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¾ç 02
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Ռաաի Համակարծիք Է Աունին՝ Լիբանանեան-
Սուրիական Յարաբերութիւններուն եւ Սուրիացի 
Գաղթականներու Հարցին Շուրջ

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի 
համակարծիք է Հանրապետութեան նախագահ 
Միշէլ Աունին՝ լիբանանեան-սուրիական յարաբե-
րութիւններուն եւ սուրիացի գաղթականներու հար-
ցին շուրջ:

Նկատել տալով, որ գաղթականներու ճգնաժամը 
տնտեսական, ընկերային, զարգացման եւ անվը-
տանգութեան բազում հետեւանքներ ունեցած է Լի-
բանանի վրայ՝ նախագահ Աուն շեշտեց. «Այսքան 
թիւով գաղթականներ ես չեմ ընդունիր իմ երկիրս»,- 
հաղորդեց Պաապտայի նախագահանիստ պալա-
տին մօտ աղբիւր մը:

«Նախագահը սահմանադրութեան եւ ժողո-
վուրդին պաշտպանն է, եւ երէկ նախարարաց 
խորհուրդի նիստին իր դիրքորոշումը բաւականին 
գնահատելի էր եւ պատուաբեր»,- Աունի հետ 
հանդիպումէն ետք լրագրողներուն ըսաւ պատրի-
արքը:

«Եթէ սուրիացի գաղթականներու տունդարձը 
իրականացնելու համար պիտի սպասենք Սուրիոյ 
հակամարտութեան քաղաքական լուծումին, ապա, 
վստահաբար, մեզի հետ պիտի պատահի այն, ինչ 
պատահեցաւ պաղեստինեան գաղթականներու 
հարցին հետ»:

ԱՄՆ Ծերակուտական Լանքֆորտ 
Պիտի Հանդիպի Լիբանանի Շարք Մը 
Պաշտօնատարներուն Հետ

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու ծերակու-
տական Ճեյմզ Լանքֆորտ ժամանեց Պէյրութ եւ 
հանդիպում ունեցաւ Հանրապետութեան վարչա-
պետ Սաատ Հարիրիի հետ՝ քննարկելու Լիբանանի 
մէջ տիրող այժմու իրավիճակը:

Հանդիպումին ԱՄՆ-ի Օքլահոմա նահանգի ծե-
րակուտական Լանքֆորտը եւ վարչապետ Հարիրին 
անդրադարձան լիբանանեան եւ տարածա-
շըրջանային շարք մը խնդիրներու: Այս մասին 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 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

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:

հաղորդեցին վարչապետի տեղեկատուական գրա-
սենեակէն:

ԱՄՆ-ի դեսպան Էլիզապէթ Ռիչըրտը եւ նախկին 
նախարար Ղաթթաս Խուրին ներկայ էին հանդի-
պումին:

ԱՄՆ-ի դեսպանութենէն աղբիւրի մը համաձայն՝ 
Լիբանան այցի ծիրէն ներս Լանքֆորտ հանդիպում 
պիտի ունենայ նաեւ այլ պաշտօնատարներու հետ՝ 
քննարկելու երկուստեք հետաքրքրութիւն ներկա-
յացնող հարցեր:          

Պատրիարք Ռաաի Կը Բացառէ Քա-
ղաքացիական Ամուսնութեան Թոյլտուու-
թեան Հաւանականութիւնը

Մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի 
բացառեց Լիբանանի մէջ քաղաքացիական ամուս-
նութեան թոյլտուութեան հաւանականութիւնը:

«Ես մարոնի եմ, եւ բոլոր մարոնիներուն կը 
յիշեցնեմ, որ ամուսնութիւնը եկեղեցւոյ եօթը խոր-
հուրդներէն մէկն է, որուն պէտք է հաւատարիմ 
մնան»,- նշեց պատրիարք Ռաաի նախագահ Աունի 
հետ հանդիպումէն ետք:

Նշենք, որ մեծ թիւով քաղաքական գործիչներ 
վերջերս թեր ու դէմ կարծիքներով հանդէս եկան 
այս հարցին շուրջ, երբ ներքին գործոց նախարար 
Ռայա Ալ Հասան դրական արտայայտուեցաւ քա-
ղաքացիական ամուսնութիւնը թոյլատրելու մասին:

Արցախի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան 
Նախարարութեան մամուլի ծառայութիւնը Աղտամի 
տարածքին հայկական անօդաչու թռչող սարքի 
խոցման մասին լուրերը կը համարէ ապատեղե-
կատւութիւն:

«Փետրուար 21-ին Ատրպէյճանի պաշտպանու-
թեան նախարարութեան մամլոյ ծառայութեան 
տարածած հաղորդագրութիւնը այն մասին, թէ իբր 
Աղտամի հատուածին մէջ խոցուած է հայկական 
անօդաչու թռչող սարք, իրականութեան չի համա-
պատասխաներ:

«Պաշտպանութեան բանակը որեւէ անօդաչու 
թռչող սարքի կորուստ չէ ունեցած: Իսկ ատրպէյ-
ճանական լրատուամիջոցներու հրապարակած 
լուսանկարները անյայտ հին նկարներ են:

«Յատկանշական է նաեւ, որ Պաքուի տարածած 
ապատեղեկատուութիւնը, չես գիտեր ինչու, «պա-
տահականօրէն» համընկաւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի 
համանախագահներու կողմէ տարածաշրջան կա-
տարած այցի հետ:

«Եւ վերջաւորութեան յիշեցում մը. Արցախի 
զինուած ուժերը, ինչպէս միշտ, ունին բոլոր 
հնարաւորութիւնները անվտանգ եւ արդիւնաւէտ 
կիրառելու իր տրամադրութեան տակ եղած 
անօդաչու թռչող սարքերու իւրաքանչիւր տեսակը: 
Կը հաւաստիացնենք, որ ինչպէս առայսօր ատոնք 
օգտագործած ենք, այնպէս ալ հարկ եղած պարա-
գային բաւական նպատակասլաց կերպով պիտի 
կիրառենք նաեւ այսուհետեւ», ըսուած է ՊՆ տա-
րածած յայտարարութեան մէջ:

Պաշտպանութեան Բանակը Որեւէ 
Անօդաչու Թռչող Սարքի Կորուստ 
Չէ Ունեցած. Արցախի ՊՆ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԱԶԴ
Մեր երկուշաբթի օրուայ թիւին պիտի 
ընկերանայ «Շիրակ» Գրականութեան 
եւ Արուեստներու յաւելուած թիւը:

Նշեալ յաւելուածը ամբողջութեամբ պի-
տի նուիրուի Յովհաննէս Թումանեանի 
ծննդեան 150ամեակին:
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Մինաս Կարապետ 
Աւետիսեան 

Մինաս Կարապետ Աւետիսեան (20 Յուլիս 
1928, Ջաջուռ - 23 Փետրուար 1975, Երեւան), հայ 
նշանաւոր գեղանկարիչ։ 20-րդ դարու երկրորդ 
կէսի հայ կերպարուեստի ամենակարկառուն 
ներկայացուցիչներէն մէկը։

Ծնած է 1928 թուականի Յուլիս 20-ին Ջաջուռ 
(այժմ՝ ՀՀ Շիրակի մարզին մէջ)։ Համեմատաբար 
ուշ սկսած է զբաղիլ գեղանկարչութեամբ։ Պատա-
նի հասակին տարուած է Մարտիրոս Սարեանի 
արուեստով։ Առաջին անգամ կենդանի նկարիչին 
հետ ծանօթացած է 18 տարեկանին։ Մինասի 
գեղարուեստական եւ գեղագիտական զարգաց-
ման գործին մէջ մեծ ազդեցութիւն ունեցած են 
հայկական մանրանկարչութիւնը եւ իտալական 
վերածնունդի նկարչութիւնը, որուն հետ ծանօթա-
ցած է Լենինկրատի ուսանողական տարիներուն:

Մինասը ստեղծած է հայկական գիւղաշխարհը 

արտացոլող համադրութիւններ, բնանկարներ, 
ինչպէս նաեւ դիմանկարներ, որմնանկարներ։ 
Մինասի ստեղծագործութիւնները իւրայատուկ են 
իրենց գունային ուժեղ հակադրութիւններով, որոնք 
կ'արտայայտեն լուսաւոր, քնարական տրամադ-
րութիւններ, երբեմն՝ ողբերգական շեշտերով։ Իր 
ուժերը փորձած է նկարչութեան բոլոր ոլորտնե-
րուն մէջ՝ գեղանկարչութիւն, գծանկարչութիւն, 
որմնանկարչութիւն, բեմանկարչութիւն եւն.։ Յայտ-
նի նկարներէն մի քանին կապուած են հայ ժողո-
վուրդի անցեալին, յատկապես 1915 թուականի 
հայկական ջարդերուն, որոնցմէ մազապուրծ եղած 
են նաեւ նկարիչի ծնողները։ Այդ ժամանակա-
շըրջանին կը պատկանին 1965-67 թուականներու 
ստեղծուած «Ճանապարհ. ծնողներիս յիշողու-
թիւնները», «Տէր-Զօրի ճանապարհին» (1964) 
կտաւները։ Մինասի հասուն ստեղծագործական 
կեանքը տեւած է 15 տարի՝ 1960–1975, որուն ըն-
թացքին նկարիչը ստեղծած է մօտ հինգ հարիւր 
մեծ ու փոքր կտաւ, մօտաւորապէս նոյնքան 
գծանկար, քսան մեծածաւալ որմնանկար, մէկ 
տասնեակէ աւելի պալէտային եւ թատերական 
ձեւաւորումներ։

1975 Փետրուար 16-ին Մինաս Երեւանի մէջ 
կ'ենթարկուի ինքնաշարժի արկածի։ Կը մահանայ 
մէկ շաբաթ ետք՝ Փետրուար 23-ին։

Ռազմական Արտադրութեան Ոլորտին Մէջ Կը Ստեղծուի 200 Նոր Աշխատատեղ

Թուրքիա Ռազմափորձեր Կը Կատարէ Հայաստանի Սահմանին Վրայ

Վրաստանի Խորհրդարանը Հրաժարեցաւ Յանցաւոր Յայտարարել Սահաքաշվիլիի Ռեժիմը
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Հայաստանի կառավարութիւնը մաքսային ար-
տօնութիւն տրամադրեց «Արսենալ ԼՏԴ» ընկերու-
թեան՝ գերակայ կարեւորութիւն ներկայացնող 
ոլորտին մէջ ներածուող սարքաւորումներու, անոնց 
բաղկացուցիչ ու համալրող մասերու, հումքի եւ նիւ-
թերու ներածման համար, կը հաղորդէ “Արմեն-
փըրես”-ը:

Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու 
նախարար Տիգրան Խաչատրեան նշեց, որ ընկե-
րութեան կողմէ ներածուող ապրանքները պիտի 

Թուրքիա միջազգային տարողութեամբ ռազմա-
փորձեր կը կատարէ Հայաստանի հետ սահմանին 
վրայ` Կարսի շրջանին մէջ: Այս մասին կը հաղորդեն 
թրքական լրատուամիջոցները:

«Ձմեռ-2019» անունով ռազմափորձերուն կը 
մասնակցին 15 երկիրներ: Նաեւ կը հաղորդուի, որ 
ռազմափորձերուն ընթացքին Թուրքիա կ՛օգտա-
գործէ տեղական արտադրութեան սպառազինու-
թիւն:

Թուրքիոյ պաշտպանութեան նախարարութեան 
համաձայն, նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան 
տեսակապի միջոցով հետեւած է ռազմափորձերու 
ընթացքին:

Վրաստանի խորհրդարանը լիագումար նիստին 
չէ պաշտպանած 2004-էն մինչեւ 2012 թուականը 
երկիրը ղեկավարած նախկին նախագահ Միխէիլ 
Սահաքաշվիլիի ռեժիմը յանցաւոր յայտարարելու 
բանաձեւի նախագիծը, որ պատրաստած էին 
ընդդիմադիրները: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, ըսուած է օրէնսդիր մարմինի 
յայտարարութեան մէջ:

օգտագործուին զէնքի եւ զինամթերքի արտադ-
րութեան մէջ:

Ծրագիրին իրականացման համար պիտի 
կատարուի 3 միլիառ 26 միլիոն դրամի ներդրում, 
որու շնորհիւ կարելի պիտի ըլլայ ստեղծել 200 նոր 
աշխատատեղեր՝ 250 հազար դրամ միջին աշխա-
տավարձով:

Արտադրանքին ընդհանուր ծաւալը տարեկան 
պիտի կազմէ 44 միլիառ 400 միլիոն դրամ:

Բանաձեւի նախագիծը պատրաստած էր «Հայ-
րենասէրներու դաշինք» ընդդիմադիր կուսակցու-
թիւնը: Բացատրական գրութեան մէջ կը նշուի, որ 
բանաձեւի նպատակը «Միասնական ազգային 
շարժում»-ի կառավարման տարիներուն Վրաստան 
հաստատուած ռեժիմը «յանցաւոր ու անձնիշխա-
նական» ճանչնալն է, ինչպէս նաեւ արդարութեան 
վերականգնումը, յանցագործութիւններու հետա-

քըննումը եւ մեղաւորները պատժելը: Նախագիծին 
համաձայն՝ դատախազութեան կը յանձնարարուէր 
վեց ամսուան ընթացքին աւարտին հասցնել նախ-
կին իշխանութեան ղեկավարներուն դէմ յարուցուած 
բոլոր քրէական գործերը:

Փետրուար 21-ին տեղի ունեցած քուէարկութեան 
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

19-րդ դարում, հայ ժողովրդի Ազգային 
Զարթօնքի եւ Ազգային ազատագրական 
պայքարի տարիներում ծնուեցին բազմաթիւ 
յեղափոխական երգեր, յեղափոխական առան-
ձին դրուագների մասին երգեր յօրինուեցին, եւ 
այդ երգերը երգում էին սերունդներ, ե՛ւ հիմա։ 
«Մեր Հայրենիքը» բնորոշում է այդ ժամա-
նակների նախապատ-մութիւնը։ Միքայէլ Նալ-
բանդեանը մեծ բանաստեղծ է, նա եւ ուրիշներ 
առաջնորդեցին ժողովրդին դէպի զարթօնք։ 
Միքայէլ Նալբանդեանը չտեսաւ ժողովրդի 
սխրանքը, ցեղասպանութիւնը, ազատագրու-
թիւնը։ «Մեր Հայրենիքը»՝ իր բառերով, նկա-
րագրում է հէնց այդ ազատագրական շարժ-
մանը նախորդող շրջանը։ Ենթադրում եմ, եթէ 
Նալբանդեանը տեսած լինէր ազգի սխրանքը, 
ապա նա ուրիշ բանաստեղծութիւն՝ հպար-
տառիթ բանաստեղծութիւն կը յօրինէր։

Հայաստանի Օրհներգի եղանակի մասին 
բան չունեմ ասելու։ Չգիտեմ դա հայկակա՞ն է, 
թէ՞ ուրիշ։ Այս մասին թող ասեն մասնագէտները։ 
Առաջին անգամուայ համար լսեցի Արամ 
Խաչատրեանի յօրինած երաժշտութիւնը․ դա 
հզօր է։ Թող սերունդները միշտ երգեն «Մեր 
Հայրենիքը»՝ հէնց «թշուառ, անտէր» բառերով՝ 
իսկական բառերով, որպէս հայոց ազատագ-
րական շարժմանը նախորդող շրջանը ներ-
կայացնող մի անմոռանալի եւ միշտ յիշուող 
երգ։ Դա պատմական երգ է։

Ի՞նչ է նշանակում Օրհներգ։ Սա երկար 
անդրադառնալու հարց է։ Իմ կարծիքով, «Մեր 

Հայրենիքը» չի կարող Օրհներգ համարուել՝ 
հէնց իր բառերի պատճառով։ Ես չեմ ուզում իմ 
երկրի Օրհներգով «Գիշերները անքուն մնալ 
եւ արտասուքով լուանալ իմ դրօշը»։ Ես ՉԵՄ 
ՈՒԶՈՒՄ արցունքով լուանալ իմ դրօշը...Կար-
ծում եմ, արդէն ասացի այն բուն պատճառը, 
որ ես էլ կողմ եմ Հայաստանի Օրհներգը 
փոխելուն։ Ու դա ԲՆԱՒ պատմութիւնը հերքել, 
նսեմացնել, անտեսել չի։ ԲՈԼՈՐՈՎԻՆ դա չի 
նշանակում։

Ես չգիտեմ ինչո՞ւ «Մեր հայրենիքը» Հայաս-
տանի առաջին հանրապետութեան Օրհներգը 
դարձաւ։ Կարծում եմ, ժամանակները այնքան 
խառն էին, որ 2/5 տարուայ մէջ 4 կառավարու-
թիւն ունեցած անկախ Հայաստանի իշխանու-
թիւնները չէին կարող ժամ յատկացնել եւ 
զբաղուել օրհներգի մանրամասն ուսումնասի-
րութեան հարցով։ Նրանք պիտի դիմագրաւէին 
արտաքին թշնամուն, դիմագրաւէին սովը, 
համաճարկն ու տարբեր հիւանդութիւններ, որ 
ամեն օր հարիւրաւոր կեանք էր խլում... Իսկ 
օրհներգի համար ժամանակ չկար։

Ես էլ կողմ եմ Հայաստանի համար նոր, 
հզօր, հպարտառիթ օրհներգ ունենալուն։ 
Չքաղաքականացնենք այս հարցը։ Պէտք չի 
իսկապէս։ Սա անցեալը մերժել, անցեալ սխրա-
գործութիւնները հարցականի տակ տանել չի 
նշանակում։ Թողնենք, որ «Մեր Հայրենիքը» 
ՄԻՇՏ ՅԻՇՈՒԻ որպէս պատմական երգ, ե՛ւ 
ԱՌԱՋԻՆ հանրապետութեան Օրհներգ, ու 
հանգիստ վերաբերուենք այս կարեւոր խնդրին։ 
Անցեալը չի մերժւում Առաջին հանրապետու-
թեան Օրհներգը ՀԻՄԱ չընդունելով։ Հայաս-
տանը հիմա լրիւ ուրիշ իրականութիւն է, եւ 

օրհներգն էլ պիտի արտացոլի հայութեան ոչ 
թէ անցեալն ու ներկայ՝ տուեալ պահի, իրա-
վիճակը, որ պարտաւոր լինենք ժամանակ առ 
ժամանակ օրհներգ փոխել, այլ պիտի լինի 
սերունդները ոգեշնչող, հպարտառիթ երգ. իս-
կապէս ՕՐՀՆԵՐԳ։

Խորհրդային Հայաստանի Օրհներգի բա-
ռերը ԱՆՊԱՅՄԱՆ պիտի փոխել, ու ես, միա-
ժամանակ, ունեմ մի ուրիշ նկատողութիւն եւ 
առաջարկ։ Առաջին անգամ լսեցի դա, ու կար-
ծում եմ այդ օրհներգը երկար է. երեք տուն եւ 
երեք անգամ կրկներգ։ Ես չգիտեմ ուրիշ 
երկրների օրհներգները, գուցէ բոլորը սեղմ են 
ու նպատակային, սովորական երգերի պէս 
ծաւալուն չեն։ Առաջարկս է՝ պահել Արամ Խա-
չատրեանի երաժշտութիւնը, եւ Հայաստանի 
նոր Օրհներգը սեղմել, նորը գրել երկու տուն։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Վրաստանի Խորհրդարանը 
Հրաժարեցաւ Յանցաւոր Յայտարարել 
Սահաքաշվիլիի Ռեժիմը

Չինաստանը «Մանրալիքային Զէնք» Կը Մշակէ Ահաբեկիչներուն 
Դէմ. «Global Times»
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բանաձեւը պաշտպանած է 45 խորհրդարանական, 
դէմ քուէարկած են 16-ը: Խորհրդարանը ընդամէնը 
ունի 150 պատգամաւոր:

«Մենք, ընդհանուր առմամբ, կը պաշտպանենք 
բանաձեւի բովանդակութիւնը, ինչպէս նաեւ այն 
կարծիքը, որ 2004-2012 թուականներու ռեժիմը 
յանցաւոր էր: Սակայն մենք դիտողութիւններ 
ունինք բանաձեււի իրաւական մասին վերաբերեալ: 
Եթէ այդ մասը վերանայուի, ապա մենք պատրաստ 
ենք վերստին քննարկելու նման բանաձեւի ընդու-
նումը»,- յայտարարած է խորհրդարանի խօսնակ 
Իրաքլի Քոպախիձէն, որուն խօսքը մէջբերուած է 
օրէնսդիր մարմինի կայքին վրայ զետեղուած յայ-
տարարութեան մէջ, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

Չինաստանի Օդատիեզերական գիտութեան եւ 
արդիւնաբերութեան միաւորումին (CASIC) կից Փե-
քինի ռատիօչափումներու հիմնարկութիւնը կը 
զբաղի նոր ռազմական արհեստագիտութեան մշա-
կումով, որ կը գործէ մանրալիքային ռատիօտե-
ղորոշիչ կայաններու սկզբունքով: Ինչպէս Փետր-
ւար 22-ին յայտնած է «Global Times» թերթը, 
իշխանութիւնը կը ծրագրէ այդ մշակումը կիրարկել 
ահաբեկչութեան դէմ պայքարին մէջ եւ պետական 
սահմաններու պահպանութեան համար: Սոյն 
մշակումը, ինչպէս կը նշէ հրատարակութիւնը, 
պէտք չէ դիտել որպէս զանգուածային ոչնչացման 
զէնք:

Պաշտօնապէս նախագիծը կը կոչուի «Աշխոյժ 
զսպումի մանրալիքային համակարգ»: Կայանքը կը 

վնասազերծէ «թիրախը»՝ կաթուածահարելով են-
թամաշկային նեարդերը եւ ցաւ պատճառող զգա-
ցողութիւններ յառաջացնելով թշնամիին: Անով իսկ 
ահաբեկիչները կամ այլ չարագործներ կը զրկուին 
աշխոյժ գործողութիւններու ձեռնարկելու հնարաւո-
րութենէն: Տեղական զանգուածային լրատուամիջոցները 
համացանցի վրայ հրապարակած են նոր զէնքի 
լուսանկարները, որուն արտաքին տեսքը շատ քիչ 
կը տարբերի գիտարուեստական սպասարկութեան 
քաղաքային ծառայութեան փոքր հանրակառքէն: 
Մշակողներու խօսքով՝ իրենք յաջողած են ստեղծել 
սարքաւորանքի երկու տարատեսակ. մէկը կրնայ 
շարքէն հանել առանձին անձինք, միւսը՝ ամբողջ 
խումբեր, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:
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Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենքի Մէջ – 26 -

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

Մարդիկ Կու Գան Պատկերասրահ. Մենք Կը Յաջողինք Մեր Սկսած 
Գործին Մէջ. Արմի Յարութիւնեան

Երէկ՝ Փետրուար 22-ին, Երեւանի Թումանեան 11 
հասցէին վրայ իր հիւրընկալ դռները բացաւ իր 
տեսակին մէջ եզակի ARMI ARTS Gallery and Wine 
սրճարան-պատկերասրահը: 

Այս ներդրում-նախաձեռնութիւնը, բացի արուես-
տին ծառայելէ, կը ստեղծէ նաեւ նոր աշխատատեղեր 
եւ կը խթանէ ներդրումային դաշտի կայացումին:

Պատկերասրահի բացման արարողութիւնը տե-
ղի ունեցաւ բաժնետէրերէն մէկուն՝ նկարչուհի Արմի 
Յարութիւնեանի կտաւներու անհատական ցուցա-
հանդէսով, որուն առթիւ զրուցած ենք նկարչուհիին 
հետ: 

-Արմի, շնորհակալ եմ հարցազրոյցին համար: 
Նախ կը ցանկայի խօսիլ պատկերասրահին մասին, 
որուն բացումը տեղի ունեցաւ երէկ: Ինչպէ՞ս 
որոշեցիք իր տեսակի մէջ այս եզակի վայրը ստեղծել 
եւ ի՞նչ է անոր նպատակը: 

-Խնդրեմ, ե՛ս շնորհակալ եմ: Նախ խօսիմ, թէ 
ուրկէ՛ սկսաւ արուեստանոց ու պատկերասրահ 
բանալու միտքը: Ես եւ լիբանանահայ իմ լաւ ըն-
կերս՝ Սեւակ Յակոբեանը, որոշեցինք Հայաստանի 
մէջ, ինչու ոչ, բանալ ցուցասրահ մը, որ ըլլայ առանց 
սահմանի, առաց կանոնի, ամէն ոք կարողանայ իր 
տեսակը պահելով ներկայացնել աշխատանքները: 
Որոշեցինք ցուցասրահի բացումը կատարել իմ 
անհատական ցուցահանդէսով, որմէ մէկ ամիս 
ետք կ'ունենանք ուրիշ ստեղծագործողներու ցու-
ցադրութիւններ ալ: Մենք պիտի աջակցինք ստեղ-
ծագործողներուն: Անոնք մեր սրահներուն մէջ հնա-
րաւորութիւն կ'ունենան ցուցադրելու իրենց 
աշխատանքները: Այստեղ նաեւ կ'ունենանք դպրոց, 
արուեստի կեդրոն, որ երեխաներուն եւ մեծերուն 
կ'օգնէ սորվելու, ըլլալու արուեստի ջերմիկ մթնոլոր-

տին մէջ, ապա բարձրանալու սրահները եւ տես-
նելու, թէ ի՛նչ կրնայ ըլլալ իրենց աշխատանքի ար-
դիւնքը: 

-Դուք նշեցիք, որ պատկերասրահի բացումը 
կատարեցիք ձեր անհատական ցուցահանդէսով: 
Կրնա՞ք մանրամասնել: 

-Ցուցահանդէսին խորագիրն է «Կնոջ բոյրը», 
քանի որ իմ բոլոր նկարներս կանանց մասին են, 
կը պատկանին կանանց: Թեման ինծի համար չի 
փոխուիր, որովհետեւ զիս կը շարունակեն հետա-
քըրքրել կանանց հոգեվիճակն ու զգացումները: 
Ոեւէ կին ունի իր բոյրը: Նկարներուն նայելով, կը 
կարծեմ, իւրաքանչիւրը իր բոյրը կը գտնէ: 

-Ձեր աշխատանքներուն որոշ չափով ծանօթ 
ըլլալով՝ կրնամ ըսել, որ այս ժանրով ստեղծագոր-
ծողները Հայաստանի մէջ քիչ են, շատ քիչերն են, 
որ մերկ կանայք կը նկարեն: Նայելով Ձեր աշխա-
տանքներուն՝ մարդիկ ի՞նչ կը զգան, ի՞նչ արձագանգ 
կ'ունենան: 

-Կար շրջան մը, երբ կը մտածէի, թէ վատ 
կ'անդրադառնան, բայց երբ մարդիկ հասկցան, որ 
այս նկարները իրապէս խօսուն են, ամէն մէկը իր 
անձը գտաւ այդտեղ: Ինչո՞ւ մերկ ու աչքերը գոց: Իմ 
նկարներուս մէջ գրեթէ բոլորը աչքեր չունին: Իրենց 
աչքերը ես կը գոցեմ, քանի որ նոյնինքն իրենց 
աչքերէն կը գիտնաս, թէ ովքե՛ր են: Աչքերը ինծի 
համար հոգիի դեր կը խաղան: Ինծի անհրաժեշտ 
եղած է, որ ամէն մէկը իր անձը գտնէ այս նկար-
ներուն մէջ: Շատ կարեւոր կէտը մը. ես մէկ-մէկ 
հեռուէն կը նայիմ այն մարդոց, որ նկարներուն կը 
նային: Իրենց հակազդեցութիւններն ու զգացում-
ները ինծի համար նոր նկարի ներշնչման աղբիւր 
կը հանդիսանան: 

- Եւ վերջապէս Ձեր աշխատանքերը ինչքանո՞վ 
կ'օգնեն պատկերասրահի գործունէութեան կամ 
անոր յաջողութեան բանալին ի՞նչը պիտի ըլլայ: 
Կրնա՞ք այնպէս մը ընել, որ քաղաքի կեդրոնը շրջող 
մարդիկ ցանկութիւն յայտնեն  պատկերասրահ 
մտնելու եւ դիտելու աշխատանքները: 

-Գիտէք, ես մարդոց հոգեբանութիւնը ուսումնա-

սիրելով հասկցած էի, որ արուեստի հետ կապ չու-
նեցողները, յատկապէս տղամարդիկ, որեւէ ցուցա-
սըրահ չեն մտներ: Բայց միաժամանակ հասկցայ, 
որ ես յաջողած եմ մօտ 70 տոկոսով զիրենք դէպի 
արուեստ բերել, ու հիմա այս պահուն, երբ կայ 
մշտական ցուցադրութեան վայր, ուր մարդիկ 
կրնան նստիլ մէկ գաւաթ գինիի շուրջ եւ նկարները 

դիտել, ես համոզուած եմ, որ այո՛, 
անոնք կու գան պատկերասրահ: 
Եւ մենք պէտք է յաջողցնենք այն 
ինչ սկսած ենք: 

-Մենք ալ յաջողութիւն կը 
մաղթենք ձեզի: 
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Մշակութային 
Արձագանգ

ՄԱԿ-ի Կրթական, գիտական եւ մշակութային 
կազմակերպութեան՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի, «Աշխարհի 
վտանգուած լեզուներու ատլաս»ին դասակարգու-
մով՝ արեւմտահայերէնը համարուած է Թուրքիոյ 
տարածքին անհետացման վտանգին տակ գտնուող 
լեզուներէն մէկը: Ատլասին խմբագիրը՝ Քրիս Մոլզի, 
պատասխանելով «Պի.Պի. Սի.»-ի թրքերէն ծառա-
յութեան հարցումներուն՝ ըսաւ, որ Թուրքիոյ տա-
րածքին կան 18 անհետացած կամ անհետացող  
լեզուներ:

2000-էն ի վեր, 21 Փետրուարը ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
նախաձեռնութեամբ կը նշուի՝ իբրեւ «Մայրենի լեզ-
ւի օր»: Այս տարի օրուան նշանակութիւնը աւելի 
կարեւոր դարձաւ, որովհետեւ ՄԱԿը 2019-ը յայ-
տարարած է «Մայրենի լեզուներու տարի»: Աշխար-
հի տարածքին կ՛օգտագործուին առնուազն 7000 
լեզուներ: Լեզուական առումով, ամենաբազմազան 
երկիրը Փափուա Նիւ Կինին է, որուն մօտաւորապէս 
8 միլիոն  բնակչութիւնը կ՛օգտագործէ առաւել քան 
800 լեզուներ:

Փետրուար 19-ին Թիֆլիսի Յովհաննէս Թուման-
եանի նախկին բնակարանին մէջ` ներկայիս Վիրա-
հայոց թեմի «Յովհաննէս Թումանեանի տուն» 
գիտամշակութային կեդրոնին մէջ, հանդիսաւո-
րապէս մեկնարկեց Ամենայն Հայոց բանաստեղծի 
փառապանծ 150-ամեայ տարեդարձի տօնակատա-
րութիւնը:

Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնեն Վիրա-
հայոց թեմի մամլոյ դիւանէն, հիւրասէր այս տունը 
կրկին մարդաշատ էր, հիւրընկալուած էին ամիսներ 
առաջ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ 
Տէր Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի նախա-
գահութեամբ ստեղծուած տարածաշրջանային յո-
բելենական յանձնախումբի անդամները, Վրաստա-
նի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ռուբէն 
Սադոյեանը, դեսպանութեան դիւանագէտները:  
Թիֆլիսէն ուղիղ կապ հաստատուեցաւ Երեւանի եւ 
բանաստեղծի ծննդավայր Դսեղի հետ, ուր նոյնպէս 
կ՛ընթանային տօնական ձեռնարկներ:

Թումանեանի տան աւանդոյթին համաձայն, 
հիւրերը հաւաքուեցան թէյի սեղանի շուրջ, որմէ 
յետոյ ներկայ գտնուեցան Վրաստանի խորհրդա-
րանի պատգամաւոր Դաւիթ Ճիճինաձէի կողմէ «Յովհ. 
Թումանեանի տուն» կեդրոնին նուիրած Ամենայն 
հայոց բանաստեղծի պրոնզաձոյլ արձանի բացու-
մին:

Բանաստեղծի ծննդեան օրը, նախկին տարինե-
րու նման, վիրահայ համայնքի անդամները, գրող-
ներ եւ հասարակական գործիչներ, դպրոցականներ 
այցելեցին Թիֆլիսի հայ գրողներու ու հասարակա-
կան գործիչներու Խոջիվանքի պանթէոն, ուր անոնց 
միացան Հայաստանէն ժամանած ՀՀ մշակոյթի 
փոխնախարար Տիգրան Գալստեան, խորհրդական 
Արուսեակ Տէրչանեան, Սփիւռքի նախարարութեան 
Մերձաւոր սփիւռքի հետ կապերու վարչութեան 
պետ Տարօն Շագոյեան, «Ջահ» բարեգործական 
միութեան նախագահ  Սօս Սահակեան եւ ուրիշներ:

Վիրահայոց թեմի բարեխնամ առաջնորդ Գե-
րաշնորհ Տէր Վազգէն եպիսկոպոս Միրզախանեանի  
նախագահութեամբ եւ հոգեւոր դասի մասնակ-
ցութեամբ Յովհաննէս Թումանեանի շիրմաքարին 
մօտ կատարուեցաւ հոգեհանգստեան կարգ,  ծա-
ղիկներ դրուեցան հայոց մեծերու տապանաքարե-
րուն: Այնուհետեւ երջանկայիշատակ բանաստեղ-
ծըւհի Անահիտ Բոստանջեանի սկիզբ դրած 
աւանդոյթի համաձայն, անոր դուստրերուն կողմէ 
իրականացուեցաւ գիրք նուիրելու արարողութիւնը:

Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան օրուան 
նուիրուած ձեռնարկը շարունակուեցաւ Վրաստանի 

Թիֆլիսի Մէջ Մեկնարկեցին Յովհ. Թումանեանի 
150-ամեայ Յոբելեանին Նուիրուած Ձեռնարկները Արեւմտահայերէնը Թուրքիոյ 

Մէջ Անհետանալու Վտանգը 
Դիմագրաւող Լեզու Է. 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ

Սփիւռքահայ Կեանք

խորհրդարանի ազգային գրադարանի մեծ դահ-
լիճին մէջ: Ձեռնարկին ներկայ էին Վրաստանի 
խորհրդարանի պատգամաւորներ, քոյր եկեղեցի-
ներու առաջնորդներ, տարբեր կառոյցներու ներ-
կայացուցիչներ: Դահլիճին մէջ  «Լոռուայ ձոր» 
հայրենակցական միութեան նախաձեռնութեամբ 
եւ աջակցութեամբ  ցուցադրուեցան թիֆլիսահայ 
ճանչցուած նկարիչ Թենգիզ Միկոյեանցի «Թուման-
եանի հետքերով»  կտաւները:

Ապա սկսաւ յոբելենական գրական գեղարուես-
տական ձեռնարկ, որ կը վարէին «Յովհաննէս 
Թումանեանի տուն» կեդրոնի ղեկավար Գիսէ 
Յովսէփեան եւ Վիրահայոց թեմի մշակոյթի բաժնի 
տնօրէն Սուրէն Աբրամեան: Հայ-վրացական բարե-
կամութեան մեծ ջատագով Յովհաննէս Թուման-
եանի ծննդեան 150-ամեայ յոբելեանին նուիրուած 
ՀՀ նախագահ Արմէն Սարգսեանի շնորհաւորական 
ուղերձը ներկայացուց Վրաստանի մէջ ՀՀ արտա-
կարգ եւ լիազօր դեսպան Ռուբէն Սադոյեան: Իսկ 
վրաստանի նախագահի վարչութեան աշխատակից 
Կոնստանտինէ Նացվլիշուիլին փոխանցեց Վրաս-
տանի նախագահ Սալոմէ Զուրաբիշուիլիի շնորհա-
ւորանքը:

Թումանեան համաժողովրդական բանաստեղ-
ծի, բազմաժանր գրողի, աշխոյժ հասարակական 
գործիչի եւ մարդ-քաղաքացիի մեծութիւնը կարեւո-
րեցին եւ շնորհաւորանքի խօսք ըսին Վրաստանի 
գրողներու միութեան համանախագահ Մաղուալա 
Գոնաշուիլին, «Լոռուայ ձոր» հայրենակցական 
միութեան նախագահ Սերգօ Երիցեան, թումանեա-
նագէտ Սուսաննա Յովհաննիսեան: Ձեռնարկին 
ներկայ էր Թումանեանի ծոռնուհին` Ելենա Կոլես-
նիկովան, իսկ միւս ծոռնուհին` Իրմա Սաֆրազբեկ-
եանը, Գերմանիայէն յղած էր իր շնորհաւորանքի եւ 
երախտիքի ուղերձը:

Մենակատարներ  Սուետլանա Տատոեւայի, Ան-
նա Բադալեանի, Այտա Բազոյեանի, Իւանէ Մկրտչ-
եանի, Սբ. Գէորգ առաջնորդանիստ  եկեղեցւոյ 
Մակար Եկմալեան երգչախումբի  կատարմամբ 
դահլիճին մէջ տարածուեցան Թումանեանի անմահ 

ստեղծագործութիւններու մեղեդիները, հայերէն եւ 
վրացերէն ասմունքեցին Մհեր Մելիքեանը, Նանօ 
Պօղոսովան, Գարի Ղալամքարովը:

Յաւարտ ձեռնարկին օրհնութեան եւ գնահա-
տանքի խօսքով հանդէս եկաւ թեմակալ առաջնոր-
դը: Վազգէն Սրբազանը շնորհաւորելով ներկաները` 
գնահատանքի խօսքեր ուղղեց կազմակերպիչնե-
րուն` ի դէմս յոբելենական յանձնախումբին, Վիրա-
հայոց թեմի «Յովհաննէս Թումանեանի տուն» 
կեդրոնի, Թիֆլիսի Պետրոս Ադամեանի անուան 
հայպետդրամայի թատրոնի, Վրաստանի խորհըր-
դարանի ազգային գրադարանի եւ «Լոռուայ ձոր» 
հայրենակցական միութեան: Անդրադարձ կատա-
րելով յոբելենական ձեռնարկներուն ունեցած 
աւանդի համար յուշամետալներուն` Տէր Վազգէն 
եպիսկոպոսը առաջին յուշամետալները փոխանցեց 
ՀՀ կրթութեան եւ գիտութեան նախարար, Յովհան-
նէս Թումանեանի տօնակատարութեան պետական 
յանձնաժողովի նախագահ Արայիկ Յարութիւնեա-
նին, Վրաստանի խորհրդարանի պատգամաւոր 
Դաւիթ Ճիճինաձէին եւ IDeA հիմնադրամի նախա-
գահ Ռուբէն Վարդանեանի ներկայացուցիչին:

Հայոց մեծ բանաստեղծի ծննդեան օրը Թիֆլիսի 
մէջ  դարձաւ յիրաւի տօնական եւ թումանեանական 
շունչով յագեցած: Յովհաննէս Թումանեանի եւ 
Կոմիտաս վարդապետի 150-ամեայ յոբելեաններուն 
նուիրուած ձեռնարկները վիրահայ համայնքին 
պիտի շարունակուին ողջ տարուան ընթացքին:
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«Ով Տեսած է Գաղթը, Երբեք Չի Մոռնար Զայն». 
Արժանթինի Մէջ Մահացած է Ցեղասպանութիւնը 
Վերապրած Հայը

Հրանդ Տինք Հիմնարկի 
Նոր Նախաձեռնութիւնը

Ցեղասպանութիւն 100 + 4

Արժանթինի մէջ 106 տարեկանին մահացած է 
Հայոց Ցեղասպանութեան վերջին վերապրածներէն 
մէկը` Լուսին Պերեճիքլեան-Խաչերեանը:

«Թերթ»-ըկը հաղորդէ՝ վկայակոչելով Prensa 
Armenia-ն՝ ան մահացած է Փետրուար 21-ին:

Լուսինը ծնած է 1913 թուականի Յունուար 7-ին 
Այնթապի մէջ, սակայն փաստաթուղթերուն մէջ 
անոր ծննդեան թուականը նշուած եղած է 1909: 
«Աւելի լաւ է բան մը չյիշել: Երբ կը յիշեմ, չեմ կնար 
քնանալ», Ցեղասպանութեան հարիւրամեայ տա-
րելիցի ոգեկոչման արարողութիւններու ատեն 
տուած հարցազրոյցի ժամանակ ըսած է ան։

Անոր հայրը` Աբրահամը, ոսկերիչ էր: Երբ 
տեղահանութիւնները նոր կը սկսէին, ան իր աւագ 
երեխաները ուղարկած է Հալէպ:

Ինչպէս տարիներ առաջ Clarín թերթին 
պատմած էր Լուսինը, ինք ծնողներուն հետ նոյնպէս 
փորձած է փախչիլ: Թէեւ ճանապարհին թուրք 
զինուորները թալանած են զիրենք, բայց անոնք 
կրցած են հասնիլ Հալէպ: Մայրը, սակայն, մահա-
ցած է ճանապարհին:

Համաշխարհային Ա. պատերազմէն ետք անոնք 
վերադարձած են հայրենի քաղաք, որ գտած են 
աւերակներու մէջ։ Թրքական իշխանութիւնները 
զանոնք շոքեկառք նստեցուցած են ու կրկին 
աքսորած։

«Շոքեկառքը կանգ առաւ անհիւրընկալ եւ խա-
ւար վայր մը: Հայրս ոսկի տուաւ պահակին, որպէս-
զի մեզի թոյլ տայ երթանք: Ամայի վայր էր: Մենք 
սկսանք քալել դէպի միակ լոյսը, որ տեսանելի էր: 
Երբ հասանք, տեսանք, որ ատիկա հսկայական 
պահեստ մը է, որ լի է հայերով: Բոլորը իրարու 
սեղմուած էին: Քանի մը օր այնտեղ մնալէ ետք 
հայրս ըսաւ, որ մենք չենք կրնար այստեղ մնալ: Ան 
որոշեց երթալ Դամասկոս: Ճանապարհին հանդի-

պեցանք մարդոց, որոնք նոյնպէս կը փախչէին: Կը 
յիշեմ կին մը, որ անդադար կու լար. անոր 
երեխաներն ու ամուսինը սպաննուած էին: Հայրս 
անորմէ խնդրեց, որ հոգ տանի ինծի, քանի որ ես 
ամենափոքրն էի: Եւ այդ կինն զիս խնամեց դէպի 
Դամասկոս ամբողջ ճանապարհի ընթացքին», 
պատմած է Լուսինը:

Դամասկոսի մէջ հայրը կը մահանայ: Եղբայր-
ները կը մեկնին Արժանթին, իսկ Լուսինը աւագ 
քրոջ հետ Դամասկոս կը մնայ մինչեւ 16 տարին 
լրանալը: 1929ին անոնք նոյնպէս կ՛որոշեն տեղա-
փոխուիլ Պուէնոս Այրես:

«Ան, որ տեսած է գաղթն ու Ցեղասպանութիւնը, 
երբեք չի կրնար մոռնալ զայն: Մենք շատ վատ 
ժամանակներ ապրած ենք  առանց մօր ու առանց 
հօր: Ցեղասպանութիւնը երբեք չի մոռացուիր», 
ըսած է ան La Nación պարբերականի հետ հարցա-
զըրույցի ժամանակ։

Հրանդ Տինք Հիմնարկը եւ հրէական ցեղասպա-
նութիւնը (Հոլսոքոսթը) ուսումնասիրող Shoah 
հիմնադրամ-հիմնարկը կը ծրագրեն համատեղ 
նախաձեռնութիւն մը, որու շրջագիծով պատմու-
թեան տեսլական արխիւի մասին ստեղծարար 
միջոցներ, նորարար մերձեցումներ եւ ականատես-
ներու վկայութիւններու վերաբերեալ ասուլիսներ, 
աշխատանոցներ եւ փոխազդեցութեան հիման 
վրայ ցուցադրութիւններ պիտի կայանան, կը 
հաղորդէ “Ակօս”-ը։

Միջոցառումները Սհոահի ծրագիրներու բաժնի 
վարիչ Քորի Սթրիթ ընկերային պատասխանատ-
ւութիւններու մասնագէտ Սետտա Անթեքելեան եւ 
նախագիծի մասնագէտ Մանուկ Աւետիկեանի մաս-
նակցութեամբ 22 եւ 23 Փետրուարին պիտի կայա-
նայ Անարատ Յղութիւն շէնքի մէջ։

22 Փետրուարի ասուլիսին քննարկուած են 
Պահպանելէ դէպի ուսուցում վկայութեան մասին 
աշխատութիւններ, վկայութիւններու հաւաքագրումի, 
արխիւ պատրաստելու եւ բանաւոր պատմութեան 
ոլորտներու մէջ նոր հորիզոններ պարզող Shoah  
հիմնարկի կազմութեան պատմութիւնը եւ այլ 
նիւթեր։

Իսկ 23 Փետրուարի աշխատանոցը այս նիւթի 
շուրջ փորձառութիւններու փոխանակման գետին 
մը պիտի ըլլայ։

Երեք հոգի վիրաւորուած է Էքուատորի մէջ տեղի 
ունեցած երկու երկրաշարժի հետեւանքով:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակո-
չելով «Ռիա նովոսթի»-ին, այս մասին կը յայտնէ 
Էքուատորի վտանգներու վերահսկողութեան եւ 
արտակարգ իրավիճակներու ազգային ծառայու-
թիւնը:

Ծառայութեան տուեալներով՝ երկու հոգի տու-
ժած է Մորոնա-Սանթիակօ արուարձանը, մէկն ալ ՝ 
Քուենքա արուարձանը:

7.7 աստիճանով հզօրութեամբ երկրաշարժը 
տեղի ունեցած է ուրբաթ՝ երկրի արեւելեան 
հատուածին մէջ:

Երկրաշարժի օճախը գտնուած է 152 քմ խորու-
թեան վրայ, որուն մասին յայտնած են ԱՄՆ-ի երկ-
րաբանական ծառայութենէն: Մէկ այլ երկրաշարժ 
տեղի ունեցած է Էքուատորի արեւմուտքը: Արտա-
կեդրոնը գտնուած է Էքուատորի Տուրան քաղաքէն 
15 քմ հարաւ-արեւելք, իսկ օճախը՝ 82 քմ խորութեան 
վրայ:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Էքուատորի Մէջ Երկրաշարժի Հետեւանքով 3 Հոգի Տուժած Է
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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
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ԱՐՍԵՆ ՇԱՓԱՆԵԱՆ
(1864 – 1949)

«Նաթիւրմորտ »

Համացանցի Վրայ

Լին Թրէյսին Որպէս Հայաստանի Մէջ ԱՄՆ Դեսպան Երդում Տուաւ

Լին Թրէյսին որպէս Հայաստանի մէջ ԱՄՆ 
դեսպան երդում տուած է` Թուիթըրի իր էջին 
վրայ տեղեկացուցած է ԱՄՆ արտաքին գործոց 
նախարարութեան մարդկային ներուժի եւ դիւա-
նագիտական ծառայութեան գլխաւոր տնօրէն 
Քարոլ Զ. Փերեզը։

«Լինը երկար եւ յաջող դիւանագիտական 

ծառայութիւն անցած է, Փէշաւարի մէջ ծառութեան 
համար արտաքին գործոց նախարարին կողմէ 
պարգեւատրուած է իր հերոսութեան համար»,-
գրած է ան:

Լին Մ. Թրեյսին Ռուսիոյ եւ ԽՍՀՄ նախկին 
երկիրներու հարցերով փորձագէտ է: 2019-ի Յուն-
ւարէն Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ԱՄՆ 

արտակարգ եւ լիազօր դեսպանն է:
2006-ի Սեպտեմբերէն մինչեւ 2009-ի Օգոս-

տոսը Լին Թրէյսը աշխատած է Փաքիստանի 
Փէշաւար քաղաքի ԱՄՆ հիւպատոսութեան մէջ: 
2008-ի Օգոստոս 28-ին անոր ինքնաշարժին 
վրայ յարձակած է զինուած խումբ մը` կրակած 
անիւներուն, փայտերով հարուածած են ինքնա-
շարժին: Թրէյսին թիկնապահի եւ վարորդի 
օգնութեամբ փախած է եւ վերադարձած իր 
աշխատանքին, որու համար 2009-ին արժանա-
ցած է արտաքին գործոց նախարարին կողմէ 
«հերոսութեան պարգեւ»-ի:

Ան 2011-2012 թուականներուն աշխատած է 
որպէս Ազգային անվտանգութեան խորհուրդի 
քարտուղար, Կեդրոնական Ասիոյ գծով տնօրէն: 
2012-2014 թուականներուն ԱՄՆ արտաքին 
գործոց նախարարի` Կեդրոնական Ասիոյ հարցե-
րով տեղակալի առաջին օգնական: 2014-2017 
թուականներուն աշխատած է ԱՄՆ-ի փոխդես-
պան Մոսկուայի, Աշքապատի եւ Ասթանայի մէջ:

Մինչեւ 2018-ի աւարտը ԱՄՆ արտաքին գոր-
ծոց նախարարութեա մէջ եղած է Ռուսիոյ հար-
ցերով աւագ խորհրդական: 2017-ին ստացած է 
«Պատուոյ մրցանակ» (Distinguished Honor Award) 
Ռուսիոյ մէջ իր դիւանագիտական աշխատանքին 
համար:
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(
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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

  
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 
ընթացքին ազերիներու ձեռամբ զոհուած հայորդիներու 
հոգիներուն խաղաղութեան համար:   
 

Կոչ կ՛ուղղենք բոլորին մասնակցելու հոգեհան-
գըստեան արարողութեան եւ յարգելու մեր անմեղ զոհերուն 
յիշատակը: 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
 
 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ                                                   «Արին» Պարախումբի 
      Վարչութիւն 

Ճաշ - Հանդիպում 
Գեղարուեստական Յայտագիր 

Տեղի Կ'ունենայ  Չորեքշաբթի,  6 Մարտ 2019, Առաւօտեան  
Ժամը 11-Էն Սկսեալ, «Mamounia» Ճաշարանին Մէջ, Զալքա: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ՏՕՆ Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ 
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՏՕՆ 

  
Երեքշաբթի, 26 Փետրուար 2019, տօնն է Ս. Ղեւոնդեանց 

Քահանաներուն, ինչպէս նաեւ Հայ Եկեղեցւոյ քահանաներուն 
 

Այս առթիւ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի Նոր Սիսի Ս. 
Սարգիս Եկեղեցւոյ մէջ, որուն պիտի մասնակցի թեմիս 

քահանայից դասը 
 

Եկեղեցական արարողութեանց պիտի նախագահէ՝ 
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս 

Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց 
 

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ` 
Հոգշ. Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան 

  
Սկիզբ ժամերգութեան   առաւ. ժամը 8.00 
Ս. պատարագ    առաւ. ժամը 9.30 

  Քարոզ       առաւ. ժամը 10.30  
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը  

աղօթակից դառնալու մեր քահանայ հայրերուն  
  

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
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ԳԷՈՐԳ   ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ   ԳՐԱԿԱՆ   ՄՐՑԱՆԱԿ 

  
 Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի նոր 
գործեր ներկայացնելու շրջանը: 
 Մրցանակը կ՚ընդունի գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ 
նոր, անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի 
գնահատում եւ հրատարակութիւն: 
 Գրական, իմաստասիրական, պատմական, եկեղեցագիտա-
կան, բանասիրական եւ Հայ Մշակոյթի այլ կալուածներուն վերա-
բերող գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է 
Դատակազմին ամենէն ուշը հասած ըլլան մինչեւ 30 Ապրիլ 2019: 
 Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք 
օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է 
ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 
պրակէ (144 էջ): 
 Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՚արժանանան 
հրատարակութեան: 
 Վեհափառ Հայրապետին նախագահութեամբ Դատակազմին 
մաս կը կազմեն՝ Տեարք Ժիրայր Դանիէլեան(ատենապետ), Կարօ 
Յովհաննէսեան, Յակոբ Պալեան, Նազարէթ Պէրպէրեան եւ Տոքթ. 
Յովհաննէս Թասլաքեան: 

                                                      Դիւան Գ.Մ.Գ.Մ.-ի  Դատակազմի 
 Հասցէ՝  
 Armenian Catholicosate of Cilicia 
 P.O.Box 70317 
 Antelias – Lebanon 
 E-Mail: chancellor@armenianorthodoxchurch.org 
                  
Ծանօթ՝ Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակներուն չեն վերա-
դարձուիր։ 
            Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել  
            բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան։ 
 
Խնդրանք՝ Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել։ 


