրդի պատգամաւորները: Տասամեակներու հեռաւորութենէն որոշ մանրամասնութիւններ թերեւս արդէն առաջուան պարզութեամբ
չեն յիշուիր, սակայն այդ որոշումին իրական արժէքը տարիներու հեռաւորութենէն աւելի ամբողջական կը պատկերուի:

1988-ի Փետրուար 13-էն սկսեալ մի քանի օր
շարունակ Ստեփանակերտի կեդրոնական հրապարակը չէ դատարկուած: Հազարաւոր ցուցարարներու պահանջը որոշ էր՝ Արցախի վերամիաւորումը
մայր հայրենիքին: Հակառակ պարագային՝ Արցախին հայաթափումը կը սպառնար: «Նախիջեւանի
օրինակը մեր աչքին առջեւ էր»,- ակնկալիքները
կարճ, բայց շատ համոզիչ կը ներկայացնէ 1988-ի
Փետրուար 20-ի մարզային խորհուրդի արտահերթ
նիստի մասնակիցներէն Վարդան Յակոբեանը, որ
նաեւ 1988-էն առ այսօր Արցախի Գրողներու միութիւնը կը գլխաւորէ: Փետրուարի կէսերուն մտաւորականներու հերթական խումբն ալ պահանջագիր
տարած էր Մոսկուա, այնտեղէն վերադարձած այն
համոզումով, որ ժողովուրդի պահանջին պէտք է
իրաւական ձեւակերպում տրուի: Այդ կրնար ընել
ընտրուած մարմինը՝ Ժողովրդական պատգամա-

ւորներու մարզային խորհուրդը: Հրապարակ հաւաքուած ժողովուրդը կը վանկարկէր «Սեսիա»,
ռուսերէն՝ նստաշրջան կը նշանակէ: «Ոեւէ մէկը
այդ ժամանակ չէր կրնար դաւաճանի խարանը
վերցնել իր վրայ եւ ըսել՝ ես չեմ ուզեր: Ժողովուրդի
կամքն էր այդ»,- կը յիշէ Վարդան Յակոբեանը:

67 պատգամաւորի ստորագրութեամբ Փետրուար
20-ին մարզային խորհուրդի արտահերթ նստաշըրջան տեղի ունեցաւ: Պաքուն ամէն կերպ փորձեց
տապալել նախաձեռնութիւնը: Ստեփանակերտ
տանող ճամբաները փակուեցան, որպէսզի անհրաժեշտ թիւով պատգամաւորներ չհաւաքուին: «Չէին
ձգեր, որ նոյնիսկ ստեփանակերտցին Ստեփանակերտի մէջ շարժի: Մինչեւ իսկ գիւղերէն եկող ճամբաներու վրայ արգելանքներ դրած էին»,- Պաքուի
«հնարամտութիւնները» կը թուարկէ Վարդան Յակոբեանը՝ արդէն ժպտալով:

150 պատգամաւորներէն 111-ը հասան նստաշըրջանին: Պաքուէն եւ Մոսկուայէն ժամանած
բարձրաստիճան պաշտօնեաները չկրցան ետ համոզել. նստաշրջանը կայացաւ: Ընդունուեցաւ
պատմական որոշումը. խնդրել ԱդրԽՍՀ եւ Հա-

յաստանի ԽՍՀ Գերագոյն խորհուրդներէն խոր
ըմբռնում ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հայ
բնակչութեան իղձերուն հանդէպ եւ լուծել ԼՂԻՄ-ը
խորհրդային Ազրպէյճանի կազմէն խորհրդային
Հայաստանի կազմ տեղափոխելու հարցը: Վարդան
Յակոբեան ինքը այդ որոշումը հրապարակ հաւաքուածներուն ներկայացուցած է. «Բարձրախօսով
ըսի՝ ժողովո՛ւրդ, աչքերնիս լոյս, այն ինչի համար որ
կը պայքարինք, արդէն կայ: Մեզի կը թուէր, թէ
որոշումը արդէն կայ, ուրեմն վերջացաւ»:

Պատմութիւնը ցոյց տուաւ, որ հարցը անով
չլուծուեցա:ւ Արդէն 88-ին շատերը կը կանխատեսէին, որ զինուած բախումը անխուսափելի է:
Սակայն երեք տասնամեակ ետք ալ կը կարեւորեն,
որ պահանջատիրութիւնը ի սկզբանէ օրինական
դաշտի վրայ եղած է, գործող օրէնքներուն համահունչ: «Փետրուար 20-ի որոշումը կարելի է համարել
արցախահայութեան պետականութեան վերակերտումի ծննդականը: Շարժումը դրուեցաւ իրաւական
հիմքերու վրայ»,- 31 տարի անց կը կարեւորէ ԱՀ
ԱԺ փոխնախագահ Վահրամ Բալայեանը:
Այդ ճամբուն վրայ 88-ի Փետրուար 20-ի որոշումը առաջին քայլն էր, անթերի ե՛ւ բովանդակութեամբ, ե՛ւ ընդունումի ընթացակարգով: «Խորհըրդային սահմանադրութիւնը թոյլ կու տար, որ
ազգային ինքնավար միաւորները ունենան իրենց
պետականութիւնը եւ մենք առաջնորդուեցանք
անով»,- կ'ընդգծէ Արցախի խորհրդարանի փոխնախագահը:
Երկու տարի անց՝ 1991-ի Սեպտեմբեր 2-ին,
Արցախի Հանրապետութիւնը: Սակայն միացումի
գաղափարը դեռ կը մնայ արդիական:
Ստեփանակերտ
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Թուրքիոյ Մէջ Կը Խոստանան Վերանորոգել Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս Հայկական Եկեղեցին

Թուրքիոյ շրջակայ միջավայրի եւ քաղաքաշինութեան նախարարութիւնը կը խոստանայ
վերանորոգել Տիարպեքիրի Սուր շրջանը գտնուող

