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Կաշառակերութիւն, Գաղթականութիւն Եւ 
Տնտեսութիւն՝ Առաջնահերթութիւնները Հզօր 
Լիբանան Պլոքի Նախարարներուն. Պասիլ

Կաշառակերութեան արմատական վերացումը, 
Լիբանան հաստատուած աւելի քան մէկ միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապահով տունդարձը 
եւ երկրի տնտեսական խարխափուն իրավիճակի 
վերընձիւղումը առաջնահերթութիւններն են Հզօր 
Լիբանան խորհրդարանական պլոքի նախարար-
ներուն: Այս մասին մամլոյ ասուլիսի ժամանակ 
նշեց պլոքի նախագահ եւ արտաքին գործոց 
նախարար Ժպրան Պասիլ:

Միաժամանակ Ազգային ազատ հոսանք շար-

Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ Վլատիմիր 
Փութին  ստորագրած է համապատասխան փաս-
տաթուղթ մը, որով  Ռուսիա կը դադրեցնէ Միջին ու 
փոքր հեռահարութեան  հրթիռներու ոչնչացումին 
մասին պայմանագիրի գծով իր պարտաւորու-
թիւններուն կատարումը: Ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն, 
այս մասին կը յայտնէ Քրեմլի մամուլի ծառայութիւնը:

Ստորագրուած փաստաթուղթին մէջ կը նշուի, 
որ Մոսկուայի պարտաւորութիւններու կատարումը 
դադրած են, քանի դեռ ԱՄՆ-ը չի վերացուցած իր 
խախտումները պայմանագիրի հարցին մէջ կամ  
մինչեւ պայմանագիրի ուժի մէջ ըլլալը:

Պայմանագիրէն դուրս գալու մասին առաջինը 
յայտարարած էր ԱՄՆ նախագահ Տոնալտ Թրամփ:

Միջին եւ փոքր հեռահարութեան հրթիռներու ¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

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

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

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

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

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

ժումի Հզօր Լիբանան խորհրդարանական պլոքի 
նախարարները ներկայացուցին կառավարութեան 
կազմաւորումէն ետք 100 օրուան ժամանակա-
հատուածի համար իրենց մշակած ծրագիրը:

Պասիլի հաղորդմամբ՝ նախարարները յայտա-
րարեցին շարք մը էական նպատակներ, որոնց 
պիտի ճգնին ամէն գնով հասնելու՝ ի բարօրութիւն 
Լիբանանի ժողովուրդին եւ ի նպաստ երկրի 
գերագոյն շահերուն:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան երէկ հանդիպումներ ունեցած է 
Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ Լենա 
Նազարեանի, Ալէն Սիմոնեանի, Վահէ Էնֆիաճ-
եանի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
հանդիպումներուն զրուցակիցները միտքեր փոխա-
նակած են խորհրդարանական կառավարման 
համակարգի պայմաններուն մէջ Ազգային ժողովի 
աշխատանքներուն, օրակարգին ու միջազգային 
հարթակներու վրայ անոր գործունէութեան վերա-
բերող հարցերու շուրջ: Կարեւորուած է օրէնսդիր 
մարմինի եւ իշխանութեան միւս թեւերուն ներ-
դաշնակ գործակցութիւնը:

Նախագահ Արմէն Սարգսեան պատրաստակա-
մութիւն յայտնած է սահմանադրութեամբ իրեն 
վերապահուած լիազօրութիւններու ծիրէն ներս 
գործակցելու խորհրդարանին հետ եւ օժանդակելու 
անոր գործունէութեան: 

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան աշխատանքային 
այցով կը գտնուի Պելճիքայի Թագաւորութիւն: Կա-
ռավարութեան ղեկավարը Մարտ 4-ին այցելած է 
Ֆլանտրիոյ տարածաշրջանի Ֆլամանտական Պրա-
պանտ նահանգի մայրաքաղաք Լիւվենի կրթական, 
գիտահետազօտական հաստատութիւններ: Այցի 
աւարտին ստորագրուած են փոխըմբռնումի յուշագի-
րեր բարձր եւ նորարարական արհեստագիտութիւն-
ներու ոլորտին մէջ երկկողմ գործակցութեան զար-
գացումի համար:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնու-

ՀՀ Նախագահը Հանդիպումներ Ունեցած Է 
ԱԺ Փոխնախագահներուն Հետ

ՀՀ-ն Եւ Պելճիքան Կը Զարգացնեն 
Կրթական Եւ Գիտահետազօտական 
Գործակցութիւնը. Վարչապետի 
Այցի Ծիրէն Ներս Ստորագրուած Են 
Փոխըմբռնումի Յուշագիրեր

Ռուսիա Կը Դադրեցնէ Հրթիռներու Ոչնչացումի Մասին Պայմանագիրի 
Գծով Իր Պարտաւորութիւններուն Կատարումը

ոչնչացումին մասին պայմանագիրը կնքուած է 
1987-ին ԱՄՆ-ի եւ ԽՍՀՄ-ի միջեւ: Պայմանագիրը 
ստորագրած են Ռոնալտ Ռեյկանը եւ Միխայիլ 
Կորպաչիովը:

Կասպից Ծովու Ազրպէյճանական Հատուածին 
Մէջ Երկրաշարժ Տեղի Ունեցած Է

Կասպից ծովու ազրպէյճանական հատուածին մէջ տեղի ունեցած 
է 3 աստիճանի երկրաշարժ, կը յայտնէ Ազրպէյճանի ԳԱԱ երկրա-
շարժագիտական ծառայութեան  հանրապետական կեդրոնը։
«Ստորգետնեայ ցնցումները տեղի ունեցած են ժամը 13։11-ին 
Լենքորանի կայանէն 22 քիլոմեթր հարաւ-արեւելք»,- ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն, 
յայտնած են երկրաշարժագիտական կեդրոնէն։
Երկրաշարժի արտակեդրոնը գտնուած է 25 քմ խորութեան վրայ։
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Հայկազ Գ. Ժամկոչեան 

Հայկազ Գ. Ժամկոչեան (10 Հոկտեմբեր 1909, 
Մալաթիա, Արեւմ.Հայաստան - 5 Մարտ 1981, Երե-
ւան), հայ պատմաբան, պատմական գիտութիւն-
ներու թեկնածու (1941), գիտութեան վաստակաւոր 
գործիչ (1970):

Առաջին համաշխարհային պատերազմին 
հրաշքով կ'ազատուի թրքական եաթաղանէն ու 
կ'ապաստանի Լիբանան, ուր կը մտնէ Անթիլիասի 
ամերիկեան որբանոցը: Հոն կը ստանայ իր նա-
խակրթութիւնը: 1925-ին կը տեղափոխուի Վա-
լանս (Ֆրանսա), իսկ 1928-ին կ'անցնի Պելճիքա: 
Վալանսի, Փարիզի եւ Պրիւքսելի մէջ իր տարի-
ները բանուորութեամբ անցընելէ ետք, 1929-ին 
կը ներգաղթէ Հայաստան եւ 1930-ին մուտք կը 
գործէ Երեւանի պետական համալսարանի պատ-
մութեան բաժանմունքը, որուն ընթացքը կ'աւար-
տէ գերազանց յաջողութեամբ:1935–1938  Հ. 
Ժամկոչեան դասախօսական ու գիտական կազմի 
պատրաստութեան բաժնի ուսանող է նոյն համա-
լըսարանը: Անոր զուգընթաց ան հայ ժողովուրդի 
պատմութիւն կը դասաւանդէ Երեւանի միջնա-

կարգ դպրոցները: 1941–1944 ան կը ստանձնէ 
համալսարանի հայ ժողովուրդի պատմութեան 
ամպիոնի վարիչի պաշտօնը: Տասնհինգ տարի 
(1945-1960) կը ղեկավարէ համալսարանի պատ-
մութեան բաժանմունքը: Հ. Ժամկոչեանի գիտա-
մանկավարժական երկարատեւ ու անբասիր 
աշխատանքը կը գնահատուի գիտութեան վաս-
տակաւոր գործիչի կոչումով (1970-ին) եւ բազ-
մաթիւ պատուոգիրերով:

Հայ ժողովուրդի հին եւ միջին դարերու 
պատմութեան լաւագոյն մասնագէտներէն մէկը՝ 
Հ. Ժամկոչեանը, հեղինակ է որոշ հետազօտու-
թիւններու, որոնց մէջ առանձնապէս ուշագրաւ 
են՝ «12-13 ԴԱՐԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ 
ԴԱՒԻԹ» ԷՊՈՍԻ ՎԱՐԻԱՆՏՆԵՐՈՒՄ» (Սասուն-
ցի Դաւիթ, յոբելենական ժողովածու, Երեւան, 
1939), «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՎԱՍՆ ԱԶԳԻ ՆԵՏՈՂԱՑ» 
ԵՐԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԸ» (Պետական համալսարանի 
գիտական աշխատութիւններ, 23-րդ հտր., Երե-
ւան, 1946) եւ այլն: Առանձին հատորով լոյս 
տեսած է Հ. Ժամկոչեանի «ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՆԱԽ-
ՆԱԴԱՐԵԱՆ ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 
ԵՒ ՍՏՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ» (Երեւան, 
1961) մենագրութիւնը, որ քանիցս վերահրատա-
րակուած է Երեւանի պետական համալսարանի 
«Հայ ժողովուրդի պատմութիւն» ձեռնարկին մէջ:

Հայկազ Ժամկոչեան կը մահանայ 5 Մարտ 
1981-ին:
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Հայ Եկեղեցւոյ հայրապետներուն կողմէ քա-
ռասնօրեայ պահեցողութիւնը բնորոշուած է որպէս 
«պարիսպ հզօր» եւ «դուռն ամուր», որուն ընթացքին 
իւրաքանչիւր քրիստոնեայ անհատ ինքնավերլու-
ծութեան եւ ինքնազրկումի կ’ենթարկէ իր անձը, 
հոգեպէս կ’ամրապնդուի՝ պատրաստ դիմաւորելու 
մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Յարու-
թիւնը: Մեծ Պահքի քառասնօրեայ այս ժամանա-
կաշրջանը լաւագոյն առիթն է հոգեմտաւոր արժէք-
ներով սնուցանելու մեր հոգիները, եւ նոյն այս 
նպատակին համար է, որ մեր մարմինները կը 
տկարացնենք, որպէսզի հոգիները զօրանան:

Մեր կեանքէն նուազեցնելով կենդանական ար-
տադրութիւն ունեցող կերակուրները, համեմատա-
բար նուազեցուցած կ’ըլլանք նաեւ մեր մեղանչական 
ընթացքը, որովհետեւ Մեծ Պահքը հրաւէր մըն է 
հոգեւորը մարմնականէն աւելի վե՛ր դասելու: Հայ 
եկեղեցւոյ հայրերէն Սուրբ Գրիգոր Տաթեւացին կը 
գրէ. «Հոգիի սրբութեան համար արցունքը տաք 
ջուր է, ողորմութիւնը՝ օճառ եւ երբ անոնց հետ 
միացնենք պահեցողութիւնն ու աղօթքը սրբած 
կ’ըլլանք մեր բոլոր մեղքերը»:

Եկեղեցւոյ հայրերուն հաստատած աւանդու-
թեան համաձայն, քառասնորդաց պահեցողութեան 
ընթացքին եկեղեցին հոգեպարար արարողութիւն-
ներու ընդմէջէն՝ աղօթական կեանքով հաւատաց-

Կիրակի, 24 Փետրուար 2019-ին Լիբանանի 
Հայոց թեմի բոլոր եկեղեցիներուն մէջ Թաղական 
խորհուրդներու ընտրութիւն կատարուեցաւ։

Քառամեայ շրջանի համար հետեւեալ հայոր-
դիները թաղական ընտրուեցան.

Ս. Նշան մայր եկեղեցի, Պէյրութ 
1. Գէորգ Քոփարեան 
2. Օննիկ Մահտէսեան 
3. Նազարէթ Չէքէմեան
4. Սարգիս Թորոսեան
5. Ռազմիկ Յովսէփեան 
6. Սեպուհ Հաւաթեան
7. Մարտիկ Շահինեան 
8. Սմբատ Ղազէլեան
9. Ճորճ Պալթայեան
Ս. Յակոբ եկեղեցի, Ժեհթաուի 
1. Անդրանիկ Սարգիսեան  
2. Յակոբ Ալլըգեան    
3. Վաչէ Արսլանեան
4. Յովիկ Սեմերճեան
5. Արամ Թոգաթլեան    
6. Ժագ Մանուշակեան  
7. Ժորժ Կիւլէսէրեան
Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցի, Հայաշէն 
1. Արտաշէս Գասարճեան 
2. Ռոզէթ Կարպուշեան   
3. Արշակուհի Տէր Խաչատուրեան
4. Գրիգոր Մխճեան
5. Իշխան Շահինեան
6. Սօսի Աշըքեան
7. Քրիստ Աճեմեան  
Ս. Յարութիւն եկեղեցի, Ռմէյլ 
1. Թորոս Աւետիսեան    
2. Նազարէթ Սէօքիւնեան      
3. Յարութիւն Պասմաճեան
4. Գէորգ Ասլանեան    
5. Հայկազ Կէօքկէօզեան
6. Յարութիւն Էօրտէքեան    
7. Լուսին Թապաքեան
Ս. Գէորգ եկեղեցի, Նոր Հաճըն 
1. Հայկազ Օղլուգեան 

Քառասնօրեայ Պահեցողութեան 
Արարողութիւնները Անթիլիասի
Մայր Տաճարին Մէջ

2. Աւագ Պարախեան    
3. Վարդան Երեմեան
4. Խաչիկ Շահինեան
5. Յակոբ Կէօտէլէքեան
6. Յարութիւն Գույումճեան
7. Անդրանիկ Չաւուշեան
8. Վաչէ Պարախեան    
9. Յարութիւն Շիշմանեան
Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցի, Նոր Մարաշ 
1. Կարօ Աբրահամեան
2. Յարութ Թէքկէլեան 
3. Սեւակ Ալիէմեզեան 
4. Հրայր Ինճէեան
5. Գէորգ Շահինեան
6. Մովսէս Քիրէճեան
7. Ազգանազ Սաղպազարեան
8. Յովհաննէս Յովհաննէսեան
9. Աբօ Կրպոյեան
Ս. Վարդանանց եկեղեցի, Նորաշէն  
1. Յովհաննէս Պիլէմճեան
2. Վարդան Սանթուրեան
3. Յակոբ Գալայճեան    
4. Յովսէփ Յովսէփեան    
5. Վարուժան Մարտիրոսեան    
6. Սարգիս Պէրղուտեան 
7. Յարութիւն Պալապանեան
Ս. Սարգիս եկեղեցի, Նոր Սիս  
1. Յովհաննէս Արթինեան  
2. Վրէժ Յակոբեան
3. Նուարդ Քէշիշեան
4. Քրիստ Քէլէշեան
5. Ներսէս Գալայճեան
6. Մարտիկ Գարաօղլանեան
7. Կարօ Պոսնոյեան
8. Յովհաննէս Պէքէրէճեան
9. Զաքար Պեքերէճեան
Ս. Աստուածածին եկեղեցի, Նոր Ատանա 
1. Յակոբ Տօնիկեան 
2. Սարգիս Մարգարեան
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ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի  Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 15 - 

Աւելի Քան 50 Ծրագիր 
Լոռի Մարզին Համար

Մայրս
(Իր Անթառամ Յիշատակին)

¾ç 06

ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

23 Փետրուարին վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
եւ կառավարութեան քանի մը անդամներու մաս-
նակցութեամբ Վանաձորի արհեստագիտական 
կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ գործարարական 
համաժողով մը:

Իր ելոյթին մէջ վարչապետը շեշտեց, որ ամե-
նակարեւոր ուղղութիւնը տնտեսական իրական 
գործունէութեան հնարաւորութիւններ ստեղծելն է՝ 
մենաշնորհներու բացառումի,  օրէնսդրութեան բա-
րեփոխումներու եւ կատարելագործումի ճամբով:

Գործարարական համաժողովին ներկայացուե-
ցան մարզին համար առաջնային նշանակութիւն 
ունեցող բնագաւառներու`արհեստագիտական տեղե-
կատուութեան, գիւղատնտեսութեան, զբօսաշրջու-
թեան եւ ճարտարարուեստի հետ կապուած աւելի 
քան 50 ծրագիր: Մարզպետ Ա. Ղուկասեանը շեշ-
տեց, որ մարզային իշխանութիւնները պատրաստ 
են գործակցութեան եւ ամէն ջանք ի գործ դնելու՝ 
Լոռի մարզը զարգացնելու համար:

Համաժողովին ներկայացուեցաւ նաեւ մարզին 
մէջ գործող ձեռնարկութիւններու արտադրութեան 
«ԷՔՍՓՕ» ցուցահանդէսը: 2500 աշխատող ունե-
ցող «Կլորիա» կարի գործարանի հիմնադիր տնօ-
րէն Բագրատ Դարբինեանը գործակցութեան նոր 
ուղիներ փնտռելու նպատակով հանդիպումներ 
ունեցաւ ռուս գործարարներու հետ: Ան լաւատե-
սութիւն յայտնեց հետագային  ռուսական կողմին 
հետ գործակցելու առնչութեամբ:

Ճարտարապետական եւ ճարտարագիտական 
«ԱՐ-ՏԵՍԿ Հայաստան» ընկերութիւնը Հայաստա-
նի մէջ իր գործունէութիւնը սկսած է 2018-ի Հոկ-
տեմբերին, որ Հոլանտայէն Հայաստան կը ներ-
մուծէ 3Տ տիպի ծրագիրներ՝ նպատակ ունենալով 
Եւրոպայէն հրաւիրուած մասնագէտներու օգնու-
թեամբ վերապատրաստել ուսանողները եւ ուղ-
ղակի Վանաձորի մէջ աշխատատեղեր ստեղծել:

Այն ատեն ո՛չ հեռացանց կար, ո՛չ համակարգիչ, 
ո՛չ հեռատեսիլ եւ մեզի համար տակաւին՝ ո՛չ 
ձայնասփիւռ, ո՛չ հեռաձայն, եւ ո՛չ իսկ հեծանիւ մը, 
երբ Պուրճ Համուտի համեստ մէկ թաղամասին՝ 
Նոր Մարաշի աղքատիկ տան մը թիթեղեայ 
երդիքին տակ, դայեակի մը օգնութեամբ աշխարհ 
կը բերէր զիս մայրս, վրէժխնդրական իր վճռական 
արարքով, իրա՛ւ, ճշմարի՛տ ամէն հայ մօր պէս, 
ծննդաբերական ցաւերու սուր իր ճիչը արձակելով 
մեր դարաւոր թշնամիին երեսին.

-Դուք մեզ կը ջարդէք, կը փորձէք բնաջնջե՞լ, 
ահա մենք ծնունդ կու տանք նոր սերունդի, մեր 
պապերէն ժառանգած շղթան անքակտելի, անբե-
կանելի պահելու ուխտով: 

Անդոհական տարիներէն ետք, յետ եղեռնեան 
այդ աքսորական կեանքը, 40-ական թուականներու 
սկիզբը այս անգամ կը տեսնէր քաղաքական 
ամպոտած երկինք, երբ ֆրանսական գաղթավայր 
Լիբանանը ինքզինք կը գտնէր մուրճի եւ սալի միջեւ 
իբրեւ կռուադաշտ, մէկ կողմէն տըկոլականներուն 
եւ միս կողմէն փեթենականներուն օտար ափերու 
վրայ մարտնչուող քաղաքացիական անսովոր 
պատերազմին:

-Ամենօրեայ օդային ռմբակոծումներու տակ 
ծնար,- կ՛ըսէր մայրս, - եւ այդ օր, 17 Յունիսին 
ռումբերը լռեցին յանկարծ. պերեքէթ բերիր տղա՛ս, 
եւ մարդիկ սկսան փողոց ելլել...

Հակառակ այս տագնապին սակայն , լաւ էր 
ժողովուրդին տրամադրութիւնը, կորովը, իր բոյնը 
նորէն շինելու բնազդը, արեւը ըմպելու բարի 
բախտէն գոհունակ; Կեանքը իր հունին մէջ էր, 
դէպի բնականութիւն, թէ՛ ազգային եւ թէ՛ ընկերային 
երեսներով: Եկեղեցիին զանգը հաւատացեալները 
հրաւիրող իր ղօղանջը չէր զլանար, ոչ ալ բարի 
դրացնութեան սովորութիւնը կը նահանջէր նոր 
մարտահրաւէրներու եւ մրցակցութեանց ցանցին 
մէջ:

Հայութիւնը կը խայտար ամենուրեք, դպրո՛ց, 
եկեղեցի՛, ակո՛ւմբ, սինեմա, շուկայ, խանութներ, 
հանդէսներ, տօնե~ր, աւանդութիւննե~ր: Ամերիկ-
եան ծանր, պարտապանաց ինքնաշարժներ, ինչ 
որ կը տեսնենք տակաւին այսօրուան Քուպային 
մէջ, Պուրճ Համուտի նեղ փողոցներուն մէջ, 
հպա~րտ, գոռո~զ իրենց ճչակներով ներկայութիւն 
կը պարտադրէին խոտոր համեմատելով համեստ 
տուներու արտաքինին ու սարոյքին դիմաց: Հա-
յաբոյր էր մթնոլորտը, փոքրիկ Հայաստան էր 
Պուրճ Համուտը, հարազատ տուն էր Նոր Մարաշը:

Մայրս, իր հօր ու մօր ծննդավայր Մարաշի պա-
պենական օդը շնչեց ա՛յս Նոր Մարաշ թաղի երկըն-
քին տակ, նեղ, զրկեալ պայմաններու ենթակայ ու 
իր անդրանիկ զաւկին ծնունդով՝ սկսցուց նաեւ իր 
կեանքի գողգոթան, տոչորուեցաւ, զոհեց հանգիստ, 
ժամանակ եւ երիտասարդական հաճոյքներ իր 
ընտանիքին բարօրութեան եւ երջանկութեան 
սիրոյն: Գուցէ իր ոտքերը աքսորականներու սուր 
քարերն ու կիզիչ աւազները չտեսան, բայց կարծ-
րացան, կաշիացան մեր տան բակի ձմեռը՝ թաց, 
ամառը՝ տաք սալայատակներուն վրայ: Իր գլուխը 
կակուղ բարձ չփնտռեց, քո՛ւն չփնտռեց, որպէսզի 
իր օրօրը երգէ ու իր քունը մեզի տայ, իր գուրգու-
րանքին ամբողջ շուքը մեր վրայ, ձեռքերը օդին՝ 
վանելով մեր բարի երազանքը խանգարող Նահր 
գետի խայտառակ մժեղները:

Չարքաշ կին էր մայրս, յոգնութիւն բառը չկար 
իր բառարանին մէջ: «Էօ~ֆ» չէիր լսեր իր բերնէն, 
որովհետեւ համբերութիւնը թէ՛ սրտին, թէ՛ մտքին 
մէջ էր: Չէր տրտնչար, տրտմութեան դիմակ չունէր 
երբեք, սխալ պատգամ չտալու համար մեզի՝ քրոջս 
եւ երկու եղբայրներուս, մեր կեանքի գարունին մէջ, 
որպէսզի մենք ալ գանգատող չըլլայինք ապագային:

Հոգիով հարուստ, խինդով-խանդով կին էր 
մայրս, կազմակերպեալ, բծախնդիր, մաքրամա-
քուր, զուարթամիտ, կատակասէր, ժպտումերես եւ 
բարի, փնտռուած բոլորէն: Պատմելու սկսա՞ւ, 
բերնէն կը կախուէին շուրջինները, երբ հաճելի 
դարձուածքներով կը նկարագրէր դէպքերն ու 
դէմքերը, սրամտօրէն, դերասանի մը վարպետու-
թեամբ, քահ-քահները՝ նախանձ առթող մակար-
դակով սփռելով պատուհանէն դուրս:

Մեր տան դուռը կղպանք չունէր բնաւ: Բաց էր 
առտու իրիկուն, իսկ անծանօթ մը դուռը զարկա՞ւ, 
ձեռքը լեցուն կը ճամբէր մայրս, հաց, պտուղ, քա-
թա, ինչ որ կրնար հայթայթել իր նեղլիկ խոհանոցէն: 
Օգնութեան կը հասնէր բոլորին, անսակարկ: Իր 
սիրտը ափին մէջ էր միշտ:

Այն ատեն «ժամադրութիւն» գոյութիւն չունէր 
դուռ-դրացիի այցելութեան, հակապատկերը այս 
օրերու ձեւակերպութեան: Տգեղ չէր, անախորժ չէր, 
անկրթութիւն չէր, այլ՝ ընկալուած բարի սովորու-
թիւ՛ն մը, հայկակա՛ն, նեղ այդ պայմանները օծելու 
«քիչով գոհ ու գերերջանիկ» տրամադրութեամբ, 
ճիշդ հակառակը՝ այսօրուան «շատով դժգոհ» երե-
ւոյթին...

Մայրս միայն չէր խնդացներ, կը լացնէ՛ր ալ, երբ 
թաղին մէջ մահ մը պատահէր, անխուսափելի էր 
իր ներկայութիւնը հանգուցեալի տան մէջ, բաց 
դագաղին առջեւ ու սգակիրներու խումբը, սեւերու 
մէջ, թաշկինակը դէմքին, գլուխ օրօրելով կ՛ունկընդ-
րէր մօրս ցաւատանջ, տխուր եւ սփոփարար 
երգերը: Արցունքը կը հոսէր աչքերէն, մօրս ձայնին 

Տիրամայր Զարուհի Թաշճեան
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Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ – 28 -

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

Հայաստանի Նկարիչներու Միութիւնը Շատ Խնդիրներ Ունի, Ընելիքները Շատ Են.
Յատուկ Հարցազրոյց ՀՀ Նկարիչներու Միութեան Նախագահ Սուրէն Սաֆարեանի Հետ

««Զարթօնք» հայրենիքի մէջ» շարքի հերթա-
կան հարցազրոյցը Հայաստանի նկարիչներու 
միութեան նորընտիր նախագահ Սուրէն Սաֆար-
եանի հետ է: Զրուցած ենք միութեան յառաջիկայ 
ընելիքներուն, ծրագիրներուն եւ միջոցառումներուն 
մասին: Անդրադարձ կատարած ենք Հայաստանի 
նկարիչներու միութեան նախկին նախագահէն 
ստացած ժառանգութեան, առկայ խնդիրներուն, 
նիւթական դժուարութիւններուն եւ այն ահռելի 
աշխատանքին, որ կը սպասուի: 

-Պարո՛ն Սաֆարեան, կ'ուզէի նախ խօսիլ միու-
թեան գործունէութեան մասին: Ի՞նչ ծրագիրներ 
կ'իրականացնէք: Պաշտօնը ստանձնելէ ետք ի՞նչ 
կարեւոր ընելիքներ դրուած են ձեր առջեւ:   

-Շնորհակալ եմ հարցազրոյցին համար: Պէտք է 
նշեմ, որ այս պաշտօնին նշանակուելէ ետք գործ-
ընթացներ սկսած ենք: Այս պահուն հաշուեստուգում 
տեղի կ'ունենայ միութեան մէջ: Բացի այդ՝ գոյքագ-
րում ու թուայնացում  կ'իրականացուի: Մենք շու-
տով կ'ունենանք մեր ֆոնտին թուայնացած տարբե-
րակը, որուն մասին մենք կը լուսաբանենք: Շարք 
մը պայմանագիրեր կը վերանայուին, նորերը կը 
կնքուին: Ունինք բազմաթիւ խնդիրներ, որոնք 
անընդհատ լսելի եղած են եւ, կը կարծենք, ոմանք 
կը լուծուին: Օրինակ՝ չունինք ջեռուցում: Այդ խնդի-
րը, ի շարս այլոց, մեր առջեւ դրած ենք: Ունինք 
խնդիր լուսաւորութեան հետ: Եթէ տարիներ առաջ 
մեր սրահները կը համապատասխանէին միջազ-
գային չափակարգերուն, ապա հիմա մենք շատ կը 
զիջինք անոնց: Անոր համար մեծ աշխատանք 
ունինք կատարելու՝ սրահները միջազգային որա-
կին համապատասխանեցնելու ուղղութեամբ: Բա-
նակցութիւններ կը վարուին, որպէսզի կարենանք 
գումարներ գտնել ու խնդիրները մէկ առ մէկ լուծել: 
Շատ գործ կայ: Ինչպէս կ'ըսեն, 24 ժամը բաւարար 
չէ, յամենայնդէպս կ'աշխատինք: Հիմա կը պատ-
րաստուինք միութեան կայքէջը ստեղծելու: Մենք 
յայտարարութիւնը շուտով կը հրապարակենք, 
միութեան անդամները պահանջուած նիւթերը կը 
բերեն, ու կը սկսինք սարքել մեր կայքէջը: Քանի որ 
անձնակազմի խնդիր ունինք, գոյքագրումը անցնելէ 
ետք պէտք է նոր պաշտօնեաներ ընդունինք 
աշխատանքի՝ PR-ի տնօրէն, շուկայադրումի գծով 
մասնագէտ, միջազգային յարաբերութիւններու 
գծով եւ այլն: Մենք ունինք ստեղծագործական 
տարբեր տուներ, ուր կը պատրաստուինք կազ-
մակերպելու տարաբնոյթ նախագիծեր ու գիտա-
ժողովներ: Այստեղ՝ միութեան շէնքին մէջ, Փետրուար 
1-էն մեկնարկած է Արեւելքի ու հայ արուեստի 
պատմութեան վերաբերեալ դասախօսութիւններու 
շարքը: Ես բազմիցս նշած եմ ու հիմա ալ կը նշեմ, 
թէ մարդիկ Աբովեան փողոցը իջնելու ատեն պէտք 
է գիտնան, որ նկարիչներու միութեան մէջ հե-
տաքրքրական բան կը կատարուի, որուն պէտք է 
ներկայ ըլլալ: 

-Ի՞նչ ժառանգութիւն ստացած էք միութեան 
նախկին նախագահէն: 

-Ինչ որ կը տեսնէք: Ամբողջական գործընթաց-
ները աւարտելէ ետք աւելի ստոյգ կը տեսնէք, թէ 
ի՛նչ ստացած ենք: Մենք կը փորձենք մարդոց մօտ 
հետաքրքրութիւն յառաջացնել, կը փորձենք մեր 

նկարիչներուն (անոնք, որ այստեղ ցուցահանդէսներ 
կը կազմակերպեն) խրախուսիչ նուէրներ տալ: Կը 
գործակցինք Երեւան քաղաքը գործող նկարչական 
սրահներուն հետ: Բոլորը պատրաստակամութիւն 
յայտնած են մեզի աջակից ըլլալու: 

-Նկարիչներու միութիւնը պետական ֆինան-
սաւորում չունի, շէնքին մէջ առկայ տարածքներու 
վարձակալութեան գումարներով եւ անդամա-
վըճարներով կը յաջողի շարունակել իր գործու-
նէութիւնը: Արդեօք բաւարա՞ր է այդ գումարը՝ 
բոլոր խնդիրները լուծելու համար: 

-Շատ դժուարութեամբ, բայց կը յաջողինք: 
Տարբեր տեղերէ կը փորձենք գումար հայթայթել, 
որպէսզի խնդիրներն ու կարիքները հոգանք: Յոյ-
սով ենք, որ յառաջիկային գումարները կ'աւելնան, 
քանի որ կան բազմաթիւ ծրագիրներ, որոնց պիտի 
մասնակցինք: Պէտք է նաեւ նշեմ, որ հիմա մենք 
համաձայնութիւն ունինք «Ոսկենի» գինիի գործա-
րանին հետ, որպէսզի մեր նկարիչներու ցուցահան-
դէսներուն անվճար հիւրասիրութիւն կազմակեր-
պըւի, ինչ որ պարբերաբար տեղի կ'ունենայ: 
Աւելցնեմ, որ նկարիչներու միութեան 65 տարեկանը 

անց անդամներուն համար  ցուցահանդէսին առա-
ջին 5 օրը պիտի ըլլայ անվճար: Տպագրական որոշ 
ծախսեր ալ միութիւնը իր վրայ պիտի վերցնէ: 

-Դուք ձեր խօսքին մէջ նշեցիք, որ կը նախատե-
սէք ընդլայնել աշխատանքները եւ Հայաստանի 
սահմաններէն դուրս գործակցութիւնը: 

-Այո՛, մենք նոր կը սկսինք այդ ուղղութեամբ 
աշխատիլ: Նախապէս չեն եղած նման աշխատանք-
ներ: Մենք կ'ունենանք միջազգային կապերու բա-
ժին ու ստեղծուած նոր կապեր, նոր գործակցու-
թիւններ: Ընելիքներ շատ ունինք: 

-Պարոն Սաֆարեան, յառաջիկային ի՞նչ միջոցա-
ռումներ կան, որոնց մասին կրնաք հանրութեան 
տեղեկացնել: 

-5 Մարտին պիտի բացուի Գարնանային հան-
րապետական ցուցահանդէսը: Մեր մասնակիցները 
մեծապէս ոգեւորուած են: Կը կարծեմ՝ պիտի յաջո-
ղինք լաւ ցուցահանդէս ներկայացնել հանրութեան: 
Արդէն սկսած ենք Յովհաննէս Թումանեանի ու 
Կոմիտասի 150-ամեակին նուիրուած մեծ միջոցա-
ռումի նախապատաստական աշխատանքները: 
Յոյսով եմ՝ որակապէս լաւ միջոցառում պիտի կազ-
մակերպենք: 

https://www.youtube.com/watch?v=CaEQxDJZxA8
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ – Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի
Սրբոց Վարդանանց Զօրավարաց Տօնահանդէսը

