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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Լիբանանի
Տնտեսական
Վերածնունդը
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Մօտալուտ
Է.
Հարիրի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
Սաատ Հարիրի Եգիպտոսի Շարմ Էլ Շէյխ քաղաքը
Եւրամիութիւն-Արաբական պետութիւններու լիկայ
գագաթնաժողովի դռնփակ նիստին յայտարարեց,
որ երկրի տնտեսական եւ ներդրումային վերածընունդը բաւականին մօտալուտ է: Այս մասին կը
տեղեկանանք վարչապետի տեղեկատուական
գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն:
Լիբանանի
Հանրապետութեան
Ի
դէպ, վարչապետ
Հարիրի հրաւիրեցվարչապետ
ԵւրամիուՍաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի եղբայրունեցաւ
թեան անդամներն ու Լիբանանի «արաբ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
ները», որ այցելեն Հանրապետութիւն, աւելցնելով,
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաոր
սոյն պետութիւնները
աջակցութիւն
յայտնած
են
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողիր կառավարութեան՝ կայունութեան եւ աճի տեսջացնելու համար:
լականին:
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՍակայն
ան միաժամանակ
ցաւ յայտնեց,
որ
վերջին կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
միջազգային
հանրութիւնը
բաւարար ջանք չի
գոր10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
ծադրեր
սուրիացի գաղթականներու
ճգնաժամին
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
յարմարաւէտ լուծում մը գտնելու համար: Բացի
տունդարձը
նպատակով
յառաայդ՝
Հարիրի իրականացնելու
ընդգծեց ՄԱԿ-ի՝ Մերձաւոր
Արեւելքի
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստինհարցերով
կեանքի
մէջ
պաղեստինեան
գաղթականներու
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
օգնութեան եւ աշխատանքներու գործակալութեան
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաուղղուած
ֆինանսաւորումը
շարունակելու
խիստ
րութեան
մէջ:
անհրաժեշտութիւնը: Այս մասին կը հաղորդէ
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղագործակալութիւնը:
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
ընդգծէ
շարք մըԵրեսփոխանը
խնդիրներ՝ Հըզպալլայի
զինաՀզպալլայի
Կը Պահանջէ
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեՀետաքննել Պետական Միլիոնաւոր Գուրութիւններու
կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
մարներու
Կորուստը
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան
1 միլիոն
Անհնար է Լիբանանի
տնտեսական
իրավիճակի
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ
ՍԻՏԸՐ
բարելաւումը, մինչեւ պետական միլիոնաւոր
գուխորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոմարներու կորուստի մանրակրկիտ հետաքննուխումները՝
փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
թիւնը:
Այս մասին
յայտնեց
երեսփոխան,
Հզպալլայի
վատթար
վիճակը:
հակակաշառակերութեան պիւրոյի պատասխանատու Հասան Ֆատլալլա:
Շարունակուեցաւ
«Մենք
կ'անգիտանանք, թէՆախարարական
պետական ելեւմտաՊաշտօններու
կան
հաշիւներէն Փոխանցումը
միլիառաւոր գումարները ո՛ւր
Նախարարական
փոխանցումի
ծախսուած
են»,- ըսաւպաշտօններու
ան մամլոյ հեռարձակուող
գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
մը
ասուլիսին՝ ներկայացնելով Լիբանանի խումբ
ելեւմտա-

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

կան գոյավիճակը որպէս «կազմակերպուած քաոս»:
«Այդ մեծաքանակ գումարներու շարքին են
պետական կառոյցներու, որոնց կարգին՝ Electricite
du Liban-ին եւ Օգնութեան բարձրագոյն խորհուրդին
տրուած կանխավճարները, որոնք ծախսուած են
առանց օրինական արդարացումի կամ յստակ
բացատրութեան»,- ըսաւ ան:
նախարարներ
ստանձնեցին
իրենց
Գույումճեանպաշտօնապէս
Գաղթականներու
Տունդարձին
նոր
պաշտօնները:
Հետ Կապուած Նախագիծ Պիտի Ներկայացնէ
ՊաապտայիԽորհուրդին
պալատին մէջ նախագահական
Նախարարաց
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
Ընկերային
հարցերու
նախարար
Ռիչըրտպիտի
Գուարձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
յումճեան «Լիբանանի ձայնը» ձայնասփիւռի կայատարիներու
իր փորձառութեան,
եւ պիտի
նին
տուած հարցազրոյցին
նշեց, որ մտադիր
է
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
սուրիացի գաղթականներու տունդարձի խնդրին
անխտիր
բոլորնախագիծ
լիբանանցիներուն
օգտին, նախաինչպէս
հետ
կապուած
մը ներկայացնել
կը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուրարաց խորհուրդին:
թիւնը:
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան նախարարը աւելցուց, որ կուսակցութիւնը հակամէտ է սուրՏնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար ինչը,
Մանիացի
գաղթականներու
շտապ տունդարձին,
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
ըստ իրեն, պէտք է բծախնդրօրէն ուսումնասիրէ
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը:
Միաժակառավարութիւնը: Ան նաեւ շեշտեց, որ գաղթականմանակ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչներու
տունդարձը
պէտք
չէ հիմք
ընդունիլ Սուրիոյ
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու առկայ
դժուառեժիմին
հետ յարաբերութիւնները
վերահաստարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
տելու: «Սա անընդունելի է Լիբանանեան ուժերուն
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
համար»,- ըսաւ նախարարը:

Նիկոլ
Փաշինեան Հեռախօսազրոյց
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Ունեցած
Է Թուրքմենիստանի
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Նախագահին Հետ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան
հերթական
նիստը տեղի կ'ունենայ
ՓեՀայաստանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
տըրուար
6-ին:
Նիկոլ
Փաշինեան
հեռախօսազրոյց ունեցած է
Այս
մասին
կը տեղեկացնեն
վարչապետի
Թուրքմենիստանի
նախագահ ՀՀԿուրպանկուլի
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաՊերտիմուհամետովի հետ:
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարՆիստըաշխատակազմի
կը մեկնարկէ ժամը
11:00-ին:
չապետի
տեղեկատուութեան
եւ

հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
կը
որ կողմերը
քննարկած են Մէջ
ՀաԱԺտեղեկացնեն,
Նախագահն
Ու Հայաստանի
յաստանի եւ Թուրքմենիստանի միջեւ տարբեր
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
ոլորտներու մէջ գործակցութեան զարգացման ու
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ընդլայնման
վերաբերող
հարցեր:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
ժոՆիկոլ
Փաշինեան
եւ ԿուրպանկուլիԱզգային
Պերտիմուղովի նախագահ
Արարատ
Փետրուար
համետովը
կարեւորած
են Միրզոյեան
առեւտրատնտեսական
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
Ճափոնի
արերկկողմ
կապերու
խթանման մէջ
ուղղուած
աշխատակարգ եւիրականացումը:
լիազօր դեսպան
Ճուն Եամատան:
տանքներու
Զրուցակիցները
ընդԻնչպէսեն
կըհայ-թուրքմենական
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
գըծած
միջկառավարական
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կայանձնաժողովի
գործունէութեան
աշխուժացման
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
անհրաժեշտութիւնը:
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաբերութիւններու
հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Ճափոնի Կառավարութիւնը
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Կ'աջակցի
Հայաստանի Մէջ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Ընտրութիւնները
Կազմակերպող
խօսքով` 2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015 թուականին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
Մարմիններու Կարողութիւններու
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաԶարգացումին
պընդումին:
Հայաստանի մէջ ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրի
Ազգային
ժողովիներկայացուցիչ
նախագահը անդրադարձած
(ՄԱԶԾ)
մշտական
Տմիթրի Մարէ
խորհրդարանական
զարիասինը եւ Հայաստանիյարաբերութիւններու
մէջ Ճափոնի արտակարգ
գացումին
եւ այդ առումով
նշած, որ
այս պահուն
եւ
լիազօր դեսպան
Ճուն Եամատան
Փետրուար
25կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաին Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարուկան խումբ.
նորընտիր Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
թեան
մէջ ստորագրած
են համաձայնագիր՝
պաշպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
տօնապէս
յայտարարելով
ընտրութիւնները
հետ բարեկամութեամբ:
կազմակերպող
մարմիններու երկարաժամկէտ
ՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարըմիտուած
իր երախտակարողութիւններու զարգացումին
ծրագիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
գիրի մեկնարկը։
զարգացումի
ծիրէն ներսՀՀ
տարբեր
Ինչպէս կը աջակցութեան
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
փոխբնագաւառներու
ցուցաբերած
օժանդակուվարչապետ
Մհեր մէջ
Գրիգորեանի
գրասենեակէն
կը
թեան
եւ
իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
տեղեկացնեն, որ միաժամանակ ՀՀ փոխվարչա-
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Թեզէի Երիտասարդական Հաւաք Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

