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Հաւանական Է, Որ Աւստրալիա 
Հետեւի Հզպալլայի Գծով Միացեալ 
Թագաւորութեան Որոշումին 

Հաւանական է, որ Աւստրալիա որդեգրէ Միացեալ Թագաւորութեան՝ 
Հզպալլա կուսակցութիւնը որպէս ահաբեկչական կազմակերպութիւններու 
շարքին դասելու որոշումը: Նախքան Մեծն Բրիտանիոյ գործադիր վարչութեան 
ընդհանուր քատուղար Սաֆիտ Ժաուիտի հետ հանդիպումը, այս մասին 
լրատուական միջոցներու հետ զրոյցի ժամանակ նշեց Աւստրալիոյ Միութեան 
արտաքին գործոց նախարար Մարիս Փայն, որ այժմ պաշտօնական այցով կը 
գտնուի Լոնտոն:

Երկուշաբթի Ժաուիտ յայտարարեց, որ Միացեալ Թագաւորութիւնը որո-
շում կայացուցած է որպէս ահաբեկչական խմբաւորում բնորոշելու Հզպալլա 
կուսակցութիւնը, որովհետեւ վերջինս կը շարունակէ ապակայունացնել Միջին 
Արեւելքի մէջ արդէն իսկ խախուտ իրավիճակը, աւելցնելով, որ իրենք անատակ 
են տարբերակելու կուսակցութեան ռազմական ու քաղաքական թեւը:

Այս իրադրութեան կիզակէտին Հզպալլա հանդէս եկաւ յայտարարութեամբ 
մը, ուր խստիւ մերժեց Միացեալ Թագաւորութեան որոշումը՝ ըսելով, որ 
տուեալ քայլը պարզապէս «ծառայողական հնազանդութիւն» էր Ամերիկայի 
Միացեալ Նահանգներուն, որ Հզպալլան նոյնպէս իբրեւ ահաբեկչական 
կազմակերպութիւն ընդունած էր 1997-ին: 

Ֆրանսացի Դիւանագէտը Ժամանեց Պէյրութ CEDRE Խորհրդաժողովին 
Պայմանադրուած Բարեփոխումներու Լոյսին Ներքոյ

Ֆրանսայի միջերկրածովեան միջնախարարական պատուիրակ Փիեռ 
Տուքէյն հանդիպում ունեցաւ Լիբանանի Հանրապետութեան ելեւմտական 
նախարար Ալի Հասան Խալիլի հետ՝ քննարկելու CEDRE խորհրդաժողովին 
պայմանադրուած տնտեսական ու ելեւմտական էական բարեփոխումները եւ 
ծրագիրները իրականացնելու համակարգը:

«Այժմու նախարարաց խորհուրդը օժտուած չէ սպասելու հանգստա-
ւէտութեամբ: 2019-ի պետական պիւտճէի հաստատումը հրամայական է»,- 
ելեւմտական նախարարութեան հաղորդմամբ ըսաւ պատուիրակը:

Ան աւելցուց, որ Լիբանանի համար առանցքային խնդիր է պետական պա-
կասորդի տարեկան 1 տոկոս նուազումը, ինչ որ ներառուած է կառավարութեան 
ծրագիրին մէջ: 

«Անհրաժեշտ է յառաջխաղացում արձանագրել պետական ծառայութեան, 
թոշակի անցնելու կանոնաւորումի ու ելեկտրականութեան ոլորտէն ներս շարք 
մը բարեփոխումներ իրականացնելու աշխատանքներուն մէջ»,- նշեց ան:

Տուքէյն ընդգծեց նաեւ բարեփոխումներու խիստ անհրաժեշտութիւնը ոչ 
միայն պիւտճէի գծով, այլեւ հեռահաղորդակցութեան, օդագնացութեան եւ 
ուժաբանութեան ոլորտներուն մէջ:     ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

Գործակցութեան եւ համադրումի մտերմիկ հանդիպում մը տեղի ունեցաւ 
ՌԱԿի եւ ՀԲԸՄի Լիբանանի ղեկավարութեանց միջեւ, որուն ընթացքին 
կողմերը վերարժեւորեցին անցեալ շրջանի փոխադարձ յարաբերութիւնները 
եւ միասնաբար քննարկեցին ապագայի գործակցութեան կարելիութիւնները:

Ժողովականները, որոշեցին նմանօրինակ փոխադարձ այցելութիւններ 
եւ հանդիպումներ յաճախակի դարձնել յօգուտ երկու քոյր կազմակերպու-
թիւններուն աւելի եւս սերտ գործակցութեան եւ համատեղ ծրագրաւորումին:

ՌԱԿ – ՀԲԸՄ Հանդիպում

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան Մարտ 
1-ի առաւօտեան ծաղիկներ դրած է 
Միասնիկեանի արձանին մօտ՝ յար-
գանքի տուրք մատուցելով  2008 
թուականի Մարտ 1-ի ողբերգական 
դէպքերու զոհերու յիշատակին: 

Այս մասին յայտնեցին ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն:

ՀՀ նախագահական նստավայրին մէջ Մարտ 1-ին կայացած է Հայաստանի 
Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանի եւ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի հանդիպումը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
նախագահ Արմէն Սարգսեան նշած է. «Պարոն վարչապետ, ուրախ եմ Ձեզ 
կրկին տեսնել: Մեր աւանդական հանդիպումները շարունակուում են: Զրոյցը 
սկսելուց առաջ ուզում եմ շնորհաւորել Ձեզ, որովհետեւ լսել եմ, որ շատ յաջող 
էր Ձեր այցելութիւնը Իրանի Իսլամական Հանրապետութիւն: Ուրախ կը լինեմ 

Ձախէն՝ Վիգէն Չէրչեան, Սեդրակ Քիւրէճեան, Սեւակ Յակոբեան, 
Ժէրար Թիւֆէնքճեան, Սիլվա Լիպարիտեան, Մայք Վայէճեան

Արմէն Սարգսեան Յարգանքի Տուրք Մատուցած Է 
2008-ի Մարտ 1-ի Զոհերու Յիշատակին

Կայացած Է Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Եւ 
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Հանդիպումը

Մաշնուք Կը Պաշտպանէ Սինիորան
Լիբանանի ներքին գործոց նախկին նախարար Նուհատ Ալ-Մաշնուք  երէկ իր 
«թուիթըր»եան էջին գրառում մը կատարելով պաշտպանական խօսքեր հնչե-
ցուցած է նախկին վարչապետ Ֆուատ Սինիորայի հասցէին: Մաշնուք գրած է. 
«Այսօր ճշմարտութեան օրն է: Նախագահ Ֆուատ Սինիորան մեծ ազգա-
յին գործիչ է, որուն անունը կասկածներու հիմքով կարելի չէ շօշափել»:
Յիշեցնենք, որ երէկ երկրի նախկին վարչապետներէն Ֆուատ Սինիորա 
մեծ թիւով ներկաներու դիմաց հանդէս եկաւ մամլոյ ասուլիսով մը, որուն 
ընթացքին  անդրադառցաւ այն բոլոր մեղադրանքներուն, որոնք յատկա-
պէս վերջին օրերուն հնչած էի իր հասցէին փտածութեան թղթածրարով:



¾ç 02Þ³µ³Ã / 2.3.2019

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Վարդանանց Տօնակատարութիւն Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Այսօր Մենք Քաջութիւնը Պէտք Է Ունենանք Հաւաքական Կեցուածքով Ու 
Յանձնառութեամբ Ըսելու՝ «Այս Հաւատքէն Մեզ Ոչ Ոք Կրնայ Խախտել»

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

ՌԱԿի Լուրեր

Հաղորդագրութիւն

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Անրի Թրուայա

Անրի Թրուայա (ֆր.՝ Henri Troyat, իսկական 
անունը՝ Լեւոն Թորոսեան, 1 Նոյեմբեր 1911, Մոսկ-
ուա, Ռուսական կայսրութիւն – 2 Մարտ 2007, 
Փարիզ,  Ֆրանսա), ֆրանսահայ անուանի գրող, 
գրականագէտ։

Ծնած է 1911 թուականին Մոսկուա։ 1918 թուա-
կանին ընտանեօք գաղթած է Ռուսիայէն եւ 1920 
թուականէն հաստատուած Ֆրանսա։ Ստացած է 
իրաւաբանական կրթութիւն։