Վեհ ու հաստատ քայլերով Հայ կաթողիկէ Ս. 
Խաչ – Հարպոյեան բարձրագոյն վարժարանի 
աշակետութիւնը Չորեքշաբթի, 27 Փետրուար 2019-
ին ուղղուեցաւ դէպի Ս. Խաչ եկեղեցւոյ «Պետողլեան» 
սրահ՝ վերանորոգելու Վարդանանց կողմէ ժառան-
գըւած «Հաւատքի ուխտ»-ը: 1568 տարի անցած է, 
սակայն վարժարանս իր տնօրէնութեամբ, անձնա-
կազմով, աշակերտութեամբ եւ ծնողներով կը 
շարունակէ հաւատարիմ մնալ պապերուս հարթած 
ուղիին՝ բարձր պահելով Ս. Խաչը, որուն զօրու-
թեամբ սերունդներ կը ծաղկին: 

Լիբանանի, Հայաստանի եւ վարժարանիս քայ-
լերգերէն ետք բացման խօսքը ընթերցեց տասնե-
րորդ դասարանէն Հրակ Տէրտէրեան, որ հրաւիրեց 
ներկաները խաչի ուժով դիմադրելու բոլոր մար- 
տահրաւէրները եւ քաջաբար հաւատալու, որ 
խաւարը միշտ տեղի կու տայ լուսաբացին:

Յայտագիրը սկիզբ առաւ վարժարանիս նորա-
բողբոջ ծիլերու՝ մանկապարտէզի աշակերտներուն 
յատուկ ներկայացումով: Անոնց բերաններէն 
արտասանուած խօսքերը, արտասանութիւնը եւ 
երգը կը վերակենդանացնէին Վարդանի շունչն ու 
անմահ ոգին իւրաքանչիւր հայու մէջ:  Ա. դասա-
րանէն երեք աշակերտներ «Սիրելի Քաջ Վարդան» 
արտասանութեամբ յարգեցին յիշատակը մեծ 
մարտիրոսին, ապա Գ. դասարանի աշակերտները 
միաձայն ու արիաբար արտասանեցին «Արի՛, հա-
յեր»-ը:

Օրուան պատգամը ներկայացուց Զմմառու 
Երանելի Իգնատիոս Մալոյեան եւ Սուրբ Միքայէլ 
զոյգ ընծայարաններու փոխտեսուչ Գերապատիւ 
հայր Տիգրան վրդ. Փիլիպոսեան: Ան խօսեցաւ հին-
գերորդ դարու Հայոց պատմութեան ամենադժուար 
ժամանակաշրջանին մասին, երբ Հայաստան բաժ-
նըւած էր երկու մեծ պետութիւններու՝ Պարսկաս-
տանի եւ Բիւզանդիոնի միջեւ, սակայն, հակառակ 
բոլոր դժուարութիւններուն, ծագեցաւ լոյսը Հայ 

գիրերու գիւտին՝ յանձին Մեսրոպ Մաշտոցի: 451-
ին պարսիկներու դէմ կանգնեցան Վարդանանք եւ 
ստիպեցին թշնամին ազատ ձգելու ազգս իր 
հաւատքին մէջ: Հայր Տիգրան շեշտը դրաւ, որ 
Աւարայրի ճակատամարտը առաջին մարտն էր, որ 
մղուած էր հաւատքի ու հայրենիքի համար, որուն 

մէջ մեծ դերակատարութիւն ունէր օրինակելի 
կղերական Ղեւոնդ Երէց: Վերջինս հայ հոգեւորա-
կանի այն տիպարն էր, որ խրախուսեց հայ ժողո-
վուրդը դէմ դնելու բոլոր անոնց, որոնք մեզի մեր 
հաւատքէն հեռացնել կը փորձէին, առաւել եւս գօ-
տեպնդեց զօրականները յօժարութեամբ ընդունելու 
նահատակութիւնը: Ան յիշեց նաեւ Ղեւոնդ Երէցի 
կերպարը վերստին մարմնացնող Ղեւոնդ Ալիշանն 

ու Խրիմեան Հայրիկը, որոնք ռահվիրաներն էին 
հայ ազատագրական շարժումին: Ղեւոնդեանց 

շունչով տոգորուած էր նաեւ Աբրահամ Ա. Արծիւեան 
կաթողիկոս-պատրիարքը, որ հիմնած է Զմմառու 
Պատրիարքական կղերի միաբանութիւնը՝ սփիւռքի 
մէջ տարածելու քրիստոնէութիւնը եւ հայ ոգին: 
Արդարեւ, բոլորին խնկելի յիշատակը տեղադրուած 
է Բուն բարեկենդանի նախորդող Հինգշաբթին, 
որպէսզի Վարդանանց եւ Ղեւոնդեանց շունչով 
թեւակոխենք Մեծ պահքի շրջանը առանց դժգո-
հելու:

Հայր Տիգրանի պատգամէն ետք, յայտագրի 
ընթացքին յատուկ բաժին գրաւեց Զ. դասարանի 
աշակերտ Սթիւ Տեմիրճեանի արտասանած «Քաջն 
Վարդանի ճառը»: Ապա Ե. եւ Զ. դասարաններէն 
խումբ մը աշակերտներ երգեցին «Իմ հայրենեաց 
հոգի Վարդան» եւ «Աւարայրի դաշտը» զոյգ երգե-
րը: Յայտագրին մէջ իւրայատուկ տեղ գրաւեցին Դ. 
եւ Զ. դասարաններու յաղթական պարերը «Հայաս-
տան ջան» եւ «Հայ ենք մենք» զոյգ երգերու ըն-
կերակցութեամբ:

Աւարտին բեմ բարձրացաւ վարժարանիս տնօ-
րէն Գերապատիւ հայր Գրիգոր վրդ. Պատիշահ՝ 
փակման խօսքը կատարելու պահպանիչով:

Լրատու Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ – 
Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի
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թախծոտ ելեւէջներուն եւ մեկնաբանութեանը տակ, 
շատը հայերէն, քիչ մըն ալ թրքերէն, մինչեւ որ 
հալէին սրտերը: Կարելի՞ էր հաւատալ, որ ասիկա 
այդ խնդացնող կինը ըլլար...

Իր երգերը մեր տան մէջ, լուացքի, արդուկի, 
կարի կամ ճաշի պատրաստութեան ատեն «Ելլեմ 
ման գամ, ջան իմ երկիր...», «Տըլէ եաման», «Թռչէի 
մտքով տուն». մեր ձայնասփիւռն էին, իսկ իր 
անսպառ ժպի՞տը՝ այն լոյսը որ կը բխէր իր ներաշ-
խարհի արեւէն, մեր օրհնութիւնը, պատկերաս-
փիւռը...

Համակրելի կին էր մայրս, համաչափ քիթ, 
բերան եւ գրաւիչ աչքեր: Զարդի կամ շպարի պէտք 
չունէր, բայց երբ տունէն դուրս ելլէր, կը փորձէր 
ներկայանալի երեւալ ո՛չ աչք խփող եւ ո՛չ ալ աչք 
շլացնող չափով: Ճամբան հանդիպած ծանօթին 
հետ կը խօսէր, քաղած լաւ լուրերով կը հրճուէր, գէշ 
լուրերով կը տխրէր: Երես չէր դարձներ ոեւէ մէկուն, 
ոչ ալ կը սիրէր լսել ուրիշի հասցէին արձակուած 
հերիւրանք կամ բամբասանք: Իր գրաւչութեան եւ 
ժողովրդականութեան արդուզարդի տուփը ուրիշ 
բան չէր եթէ ոչ՝ շրթներուն ազնիւ խօսք, ձայնին 
մէջ՝ աղօթք, աչքերուն մէջ՝ գորով, ձեռքին մէջ՝ 
օգնութիւն, դէմքին վրայ՝ ժպիտ եւ իր սրտին մէջ՝ 

Չափաւորութիւնը եւ պարզութիւնը էական պայ-
մաններն են առողջութեան, յաջողութեան եւ եր-
ջանկութեան։ Կրօնքը, բարոյականը եւ բանակա-
նութիւնն ալ արդէն այս կը պահանջեն։ Արդարեւ, 
մարդուս մկանները, ջիղերը, արիւնը, մէկ խօսքով, 
ընդհանուր բնախօսական կազմուածքը չափաւոր 
եւ պարզ սնունդի մը իւրացումով աւելի կորովի, 
աւելի յարմար, աւելի պինդ կ՚ըլլայ որեւէ ծառա-
յութեան։

Անժուժկալութիւնը, զեղխութիւնը կերուխումի 
մէջ, կը թունաւորեն կազմուածքը, վատախտարակ 
կ՚ընեն մարդը եւ անընդունակ՝ ազնիւ եւ բարձ-
րագոյն խորհուրդներու, խօսքերու եւ անշուշտ, 
գործերու։ Անժուժկալութիւնը անդարմանելի հետե-
ւանքներու առիթ կրնայ տալ ինչպէս անհատներու, 
նոյնպէս եւ այն անհատներէն կազմը-ւած ընկե-
րութեան մը, հաւաքականութեան մը մէջ։

Եւ ներողամտութիւնը, այն ազնիւ զգացումը, որ 
հետզհետէ պակսելու վրայ է մարդկային ընդհանուր 
բարքերուն մէջ, արդիւնք է պարզ նկարագրի 
անչափաւորութեան եւ եղծումին։ Ընկերական բար-
քերու մէջ այսքան զանազանութիւն, հաւաքական 
կեանքի մէջ այսչափ անհասկացողութիւն, անհան-
դուրժողութիւն, տիրող անընկճելի անտարբերու-
թիւն, այս ամէնքը յառաջ կու գան ինքնամփոփման 
պակասութենէն։ Մարդ եթէ կարենայ ինքզինք 
ճանչնալ, կարենայ իր ներաշխարհը դիտել եւ 
հասկնալ, այլապէս շատ հարցեր արդէն կը լուծուին։

Արդարեւ, մարդ էակը իր ամբողջ կեանքի 
ընթացքին կը ձգտի հասնիլ բարոյական բարիին։ 
Մարդու մէջ ի յայտ եկող բարոյական ձգտումը 
Աստուածային պատգամներու կենսագործմանը 
հասնիլն է։ Աստուած բարոյական բարի՛ն է. ամե-
նաբարին եւ բացարձակ բարի՛ն։ Աստուծոյ սահմա-

սէր ու յարգանք:
Չափազանց ուշադիր էր մաքրութեան: Բիծ մը 

չէր տեսնուեր մեր դպրոցական համազգեստին 
վրայ երբ ճամբայ կ՛առնէինք ամէն առտու դէպի 
դպրոց, այլ հարց թէ ի~նչ կու գար այդ շապիկներուն 
գլխուն զբօսանքի քրտինքներէն եւ գրասեղանի 
մելաններէն: Մաքրութիւնը կապ չունէր նիւթականին 
հետ: Նոյն շապիկը նորէն կը շոյէր մեր մարմինը 
ձիւնի մաքրութեամբ, մինչեւ որ ալ նեղ գար ու 
դրուէր մէկ կողմ:

Մայրս նախանձախնդիր էր նաեւ մեր ուսման եւ 
արդար հպարտութեամբ իր զաւակներէն երկուքը 
ընծայաբերեց ազգին, մին ղրկեց Կիպրոս, միւսը՝ 
Երուսաղէմ, առաջինը դարձնելով հայ դպրոցին, 
կրթութեան եւ արուեստի սպասարկուն, իսկ երկ-
րորդը՝ հաւատաւոր խնկարկուն Հայաստանեաց 
Առաքելական Եկեղեցիին: Եթէ այդ քայլը չառնէր եւ 
մեզ երկրէն հեռու չղրկէր, հաւանական է, որ հայրս 
գործադրած ըլլար իր մտադրութիւնը մեզ իր 
արհեստին՝ դերձակութեան դնելու, բազմանդամ 
ընտանիքի նիւթական կարիքներուն մեր ալ նպաս-
տը բերելու համար:

Լիբանանի քաղաքացիական ծանր կռիւներուն, 
հրաշքի համազօր՝ քանիցս փրկուեցաւ ստոյգ 
մահէ, ռումբերու եւ փամփուշտներու կարկուտին 

տակ: Ռումբ ինկաւ նաեւ մեր տան վրայ, մինչեւ որ 
ճակատագիրը զինք փոխադրէ Ամերիկա, աւելի 
ապահով ափեր, շատ մը հայերու նման հազարաւոր 
քիլոմեթր հեռու իր ծննդավայրէն ու իր անդրանիկ 
զաւակէն: Բայց հաւատարիմ՝ աստուածավախ իր 
բնութեան, եկեղեցի դարձուցած իր տան մէջ 
կիրարկեց քրիստոնէական հաւատքի պատուիրան-
ները, «Փառք Աստուծոյ»ին մէջ փնտռելով իր հոգե-
հատորին այրող կարօտն ու մխիթարանքը:

Ու շաբաթ մը առաջ, հրեշտակներու անունով 
մկրտուած այդ քաղաքին մէջ՝ Լոս Անճելըս, իր 
վերջին շունչին հետ գուցէ յիշեց իր ուրախութիւնն 
ու խնդուքը, երբ ես կը ճչայի~, կու լայի~ ծնած 
պահուս, այդ օրերուն երբ ո՛չ հեռացանց կար, ո՛չ 
հեռաձայն եւ ոչ ալ հեծանիւ մը ...

Բայց վստահ եմ, որ մայրս, հայ մօր վիճակուած 
լեցուն եւ իմաստալից կեանքէ մը ետք դարձեալ 
ուրախացա՛ւ, խնդա~ց արժանիօրէն յաւիտենական 
իր երթին ու հանգիստին մէջ, երբ կը վերամիանար 
հօրս, մինչ աչքերս, անդարմանելի իրենց կորուս-
տին մէջ կը վերագտնէին մանկութեանս արցունք-
ները, իր ցուրտ դագաղին առջեւ:

Երախտապարտ ոգիով, հողը թեթե~ւ անգին 
մայր: Հողը թեթե~ւ:

Լոս Անճելըս

Մայրս
(Իր Անթառամ Յիշատակին)

Բուն Բարեկենդան
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նած կեանքը մարդու համար կ՚անցնի անկատարէն 
դէպի կատարեալը՝ դէպի երկնայի՛նը։

Ահաւասիկ այս խորհուրդները հետզհետէ կը 
լեցնեն մեր ամբողջ մտածութիւնը, երբ կը սկսի 
Մեծ պահոց շրջանը, որ իր ներշնչող մթնոլորտով 
կը ջերմացնէ մարդոց մեղաւոր հոգիները, եւ առիթ 
կ՚ըլլայ սթափելու եւ անդրադառնալու պահ մը՝ 
մաքուր սրտով եւ անմեղ նայուածքով նայելու իրենց 
«Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տէր զօրութեանց»ին։

Մեծ պահքի շրջանը որ կը սկսի Բուն Բարեկեն-
դանով, ժուժկալութեան, ներողամտութեան, չա-
փաւորութեան, պարզութեան, հանդուրժողութեան, 
հասկցողութեան, վերջապէս պահեցողութեան 
շրջան մըն է։ Ճշմարիտ պահեցողութեան մասին 
Քրիստոս կ՚ըսէ.

«Երբ ծոմ կը պահէք, տրտումերես մի՛ ըլլաք կեղ-
ծաւորներուն նման, որոնք իրենց երեսը կը կախեն, 
որպէսզի մարդոց ցոյց տան թէ ծոմ կը պահեն։ 
Վստահ եղէք, միայն ասիկա է անոնց վարձատ-
րութիւնը։ Ընդհակառակը, երբ դուն ծոմ կը պահես, 
օծէ՛ գլուխդ եւ լուա երեսդ, որպէսզի մարդիկ 
չտեսնեն թէ ծոմ կը պահես, այլ՝ միայն Հայրը, որ 
անտեսանելի է, եւ Հայրդ, որ կը տեսնէ կատարածդ, 
քեզ պիտի վարձատրէ յայտնապէս», (ՄԱՏԹ. Զ 16-18)։

Արդարեւ պահքը ինքնըստինքեան ո՛չ առաքի-
նութիւն է, եւ ոչ ալ վարձք։ Ան իր արժանիքը կը 
ստանայ այն ժամանակ, երբ կը կատարուի անկեղծ 
եւ հեզ սրտով։ Զոր օրինակ՝ Քրիստոս կը նկատէր, 
որ պահքը փարիսեցիներու մօտ ոչ թէ բարե-
պաշտութիւն, բարեպաշտութեան արտայայտութիւն 
էր, այլ սնապաշտութիւն, քանի որ անոնց սիրտերը 
լեցուն էին մեծամտութեամբ, հպարտութեամբ, իսկ 
իրենց դէմքին վրայ կ՚աշխատէին հեզութիւն ար-
տայայտել ձեւականօրէն։

