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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Սուրիոյ
Մէջ Այժմու
Իրադրութիւնը
Կը Խոչընդոտէ
Նիստը՝ Կառավարութեան
ՎարելիքՖիլիփփօ
Քաղաքականութեան
Գաղթականներու
Վերադարձը.
Կրանտի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Միացեալ ազգերու կազմակերպութեան՝ գաղթականներու հարցերով գերագոյն յանձնակատար
Ֆիլիփփօ Կրանտի նշեց, որ Սուրիոյ մէջ տիրող
այժմու իրավիճակը կը խոչընդոտէ սուրիացի
գաղթականներու լայնազանգուած տունդարձը՝ ի
հեճուկս ապահովութեան մակարդակի բարձրացումին եւ կառուցողական քննարկումներու:
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
Սուրիա
եւ Լիբանան
այցին Կրանտի
շարք մը
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
հանդիպումներ ունեցաւ պաշտօնատարներու,
այդ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
կարգին՝ գաղթականներու եւ երկիր վերադարձած
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաքասուրիացիներու
հետ:
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողԻ շարս այլ խնդիրներու՝
Կրանտի լրագրողներու
ջացնելու
համար:
հետ զրոյցի ժամանակ յայտնեց, որ ՄԱԿ-ի՝ գաղԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաթականներու
հարցերով
գործակալութիւնը
տակավերջին
կազմուած սոյն
յանձնաժողովին
անդամ
ւին
կը դժուարանայ
թոյլտուութիւն
ստանալ
սուր10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Դաշնութեան՝
2018-ի Èáõñ»ñ
Յուլիսին գաղթականներու
Շրջանային
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաջադրած Սպանութեան
նախաձեռնութիւնը Անվերջանալի
վերստին կեանքի
Տինքի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Շարունակուի
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաՄարտ մէջ:
12-ին, 13-ին եւ 14-ին պիտի շարունակուի
րութեան
Հրանդ
Տինքի սպանութեան
դատավարութիւնը:
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաՊոլսահայ
«Ակօս»
թերթին
հաղորդած տեղեկուքականութեան մասին յայտարարութիւնը
պիտի
թիւններով՝
Պոլսոյ
14-րդ եղեռնադատ
ատեանին
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինամէջ
դատական նիստին
ընթացքին
նոցը,կայանալիք
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ
յարաբեպիտի
շարունակուին
վկաներու
լսումները:
Ինչպէս
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ
անոր
ծանօթ
է՝
այս
դատավարութեան
շրջագիծին
մէջ կը
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
դատուի
մեղադրեալ, որոնց
հինգը
բանսուրիացի85
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
տարկուած
է:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոԴատարանը
նախորդ
տարուան
խումները՝
փրկելու
համար
երկրի Դեկտեմբերին
տնտեսական
տեղի
ունեցած
նիստերուն
ընթացքին
ազատ արվատթար վիճակը:
ձակած էր նախկին զօրավարներէն Համզա Ճելեպօղլուն
եւ Պոլսոյ ոստիկանՆախարարական
զօրաց հրամանաՇարունակուեցաւ
տարութեան
կազմի
լրաքաղութեան բաժինի
Պաշտօններու
Փոխանցումը
աշխատակից
Եաւուզ
Գարագայան:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
Նախորդ նիստերուն
այս երէկ
նիստերուն
գործընթացին
2-րդ օրընման,
ըլլալով՝
խումբ եւս
մը

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

իացի գաղթականներու վերադարձած շրջանները
մուտք գործելու համար, աւելցնելով, որ այս խնդրով
ան Սուրիոյ պաշտօնատարներուն շեշտած էր
գաղթականներու գործակալութեան՝ երկիր վերադարձած սուրիացիներու հաստատուած շրջանները
մուտք գործելու եւ այդտեղ առկայ իրավիճակին
իրազեկ դառնալու անհրաժեշտութիւնը:
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին իրենց
Կրանտի նաեւ
ըսաւ, որ գործակալութիւնը
դէմ
նոր
պաշտօնները:
չի կենար գաղթականներու տունդարձին, բայց կը
Պաապտայի
նախագահական
շարունակէ
պնդել,պալատին
որ վերջինսմէջ
ըլլայ
կամաւոր, ինչը
հարցերով նախարար
Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
վիճարկելի
թեմայ է լիբանանցի
պաշտօնատարիր նոր համար:
պաշտօնը
իր իսկ
Փիեռ
ներուն
Նշենք,
որ նախորդէն՝
կառավարութեան
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
ծրագիրին մէջ նախարարաց խորհուրդը կողմնատեղեկատուական
գրասենեակը:ուր, սակայն, կը
կից
էր ապահով վերադարձի,
բացակայէր «կամաւոր» բառը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
Դատավարութիւնը
Պիտի
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 գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանիրենց
վկայութիւնները
բերելու
հրաւիրուած
են
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իր
նպատակը
պիտի ըլլայ
ընդհանրապէս
պետական
պաշտօնեաներ:
Այս
է
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժապատճառը,
որ
«Հրանդի
ընկերները»
հարթակը
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչայս
ոճիրին
վերաբերեալ
յաճախ կը
վանկարկէ
ներուն
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուա«Ոճրագործ
պետութիւնը
հաշիւ
պիտի
տա՛յ»
նախարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
դասութիւնը:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Նախագահ
Արմէն Սարգսեան
Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Ցաւակցական
Հեռագիր
Յղած Է Պոլսոյ
Կը Կայանայ Մէկ
Օր Կանուխ
Հայոց Պատրիարքի Մահուան Առթիւ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ ՓեՀայաստանի
տըրուար
6-ին: Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն
Սարգսեան
հեռագիր
յղած է
Այս մասին կը ցաւակցական
տեղեկացնեն ՀՀ
վարչապետի
Պոլսոյ
Հայոց
պատրիարք
Մեսրոպ
արքեպիսկոպոս
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաՄութաֆեանի
մահուան
առթիւ: վարչութենէն:
րակայնութեան
հետ կապերու
Ինչպէս
կը մեկնարկէ
հաղորդէ ժամը
«Արմէնփրես»-ը,
Նիստը կը
11:00-ին: Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
որ հեռագիրինՄէջ
մէջ
նշուած
է. Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Ճափոնի
«Սրտի խոր ցաւով տեղեկացայ Պոլսոյ Հայոց
Գործակցութեան Հեռանկարները
պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս ՄութաֆՀայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոեանի
մահուան մասին:
Տասնամեակներ
շարունակ
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
Մեսրոպ արք. Մութաֆեանն ուսերին տանում էր իր
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
ժողովրդին
եւ հաւատքին
ծառայելու
խաչը: Նաարոչ
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
միայն Հայաստանեայց առաքելական Եամատան:
սուրբ եկեԻնչպէսհաւատարիմ
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
Ազգային
ղեցու
սպասաւորներիցՀՀէր,
այլեւ,
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կաորպէս Պոլսոյ հայոց 84–րդ պատրիարք, Հայաստապերու
վարչութենէն
տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
նից
դուրս
գտնուող կը
մեր
հոգեւոր սիւներից
մէկը,
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարաորի վրայ յենուում էր մի ողջ ստուարաթիւ համայնք՝
բերութիւններու
հաստատումէն
վեր Հայաստանի
իր
լեզուապահպանութեան
ու իհաւատապահպաեւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
եւ արագ կը
նութեան խնդիրներով:
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
Մեսրոպ արքեպիսկոպոս
Մութաֆեանը
քրիսխօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ
2015
թուատոնէական հաւատքի նուիրեալ էր, ով հոգեւոր
կանին Երեւանի մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
յանձնառութիւնը
վերածեց
սրբազան պարտքի
առ
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
ամրաժողովուրդ եւ առ Աստուած: Նա պոլսահայ
պընդումին:նոր պատմութեան անբաժանելի մասն
համայնքի
էր: Ջերմութեամբ եմ յիշում մեր հանդիպումները
Ազգային
նախագահը անդրադարձած
Պոլսոյ
Հայոցժողովի
պատրիարքարանում,
Հայաստանում
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարեւ արտերկրում, մեր զրոյցները հայոց եկեղեցու
եւ
գացումին
եւ այդ առումով
նշած, որ այս պահուն
մեր
պատմութեան
շուրջ:
կը Այս
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամածանր կորստի
կապակցութեամբ
անկեղծկան
խումբ.
նորընտիր
Ազգային
ժողովի
բազմաթիւ
օրէն ցաւակցում եմ Պոլսոյ Հայոց պատրիարքական
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած են
Ճափոնի
փոխանորդ
Արամ արքեպիսկոպոս
Աթեշեանին,
հետ բարեկամութեամբ:
միաբանութեանը,
կրօնական ժողովին, Պոլսոյ
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաՀայոց
պատրիարքարանի
հոգեւոր
խորհրդի
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
անդամներին եւ համայն Թուրքիայի հայութեանը:
զարգացումի
աջակցութեան ծիրէն
ներս տարբեր
Իմ
խորին վշտակցութիւնն
եմ յայտնում
նաեւ
բնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
օժանդակուՄեսրոպ
արք. Մութաֆեանի
հարազատներին
ու
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
մերձաւորներին»:
¾ç 03
¾ç 07
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ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Կատարուեց Հոգեհանգիստ Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Մեսրոպ Արքեպիկոպոս Մութաֆեանի Համար
Մարտի 10-ին Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի
միաբանութիւնը, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ, Ս. Գայանէ վանքում
մասնակցեց Պատարագի սրբազան արարողութեանը: Պատարագիչն էր Մայր Աթոռի Վանորեից
տեսուչ Գերաշնորհ Տ. Արտակ եպիսկոպոս Տիգրանեանը:

Հաւարտ Ս. Պատարագի կատարուեց հոգեհանգըստեան կարգ մարտի 8-ին վախճանուված
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ. Մեսրոպ արքեպիկոպոս Մութաֆեանի
համար: Արարողութեանը ներկայ էին փոխվարչապէտ Տիգրան Աւինեանը, պետական այրեր,
Գերագոյն հոգեւոր խորհրդի անդամներ:
Ներկայ հոգեւոր դասը եւ հաւատաւոր ժողովուրդն աղօթք բարձրացրեցին առ Աստուած
հոգելոյս Մեսրոպ Բ. Պատրիարքի հոգու խաղաղութեան եւ հանգստութեան համար:
Հոգեհանգստից հետոյ Նորին Սրբութիւն
Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքի վախճանման առիթով իր հայրական խօսքն ուղղեց ներկաներին: Վեհափառ Հայրապետը մասնաւորապես
ասաց.
«Հոգեւոր հայրեր եւ սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ,
Այս պահին վիշտ է մեր հոգիներում Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարք Ամենապատիւ Տ.
Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի վախճանման տխուր առիթով: Սգակիր մեր սրտերի համար

ցաւ է Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու վաստակեալ հոգեւորականի մահը, մեկնումը այս տեսանելի
աշխարհից:
«Հաւատովք ճանաչե՛լ զնա, եւ զզօրութիւն յարութեան նորա, եւ զհաղորդութիւն չարչարանաց
նորա, կերպարանակի՛ց լինել մահու նորա» (Փիլիպ.
3.10),- ասում է առաքեալը: Մեր Տիրոջն ու Փրկչին`
Յիսուս Քրիստոսին հաւատացողներն աստուածանմանութեան ուղիով են ընթանում ոչ միայն այս
երկրաւոր կեանքի, այլեւ մահուան ճանապարհին,
քանզի առաքելական խօսքի համաձայն կերպարանակից ենք լինում նաեւ Փրկչի մահուանը` յարութեան եւ յաւիտենական կեանքի անխորտակելի
յոյսով: Յարութեան տէրունական շնորհն է, որ
պարտութեան է մատնում մահուանը եւ Երկնքի
Արքայութեան դռները բացում նրանց առջեւ, «որք
հաւատով և սրբութեամբ ի Քրիստոս ննջեցին»:
Մխիթարական այս գիտակցութեամբ ենք այսօր
հրաժեշտ տալիս սիրելի Պատրիարք Սրբազանին:

Յիրաւի, ծանր է կորուստը, եւ սուգի մեջ են
Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան
պատմական Աթոռը, Պատրիարքութեան Մեր
հաւատաւոր զաւակները, համայն Մեր հաւատաւոր
ժողովուրդը, Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցին:
Լուսահոգի Պատրիարքը մեր Սուրբ Եկեղեցուն եւ
ժողովրդին ամբողջանուեր ծառայութեան ուխտ
կնքեց աւելի քան չորս տասնամեակներ առաջ`
կուսակրօն քահանայութեան սպասաւորութիւնը
ստանձնելով: Նա բանիմաց հոգեւորական էր, ով
դեռեւս երիտասարդ տարիներից իր ուսումնատենչ
հոգում ամբարեց գիտելեաց պաշարներ եւ ուսանելով փիլիսոփայութիւն ու աստուածաբանութիւն
Միացեալ Նահանգներում եւ ապա Երուսաղէմում`
վերադարձավ նոր եռանդով ու կորովով ծառայութիւն բերելու Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան աւանդապահ եւ Քրիստոսասէր Մեր
բարեպաշտ զաւակներին: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ-
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Ռուզան Գուրգէն
Քիւրքչեան
Ռուզան Գուրգէն Քիւրքչեան (օրիորդական
ազգանունը` Մալխասեան, 11 Մարտ 1930,
Հիւսիսկովկասեան երկրամաս, ՌԽՖՍՀ, ԽՍՀՄ
– 6 Դեկտեմբեր 2002, Երեւան, Հայաստան), հայ
քանդակագործ, ԽՍՀՄ նկարիչներու միութեան
անդամ:
1955 թուականին աւարտած է Երեւանի