1959 թուականին Թրուայան ընտրուած է 
ֆրանսական ակադեմիոյ անդամ: Ան «քառասուն 

անմահներէն» մէկը ըլլալու պատիւին արժանա-
ցած առաջին ոչ ֆրանսացի գրողն է։

Ստեղծագործութիւններ
Իր առաջին իսկ վիպակը՝ «Սարդը» (1938), 

մեծ հռչակ բերաւ Թրուայային, եւ ան արժանացաւ 
հանրայայտ Գոնկուր մրցանակին։ Թէ՛ այս գոր-
ծին, թէ՛ հետագայ երկերուն մէջ («Քանի աշխարհը 
կայ», 1947 ) ան պատկերած է 20-րդ դարասկիզբի 
Ռուսիոյ պատմաքաղաքական իրավիճակը եւ 
վտարանդիներու կացութիւնը: «Ապագայի ժա-
ռանգութիւնը» (1968 - 1970) եռագրութիւնը նուիր-
ւած է ճորտատիրութեան վերացումին ու նա-
րոտնիկութեան շարժումին։

Թրուայային աւելի մեծ հռչակ բերին «Սգաւոր 
ձիւնը» (1952, հայերէն՝ 1973) վիպակը եւ «Էգլե-
թիերներու ընտանիքը» (1965 - 1967, հայերէն՝ 
1980) եռագրութիւնը, որոնցմէ առաջինը եւս ար-
ժանացած է գրական հեղինակաւոր մրցանակի։
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Ինչպէս մեր նախորդ 
29.01.2019 հաղորդագրութեան 
մէջ նշուած էր ՌԱԿ Լիբանանի 
շրջանակը աւելի եւս կազմա-
կերպելու աշխատանքներու 
ծիրին մէջ, ինչպէս նաեւ Լիբա-

նանի մէջ ՌԱԿի գործունէութիւնը առաւելագոյնս 
արդիւնաւորելու ու անոր բարեյաջող յառաջընթացը 
երաշխաւորելու համար, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանա-
յին Վարչութիւնը ձեռնարկած է շարք մը վարչական 
բարեփոխումներ եւ կազմակերպչական տնօրինում-
ներ: 

Նոյն ծիրին մէջ ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւնը վերջին շաբաթներուն շարունակեց 
շրջանակը վերակազմակերպելու միտուած իր 
աշխատանքներն ու խորհրդակցութիւնները:

Այս աշխատանքներուն որպէս արդիւնք կազմ-
ւեցաւ ՌԱԿ Լիբանանի շրջանակի դատական մար-
մինը, կազմուած հետեւեալ ընկերներէն. Մայք Պօ-
ղոսեան, Տոքթ. Պօղոս Աստուրեան եւ Վաչէ 
Ֆուտուլեան:  

Նորանշանակ դատական մարմինը պարտակա-
նութիւն պիտի ունենայ քննարկելու ՌԱԿ Լիբանանի 
Շրջանային Վարչութեան կողմէ իրեն ներկայաց-
ւած թղթածրարները, տնօրինելու համար պարտն 
ու պատշաճը:

Քննարկումներ սկսան կազմելու համար ՌԱԿ 
Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան հովանիին 
տակ գործող յանձնախումբեր ինչպէս՝ Արմենակ 
Եկարեան, Հայ Իրաւանց Խորհուրդ, Քարոզչական 
եւ Ընկերային Ծառայութեանց, որոնց վերջնական 
կազմութեան եւ անդամակցութեան մասին կը 
յայտարարուի շուտով:

Յետ անդամացանկերու քննարկման եւ միացող 
ակումբներու իրավիճակներու ստուգման որոշուե-
ցաւ կազմակերպել ՌԱԿի վերակազմուած ակումբ-
ներու անդամական ժողովները ՌԱԿ Շրջանային 
Վարչութեան հրաւէրով՝ ընտրելու համար իւրաքան-
չիւր ակումբի վարչութիւնը հետեւեալ կարգով՝

• ՌԱԿ ՇՈՒՇԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻ ԱԿՈՒՄԲ
Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019ի յետմիջօրէի 

ժամը 5:00ին:
• ՌԱԿ ՊԱՅՔԱՐ ԱԿՈՒՄԲ
Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 

8:00ին:
• ՌԱԿ ՏԵՍԻԼՔ ԱԿՈՒՄԲ  (նախապէս՝ Մ. 

Յովսէփեան եւ Մ. Տամատեան ակումբներ)
Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան 

Հանդիսապետութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. 
կաթողիկոսին, Հինգշաբթի, 28 Փետրուար 2019-
ին Անթիլիասի մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ 
Սրբոց Վարդանանց տօնին նշումը, որուն նուիր-
ւած ս. եւ անմահ պատարագը մատուցեց Ամերի-
կայի Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան թեմի 
առաջնորդական փոխանորդ Գերշ. տ. Թորգոմ 

ժամը 7:30ին:
• ՌԱԿ ԱԶԱՏ ԼԵՌ ԱԿՈՒՄԲ (նախապէս՝ Տ. 

Մերճանեան)
Հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 

7:30ին:
• ՌԱԿ ԵՌԱԿ ԱԿՈՒՄԲ
Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 

7:30ին: 
• ՌԱԿ ԶԱՐԹՕՆՔ ԱԿՈՒՄԲ
Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 

7:30ին:
Ծանօթ՝ 
Ա. Բացի Զահլէէն, վերոյիշեալ բոլոր ակումբ-

ներուն նշեալ անդամական ժողովները տեղի 
պիտի ունենան Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ժըմմէյզի:

Բ. Ժողովի ընթացքին պիտի կատարուի նոր 
անդամաքարտերու տուչութիւն:

Գ. Ժողովի համար ճշդուած ժամէն կէս ժամ 
ետք ժողովին ներկաներուն թիւը պիտի նկատուի 
մեծամասնութիւն:

Որոշուեցաւ շրջանակի վերակազմակերպման 
միտող այլ որոշումները ծանուցել յաջորդող հաղոր-
դագրութիւններով:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

եպս. Տօնոյեան, իսկ արարողութեան աւարտին, 
վեհարանի դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ գեղար-
ւեստական յայտագիր, որուն ընթացքին իր հայրա-
պետական պատգամը յղեց Նորին Սրբութիւնը։

Պատարագիչ սրբազանը իր քարոզին մէջ 
ընդգծեց հայ ժողովուրդին հաւաքական ինքնու-
թեան անքակտելի ազդակներէն քրիստոնէութիւնը 
եւ անոր թրծած ամուր հաւատքը, որուն համար հայ 
ժողովուրդը մղեց սրբազան պատերազմի ու 
պատմութեան մէջ դրոշմեց իր կնիքը։ Սրբազանը 
դիտել տուաւ, թէ Վարդանանց պատգամով հայ 
ժողովուրդը հաստատեց, որ քրիստոնէութիւնը իր 
մէջ չլուծեց ազգայինը, այլ զինք դրաւ հայ մարդ 
ըլլալու ճշմարիտ ճանապարհին վրայ։

Պատարագէն ետք, հայրապետական թափօրը 
ուղղուեցաւ վեհարանի դահլիճ, ուր ներկայ բազ-
մութեան մասնակցութեամբ հնչեց Վարդանանց 
երգեր ու շարականներ։

Հուսկ, վեհափառ հայրապետը յղեց իր հայրա-
պետական պատգամը։ Ան նշեց, որ դէպքերն ու 
անձերը կը կորսուին պատմութեան փոշիին մէջ, 
եթէ պատգամ ու հաւատք չունին գալիք սերունդ-
ներուն։ 451 թուականին մղուած Աւարայրի ճակա-
տամարտը վճռադրոշմ դէպք մըն էր, որուն 
պատգամը կը պատկանի բոլոր ժամանակներուն։ 
Հայրապետը ընդգծեց, որ Աւարայրով քրիստոնէու-
թիւնն ու հայութիւնը ամբողջութեամբ նոյնացան՝ 
դառնալով անբաժան ու անբաժանելի։ Եթէ Գրիգոր 
Լուսաւորիչով քրիստոնէութիւնը կենդանի ներկա-
յութիւն դարձաւ հայ ժողովուրդին կեանքին մէջ ու 
թարգմանչաց սերունդով քրիստոնէութիւնը հայա-
ցաւ, ապա թշնամիին թիրախը դարձաւ հարուածել 
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ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Գարնանային «Սփիւռքահայ Երեխաներու Պատկերազարդմամբ 
Արեւմտահայերէնով Լոյս Կը Տեսնեն Թումանեանի 

Մանկական Ստեղծագործութիւնները». Անի Եղիազարեան
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Հարցազրոյցը Վարեց՝ ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ

Գարունը մօտ է:  Հունտը  պիտի պայթի ու վար-
դը ծաղկի, ծառերը պիտի զարդարուին տերեւներով, 
թռչունները երգեն պիտի երգն իրենց կտուցով, 
կեանքը արեւու շողերով ժպտի պիտի: Սա անխօս 
ցանկութիւններու արտայայտութիւնն է, ու մարդը 
պիտի շնչէ ու աւելի՛ թափ տայ իր երազներուն, որ 
իր արտայայտութիւնը պիտի գտնէ զանազան 
կերպերով՝ երգով, բառերով, երազներով – կեանքի 
լիիրաւ ապրելու հաշուոյն կամ առ այդ իր ընթացքով 
թեթեւ թիթեռնիկի պէս կամ ծանր, ինչպէս ժայռը 
լերան կողին խրուած: Կեանքի օրէնքն է սա եւ ոչ թէ 
դաշտահանդէս: Եթէ պահ մը պիտի երգէ «ա՜խ, ինչ 
լաւ է սարի վրայ», պիտի ըսէ նաեւ «մահը մերն է, 
մենք մահինը, մարդու գործն է միշտ անմահ»: 
Երկրային յաւիտենականութեան կիրքը բնական է 
ապրող էակներու: Թագաւորներ կը կառուցեն 
կամուրջներ, քաղաքներ, զորս կ'անուանեն իրենց 
անունով կամ դրամներու վրայ կը դրոշմեն իրենց 
կնիքը: Չեն բաւականանար երկրային կեանքով, եւ 
այդ երկնային  անմահութեան հորիզոնին մարդկա-
յին մտածողութեան անթիւ ռահվիրաներ հինէն ի 
վեր սփոփելու, մխիթարելու, խաւարին մէջ լոյս մը 
վառելու ազնիւ ինքնակոչ առաքելութեան, յանուն 
մարդկութեան պատասխան մը գտնելու աշխա-
տանք են տարած: Վերջնական պատասխանը, 
սակայն, երկնային արքայութեան կողքին կայ հոն 
հասնելու կամ տիրանալու երկրային ուղին, որ է 
պարտականութեան գիտակցութիւնն ու իրագոր-
ծումը այս անցաւոր աշխարհին վրայ: Ցանկութիւնը 
մղիչ ուժ է: Ի՞նչ է Կիլկամիշի հերոսամարտը, եթէ ոչ 
փնտռտուքը յաւիտենութեան: Իսկ արդի՞ւնքը պայ-
քարներու, տառապագին ճամբորդութեան, վերի-
վայրումներու: «Դու ո՞ւր ես ձգտում, Կիլկամի՛շ: 
Կեանքը, որ դու փնտռում ես, չես գտնի: Աստ-
ւածները, երբ ստեղծում էին մարդուն, նրան մահ 
սահմանեցին, կեանքն իրենց ձեռքերում պահե-
ցին»: ԱՀԱ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ:

Գարունը մօտ է: Բնութիւնը իր շրջանը կը 
կատարէ ու անով է անմահ:

«Ոչ ոք անմահ չէ, եղբա՛յր, եւ ոչինչ յաւիտեան չի 
մնում: Այդ լաւ իմացած եղիր եւ խնդա՛ ուրախ» 
(Ռապինտրանաթ Թակոր):

Կոմիտասի եւ Յովհաննէս Թումանեանի 150- 
ամեակները ներառուած են ԵՈՒՆԵՍՔՕ–ի`հռչա-
կաւոր մարդոց եւ կարեւոր իրադարձութիւններու 
2018-2019 թուականներու օրացոյցին մէջ:  Հայաս-
տանի եւ Սփիւռքի մէջ բազմապիսի ձեռնարկներ եւ 
այլ նախաձեռնութիւններ   նախատեսուած են իրա-
կանացնել տաղանդաշատ հայերու նուիրուած:

Յոբելենական ձեռնարկներու ծիրէն ներս Յով-
հաննէս Թումանեանի թանգարանը Սփիւռքի հետ  
կարեւոր նախագիծ մը  կեանքի կոչած է: Յառաջի-
կային լոյս պիտի տեսնէ Յովհ. Թումանեանի ման-
կական ստեղծագործութիւններու արեւմտահայերէն 
ժողովածուն` սփիւռքահայ եւ հայրենադարձ երե-
խաներու պատկերազարդ նկարներով: Այս մասին 
«Հայերն այսօր»-ը զրուցած է թանգարանի տնօրէնի 
ժամանակաւոր պաշտօնակատար Անի Եղիազար-
եանի հետ:

–Տիկի՛ն Եղիազարեան, ի՞նչ նախաձեռնութիւն 
կ՛իրականացնէք Սփիւռքի հայկական կրթօճախնե-
րու հետ:

-Ամենայն Հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թու-
մանեանի ծննդեան 150-ամեակի ծիրէն ներս Սփիւռքի 
հետ մեկնարկային աշխատանքները սկսած էինք 
դեռ նախորդ տարի:

Այս տարի կը լրանայ նաեւ Լեւոն Շանթի ծննդեան 
150-ամեակը, որ, ինչպէս գիտենք, մտերիմ, հա-
մագործակից ընկեր  եղած է Թումանեանի հետ: 
Անոնց համատեղ աշխատանքը յատկապէս կ՛երեւի 
պատմաբան, թարգմանիչ եւ բանասէր Ստեփան 
Լիսիցեանի գլխաւորութեամբ հայոց լեզուի «Լուսա-
բեր» դասագիրքը կազմելուն: Դասագիրքէն շատ 
օրինակներ կը պահպանուին թանգարանի 
արխիւին մէջ, որոնք ուսումնասիրելուն պարզեցինք, 
որ Լեւոն Շանթը «Լուսաբեր»-ի յատուկ համարներ 
պոլսահայութեան համար փոխադրելուն` հիմնակա-
նին Թումանեանի ստեղծագործութիւնները փո-
խադրած է արեւմտահայերէնի: Թումանեանի ման-
կական ստեղծագործութիւններէն շուրջ յիսունը` 
վիպերգներ, բանաստեղծութիւններ, պատմուածք-
ներ եւ այլն, շատ որակեալ, բարձր մակարդակով 
եղած փոխադրութիւններ էին, որոնք որոշեցինք 
մէկտեղել գիրքի մէջ:

Թումանեանի ստեղծագործութիւններու արեւ-
մըտահայերէն տարբերակը մէկ գիրքի մէջ ունե-
նալու անհրաժեշտութիւնը` սփիւռքահայ երեխայի 
սեղանի սիրելի գիրքը դառնալն էր: Այս գաղափարը 
լաւագոյն առիթը հանդիսացաւ գիրքի ծնունդ 
առնելուն: Քանի որ երեխաներու համար  նախա-
տեսուած էր, ապա այն պէտք է ըլլար գունազարդ 
եւ շքեղ: Թումանեանն ալ, իր մանկական գործերը 
գրելուն, շատ  կարեւոր կը համարէր նկարազար-
դումը եւ գեղեցիկ մատուցումը:

Բանաստեղծէն այս «ուղերձը» ունենալով`  քիչ 
մը շեղուեցանք. որոշեցինք ո՛չ թէ արհեստա-
վարժներուն տալ գիրքը նկարազարդելու, այլ` 
երեխաներու: Սա երկու խթանիչ հանգամանք ունի` 
նախ անոնք խորքէն կը ծանօթանան տուեալ 
ստեղծագործութիւնը, ինչպէս նաեւ աւելի պատաս-
խանատու կ՛ըլլան` կարեւոր գործի մասնակիցը 
դառնալով: Շուտով ընթերցասէր հասարակութիւնը 
Թումանեանի մանկական ստեղծագործութիւնները 
հնարաւորութիւն կ’ունենայ ընթերցելու  արեւմտա-
հայերէն` սփիւռքահայ  եւ հայրենադարձ երեխանե-
րու պատկերազարդմամբ:

– Յոբելենական նախագիծին մասին սփիւռքին 
ինչպէ՞ս տեղեակ պահեցիք:

– Ցաւօք, Հայկական սփիւռքը շատ մեծ է, 
բոլորին ընդգրկել հնարաւոր չէր: Հնարաւորինս 
շատ սփիւռքի դպրոցներու դիմեցինք` տարբեր 
համայնքներու նախնական մասնակցութեան յայ-
տեր ուղարկելով: Բարեբախտաբար, արձագանք-
ներն արդարացուցին մեր սպասելիքները:

Մասնակցելու ցանկութիւն յայտնեցին Համազ-
գային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան, 
Հայ բարեգործական ընդհանուր միութեան եւ 
համահայկական այլ կառոյցներու ենթակայութեան 
ներքոյ գործող հայկական կրթօճախները, եւ ո՛չ 
միայն:

– Մասնաւորապէս ո՞ր համայնքներէն  եղած են 
արձագանքներ:

–ԱՄՆ-ի, Աւստրալիոյ, Արժանթինի, Լիբանանի, 
Սուրիոյ, Անգլիոյ, Ֆրանսայի եւ Կ.Պոլսոյ հայկական 
համայնքներու հայկական կրթօճախներու 9-էն 15 
տարեկան երեխաներ   դիմած են: Ի դէպ, նախորդ 
տարուան վերջաւորութեան արդէն սկսանք ստա-
նալ գունազարդ նկարները:

Այս դրութեամբ կը դժուարանամ նշելու, թէ 
քանի մասնակիցներ ունինք, քանի որ յստակ 
հաշուարկուած չէ: Յատուկ ձեւաւորուած յանձնա-
ժողովն ընտրած է տուեալ ստեղծագործութեան 

Կ. Պոլիս, Պոմոնթիի ՄխիթարեանՎարժարան
Տիանա Սանթուրեան, 12 տարեկան, «Հրաժեշտ»



¾ç 04Þ³µ³Ã / 2.3.2019

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 27 - 

Լիբանանահայ Կեանք

Կան Թէ՛ Լաւ Եւ Թէ՛ Վատ Նկարիչներ, Գնահատողները Տարբեր Են. 
Տեղի Ունեցաւ Գեղանկարիչ Արմէն Վահրամեանի Անհատական Ցուցահանդէսը

Հաճնոյ Հայրենակցական Միութիւն
Նոյեան Տապանի Հետքերը Արարատ Լերան Վրայ

Փետրուար 26-ին Հայաստանի նկարիչներու 
միութեան մէջ տեղի ունեցաւ ծնունդով լոռեցի 
գեղանկարիչ Արմէն Վահրամեանի անհատական 
ցուցահանդէսը՝ կազմակերպուած Համազգային 
հայ կրթական եւ մշակութային միութեան ու ՀՀ 
նկարիչներու միութեան համատեղ ջանքերով: Ցու-
ցահանդէսը մարդաշատ էր: Ներկայ էին արուեստի 
գործիչներ, նկարիչին ընկերները, ԱԺ պատգա-
մաւորներ եւ այլք: 

Գեղանկարիչը «Զարթօնք»-ի հետ զրոյցի ժա-
մանակ, խօսելով իր եւ առհասարակ միւս արուես-

տագէտներուն աշխատանքներուն մասին, նշեց, որ 
միշտ ալ եղած են թէ՛ լաւ նկարիչներ եւ թէ վատ, 
հասարակութեան կարծիքն ու գնահատականները 
տարբեր են: «Կայ արուեստ, որ շատ քիչերը կը 
հասկնան: Կայ արուեստ, որ բոլորին հասանելի 
է»,- կ'ըսէ նկարիչը: Վերջինիս ցուցահանդէսին 
առկայ գործերուն մէջ մեծ տեղ կը զբաղեցնէ հայ 
մեծագոյն բանաստեղծներէն մէկուն՝ Յովհաննէս 
Թումանեանի պատկերացուցած ու ստեղծած թու-
մանեանական բնապատկերն ու Լոռիի բնութիւնը, 
հայրենի եզերքը: Գեղանկարիչը կը կարծէ, որ 
այսօր մոլորակին ու մարդկութեան քիչ մը բարու-
թիւն կը պակսի, ինչ որ ինքը կը փորձէ կտաւներու 

Կազմակերպութեամբ Հաճնոյ Հայրենակցական 
Միութեան, Ուրբաթ, 22 Փետրուար 2019-ին՝ երեկոյ-
եան ժամը 7:00-ին, տեղի ունեցաւ իւրայատուկ 
դասախօսութիւն մը նիւթ ունենալով՝ «Նոյեան 
Տապանի հետքերը Արարատ լերան վրայ»:

Դասախօսութիւն կը հովանաւորէր գաղութիս 
բարեջան Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. 
Ալեէմեզեանը, զոր կը ներկայացնէր Արժ. Տ. Նարեկ 
Ա. քհնյ Հեճինեանը:

Ներկայ էին Վեր. Սողոմոն Քիլաղպեան եւ հե-
տաքրքրասէր ներկայութիւն մը:

Բացման խօսքը կատարեց Պրն. Անանիա Քես-
թենեան: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց գաղութիս 
բարեջան Առաջնորդին՝ հովանաւորութիւնը ստանձ-
նելուն համար, ինչպէս նաեւ Հաճնոյ Հայրենակ-
ցական Միութեան, որմէ ետք ներկայացուց օրուան 
դասախօսը՝ Դոկտ. Արի Թոփուզխանեանը:

Ան հակիրճ տողերու մէջ անդրադարձաւ անոր 

միջոցով փոխանցել հանրութեան: 
Արմէն Վահրամեան ծնած է 1968 թուականին 

Լոռի մարզի Արտուի գիւղը։ 1978 թուականէն յա-
ճախած է Ալաւերդի քաղաքի գեղարուեստի դպրո-
ցը, այնուհետեւ սորված է Երեւանի գեղարուեստա-
թատերական հիմնարկի գծանկարչութեան բաժինը: 
2000 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու միու-
թեան անդամ է։ Ունեցած է շարք մը անհատական 
ցուցահանդէսներ՝ աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ:

Նկարիչներու միութեան սրահին մէջ գեղա-
նըկարիչ Արմէն Վահրամեանի անհատական ցու-
ցահանդէսը կ'ընթանայ մինչեւ Մարտ 2:

https://www.youtube.com/watch?v=k1PtUhyrr_4

կենսագրական գիծերուն  մասին: Ծնած է Պէյրութ 
եւ յաճախած Ազգ. Սահակեան վրժ., ֆրանսական 
Լիսէ, Պէյրութի ճարտարագիտական բարձր. դպրոցը, 
ապա Լիոնի համալսարանը, ուր պատրաստած է 
իր դոկտորական աւարտաճառը եւ պաշտօնավա-
րած ազգային կեդրոնին մէջ: 

Ան հեղինակ է զանազան գիրքերու եւ ուսում-
նասիրութիւններու, ինչպէս նաեւ նախաձեռնողն է 
«Մաքինթոշ» մանրակարգիչներու մէջ հայ տառերու 
եւ յայտագիրերու տեղադրութեան, անոնց գործա-
ծութեան մասին դասաւանդած է Մայր Աթոռ Ս. 
Էջմիածնի տպարանի եւ Երեւանի Մատենադարանի 
աշխատակիցներուն:

Բացման խօսքէն ետք ելոյթ ունեցաւ օրուան 
դասախօսը Դոկտ. Արի Թոփուզխանեան, ուր ան 
նշեց թէ կը հետեւէր Արարատի գագաթին վրայ 
ամերիկացի քրիստոնեաներու կատարած փնտըռ-
տուքներուն, եւ երբ կարողացաւ ձեռք բերել անոնց 
մէկ խումբին պատրաստած շարժանկարը, ան 
յանձն առաւ հայերէնի թարգմանութիւնը:

Ապա ներկաները մեծ հետաքրքրութեամբ հե-
տեւեցան շարժանկարին, ուր դիտեցին բազմաթիւ 
մասնագէտներու կատարած հետախուզութիւնները, 
որոնք գիտական տուեալներով փաստեցին, որ 
Նոյեան Տապանը հանգչած է Արարատ լերան 
վրայ: 