Պահքի կամ ծոմապահութեան բոլորովին ներ-
հակ է ձեւականութիւնը, ձեւապաշտութիւնը։ Ուստի 
փարիսեցիները ամէն ինչ կ՚ընէին ի ցոյց մարդկանց։ 

Եւ այս պատճառով է որ Քրիստոս կը պատուիրէ՝ 
տրտմած երեսներու տեղ հեզ եւ անկեղծ սիրտ 
ունենալ։ Եւ վերջապէս, պահքը ի հաճոյս մարդկանց 
պիտի չըլլայ, այլ ի փառս Աստուծոյ։ Քրիստո-
նէութիւնը կ՚ուսուցանէ, թէ պահեցողութիւնը բեռ 
պէտք չէ ըլլայ մարդուս համար, այլ ուրախութի՛ւն՝ 
սրբազա՜ն ուրախութիւն։ Եւ Եկեղեցին ալ այդ է որ 
կը սորվեցնէ իր սահմանած կանոնով՝ պահոց 
օրերով։

Պահոց օրերուն հաւատացեալներ կ՚աշխատին 
իրենց ֆիզիքական մարմինը հեռու պահել հա-
ճոյքներէ եւ վայելքներէ, իսկ հոգեւոր կեանքը 
աճեցնել կրօնական-հոգեւոր խոկումներով եւ պաշ-
տամունքով։ Այս խօսքով, մարմնաւորը եւ հոգեւորը 
եթէ կշիռքի մը երկու նժարին վրայ դրուի, Մեծ 
պահոց շրջանին հոգեւորը պէտք է աւելի ծանր 
կշռէ։ Մեծ պահոց երկար շրջանը այս իրողութեան 
անդրադառնալու բարեպատեհ շրջան մըն է. 
մանաւանդ ինքնաճանաչութեան յարմար առիթ մը, 
ինչ որ պիտի կատարելագործէ մարդը։

Բուն Բարեկենդանը Մեծ պահոց շրջանին 
պատրաստութիւնն է, ան կը  խորհրդանշէ մարդուն 
սկզբնական դրախտային կեանքը. ուրախ, երջա-
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20-րդ դարու ռիթմ եւ պլուզ ոճի ամենայայտնի 
երգերէն մէկը, որ Պեն Քինկը ձայնագրեց 1960-ին:

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

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

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

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ա. Կ.

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

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

2019
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ՎԱՐԴԳԷՍ ՍՈՒՐԷՆԵԱՆՑ
(1860 – 1921)

«Փարիզի Սեն Ժերմեն Եկեղեցին»

¾ç 02

¾ç 02

ՄԱՐՏ
2

5
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Քառասնօրեայ Պահեցողութեան 
Արարողութիւնները Անթիլիասի
Մայր Տաճարին Մէջ

եալ ժողովուրդը հոգեպէս կը սնուցանէ: Հաւատա-
րիմ մեր հայրապետներու աւանդին, պահելով այս 
աւանդութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ 
Հայրապետին հանդիսապետութեամբ, Անթիլիասի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, Մեծ 
Պահոց ամէն Չորեքշաբթի եւ Ուրբաթ օրերը 
առաւօտեան ժամը 7:00-ին տեղի պիտի ունենայ 
Արեւագալի, իսկ երեկոյեան ժամը 5:00-ին Հսկումի 
եկեղեցական արարողութիւններ:

Սոյն արարողութեանց իրենց մասնակցութիւնը 
պիտի բերեն նաեւ մեր հաւատացեալ ժողովուրդի 
սիրելի զաւակները: Յայտնենք, որ ամէն Չորեք-
շաբթի Արեւագալի արարողութեան աւարտին 
Միաբան Հայրեր հոգեւոր խորհրդածութիւններով 
հանդէս պիտի գան:

Սիրով կը հրաւիրենք մեր հաւատացեալ ժող-
ովուրդի զաւակները մասնակից դառնալու հոգե-
պարար արարողութեանց, որպէսզի պահեցողու-
թեան այս օրերը լաւագոյնս օգտագործելով 
հոգեպէս հարստանանք եւ մտապէս ուռճանանք:

Բուն Բարեկենդան
¾ç 06

նիկ եւ երանելի՝ անմեղ, պարզ եւ չափաւորուած 
երկնային կեանքը։ Բուն Բարեկենդանին տիրող 
գիտակցութիւնը, առաւել կամ նուազ չափով, նոյնն 
է ամէնուն մտքին մէջ. գիտեն որ կեանքի եւ 
կենցաղի օրինադրեալ «փոփոխութիւն» մը պիտի 
ունենան քիչ ետքը, եւ այս իսկ ըմբռնումով «ներելի» 
կը համարեն, ընդունելի կը նկատեն կերուխումի 
առատութիւնը, ըսենք՝ չափազանցութիւնը, որ 
երբեմն կը հասնի անժոյժ եւ անչափ աստիճաններու, 
մինչեւ իսկ շռայլութեան։ Վանական խստամբեր 
կարգուկանոնի կապերն իսկ կը թուլցուին Բարե-
կենդանի շաբթուն, եւ թոյլ կը տրուի, որ խստակրօն 
կեանքի պարաւանդումները, պարտադրութիւնները 
մեղմացուին եւ մեղկացուին, եւ պահ մը, վանքեցի-

ներն ալ իբրեւ մարդ, «աշխարհիկ» ըլլան, անշուշտ 
առանց ելնելու թոյլտուութեան եւ կամ թողութեան 
պատշաճ սահմաններէն։ Ա՛յս է «աբեղաթող» ան-
ւանուած վանական խրախճանքի արձակ օրերը՝ 
վանքերու մէջ, Բուն Բարեկենդանի առթիւ։

Ընտանիքներու մէջ ալ ազգականներ, բարեկամ-
ներ քով քովի կու գան, ճիշդ միեւնոյն տան կամ 
ընտանիքին անդամներուն պէս։ Որեւէ խիստ չափ 
եւ կոպար, այսինքն սահմանափակութիւն, որոշ-
ւած սահման չկա՛յ փոխյարաբերութիւններու եւ 
տեսակցութիւններու մէջ, անշուշտ միշտ յարգելով 
պատշաճը եւ զգոյշ ըլլալով որ արժանապատ-
ւութեան վիրաւորանք չպատահի փոխյարաբերու-
թիւններու ընթացքին։

Կենցաղասէր մարդիկ, երբ Մեծ պահքի շրջանը 
սկսի, ընկերային կեանքի այս նոր փուլին մէջ հրա-
շալի՜ փոփոխութեան մը կ՚ենթարկուին յաճախ. քիչ 
կը խօսին, քիչ կը ծիծաղին, բայց լա՛ւ կ՚աշխատին, 
լա՛ւ կը գործեն, եւ պէտք է ըսել՝ լաւ ալ կը խորհին։

Ուրեմն, ինչպէս ըսինք, Բուն Բարեկենդանը կը 
խորհրդանշէ նախաստեղծներու դրախտային 
վայելումներով եւ զուարճութիւններով լեցուն երա-
նելի կեանքը։ Առաջին մարդիկ երջանիկ կեանք կը 
վարէին. իրենց համար երկիրը անմահական 
պարտէզ մըն էր, Աստուծոյ հետ ապրիլ անոնց 
ամենամեծ երջանկութիւնն էր։ Սէրը անպակաս էր 
իրենց սրտերուն մէջ եւ Աստուծոյ ձայնը իրենց 
ականջին կը հասնէր…։

 «Ժամանակ»/Պոլիս
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3. Կարապետ Թօփէեան
4. Յարութ Գույումճեան    
5. Աւետիս Ապուսէֆեան
6. Սարգիս Աննայեան
7. Յակոբ Գազէզեան    
8. Լեւոն Կարմիրեան
9. Յարութ Մխսեան
Ս. Ներսէս Շնորհալի մատուռ, Ռաուտա 
1. Կարապետ Պասմաճեան
2. Վարդան Մաթոսեան 
3. Սահակ Վարդանեան   
4. Մայք Մելիքեան
5. Վարդգէս Պետրոսեան 
6. Աւագ Թոփճեան
7. Նազօ Կիտանեան
Ս. Երրորդութիւն մատուռ, Ֆանար 
1. Մելքի Սարգիսեան
2. Նազարէթ Հապիպեան
3. Վազգէն Մուղալեան
4. Լուսին Թերզեան
5. Ռաֆֆի Նագգաշեան
6. Սագօ Ճտրեան 
7. Խաչիկ Էլէյճեան
Ս. Յարութիւն եկեղեցի, Ճիւնի 
1. Յակոբ Մեսրոպեան
2. Սարօ Թոնդեան  
3. Ժան Կարապետեան
4. Գէորգ Գազանճեան
5. Վարուժան Խանճեան  
6. Վարդան Գսաճիքեան
7. Վիգէն Սապունճեան

