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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Աուն-Փութին
Հանդիպումը
Որեւէ Նորութիւն
Չբերաւ Սուրիացի
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Գաղթականութեան
Տունդարձի
Խնդրի
Տեսակէտէն.
Ժաաժա
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ
Միշէլ Աունի եւ Ռուսիոյ Դաշնութեան նախագահ
Վլատիմիր Փութինի հանդիպումը հիմնական
նորութիւն մը չբերաւ սուրիացի գաղթականութեան
հայրենադարձութեան խնդրի տեսակէտէն: Այս
մասին «Ազատ Լիբանան» ռատիոկայանին տուած
հարցազրոյցին
Լիբանանի ուժեր
կուսակԼիբանանի ըսաւ
Հանրապետութեան
վարչապետ
ցութեան
առաջնորդ
Սամիր Ժաաժա:տեղի ունեցաւ
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
Ան աւելցուց, որ յանձնաժողովի
երկու նախագահներու՝
մամլոյ
նախարարական
2-րդ նիստը՝
համատեղ
ասուլիսին
կատարած
յայտարարունորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաթիւնները
նորութիւն
չէին խոստանար գաղթականութեան
մասին մըյայտարարութիւնը
ամբողկանութեան
ներգաղթի խնդրի տեսակէտէն, աւելջացնելու համար:
ցÁնելով,
որ ինք պիտի
սպասէ մինչեւ նախագահ
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՄիշէլ
Աուն
վերադառնայ
Մոսկուայէն՝
տեսնելու,
թէ
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
այդ
հարցի
գծով
իրապէս
կա
՞յ
էական
նորութիւն
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
մը:
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու

տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաՉեխիոյ
Դեսպանութիւնը
Պէտք
Չէ
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
Տեղափոխուի
Երուսաղէմ.
Պասիլ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Լիբանանի Հանրապետութեան
կառավարութեան
քաղաքականութեան արտաքին
յայտարագործոց
Ժպրան Պասիլ չեխ գործընրութեաննախարար
մէջ:
կերոջ՝
Թոմաս Փեթրիսեքի
հետ մամլոյ
համատեղ
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաասուլիսին
նախազգուշացուց
Չեխիոյ
Հանրապեքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
տութիւնը
Իսրայէլի
իր դեսպանատունը
Երուսաղէմ
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա-

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

տեղափոխելէ: Այս մասին կը տեղեկանանք Պասիլի
Twitter-ի պաշտօնական էջէն:

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
Չեխիոյ
Հանրապետութեան
արտաքին
գործոց
բարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի տարած
աշխատանքը
նախարար
Թոմաս
Փեթրիսեքի
հետ
մայրաքաղաք
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Պրահայի Չերնին պալատին մէջ մամլոյ ասուլիսին
Պասիլ
խնդրեց նախկին
չեխ գործընկերոջմէն
չհետեւիլ
Աշխատանքի
նախարար Մուհամմատ
ԱՄՆ-ի՝
դեսպանատունը
Աւիւէն Երուսաղէմ
Քապպարա
ըսաւ, որ իր Թել
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
տեղափոխելու
որոշումին,
ինչը
լայնօրէն
դատաԱպու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
պարտուեցաւ
արաբական
երկիրներու
Եւրարձանագրէ այս
նոր պաշտօնին
վրայ՝ եւ
շնորհիւ
ամիութեան
պետութիւններուն կողմէ:
տարիներու անդամ
իր փորձառութեան,
եւ պիտի

նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Միջազգային
Èáõñ»ñ
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուՄոկերինին
Վերահաստատած
Է, Որ
ԵՄ-ը Չի Ճանչնար Կոլանի
սուրիացի գաղթականներու
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
թիւնը:
խորհրդաժողովին կողմէԻսրայէլեան
պահանջուած բարեփոԲարձունքներու
Ինքնիշխանութիւնը
խումները՝
փրկելու համար
տնտեսական
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
ՄանԵՄ-ը պաշտօնապէս
կը երկրի
հաստատէ,
որ չի
ԱՄՆ-ի
նախագահ
Տոնալտ Թրամփ
Իսրայէլի
վատթար բռնազաւթուած
վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որՆաթանիահուի
իր նպատակը պիտի
ըլլայ
ճանչնար
Կոլանի բարձունքներու վարչապետ
Պենիամին
հետ Մարտ
ստեղծել
արդիւնաւէտ
մը: Միաժաիսրայէլեան ինքնիշխանութիւնը: Այդ մասին, 25-ին
Սպիտակ
տունըտնտեսութիւն
կայացած հանդիպումին
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ ան
կոչ ուղղեց բոլոր
քաղաքական
գործիչինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ըսուած է Կոլանի
բարձունքներու
իսրայէլեան
ինքնիշխաՊաշտօններու
Փոխանցումըղեկավար Ֆե- նութիւնը
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուաեւրոպական
դիւանագիտութեան
ճանչնալու հռչակագիր
ստորագրած
է:
Նախարարական
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
տերիքա
Մոկերինիի՝ պաշտօններու
Մարտ 27-ին փոխանցումի
կատարուած րութիւնները
¾ç 08
գործընթացին 2-րդ
օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
յայտարարութեան
մէջ:

Հայաստանը
Պատրաստ
Է Նիստը
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Աջակցելու
Աղէտի
Կը Կայանայ Իրանին՝
Մէկ Օր Կանուխ
Հետեւանքները Յաղթահարելու
Նպատակով. Փաշինեանը՝
Ռոհանիին

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան ցաւակցական
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասահեռագիր
յղած էհետ
Իրանի
Իսլամական
Հանրապերակայնութեան
կապերու
վարչութենէն:
տութեան
Հասան
Ռոհանիին՝
Նիստընախագահ
կը մեկնարկէ
ժամը
11:00-ին: ջրհեղեղի
հետեւանքով մի քանի տասնեակ մարդոց մահուան
առթիւ: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
հասարակայնութեան
հետ
կապերու վարչութենէն
կը
տեղեկացնեն,
որ
վարչապետի
հեռագիրին
մէջ
Գործակցութեան Հեռանկարները
մասնաւորապէս ըսուած է. «Խորապէս ցնցուած եմ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոբարեկամ Իրանին պատուհասած ջրհեղեղի հետեղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
ւանքով մի քանի տասնեակ մարդկանց զոհուելու
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արլուրից:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Հայ ժողովրդի եւ անձամբ իմ անունից անկեղծ
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
վշտակցութիւն եմ յայտնում Ձեզ եւ Իրանի բարեկամ
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաժողովրդին եւ փոխանցում սփոփանքի ու քաջապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
լերանքի խօսքեր զոհուածների հարազատներին ու
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարամերձաւորներին:
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Հայաստանը պատրաստ է այս ծանր պահին
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
զօրավիգ լինել Իրանի բարեկամ ժողովրդին եւ ցուզարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ցաբերել անհրաժեշտ աջակցութիւն աղէտի հետեխօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաւանքները յաղթահարելունպատակով»:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաԵԽԽՎ
Նախագահը Յարգանքի
պընդումին:

Տուրք Մատուցած Է Հայոց
Ազգային ժողովի նախագահը
անդրադարձած
Ցեղասպանութեան
Զոհերու
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարՅիշատակին
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն

նախագահ
Լիլիան Մորի Փասկիէն
ՀՀ ԱԺ
կը ԵԽԽՎ
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաարտաքին
յարաբերութիւններու
մշտական
յանձնաժոկան խումբ.
նորընտիր Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
ղովի
նախագահ Ռուբէն
Ռուբինեանի ուղեկցութեամբ
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
Մարտ
27-ին
այցելած
է
Ծիծեռնակաբերդի
յուշահետ բարեկամութեամբ:
համալիր:
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաԻնչպէս կըյայտնած
հաղորդէէ«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
գիտութիւնը
Ճափոնի կառավարութեան
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կապերու
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս
տարբեր
վարչութենէն
կը
տեղեկացնեն,
որ
բարձրաստիճան
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուհիւրը
խոնարհած
է անմար կրակին
մօտ,
թեանծաղիկներ
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Կը Հանդիսապետէ
Միջինքի Արարողութեան՝ Ս. Նշան Մայր Եկեղեցւոյ Մէջ

Տասնամեակներու աւանդութեան համաձայն՝
Միջինքին Ս. Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ արեւագալի
արարողութեան կը հանդիսապետէ վեհափառ
հայրապետը եւ իր հայրապետական պատգամը
կու տայ ժողովուրդին: Այս տարի եւս, ընդառաջելով
առաջնորդ սրբազանին եւ ազգային իշխանութեան
հրաւէրին, Նորին Սրբութիւնը ներկայ գտնուեցաւ
արեւագալի արարողութեան: Հաւատացեալ ժողովուրդին կողքին, արարողութեան ներկայ էին նաեւ
Լիբանանի հայկական վարժարաններու աշակերտներ։ Արարողութեան երգեցողութիւնը կատարեց
դպրեվանքի ուսանողութիւնը:

Աստուծոյ ստեղծագործութիւնն է։ Անդրադառնալով
լոյսի քրիստոնէական հասկացութեան՝ Նորին
Սրբութիւնը ընդգծեց հոգեւոր ու բարոյական լոյսի
կարեւորութիւնը: «Դարձեալ Աստուածաշունչը կը
յիշեցնէ մեզի, որ լոյսը հոմանիշ է առաքինութեանց,
վեհ արժէքներու ու բարի գործերու, այս բոլորէն
վեր Աստուծոյ ներկայութեան»,– ըսաւ Նորին
Սրբութիւնը։
Հայրապետը ապա խօսեցաւ «Հրաժարիմք»-ին
մասին ու պատուիրեց աշակերտներուն հեռու մնալ
կեանքի խաւար գործերէն ու մտածումներէն ու
դառնալ լոյսին։ «Տեսակ-տեսակ սատանաներ կը
փորձեն զանազան կերպերով ներթափանցել մեր
կեանքին մէջ։ Պէտք է զգո՛ւշ ըլլալ։ Մեր ժողովուրդը
պատմութեան ընթացքին իր հաւատքի զօրութեամբ
մաքառած է խաւարին դէմ։ Մենք եւս մեր կեանքը
լեցնենք աստուածային լոյսով, որպէսզի խաւարային մտածումները ու արարքները չմօտենան մեր
կեանքին»,– ըսաւ հայրապետը ու իր խօսքը եզրափակեց՝ ըսելով. «Հետեւի՛նք մեր մեծերուն, մեր
ծնողներուն, կանոնաւոր կերպով եկեղեցի յաճախե՛նք, հա՛յ դպրոցի ուսանող դառնանք, որպէսզի
հոգեւոր, բարոյական, ազգային ճշմարիտ լոյսով
լիցքաւորուի մեր կեանքը:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսը
Ընդունեց Երեք Հայ Կուսակցութիւններու
Ներկայացուցիչները

Երէկ՝ Չորեքշաբթի, 27 Մարտ 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը ընդունեց հայ
քաղաքական երեք կուսակցութիւններուն՝ ՀՅԴ-ի,
ՍԴՀԿ-ի եւ ՌԱԿ-ի Լիբանանի մարմիններուն
ներկայացուցիչները: Անոնք նորին սրբութիւնը
տեղեակ պահեցին օր մը առաջ յառաջիկայ Ապրիլ
24-ի նշման գծով իրենց ունեցած ընդհանուր
խորհրդակցութեան մասին:
Վեհափառ հայրապետը առաջին հերթին գնահատեց երեք կուսակցութիւններու գործակցութիւնը՝
մաղթելով, որ բոլոր գաղութներէն ներս միջկուսակցական գործակցութիւնը աւելի ամրապնդուի ու
ծաւալի համազգային եւ համագաղութային ընդհանրական մտահոգութիւններու ու աշխատանքներու շուրջ: Խօսելով Ապրիլ 24-ի նշման մասին՝
հայրապետը իր օրհնութիւնն ու քաջալերանքը
յայտնեց կուսակցութեանց պատասխանատուներուն՝ շեշտելով, որ բարձրագոյն աստիճանի
կազմակերպուածութեամբ ու ժողովրդային մասնակցութեամբ անհրաժեշտ է, որ մեր ժողովուրդի
պահանջատիրական կամքը արտայայտուի աշխարհին դիմաց:

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ

Առաջնորդ սրբազանի ողջոյնի խօսքէն ետք,
վեհափառ հայրապետը իր պատգամը առաւելաբար
ուղղեց հոն ներկայ գտնուող հայ դպրոցներու
աշակերտներուն ու շեշտը դրաւ լոյսի կարեւորութեան վրայ՝ ըսելով, որ արեւեգալի ժամերգութիւնը
արեւուն գալուստը փառաբանող շարականներով
լեցուն ժամերգութիւն մըն է, իսկ արեւը՝ լոյսը,

Հայ Աւետարանական Գոլէճը (քաղաք) կարիքը
ունի մնայուն պահակի մը, որ 24 ժամ ներկայութիւն
ապահովէ դպրոցին մէջ: Հետաքրքրուողներ դպրոցական ժամերու կրնան հեռաձայնել
01-349816 թիւին, ժամադրութիւն առնելու համար:
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Ալեքսանդր Գրիգոր
Յարութիւնեան
Ալեքսանդր Գրիգոր Յարութիւնեան (23 Սեպտեմբեր 1920, Հայաստանի Ա. հանրապետութիւն
- 28 Մարտ 2012, Հայաստանի Հանրապետութիւն),
երգահան եւ բազմաժանր ստեղծագործող, դաշ-

նակահար, Երեւանի պետական երաժշտանոցի
փրոֆեսոր (1977):
Ծնած է Երեւան, Գրիգոր եւ Ելեոնորա Յարութիւնեաններու ընտանեկան յարկին տակ։
Հայրը զինուորական էր։
1927 թուականին մտած է Երեւանի պետական
երաժշտանոցի մանկական խումբը։ Աւարտած է
Երեւանի երաժշտանոցը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրէին։
1946 – 1948 ստեղծագործած է Մոսկուայի հայ
մշակոյթի տունը: 1954-ին եղած է Հայֆիլհարմոնիայի գեղարուեստական ղեկավարը: 1970 –
2008 դասաւանդած է Երեւանի երաժշտանոցը։
Մահացած է 28 Մարտ 2012-ին:
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Աշխարհի Տարօրինակութիւններէն
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Արտասովոր Խոզը...

Մտամոլոր Մայրը...

Այս պատմութիւնը մեզի կու գայ Սէուտական
Արաբիայէն։ Սէուտական օդանաւ մը ճամբայ կ,ելլէ
Ճետտէյէն դէպի Մալեզիոյ մայրաքաղաք Քուատալամբուր։ Բայց հազիւ մի քանի վայրկեան օդին
մէջ, երբ կը սաւառնէր, յանկարծ օդաչուն կը
տեղեկացնէ օդակայանի պատկան մարմիններուն,
որ կ'ուզէ վերադառնալ: Ինչո՞ւ՝ հիմա թոյլ տուէք, որ
բացատրեմ։
Վերոյիշեալ օդանաւը, երբ ճամբայ կ'ելլէ, իր
տեղը հանգիստ կերպով տեղաւորուած մայր մը
յանկարծ կ՛անդրադառնայ, որ իր երեխան հետը չէ։
Բնականաբար իրար կ'անցնի եւ օդաչուէն կը
պահանջէ, որ շուտով վերադառնայ օդակայան՝ իր
զաւակը առնելու։
Օդաչուն, շուարած այս անել կացութենէն, օդակայանէն կը խնդրէ արտօնութիւն, որ վերադառնայ։
Բարեբախտաբար արտօնութիւնը չ'ուշանար, եւ
մեր օդաչուն վայրէջք կը կատարէ եւ կը փրկէ
մտամոլոր մօր ոդիսականը։ Հոս պէտք է յիշել, որ
մօր եւ զաւկին ինքնութիւնը չէ բացայայտուած՝
հասկնալի պատճառներով։
Հետաքրքրական է գիտնալ, որ անպատասխանատու մօր մը այս դէպքը եզակի չէ իր տեսակին
մէջ։ Արդարեւ, 2018-ի Հոկտեմբեր ամսուան մէջ
Գերմանիոյ Շթութկարթ քաղաքի օդակայանը 5
տարեկան աղջնակ մը ձգուած էր առանձին...
Բաւական ժամանակ ետք մայրը օդակայանի
ոստիկանութեան կը հեռաձայնէ՝ գիտնալու համար,
թէ աղջիկը դեռ հո՞ն էր։ Երբ ան վերահասու կը
դառնայ իրականութեան, դրական պատասխան
ստանալով՝ կը բացատրէ, թէ ինք եւ ամուսինը
առանձին ինքնաշարժներով վերադարձած էին
տուն։ Ուրեմն, կինը կարծած էր, թէ աղջիկը
ամուսինին հետն էր, իսկ ամուսինն ալ կարծած էր,
թէ աղջիկը կնոջ հետն էր եւ ահա առեղծուածին
լուծումը: Բնական թիւրիմացութիւն մը, չէ՞։
Ըստ իմ համեստ կարծիքիս՝ ինչ որ ալ ըլլան
«նրբացուցիչ դէպք յանցանաց»-ը, աններելի է
ծնողի մը անհոգութիւնը կամ անտարբերութիւնը՝
հանդէպ իր անմեղ եւ անօգնական երեխային։
Կորուստը՝ մահ կամ առեւանգում, մէկ անգամ կը
պատահի, եւ այդ պարագային զղջումը կ'ըլլայ թէ՛
քիչ մը ուշ եւ թէ՛ ալ անիմաստ ու վե՛րջ։
Ծնող մը պէտք է ամէն վայրկեան ըլլայ հոգածու
իր զաւակներուն նկատմամբ, մինչեւ որ անոնք
մեծնան եւ դսռնան ինքնաբաւ ու պատասխանատու
անձեր մարդկային մեր ընկերութեան մէջ։ Սա ալ
թող ըլլայ այսօրուան մեր բարոյախօսութիւնը։
Շնորհակալութիւն՝ ընթերցումին համար:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019

Խոզը՝ որպէս անասուն, շատ սիրուած չէ, որովհետեւ աղտոտ է եւ տգեղ։ Հրեաներն ու արաբները
խոզի միս չեն ուտեր, որովհետեւ կը հաւատան, որ
խոզը հիւանդութեանց աղբիւր է...
Բայց հիմա գանք մեր բուն պատմութեան, որ
մեզի կու գայ Հարաւային Ափրիկէի Հանրապետութենէն։ Կենդանիներու բարեկամ ընկերութիւն
մը նորածին խոզ մը կ'ազատէ սպանդանոցէն եւ կը
տեղաւորէ զայն կենդանիներու ապաստարանի մը
մէջ, որ կը գտնուի այդ երկրի արեմտեան ափի
Franschhoek քաղաքը։
Կենդանիներու այդ ապաստարանի տնօրէնուհին՝ Ժոան Լեֆսըն, կը նկատէ, որ յիշեալ խոզի
հետաքրքրութիւնը կեդրոնացած է նկարչական
վրձիններու վրայ։ Ուստի անոր կը հայթայթէ մի
քանի տուփ ներկ, տասնեակ մը վրձիններ եւ մի
քանի պաստառ, ու ահա մեր խոզը կ'անցնի աշխատանքի (տես նկարը)։

Առ այդ, մեր խոզը կը կոչուի Ms. Pigcasso, որովհետեւ իր ստեղծագործութիւնները կը համարուին
վերացական արուեստի (abstract) ժանրի գործեր,
յար եւ նման աշխարհահռչակ նկարիչ Փիքասոյի։
Հետաքրքրական է գիտնալ, որ իր նկարչական
արտադրութիւնները ծախուած են մինչեւ 4,000
տոլարի...
Աւելին, կենդանիներու ապաստարանի տնօրէնուհին համաձայնութիւն մը կնքած է զուիցերական
«Swatch» ժամագործական ընկերութեան հետ, ըստ
որուն՝ վերոյիշեալ խոզի նկարչական մէկ արտադրութիւնը «Flying Pig by Ms. Pigcasso» (տես նկարը)
անունով պիտի կազմէ ժամացոյցի մը ապակին եւ
ծախուի 120 տոլարի։

Հետաքրքրական է գիտնալ, որ մեր խոզին
արտադրած նկարներու եւ վերոյիշեալ ժամացոյցներու առուծախէն գոյացած գումարները պիտի
յատկացուին ապաստարանները բնակութիւն հաստատած կենդանիներու բարեկեցութեան (welfare)
համար։
Հիմա մեր նիւթին հետ կապակցութիւն ունեցող
նկար մըն ալ պիտի առաքեմ, որ մեզի կու գայ
Թայլանտէն, ուր փիղերն ալ կը զբաղին նկարչութեսմբ։ Արդեօք կապիկներն ալ, որմէ, ըստ կարգ
մը գիտնականներու, սերած են մարդիկ, կը զբաղի՞ն
նկարչութեամբ...
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Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ «Վահրամ Փափազեան» Թատերախումբին Նորագոյն Յաջողութիւնը

«Ակամայ Ստախօսը» Ներկայացումը

Կիրակի, 24 Մարտ 2019-ի երեկոյեան, սովորական ներկայացումէ մը բաժնուելու տպաւորութեամբ
չհեռացանք Պուրճ Համուտի Յակոբ Տէր Մելքոնեան թատերասրահէն ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Վահրամ
Փափազեան» թատերախումբին ներկայացուցած
«Ակամայ ստախօսը» կատակերգութիւնը դիտելէ
ետք:

Ներկայացումը 58-րդ էր լիբանանահայ իրականութեան մէջ վաթսուն տարի առաջ ծնունդ առած
հռչակաւոր թատերախումբին:
Իր տեսակին մէջ եզակի կատակերգութիւն
մը, բոլորովին հեռու այն խեղկատակութիւններէն,
որոնք աժան միջոցներով ժպիտ կը փորձեն կորզել հանդիսատեսէն:
Նախքան ներկայացումը, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի վարչութեան
ատենապետուհի Մարօ Թէլվիզեան բարի գալուստ
մաղթեց ներկաներուն՝ խնդրելով մէկ վայրկեան
յոտնկայս յարգել բեմադրիչ Յարութ Գնդունիի
նորոգ հանգուցեալ զաւկին՝ վաղամեռիկ Վարդանի
յիշատակը:

«Ակամայ ստախօսը» կատակերգութեան հեղինակն է անգլիացի համբաւաւոր գրող Մայքըլ
Գունին: Թատերախաղի հայացումը կատարած է
թեմադրիչ Յարութ Գնդունին: Պատիւ բեմադրիչ
Յարութ Գնդունիին, արհեստավարժ ստախօսներու
պատուանդանի մը վերածուած էր բեմը:
Ներկայացումը սկսած պահէն խիստ ուշագրաւ
եւ գնահատելի էր հանդիսականներուն թատերական յաջող գործ մը մատուցելու բեմադրիչին նուիրումը: Յարութ Գնդունի միաժամանակ համախÁմբած էր երիտասարդ եւ նորեկ տարրեր՝ անոնց մէջ
սէր արթնցնելու հայ բեմին եւ թատրոնին հանդէպ:

Բեմին ձեւաւորումը՝ կոկիկ եւ պարզ: Ճաշակաւոր
լուսախաղեր: Թատրերգութեան կեդրոնական դէմքը,
որ ենթադրաբար պիտի ըլլար ներկայացումին
միակ ստախօսը, պայմաններու բերումով մէկ առ
մէկ իր «վարպետութեան» թակարդին մէջ կը
խարսխէ գրեթէ բոլոր կերպարները: Դուրս կու
գայ, որ իւրաքանչիւր կերպար սուտերու տոպրակ
մը պահած է իր ներաշխարհին մէջ: Դէպքերու
զարգացումով կը բացայայտուին
մարդկային
տկարութիւններ եւ թերութիւններ, խաբեբայութիւն,
կեղծիք, շողոքորթութիւն եւ այլն:
Ներկայացումը կը զարգանայ պահու ստիպողութեան տակ, կերպարներուն յօրինած անակնկալ
սուտերով, ծիծաղաշարժ անցուդարձերով: Յաճախ
երկիմաստ, սրամիտ հիւմորով համեմուած երկխօսութիւնները արժանացան հանդիսականներուն

ջերմ ընդունելութեան: Ներկայացումը միաժամանակ կը յատկանշուէր իր որակով, խորքով եւ
խաղարկութեամբ:
Պէտք է ըսել, որ հանրածանօթ բեմադրիչ
Յարութ Գնդունի բաւական մեծ վարպետութեամբ
լիբանանեան բեմին պատշաճեցուցած էր անգլիացի գրող Մայքըլ Գունիի «Cash On Delivery» զաւեշտը:
Իւրաքանչիւր դերասան հմտօրէն տիրապետած
էր իր կերպարին: Գնահատանքի խօսք շնորհալի
դերասանական կազմին՝ Յարութ Թորոսեանին,
Յարութ Մանուկեանին, Ցոլին Գարճիգեանին,
Եղիկ Աւետիքեանին, Դանիէլ Քէօրօղլեանին, Հուրի Պապահեքեանին, Արմէն Մաճառեանին, Վիգէն
Քէօշկերեանին, Կարինէ Ներսէսեանին եւ Մարիանա Մկրտիչեանին:
Գնահատանքի խօսք լուսանկարիչ, բեմավար
եւ վարչական պատասխանատու Սեւակ Նորշահեանին, բնագիրի տպագրութեան պատասխանատու Տրդատ Աւետիքեանին, ձայնի եւ լուսաւորումի պատասխանատու Գէորգ Նոխուտեանին,
երաժշտութեան ընտրութիւնը կատարող Սուրէն
Խտըշեանին:
Այս բոլորը՝ նուիրեալ եւ սիրայօժար աշխատանքի
արդիւնք:
Հանդիսատեսները իսկապէս վայելեցին թատերական յիշատակելի երեկոյ մը:
Տքնաջան եւ հետեւողական աշխատանք, որուն
գլխաւոր դափնին բնականաբար կ'երթայ ՀԲԸՄՀԵԸ-ի կեդրոնական վարչութեան, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ
«Վահրամ Փափազեան» թատերախումբի վարչութեան, վաստակաւոր բեմադրիչ Յարութ Գնդունիին, դերասանական կազմին եւ բոլոր այն անհատներուն, հաստատութիւններուն, որոնք
կը
հաւատան հայ թատրոնի առաքելութեան:
ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒԱԿԱՆ
ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Մշակութային Արձագանգ
«Տիգրան Մանսուրեան. Իսահակեանի Հետ» Խորագիրով Համերգային Երեկոյ Երեւանի Մէջ
«Տիգրան Մանսուրեան. Իսահակեանի հետ»
խորագիրով համերգային երեկոյին՝ Հայաստանի
պետական կամերային երգչախումբը՝ խմբավար
Ռոպերթ Մլքէյեանի ղեկավարութեամբ՝ հնչեցուց
մայսթրոյի այն ստեղծագործութիւնները, որոնք
Մանսուրեանը գրած է՝ ոգեշնչուելով Աւետիք Իսահակեանի բանաստեղծութիւններով: Ներկայացուեցան «Վերջին յորձանք իմ ցնորքի», «Ծով», «Ռաւեննայում», «Լուսինն ինչպէս կարապ» եւ այլ գործեր:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ երեկոն կայացաւ Մարտ
26-ին, Կոմիտասի անուան կամերային երաժշտութեան տան մէջ:
«Իսահակեանին ուշ հասայ: Տարիներ անհրաժեշտ էին զինք խորութեամբ հասկնալու համար,
յատկապէս այն շերտերը, ուր առաջ կու գան բանահիւսութիւնն ու մաքուր պոէզիան, որոնք զերծ են
արեւելեան գունաւորումէն: Ան երկու ակունքներուո
միացութիւն է՝ բանահիւսութեան եւ բարձրագոյն
համաշխարհային պոէզիայի. ատոնք են անոր
ակունքները»,- զրոյցի ընթացքին նշեց Տիգրան
Մանսուրեան:
Երաժշտահանի խօսքով՝ Իսահակեանի բանաստեղծութիւնները շատ երգեցիկ են: «Կ՝ըսեն՝ ան
գրած է երգելով, որպէսզի շեշտադրական համակարգը նոյնը ըլլայ»,-ընդգծեց Մանսուրեան:
Երաժշտագէտ Մհեր Նաւոյեան ըսաւ, որ շատ
երաժշտահաններ հնչաւորած են Իսահակեանի
պոէզիան: «Մանսուրեանի փորձը բարդ էր անով,

որ անհրաժեշտ էր ներկայացնել այդ պոէզիայի
նոր կերպարանքը մեր երաժշտական պատմութեան
մէջ: Մանսուրեանի չարենցեան շարքը 2000-ականներու սկիզբը ձեւաւորեց հայ խմբերգային պատմութեան մէջ նոր փուլ: Ատիկա խմբերգային լեզուի
ձեւաւորման շրջանը եղաւ ոչ միայն Մանսուրեանի
արուեստին մէջ, այլեւ՝ հայ խմբերգային արուեստին,
առհասարակ: Իսահակեանական խմբերգերուն ու
մեներգերուն մէջ ընդգրկուած են բանաստեղծի
քնարերգութեան տարբեր շերտաւորումները»,-

Հայաստան Մասնակցեցաւ Լայպցիգի Գիրքի Ամենամեայ Տօնավաճառին

շեշտեց ան:
Համերգին, իբրեւ մենակատարներ, հանդէս
եկան սոփրանոներ Սոֆիա Սայադեանը, Իրինա
Զաքեանը, մեցցօ-սոփրանօ Քրիստինէ Սահակեանը, ալթահարուհի Եանա Դարեանը, դաշնակահարներ Արթուր Աւանեսովը եւ Լուսինէ Յակոբեանը,
ասմունքեց դերասան Բաբգէն Չոպանեանը:
Տիգրան Մանսուրեանի 80-ամեայ յոբելեանին
նուիրուած համերգային ծրագիրներ պիտի իրականացուին ամբողջ տարուան ընթացքին:

Հայրենի
Տուեալներ
Հայաստան Բարելաւած
է Իր Դիրքը Աշխարհի
«Հզօր Անձնագիրներ»ու
Վարկանիշային Ցուցակին Մէջ

ՀՀ Մշակոյթի Նախարարութեան կազմակերպութեամբ եւ Գերմանիոյ Դեմոկրատական Հանրապետութեան ՀՀ դեսպանութեան ու Երեւանի
«Կէօթէ կեդրոն»-ի աջակցութեամբ, Մարտ 21-24,
Հայաստանը, անգամ մը եւս, մասնակցեցաւ
Գերմանիոյ Լայպցիգ քաղաքին մէջ տեղի ունեցող
ամենամեայ Գիրքի միջազգային տօնավաճառին:
Հայկական տաղաւարին մէջ ներկայացուեցան
հայ դասական եւ ժամանակակից գրողներու,
նկարիչներու ստեղծագործութիւններ, Հայաստանի
եւ հայոց պատմութեան տեղացի եւ օտար հեղինակներու աշխատանքներ` հայերէն, գերմաներէն
եւ այլ լեզուներով:
Փառատօնին Թորստեն Ֆլայգի, Զառա Սաֆարեանի՝ համապատասխանաբար Հայաստանի
եւ հայկական խոհանոցի մասին գերմաներէնով
հրատարակուած գիրքերուն, ինչպէս նաեւ Արամ
Պաչեանի, Գրիգի, Յովհաննէս Երանեանի գիրքերէն կատարուեցան գերմաներէն թարգմանուած
հատուածներու ընթերցանութիւններ՝ արժանանալով ունկնդիրներու բարձր հետաքրքրութեան ու
դրական արձագանգին:

Տօնավաճառին Գերմանիոյ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատեան առանձնազրոյց մը ունեցաւ
տօնավաճառի գլխաւոր տնօրէն Օլիվըր Ցիլլէի
հետ: Վերջինս գոհունակութեամբ արտայայտÁւեցաւ Հայաստանի այս տարուան աշխոյժ
մասնակցութեան մասին: Դեսպանը հանդիպումներ
ունեցաւ նաեւ հռչակաւոր հրատարակչութիւններու
ղեկավարներուն հետ: Հանդիպումներուն ընթացքին քննարկուեցանարդիւնաւէտ գործակցութեան
հեռանկարները:
Աւելցնենք, որ ամէն տարի, Մարտին տեղի ունեցող Լայպցիգի Գիրքի միջազգային տօնավաճառը, Գերմանիոյ Ֆրանքֆուրթի գիրքի տօնավաճառէն ետք իր ծաւալով կը գրաւէ երկրորդ դիրքը:
17-րդ դարուն սկիզբ առած այս աւանդոյթը՝ այսօր
կարելիութիւն կ՛ընձեռէ աւելի քան 200.000 այցելուներու՝ ծանօթանալու Գերմանիոյ եւ բազմաթիւ այլ
երկիրներու շուրջ 2500 հրատարակչութիւններուն
կողմէն ներկայացուած այլազան բնոյթի գրականութեան եւ անձամբ մասնակցելու հեղինակներու
քննարկումներուն:

Հայաստան աշխարհի անձնագիրներու հերթական վարկանիշային ցուցակին մէջ, որ կազմած է
բրիտանական Henley & Partners ընկերութիւնը, կը
զբաղեցնէ 78–րդ տեղը:
Հայկական անձնագիրով կարելի է ազատ
այցելել աշխարհի 62 երկիրներ առանց մուտքի
արտօնագիրի, տեղւոյն վրայ կամ ելեկտրոնային
ձեւով վիզա ստանալով:
Անձնագիրներու ցուցակը կ՛արտացոլէ աշխարհի երկիրներու առանց վիզայի փոփոխութիւնները
մինչեւ 2019–ի երկրորդ եռամսեակի սկիզբը:
Այսպիսով, Հայաստան անցեալ տարուան
համեմատ բարելաւած է իր դիրքերը` ցուցակին մէջ
բարձրանալով մէկ հորիզոնականով:
Հայաստանի հետ 78–րդ տեղի վրայ է նաեւ
Սիերա Լէոնէն:
Հայաստանի քաղաքացիներուն համար բացւած է լրացուցիչ առանց վիզայի ուղղութիւն:
Այսպիսով, հայկական անձնագիրով առանց
վիզայի կարելի է մեկնել ԱՊՀ երկիրներ եւ Վրաստան, Իրան, Պրազիլ, Արժանթին, Ուրուկուէյ, Մալայզիա, Ինտոնեզիա, Հնդկաստան եւ Վիեթնամ,
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները
ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ
²é³õ»É ù³Ý Û³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ óáõó³ÝÇßÇ
µ³ñÓñ³ÝÇß³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³õáñ áÉáñïÇ í³ñÓáõ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ (28,3%), ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ ½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇ (67,8%), 200-300000 (43,9%),
»õ 300,000 »õ ³õ»É (68,5%), ¹ñ³Ù ³Ùë³Ï³Ý
³ßË³ï³í³ñÓ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ùûï »Ý[35]:
Æ ï³ñµ»ñáõÃÇõÝ ³ñï³·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃ»³ÝÁ,
ÇÝãå¿ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ³ÛÝå¿ë ¿É ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ Ùûï,
ß³ñáõÝ³Ïáõ»É ¿ ³ñï³·³ÕÃÇ Ý»ñáõÅÇ Ýáõ³½Ù³Ý
ÙÇïáõÙÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹¿Ý ³õ»ÉÇ Ù»ÕÙûñ¿Ý:
²Ûë ¹Çï³ñÏÙ³ÝÁ Û³çáñ¹áÕ 12 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
·³ÕÃÇ Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÁ Ýáõ³½»É ¿ 2015Çª
7,2%Çó 4,8%Çª 2016ÇÝ »õ 4,3%Çª 2017ÇÝ: îáõ»³É
³éáõÙáí µ³ó³éáõÃÇõÝ »Ý Ï³½Ù»É ÙÇ³ÛÝ ·³ÕÃ³Í
áõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ ·ÇõÕ³µÁÝ³ÏÝ»ñÁ: Üñ³Ýó Ùûï, 2016Ç Ñ³Ù»Ù³ï, Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÝ ³õ»É³ó»É
»Ý (Û³çáñ¹³µ³ñ 7,6%Çó 7,8%Ç »õ 3,3%Çó 4,8%Ç):
ê³ Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ïñáõ»É, »ñ»õÇ Ã¿, ÙÇ³ÛÝ
Ýñ³Ýáí, áñ ³ñï³·³ÕÃ ¿ñ Íñ³·ñáõÙ Ýñ³ÝóáõÙ
½·³ÉÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé Ï³½ÙáÕ µ³½Ù³ÏÇ
³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ³ÛÝ Ù³ëÁ, áñÁ 2017ÇÝ ³Ûë Ï³Ù
³ÛÝ å³ï×³éáí Ó»éÝå³Ñ ¿ñ ÙÝ³ó»É Ù»ÏÝ»Éáõó[36]:
´Ý³ÏãáõÃ»³Ý ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ
Ý»ñáõÅÁ Ï³Ù Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃÇ ³ßËáõÅáõÃÇõÝÁ »õë ÙÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ³Ïáõ³Í, ë³-Ï³ÛÝ
³ÝÑ³Ù»Ù³ï å³Ï³ë ã³÷áí: ²Ûë ³éÝãáõÃ»³Ùµ
Ï³ñ»õáñ ¿ Ù³ï-Ý³Ýß»É Ñ»ï»õ»³ÉÁ.-Øï³Ñá·Çã ¿ µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ µ³õ³Ï³Ý µ³ñÓñ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ Ý»ñáõÅÇ
å³Ñå³ÝáõÙÁ: Üñ³Ýó ·³ÕÃ»Éáõ Íñ³·ñ»ñÇ ÝáÛÝÇëÏ áã-ÉñÇõ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, »Ã¿ ³Ý·³Ù ãÇ µ»ñÇ
§áõÕ»ÕÝ»ñÇ ³ñï³ÑáëùÇ¦ í»ñ³Û³éÝÙ³ÝÁ, ³å³
Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï'³é³ç³óÝÇ »ñÏñáõÙ µ³ñÓñ
áñ³Ï³õáñáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
-âÝ³Û³Í Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Û Ñ³Ù»Ù³ï ³ßË³ïáÕ/ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³Í ËÙµÇ Ï³½ÙáõÙ ³ñï»ñÏñáõÙ ·ïÝáõáÕÝ»ñÇ µ³ÅÝÇ ½·³ÉÇ ³õ»É³óÙ³ÝÁ
(·ñ»Ã¿ 15%, Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Û Ùûï 11%Ç ¹ÇÙ³ó),
Ýñ³ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ Ý»ñáõÅÝ ¿³å¿ë ãÇ å³Ï³ë»É
(2016Ç 4,3%Çóª 3,5%Ç), ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
ÐÐáõÙ ³ßË³ï³Ýù áõÝ»Ý³ÉÁ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ,
¹»é»õë ÙÝáõÙ ¿ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÇõÝÇó
½»ñÍ ÙÝ³Éáõ áã-µ³õ³ñ³ñ ³½¹»óÇÏ ·áñÍûÝ:
-àñå¿ë Ùï³Ñá·Çã å¿ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÇ Ý³»õ
·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ »õ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍÝ»ñÇ ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ
Ý»ñáõÅ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ.
-ºÃ¿ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ ÷³ëï³óÇ ³ßËáõÅáõÃ»³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿
³ñï»ñÏñ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ í³ëï³ÏÇ Ù»ÍáõÃ»³ÝÁ, ³å³ ³ñï³·³ÕÃ»Éáõ Ý»ñáõÅÁª Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿ Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ í³ëï³ÏÇ Ù»ÍáõÃ»³ÝÁ: ¸³ ¿ íÏ³ÛáõÙ
³ÛÝ, áñ ³Ù»Ý³µ³ñÓñª ³Ùë»Ï³Ý 300 »õ ³õ»ÉÇ

Ñ³½³ñ ÐÐ ¹ñ³Ù, í³ëï³ÏÝ»ñÇ 68,5%Á µ³ÅÇÝ ¿
ÁÝÏÝáõÙ ³ñï»ñÏñáõÙ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ, »õ, áñ
ÐÐáõÙ ÝÙ³Ý í³ëï³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Ùûï ·ñ»Ã¿
ãÏ³Ý ³ñï³·³ÕÃ»É Íñ³·ñáÕÝ»ñ:
ìÏ³Û»Éáí ÐÐáõÙ Ù³Ýñ áõ ÙÇçÇÝ Ó»éÝ»ñ¿ó³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ áã-³ÛÝù³Ý µ³ñ»Ýå³ëï ÙÝ³Éáõ Ù³ëÇÝª ë³ í»ñ³Ñ³ëï³ïáõÙ
¿, áñ ³ÛÅÙ¿³Ï³Ý ¿ ÙÝáõÙ ¹»é»õë 2013Ç Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û ³ñáõ³Í
»½ñ³Û³Ý·áõÙÁ, Ã¿ª §... Ù³ëÝ³õáñ Ó»éÝ»ñ¿óÇÝ
³ñï³-·³ÕÃ»Éáõ ¹ñ¹áÕ ·áñÍûÝÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý
Ñ»ï³½ûïáõÙÁ, í»ñÉáõÍáõÙÁ »õ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ,
¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃ»³Ý Ýáõ³½»óÙ³Ý Ý»ñáõÅ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ »õ ·áñÍ³ñÏáõÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ËÇëï Ï³ñ»õáñ å»ï³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý¦[37]:
²ñï³·³ÕÃ»É Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ù»ÏÝáõÙÇ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ·áñÍûÝ ÉÇÝ»Éáõ ¿ÇÝ.- 1) ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ (³õ»ÉÇ ù³Ý 50%ÇÝÁ), 2) ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ (·ñ»Ã¿ 30%ÇÝÁ): Æ ëÏ½µ³Ý¿
Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï»ÉáõÝ ¿ñ ÙÇïõ³Í Ýñ³Ýó 13,1%Á:
Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó »õ Ï³Ý³Ýó Ùûï ³Ûë Û³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ù»Í³å¿ë ï³ñµ»ñ »Ý: ÜáÛÝ Û³çáñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ.
ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏª 65,5%, 20,2% »õ 12,2%, Ï³Ý³Ûùª
31,5%, 28,9% »õ 27,6%[38]:
Ìñ³·ñáõáÕ ·³ÕÃÇ Ï³Û³óÙ³Ý µ³õ³Ï³Ý
µ³ñÓñ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ý û·ïÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ
³ÛÝ, áñ ³ñ¹¿Ý ¹Çï³ñÏÙ³Ý å³ÑÇÝ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý
³ñ-ï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý »õ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ (³ÙµáÕçÇ,
ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ï³Ý³Ýó »õ ³ÛÉ ù³Õ³ù³µÁÝ³ÏÝ»ñÇ ³õ»ÉÇ, ù³Ý ¼ñ¹Ý»ñÁ, Øì ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ »õ »ñ»õ³Ý³µÝ³ÏÝ»ñÇ ³Ý·³Ù
·ñ»Ã¿ »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1/3ñ¹Ý»ñÁ) ·³ÕÃÇ Ýå³ï³Ïáí áõÕ»õáñáõÃ»³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ áñá-ß³ÏÇ
ù³ÛÉ»ñ (ïáÙëÇ ·ÝáõÙ, ³ßË³ï³ÝùÇ »õ Ï³Ù
Ï³ó³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝ »õÝ.)
³ñ¹¿Ý Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ñ:
²ñï³·³ÕÃ»É Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ ·ñ»Ã¿ Ï¿ëÁ ¹ñ³
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³°Ù ³ñ¹¿Ý áõÝ¿ñ »õ/
Ï³°Ù ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ ³éÝáõ³½Ý áñ»õ¿ Ù¿Ï Ñ³ñóáõÙ
áõÝ»Ý³É ³ç³ÏóáõÃÇõÝ: ²é³õ»É Ù»Í ¿ÇÝ §³ßË³ï³ÝùÇ¦ »õ §Ï³ó³ñ³ÝÇ¦ Ñ³ñó»ñáõÙ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ/û·ÝáõÃÇõÝ
ëï³ó³ÍÝ»ñÇ/³ÏÝÏ³ÉáÕÝ»ñÇ
µ³ÅÇÝÝ»ñÁ: ú·ÝáõÃ»³Ý Ù»Í Ù³ëÁ ïñ³Ù³¹ñáõ»É/
ïñ³Ù³¹ñáõ»Éáõ ¿ñ ³ñï»ñÏñ»³Û ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
ó³Ýó»ñÇó:
²ñï³·³ÕÃ»É Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÇ
(85,3%) Ýß³Ý³Ï¿ï »ñÏÇñÁ è¸Ý ¿ñ: Ð³õ³Ý³Ï³Ý
³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý »Ý-Ã³Ñáëù»ñáõÙ í»ñ³¹³ñÓÇ ³é³õ»É³·áÛÝ »õ Ýáõ³½³·áÛÝ Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ Û³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ³Ïáõ³Í ¿ÇÝ. è¸ª
Û³çáñ¹³µ³ñ 58,7% »õ 41,3%, »õñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñª
36,5% »õ 63,5%, ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ª 11,8% »õ
88,2%, ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñª 49% »õ 51%:
Ð³õ³Ý³Ï³Ý ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÇ Ñ³õ³ù³Ï³Ý

[35] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, 3.4 :
[36] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, 3.4 :
[37]http://rau.am/uploads/blocks/3/31/3115/files/Migration_Project_Report_final.pdf, 3.6, ¿ç 66:
[38] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, ·Í³å³ïÏ»ñ 3.4.9 :
[39] https://168.am/2017/08/01/825972.html :
[40] http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017, 3.4 »õ 5.1 :

Ï³ñÍÇùÁ ã·³ÕÃ»Éáõ µ³õ³ñ³ñ å³ÛÙ³Ý ¿ñ Ñ³Ù³ñáõÙ 2017Ç ÚáõÉÇëÇ 1Ç ¹ñáõÃ»³Ùµ ÐÐ ÙÇçÇÝ
³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý (Ùûï
190,700 ÐÐ ¹ñ³Ù[39]) »õ Ù³ùáõñ (132,500 ÐÐ ¹ñ³Ù)
Ù»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó Ùûï 1,9 »õ ·ñ»Ã¿ 2,7 ³Ý·³Ù
³õ»Éª 354,100 ÐÐ ¹ñ³ÙÇ (Ý»ñÏ³Û Ñ³ßáõ³ñÏáí
Ùûï 735 ²ØÜ ¹áÉ³ñ), ³Ùë³Ï³Ý Ù³ùáõñ »Ï³Ùáõï
áõÝ»Ý³ÉÁ:
Ð³õ³Ý³Ï³Ý ·³ÕÃáÕÝ»ñÇ »õ ²¶¶Ý»ñÇ Áëï
³é³ÝÓÇÝ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß»ÕáõÙÝ»ñÇ µÝáÛÃÁ »õ ËáñáõÃÇõÝÁ, áñáß³ÏÇ ÑÇÙù»ñ
¿ ï³ÉÇë ãµ³ó³é»Éáõ Ùûï³Ï³Û ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·³ÕÃÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý
µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ:
ÀÝÏ»ñ³ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ËÙµ»ñÇó Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ·³ÕÃáÕÝ»ñÝ áõ ²¶¶Ý»ñÁ (ïáõ»³É Û³çáñ¹³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ)[40] áõÝ»Ý Ñ»ï»õ»³É å³ïÏ»ñÁ.-îÕ³Ù³ñ¹ÇÏª 56,3% »õ 84,3%.
-Î³Ý³Ûùª 43,5% »õ 15,7%.
-²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ï³ñÇùÇ ³ÝÓÇÝùª 70% »õ 91,7%.
-´³ñÓñ³·áÛÝ »õ ³õ»É ÏñÃ³Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕÝ»ñª 27,3% »õ 20%.
-²ßË³ï³Ýù/ ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñª
29,4% »õ 81%.
-²ßË³ï³Ýù/ÇÝùÝ³½µ³Õáõ³ÍáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕÝ»ñª 27,8% »õ 8,3%:
Ð»ï³½ûï³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñÇ íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ,
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ/ïÝï»ë³Ï³Ý
å³ï×³éÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ÉÇñÇ ³ñï³·³ÕÃÇ ¹ñ¹áÕ í×éáñáß ·áñÍûÝ
ÉÇÝ»Éáõ Û³ïÏ³ÝÇßÁ å³Ñå³Ýáõ»É ¿: ê³Ï³ÛÝ, ¹ñ³
µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÁ Ï³½ÙáÕ µáõÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
å³ï×³éÝ»ñÇ (³ßË³ï³Ýù ã·ïÝ»ÉÁ/ãáõÝ»Ý³-ÉÁ
»õ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ í³ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ) ³½¹»óÇÏáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ Ýáõ³½Ù³Ý »õ ³é³õ»É³å¿ë
ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáÛÃÇ å³ï×³éÝ»ñÇ (³õ»ÉÇ É³õ/
µ³ñÓñ í³ñÓ³ïñáõÃ»³Ùµ ³ßË³ï³ÝùÁ »õ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñ í³ëï³Ï»ÉÁ) ³½¹»óÇÏáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ³×Ç µ»ñáõÙáí, ³é³çÇÝÝ»ñÁ,
»ñÏñáñ¹Ý»ñÇÝ »Ý ½Çç»É ³ñï³·³ÕÃÇ ¹ñ¹áÕ
³é³õ»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó å³ï×³éÇ ¹»ñÁ:
ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ »Ã¿ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐáõÙ
³ßË³ï³ÝùÇ ËÝ¹ÇñÁ áã-Ù»Í ã³÷áí Ù»ÕÙ³ó»É ¿
(Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³ñÍ»É áã-³ÛÝù³Ý ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ
³é³ç³ñÏÇ ³õ»É³óÙ³Ý, áñù³Ý ÝáÛÝÇÝùÝ ½³Ý·Áõ³Í³ÛÇÝ ³ñï³·Ý³óáõÃ»³Ý µ»ñáõÙáí å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýáõ³½Ù³Ý µ»ñáõÙáí), ³å³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ í³ëï³ÏÝ»ñÇ, µÝ³ÏãáõÃ»³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁª Ñ³Ï³é³ÏÁ ëñáõ»É ¿:
²ñï³·³ÕÃ³ÍÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë Ï³ÝáÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí
³õ»ÉÇ ÷áùñ ¿, ù³Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ/ïÝï»ë³Ï³ÝÝ»ñÇÝÁ, ÁÝ¹ áñáõÙ ï³ñµ»ñ ÁÝÏ»ñ³-ÅáÕáíÁñ¹³·ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ùûï ¹ñ³Ýó
ß»Õáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ ËáñáõÃÇõÝÝ áõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ »õ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ýª Ï³Ý³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ:
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Հայրենի
Տուեալներ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Լիբանանի Հայոց Թեմի Հոգեւորականները Դպրեվանքին Մէջ
¾ç 05

Հայաստան Բարելաւած
է Իր Դիրքը Աշխարհի
«Հզօր Անձնագիրներ»ու
Վարկանիշային Ցուցակին Մէջ

Շաբաթ, 23 Մարտ 2019-ին, Լիբանանի հայոց
առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոպոս,
թեմի քարոզիչ հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան
եւ քահանայ հայրեր Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
Վանքին մէջ դպրեվանեցիներուն հետ անցուցին
մտերմիկ եւ հաճելի օր մը:

Օրը սկսաւ ոտնագնդակի խաղով, իսկ կէսօորւան ճաշի ընթացքին հարազատ մթնոլորտի մէջ
քահանայ հայրերն ու դպրեվանեցիները երգերով
ու զրոյցով ստեղծեցին խանդավառ մթնոլորտ։ Այս
առիթով, քահանայ հայերը իրենց յուշերը պատմեցին սաներուն եւ փոխանցեցին փորձառութիւններն
ու խրատները։
Ճաշի աւարտին, Դպրեվանքի տեսուչ՝ Հոգշ. Տ.
Պօղոս վրդ. Թինքճեան շնորհակալութիւն յայտնեց

Նարեկ արքեպիսկոպոսին եւ քահանայ հայրերուն,
բարի առաքելութիւն մաղթելով բոլորին։

ինչպէս նաեւ ուրիշ, աւելի փոքր երկիրներ. ընդամէնը 62 երկիր:
Վարկանիշով առաջին տեղի վրայ է Ճափոնը:
Ճափոնական անձնագիրով կարելի է ազատ մուտք
գործել Հիւսիսային եւ Հարաւային Ամերիկայի
բոլոր երկիրներ, բացի Քուպայէն, բոլոր եւրոպական
երկիրներ, բացի Ռուսիայէն, ինչպէս նաեւ ասիական երկիրներու մեծամասնութիւն, ներառեալ
Չինաստան եւ Հնդկաստան:
Ապա խօսք առաւ Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Նարեկ արքեպիսկոպոս, որ Դպրեվանքը ստնտու
մայր կոչելով՝ յորդորեց կարելի եղածին չափ օգտÁւիլ անկէ ու սնիլ հոգեպէս: Առաջնորդ սրբազանը
ըսաւ, որ Դպրեվանքը թէ՛ ուսման օճախ է եւ թէ՛
ընտանիք։ Հոս է դպրեվանքի եզակիութիւնը, որովհետեւ ուրիշ որեւէ դպրոց միայն կրթական հաս-
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Սուրէն Սաֆարեան (Սաֆար)
(1983)
«Բոհեմ քապարէն»

Սաֆարեան ծնած է 26 Մարտ 1983-ին Երեւան: Հայ նկարիչ,
Հայաստանի նկարիչներու միութեան նախագահ (2018), Հայաստանի գեղարուեստի պետական ակադեմիայի հոգաբարձուներու
խորհուրդի նախագահ (2019):
Արուեստի վաստակաւոր գործիչ Արմէն Սաֆարեանի որդին է, ՀԽՍՀ
ժողովրդական նկարիչ (1977) Սուրէն Սաֆարեանի թոռնիկը,
Հայաստանի վաստակաւոր նկարիչ (1965) Սարգիս Սաֆարեանի
ծոռը։

տատութիւն է, բայց դպրեվանքը ե՛ւ մեր տունն է ե՛ւ
մեր դպրոցը։ Մենք դպրեվանքին մէջ կը սորվինք
ծառայել մեր ժողովուրդին, կը սորվինք մեր ամէնօրեայ սիրով, կեանքով, նուիրումով, զոհողութեամբ,
յարգանքով եւ վստահութեամբ։
Ջերմ ու ընտանեկան մթնոլորտը իր աւարտին
հասաւ Ս. Աստուածածին մատրան մէջ հաւաքական
աղօթքի կատարումով։
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Միջազգային
Èáõñ»ñ
Միջազգային
Èáõñ»ñ

Հռոմի
Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
ԵԽԽՎ
Նախագահը
Յարգանքի
Տուրք Մատուցած Է
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի
Հայոց Ցեղասպանութեան Զոհերու Յիշատակին

¾ç 01

յարգած է Հայոց ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու յիշատակը: Լիլիան
Մորի Փասկիէն եղած է նաեւ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկը,
ծանօթացած է ցուցանմուշներուն, գրառում կատարած է յուշամատեանին մէջ:
ԵԽԽՎ նախագահը նշած է, որ այսօր ալ դեռ կ'իրականացուին ցեղասպանութիւններ, եւ պէտք է պայքարիլ ատելութեան, այլատեացութեան եւ խտրականութեան դէմ: «Անոնք կը յանգեցնեն յանցագործութիւններու, եւ դէմ են մարդու
իրաւունքներուն, արժանապատուութեան»,- ըսած է Լիլիան Մորի Փասկիէն:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
¾ç 01
Հռոմի
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
Ֆրանչիսկոս պապը
պապը Փետրուար
Փետրուար 3-ին
3-ին եռօրեայ
եռօրեայ առաքելական
առաքելական
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան
Մոկերինին
Վերահաստատած
Որ ԵՄ-ը Չի
ուղեւորութեան
մեկնած
է Արաբական ՄիացեալԷ,Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
հովուապետը, որ
կ'այցելէ Արաբական
Ճանչնարհաղորդէ
Կոլանի
Բարձունքներու
Իսրայէլեան
թերակղզի,
թերակղզի, կը
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
«Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
վկայակոչելով «ՌԻԱ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
նովոսթի»-ն։
Ինքնիշխանութիւնը
Ապու
Ապու Տապի
Տապի մեկնելէ
մեկնելէ մէկ
մէկ ժամ
ժամ առաջ,
առաջ, Վատիկանի
Վատիկանի մէջ
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
աւանդական
քարոզի
ան
Նման միակողմանի
գործողուաւանդական
քարոզի ժամանակ
ժամանակ
ան ԱՄԷ
ԱՄԷ իր
իր այցը
այցը համարած
համարած էէ «կարճ,
«կարճ, բայց
բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
թիւններու
դէմ
արտայայտուած
են
ոչ
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր
վրայ
«Կը
Արաբական
միայն
եւ է.
իր էջին
էջինՍուրիան
վրայ գրած
գրած
է.արաբական
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ ու
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։ Այդ
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
իսլամական
աշխարհիորպէս
այլ երկիրներ,
երկիրը կ'ուղեւորուիմ
եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
երկխօսութեան
էջ
եւ
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
այլեւ
նաեւ
Եւրոէջ մը
մը Ռուսիան,
եւ միասին
միասինինչպէս
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
համար»։
պայի
հանգուցային
երկիրները,
համար»։
Այցը
տեւէ
Փետրուար
ներառեալ
Գերմանիան
եւ Ֆրանսան:
Այցը պիտի
պիտի
տեւէ մինչեւ
մինչեւ
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
«Կոլանի
բարձունքներու
Մուհամմատ
պին Զայետ կարգավիԱլ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
Հռոմի պապը
պապը կը
կը
մասնակցի
«Մարդկային
միջազգային
ճակին
նկատմամբ
ԵՄ-իեղբայրութիւն»
դիրքորոմասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիպումին։
շումը
պումին։չէ փոխուած: Միջազգային
իրաւունքին եւ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 242 եւ
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
497
բանաձեւերուն
համապատասՈւքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի 28
28 Թեկնածու
Թեկնածու
խան,
Եւրոպական
Միութիւնը
չի
Գրանցած
Է
Գրանցած
Է ինքնիշխանուճանչնար
Իսրայէլի
թիւնը բռնազաւթուած Կոլանի բարձունքներուն վրայ»,-ըսուած է Մոկերինիի հակիրճ յայտարարութեան
մէջ:

Հայկազեան Համալսարանը
Համալսարանը
Հայկազեան
Սիրով կը
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ ձեզ
ձեզ ներկայ
ներկայ գտնուելու
գտնուելու
Սիրով
մեպուս
Օսմանեան խորհրդարանի
խորհրդարանի մեպուս
Օսմանեան
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի Ատանայի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
Յակոբ
նուիրուած տեղեկագրին
տեղեկագրին
նուիրուած
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
անգլերէն

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք
Խօսք կ'առնեն`
կ'առնեն`

Վեր.
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
Դոկտ.
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
թարգմանութեան,
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
հեղինակ)
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան
Երկուշաբթի, 44 Փետրուար
Փետրուար 2019,
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Երկուշաբթի,
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
Հայկազեան

Ազգային Առաջնորդարանի
Գեղազարդում
Արդէն
Արդէն 74
74 հոգի
հոգի փաստաթուղթեր
փաստաթուղթեր ներկայացուցած
ներկայացուցած էէ Ուքրանիոյ
Ուքրանիոյ կեդրոնական
կեդրոնական
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
գրանցուելու
համար,
համար, որմէ
որմէ 28-ն
28-ն գրանցուած
գրանցուած է,
է, իսկ
իսկ միւս
միւս 28-ի
28-ի թեկնածութիւնը՝
թեկնածութիւնը՝ ոչ,
ոչ, ինչպէս
ինչպէս կը
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
ԿԸՅ-էն
յայտնած
յայտնած էէ ուքրանական
ուքրանական «Փրիամոյ»
«Փրիամոյ» հետուստաալիքի
հետուստաալիքի թղթակիցը։
թղթակիցը։
«Ընդամէնը
գրանցուած
է
28
թեկնածու։
22
թեկնածու
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում
մերժում ստացած
ստացած է:
է:
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
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
օրն
էր։
յանձնելու վերջին օրն էր։
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
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին
Զելենսքին է,
է,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր
մտադիր են
են
քուէարկել։
քուէարկել։ Երկրորդ
Երկրորդ տեղը
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
«Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ
առաջնորդ Եուլիա
Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թիմոշէնքօն
էէ (18.2%),
երրորդը՝
գործող
նախագահ
Փետրօ
Փորոշէնքօն
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
(15.1%)։
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Ընդառաջելով Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ.
Նարեկ արքեպիսկոպոսի առաջարկին, 21 մարտ 2019-ին,
«Noah’s Ark» արուեստի ցուցասրահի տէր եւ տնօրէն պրն.
Մովսէս Ս. Հերկելեան Լիբանանի Ազգային Առաջնորդարանին
մօտ ի պահ տրամադրեց 37 գեղանկարներ եւ քանդակներ,
որոնց համապատասխան տեղադրման ու լուսաւորման
համար լոյսեր նուիրեց պրն. Փոլ Այանեան։

Դիւան Ազգային Առաջնորդարանի
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