Հանդիպումի աւարտին Հաճնոյ Հայրենակցա-
կան Միութեան ատենապետ Փոլ Եագուպեան 
շնորհակալութիւն յայտնեց Դոկտ. Արի Թոփուզ-
խանեանին, ինչպէս նաեւ ներկաներուն:

Կատարուեցաւ կոկիկ հիւրասիրութիւն: 
ՆԵՐԿԱՅ ՄԸ
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանին Մէջ
«Վարդանանց»-ի Ոգեկոչում

428 թուականին արդէն կործանած էր Հայոց 
Արշակունեաց թագաւորութիւնը: Այդ օրերուն չու-
նէինք թագաւորութիւն, չունէինք պետականութիւն, 
սակայն ունէինք քրիստոնէական հաւատքը: Պար-
սիկներուն նպատակն էր հաւատաթափ ընել հա-
յերը՝ զանոնք ձուլելու համար պարսիկներուն հետ: 
Վարդանանք յանձն առին իրենց անձը զոհել հայ-
րենիքն ու հաւատքը փրկելու համար: 

Հայրենիքի ու կրօնքի պաշտպանութեան հա-
մար մարտիրոսացած հերոսներուն յիշատակը 
պանծացնելու համար Չորեքշաբթի, 27 Փետրուար 
2019-ին վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրա-
հէն ներս տեղի ունեցաւ «Վարդանանց» տօնակա-
տարութիւնը, ներկայութեամբ օրուան հիւր բանա-
խօս տիար Սարգիս Նաճարեանի, վարժարանիս 
հոգաբարձութեան ատենապետ տոքթ. Յովիկ 
Վարդանեանի, տնօրէնութեան, ծնողներու եւ 
հարազատներու:

Յայտագիրը սկսաւ Լիբանանի, Հայաստանի եւ 
վարժարանիս քայլերգերու յոտնկայս ունկնդրու-
թեամբ, որմէ ետք միջն. Գ. դասարանէն Յովիկ 
Չաւուշեան իր բացման խօսքին մէջ անդրադարձաւ, 
որ Վարդան Մամիկոնեան եղաւ հայ ազգի պար-
ծանքը եւ մեր եկեղեցւոյ պսակը, որովհետեւ իր 
արիւնը թափեց ազգին, ինչպէս նաեւ եկեղեցւոյ 
պայծառութեան համար: Ան իր խօսքը շարունակեց՝ 
ըսելով, որ Հայ եկեղեցւոյ եւ ազգային տօներու 
շարքին, Վարդանանց տօնը ունի իր իւրայատուկ 
եւ հիմնական տեղն ու կարեւորութիւնը, որովհետեւ 
իրարայաջորդ սերունդներ կը յիշեն, թէ 451 թուին 
հայ ժողովուրդը իր իշխանական ու հոգեւորական 
աւագանիով, զինուորներով ու համեստ զաւակ-
ներով, միացեալ բռունցք դարձաւ եւ դէմ դրաւ 
քրիստոնէական ու ազգային դիմագիծին սպառ-
նացող մեծ վտանգի մը, կեանքի գնով պայքարեցաւ, 
նահատակուեցաւ հաւատքի ու հայութեան համար, 
արձանագրեց պատգամ մը, որ եղաւ գրաւականը 
մեր հայրենիքի ու ժողովուրդի գոյատեւումին:

Ապա նախ. Ա. դասարանի աշակերտները ներ-
կայացան «Քաջ Վարդան Մամիկոնեան» խմբային 
արտասանութեամբ, որմէ ետք նախ. Բ. դասարանի 
աշակերտները բեմահարթակ բարձրացան ու 
իրենց քաղցրահնչիւն ձայնով երգեցին «Հիմի՞ էլ 
լռենք»-ը: Իսկ նախ. Գ. դասարանի աշակերտները 
ներկայացուցին «Մահ իմացեալ՝ անմահութիւն» 
թատերախաղը, որուն ընթացքին Վարդան Մամի-
կոնեանն ու հայ քաջարի զինուորները ներկայացնող 
աշակերտները շքեղօրէն հագուած, խրոխտ քայ-
լերով մուտք գործեցին սրահ՝ ըսելու համար, որ 
հայ ազգի զաւակները չեն ուրանար իրենց հաւատ-
քը եւ չեն ենթարկուիր իրենց համար ոչ հարազատ 
հաւատալիքի մը: Տիար Համբիկ Մարտիրոսեանի 
«Պատգամ Վարդանանց»-ը ներկայացուցին նախ. 

Ե.-էն միջն. Բ. դասարաններու խումբ մը աշակերտ-
ներ: Իսկ միջն. Գ. դասարանի աշակերտ Յակոբ 
Պէքարեան ընթերցեց Եղիշէ պատմիչի «Վարդանի 
Ճառը»:

Վերջապէս վարժարանիս հայ գրականութեան 
եւ Հայոց պատմութեան դասատու պարոն Աւետիս 
Տիպան ներկայացուց լրագրող-խմբագիր, հրապա-
րակագիր եւ հասարակական գործիչ տիար Սար-
գիս Նաճարեանը, որ եղած է անդամ Լիբանանի 
Խմբագիրներու սենտիքային, Լրագրողներու արա-
բական դաշնակցութեան, Հայաստանի Ժուռնա-
լիստներու միութեան եւ Լրագրողներու միջազգային 
դաշնակցութեան: Ան պարգեւատրուած է Տէր Ներ-
սէս Պետրոս ԺԹ. կաթողիկոս պատրիարքի ձեռամբ 
Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով, Բենեդիկտոս 
ԺԶ. Պապին կողմէ Մեծն Սուրբ Գրիգորի Ասպետի 
շքանշանով, ՀՀ Մովսէս Խորենացի նախագահա-
կան շքանշանով, ինչպէս նաեւ Լիբանանի Կաթո-
ղիկէ հաղորդամիջոցներու կեդրոնին կողմէ մա-
րոնիներու պատրիարք Պշարա Ռաաիի ձեռամբ: 
Բանախօսը իր խօսքին մէջ նշեց, որ Վարդանանց 
դիւցազնամարտի մասին պիտի չխօսէր, այլ եթէ 
մենք զմեզ Վարդանի ժառանգորդները կը համա-
րենք, պէտք է որ մեր ստացած ժառանգութեան՝ 
յաւերժութեան երաշխաւորագրին տէր ըլլանք, եւ 
այդ մէկը կը կայանայ հետեւեալ չորս կէտերուն 
մէջ. Տէր կագնիլ մեր լեզուին եւ սերունդէ-սերունդ 
պահպանել անոր շարունակականութիւնը, մեր 
հաւատքին, քանզի Վարդանանք նահատակուեցան 
«Վասն Յիսուսի եւ վասն հայրենեաց», հայրենա-
սիրութեան, որ այսօրուան հասկացողութեամբ հա-
յաստանասիրութիւն կը նշանակէ, ինչպէս նաեւ 
ժառանգենք քաջութիւնը՝ գիտնալով, որ Վարդա-
նանք գիտակցաբար մղեցին անհաւասար կռիւը, 

որովհետեւ գիտէին, թէ այլ հնար չէր մնացած 
իրենց համար: Բանախօսը իր խօսքը շարունակեց՝ 
ըսելով, որ Վարդանանց ճակատամարտէն մինչեւ 
Սարդարապատ ու մինչեւ Արցախի Ապրիլեան 
պատերազմը, որեւէ ատեն թշնամին չկարողացաւ 
հայաթափել մեզ՝ շնորհիւ այն ժառանգին, որ 
ստացանք մեր նախնիներէն: Ան, իր խօսքը ուղղե-
լով ուսուցիչներուն, ըսաւ, որ անոնք որպէս դաս-
տիարակներ թերացած կ'ըլլան իրենց առաքելու-
թեան մէջ, եթէ բաւարարուին պարզապէս 
դիւցազնամարտին պատմութիւնը սորվեցնելով՝ 
առանց փոխանցելու Վարդանանքի ոգին: Հուսկ, 
ան եզրափակեց, որ այսօր ունինք ազատ անկախ 
հայրենիք, հարուստ իր մշակոյթով, պետականու-
թեամբ եւ յաղթանակած բանակով: Պարտինք տէր 
կանգնիլ այդ ժառանգութեան: 

Յայտագիրը իր աւարտին հասնելով՝ վարժարա-
նիս տնօրէնուհի տիկ. Կալինա Նաճարեան բեմ 
բարձրացաւ շնորհակալութիւն յայտնելու հիւր բա-
նախօսին, ինչպէս նաեւ յայտագրի պատասխա-
նատու ուսուցիչներուն, ապա բեմ հրաւիրեց տոքթ. 
Յովիկ Վարդանեանը, որպէսզի յուշանուէրով մը 
պատուէ բանախօսը: Այսօր եթէ նայինք մեր շուրջը, 
ճիշդ է թէ չկայ զրադաշտական կրօնքը մեր վրայ 
պարտադրող Պարսկաստանը, սակայն կը տես-
նենք, թէ Վարդանանց ճակատամարտը կը շարու-
նակուի ո՛չ թէ Աւարայրի դաշտին վրայ, այլ ամէն 
տեղ: Այսօր կան այնպիսի հոսանքներ, որոնք մեզ 
կ'առաջնորդեն դէպի համաշխարհայնացում: 
Անոնք մեզ կը հեռացնեն մեր մայրենի լեզուէն, մեր 
կրօնքէն, մեր հայ դպրոցներէն եւ հայ ընկերութենէն 
: Մեր պարտականութիւնն է հոսանքն ի վեր 
թիավարելու, որպէսզի կարողանանք շարունակել 
ապրիլ որպէս միասնական մէկ եւ հզօր ամբող-
ջութիւն:

Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ
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Ավստրալիա, Սիդնեյ, Գոլստեն վարժարան Նելլի Մերիջանեան, 12 
տարեկան, «Շունն ու կատուն»

¾ç 03

«Սփիւռքահայ Երեխաներու Պատկերազարդմամբ Արեւմտահայերէնով Լոյս Կը Տեսնեն 
Թումանեանի Մանկական Ստեղծագործութիւնները». Անի Եղիազարեան

նկարազարդման լաւագոյն գործերը: Համընկնում-
ներէն խուսափելու եւ համակարգուած աշխատելու 
համար` մենք ստեղծագործութիւններն ուղղորդուած 
ենք ուղարկելու համայնքներ:

Գիրքը կազմման փուլի մէջ է: Շնորհանդէսը կը 
նախատեսենք մարտ ամսուն կազմակերպել, իսկ 
գիրքերը պետական մարմիններու, դեսպանատու-
ներու միջոցով ուղարկել համայնքներ:

Համոզուած եմ, որ յետագային հոգեբաններն 
աշակերտներու աշխատանքներու հիման վրայ 
կրնան հետազօտութիւն իրականացնել` բացայայ-
տելով, թէ որ երկրին մէջ ապրող երեխան ինչ հո-
գեկերտուածք ունի կամ թէ ինչպէս պիտի կարենայ 
հայկականութիւնն օտարութեան մէջ պահպանել: 
Ցցուն օրինակ բերեմ. անոնք իրենց աշխատանք-
ներուն մէջ կը պատկերեն տուեալ երկրէն որեւէ 
խորհրդանշական մաս մը, սակայն զուգահեռաբար 
տուեալ նկարին մէջ կը փորձեն ամէն կերպ 
հայկական եռանգներով որեւէ նախշ աւելցնել:

Մեր ամբողջ նպատակն այն է, որ այս նախա-
ձեռնութեան մասնակցած երեխաները գիրքի 
վայելքէն անմասն չմնան, եւ անոնց աշխատանքներն 
անպայման ընդգրկուին գիրքին մէջ:

Առհասարակ, պիտի չսահամանափակուինք 
Սփիւռքի հետ միայն այս համագործակցութեամբ: 
Պատրաստ ենք կառուցողական այլ ծրագիրներ 
նոյնպէս իրականացնել միասին` կրթական 
ծրագիրներու կազմակերպման, փոխայցելութիւն-
ներու, դասախօսութիւններու եւ այլ միջոցներով:

– Յառաջիկային կ՛ուրուագծուի՞ն նմանօրինակ 
համագործակցութիւններ:

– Հրաւէր նամակին մէջ նախապէս տեղեկա-
ցուցած էինք, որ Յովհաննէս Թումանեանի 150- 
ամեակի ծիրէն ներս կը նախատեսենք նաեւ հա-
մահայկական մրցոյթ կազմակերպել: Նախնական 
ծրագիրին համաձայն` սփիւռքի համար մրցոյթը 
երկու փուլով կ’իրականացուի ̀  գարնան եւ ամրան, 

լաւագոյնը կ’որոշէ ժիւրիի կազմը:
Դպրոցներուն մէջ մրցանակներու տեսքով 

պէտք է խրախուսեն աշակերտներուն: Նախապայ-
ման չէ միայն յաղթողներն ուղարկել, կրնան լաւա-
գոյն յառաջադիմութիւն ցուցաբերածներուն եւս նե-
րառել: Եթէ դպրոցը կամ համայնքը, որպէս 
յաղթանակի մրցանակ, տուեալ աշակերտին կամ 

աշակերտներուն ճանաչողական այցով ուղարկէ 
Հայրենիք, ապա մենք պատրաստակամ ենք Հա-
յաստանի մէջ կազմակերպել անոնց պտոյտները 
Թումանեանի «ճամփեքով»: Սա մեր նախնական 
նախագիծն է, որ կը ցանկանք կեանքի կոչել: 
Սփիւռքի մէջ այս գաղափարին շուրջ հետաքըր-
քըրութիւն յառաջանալու պարագային թող մեզի 
միանան:

 
-Տիկի՛ն Եղիազարեան, Յովհաննէս Թումանեանի 

ծննդեան օրը` փետրուար 19-ին, ի՞նչ  կը սպասուի 
թանգարան այցելողներուն:

-Փետրուար 19-ին մեր մօտ կը սպասուի, ի 
հարկէ, թումանեանական տօնական շունչ` այդպի-
սով ազդարարելով բանաստեղծի յոբելեանը: Առա-
ւօտեան 11-էն 17:00 թանգարանի ներսի հատուածն 
ու յուշային հատուածը լեցուած պիտի ըլլան հեք-
իաթային բաժիններով: Հեքիաթային  մեծ դղեակ 
մը պիտի ըլլայ , ուր մարդիկ պէտք է պատրաստ 
ըլլան հանդիպելու «փորձութիւններ»-ու: Որպէս 
մրցանակ` անոնք պիտի յայտնուին Թումանեանի 
տան մէջ եւ պիտի հանդիպին Թումանեանը 
շնորհաւորելու եկած համաշխարհային մեծերուն:

 Ամէն ինչ կենդանացած պիտի ըլլայ` օրուան 
խորագիրին համապատասխան, որ կը կոչուի 
«Ճամփորդութիւն  Թումանեանի աշխարհ, կենդա-
նի ցուցադրութիւն»:

 Ի հարկէ, չենք սահմանափակուիր միայն այդ 
օրով: Տարուան ընթացքին նախատեսուած են 
նաեւ յատուկ ցուցադրութիւններ, առանձին թեմա-
տիկ ցուցահանդէսներու ծիրէն ներս պիտի ներ-
կայացուին այնպիսի նիւթեր, որոնք մինչ այժմ 
պահուած  եղած են արխիւներու մէջ: Առհասարակ, 
մեր մօտ բոլոր տարիները թումանեանական են:

«Հայերն այսօր»
Սուրիա, Լաթաքիոյ Ազգային Ս. Նահատակաց վարժարան

Արազ Պետուրեան, 15 տարեկան, «Սուտասան»
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Կայացած Է Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Եւ Վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի Հանդիպումը
լսել այդ այցի մանրամասները: Բոլոր դէպքերում, 
այն արձագանգները, որ լսել եմ՝ ե՛ւ երկրի ներսում, 
ե՛ւ դրսի որոշ բարեկամներից, դրական են եղել»:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը ըսած է. «Շնոր-
հակալ եմ, պարոն նախագահ: Այո, մեր այս աշխա-
տանքային հանդիպումները պարբերական բնոյթ 
են կրում, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք պարբերաբար 
կիսենք այն տեղեկատուութիւնը, որը կուտակուում 
է մեր տարբեր շփումների, աշխատանքային գոր-
ծունէութեան ընթացքում: Եւ, իհարկէ, քննարկենք 
առաջիկայ անելիքները: Այո, Իրանի Իսլամական 
Հանրապետութիւն տեղի ունեցած այցը շատ 
կարեւոր եմ համարում եւ շատ յաջողուած: Նաեւ 
Երկուշաբթի օրը պատրաստուում եմ պաշտօնական 
այցով մեկնել Բրիւսել՝ Եւրամիութեան մեր գործըն-
կերների հետ քննարկելու հետագայ անելիքները:

Առաջիկայում արտաքին քաղաքական հարուստ 
օրակարգ ունենք: Նաեւ այս տարի Եւրասիական 
տնտեսական միութիւնում նախագահում ենք, եւ 
միջկառավարական խորհրդի նիստերից մէկը 
տեղի կունենայ Երեւանում: Բարձրագոյն տնտես-
ական խորհրդի նիստերից մէկը եւս տեղի կունենայ 
Երեւանում: Այս ողջ արտաքին քաղաքական 
օրակարգն, իհարկէ, կարեւոր է նաեւ ծառայեցնել 

մեր տնտեսական յեղափոխութեան նպատակ-
ներին: Տեղեակ եմ, որ Դուք էլ այս ընթացքում որոշ 
հանդիպումներ էք ունեցել, որոնք տեղաւորուում են 
այս տրամաբանութեան մէջ: Եւ նաեւ կարեւոր է 
այդ տեղեկատուութիւնները համադրել, որպէսզի 
պայմանաւորուածութիւնների հետագայ իրագոր-
ծումը դառնայ առաւել արդիւնաւէտ»:

«Ես էլ, պարոն վարչապետ, Ձեզ հետ խօսելու 
շատ բան ունեմ: Իհարկէ, Դուք տեղեակ էք, բայց 
կուզեմ լրացուցիչ մանրամասներ կիսել Ձեզ հետ 
յատկապէս իմ վերջին երկու այցելութիւնների 
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

Քինկը այս երգը գրեց տպաւորուելով աւետա-
րանական եկեղեցւոյ նոյնանուն հոգեւոր երգէն՝ 
1905 թուականին գրուած, որուն, իր հերթին, հիմք 
կը ծառայէին տողեր սաղմոսէն:  Երգի աշխատանք-
ները աւարտին հասցնելու համար իրեն օգնեցին 
երկու համահեղինակ, երգահաններու յայտնի 
զոյգ՝ Ճերրի Լիպերն ու Մայք Սթոլերը: 

1961-ին երգը գլխաւորեց «Պիլլպորտ» («Billboard») 
ամսագիրի աղիւսակը եւ մտաւ «Պիլլպորտի թէժ 
100-եակ»-ի առաջին տասնեակին մէջ: Ան նաեւ կը 
մտնէ «Ռոլլինկ Սթոուն» («Rolling Stone»)  ամսա-
գիրի 500 հանրայայտ երգերու շարքին մէջ:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 4 -        
«Stand by Me» («Մնա՛ ինծի հետ»), Պեն Քինկ

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Երգը երկրորդ ծնունդ ստացաւ 1986-ին «Մնա՛ 
ինծի հետ» ֆիլմի նկարահանումէն ետք: Ֆիլմի 
յաջողութեան ալիքին հետ  եկաւ նաեւ երգի 
յաջողութեան նոր ալիք, եւ ան 1987-ին դարձեալ 
մտաւ «Պիլլպորտ»-ի տասնեակին մէջ՝ այս անգամ 
զբաղեցնելով 1-ին հորիզոնականը:

Զայն կատարած 
են բազմաթիւ երգիչ-
ներ, որոնցմէ են՝ 
Ճիմմի Հենտրիքսը, 
Էլթոն Ճոնը, Ատ-
րիանօ Չելենթանօն, 
Ճոն Լենընը, «Լետ 
Զեփե-լին» խումբը, 
ինչպէս նաեւ բռնցքա-
մարտիկ Մուհամմետ 
Ալին եւ գրող Սթիվըն 

Քինկը: Ընդհանուր առմամբ ան ունի 400-էն աւելի 
վերաերգուած տարբերակ:

1987 թուականին Սթիվըն Քինկը կը գրէ «The 
Stand» («Դիմակայութիւն») գիրքը, ուր գիրքի 
վերջին հատուածին մէջ  մէջբերումի տեսքով կը 
յայտնուի երգէն քառատող մը, որ անտեսանելիօրէն 
կը կապէ նաեւ գիրքն ու երգը: Դժուար է ըսել, թէ 
արդեօք Սթիվըն Քինկը երգէն ոգեշնչուելո՞վ գրած 
է գիրքը, թէ պարզապէս անոնք բառախաղով 
կապած է իրար, բայց ընթերցողները կը փաստեն, 

որ երգը կը հնչէ գիրքին մէջ (գիրքին մէջ երգի 
տողերուն հատուածը կարդալու ժամանակ երգը 
ակամայ կը սկսի հնչել ընթերցողի միտքին մէջ):

Քինկը իր երաժշտական գործունէութիւնը 
սկսած է «The Drifters» խումբի կազմին մէջ: Իր 
ծորուն պարիթոնը ռիթմ եւ պլուզ ժանրը յայտնի 

դարձուց սպիտակամորթ հան-
դիսատեսի շրջա-նակներուն 
մէջ, իսկ «Stand by Me» երգը 
դարձաւ դարի անմահ երգերէն 
մէկը, որ մինչեւ օրս կը յուզէ 
հանդիսատեսի սիրտը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ
ՍՐԱՊԻՈՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ
(1967)
«Լոյսերը Սենի Վրայ»

Գեղանկարիչը ծնած է 1967թ.  Յունուար 8-ին, Երեւանի մէջ: 1991-97 ուսանած  է 
Երեւանի Գեղարուեստի պետական ակադեմիայի կերպարուեստի բաժնին մէջ: 1996-98 
նկարչութիւն  դասաւանդած է ՀՀ Արարատ քաղաքի Արուեստի դպրոցին մէջ, 1998-2001 
Թարգմանչութեան առցանց գոլէճին, 2001էն Հայաստանի նկարիչների միութեան, 2003էն 
«ՆորԷոն» նորարարական կենտրոնի անդամ է: 1996էն մասնակցած է շարք մը հանրապետական և միջազգային ցուցահանդէսներու Տաշքենդի, 
Երեւանի մէջ  եւ այլ տեղեր: Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երևանի մէջ (2001, 2005, 2010): 2010թ. Արժանացած է «Վահան Թէքէեան» 
մրցանակին եւ ՀՀ կառավարութեան Վարդգես Սուրենյանցի անուան մետալի («Մոշ վաճառող ծերունին» գործին համար):
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ՎԱՀԷ ՀԷՔԻՄԵԱՆ
(1914 – 1997)

«Փարիզը Գիշերով»

ՄԱՐՏ
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Վարդանանց Տօնակատարութիւն Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ
«Այսօր Մենք Քաջութիւնը Պէտք Է Ունենանք Հաւաքական Կեցուածքով Ու Յանձնառութեամբ Ըսելու՝ «Այս 
Հաւատքէն Մեզ Ոչ Ոք Կրնայ Խախտել».Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

հայուն հաւատքը, որպէսզի քանդէ անոր ինքնու-
թիւնը։ Այս վտանգին առաջ Վարդաններ եւ Ղեւոնդ-
ներ միանալով օրուան թշնամիին դէմ իրենց պա-
տերազմը մղեցին, քանի որ «սովորական իմաստով 
հաւատք չէր իրենց հաւատքի հասկացողութիւնը, 
այլ հոգեւոր ու բարոյական արժէքներու կողքին 
հոն առկայ էին նաեւ մեր հայրենիքի անկախութիւնը, 
ժողովուրդի մշակութային ու ազգային արժէքները, 
ձգտումներն ու երազները»,- ըսաւ Հայրապետը։

Ապա Նորին Սրբութիւնը խօսեցաւ հայու ողջ 
պատմութեան ընթացքին անբաժանելի դարձած 
եկեղեցի-ժողովուրդ-հայրենիք երրորդութեան մա-

¾ç 02 սին։ Ան շեշտեց, որ եկեղեցին երբեք ինքնակեդրոն 
հաստատութիւն չդարձաւ, այլ դարձաւ առաքելու-
թիւն ու ծառայութիւն. «Եկեղեցին ինքզինք ըմբռնեց 
ու իրագործեց մեր ժողովուրդի հաւաքական 
կեանքին մէջ իբրեւ Քրիստոսառաք առաքելութիւն 
եւ ժողովուրդին կամքը հոգեւոր ու բարոյական 
արժէքներով պայծառակերպող։ Եկեղեցւոյ դերը 
եղաւ եւ է մեր ժողովուրդը դարձնել կենդանի 
եկեղեցի եւ պատմութեան ընթացքին մնաց մեր 
հայրենիքի կողքին, որովհետեւ հաւատաց, որ 
հողէն ու ջուրէն անդին, հայրենիքը ժողովուրդն է՝ 
սիրոյ, հաւատքի, յոյսի ու երազի սերտ օղակներով 
իրարու հետ ընդելուզուած»,- ըսաւ հայրապետը ու 
շարունակեց՝ ընդգծելով, որ «Մեր պատմութեան 
Ղեւոնդները եղան Վարդաններու կողքին. այն 

Վարդաններուն, որոնք պատրաստ եղան իրենց 
արիւնը թափելու մեր եկեղեցւոյ, ազգին ու 
հայրենիքին գերագոյն շահերուն համար»։

Վեհափառ հայրապետը իր պատգամը եզրա-
փակեց՝ ըսելով, որ պէտք չէ մնանք պատմութեան 
դէպքերը կամ դէմքերը յիշատակելու սահմաններուն 
մէջ. «Այսօր, մենք քաջութիւնը պիտի ունենանք 
Հայաստանի մէջ, Արցախի մէջ թէ ի սփիւռս աշ-
խարհի, հաւաքական կեցուածքով ու յանձնառու-
թեամբ ըսելու. «Այս հաւատքէն մեզ ոչ ոք կրնայ 
խախտել», եւ այս ո՛չ թէ խօսքով, այլ մեր գործով ու 
մեր կեցուածքով։ Ա՛յս է պատգամը Վարդանանց 
սերունդին»։

Վարդանանց նուիրուած տօնակատարութիւնը 
իր աւարտին հասաւ «Կիլիկիա» քայլերգով։
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Կայացած Է Նախագահ Արմէն Սարգսեանի Եւ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Հանդիպումը

Վարչապետ Փաշինեան Ծաղկեպսակ Դրած Ու Յարգանքի Տուրքը Մատուցած Է Մարտ 1-ի Բոլոր 
Զոհերու Յիշատակին

մասին. մէկը՝ Ֆրանսիա, որտեղ տեղի ունեցաւ 
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան 
90-րդ լիագումար ժողովը, որին ես մասնակցեցի, 
եւ որի ընթացքում կազմակերպութիւնում որոշակի 
կառուցուածքային փոփոխութիւններ տեղի ունե-
ան: Բարեգործական միութիւնը մեր ազգային, 
Սփիւռքի կարեւորագոյն կազմակերպութիւններից 
մէկն է: Այդ ընթացքում Փարիզում, իհարկէ, կրկին 
հանդիպումներ ունեցայ այն շրջանակում, որի մա-

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի գլխաւորու-
թեամբ 2008 թուականի մարտիմէկեան իրադար-
ձութիւններուն կապակցութեամբ Մարտ 1-ին 
մայրաքաղաք Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է երթ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
կառավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ երթը, որուն մասնակցած են նաեւ 
վարչապետի տիկին Աննա Յակոբեանը եւ իր 
դուստրերը, մեկնարկած է Երեւանի Ազատութեան 
հրապարակէն, անցած Մաշտոցի պողոտայով, 
Գրիգոր Լուսաւորիչ փողոցով եւ աւարտած Միաս-
նիկեանի արձանին մօտ:

սին մենք բաւական երկար ժամանակ խօսում ենք 
միմեանց հետ՝ աջակցելու Հայաստանի տնտեսա-
կան զարգացմանը, նոր տեխնոլոգիաներին: Հան-
դիպումներ եղան ֆրանսիական շատ մեծ ընկե-
րութիւնների հետ՝ Thales, Dassault եւ այլն:

Յաջորդն իմ այցելութիւնն էր Միւնխեն՝ անվը-
տանգութեան համաժողովին, որի ընթացքում, 
ինչպէս տեղեակ էք, մի շարք քաղաքական հանդի-

Վարչապետ Փաշինեան ծաղկեսակ դրած ու 
յարգանքի տուրք մատուցած է բոլոր զոհերու 
յիշատակին:

Աւելի կանուխ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
մարտիմէկեան իր ուղերձին մէջ անդրադարձած էր 
քայլերթի նշանակութեան՝ նշելով. «Մենք այս 
քայլերթով մեր յարգանքի տուրքը կը մատուցենք 
Մարտի 1-ի, քաղաքական բոլոր սպանութիւնների 
զոհերին եւ մեր վճռական ոչը կասենք բռնութիւն-
ներին, անարդարութեանը, ապօրինութիւններին, 
կոռուպցիային, ընտրակեղծիքներին, իրաւունքների 
ոտնահարմանը»:

պումներ տեղի ունեցան: Դրանցից բացի, հան-
դիպումներ ունեցայ նաեւ Հայտելպերկի համալսա-
րանում, Միւնխենի տեխնիկական համալսարանում, 
Max Planck-ի ինստիտուտում: Այս հանդիպումները 
եւս ուղղուած են՝ Հայաստանը դարձնելու ժամա-
նակակից տեխնոլոգիաների երկիր եւ նպաստելու 
մեր երկրի տնտեսական արագ աճին: Այնպէս որ, 
խօսելու շատ բան ունենք»,- յաւելած է Արմէն 
Սարգսեան:



¾ç 08Þ³µ³Ã / 2.3.2019 ¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 

դեսպանութեան հիւպատոսական բաժնի գործառոյթ-
ները աւելի բարելաւելու եւ կանոնակարգելու նպատա-
կով կը տեղեկացնենք, որ այսուհետեւ.

– Պիտի իրականացուին քաղաքացիներուն համար 
խորհրդատուութիւններ հետեւեալ հեռախօսահամարով` 
+961 4 416 781 (ներքին 106, 118),

– Պիտի գործէ արագ արձագանգի ելեկտրոնային 
փոստի հասցէ, որով կարելի է դիմել նաեւ ժամադրութիւններ ստանալու 
համար` armconsulatelebanon@mfa.am

– Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքացիութիւն ստանալու դի-
մումները կ'ընդունուին բոլոր աշխատանքային օրերուն՝ բացի Հինգշաբթի 
օրերէն,

– Հինգշաբթի օրերուն կ’իրականացուին բացառապէս այլ հիւպատո-
սական գործողութիւններ (անձնագիրերու վաւերականացումի ժամկէտի 
երկարաձգում, լիազօրագիրերու տրամադրում եւ այլն),

– Հիւպատոսական ծառայութիւններու դիմաց վճարումները կ'իրակա-
նացուին բացառապէս դրամատնային (անկանխիկ) վճարումի եղանակով,

Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպանութիւնը կը 
յորդորէ հիւպատոսական բաժնի այցելուներուն ուղղորդուելու վերոյիշեալ 
տեղեկութեամբ:

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ ՀՀ ԴԵՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

Փոխադրամիջոցը ապահովուած է երեկոյեան ժամը 6:30-ին հետեւեալ վայրերէն՝ 
- Սբ. Վարդանանց եկեղեցի
- Պուրճ Համուտի հրապարակ
- Քաղաքապետարանի Շէնքերու ակումբ (մէսէքին)
- Ֆանարի եւ Ռաուտայի ակումբ
- Հաճըն (եկեղեցւոյ դիմաց)
- Ազգային Ծերանոց

ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ 

ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ 
 

Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի 
զաւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ 
Պահեցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը 
5-ին, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի 
պիտի ունենան հսկումի արարողութիւններ: 

Սիրով կը հրաւիրենք բոլոր հաւատացեալները 
մասնակցելու հսկումի հոգեյոյզ արարողութիւններուն եւ 
աղօթակցելու Դպրեվանեցիներուն: 

 ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ 

 


