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Խորհրդարանը Հաւանութիւն Տուաւ Կառավարութեան 
Ժամանակաւորապէս Ֆինանսաւորելու Օրինագիծին

Օրէնսդիրները միահամուռ համաձայնութեամբ 
հաւանութիւն տուին պետական առժամեայ ֆինան-
սաւորումի օրինագիծին, մինչեւ որ նախարարաց 
խորհուրդը եւ խորհրդարանը վաւերացնէ 2019 
թուականի պետական պիւտճէն:

Օրէնսդիր մարմինը դիտել տուաւ, որ յառաջիկայ 
երեք ամսուան ժամանակահատուածին կառավա-
րութեան ֆինանսաւորումը կը համընկնի Լիբանա-
նի՝ պետական պիւտճէի պակասորդ-ՀՆԱ (Համախառն 

ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտա-
րարած է, որ Հիլարի Քլինթոնի պակասը պիտի 
զգայ 2020 թուականի նախագահական ընտրու-
թիւններուն, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:

«Քլինթոնը հաւաստեց, որ 2020 թուականին 
պիտի չյառաջադրուի նախագահի թեկնածու: Ան 
կը հրաժարի երրորդ անգամ Սպիտակ տան հա-
մար պայքարելէ: Ափսոս, արդեօք սա կը նշանակէ, 
որ ինծի վիճակուած չէ՞ դարձեալ մրցակցելու իրեն 
հետ: Ես իր պակասը շատ պիտի զգամ»,- գրած է 
Թրամփ Twitter-ի վրայ: Աւելի կանուխ, ԱՄՆ-ի 
պետական նախկին քարտուղար Հիլարի Քլինթոնը 
յայտարարած է, որ մտադիր չէ Միացեալ Նա-
հանգներու նախագահի թեկնածու յառաջադրուիլ 
2020 թուականի ընտրութիւններուն: «Ես պիտի 
չյառաջադրուիմ, բայց պիտի շարունակեմ աշխա-
տիլ, խօսիլ ու պաշտպանել իմ համոզումներս»,- 
ըսած է Քլինթոնը «News 12» հեռուստաալիքին 
տուած հարցազրոյցին:

Ան նաեւ յայտնած է, որ չի ծրագրեր իր թեկ- 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:

ներքին արդիւնք, անգլ.՝ GDP) յարաբերակցութիւնը 
տարեկան մէկ տոկոսով նուազեցնելու նպատակին:

Խորհրդարանի նախագահ Նապիհ Պըրրի 
բացատրեց, որ այժմ նախարարաց խորհուրդը 
մէկուկէս ամիս ունի պետական պիւտճէն ընդու-
նելու, որմէ ետք խորհրդարանը, իր կարգին, մէ-
կուկէս ամիս կ'ունենայ զայն վաւերացնելու համար:       

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեան երէկ ընդունած է Համաշխար-
հային դրամատան Հայաստանի գրասենեակի 
տնօրէն Սիլվի Պոսութղոն:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
հանդիպումին անդրադարձ կատարուած է Հա-
յաստանի եւ Համաշխարհային դրամատան գոր-
ծակցութեան օրակարգի շարք մը հարցերու:

Ընդգծելով Համաշխարհային դրամատան հետ 
արդիւնաւէտ գործակցութիւնը՝ Հանրապետութեան 
նախագահը նշած է, որ միջազգային ելեւմտական 
կառոյցներու` ՀԲ-ի հետ աշխատանքը շատ կա-
րեւոր է ՀՀ-ի համար: Նախագահին խօսքով՝ 
տնտեսական աճը, կայուն եւ արագ զարգացումը 
երկրին մէջ աղքատութիւնը յաղթահարելու հիմ-
նական գործիքներն են: Համաշխարհային դրա-
մատան հետ իրականացուող համատեղ ծրագիր-
ները պէտք է միտուած ըլլան առկայ խնդիրներու 
լուծումին՝ այդ գործիքներուն միջոցով:

Սիլվի Պոսութղոն նշած է, որ կը պատրաստուի 
Հայաստանի հետ յառաջիկայ չորս տարուան 
գործակցութեան առաջնահերթութիւնները սահ-
մանող «Երկրի գործընկերութեան շրջանակ» ռազ-
մավարական փաստաթուղթը, ինչը խարսխուած 
պիտի ըլլայ երեք հիմնասիւներու վրայ՝ արտա-
հանումի խթանում ու մրցունակութիւն, մարդկային 
ունակութիւններու զարգացում եւ բնապահպա-
նութեան ու պաշարներու կառավարում:

Երկրի ապագային համար կարեւորելով բարձր 
արհեստագիտութիւններու, կրթութեան, գիտու-
թեան զարգացումը՝ նախագահ Սարգսեան ըսած 
է, որ այդ գծով իր ջանքերը ուղղուած են բարձր 
արհեստագիտութիւններու եւ նորարարութիւններու 
խրախուսումին, եւ այստեղ կայ արդիւնաւէտ 
գործակցութեան մեծ ներուժ: 

ՀԲ-ն Կը Պատրաստէ Հայաստանի 
Հետ Յառաջիկայ Չորս Տարուան 
Գործակցութեան Առաջնահերթութիւնները 
Սահմանող Փաստաթուղթը

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թրամփ «Շատ Պիտի Զգայ» Քլինթոնի Պակասը Նախագահի 
Ընտրութիւններուն

նածութիւնը յառաջադրել Նիւ Եորքի նահանգա-
պետի կամ քաղաքագլխի պաշտօնին համար: 
Քլինթոնի խօսքով՝ ինքը «կ'օգնէ իր կուսակցութեան, 
ինչպէս նաեւ կը վայելէ գրողի, աքթիվիստի ու 
մեծմայրիկի կեանքը»: 2018 թուականի Հոկտեմ-
բերին Քլինթոնը չէր բացառեր, որ 2020 թուականին 
վերստին կը յառաջադրուի Միացեալ Նահանգներու 
նախագահի պաշտօնին: Ան նաեւ աւելցուցած է, որ 
«կը պատրաստուի իր ուժերուն ներածին չափ ամէն 
ինչ ընել, որպէսզի 2021 թուականին դեմոկրատ 
գայ Սպիտակ տուն»,- հաղորդած է «ՌԻԱ նո-
վոսթի»-ն:
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ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Յարութիւն Կալենց 

Յարութիւն Կալենց (27 Մարտ 1910, Կիւրին - 7 
Մարտ 1967, Երեւան), հայ նկարիչ։

Ծնած է Թուրքիոյ Կիւրին քաղաքը: Մեծ 
Եղեռնէն ետք ապաստանած է Հալէպի որբանոցը, 
ապա տեղափոխուած  Պէյրութ։ Մասնագիտական 
կրթութիւնը ստացած է ֆրանսացի նկարիչ Ժորժ 
Միշլէի արուեստանոցը։

1920-ական թուականներու վերջերը, Միշլէի 
հետ ճամբորդած է Լիբանանի եւ Սուրիոյ կարգ 
մը վայրեր, ուր ցուցադրուած են իր կտաւի վրայ 
աշխատանքները ։ 1932-ին Լիբանանի մէջ ստեղ-
ծըւած «Արուեստի բարեկամներու միութեան» 
հիմնադիր անդամներէն եղած է: 1939-ին մաս-

նակցած է Նիւ Եորքի միջազգային ցուցահան-
դէսին, ուր Լիբանանի մասին իր պատրաստած 
հարթաքանդակները արժանացած են պատուոյ 
յիշատակութեան։ 1942-ին եղած է «Լիբանանի 
նկարիչներու միութեան» հիմնադիրներէն։ Արտա-
սահմանի մէջ ունեցած է անհատական շարք մը 
ցուցահանդէսներ։ 1946-ին իր կնոջ՝ նկարչուհի 
Արմինէ Կալենցի հետ ներգաղթած է Հայաստան։ 
Մասնակցած է հանրապետական եւ միութենական 
բազմաթիւ ցուցահանդէսներու։ Ունեցած է ան-
հատական ցուցահանդէսներ Երեւանի մէջ (1962) 
եւ Մոսկուայի (1965)։ 1966-ին մասնակցած է 
Չեքոսլովաքիոյ մէջ կազմակերպուած արուեստի 
տասնօրեակի ցուցահանդէսին, ապա Փարիզի 
մէջ կազմակերպուած «Ուրարտուէն մինչեւ մեր 
օրերը» ցուցահանդէսին։

Լաւագոյն գործերէն են՝ «Գարուն», «Ծառ 
Զանգեզուրի ձորում», «Աշունը Հրազդանի ափին», 
«Ծաղիկներ», Մայա Պլիսեցկայայի, Գէորգ Էմինի 
եւ այլոց դիմանկարները եւ այլն:

¾ç 01

Անհրաժեշտ է Արդիւնաւէտ Տարբերակ Ստեղծել, Որուն Նպատակը Բանակցային Գործընթացին 
ԼՂ-ի Մասնակցութիւնը Ապահովելն է. Փաշինեան

Զինուորական Ծառայութենէն Խուսափած եւ 27 Տարին Լրացած Անձիք 
Պիտի Շարունակեն Վճարել Գումարը ու Վերադառնալ Հայաստան

Եւրոմիութիւնը ինչպէ՞ս կրնայ աւելցնել աջակ-
ցութիւնը ղարաբաղեան հակամարտութեան խա-
ղաղ կարգաւորման արագացման ուղղութեամբ 
հարցին ի պատասխան՝ եւրոպական յանձնա-
ժողովի հարեւանութեան քաղաքականութեան եւ 
ընդլայնման բանակցութիւններու հարցերով ԵՄ 
յանձնակատար Եոհաննէս Հան, Պրիւքսէլի մէջ, 
լրագրողներու համար նախատեսուած հանդիպման 
ընթացքին յայտարարած է, թէ պէտք է ձգել ներկայ 
տարբերակը:

«Պէտք է ձգենք ամէն ինչ գործող տարբերակով, 
նոր բան չստեղծենք: Բայց շատ կարեւոր են 
փոխվստահութեան զարգացման միջոցները: Եւ 
մենք դուրսէն՝ իբրեւ Եւրոմիութիւն, ի՞նչ կրնանք 
ընել: Մենք կրնանք ամբողջ տարածաշրջանին 
աջակցիլ, կրնանք նպաստել երկիրներու միջեւ 
համագործակցութեան տարբեր ոլորտներու մէջ: 
Այսինքն՝ հնարաւորութիւնները պէտք է շատ ըլլան, 
եւ որոշ բաներ ժամանակ կը պահանջեն: Բայց կը 
կարծեմ, որ տարածաշրջանին մէջ պայմանները 

Չծառայած եւ մինչեւ 2019-ի Մարտ 1-ը 27 տարին 
լրացած անձիք կրնան սահմանուած կարգով 
վճարել եւ՝ քրէական հետապնդումէ ազատուելով, 
վերադառնալ Հայաստան:

«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ` ՀՀ ազգային 
ժողովը Մարտ 6-ին երկրորդ ընթերցմամբ եւ 
ամբողջութեամբ ընդունեց «Լուսաւոր Հայաստան» 
խմբակցութեան «Սահմանուած կարգի խախտումով 
պարտադիր զինուորական ծառայութիւն չանցած 
քաղաքացիներու մասին» օրէնքին մէջ փոփոխու-
թիւններ կատարելու մասին նախագիծը, որով 
կ՛առաջարկուէր երկարաձգել օրէնքին ժամկէտը:

Նախագիծին կողմ քուէարկեցին ներկայ բոլոր 
122 պատգամաւորները:

Նախքան օրէնքի փոփոխութեան ընդունումը 
կրնային վճարել եւ Հայաստան վերադառնալ 
մինչեւ 2017-ի Դեկտեմբեր 1-ը 27 տարին լրացած 
չծառայած անձինք:

բաւական նպաստաւոր են յետագային տարա-
ծաշրջանային իրավիճակը բարելաւելու համար: 
Մենք պէտք է աջակցինք, բայց միայն կողմերուն 
խնդրանքով եւ պահանջով, որովհետեւ կողմերը 
գիտեն ինչ ընել, ինչպէս աշխատիլ իրարու հետ, եւ 
մենք պէտք է ուղղակի պատրաստ ըլլանք աջակ-
ցելու, եթէ կողմերը խնդրեն մեզմէ»,- ընդգծած է 
ան:

Իր հերթին, հանդիպման ներկայ ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան աւելցուցած է. «Ես արդէն 
Թեհրանի մէջ ըսած եմ, որ Ատրպէյճանի ղեկավարի 
հետ յառաջիկայ մեր հանդիպումը նուիրուած պիտի 
ըլլայ նաեւ՝ բանակցային տարբերակի շուրջ քննար-
կումներուն, որովհետեւ մենք կը կարծենք, եւ մեր 
դիրքորոշումը չէ փոխուած, որ հարցին արդիւնաւէտ 
կարգաւորման համար նախեւառաջ անհրաժեշտ է 
արդիւնաւէտ տարբերակ ստեղծել, որուն նպատակը 
բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի 
մասնակցութիւնը ապահովելն է»:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Ինքնախաբէութեամբ եւ Մասամբ Նորին...
Մարդիկ զանազան միջոցներու կը դիմեն իրենց 

վրայ գութ հայցելու համար։ Խօսինք օրինակներով։

Ճեսի Սմոլեթ (տես նկարը) միասեռական 
դերասան մըն է, որ վերջերս ամերիկեան մամուլի 
բամբասանքներու բաժնին նիւթ դարձաւ իր 
տարօրինակ արկածախնդրութեամբ։ Հիմա թոյլ 
տուէք բացատրեմ։

Արդարեւ, Ճեսի «Ճեմել»-ի դերով հանդէս կու 
գար հեռատեսիլի նշանաւոր եւ ժողովրդական 
«Էմբայր» հաղորդաշարով։ Ան իւրաքանչիւր դրուա-
գին համար կը ստանար 125,000 տոլար։ Ճեսի, 
դժգոհ իր ստացած վարձատրութենէն, աւելին 
պահանջելու մտադրութեամբ սարքած է հետեւեալ 
մթին արկածախնդրութիւնը, որուն ինք զոհ գնաց։

Ուրեմն ան կը վարձէ նիճերիացի ծնողներէ 
սերած ամերիկածին երկու եղբայրներ (տես նկա-
րը)՝ Ապել եւ Օլա Օսունտարիօ անունով, որպէսզի 
գիշերով վրան յարձակին եւ դանակով լաւ մը 
վիրաւորեն զինք: Ճեսի այդ եղբայրներուն վճարած 
է 3,500 տոլար՝ որպէս վարձատրութիւն։

Արկածէն անմիջապէս ետք Ճեսի Շիքակոյի 
ոստիկանութեան գանգատ  ներկայացուցած է, թէ 
ինք սեւ եւ միասեռական ըլլալուն համար ենթար-
կըւած է այդ ահարկու խոշտանգումին։ Աւելին, ան 
կը պահանջէ, որ յանցաւորները ձերբակալուին եւ 
ստանան իրենց համապատասխան պատիժը։