8. Կարպիս Յովակիմեան  
9. Գէորգ Պերեճիքեան   
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցի, Զահլէ
Ս. Աստուածածին մատուռ, Ռայաք
Ս. Խաչ մատուռ, Ժալալա
1. Կէպի Ճիլիքեան      
2. Վարդան Մակարեան
3. Աւետիս Փանպուգեան
4. Կարօ Թորգոմեան 
5. Ճորճիկ Անդօ Տէկէրմէնճեան 
6. Սարգիս Թօփուզեան
7. Ռաֆֆի Յակոբեան 
Ս.Պօղոս եկեղեցի, Այնճար 
1. Գրիգոր Քէշիշեան   
2. Սեդրակ Բաբիսեան
3. Սարգիս Չախչախեան
4. Մովսէս Ն. Գէորգեան    
5. Գէորգ Ղուկասեան
6. Սարգիս Շաննաքեան
7. Սերոբ Գապագեան
8. Փանոս Սագարեան
9. Սերժ Քէնտիրճեան 
Ս. Հոգեգալուստ եկեղեցի, Թրիփոլի [ներառեալ`Ժպէյլ]
1. Պետրոս Կիւլէքճեան       
2. Հրաչ Մոսքոֆեան
3. Վահէ Հարմանտայեան    
4. Էլի Սրապոնեան 
5. Սահակ Չերքէզեան
Մեր գնահատանքը կը յայտնենք շրջանաւարտ 

Թաղական խորհուրդներուն եւ նորընտիր Թաղա-
կան խորհուրդներուն կը մաղթենք եկեղեցաշէն եւ 
ազգօգուտ ծառայութիւն։

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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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
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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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ 
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ 

 
Նկատի ունենալով, որ Մեծ Պահքի ընթացքին ս. 
պատարագը փակ վարագոյրի ետեւ կը մա-
տուցուի, Երեքշաբթի գիշերներու ս. Պատա-
րագի մատուցումը պիտի դադրեցնենք Երեք-
շաբթի, 5 Մարտ 2019-էն սկսեալ  

 
Ս. պատարագի մատուցումը պիտի վերսկսինք 

Երեքշաբթի գիշեր, 30 Ապրիլ 2019-ին, 
ժամը 7.00-8.00, 

Պուրճ Համուտի Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ մէջ 
 

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի 
 

Աուն Սուրիացի Գաղթականներու Ճգնաժամը Քննարկելու 
Նպատակով Պիտի Ուղղուի Ռուսիա

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ Աունի՝ ընթացիկ ամսուան 
աւարտին Ռուսիա պաշտօնական այցի օրակարգային թեման պիտի ըլլայ 
սուրիացի գաղթականներու ճգնաժամը: Այս մասին կը հաղորդէ քաղաքական 
աղբիւր մը:

Աունի այցը, ինչպէս վերոյիշեալ աղբիւրը կը յայտնէ «The Daily Star» հեղինա-
կաւոր գործակալութեան, տեղի պիտի ունենայ Ռուսիոյ նախագահ Վլատիմիր 
Փութինի հրաւէրով: Այցը նշանակուած է Մարտ 26-ին, նախքան Մարտ 31-ի 
Արաբական պետութիւններու լիկայի գագաթնաժողովը Թունիսի մէջ, որուն 
պիտի մասնակցի նախագահ Աուն:   

Երկուշաբթի արտաքին գործոց նախարար Ժպրան Պասիլի եւ Լիբանանի 
մէջ Ռուսիոյ դեսպան Ալեքսանտր Զասիփքիի հանդիպումը կը կեդրոնանար 
նախագահ Աունի այցի մանրամասնութիւններուն վրայ: Այս մասին կը տեղե-
կանանք Պասիլի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած հաղորդագ-
րութենէն:

ՀՀ-ն Եւ Պելճիքան Կը Զարգացնեն Կրթական Եւ 
Գիտահետազօտական Գործակցութիւնը. Վարչապետի Այցի 
Ծիրէն Ներս Ստորագրուած Են Փոխըմբռնումի Յուշագիրեր

Իրան-ԵԱՏՄ Առեւտրական Համաձայնագիրով Հայկական 
Արտադրանքը Աւելի Քիչ Սահմանափակումներով Կը Մտնէ 
Իրանական Շուկայ
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թեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ ՀՀ վարչապետի 
ներկայութեամբ նախ ստորագրուած է փոխըմբռնումի յուշագիր  ՀՀ կրթութեան եւ 
գիտութեան նախարարութեան եւ Ֆլանտրիոյ արտաքին գործոց գերատեսչութեան 
միջեւ: Փաստաթուղթը ստորագրած են Պելճիքայի Թագաւորութեան մէջ Հայաս-
տանի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Թաթուլ Մարգարեանը 
եւ Ֆլանտրիոյ արտաքին գործոց գերատեսչութեան գլխաւոր քարտուղար Ֆրետի 
Էվանսը:

Փոխըմբռնումի յուշագիր ստորագրուած է նաեւ «IMEC» գիտահետազօտական 
կեդրոնի եւ «Ձեռնարկութիւններու ինկուբատոր» հիմնադրամի միջեւ: Զայն 
ստորագրած են «IMEC» գիտահետազօտական կեդրոնի փոխնախագահ Լիւտօ 
Տեֆերմը եւ «Ձեռնարկութիւններու ինկուբատոր» հիմնադրամի տնօրէն Բագրատ 
Ենկիպարեանը:

Յուշագիրերուն համաձայն՝ կողմերը գործակցութիւն կը ծաւալեն բարձր 
արհեստագիտութիւններու եւ նորարարութիւններու ոլորտին մէջ փորձի փոխա-
նակումի, կրթական համատեղ ծրագիրներու իրականացումի եւ գիտահետազօ-
տական աշխատանքներու կազմակերպութեան ուղղութեամբ:

Իրան-ԵԱՏՄ առեւտրական համաձայնագիրը Հայաստանի համար Իրանի 
հետ առեւտուրը ընդլայնելու մեծ հնարաւորութիւն է: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ 
ԱԺ-ի մէջ լրագրողներու հետ ճեպազրոյցի ժամանակ նման տեսակէտ յայտնեց ՀՀ 
տնտեսական զարգացման եւ ներդրումներու նախարար Տիգրան Խաչատրեանը:

«Իրանի՝ ԵԱՏՄ-ի հետ առեւտրական համաձայնագիրը մեծ հնարաւորութիւններ 
կու տայ ԵԱՏՄ-ի մէջ գործող կազմակերպութիւններու, առաջին հերթին ՀՀ 
կազմակերպութիւններու՝ դէպի իրանական շուկայ աւելի պարզորոշ մուտքի 
հարցի գծով: Սոյն համաձայնագրի վաւերացումէն եւ ուժի մէջ մտնելէն ետք աւելի 
քան 300 ապրանքատեսակ  կ'ունենայ ոչ սակացուցային կարգաւորումներու 
սահմանափակումէն ազատում, այսինքն՝ չեն ըլլար այնպիսի պահանջներ, որոնք 
արժէքային չեն: Իսկ արժէքային սակացոյցները կը նուազին: Սա հնարաւորութիւն 
է Հայաստանի մէջ արտադրուած որեւէ արտադրանք Իրանի շուկայ աւելի քիչ 
սահմանափակումներով եւ արգելքներով արտահանելու համար»,- ըսաւ 
նախարարը:

Խաչատրեան նկատեց, որ համաձայնագիրը հնարաւորութիւն կու տայ նաեւ 
իրանական արտադրողներուն համար, որոնց համար ռուսական, հայաստանեան 
եւ ԵԱՏՄ միւս երկիրներուն շուկաները երկրորդական նշանակութիւն չունին 
յատկապէս այն պայմաններուն մէջ, ուր կը գտնուի Իրանի տնտեսութիւնը:

Նախարարը տեղեկացուց նաեւ, որ համաձայնագիրը արդէն ստորագրուած է: 
Հինգ երկիրներէն երեքը արդէն վաւերացուցած են, շուտով Հայաստանն ալ կը 
վաւերացնէ:


