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82ñ¹
82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 158(22«459)
116(22«417)

«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
Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

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

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Տեղի Օգնութիւն
Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Աուն
Կը Խնդրէ ՄԱԿ-էն՝
Սահմանագծելու
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Հարաւային
Ծովատարածքը
Մասին Յայտարարութեան Համար

Սեպասթիան
Քուրցը
Ողջունած
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
ԷԿըՀայաստանի
Տեղի
Կայանայ Մէկ Մէջ
Օր Կանուխ
Ունեցող Ժողովրդավարական
Զարգացումները

Արաբական պետութիւններու լիկայի գագաթՊըրրի Պաշտօնական Այցով Ժամանեց Իրաք
նաժողովին մասնակցելու նպատակով Թունիսի
Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի
Հանրապետութիւն կատարած պաշտօնական այցի նախագահ Նապիհ Պըրրի Կիրակի յետմիջօրէին
ծիրին մէջ Լիբանանի Հանրապետութեան նախա- պաշտօնական այցով ժամանեց Իրաքի Հանրագահ Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ Միացեալ պետութիւն, ինչը, Պըրրիի խօսքով, պիտի նպաստէ
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներեւպաշտօնապէս
ստանձնեցին իրենց
ազգերու
կազմակերպութեան
ընդհանուր
քարտու- Պաղտատի
Պէյրութի յարաբերութիւններու
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ զարգացումին
նոր պաշտօնները:
ղար
Անթոնիօ
Կուտերեշի
հետ:
եւ ամրապնդումին:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ անդրանիստը՝
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
Հանդիպումին Աուն
մասնաւորաբար
Իրաքցի
գործընկերոջ՝
Մուհամմատ
Ալ Հալպունորակազմ
կառավարութեան
վարելիք ծովատաքաղաքա- սիի
հարցերով
նախարար
Սալիմ Ժրեյսաթի
ստանձնեց
դարձաւ
Լիբանան-Իսրայէլ
հարաւային
հրաւէրով
Իրաք ժամանած
Պըրրի հանդիպում
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբողիր նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
րածքը
սահմանագծելու
վիճայարոյց թեմային՝
այդ պիտի
ունենայ Իրաքի շիա այաթոլլա Ալի Սիսթանի
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս
մասին
հաղորդեց
նախագահական
հարցի
գծով
օգնութիւն խնդրելով ՄԱԿ-էն:
եւ շարք մը այլ պաշտօնատարներու հետ:
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա- տեղեկատուական
գրասենեակը:
Այնուհետեւ
նախագահը
վեր հանեց սուրիացի
«Մեծապէս ուրախ
եմ այստեղ գտնուելուս հավերջին կազմուած սոյն
յանձնաժողովին անդամ
գաղթականութեան
հայրենադարձութեան
հրա- մար: Իսլամական պետութիւն ահաբեկչական
10 նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ խմբաւորումի
Ռաֆուլ յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝ իր
տապ
խնդիրը՝ ընդգծելով,
որ Լիբանան
անխափան
պարտութենէն
եւ ահաբեկչութեան
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
նոր պայքարի
առաքելութեան
մէջ,
մինչ
նոր
նախարարը
պիտի
շարունակէ
կազմակերպել
սուրիացիներու դէմ
յաղթանակէն ետք, բարգաւաճում
կը
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
կամաւոր տունդարձը, ինչը 2018-ի Յուլիսէն մաղթեմ բարեկամ Իրանին»,– լրագրողներու հետ
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի զրոյցի
պաշտօնավարութեան
յաջողապէս
կ'իրականացնէ Լիբանանի
Ընդհանուր
ընթացքին ըսաւամբողջ
Պըրրի՝ շրջանին:
միասնութեան կոչ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով ընելով Իրաքի ժողովուրդին:
ապահովութեան
ծառայութիւնը:
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Միջազգային
Èáõñ»ñ
րութեան
մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Չինաստանի
Մէջ յայտարարութիւնը
Անտառային Հրդեհներու
Պատճառով
Մօտ 4000
Հոգի
քականութեան մասին
պիտի արձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
վրայ՝
շնորհիւ
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինատարիներու
իր
փորձառութեան,
եւ
պիտի
Տարհանուած Է
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Չինաստանի Շանսի նահանգի կեդրոնական
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
հատուածին մէջ բռնկուած անտառային հրդեհին
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուպատճառով տարհանուած է աւելի քան 3800 հոգի:
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոմասին կը յայտնէ «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՉինաստանի արտակարգ իրավիճակներու
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
կառավարման նախարարութենէն յայտնած են, որ
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժահրդեհուած է 360 հեքթար հողատարածք: Կրակը
Շարունակուեցաւ Նախարարական մարելու
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչաշխատանքներուն ներգրաւուած են 1600
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուահոգի եւ աւելի քան 30 հրշէջ մեքենայ ու 6 ինքնաթիռ:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
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Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Վիեննայի
մէջ հանդիպում ունեցած է Աւստրիոյ վարչապետ
ԱԺ Նախագահն
Հայաստանի
Մէջ
Սեպասթիան
Քուրցի Ուհետ:
Առանձնազրոյցի
ընթացքին
զրուցակիցները
քննարկած
ինչպէս
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Ենեն
Երկկողմ
երկկողմ, այնպէս ալ բազմակողմ ձեւաչափերով
Գործակցութեան Հեռանկարները
գործակցութեան վերաբերող շարք մը հարցեր:
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային ժոԻնչպէս
կը տեղեկացնեն
ՀՀ կառավարութեան
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան
հետ
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արկապերու
վարչութենէն,
մասնաւորապէս
Նիկոլ
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
Փաշինեան եւ Սեպասթիան Քուրցը կարեւորած են
Ինչպէս կը հաղորդէյարաբերութիւններու
«Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
հայ-աւստրիական
զարգաժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կացումը տարբեր ուղղութիւններով, այդ կարգին`
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
քաղաքական
եւ տնտեսական:
Զրուցակիցները
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարաանհրաժեշտ համարած են, որ երկու երկիրներու
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
կառավարութիւնները շարունակեն հետագայ աշեւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կայուն
եւ արագ
կը
խոյժ
երկխօսութիւնը`
նոր թափ
հաղորդելու
յատզարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի ղեկավարի
կապէս
տնտեսական
գործակցութեան,
առեւտրախօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
շըրջանառութեան ծաւալներու աճին: եւ 2015 թուականին
Երեւանի մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
Սեպասթիան
Քուրցը
ողջունած է Հայաստանի
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
ամրամէջ տեղի ունեցող ժողովրդավարական զարգապընդումին:
ցումները
եւ նշած, որ իր երկրի կառավարութիւնը
պատրաստ է անհրաժեշտ օժանդակութիւնը
Ազգային ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
ցուցաբերելու
Հայաստանի
բարեփոխումներու
օրաէ
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարկարգը արդիւնաւէտօրէն յառաջ մղելու նպատակով:
գացումին
եւ այդկողմերը
առումով կարեւորած
նշած, որ այսենպահուն
Այդ
առումով,
նաեւ
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաՀայաստան-Եւրոպական Միութիւն Համապարփակ
կանընդլայնուած
խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
եւ
գործընկերութեան
համաձայպատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են
Ճափոնի
նագիրի ծիրէն ներս նախատեսուող ծրագիրներու
հետ բարեկամութեամբ:
իրականացումը
եւ ԵՄ անդամ պետութիւններուն
ՀՀ հնարաւորինս
խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտակողմէ
սեղմ
ժամկէտներու
մէջ այդ
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
համաձայնագրի վաւերացումը:
զարգացումի
աջակցութեան
ներս տարբեր
Հանդիպումին
կողմերը ծիրէն
անդրադարձած
են
բնագաւառներու
ցուցաբերածեւ օժանդակունաեւ
Վիեննայի մէջմէջ
ՀՀ վարչապետի
Ազրպէյճանի
թեան եւ իրականացուած
նախագահի
հանդիպումին:ծրագիրներուն համար:
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Նիկոլ Փաշինեանի Եւ
Բակօ Սահակեանի Միջեւ
Հեռախօսազրոյց Տեղի Ունեցած Է