միածնում` հայոց հոգեւոր կենտրոնում եպիսկոպոսական ձեռնադրութիւնից տարիներ անց Մեսրոպ
Սրբազանը ստանձնեց Կոստանդնուպոլսի Հայոց
Պատրիարքութեան նուիրական Աթոռի առաջին
սպասաւորը լինելու առաքելութիւնը: Պատրիարքական իր պատասխանատու եւ երբեմն դժուարին
գործունեութեան ողջ ընթացքում նա եղաւ ծառայանուէր մշակ, ով եռանդուն սպասաւորութեամբ
ջանում էր զօրեղ ու միասնական պահել Թուրքիոյ
հայ համայնքը, աշխոյժ` Պատրիարքութեան ազգային-եկեղեցական կեանքը, ազգային-մշակութային կազմակերպութիւնների եւ կրթական հաստատութիւնների կարեւոր գործունէութիւնը: Աւա՜ղ,
հիւանդութիւնը տկարացրեց սիրելի Պատրիարքին,
տարաժամ բերեց «զհաղորդութիւն չարչարանաց»,
եւ վաղահաս մահուամբ իր վերջին յանգրուանը
փոխադրուեց Պատրիարք Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս
Մութաֆեանը:
Մենք այսօր աղօթական ոգով ուղեկցում ենք
վախճանեալ Պատրիարքին դէպի յավերժական
կեանքի ճանապարհ: Նա ննջեց այս աշխարհում,
սակայն յառնելու է երկնային լուսեղէն օթեւաններում, ուր պիտի լսի Աստծոյ նուիրեալ ծառաներին
առ Քրիստոս կանչող ձայնը. «Արի՛ որ ննջեսդ, եւ
կանգնեա՛ց ի մեռելոց, եւ լուսաւորեսցէ զքեզ
Քրիստոս» (Եփ. 5.14):
Ի խորոց սրտի յայցում ենք առ Ամենողորմ Տէրը,
որ երկնային բարձունքներում խաղաղութեան եւ
հանգստության մէջ ընդունի հոգին հաւատարիմ
Իր սպասաւորի` Տ. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մութաֆեանի, և Սուրբ Հոգու մխիթարութիւնը շնորհի
մեզ ամենքիս, սգացեալ տիրամօրը, Կոստանդնուպոլսի Հայոց Պատրիարքութեան սիրելի Մեր զաւակներին, մեր հոգեւոր դասին, վշտացեալ հաւատաւոր Մեր ժողովրդին:
Աղօթք և օրհնութիւն Մեսրոպ Պատրիարքի լոյս
յիշատակին»:
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։ Սկզբընական շրջանին աշխատած է հաստոցային քանդակագործութեան բնագաւառին մէջ։ 1960ականներէն Ռուզան Քիւրքչեանի գործերուն մէջ
ի յայտ եկած են քանդակագործութեան եւ ճարտարապետութեան տարրերու համադրումներ։
Ստեղծագործութիւններ
Կոմիտասի անուան զբօսայգիի պանթէոնի
գլխաւոր յուշապատը, 1965, տուֆ, «Արեւելք»,
«Յասմիկ», «Գէորգ Բաշինջաղեան», «Կոմունար»,
«20 թիւ», «Առատութիւն», «Դաշինք», «Ընտանիք»,
1968, պրոնզ, «Գարուն», 1968, պրոնզ, «Վերածընունդ», 1972, պրոնզ, «Վարպետ Օհանը», 1972,
դիմաքանդակ, Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, պրոնզ, «Կոմիտաս», դիմաքանդակ, պրոնզ:
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Հայաստանեան Վաղուան Օրագիրի Էջի Պէս
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Պապս խոսում էր ինքն իր հետ՝
արագիլն էլ մարդ է։ Մարդու նման սիրել գիտէ։
Ռուբէն Յովսէփեան
2 Մարտ, հակառակ դեռ տանիքներու վրայ
հանգչած, փողոցներու անկիւնը եւ մերկ ծառերու
վրայ յամառող ձիւնին, եւ ցուրտին, գարունը
աւետող արեւով ողողուած էր Երեւանի երկինքը:
Հեռուն, լեռները, սպիտակի եւ լոյսի անսահմանութիւնը կը յուշէին, անտարբեր հեռատեսիլի
կայաններու աղմուկին, մտահոգութիւն պատճառող
լուրերուն, երկիր էր ու կար, եւ կեանքը կը
շարունակուէր, ինքնաշարժները միշտ արագ կը
սուրային, մայթերուն վրայ վեր վար քալողները
կ’արտորային, եթէ իրենց համար քալելու տեղ
ձգած ըլլային քաղաքի տեսքին վրայ տգեղ սպի
դարձած կրպակները:
Ընկերոջ մը հետ Աշտարակ գացինք: Այս ձմրան
ցուրտին այցելուներ եւ «տուրիստ»ներ չեն երթար
ոչ հեռուի եւ ոչ ալ մօտի գիւղերը: Եթէ եկած անգամ
ըլլան, կը մնան մեծ հիւրանոցներու գոլ ու թաւիշ
մթնոլորտին մէջ: Ամէն բան տխուր չէ երեսուն
տարիէ ի վեր ինքզինք վերականգնելու ճիգով եւ
յոյսով ապրող երկրին մէջ, որուն պէտք է նայիլ
տիրոջ աչքով եւ ոչ հիւրի կամ օտարի:
Մինչեւ Աշտարակ ճամբան նոր էր, մաքուր,
հեզասահ: Եթէ չնայէինք ճանապարհի երկու
կողմերու կիսաւարտ կամ լքուած շինութիւններուն
եւ տարածքներուն, մենք մեզ կրնայինք զգալ շաբաթավերջին հանգիստի գացող գոհունակ եւրոպացի
քաղքենի:
Ճանապարհին, երբ արդէն դուրս ելած ենք
քաղաքէն, կը տեսնենք հայատառ ցուցանակներ,
հնանուն եւ նորանուն բնակավայրեր, Պռոշեան,
Վահագնի, Վանայ Հովիտ, Եղվարդ, գետը՝ Քասախ, Աշտարակ: Հացատուն մը եւ բացօթեայ
առեւտուր, խնամքով ներկայացուող խնձորի
տեսակներ, նարինջի դէզեր:
Երկիր է: Լուսանկար չէ:
Ճամբու երկու եզերքներու ծառերը, բարտիներ,
ընկուզենիներ եւ այլ, դեռ կանաչ չեն, տերեւ չունին:
Բայց ելեկտրաձողերու կամ մոռցուած սիւներու
գագաթին գարնան աւետաբեր արագիլները եկած
են, զոյգ զոյգ, ցից կանգնած իրենց Պոլշոյի
պարուհիներու կարմիր երկարաւուն ոտքերուն
վրայ, հաւանօրէն իրենց լեզուով սիրոյ զրոյց կ’ընեն
կտուց կտուցի: Աչքի խտիղ պատճառող պատկեր,
բիւրեղապակի դարձած օդին մէջ, որ կարծէք կրնայ
փշրուիլ եթէ մատով հպինք:
Արագիլները բնադարձած են, հետեւելով իրենց
ծիներու առհաւական անդաւաճան օրէնքին:
Վերադարձած արագիլները սոսկ պատկեր չեն,
բանաստեղծութիւն եւ երգ չեն: Բնութեան գաղտնիքը կը բերեն: Կը պատմեն բնութեան գաղտնիքը,
եթէ մեր գլուխը վեր առնենք եւ զիրենք լսենք:
Գիւղացիները կ’ըսեն, որ անոնք կը վերադառնան
եւ կը վերագտնեն իրենց անցեալ տարուան բոյնը
եւ այդ բոյնին մէջ սէր կ’ընեն եւ կը սերնդագործեն:
Կը տարուիմ մտածելու, որ անոնք ամէն բան գիտնալու յաւակնութիւն ունեցող, գիտութիւն ամբարած
եւ իր քաղաքակրթութեամբ սոնքացող մարդոց,
մեզի, բնութեան, բնականի, յաւերժութեան խորքէն
եկող իմաստութիւնը կը բերեն: Պէտք է միամիտ եւ
չապականած հոգիով ականջ տալ, լսել, ապրիլ:
Կանգ առած ենք: Իրենց բոյնը վերադարձած
երկու արագիլները կտուց-կտուցի, սիւնին գագա-

թը, երկինքին մերձ, իրենց բոյնին վրայ ոտքի,
ինչե՜ր կ’ըսեն իրարու: Օր մը մեր գերարդիական
համակարգիչները
պիտի
հասկնա՞ն
անոնց
կափկափիւնով լեզուն: Անոնց պիտի հարցնե՞ն, թէ
ինչո՞ւ վերադարձած են Աշտարակի ճամբեզրի
սիւնին գագաթը, չեն գացած Հոնոլիւլիւ կամ բոյն
դրած Էյֆէլի կամ Փիզայի աշտարակներուն գագաթները: Ներկայի գործնապաշտութեամբ չխաթարուած անցեալի մեր հեթանոս հայրերը, առանց
համակարգիչի եւ ռատիոհաղորդիչի, կը հասկնային
արագիլով հասնող տիեզերական գաղտնիքը:
Իր տունը չմոռցող, վերադարձող արագիլ…
Կը յուզուինք, երբ կը լսենք իր բոյնը վերադարձող
եւ իր բոյնը վերականգնող «բարի արագիլ»ի երգը:
Յուզում՝ երգի մը տեւողութեամբ, սրահի մը
աղմուկին եւ աղմկարարութեան մէջ, առանց լսելու
բնութեան գիրքին մէջ դաջուած վերադարձի եւ
հաւատարմութեան խորհուրդը:
Թերեւս քիչ մըն ալ աւելին: Կ’ըսեն, որ «բարի
արագիլներ»ը բնազդով գիտեն բոյնը եւ իրենց
տեղը պաշտպանել կռուելով ամէն կարգի
նախայարձակումներու դէմ: Պարզ, բնական եւ
բնազդական իմաստութիւն. իրենց բոյնը եթէ իրենք
չպաշտպանեն, ոչ արծիւը, ոչ անգղը եւ ոչ ալ
ագռաւը պիտի պաշտպանեն զայն:
Արագիլի քաղաքական իմաստութիւն…
Կը շարունակենք մեր ճամբան մինչեւ Օշական,
կրկին պուտ մը ուխտի աղօթքի համար Մեծն
Մեսրոպի, որուն հրաշքէն ալ հեռացած ենք, կը
հեռանանք, հրաշք՝ որուն գաղտնիքը այսօրուան
ջինջ երկինքին եւ լոյսով կարդացած բանաստեղծին*
դարերու խորհուրդը մեկնող տողերը կ’արձագանգեն մտքիս մէջ. «Հայ լեզուն տունն է հայուն
աշխարհի չորս ծագերուն, / Ուր կը մտնէ ամէն հայ
իբրեւ տանտէր հարազատ»… Իր բոյնը վերադարձող եւ կռիւով զայն պաշտպանող արագիլը
կարդացա՞ծ է բանաստեղծին պատգամը…
Իր հարազատ տունը չվերադարձող հայը
արագիլի չափ ալ բնական իմաստութիւն չունի,
ափսո՜ս… Աքսորը բոյն չէ, անտես շղթաներով
սանձուած ստրուկներու կացութիւն է:
Եւ ես ինծի կը կրկնեմ գրողին** խօսքը, որ
«օտարի դրանը քեզ կը կոչեն հիւր, որպէսզի չասեն
ծառայ», աքսորի կենցաղ դարձած ծառայ, ես ինծի
կը մրթմրթամ միայն հանդէսներու ընթացքին
աժան յուզումներով ծափահարուած բանաստեղծին
խօսքը. «Անուշ է թուում ձեզ կանչող հեռուն, / Բայց
դուք կը կորչէք ծովերում օտար, / Դարձէք՝ ծովանայ

թող հայոց առուն, / Մի՞թէ մօր գիրկը նեղ է ձեզ
համար…»***
Հայոց առուն, պատմահայր Խորենացիի փոքր
ածուն:
Աքսորը հայրենիք չէ, կեղծիք է, երբ կը
հանդուրժենք եւ կ’արդարանանք բառերու ճապկումներով, տիտղոսներու եւ շքանշաններու շպարներով, մեղկացնող յուշերու աժան փառքի
մշուշներուն մէջ…
Երկու տարի առաջ մեզմէ հեռացած ազնիւ
մտաւորական գրող Ռուբէն Յովսէփեանի խօսքը
մեր այսօրուան եւ վաղուան իմաստութիւնը պէտք է
ըլլա՞յ, ընդդէմ ամէն կարգի խաթարումներու.
Այս ամէնը ստիպեց ինձ յիշել հօրս հեռախօսազանգը։ Զանգեց ու մի քիչ կարօտով, մի քիչ
բարկացած ասաց.
– Տղայ, դու հօ Նոյի ագռաւ չե՞ս։ Ինչո՞ւ չես գալիս։
Ամուսնացել ես, լաւ ես արել, բայց հայրական տուն
կայ, որ պիտի նորոգուի, հող կայ, որ պիտի
մշակուի։ Դու չգիտե՞ս, որ գարուն է եկել։
– Գիտեմ,- ասացի,- Երեւանում էլ են կանաչել
ծառերը։
– Այս տարի լաւ բերք է սպասուում,- շարունակեց
հայրս,- վերադարձել են արագիլները։
– Ի՞նչ արագիլներ,- զարմացայ ես։
– Արագիլներն էլի՞, չես յիշում։
Ու ես յիշեցի։
Այս ոչ «տուրիզմ» է, ոչ խորհրդաժողով, ոչ
ընդունելութիւն, ոչ ալ սփիւռքի այս կամ այն սրահին
մէջ ուժի ցուցադրութիւն:
Գրողի խօսքը՝ ազգի յիշեցումն է ազգի խիղճին:
Հրամայականը՝ հայրերու պատգամը՝
Տուն կայ որ պիտի նորոգուի, հող կայ որ պիտի
մշակուի…
* Մուշեղ Իշխան
* * «Գիրք լինելութեան», Վիգէն Խեչումեան
*** Նոյի ագռաւները, Յովհաննէս Շիրազ
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Լիբանանահայ Կեանք
«Փա՜ռք Եւ Երանի Քեզ, Քա՛ջ Սերմնացան»

Յիշատակի Ս. Պատարագ Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Ծննդեան 100-ամեակին Առիթով
Բարձր հովանաւորութեամբ Ամենապատիւ եւ
Գերերջանիկ տ. Գրիգոր Պետրոս Ի. կաթողիկէ
հայոց պատրիարքին եւ կազմակերպութեամբ Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանի նախկին սաներու
եւ Արիներու միութեան տեղի ունեցաւ յիշատակի ս.
պատարագ՝ նուիրուած հայր Սահակ վրդ. Քէշիշեանի ծննդեան 100-ամեակին:

Յետպատարագին, հանդիսութիւնը շարունակւեցաւ տեսերիզի ցուցադրութեամբ եւ մեծարեալին
մասին վկայութիւններու արտասանութեամբ:
Այս բաժնին բացման խօսքը կազմակերպող
միութեան կողմէ կատարեց պրն. Նազարէթ
Ապունայեան:
Արդարեւ, Շաբաթ, 9 Մարտ 2019-ի յետմիջօրէին
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանի ամփիթատրոնին
մէջ, ներկայութեամբ Հայ կաթողիկէ հոգեոր տիրոջ, բարձրաստիճան եկեղեցականներու, նախարարներու, պետական երեսփոխաններու, հայ
քաղաքական կուսակցութիւններու եւ միութիւններու
ներկայացուցիչներու, մամլոյ պատասխանատուներու, հայր Սահակ Քէշիշեանի աշակերտներուն
եւ մեծ թիւով զինք սիրողներու, Արհիապատիւ հայր
Գէորգ եպս. Ասատուրեան (օգնական եպս. Պէյրութի Հայ կաթողիկէ պատրիարքական թեմին)
պատարագեց եւ հոգեհանգստեան պաշտօն գլխաւորեց ի յիշատակ հայր Սահակ վրդ. Քէշիշեանին:
Ան իր խօսքին մէջ մեծ դրուատիքով անդրադարձաւ
հայր Սահակի կեանքին եւ գործին՝ շեշտելով, որ
երջանկայիշատակ վարդապետը կեանքէն ու
կեանքի նոյնիսկ ամենադաժան պայմաններէն
գանգատելու ոչ մէկ պատճառ ու պատրուակ ցոյց
տուած է: Ան եղած է մարդ մը, որ իր ամբողջ
կեանքը նուիրած է Աստուծոյ եւ ազգին: Մարդ մը,
որուն կեանքի օրինակը եղած է հրաւէր մը զինք
ճանչցողներուն, հրաւէր ծառայելու, նուիրուելու,
բարի գործ մը կատարելու: Մարդ մը, որ իբրեւ
սկաուտ եւ սկաուտական խոստումին հաւատարիմ՝
ապրած ու գործած է մինչեւ խոր ծերութիւն: Հայր
Սահակ ամբողջական առումով իր մեծութիւնը
շուքի մէջ պահել ջանացող մեծութիւն մը եղած է
(Գերապայծառ Ասատուրեանին խօսքին ամբողջութիւնը կը հրատարակենք առանձին):
Եղած է խստակրօն ու խստամբեր պայմաններուն
տակ մեծասքանչ աշխատանք կատարող սրբակեաց մարդ մը: Իր խօսքին մէջ Գերապայծառը
շեշտեց, որ Հայր Սահակ օժտուած է մարդկային
անաղարտ բարեմասնութիւններով, հոգեւորականի
սրբարար առաքինութիւններով, բայց մանաւանդ
հայ մարդու բարձր արժանիքներով, ազգային
հոգիով ու ոգիով:

Նազարէթ Ապունայեան

սերնդակիցներուն յիշողութեան մէջ մեծ տեղ կը
գրաւեն եւ աւելի կը շեշտեն հայր Սահակի համեստ
ու պարզ մարդու նկարագիրը:

Տէր Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան

Նման հաճելի վկայութեամբ մը Յիսուսեան
վարդապետութեան եւ շրջանակին անունով հանդէս եկաւ հայր Սահակը ճանչցած եւ իրեն գործակից
հայր Լուիս Պուէսոն:
Գարլօ Աւագեան

Ապա բեմ հրաւիրուեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
ճեմարանի նախկին սաներու եւ Արիներու միութեան ատենապետ Գարլօ Աւագեան, որ արտայայտըւեցաւ հայր Սահակին ունեցած ազդեցութեան
մասին իր սաներուն վրայ: Ան նշեց, որ նմանօրինակ
ոգեկոչումի ձեռնարկներ նոյն շրջանին տեղի պիտի
ունենան նոյն ժամանակ աշխարհի 17 տարբեր
քաղաքներու մէջ: Պրն. Աւագ նշեց իր գլխաւորած
միութեան հիմնադրութեան նպատակները, որոնց
շարքին են՝ կրթանպաստներ յատկացնել կարիքաւոր սաներու, ինչպէս նաեւ հայր Սահակի անուան
թանգարան մը հիմնել եւ օրին յայտարարուելիք
շատ մը այլ ծրագիրներ:

Հայր Լուիս Պուէսո

Շնորհակալական եւ երախտագիտութեան խօսքով հանդէս եկաւ հայր Սահակի եղբօր թոռնիկը՝
պրն. Շանթ Քէշիշեանը, որ շնորհակալութիւն յայտնեց այս հանդիսութիւնը կազմակերպողներուն:

Հայր Լուիս Պուէսո

Հայ կաթողիկէ պատրիարքին սրտի խօսքով
աւարտեցաւ այս երկարաշունչ, սակայն կարեւոր եւ
օրինակելի հանդիսութիւնը:
Սինթիա Ժըպրան

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ ճեմարանի Արիներու
անունով խօսք առաւ սկաուտապետ Սինթիա
Ժըպրան, որ վեր առաւ հայր Սահակի՝ որպէս
սկաուտի կենցաղն ու արժանիքները, ինչպէս նաեւ
սկաուտներու հոգեւոր առաջնորդը ըլլալու կարեւոր
հանգամանքը, որուն օրինակով թրծուեցան իրեն
վստահուած արիները:
Անձնական վկայութիւններով հանդէս եկան
տէր Ռաֆֆի քահանայ Յովհաննէսեան, որ հաճելի,
ժպիտ պատճառող հիւմըրներով լեցուն վկայութիւն
մը տուաւ հայր Սահակի առօրեայէն, որ իր եւ իր

Աւարտին, բաժնուեցան հայր Սահակի յիշատակը
յաւերժացնող յուշանուէրներ եւ տեղի ունեցաւ պատշաճ հիւրասիրութիւն: Այստեղ կ'արժէ նշել, որ հանդիսութեան մուտքին իւրաքանչիւր ներկային մատուցւեցաւ հայր Սահակի պատկերը կրող կրծքանշան:
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Միջնակարգ Վարժարանին Մէջ
Ուսուցչաց Տօնի Նշումը
Գիր ու գրականութեան, դպրոցի եւ ուսուցիչի
դարաւոր պաշտամունք ունեցող հայ ժողովուրդը
մեծարանքով գնահատած է հայ ուսուցիչը, որովհետեւ ան եղած է հայորդիներու դաստիարակութեան
կոչուած հայրենանուէր ու անձնուրաց անդուլ մշակը: Հայ ուսուցիչը իր ուսերուն կը կրէ մեր ժողովուրդի ամբողջականութեան, ազգային արժէքներու
պահպանումին, մեր ժողովուրդի անպարտելիութեան հաւատքի ներարկումը սերունդէ-սերունդ:
Անոր շնորհիւ է որ կը գոյատեւէ ազգը:

Հետեւաբար, Հինգշաբթի, 7 Մարտ
2019-ին,
դասաւանդութիւնը չսկսած, աշակերտները իրենց
անհուն սէրը արտայայտելով իրենց նուէրներն ու
բարեմաղթութիւնները յղեցին սիրելի ուսուցիչներուն: Այս մէկը արգասիքն է իւրաքանչիւր փոքր
թուող աշխատանքի կամ զոհողութեան, որ ուսուցիչը կը կատարէ նուիրումով եւ անձուրացութեամբ:

Առաջին զբօսանքին, ուսուցչարանէն ներս սիրալիր մթնոլորտի մը մէջ տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն եւ բարեմաղթութիւններու յղում: Ապա
վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ ուսուցչաց տօնի նշումը՝ միջն. Գ.
դասարանի աշակերտներու պատրաստութեամբ եւ
իրենց դաստիարակչուհի տիկ. Սեւանա Տարաքճեանի առաջնորդութեամբ:

Միջն. Գ. դասարանէն Յակոբ Պեքարեան իր
բացման խօսքով անդրադարձաւ, որ այս տօնին
առիթով աշակերտները կու գան իրենց սէրն ու
յարգանքը ցուցաբերելու իրենց սիրելի ուսուցիչներուն, որոնք ուսում ջամբելով զանոնք կ'առաջնորդեն դէպի լոյս գիտութիւն, ի գին ամէն զոհողութեան կը կերտեն հասարակութեան պիտանի
մարդը: Վերջապէս միջն Ա. դասարանէն Ռիթա
Մարտիրոսեան դաշնամուրի վրայ մեկնաբանեց
հանրածանօթ «Սիրելի ուսուցիչ» երգը: Զուարճալի
» األســتـاذ و املعـلمـة
մթնոլորտ մը ստեղծուեցաւ «			
թատերախաղով՝ կատարողութեամբ միջն. Ա., Բ.
եւ Գ. դասարաններու աշակերտներուն:

Նոյն օրը, վարժարանիս հոգաբարձութիւնը
գիտակցելով ու գնահատելով իր ուսուցիչներուն
անձնուէր ու պատասխանատու աշխատանքը՝
զանոնք հրաւիրեց ճաշարան «AP0» , ուր մտերմիկ
մթնոլորտի մը մէջ միասնաբար ճաշակեցին համադամ ճաշատեսակներ: Հոգաբարձութեան ատենապետ տոքթ. Յովիկ Վարդանեան, իր կարգին,
անոնց մաղթեց անսպառ եռանդ եւ ստեղծագործական վերելք: Տեղի ունեցաւ նաեւ կարկանդակի
հատում:

Տեղի ունեցաւ նաեւ օրուան բախտաւոր ուսուցիչը, որմէ ետք ուսուցիչները մէկական փուչիկ
ստանալով՝ ողջոյն մը յղելով զանոնք արձակեցին
օդը: Միջն. Գ. դասարանի աշակերտները,
յուշանուէրներ նուիրելով իրենց ուսուցիչներուն,
յայտագիրը հասցուցին իր աւարտին: Վերջապէս
վարժարանիս տնօրէնուհի տիկ. Կալինա Նաճարեան շնորհաւորեց ուսուցչակազմը՝ մաղթելով
իրենց առողջութիւն ու կորով:

Այս տօնին առիթով կը շնորհաւորենք մեր
ուսուցիչները՝ մաղթելով, որ իրենց աշխատանքը
ունենայ իր արժանավայել արգասիքը: Կը ցանկանք, որ ունենաք եռանդ, համբերութիւն եւ
առողջութիւն, որ կարողանաք հեշտութեամբ յաղթահարել այս դժուար ուղին:
Վարձքդ կատար, սիրելի ուսուցիչ: Քու անձնական ու օրինակելի նուիրումովդ կ'ուրուագծուի 21րդ դարու հայ մարդու նկարագիրը:
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«Հայր Սահակը, Բոլորին Սիրոյն Ու Յարգանքին Առարկան
Դարձած Սրբակեաց Մարդն Էր»

Հայր Գէորգ Եպս, Ասատուրեանի Խօսքը Հայր Սահակ Վրդ. Քէշիշեանի Ծննդեան
100-ամեակին Առիթով Մատուցուած Պատարագին Ընթացքին
Հանդիպա՞ծ էք մարդու մը, որ կեանքէն ու
կեանքի նոյնիսկ ամենադաժան պայմաններէն
գանգատելու ոչ մէկ պատճառ ու պատրուակ ցոյց
տուած է:
Մարդու մը, որ իր ամբողջ կեանքը նուիրած է
Աստուծոյ եւ ազգին:
Մարդու մը, որուն կեանքի օրինակը եղած է
հրաւէր մը զինք ճանչցողներուն, հրաւէր ծառայելու,
նուիրուելու, բարի գործ մը կատարելու:
Մարդու մը, որ իբրեւ սկաուտ եւ սկաուտական
խոստումին հաւատարիմ մարդ՝ ապրած ու գործած
է մինչեւ խոր ծերութիւն:
Հանդիպա՞ծ էք բարին ամբողջական առումով
իր մեծութիւնը շուքի մէջ պահել ջանացող մեծութեան մը:
Խստակրօն ու խստամբեր պայմաններուն տակ
մեծասքանչ աշխատանք կատարող սրբակեաց
մարդու մը:
Մարդու մը, որ օժտուած է մարդկային անաղարտ
բարեմասնութիւններով, հոգեւորականի սրբարար
առաքինութիւններով, բայց մանաւանդ հայ մարդու
բարձր արժանիքներով, ազգային հոգիով ու ոգիով:
Այս մարդը կը կոչուէր ՀԱՅՐ ՍԱՀԱԿ ՔԷՇԻՇԵԱՆ:
Անոր ընդոծին յատկութիւններու եւ երկնառաք
շնորհներու փթթումին միջավայրը եղաւ ոչ-հայկական, բայց հայասէր ու հայանուէր Յիսուսեան
միաբանութիւնը, որուն վերջին հայ անդամը եղաւ,
այն միաբանութեան, որուն հոլանտացի մեծաւորը
կը մատուցանէր հայածէս սուրբ պատարագ, հայագէտ էր ու հիացող հայ ծէսին, հայկական հոգեմըտաւոր արժէքներուն ու ժառանգութեան: Կարծես
այդ բացին հեռանկարը կրկնապատկեց միաբանութենէն ներս զտարիւն հայու տիպարի օրինակը
անջնջելի դարձնելու հայր Սահակ Քէշիշեանի
կորովը:
Այդ կորովը երբեք չպակսեցաւ հայր Սահակին
մօտ, մանաւանդ երբ իր մէջ զգաց կոչումն ու
կարողութիւնը լծուելու հայ գրական ժառանգութեան
գոհարներու թարգմանութեան ծանր, պատասխանատու եւ կոթողային աշխատանքին, որուն
արդիւնքը եղաւ ֆրանսերէնի թարգմանութիւնը
նախ Նարեկացիի աղօթամատեանին (հրատարակըւած 1961-ին, Փարիզ) ապա Ներսէս Շնորհալիի
հետեւեալ ստեղծագործութիւններուն.
-«Յիսուս, Հօր Միածին Որդի» (հրատարակուած
1973-ին, դարձեալ Փարիզ)
-«Ողբ Եդեսիոյ», «Հաւատոյ խոստովանիմ»
-«Առաւօտ լուսոյ» (հրատարակուած յաջորդաբար 1984-ին, 1985-ին եւ 1987-ին Սբ. Ղազարի մէջ,
Վենետիկ)
-Ասողիկ եպիսկոպոսի «Տիրամայր յուսոյ»
ստեղծագործութեան (հրատարակուած 1996-ին,
Էջմիածին)
-Սբ. Ներսէս Լամփրոնացիի «Մեկնութիւն սբ.
պատարագի» գործին (2000-ին, Պէյրութ):
Հայր Սահակ ֆրանսերէնի թարգմանած է նաեւ
Վահագն Դաւթեանի «Ռեքուիեմ»-ը, որ հրատարակուած է 1986-ին Պէյրութ Լիբանանի Կեդրոնական մարմինին կողմէ Հայոց ցեղասպանութեան
եօթանասունամեակի ոգեկոչումին:
Եւ այսպէս, շնորհիւ բնիկ մարաշցի (ծնած է
Մարաշ 15 Դեկտեմբեր 1917-ին) այս խոնարհ ու
համեստ վարդապետի երկարամեայ, անխոնջ,

համբերատար աշխատանքին՝ հայկական գրականութեան գոհարներ միջազգային գնահատութեան
արժանացան: Անոնց հրատարակութիւնը ֆրանսերէն լեզուով ոչ իսկ շնորհահանդէսով մը յիշատակուեցաւ հայկական շրջանակներէն ներս:
Անոնք թարգմանիչը արժանացուցին միայն Մայիտ
Աքլի մրցանակին 1974-ին, իսկ 1996-ին՝ American
Biographical Institute-ի «Man of the Year 1996»
կոչումին:
Ոչ մէկ պարգեւ կամ կոչում կրնար փոխարինել
հայր Սահակ Քէշիշեանի մայր հայրենիք այցելութիւններուն հոգեկան բաւարարութիւնը: Ասիկա կը
զգացուէր 1967-էն սկսեալ եւ մինչեւ վախճանումէն
շուրջ երկու շաբաթ առաջ Հայաստան կատարած
24 այցելութիւններէն իւրաքանչիւրէն վերադարձին:
Զբօսաշրջութեան, պատմական կամ տեսարժան
վայրեր տեսնելու համար չէր որ հայր Սահակ կ'երթար Հայաստան, այլ Մատենադարանի ձեռագրատունը գիտական ուսումնասիրութիւններ կատարելու, ինչպէս նաեւ հովուական առաքելութեամբ սբ.
պատարագ մատուցանելու, հոգեւոր կրթութիւն
տալու եւ հարիւարաւոր մկրտութիւններ կատարելու
համար գիւղերու մէջ: Կ'երթար սուրբ գիրքերով եւ
վարդարաններով լեցուն ճամպրուկով, որպէսզի
զանոնք բաժնէ մկրտածներուն:
Այս բոլորին եւ իր կեանքի տարբեր փուլերուն
մասին կը խօսէր զուսպ ոգեւորութեամբ՝ զգուշանալով ինքնագովական ամէն արտայայտութենէ:
Հայր Սահակ Քէշիշեան քահանայ ձեռնադրուած
էր կաթողիկէ հայոց մեծանուն կաթողիկոս-պատրիարք Աղաճանեանի ձեռամբ հայածէս արարողութեամբ: Անոր յոգնատանջ մարմինը հողին
յանձնուեցաւ յետհայածէս կարգի, որուն նախագահեց երջանկայիշատակ Ներսէս Պետրոս ԺԹ.
կաթողիկոս-պատրիարքը Ուրբաթ, 26 Օգոստոս
2005-ին:
Լուսահոգի վարդապետն էր՝ հայր Սահակը,
բոլորին սիրոյն ու յարգանքին առարկան դարձած
սրբակեաց մարդը, տիպար հոգեւորականը, մեծ
մտաւորականն ու հայագէտը եւ մանաւանդ եկեղեցւոյ ու ազգին նուիրեալ ծառան:
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Աստուածաշունչով
Ապրուած Կեանք Մը

Եթէ իմ երկար ասպարէզային կեանքիս մէջ
ներառուած են շատ ճամբորդութիւններ՝ մեկնելով
աշխատանքային պարտադրանքներէ, բայց այդ
մէկը նաեւ լաւ առիթ եղած է ծանօթանալու հայկական գաղութներու եւ անոնց առաջնորդներուն։
Եւ այս իմաստով իմ յաճախակի այցելութիւնները
Պոլիս նաեւ պիտի ընդգրկէր իմ ծանօթացումը եւ
անոր հետ շարունակուած հաղորդակցութիւնը
Թուրքիոյ հայոց պատրիարք Մեսրոպ արք.Մութաֆեանի հետ։
Պատրիարքին մէջ տեսած եմ եկեղեցականկղերական առաջնորդի ամէն տուեալները, բայց
նաեւ շրջահայացութիւնը: Եւ այս շրջահայացութեան
մէջ՝ անոր վեհանձն ու ազնիւ հոգին՝ ընդունելու
նաեւ «ուրիշ»-ը, որ կրնար տարբեր ըլլալ։ Եւ ան
հանդիսացաւ այն առաջնորդը, որ կրցաւ կամրջել
իր յարաբերութիւնները այդ բոլոր «ուրիշներուն»
եւ անոնց տարբերութիւններուն մէջէն։
Բայց կար նաեւ աւելին։ Մեսրոպ պատրիարք
Ասուածաշունչին եւ անոր բովանդակութեան լաւ
գիտակ էր։ Եւ ոչ միայն գիտակ... Անոր կեանքը
ապրող եւ շարժող էր Աստուածաշունչով։ Եւ այս իր
խօսքով, բայց նաեւ գործով։ Ու տակաւին ան կրցաւ
Աստուածաշունչը ներմուծել հաւաքական կեանքերուն մէջ որպէս ապրելու զօրաւոր գրաւական։
Եթէ անողոք հիւանդութիւնը առիթ չտուաւ, որ
պատիրարքը կրնար իր եկեղեցական ու ազգային
կեանքի առաջնորդութիւնը կատարել աւելի բեղուն,
բայց կայ անոր ետին ձգած պատգամ-կտակը, թէ
Աստուածաշունչով ապրուած կեանքը կ'իմաստաւորուի, եւ թէ այս կեանքերը կը մնան արժէք,
որուն պէտք է կառչիլ եւ անոր հետ ապրիլ։ Եւ Մեսրոպ պատրիարք կառչեցաւ եւ ապրեցաւ Աստւածաշունչի արժէքի կեանքին համար եւ զայն կը
ձգէ այսօր մեր բոլորին՝ որպէս ապրելու կտակ։
Եթէ մէկ կողմէ մեր ցաւակցութիւնները Թուրքիոյ
հայ գաղութին մեր բոլոր կառոյցներուն եւ եղբայրքոյրերուն՝ իրենց եւ մեր բոլորին սիրելի պատրիարք
հօր վախճանումին առթիւ, բայց նաեւ կը միանանք
ձեր բոլորին, թէկուզ աշխարհագրականօրէն հեռու՝
մեր աղօթքներով։ Եւ կը հայցենք Սուրբ Հոգիին
մխիթարութիւնը պատրիարք հօր ընտանեկան
պարագաներուն, թրքահայ գաղութի բոլոր կառոյցներուն եւ նաեւ հայ ժողովուրդին։
Մեսրոպ արք. Մութաֆեանի երկրային կեանքը
Աստուածաշունչով ապրուած էր եւ որ կը շարունակուի։ Իր եւ մեր բոլորին համար։
Ցաւակցօրէն՝
Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
Աստուածաշունչի Ընկերութիւն
Արաբական Ծոցի երկիրներու
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Շուէտի Խորհրդարանի Փոխնախագահը Յարգանքի Տուրք
Մատուցած Է Ծիծեռնակաբերդի Յուշահամալիրին Մէջ
ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Համերգ

Սիմոնէ Զանքինի, Ֆետերիքօ
Մոնտելչի եւ ՀՊԿՆ

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 հանդիպումին։
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Շուէտի Թագաւորութեան խորհրդարանի երկրորդ փոխնախագահը Լոթթա Եոնսոն Ֆորնարվէի
գլխաւորած պատուիրակութիւնը ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ Լենա Նազարեանի ուղեկցութեամբ
Մարտ 9-ին այցելած է Հայոց ցեղասպանութեան
զոհերու յուշահամալիր:
Հայկազեան Համալսարանը
Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ ԱզգաՍիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
յին ժողովիՕսմանեան
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ
մեպուս
խորհրդարանի
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ Լոթթա
նուիրուած տեղեկագրին
Եոնսոն Ֆորնարվէն
ծաղկեպսակ դրած է Հայոց
անգլերէն թարգմանութեան՝
Մեծ եղեռնի յիշատակը յաւերժացնող յուշարձանին
եւ ծաղիկներ
անմար կրակին մօտ,
Theխոնարհած
Adana Massacres
լռութեամբ յարգած
է Սուրբ նահատակներու
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`
յիշատակը։
Հիւրերը եղած
նաեւ
Հայոց
ցեղասպանութեան
Վեր.են
Դոկտ.
Փօլ
Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
թանգարան-հիմնարկը,
ծանօթացած
հայ ժողովուրյառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
դի ողբերգութիւնը հաւաստող վաւերագիրերուն,
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
դիտած են ցուցանմուշները, գրառում կատարած
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
յուշամատեանին
մէջ։
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Շուէտի խորհրդարանի փոխնախագահը նշած

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

•
13/03/2019 19:30
•
Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•
Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
Հայաստանի պետական կամերային նուագախումբ
Վահան Մարտիրոսեան (գեղարուեստական
ղեկավար)
Ֆետերիքօ
Մոնտելչի
(նուագախումբի
ղեկաԱրդէն
74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
վար/սաքսոֆոն,
Իտալիա)
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
Սիմոնէ
Զանքինի
(ձեռնադաշնակ,
Իտալիա)
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
Պախ
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Փիացոլա
է թղթակիցը։
Երէկ՝Կալիանօ
Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Իորիօ
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%)։

Հայ Աւետարանական Գոլէճ
Համերգ
Կիրակի, 31 Մարտ 2019

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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Հնգ

Որբ

Շբթ

2

11

է, որ իր երկրի խորհրդարանը ճանչցած է Հայոց
ցեղասպանութիւնը՝ յաւելելով. «Մենք միշտ կը
յիշենք հայոց մեծ ողբերգութիւնը, եւ ամէն տարի
յիշատակի արարողութիւններ տեղի կ'ունենան մեր
խորհրդարանը: Այս տարի նոյնպէս Ապրիլ 24-ին
Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակի արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ»:

 سيفاك اكوبيان:رئيــــــــس التحريــــــر

+961 1 444225

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447

زارتونك

www.zartonkdaily.com

ՄԱՐԹԻՆ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ
(1933)

«Զոյգ»

Պետրոսեան հայ նկարիչ, ՀԽՍՀ վաստակաւոր նկարիչ (1976)։
Իր աշխատանքները կը գտնուին Ժամանակակից արուեստի թանգարանը (Երեւան), Հայաստանի ազգային պատկերասրահը
(Երեւան), Արեւելքի ժողովուրդներու թանգարանը (Մոսկուա), Թրեթիաքովեան պատկերասրահը (Մոսկուա), Պուշկինի
անուան Կերպարուեստի թանգարանը, Հայաստանի նկարիչներու միութեան եւ ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան ֆոնտերը
(Երեւան), Հայաստանի եւ արտերկրի բազմաթիւ մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ։
Մարթին Պետրոսեանի խոր ազգային ստեղծագործութեան մէջ կը գերիշխեն կերպաւորումի պայմանական լեզուն եւ վառ երեւակայութիւնը, կը զուգորդուին իրատեսականն ու
անրջայինը, այլաբանութիւնն ու չափազանցութիւնը։ Երփնագիրերուն բնորոշ են կերպաւորումի ազատութիւնը, կենսալի, լուսաւոր տրամադրութիւնը, անսպասելի լուծումները։
Ստեղծագործած է գեղանկարի եւ գծանկարչութեան, նկարի, բնանկարի, դիմանկարի, ինչպէս նաեւ գիրքի պատկերազարդումի ոլորտներուն մէջ։ Մշտապէս գործակցած է «Փիոներ»
եւ «Ծիծեռնակ» մանկական ամսագիրներու հետ։ Ձեւաւորած եւ պատկերազարդած է շարք մը մանկական գիրքեր։ Նկարաշարեր ստեղծած է հայկական «Սասունցի Դաւիթ»
դիւցազներգութեան եւ Վարդան Այգեկցիի բարոյախրատական առակներուն համար։
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Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ

ԱՆԴԱՄԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՆԵՐ

Ethiopian
Airlines-ի
Օդանաւը
Է,
Հռոմի
Պապը
Առաջին
Անգամ
Կ'այցելէ
Հռոմի
Պապը
Առաջին
ԱնգամԿործանուած
Կ'այցելէ
Նաւակողին Թերակղզի
Գտնուած Է 157 Հոգի
Արաբական
Արաբական
Թերակղզի

ՌԱԿ
ՇՈՒՇԱՆ-ՎԱՐԴԵՆԻ
ԱԿՈՒՄԲ
Հայկազեան
Համալսարանը

Հայկազեան
Համալսարանը
Երեքշաբթի,
12 Մարտ 2019ի
յետմիջօրէի ժամը 5:00ին:
***
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
ՌԱԿ ՏԵՍԻԼՔ ԱԿՈՒՄԲ
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
մեպուսակումբներ)
Օսմանեան
խորհրդարանի
(նախապէս՝ Մ. Յովսէփեան
եւ Մ. Տամատեան
Յակոբ
Ատանայի
Կոտորածին
Չորեքշաբթի,
13 Մարտ 2019ի
երեկոյեան
ժամը 7:30ին:
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
***
նուիրուած
տեղեկագրին
նուիրուած
տեղեկագրին
ՌԱԿ
ՊԱՅՔԱՐ
ԱԿՈՒՄԲ
անգլերէն
թարգմանութեան՝
անգլերէն
թարգմանութեան՝
Չորեքշաբթի, 13 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 8:00ին:
***

ՌԱԿ ԱԶԱՏ ԼԵՌ ԱԿՈՒՄԲ

Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի,
թերակղզի, կը
կը հաղորդէ
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
կիրակնօրեայ
Ապու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
մէջ
Եթովպիոյ մէջ կործանուած է Ethiopian Airlines օդագնացականկիրակնօրեայ
ընկերութեան
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
աւանդական
քարոզի որուն
ժամանակ
ան ԱՄԷ
իր այցը
է «կարճ,
«կարճ, բայց
բայց
Boeing-737 օդանաւը,
նաւակողին
եղած
է 157 համարած
հոգի։
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
«Գրանցումի
ET-AVJ համարով
Boeing
737-800
MAX օդանաւը
թռած է
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
տեղական ժամանակով ժամը 08:38-ին Ատիս Ապեպայի «Պոլէ» միջազգային
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
օդակայանէն եւ կորսնցուցած կապը 08:44-ին»,- կ'ըսուի Ethiopian Airlines-ի
էջ
մը
միասին
խաղաղութեան
էջ
մը եւ
եւ
միասին անցնինք
անցնինք մէջ։
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
մամլոյ
հաղորդագրութեան
համար»։
համար»։
Օդագնացական ընկերութիւնը կը մանրամասնէ, որ ողբերգութիւնը տեղի
Այցը
պիտի տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
5՝
Այցը
տեւէ
մինչեւ
Փետրուար
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
ունեցածպիտի
է Տեպրէ
Զեյթ
քաղաքէն
ոչ հեռու։
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն,
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիմասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդինախնական տուեալներով՝ նաւակողին գտնուած են 149 ուղեւորներ եւ
պումին։
պումին։
անձնակազմի 8 անդամներ։ Կենդանի մնացածներուն կամ հաւանական
զոհերու մասին տեղեկութիւններ չկան։ Այս գծով կ'աշխատին փրկարարները։

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

(նախապէս՝
Տ. Մերճանեան
- Զահլէ)
The
Adana
Massacres
Հինգշաբթի, 14 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:

ԳԻՐՔԻ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
***
Խօսք
կ'առնեն`
ՌԱԿ
ԵՌԱԿ
ԱԿՈՒՄԲ
Խօսք
կ'առնեն`

Ուրբաթ, 15 Մարտ 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին:
Վեր. Դոկտ. Փօլ***Հայտօսթեան

Վեր.
Փօլ Հայտօսթեան
ՌԱԿԴոկտ.
ԶԱՐԹՕՆՔ
ԱԿՈՒՄԲ
Դոկտ.
Ա.
թարգմանութեան,
Դոկտ.Ուրբաթ,
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
15 Մարտ(Տեղեկագրին
2019ի երեկոյեան
ժամը 7:30ին:
***
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Ծանօթ՝
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
Ա. Բացի
Զահլէէն, վերոյիշեալ
բոլոր
ակումբներուն
նշեալ անդամաԵրկուշաբթի,
4 Փետրուար
2019,
կ.ե.
4:00ին,
Երկուշաբթի,
Փետրուար
2019,
կ.ե. ժամը
ժամը
4:00ին,մէջ, Ժըմկան ժողովները
տեղի 4
պիտի
ունենան
Թէքէեան
Կեդրոնի
Հայկազեան
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
մէյզի:
Բ. Ժողովի ընթացքին պիտի կատարուի նոր անդամաքարտերու
տուչութիւն:
Գ. Ժողովի համար ճշդուած ժամէն կէս ժամ ետք ժողովին ներկաներուն թիւը պիտի նկատուի մեծամասնութիւն:
ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՀՍԿՈՒՄԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ
ՄԱՏՐԱՆ ՄԷՋ
Դպրեվանքի Տեսչութիւնը հաւատացեալ ժողովուրդի
զաւակներուն ուշադրութեան կը յանձնէ, թէ Քառասնօրեայ
Պահեցողութեան ընթացքին ամէն Ուրբաթ երեկոյեան ժամը
5-ին, Պիքֆայայի Սուրբ Աստուածածին մատրան մէջ տեղի
պիտի ունենան հսկումի արարողութիւններ:
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝
երկրի
թեկնածու
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի
նախագահի
թեկնածու գրանցուելու
գրանցուելու
Սիրով
կը հրաւիրենք
բոլոր
հաւատացեալները
համար,
որմէ
28-ն
գրանցուած
է,
իսկ
միւս
28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ,
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
մասնակցելու
հսկումի
հոգեյոյզ
արարողութիւններուն
եւ
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ԿԸՅ-էն
յայտնած
էէ ուքրանական
«Փրիամոյ»
աղօթակցելու
Դպրեվանեցիներուն:
յայտնած
ուքրանական
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած
գրանցուած էէ 28
28 թեկնածու։
թեկնածու։ 22
22 թեկնածու
թեկնածու մերժում
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
«Ընդամէնը
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ
ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
էէ թղթակիցը։
թղթակիցը։
Երէկ՝
Երէկ՝ Փետրուար
Փետրուար 3-ը,
3-ը, ԿԸՅ
ԿԸՅ թեկնածուներուն
թեկնածուներուն համար
համար փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին
վերջին օրն
օրն էր։
էր։
յանձնելու
Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ մէջ
մէջ նախագահական
նախագահական ընտրութիւնները
ընտրութիւնները տեղի
տեղի պիտի
պիտի ունենան
ունենան
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական
արշաւը
սկսած
է
Դեկտեմբեր
31-ին։
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ»
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
ընկերաբանական խումբի
խումբի հարցախոյզին
հարցախոյզին տուեալներով՝
տուեալներով՝
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
ՌԱԿ Պայքար Ակումբի Վարչական ընկերներէն՝ Յարութ
Գուրումորուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
որուն
19.0%-ը
այն մարդոց, որ կողմնորոշուած
են եւ մտադիր են
եանկ'աջակցի
ենթարկուած
է վիրաբուժական
յաջող գործողութեան:
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը
«Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
Շուտափոյթ
ապաքինում
կը մաղթենք
ընկերոջ:
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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