հայկական Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին, որ մեծապէս
վնասուած է վերջին տարիներուն Քրտական
բանուորական կուսակցութեան դէմ թրքական
ուժայիններու գործողութիւններուն հետեւանքով:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, թրքական
«Daily Sabah» պարբերականը կը նշէ, որ հայկական
եկեղեցւոյ, ինչպէս նաեւ տեղի քաղտէական եկեղեցւոյ վերանորոգութեան ծախսերը կառավարութիւնը վերցուցած է իր վրայ:
Սուրի ղեկավար Ապտուլլահ Չիֆթչին յայտնած
է, թէ կ'ակնկալեն, որ վերանորոգութեան աշխատանքները, որոնք ամենայն հաւանականութեամբ
կը կազմեն 10 մլն թրքական լիրա (1.8 մլն տոլար),
շատ շուտ կը սկսին:
Ուշագրաւ է, որ ան Սուրբ Կիրակոս եկեղեցւոյ
անմխիթար վիճակի պատասխանատու յայտարա-

րած է քիւրտերը, մինչդեռ ան մեծապէս տուժած է
թրքական ուժայիններու գործողութիւններէն:
Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս հայկական եկեղեցին Մերձաւոր Արեւելքի ամենամեծ քրիստոնէական եկեղեցիներէն է: Մեծ դժուարութեամբ
իրականացուած վերանորոգութեան աշխատանքներէն ետք 2011 թուականին ան վերաբացած էր իր
դռները:
2012 թուականի Նոյեմբերին` 32 տարուան
ընդմիջումէ ետք այստեղ կատարուած էր վերանորոգութեան յաջորդած առաջին եկեղեցական
արարողութիւնը: Նոյն օրը եկեղեցւոյ մէջ տեղի
ունեցած էր նաեւ առաջին պսակադրութիւնը: Սուրբ
Կիրակոս եկեղեցւոյ վերանորոգութեան աշխա-
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«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 25 Յառաջիկային Թուֆենկեան Հիմնադրամի Կեդրոն Մը Եւս Կը Բացուի Շիրակի Մարզին Մէջ
Հարցազրոյց Հիմնադրամի Տնօրէն՝ Ռաֆֆի Տուտաքլեանի Հետ
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
«Զարթօնք» օրաթերթի ««Զարթօնք» հայրենիքի մէջ…» խորագիրի հերթական հարցազրոյցը
Թուֆենկեան հիմնադրամի գլխաւոր տնօրէն
Ռաֆֆի Տուտաքլեանի հետ է: Վերջինիս հետ
զրուցած ենք հիմնադրամի գործունէութեան, այս
տարիներուն իրականացուցած աշխատանքներուն եւ յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին:

-Պարոն Տուտաքլեան, կը ներկայացնէ՞ք հիմնադրամի գործունէութիւնը: Ի՞նչ ծրագիրներ
իրականացուած են, որո՞նք են առաջնահերթութիւննեը եւ առհասարակ հիմնադրամի նպատակն ու աշխատանքի ուղղութիւնները:
- Հիմնադրամի մասին խօսելու ժամանակ պէտք
է անդրադառնալ ե՛ւ Հայաստանի, ե՛ւ Արցախի մէջ
իրականացուող ծրագիրներուն: Հիմնադրամը
ստեղծուած է ամերիկահայ Ճեյմս Թուֆենկեանի
կողմէ, որ մեծնալով Ամերիկայի մէջ՝ տարիներ ետք
յայտնաբերած է իր հայկական ծագումն ու արմատները եւ արդէն Հայաստան գալով անկախութենէն
ետք խոր արմատներ ստեղծած է հայրենիքի մէջ:
Հայաստանի մէջ 20 տարի առաջ հիմնուած է
Թուֆենկեան բարեգործական հիմնադրամը: Մարդասիրական տարբեր աշխատանքներէ զատ, մենք
սկսանք զբաղիլ նաեւ քաղաքացիական հասարակութեան զարգացումով: Այդ ուղղութեամբ մենք
հսկայական աշխատանք տարած ենք: Ես կ'ուզեմ
կեդրոնանալ ներկային վրայ: Ներկայիս մենք
կ'աջակցինք կանանց իրաւունքներու խնդիրներով

զբաղող կազմակերպութիւններուն: Կ'աշխատինք
նաեւ Ամերիկեան համալսարանի հետ: Ուշադրութիւն կը դարձնենք հանքարդիւնաբերութեան, որպէսզի Հայաստանի ընդերքը չչարաշահուի, Հայաստանը
չտուժէ
անորմէ:
Կ'աշխատինք
հասարակական տարբեր կազմակերպութիւններու
հետ, կը ֆինանսաւորենք, որմէ գլխաւորը «Ընտանիք եւ համայնք» կեդրոնն է: Երեխաներու
աջակցութեան չորս կեդրոն ունինք Մեծամօրի,

Արմաւիրի, Իջեւանի եւ Նոյեմբերեանի մէջ, ուր
հասարակականօրէն անապահով երեխաները կու
գան ու կը ներառուին մշակութային տարբեր
աշխատանքներու մէջ: Աւելի քան 300-350 երեխայ
կը ստանայ համապատասխան աջակցութիւն մեր
կեդրոններուն մէջ: Այս տարի արդէն 5-րդ կեդրոնը
պիտի բանանք Շիրակի մարզի Արթիկ քաղաքին
մէջ: Գիտենք, որ կարիքները շատ են, անապահով
ընտանիքներու երեխաներուն պէտք է մեծ ուշադրութիւն յատկացնել, որովհետեւ եթէ մենք չզբաղինք այդ երեխաներով, իրենք կրնան շեղիլ ու
յայտնուիլ անցանկալի միջավայրի մէջ:
- Խօսեցաք մարդու իրաւունքներու մասին:
Այս տարիներուն ընթացքին այդ ոլորտին մէջ
ձեր աշխատանքը ի՞նչ ցոյց տուած է: Հայաստանի
մէջ յաճախ որո՞ւ իրաւունքները կ'ոտնահարուին,
ո՞ր խաւը ամենախոցելին կը համարուի:
- Տեսէք, դժուար է բացատրել, թէ ամենախոցելին
ո՛րն է: Մենք հիմա կ'աջակցինք կանանց խնդիրներով զբաղող հասարակական կազմակերպութիւններուն, ուրեմն մեզի համար սա ցոյց կու տայ,
որ կանայք ունին խնդիրներ, իրենց իրաւունքներուն
համար պէտք է աշխատիլ: Երեխաներուն հետ
կ'աշխատինք, ուրեմն կը համարենք, որ խնդիր
կայ: Երբ մաքուր միջավայրի մասին կը մտածենք,
ուրեմն այդ ալ կարեւոր կը համարենք: Բոլորն ալ
մեզի համար առաջնահերթութիւններ են:
- Հիմնադրամի հիմնական շահառուները
ովքե՞ր են:
- Հիմնադրամը ծրագիրներ չ'իրագործեր, այլ
մենք կ'աջակցինք, որպէսզի կազմակերպութիւնները իրականացնեն: Արթիկի մէջ, ուր գրասենեակ
պիտի բանանք, դարձեալ երեխաները պիտի ըլլան
շահառուները, պիտի աշխատինք «Ընտանիք եւ
համայնք» կեդրոնին հետ, որ այժմ մեր գործընկերն
է: Կ'աշխատինք տեղական իշխանութեան եւ
եկեղեցւոյ հետ:
- Արցախի մասով ի՞նչ աշխատանքներ
իրականացուած են:
- Արցախի մէջ մենք մի քանի խնդիրներով կը
զբաղինք, բայց մեր այսօրուան գլխաւոր նպատակը
հետեւեալն է. ազատագրուած տարածքներու, յատկապէս Քաշաթաղի վարչական շրջանի վերաբնակեցումը եւ տնտեսական զարգացումը: Մենք այդտեղ կ'աշխատինք իշխանութեան եւ բնակիչներուն
հետ: Որոշ շրջաններու մէջ վերաբնակեցումը գլուխ

բերած ենք, օրինակ՝ Իշխանաձորի եւ շրջակայ
համայնքին մէջ: Մենք կ'աջակցինք բոլոր անոնց,
որոնք ցանկութիւն կը յայտնեն ազատագրուած
այդ տարածքներուն բնակելու: Մենք տուն կը
կառուցենք, ապա կը յանձնենք բնակիչներուն:
Այդտեղ կան 15-20 սուրիահայ ընտանիքներ, որոնք
արդէն լուրջ գործեր կ'ընեն: Անոնց հետ ալ
աշխատած ենք: Մենք սարքած ենք դպրոցներ,
նորոգած ենք բժշկական հաստատութիւններ,
մանկական կեդրոններ, համայնքապետարաններ,
ջուր բերած ենք, որոշ տեղեր լոյս տարած: Մեծ,

հսկայական աշխատանք իրականացուցած ենք:
Հադրութի մէջ նոր գիւղ կառուցած ենք՝ Առաջամուղ
գիւղը իր 24 ընտանիքով, դպրոցով, բժշկական
հաստատութեամբ, համայնքային կեդրոնով: Մենք
այդտեղ նաեւ տնտեսական միջամտութիւն կը կատարենք, այսպէս ըսած ներդրումներ: Ունինք նռան
այգիներ, արքայանարինջի այգիներ, ցորենի ու
գարիի դաշտեր եւ այլն: Բերդձոր շրջանը ունինք
մոմաթերթի գործարան, որ կ'աջակցի մեղուապահութեամբ զբաղողներուն: Չեմ
գիտեր, թէ ուրկէ՛ սկսիմ, ուր
աւարտեմ, քանի որ ծրագիրները բազմաթիւ են: Մենք Արցախի մէջ շատ ծրագիրներ իրականացուցած
ենք
ու
կը
շարունակենք իրականացնել:
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Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ

Նախնական Եւ Անմիջական Բուժումի Փորձառական Գիտելիքներ

պարագաներուն, դիմելու ուղղակի բժշկական ու
հիւանդանոցային մասնագիտական աղբիւրներու:

15 Փետրուար 2019-ին առողջագիտականառողջապահական երկրորդ զեկուցում մը մատուցւեցաւ, որ, ըստ էութեան, դարձեալ անհրաժեշտ էր
ու մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացուց աշակերտութեան մօտ:

Զեկուցողը արժանթինցի երիտասարդ բժիշկ
մըն էր, որ First Aid-ի օժանդակութեան եւ օգտակարութեան ընդմէջէն, բազմաթիւ տեղեկութիւններով, գիտելիքներով ու ցուցումներով հարստացուց աշակերտութեան փորձառական պաշարը:

Աւելի գործնական ու պատկերաւոր դարձնելու
համար, տեսերիզի կողքին, աշակերտներ իր մօտ
հրաւիրեց ու բուժումի բացատրութիւններ տուաւ ու
պահանջեց, որ անոնք եւս փորձեն այդ միջոցները:

Խօսուեցաւ նաեւ վէրքերու մասին, մորթային ու
մակերեսային հետքերով, թէ ինչպէս պէտք է
վարուիլ անոնց հետ, եթէ խոր եւ վտանգաւոր չեն ու
չեն կարօտիր հիւանդանոցի կամ բժիշկի օգնութեան, առաջին հերթին արիւնահոսութիւնը դադրեցնելով կամ զսպելով, ապա փաթթոցի ու վարակումի միջոցներու դիմելով, որուն համար
աշակերտներէն պահանջեց օգտուիլ First Aid-ի
կարելիութիւններէն ու դեղամիջոցներէն:

Աշակերտութիւնը, որ գործնապէս մասնակցեցաւ
այս զեկուցումին, իր գոհունակութիւնը յայտնեց եւ
ծաղկեփունջով մը շնորհակալութիւն յայտնեց հիւրին, մինչ տիկ. Մարալը, իր հերթին, շնորհակալական խօսքով հանդէս եկաւ՝ յուսալով, որ նման
միջոցառումներ միշտ ալ օգտակար կ'ըլլան մեր
աշակերտութեան:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Էրիք Օլիվերա, «Հաուըրտ Գարակէօզեան»
հաստատութեան հետ գործակցելով, Լիբանան
ժամանած էր հանդիպելու դպրոցական շրջանակներուն հետ, անոնց հետ բաժնեկցելու իր մասնագիտական փորձառութիւններէն շահեկան, անմիջական ու գործածելի հնարքներ:
Փոխտնօրէնուհի տիկ. Մարալ Պալէօզեան ծանօթացուց հիւր-զեկուցողը ու զայն հրաւիրեց դասախօսելու իր նիւթին մասին, նախ անդրադառնալով
շնչահեղձութեան ու խեղդուածութեան երեւոյթին,
որ շատ յաճախ կրնայ տեղի ունենալ, ցոյց տալով
այն միջոցառումները, որոնց միջոցով կարելի է
յառաջքը առնել կամ մեղմացնել անոր ճնշուածութեան հետեւանքները:

Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019

Զեկուցողը խիստ կարեւոր նկատեց անակնկալ
դէպքերու կամ պատահարներու պարագային,
որոնք միշտ ալ կրնան տեղի ունենալ որեւէ վայրի
մէջ, ի սկզբանէ նախապատրաստուած ըլլալ
անոնց, շտապ օգնութեան միջոցով կարիքաւորին
հասնելու ու մատակարարելու, իսկ աւելի ծանր
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ազատութիւնն Ալ Չափ Ու Սահման
Ունի, Չէ՞...

Միացեալ Նահանգներու սահմանադրութիւնը
ունի 27 բարեփոխում (amendments), որոնցմէ երկրորդը կ'երաշխաւորէ քաղաքացիին զէնք կրելու
իրաւունքը։
Զէնք կրելու իրաւունքը սահմանադրութեամբ
շնորհուած է քաղաքացիին, յատկապէս ինքնապաշտպանութեան եւ որսորդութեան համար։
Հիմա, սակայն, այդ իրաւունքը չարաշահելով՝
քաղաքացին կը գործածէ զայն մարդասպանութեան
համար։ Սա դժբախտաբար դարձած է իրական,
բայց տխուր երեւոյթ մը Ամերիկայի մեր առօրեայ
կեանքին մէջ։
Շատ է թիւը այն մարդոց, որ նախ զէնք կը գնեն
եւ ապա կ'երթան յատուկ վայրեր զինավարժութեան
համար։ Իսկ եթէ պատահի, որ մէկը այդ զէնքով
մարդ սպաննէ, Ազգային հրացանի ընկերակցութիւնը (National Rifle Association) ինքզինք կ'արդարացնէ՝ ըսելով, որ զէնքը մարդ չի սպաններ, այլ
մարդն է որ մարդ կը սպաննէ ... Ա՛ռ քեզի
նրբացուցիչ դէպք յանցանաց:

Որքա՜ն ճիշդ է, որ այդ փոքր տարիքէն մէկը
զէնք գործածել սորվի։ Ան նախ պէտք է հեծիք քշել
սորվի եւ դաս սորվելով զբաղի, քան թէ հրացան
գործածել, չէ՞ք խորհիր։ Իսկ ինչի՛ պիտի ծառայէ
անոր հրացան գործածել սորվիլը՝ չեմ հասկնար։

նետուի քաղաքական ասպարէզ։ Արդարեւ ,ան կը
վերընտրուի որպէս Պրիճփորթի քաղաքապետ եւ 1
Դեկտեմբեր 2015-ին երդման արարողութեամբ մը
կը ստանձէ իր երբեմնի պատասխանատու պաշտօնը...
Ի՞նչ դաս կրնանք վերցնել վերոյիշեալ պատմութենէն։ Նախ այն, որ քաղաքի մը բնակիչները
կրնան ներող աչքով դիտել իրենց քաղաքապետին
յանցանքները, եթէ ան նախօրօք սիրուած անձնաւորութիւն մըն է, ինչպէս կցուած նկարը արդարօրէն
կը վկայէ:
Երկրորդ՝ այն որ մարդիկ կրնան իրենց անձնական դժուարութիւնները յաղթահարել եւ դարձեալ պատուաւոր տեղ մը գրաւել մարդկային մեր
ընկերութեան մէջ, եթէ կամքի տէր են անոնք։

Ազատութիւնը պէտք է չափ ու սահման ունենայ,
սակայն ո՞վ է, որ այդ սահմանը պիտի գծէ եւ
գործադրութեան դնէ, առաջ որ անմեղ մարդիկ
զոհ երթան այդ տարօրինակ զբաղումին (hobby),
որուն օրինակները շատ են Ամերիկայի տարածքին։
Վստահ եմ կը հետեւիք այն լուրերուն, ուր տասնեակ
մը դպրոցական աշակերտներ յաճախ զոհ կ'երթան
զայրացած նախկին աշակերտի մը վրէժխնդրութեան։

Քաղաքապետ, Բանտարկեալ Եւ ԴարձԱռ ի գիտութիւն կ'ուզեմ յիշել, որ քաղաքապետ
եա՞լ Քաղաքապետ ...
Կանիմ 60 տարեկան է, ամուսնացած է եւ ունի

Այս անհրաժեշտ նախաբանէն ետք, հիմա գանք
մեր բուն պատմութեան։ Ուրեմն Գալիֆորնիոյ ծովեզերեայ Սիլ Պիչ քաղաքի բնակիչներէն Քէրի Հարթ
43 տարեկան ոստիկան մըն է (տես նկարը), որ
վերջերս իր եօթը տարեկան աղջիկը՝ Ուիլոյ անունով (տես նկարը), զինավարժութեան տարած է։

Այսպիսի բան կրնայ պատահիլ միայն Ամերիկայի մէջ, բացատրեմ։ Իրաւաբան Ճօ Կանիմ քաղաքական անձնաւորութիւն մըն է, որ վեց անգամ
ընտրուած է 1991-2003 թուականներուն միջեւ,
Քնեթիքեթ նահանգի Պրիճփորթի քաղաքապետ։
Ան 2003 թուականին կը հրաժարի իր պաշտօնէն՝ կաշառակերութեան յանցանքով ամբաստանւելով եւ դատապարտուելով։ Ապա վեց տարի
բանտարկուելէ ետք դաշնակցային ուղղիչ հիմնարկի մը (Federal Correctional Institute) մէջ, ազատ
կ'արձակուի։
Բանտային կեանքը երբեք յուսահատութեան չի
մատներ մեր իրաւաբանը, եւ ան դարձեալ կը

երեք զաւակ։
Հոս պէտք է աւելցնեմ, որ իրաւաբան Կանիմ
քաղաքական իր ասպարէզի ընթացքին երկու անգամ մասնակցած եւ ձախողած է (1994-ին եւ 2018ին) դառնալ ռամկավար կուսակցութեան թեկնածուն, Քնեթիքեթ նահանգի կառավարիչի պաշտօնին
համար։
Ամերիկայի մէջ հետեւեալ մտածելակերպը գոյութիւն ունի ազատ արձակուած բանտարկեալներու
նկատմամբ. յանցանք գործեց, բանտարկուելով
պարտքը վճարեց մարդկութեան եւ հիմա պատճառ
մը չկայ, որ զինք չընդունինք որպէս վերականգնուած
(rehabilitated) անձ։ Հասկցողին՝ շատ բարեւներ։
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Թուրքիոյ Մէջ Կը Խոստանան Վերանորոգել Տիարպեքիրի Սուրբ Կիրակոս Հայկական Եկեղեցին
տանքները իրագործուած էին Պոլսոյ Հայոց պատրիարքարանի ֆինանսական աջակցութեամբ:
Աշխատանքներուն աջակցութիւն ցուցաբերած էր
նաեւ Տիարպեքիրի քաղաքապետարանը: Վերակառուցուած էր եկեղեցւոյ զանգակատունը, որ
վնասուած էր 1915-ին ռմբակոծութենէ: Եկեղեցւոյ

գմբէթը ամենաբարձրն էր քաղաքին մէջ, եւ
մզկիթներու մինարէներէն բարձր չըլլալուն համար
իսլամները աւերած էին զայն:

Թէեւ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցին մինչեւ 1980
գործած է, սակայն իր զանգերը միայն 2012 թուա-

կանի Նոյեմբեր 4-ին ղօղանջած են 97 տարի անց:
2015 թուականէն այն թաղամասը, ուր կը գտնուի
եկեղեցին, վերսկսած էին բախումները թուրքերուն
եւ քիւրտերուն միջեւ: Անոնք յատկապէս սաստկացած էին 2016 թուականի Յուլիսի ռազմական
յեղաշրջումի ձախողած փորձէն ետք:

Մենք Հայերը Ետ Չենք Ուղարկեր Այստեղէն. Էրտողան
Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան
դարձեալ խօսած է Հայոց ցեղասպանութեան եւ
Թուրքիա ապրող հայերուն մասին: Ան ելոյթ
ունեցած է Պոլսոյ մէջ իրականացուող պուտաբեշտեան գործընթացի 6-րդ համաժողովին, որուն
մասնակցած են նախարարներու մակարդակով
ժամանած տարբեր երկիրներու պատուիրակութիւններ: Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.amը՝ վկայակոչելով «Anadolu Ajansı»-ը։
Գաղթականութեան թեմայով ելոյթին ժամանակ
Էրտողան նախ յայտարարած է, որ Թուրքիան
վերջին տարիներուն ապաստան տուած է 4 միլիոն
գաղթականի, որոնցմէ 3.6 միլիոնը սուրիացիներ

են: Այս ծիրէն ներս Էրտողան անդրադարձած է
նաեւ Թուրքիոյ մէջ բնակող հայերու հարցին.
«Սուրիայէն, ուր 2011-էն մինչեւ այսօր բախումներ
կ'ընթանան, մեր երկիրը ապաստանած ոեւէ մէկը
ստիպողաբար ետ չենք ուղարկած: Արամէացիները
ետ չենք ուղարկած, քրիստոնեաները՝ նոյնպէս:
Միւս կողմէն հայերն ալ ետ չենք ուղարկած: Այս
պահուն Թուրքիա կ'ապրի մօտ 100 հազար հայ,
որուն շուրջ 40 հազարը Թուրքիոյ քաղաքացիներ
են: Միւսները քաղաքացի չեն, սակայն մեր երկրէն
չենք արտաքսեր, քանի որ Թուրքիա եկած են
իրենց երկրին մէջ ունեցած դժուարութիւններուն
պատճառով»:
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d by Me»
(«Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
Մենք
Հայերը
Ետ Չենք
Ուղարկեր
Ցաւակցական
Խօսքը
Լուիզ Մանուկեան Սիմոնի Վախճանման Առիթով
«Stand
by Me»
(«Մնա՛
ինծի
հետ»),
Քինկ
Յաճախ
կը պատահի,
որ Պեն
մեր լսած
երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Խորը վշտով տեղեկացանք Առաքելական մեր ցական կեանքի բոլոր ոլորտները. հոգեւորականաց
Այստեղէն. Էրտողան նորէն ու նորէն լսենք,
օնք»ի Աշխատակից
օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ
կը հարազատ
պատահի, եւոր սիրեցեալ
մեր լսածզաւակ,
երգը մինչեւ
վերջինը
անգիր գիտէի,
կպչուն միտքի
ԱՆԱՀԻՏ
ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Սուրբ
Եկեղեցու
նոր սերնդի
պատրաստման
առաքելութիւնը՝
ԳեւորգՀայոց ցեղասպանութեան մասին
խօսելով՝
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
ազգային
մեծ
բարերար,
մեր
ժողովրդի
արժանաւոր
եան
հոգեւոր
ճեմարանին
եւ
Վազգէնեան
հոգեւոր
Էրտողանը կրկնած է, որ թուրք ազգը
ոեւէուրախանանք,
այլ
յուզուինք,
տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքանցընենք
այդ
երգին
ընկերակցութեամբ,
շեցի
անպայման
գիտնալ
երգի
ստեղծման
պատկը, որ Պեն
Քինկը
ձայնագրեց
1960-ին:
դուստր Լուիզ Մանուկեան Սիմոնի մահուան մասին։
դպրանոցին սատարումով, աջակցութիւնը Հայորդեաց
ցեղախումբի
ցեղասպանութիւն
չէ անոր
20-րդ դարունկատմամբ
ռիթմ եւ պլուզ
ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի
լուռ ընկերակցութեամբ: նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
յուզուինք,
ուրախանանք,
հեղինակին
զգացողութիւնը,
այս երգըիրագործած:
գրեց տպաւորուելով աւետաՍրտի մորմոքով
սգում ենք տխրինք,
մեծանուն սիրահարինք,
հայուհու ցաւա- մութիւնը,
տների, «Իզմիրլեան»
բժշկական
կենտրոնի,ներքբարեերգերէն մէկը, որ Պեն 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 «Հիմա
նոյնանուն
հոգեւոր
երգէն՝
գին
կորուստը,
քաղցրութեամբ
վերյիշում
իր
աստուագործական
ճաշարանների
գործունէութեանը,
քաղաքաաշխարհի
մէջ ուտպաւորուելով
յատկապէս
Քինկը այս
երգը գրեց
աւետաբոլորԵւրոպայի
փուլերը յաջորդաբար 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
ծաշնորհ
կեանքի
ընթացքում
ազգասէր
ու
եկեղեցամայր
Երեւանում
երեք
եկեղեցիների
կառուցումը
եւ
մէջ,
այսպէս
կոչուած նոյնանուն
Հայոց ցեղասպանութեան
րանական
եկեղեցւոյ
հոգեւոր
յուշեր կըերգէն՝
պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
բոլոր
փուլերը
յաջորդաբար
եւ
աւելի
շատ
մութիւն
ըլլալէ
բացի,
ունի
նախապատմութիւն,
ն տողերանուան
սաղմոսէն:
Երգի
աշխատանքնըւէր ոգով պսակուած լուսեղէն իրագործումները, բազում այլ եկեղեցանպաստ ծրագրեր պարգեւ եղան
տակ որոշակի
կ'իրակա1905 թուականին
գրուած,քարոզչութիւն
որուն, իրալ
հերթին,
հիմք
անոնք
մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
յուշեր կը պահեն
իրենց
մէջ, քան
Երբեմն ինչ
աւելի ու
հետաքրքրական
կը դարձնէ
զայն
տին հասցնելու
համար
իրեն
օգնեցին
եկեղեցաշէն
ու ազգանուէր
գործերի
բիւրմենք:
արդիւնքները։
մեր որ
ազգին
Եկեղեցուն՝ նրան
արժանացնելով
նացուի:
Մենք
ալ
կ'ըսենք,
որ
ատիկա
պատմաբանկը 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
Բարեյիշատակ
Լուիզ
Մանուկեան
Սիմոնը,
որպէս
երկնային
բիւր
օրհնութիւնների:
Լուիզ
Մանուկեան
ներու
գործն է, եւհասցնելու
թող անոնք
քննարկեն
լուծեն:
ները աւարտին
համար
իրեն ու
օգնեցին
շրջանին:
Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեկամ այն ժամուն
կամ կեանքի
մէկ
կարեւոր Սիմոնը
Այսպէս
եւ ծնաւջերմ
շարքը
գրելունպաստ
եւ, սիրելի
ի Լիպերն
ու Մայք
Սթոլերը:
հայրենասէր
եւ եկեղեցանուէր
հայուհի,
աստուածաառանձնակի
զգացումով
է բերել
Մեր
ամբողջ
կեանքի,
պատմութեան
ընթացքին
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
կիսեշընորհ լոյս ու օրհնութիւն էր ազգային ու եկեղեցական Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի պայծառութեանը, Սուրբ
այս
երբեք
ոեւէ ցեղական
տարրի
նկատմամբ
զոյգ՝ազգը
Ճերրի
Լիպերն
ու Մայք Սթոլերը:
Անոնց
բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
մեծ
է, քան մերը:
Կան ցոլացրեց
նաեւ երիտասարդները:
միտքը,Մայր
ուր յաճախ
լսուած
ընտանիքի
անմեր
կեանքին։
Նա նորովի
փառքը Մանուկ- լու
Էջմիածնի
Տաճարի
եւ իրուսիրասուն
ծնողաց՝
ցեղասպանութիւն չէ իրագործած»: 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
եան
բարերար
գերդաստանի՝
յիրաւի
հանդիսանալով
Ալէք
եւ
Մարի
Մանուկեանների
անունը
կրող
ԳանձաԸստ Էրտողանի՝ Թուրքիան ընդունած
է տարնման չի
հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատդարձած
են
պատմութիւն:
Լաւ
երգը
լաւ
գինիի
ինչ
իրենք
կը
թաքցնեն
մեզմէ,
կամ
պարզապէս
մեր
իրականութեան
մեծագոյն
բարեգործ
ու
նուիրեալ:
տան
նորոգութեանը,
նոր
շինութիւնների
կառուցմանը,
բեր երկիրներու վարչաձեւերու կամ աւելի
ահաբեկչական
լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
նման մեծագործութիւններն
չի հիննար, այլ, մեծցնելով
լռեն: Երգեր,
երաժշտութեան
պատԲազում
ու ազգաշէնտարիքը,
իրագոր- կը
մշտապէս
աջակցելորոնք
մայրավանքի
բարեկարգութեանն
կազմակերպութիւններու կողմէ հալածուած
գաղ- հերթական
Օրեր առաջ
անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
աւելի լաւը
կըՄանուկեան
դառնայ անկէ:
մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
Լուիզ
Սիմոնի անունը ոսկեղէն մութեան
ու կենսագործունէութեանը:
թականներ՝ առանց հաշուի առնելու
անոնց
ազ- ծումները
թեան
համաձայն,
բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարՕրեր
առաջ
հերթական
անգամ,
սովորու«անմահներու»
շարքին:
տառերով
են
արձանագրում
հայոց
մեծանուն
բարեՄեր
հոգում
անջնջելի
է մնալու լուսաւոր ու վեհանձն
գային կամ կրօնական պատկանելիութիւնը։
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
թեան համաձայն,
բացի երգացանկս
ու միա- կերպարը
ԱյսպէսԼուիզ
ծնաւՄանուկեան
«Երգի մը Պատմութիւնը»
շարրարների,
ազգի երախտարժան
զաւակների պատուաՍիմոնի՝ Մեզ հարազատ
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն
Ա. Կ.
ցուցի
սիրելի
երգերէս
մէկը
(կարծեմ
արդէն
քը,
որուն
երկրորդը
այսօր
կը
հրամցնենք
քեզի:
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ւոր ցանկում։
անձնաւորութեան, իր անկեղծ ու բարեսիրտ բարեկամիլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ
1986-ին
Ակնառու
եւ նշանակալի
են լուսահոգի
Լուիզ
մութեամբ,
ու մէջ
անմիջական
բնաւորութեամբ,
որ որ
երգը
կը Մահնչէ գիրքին
մէջ պարզ
(գիրքին
երգի
Ազրպէյճանի Իշխանութիւնը
ինծի հետ» ֆիլմի նուկեան
նկարահանումէն
ետք: Ֆիլմի տողերուն
Սիմոնի բարեգործութիւնները
աշխարհասմեծ կարդալու
հայրենասէրի
վսեմ նկարագրով։
Լուսահոգի Լուիզ
հատուածը
ժամանակ
երգը
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
յաջողութեան ալիքին
եկաւ նաեւկեանքում
երգի ակամայ
փիւռ հետ
մեր ժողովրդի
եւ հայրենական
Մանուկեան
Սիմոնի
պայծառ
սկսի հնչել
ընթերցողի
միտքին
մէջ):ու անմոռաց յիշատակը
Արգիլած Է Ընդդիմութեան
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք:կըՖիլմի
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
յաջողութեան նոր ալիք,
եւ ան 1987-ին
դարձեալ
անդաստանում:
Նա երկար
տարիներ որպէս Հայկա- միշտ ապրելու է Հայրապետիս սրտում եւ մեր ժողոյաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
Հանրահաւաքը
մտաւ «Պիլլպորտ»-իկան
տասնեակին
մէջ՝ այս
անգամ Միութեան նախա- վըրդի, որ քաջ գիտէ գնահատել ու մեծարել իր հերոս
Բարեգործական
Ընդհանուր
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
գահ եւ իր ողջ կեանքի ընթացքում անձնապէս եւ զաւակներին, հիւսել նրանց փառքը եւ այդպիսի վառ
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
Զայն կատարած
«Մանուկեան Սիմոն»
հիմնադրամի միջոցով արդիւ- օրինակներով ոգեշնչել նոր սերունդներին։ Հոգելոյս
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
են բազմաթիւ
երգիչնաւորեց ազգանուէր
ու հայրենանուէր
իր առաքելու- Լուիզ Մանուկեան Սիմոնը շարունակում է իր ուղին
Զայն կատարած
ներ, բարերարութիւններով
որոնցմէ են՝
թիւնը, սրտաբուխ
անգնահատելի դէպի անմահութիւն։ Յիրաւի, «մահկանացու ծնեալ
են բազմաթիւ երգիչՀենտրիքսը,
ներդրում Ճիմմի
բերեց աղէտալի
երկրաշարժի վէրքերի անմահ զիւրն յիշատակ եթող»:
ներ, որոնցմէ են՝
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Ճոնը,հայրենիքի
Ատամոքմանը,Էլթոն
նորանկախ
զօրացմանը, ԱրՎշտացեալ սրտով, յանուն Գերագոյն Հոգեւոր
Ճիմմի Հենտրիքսը,
աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
ցախի հիմնախնդիրների
յաղթահարմանը, հայրենա- Խորհրդի եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբանու1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատառաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը,
«Լետ Նրա շնորհիւ հիմ- թեան, Մեր խորին ցաւակցութիւնն ենք յայտնում
կան մեր կեանքի
առաջընթացին:
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
ինկ Սթոուն»
(«Rolling Stone»)
ամսա- Պաքուի քաղաքա- նըւեց ու Զեփե-լին»
Ազրպէյճանի
մայրաքաղաք
կայացաւ խումբը,
Հայաստանի Ամերիկեան ննջեցեալի եղբօրը՝ ազգային մեծ բարերար Ռիչարդ
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
անրայայտ
երգերու շարքին
պետարանը
մերժածմէջ:
է ընդդիմադիր Ժողովրդա- համալսարանը,
ինչպէս
նաեւ բռնցքա- բազում մշակութա- Մանուկեանին, զաւակներին՝ սիրելի Մարկին, Դեյվիիրականացուեցին
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
վարական ուժերու ազգային խորհուրդին կողմէ յին ծրագրեր,
մարտիկ
Մուհամմետ
վեր յառնեցին
ուսումնական հաստատու- դին եւ Քրիսին, սիրասուն թոռներին:
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքաՓետրուար 23-ին հանրահաւաք իրականացնելու թիւններ, որոնց
Ալին եւ
գրող ներքոյ
Սթիվընկրթւում ու հասակ են
հարկի
Աղօթում ենք, որ Բարեգութ Տէրը երկնքի արքամարտիկ Մուհամմետ
վերաբերեալ դիմումը:
Քինկը: Ընդհանուր առնում
առմամբսերունդներ:
ան ունի 400-էն
Մեր աւելի
ժողովրդի երախտարժան յութեան լուսեղէն խորաններում հանգստութեան ու
Ալին եւ գրող Սթիվըն
Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէվերաերգուած
«Արմէնփրես»-ը,
տարբերակ:
դստեր առանձնայատուկ ուշադրութեան
ու հոգածուլոյսերի մէջ ընդունի
հոգին նորոգ հանգուցեալ Իր
իր երաժշտական
գործունէութիւնը
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունիՔինկը
400-էն աւելի
կը յայտնեն ազրպէյճանական լրատուամիջոցները:
1987 թուականինթեան
Սթիվըն
Քինկը
կը գրէ
«Theմերսկսած
ներքոյ
էին նաեւ
սփիւռքի
համայնքներն
բարեպաշտ
Հանգչիր
խաղաղութեամբ,
է «The ու
Drifters»
խումբիաղախնու:
կազմին մէջ:
Իր
վերաերգուած տարբերակ:
Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը
Քաղաքապետարանը մերժումը
հիմնաւորած
է ազգային, կրթական,
Stand»
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը, ուր
գիրքի ծորուն
մշակութային
հաստատութիւնսիրելի
Լուիզ,
եւ ըստ
փրկչական
խոստման՝ «մտիր քո
պարիթոնը
ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
անով, որ Յունուար 19-ին Ժողովրդավարական
վերջին հատուածինները՝
մէջ իմէջբերումի
տեսքով կը
խնդիր հայորդեաց
ազգային ինքնութեան Տիրոջ ուրախութեան
մէջ» հան(Մատթ. 25.21)՝ վայելելու
սպիտակամորթ
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի դարձուց
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
ուժերու ազգային խորհուրդի յայտնուի
կազմակերպած
երգէն քառատող
մը, որ անտեսանելիօրէն
պահպանութեան
եւ հայեցի դաստիարակութեան:
յաւիտենական
անանց
երանութիւն:
շրջա-նակներուն
վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը դիսատեսի
դարձուց սպիտակամորթ հաննախորդ հանրահաւաքին ժամանակ
խախտուած
է
կը կապէ
նաեւ գիրքն
ու
Դժուար
է ըսել,մշտավառ
թէ
Առերգը:
մեր Սուրբ
Եկեղեցին
սիրով եւ նրա մէջ,Խունկ,
աղօթք by
եւ Me»
օրհնութիւն
իսկ
«Stand
երգը Քո վառ ու անմար
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
հասարակական կարգը:
արդեօք Սթիվըն Քինկը
երգէն ոգեշնչուելո
՞վ գրած
առաքելութեան
արդիւնաւորման
մեծ նախանձա- դարձաւ
բարի յիշատակին:
դարի
անմահ
երգերէն
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
Խորհուրդը Պաքուի քաղաքապետարանէն
խընդէ գիրքը, թէ
պարզապէս
անոնքհոգելոյս
բառախաղով
խըդրութեամբ
Լուիզ Մանուկեան Սիմոնը
Վշտակիր սրտով եւ օրհնութեամբ՝
կը յուզէ
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած մէկը, որ մինչեւ օրս
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
րած էր Փետրուար 23-ին՝ ժամը 15-ին,
տրամադրել
կապած
է իրար, բայց
ընթերցողները
կը փաստեն, շէնացրեց հոգեւոր- հանդիսատեսի սիրտը:
բազմաթիւ
բարեգործութիւններով
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
«Մահսուլ» մարզադաշտը եւ թոյլատրել այդտեղ եկեղեցական մեր անդաստանը:
ԳԱՐԵԳԻՆ Բ.
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:
իրականացնել հանրահաւաքը:
Նրա բարեգործութիւններն ընդգրկում են եկեղեԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
ԼԻԼԻԹ ՍՈՂՈՄՈՆԵԱՆ
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
öºîðàô²ð
(1969)
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար
8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է

«Դիմակին
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայի
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
ծնած
է 1967թ.Ետեւը»
Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էն
Հայաստանի էնկարիչների
նկարչութիւն դասաւանդած
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
Լիլիթ
Սողոմոնեանի
աշխատանքները
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան
առցանց
գոլէճին, 2001էն Հայաստանի
նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
1993-ին
ցուցադրուած
են ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
էմէջ:
Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած է «Վահան
Թէքէեան»
սրա-հին
«ՆորԷոն»փարիզեան
նորարարական
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
21 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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Միջազգային Èáõñ»ñ

Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց Առաջնորդ
Բարձրաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոսի

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Կազմակերպութեամբ Հաճնոյ Հայրենակցական
Հայկազեան
Համալսարանը
Միութեան

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 հանդիպումին։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Նոյեան
Տապանի
հետքերը յայտնաբերող
մեպուս
խորհրդարանի
Օսմանեան
ցուցադրութիւն
շարժանկարի
Յակոբ
Պապիկեանի Ատանայի
Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
Կը ներկայացնէ
ծանօթթարգմանութեան՝
գիտնական եւ խմբագիր Դոկտ.
անգլերէն
Արի Թօփուզխանեան, որ հայերէնի վերածած է սոյն
շարժանկարը։

The Adana Massacres

ԳԻՐՔԻՈւրբաթ,
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Տեղի պիտի ունենայ
22 Փետրուար 2019-ին,
Խօսք
կ'առնեն`
երեկոյեան ժամը 7-ին, Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ Հ.Կ.Բ.Մ.ի դարմանատան սրահին մէջ, Նոր Հաճըն։
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
Հրաւէր
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան

ՄԱՀԱԶԴ

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,

Տիարք Յակոբ եւ Վիգէն Հաննէսեաններ
Հայկազեան
Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Տիկին Սօսի Յովհաննէս Հաննէսեան եւ զաւակները՝ Շահէ, Հրաչ եւ ընտանիք
Տիկին Անայիս Յակոբ Մարթայեան եւ զաւակները՝
Նիրվա, Սամուէլ, Պետրոս եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Փիեռ եւ Սօսի Փօլատեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Ռաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Վահէ եւ Նայիրի Խաչատուրեան եւ զաւակունք
Հաննէսեան եւ Մարթայեան ընտանիքներ
Քիւփէլեան եւ Փօլատեան ընտանիքներ
Պաղճեան եւ Խաչատուրեան ընտանիքներ
Թովմասեան եւ Պօղոսեան ընտանիքներ
Շաքլեան եւ Կարդացողեան ընտանիքներ
Գալինճեան եւ Գասարճեան ընտանիքներ
Քէօսէեան եւ Տեմիրճեան ընտանիքներ
Աջապահեան եւ Աւետիսեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն հօր, հօրեղբօր եւ հարազատին

ԿԱՐԱՊԵՏ ՀԱՆՆԷՍԵԱՆի

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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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

(Ծնեալ՝ Պէյրութ, 1925-ին)
մահը, որ պատահեցաւ Երկուշաբթի, 18 Փետրուար 2019-ին՝ երեկոյեան ժամը 11:00-ին:
Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ Չորեքշաբթի,
20 Փետրուար 2019-ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ռմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ
մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտ գերեզմանատունը:
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Հինգշաբթի, 21
Փետրուարին՝ կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
Ծանօթ: Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւնները կատարել
«Կեանք մը փրկենք» ֆոնտին:

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
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