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Պասիլ Կը Գնահատէ Փոմփէոյի Դիրքորոշումը Սուրիացի 
Գաղթականութեան Հայրենադարձութեան Գծով

¾ç 03

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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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:
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Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի 
Եզրափակիչ Ելոյթը ԱԺ-ի Մէջ ՀՀ 
Կառավարութեան Ծրագրի Ներկայ 
Ընթացքին Եւ Արդիւնքներուն 
Մասին Զեկոյցի Քննարկումէն Ետք

Շրջանային Èáõñ»ñ

Իսրայէլի Օդուժը Հարուած Հասցուցած Է Սուրիական Հալէպին. «ՍԱՆԱ»

Լիբանանի Հանրապետութեան արտաքին գոր-
ծոց նախարար Ժպրան Պասիլ գնահատեց ԱՄՆ-ի 
գործընկերոջը՝ Մայք Փոմփէոյի՝ ԱՄՆ խորհրդարա-
նական լսումի ժամանակ կատարած մեկնաբանու-
թիւնները սուրիացի գաղթականութեան հայրենա-
դարձութեան խնդրին շուրջ:

ԱՄՆ Ներկայացուցիչներու պալատի ենթայանձ-
նաժողովներէն մէկուն խորհրդարանական լսումին 
Փոմփէօ Լիբանանի մէջ սուրիացի գաղթակա-
նութեան ներկայութիւնը որակեց որպէս «բեռ» եւ 
«վտանգ» թէ՛ Լիբանանին, թէ երկրի ժողովրդա-
վարական կարգերուն»:

ԱՄՆ արտաքին գործոց նախարարը աւելցուց, 
որ պետական գերատեսչութիւնը արաբ եւ արեւ-
մըտեան գործընկերներուն հետ այժմ կը քննարկէ, 
թէ Սուրիոյ մէջ ինչպիսի՛ պայմաններ պէտք է ստեղ-
ծըւին՝ խթանելու գաղթականութեան տունդարձը:   

Պըրրի Խորհրդարանական Նիստը 
Նշանակեց Ապրիլ 10-ին

Լիբանանի խորհրդարանը պիտի հանդիպի 
Ապրիլ 10-ին օրէնսդիրներու եւ նախարարաց խոր-
հուրդի անդամներուն միջեւ նիստի համար, որ տե-
ղի պիտի ունենայ հարց ու պատասխանի ձեւաչա-

փով: Այս մասին յայտարարեց Լիբանանի 
Հանրապետութեան խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրի:

Նիստը, որ երկրորդ անգամ ըլլալով յետաձգուած 
էր վարչապետ Սաատ Հարիրիի վիրահատութեան 
պատճառով, նշանակուեցաւ Ապրիլ 10-ին՝ առա-
ւօտեան ժամը 11-ին:

Նախարարաց խորհուրդի անդամները պիտի 
պատասխանեն օրէնսդիրներու կողմէ նախապէս 
ներկայացուած հարցումներուն, որոնք գլխաւորա-
բար կ'անդրադառնան կենսոլորտի կեղտոտու-
թեան, դատավճիռներու կայացումի ձգձգումներուն 
եւ ճանապարհներու ապահովութեան եւ այլ 
թեմաներու:

Իսրայէլի ռազմաօդային ուժերը Սուրիոյ մէջ 
գրոհած են Հալէպ քաղաքէն հիւսիս ինկած ար-
դիւնաբերական գօտիին վրայ: Այդ մասին, ինչպէս 
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտնած է «SANA» 
գործակալութիւնը: «Իսրայէլցի գրոհախումբը հար-
ւած հասցուցած է Շեյխ Նաժար արդիւնաբերական 
գօտիի մի քանի դիրքերուն, թշնամական հրթիռ-
ներէն մի քանին խփուած են»,– յայտարարած է 

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան եզրափակիչ ելոյթով հանդէս 
եկած է ԱԺ-ի մէջ՝ ՀՀ կառավարութեան ծրագրի 
ներկայ ընթացքին եւ արդիւնքներուն մասին զե-
կոյցի քննարկումէն ետք: ՀՀ վարչապետի աշխա-
տակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայ-
նութեան հետ կապերու վարչութենէն տրամադրած 
են ամբողջական ելոյթը, որմէ հատուած մը կը 
ներկայացնենք ստորեւ. 

«Յարգելի՛ գործընկերներ,
Ցանկանում եմ շնորհակալութիւն յայտնել ձեզ 

քննարկումների համար, եւ թոյլ տուէք արձանագրել, 
որ իմ տպաւորութիւնները, ընդհանուր առմամբ, 
այս քննարկումներից հետեւեալն են. եթէ մի կէտը 
վերցնենք կառավարութեան ծրագրի քննարկումը 
եւ միւս կէտը վերցնենք այս զեկոյցի քննարկումը, 
մենք միասին, այնուամենայնիւ, նոր փուլ ենք 
թեւակոխում եւ սկսում ենք իսկապէս բովանդա-
կային, երկարաժամկէտ, ռազմավարական քննար-
կումների ոճով աշխատել, ինչը շատ լաւ է: Իհարկէ, 
բացի 1-2 դրուագից, որոնք այս մեր թեմայի 
քննարկման հետ կապ չունէին, ես շատ բարձր եմ 
գնահատում քննարկման որակը: Ձեր թոյլտուու-
թեամբ ես պատգամաւորների եւ խմբակցութիւնների 
բարձրացրած մի քանի հարցերի անդրադառնամ:

Առաջինը՝ պարոն Մելքումեան, շատ կարեւոր 
հարց էք առաջ քաշում, թէ, ի վերջոյ, այդ հարցը 
կախուած է՝ ո՞վ պէտք է ֆինանսաւորի տնտեսական 
յեղափոխութիւնը:  Իմ կարծիքով՝ այդ հարցը մի 
պատասխան չունի, այսինքն՝ մենք ֆինանսական 
մի աղբիւր պէտք է չգտնենք: Բայց ես ուզում եմ 
միւս կողմից ասել, որ, իմ կարծիքով, ֆինանսա-
ւորման կարեւոր աղբիւրներից մէկը մեր բանկային 
համակարգը պէտք է լինի: Եւ այս է պատճառը: 

Սուրիոյ զինուորական հրամանատարութեան ներ-
կայացուցիչը:

Իր խօսքով՝ յարձակումին հետեւանքով նիւթա-
կան վնաս պատճառուած է: Մինչդեռ արտա-
սահմանեան լրատուամիջոցները, վկայակոչելով 
սուրիական ընդդիմութեան տուեալները, կը 
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Նարեկ Արքեպիսկոպոսի Հրաւէրով 
Լիբանանի Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ 
Եւ Աւետարանական Հոգեւորականներու 
Հանդիպում

¾ç 07

¾ç 02àõñµ³Ã / 29.3.2019

 

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Արնոլտ Աղապապով 

Արնոլտ Աղապապով (7 Սեպտեմբեր 1929, 
Պաքու - 29 Մարտ 1999, Երեւան), հայ բեմադրիչ, 
սենարիստ։

Ծնած է 1929 թուականին Պաքու։ 1947 – 1949 

թուականներուն աշխատած է որպէս տպագրիչ, 
այնուհետեւ մինչեւ 1952 թուականը ծառայած է 
խորհրդային բանակին մէջ։ Բանակէն վերա-
դառնալէն ետք, 1953 – 1957 թուականներուն 
աշխատած է որպէս ներքին գործերու շրջանային 
բաժանմունքի պետ։ 1962 թուականին աւարտած 
է Մոսկուայի բեմադրիչի եւ սցենարիստի բարձ-
րագոյն դասընթացները (Միքայէլ Պլեյմանի եւ 
Վալերի Սոլովէովի արուեստանոցը)։ 1967 
թուականէն հանդէս եկած է որպէս բեմադրիչ։

Բեմադրիչի աշխատանքներ
«Գառնի» (1966), «Շէկ ինքնաթիռ» (1975), 

«Արեւիկ» (1978), «Եօթ սարէն այն կողմ» (1980), 
«Ո՞ւր էիր, մարդ Աստծոյ» (1992): 

«Սէուտական Արաբիոյ Ապտալլա Թագաւորին 
Հաստատած Միջ-Կրօնական Կեդրոնը Կարեւոր Դեր Ունի 
Կատարելիք» Արամ Ա. Կաթողիկոս

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հինգշաբթի, 28 Մարտ 2019-ի երեկոյեան, 
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս ընդունեց Վիեն-
նայի մէջ Ապտալլա Բ. Թագաւորին կողմէ հաս-
տատուած միջ-կրօնական երկխօսութեան միջազ-
գային կեդրոնի քրիստոնեայ-իսլամ գործակցութեան 
ծրագիրի արաբական աշխարհին ներկայացու-
ցիչները, որոնք եկած էին արաբական տարբեր 
երկիրներէ եւ կը ներկայացնէին զանազան կրօնա-
կան համայնքներ ու ընկերութիւններ։ Պատուիրա-
կութիւնը կը գլխաւորէր կեդրոնի ընդհանուր 
քարտուղար՝ Ֆէյսալ Պին Մուամմարը։

«Վիեննայի մէջ Ապտալլա Բ. Թագաւորին կողմէ 
հաստատուած միջ-կրօնական երկխօսութեան ու 
գործակցութեան միջազգային կեդրոնը կարեւոր 
դեր ունի կատարելիք յատկապէս ներկայ ժամա-
նակներուն. երբ ընկերութեան կեանքին մէջ կրօնին 
դերը սկսած է շեշտուիլ՝ երբեմն դրական ու երբեմն 
բացասական մօտեցումներով ու հետեւանքներով: 
Աշխարհի կրօնները հիմնուած են խաղաղութեան 
ու սիրոյ, արդարութեան ու ճշմարտութեան հա-
սարակաց արժէքներու վրայ: Հարկ է ամրապնդել 
այս արժէքներուն ներկայութիւնը կրօնի հետեւորդ-
ներու կեանքին մէջ» ըսաւ Արամ Ա. Կաթողիկոս:

Խօսելով յատկապէս քրիստոնեայ-իսլամ յարա-
բերութեան մասին. Արամ Ա. Կաթողիկոս ըսաւ, թէ 
«դարեր շարունակ միաստուածեան այս երկու 
կրօնները գոյակցած են փոխադարձ յարգանքի ու 
վստահութեան մթնոլորտի մէջ: Եօթերորդ դարէն 
սկսեալ հայ ժողովուրդը Հայաստանի ու Մերձաւոր 
Արեւելքի մէջ մնայուն ու սերտ յարաբերութիւն 
մշակած է իսլամութեան հետ: Մեր տարբերութիւն-
ները ճանչցած ու յարգած են, միաժամանակ 

կառչած ենք մեր հասարակաց արժէքներուն, որոնք 
հիմքը կը կազմեն միաստուածեան կրօններուն: 
Ներկայ ժամանակներուն. երբ դժբախտաբար 
կրօնը սկսած է շահագործուիլ ոչ-կրօնական 
նպատակներու. անհրաժեշտ է որ քրիստոնեայ-
իսլամ գործակցութիւնը աւելի ամրապնդուի»:

Ակնարկելով վերջերս Նոր Զելանտայի մէջ կա-
տարուած ոճրային արարքին, Վեհափառ Հայրա-
պետը խստօրէն դատապարտեց զայն ըսելով 
«երկու մզկիթներուն դէմ անհաւասարակշիռ անձի 
մը կողմէ կատարուած ոճրային արարքը խստօրէն 
դատապարտելի է: Քրիստոնեայ ու իսլամ պատաս-
խանատուները հարկ է յատկապէս դաստիարա-
կութեան ճամբով հեռու պահելու իրենց հետեւորդ-
ները նման բռնարարքներէ եւ կրօնի շահագործումէն: 
Այս գծով Վիեննայի միջ-կրօնական կեդրոնի առա-
քելութիւնը, որուն մօտէն ծանօթ ենք, կը նկատենք 
խիստ անհրաժեշտ: Բարձր գնահատանքով կ'ող-
ջունենք կեդրոնի կատարած աշխատանքները: 
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը պիտի 
շարունակէ իր գործօն մասնակցութիւնը բերել 
կեդրոնի ծրագիրներուն»:

Լիբանանի հայոց առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ 
արքեպիսկոպոսի հրաւէրով, հինգշաբթի, 28 մարտ 
2019-ի երեկոյեան ժամը 7.00-ին, Նորաշէնի Ս. 
Վարդանանց եկեղեցւոյ եւ Պուրճ Համուտի 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան – 
Եռագոյն» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Լիբանանի 
եկեղեցիներուն մէջ ծառայող հայ առաքելական, 
կաթողիկէ եւ աւետարանական հոգեւորականներու 
Մեծ պահքի աղօթական հաւաք եւ ընթրիք։

Հոգեւոր հայրեր, Նարեկ Սրբազանի, Գերապայ-
ծառ Ճորճ Ասատուրեանի եւ Վերապատուելի Պերճ 
Մսրլեանի գլխաւորութեամբ, նախ եկեղեցւոյ մէջ 
«Տէրունական աղօթք»-ը եւ Ս. Ներսէս Շնորհալիի 
«Հաւատով խոստովանիմ»-ը աղօթեցին եւ ապա 
սրահին մէջ առաւել ծանօթացման պահ մը 
ապրեցան։

Ընթրիքի ընթացքին սրտի խօսքեր արտասան-
ւեցան եւ առաջարկներ կատարուեցան այսպիսի 
առիթներու կրկնումով աւելի մտերմութիւն եւ գոր-
ծակցութիւն յառաջացնելու համար։
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Ժամանակն է, որ Իւրաքանչիւրս Իր Մասնագիտութեամբ 
Նպաստենք Հայաստանի Զարգացման. Ա. Մուրատեան 

«Հայերն այսօր»-ի հարցազրոյցը՝ սուրիահայ, 
այժմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ 
բնակող Աւետիս Մուրատեանի հետ՝ հայրենիքին 
ունեցած իր ներդրումին առնչութեամբ:

– Յարգելի՛ Աւետիս, ծնած էք Սուրիա, այսօր 
կ՛ապրիք Ապու Տապի: Կը պատմէք` թէ ինչո՞վ 
զբաղած էք Սուրիոյ մէջ, ի՞նչ գործունէութիւն ծաւա-
լած էք:

– Ծննդավայրս Սուրիոյ Գամիշլի քաղաքն է: 
Ուսումս շարունակելու նպատակով փոխադրուած եմ 
Հալէպ: Հալէպի պետական համալսարանի մեքենա-
կան չափագիութեան բաժինը աւարտած եմ: Աշխա-
տած եմ միջազգային տարբեր ընկերութիւններու մէջ: 
Որպէս նախագծող-կառավարիչ` իրականացուցած եմ 
հովացման, օդափոխման եւ տաքացման ծառայող 
ծրագիրներ:

Դեռ մանկութենէս անդամագրուած եմ տարբեր 
միութիւններու: Միութենական աշխատանքը պատա-
նեկութեան տարիքէս սկսեալ շարունակած եմ երի-
տասարդական տարիքիս: Երիտասարդական, 
ուսանողական միութիւններու, Հալէպի հայ համա-
լըսարանական միութեան անդամ եղած եմ: Տարբեր 
միութիւններու մէջ շարք մը վարչական պաշտօններ 
վարած եմ :

Ազգային կեանքէն ներս Բերիոյ Հայոց թեմի 
Առաջնորդարանի կալուածոց խորհուրդի անդամ 
եղած եմ: 2011 թուականին, որպէս Բերիոյ Հայոց թեմի 
Առաջնորդարանի թեկնածու մասնակցած եմ Հալէպի 
քաղաքապետարանի քաղաքային խորհուրդի ընտ-
րութիւններուն: Յաջողելով Հալէպի քաղաքապե-
տարանի խորհուրդի անդամ ընտրուած եմ: 2012 
թուականի աւարտին` դեկտեմբեր ամսուն, Հայաստան 
փոխադրուած եմ: Մօտ մէկ տարի հոն ապրեցայ 
մասնագիտութեանս վերաբերող աշխատանք վա-
րելով, ապա 2014 թուականի սկիզբը Արաբական 
Միացեալ Էմիրութիւններ տեղափոխուած եմ:

– Ի՞նչ գործունէութեամբ կը զբաղիք ԱՄԷ-ի մէջ: 
Կը խնդրէի պատմէք նաեւ համայնքային կեանքէն 
ներս Ձեր ներգրաւուածութեան մասին:

– Հինգ տարի է ի վեր կ՛ապրիմ եւ կ՛աշխատիմ 
Ապու Տհապիի մէջ` Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններու առաջատար ընկերութիւններէն մէկուն «Al 
Mazroui Medical Group»-ի մէջ, որ առողջապահական 
ծրագիրներ կ’իրագործէ, ինչպէս հիւանդանոցներու 
նախագծում, կառուցում, նորոգում, սպասարկում, 
վերականգնում եւ այլն: Ընկերութեան մէջ տարբեր 
պաշտօններ վարած եմ: Այժմ ընկերութեան ճարտ-
արագիտութեան բաժինի տնօրէնն եմ, միաժամանակ 
առողջապահական ծրագիրներու ղեկավարը, որ կը 
ծրագրէ եւ նախագիծերը կը վերահսկէ:

Անդրադառնալով համայնքային կեանքին՝ Ապու 
Տապիի Սրբոց Քառասուն Մանկանց եկեղեցւոյ թա-
ղային խորհուրդի, համայնքի ազգային վարչութեան 
անդամ եղած եմ, երկու տարի Ապու Տապիի «Արա 
Խանոյեան» ազգային միօրեայ վարժարանի տնօրէ-
նութեան պաշտօնը ստանձնած եմ: Մասնակցած եմ 
շարք մը յանձնախումբերու աշխատանքներուն եւ առ 
այսօր` որպէս կամաւորական, օժանդակող անհատ, 
կը շարունակեմ մասնակից դառնալ:

– Դուք «Պայնոնա» ընկերութեան հայաստանեան 
գրասենեակի հիմնադիր-տնօրէնն էք: Հայաստանի 
մէջ գրասենեակը ին՞չ գործունէութիւն պիտի իրա-
կանացնէ, յառաջիկային ինչպիսի՞ ծրագիրներ կը 

նախատեսէք իրականացնել:
– «Պայնոնա»-ն «Al Mazroui Medical Group»-ի հետ 

համագործակցող ընկերութիւններէն մէկն է: Արաբա-
կան Միացեալ Էմիրութիւններու մէջ միասնաբար 
կ՛աշխատինք տարբեր ծրագիրներու խորհրդատ-
ւութեամբ նախագիծեր պատրաստելով ծրագիրներու 
իրագործում կատարել:

Վերջին 5 տարին, Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններու մէջ հաստատուած եմ, ամէն տարի ըն-
տանիքով մեր ամառնային արձակուրդը կ՛անցնենք 
Հայաստան: Օգոստոս 2018 թուականին եւս մեր 
հերթական այցելութիւնը կատարած էինք Հայաստան: 
Այդ օրերուն էր, որ մտածեցի` մասնագիտութեամբս 
ինչպէս կրնամ օգտակար ըլլալ հայրենիքիս, ինչպէս 
կրնամ առողջապահական ոլորտի զարգացման 
մասնակից դառնալ: Հայաստանեան այս ոլորտը ինծի 
շատ ծանօթ էր: Տարբեր առիթներով շարք մը 
հիւանդանոցներ, բժշկական կեդրոններ, բուժարան-
ներ այցելած եւ ականատես եղած էի տիրող տխուր 
վիճակին ու պայմաններուն: Ականատես ըլլալով այդ 
ամէնուն` փորձեցի մասնագիտութեամբս, գիտելիք-
ներովս, փորձառութեամբս աջակցիլ, օգտակար ըլլալ` 
որպէսզի միասնաբար Հայաստանի մէջ զարգացնենք 
այս ոլորտը:

Յաջորդիւ, Առողջապահութեան նախարարութիւն 
զանգեցի եւ նախարարին կամ որեւէ պաշտօնեայի 
հետ հանդիպելու ցանկութիւն յայտնեցի, որպէսզի իմ 
առաջարկս ներկայացնեմ: Նախարարութենէն պա-
տասխանեցին. «Ձեզ կը փոխանցենք նախարար 
Արսէն Թորոսեանի էլ-նամակի հասցէն ու, եթէ 
հնարաւոր է, գրաւոր ներկայացուցէք Ձեր առաջարկն 
ու կենսագրական որոշ մանրամասնութիւնները»:

Գրեցի Արսէն Թորոսեանին` ներկայացնելով գա-
ղափարներս: Շատ անակնկալ, նաեւ զարմանալի էր 
ինծի համար, որ 5 վայրկեան ետք Արսէն Թորոսեանէն 
պատասխան նամակ ստացայ: Ան ողջունած էր 
նախաձեռնութիւնս եւ համագործակցութեան առա-
ջարկած, միաժամանակ փոխանցեց, որ ինք քաղաքէն 
պիտի բացակայի, սակայն համապատասխան աշ-
խատակիցներ հետս կապ պիտի հաստատեն :

Մէկ ժամ յետոյ հետս կապուեցաւ նախարարութեան 
ծրագիրներու վարչութեան պետը եւ որոշեցինք 
հանդիպիլ: Երկու հանդիպում ունեցանք, մէկ հիւան-
դանոց այցելեցինք, որուն շուրջ առաջարկներս 
ներկայացուցի: Հայաստանի մէջ առողջապահութեան 
ոլորտին մէջ կիրառուող չափանիշները, դժբախտա-
բար, ժամանակավրէպ են: Ոլորտը քայլ առ քայլ զար-
գացնելու համար յառաջիկային միջազգային 
չափանիշներուն համապատասխան բժշկական 
հաստատութիւններ պէտք է ունենալ:

Միասնաբար գործակցելու համաձայնութեամբ 
մեր հանդիպումները աւարտեցան: Սոյն ընթացքը 
շատ դրական եւ քաջալերական էին սփիւռքահայու 
մը համար, որ կ՛ուզէ որեւէ ձեւով օգտակար դառնալ 
իր հայրենիքին:

Այդ օրերուն Հայաստանի մէջ գրասենեակ 
հիմնելու գաղափարը տակաւին չկար: Կար պար-
զապէս ազգային մօտեցում, որ պսակուեցաւ քանի մը 
յաջող հանդիպումներով: Այս դրական վերաբեր-
մունքէն ետք հաւատացի, որ արդէն կրնանք Հայաս-
տանի մէջ մասնակից դառնալ շարք մը փոփոխու-
թիւններու, որ իւրաքանչիւրս իր մասնագիտութեամբ 
կրնայ նպաստել հայրենիքի զարգացման:

Ժամանակի ընթացքին կապերը զարգացան, այ-
լազան աշխատանքներ կատարուեցան եւ աստի-
ճանաբար Երեւանի մէջ ճարտարագիտական խոր-

հըրդատուական գրասենեակ ստեղծելու գաղափար 
յառաջացաւ: Գրասենեակը Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններու մէջ գործող ընկերութեան «Պայնո-
նա» անուանումը պիտի կրէր, որպէսզի կարենայինք 
մօտէն հետեւիլ աշխատանքներուն, առաջարկներ 
ստանալ ու կառուցուելիք կամ վերանորոգման կարիք 
ունեցող բժշկական հաստատութիւններուն բոլոր 
փոփոխութիւնները կատարել:

Երեւանի մէջ գրասենեակը Նոյեմբեր 2018-ին հիմ-
նադրուեցաւ նպատակ ունենալով մշտական 
ներկայութիւն ունենալ Հայաստանի մէջ, որպէսզի 
կարենանք աշխատանքները տեղուոյն վրայ ե՛ւ 
ծրագրել, ե՛ւ կատարել:

– 2018 թուականի աշնան, ընկերութիւնը փոխ-
ըմբռնման յուշագիր ստորագրեց ՀՀ առողջապա-
հութեան նախարարութեան հետ: Ի՞նչ էր յուշագիրին 
նպատակը:

– Երբ գրասենեակ հիմնելու նպատակով Հայաս-
տան եկած էինք, Առողջապահութեան նախարա-
րութեան հետ յուշագիր ստորագրուեցաւ, որմով 
«Պայնոնա»-ն պիտի համագործակցի նախարարու-
թեան հետ` առողջապահութեան ոլորտը զարգացնե-
լու, օտարերկրեայ ներդրողներ ներգրաւէ եւ այլն: Իսկ 
ներդրողները շահագրգռուած կ՛ըլլան այն ժամանակ, 
երբ Հայաստանի մէջ ըլլան բարձրակարգ, միջազ-
գային չափանիշներուն համապատասխան բժշկական 
կեդրոններ, հիւանդանոցներ, որ մենք, դժբախտաբար, 
շատ քիչ ունինք կամ գրեթէ չունինք:

«Պայնոնա» հիմնականօրէն պէտք է ներդրող-
ներուն հետ կապող օղակ հանդիսանայ, աշխատի 
զարգացնել, մշակել եւ բժշկական հաստատութիւններու 
համար հայկական նոր չափանիշներ ստեղծել ` 
միաժամանակ օժանդակելով առողջապահական 
իւրաքանչիււր ծրագիրի նախագիծին:

Յուշագիրի ստորագրումէն ետք, «Պայնոնա»-ն 
երկու նախագիծ ներկայացուց, որոնցմէ մէկը 
բժշկական կեդրոնի բաժինի մը վերանորոգման կը 
վերաբերէր:

– Աւետի՛ս, վերջերս հանդիպած էք ՀՀ առող-
ջապահութեան նախարար Արսէն Թորոսեանի 
հետ: Հանդիպման Հայաստանի մէջ բժշկական նոր 
կեդրոն կառուցելու նախագիծը քննարկուած է: Ի՞նչ 
կեդրոն կը նախատեսուի կառուցել եւ ե՞րբ:

– Սա «Պայնոնա» ընկերութեան երկրորդ նախա-
գիծն է, որ Առողջապահութեան նախարարութեան 
ներկայացուցած ենք:

Խօսքը Հայաստանի մէջ ծննդաբերութեան ու 
կանանց առողջութեան ծառայութիւններ մատուցող 
բժշկական հաստատութիւն հիմնելու մասին է: Վերջին 
հանդիպման առողջապահութեան նախարար Արսէն 
Թորոսեանին ներկայացուցած ենք նախնական հայե-
ցակարգը, գծագիրները: Կը սպասենք նախարարու-
թեան արձագանգը, առաջարկները, որպէսզի ամբող-
ջացնելով փաթեթը` սկսինք յաջորդ փուլի 
աշխատանքները:
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28 Մարտ 2019-ին, Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան 
բարձրագոյն վարժարանին մէջ կայացաւ մանուկ-
ներու քացղկեղի վերաբերեալ գիտակցութեան 
զարգացման օր, որուն ընթացքին մեր աշակերտ-
ներուն փոխանցուեցան անհրաժեշտ նախնական 
գիտելիքներ` այս հիւանդութեան կանխանշաննե-
րուն եւ ձեռնարկուելիք շտապ քայլերուն մասին:

Նախաձեռնութիւնը տեղի ունեցաւ գործակցա-
բար Chance (CHildren AgaiNst CancEr) կազմակեր-
պութեան, որուն նպատակն է օժանդակել քաղցկեղով 
հիւանդ մանուկներուն եւ անոնց հարազատներուն` 
նիւթապէս եւ բարոյապէս, ինչպէս նաեւ հանրու-
թեան մէջ ընդլայնել իրազեկումը` այս հիւանդու-

թեան վերաբերեալ:
Այս առիթով, Մեսրոպեանի աշակերտները` 

մանկամսուրէն մինչեւ բարձր դասարաններ եւ 
արուեստից վարժարան, իրենց դրամական նուէր-
ները փոխանցեցին կազմակերպութեան: Առաւել, 
նախակրթարանի եւ միջնակարգի աշակերտները 
ձեռային աշխատանքներով կազմեցին մանուկներու 
քաղցկեղի դէմ պայքարի խորհրդանիշը, որ տե-
ղադրուեցան դպրոցի ցուցատախտակներէն մէ-
կուն վրայ:

Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան

Բարձրագոյն Վարժարանի

Թուրքիոյ եւրոպական հատուածին վրայ՝ Թրա-
կիոյ տարածքին, Պուլկարիոյ եւ Յունաստանի 
սահմանակից Էտիրնէ (պատմ.՝ Ատրիանապոլիս) 
քաղաքին մէջ, տեղի ունեցած է ցուցահանդէս՝ 
նուիրուած Էտիրնէի երբեմնի հայ համայնքին։

«Էտիրնէն եւ հայ համայնքը» խորագիրով ցու-
ցահանդէսը բացուած է Էտիրնէի մէջ գործող 
հրէական Մեծ սինակոկին մէջ։ Այս մասին կը 
հաղորդէ Ermenihaber.am-ը։

Ցուցահանդէսին համար, ուր ներկայացուած են 
լուսանկարներ եւ բացիկներ, հիմք ծառայած է 
ծագումով Էտիրնէէն հայ Առաքելեան ընտանիքի 
ժառանգներէն ֆրանսաբնակ Ռոյ Առաքելեանի՝ 
Էտիրնէի հայերուն վերաբերող աշխատութիւնը։

Ռաքէլ Մեշուլամի խնամակալութեամբ իրակա-
նացուող ցուցահանդէսի բացման ներկայ եղած են 
Էտիրնէի ոստիկանապետ Ալի Քեմալ Քուրթը, 
Էտիրնէի Հիմնադրամներու շրջանային կառոյցի 
ղեկավար Օսման Կիւներէնը եւ Թուրքիոյ մէջ հրէայ 
համայնքի նախկին ղեկավարներէն Սիլվիօ Օվատ-
իան։

Կազմակերպիչները ընդգծած են, որ սինակոկի 
մէջ կը փորձեն ներկայացնել ոչ միայն հրէական՝ 
այլ նաեւ Էտիրնէի բազմամշակոյթ անցեալին 
իրենց ուրոյն տեղը ունեցած այլ մշակոյթներու 
վերաբերեալ տեղեկութիւններ։ Յատկանշական է, 
որ ցուցահանդէսը պիտի գործէ մինչեւ Ապրիլ 28 եւ 
Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակման օրն ալ՝ 
Ապրիլ 24-ին, բաց պիտի ըլլայ այցելուներուն 
համար։



Մշակութային Արձագանգ

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Լոյս Տեսաւ Վրէժ Արմէնի «Ոստայն 11 – Դեգերումներ» Հատորը

Համահայկական Առեւտուրի Ցանցը Սփիւռքահայ Գործարարներուն Կոչ Կ՚ուղղէ 
Հայրենիքի Մէջ Ներդրում Կատարելու
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Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «Ոստայն 11 – 
դեգերումներ» առցանց հատորը, որ կը բովանդակէ 
31 յօդուածներ` բաժնուած չորս գլուխներու` 
«Երթուդարձ», «Հեքիաթներ», «Ժամանակին հետ» 
եւ «Մուսայիս հետ», տարածուած` 100 էջերու վրայ:

«Մտնելով այս «Ոստայն»-ին մէջ…»` իր ներա-
ծութեան մէջ Վրէժ-Արմէն կը գրէ. «Ընթերցողը 
պիտի անդրադառնայ, թէ ինչո՛ւ իրերայաջորդ հա-
տորներս միշտ կը կրեն «Ոստայն» վերտառութիւնը: 
Այո՛, պիտի անդրադառնայ, թէ անոնք իրարու 
շաղկապուած են կարմիր թելով մը, որ հակառակ 
նիւթերու այլազանութեան` կ՛անցնի անոնց բոլորին 
մէջէն:

«Այդ թելը գրողին ապրումներն են, մտորումներն 
ու զգացումները, որոնք կը դրսեւորուին տարբեր 
իրավիճակներու, տարբեր կացութիւններու կամ 
պատահարներու միջոցով»:

Ապա հեղինակը հետեւեալը կ՛աւելցնէ. «Ընթեր-
ցողը պիտի անդրադառնայ նաեւ, թէ միեւնոյն 
հարցերը, որոնք զիս կը հետաքրքրեն, կը մտա-
տանջեն, գրելո՛ւ կը մղեն, եւ որոնք կ՛արծարծուին 
նաեւ «Հորիզոն»-ի մէջ շաբաթական «Այս 

Համահայկական Առեւտուրի Պալատը, որ նաեւ 
ծանօթ է որպէս Հայկական Առեւտրային Ցանց 
(ATN-ՀԱՑ), վերջերս կոչ ուղղած է ափիւռքահայ 
գործարար համայնքներուն՝ աւելի աշխոյժ ներդ-
րումներ կատարելու Հայաստանի մէջ եւ օժան-
դակելու Հայաստանի հետ համաշխարհային կա-
պերու զարգացման գործին: Արմենփրեսի փոխանցմամբ՝ 
կազմակերպութիւնը նաեւ կը յայտնէ իր պատրաս-
տակամութիւնը՝ աջակցելու ափիւռք-Հայաստան, 
ինչպէս նաեւ միջազգային գործարարական կա-
պերու զարգացման։ Կոչը լոյս տեսած է ATN-ի 
լրաբերին մէջ:

«Այս օրերին, մեր հայրենիքի նորօրեայ պատ-
մութեան ամենափայլուն էջերից մէկն է կերտւում», 
ըսուած էր անցեալ տարուան Ապրիլին հրապա-
րակուած ATN-ի գործադիր խորհուրդի յայտատա-
րութեան մէջ, ուր նաեւ կազմակերպութիւնը յոյս 
յայտնած էր, որ յառաջիկային կառավարութեան 
բարեփոխումներու ծրագիրը՝ միտուած գործարար 
արդար մրցակցութեան եւ ներդրումային դաշտի 
բարելաւման, պիտի ըլլայ խորքային, համարձակ 
ու համապարփակ։

ATN-ի կոչը կ՚անդրադառնայ վերջերս հրապա-
րակուած Կառավարութեան Տնտեսական Յեղափո-
խութեան հնգամեայ ծրագրին, որ կ՚ենթադրէ 
խորքային բարեփոխումներ։ «Մենք ողջունում ենք 
Նոր Հայաստանի կառավարութեան լուրջ մտադ-
րութիւնները, յատկապէս շուկայական անազնիւ 
յարաբերութիւնները եւ աչառութիւնները արմատա-
խիլ անելու հարցում», ըսուած է կոչին մէջ։

Ինչպէս կը նշուի, յեղափոխութենէն ետք ATN-ի 
ներկայացուցիչները հանդիպած են պետական 
պաշտօնեաներու հետ եւ ներկայացուցած՝ իրենց 
տեսակէտներն ու կառոյցը՝ միջազգային հայկական 

անկիւնէն» կամ այլ վերտառութիւններու ներքեւ 
լոյս տեսնող սիւնակներուս մէջ, «Ոստայն» շարքին 
մէջ կը դրուին նուազ հրապարակագրական եւ 
աւելի գրական պարունակի մը մէջ` ունենալով 
օրագրական կամ յուշագրական բնոյթ: Այդ պատ-
ճառով ալ այնտեղ նկարագրուող իրավիճակները 
պէտք է նկատի առնուին իրենց ժամանակին մէջ: 
Այս գրութիւններուն ընդմէջէն կ՛երեւին այդ իրա-
վիճակներու թէ՛փոփոխութիւնները եւ թէ՛ մնայուն 
տարրերը:

«Այս շարքին չորրորդ հատորը իբրեւ տիտղոս 
կը կրէր` «Իմ ուղեպատումը» վերնագիրը: Ինծի 
այնպէս կը թուի, որ միշտ այդ ուղեպատումն է, որ 
կը պատմուի հատորէ հատոր…»:

Հատորին շապիկի նկարը գործն է Տեմսի 
Արզումանեանի:

Հեղինակին վերջին ութ հատորները` սկսեալ 
«Ոստայն 4»-էն, մատչելի են ընթերցողին Հայերէն 
blog կայքէջի «Գիրքեր» բաժնին մէջ: (https://
hayerenblog.wordpress.com/ Գիրքեր): Այնտեղ 
կարելի է կարդալ նաեւ հեղինակին ոչ անձնական 
բնոյթի նամականին, որ հետզհետէ պիտի 
ամբողջանայ:

գործարար նոր հարթակը, որ էական հեռանը-
կարային արժէք կը ներկայացնէ Հայաստանի 
համար։

2018-ին ATN-ի անդամ կազմակերպութիւնները 
հիւրընկալած են փոխ վարչապետ Տիգրան Աուին-
եանի գլխաւորութեամբ Թորոնթօ եւ Լոս Անճըլըս 
մեկնած առաջին տնտեսական պատուիրակութիւնը։ 
Աշնան 6 անդամ կազմակերպութիւններէն մօտ 
երկու տասնեակ ներկայացուցիչներ մասնակցած 
էն Ֆրանսախօսութեան տնտեսական ֆորումին։ 
Յունուարին Ցիւրիխի մէջ ՀՀ վարչապետին պատ-
ւիրակութիւնը հիւրընկալուեցաւ տեղի հայկական 
առեւտրային պալատին կողմէ։ Այլ փոխգոր-
ծակցութիւններ կը շարունակուին տեղի ունենալ։

Կոչին մէջ նաեւ արձանագրուած է, որ ATN-ը 
սկսած է հրապարակել շաբաթական գործարար 
լուրերու ամփոփում Հայաստանի մասին իր 
համընդհանուր գործարար համայնքին համար եւ 
պատրաստ է օժանդակելու այդ գործին: ATN-ի 
կոչը ուղղուած է իր անդամ կազմակերպութիւն-
ներուն, ինչպէս նաեւ ափիւռքի բոլոր գործարար-
ներուն՝ ներգրաւուելու եւ օժանդակելու Հայաստանի 
հետ համաշխարհային կապերու զարգացման 
գործին։

ՀԱՑ-ը միակ միջոլորտային համահայկական 
գործարար կազմակերպութիւնն է, որ կը ներառէ 18 
ընկերութիւններ 13 երկիրներէ։ Կազմակերպութեան 
նպատակն է վերակառուցել հայկական դարաւոր 
առեւտրային ցանցերը՝ նպաստելով նոր կապերու 
առաջացման եւ նոր հարթակ ստեղծելով ափիւռքի 
եւ Հայաստանի առեւտրարդիւնաբերական պա-
լատներու եւ գործարար միութիւններու համար 
գիտելիքի եւ փորձի փոխանակման, ինչպէս նաեւ 
նպաստել Հայաստանի տնտեսական զարգացման 

օրակարգին։ Համաշխարհային հայկական գործա-
րար ցանցը կրնայ նշանակալի արժէք ներկայացնել 
թէ՛ Հայաստանի եւ թէ՛ ափիւռքի գործարար 
համայնքներուն համար։

Հայերը անցեալին վճռական դեր խաղացած են 
միջազգային առեւտրային յարաբերութիւններուն 
մէջ համաշխարհային ազդու համամասնակցու-
թեամբ։ ՀԱՑ-ը կը ձգտի վերահաստատել այդ հա-
մաշխարհային կապերը եւ միաժամանակ օժտել 
Հայաստանը եզակի ցանցային հարթակով ապա-
գային։ Այսօր մենք միակ միջհամայնքային գոր-
ծարար հարթակն ենք, որ կը միաւորէ ափիւռքի 
գրեթէ բոլոր առեւտրային պալատները եւ գոր-
ծարար խորհուրդները, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
երկու մեծագոյն գործարար ՀԿ-ները (Հասարա-
կական Կազմակերպութիւններ)։ Մեր միասնական 
նպատակն է զարգացնել համաշխարհային 
կապերը մեր գործարար համայնքներուն միջեւ եւ 
խթանել առեւտուրն ու ներդրումները Հայաստանի 
մէջ։
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Հայաստանից Արտագաղթը.
Իրավիճակի Որակական Եւ Քանակական Իրողութիւնները

ՌՈՒԲԷՆ ԵԳԱՆԵԱՆ

ºÃ¿ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ³é³õ»É µ³ñÓñ »õ Ï³Ý³Ýó 
³é³õ»É ó³Íñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ²¶¶Ý»ñÇ 
³ÙµáÕç Ñ³Ù³ÏóáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ ³ñï³·³ÕÃÇ 
ÁÝï³Ý»Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï-
×³éÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃ»³Ùµ ½Ç--
ç»É »Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ/ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ 
å³ï×³éÇÝª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª 12,1 »õ 27 
³Ý·³Ùáí, ³å³ ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ¿°É ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ 
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹ ²¶¶Ý»ñÇ 
¹¿åùáõÙª 36,2 »õ 33,6 ³Ý·³Ùáí, ³ñï³·Ý³Ý»ñÇ 
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ ²¶¶Ý»ñÇ 
¹¿åùáõÙª ³ñ¹¿Ý ÙÇ³ÛÝ 1,2 »õ 6,5 ³Ý·³Ùáí:

Ú³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë ûñÇÝ³ã³÷áõÃÇõÝÁª 
³ñï³·Ý³Ý»ñÇ ½·³ÉÇûñ¿Ý ó³Íñ áõ Ï³Ý³Ýó 
¿³å¿ë µ³ñÓñ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí ÁÝ¹-
·Íáõ³Í Ï»ñåáí »õ Ï³Ý³Ýó Ùûï ÁÝï³Ý»Ï³Ý 
å³ï×³éÝ»ñáí Ù»ÏÝáõÙ Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ ·»ñµ³ñÓñ 
Ù³ëÝ³µ³ÅÝáí (52%ª ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ/ïÝï»-
ë³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñáí Ù»ÏÝáõÙ Íñ³·ñáÕÝ»ñÇ 
ÙÇ³ÛÝ 49,7%Ç ¹ÇÙ³ó), å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í Ù¿Ï µ³-
ó³éáõÃ»³Ùµ, µÝáñáß ¿ Ý³»õ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý 
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÏóáõÃ»³ÝÁ (ÝáÛÝ Û³çáñ-
¹³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ 2,1 »õ 5,8, 4 »õ 7,7, 0,9 »õ 3,6 
³Ý·³ÙÝ»ñ)[41]:

º¼ð²Î²òàôÂÆôÜ
àñå¿ë ³Ù÷á÷áõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ 

ÐÐ Ù»ñûñ»³Û ·³ÕÃÁ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí 
ÉÇÝ»Éáí ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï, 
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ å¿ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÇ áñå¿ë 
ËÇëï ËÝ¹ñ³Û³ñáÛóª »Ã¿ ã³ë»Ýù ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ:

ÜÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ÑÇÙÝ³õáñáõ³ÍáõÃ»³Ý 
Éñ³óáõóÇã ÷³ëï³ñÏ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ, áñ 
³ñÙ³ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ 
µ³ó³Ï³ÛáõÃ»³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ùûï³Ï³Û ï³-
ñÇÝ»ñÇÝ ¹ñ³ÝáõÙ Ï³ï³ñáõáÕ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ 
³ÝËáõë³÷»ÉÇûñ¿Ý Ï'áõÝ»Ý³Ý Ñ»ï»õ»³Éª ³Ýí»-
ñ³å³Ñûñ¿Ý ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ, áõÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÁ.-

-¶³ÕÃ³Í ãáõÝ»óáÕ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
ËÙµ³ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ ·³ÕÃ»Éáõ ·áñÍ-
ÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ý»ñù³ßáõ»Éáõ µ»ñáõÙáí (ëÏ½µÝ³-
å¿ë ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áñå¿ë Å³Ù³Ý³Ï³õáñ 
³ñï³·Ý³Ý»ñ), ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·³ÕÃ³Ï³Ý 
Ñáëù»ñÇ Í³õ³ÉÝ»ñÇ ³éÝáõ³½Ý ãÝáõ³½áõÙ.

-²¶¶Ý»ñÇ ßñç³ÝáõÙ` ³é³õ»É³å¿ë ³ßË³-
ï³Ýù³ÛÇÝ ï»õ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÃáõÇó, Ùßï³Ï³Ý µÝ³-
ÏáõÃ»³Ý ÙÝ³Éáõ »õ ÁÝï³ÝÇùÇ ³ñï»ñÏÇñ ï»Õ³-
÷áËÙ³Ý í×Çé Ï³Û³óÝáÕÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý 
³õ»É³óÙ³Ý µ»ñáõÙáí ³Ýí»ñ³¹³ñÓ ÑáëùÇ ³×Ç 
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ:

²ÏÝÛ³Ûï ¿, áñ ÝÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÁ ÏÁ Ýß³Ý³ÏÇ 
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ñ¹¿Ý ÇëÏ 
Ù»Í³å¿ë ïÏ³ñ³ó³Í (³Û¹ ÃõáõÙ ½·³ÉÇ ã³÷áí 
Ý³»õ Û»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ³ñï³ùÇÝ ·³ÕÃÇ ·áñÍ-
ÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ), ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, 
ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõ-
ÅÇ Ýáõ³½Ù³Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ, ¹ñ³ÝÇó µËáÕª áñ-
å¿ë Ï³ÝáÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï µ³ó³ë³Ï³Ý, »ñÏñáñ¹³-
ÛÇÝ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñáí Ñ³Ý¹»ñÓ:

Ú³å³õáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏ
²¶¶
²ñï»ñÏñáõÙ ·ïÝáõáÕ ·³ÕÃ³Ï³Ý
²äÐ

²ÝÏ³Ë ä»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
²ØÎ
²ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
¸ÚÄ
¸Çï³ñÏÙ³Ý Û»ï³Ñ³Û»³ó Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ï-

õ³Í
º²îØ
ºõñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝ
ºØ
ºõñ³ÙÇáõÃÇõÝ
ÊêÐØ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÇ ØÇáõÃÇõÝ
ÐÊêÐ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ êáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý 

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
ÐÐ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ
ÐÐ ²ìÌ
ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝ
Ø²Î
ØÇ³õáñáõ³Í ³½·»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
¶ØÎ
¶³ÕÃ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñ-

åáõÃÇõÝ
è¸
èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÇõÝ
ì²
ì»ñ³¹³ñÓ³Í ³ñï³·³ÕÃ³Í

[41] Ð³ßáõ³ñÏáõ³Í ¿ http://science.rau.am/rus/8/3592 , 2017Ç, ³ÕÇõë³ÏÝ»ñ 3.4.1 »õ 5.2.2Ç ïáõ»³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û:

Ժամանակն է, որ Իւրաքանչիւրս Իր Մասնագիտութեամբ 
Նպաստենք Հայաստանի Զարգացման. Ա. Մուրատեան 
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– Ըսած էիք, որ ամէն տարի Ձեր ընտանիքին 
հետ ամառնային արձակուրդները Հայաստանի մէջ 
կ’անցնէք: Ընկերութեան հիմնադրումէն յետոյ նա-
եւ` աշխատանքային գործունէութիւնն ալ ձեր այ-
ցելութիւններուն պատճառ են: Այդպէ՞ս չէ:

– Ընկերութեան հիմնումով` այցելութիւններս Հա-
յաստան միայն ամառնային հանգիստ անցնելու 
նպատակով չեն: Աշխատանքի համար յաճախակի 
սկսած եմ այցելել: Այս ընթացքին զարմանալի միտում 
նկատած եմ: Մարդիկ միջազգային չափանիշներուն 
համապատասխան բժշկական կեդրոններ ունենալը 
մեծ ծախսերու հետ կապուած ըլլալու մտայնութիւնը 
ունին: Իրականութեան մէջ այդպէս չէ: Եթէ կարենանք 
ճիշդ նախագծել, իրականացնել աշխատանքները, 
աւարտին կը տեսնենք, թէ որքան գումար կրցած ենք 
տնտեսել: Եւ ամենակարեւորը` այդ հաստատու-
թիւնները իրենց հիմնական նպատակին կրնան 
ծառայել:

Առողջապահական հաստատութիւններու հիմնա-
կան նպատակը մասնագէտ-բժիշկներու օգնութեամբ 
հիւանդի առողջութիւնը բարելաւելն է: Սակայն յաճախ 
կը պատահի, որ հիւանդը հիւանդանոցէն դուրս կ’ելլէ 
ուրիշ վարակիչ այլ հիւանդութեամբ, որ ցոյց կու տայ, 

թէ տուեալ հաստատութիւնը իր նպատակին չի 
ծառայեր: Շատ երկիրներու մէջ առկայ է այս խնդիրը, 
դժբախտաբար, նաեւ Հայաստանի մէջ:

Այս խնդիրէն խուսափելու համար մեր բոլոր 
բժշկական հաստատութիւնները պէտք է կառուցուին 
կամ վերակառուցուին միջազգային չափանիշներուն 
համահունչ (սկսած` հիւանդասենեակներէն, միջանցք-
ներէն, վիրահատարաններէն, օդափոխութեան հա-
մակարգէն, շինարարական նիւթերէն եւ այլ նրբու-
թիւններէ), որպէսզի բժշկեն անհատը, ոչ թէ` վարակիչ 
այլ հիւանդութեան տարածման պատճառ դառնան:

Պէտք է կարեւորենք առողջութեան տնօրինումը, 
որպէսզի Հայաստանի մէջ ո՛չ միայն բժշկական կեդ-
րոնները, այլեւ մարդիկ այս մտածելակերպով առաջ-
նորդուին: Որպէսզի այն դառնայ կարեւոր նախա-
պայման հիւանդանոցներ կառուցելու կողքին 
սեփական առողջութեան մասին հոգ տանելու:

Առողջութեան տնօրինումը չի նշանակեր գեղեցիկ 
տեսքով, ձեւաւորումով, յարկաբաժիններով հիւանդա-
նոց ունենալը: Այն կ՛ենթադրէ մարդոց առողջութեան 
ամբողջական վերականգնում, որուն պէտք է 
նպաստեն ո՛չ միայն փորձառու մասնագէտները, այլեւ 
նպատակային, ճիշդ կառուցուած հաստատութիւններն 
ու միջավայրը:

Մեր գրասենեակի հիմնական նպատակներէն 

մէկն է` մեր գաղափարներով, փորձառութեամբ մաս-
նակից դառնալ ոլորտի զարգացման: Ունիմ ինծի պէս 
մտածող շատ գործընկերներ, որոնք կ՛աշխատին 
ընկերութեան մէջ: Բոլորիս նպատակը նոյնն է` որպէս 
հայ ազգի զաւակներ, որպէս մասնագէտներ մաս-
նակից դառնալ մեր հայրենիքի առողջապահութեան 
ոլորտի զարգացման:

Եթէ իւրաքանչիւր մարդ իր հնարաւորութիւններու 
սահմանին մէջ փորձէ օգտակար ըլլալ մեր երկրին, 
մօտ ապագային մենք աւելի զարգացած հայրենիք 
կ’ունենաք, որ կը նպաստէ մեր երեխաներուն աւելի 
լաւ երկրի մէջ ապրելու:

Հայաստան վերջին այցելութեանս ընթացքին 
Երեւանի պետկան բժշկական համալսարանի հան-
րային առողջութեան բաժինին մէջ դասախօսութիւն 
ունեցայ: Դասախօսութեան ընթացքին ինծի մտահո-
գող գաղափարներու, խնդիրներու մասին խօսեցայ, 
ներկայացուցի մեր ընկերութեան իրականացնելիք 
ծրագիրները: Ինծի համար հաճելի էր տեսնել, որ 
ուսանողները հետաքրքրուած էին նոր նիւթերով, 
գաղափարներով: Յուսամ` յաճախ նման առիթներով 
Հայաստան կ’այցելեմ:

Նաեւ յոյս ունիմ, որ միասնաբար գործելով` մօտ 
ապագային առողջապահական բնագաւառին մէջ 
բաւական զարգացումներ կ’արձանագրենք:



Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի Եզրափակիչ Ելոյթը ԱԺ-ի Մէջ ՀՀ 
Կառավարութեան Ծրագրի Ներկայ Ընթացքին Եւ Արդիւնքներուն Մասին 
Զեկոյցի Քննարկումէն Ետք
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ԳԱԲՐԻԷԼ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ (ԳԱԲՕ)
(1957)
«Մենապար»

Հայ գեղանկարիչ։ ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ (2015):  1974-1978  ուսանած է 
Երևանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարանին մէջ։ 1987 
թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական ինստիտուտը։ 
1996 թուականէն Հայաստանի նկարիչների միութեան անդամ է։
Աշխատանքները կը գտնուին Երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանին 
մէջ, Արամէ պատկերասրահին մէջ, ԱՄՆ, Ֆրանսայի, Իտալիայի, Զուիցերիոյ, 
Գերմանիայի, Լիբանանի մասնաւոր հաւաքածուներուն մէջ։

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Նարեկ Արքեպիսկոպոսի Հրաւէրով 
Լիբանանի Հայ Առաքելական, Կաթողիկէ 
Եւ Աւետարանական Հոգեւորականներու 
Հանդիպում
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Հաւաքին մասնակցող հոգեւորականներ Աստու-
ծոյ եւ ազգին ծառայութեան իրենց ուխտի վերա-
նորոգութեամբ խոստացան դարձեալ իրարու հան-
դիպիլ։ 

Շրջանային Èáõñ»ñ

Իսրայէլի Օդուժը Հարուած 
Հասցուցած Է Սուրիական 
Հալէպին. «ՍԱՆԱ»

¾ç 01

յայտնեն, որ հարուածը հասցուած է այդ շրջանին 
իրանական զօրքերու դիրքերուն: Հալէպի մէջ 
խախտուած է ելեկտրամատակարարումը: «The 
Jerusalem Post» թերթը, յղում ընելով իրաւապաշտ-
պան կազմակերպութիւններուն, յայտնած է, որ 
հարուածին հետեւանքով Հալէպի մէջ տասը հոգի 
մահացած է, կան վիրաւորներ, հաղորդած է «Ին-
թերֆաքս»-ը:

Նոյնիսկ հիմա մեր հասցէին մեղադրանքներ են 
հնչում, որ մենք այսպէս ասած, բանկային լոպ-
պիզմի հետ շատ ենք առնչուում, եւ բանկերը 
լոպպինկ անելու շատ հնարաւորութիւն ունեն: 
Իրականում այդ պրոցեսի սերտ համագործակ-
ցութեան նախաձեռնողը մենք ենք, որովհետեւ 
մենք անընդհատ բանկային համակարգի առաջ 
խնդիր ենք դնում, որ իրենք պէտք է այս պրոցես-
ները ֆինանսաւորեն եւ ֆինանսական միջոցները 
դարձնեն աւելի մատչելի: Եւ նաեւ հաշուի առնելով 
Կենտրոնական բանկի մասնագիտական կարո-
ղութիւնները՝ իրենք նաեւ քաղաքացիների ֆինան-
սական գրագիտութիւնը բարձրացնելու ծրագրերին 
փորձաքննական միջամտութիւն անելու իմաստով 
պէտք է առաւել ներգրաւուած լինեն: Անկեղծ ասած, 
ես դեռեւս որեւէ նեգատիւ բան այս համագոր-
ծակցութեան մէջ չեմ տեսնում եւ ուզում եմ 
հաւաստիացնել որ մենք որեւէ լոպպինկի տրուող 
չենք, դա՝ հաստատ:

Յաջորդը՝ պետական պարտքի հետ կապուած 
խնդիրը, որն էլի Դուք բարձրացրեցիք, չափազանց 
կարեւոր խնդիր է: Տեսէք, մենք ուզում ենք, ունենք 
եւ Եւրամիութեանը ներկայացրել ենք, ըստ էու-
թեան, 13 նախագիծ, որոնց մի մասը կարելի է 
մեկանախագիծ անուանել: Մեր միջազգային 
գործընկերները պատրաստ են մասնակցել այդ 
նախագծերի իրականացմանը, բայց իրենք էլի 
շատ տրամաբանական բան են ասում. ասում են, 
որ դուք էլ պէտք է գումար դնէք, որովհետեւ դժուար 
է պատկերացնել, որ որեւէ միջազգային կազմա-
կերպութիւն գայ մի ծրագիր մի երկրում 100 
տոկոսով իրականացնի, օրինակ, ջրամբարաշի-
նութեան ծրագիրը կամ ենթակառուցուածքների 
զարգացման ծրագիրը 100 տոկոսով ֆինանսաւորի: 
Այո, այս հարցը մեր օրակարգում կայ, մեր պե-
տական պարտքի քաղաքականութիւնը, բայց, միւս 
կողմից, տեսէք, երբ մենք ստուերի դէմ ակտիւ 
պայքար տանենք, իսկ ասենք, օրինակ, Արժոյթի 
միջազգային հիմնադրամի փորձագէտներ կան, 
որոնք գտնում են, որ Հայաստանում մինչեւ 50, 
նոյնիսկ 60 տոկոս ստուեր կայ: Եթէ մենք ստուերի 
դէմ պայքար տանենք, մեր ՀՆԱ մակարդակը նաեւ 
տնտեսութիւնը որոշակի աճ ունենայ, մենք կարող 
ենք այդ 60 տոկոս պետական պարտքի սահմանա-

փակման մէջ, այսինքն՝ որ ՀՆԱ-ն մեծանայ, ՀՆԱ-ի 
60 տոկոսն էլ կը մեծանայ, եւ մեր եղած պարտքն 
այդ 60 տոկոսի շեմից կիջնի, եւ մենք այդտեղ 
մանիովրի դաշտ կունենանք: Բայց, հնարաւոր է, 
նաեւ այսպէս չլինի, եւ մենք այստեղ պէտք է 
մտածենք՝ մենք պատրաստ ենք օրէնքի այդ շեմը 
բարձրացնենք 10 տոկոսով, օրինակ, դարձնել 70 
տոկոս: Սա հարց է, որը մենք միասին պէտք է 
քննարկենք եւ որոշում կայացնենք, որն իրականում 
ռազմավարական հարց է: Սա կուսակցական հարց 
չէ, կառավարութեան հարց չէ, որովհետեւ ամէն 
յաջորդ կառավարութիւն պէտք է սրա հետե-
ւանքների պատասխանատուութիւնը կրի եւ մենք 
բոլորս իրար հետ:

Յաջորդ խնդիրը՝ պարոն Կարապետեանն 
առաջարկեց, որ խորհուրդ ստեղծուի.  ես այսօր իմ 
խորհրդական Մեսրոպ Առաքելեանից նամակ եմ 
ստացել, որ տնտեսագիտական հանրութեան ներ-
կայացուցիչներն ուզում են հանդիպել եւ ինստի-
տուցիոնալ դարձնել այդ շփումը: Ես յանձնարարել 
եմ, որ կազմակերպեն, Դուք էլ կարող էք միանալ, 
մեծ հաճոյքով: Ընդհանրապէս եթէ նկատել էք, 
ցանկացած քննարկում մեզ համար շատ կարեւոր 
է, նաեւ այդ հարցը, որ պարոն Բագրատեանն 
ասում է՝ մի ժամանակ ասում էին, որ կիսուի 
ժողովրդի հետ, հիմա ասում են՝ փոխանակ գործով 
զբաղուի, ելոյթ է ունենում, խօսում է: Ես ուզում եմ 
Ձեզ մի բան ասել, որ մեր երկրի մեծագոյն հա-
մակարգային պրոբլեմներից մէկը երկար ժամանակ 
եղել է այն, որ խօսքի արժէքը թերագնահատուել է: 
Ի վերջոյ, Աստուածաշնչեան ճշմարտութիւն է, որ ի 
սկզբանէ խօսքն էր: Ես երէկ «Օրբելի» կենտրոնի 
բացման արարողութեան ժամանակ էլ ասեցի 
հետեւեալը, որ մենք ֆիզիքապէս որեւէ գործողու-
թիւն չենք կարող անել, եթէ նախ այդ գործողութիւնը 
մեր մտքում չենք արել: Մենք ֆիզիքապէս որեւէ 
ուղղութեամբ չենք կարող շարժուել, եթէ նախ այդ 
գործողութիւնը մտքում չենք արել՝ պայմանով, որ 
եթէ մենք ուզում ենք, որ մեր գործողութիւնները 
լինեն գիտակցուած եւ ուզում ենք, որ մենք 
կառավարենք մեր գործողութիւնները, այսինքն՝ ոչ 
թէ մեզ այստեղից այնտեղ գցեն, այլ մենք յայտ-
նըւենք այն տեղերում, որտեղ մենք ուզում ենք 
յայտնուել...»:



ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Երուանդ Չաթալպաշեանի մահուան Ա. Տարելիցին առիթով՝ հո-
գեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի՝ Կիրակի, 31 Մարտ, 
2019 Սուրբ Նշան Մայր Եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ սուրբ պատարագին:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Կարապետ Հաննէսեանի մահուան քառասունքին առիթով հո-
գեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի, 31 Մարտ 
2019-ին Ռմեյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ սուրբ 
պատարագին:
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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

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 

Վահրամ Փափազեան  Թատերախումբը Կը Ներկայացնէ 

Ակամայ Ստախօսը 
Կատակերգութիւնը 

Հեղինակ՝  Մայքըլ  Գունի 

Բեմադրիչ՝  Յարութ Գնդունի 
Տեղի Կ'ունենայ 28,29,30,31 Մարտ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին, 
Հինգշաբթի, 28 Մարտ 2019, Երեկոյեան  Ժամը 8.30-Ին – Կալա 
Յակոբ Տէր Մելքոնեան Թատերասրահին Մէջ, Պուրճ Համուտ 
Տոմսերը  Ստանալ   ՀԵԸ-Ի  Կեդրոնական Գրասենեակէն,  
Հեռ՝  04- 523043, 81-374074, Թատերախումբի  Վարչութեան 
Անդամներէն  Եւ  Ելոյթի Օրերը Կիշէէն 
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Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօ-
րէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ 
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըր-
ջանի արձանագրութիւնները: 
 

ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում: 
 Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յա-
տուկ զեղչ: 
 
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042 
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com 
 
     Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան: 
 
 