22-էն 26 Մարտ 2019-ին Լիբանան առաջին
անգամ ըլլալով կը հիւրընկալէ Թեզէի երիտասարդական հաւաքը, որուն իր մասնակցութիւնը կը
բերէ նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութիւնը։
Այս ծիրէն ներս, կազմակերպութեամբ Միջին
Արեւելքի Եկեղեցիներու խորհուրդի եւ Լիբանանի
եկեղեցիներուն, տեղի կ'ունենան միջեկեղեցական
աղօթքներ։
Առ այդ, Ուրբաթ, 22 Փետրուար 2019-ին կաթողիկոսարանի միջեկեղեցական յարաբերութիւններու բաժանմունքը սոյն աղօթքը կազմակերպեց
Անթիլիասի մայրավանքին մէջ, ուր հաւաքուած էին

Լիբանանի տարբեր եկեղեցիներէ ժամանած
հաւատացեալներ, ինչպէս նաեւ Թեզէի միաբանութենէն Լիբանան ժամանած հոգեւորականներ։
Արա-ողութիւնը սկիզբ առաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
մայր տաճարին մէջ եւ իր աւարտին հասաւ Նահատակաց յուշարձանին առջեւ։
Նշենք, որ Թեզէ միաբանութիւնը հաստատուած
է Ֆրանսայի համանուն գիւղը՝ եղբայր Ռոժէ Շութզի
ձեռամբ, 1940 թուականին, եւ իւրայատուկ է իր
էքիւմէնիք բնոյթով, որուն շնորհիւ բոլոր յարանւանութիւններէ հոգեւորականներ կրնան անդամակցիլ միաբանութեան։

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թրամփ Որոշեց Յետաձգել Նոր Մաքսերու Սահմանումը Չինական
Ապրանքներուն Վրայ
ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարած է, որ պիտի յետաձգէ 200 միլիառ տոլար
ընդհանուր արժողութեամբ չինական ապրանքներու մաքսերու՝ Մարտ 1-ին ծրագրուած բարձրացումը՝ նշելով էական յառաջընթացը Փեքինի հետ
բանակցութիւններուն, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:
«Ուրախ եմ յայտնելու, որ ԱՄՆ-ը էական յառաջընթացի հասած է Չինաստանի հետ առեւտուրի
շուրջ բանակցութիւններուն: Հաշուի առնելով այդ
բանակցութիւններուն արդիւնաւէտութիւնը՝ ես կը
յետաձգեմ մաքսերու բարձրացումը, որ այժմ
ծրագրուած է Մարտ 1-ին»,- Փետրուար 24-ին գրած
է ան իր Twitter-ի էջին վրայ: Մասնաւորապէս,
Թրամփի խօսքով՝ յառաջընթաց ձեռք բերուած է
այնպիսի թեմաներու շուրջ, ինչպէս՝ «մտաւոր
սեփականութեան պաշտպանութիւնը, արհեստագիտութիւններու յանձնումը, գիւղատնտեսութիւնը,
ծառայութիւնները, արժոյթը» եւ այլ բնագաւառներ:
Միացեալ Նահանգներու ղեկավարը նաեւ յայտնած
է, որ կը ծրագրէ Ֆլորիտայի իր առանձնատունը
ընդունիլ Չինաստանի նախագահ Շի Ճինփինկը եւ

անոր հետ մշակել առեւտուրի վերաբերեալ
համաձայնութիւնները: Իր հերթին, Չինաստանի
առեւտուրի նախարարութենէն յայտարարած են,
որ Փեքինը եւ Ուաշինկթընը զգալի յառաջընթացի
հասած են Ուաշինկթընի մէջ կայացած առեւտրական բանակցութիւններուն, հաղորդած է «ՌԻԱ
նովոսթի»-ն:

¾ç 07

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Միքայէլ Մանուէլեան
Միքայէլ Մանուէլեան (26 Փետրուար 1877 – 7
Հոկտեմբեր 1944), յայտնի դերասան եւ արձակագիր։

¾ç 01

Ճափոնի Կառավարութիւնը
Կ'աջակցի Հայաստանի Մէջ
Ընտրութիւնները Կազմակերպող
Մարմիններու Կարողութիւններու
Զարգացումին

պետ Մհեր Գրիգորեանը եւ պրն. Մարիասինը
ստորագրած են Ճափոնի կառավարութեան կողմէ
ֆինանսաւորուող (մէկ միլիոն ամ. տոլար) եւ ՄԱԶԾ
հայաստանեան գրասենեակի կողմէ իրականացւող «Հայաստանի մէջ ընտրական գործընթացներու
աջակցութիւն – 2» (ՀԸԳԱ-2) ծրագրային փաստաթուղթը։
Հիմնուելով 2018-ի խորհրդարանական արտահերթ ընտրութիւններուն միջազգային հանրութեան
(Եւրոպական Միութիւն, Գերմանիա, Միացեալ
Թագաւորութիւն եւ Շուէտ) եւ ՀՀ կառավարութեան
աջակցութեան վրայ՝ ՀԸԳԱ-2 ծրագիրը նպատակ
ունի ամրապնդելու ՀՀ կեդրոնական ընտրական
յանձնաժողովի կարողութիւնները՝ վերջինիս կառուցուածքին եւ ծրագրաւորման գործընթացներու
արդիականացումին, պաշարներու վերակազմակերպութեան, ներքին ընթացակարգերու եւ տեղեկատուական ու հաղորդակցական արհեստագիտութիւններու բարելաւութեան միջոցով։
Ծրագիրը, ի լրումն այլ գործառոյթներու, կ'աջակցի ելեկտրոնային ուսուցումի հարթակի ընդլայնումին, Միջազգային ընտրական արհեստագիտութիւններու
համաժողովին
միջոցով
կը
ներկայացնէ Հայաստանի փորձը տարածաշրջանին
մէջ եւ անկէ դուրս, կը նպաստէ ընտրական յանձնաժողովներու տեղեկատուական արհեստագիտութեանց եւ այլ կարողութիւններու զարգացումին,
ինչպէս նաեւ կեդրոնական ընտրական յանձնաժողովի գործունէութեան ռազմավարական ծրագրաւորումին։
ՀԸԳԱ-2-ը պիտի համակարգէ իր գործողութիւնները այլ միջազգային կազմակերպութիւններու
հետ, որոնք աջակցութիւն կը յայտնեն ընտրական
գործընթացներուն ծրագիրի ծիրէն դուրս։
Ծնած է Թիֆլիս։ Փոքր տարիքէն կը նուիրուի
թատրոնի։ Մոսկուայի մէջ հետեւած է դերասանական դասընթացքներու։
Երեւանի «Սունդուկեան» թատրոնի հիմնադիրներէն է։ Գրած է պատմուածքներ եւ թատերախաղեր, որոնցմէ ծանօթ են «Հրաբուխը» եւ
«Գործադուլը»։ Պարզ մարդոց կեանքն ու հոգեկան տագնապները արտայայտող գործեր են։
Ազրպէյճաներէն լոյս տեսած է իր «Մի գլխարկի
պատմութիւն» գիրքը (Պաքու, 1931)։
Պարգեւատրուած է Աշխատանքային կարմիր
դրօշի շքանշանով։ Մահացած է Երեւան:
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Ա.

Ինչ որ կը յիշեմ ֆրանսերէն լեզուի քերականութենէն, գրեթէ ամէն օրէնք ունի իր բացառութիւնները: Ե՛ւ կեանքի մէջ տարածուած միտքերու, ընկերային թէ փիլիսոփայական, ընդհանուր
օրինաչափութիւններ կան, ի հարկէ կան նաեւ
անոնց կողքին բացառութիւններ, նայած նիւթին,
երկրին, ժողովուրդին կամ պարագաներուն: Վերջ
ի վերջոյ ամէն մարդ իր երգը պիտի երգէ, իսկ
ընթերցողը՝ ի՛րը: Հրամցնենք օրինակ մը ճափոնական չափածոյէն.
«Հօր նման դաժան է աշունը:
Մօր նման աշունը՝ բարի
Անօթեւան որդու համար»:
Իրապէ՞ս:
Ինչո՞ւ: Միթէ հայրը անսի՞րտ է, չունի՞ զգացում,
սէր, գուրգուրանք, մանաւանդ երբ որդին «անօթեւան» է: Եթէ հեղինակը հայ ըլլար, պիտի մէջբերէի
Դ. Դեմիրճեանի «Հայուն չափը չափազանցն է»
գրու-իւնը, որ, իր կարգին, վիճելի է, քանի որ հաւասարակշռութեան օրէնքով իրարմով պայմանաւորուած իրականութիւններ են, որ մէկ չափազանցութիւն ծնունդ կու տայ ա՛յլ չափազանցութեան, եւ
պէտք չէ հայուն վիզին փաթթել սոյն իրականութիւնը:
Դառնալով չափածոյին՝ թերեւս ոմանց համար
ճիշդ հակառակը կրնայ ըլլալ, նայած մօր նկարագրին ու մօտեցումին: Վերջապէս մարդ արարածը
ծնունդ է, եւ ամէն ոք իր տեսակն է:
Կայ հարցում մը. մարդ ի՞նք կ'ընտրէ իր կեանքը,
թէ կը քշուի անտես ուժէ մը (մխայյար թէ՝մսայյար):
Ես ալ կը պատասխանեմ շուարած (մհայյար):
Պատասխան մը գտած չեմ, որոնումները տակաւին
արդիւնք մը չտուին, բայց յստակ է, որ մարդ ինչ որ
է, ծնունդ է մեծ մասամբ, այսինքն՝ ութսուն տոկոս,
իսկ մնացեալը՝ շրջանակին ու դաստիարակութեան

արդիւնք: Ի հարկէ, կարելի չէ թուաբանական
ճշգրտութիւն ունենալ նման պարագաներու:
Գանք մեր նիւթին: Ինչո՞ւ հայրը «դաժան» պիտի
ըլլայ, իսկ մայրը՝«բարի»: Ճափոնակա՞ն...
Վերջապէս կարելի չէ քարացած օրէնքի ենթարկել մարդ արարածը, երբ մեծամասնութեամբ հեղուկ է:

Բ.

Մարդ արարածը կը տարբերի այլ կենդանիներէ
իր հնարամտութեամբ, որ արդիւնք է իր կազմաբանութեան, ի հարկէ: Հնարքները բազմաթիւ են ու
անթիւ: Անոնցմէ աղթարքը, որ կը բացայայտէ, թէ
մարդ ունի կախուածութիւն իբր թէ աստղերէն,
անոնց շարժումներէն կամ պտոյտներէն եւ այլն,
միայն «մասնագէտ»-ներ կրնան կարդալ եւ ոչ թէ
հասարակ մահկանացուները: Ինչեւէ: Մարդու տարատեսակութեան կամ խառնուածքային վիճակի
բացատրութիւնը վերջերս զիջած է ծիներու, ու
աղթարքը ձեւով մը եղած է ոմանց համար «պարապ
վախտի խաղալիք»: Ըսինք ծիներու, սակայն կայ
նաեւ դաստիարակութիւնը:
Սիրած եմ ստոյիկեան վարդապետութիւնը: Սենեկա իր նամակներէն մէկուն մէջ կ'ըսէ. «Եթէ սիրւիլ կ'ուզես, սիրէ՛»: Որքան ճիշդ կը թուի առաջին
հայեացքով: Ի հարկէ, սիրուելու առաջին պայմանը
սիրելն է, սակայն եթէ ենթական ԻՆՔՆԱՍԻՐԱՀԱՐՈՒԾՈՒԹԵԱՆ հիւանդութենէ կը տառապի,
որուն ՆԱՐՍԻՍԻՍՏ կոչած են հին յոյները, արդէն
ինքնիրմով լիացած ըլլալով՝ ոչ մէկուն սիրոյն
կարիքը կը զգայ եւ ոչ ալ սիրելու: Ընդհակառակը՝
ի՛նքն է որ կ'որոշէ իր սիրուիլն ու սիրելը, այլ խօսքով՝
ԱՄԷՆ ԲԱՆ Է ԱՄԷՆ ԲԱՆԻ ՄԷՋ: Ալ ի՜նչ խօսք սիրելսիրուելու մասին: Դժբախտաբար այս միայն անհատի սահմաններուն մէջ չի պարփակուիր, այլ, ինչու
չէ, ընտանիքի, միութեան, կուսակցութեան եւ ժողովուրդներու: Ուստի, ի՛նչ պիտակի տակ ալ ծուարին
իբրեւ համաշխարհային սիրոյ վարդապետութիւն-

ներ, ընդունելի պիտի չըլլան համընդհանուրին հա
մար:

Գ.

Սոկրատին հարցուցեր են, թէ ի՞նչ է գեղեցկութիւնը: «Կոյրերուն հարց տուէք» եղեր է պատասխանը: Այս ինծի հարց եղաւ: Բախտի բերմամբ գտնուեցայ կոյրերու (աչազուրկ) խումբի մը մէջ, որոնք
զանազան տարիքի էին: Թէեւ ամչկոտութեամբ,
երիտասարդուհիի մը հարց տուի. «Ի՞նչ է գեղեցկութիւնը» (մինչ այդ սիրտս կը տրոփէր): «Ա՜՜խ, ինծի՞
կը հարցնես այդ հարցումը» եղաւ պատասխանը:
Ներողութիւն խնդրեցի, սակայն քիչ ետք ըսի ես
ինծի. «Եկո՛ւր, տարիքոտի մը հարցուր», եւ այդպէս
ալ եղաւ: Պատասխանեց, որ «գեղեցկութիւնը հոգեկան ազնուութեան ու մարդկային յարաբերութեան մէջ է»: Գոհացած էի նախ պատասխան մը
ունենալուս, երկրորդ՝ յարաբերութիւն մը ըրած
ըլլալուս համար:
Պատասխան մը, որ տարիներ ետք պիտի կարդայի, թէ Սոկրատ իր ժամանակին հրապուրուած է
ոչ թէ արտաքին, ֆիզիքական շնորհալիութեամբ,
այլ մտքի փայլատակութեամբ ու նկարագրով
(«Յուշեր», Քսենոֆօն):

Երաժիշտ Տիգրան Մանսուրեանի Խօսքը Թէքէեան Կեդրոնին
Մէջ Մեծարման Հանդէսի Ընթացքին
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի
Տեղական Վարչութիւնը հայրենի երաժիշտ Տիգրան
Մանսուրեանի մեծարման հանդէս մը կազմակերպեց:
Այդ հանդէսի ընթացքին խօսք առաւ մեծարեալը:
Տիգրան Մանսուրեանի խօսքը կ'ամփոփէր իր անցած
ճամբան: Մայեսթրոյին ճամբան միշտ չէ որ վարդերով
զարդարուած էր:
Ութ տարեկանին, ներգաղթին ընտանեօք փոխադրըւած էին Հայաստան: Ընտանիքին մէջ սէր կար

երաժշտութեան հանդէպ: Դպրոցէն վերադարձին
երեկոյեան ընտանիքի բոլոր անդամները կ'երգէին:
Այս իրենց առաջին երաժշտական դպրոցն էր:
Մանսուրեան կոչ կ'ընէ ճանչնալու մեր հին դասական
երաժշտութիւնը, որովհետեւ ան ակունքն է հայ երաժըշտութեան: Սոլֆէժը ինքնիրեն սորված է, որովհետեւ
գիւղին մէջ մէկ հոգի կար որ գիտէր սոլֆէժ, սակայն
մերժեց սորվեցնել: Ինք ինքնուսուցումով կրցաւ կտրել
դժուար ճամբայ, մինչեւ որ հասաւ Ռոմանոս Մելիքեանի անուան երաժշտական դպրոց եւ Կոսմիտասի
անուան երաժշտանոց:
Կոմիտաս մեծ գործ կատարեց հաւաքելով ժողովըրդային երգը եւ զայն բիւրեղացնելով հասցուց մեր
ժողովուրդին եւ համաշխարհային մշակոյթի գանձարանին: Ան մշակեց հայ երաժշտութեան տեսութիւն:
Ան նաեւ հոգեւոր երաժշտութիւնը հասցուց Եւրոպա:
ԺԹ. դարու աւարտին մենք 4-5 դար ետ մնացած
էինք Եւրոպայէն երաժշտութեան մէջ: Կոմիտաս այս
ժամանակաշրջանին է որ ի յայտ բերաւ գիւղին
ձայները: Բնութեան ձայներէն անկեղծ ձայներ չկային:
Եզներուն եւ հողագործներուն ձայները հողին վրայ
աշխատելու ատեն ամենաանկեղծ կենդանի բնութեան ձայներն են: Մանաւանդ իրիկնամուտի տարերգը ներկայացնել ինչպէս որ է, երբ յոգնած գիւղացիները
իրարու ձայն կու տան, թէ գիւղէն ընթրիք կը բերեն,

կը ստեղծէ երաժշտութեան ամենայարմար կտորը:
«Հորովել»-ը այս ձայներուն ներկայացումն էր երաժըշտական կտորի մը մէջ: Հայերը այսպիսով յայտնըւեցան Եւրոպայի մէջ Կոմիտասի «Հորովել»-ին
միջոցով:
Կոմիտասի աշակերտներէն Մինաս Թումաճեան
կը պատմէ, թէ Կոմիտասի երգչախումբին միջոցով
Եւրոպան ծանօթացաւ հայ երաժշտութեան: Ներկայի
Նախիջեւանի մէջ գտնուող Գողթան գաւառը աշուղներու եւ երաժիշտներու ծննդավայրն էր: Կոմիտասի
եւ Արամ Խաչատուրեանի ծնողները Գողթան գաւառէն էին:
1960-ականներուն Տիգրան Մանսուրեան կապ կը
հաստատէ Խորհրդային Միութեան հանրապետութիւններու այն ատենուան երաժիշտներուն հետ, կը հաստատէ
բարեկամութիւն, որ կը շարունակուի մինչեւ այսօր:
Մանսուրեան կը հաստատէ, որ յաջողութեան
ամենամեծ աղբիւրը մնայուն յարաբերութիւն մշակելն
է Աստուծոյ հետ: Ներկայիս շատ մը արուեստագէտներ
կը գտնուին դժուարութեան մէջ, որովհետեւ գագաթին
հասնելէ ետք եթէ նոյն մակարդակով երկ չստեղծեն,
իրենց աստղը կրնայ շուտ մարիլ: Տաղանդը կրնայ
շուտ աւարտիլ եւ սպառումի պահը կրնայ որեւէ ատեն
գալ: Ըստ մայեսթրոյին՝ յարատեւելը դժուար գործ է եւ
յարատեւ աշխատանքի պէտք ունի:
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Հայրենի Տնտեսութիւն
Արցախի Մէջ Արտադրուող Բաճկոնները Եւրոպական
Շուկայ Կ՝արտածուին
Արցախի մէջ, հինգ տարի առաջ հիմնուած «Great
Partners» ընկերութեան արտադրած բաճկոնները
արդէն կ՚արտածուին եւրոպական շուկայ: Ընկերութիւնը կը գործակցի եւրոպական հանրաճանաչ
շարք մը ընկերութիւններու հետ։ Այս մասին կը
հաղորդէ Հինգերորդ Ալիք լրատուամիջոցը։
Օգտագործուող հումքը եւրոպական է, եւ բաճկոններուն ձեւաւորումը կը կատարուի եւրոպացի
մասնագէտներու կողմէ, իսկ կարուածքը՝ արցախցի
դերձակներու: Եւրոպացի մասնագէտները կը նշեն,
թէ արտադրանքի որակը կը համապատասխանէ
եւրոպական չափանիշներուն, եւ այդ պատճառով
ալ անոնք կը վաճառուին եւրոպական շուկային մէջ։
Նշենք, որ նշեալ ընկերութիւնը Ստեփանակերտի
մէջ ունի 300 աշխատաւոր:
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Մշակութային
Արձագանգ
Ստեփանակերտի Մէջ
Պիտի Կազմակերպուի
Հայերէնի Գրաւոր Խօսքի
Զարգացման Դասընթաց

Միջազգային Գնորդները կը Ծանօթանան Հայաստանեան
Նորաձեւութեան ու Կերպասեղէնի Արտադրանքին

«Բիզնես Արմէնիա»-ի աջակցութեամբ՝ Հայաստանի թեթեւ արդիւնաբերութեան ոլորտի 14 արտադրողներ, Փետրուար 25-28-ին, Ռուսիոյ մայրաքաղաք Մոսկուայի մէջ կը մասնակցին
«CPM–Collection Premiere Moscow 2019» նորաձեւութեան եւ կերպասեղէնի արտադրանքի միջազգային ցուցահանդէսին: Այս մասին, ըստ Armenpress.
am-ի, յայտնած են «Բիզնես Արմէնիա»-ի հանրային
կապերէն:
«Անցեալ տարի մասնակից 5 ընկերութիւն կընքած է շուրջ 230 միլիոն դրամի պայմանագիր։ Այս

տարի նոյնպէս կը մասնակցին արտահանման մեծ
ներուժ ունեցող ընկերութիւններ, անոնց շարքին՝
առաջին անգամ՝ ներկայացուած են նոր ապրանքանիշեր»,- նշած է «Բիզնես Արմէնիա» հիմնադրամի ձեռնարկներու կազմակերպիչ Լուսինէ Յովհաննիսեան։
«CPM 2019»-ին հայաստանեան նորաձեւութեան
ու կերպասեղէնի արտադրանքը ներկայացուած է
ազգային 2 տաղաւարի մէջ։ Անոնցմէ մէկուն մէջ կը
ցուցադրուի ներքնազգեստ, տնային եւ մարզական
հագուստներ՝ «Alex», «Melante», «Araqsa» եւ «Viva»
ապրանքանիշերէն` https://goo.gl/axCJMs , իսկ
միւսին՝ նորաձեւութեան կերպարներ «Z.G.Eest», «Kivera»,
«Zakaryan», «Ruzane», «Shabeeg», «Margonie», «Petoor»,
«Artuyt» ապրանքանիշերէն` https://goo.gl/dJy4XD :
«CPM»-ը Արեւելեան Եւրոպայի մէջ նորաձեւութեան արդիւնաբերութեան խոշորագոյն ցուցահանդէսն է։ Անիկա կ՝ընդգրկէ թեթեւ արդիւնաբերութեան
բոլոր հատուածները։ 15 սրահներու մէջ կը ցուցադրուի 50 խումբ ապրանք։ Ցուցահանդէսը կ՝ունենայ աւելի քան 20,000 այցելու՝ մեծածախ գնորդներ,
ոլորտի
մասնագէտներ,
բաշխողներ,
առեւտրային ցանցեր, ներմուծողներ։

Փետրուար 26-Մարտ 1, Ստեփանակերտի «Արմատներ» կենսակեդրոնին մէջ («The Roots»), «Կովկասի ինստիտուտ»-ին կողմէ պիտի կազմակերպուի
հաղորդակցութեան եւ հանրային կապերու ոլորտէն
ներս հայերէնի գրաւոր խօսքի ու հասարակական
տեղեկատւութեան վերլուծութեան եւ ներկայացման
հմտութիւններու զարգացման դասընթաց:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ դասընթացը կը կազմակերպուի Արցախի քաղաքացիական ծառայողներուն համար: Անիկա բաղկացած է երկու մասէ՝
հանրային կապերու ոլորտէն ներս հայերէնի
գրաւոր խօսքի ու խմբագրական հմտութիւններու
զարգացում եւ հասարակական տեղեկատւութեան
վերլուծութիւն ու ներկայացում: Դասընթացի աշխատանքային լեզուներն են հայերէնը եւ ռուսերէնը։

Հայաստանի Տնտեսական Աշխուժութեան Ցուցանիշը Յունուարին Աճած է 6.1 Տոկոսով
Հայաստանի տնտեսական աշխուժութեան ցուցանիշը (ՏԱՑ) 2019 թուականի Յունուարին 6.1
տոկոսով աճած է 2018 թուականի Յունուարին
համեմատ:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` ՀՀ ազգային
վիճակագրական կոմիտէն ներկայացուցած է երկրի ընկերա-տնտեսական վիճակը բնութագրող
նախնական հիմնական տնտեսական ցուցանիշները:
2019-ի Յունուարի ցուցանիշներով շինարարութեան ոլորտին մէջ աճը կազմած է 22.1 տոկոս:
Ելեկտրականութեան արտադրութեան ցուցանիշը
26.3 տոկոսով նուազած է նախորդ տարուան նոյն
ժամանակահատուածի համեմատ: Ծառայութիւններու ծաւալը (առանց առեւտուրի) աճաած է 15.6
տոկոսով:
Սպառողական գիներոու ցուցանիշը աւելցած է
0.6 տոկոսով, իսկ արդիւնաբերական արտադ-

րանքի գիներու ցուցանի՛ը նուազած է 2.6 տոկոսով:
Առեւտուրի շրջանառութիւնը աւելցած է 19.3 տոկոսով: Արդիւնաբերական արտադրանքի ծաւալը
0.4 տոկոսով պակաս է 2018-ի Յունուարին համեմատ: Միջին ամսական անուանական աշխատավարձը աճած է 4.1 տոկոսով (172 հազար 198 դրամ):
Պետական հատուածին մէջ միջին ամսական
անուանական աշխատավարձը կազմած է 149 399
դրամ, նախորդ տարուան համեմատ աճելով 6.5
տոկոսով, իսկ մասնաւոր հատուածին մէջ կազմած
է 184 հազար 646 դրամ` աճելով 1.8 տոկոսով:
Արտաքին ապրանքաշրջանառութեան ծաւալները 2019-ի Յունուարին նախորդ տարուան նոյն
ժամանակահատուածին համեմատ նուազած են
7.6 տոկոսով, ի դէպ` արտահանումը նուազած է
15.8 տոկոսով, իսկ ներմուծումը` 3.3 տոկոսով:
Դրամի փոխարժէքը ԱՄՆ տոլարի նկատմամբ
2019-ի Հունուարին եղած է 485.79:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Մարտունիի եւ Եղեգնաձորի Մէջ Պիտի Կառուցուին Նոր եւ Ժամանակակից
Բժշկական Կեդրոններ. Արսէն Թորոսեան
Մարտունիի եւ Եղեգնաձորի մէջ պիտի կառուցւին նոր եւ ժամանակակից բժշկական կեդրոններ,
ֆէյսպուքի իր էջին վրայ գրած է ՀՀ առողջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեանը: «Նախագիծերը շուտով պիտի հրապարակեմ»,-գրած է ան:
ՀՀ Առողջապահութեան նախարարութեան
Առողջապահական Ծրագիրներու Իրականացման
Գրասենեակին մէջ Փետրուար 20-ին տեղի ունեցած
է Համաշխարհային դրամատան կողմէ ֆինանսաւորուող «Հիւանդութիւններու կանխարգելում եւ վերահսկում» թիւ 5222-ԱՄ վարկային ծրագրի ծիրէն
ներս իրականացուող ՀՀ Վայոց ձորի մարզային եւ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքին
մէջ նոր բժշկական կեդրոններու կառուցման համար նախագծանախահաշուային փաստաթուղթերու մշակման եւ հեղինակային հսկողութեան

իրականացման պայմանագրի ստորագրումը:
2018 թուականի Օգոստոս 1-ին վերոնշեալ երկու
նոր բժշկական հաստատութիւններու կառուցման
համար` նախագծանախահաշուային փաստաթուղթերու մշակման եւ հեղինակային հսկողութեան իրականացման նպատակով յայտարարուած մրցոյթին
յաղթած էլ Հայնախագիծ ԲԲԸ-ն:
Մարտունիի նոր բժշկական կեդրոնը, բաղկացած բազմագործառոյթ հիւանդանոցէն եւ բուժարանի հատուածէն, հնարաւորութիւն պիտի ընձեռէ
Մարտունիի տարածաշրջանի շուրջ 89 հազար
բնակչութեան մատուցել որակեալ, մատչելի եւ
արդի բժշկական ծառայութիւններ, իսկ Վայոց
ձորի մարզային նոր բժշկական կեդրոնը պիտի
սպասարկէ Վայոց ձորի մարզի շուրջ 49.6 հազար
բնակչութեան:

ԵՄ-ի ու IDeA Հիմնադրամի Համատեղ Ծրագիրը Տաւուշի Մէջ
31 Կայուն Աշխատատեղ Ստեղծելու Հնարաւորութիւն Տուած է
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Պարտադիր Զինուորական
Ծառայութենէն Խուսափած
9985 Քաղաքացի Ազատուած
է Քրէական Հետապնդումէ

Եւրոպական Միութեան եւ «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնութիւններ» (IDeA) հիմնադրամի համատեղ ջանքերով՝ Տաւուշի մարզի բնակիչներուն համար ստեղծուած է 31 կայուն աշխատատեղ։
Այս մասին, ըստ Armenpress.am-ի, յայտնած են
IDeA հիմնադրամի հանրային կապերու բաժինէն։
Եւրոմիութեան ու ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարութեան կողմէ համաֆինանսաւորուող «Դիլիջանի եւ յարակից համայնքներու
զարգացման
նախաձեռնութիւն»
ծրագիրին ծիրէն ներս՝ IDeA հիմնադրամը 2018
Յուլիսին յայտարարած էր փոքր դրամաշնորհներու
մրցոյթ՝
զբօսաշրջութեան,
հիւրընկալութեան,
արուեստի ու արհեստի ոլորտներու մէջ աշխատող
անհատներու եւ ձեռնարկութիւններու համար:
Նշենք, որ «Դիլիջանի եւ յարակից համայնքներու
զարգացման նախաձեռնութիւն» ծրագիրը մէկն է
այն 8 դրամաշնորհային ծրագիրներէն, որոնք
կ՝իրականացուին Եւրոպական միութեան եւ ՀՀ
կառավարութեան կողմէ ֆինանսաւորուող «Տարածաշրջանային զարգացման պիլոտային ծրագիր»-

ին ծիրէն ներս: IDeA հիմնադրամը կ՝իրականացնէ
երկամեայ դրամաշնորհային ծրագիրը Եւրոպական
միութեան եւ ազգային համաֆինանսաւորմամբ։
Նախաձեռնութեան նպատակն է, իբրեւ զբօսաշըրջային ուղղութիւն, զարգացնել Դիլիջանն ու յարակից՝ Թեղուտ, Հաղարծին, Գօշ, Հովք, Աղաւնավանք, Խաչարձան համայնքները, եւ աւելցնել
տարածաշրջան այցելողներուն թիւը՝ ստեղծելով
զբօսաշրջիկներու համար գրաւիչ միջավայր եւ
խթանելով տեղական տնտեսութիւններու զարգացումը։
Ծրագրի շահառու դարձած են Տաւուշի մարզի
առնուազն 330 բնակիչ եւ 120 ձեռնարկութիւն։ Անոնց
աջակցութիւն տրամադրուած է կարողութիւններու
զարգացման դասընթացներու միջոցով՝ նպատակ
հետապնդելով Դիլիջանի եւ յարակից համայնքներու մէջ զարգացնել զբօսաշրջութիւնը եւ հիւրընկալութիւնը, ինչպէս նաեւ նպաստել Տաւուշի
մարզին մէջ գործազրկութեան նուազեցման։
Ծրագրի ընդհանուր պիւտճէն կը կազմէ շուրջ 1
միլիոն 195 հազար եւրոյ, որմէ 780 հազարը ԵՄ
կողմէ տրամադրուող դրամաշնորհն է:

Հայաստանի մէջ սահմանուած կարգով վճարւած եւ քրէական հետապնդումէն ազատուած է 27
տարին լրացած պարտադիր զինուորական ծառայութենէն խուսափած 9985 քաղաքացի: «Արմենփըրես»-ի գրաւոր հարցումին ի պատասխան
տեղեկացուցած են ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութենէն:
«Սահմանուած կարգի խախտումով պարտադիր
զինուորական ծառայութիւն չանցած քաղաքացիներու մասին» ՀՀ օրէնքը ուժի մէջ մտնելէն ի վեր
(2003-ի Դեկտեմբեր 17) սահմանուած կարգի
խախտումով պարտադիր զինուորական ծառայութիւն չանցած քաղաքացիներուն դիմումները քննարկուող
միջգերատեսչական յանձնաժողովը 9985 քաղաքացիի վերաբերեալ տուած է դրական որոշում:
Օրէնքին համաձայն` նշուած ժամանակահատւածին ՀՀ ՊՆ յատուկ հաշուեհամարին փոխանցըւած է 11 միլիառ 81միլիոն 46 հազար դրամ:
Այդ գումարները կ՛օգտագործուին ռազմական
կարիքները բաւարարելու համար` ՀՀ կառավարութեան սահմանուած կարգով:
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«Հայաստանը Պէտք Է Ամուր Յենարան Ըլլայ Սփիւռքին Համար».
Առլէն Տաւուտեան
ՍԵՒԱԴԱ ՍԱՖԱՐԵԱՆ
«Հայերն այսօր»-ի զրուցակիցը Առլէն Տաւուտեանն է, որ 1991 թուականին ընտանիքին հետ
Իրանէն հայրենադարձուած է Հայաստան: Ան
«Արմէնիան Էյրուէյզ» ընկերութեան սեփականատէրն է: Սէրը դէպի օդանաւային ոլորտ շարժառիթ
հանդիսացած է, որպէսզի ան առաջին քայլերը
կատարէ դէպի միջազգային օդանաւային ուղիներու
շուկայ: Առլէն Տաւուտեանին կը պատկանի նաեւ
«Տաթեւ» զբօսաշրջային ընկերութիւնը, որ ստեղծըւած է 1992 թուականին:

յարմարն ուսանողի կարգավիճակ ձեռք բերելն էր:
Ընդունուեցայ Երեւանի ճարտարագիտական համալսարան, այնուհետեւ Էրեբունի վարչական
շրջանին մէջ գնեցի բնակարան:
-Ուրկէ՞ յառաջացաւ սէրը դէպի օդանաւային
ոլորտ:
– Երբ կը բնակէի Էրեբունի, այնտեղէն չուերթներ
կ՛իրականացուէր դէպի Մեղրի: Ներսահմանային
չուերթները կ՛իրականացուէր հէնց Էրեբունի
օդակայանէն: Այդ ժամանակ ինծի հետաքրքրեց
Հայաստան-Իրան օդային եւ ցամաքային կապն
աւելի դիւրին դարձնելու շարք մը հարցեր: Քանի
որ Մեղրի քաղաքը տեղակայուած է երկու երկիրներու սահմանային հատուածին մէջ, որոշեցի հէնց
այդ ուղղութեամբ ալ երթալ: Նախ դիմեցի Իրանի
դեսպանատուն, այնտեղէն պատասխան ստացայ,
որ մարդոց աշխոյժ տեղաշարժ չըլլալու պատճառով
չէ ստեղծուած մաքսային կէտ, եւ պէտք է զարկ տալ
տուեալ տարածքին մէջ մարդոց աշխոյժ ելք ու
մուտքին: Մենք մեր առջեւ պահանջ դրած էինք, որ
աւելի կարճ ու յարմարաւէտ ճանապարհով ուղիներ
հարթենք Երեւան-Թեհրան օդային կապն ապահովելու համար: Կարեւոր էր` ուղեւորափոխադրումը
եւս զարգացնել եւ աշխուժացնել:

-Պարո՛ն Տաւուտեան, ուրկէ՞ կը սերին Ձեր
արմատները:
– Մօրս նախնիները Ալեքսանտրափոլէն են, իսկ
հայրական կողմս կը սերի Նոր Ջուղայէն: Ես ծնած
եմ Թեհրան, մանկութիւնս անցուցած եմ այնտեղ:
Յաճախած եմ Թեհրանի Կիւլպէնկեան, այնուհետեւ`
Մարի Մանուկեան դպրոց: Թեհրանի «Նայիրի»
միութեան սկաուտական խումբի անդամ եղած եմ:
Իրանի մէջ մենք երկու վարչակարգ տեսանք: Ես
Իսկ դպրոցն աւարտելէ յետոյ մասնակցած եմ
Իրան-իրաքեան պատերազմին: Պատերազմէն
յետոյ սկսած եմ աշխատիլ որպէս ատամնատեխնիկ:

-Եր՞բ վերադարձաք Հայաստան:
– 1991 թուականի օգոստոս 16-ին ընտանիքով
եկանք Հայաստան: Այն ժամանակ չկային ուղիղ
չուերթներ, այդ իսկ պատճառով Թուրքիոյ սահմանով կու գայինք Հայաստան, որ բաւականին
դժուարութիւններ կ՛առաջացնէ: Քանի որ վերջնական որոշած էինք, որ պէտք է մշտական բնակութիւն
հաստատենք Հայաստանի մէջ, այդ պատճառով
առաջնայինը պէտք է լուծէինք կացութեան խնդիրը:
Վիզաներու ժամկէտը 3 ամիս էր, ուստի ամենա-

-Ինչպէ՞ս կատարեցիք առաջին քայլերն այդ
ոլորտին մէջ:
– Նախ դիմեցի Թաւրիզի նահանգապետարան`
ըսելով, որ ունիմ առաջարկ-ծրագիր մը: Ըստ այդ
ծրագիրին`կը նախատեսէինք Երեւան-Մեղրի օդային չուերթներ իրականացնել, այնուհետեւ Մեղրիէն
ուղեւորներուն իրանական փոխադրամիջոցներով
հասցնել Թեհրան: Նախապէս Երեւանէն դէպի
Թեհրան հասնելու համար կը պահանջուէր շուրջ 3
օր, իսկ այս պարագային ընդամէնը 12 ժամ: Նախագիծս ընդունուեցաւ, եւ ատկէ յետոյ շաբաթական
շուրջ 3 չուերթներ կ՛իրականացնէինք:
-Պատմէ՛ք, խնդրեմ, «Տաթեւ» զբօսաշրջային
ընկերութեան մասին:
– «Տաթեւ» զբօսաշրջային ընկերութիւնը ստեղծեցինք 1992 թուականի սեպտեմբերին: «Տաթեւ»-ը
«Iran Aseman Airlines» ընկերութեան ներկայացուցիչն է Հայաստանի մէջ: Ներկայիս վերջիններս
Թեհրանէն թռիչքներ կ՛իրականացնեն դէպի
Երեւան: «Տաթեւ»-ը մեր ընտանեկան գործարարութիւն է, հիմնադիրներն ենք ես ու կինս`Ժիզել
Պանտարին: Երկուքս ալ ՀՀ քաղաքացիներ ենք:
Որդիներս` Սեւակն ու Արամը, նոյնպէս այս գործին
մէջ են: Այն մեծ դեր ունի Հայաստան-Իրան օադանաւային ուղիներու զարգացման գործին մէջ:

Սկզբնական շրջանին կը զբաղէինք օդանաւային
տոմսերու վաճառքով, այնուհետեւ համագործակցեցանք «Կասպիական ուղիներ» ընկերութեան
հետ: Պէտք է նշեմ, որ մենք արտասահմանեան
որոշ ընկերութիւններու հիմնական համակարգողն
էինք Հայաստանի մէջ: Որպէս ոլորտ, այն բաւականին բարդ եւ թանկ ոլորտ կը համարուի: Միշտ
պէտք է ունակ ըլլաս ներդրումներ կատարելու թէ՛
ֆինանսական, թէ՛ մասնագէտներու առումով:
Խօսք մը կայ. «Եթէ դուն միլիառատէր ես եւ կը
ցանկաս դառնալ միլիոնատէր` ստեղծէ զբօսաշըրջային գործակալութիւն»:

-Պարո՛ն Տաւուտեան, ներկայիս կը հանդիսանաք «Արմէնիա Էյրուէյզ» ընկերութեան սեփականատէրը: Ին՞չ նպատակներ ունիք Հայաստան
աւելի մրցունակ դարձնելու օդանաւային ոլորտին մէջ:
– Հայաստանն ալ իր չափով մրցունակ է, բնականաբար, իր ուրոյն տեղն ունի: Չենք կրնար
համեմատել ռուսական կամ ամերիկեան օդանաւային ոլորտին հետ, բայց տարածաշրջանին մէջ
այն եւս աչքի կ՛իյնայ: Մենք նպատակ ունինք
սկզբնական շրջանին միջինարեւելեան երկիրներ
չուերթներ իրականացնելու: Նաեւ մտադիր ենք
Երեւանէն չուերթներ իրականացնել դէպի Եւրոպա,
Ռուսաստան ու Չինաստան:Ծրագիր կայ Երեւանը`
իբրեւ տարանցիկ կէտ, օգտագործել Մոսկուայի ու
Չինաստանի միջեւ: Հեռանկար ունինք նաեւ դէպի
ԱՄՆ չուերթներ իրականացնելու:
-Ինչպէ՞ս պէտք ըլլան Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութիւններն ըստ Ձեզի:
– Շատ կարեւոր կը համարեմ Հայաստան-Սփիւռք
յարաբերութիւնները: Ես, ծնելով եւ մեծնալով
կրօնական եւ մշակութային առումով շատ տարբեր
երկրի` Իրանի մէջ, ատիկա իմ մաշկիս վրայ
զգացած եմ: Հայաստանը պէտք է ամուր յենարան
ըլլայ Սփիւռքին համար: Ես եկայ Հայաստան
որպէս հայ, Իրանի մէջ կ՛ապրէի որպէս պարսկահայ:
Միջանձնային բարդութիւններն ինծի ստիպեցին
վերադառնալ Հայրենիք:
-Երբ եկաք Հայաստան, ինչպիսի՞ զգացողութիւն ունեցաք:
– Մենք միշտ մերը համարած ենք Հայաստանը:
Այն մեր տունն է, որ պէտք է միշտ նորոգել: Գալով
Հայաստան` ես ուրախացայ նաեւ այն հարցով, որ
կրցայ «Տաթեւ» զբօսաշրջային ընկերութեան հիմնադրմամբ ապահովել մօտ 50 աշխատատեղ:
«Արմէնիա Էյրուէյզ»-ի հետ կապուած շարք մը
ծրագիրներու արդիւնքով պիտի ստեղծուին եւս 50
աշխատատեղ:
«Հայերն այսօր»
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d by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն¾ç Քինկ
«Դեղին Բաճկոնաւորներուն»
Նկատմամբ Ֆրանսացիներու
Մէկուն Պատերուն
«Stand
by Me» Վրայ
(«Մնա՛
ինծի
հետ»),
Քինկ
Յաճախ
կը պատահի,
որ Պեն
մեր լսած
երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
Տ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ

Համակրանքը Անկում Արձանագրած Է
Ցեղապաշտական Գրութիւններ
օնք»ի Աշխատակից
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: ՈրոՅաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
անցընենք այդ երգին
շեցի անպայման
«Դեղինընկերակցութեամբ,
աստիճա- գիտնալ երգի ստեղծման պատՅայտնուած
Են
«Զարթօնք»ի
Աշխատակից
նորէն
ու բաճկոնաւորներու»
նորէն լսենք, օրեր,շարժումը
ժամեր, տարիներ
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որոարու ռիթմ եւ
պլուզ ոճի ամենայայտնի
յուզուինք, ուրախանանք,
սիրահարինք,
մութիւնը,
հեղինակին զգացողութիւնը, ներքնաբար տխրինք,
կը կորսնցնէ
Ֆրանսայի
բնակիչներուն
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:
20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի հիասթափինք
ամենայայտնի անոր
լուռ ընկերակցութեամբ:
նաշխարհը՝
արարելու պահուն: Եւ, ի
ժողովրդականութիւնը:
Այդ մասին,
ինչպէս երգը
կը
յուզուինք, ուրախանանք,
տխրինք, սիրահարինք,
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներքայս երգը գրեց տպաւորուելով աւետաերգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց
1960-ին:
Կան երգեր,
որ տեսած
են
մեր
կեանքի
գրեթէ
զարմանս
ինծի,
յայտնաբերեցի,
որ երգը, պատհաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը վկայէ հասարակական
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի
եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝
Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով
աւետաբոլոր փուլերը յաջորդաբար
եւ աւելի
շատ մութիւնշարք
ըլլալէմը
բացի, ունի նախապատմութիւն,
կարծիքը: Նշենք,
որ ֆրանսական
Կան երգեր, որ տեսած
են մեր կեանքի գրեթէ
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատկանին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր
յուշեր կըերգէն՝
պահեն իրենց
մէջ, քան մենք:
որ աւելի հետաքրքրական
կը դարձնէ զայն
լրատուամիջոցներ,
այդԵրբեմն
կարգին՝ինչ
«L'Express»-ը
եւ
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն,
ն տողեր սաղմոսէն: Երգի աշխատանք1905 թուականին գրուած, որուն, իրալ
հերթին,
անոնք հիմք
մեր միակ
ընկերներն
օրուան այս
ու կը բացայայտէ
«France
Inter»-ըեն
հարցախոյզ
իրականացուցած
են: բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն
տին հասցնելու համար իրեն օգնեցին
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն: Երգի
աշխատանքկամ
այն ժամունՀարցումին
կամ կեանքի
մէկ կարեւոր
Այսպէս
եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
անձանց
55 տոկոսը
ալ անոնք պատասխանած
մեր միակ ընկերներն
են օրուան
այս ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:
մահեղինակ, երգահաններու յայտնի
ները աւարտին հասցնելու համար շրջանին:
իրեն օգնեցին
Կան երգեր,
որոնց է,
տարիքը
աւելի ընթերցող,
քեզի հետ բացայայտումներս կիսեյայտարարած
որ կը ցանկար
բաճկոկամ այն ժամուն
կամ կեանքի«դեղին
մէկ կարեւոր
Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի
ի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
երկու համահեղինակ, երգահաններու
յայտնի
մեծ է, քան
մերը:նաւորներու»
Կան նաեւ երիտասարդները:
ցոյցերու դադրեցում:լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անշրջանին: Կան
երգեր, որոնց տարիքը աւելի ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսեզոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը:
Անոնց բոլորին կը Մինչդեռ
կապէ մէկ բան. 23-ին
անոնք դամ
դարձած
երգերու մասին կը պատմեմ այն
ունեցած
հարմեծ է, քանՅունուար
մերը: Կան նաեւտեղի
երիտասարդները:
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի անդարձած են պատմութիւն:
Լաւ
երգը
լաւ
գինիի
ինչ
իրենք
կը
թաքցնեն
մեզմէ, կամ պարզապէս
ցախոյզի տուեալներով՝ ֆրանսացիներու 51 տոԱնոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն
նման չի հիննար,
այլ,
մեծցնելով
տարիքը,
կը շարունակելու
լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատկոսը
հանդէս
գար բողոքի
ցոյցերը
դարձած
ենկու
պատմութիւն:
Լաւ երգը
լաւ գինիի ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս
մէջ են
աճած
է 2 տոկոսային կէտով, իսկ
աւելի լաւը կը դառնայ
անկէ:
մութեան
մէջ իրենցամսուան
հետքը ձգած
եւ դասուած
օգտին:
Միեւնոյն ժամանակ Ֆրանսայի
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով նախագահ
տարիքը, կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատԴեկտեմբերին Մաքրոնի ժողովրդականութիւնը
Օրեր առաջ հերթական
անգամ, վարկանիշը
սովորու- «անմահներու»
Էմանուել Մաքրոնի
բարձրացած էշարքին:
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ:
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած
էր մինչեւ 27 տոկոս:
նուազած
թեան համաձայն,
բացի 32
երգացանկս
ու միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի
մը Պատմութիւնը»
շար- Հարցախոյզի տուեալմինչեւ
տոկոս՝ 2018
թուականի
Օրեր առաջ
հերթական
անգամ,Նոյեմբերի
սովորու- «անմահներու» շարքին:
ները
ցոյց
են վարչապետ
Էտուար Ֆիլիփի
ցուցի սիրելի երգերէս
(կարծեմ
արդէն
քը, որուն
այսօր
կը տուած
հրամցնենք
քեզի:
կէսերէնմէկը
վեր
առաւելագոյն
ցուցանիշ,
երբերկրորդը
թեան ի
համաձայն,
բացի երգացանկս
ու տեղի
միաԱյսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շարՊոլսոյ Հայոց պատրիարքութիւնը
Facebook-իանգամ):
միլիոներորդ
Բառերը,
որ առաջինէն
Ա. Կ.1 տոկոսային կէտով՝
ունեցած
են «դեղին
բաճկոնաւորներու» առաջին ժողովրդականութեան աճը
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ արդէն քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:
իր պաշտօնական էջին վրայ ահազանգած է Պոլսոյ
ցոյցերը: Այսպիսով, նախագահին վարկանիշը մէկ մինչեւ 33 տոկոս, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»-ը:
միլիոներորդ
անգամ):«Մնա՛
Բառերը,
առաջինէն
Ա. Կ.
Երգը երկրորդ
ստացաւ 1986-ին
որ որ
երգը
կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
Պալաթ թաղամասը գտնուող հայկական
Սուրբ ծնունդ
ինծի
հետ»
ֆիլմի
նկարահանումէն
ետք:
Ֆիլմի
տողերուն
հատուածը
կարդալու
ժամանակ
երգը
Հրեշտակապետաց եկեղեցւոյ պատերուն ու դրան
Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի
յաջողութեան
ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
վրայ եղած գրութիւններուն մասին,
որոնք կը կրեն
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն
ետք: Ֆիլմի տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
ատելութեան խօսք եւ ունին ցեղապաշտական
յաջողութեան ալիքին հետ
եկաւ նաեւ երգի ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
բնոյթ:
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ
զբաղեցնելով
1-ին հորիզոնականը:
Հայոց պատրիարքութեան տարածած
հաղորմտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ
կատարած
դագրութեան մէջ նշուած է, որ յիշեալ գրութիւնները զբաղեցնելովԶայն
1-ին հորիզոնականը:
են բազմաթիւ երգիչանգլերէն եւ արաբերէն են։ Թաղային խորհուրդի
Զայն կատարած
ներ, որոնցմէ են՝
անդամները Փետրուար 23-ին ուշ երեկոյեան,
են բազմաթիւ երգիչՃիմմի Հենտրիքսը,
նկատելով այդ գրութիւնները, անմիջապէս տեղեակ
ներ, որոնցմէ են՝
երգը գլխաւորեց
«Պիլլպորտ»
(«Billboard»)
Էլթոն Ճոնը, Ատպահած են Պատրիարքական ընդհանուր փոխաՃիմմի Հենտրիքսը,
աղիւսակը
եւԱրամ
մտաւարքեպիսկոպոս
«Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
նորդ
Աթեշեանը։(«Billboard»)
Այս մասին
1961-ին
երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ»
Էլթոն Ճոնը, Ատառաջինկըտասնեակին
մէջ: Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
հաղորդէ աղիւսակը
Ermenihaber.am-ը:
ամսագիրի
եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ
րիանօ Չելենթանօն,
ինկ Սթոուն»
(«Rolling Stone»)
ամսաԶեփե-լին» խումբը,
Տեսագրութիւնը
նկարները
ուղարկուած
են
100-եակ»-ի
առաջինեւտասնեակին
մէջ:
Ան նաեւ կը
Ճոն Լենընը, «Լետ
անրայայտ
երգերու շարքին
մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքաոստիկանութեան
տարածքային
բաժին։
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն»
(«Rolling
Stone») ամսաԶեփե-լին» խումբը,
մարտիկ Մուհամմետ
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:
ինչպէս նաեւ բռնցքաԱլին եւ գրող Սթիվըն
Թուրքիոյ Խորհրդարանը Նոր
մարտիկ Մուհամմետ
Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի
Ալին եւ գրող Սթիվըն
Նախագահ Ընտրած Էվերաերգուած տարբերակ:
իր երաժշտական գործունէութիւնը
Քինկը:
Ընդհանուր
առմամբ
ան
ունիՔինկը
400-էն աւելի
Թուրքիոյ խորհրդարանը ընտրած
է օրէնսդիր
1987
թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
վերաերգուած տարբերակ:
Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը
մարմինի նոր նախագահ: Խորհրդարանի
Stand» նախորդ
(«Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
1987
թուականին
Սթիվըն
Քինկը
կը
գրէ
«The
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր
նախագահ Պինալի Եըլտըրըմը Փետրուար
19-ին
վերջին հատուածին
մէջ մէջբերումի տեսքով կը
դարձուց սպիտակամորթ հանStand»
(«Դիմակայութիւն»)
գիրքը,
ուր
գիրքի
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի
հրաժարական տուած էր:
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
վերջին
հատուածին
մէջ
մէջբերումի
տեսքով
կը
դարձուց սպիտակամորթ հանՎկայակոչելով «Diken»-ը՝ Ermenihaber.am-ը
կը կապէ նաեւկը
գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ
մէջ,
իսկ
«Stand
by Me» երգը
յայտնուի
երգէն
քառատող
մը,
որ
անտեսանելիօրէն
դիսատեսի
շրջա-նակներուն
հաղորդէ, որ այժմ Թուրքիոյ Հանրապետութեան
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
կը
կապէ
նաեւ
գիրքն
ու
երգը:
Դժուար
է
ըսել,
թէ
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը
27-րդ գումարման խորհրդարանիէնոր
նախագահի
գիրքը,
թէ պարզապէս անոնք բառախաղով
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
արդեօք
Սթիվըն
Քինկը
երգէն
ոգեշնչուելո
՞վ
գրած
դարձաւ դարի անմահ երգերէն
պաշտօնին համար ընտրուած կապած
է իշխողէ իրար,
«Արդ-բայց ընթերցողները կը փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:
է
գիրքը,
թէ
պարզապէս
անոնք
բառախաղով
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ
արութիւն եւ զարգացում» կուսակցութեան (AKPկապած
է
իրար,
բայց
ընթերցողները
կը
փաստեն,
հանդիսատեսի սիրտը:
ԱԶԿ) պատգամաւոր Մուսթաֆա Շէնթոփը:

ՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
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(1967)

ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
öºîðàô²ð
2019
«Լոյսերը Սենի (1967)
Վրայ»
öºîðàô²ð
Սենիմէջ:
Վրայ»
Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ. «Լոյսերը
Յունուար 8-ին, Երեւանի
1991-97 ուսանած է
ԳՐԻԳՈՐ
ՇԼՏԵԱՆ
Երեւանի Գեղարուեստի պետական
ակադեմիայիծնած
կերպարուեստի
բաժնին մէջ:
Գեղանկարիչը
է 1967թ. Յունուար
8-ին,1996-98
Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած է
–
1985)
նկարչութիւն դասաւանդած Երեւանի
է ՀՀ (1900
Արարատ
քաղաքի
Արուեստի
դպրոցին
մէջ,
1998-2001
Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98
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Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին,
2001էնդասաւանդած
Հայաստանի էնկարիչների
նկարչութիւն
ՀՀ Արարատմիութեան,
քաղաքի 2003էն
Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի
անդամ
է:
1996էն
մասնակցած
է
շարք
մը
հանրապետական
միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
«Ծաղիկներ»
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների ևմիութեան,
2003էն
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական
ցուցահանդէսներ
ունեցածանդամ
է Երևանի
մէջ (2001,
2005, 2010):
2010թ.
Արժանացած է «Վահան
Թէքէեան»
«ՆորԷոն» նորարարական
կենտրոնի
է: 1996էն
մասնակցած
է շարք
մը հանրապետական
և միջազգային
ցուցահանդէսներու Տաշքենդի,
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան
Վարդգես
Սուրենյանցի
անուան
մետալի
(«Մոշ
վաճառող
ծերունին»
գործին
համար):
Երեւանի մէջ եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան»
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):

¾ç
¾ç 08
08
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Միջազգային
Միջազգային Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
«Արին» Պարախումբի

Հռոմի
Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
Վարչութիւն
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի
Ճաշ - Հանդիպում

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

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ԼԻԲԱՆԱՆ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին
եռօրեայ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
առաքելական

ուղեւորութեան
ուղեւորութեան մեկնած
մեկնած էէ Արաբական
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ.
Էմիրութիւններ. ան
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը,
որ կ'այցելէ Արաբական
ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ
ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
թերակղզի,
թերակղզի, կը
կը հաղորդէ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
նովոսթի»-ն։
ՄԻԱՑԵԱԼ
ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
աւանդական
աւանդական քարոզի
քարոզի ժամանակ
ժամանակ ան
ան ԱՄԷ
ԱՄԷ իր
իր այցը
այցը համարած
համարած էէ «կարճ,
«կարճ, բայց
բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
Պատգամաբեր՝
Վեր.
Րաֆֆի
Մսըրլեան
իր
իր էջին
էջին վրայ
վրայ գրած
գրած է.
է. «Կը
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ Արաբական
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։ Այդ
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրըՀայ
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Աւետարանականխաղաղութեան
Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր
Ամանոս,
էջ
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
Հինգշաբթի, 28 Փետրուար, 2019, կ.ա. ժամը 10:00-ին:
համար»։
համար»։
Այցը
Շեյխ
Այցը պիտի
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ Փետրուար
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ,
Հրաւէր Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
կը
մասնակցի
մասնակցի «Մարդկային
«Մարդկային եղբայրութիւն»
եղբայրութիւն» միջազգային
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիպումին։
պումին։

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի գործառոյթները աւելի բարելաւելու եւ կանոնակարգելու նպատակով կը տեղեկացնենք, որ այսուհետեւ.
Հայկազեան
Համալսարանը
– Պիտի իրականացուին
քաղաքացիներուն համար
Հայկազեան
Համալսարանը
խորհրդատուութիւններ հետեւեալ հեռախօսահամարով`
Սիրով
կը
ներկայ
գտնուելու
4 416 781 ձեզ
(ներքին
106, 118),
Սիրով+967
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ
ձեզ
ներկայ
գտնուելու
– Պիտիխորհրդարանի
գործէ արագ արձագանգի
ելեկտրոնային
մեպուս
Օսմանեան
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
փոստի հասցէ, որով կարելի է դիմել նաեւ ժամադրութիւններ ստանալու
Յակոբ
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
համար` armconsulatelebanon@mfa.am
– Հայաստանի Հանրապետութեան
քաղաքացիութիւն ստանալու դինուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած տեղեկագրին
մումները կ'ընդունուին բոլոր աշխատանքային օրերուն՝ բացի Հինգշաբթի
անգլերէն
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
օրերէն,
– Հինգշաբթի օրերուն կ’իրականացուին բացառապէս այլ հիւպատոսական գործողութիւններ (անձնագիրերու վաւերականացումի ժամկէտի
երկարաձգում, լիազօրագիրերու տրամադրում եւ այլն),
– Հիւպատոսական ծառայութիւններու դիմաց վճարումները կ'իրակաՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
նացուին բացառապէսԳԻՐՔԻ
դրամատնային
(անկանխիկ) վճարումի եղանակով,
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

The Adana Massacres
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը
յորդորէ հիւպատոսական բաժնի այցելուներուն ուղղորդուելու վերոյիշեալ
Վեր.
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
տեղեկութեամբ:
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
Դոկտ.
թարգմանութեան,
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,

յառաջաբանի,
յառաջաբանի, յաւելուածի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
ԷՀԼԱՆ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆ

Երկուշաբթի,
44 Փետրուար
2019,
ժամը
«Այս հաւատքէն
ո'չ ոք կրնայ
խախտել մեզ,
ո'չկ.ե.
մարդիկ,
սուր եւ ո'չ հուր...»
Երկուշաբթի,
Փետրուար
2019,
կ.ե.
ժամըո'չ4:00ին,
4:00ին,
«Վարդանանք»
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
ԿԸՅ-ն Նախագահի
Նախագահի 28
28 Թեկնածու
Թեկնածու
Գրանցած
Գրանցած Է
Է

Վարդանանց Ոգեկոչում
«Մերօրեայ Վարդանանցի Մարտահրաւէրները եւ Հայ Երիտասարդը»
Հոգեշնորհ Տ. Անանիա Վրդ. Գուճանեան
Քարոզիչ Ազգային Առաջնորդարանի

Տեսաերիզի Ցուցադրութիւն
«Ամատունիներու Շառաւիղը եւ Համշէնցիները»

Արդէն
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր ներկայացուցած
ներկայացուցած էէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝
ընտրական
յանձնաժողովին՝ երկրի
երկրի նախագահի
նախագահի թեկնածու
թեկնածու գրանցուելու
գրանցուելու
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ԿԸՅ-էն
յայտնած
յայտնած էէ ուքրանական
ուքրանական «Փրիամոյ»
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած
գրանցուած էէ 28
28 թեկնածու։
թեկնածու։ 22
22 թեկնածու
թեկնածու մերժում
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
«Ընդամէնը
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
էէ թղթակիցը։
թղթակիցը։
Երէկ՝
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար 3-ը,
3-ը, ԿԸՅ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն համար
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
յանձնելու
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ մէջ
մէջ նախագահական
նախագահական ընտրութիւնները
ընտրութիւնները տեղի
տեղի պիտի
պիտի ունենան
ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ»
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
ընկերաբանական խումբի
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին տուեալներով՝
տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ
միջեւ վարկանիշի
վարկանիշի յառաջատարը
յառաջատարը Վլատիմիր
Վլատիմիր Զելենսքին
Զելենսքին է,
է,
թեկնածուներուն
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։
քուէարկել։ Երկրորդ
Երկրորդ տեղը
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
«Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
առաջնորդ Եուլիա
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թիմոշէնքօն
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
(15.1%)։
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Տեղի կ'ունենայ Ուրբաթ, 1 Մարտ 2019, երեկոյեան ժամը 8:30-ին
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