Դժբախտաբար թէ բարեբախտաբար, Շիքակոյի 
ոստիկանութիւնը իր մանրակրկիտ հարցաքննու-
թեամբ շուտով կը պարզէ եղած խեղկատակութիւնը 
եւ կալանքի տակ կը դնէ խնդրոյ առարկայ «դե-
րասան» դերասանը։ Ճեսիի սխալը այն էր, որ 
վճարագիրով տուած էր նիճերիացի եղբայրներուն 
վարձատրութիւնը։

Աւելին, Ճեսի կը կորսնցնէ նաեւ իր բաժինը 
հաղորդաշարի վերջին երկու դրուագներէն (episodes), 
առ ի պատասխան միւս դերակատարներու ներկա-
յացուցած գանգատներուն, որովհետեւ կը պատճա-
ռաբանեն  անոնք, թէ Ճեսիի ստախօսութիւնը, որ 
լայն տարաձայնութիւն տեղիք տուաւ հանրութեան 
մօտ, պիտի վնասէ իրենց հաղորդաշարի ժողո-
վըրդականութան։ 

Ճակատագրի ի՜նչ անակնկալ եւ հետաքրքրական 
յեղաշրջում: Աւելիին ցանկացող Ճեսին ոչ միայն 
ստացած նիւթական վարձատրութիւնը կորսնցուց, 
այլեւ ժողովուրդին յարգանքն ու սէրը: «Խաբողին՝ 
խաբող ու կէս»,- պիտի ըսէր հայկական ասաց-
ւածքը։

Ինծի Նման Պուպրիկ մը...

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Ուիսքանսին 
նահանգի Նիւ Պեռլին քաղաքէն։ Էյմի Ճանտրիսեվիչ 
(տես նկարը) ընկերային գործիչ (social Worker) մըն 
էր, որ կ'աշխատէր հիւանդանոցի մը՝ քաղցկեղով 
վարակուած մանուկներու բաժանմունքը։ Ան ձեռա-
կերտ պուպրիկներ կ'օգտագործէր որպէս բուժումի 
(therapy) միջոց։

Հիմա Էյմի տունէն կ'աշխատի եւ պուպրիկներ 
(տես նկարները) կը շինէ անկարող (disabled) 
երեխաներու համար։ Անոր շինած պուպրիկները 
յատուկ են իւրաքանչիւր երեխայի՝ արտացոլացնելով 
այդ երեխայի անկարողութեան իրավիճակը։ Օրի-
նակ՝ ի ծնէ կոյր երեխայ մը կամ անդամալոյծ 
երեխայ մը եւ այլն։

Էյմի այդ գործը սկսած է գոհացում տալու 
անկարող երեխաներու պահանջին, երբ անոնք 

փափաքած են, որ «ինծի նման պուպրիկ մը» շինէ։ 
Մենք գիտէինք, որ հիւանդագին երեխաներու 

համար հոգաբաններ կը թելադրէին ընտանի կեն-
դանիներու բարեկամութիւնը, որոնց հոգածութիւնը 
դրական արդիւնք կու տար անոնց բուժումին։ Եւ 
ահա ուրիշ միջոց մըն ալ՝ հիւանդ երեխաներու 
բուժումին ի խնդիր...

Ես քաջալերական կը գտնեմ, որ մարդիկ տրա-
մադիր են նոր միջոցներ որոնելու երեխաներուն, 
յատկապէս անբուժելի հիւանդութիւններէ տառա-
պողներուն օգտակար հանդիսանալու եւ անոնց 
կեանքը ձեւով մը տանելի դարձնելու։ Պատիւս 
արժանաւորաց:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄիութեան Վարժարաններ
Ապագայակերտումի Տեսիլքով Ծրագրային Ասպարէզ

Ուրբաթ, 16 Փետրուար 2019-ին վարժարանիս 
համալսարանական արեւելումի գրասենեակին 
(Orientation and Career Counseling Office) կազմա-
կերպութեամբ՝ Ե. Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ 
կայացաւ մանկավարժական այժմէական նիւթի մը 
մասին հետաքրքրական զեկուցում, որ առնչուած 
էր դպրոցական սերունդի ապագայի ծրագիրներուն. 
համալսարան, մասնագիտութիւն եւ ասպարէզի 
ընտրութեան հնարաւորութիւններ:

11-12 դասարաններու աշակերտութիւնը, ընկե-
րակցութեամբ աւագ ուսուցչուհիներ՝ տիկ. Մարալ 
Պալէօզեանի ու Ցոլինէ Էլմայեանի, այս հանդի-
պումին ներկայ գտնուեցան՝ նախօրօք աշակերտու-
թիւնը պատրաստած ըլլալով նիւթի հիմնական 
գիծերուն:

Օրուան զեկուցաբերն էր «Ուազնէթ» կազմա-
կերպութեան ներկայացուցիչ օրդ. Թինա Շամունը: 
«Ուազնէթ»-ի աշխատանքները կը յատկանշուին 
արհեստավարժութեամբ եւ փորձագիտութեամբ ու 
կը միտին նոր սերունդը պատրաստելու եւ կողմ-
նորոշելու ապագայի իրենց ծրագիրներուն ու նպա-
տակներուն իրագործման ուղիներու որդեգրման 
մէջ:

Խորագիրներն էին՝ երազ-նպատակակէտ-տե-
սիլքը, ուր իւրաքանչիւր ուսանող անհրաժեշտօրէն 
պէտք է դիրքորոշուի, թէ, օրինակ, տասը տարի 
ետք ո՞ւր կը տեսնէ ինքզինք կամ ո՞ր բնագաւառին 
մէջ ատակ թեկնածու մը կրնայ ըլլալ:

Այս դիտարկումը կարեւոր նկատուեցաւ զեկու-
ցումներէն, որ կրնար ճշդել ուղղութիւնը ենթակայի 
մը՝ իմաստաւորելով անոր տեղը եւ յուսադրութեամբ 
նայելու դէպի ապագայի երթը, միշտ խուսափելով 
ձախողութիւններէն եւ ընթանալով դէպի յաջո-
ղութիւններ:

Այս առումով, շեշտուեցաւ, նախ եւ առաջ, ճանչ-
նալ ուզուածը, ձգտիլ լաւագոյնին եւ յաջողագոյնին, 
ապա առնել խիզախ ու հաստատ քայլեր՝ առողջ 
շրջապատի մը ընդմէջէն հասնելու համար իտէա-
լականին եւ ընդհանրականին:

Անհրաժեշտ է նաեւ իղձի եւ ժամանցի միջեւ 
դնել տարբերութիւններ՝ նախընտրութիւնը տալով 
այն ասպարէզին, որ կը ծառայէ մարդկութեան ու 
միջավայրի շահերուն, պայմանաւ որ մասնագի-
տութիւն եւ ասպարէզ լրացնեն զիրար՝ հիմնուելով 
ծրագրաւորումի ու կերտաշէնութեան գործօններուն 
վրայ:

Բացատրութիւնները յստակ ու թափանցիկ էին, 
մանաւանդ որ աշակերտութեան համար անոնք 
անմիջականութիւններ էին, դէպի իրենց ապագան 
տանող անցումներով, ճիշդ քայլեր նետելով, կայուն 
ու հեզասահ գործընթացով:

Փոխըմբռնումն ու հաղորդակցութիւնը պարզ 
էին, որովհետեւ զեկուցումներու ուղիին բովէն ան-
դին ունկնդիր աշակերտութիւնը իր կերպարը եւ 
ապագան կ'ուզէր մարմնաւորուած տեսնել, յատ-
կապէս զրուցավարութեամբ իր ընտրանքները 
աւելի հիմնաւորուած տեսնելու ցանկութեամբ:

Աւարտին, մեր ուսուցչուհիներուն կողմէ պատ-
րաստուած հարցախուզային տախտակները եւ 
աշակերտներուն պատասխանները աւելի շօշա-
փելի և խօսուն պատկերներ պարզեցին, թէ անոնք 
ո՞ր ճիւղերով, մասնագիտութիւններով եւ ընտրանք-
ներով շահագրգռուած էին:

Շահեկան հանդիպում-զրոյց մըն էր, որմէ 
օգտուողը եղան դպրոցական սերունդի ներկա-
յացուցիչները ու կազմակերպիչներու հիմնարկը, 
որոնք գոհունակութեամբ բաժնուեցան իրարմէ:

Իրանական լրատուամիջոցը բացայայտած է 
Ատրպէյճանի կողմէ պետական մակարդակով 
իրականացուող կեղծ քարոզչութեան հերթական 
դրսեւորումը` խայտառակ իրավիճակի մէջ դնելով 
Իրանի մէջ Ատրպէյճանի դեսպան Պունիատ 
Հուսէյնովը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, 
իրանական «Ազարիհա» կայքը բացայայտած է, որ 
Ատրպէյճանի դեսպանատան կողմէ Խոճալուի 
դէպքերուն հետ կապուած Թեհրանի մէջ կազ-
մակերպուած լուսանկարչական ցուցահանդէսին 
ցուցադրուած է Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
վկայող լուսանկար :

«Տարօրինակ դէպք տեղի ունեցած է Թեհրանի 
մէջ կազմակերպուած այս տարուան լուսանկար-
չական ցուցահանդէսին, որը կազմակերպուած էր 
Պաքուի դեսպանատան կողմէ եւ որուն կը 
մասնակցէին այդ երկրի դեսպանը եւ Պաքուի մէջ 
աշխատած քանի մը նախկին իրանցի դիւանա-
գէտներ: Տարօրինակը այն է, որ պատկերասրահին 
մէջ ցուցադրուած քանի մը նկարներ գողցուած 
նկարներ են, որոնք փաստօրէն կը պատկանին 
Օսմանեան կայսրութեան կողմէ իրականացուած 
Հայոց Ցեղասպանութեան ժամանակաշրջանին, 
որոնք Պաքուի կառավարութիւնը ներկայացուցած 
է որպէս Խոճալուի զոհեր»,- «Ստախօս հովիւը» 
վերտառութեամբ յօդուածին մէջ գրած է իրանական 
կայքը:

Իրանական կայքը կ՛աւելցնէ, որ ցուցահանդէսին 
ներառուած է չոր անապատի մէջ մահացած երե-

Թրքական 
Բարքեր

Իրանական Կայքը 
Բացայայտած է 
Ատրպէյճանի Հերթական 
Սուտ Քարոզչութիւնը

¾ç 05



¾ç 05ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 7.3.2019

Լիբանանահայ Դպրոց
ՀԲԸՄ-ի Վարժարաններ
Արժանավայել Նշում Վարդանանց Հերոսամարտի

22 Փետրուարը միութեան վարժարաններուն 
համար տօնական օր էր, որովհետեւ Վարդանանց 
հերոսամարտի ոգին կը թեւածէր իւրաքանչիւր 
աշակերտի եւ ուսուցիչի մէջ ու ընդհանրապէս 
դպրոցի երկնակամարին վրայ:

Բծախնդրութեամբ ու հետեւողականութեամբ 
պատրաստուած էր կոկիկ, գողտրիկ ու հաղորդա-
կան յայտագիր մը, որ մեծապէս ոգեւորեց ու 
խանդավառեց աշակերտութիւնը:

Բեմը զարդարուած էր «Վարդանեան»  խոր-
հըրդանշաններով. Վարդան Մամիկոնեան, Ղեւոնդ 
Երէց, խաչ, կարգախօս եւ Աւարայր, որոնք արդէն 
ցոյց կու տային հերոսամարտի պերճախօսութիւնը 
եւ արտայայտչականութիւնը:

Բացման խօսքը կատարեց Կարօ Կիրիթլեան 
(10-րդ դասարան), որ կարեւորեց այս ազգային 
տօնի նշումը եւ անկէ ոգեշնչուելու ու գոյատեւելու 
յառաջադրանքները:

Այնուհետեւ սկիզբ առաւ գեղարուեստական 

տպաւորիչ յայտագիր մը հետեւեալ յաջորդակա-
նութեամբ.

• Խմբային արտասանութիւն. «Խորհուրդ Վար-
դանանց» (Վահան Թէքէեան), Ը. դասարանի կա-
տարողութեամբ

•Խմբերգեր. «Հիմի՞ էլ լռենք», Է. դասարանի 
կատարողութեամբ, դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ 
Լոռի Փոլաճեանի, նաեւ «Մենք քաջ Վարդանի 
տոհմէն ենք», դաշնակի ընկերակցութեամբ՝ 
Արաքս Էլմայեանի

•Վարդանանց հերոսամարտին նուիրուած 
ընդհանուր զարգացման մրցում՝ պատրաստու-
թեամբ ու կազմակերպութեամբ Է., Ը., Թ., Ժ. դա-
սարաններէն խումբ մը աշակերտներու, մրցակից 
կողմերը բաժնած ըլլալով չորս խումբի (Վարդան 
Մամիկոնեան, Ղեւոնդ Երէց, Աւարայր, Եղիշէ):  
Յաղթական խումբը հանդիսացաւ «Վարդան 
Մամիկոնեանը» (Համբիկ Մարտիրոսեան, Թորոս 
Թորոսեան, Կարէն Պաղսարեան, Ռիթա Չարըք-

եան):
Աշակերտ Համբիկ Մարտիրոսեան ներկայացուց 

օրուան պատգամախօս պրն. Ահարոն Շխրտըմ-
եանը՝ անդրադառնալով անոր ազգային-հրապա-
րակագրական-լրատուական մարզերուն մէջ ունե-
ցած գործունէութեան, ապա զինք հրաւիրեց բեմ:

Պրն. Շխրտըմեան իրեն յատուկ արտայայտու-
թեամբ ու վճռակամութեամբ խօսելէ ետք Վար-
դանանց հերոսամարտի պատմական եղելութիւն-
ներէն քաղուելիք դասերուն, ինչպէս նաեւ անոնց 
հետեւելու եւ անոնցմէ օգտուելու կարեւորութեան 
մասին, ընդգծեց այն գործօնները, որոնք հայ 
ժողովուրդի գոյութեան եւ յարատեւութեան վրայ 
հսկայական դեր կ'ունենան ու ազդեցութեան 
հետքեր կը դրոշմեն:

Մեկնելով Վարդանանց հերոսամարտի ոգիի 
պահպանումէն՝ ան մէջբերումներ կատարեց հայ 
հանճարեղ բանաստեղծներ Եղիշէ Չարենցէն եւ 
Յովհաննէս Շիրազէն, որոնք բոլորն ալ կը ձգտէին 
հայ ժողովուրդի ազգային յաւերժական գանձերու 
պահպանութեան եւ զանոնք արժեւորելու գործին:

Պրն. Շխրտըմեան Վարդանանց հերոսամարտի 
ոգիին ընդմէջէն շեշտեց հայոց լեզուին, ինքնու-
թեան, ազգային ճանաչողութեան ու գիտակցու-
թեան կառչած մնալու, ինչպէս նաեւ հայրենիքը, 
հայ ժողովուրդը, հայ մշակոյթը, եկեղեցին որեւէ 
նկատառումէ գերիվեր պահելու եւ անոնց պահ-
պանութեան ծառայելու հրամայականը:

Տնօրէն պրն. Արա Վասիլեան, խօսելով Վար-
դանանց տօնի երեւոյթին եւ ոգեկոչումին մասին, 
շեշտը դրաւ այն ոգիին ու տեսիլքին վրայ, որով մեր 
սերունդները պիտի լիցքաւորուին ու լիանան՝ 
դառնալով տիրապետողը իրենց ազգային լեզուին, 
արմատներուն եւ ակունքներուն՝ միշտ Վարդանանց 
հերոսամարտի սլացքով եւ ներշնչումով:

Աւարտին, երբ աշակերտութեան կողմէ օրուան 
պատգամախօսին կը նուիրուէր ծաղկեփունջ մը, 
պրն. տնօրէնը յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց 
անոր՝ իր բովանդակալից ու շինիչ խօսքին համար, 
նաեւ սրտի խօսք՝ այս յայտագիրի յաջողութեան 
նպաստող ուսուցչուհիներ՝ տիկ. Մարալ Պալէօզ-
եանին, տիկ. Մանիշակ Ալեքսանեանին ու մաս-
նակից աշակերտութեան:

Թրքական 
Բարքեր

Իրանական Կայքը 
Բացայայտած է 
Ատրպէյճանի Հերթական 
Սուտ Քարոզչութիւնը
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խային առջեւ ծունկի իջած կնոջ պատկերը, մինչդեռ 
Խոճալուն կը գտնուի Աղտամի եւ Ասկերանի միջեւ 
կիսալեռնային ցուրտ եւ ձնապատուած տարածքի 
մը մէջ: «Լուսանկարին հետազօտութիւնը պարզեց, 
որ անիկա կը պատկերէ Օսմանեան կայսրութեան 
մէջ հայերու` դէպի Սուրիա, Հալէպ բռնագաղթը. 
լուսանկարը վերցուած է ԱՄՆ Քոնկրեսի գրա-
դարանէն»,- գրած է կայքը:

Ան նաեւ գրած է, որ վերջին տարիներուն 
Թուրքիան եւ Պաքուն, Խոճալուի ողբերգութիւնը 
ուռճացնելով, փորձած են դէպքերը հաւասարեցնել 
Օսմանեան կայսրութեան մէջ տեղի ունեցած Հայոց 
Ցեղասպանութեան հետ:
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Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս Հայ Եւ Հայերէն Մամուլ. Խօսքի Ազատութիւն, 
Որակ, Դեր, Տոկալ Եւ Տեւել

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Առանձին չենք մոլորակին վրայ: Այնքան առան-
ձին չենք, որ կը մոռնանք, կը մոռցնեն, որ մենք 
մենք ենք:

Մեր տեղայնացածի, համայնքայնացածի եւ 
կողմնապաշտի մեզ անզօր դարձնող ճակատագ-
րապաշտի խոզակէն դուրս գալով, պէտք է որ 
կարենանք մտածել այսօրուան եւ վաղուան մեր 
իւրայատուկ կացութեան մասին, սառցակոյտ՝ 
որուն երեւցող-ծփացող մասն է հայ եւ հայերէն 
մամուլը: Բեմերէն կ՛ըսենք՝ լինելութիւն:

Ո՞վ կը հետաքրքրուի, որ 2017 տարուան 
ընթացքին սպաննուած են 65 լրագրողներ, 2018ին՝ 
սպաննուած լրագրողներուն թիւը եղած է 80: 
Իմացա՞ք, որ անոնց համար կազմակերպուած ըլ-
լան ցոյցեր, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան 
ընդհանուր ժողովին յարգելի պատգամաւորները 
յոտնկայս յարգած ըլլան 65+80 զոհերու յիշատակը: 
Այս անտես մնացող նախճիրին վրայ աւելցուցէ՛ք 
բանտարկուած, իրենց երկրէն փախած, գործա-
զուրկ դարձած լրագրողները, եւ կը յանգիք այն 
եզրակացութեան, որ քաղաքակրթութիւնը ինքնա-
խաբէութիւն է եւ մեծ ու պզտիկ տիրակալներու 
զէնքը:

Մամուլի եւ խօսքի ազատութեան դէմ գործուած 
այս ցնցող ոճիրները կարծէք տեղի ունեցած են եւ 
տեղի կ՛ունենան հեռաւոր տեղեր, այլ մոլորակներու 
վրայ: Իրենց անունը չըսող նախճիրներ կան մա-
մուլի եւ խօսքի ազատութեան դէմ գործուող, խոշ-
տանգումներ, կայ պարզապէս գրաքննութիւն, ըն-
դարմացնելով ոճիր, արդարացումներ կը գտնենք 
կողմնապաշտութեամբ, շահադիտական վերաբե-
րումներով: Եւ մենք ալ մասնակից կ՛ըլլանք հա-
կամարտութիւններու կարծրացման, շարունակման 
եւ սրման:

Գրաքննութիւնը ազատութեան կաշկանդում է, 
նեղմտութիւն եւ ճշմարտութիւնը թաքցնելու մի-
տում, որ անկարելի կը դարձնէ արդարութեան 
հաստատումը եւ յառաջդիմութիւնը:

Այս կացութիւնը հետզհետէ հեղձուցիչ դարձած 
է, քանի որ հաղորդակցական միջոցները տէրեր 
ունին. մեծ դրամագլուխը՝ առեւտրական նկա-
տումներով, նաեւ՝ քաղաքականութիւնը հակա-
կըշռելու միտումով, մեծ եւ փոքր քաղաքական 
ուժեր կը ստեղծեն կամ անուղղակի կերպով տէր 
են եւ միաժամանակ ենթակայ հաղորդակցական 
հզօր միջոցներու: Միամիտ պէտք չէ ըլլալ: Այդ 
ուժերու հետապնդած նպատակը ճշմարտութիւնը 
չէ, այլ իշխանութիւնը, եսը եւ շահը:

Միշտ կը խօսուի մամուլի ազատութեան եւ անոր 
հունով այլակարծութեան մասին: Տարբեր ուժեր, 
քաղաքական, կրօնական եւ այլ, կը ձգտին իրենց 
ծառայացնել ինչ որ ընդհանուր բնութագրումով կը 
կոչենք մամուլի եւ խօսքի ազատութիւն, անոր շուրջ 
հիւսելով տեսանելի եւ անտեսանելի կողմնապաշ-
տութեան ոստայնը, գրաքննութեամբ եւ ինքնագ-
րաքննութեամբ, նաեւ գործէ չհեռացուելու վախով:

Ներկայիս տպագրուած մեծ լրատուամիջոցները 
դժուարութիւններու առջեւ կանգնած են ինքնագործ 
եւ բազմապատկուող համացանցային լրատուու-
թեան պատճառով: Ճիշդ է, որ մամլոյ ազատութեան 
սկզբունքը ամենուրեք ընդունուած է, բայց տեւա-
բար մանրուող լրատուամիջոցները լսուելու համար 
յաճախ միջոցներու միջեւ խտրութիւն չեն դներ, չեն 
խուսափիր չափազանցութիւններէ եւ զեղծումներէ, 

գայթկաղութիւններ բացայայտելէ, ուշագրաւէն, 
որոնց համար կը գործածուի fake news տարազը, 
այսինքն սուտուփուտ լուրեր:

Մամլոյ եւ խօսքի ազատութեան սկզբունքը 
ընդունիլ մէկ բան է, զայն առանց զիկզակելու 
յարգել՝ այլ բան:

Մամլոյ ազատութիւնը արժէք է, պատմութեան 
ընթացքին ձեռք բերուած մղուած պայքարներով եւ 
որուն համար միշտ պէտք է պայքարիլ: Բայց պարզ 
ողջմտութիւն է գիտնալ նաեւ, որ մամլոյ եւ խօսքի 
ազատութիւնը անսահմանափակ չէ, եւ անիկա 
ինքն-իրեն չի կրնար թոյլ տալ ուրիշի ազատութեան 
անտեսումը: Այսինքն անոր կ՛ընկերանան պար-
տաւորութիւններ եւ պատասխանատուութիւններ, 
որոնց համար մշակուած են օրէնքներ: Մամլոյ 
ազատութեան օրէնքին հետեւողը բարոյապէս 
պարտաւոր է յարգել մարդկային իրաւունքները, 
ատելութիւն չսերմանել այս կամ այն խումբին դէմ՝ 
ըստ մորթի գոյնի, ծագման, կրօնի: Այս սահ-
մանափակումը կայ ոչ միայն տպագիր մամուլին 
համար, այլ նաեւ ձայնասփիւռի, հեռատեսիլի եւ 
համացանցի (իր բոլոր ձեւերով):

Կան սիրողական լրագրողներ, յօդուածագիրներ 
եւ կան արհեստավարժներ, որոնց գլխաւոր 
աշխատանքն է մամուլը: Բոլորն ալ պարտաւոր են 
յարգել որոշ կանոններ: Այսպէս, լրագրողը, երբ 
կ՛երթայ դէպի աղբիւրը, յաւելեալ տեղեկութիւն եւ 
ճշմարտութիւն ձեռք բերելու համար, պարտաւոր է 
յարգել որոշ սկզբունքներ. պէտք է ըլլայ յստակ եւ 
ճշգրիտ, յարգէ անմեղութեան վարկածը, չտարածէ 
վարկաբեկիչ եւ անճիշդ լուրեր, յարգէ անձերու 
անհատական կեանքը:

Մեծ երկիրներու մամուլի դիմագրաւած 
դժուարութիւններէն զերծ չէ հայկական մամուլը, 
նաեւ եւ մանաւանդ Սփիւռք(ներ)ի, որ առաւելաբար 
գրաւոր է: Մեծ երկիրներու պարագային գրաւոր 
մամուլին համար սպառնալիք է անվճար բաժնուող 
թերթը, քանի որ ընթերցողը հոն կը գտնէ անմի-
ջական կարճ լուրերը եւ մեծ թերթերու մանրա-
մասնուած կամ հետախուզական լուրերը զինք չեն 
հետաքրքրեր: Անվճար թերթերը կրպակներ են, 
որոնց համար լրատուութիւնը էական նշանակութիւն 
չունի իրենց գոյութիւնը արդարացնելու համար: 
Ցարդ ոչ ոք ըսած է թէ ինչպէ՛ս պէտք է պայքարիլ 
անոնց դէմ:

Նոյն մտածումին հետեւելով, համացանցի վրայ 
զետեղուած անվճար թերթը եւս չարիք է տպագիր 
մամուլին համար: Օր մը պէտք է յայտարարուին 
հայկական թերթերուն տպաքանակները, վճարող-
ներուն եւ ընթերցողներուն թիւերը, համացանցով 
ընթերցողներուն թիւերը: Հարցախոյզ մը պէտք է 
ըսէ, թէ ի՛նչ կը կարդան: Երբ տպագիր մամուլը 
ընթերցողը չունի որպէս տէր, կը նշանակէ որ 
հարկատու է զինք պահողին, աւելին չըսելու 
համար: Ճիշդ է, որեւէ ժամանակէ աւելի արագ եւ 
առատ կը շրջին լուրերը, տեղեկութիւնները, բայց 
նոյնը չենք կրնար ըսել որակին մասին:

Տպագիր մամուլին նահանջը միշտ ալ ընդհանուր 
կանոն չէ: Կարգ մը թերթեր, ի հարկէ ոչ հայկական, 
կը յաջողին աւելցնել իրենց տպաքանակը եւ 
վաճառքը, նոյնիսկ աւելի դրամ շահիլ, ինչպէս Նիւ 
Եորք Թայմզը: Ի հարկէ միամիտ չենք, բաղդատելին 
պէտք է բաղդատել, բայց արգիլուած չէ նաեւ հարց 
տալ, թէ ինչպէ՛ս այդ թերթը կը յաջողի այդ ընել: 
Կ՛ենթադրեմ, որ պատասխանը պարզ է. որակ, 
արժէք, ներկայութիւն, զանգուածի ակնկալութիւն-

ներու եւ ըղձանքներու ըմբռնում, ինքնիրականաց-
ման տեսիլք:

Այսինքն, դուրս գալով անցելապաշտութենէ, 
գոռոզութենէ, անսխալականութենէ եւ անփոխարի-
նելութեան թափահարումներէ, անձին, ընտանիքին 
եւ կողմին ստրկութենէն, եթէ թերթը ժողովուրդին 
տայ իր ներկային հարազատութեամբ տէր եւ մաս-
նակից ըլլալու հպարտութիւնը եւ գիտակցութիւնը, 
հայկական եւ հայերէն թերթը կը մեծնայ եւ կը 
մեծցնէ իր ընթերցողները որպէս մարդ եւ որպէս 
համրանք:

Պարտութեան արտայայտութիւն է անվճար 
թերթը, փակուղի, անիկա ըլլայ տպագիր թէ հա-
մացանցային: Սադայէլի շրջանակ մը, որմէ դուրս 
գալ կը կազմակերպուի, զգացականէ եւ կողմ-
նապաշտականէ տարբեր ոճով եւ նախաձեռնու-
թիւններով: Այլապէս, հայկական թերթերը դեռ 
ժամանակ մըն ալ կը տեւեն դանայեան տակառներու 
պէս ծակ պիւտճէներով: Նոյնիսկ համացանցի 
վրայ, ինչպէս կ՛ընեն մեծ թերթերը, թերթը եւ հայ 
թերթը անվճար պէտք չէ ըլլայ: Թերթի համար 
վճարուած գումարը ընթերցողին մասնակցութիւնը 
ընկերային, մշակութային, քաղաքական եւ քաղա-
քակրթական կեանքին եւ անոր կու տայ հսկողի 
իրաւունք: Այս գիտակցութիւնն ալ կը մշակուի, 
երթալով իւրաքանչիւրին՝ իր յարկին տակ:

Այս ընթացքը, եթէ ընդգրկուինք անոր մէջ, 
հեզասահ չէ եւ պիտի չըլլայ:

Երբեմն պէտք է խորհիլ, թէ ինչո՛ւ ընթերցողը կը 
հեռանայ տպագիր մամուլէն: Ինչպէ՞ս հայ ըն-
թերցողը պէտք է վերստին բերել ի՛ր թերթին, հայ 
թերթին, հայերէն թերթին: Նահանջի իւրաքանչիւր 
քայլ եղած է նահանջի երկրորդ քայլին սկիզբը: 
Այսօր ղեկավարութիւնը կրնա՞յ, կ՛ուզէ՞, կը հասկնա՞յ, 
որ հակառակ ընթացքը պէտք է որդեգրել, առնել 
յառաջընթացի առաջին քայլը եւ այդպէս շարունակ, 
ստեղծելով հաւաքական գիտակցութեան ալիքը:

Այլապէս համացանցը եւ անվճարը պիտի 
թաղեն հայ մամուլը, զայն վերածելով ծանուցում-
ներու թերթուկի կամ քաղաքական կարգախօսներու 
որմազդի:

Յաճախ կ՛ըսեմ, որ երբեմն պէտք է մտածել 
հարցախոյզներու արդիւնքներով եւ թիւերով: Ըստ 
Ֆրանսայի մէջ կատարուած ուսումնասիրութեան 
մը, ֆրանսացիներու 80 տոկոսը կը նախընտրէ 
տպագիր պարբերական մը կարդալ, օրաթերթերու 
համար այդ տոկոսը 59 է: Կը նշանակէ, որ ընթեռնլի 
ըլլալու համար դիւրինի եւ անմիջականի կողքին 
կայ նաեւ որակաւորի խնդիրը:

Ազատութիւնը կարելի չէ շերտել նրբերշիկի պէս 
եւ երբ անիկա կը սահմանափակուի ուրիշի կամ 
ուրիշներու կամքով, կը դադրի ազատութեան եւ 
ճշմարտութեան կրողը ըլլալէ: Իսկական անկողմ-

¾ç 07



¾ç 07ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 7.3.2019 ¾ç 07âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

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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ՓԱՆՈՍ ԹԷՐԼԵՄԵԶԵԱՆ
(1865 – 1941)

«Լիւքսեմպուրկի Լճակի Դրուագը» 
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Ինչո՞ւ Եւ Ինչպէ՞ս 
Հայ Եւ Հայերէն 
Մամուլ. Խօսքի 

Ազատութիւն, Որակ, 
Դեր, Տոկալ Եւ Տեւել

նակալ եւ լուսաբանուած կարծիք ունենալու համար 
տեղեկութիւնները ամբողջական պէտք է ըլլան, 
ըստ կամս խեղաթիւրուած չըլլան: Այս ըմբռնումով 
գրաքննութիւնը եւ տեղեկութիւններու կտրատումը 
ազատութեան եւ մարդկային իրաւանց խախտում 
են:

Բռնատիրական վարչաձեւերու մէջ, անոնք 
ըլլան երկիրներ, պետութիւններ, կրօնական կամ 
այլ բնոյթի կազմակերպութիւններ, առաջին հերթին 
ճնշումի կ՛ենթարկուի խօսքի եւ մամուլի ազատու-
թիւնը: Այդ վարչաձեւերը այսօր կրնանք ըսել որ 
խուճապի մատնուած են զանգուածային լրատուու-
թեան նոր միջոցներով, որոնց կրողն է համացանցը, 
եւ այլակարծութեան չհանդուրժող երկիրներ եւ 
կազմակերպութիւններ դժուարութիւն ունին պատ-
շաճելու եւ ստիպուած են, ստիպուած պիտի ըլլան 
իրենք զիրենք վերամտածելու եւ պատշաճելու: Եթէ 
համացանցը խուսափի fake news-ի անդուռ խայտա-
ռակութենէն, մամուլի եւ խօսքի ազատութիւնը 
որակի նոր հանգրուան կը թեւակոխէ:

Հայ տպագիր մամուլի ապագան նաեւ այլապէս 
պէտք է հետաքրքրէ ղեկավարութիւնները, քաղա-
քական եւ կողմնապաշտական հետաքրքրութիւն-
ներէն անդին: Հայ տպագիր մամուլը, մեր 
կացութեան մէջ գտնուող ժողովուրդի մը համար 
էական նշանակութիւն ունի (այս երկու բառերը 
պէտք չէ ընդունիլ որպէս հռետորական տարազ): 
Անիկա մեզ պէտք է միացնէ լեզուով եւ գիրով, 
շարունակելով Մեսրոպով սկսած ազգապահպան 
հրաշքը, ընդդէմ ամէն կարգի նահանջներու, եւ 
օտարումներու, անոնք ըլլան գործնապաշտական, 
մշակութային թէ հոգեբարոյական:

Հայերէն տպագիր մամուլին պահպանումը եւ 
զարգացումը խօսքի եւ մտածումի ազատութեան 
որպէս պատուանդան երաշխիք են մեր մէկութեան, 
ամրապնդելով մեր տոկալու եւ տեւելու կամքը:

Այս հարցերը վաղուան եւ լաւ օրերու կարելի չէ 
յետաձգել: Կրկնենք. վաղը միշտ ուշ է: Բայց նաեւ 
պէտք չէ բաւարարուիլ փտածը եւ կոտրածը թուքով 
փակցնելու անզօրութեամբ:

Անհրաժեշտ է Հիւսիսային Քորէային 120 մլն տոլարի 
չափով մարդասիրական շտապ օգնութիւն ցուցաբերել՝ 
երկրի 3.8 մլն բնակիչներու կեանքը փրկելու համար, 
որոնք կը տառապին պարենամթերքի եւ դեղորայքի 
անբաւարարութենէն: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, ըսուած է Փհենիանի մէջ ՄԱԿ-ի համա-
կարգող Թաբան Միշրայի յայտարարութեան մէջ, որ Մարտ 
6-ին զետեղուած է կազմակերպութեան կայքին վրայ:

Միջազգային փորձագէտներու գնահատումներուն 
համաձայն՝ ներկայիս Հիւսիսային Քորէայի 25 մլն բնա-
կիչներէն շուրջ 11 միլիոնը սննդամթերքի, մաքուր խմելա-
ջուրի պակաս ունի, զրկուած է առողջապահական բնա-
կանոն պայմաններէն եւ հնարաւորութիւն չունի օգտուելու 
առողջապահական համակարգէն: «Լայնօրէն տարած-

Երեքշաբթի իրիկուն, 5 Մարտ 2019-ին, Լիբա-
նանի Հայոց Առաջնորդ` Գերաշնորհ Տ. Նարեկ 
Արքեպիսկոպոս ընդունեց այցելութիւնը Թեզէ միջ-
եկեղեցական միաբանութեան երկու եղբայրներուն` 
Էմիլի եւ Ժան-Ժագի, որոնք ապա մասնակցեցան 
Ազգային Առաջնորդարանի «ԱՅՈ» երիտասար-
դական յանձնախումբի Աստուածաշունչի սերտո-
ղութեան։

Յայտնենք, թէ Լիբանանի Հայոց Թեմը իր մաս-
նակցութիւնը կը բերէ Լիբանանի մէջ առաջին 
անգամ ըլլալով կազմակերպուելիք Թեզէի երի-
տասարդական հաւաքին, որ տեղի պիտի ունենայ 
23-25 Մարտ 2019-ին։ Թեզէ միաբանութիւնը հիմ-
նըւած է Ֆրանսայի մէջ, 1940-ին, Եղբայր Ռոժէ 
Շութզի կողմէ։

Աստուածաշունչի սերտողութեան աւարտին, 
«ԱՅՈ» երիտասարդական յանձնախումբը կազմեց 

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ազգային Առաջնորդարանի «ԱՅՈ» Երիտասարդական 
Յանձնախումբի Վարչութեան Կազմութիւն

իր վարչութիւնը, որ կը բաղկանայ հետեւեալ ան-
դամներէ.- Հոգշ. Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան 
(Հոգեւոր խորհրդատու), Անի Պարիկեան (Ատե-
նապետուհի), Մանուէլ Թոգմագճեան (Ատենադը-
պիր), Գէորգ Գատէհճեան (Խորհրդական), Ռիթա 
Գարամանուկեան (Խորհրդական), Ճօ Պասթաճ-
եան (Խորհրդական), Ալիս Տագէսեան (Խոր-
հըրդական) եւ  Պօղոս Տօնիկեան (Խորհրդական)։

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը օրհնեց նորակազմ 
վարչութիւնը եւ ըսաւ.- «Գոհութիւն կը յայտնեմ 
Աստուծոյ, որ լիբանանահայ երիտասարդութիւնը 
Հայ Եկեղեցւոյ շուրջ խմբելու մեր ճիգերը առաւել 
կը հունաւորուին այս վարչութեան կազմութեամբ։ 
Մեր սպասումն է, որ մեր ժողովուրդի բոլոր զա-
ւակները եւ յատկապէս պատասխանատու պաշ-
տօններ ունեցողները քաջալերեն նոր սերունդին 
մասնակցութիւնը «ԱՅՈ»-ին»։

Միջազգային Èáõñ»ñ

ՄԱԿ-ի Մէջ Կոչ Ըրած Են 120 Մլն Տոլարի Շտապ Մարդասիրական 
Օգնութիւն Ցուցաբերելու Հիւսիսային Քորէային

¾ç 01

ւած թերասնումը կը սպառնայ երեխաներու ամբողջ 
սերունդի մը, միաժամանակ իւրաքանչիւր հինգերորդ 
երեխան թերզարգացած է տեւական քաղցածութեան 
պատճառով,- կ'ընդգծուի փաստաթուղթին մէջ:- Առող-
ջապահութեան սահմանափակ հնարաւորութիւններու եւ 
անվտանգ ջուրի ու առողջապահական ծառայութիւններու 
հասանելիութեան բացակայութեան պայմաններուն մէջ 
երեխաները նաեւ կ'ենթարկուին այդպիսի հիւանդութիւններէ 
մահանալու վտանգին»:

Միջազգային կազմակերպութեան տուեալներով՝ 
2018 թուականին Հիւսիսային Քորէայի մէջ արտադրուած 
սննդամթերքներու ծաւալը ամենացածը եղած է վերջին 
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ՄԱՀԱԶԴ
Տիկին Սիրան Դաւիթեան
Տիար Յովիկ Դաւիթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռաֆֆի Դաւիթեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Գէորգ Դաւիթեան եւ զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Արշակ Դաւիթեան եւ զաւակունք
Օրդ. Յասմիկ Դաւիթեան
Տիկին Մերսետէս Եղիայեան
Տէր եւ տիկին Մովսէս Չափարեան եւ զաւակունք
Տիկին Անի Պատոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Սարգիս Եղիայեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ժագ Տէր Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Նուպար Տօնիկեան եւ զաւակունք
եւ համայն Դաւիթեան, Եղիայեան, Չափարեան, Պատոյեան, Մարտիրոսեան, 

Տօնիկեան ընտանիքներ եւ ազգականներ սրտի դառն կսկիծով կը գուժեն իրենց 
ամուսնոյն, հօր, մեծհօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ԿԱՐԱՊԵՏ ԴԱՒԻԹԵԱՆԻ
մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 3 Մարտ 2019-ին՝ կէսօրուան ժամը 1:30-ին, 

յետերկարատեւ հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Չորեքշաբթի, 6 Մարտ 

2019-ին՝ կէսօրէ ետք ժամը 1:00-ին, Սուրբ Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ 
Համուտ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի ազգային 
գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին Հինգշաբթի, 7 Մարտին՝ կ.ա. ժամը 

11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ՀՅԴ «Սերոբ Աղբիւր» ակումբի սրահին մէջ, 
քաղաքապետարանի շէնքերը:

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

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

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

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

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

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

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

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

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

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

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

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է
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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

Խորհրդարանը Ընտրեց Բարձրագոյն Խորհուրդի Եօթը 
Օրէնսդիրները

Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանը Բարձրագոյն խորհուրդին 
համար փակ քուէարկութեամբ ընտրեց էական պարտականութիւններու 
թերացումի պարագային նախարարներու եւ պետական ղեկավար անձանց 
դէմ դատական գործ յարուցելու գծով պատասխանատու եօթը օրէնսդիրները:

Գաղտնի քուէարկութեամբ ընտրուած օրէնսդիրները հետեւեալներն են. 
Լիբանանեան ուժեր կուսակցութենէն Ժորժ Օքայս՝ 95 քուէ, Հզպալլա կուսակ-
ցութենէն Ալի Ամմար՝ 100 քուէ, Ընկերվար-յառաջդիմական կուսակցութենէն 
Ֆայսալ Սայեղ՝ 105 քուէ, Ազգային ազատ հոսանք շարժումէն Ժորժ Աթալլա՝ 
97 քուէ, Հայ յեղափոխական դաշնակցութենէն Յակոբ Բագրատունի՝ 95 քուէ, 
Մուսթաքպալ շարժումէն Սամիր Ժըսր՝ 97 քուէ, Փաղանգաւոր կուսակցութենէն 
Էլիաս Հանքաշ՝ 63 քուէ:

Բոլորը ընտրուեցան մեծամասնութեան քուէով՝ բացի Հանքաշէն: Փաղան-
գաւոր կուսակցութեան երեսփոխանը չյաջողեցաւ բաւարար ձայն հաւաքել, 
այլ ընտրուեցաւ ինքնովի, երբ Սուրիական ընկերվար-ազգայնական կուսակ-
ցութենէն Ալպեր Մանսուր, իսկ Ազմ շարժումէն Փոլա Եագուպեանը եւ Ալի 
Տարուիշը հրաժարեցան իրենց թեկնածութենէն: 

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԵԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Հովանաւորութեամբ՝
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Կեդրոնական Մարմինի

ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ
ՇՔԱԴՐՈՒՄ ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄՇԱԿՆԵՐՈՒ

Երկարամեայ Ծառայութեան Առիթով

Օրուան Բանախօս՝
Հ.Հ. Լիազօր եւ Արտակարգ Դեսպան

ՏԻԱՐ ՎԱՀԱԳՆ ԱԹԱԲԵԿԵԱՆ

Տեղի կ՚ունենայ Կիրակի, 10 Մարտ 2019-ի երեկոյեան ժամը 5.00-ին
Հայ Աւետարանական Ա. Եկեղեցիին մէջ, Մեքսիք Փողոց, Պէյրութ

ՀՐԱՒԷՐ

Gertagan–10-3-2019/AD:Layout 1  3/5/19  8:55 AM  Page 1
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տասը տարուան ընթացքին, ինչը յանգեցուցած է պարենամթերքի զգալի պակասորդին: 
2017 թուականի Դեկտեմբերէն ի վեր Հիւսիսային Քորէայի նկատմամբ կը գործեն 
ՄԱԿ-ի Անվտանգութեան խորհուրդի կոշտ պատժամիջոցները, որոնք զգալիօրէն կը 
սահմանափակեն հանրապետութեան առեւտուրը արտասահմանեան երկիրներու 
հետ, ինչը պատճառ դարձած է երկրի պարենամթերքի մատակարարումներու կտրուկ 
նուազումին, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:

ՌԱԿ ՇՈՒՇԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻ ԱԿՈՒՄԲ
Երեքշաբթի, 12 Մարտ 2019ի յետմիջօրէի ժամը 5:00ին:

***
ՌԱԿ ՏԵՍԻԼՔ ԱԿՈՒՄԲ  

(նախապէս՝ Մ. Յովսէփեան եւ Մ. Տամատեան ակումբներ)
Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:

***
ՌԱԿ ՊԱՅՔԱՐ ԱԿՈՒՄԲ

Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 8:00ին:
***

ՌԱԿ ԱԶԱՏ ԼԵՌ ԱԿՈՒՄԲ
(նախապէս՝ Տ. Մերճանեան - Զահլէ)

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 ակումբներուն նշեալ անդամա-
կան ժողովները տեղի պիտի ունենան Թէքէեան Կեդրոնի մէջ, Ժըմ-
մէյզի:

Բ. Ժողովի ընթացքին պիտի կատարուի նոր անդամաքարտերու 
տուչութիւն:

Գ. Ժողովի համար ճշդուած ժամէն կէս ժամ ետք ժողովին ներկա-
ներուն թիւը պիտի նկատուի մեծամասնութիւն:

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ


