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¾ç 02
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Հարկահաւաքումի Բարելաւումը Պիտի Նպաստէ Պետական 
Պիւտճէի Պակասորդի Նուազումին. Հարիրի

7 Մարտին Լիբանանի Հանրապետութեան վար-
չապետ Սաատ Հարիրի տեղի ունեցած օրէնսդրա-
կան նիստէն ետք նշեց, որ պետական պիւտճէի 
պակասորդ-ՀՆԱ (Համախառն ներքին արդիւնք, 
անգլ.՝ GDP) յարաբերակցութեան առնուազն մէկ 
տոկոսով նուազումը պայմանաւորուած է հարկա-
հաւաքումի համակարգի բարելաւումով:

«Խնայողութիւնը պիտի կայանայ անհարկի 
ծրագիրներու կասեցումով: Միաժամանակ հրա-
մայական է աւելի բարձր հարկերու հաւաքումը, 
ինչը, կը հաւատամ, շրջադարձային նշանակութիւն 
պիտի ունենայ պետական պակասորդը տարեկան 
1 տոկոսով նուազեցնելու տեսակէտէն»,- «The Daily 
Star» գործակալութեան ըսաւ Հանրապետութեան 
վարչապետը:

Հարիրի աւելցուց, որ պետական հարկային 
եկամուտը պէտք է ներկայացնէ ՀՆԱ-ի 23 – 25 
տոկոսը: «Եթէ կարենանք ընդամէնը 20 տոկոսի 
բարձրացնել, մենք կը յաջողինք այդ բացը փակել 1 
տոկոսով եւ աւելիով:

«Կը կարծեմ՝ պէտք է լուրջ ու նպատակասլաց 
որոշումներ կայացուին: Ի դէպ, ես անձնապէս կը 
հաւատամ, որ եթէ առկայ է քաղաքական կամքը, 
ապա նաեւ առկայ է խնդիրները լուծելու ուղին»,- 
եզրափակեց Հարիրի:

Քաղաքական Գետնի Վրայ Հզպալլայի 
Ամրակուռ Ազդեցութեան Կռուանը 
Տեղական Հանրաճանաչութիւնն Է. Աուն

 Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ 
Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ Միացեալ Թագա-
ւորութեան արտաքին գործոց նախարարութեան 
մէջ Միջին Արեւելքի հարցերով նախարար Ալիսթար 
Պըրթի հետ, ուր վերջինիս մասնաւորաբար շեշ-
տեց, որ Հզպալլայի տարածաշրջանային դերակա-
տարութիւնը որեւէ ազդեցութիւն չունի Լիբանանի 
քաղաքական իրավիճակին վրայ: 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:

«Լիբանանի ժողովուրդին մաս կը կազմէ Հզպալ-
լան՝ ներկայացուցչութիւն ունենալով նախարարաց 
խորհուրդին ու խորհրդարանին մէջ»,- Ալիսթար 
Պըրթին ըսաւ Աուն՝ յոյս յայտնելով ամրապնդելու 
երկկողմ յարաբերութիւնները:

Յիշեցնենք, որ Փետրուարին Մեծն Բրիտանիոյ 
գործադիր վարչութեան գլխաւոր քարտուղար 
Սաժիտ Ժաուիտ որոշում կայացուցած էր Հզպալլա 
կուսակցութիւնը բնորոշելու որպէս ահաբեկչական 
խմբաւորում:     

Նախարար Ռիչըրտ Գույումճեան Ընդունեց 
Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպան Վահագն 
Աթաբեկեանը  

Ընկերային Հարցերու նախարար Տոքթ. Ռիչըրտ 
Գույումճեան ընդունեց Լիբանանի մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբեկ-
եանը: Զրուցակիցները անդրադարձ կատարեցին 
Լիբանանի եւ Հայաստանի պատմական յարաբե-
րութիւններուն՝ ընդգծելով զանոնք ամրապնդելու 
ու զարգացնելու անհրաժեշտութիւնը՝ ի շահ երկու 
բարեկամ ժողովուրդներուն, յատկապէս հայ ժո-
ղովուրդի՝ լիբանանեան ընկերային համակարգին 
գործուն մասնակցութեան լոյսին ներքոյ:   

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան 
Մարտ 7-ին ընդունած է Եւրոպական յանձնաժողովի 
փոխնախագահ, ԵՄ թուային միացեալ շուկայի 
հարցերով յանձնակատար Անտրուս Անսիփը:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Հայաս-
տանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատա-
կազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վար-
չութենէն կը տեղեկացնեն, որ հանդիպումին 
զրուցակիցները միտքեր փոխանակած են ելեկ-
տըրոնային կառավարումին, թուային օրակարգի 
մշակումին ու իրականացումին, թուային հանրային 
ծառայութիւններուն ու անհրաժեշտ կարգաւորում-
ներուն վերաբերող հարցերու շուրջ, կարեւորած են 
թուային հմտութիւններու զարգացումին ուղղուած 
քայլերը:

Նախագահ Սարգսեան ըսած է, որ ՀՀ 
առաջնահերթ կը համարէ նորարարութիւններն ու 
նոր արհեստագիտութիւննները. «Հայաստանում 
շատ լաւ հասկանում են, որ ապագան թուային է, 
առաւել եւս, որ թուային շուկայում նորարակական 
գաղափարները շատ աւելի մեծ հնարաւորութիւն 
ունեն վերածուելու գործի»:

Ներկայացնելով ԵՄ-ի մէջ թուային ընդհանուր 
շուկայի ձեւաւորումին ուղղութեամբ իրականացուող 
քաղաքականութիւնը՝ ԵՄ թուային միացեալ շու-
կայի հարցերով յանձնակատարը նշած է, որ 
կ'ակնկալեն այս ոլորտին մէջ աւելի խոր գործակ-
ցութիւն Հայաստանի հետ:

Երէկ տեղի ունեցած է ՀՀ կառավարութեան 
հերթական նիստը, որ վարած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան: 

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կառա-
վարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարակայնու-
թեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 

Նախագահ Արմէն Սարգսեան Հանդիպում 
Ունեցած Է ԵՄ Թուային Միացեալ Շուկայի 
Հարցերով Յանձնակատարին Հետ

Մեր Հիմնական Խնդիրը Պետական 
Կառավարումի Արդիւնաւէտութիւնը 
Բարձրացնելն Է, Եւ Այս Գործընթացին 
Անձնակազմի Ջարդ Պիտի Չունենանք. 
Նիկոլ Փաշինեան
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Տօնդ Շնորհաւոր, Սիրելի՛ Հայ Կին. ՀԿՄՄ
Հայ Կանանց Միջազգային Միութեան Շնորհաւորանքը Կանանց,

Մայրութեան Եւ Գեղեցկութեան Միամսեակի  Առիթով
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Ալպերթ Խաչատուրով

Ալպերթ Խաչատուրով (8 Մարտ 1930, 
Տաշքենտ, Ուզպեքական ԽԸՀ – 8 Փետրուար 
1976, Տաշքենտ), շարժա-թատերական բեմադ-
րիչ, Ուզպեքական ԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր 
գործիչ (1957)։

Ծնած է 1930 թուականին Տաշքենտ քաղաքը։ 

1948 թուականին աւարտած է Տաշքենտի շարժա-
նըկարի դերասաններու դպրոցը, իսկ 1953 թուա-
կանին՝ Տաշքենտի Օսթրովսկիի անուան գեղար-
ւեստա-թատերական հիմնարկի բեմադրիչի 
բաժինը։ 1953 թուականէն եղած է Նամանկանի 
Նաւոյիի անուան թատրոնի գլխաւոր բեմադրիչը, 
իսկ 1960 թուականէն՝ Խամզայի անուան ակա-
դեմական թատրոնի բեմադրիչը։

1960-1976 թուականներուն աշխատած է 
Ուզպեքֆիլմի մէջ որպէս բեմադրիչ։ Դասաւանդած 
է Տաշքենտի երաժշտական ուսումնարանը եւ 
Օսթրովսկիի անուան թատերական հիմնարկը։ 

Մահացած է 1976-ին:
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Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ ապրող 
մեր թանկագի՛ն տատիկներ,  սիրելի՛ մայրեր,  քոյ-
րեր,   մեր գեղանի՛ աղջնակներ,

Հայկանանց միջազգային միութիւնը սիրով եւ 
ջերմութեամբ կը շնորհաւորէ ձեզ՝ կանանց, մայրու-
թեան եւ գեղեցկութեան գարնանային  միամսեակի  
առիթով:

Ուրախալի է, որ հայոց պետութեան տօնացոյցին 
մէջ ամրագրուած է կնոջ ու մօր նուիրուած երկու 
պետական տօն, որոնք հրաշալի առիթ են զիրենք 
մեծարելու, ըստ արժանւոյն գնահատելու համար: 
Անուրանալի է կանանց դերը ընտանիքի, հասա-
րակութեան ու պետութեան կեանքին մէջ։ Հայ 
կինը կիրթ է ու բանիմաց,  ինքզինք յաջողութեամբ 
կը դրսեւորէ գիտութեան, կրթութեան, քաղաքակա-
նութեան,  տնտեսութեան, մշակոյթի եւ այլ ոլորտ-
ներէն ներս՝ նպաստելով Հայրենիքի զարգացման,  
Սփիւռքը  հայ պահելուգործին:

Անգնահատել  է Սփիւռքի մէջ հայ կանանց դե-
րակատարութիւնը՝ ուղղուած երեխաներու հայեցի 

կրթութեան ու դաստիարակութեան, երիտասարդ-
ներու  հայապահպանութեան:

Սիրելի’ քոյրեր,
Ձեզմէ շատերը, յաղթահարելով բարդութիւններ, 

ձեր երեխաները  հայկական  դպրոց կ’ուղարկէք, 
կ’օգնէք, որ անոնքք ճանչնան իրենց ազգայ ին 
ինքնութիւնը,  չօտարուին հակական  արմատներէն:

Հայ կնոջ յատուկ են բարութիւնն ու ջերմութիւնը, 
հմայքն ու նրբութիւնը, համբերատարութիւնն ու 
հանդուրժողականութիւնը, միեւնոյն ժամանակ` աշխա-
տասիրութիւնն ու պատասխանատւութիւնը, աւան-
դապաշտութիւնը, խոհեմութիւննու հաւատարմութիւնը: 
Մարդկային այս բարձր որակներն ալ կ’օգնեն, որ 
թէ ընտանիքի, եւ թէ աշխատանքի մէջ կանայք 
դառնան վստահելի ընկերներ ու աջակիցներ:

Սիրելինե՛րս, կը մաղթենք, որ բոլորիդ ընտանիք-
ներուն մէջ իշխեն սէրը,  խաղաղութիւնն ու փոխ-
ըմբռնումը:

Թանկագի՛ն հայուհիներ, մեր գեղեցիկ, փափկա-
սուն քոյրեր, ձեր ջերմութեամբ ու իմաստութեամբ 
շարունակեցէք նպաստել աշխարհի մէջ բարիի, 
գեղեցիկի, արդարութեան ու խաղաղութեան յաղ-
թանակին, շարունակեցէք ամրապնդել Հայրենիք-
Սփիւռք գործակցութեան ազգապահպան կամուրջը 
եւ հզօրացնել հայապահպանութեան հոգեւոր զար-
կերակը։

Տօնդ շնորհաւոր,  սիրելի՛ հայ կին:
ՀԱՅ  ԿԱՆԱՆՑ  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Մեր Հիմնական Խնդիրը Պետական 
Կառավարումի Արդիւնաւէտութիւնը 
Բարձրացնելն Է, Եւ Այս Գործընթացին 
Անձնակազմի Ջարդ Պիտի Չունենանք. 
Նիկոլ Փաշինեան

նախքան օրակարգային հարցերու քննակումը, վարչա-
պետը ամփոփած է Պրիւքսել կատարած այցին ար-
դիւնքները եւ անդրադարձած ԵՄ-ի հետ գործակցու-
թեան ծիրէն ներս յառաջիկայ ընելիքներուն: 

Գործադիրը հաւանութիւն տուած է «Կառավա-
րութեան կառուցուածքի եւ գործունէութեան մասին» 
ՀՀ օրէնքին եւ յարակից շարք մը օրէնքներու մէջ 
փոփոխութիւններ եւ լրացումներ կատարելու մասին 
նախագիծերու փաթեթի վերաբերեալ կառավարութեան 
օրէնսդրական նախաձեռնութեան: 

Օրինագիծերու փաթեթով կարելի կ'ըլլայ իրակա-
նացնել կառավարութեան գործունէութիւնը աւելի ար-
դիւնաւէտ ձեւաչափով: Ըստ այնմ, մասնաւորապէս կը 
նախատեսուի կրճատել փոխվարչապետներու թիւը՝ 
հանելով առաջին փոխվարչապետի պաշտօնը, նախա-
րարութիւններու թիւը կրճատել՝ սահմանելով 12 
նախարարութիւն.

1) Աշխատանքի եւ ընկերային հարցերու նախա-
րարութիւն,

2) Առողջապահութեան նախարարութիւն,
3) Արդարադատութեան նախարարութիւն,
4) Արտակարգ իրավիճակներու նախարարութիւն,
5) Արտաքին գործոց նախարարութիւն,
6) Կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնա-

կըրթութեան նախարարութիւն,
7) Շրջակայ միջավայրի նախարարութիւն,
8) Պաշտպանութեան նախարարութիւն,
9) Տարածքային կառավարման եւ ենթակառուց-

ւածքներու նախարարութիւն,
10) Բարձր արհեստագիտութիւններու արդիւնաբե-

րութեան նախարարութիւն,
11) Տնտեսութեան նախարարութիւն,
12) Ելեւմտական նախարարութիւն: 
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 ՎԱՀԱՆ ԱՆՏՈՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ – 16 –
Մարզպետարաններու Կառուցուածքը

Փոփոխութեան Կ'ենթարկուի

Ս. Տէրունեանի «Վարդենին»
ՎԱՐԴԱՆ ԹԱՇՃԵԱՆ

Հայաստանի կառավարութիւնը վերջերս քննար-
կումի առարկայ դարձուցած է մարզպետարաններու 
աշխատակազմը կրճատելու հարցը: Եթէ մարզ-
պետը ունի երեք փոխանորդ, այսուհետեւ կ'ունենայ 
միայն մէկ: Առայժմ որեւէ կառավարական որոշում 
չկայ այս առնչութեամբ, սակայն Լոռիի մարզպետի 
տեղակալ Ս. Սարուխանեանը քանի մը օր առաջ 
դիմում ներկայացնելով ինքնակամ հրաժարական 
տուած է:  Մարզպետ Ա. Ղուկասեանը այդ քայլը 
ճիշդ համարեց, քանի որ փոխանորդներու կրճա-
տումի հարցով որոշ յստակութիւն կայ:

Ըստ տարածքային կառավարումի նախարար 

Սփիւռքահայ քնարերգակ, տաղանդաւոր բանաս-
տեղծ Ս. Տէրունեանի նորագոյն ստեղծագործութիւն-
ներէն է «Վարդենին» խորագրով գողտրիկ քերթը-
ւածը, որ երեք տուներու սեղմ իր կառոյցին մէջ 
այնքա՜ն բան կու տայ, այնքա՜ն իմաստ կը խոստանայ, 
որ վերլուծումներու, ըմբռնումներու, զգացումներու, 
մեկնաբանութիւններու եւ եզրակացութիւններու հա-
տոր մը կրնայ լեցնել եւ տակաւին… ըսելիք ունենալ։ 

Խորիմաստ պատգամախօսի մը, զգայուն բա-
նաստեղծի մը ներաշխարհէն բխող, ծլարձակող հա-
ւատամքին ու համոզումներուն արդիւնքն է «Վար-
դենին»։ 

Այս քերթուածը կրնաս կարդալ ու վերջանալէն 
ետք քերթուածէն դուրս ելլել, սակայն… քերթուածը 
քեզմէ դուրս չ'ելլեր, չի թողուր քեզ, կլանած է, ոստայ-
նած է քեզ իր կշռութաւոր ու կոկիկ բառերով, որոնք 
մտածումիդ առանցքը կը կազմեն այլեւս, ուղեղդ կը 
շոյեն՝ հեռաւոր սիրելիի մը դէմքին պէս վերայայտ-
նըւելով անոր պաստառին վրայ։ Թարմութեան 
թթուածին մը կը տարածուի մարմնիդ բջիջներուն 
մէջ՝ փորձելով յագեցնել բանաստեղծութեան ծարաւդ 
ու կարօտդ, այլ մանաւանդ աննկարագրելի եւ ան-
պարագրելի սքանչացումի կը մատնէ քեզ՝ զգացա-
կան մանանան մաղելով սրտիդ տարածքին։ 

Այս քերթուածը ոչ միայն ըմբոշխնում մըն է, այլեւ 
իսկական վկայութիւնը Տէրունեանի բանաստեղծա-
կան նրբութիւնը, վարպետութիւնը եւ գաղտնիքը 
ըմբռնելու փորձին մէջ եւ ճիշդ այս պատճառաւ 
բազմիցս ընթերցելու է զայն, անոր վայելքը, խորքը 
եւ միտք բանին պեղելու եւ ապահովելու համար։ 

Իրականութեան մէջ, «Վարդենին» կը միաձուլէ 
գեղեցկութիւններու սիրահար բանաստեղծ Տէրուն-
եանի իսկական տաղանդին բազմակողմանի երես-
ներէն երկուքը, ինչ որ յատկանշական է գրակա-
նութեան իր անշեղ ուղիին մէջ. 

Ա. Բնութենապաշտը
Բ. Մայրական սիրոյ երկրպագուն
Բնութիւնը եւ մարդը ընդելուզող բորբ երեւակա-

յութեամբ ու մտասեւեռումով, բանաստեղծը հաւա-
տալո՛վ կը բաժնէ հայրենի մեծ նկարիչ Մարտիրոս 
Սարեանի սա տեսութիւնը. «Մարդը բնութիւն է, 
բնութիւնը՝ մարդ»։ 

Արդարեւ, բնութեան ընդմէջէն ճշմարտութեան 

Ս. Պապիկեանի յայտարարութեան՝ կառավարումի 
համակարգը բարելաւելու նպատակով մարզպետա-
րաններու աշխատակազմի երեսուն առ հարիւրը 
կը կրճատուի: Վանաձորի մէջ արդէն լուրեր տա-
րածուած են, որ մարզպետարանի աշխատակիցները 
հրահանգ ստացած են աշխատանքէն ազատուելու 
դիմում գրելու, բայց մարզպետ Ա. Ղուկասեանը 
պաշտօնապէս հերքեց այդ լուրը:

Դեռ յստակ չէ, թէ մարզպետարանի աշխատանք-
ները բարելաւելու պատճառով քանի՛ աշխատակից 
հրաժարական կու տայ, կամ քանի հոգի կ'ընդուն-
ւի: Յստակ է միայն, որ կառուցուածքային փոփո-
խութիւններ պէտք է տեղի ունենան; Նոյնիսկ կրնայ 
աշխատակիցներուն թիւը անփոփոխ մնալ: Ներկա-
յիս Լոռիի մարզպետարանը կայ 145 աշխատակից:

խուզարկուն է ան, անկեղծութեան ու հարազատու-
թեան գրիչը, զոր մելանէն առաջ սրտին մէջ կը թաթ-
խէ, այնպէս ինչպէս ե՛ս՝ իբրեւ նկարիչ, պիտի ըսէի ու 
ըսած եմ յաճախ, «վրձինը կը թաթխեմ սրտիս մէջ, 
ներկէն առաջ»։ 

Վարդն ու վարդենին որքան որ առնչուած ըլլան 
սիրո՛յ հետ, սրտի՛ն հետ, անմեղութեա՛ն հետ, հո՛ս, 
այս քերթուածի քնքուշ բառանուագին մէջ, գուցէ 
հազուագիւտ այլաբանութեամբ կը նոյնացուին նաեւ 
մայրութեան քաղցրաբարոյ ու աստուածատուր 
առաքելութեան հետ։ 

Մենք սովորաբար եւ բնականաբար կը հոտո-
տանք վարդը, անոր բուրմունքը մեր ռունգերուն՝ իբր 
սնունդ եւ աչք գոցելով հիացական «ա՜հ» մը կը 
մրմնջենք, վայելքի բնազդական արտայայտութեամբ, 
մինչդեռ հո՛ս՝ այս քերթուածին մէջ վա՛րդն է որ կը 
հոտոտայ մե՛զ, ստուգելու համար մե՛ր ինքնութիւնը, 
կշռելու եւ դատելու համար մե՛ր վստահելիութիւնը, 
մե՛ր հաւատարմութիւնը, մե՛ր գնահատանքը իրեն 
հանդէպ։ 

Վարդենին փուշ ունեցող բո՛յսն է, այո՛, բայց 
Տէրունեանի «Վարդենին» բոյժ ու բալասան պար-
գեւող խորհրդանիշ մըն է, պատասխանատուութեան 
եւ գիտակցութեան ոգին է, քանի որ «Մայր» է, իր մէկ 
հատիկ հոգեհատոր կոկոնին գուրգուրանքը իր 
ճիւղերուն եւ տերեւներուն վրայ կը կրէ հաճոյքով, 
համբերութեամբ, քաջութեամբ։ Մայիսեան սիրոյ 
կրակին հրահրո՛ւմն է, Արարչական բնատուր ուժն է, 
օրհնութիւնն է։ Վա՛յ այն ձեռքին, որ պոկելու համար 
կը դպչի՝ տակաւին աչքերը արեւին ու աշխարհին 
չբացած, տակաւին իր երանգը չյայտնաբերած, տա-
կաւին իր բոյրը չսրսկած այդ կոկոնին։ Վա՛յ անոր որ 
կը խլէ ու կը պղծէ անոր կուսութիւնը ու կեանքը, 
նման այն գիշատիչին, որ մայրական արգանդէն 
հրաժեշտ առնող հէք ուլիկի մը ծննդեան կը սպասէ 
պատեհապաշտօրէն յափշտակելու եւ յօշոտելու 
զայն, իր առաջին շունչին հետ։ Այդ «գազան»-ը, այդ 
թշնամին, տեղ չունի վարդենիին մօտ։ 

Տէրունեան հայր մըն է սակայն հոս, ինչպիսի 
հիանալի բնականութեամբ կը զգենու մօր տարազը, 
կը թափանցէ մօր մը ներաշխարհին, նկարագրին, 
կը ստանձնէ անոր դերը, կը խորասուզուի անոր 
հոգեբանական աշխարհին մէջ, վեր կ'առնէ անոր 
«հոգ»-ը, իրա՛ւ մօր մը պէս։ Ապա ճարտարօրէն 
«Վարդենին» կը կերպարանափոխէ «հայ մօր», 

միւսներէն աւելի տառապա՛նք, տա՛րտ ու տագնա՛պ 
կրած հայուհիին՝ անդոհական ու ճակատագրական 
կեանքի իր պատուհասին ու պայքարին մէջ, միշտ 
գլուխը վեր, ճակատը բարձր, հպա՛րտ, «հիւթեղ», 
ինչպէս կ'ըսէ ինք, բայց հարուստ եւ հմայիչ… 

«Վարդենին» ամբողջական խռո՛վք, խորհո՛ւրդ եւ 
խրա՛տ է, մարմնեղէնէն ոգեղէնին ուղղուող 
բուրումնաւէտ խնկարկում մըն է, փխրուն սրտերը 
գօտեպնդող խթան է իր ձեւով, երանգով, եռանդով, 
ազնուականութեամբ… խորիմաստ եւ թելադրական։ 

«Վարդենին» Տէրունեանի ճշմարիտ ինքնաար-
տայայտութիւնն է եւ ընթերցողին առջեւ՝ բանաս-
տեղծը որոնելու եւ գտնելու ձգտումն է, բանաս-
տեղծութիւնը ըմբռնելու եւ ապրելու ցանկութիւնն է, 
մտքի նոր ու խոստմնալից հորիզոններ առաջնորդող 
ճանապարհն է։ 

Եւ 100-ամեակի սեմին, թէ՛ եղեռնական օրերու 
տարաբախտ հայ մայրն է եւ թէ՛ ալ մեր օրերու յոյսի 
եւ լոյսի աղբիւր՝ վերածնա՛ծ հայ մայրն է «Վարդենին»։ 

Վարդենին
Ինքնապարփակ անտառին
Մէջ ուռճացած Վարդենին
Համոզեցին ու տարին
Դրին բակին մէջ տան հին։
  Հոն, Վարդենին, վաղ գարնան,
  Մէկ կոկոն է ծներ լոկ
  Որուն բուրման համար ան
  Դարձեր է հիւթ, դարձեր՝ հոգ։
Մա՛յր է, կանգնած ցանկին քով,
Դեռ նոր փթթած իր որդին
Կը ցուցադրէ անցորդին
Հպարտանքով… զղջանքով։

Ս. Տէրունեան
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարան
Վարդանանց Եւ Բարեկենդան

Հայ ժողովուրդը դարերու խորքէն եկած 
հաւատքով ամէն տարի կը նշէ Վարդանանց Զօրա-
վարաց տօնը՝ վառ պահելով իր լեզուին, մշակոյթին, 
հաւատքին, ինքնութեան կառչելու հրամայականը:  
Առ այդ, Չորեքշաբթի, 27 Փետրուար 2019-ին Մխի-
թարեան վարժարանի աշակերտները հանդիսու-
թեամբ մը յիշատակեցին Վարդանանց տօնը՝ օր-
ւան պատգամաբեր ունենալով բանասէր, խմբագիր, 
մատենագէտ եւ մանկավարժ տիար Ժիրայր 
Դանիէլեանը:

Լիբանանի, Հայաստանի եւ Մխիթարեան միա-
բանութեան օրհներգերու ունկնդրութենէ ետք, 
8-րդ կարգի աշակերտուհի Սարին Քիւրքճեան 
բացման խօսքին մէջ ըսաւ. «Ինչե՜ր գրուած են եւ 
տակաւին ինչե՜ր պիտի գրուին Հայոց պատմութեան 
էջերուն վրայ. մերթ հերոսութիւն, մերթ նահատա-
կութիւն, ե՛ւ յաղթանակ, ե՛ւ պարտութիւն, ե՛ւ մահ, ե՛ւ 
յարութիւն»: Ան նշեց, որ հայուն պատմութիւնը 
եղած է նոյնը, բայց ամէն անգամ մեր դիմաց ելլող 
գազանին անունն է որ կը փոխուի, բայց ունի մէկ 
նպատակ՝ ոչնչացնել հայ ազգը, իւրացնել Հայաս-
տանը, թալանել, կողոպտել ու կոտորել: Ան աւել-
ցուց, որ սակայն մեր պատմութիւնը միայն ջարդ ու 
սպանդ չէ, պատմութիւնը արձանագրած է նաեւ 
Վարդան ու Վահան Մամիկոնեաններ,  Արամ 
Մանուկեան, Նազարբեկեան, Սիլիկեան ու Փիրում-
եան, որոնց շնորհիւ մենք այսօր հայրենիք ունինք, 
Հայաստան եւ Արցախ ունինք:

Մանկապարտէզի աշակերտներուն «Ով եմ ես» 
երգէն ետք բեմ բարձրացան Ա. կարգի աշակերտ-
ները եւ մանկական արտայայտութեամբ արտասա-
նեցին Վարդանանց պատմութիւնը: 

Այնուհետեւ բեմ հրաւիրուեցաւ օրուան պատ-
գամաբերը, որ իր խօսքը սկսաւ՝ ըսելով, որ ինքն 
ալ եղած է Մխիթարեանի սան, ուր իրեն սիրցուցած 

են ե՛ւ հայերէնը, ե՛ւ Հայոց պատմութիւնը: Ան ընդ-
գըծեց, որ Ղեւոնդ Երէց եղած է Մեսրոպ Մաշտոցի 
եւ Սահակ կաթողիկոսը աշակերտներէն, եւ անոնց 
շունչով տոգորուած պայքարած է Մաշտոցի տուած 
հզօրագոյն զէնքով, եւ այդ զէնքը՝ լեզուն, ինչպէս 
նաեւ հաւատքը մեզ հասցուցին մինչեւ մեր օրերը: 
Ան խօսքը աշակերտներուն ուղղելով ըսաւ. «Եթէ 
մենք այսօր Մխիթարեան վարժարանին մէջ, այս 
հրաշալի ու գեղեցիկ դպրոցին մէջ կ'ուսանինք, 
կ'ուսանինք, որովհետեւ Մեսրոպ Մաշտոց ունեցած 
ենք, Սահակ կաթողիկոս, Ղեւոնդ Երէց եւ անոնց 
յաջորդները ունեցած ենք»:  Դանիէլեան աւելցուց 
նաեւ, որ Վարդանի, Ղեւոնդ Երէցի եւ իրենց 
հետեւորդներուն օրինակով մենք օր մը ունեցանք 
Սարդարապատ, երբ հայ ժողովուրդը իր նախնի-
ներուն նման պայքարեցաւ ու թրքական հզօր բա-
նակը ջախջախեց, եւ նոյն այդ ոգին է որ մեզ հաս-
ցուց մինչեւ Արցախ, ուր կռուեցանք նո՛յն ոգիով: Ան 
մաղթեց, որ հայ աշակերտները միշտ Վարդանը 
իբրեւ դրօշ իրենց վերեւ բռնած ըլլան ու իրենց մէջ 
վառ պահեն անոր խիզախ ու հայրենասէր ոգին:       

Ապա ներկայացուեցաւ կենդանի պատկեր մը՝ 
Թէքէեանի «Խորհուրդ Վարդանանց» քերթուածին 
կատարողութեան ներքոյ, որ ընդգրկեց նաեւ երա-
ժըշտական ընդմիջումներ «Հիմի էլ լռենք» եւ 
«Լեպլեպիճիներու խմբերգը» երգերով, եւ յայտա-
գիրը փակեցին խմբային «Հայորդիք» երգով:

Աւարտին խօսք առաւ տնօրէնուհի տիկ. Ռիթա 
Պոյաճեան եւ հպարտութեամբ աշակերտներուն 
ուշադրութեան յանձնեց, որ Մխիթարեանի նախ-
կին սաներ այսօր եղած են մտաւորականներ, վկայ 
մեր հիւր բանախօսը, որուն շնորհակալութիւն 
յայտնեց եւ մաղթեց, որ աշակերտներն ալ, իրենց 
հերթին, ապագային դառնան յաջողակ անձեր: 
Վարդանանց տօնին անդրադառնալով ան նշեց,  
որ Վարդան թէեւ Աւարայրի դաշտին վրայ նա-
հատակուեցաւ, բայց յաղթեց: Յաղթեց, որովհետեւ 
այսօր մենք տակաւին հայերէն կ'ասմունքենք, 
հայերէն կ'երգենք, հայերէն կ'աղօթենք, կը խօսինք 

ու կը կարդանք: Այս մեր յաղաթանակն է, հայկական 
դպրոց ունենալը մեր յաղթանակն է, եւ մենք պիտի 
գոյատեւենք Վարդաններու ոգիով: 

*   *   *
Ուրբաթ, 1 Մարտ 2019-ին Մխիթարեան վարժա-

րանին մէջ նշուեցաւ Բուն բարեկենդանի տօնը: Այդ 
օր աշակերտները դպրոց եկան ծպտուած իրենց 
նախասիրած ասպարէզներու տարազով: Տեղի 
ունեցաւ կոկիկ տօնակատարութիւն, որուն 
Երեւանէն ուղիղ եթերով միացան ՀԲԸՄ-ի Հայկա-
կան համացանցային համալսարանի (Armenian 
Virtual College) Հայաստանի գրասենեակի հիպրիտ 
ծրագիրներու պատասխանատու Արփինէ Թաւա-
գալեան եւ ուսուցչուհի Զեփիւռ Խպլիկեան: Անոնք 
նախ մեր աշակերտներուն տեսերիզով ցուցադ-
րեցին ու պատմեցին Հայաստանի մէջ բարե-
կենդանի աւանդական տօնակատարութեան մա-
սին, այնուհետեւ հետեւեցան մեր մանկապարտէզի 
աշակերտներու ելոյթին եւ ապա տարազներու ցու-
ցադրութեան: 7-8-րդ կարգի աշակերտները ներ-
կայացուցին բարեկենդանի տօնին պատմականը, 
որ սկիզբ կու տայ Քառասնորդաց պահեցողութեան 
շրջանին եւ կը հասնի մինչեւ Ս. Յարութեան տօն: 
Օրուան աւարտին տեղի ունեցաւ խորհրդանշական 
հիւրասիրութիւն:

Նշենք նաեւ, որ նոյն օր առաւօտեան, Հայկական 
համացանցային համալսարանի Հայաստանի գրա-
սենեակին միջոցով վարժարանիս 5-8-րդ կարգի 
աշակերտները հաճելի եւ օգտաշատ հնարաւո-
րութիւնը ունեցան մուտք գործելու Յովհաննէս 
Թումանեանի եւ Կոմիտաս վարդապետի աշխար-
հէն ներս՝ առցանց շրջապտոյտ կատարելով անոնց 
թանգարաններուն մէջ, ծանօթանալով անոնց 
կեանքին ու գործունէութեան, եւ այս մէկը առ ի 
գործադրութիւն Թումանեանի եւ Կոմիտասի ծննդեան 
150-ամեակներուն առիթով վերոնշեալ գրասեն-
եակի նախաձեռնած ծրագրին: 

ԼՐԱՏՈՒ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ  
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Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վար-
ժարանի աշակերտութիւնը աւանդական դարձած 
շուքով, կազմակերպուածութեամբ եւ խանդավա-
ռութեամբ այս տարի եւս նշեց Սրբոց Վարդանանց 
տօնը, որուն նուիրուած տեղի ունեցան երկու 
առանձին հանդիսութիւններ 1 Մարտ 2019-ին ՀԿՄ 
Յովհաննէս Պօղոսեան թատերասրահին մէջ: 

Զոյգ հանդիսութիւններուն, Մեսրոպեանի աշա-
կերտները երգի, նուագի, ասմունքի եւ թատերական 
պատկերներու անհատական թէ խմբային կատա-
րումներով ոգեկոչեցին ու փառաւորեցին Աւարայրի 
հերոսներուն յիշատակը: Կատարումները յատկա-
նըշուեցան անմիջականութեամբ եւ բծախնդիր 
պատրաստութեամբ, որուն ի խնդիր նաեւ պատաս-
խանատու ուսուցիչներուն կատարած աշխատանքը 
ակներեւ դարձաւ: Բացման խօսքերով հանդէս 
եկած աշակերտները ամբողջ աշակերտութեան 
անունով վերահաստատեցին Վարդանանց ուխ-
տին իրենց հաւատարմութիւնը եւ յարգանքի տուրք 
մատուցեցին վասն կրօնին եւ հայրենիքին իրենց 
կեանքը զոհած քաջերուն:  Նախակրթարանի տօ-
նակատարութեան  մէջ իւրայատուկ էին «Վարդանն 
ու մայրը» երկխօսութիւնը եւ «Հեռատեսիլի մրցոյթ 
յայտագիր»-ը, որուն միջոցով աշակերտները 
կարողացան վերակենդանացնել մեր պատմութեան 
այդ մեծ օրը եւ փոխանցել ինչպէս գիտելիքներ, 
նոյնպէս եւ աւարայրեան պատգամներ:  

Սուրբ Փրկիչ եկեղեցւոյ փոխժողովրդապետ 
Հայր Խաչիկ վրդ. Գույումճեան, ըստ իր օգտակար 
սովորութեան, նախակրթարանի աշակերտներուն 
համար նախատեսուած բանախօսութիւնը վերածեց 
երկխօսութեան: Բեմէն սրահ ուղղած իր հարցում-

27 Փետրուար 2019-ին նախակրթարանը միա-
ցաւ Վարդանանց տօնակատարութեան նշումին՝ 
իրեն յատուկ մասնակցութեամբ, արտայայտչա-
կանութեամբ ու կատարողութեամբ, պարերով, 
արտասանութիւններով, խմբերգերով, բեմական 
ներկայացումներով՝ բոլորն ալ նուիրուած Վարդա-
նանց ոգիին ու տեսիլքին:

Բեմը զարդարուած էր Վարդանով ու Վարդա-
նանց հերոսամարտը զարդարող նկարներով ու 
կարգախօսներով՝ սրահը լեցնելով Վարդանանց 
ազգաշունչ եւ ոգեղէն մթնոլորտով ու տրամադ-
րութեամբ:

Աշակերտութիւնը օրինակելի նուիրուածութեամբ 
եւ ոգեշնչութեամբ համակուած էր, պատմական 
այդ հերոսամարտին հետեւելու հաղորդականու-
թեամբ:

Յայտագիրը ճոխացուցին ու գունազարդեցին 
հետեւեալ դասարանները իրենց անհատական թէ 
խմբային կատարողութիւններով, որոնք բոլորն ալ 
արժանացան ծափողջոյններու՝ ստեղծելով խան-
դավառ պահեր:

• Ա. դասարանը ներկայացուց «Հայկական բա-
նակ» պարը՝ խրոխտ շարժումներով:

• Ա. դասարանը, «Վարդանանց տօն» խմբային 
արտասանութեամբ հանդէս եկաւ

•Զ. դասարանը, «Քաջ Վարդանի տոհմէն ենք» 
խմբերգով ոգեւորեց

•Զ. դասարանը «Խորհուրդ Վարդանանց» խըմ-
բային արտասանութեամբ արտայայտուեցաւ

•Գ. դասարանը բեմական ներկայացումով կեն-
դանացուց Վարդանանցի հերոսամարտութիւնը

•Գ. դասարանը «Արի հայեր» խմբային արտա-
սանութեամբ, պանծացուց հերոսամարտի կայա-
ցումը,

• Բ. դաասարանը «Քոչար»-ի մատուցումով, 
կռիւի տեսարան մը ներկայացուց

• Բ. դասարանը «Վարդանանց պատերազմ»-ի 
արտասանութեամբ վերահաստատեց Վարդանանց  
ոգիին կառչածութիւնը

• Ե. դասարանը «Հպարտ գնացէք»-ի երգեցողու-
թեամբ Վարդանանց հերոսամարտի ոգին վարա-
կեց

Տնօրէն պրն. Արա Վասիլեան, արժեւորելէ ետք 
Վարդանանց հերոսամարտի պատգամախօսու-
թիւնը եւ անկէ քաղելիք դասերը, ջերմօրէն շնորհա-
ւորեց պատասխանատու ուսուցչուհիին՝ տիկ. Մեղեդի 
Տէր Սարգիսեանի բերած նպաստը ու մասնակից 
դասարաններուն ջանադիր աշխատանքը:

ներէն ստացած պատասխաններով գերապատիւ 
վարդապետը աշակերտներուն բերնով հնչեցուց 
այն հիմնական գաղափարները, որոնք կը յատ-
կանշեն Աւարայրի սխրանքը:

Երկրորդական բաժնի տօնակատարութեան 
գլխաւոր բանախօսն էր լիբանանահայ մամուլի 
գործիչ պարոն Ահարոն Շխրտըմեան, որուն ելոյթը 
յագեցած էր մէկ կողմէ Վարդանանց պատերազմին 
մասին հետաքրքրական գիտելիքներով եւ միւս 
կողմէ` անոր թելադրած պատգամներով` ներկային 
համար: Պարոն Շխրտըմեան պատմական փաս-
տերով ապացուցեց, որ հայ ժողովուրդը թէեւ կո-
րսնցուց Աւարայրի ճակատամարտը, սակայն 
յաղթեց Վարդանանց պատերազմը, որ իր 
նպատակներուն հասաւ Նուարսակի դաշնագրով: 
Ան կոչ ուղղեց աշակերտներուն՝ ամրօրէն փարելու 
հայ մշակոյթին  եւ հպարտօրէն կառչած մնալու 
ազգային ու հոգեւոր ինքնութեան, որուն համար 
Վարդանանք չվարանեցան զոհել իրենց կեանքը: 

Զոյգ հանդիսութիւններուն եզրափակիչ խօսքով 
հանդէս եկաւ Մեսրոպեան վարժարանի տնօրէն 
պարոն Կրէկուար Գալուստ: Ան շեշտեց, որ հայ 
ազգային ինքնութեան պահպանումը իր իւրաքան-
չիւր դրսեւորումին մէջ ինքնին աւարայրեան ճակա-
տամարտ մըն է, որուն միջնաբերդերը, մանաւանդ 
հայկական Սփիւռքին մէջ, կը շարունակեն մնալ 
հայ դպրոցն ու հայ եկեղեցին: 

Վարդանանց տօնը նշուեցաւ նաեւ Մեսրոպեան 
մանկապարտէզին եւ մանկամսուրին մէջ փոքրե-
րուն համապատասխան աշխատանքներով:

 Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի

Լիբանանահայ Դպրոց
Վարդանանց Տօնը Մեսրոպեան Վարժարանին Մէջ ՀԲԸՄ-ի Վարժարաններ

Վարդանանց 
Հերոսամարտի Ոգիով
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Մեր Տան Նորահրաշը
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ԱԲԵՂԱՅ ՏԱՄԱՏԵԱՆ

Եկեղեցական օրացոյցին մէջ կան սուրբեր, 
որոնք մասնաւոր նշանակութիւն ունին ի 
մասնաւորի հայ ժողովուրդին համար, քանի իրենց 
հաւատքի հունտերը ներկայ եղած են յատկապէս 
նոյն ժողովուրդի հաւաքական կեանքէն ներս։ 
Անոնք, հետեւելով Քրիստոսի, «ով որ մարդոց 
առջեւ խոստովանի զիս՝ մարդու Որդին ալ զինք 
պիտի խոստովանի Աստուծոյ հրեշտակներուն 
առջեւ» (Ղուկաս 12.8) պատգամին, հաստատ 
մնացած են քրիստոնէական լոյս հաւատքին մէջ ու 
Հայ Եկեղեցւոյ ճամբով դարեր շարունակ 
հնչեցուցած են իրենց խրատը մերազն ժողովուրդին։ 
Երանաշնորհ Շնորհք Պատրիարք, նման սրբակեն-
ցաղ հաւատքի ռահվիրաները կոչած է «Հայազգի 
սուրբեր» ու իրենց գործերը մասնաւոր գիրքով մը 
անմահացուցած, որպէսզի երբ ժողովուրդի ան-
դամները ընթերցեն, այդ տողերուն ընդմէջէն յիշեն 
նաեւ հայոց քրիստոսահիմն անցեալը։

Այսօր Ս. Վարդանանց տօն է եւ կը յիշեմ հա-
յազգի սրբոց դասակարգի ժողովրդականաց լաւա-
գոյն օրինակներէն մին՝ Ս. Վարդան Մամիկոնեանը 
եւ իր հետ Քրիստոսի սիրոյն նահատակուած 
Վարդանանց զօրավարները։ Քանի այս տօնը նաեւ 
քահանայական ձեռնադրութեանս կը զուգադիպի, 
վերջին տարիներուն առաւել եւս ուշադրութեանս 
արժանացած է։ Աւելի կը կեդրոնանամ ու նախ՝ 
որպէս Հայ Եկեղեցւոյ զաւակ, ապա՝ որպէս տրուպ 
հոգեւոր սպասաւորներէն մին Հայ Եկեղեցւոյ, կը 
խոկամ Ս. Վարդանանց յիշատակին մօտ եւ կը 
ջանամ բարոյական, հոգեւոր, մշակութային դասեր 
քաղել։

Երբ յիշատակութեան պահն է, նախ նկատի 
կ՚ունենամ երանաշնորհ Շահան Սրբազանի պատ-
գամներէն մին։ Շատ սիրելի երէց հոգեւորականը, 
օր մը կ՚ըսէր, թէ՝ անուններու յիշատակութիւնները 
նշանակութիւն չեն ունենար, եթէ անուններու 
փոխանցած կեանքի պատգամները ամէնուրեք 
չենք լսեր։ Հետեւաբար երբ Ս. Վարդանանց զօրա-
վարները կը յիշատակենք, անդրանիկ քայլս կ՚ըլլայ 
ջանալ սրբոց փոխանցած աւետարանական պատ-
գամներէն մին մարմնաւորել սրբոց կենաց 
ընդմէջէն։ Ահա, այս ժամանակին լսելի կը դառնայ 
Առաքելական նամակի հետեւեալ տողերը. «Թող 
մեռած սեպեն մեզ, մենք ահա կենդանի ենք։ Թող 
մեզ պատժապարտ համարեն. Մենք գիտենք թէ 
մեզ լաւ կը ճանչնան։ Թող մեր կեանքը տխուր 
կարծեն. Մենք միշտ ուրախ ենք։ Աղքատ թող 
սեպեն. Մենք շատերու կեանքերը կը ճոխացնենք։ 
Այո՛, կը թուի թէ ոչինչ ունինք, մինչդեռ ամէն ինչ 
ունինք» (Բ. Կորնթացիներուն. 6.9-10)։ Կը կարծէ՛ք, 
թէ Ս. Գրային այս խորհրդաւոր տողերուն հեղինակը 
Պօղոս առաքեալը չէ, այլ՝ Մեծն Վարդան Մամաի-
կոնեանը, որ հերոսաբար արտասանած է Տղմուտ 
գետի ափին։ Լաւ քրիստոնեայ, հաւատարիմ 
աշակերտ, քաջ մարտիրոս… Ճիշդ է, թէ բոլորը կը 
ջանան բնութագրել Ս. Վարդանանց յոյսը՝ հանդէպ 
Քրիստոսի եւ հերոսական դիմադրութիւնը՝ ընդդէմ 
հեթանոս պարսից Յազկերտին։ Իրենց անձնական 
փորձառութեան մէջէն մենք դոյզն օրինակով մը կը 
տեսնենք, թէ քրիստոնէական հաւատքը դէպի ո՛ւր 
եւ ի՛նչ պայմաններու ներքեւ առաջնորդած է հայոց 
պատմութիւնը ։

Իր բոլոր ազգային ու եկեղեցական հանգամանք-
ներով հանդերձ, յիշեալ օրը մասնաւորապէս մեր 
ընտանիքի մօտ կ՚իմաստաւորուի նաեւ, Ս. Վարդա-
նանց յիշատակին ձօնուած եւ Ս. Ներսէս Շնորհալի 

Հայրապետի աստուածապարգեւ հոգեւոր գրիչէն 
բխած «Նորահրաշ» շարականով։ Եկեղեցւոյ շարա-
կաններուն ծանօթ անձեր իմացած են այս շարա-
կանը։ Բայց, ծիսական արարողութեան ընթացքին 
երգուած հոգեւոր այս երգը, ազգային ու եկեղեցա-
կան արժէքներու առընթեր կը յիշեցնէ մասնաւո-
րապէս պատանեկան յուշերս։ «Նորահրաշ»ը 
շատերու մօտ կրնայ ծանօթ մնալ որպէս շարական, 
բայց ան մասնաւորապէս իմ մօտ կը մնայ որպէս 
«մեր տան Նորահրաշ»ը։ Ս. Վարդան Ե. դարուն կը 
պատկանի, Ս. Ներսէս Շնորհալի՝ ԺԲ. դարուն, իսկ 
մենք՝ Ի. դարուն։ Թէ ինչպէ՞ս Վարդանանց սուրբե-
րու քաջասիրտ կեցուածքը ներբողելու նպատակաւ, 
Ս. Ներսէսի հեղինակած այս երգը, ձեւով մը կը 
սեփականացուի մեր տան մէջ եւ կը դառնայ նաեւ 
մանկութեան յիշատակներս պարունակող գանձ 
մը։ «Նորահրաշ»ը, որ բառացի իմաստով նոր եւ 
հրաշք բառերէն կազմուած է, միշտ նորութիւն մը 
ներգործած է եւ այդ բոլորին մէջ աստուածային 
հրաշքները տեսանելի եղած են։ «Նորահրաշ»ը՝ 
քրիստոնէական դաստիարակութիւն է, «Նորահը-
րաշ»ը՝ աւանդութիւն է, «Նորահրաշ»ը այլ խօսքով 
Հայ Եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ կաղապարուիլ է։

Ամէն մանուկ որ ընտանեկան օճախի մէջ 
հասակ նետած է, ննջելու ժամանակ, անկողնի մէջ, 
իր ընտանիքի մեծաւորներէն անպայման լսած է 
օրօրներ։ Հայոց իրականութեան մէջ ո՞վ չէ լսած 
«Քուն եղիր, բալաս, աչերդ խուփ արա, նախշուն 
աչերուդ քուն թող գայ վրայ։ Օրօր, իմ պալաս, օրօր 
ու նանի, Իմ անուշիկիս քունը կը տանի» տողերը։ 
Ընդհանրապէս մայրեր, իրենց զաւակներուն մօտ 
գուրգուրալից նայուածքով կը սկսին երգել եւ 
մանուկներ օրօրի աւարտին արդէն իսկ ննջած 
կ՚ըլլան։ Օրօրին մէջ թաքնուած կ՚ըլլայ, հոգւոյ 
զգացումներու ելեւէջները, սէրը եւ յուզումը։ Այդ 
օրօրներով ընտանիքներ, իրենց սրբութիւնները 
փոխանցելու ջանացած են իրենց զաւակներուն եւ 
մեր աւանդութիւնը հիանալիօրէն ցոյց կու տայ, թէ 
գիշերային մթութեան մէջ երգուած մեղմիկ այս 
երգը, մեծապէս դպած է մանկանց սրտերուն։ Իսկ 
մեր տան մէջ, այս պարագան քիչ մը եւս կը 
տարբերէր «մեր տան Նորահրաշ»ով։

Իւրաքանչիւր Ս. Վարդանանցին երբ երգել կը 
սկսիմ այդ շարականը, դէպի անցեալ կը ճամբորդեմ 
եւ կը վերյիշեմ, թէ այդ երգը առաջին անգամ 
ինչպէ՞ս, որմէ՞, ո՞ւր լսած եմ։ Մեր տան օրօրն էր այս 
հոգեւոր երգը եւ գրեթէ ամէն գիշեր առանց զզուելու 
ընտանիքէս կը լսէի այս շարականը։ Այդ օրերուն 

բնականաբար ո՛չ բառերուն իմաստը, ո՛չ ձայնային 
ելեւէջները, ոչ ալ շարականին հեղինակը ծանօթ էր 
ինծի։ Պարզապէս կը լսէի այդ շարականը եւ 
նոյնիսկ միայն առաջին բառը միտքս կը մնար՝ 
«Նորահրաշ»։ Երբ մանուկ էի՝ չէի գիտեր, թէ 
շարական մըն էր ան, քանի զայն օրօր նկատած էի։ 
Գիտութիւնն եւս կը հաստատէ, թէ մանկանց մօտ 
ըսուած ամէն ինչ, ձեւով մը տեղ կը գտնէ այդ 
մանկան մտքին մէջ եւ կ՚ազդէ իր կերտման։ 
Նմանապէս, անհասկնալի այդ երգը, տարիներու 
ընթացքին, նախ իր իմաստով ներկայացաւ մեր 
մօտ։ Հարիւրաւոր անգամներ երբ լսեցի, սկսայ 
իմանալ նաեւ քաջ նահատակ Վարդանի անունը։ 
Այլեւս, «Նորահրաշ»ը թէ՛ օրօր մըն էր եւ թէ մեր 
եկեղեցւոյ քրիստոնէական հիմքերը քաջաբար 
պաշտպանող սուրբի նուիրուած երգը։ Մինչ այդ 
երբ հասակ նետել սկսայ, նաեւ լսել սկսայ Ս. 
Վարդանին պատմութիւնը, որուն մէջ ընդմիշտ կը 
շահէր քրիստոնէական հաւատքը։ Այդ պատմուած-
քը կարծես իր իմաստը առաւել եւս կ՚աղաղակէր 
իրեն յաջորդող «Նորահրաշ»ի երգեցողութեամբ։ 
Ահա, այդ օրերուն արդէն իսկ կամայ եւ ակամայ, 
փոքրիկի մը մօտ ցանուած էին Հայ Եկեղեցւոյ 
նուիրականութիւնը, Ս. Վարդանի երգի ճամբով։

Հարիւրաւոր, հազարաւոր անգամներ լսեցի այդ 
շարականը, բայց տակաւին կրնամ երգել ու լսել 
հազարաւոր անգամներ։ Երբ երիտասարդութեան 
տարիներն էին եւ շատեր Ս. Վարդանանց շարա-
կանի տողերը կարդալու մէջ իսկ դժուարութիւն 
կ՚ունենային, ես այլեւս գոց կ՚ընկերանայի 
երգեցողութեան, միշտ շեշտելով «Նորահրաշ» եւ 
«Վարդան» բառերը։ Շատեր կը զարմանային եւ կը 
հարցնէին, թէ ինչպէ՞ս սորված էի այդ երգը, իսկ ես 
կ՚ըսէի, թէ շատ դիւրին է։ Դիւրին չէր, բայց դիւրին-
ցած էր շնորհիւ Տէր Հօրս։ Իսկապէս, եկեղեցւոյ 
այդ խորհրդաւոր երգին վարժուած էի, քանի 
մանկութենէ դէպի երիտասարդութիւն միշտ հնչած 
էր իմ մօտ։ Այլ խօսքով՝ Ս. Վարդանի երգը մեր 
տան օրօրն էր, որուն ճամբով ինծի փոխանցուած 
էր, մանաւանդ հայազգի սուրբերու ծանօթանալու 
անհրաժեշտութիւնը։ Տարիներ անցան, այսօր 
անգամ մը եւս երգեցի «մեր տան Նորահրաշ»ը եւ 
շարականին տողերուն ընդմէջէն վերյիշեցի մեր 
ընտանեկան հոգեւոր դաստիարակութեան 
ապրումները։ Այդ պատճառաւ է որ, տեւաբար կը 
թելադրեմ՝ պատանեկան տարիներուն եկեղեցւոյ 
երգեցողութեան ընտելանալու կարեւորութիւնը։
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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
öºîðàô²ð68 ՎՐՈՅՐ ԳԱԼՍՏԵԱՆ

(1924-1996)
«Մտորում»
Վրոյր Գալստեանի աշխատանքները կը գտնուին Հայաստանի ազգային 
պատկերասրահը, Երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանը, Մոսկուայի 
Արեւելքի երկիրներու արուեստի թանգարանը, Մոսկուայի Թրեթիաքովեան 
պատկերասրահը եւ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։ Նկարիչին աշխատանքները 
ցուցադրուած են նաեւ Լոնտոնի «Sotheby's» աճուրդի տունը։
Վրոյր Գալստեան ստեղծած է գեղանկարչական հիւթեղ մակերեսով աչքի զարնող 
դիմանկարներ, բնանկարներ, պարզ երկրաչափական ձեւերով արտայայտուած 
յօրինումներ։ Վրոյր Գալստեանի արուեստին մէջ մեծ դեր խաղացած են Մարտիրոս Սարեանը եւ Երուանդ Քոչարը։
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Այսօր, որպէս Հայ Եկեղեցւոյ սպասաւորներէն 
մին, կը լսեմ այդ շարականի հերոս Ս. Վարդանի 
ճառը եւ պատգամը՝ ուղղեալ հայ քրիստոնէից. 
«Այն որ կը կարծէ թէ մենք քրիստոնէութիւնը 
հանդերձի նման հագած ենք մեր վրայ, այժմ 
հասկցաւ թէ չի կրնար փոխել զայն, ինչպէս գոյնը 
մարմնէն, ու երբեք ալ պիտի չկրնայ փոխել մինչեւ 
աշխարհի կատարածը»։ Նաեւ փառք կու տամ 
Աստուծոյ նախախնամութեան, որ նոյն տօնին զիս 
որպէս հոգեւոր սպասաւոր վերանուանած է՝ 
Յարութիւն Աբեղայ, բառ մը որ Վարդանանց 
հաւատքին կիզակէտը եղած է։

Այս առթիւ երբ կը գրեմ շարականի հետեւեալ 
տողերը, կ՚երգեմ միաժամանակ ու կ՚առաջարկեմ, 
որ գիտցողներ կարդան տողերը եւ ընկերանան 
երգեցողութեանս։ Իսկ եթէ չեն գիտեր, կ՚առաջար-
կեմ որ անպայման լսեն երաժշտութիւնը ձեւով մը, 
սորվին զայն եւ փոխանցեն յաջորդ սերունդին, 
քանի երգին մէջէն պիտի յայտնուի Հայ Եկեղեցւոյ 
պատմութենէն բխած Ս. Վարդանի Հոգին։

«Նորահրաշ պսակաւոր եւ զօրագլուխ առաքին-
եաց, վառեցար զինու հոգւոյն արիաբար ընդդէմ 
մահու. Վարդան քաջ նահատակ որ վանեցեր 
ըզթշնամին, վարդագոյն արեամբդ քո պսակեցեր 
զեկեղեցի» (Օրհնութեան Շարական Ս. Վարդա-
նանց Զօրավարաց)

Շնորհաւոր Վարդանանց տօն…
 «Ժամանակ»/Պոլիս

Հեղինակ՝ Կղէօպատրա Սարաֆեան
Հրատարակուած է Խալդարեան տպարանին մէջ՝

Սանկտպետերպուրգ (Սանկտ Պետերպուրգ), 1788 թուականին

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայ Աւետարանական Գոլէճ

Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019

 

Կանանց Համաշխարհային Օրուայ Առիթով 
 
Մարտի 8ն աշխարհի մէջ կը տօնուի որպէս Կանանց Համաշխարհային Օր։ Հայոց 
մօտ տօնը Ապրիլի 7-ին է։ 
Կանանց Համաշխարհային Օրուայ առիթով կը հրատարակենք պատկեր մը՝ հայ 
կնոջ կողմէ հեղինակուած առաջին հայերէն գիրքի կազմն է ան։ Գիրքին անունն է,- 
"Գիրք, որ կոչի բանալի գիտութեան"։ Հրատարակուած է 18-րդ դարուն...: 

 
Գիրք,  որ  կոչի  բանալի  գիտութեան 

(հայերէն – ռուսերէն բառարան, 291 էջ) 
Հայ կնոջ հեղինակած առաջին հայերէն գիրքը 
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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

Թուրքիոյ ՌԾՈՒ-ն Եւ Վրաստանի Առափնեայ Պահպանութեան 
Ուժերը Համատեղ Վարժանքներ Կ'իրականացնեն

Ալիեւ եւ Թուրքիոյ Խորհրդարանի Նախագահը 
Քննարկած են Արցախեան Հարցը

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
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Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութիւն 

Ընդհանուր Անդամական ժողով 
 
Կեսարիոյ Բարեսիրական Ընկերակցութեան վարչութիւնը 
իր հայրենակիցներուն կը հրաւիրէ Ընդհանուր Անդամա-
կան Ժողովի որուն ընթացքին պիտի կայանայ նաեւ նոր 
վարչական կազմի ընտրութիւն: 
Ժողովը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 17 Մարտ 2019-ին, 
առաւօտեան ժամը 10:30-ին Ընկերակցութեան կեդրոնին 
մէջ, Զալքա: 

 

Թուրքիոյ ռազմածովային ուժերու նաւերը՝ TCG Fatih-ը եւ TCG Kilic-ը, ժամանած 
են Պաթումի նաւահանգիստ, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ յղում ընելով «Կրուզիա 
Online»-ին:

Թուրքիոյ ՌԾՈՒ-ի նաւերը Վրաստանի ՆԳ նախարարութեան սահմանապահ 
ոստիկանութեան առափնեայ պահպանութեան գերատեսչութեան աշխատակից-
ներուն հետ համատեղ վարժանքներ կ'իրականացնեն «Մաւի Վաթան-2019» 
(«Երկնագոյն հայրենիք-2019») զօրավարժութիւններու ծիրէն ներս, որոնք Թուրք-
իոյ Սեւ, Էգէեան եւ Միջերկրական ծովերու ջրատարածքներուն տեղի կ'ունենայ 
Փետրուար 27-էն մինչեւ Մարտ 8:

Ինչպէս կը նշուի, վերջին քսան տարուան մէջ Թուրքիան Վրաստանի հետ 
աշխուժօրէն կը գործակցի անվտանգութեան եւ պաշտպանութեան ոլորտներուն 
մէջ, օգնութիւն կը ցուցաբերէ կազմերու պատրաստութեան եւ առափնեայ 
պահպանութեան համակարգի հանդերձումին, անոնց մակարդակը ՆԱԹՕ-ի 
չափակարգերուն համապատասխանեցնելու գործին մէջ:

Ատրպէյճանի մէջ գտնուող Թուրքիոյ խորհրդարանի նորընտիր նախագահ, 
իշխող «Արդարութիւն եւ զարգացում» կուսակցութեան (AKP-ԱԶԿ) անդամ 
Մուսթաֆա Շէնթոփ հանդիպում ունեցած է Իլհամ Ալիեւի հետ: Հանդիպման ժա-
մանակ քննարկուած է արցախեան հարցը, ինչպէս նաեւ թուրք-ատրպէյճանական 
համագործակցութեան առանցքային հարցեր, կը հաղորդէ “Էրմէնիհապեր”-ը։

Թուրք պաշտօնեան  յիշեցուցած է, որ Թուրքիան Ղարաբաղի հարցի շուրջ 
միշտ սատարած է Ատրպէյճանին: Ան պաշտօնեան կարեւոր համարած է 
ուժանիւթի եւ գազային այն խոշոր նախագիծերը, որոնք կ՛իրականացուին երկու 
երկիրներու միջեւ:

Մինչ Ալիեւի հետ հանդիպիլը, Թուրքիոյ խորհրդարանի նաախագահը հան-
դիպած էր Ատրպէյճանի խորհրդարանի նախագահ Օքթայ Ասատովի հետ: 
Հանդիպումին Շէնթոփ կարեւոր նկատած է ատրպէյճանական իշխանութիւններուն 
պայքարը Թուրքիոյ մէջ ահաբեկչական համարուող կիւլենական համայնքի 
ներկայացուցիչներու դէմ:


