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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հարիրի
Եւ Եւրամիութեան
Պաշտօնատարները
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Հանդիպեցան
ԵՄ-Արաբական
Պետութիւններու
Մասին Յայտարարութեան Համար
Լիկայ Գագաթնաժողովի Ծիրէն Ներս

Փետրուար 24-ի յետմիջօրէին Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ Սաատ Հարիրի հանդիպում
ունեցաւ Հանրապետութեան
Եւրամիութեան պաշտօնատարԼիբանանի
վարչապետ
ներուն
Եգիպտոսի
Շարմ Էլ Շէյխ
քաղաքին
Սաատ հետ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
մէջ
ԵՄ-Արաբականյանձնաժողովի
պետութիւններու
լիկայ
գանախարարական
2-րդ
նիստը՝
գաթնաժողովի
ծիրէն
ներս:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաԵրկօրեայ մասին
գագաթնաժողովին
արաբ ուամբողեւրոկանութեան
յայտարարութիւնը
պացի
ղեկավարները
պիտի քննարկեն մարդոց
ջացնելու
համար:
մաքսանենգութեան
դէմ պայքարի եւ անվտանԸստ տեղական լրատուամիջոցներու՝
շաբաթագութեան,
առեւտուրի,
զարգացումի
եւ
գաղթի
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
վերաբերող
շարք մը խնդիրներ:
Գագաթնաժողովը
10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
կը
նախագահէ2018-ի
Եգիպտոսի
նախագահ
Ապտ Ալ
Դաշնութեան՝
Յուլիսին
գաղթականներու
Ֆաթթահ
Ալ Սիսի:
տունդարձը
իրականացնելու նպատակով յառաՎարչապետին
կ'ուղեկցին արտաքին
գործոց
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
նախարար
Ժպրան Պասիլ, ելեւմտական
նախարար
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
Ալի
Հասան Խալիլ, քաղաքականութեան
արդիւնաբերութեան նախարար
կառավարութեան
յայտարաՈւաըլ
Ապու
րութեան
մէջ:Ֆարուր եւ մշակոյթի նախկին նախարար
Ղաթթաս
Խուրի:
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաԵՄ-ԱՊԼ գագաթնաժողովի
ծիրէն ներս Հարիրի
քականութեան
մասին յայտարարութիւնը
պիտի
բանակցութիւններ
վարեց Չեխիոյ
Հանրապետուընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաթեան
Անտրէյ Պապիչի,հետ
Յորդանանի
նոցը, վարչապետ
Սուրիոյ Հանրապետութեան
յարաբեարտաքին
գործոց
նախարար
Այման
Ալ
Սաֆատի,
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
եւրոպական
հարեւանութեան
քաղաքականութեան
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան 1 միլիոն
եւ
ընդլայնումի
բանակցութիւններու
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան հարցերով
եւ ՍԻՏԸՐ
յանձնակատար
Եոհաննէս
Հանի եւ Աւստրիոյ
վարխորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոչապետ
Սեպասթիան
Քուրցի
հետ:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Ան հանդիպեցաւ
վատթար
վիճակը: նաեւ Մեծն Բրիտանիոյ վարչապետ Թերեզա Մէյին եւ արտաքին գործոց
նախարարութեան
մէջ ՄիջինՆախարարական
Արեւելքի հարցերով
Շարունակուեցաւ
նախարար
Ալիսթեր
Պըրթին,
որոնց
Պաշտօններու Փոխանցումըհետ քննարկեց
լիբանանեան-բրիտանական
այժմու փոխանցումի
յարաբերուՆախարարական պաշտօններու
թիւնները:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

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

Ռաաի Կոչ Կ'ընէ Նախարարական
Միասնութեան՝ Յանուն Երկրի Գերագոյն
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Շահերուն

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
Նախարարները
պարտին
իրենց
քաղաքական
նոր առաքելութեան զոհ
մէջ, չդարձնել
մինչ նոր երկիրը,
նախարարը
տարակարծութեանց
այլ
բարձր գնահատեցնուիրուածութեամբ
Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
անշահախնդիր
աշխատիլ՝
պաշտօնավարութեան
ամբողջԱյս
շրջանին:
յանուն
ժողովուրդի շահերուն:
մասին յայտնեց
մարոնի համայնքի պատրիարք Պշարա Ռաաի:
Աշխատանքի նախկին
նախարար Մուհամմատ
«Անհրաժեշտ
է, որ կառավարութիւնը
ամրաՔապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
պընդէ գործակցութիւնը իր իսկ անդամներուն
Ապու եւ
Սլեյմանը,
յաջողութիւն պիտի
միջեւ
շրջանցէանտարակոյս
առկայ տարաձայնութիւնները»,արձանագրէ
այս նոր գործակալութեան
պաշտօնին վրայ՝հաղորդշնորհիւ
ազգային
լրատուական
տարիներու
իր փորձառութեան, եւ պիտի
մամբ
ըսաւ պատրիարքը:
ապացուցէ,
որ որ
այս
նախարարութիւնը
Յիշեցնենք,
վստահութեան
քուէինկ'աշխատի
յաջորդած
անխտիրնիստը
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
առաջին
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ
կը հաղորդէ ազգային
լրատուական գործակալույարաբերութիւնները
վերահաստատելու
շուրջ թեր
թիւնը:
ու
դէմ կարծիքներու պատճառով նախագահ Միշէլ
Աուն ստիպուած յետաձգած էր՝ ընդգծելով, որ ինք
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանանձամբ
պիտի որոշէ
երկրի գերագոյն
շահերը:
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ իր նպատակը
պիտի
ըլլայ
Աունի
հետ
հանդիպումին
Ռաաի այդ
առումով
ստեղծել արդիւնաւէտ
մը: Միաժահամակարծիք
գտնուածտնտեսութիւն
էր նախագահին
եւ մասմանակ ան կոչ
ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչնաւորաբար
նշած.
«Նախագահը
սահմանադրուներունեւգործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուաթեան
ժողովուրդի պաշտպանն
է, եւառկայ
նախարարաց
րութիւնները
եւիր դիրքորոշումը
երաշխաւորելու
երկրի
խորհուրդի
նիստին
գնահատելի
էր
կայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
եւ
պատուաբեր»,նշած էր Ռաաի:

Վանաձորի
Համաժողովին
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Ներկայացուած
ԵնԿանուխ
Տարբեր
Կը Կայանայ Մէկ Օր
Ներդրումային Ծրագիրներ.
Վարչապետը Շրջայց Կատարած Է
Արհեստագիտական Կեդրոնը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Վանաձորի մէջ
«Իմ քայլը յանուն Լոռի մարզի» ներդրումային
ԱԺ Նախագահն
Հայաստանի
Մէջ
համաժողովի
ծիրէն ներսՈւ
խումբ
մը գործարարներու
հետ
քննարկած
է տարբեր
ներդրումային
ծրագիրՃափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
ներ, որոնք պիտի իրականացուին տնտեսութեան
Գործակցութեան Հեռանկարները
առանձին ճիւղերու մէջ: Գործարարները կառավաՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժորութեան
ղեկավարին
ներկայացուցած
են իրենց
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
նախաձեռնութիւնները, որոնք միտուած են նոր
5-ին ընդունած է Հայաստանի
Ճափոնի արարտադրութիւններ
հիմնելու եւ մէջ
աշխատատեղեր
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
ստեղծելու: Վարչապետ Փաշինեան նշած
է, որ ՀՀ
Ինչպէս
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ
Ազգային
կառավարութիւնը պատրաստ է իր գործիքակազժողովիծիրէն
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կամերու
ներս օժանդակութիւն
ցուցաբերելու
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
ծրագիրներու
արդիւնաւէտ
իրականացումին:
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀյարակաբերութիւններու
հաստատումէն ի վեր
Հայաստանի
ռավարութեան տեղեկատուութեան
եւ հասարակայեւ Ճափոնի
կապերը
կայուն եւ կը
արագ
կը
նութեան
հետմիջեւ
կապերու
վարչութենէն
տեղեզարգանան:որՀՀ այնուհետեւ
օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
կացնեն,
կառավարութեան
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ
2015
թուաղեկավարը ներկայ գտնուած է համաժողովի ծիրէն
կանին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
ներս ներկայացուած ներդրումային ծրագիրներու
նոր լիցք հաղորդած
է երկկողմ
ամրաքննարկումին:
Ծրագիրները
կը կապերու
նախատեսուին
պընդումին:
իրականացնել
գիւղատնտեսութեան, մեքենաշինութեան, զբօսաշրջութեան, ենթակառուցուածքԱզգային
ժողովի
նախագահը անդրադարձած
ներու
ոլորտներուն
մէջ:
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարՎարչապետ Նիկոլ Փաշինեան
շրջայց կատագացումին
եւ այդ առումով
նշած, որ այսկեդրոնը,
պահուն
րած
է Վանաձորի
արհեստագիտական
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամածանօթացած է ծրագրաւորումի ու ճարտարագիկան խումբ.
նորընտիր աշխատանոցներու
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
տական
ուսումնական
եւ սկըսպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են ՄասնաւոՃափոնի
նակ ընկերութիւններու գործունէութեան:
հետ բարեկամութեամբ:
րապէս,
վարչապետին ներկայացուած են High-Tech
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաGateway,
Omni Code, ArchiDutch
ընկերութիւններու
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
աշխատանքները` ցանցակայք, ճարտարապետազարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս տարբեր
կան
նախագիծեր
մշակելու ուղղութեամբ:
Կառաբնագաւառներու
մէջ
ցուցաբերած
օժանդակուվարութեան ղեկավարը եղած է նաեւ ճարտարաթեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
գիտական
եւ համակարգչային
աշխատանոցները:

¾ç 02
03
¾ç
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Իրանի Արտաքին Գործոց Նախարարը Չէ Բացառած Սուրիական
Իտլիպի Մէջ Ռազմական Գործողութիւններ Իրականացնելու
Հնարաւորութիւնը
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան արտաքին գործոց նախարար Մուհամմատ Ճաւատ
Զաֆիրը չէ բացառած սուրիական Իտլիպի մէջ
տիրող իրավիճակին ռազմական լուծում տալու
հաւանականութիւնը: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝
այս մասին կը գրէ «РИА Новости» գործակալութիւնը:
Իտլիպը «Ժապհաթ ալ Նուսրա» ահաբեկչական
խմբաւորումին կողմէ գրաւուած էր 2015-ին: Ան
Սուրիոյ՝ ահաբեկիչներուն եւ ապօրինի զինուած
խմբաւորումներուն կողմէ վերահսկուող վերջին
շրջանը կը համարուի:
«Մենք կը շարժինք այդ ուղղութեամբ: Երբեք
հակամէտ չենք ռազմական գործողութիւններու ու
աշխատած ենք խուսափիլ անկէ, քանի որ գիտենք,
որ Իտլիպի մէջ որեւէ ռազմական գործողութիւն
կրնայ աղէտալի հետեւանքներ ունենալ: Մեր միւս

մօտեցումները ձախողեցան, իսկ «Ժապհաթ ալ
Նուսրա»-ն տարածքը կը վերահսկէ աւելի, քան
երբեւէ»,- ըսած է արտաքին գործոց նախարարը
զուիցերական «Basler Zeutung» թերթին տուած
հարցազրոյցին:

Միջազգային Èáõñ»ñ

Վենեզուելան Զինուած Ուժեր Կը Կուտակէ Գոլոմպիոյ Հետ Սահմանին
օգնութիւն, ինչ որ Մատուրոյի կառավարութիւնը
կտրականապէս կը հրաժարի ընդունիլ: Նախագահը յայտնած է Պրազիլի հետ ցամաքային
սահմանը եւ Գոլոմպիոյ հետ սահմանը փակելու
հնարաւորութիւնը դիտարկելու մասին:
Յունուար 23-ին ընդդիմութեան առաջնորդ
Խուան Կուայիտօն ինքզինք երկրի ղեկավար հռչակած է: ԱՄՆ-ը եւ մի քանի տասնեակ, այդ կարգին՝
եւրոպական 20 երկիր յայտարարած են, որ կը
ճանչնան Կուայիտօն: Ռուսիան, Չինաստանն ու
շարք մը այլ երկիրներ իրենց աջակցութիւնը
յայտնած են Մատուրոյին:
Վենեզուելայի զինուորականները, համաձայն
նախագահ Նիքոլաս Մատուրոյի կարգադրութեան,
հրաման ստացած են ուժերը դիրքաւորել Գոլոմպիոյ
հետ սահմանին: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփըրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
«Կատարելով գլխաւոր հրամանատար Մատուրոյի կարգադրութիւնները՝ մեր հրամանատարը՝
Ռեմիխիօ Սեպալոսը, զինուած ուժերուն հրամայած
է տեղակայուիլ Գոլոմպիոյ հետ սահմանին՝
ապահովելու ժողովուրդին խաղաղութիւնն ու
անվտանգութիւնը»,- կ’ըսուի Վենեզուելայի ԶՈՒ
հրամանատարութեան կողմէ թուիթըրի էջին վրայ
կատարուած գրառումին մէջ:
Վենեզուելայի ընդդիմութիւնը Փետրուար 23-ին
խոստացած է երկիր հասցնել մարդասիրական

¾ç 02

¾ç 01

Վանաձորի Համաժողովին
Ներկայացուած Են Տարբեր
Ներդրումային Ծրագիրներ.
Վարչապետը Շրջայց Կատարած Է
Արհեստագիտական Կեդրոնը
Տեղեկացուած է, որ Վանաձորի արհեստագիտական կեդրոնին մէջ ՏՏ ոլորտի մասնագէտներուն
համար տեղի կ'ունենան մէկամեայ դասընթացներ,
որոնց արդէն իսկ մասնակցած է մի քանի հարիւր
մասնագէտ, անոնցմէ մէկ մասը աշխատանքի
անցած է յայտնի ընկերութիւններու, այդ կարգին՝
Վանաձորի մասնաճիւղերուն մէջ: Դասընթացներ
կը կազմակերպուին այլ թիրախային խումբերու,
մասնաւորապէս, դպրոցականներու համար (10-14
տարեկան), կ'իրականացուին նաեւ համակարգչային ճարտարագիտական նախագծումի դասընթացներ:
Վարչապետ Փաշինեան կարեւորած է արհեստագիտական կեդրոնի գործունէութիւնը եւ յորդորած այնտեղ տեղակայուած սկսնակ ընկերութիւններուն ներկայացնել արդիւնաւէտ ծրագիրներ,
որոնց իրականացումին կառավարութիւնը պատրաստ է ցուցաբերելու անհրաժեշտ օժանդակութիւնը:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Թենեսի Ուիլիըմզ
Թենեսի Ուիլիըմզ (իսկական անունը՝ Թոմաս
Լանիր Ուիլիըմզ III (անգլ.՝ Thomas Lanier
«Tennessee» Williams III) (26 Մարտ 1911, ԱՄՆ – 25
Փետրուար 1983, Նիւ Եորք, ԱՄՆ), ամերիկացի
թատերագիր։ Սորված է Միսսուրիի եւ Այովայի
համալսարանները։ Իրականութեան քննադատական ընկալումը («Ապակէ գազանանոցը», 1945),

օտար շրջապատի մէջ մեռնող հերոսներու նկատմամբ կարեկցանքը («Ցանկութիւն», 1947, «Օրփէոսը կ'իջնէ դժոխք», 1955) Ուիլիըմզի փիեսներուն ուժեղ կողմն են։
Բնապաշտութեան, արդիապաշտութեան եւ
ժամանակակից փիլիսոփայութեան մէջ գաղափարապաշտ ուղղութիւններու ազդեցութիւնը կը
կրեն «Իկուանի գիշերը» (1961) տրաման, «Հրէշային երկիր» (1970) ժողովածուի փիեսները եւ
այլ գործեր։ «Փլաստիկ թատրոն»-ի իր ըմբռնումներուն համաձայն՝ Ուիլիըմզը գլխաւոր դերը չի
յատկացներ գրական միջոցներուն, այլ բեմայարդարումներուն եւ բեմական տեղորոշումներուն:
Ուիլիըմզի պատմուածքները («Ութ օրինաւոր
մոլագար կանայք», 1974, ժող.) գեղարուեստօրէն
մօտ են իր թատերգութեան։
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Տեսակէտ

Ֆրանչիսկոս Ա. Կը Շարունակէ Հոգեւոր Յեղափոխութիւնը

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Տիեզերական հոգեւոր յեղափոխական Ֆրանչիսկոս Ա. լուռ ու մունջ, երկար շունչով եւ աննկուն
յարատեւութեամբ կը շարունակէ իր հոգեւոր յեղափոխութեան առաքելութիւնը, զօրաշարժի ենթարկելով մարդկութիւնը ընդդէմ՝ անմարդկայնացած աշխարհակարգին, զոր ստեղծած է
նոր-ազատական, վայրի դրամատիրութիւնը՝ իր
անհատապաշտութեամբ, դրամապաշտութեամբ եւ
մարդատեացութեամբ։
Նախորդ մեր գրութիւններով անդրադարձած
ենք Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի հետապնդած հոգեւոր
զարթօնքի շարք մը յեղափոխական պատգամներուն, ինչպէս՝ նոր-ազատական վայրի դրամատիրութեան արդիական ստրկատիրութիւն անուանումը, տեղքայլող աստուածաբանութեան փոխարէն
նոր՝ դէպի Աստուծոյ խօսքերը ուղեւորուող ու
ճամբայ ելած աստուածաբանութեան մը պահանջը,
սիրոյ եւ քնքշութեան յեղափոխութեան մը հրամայականը, տարբեր եկեղեցիներու եւ Վատիկանի
միջեւ
պատմական
հաշտութիւնները
(Ռուս
ուղղափառ, յոյն ուղղափառ, լուտերական եւ այլն)։
Ներկայ գրութեամբ պիտի անդրադառնանք
երեք նոր յեղափոխական քայլերու՝ Վատիկանի եւ
Ժողովրդային Չինաստանի պետութեան միջեւ
հաշտութիւնը, Վատիկանի եւ իսլամական ԱլԱզհարի միջեւ հաշտութիւնը եւ սրբութեան նոր,
յեղափոխական սահմանում մը, մեկնաբանութիւն
մը կամ ընկալում մը, որ ունի տիեզերական
տարողականութիւն՝ փոշիացնելով «բացառիկ»-ի,
«ընտրեալ»-ի, «մենաշնորհեալ»-ի եւ մարդոց միջեւ
ամէն նմանատիպ խտրականութիւն։
Ա. Պայմանագիր Վատիկանի Եւ Ժողովրդային
Չինաստանի Ընդմէջ
22 Սեպտեմբեր 2018 թուին, Փեքինի մէջ կը
կնքուի «ժամանակաւոր համաձայնագիր՝ Վատիկանի եւ Ժողովրդային Չինաստանի միջեւ», որ
հաշտութիւն կ'իրականացնէ երկու կողմերուն միջեւ
ու կը կառավարէ անոնց յարաբերութիւնները՝
եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութեանց ծիրին մէջ։
Այս համաձայնագրին յանգող բանակցութիւնները սկսած էին 2004 թուին՝ Պենետիկտոս ԺԶ.
Պապին օրով, եւ կը դանդաղէին յամր գնացքով։
Ֆրանչիսկոս Ա. արագացուց այդ գնացքը, քանի
որ Ժողովրդային Չինաստանի կարմիր պետութեան
հետ սկսաւ խօսիլ Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան արժեհամակարգին բառապաշարով,
որ համահունչ էր Կարմիր Չինաստանի արժեհամակարգին բառապաշարին հետ…։ Վատիկան
այսօր այլեւս չի խօսիր իր հին դպրական աստուածաբանութեան եզրերով, այլ Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան ընկերային արդարութեան,
մարդասիրութեան եւ ժողովուրդներու եղբայրակցութեան եզրերով։
Երեսնամեակ մը առաջ, ամերիկեան «CNN»
կայանը հարցազրոյց մը ունեցած էր Ֆիտէլ
Քասթրոյի հետ։ Այն հարցումին, թէ Քուպայի
յեղափոխութիւնը եւ Կոմկուսը ի՞նչ դիրք ունին եկեղեցիին հանդէպ, Քասթրօ ըսած էր. «Յեղափոխութիւնը եւ կուսակցութիւնը եկեղեցիին դէմ չեն
որպէս եկեղեցւոյ։ Այլ կը զատորոշեն եկեղեցիները
իրարմէ։ Ժողովուրդին եւ յեղափոխութեան հետ
կանգնող եկեղեցին ազատ է։ Բայց ժողովուրդին ու
յեղափոխութեան դէմ կանգնող եւ պուրժուազիային

ծառայող եկեղեցին կը հալածենք։ Մեր երկրին մէջ
կաթոլիկ եկեղեցին ազատ չէ, քանի որ ժողովուրդին
եւ յեղափոխութեան դէմ է՝ պուրժուազիային կը
ծառայէ։ Եւ արդէն գոյութիւն ունի միայն երկրի մեծ
քաղաքներուն մէջ – բացակայ է գիւղերէն։ Իսկ
աւետարանական եկեղեցին ազատ է, քանի որ
ժողովուրդին ու յեղափոխութեան դէմ չէ, այլ
ժողովուրդին հետ է եւ ժողովարաններ ունի երկրին
ամենափոքր գիւղին մէջ անգամ»։
Հոս հարկ է յիշել, որ պատմութեան երկայնքին,
ընդհանրապէս, որպէս կանոն, եկեղեցիի մը
էսթապլիշմէնթը զինակցած է տիրող աւատատիրական եւ դրամատիրական դասակարգին հետ, եւ
նոյնիսկ բարձրաստիճան եկեղեցականներ անձնապէս ալ եկած են մեծ աւատատէրեր եւ դրամատէրեր։ Ուրեմն, շատ բնական է, որ այդպիսի
երկիրներու մէջ, երբ սոցիալիստական յեղափոխութիւն կը յաղթանակէ՝ այդ էսթապլիշմէնթի պատասխանատուները հալածուին։
Ժողովրդային Չինաստանի Կոմկուսի բարեկամական վերաբերմունքը Ֆրանչիսկոս Ա.ի հանդէպ
միակողմանի չէ, այլ երկկողմանի։ Եւ շատ բնական
է, որ Պապը եւս բարեկամական եւ նոյնիսկ զուսպ
ու շրջահայեաց համակրական վերաբերմունք
ունենայ Կարմիր Չինաստանի հանդէպ։
Վատիկանի պաշտօնաթերթին 28 Սեպտեմբեր
2018 թուակիր անգլիատառ համարին մէջ, Չինաստանի հետ Վատիկանի կնքած համաձայնագրին
առիթով, Ֆրանչիսկոս Ա.ի կողմէ Չինաստանի կաթոլիկներուն ուղղուած ուղերձին ամփոփումը կատարուած է։ Այդ ամփոփագրին հետեւեալ պարբերութիւնները ցոյց կու տան Ֆրանչիսկոս Ա.ի
մօտեցումը Ժողովրդային Չինաստանի։ Կը մէջբերենք.
«Գալով իմ անձնական կարծիքին, ես միշտ ալ
Չինաստանը պատկերացուցած եմ՝ որպէս մեծ
հեռանկարներու երկիր, իսկ չին ժողովուրդը՝
որպէս մշակոյթի եւ իմաստութեան անգնահատելի
ժառանգութեան մը ստեղծողը, որ յղկուած է հակառակութեանց դիմադրելու եւ այլազանութիւնները
հիւրընկալելու յատկութեամբ, եւ որ ոչ պատահականօրէն, վաղ ժամանակներէ ծանօթացած է եւ
շփման մէջ մտած քրիստոնէական այն պատգամին

հետ, որ կ'ըսէ՝ վստահիր բարեկամութեան»։
Համաձայնագրի հեռանկարներուն մասին.
«Թէեւ ժամանակաւոր համաձայնագիրը կնքըւած է միայն եկեղեցւոյ կեանքը կառավարելու հարցերուն շուրջ, սակայն այս մէկը առաջին անգամ
ըլլալով է որ յոյս կը ներշնչէ, թէ կրնայ լաւ զարգանալ, բարելաւուիլ, գործակցութեան աւելի լայն
ծիրի մը մէջ, որուն նախադրեալները կը տեսնեմ
արդէն չին իշխանութեան մօտ»։
Եւ չին կաթոլիկները միւս երկիրներու կաթոլիկներուն որպէս օրինակելի տիպար ներկայացընելով՝ ըսած է.
«Աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ գտնուող
կաթոլիկ տեղական համայնքներուն կը թելադրեմ,
որ փորձեն անպայման ծանօթանալ եւ գնահատական տալ չին կաթոլիկներու յատուկ հոգեւոր ու
մշակութային գանձերուն եւ համարկուիլ անոնց
հետ։ Այսօր ժամանակը եկած է միասնաբար ճաշակելու Աւետարանի հարազատ միրգերը, որոնց
սերմերը ցանուած էին հին Չինաստանի «Միջին
Թագաւորութեան» մէջ, եւ միասին մեր Տէր Յիսուսին ուղղելու գոհաբանական շարական մը, որ
հարստացած ըլլայ անպայման չինական շեշտերով»։
Եւ, վերջապէս, ուղղելով իր խօսքը Ժողովրդային
Չինաստանի պետական ու կուսակցական առաջնորդներուն.
«Կը վերանորոգեմ իմ հրաւէրս՝ վստահութեամբ,
քաջաբար եւ հեռատեսութեամբ շարունակելու
սկսած այս երկխօսութիւնը, անոնց վստահեցնելով,
որ Ս. Աթոռը անկեղծօրէն պիտի շարունակէ ջանալ
ընդարձակել ճշմարիտ բարեկամութիւնը չին
ժողովուրդին հետ, ծանօթ եղած ըլլալով այս ժողովուրդի անցեալի պատմութեան եւ ներկայ քաղաքակրթութեան, զորս չէ մոռցած, մանաւանդ երբ
ժողովուրդներու եղբայրակցութիւնն ու համաշխարհային խաղաղութիւնը մեր հասարակաց կէտ նպատակակէտերն են»։
Չինաստանի մէջ կաթոլիկ եկեղեցի հիմնած են
իտալացի քարոզիչ Matteo Ricci եւ չին քարոզիչ Xu
Guangqi (Խու Կուանկքի) 1960 թուականին։

¾ç 06

ºñÏáõß³µÃÇ / 25.2.2019

¾ç 04

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Ան Քաղաքականութեան Մէջ Ներմուծեց Ազնուութիւնը

2019 թուականի Փետրուար 16-ին Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետութեան առաջին ղեկավարը` Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախագահ
Արթուր Մկրտչեանը, կը դառնար 60 տարեկան:
Արցախի համար բարդ շրջանին այդ պատասխանատու պաշտօնին վրայ ընտրուեցաւ, երբ ընդամէնը 33 տարեկան էր: Ան Արցախի պատմութեան մէջ մնաց որպէս բարոյականութիւնը
քաղաքականութիւն բերած գործիչ: Արթուր Մկըրտչեանը սպաննուեցաւ 33 տարեկանին: Այնպէս
որ, արդէն գրեթէ երեք տասնամեակ՝ իր ծննդեան
օրը կը նշուի իր ֆիզիքական բացակայութեամբ,
բայց ոգեղէն ներկայութեամբ:

ԼՂՀ Գերագոյն խորհուրդի առաջին նախագահ
Արթուր Մկրտչեանի 60-ամեակին նուիրուած միջոցառումներու ծիրէն ներս Արցախի նախագահ
Բակօ Սահակեան այցելած է Ստեփանակերտի
յուշահամալիր եւ ծաղկեպսակ դրած իր յուշաքարին:
Բակօ Սահակեան օրինակելի համարած է Արթուր
Մկրտչեանի հայրենասիրութիւնը, նուիրուածութիւնը եւ պարկեշտութիւնը՝ աւելցնելով, որ անոր
պայծառ յիշատակը միշտ վառ կը մնայ արցախցիներու սրտերուն մէջ: Արթուր Մկրտչեան ապրեցաւ
33 տարի, բայց մեծ աւանդ ունեցաւ Արցախի
պետական շինարարութեան մէջ ու քաղաքական
դաշտին վրայ: Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ
Ղուլեանի խօսքով՝ Արթուր Մկրտչեան քաղաքականութեան մէջ վերականգնեց բարոյականութիւնը՝
մեծ պատգամ ձգելով սերունդներուն, ընդգծած է
Արցախի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլեանը: Ընկերները, գործընկերները իր ազնուութիւնն ու շիտակութիւնը կը յիշեն. ան կրցաւ քաղաքականութեան մէջ մտնել ու մնալ ազնիւ, դասը
այսօրուան քաղաքական գործիչներուն համար ալ
արդիական կը համարէ Ալիոշա Գաբրիէլեանը:
Արթուր Մկրտչեանի կեանքն ու ուղին իւրօրինակ
դասագիրք է նոր սերունդի քաղաքական գործիչներուն համար: Արցախի մշակոյթի, երիտասար-

դութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարարութիւնը ցուցահանդէս կազմակերպած է՝ մէկ
յարկի տակ հաւաքելով Արթուր Մկրտչեանը պատկերող մի քանի տասնեակ լուսանկարներ, փաստաթուղթեր, անձնական իրեր: «Շատերը զինք կրնան
յիշել որպէս քաղաքական գործիչ, պատմաբան,
ընկեր: Ինծի համար ան հայրենիքի նուիրեալն էր:
Անոր համար ալ այս բոլոր նկարներէն ամենաշատը
այս մէկը իրեն համար բնութագրական կը համարեմ. Լուսանկարին մէջ Արթուրն է՝ Գանձասարի
քանդակազարդ դրան շրջանակին կանգնած, ձեռքերը խաչաձեւ տարածած: Այս նկարը «Խաչեալ»
կը կոչեմ: Արթուրը ինքն ալ գերադասեց խաչուիլ
հայրենիքի փրկութեան համար»,- կը պատմէ
Արթուր Մկրտչեանի քոյրը՝ Ալվարդ Մկրտչեանը:
Ան ալ ցուցահանդէսի առաջին այցելուներու եւ
պատուաւոր հրաւիրեալներու շարքին է: «Եկած եմ
թէ՛ ցաւով, թէ՛ հպարտութեամբ,- չի թաքցներ Ալվարդ Մկրտչեանը:- Բայց ամենաշատը շնորհակալութեան զգացումն է: Շնորհակալ եմ ճակատագրին,
որ նման բարդ վիճակի մէջ մեզի տուաւ այնպիսի
գործիչ մը, ինչպիսին Արթուր Մկրտչեանն էր: Ան
արդէն պատմութեան կը պատկանի»:
Արթուր Մկրտչեան ծնած է 1959 թուականի
Փետրուար 16-ին Հադրութ շրջանի Ուխտաձոր
գիւղը: «Սովորական երեխայ էր, խաղալ կը սիրէր»,- կը յիշէ եղբայրը` Ղարիպ Պատասեանը:
Դպրոցը աւարտելէ ետք ընդունուեցաւ եւ աւարտեց
Երեւանի պետական համալսարանի պատմութեան

բաժինը, սորվեցաւ Մոսկուայի Միքլուխօ Մաքլայի
անուան ազգագրութեան բաժանմունքը: Շատերը
իրեն համար գիտնականի փայլուն ապագայ կը
կանխատեսէին, սակայն այդ չէր Արթուրի ընտրութիւնը: Ան նախընտրեց հայրենքի փոքրիկ քաղաք
Հադրութ վերադառնալ: 1988-ին պատշպանեց
թեկնածուական թէզն ու ստացաւ պատմական
գիտութիւններու թեկնածուի աստիճան: Բայց գիտնական ըլլալէ առաջ ան հայրենասէր էր: Հարազատները չզարմացան, որ ան հայրենիք գալէն
շատ չանցած յայտնուեցաւ շարժումի կիզակէտին:
Եւ ոչ պատահաբար ընտրուեցաւ անկախ Արցախի
առաջին օրէնսդիր մարմինի՝ Գերագոյն խորհուրդի
պատգամաւոր, ապա՝ նախագահ: Գերագոյն խորհուրդի նախագահի պաշտօնին Արթուր Մկրտչեան
աշխատեցաւ ընդամէնը 97 օր:

«Թերեւս կարճ ժամանակ թուի, բայց Արցախի
կեանքի ամենաբարդ շրջաններէն մէկն էր այդ,- կը
յիշէ Արթուր Մկրտչեանի ընկերներէն Գագիկ Աւանեսեանը:- Արթուր Մկրտչեանի օրօք ազատագրըւած է Կրկժանը, կազմակերպուած է Քարինտակի
պաշտպանութիւնը, լռեցուած Խոճալլուի կրակակէտը: Նաեւ հեռանկարային որոշումներ կային.
անոնցմէ մէկը Բանակի կազմաւորման մասին
որոշումն էր 1992-ի Փետրուար 24-ին, կար նաեւ
Շուշիի ազատագրութեան որոշումը»:
Որոշումները կային, ծրագիրներ՝ աւելի շատ:
Սակայն գործը կիսատ ձգեց ճակատագրի բերմամբ: Սպաննուեցաւ 33 տարեկանին՝ 1992 թուականի Ապրիլ 14-ին: Իր մարմինը կը հանգչի Ստեփանակերտի յուշահամալիրին մէջ: Պատգամը,
սակայն, անփոփոխ ու անխախտ է. հողը կռիւով կը
պահեն եւ ապրելով կը շէնցնեն:
Ստեփանակերտ
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Մշակութային
Արձագանգ
Տեղի Ունեցած է Արշակ
Փօլատեանի «Լեռնային
Ղարաբաղի Հինմնախնդիր.
Չսպիացող Վէրք» Գիրքի
Շնորհանդէսը

Արտաքին Գործոց նախարարութեան մէջ տեղի
ունեցած է Սուրիոյ մէջ Հայաստանի նախկին դեսպան Արշակ Փօլատեանի` «Լեռնային Ղարաբաղի
հինմնախնդիր. չսպիացող վէրք» արաբերէն գիրքի
շնորհանդէսը:
Ձեռնարկի ընթացքին գիրքին վերաբերեալ
գիտական զեկոյցով հանդէս եկած է Երեւանի պետական համալսարանի հոգաբարձուներու խորհուրդի գիտական քարտուղար, դասախօս Արթուր
Իսրայէլեան, որ ընդգծած է աշխատութեան գիտական արժէքը` ներկայացնելով գիրքին մէջ տեղ
գտած ժամանակագրական եւ փաստագրական
շարք մը տուեալներ:
Շնորհանդէսի մասնակիցներուն ուղղուած իր
խօսքին մէջ գիրքին հեղինակ Արշակ Փօլատեան
ընդգծած է արաբախօս ընթերցողի սեղանին
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը փաստարկւած եւ համակողմանի ներկայացնող աշխատութեան կարեւորութիւնը:
Ողջունելով ներկաները` Հայաստանի ԱԳ նախարար Զոհրապ Մնացականեան շնորհակալութիւն
յայտնած է Արշակ Փօլատեանին այս կարեւոր նախաձեռնութիւնը իրականացնելու համար: «Մենք`
հայերս, բաւական ինքնավստահ եւ հպարտ ժողովուրդ ենք, գիտենք մեր պատմութիւնը, գիտենք
եւ կը գնահատենք մեր ինքնութիւնը: Մենք ոեւէ
մէկէն մեզի աւելի բարձր չենք դասեր, բայց գիտենք
այն քաղաքակրթական արժէքը, ներդրումը, որ
մենք դարեր շարունակ ունեցած ենք մարդկութեան
պատմութեան մէջ: Եւ այդ առումով այն, ինչ կը
վերաբերի Արցախին, մեր եղբայրներուն եւ քոյրերուն, կը վերաբերի իւրաքանչիւրիս, իւրաքանչիւր
հայու` անկախ անորմէ, թէ ուր կը բնակի ան,
որովհետեւ Արցախը իր մէջ կը մարմնաւորէ այն,
ինչ որ մեզի՝ բոլորիս համար հաւաքական առումով
կը նշանակէ մեր ինքնութեան պաշտպանութիւնը»,ըսած է ան:
Շնորհանդէսին ներկայ եղած են ԱԺ նախագահի
տեղակալ Ալէն Սիմոնեան, Հայաստանի մէջ հաւատարմագրուած դիւանագիտական ներկայացուցչութիւններու ղեկավարներ, արտաքին գործոց նախարարութեան ղեկավարութիւնը, դիւանագէտներ,
գիտական եւ դիւանագիտական շրջանակի ներկայացուցիչներ, լրագրողներ:
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Լիբանանահայ Կեանք
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Երջանկայիշատակ
Հայրապետներու Եւ Լուսահոգի Միաբաններու Հոգեհանգսիտ
Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

«Հաշուեյարդար. ի՜նչ մնաց. կեանքէն ինծի ի՞նչ
մնաց. ինչ որ տուի ուրիշին. տարօրինա՜կ, ա՛յն
մնաց»։ Մեծանուն բանաստեղծ Վահան Թէքէեանի
յիշեալ բառերը մեզ մտածել կու տան մեր գոյութեան
պատճառին մասին։ Կան մարդիկ, որոնք այս
կեանքը կ՚ապրին ու կ՚ըմբռնեն որպէս նպատակ,
իսկ ուրիշներ՝ իբրեւ միջոց հասնելու համար իրենց
անձերէն վեր հաւաքական ու սրբազան նպատակներու։ Այս վերջին խումբին պատկանեցան
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան երջանկայիշատակ հայրապետները ու զինուորագրեալ
միաբանները, որոնք անձնուրացութեամբ եւ
անձնուիրութեամբ իրենց կեանքը որպէս զոհ
ընծայաբերեցին մեր եկեղեցւոյ պայծառացման եւ
մեր ազգին գոյատեւման ու պահպանման ի խնդիր։

Արդարեւ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը երախտապարտ ըլլալով իր միաբանութեան
եւ յարգելով անոնց անթառամ յիշատակը, Կիրակի,
24 Փետրուար 2019-ին, Ս. Եւ Անմահ Պատարագի
աւարտին, հանդիսապետութեամբ Ս. Աթոռոյս գահակալ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, «Զարեհեան» յուշարձան-դամբարանին մէջ
հոգեհանգստեան յատուկ կարգ կատարեց «վասն
հոգւոցն հանգուցեալ հայրապետացն սրբոյ Աթոռոյս եւ համայն միաբանից Ուխտին Մեծի Տանն
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան»։
Այս առիթով, Կիլիկեան Միաբանութիւնը վերանորոգեց իր ծառայական ուխտը հանդէպ Աստուծոյ,
մեր եկեղեցւոյ ու ժողովուրդին։

Ատրպատականի Հայոց Թեմին Վերաբերող Նկարչական
Աշխատանքներու Ցուցադրութիւն Գերմանիոյ Մէջ
Գերմանացի գեղանկարիչ Մարկոս Էնտլերը, որ
անցած տարի` հոկտեմբեր 5-12 այցելած էր Ատըրպատականի Հայոց թեմ եւ Ատրպատականի
Հայոց թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Գրիգոր Ս. Եպս.
Չիֆթճեանի հովանաւորութեամբ եւ Թաւրիզի Հայ
համալսարանականներու միութեան կազմակերպութեամբ հոկտեմբեր 10-ին Թաւրիզի մէջ ցուցադրած էր իր ուղեւորութեան ընթացքին գծագրած
նկարները, օրերս նոյն աշխատանքները երկու
յաջորդական ցուցահանդէսներով ներկայացուց
Գերմանիոյ մէջ` «Պատուհան արեւելեան մշակութային տեսարանի վրայ» ընդհանուր խորագիրով:
Գերմանիոյ հիւսիսը գտնուող Պարթ քաղաքի
Սուրբգրային Կեդրոնին մէջ (Bibel-zentrum) ցուցադրուելէ ետք (2019 թուականի յունուար 29-էն
փետրուար 29-ը), նկարները պիտի փոխադրուին
Շթրալզունդ քաղաք, ուր Ժողովրդական լսարանին
մէջ պիտի ցուցադրուին մարտ 12-էն մինչեւ ապրիլ
30:
Առաջին ցուցահանդէսի բացման Մարկոս
Էնտլերը եւ իր ուղեկից Քրիստիանէ Վիթֆելտը
պատմած են դրուագներ Ատրպատականի թեմէն
ներս կատարած իրենց ճանապարհորդութեան
մասին: «Մեր շրջապտոյտի ընթացքին տպաւորիչ

տեսարանները, քրիստոնէական եւ իսլամական
պաշտամունքի վայրերը, յատկապէս հայկական
վանքեր կատարած մեր այցելութիւնները, ինչպէս
նաեւ Ատրպատականի Հայոց թեմէն ներս համայնքի անդամներուն հետ մեր ունեցած հանդիպումները
ծնունդ տուին բազմաթիւ ուրուագծումներու, որոնց
շնորհիւ փորձեցինք մեր բազմակի տպաւորութիւններն անմիջականօրէն թուղթին յանձնել»,- ըսած է
Էնտլերը ցուցահանդէսի բացման ընթացքին`
յատուկ շնորհակալութիւն յայտնելով Ատրպատականի Հայոց թեմի առաջնորդ Սրբազան հօրը եւ
թեմին` ջերմ հիւրընկալութեան համար:
Ատրպատականի ազգային առաջնորդարան,
Թաւրիզ
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Տեսակէտ

Ֆրանչիսկոս Ա. Կը Շարունակէ Հոգեւոր Յեղափոխութիւնը

¾ç 02

Վատիկանի հետ Չինաստանի յարաբերութիւնները անցած են վերիվայրումներէ եւ մեծ ցնցումներէ, մինչեւ անգամ Ժողովրդային Չինաստանի
«մշակութային յեղափոխութեան» շրջանին, իշխանութիւնները պահանջած են կաթոլիկներէն ամբողջովին խզուիլ Վատիկանէն ու դառնալ հերձուած
եկեղեցի։ Ֆրանչիսկոսի ազատագրական արժեհամակարգը ըլլալով նմանակը Կարմիր Չինաստանին,
վերականգնուեցաւ բարեկամութիւնը նոր Վատիկանի հետ…։
Բ. Վատիկան — Ալ-Ահզար Ողջագուրում
Յեղափոխական հոգեւոր, ՀԱՇՏԱՐԱՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴ
Ֆրանչիսկոս Ա. ոչ միայն հաշտեցուց քրիստոնեայ
եկեղեցիները, այլեւ հաշտեցուց Վատիկանը իսլամ
Ալ-Ազհարին հետ։
Ալ-Ազհարի Շէյխը պաշտօնապէս յայտարարեց.
«Քրիստոնեաները այս երկիրներու «փոքրամասնութիւնները» չեն, այլ բնիկ ժողովուրդին անբաժանելի մասը…»։
Ապու Տապիի մէջ Ալ-Ազհարի Շէյխին հետ իր
ողջագուրումով եւ իր մատուցած պատմական
առաջին պատարագով 350 հազար բազմակրօն
հաւատացեալներու եւ այլազգի հոգեւոր պետերու
ներկայութեան ոչ միայն Միջին Արեւելքի մէջ
վերականգնեց քրիստոնեայ եկեղեցիներու խալխլիլ
սկսած հիմքերը, այլեւ նշանակալից յաղթանակ մը
արձանագրեց Արեւմուտքի իմփերիալիստներու՝
ԱՄՆ-ի գլխաւորութեամբ եւ գործակցութեամբը
Սիոնական պետութեան, Փանթուրք պետութեան,
Իխուան Մուսլիմուններուն եւ Ուահապիստ Սէուտական Արաբիոյ հրահրած կրօնական մոլեռանդութեան պատերազմին դէմ, որուն նպատակն էր
Միջին Արեւելքը պարպել քրիստոնեաներէն՝
արտագաղթով կամ ջարդելով զանոնք։
Այս ծրագիրը հետեւողական կերպով գործադրըւած էր 2003 թուականէն, սկսելով Իրաքի դէմ
ամերիկեան ներխուժումէն եւ շարունակուելով՝
Սուրիոյ դէմ 2011-ին շղթայազերծուած իմփերիալիստական համաշխարհային պատերազմին ընթացքին։ Ամերիկեան իմփերիալիզմի վարձկան
գրիչ Սամուէլ Հանթինկթընի «Քաղաքակրթութիւններու պատերազմ» հատորին հետապնդած
նպատակը այս էր, որուն համար ալ պատրաստուած
էր «Իրաքի եւ Սուրիոյ Իսլամական Պետութիւն»
կոչուող ահաբեկչական վարձկան բանակը։

Գ. Սրբութեան Նոր Արժեչափը

Նոր-ազատական վայրի դրամատիրութեան
ստեղծած «համաշխարհայնացում»-ը, զոր Ֆրանչիսկոս Ա. կը կոչէ «արդիական ստրկատիրական
հասարակարգ»…, մեծապէս անմարդկայնացուց
աշխարհը։ Այս մեծ չարիքը համատարած է եւ
երրորդ հազարամեակի մարդը կարիքը ունի նոր
աստուածաբանութեան մը, որ ամէն մարդու մէջ
արթնցնէ սրբութիւնը, որպէսզի ամէն մարդ
մասնակից դառնայ այս չարիքին դէմ մղուելիք
պայքարին։ Որովհետեւ սրբութիւնը սահմանափակւած չէ որոշ դասի կամ մարզի մարդոց, եւ մենաշընորհը չէ կղերականին, ջերմեռանդ հաւատացեալին, յարատեւ աղօթողին կամ մանաւանդ
մենակեաց աղօթողին, քանի որ սուրբ գործը չի
կրնար կատարուիլ առանձին՝ առանց ուրիշին։
Այս մասին Ֆրանչիսկոս Ա. երկասիրած է
«թուղթ» մը՝ «Gaudete et Exsultate» վերնագրով,
որուն ամբողջական բնագիրը կը գտնուի www.
vatican.va կայքէջին վրայ, իսկ ամփոփումը կատարած է Հռոմի Մոնսէնիէօր Անժելօ Տը Տօնաթիս,
Վատիկանի պաշտօնաթերթի 12 Ապրիլ 2018
թուակիր համարի (թիւ 15) ֆրանսատառ շաբաթական յաւելուածին մէջ, «Pour quoi parler de sainteté?»
վերնագրին տակ։
Յիշեալ չարիքին դէմ մարդոց սրբութեան
պայքարը չի սահմանափակուիր որոշ բարի պարագայական արարքներու մէջ, այլ կը պահանջուի
սրբավայել կենցաղ, ամէնօրեայ վարք ու բարք։
Պապը գրած է. «Սրբութիւնը ճշմարիտ կեանքն
է՝ երջանկութիւնը, որուն համար մենք ստեղծուած
ենք։ Սրբութեան հակառակը անշուշտ մեղքերով լի
կեանքը չէ, այլ այն մէկն է, երբ մենք կը գոհանանք
միջակութիւններով եւ բովանդակազուրկ կեանքով
եւ Աստուծոյ մեզի պարգեւած սէրը չենք վերաբաշխեր մեր եղբայր մարդոց ու հասարակութեան»։
Այլ տեղ մը կը գրէ. «Սրբութիւնը Ս. Հոգիին մեզի
պարգեւած պտուղն է՝ մեր առօրեայ կեանքին մէջ,
մարդոց հետ սիրով ապրելու։ Սիրով ապրելու
համար մասնաւոր պայմաններ կամ գործելակերպեր
չեն պահանջուիր։ Չի պահանջուիր շատ ժամանակ
յատկացնել աղօթելու կամ աստուածաբանութիւնը
ուսումնասիրել կամ եկեղեցիին մէջ պաշտօնատարութիւն ունենալ։ Այլ, պարզապէս, Աստուծոյ մեզի
պարգեւած նոր ապրելակերպն է, որ շօշափելիօրէն
կարելի է ունենալ մեր ասպարէզին մէջ։ Օրինակ՝
ծնողք, որոնք մեծ սիրով իրենց զաւակները կը
կրթեն։ Այն այրերն ու կիները, որոնք ընտանիքին
հացը ապահովելու համար քրտնաջան կ՚աշխատին։ Այն հիւանդներն ու տարիքաւոր կրօնականները, որոնք տակաւին չեն մոռցած եւ դեռ ատակ
են ժպտալու…»։
Պապը մասնաւորաբար կը շեշտէ հետեւեալը.
«Սրբութիւնը անկարելի է՝ առանձինն, մենակեաց
կերպով։ Անհատապաշտութիւնն ու ինքնիրմով
բաւականանալու յաւակնութիւնը ճշմարիտ կեանքի
չեն առաջնորդեր, ըսել է՝ սրբութեան չեն առաջնորդեր։ Մենք ուրիշներուն կարիքը ունինք, մենք պէտքը ունինք զգալու, որ մեր կեանքը միախառնուած է
Աստուծոյ ստեղծած ժողովուրդներու կեանքին։
Պատմութիւնը չէ արձանագրած անհատական
հերոսութեան սրբութեան պարագայ մը, միայնակ
անձի մը հերոսութիւնը՝ առանց հաւաքականութեան
մը նեցուկին»։
Տակաւին, յեղափոխական Ֆրանչիսկոս Ա. կը
շեշտէ նաեւ քրիստոնէական սրբութեան յանձնա-

ռութիւնը՝ մարդկութեան պատմութեան եւ անոր
զարգացումին, բարելաւումին ու յառաջդիմութեան
հանդէպ, ըսելով. «Քրիստոնէական սրբութիւնը
բնաւ չէ մերժած յանձնառութիւնը մարդկութեան
պատմութեան եւ անոր յառաջդիմութեան հանդէպ
Ընդհակառակը, ան սուրբերը նկատած է «վտանգաւոր» յեղափոխականներ, քանի որ անոնք վճռած
կ՚ըլլան ռիսքեր առնել իրենց առաքելութեան
իրականացումին համար, զոր իրենց վստահած է
մեր Հայր Աստուածը։ Հոն գոյութիւն չունի քրիստոնէական սրբութիւն, ուր հոգեւորականութիւնը կը
խզուի մարդկութեան պատմութենէն եւ զայն բարելաւելու՝ դէպի լաւը փոխակերպելու առաջադրանքէն»։
Այսպիսով, Ֆրանչիսկոս Ա.ի յեղափոխութիւնը
ուղղուած է Վատիկանի հին, դպրական, ստրկամիտ
աստուածաբանութեան եւ Ս. Գիրքի համարներուն
տրուած հին մեկնաբանութիւններուն եւ անոնց
վրայ հնարովի յաւելումներուն դէմ, որոնք նենգափոխած են Նազովրեցի Յիսուսի քարոզները,
որոնց հաշտ է Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնը միայն։
Ան կը սրբագրէ Վատիկանի անցեալին գործած
սխալները եւ կը դարմանէ անոր պատճառած վէրքերը միւս եկեղեցիներուն, անոնց հետ հաշտուելու
նախաձեռնութիւնը ինք առնելով։ Հին Վատիկանը
կ՚ըսէր. «To be in communion with God, you have to
pass by the Vatican»։ Իսկ Ֆրանչիսկոս կ՚ըսէ. «Ս.
Հոգին եւ սրբութիւնը ոչ ոքի մենաշնորհն են, այլ
անխտրաբար կ՚այցելեն բոլորին՝ տարբեր ցեղի,
ազգութեան, կրօնքի, ապակրօնութեան ու մշակոյթի պատկանող մարդոց»։ Ուրեմն, Ֆրանչիսկոս ոչ
միայն կրօններուն եւ ապակրօնականներուն հաշտարարն է, այլեւ մարդկային քաղաքակրթութեան
միաւորողը, երբ Ս. Հոգին կրնայ այցելած ըլլալ
անխտրաբար բոլոր ժողովուրդներու մեծ բարոյագէտներուն, փիլիսոփաներուն, արուեստագէտներուն, մտածողներուն, գիտնականներուն եւ բոլոր
հնարիչներուն, տաղանդներուն եւ հանճարներուն՝
բոլոր ժամանակներուն մէջ…։
Եւ շնորհաւորելին միայն այս յեղափոխական
հաշտարարը եւ միաւորողը չէ, այլ այն 117 կարտինալներու մեծամասնութիւնը, որուն ձայներով
Խորխէ Մարիօ Պերկոլիօն դարձաւ Ֆրանչիսկոս
Ա. Պապ, որովհետեւ անոնք կրցած էին տեսնել
ներկայի անցումային շրջանը՝ միաբեւեռ աշխարհակարգէն դէպի բազմաբեւեռ աշխարհակարգ,
որուն մէջ Ֆրանչիսկոս Ա. «վտանգաւոր» յեղափոխականը, կրնար գործել ազատօրէն, իրականացնելու համար մեր Հայր Աստուծոյ իրեն վստահած
առաքելութիւնը՝ առանց մահափորձի։
Այսպիսով, 20-րդ դարու 60-ականներուն
մշակուած Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնը, որ բանադրուած էր իր մայրամուտը ապրող
հին, դպրական Վատիկանի էսթապլիշմէնթէն, կէս
դար ետք, եկաւ նստեցաւ Վատիկանի Աթոռին,
ազդարարելով անոր մայրամուտին յաջորդող
անխուսափելի արշալոյսը, զայն դարձնելով յառաջապահութեան փարոս, մոռնալ տալով անոր
պահպանողականութեան միջնադարեան խաւարը…։
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d by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ
«Stand
by Me» («Մնա՛
ինծի
հետ»),
Պեն
Քինկ
Bye Bye
•Վարդանանց
16/1 -միտքի
+(374 10) 580 105
Յաճախ
կը պատահի,
որԼետի
մեր լսած
երգը մինչեւ վերջինը անգիր
գիտէի, կպչուն
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Ներկայացում

19:00
•Մուտքը
ազատ
է
օնք»ի Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք,•03/03/2019
օրեր, ժամեր,
տարիներ նման սկսան անընդհատ
պտըտիլ
շուրջս:
ՈրոtRaffik ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
ԱՆԱՀԻՏ
•Կ.
Ս.
Սթանիսլավսկիի
անուան
ռուսական
«Նարեկացի»
արուեստի
միութեան մէջ տեղի
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք,
օրեր, ժամեր, տարիներ կ'ունենայ
նման սկսան
անընդհատՍուրէն
պտըտիլ
շուրջս: Որոարու ռիթմ եւ
պլուզ ոճի ամենայայտնի
դրամատիկական
թատրոն
ջութակահար
Գասպարեանի
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքանցընենք
այդ
երգին
ընկերակցութեամբ,
շեցի
անպայման
գիտնալ
երգի
ստեղծման
պատկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
7 - (+374 10) 583 962,
569 199 երգըեւարարելու
դաշնակահար
Վահագն
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր •Աբովեան
լուռ ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
պահուն:
Եւ, իՎարդանեանի դայուզուինք,
տխրինք, սիրահարինք, սական
մութիւնը,
հեղինակին երեկոն:
զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա•3000
- ուրախանանք,
5000
դրամգրեթէ
երաժշտութեան
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց
1960-ին:
Կան երգեր,
որ տեսած
են մեր
կեանքի
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի,
որ երգը, պատհիասթափինք
անոր
լուռ
ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
երգը
արարելու
Եւ, ի
եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
Կիւմրիի դրամատիկական
հիւրա-բացի, Երեկոյին
կը հնչեն Եոհանպահուն:
Սեպասթիան
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով
բոլոր աւետափուլերը յաջորդաբար
եւ աւելի շատ թատրոնի
մութիւն ըլլալէ
ունի նախապատմութիւն,
Կան
երգեր,
որ
տեսած
են
մեր
կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի,
յայտնաբերեցի,
որ
երգը,
պատկանին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
խաղերը Երեւանի մէջ Ըստ Ալէն Ռեյնօ-Ֆուրթոնի
Պախի, Լիւթվիկ Վան Պեթհովենի, Եոհաննէս
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր
յուշեր կըերգէն՝
պահեն իրենց
մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական
կը դարձնէ զայն
բոլոր
փուլերը յաջորդաբար
եւ աւելի շատ Պրամսի
մութիւն ըլլալէ
բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանքԿատակերգութիւն՝
2
գործողութեամբ
ստեղծագործութիւնները։
1905 թուականին գրուած, որուն, իրալ
հերթին,
անոնք հիմք
մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
յուշեր
կը պահեն իրենց
մէջ, քան
մենք: ՅարուԵրբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
Բեմադրութեան
հեղինակ՝
Լիւթվիկ
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի
աշխատանքկամ
այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս ու կը
բացայայտէ
բոլորովին ուրիշ
տեսանկիւնէ:
թիւնեան
Սվեթլանա
Նաւասարդեան.
մենահամերգ
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
ները աւարտին հասցնելու համար շրջանին:
իրեն օգնեցին
Կան երգեր,
որոնց դերեր՝
տարիքը ժողովրդական
աւելի ընթերցող, քեզի հետ •26/02/2019
բացայայտումներս կիսեԳլխաւոր
կամ
այն ժամուն ՀՀ
կամ կեանքի մէկ արտիստ
կարեւոր
Այսպէս եւ 19:00
ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
երկու համահեղինակ, երգահաններու
յայտնի
մեծ է, քան
մերը: Կան
նաեւ
երիտասարդները:
լու միտքը,Արսէն
ուր յաճախ•Արամ
լսուածԽաչատրեան
ու ընտանիքիհամերգասրահ
անՀրանդ
Թոխատեան,
Ռոզի
Աւետիսովա,
շրջանին:
Կան երգեր,
որոնց
տարիքը աւելի ընթերցող,
քեզի հետ բացայայտումներս կիսեզոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
Անոնց բոլորին կը
կապէ
մէկ
բան.
անոնք
դամ
դարձած
երգերու
մասին
կը
պատմեմ
Սաղաթելեան,
Մանէ
Մխոյեան
Մաշտոց
-այն
(+374
545 742 անմեծ է, քան մերը:
Կան
նաեւ երիտասարդները: լու •Օփերա,
միտքը, ուր
յաճախ46
լսուած
ու 10)
ընտանիքի
•25/02/2019 19:30
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն
մեզմէ,
կամ
պարզապէս
•1000
8000
դրամ
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
նման չի հիննար, այլ,
մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք
երաժշտութեան
պատազգային
ֆիլհարմոնիք
նուաՑուցադրում
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 - Հեռախօս՝ +374
դարձած
են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի ինչՀայաստանի
իրենք կը թաքցնեն
մեզմէ,
կամ պարզապէս
աւելի
լաւը
կը
դառնայ
անկէ:
մութեան
մէջ
իրենց
հետքը
ձգած
են
եւ
դասուած
գախումբը
կը
ներկայացնէ.
Սվեթլանա
ՆաւաԿովկաս:
Շինարարութիւն
Եւ
Վերանորոգում
96 506 656
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատՕրեր առաջ հերթական
անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
սարդեան,
դաշնամուր
EXPO
•2000 - 5000 դրամ
աւելի2019
լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ
իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
թեան
համաձայն,
բացի
երգացանկս
ու
միաԱյսպէս
ծնաւ
«Երգի
մը
Պատմութիւնը»
շար•01/03/2019
10:00,
02/03/2019
10:00,
Նոր մենաներկայացում`Ռաֆայէլ Երանոսեան
Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու- «անմահներու» շարքին:
Lav Eli
at Stop Club
03/03/2019
10:00
ցուցի
սիրելի երգերէս
մէկը (կարծեմ
արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր
կըlive
հրամցնենք
քեզի:
Սցենարի հեղինակներ՝ Ռաֆայէլ
Երանոսեան,
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար•28/02/2019 21:00 Ա. Կ.
•Meridian
Expo
Event Centre
միլիոներորդ անգամ):
Բառերը,
որ &
առաջինէն
Արմէն Վարդանեան
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
•«Սթոփ» ակումբ
•Ոսկերիչներու 1 Հեռ. (+37455) 001 661
Երաժշտական ձեւաւորումը՝ Վահէ Գրիգորմիլիոներորդ
անգամ):
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ ծնունդ
ստացաւ
1986-ին
«Մնա՛
որ որ
երգը
կը հնչէ գիրքին
մէջ (գիրքին
մէջ երգի
•Մոսկովեան
37 - Հեռ.:
(+374 10) 56 07 80
•Մուտքը
ազատ
է
եանի
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը •2000
կարդալու
ժամանակ
երգը
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ որ երգը դրամ
կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
յաջողութեան ալիքին Օփերա
հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
Հիւսիսային պողոտայի բանտարկեալը
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
յաջողութեան նոր ալիք,Սեւիլեան
եւ ան 1987-ին դարձեալ
Վիգէն Յովսէփեան. «Հայելին Անցեալի»
•27/02/2019 19:30
յաջողութեան սափրիչը
ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ
կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
մտաւ
«Պիլլպորտ»-ի
տասնեակին
մէջ՝
այս
անգամ
•03/03/2019
19:00,
05/03/2019
19:00
•Կ. Ս. Սթանիսլավսկիի անուան ռուսական յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
դրամատիկական թատրոն
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
•Օփերա,Զայն
Մաշտոց
46 - (+374 10) 545 742
կատարած
•Աբովեան 7 - (+374 10) 583 962, 569 199
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:
•3000
10000
դրամ
են բազմաթիւ երգիչ•3000 - 5000 դրամ
Զայն կատարած
ՀԱՖՆ-ը
կը ներկայացնէ
Ռոսինիի «Սեւիլեան
ներ,
որոնցմէ են՝
Ըստ Նիլ Սայմոնի ներկայացում՝ 2 գործողուեն
բազմաթիւ
սափրիչը»
օփերայի
թատերականացուածերգիչհաՃիմմի
Հենտրիքսը,
թեամբ 16+
ներ,
որոնցմէ
են՝
մերգայինԷլթոն
կատարումը:
երգը գլխաւորեց
«Պիլլպորտ»
(«Billboard»)
Ճոնը, ԱտԴերեր՝
Մկրտիչ
Արզումանեան Սաթենիկ
Ճիմմի
Հենտրիքսը,
Ծրագիր՝Ռոսինի.
«Սեւիլեան սափրիչը», օփեաղիւսակըՀախնազարեան
եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատրա՝
2
գործողութեամբ
Բեմադրութիւնը՝
Նշանեանի - Նկարիչ՝
առաջին տասնեակին
մէջ: ԱնԱրման
նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօերգչախումբի
Չելենթանօն,
«Հովեր» պետական կամերային
Արեւ(«Rolling
Պետրոսեան
ինկ Սթոուն»
Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
100-եակ»-ի
առաջին
տասնեակին
մէջ:
Ան
նաեւ
կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
արական կազմ
Արտադրիչ՝
Արման
անրայայտ երգերու
շարքին
մէջ:Միտոյեան
ինչպէս նաեւ բռնցքամտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone») ամսաԶեփե-լին»
խումբը,
Գեղարուեստական ղեկավար
եւ խմբավար`
մարտիկ Մուհամմետ
գիրիՍասնայ
500 հանրայայտ
երգերու
շարքին
մէջ:
Սոնա
Յովհաննիսեան
ինչպէս
նաեւ
բռնցքածռեր
Ալին եւ
գրող Շահիջանեան
Սթիվըն
Բեմադրիչ՝
Սուրէն
մարտիկ Մուհամմետ
•28/02/2019 19:00
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ
ան
ունի
400-էն
աւելի օգնական՝ ՎարՆուագախումբի
ղեկավարի
Ալին եւ գրող Սթիվըն
•Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան ազգային
վերաերգուած տարբերակ:
իր երաժշտական
•02/03/2019գործունէութիւնը
20:00
դուհի Մինասեան
Քինկը:
Ընդհանուր առմամբ ան ունիՔինկը
400-էն աւելի
ակադեմական թատրոն
1987 թուականին Սթիվըն
ՔինկըՎարդան
կը գրէ «The
սկսած
է
«The
Drifters»
խումբի
կազմին
մէջ: կեդրոն
Իր
•Գաֆէսճեան
(ԳԱԿ)
Զգեստները՝
եւ
Գէորգ
Թառլոյեանվերաերգուած տարբերակ:
•Գր. Լուսաւորիչի 6 - (+374 10) 527 670
Քինկը իր արուեստի
երաժշտական
գործունէութիւնը
Stand» («Դիմակայութիւն»)
գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ
եւ
պլուզ
ժանրը
յայտնի
•Կասկադ
համալիր
+374-10-54-19-32
ներու
(Ֆրանսա)
•1000 – 3000 դրամ
1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: /Իր
վերջին
հատուածին
մէջ
մէջբերումի տեսքով
կըԷդուարդ Թոփչեան
Նուագախումբի
ղեկավար՝
դարձուց սպիտակամորթ հանԲեմադրութեան հիմքը «Սասնայ ծռեր» հայ Stand»
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը, ուր գիրքի +374-10-56-72-62
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
յայտնուի
երգէն
քառատող
մը,
որ
անտեսանելիօրէն
•4000 դրամ
շրջա-նակներուն
ժողովրդական դիւցազներգութիւնն է։ Հերոսա- վերջին հատուածին մէջ մէջբերումի տեսքով կը դիսատեսի
դարձուց սպիտակամորթ հան«Երաժշտութեան
կասկադ»
կը կապէ
նաեւ գիրքն ուՀամերգ
երգը: Դժուար է ըսել, թէ
մէջ,
իսկ
«Stand
by Me»
երգը շարքը կը ներկան անպարտելի ոգի, դիւցազուններու
սխրանքյայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
կայացնէ.
Գերմանական
դասական
արդեօքդէմ
Սթիվըն
երգէն ոգեշնչուելո
՞վ գրած երաժշտութեան
դարձաւ
դարի
անմահ
երգերէն
ներ եւ հայ ժողովուրդի՝ իր ոսոխներուն
մղած Քինկը
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
մէջ, «Հայելին
իսկ «Stand by Me» երգը
Վիգեն Յովսէփեան.
երեկոյ անոնք բառախաղով
է գիրքը,
թէ պարզապէս
կը յուզէ Անցեալի»
դարաւոր պայքար։ Ներկայացումը
հանդիսատեարդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած մէկը, որ մինչեւ օրս
դարձաւ
անմահ երգերէն
Տուտուկ, զուռնա՝
Նորայրդարի
Գափոյեան
•26/02/2019 19:00
կապած է իրար,
ընթերցողները
կը փաստեն,
սին կը ներկայացնէ նոր մօտեցումներ՝
ժամա-բայց
հանդիսատեսի
սիրտը:
է գիրքը,
թէ
պարզապէս
անոնք
բառախաղով
մէկը,
որ
մինչեւ
կը յուզէ
Հարուածային գործիքներ՝ Արթուր օրս
Պալճեան
•Նարեկացի արուեստի միութիւն
նակակից լուծումներով։
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

6 25
6

2019

(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ
ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ
ՄԱՏՈՒԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
(1960)
öºîðàô²ð
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

25

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
«Փարիզեան դրուագ»
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
Ծնած
է Երեւան 1960-ին:
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է1974–1980
ՀՀ Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
սորված
է Երեւանի
գեղանկարչական
ուսումնարանը:
Գեղարուեստի
պետական
ակադեմիայի
կերպարուեստի բաժնին
մէջ: 1996-98
1982–1984
սորված
է
Լաթվիոյ
մայրաքաղաք
Ռիկայի
գեղարուեսԹարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էն
Հայաստանի
նկարիչների
միութեան,
2003էն
նկարչութիւն դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
տի գոլէճի գծանկարչութեան բաժինը:
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ է: առցանց
1996էն մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
Թարգմանչութեան
գոլէճին, 2001էն
Հայաստանի
նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
2014-էն՝ ՀՀ վաստակաւոր
նկարիչ:
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2010):
2010թ.
Արժանացածժամանակակից
է «Վահան
Թէքէեան»
Տիգրաննորարարական
Մատուլեանի
գործերը
մշտապէս
կը 2005,
ցուցադրուին
արուեստի թանգարանը,
«ՆորԷոն»
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է շարք
մը Երեւանի
հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու
Տաշքենդի,
«Արամէ»
պատկերասրահը,
Շուշիի
եւ
Քաշաթաղի
թանգարանները,
Հայաստանի
ազգային
պատկերասրահը,
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»
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի «Խրիմեան» թանգարանը ու Երեւանի պատմութեան թանգարանը:

մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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ՀԲԸՄ-ՀԵԸ

«Արին» Պարախումբի
Կ'այցելէ
Վարչութիւն

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ
Արաբական Թերակղզի
Ճաշ - Հանդիպում

ՏՕՆ Ս. ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ

ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ ՔԱՀԱՆԱՆԵՐՈՒ ՏՕՆ
Երեքշաբթի, 26 Փետրուար 2019, տօնն է Ս. Ղեւոնդեանց
Հայկազեան
Համալսարանը
Քահանաներուն,
ինչպէս նաեւ
Հայ Եկեղեցւոյ քահանաներուն

Գեղարուեստական Յայտագիր
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ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵՑԻ ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Գ.Մ.Գ.Մ.-ի Դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի նոր
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
գործեր ներկայացնելու
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյշրջանը:
առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի,
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Մրցանակը կ՚ընդունի գրական
թէ ուսումնասիրական
որեւէ
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
նոր, անտիպ, կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ լոյս չտեսած գործեր՝ առ ի
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
գնահատում
եւ հրատարակութիւն:
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Այդ
Գրական, իմաստասիրական,
պատմական,
եկեղեցագիտաերկիրը
կ'ուղեւորուիմ որպէս
որպէսզի միասին
գրենք երկխօսութեան
կան, բանասիրական
եւ եղբայր,
Հայ Մշակոյթի
այլ կալուածներուն
վերաէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
բերող գործերը, հայերէն կամ օտար լեզուներով գրուած, պէտք է
համար»։
Դատակազմին
ամենէն
հասած
մինչեւ 30
Ապրիլ 2019:Շեյխ
Այցը պիտի տեւէ
մինչեւ ուշը
Փետրուար
5՝ ըլլան
Ապու Տապիի
թագաժառանգ,
Մուհամմատ
պին Զայետ
Ալ Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին Հռոմի պապը
կը
Առաքուած
գործերը
պէտք է ըլլան
ա) մեքենագրուած,
բ) երեք
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիօրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է
պումին։

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու

Այս առթիւ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի Նոր Սիսի Ս.
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Սարգիս Եկեղեցւոյ մէջ, որուն պիտի մասնակցի թեմիս
Յակոբ Պապիկեանի
Ատանայի
քահանայից
դասը Կոտորածին

նուիրուած տեղեկագրին
Եկեղեցական
արարողութեանց
պիտի նախագահէ՝
անգլերէն
թարգմանութեան՝
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Առաջնորդ Լիբանանի Հայոց

The Adana Massacres

Պիտի
պատարագէ
եւ քարոզէ`
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`
Հոգշ. Տ. Անանիա
Ծ. Վրդ. Գուճանեան
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Սկիզբ ժամերգութեան
առաւ. ժամը 8.00
Ս. պատարագ
ժամը 9.30
Դոկտ.
Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին առաւ.
թարգմանութեան,
Քարոզ
առաւ. ժամը 10.30
յառաջաբանի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
հեղինակ)
Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժողովուրդը
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
աղօթակից դառնալու մեր քահանայ հայրերուն
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
ԴիւանՀայագիտական
Ազգային Առաջնորդարանի
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան
Գրադարան

ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9
Ուքրանիոյ
պրակէ (144 էջ):ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած
Է
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

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
Ծանօթ՝ Դատակազմին ղրկուած գործերը հեղինակներուն չեն վերահամար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
դարձուիր։
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնածԴիմողներէն
է ուքրանական
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
կը «Փրիամոյ»
խնդրուի յատուկ
ուշադրութիւն
ցուցաբերել
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
բնագրի լեզուին եւ ուղղագրութեան։
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Խնդրանք՝
Կը խնդրուի
թերթերէնհամար
արտատպել։
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը, սփիւռքահայ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
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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