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ
Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեանի միջեւ Մարտ 30-ին հեռախօսազրոյց
տեղի ունեցած է: Զրուցակիցները քննարկած են
Հայաստանի վարչապետ Ն. Փաշինեանի եւ
Ազրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի միջեւ Մարտ
29-ին Վիեննայի մէջ կայացած հանդիպումին
արդիւնքները:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան
տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ
կապերու վարչութենէն, անդրադարձ եղած է նաեւ
Մարտ 12-ին Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգութեան խորհուրդներու համատեղ նիստին
ձեւաւորուած օրակարգի հետագայ իրականացման
հետ կապուած հարցերուն:

«Նախագահական Համերգաշար» Եւ Պատուոյ Պահակախումբի
Հանդիսաւոր Հերթափոխ. Նորամուծութիւններ Բաղրամեան 26-ի Մէջ
Նախագահական նստավայրը հանրութեան
աւելի մօտ ու հասանելի դարձնելու նպատակով
Հանրապետութեան նախագահի աշխատակազմը
կը ծրագրէ մշակութային տարբեր միջոցառումներ
կազմակերպել նստավայրի դահլիճներուն մէջ, այդ
կարգին՝ համերգներ, ցուցահանդէսներ, շնորհանդէսներ:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ
այդ ծիրէն ներս Ապրիլ 3-ին նախագահական
նստավայրին մէջ մեծանուն դաշնակահար Սվեթլանա Նաւասարդեանի մենահամերգով կը մեկնարկէ
«Նախագահական համերգաշարը»:
«Սա միակ նորամուծութիւնը չէ, որ կը նախատեսուի իրականացնել նախագահական նըստավայրին մէջ:
Ըստ իրականացուած դիտարկումներու՝ աշխատանքային օրերուն եւ ժամերուն, չնայած բաց
դարպասներուն եւ ազատ ելումուտի հնարաւորութեան, նախագահական նստավայրի վարչական
շէնքի յարակից տարածք այցելողներու թիւը չափազանց փոքր է, շատ մը պարագաներու նոյնիսկ
այցելու չկայ:
Հաշուի առնելով այս ամէնը, նախագահական
նստավայրի վարչական շէնքի յարակից տարածքը
հանրութեան կողմէ աւելի նպատակային օգտագործելու, ինչպէս նաեւ աշխատակազմի բնականոն
գործունէութիւնը լիարժէք կազմակերպելու անհրաժեշտութենէն մեկնելով՝ Ապրիլ 1-էն կը փոխուին
քաղաքացիներու՝ Հանրապետութեան նախագահի
նստավայրի վարչական շէնքի յարակից տարածք
մուտքի ու այնտեղէն ելքի ժամերը»,- կ'ըսուի
յայտարարութեան մէջ:
Նախագահի նստավայրի դարպասները հանրութեան համար աշխատանքային, ինչպէս նաեւ
Շաբաթ օրերը բաց կ'ըլլան ժամը 18:00 – 20:00,
իսկ Կիրակի օրերը՝ ժամը 12:00 – 20:00: Այդ
ընթացքին այցելուները կրնան ազատօրէն մուտք
գործել նստավայրի վարչական շէնքի յարակից
տարածքը եւ զայն օգտագործել որպէս զբօսավայր:
Կը փոխուի նաեւ նախագահական նստավայրի
վարչական շէնքի մուտքին ծառայութիւն իրականացնող պատուոյ պահակախումբի հերթափոխութիւնը:
«Շաբաթ եւ Կիրակի օրերուն պատուոյ պահակախումբի հերթափոխութիւնը կ'ուղեկցուի հանդի-
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Իհմալեան Ժագ
Իհմալեան Ժագ, 30 Յունիս 1922, Կ. Պոլիս – 1
Ապրիլ 1978, Մոսկուա), հայ նկարիչ:
Ծնած է Կ. Պոլիս 1922-ին: Յաճախած է ֆրանսական վարժարան եւ կերպարուեստի ակադեմիոյ նկարչական վարժարանը։
Աշխատակցած է «Նոր Օր»-ին՝ բանաստեղծութիւններով եւ նկարազարդած է «Պարտէզ»
մանկապատանեկան հանդէսը։ Նմանապէս
նկարազարդած է Պէյրութի «Գիրք գրականութեան եւ արուեստի» պարբերաթերթը: Իբրեւ

սաւոր արարողութեամբ, որուն կրնան հետեւիլ
բոլոր փափաքողները: Ծառայութիւն իրականացընող զինուորները, փոխարինելով զիրար, կը
ներկայացնեն ցուցադրական վարժութիւններ:
Պատուոյ պահակախումբի հանդիսաւոր հերթափոխութիւնը Շաբաթ օրերը տեղի կ'ունենայ
ժամը 18:00-ին, 19:00-ին եւ 20:00-ին, իսկ Կիրակի
օրերը՝ ժամը 12:00-ին, 13:00-ին եւ 14:00-ին»,կ'ըսուի յայտարարութեան մէջ:

խմբագիր՝ պաշտօնավարած է Մոսկուայի ռատիոկայանի թրքական բաժինը։ Դասաւանդած է
Պէյրութի Յովակիմեան-Մանուկեան եւ Մխիթարեան վարժարանները։ Թրքերէնի դասախօս նշանակուած է Մոսկուայի Լոմոնոսով համալսարանի
արեւելեան լեզուներու բաժնին մէջ։
Իհմալեան նկարած է գերազանցապէս արեւելեան տիպեր եւ բնական տեսարաններ՝ Լիբանանէն, Թուրքիայէն, Սուրիայէն։ Զբաղած է կահոյքի
գեղանկարչութեամբ,
ձեւաւորած
է
մանկական սենեակներ:
Աստանդական կեանք մը վարած է: 1944
թուականին համայնավարական հայեացքներուն,
քաղաքական գործունէութեան համար հալածւած եւ բանտարկուած է, ապա տարագրուած:
Իհմալեանի վերջնական կայքը եղած է Մոսկուան, ուր ստանձնած է ռատիոկայանի թրքերէն
բաժնի խմբագրութիւնը։
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Սրտի Խօսք՝

Օր. Թագուհի Աթոքեանի Տարիներու Վաստակին

ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆ
Կրկնութեան գնով
ըսեմ, որ առանց
սեփական գիրին
ու լեզուին՝ ազգերը
կը չքանան, կ'անհետանան, հայրենիքի մէջ ապրին անոնք
կամ իրենց հայրենիքէն դուրս:
Ու բոլորս կը
գիտակցինք, թէ հայ
դպրոցի կողքին հայ
ուսուցիչն է, որ պահած է եկեղեցին, ազգը, պետութիւնը եւ հայրենիքը:
Ու մեր դպրոցական եւ ուսանողական տարիներու տեւողութեան, դարձեալ բոլորս ալ ունեցած
ենք մեր ուսուցիչներն ու ուսուցչուհիները, որոնցմէ
կրած մեր ազդեցութիւնները երախտապարտօրէն
կը յիշենք նոյնիսկ մեր յառաջացած տարիքին:
Անոնք էին, որ մեր միտքը բացին, մեր հոգիները
ազնուացուցին, մարդկային ու ազգային արժէքներ
դրոշմեցին անոնց մէջ: Անոնք էին, որ եկան վսեմին
ու բարիին տենչալ սորվեցուցին:
Արդարեւ, ուսուցիչին գործը մարդկութեան չափ
հին է: Սուրբ գործ մըն է, ան, որ մեր մէջ միս ու
ոսկոր ստացած է 5-րդ դարէն սկսեալ: Ուսուցանելը,
գիտութիւն ու արուեստ ըլլալով հանդերձ, կոչում
մըն է, նուիրում մը, որ պայմանաւորուած է անանձնական սէրով՝ հանդէպ ասպարէզին, աշակերտին
ու ազգին: Ան նիւթական շահեր ապահովելու
ասպարէզ մը չէ: Չէ եղած երբեք: Եւ ինք ի սկզբանէ
ծանօթ է այս մէկուն:
Մեծարել հայ ուսուցիչը, գնահատել անոր կատարած գործը, ամէն առիթով խօսիլ անոր մասին,
կը նշանակէ մեծարել ժողովուրդը, հայրենիքը,
մայրենին, որքան ալ, երբեմն, ապերախտ դառնայ
իր կատարած գործը:
Ապերախտ, բայց ոչ անտեսումի արժանի: Ազգանուէր գործ:
Եւ հայ ուսուցիչին մնայուն արժէքը հոս է, որ
իմաստ կը ստանայ: Կը բիւրե-ղանայ ան մեր
մտքերուն մէջ ու տարիներու ցոյց տուած արդիւնքին
հետ, եւ այդ արժէքը, հայ ուսուցիչին արժէքը տեղ
կը գրաւէ նաեւ մեր սրտերուն մէջ՝ զայն դարձնելով
մեր ապրած կեանքին ամէնէն յարգարժան անձնաւորութիւնը:
Ան է, որ հինէն ի վեր միշտ հաւատացած է, թէ
գիր եւ լեզու հայրենիք կը նշանակեն: Ազգ ու
ժողովուրդ կը բնորոշեն, կը յաւերժացնեն: Ան
հաւատացած է նաեւ, որ առանց գիրի, առանց լեզւի՝ մեզի համար փրկութիւն չկայ: Չկայ ազգագոյութիւն: Անժխտելի իրականութիւններ են ասոնք,
որոնց բուռն պաշտպանողը ու զանոնք ազգին մէջ
արմատաւորողը հինէն ի վեր հայ ուսուցիչը
հանդիսացած է:
Ու հայ ուսուցչուհի մըն է օր. Թագուհի Աթոքեանը
հաստատապէս:
Ան թէ՛ դասատու է եւ թէ՛ դաստիարակ:
Ու պատիւ իրեն, իր անհրաժեշտութիւնը կը մնայ
եւ պիտի մնայ անժխտելի եւ իր դերակատարութիւնը՝
վճռական:
Կարելի չէ ժխտել, որ այսօրուան պայմաններուն
մէջ հայ ուսուցիչին առաքելութիւնը աւելի դժուարացած ու բարդացած է: Այսօր մեր բոլորին պայման-

ները նոյնը չեն, ինչ որ էին մօտիկ կամ հեռու
անցեալին:
Բայց … կրնաք փաստել, որ անոր առաքելութիւնը
մնացած է նոյնը: Որովհետեւ ազգովին կը հաւատանք, որ հայակերտման ազգային մեր ճիգերուն
մէջ մեզի համար իր առաքելութիւնը մեծ զոհողութիւն մըն է, նախքան մասնագիտութիւն ըլլալը եւ
նուիրում մը՝ նախքան պաշտօն կամ աշխատանք
կոչուիլը:
Հայ ուսուցիչին առաքելութիւնը հայ աշակերտին
հայերէն լեզուն սիրցնելու կոչումին մէջ է: Բացայայտ զմայլանք մը:
Թէեւ ներկայիս չափանիշները խախտած են եւ
սկզբունքները արժեզրկուած: Բայց էականն ու
նշանակալիցը պէտք չէ մոռնալ:
Ու ահա այս բոլորէն ետք կրկնելու գնով ըսենք,
որ օր. Թագուհի Աթոքեան հայերէն լեզուի մեծ
ուսուցչուհիներէն մէկն է, անկասկած եւ հաստատ,
դրական բոլոր նշեալ մակդիրներով:
Փափուկ կարպետի նման բառեր չեն: Ինք
ուսուցչուհի մըն է երկար տարիներու վաստակով։
Այլ խօսքով՝ հայ կրթական համեստ ու ազնիւ մշակ
մը։ Արեւներ անցած են իր մազերէն, նոյնիսկ
ճերմակին մէջ ուշացած սեւ մազերով։
Ինք հոն, մեր այդ հին քաղաքէն ներս, այդ
Սփիւռքի Մայր գաղութ հռչակուած Հալէպի մէջ
օրին հաւատացած էր, որ գիր եւ լեզու հայրենիք կը
նշանակեն: Ազգ ու ժողովուրդ կը բնորոշեն, կը
յաւերժացնեն: Ան նաեւ հաւատացած էր, որ առանց
գիրի, առանց լեզուի՝ մեզի համար փրկութիւն չկայ:
Չկայ ազգագոյութիւն:
Անժխտելի իրականութիւններ են ասոնք, որոնց
բուռն պաշտպանողը ու զանոնք ազգին մէջ արմատաւորողը հինէն ի վեր հայ ուսուցիչը հանդիսացած է:
Անոր համար տասնամեակներու վրայ երկարող
իր վաստակով մենք բոլորս ալ շնորհապարատ
ենք: Ինք ամէն տեղ էր։ Իր աչքերէն կարելի է
կարդալ իր անմեղ հոգին եւ մաքուր սիրտը։
Պատահական չէ, որ աշխարհի տարբեր
ժողովուրդներ կը պատուեն եւ կը փառաբանեն
իրենց սերունդներու դաստիարակները, կերտիչները, ուսուցիչները:
Եւ օր. Աթոքեանը պատուելը մեր պարտականութիւններէն մէկը պէտք է դասել: Ինք միշտ մեծ
դերակատարութիւն ունեցած է սերունդներու դաստիարակութեան, կրթութեան եւ իրենց միջավայրերուն ատակ անձնաւորութիւններ կերտելու
դժուարին աշխատանքին մէջ:
Եւ ահա պայծառ եւ տիպար անուն մը՝ Թագուհի
Աթոքեան, որ բարերար լծակ մըն է սփիւռքահայ
մեր ազգային կեանքին մէջ: Աւելին, այնքան ներուժ
ու տրոփում ունեցած է իր սիրտը։ Ինքզինք միշտ
խորապէս հայ զգացած է եւ տակաւին կը զգայ։
Խօսելով իրեն հետ կը զգաս, կը գտնես պարզութիւնը կեանքին՝ լուսաւոր ներդաշնակութեամբ։
Իր ձայնին ու բառերուն միջեւ հաճելի բան մը
կ՚ուրուագծուի՝ արեւու գոյնին նման պայծառ։ Բայց
միշտ իր ներսը ունի խուճապը հայկականութիւն
կոչուած տագնապին։
Թէեւ ճակտին վրայ խորշոմներ ունի, բայց ոչ
սրտին։
Ունի շատ գիտակից համոզումներ իր ազգը,
գաղութը, մարդկութիւնն ու հայրենիքը հետաքրքրող
եւ տագնապեցնող հարցերու մասին։ Միշտ հպարտ
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Աներեւելին
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Քանկ Ֆու Ցէին հարց
տուեր են, թէ ինչո՞ւ երբեք
չի խօսիր անդենականի
մասին: Ան պատասխաներ
է. «Երեւելիները տակաւին
չենք հասկցած, ինչպէ՞ս
կրնանք հասկնալ աներեւելիները»: Այդպէս, մարդը
ո՞վ կրնայ հասկնալ: Նիւթ մը, որ մարդու ծագումէն ի վեր
չարչարած է նոյնինքն մարդու միտքը, որ իր մէջ անտառներ ունի չպեղուած, ուր կ'ապրէր, ու բարձրունքներ,
ինչպէս նախամարդը, որ բնակութիւն ունէր ծառերու
վրայ, ու տակաւին ազդեցութիւնը կ'ապրի: Վերջին
հաշուով, ինչպէս Թէքէեան կը գրէ. «Ո՞վ կարդալ սիրտը
գիտէ»: Գիտութիւնը երկայնքին, կշիռքին, ջերմութեան
եւ այլ բազմաթիւ նիւթերու յստակութիւնը տուած է, սակայն մարդու խորքին որքա՞ն, ի՞նչ կրցած է տալ՝ հակառակ
բազմաթիւ ու բազմատեսակ պեղումներու եւ ուսումնասիրութիւններու ու վերջնական հանգրուանի մը չէ հասած,
ու լուծումը կը մնայ հեռու, շա՜տ հեռու: Ուրիշ հարց եւս,
եթէ երեւելի երեւոյթներու պիտի հետեւինք, հետեւցնենք,
անոնք արդիւնքն են ներքինին՝ աներեւելիին, որ արտաքին փոփոխութիւններու ազդեցութեան տակ իրենք
ալ կը ձեւափոխուին, ուղղութիւն կը փոխեն, մանաւանդ
համաշխարհայնացումի ամենակուլ ծոցին մէջ, կ'աւերէ
հինը՝ նոր տեսակէտներու եւ մտայնութիւններու տուն
տալով: Եւ կ'ունենանք յարափոփոխ աշխարհ մը, ուր
երկրային աներեւոյթը, վաղը նոյնքան անլուծելի իրականութեան տուն կու տայ մանաւանդ յարաբերաբար տկար
ժողովուրդներու կեանքին մէջ, ուր նորը դիմակայելու
համար հեռատեսութեան կը կարօտի: Մէկ բան յստակ է
եւ անառարկելի. բնութեան մէջ ուժն է տիրական, թէեւ
անոր սահմանումը նոյնպէս առաձգական է: «Ծռիր եւ
պիտի շտկուիս»... այս Տաոիզմի վարդապետութենէն է,
ինչ որ հակոտնեայ է այլ վարդապետութեան: Զինուորականի մը ուժ սահմանումը կը տարբերի քաղաքագէտի մը
սահմանումէն: «Հանդարտ կեցէք եւ ճանչցէք՝ Ես եմ
Աստուած»... այս ալ ուժի տարբեր մէկ տեսակն է: «Հանդարտ կենալ», ու դեռ շարքը երկար է:
Տրովադայի եօթնամեայ պատերազմին շատ դիպուկ
է յոյն զօրավարին մէկ խօսքը. «Հոն ուր մեր բանակը
յաջողութեան չի հասնիր, յոյն ՄԻՏՔՆ է որ յաղթանակ
կը պարգեւէ»: Ու յայտնի է ձիուն պատրաստութիւնը ու
անոր բերած արդիւնքը:
Կեանքը շարժում է, պայքար է, կռիւ է, լայն չափանիշով՝ պատերազմ է: Այս իրողութեան Էփիքիւր խորհուրդ կու տայ կեանքը հաճելի ապրելու համար հեռու
մնալ քաղաքականութենէ, սակայն եկո՛ւր, տե՛ս, որ քաղաքականութիւնն է որոշիչ դեր կատարողը կեանքի մէջ:
Տնտեսութիւն, բժշկութիւն, քաղաքաշինութիւն, գեղարւեստ, ապրելակերպ, մանաւանդ զինուորական գերակայութիւն, որով աշխարհին տիրելու յաւակնութիւնը կը
զգենու: Թրամփի վերջին յայտարարութիւնը Կոլանի
բարձրունքին վերաբերեալ. զարմանալի չէ՞՝ ո՞վ որու հողը
որու կը պարգեւէ: Եթէ Սիամանթօն ոգեկոչենք, պիտի
կրկնենք՝ «Ով մարդկային արդարութիւն, թող ես թքնեմ
քո ճակատին»: Այսպիսով արդարութի՞ւն հաստատուեցաւ:
Ո՛չ հաստատուեցաւ, ո՛չ ալ պիտի հաստատուի: Ուստի, տեղին համակերպիլ, տեղին յարձակիլ, տեղին
հանդարտ նստիլ, ինչ որ զօրութիւն է, սակայն այս
ամենամեծ արուեստն է ՏԵՍՆԵԼ ԱՅԴ «ՏԵՂ»-Ը: Ապրիլ
գոյատեւելու եւ ըլլալու յաւերժի ճամբորդ, ոչ թէ գրիչով,
այլ գործով: Մի՞թէ մեր կարողութեան սահմաններուն մէջ
է: Այդ է ուղղութիւնը այժմ. կարենալ օձապտոյտ,
աներեւոյթ ուղիներէ ընթանալ՝ յանուն ազատ ԱՐԱՐԱՏԻ:
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ԹՄՄի Լուրեր
Պէյրութ

Ութ Հայ Գրողներու Նուիրուած Յոբելինական Ձեռնարկ
ՎԻԳԷՆ ԹՈՍՈՒՆԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի Տեղական վարչութեան նախաձեռնութեամբ մեծարանքի
ձեռնարկ մը կազմակերպուեցաւ ութ հայ գրողներու:
Մեծարուեցան Ակսէլ Բակունց, Վահան Թոթովենց,
Ստեփան Զօրեան, Յովհաննէս Թումանեան, Անդրանիկ Ծառուկեան, Երուանդ Օտեան, Պարոյր Սեւակ
եւ Սիլվա Կապուտիկեան:

Ձեռնարկը տեղի ունեցաւ Թէքէեան Կեդրոնի
առաջին յարկի սրահին մէջ, ներկայութեամբ արուեստասէր բազմութեան մը: Յատկանշական էր երիտասարդ սերունդի ունկնդիրներու եւ գեղարուեստական
յայտագրի մասնակցողներու ներկայութիւնը: Ներկայ
էին Թէքէեան Մշակութային Միութեան Հիմնադիրներու մարմնի ատենապետ Ընկ.Յակոբ Գասարճեան
եւ անդամներ, ներկայ էին ՌԱԿԼիբանանի Շրջանային
վարչութեան անդամներ եւ արուեստասէր հայորդիներ:

Բացման խօսքը կատարեց ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան ատենադպիր եւ ԹՄՄի Լիբանանի
Տեղական վարչութեան անդամ Վիգէն Թոսունեան,
որ բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն: Ան իր խօսքին մէջ ըսաւ.
«... հայ ժողովուրդը եւ մշակոյթը կապուած են
իրարու աներեւոյթ ու յաւիտենական թելերով: Հայ
ժողովուրդը շատ հին ժամանակներէ ստեղծած է
արուեստ, քանդակած է, յօրինած է, պարած է, գրած
է: Շատ հին ժամանակներէ հայը գիտցած է մշակոյթին
արժէքը մարդու կրթութեան եւ քաղաքակրթութեան
զարգացման գործին մէջ: Ինչ որ ժառանգած է իր
նախահայրերէն փոխանցած է իր զաւակներուն եւ
թոռներուն»:

Ան իւրաքանչիւր մեծարեալը նկարագրեց հետեւեալ կերպով. «Ակսէլ Բակունց որպէս գիւղացիին հոգեբանութեան գիտակ մտաւորական, իր պատմուածքներուն մէջ ներկայացուց հայ գիւղացիի կեանքին
դժուարութիւնները եւ անոր պայքարը անարդարութեան դէմ: Ան զոհ գնաց 1937-ի սթալինեան վարչակարգի անարդար վճիռին:
Վահան Թոթովենց կը կրէր իր ծննդավայր Խարբերդի ոգին: Ան այն հազուագիւտ գրողներէն էր,
որոնց գրականութեան մէջ կային արեւմտահայը,
սփիւռքահայը եւ արեւելահայը: Պատմական գրականութիւնը կարեւոր տեղ ունէր իր երկերուն մէջ: Ան զոհ
գնաց 1938-ի սթալինեան վարչակարգի անարդար
վճիռին:
Ստեփան Զօրեան գրած է պատմուածքներ, որոնք
ներկայացուցած են 20-րդ դարու արեւելահայ մարդը
իր յոյզերով: Մանկական պատմութիւններ գրած է եւ
կատարած է արժէքաւոր թարգմանութիւններ:
Յովհաննէս Թումանեան կամ Ամենայն հայոց
բանաստեղծը եթէ միայն «Անոյշ» եւ «Գիգորը» գրած
ըլլար արդէն բաւարար էր: «Անուշ»ի անյոյս սէրը եւ
աղջկան անկեղծ պայքարը պաշտպանելու համար իր
սիրած տղան իր ծնողքին տգիտութենէն, Գիգոր, այն
փոքրիկ գիւղացին, որ քաղաք եկած էր եւ հանդիպած
էր անմարդկային վերաբերմունքի: Մեռած էր դաժան
պայմաններու մէջ: Թումանեան միշտ մարդու բանաստեղծը մնաց, որ լուսարձակի տակ առաւ գիւղացիին անմեղութիւնը եւ քաղաքի կարգ մը վաշխառուներու անմարդկային վերաբերմունքը: Ասոր համար
է որ ան բոլոր ժամանակներու անարդարութեան զոհ
մարդու գրողն է:
Անդրանիկ Ծառուկեան այդ խիզախ մտաւորականը, որ գրեց «Մանկութիւն Չունեցող մարդիկը», որ
իր ապրած որբի կեանքն էր իր յոյզերով եւ յոյսով:
Անոր «Թուղթ Առ Երեւանը» իսկական մտաւորականը
կը հաստատէր Ծառուկեանի մէջ, որովհետեւ ան
գտաւ իսկական հայրենիքը, որ վեր էր ամէն կուսակցութենէ եւ գաղափարախօսութենէ: Հայ ժողովուրդին
կը պատկանէր ան անկախ ամէն իշխող վարչակարգէ:
Երուանդ Օտեան, որու անունը կը կրէ Լիբանանի
Թէքէեան Մշակութային Միութեան թատերախումբը,
Օտեաններու նշանաւոր գերդաստանի շառաւիղն էր:
Նշանաւոր երգիծագիր Յակոբ Պարոնեանէն ետք
երգիծաբանութիւնը օգտագործեց որպէս միջոց
ընկերութեան մէջ առաքինութիւններու եւ արժէքներու
զարթօնք յառաջացնելու համար: Փտածութեան եւ
հարստահարութեան ոխերիմ թշնամին էր:
«Անլռելի Զանգակատունը» նշանաւոր բանաստեղծութեան հեղինակ Պարոյր Սեւակ, մարդկային
արժէքներու, ազգասիրութեան կոչ ընող յառաջամարտիկն է: Մեծ դեր ունեցած է հայ գրականագիտական մարզին մէջ: Կատարած է թարգմանութիւններ

մեծ հեղինակներէ: Ազգասիրութիւնն ալ կրնայ ըլլալ
որ պատճառ դարձաւ իր անժամանակ մահուան:

Սիլվա Կապուտիկեան ժողովուրդին բանաստեղծն
էր բանիւ եւ գործով: Վանեցի ընտանիքի զաւակ էր եւ
այս իրականութիւնը միշտ իր մէջ մնաց: Եղաւ սփիւռքի
շատ մը հայկական համայնքներու մէջ ու հայրենիքի
դեսպանը եղաւ անոնց մօտ«:
Ապա բեմ հրաւիրուեցան երկու տաղանդաւոր հայերէն լեզուի ուսուցիչներ Պէյրութի Հայ Աւետարանական Քոլէճի հայերէնի ուսուցիչ Տիկ .Զարմինէ Ասմինեանը եւ Վահան Թէքէեան Վարժարանի հայերէնի
ուսուցիչ Տիար Աւետիս Տիպանը, որոնք համապարփակ կերպով ներկայացուցին ութ յոբելիարները:

Գեղարուեստական յայտագրին մասնակցեցան
Վարդի Սալխանեան բարձր մակարդակի ասմունքով
եւ Քաղաքի Հայ Աւետարանական Քոլէճէն երկու
աշակերտներ ընթերցումներով: Յայտագրի պատրաստութեան մէջ իր կարեւոր դերը ունեցած էր Դոկտ.
Անդրանիկ Տագէսեան:

Ձեռնարկի աւարտին, Լիբանանի Թէքէեան Մշակութային Միութեան Տեղական վարչութեան ատենապետ Տոքթ. Յակոբ Փափազեան շնորհակալութիւն
յայտնեց բոլոր ներկաներուն եւ գեղարուեստական
յայտագրի մասնակիցներուն:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Հայաստան Մարդասիրական Օգնութիւն Պիտի Ուղարկէ Իրան

Հայաստան պիտի մասնակցի Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան մէջ ջրհեղեղէն տուժածներու օգնութեան: Ինչպէս կը տեղեկացնէ
«Արմենփրես»-ը, Մարտ 29-ին ՀՀ կառավարութեան
հերթական նիստի ժամանակ այս մասին ըսած է
արտակարգ իրավիճակներու նախարար Ֆելիքս
Ցոլակեան:
«Կը ցանկանք Իրան ուղարկել մարդասիրական
օգնութիւն, որ կը կազմակերպուի ռուս-հայկական
մարդասիրական կեդրոնի միջոցով` այնտեղ նաեւ
անոնց մասնակցութիւնը պիտի ըլլայ: Պիտի
ուղարկուին տեխնիկական միջոցներ, մեքենաներ
եւ փրկարարներ»,-ըսած է Ցոլակեան:
Փոխվարչապետ Տիգրան Աւինեան կարեւոր

համարած է այս օգնութեան կազմակերպումը
բարեկամ երկրի համար:
Մարտ 28-ին նախարար Ֆելիքս Ցոլակեան
ընդունած էր Հայաստանի մէջ Իրանի Իսլամական
Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սեյետ Քազեմ Սաջատին:
Նախարարը ցաւակցութիւն յայտնած էր նախորդ շաբաթ Իրան պատուհասած ջրհեղեղի կապակցութեամբ եւ պատրաստակամութիւն յայտնած
օժանդակելու տուժածներուն:
Հանդիպման աւարտին կողմերը պայմանաւորուած են Իրանի Կարմիր մահիկի միջազգային
կազմակերպութեան հետ բանակցիլ` ջրհեղեղէն
տուժած մարդոց օժանդակելու համար:

Հայրենի Տուեալներ
Արցախի Մէջ 25 Տոկոսով Աճած է Ընտանիքներու
4րդ Երեխայի Ծնունդը

«Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամի ծրագիրով 2016-2018 թուականներուն Արցախի ընտանիքներուն մէջ չորրորդ երեխայի ծննդեան առիթով
տրամադրուող 4000ական ԱՄՆ տոլարին համարժէք դրամի աջակցութիւնը խթանած է ծնելիութիւնը:
Այս մասին` ըստ “Արցախփրես”-ի՝ ըսած է Արցածի աշխատանքի, ընկերայի հարցերու եւ վերաբնակեցման նախարար Սամուել Աւանեսեան:
Անոր խօսքով` մինչեւ այս ծրագրի մեկնարկը
Արցախի մէջ արձանագրուած է 4րդ երեխայի 150
ծնունդ, իսկ 2016 թուականին` 213, 2017ին` 230,
իսկ 2018ին՝ 201:
«Ծրագրի իրականացման ընթացքին Արցախի
մէջ 25 տոկոսով աճած է 4րդ երեխաներու ծնունդը:
Ունինք բազմաթիւ ծրագիրներ, որոնք կը նպաստեն
ծնելիութեան աճին: Օրինակ` երրորդ երեխային
համար պետութիւնը միանուագ կը տրամադրէ 500
հազար դրամ գումար, իսկ չորրորդին` 700 հազար
դրամ: Մինչեւ 2 տարեկան երեխային համար

պետութիւնը սահմանած է նպաստ, իսկ 4րդ երեխային մինչեւ անոր 18 տարեկանը` ամենամսեայ:
Հինգ եւ աւելի երեխաներ ունեցող ընտանիքները
կ՛օգտուին նաեւ պետական եւ բարեգործական այլ
աջակցութիւններէն»,- մասնաւորապէս ըսած է նախարարը:
Այսօր` Մարտ 27ին, Ստեփանակերտի մշակոյթի
եւ երիտասարդութեան պալատին մէջ տեղի ունեցած է ձեռնարկ, որու ընթացքին «Տաշիր» բարեգործական հիմնադրամը 2018ին Արցախի 201 ընտանիքներուն չորրորդ երեխայի ծննդեան առիթով
տրամադրած է 4000ական ԱՄՆ տոլարին համարժէք դրամ:
Ձեռնարկին ներկայ եղած է նախագահ Բակօ
Սահակեան կարեւոր համարած է տարիներ շարունակ իրականացուող այս նախաձեռնութիւնը` ընտանիքներուն ընկերային վիճակի բարելաւման եւ
հանրապետութեան մէջ բազմազաւակութեան
խթանման տեսանկիւններէ:
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Հայրենի
Կենսոլորտ
Հայաստանի Անտառներուն
Նուիրուած Միջազգային
Խորհրդաժողով՝
Հոկտեմբերին

Հայաստանի Ծառատունկ (Armenia Tree Project
(ATP)) բարեգործական հիմնադրամին եւ Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանի «Յակոբեան»
բնապահպանական կեդրոնի համատեղ կազմակերպած եւ՝ «Գագաթնաժողով յանուն անտառների»
միջազգային խորհրդաժողովը տեղի պիտի ունենայ
20-23 Հոկտեմբերին։
Ժողովին նպատակն է նպաստել Հայաստանի
անտառներու վերաբերեալ քաղաքական որոշումներու բաց ու աշխոյժ քննարկումներուն՝ Հայաստանի եւ այլ երկիրներու մէջ անտառներու պահպանութեան եւ վերականգնման ոլորտները
բարելաւելու համար:
Ժողովին մասնակցողները առիթը պիտի ունենան մասնակցելու ոլորտին վերաբերեալ լիագումար նիստերու, քննարկումներու, զուգընթաց նիստերու, ինչպէս նաեւ այցելելու Հայաստանի
անտառները: Տեղի պիտի ունենան նաեւ այցելութիւններ տեսարժան վայրեր եւ այլ հանդիպումներ:
Ժողովին օրակարգը, բանախօսներուն ցանկը
եւ արձանագրութեան վերաբերեալ տեղեկատւութիւններ ու այլ մանրամասննութւններ պիտի
հրապարակուին Յունիսին:
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ դիմել (+374)
60-612520 թիւին, ace@aua.am հասցէին կամ
այցելել՝ http://forestsummit.am կայքը։
Ան երախտագիտութիւն յայտնած է Սամուէլ
Կարապետեանին՝ Արցախի նկատմամբ յատուկ
վերաբերմունք ունենալուն համար:
Արցախի պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան ըսած է, այս ծրագիրը նպաստած է երիտասարդ ընտանիքներու կայացման եւ բազմազաւակութեան խթանման, որ իր հերթին կը
հանդիսանայ ամուր պետականութեան հիմքը:
“Բարեգործական ծրագրի սկիզբէն` 2016 թուականէն սկսած, մինչեւ այսօր, ծրագիրէն օգտուած
է 443 ընտանիք”, յայտնած է ան:
Ծրագիրէն օգտուած Վանք գիւղէն 4 երեխաներու մայր Նարինէ Աբրահամեան իր խորին
շնորհակալութիւնը յայտնած է «Տաշիր» հիմնադրամին եւ ըսած է, որ ինք զոհուած ազատամարտիկի
հարս է, եւ իր 4րդ երեխան ծնած է Արցախի
անկախութեան օրը` Սեպտեմբեր 2ին եւ զայն
անուանած են Արցախ: Ան համոզուած է, որ իր
որդիները պիտի ըլլան հերոսական հայրենիքի
արժանի զաւակները:
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Հոգեմտաւոր Խոհեր

Իր Կեանքով՝ Մահկանացուն «Նարեկ»-ով՝ Միշտ Կենդանի

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Վատիկանի պաշտօնաթերթ «L’OSSERVATORE
ROMANO»-ի 1 Հոկտեմբեր 2018 թուակիր համարի
ֆրանսատառ շաբաթական յաւելուածին մէջ լոյս
տեսած է կաթոլիկ եկեղեցւոյ աստուածաբանութեան
մասին Ֆրանչիսկոս Ա.-ի նոր թեզը՝ «Pour une
Théologie en Chemin» վերնագրով (Ի խնդիր
ուղեւորութեան ելած աստուածաբանութեան մը)։
Բնազանցական մտածելակերպով քարացած
ուղեղ մը չի կրնար ըմբռնել, թէ աստուածաբանութիւնը եւս մէկ չէ, միանգամընդմիշտ կաղապարւած չէ, այլ փոփոխելի՝ դարաշրջանէ-դարաշրջան։
Ֆրանչիսկոս Ա. յստակօրէն կը շեշտէ, որ իր նոր
աստուածաբանութիւնը
3-րդ
հազարամեակի
դարաշրջանին պահանջածն է։ Անոր այս ճշդումը
հեշտօրէն կը հասկնայ, կ՚ըմբռնէ, կ՚ընկալէ եւ
կ՚ընդունի դիալեկտիկ (տրամախոհական) մտածելակերպով ուղեղը, որ կողմնակից է եկեղեցւոյ
բարենորոգումին՝ անդրադարձած ըլլալով արդէն
բարենորոգումի անհրաժեշտութեան։ Ուրեմն, Ֆրանչիսկոս Ա. ունի տրամախոհական (դիալեկտիկ)
մտածելաեղանակ եւ կը տրամախոհէ.
«Այս 3-րդ հազարամեակին, երբ աշխարհ
թեւակոխած է արդի ստրկատիրական դարաշըրջանը (այսինքն՝ վայրի դրամատիրութեան համաշխարհայնացումը, պատերազմները, անմարդկայնութեան ժամանակները), մարդկութիւնը կարիքը
ունի ոչ թէ տեղքայլ ընող, այլ տինամիք, շարժունակ
եւ ուղեւորութեան ելած յառաջընթաց յեղափոխական հոգեւոր աստուածաբանութեան մը, մարդկայնական սիրոյ եւ քնքշութեան յեղափոխութեան մը,
քնքշութեան աստուածաբանութեան մը, որպէսզի
անմարդկայնացած աշխարհին տառապող մարդկութիւնը առաջնորդուի դէպի հասարակութեան
ծառայութիւն եւ մարդասիրութիւն ընդդէմ նարկիզականութեան, դրամապաշտութեան, եսակեդրոնութեան եւ անհատապաշտութեան բոլոր
ախտաւոր դրսեւորումներուն…»։
(«Ազատագրութեան աստուածաբանութիւն»-ն
ալ մշակած կաթոլիկ յեղափոխական եկեղեցականները 20-րդ դարու 60-ականներուն Լատին
Ամերիկայի մէջ ունէին դիալեկտիկ մտածելակերպ
եւ ամերիկեան իմփերիալիզմի միջամտութիւններուն
դէմ որդեգրած էին զինեալ պայքարի ուղին։
Անոնցմէ մէկուն՝ Քոլոմպիացի նահատակ հայր
Քամիլօ Թորէսի (1929-1966) ծննդեան 90-ամեակն
է այս տարի։ 1966-ին նահատակուելէ առաջ, ան
ինքզինք ներկայացուցած է հետեւեալ պարբերութեամբ. «Ես Քոլոմպիացի յեղափոխական, ընկերաբան, քրիստոնեայ, ռազմիկ եկեղեցական մըն
եմ։ Քոլոմպիացի, որ չի կրնար անգիտանալ իր
ժողովուրդին պայքարը։ Ընկերաբան, որ գիտէ, թէ
արդար կարգը չի կրնար հաստատուիլ առանց
յեղափոխութեան։ Քրիստոնեայ մը, որ սորված է
քրիստոնէութեան մարդասիրութիւնը եւ գիտէ թէ
իր եղբայրներուն բարօրութիւնը չ'իրականանար
առանց յեղափոխական զինեալ պայքարի։ Եկեղեցական, քանի որ յեղափոխութիւնը կը պահանջէ
ամբողջական անձնազոհութիւն, որ եկեղեցականին
կոչումն է»։ Ան նահատակուած է ռազմադաշտին վրայ։
Պապը կը դիտարկէ. «Թէպէտ աստուածաբանութիւն եւ քնքշութիւն եզրերը իրարմէ տարբեր եւ
անջատ կը թուին ըլլալ, առաջինը կը թուի յիշեցնել
միայն ակադեմական ոլորտը, երկրորդը՝ անձերու
միջեւ յարաբերութեանց լոկ ոլորտը։ Սակայն իրա-

կանութեան մէջ մեր հաւատքը այդ երկու եզրերը
անխզելիօրէն կը միացնէ իրար։ Իրօք, աստուածաբանութիւնը չի կրնար վերացական ըլլալ։ Եթէ
վերացական եղած ըլլար, գաղափարախօսութիւն
մը եղած պիտի ըլլար, որ վերացական է եւ կապ
չունի անձերու միջեւ յարաբերութեան ու վերաբերմունքին հետ։ Աստուածաբանութիւնը Աստուծոյ
Բանին մարմնացումն է մարդոց կեանքին մէջ։ Հետեւաբար, ան կոչուած է հաղորդելու Սէր Աստուծոյ
շօշափելի յատկութիւնը, որ քնքշութիւնն է։ Իսկ
քնքշութիւնը գոյութենական շօշափելի լաւութիւն
մըն է, որ մեր ներկայ դարաշրջանին պիտի
հանդիսանայ այն գուրգուրանքը, զոր Աստուած կը
ցուցաբերէ մեր հանդէպ»։
Եւ կը շարունակէ.
«Քնքշութիւնը բնաւ չի նշանակեր վերածուիլ
գերզգայնոտ անձի, այլ ատիկա նախաքայլն է
յաղթահարելու ինքն իր անձին մէջ կծկուելու ախտը
եւ դուրս ելլելու եսակեդրոնութենէն ու նարկիզականութենէն, որոնք կ'ապակողմնորոշեն մարդկային ազատութիւնը։ Որովհետեւ Աստուծոյ քնքշութիւնը մեզ կ՚առաջնորդէ հասկնալու եւ լաւապէս
ըմբռնելու, որ կեանքին իմաստը սէրն է։ Եւ մենք
այսպիսով կ՚ըմբռնենք, որ մեր ազատութեան արմատը ինքնանպատակ ու անպայմանադիր ինքնակամութիւն չէ, այլ հրաւէր մըն է, առիթ մըն է
մեզի տրուած, որ Տիրոջը՝ մեզի տուած սէրը
վերաբաշխենք մեր կեանքին մէջ մեր ընտանիքին
ու հանրութեան՝ անոր միացնելով նաեւ մեր ծառայութիւնը եւ նուիրումը հասարակութեան, բայց
այս ամէնը՝ ոչ որպէս պարտականութիւն կամ պարտաւորութիւն, այլ որպէս ապրուած սիրոյ եւ քնքշութեան արտայայտութիւն մարդոց եւ հասարակութեան հանդէպ եւ որպէս մեր ապրուած սիրոյ
արտայայտութիւն հանդէպ Անոր, որ մեզ կը սիրէ
քնքշօրէն»։
Հոս ուրեմն, կը պարզուի, որ իտէապաշտութեան
(Idealism) նախահայր Քանթի հետեւորդ Ռեթէոս Յ.
Պէրպէրեանի մատերիապաշտութեան (Materialism)
եւ Ֆրանչիսկոս Ա. Պապի կողմէ «Ազատութիւն»
յղացքին տրուած սահմանումները տարբեր չեն
իրարմէ՝ հակառակ իրենց իրարմէ տարբեր փիլիսոփայական դպրոցներուն։ Երեքը զիրար կը հաստատեն, երբ երեքն ալ ազատութիւնը պայմանաւոր
եւ ոչ կամայական կը նկատեն։ Երեքն ալ ազատութիւնը պարտքի մը վճարումը կը նկատեն։
Ռեթէոս Յ. Պէրպէրեան կը խօսի «Պարտուց

հրամայական»-ի մասին. մատերիապաշտութիւնը՝
«Պատմական անհրաժեշտութեան» մասին, իսկ
Ֆրանչիսկոս Ա. կը խօսի «Տիրոջը տուած սիրոյն մարդոց վերաբաշխելու աստուածային հրաւէրի» մասին։
Պէրպէրեանի համար ասուն մարդը անասուն
կենդանիէն կը զատորոշուի, երբ իր ազատ կամքով
հասարակութեան հանդէպ իր պարտքը վճարելով՝
ԱՆՁ կը դառնայ։ Մատերիապաշտութեան համար
մարդ ազատ շարժած կ՚ըլլայ, եթէ քալէ իր ժամանակի պատմական անհրաժեշտութեան համաձայն ուղղութեամբ։
Ֆրանչիսկոս Ա.-ի համար մարդկային ազատութիւնը ճիշդ գործածելը կը պահանջէ, որ մարդը
Աստուծմէ ստացած իր սէրը վերաբաշխէ իր եղբայր
մարդոց ու հասարակութեան (մարդոց եղբայրակցութեան մասին Վ. Թէքէեանն ալ ունի «Խօսք առ
Աստուած» մը իր «Շուարում» քերթուածին մէջ, ուր
կ՚ըսէ. «Ի՞նչպէս զքեզ ըմբռնեմ, երբ մարդ մարդու
ոսոխը կ՚ըլլայ, եղբայրը եղբօրմէն կը զարնուի,
նուազ ուժովները ուժովէն ոտնակոխ կ՚ըլլան… եւ
դուն յաճախ կ՚ըլլաս ընդդէմ տկարին…»)։
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Սրտի Խօսք՝

Օր. Թագուհի Աթոքեանի Տարիներու Վաստակին

¾ç 03
է իր ժողովուրդին ստեղծածով։ Իր կեանքն ու արժէքը կապած է իր գաղութին ու մանաւանդ
հայրենիքի կեանքին։ Շատ յաճախ տագնապած է,
մտահոգուած է, խանդավառուած է, բայց երբեք չէ
յուսահատած։
Իրեն հետ խօսելով միշտ գտած եմ պարզութիւնը
իր կեանքին։
Իր ամբողջ կեանքը իր աշակերտներն ու իր
սրբազան գործն է եղած։ Ուսուցանել։ Դաստիարակել։ Իր սիրտը եղած է մշտական նուիրում, իսկ
մատուցած կեանքը՝ անսակարկ զոհաբերում,

յանուն նոր սերունդի դաստիարակութեան։
Ահա արդար եւ իրաւ վկայութիւնը իր աշխատանքին։ Այս բոլորը, անկասկած, մեր ինքնութեան
հաւատարիմ մնալու կանչ մըն է։
Անկասկած, տարիներու վաստակ ունեցող այս
կրթական մշակին հանդէպ, հալէպահայութիւնը
իր մէջ մեծ հիացում մը ունի: Ունի յարգանք եւ
երախտապարտ գնահատանք:
Չեմ գիտեր՝ ուրիշ ի՞նչ անուն կրնամ տալ օր.
Թագուհի Աթոքեանին՝ բացի մեծ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ
տիսղոսէն:
Ուստի, վարձքդ կատար, յարգելի՛ս:
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Աֆղանիստանի Մէջ
Ականանետային Արկի
Հետեւանքով Դպրոցականներ
Մահացած Են

Համերգ

Կարէն Աւանեսեան. Ծիծաղի հրավառութիւն

•07/04/2019 19:00
•Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիր
•Լենինկրատեան 1, (+374 11) 755 502
•5000 - 50000 դրամ
Նատալիա Օրեյրոյի համերգը Երեւանի մէջ՝
«Անմոռանալի շրջագայութեան» ծիրէն ներս։

Ներկայացում

Շէնքում իրավիճակ ա փոխուել
Աֆղանիստանի կեդրոնական Ղազնի շրջանը
դպրոցի վրայ ինկած ականանետային արկին
հետեւանքով մահացած է 10-16 տարեկան չորս
դպրոցական, 17 հոգի վիրաւորուած է: Ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, այս մասին կը յայտնէ
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն:
«Associated Press»-ը յայտնած է, որ Ղազնիի մէջ
Աֆղանիստանի ապահովութեան ուժերուն եւ
«Թալիպան»-ի զինեալներուն միջեւ բախում տեղի
ունեցած է, որուն հետեւանքով ալ կողմերէն մէկը
արձակած է արկը: Կողմերէն ոչ մէկը կատարուածին
պատասխանատուութիւնը ստանձնած է:
Վիրաւորուած 17 հոգիէն 15-ը աշակերտ են, 2-ը՝
ուսուցիչ:

•01/04/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46, (+374 10) 545 742
•3000 - 15000 դրամ
Հումորի վարպետ Կարէն Աւանեսեանի
ապրիլմէկեան երեկոն «Ծիծաղի հրավառութիւն»
խորագրով։
Նատալիա Օրեյրօ

•01/04/2019 19:00, 05/04/2019 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3, Հեռախօս՝ +374
96 506 656
•2500 - 4000 դրամ
Նարեկ Դուրեանը կը ներկայացնէ նոր
կատակերգութիւն:

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
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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Կրկ

Երկ

Երք

1

Չրք

2019
ԱՊՐԻԼ
Հնգ

Որբ

Շբթ

ԿԱՐԱՊԵՏ (ՇԱՌԼ) ՆՇԱՆԵԱՆ
(1861 - 1950)
«Կնոջ Դիմանկար»

Կարապետ Նշանեան ծնած է Կոստանդնուպոլիս, ուր ստացած է գեղարւեստական նախնական կրթութիւնը, աշակերտած է Է. Կիեմէին: Սորված
է Նէափոլի գեղեցիկ արուեստներու դպրոցը Դ. Մորելլիի մօտ։ Պաքուի,
Թիֆլիսի, Վլատիկավկազի մէջ նկարած է պատկերներ եկեղեցիներու
համար եւ դիմանկարներ: 1906 թուականին հաստատուած է Փարիզ,
յաճախած է Ժուլիան ակադեմիան:
Ստեղծագործութիւններէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահը:
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Միջազգային
Միջազգային Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ

Հռոմի
Հռոմի Պապը
Պապը Առաջին
Առաջին Անգամ
Անգամ Կ'այցելէ
Կ'այցելէ
Արաբական
Թերակղզի
Արաբական Թերակղզի

ՀԲԸՄ – ՀԵԸ

Անդրանիկ Մշակութային Միութիւն

Հայկազեան Համալսարանը
Համալսարանը
Հայկազեան
Հովանաւորութեամբ

Սիրով կը
կը հրաւիրէ
հրաւիրէ ձեզ
ձեզ ներկայ
ներկայ գտնուելու
գտնուելու
Սիրով
ՀԵԸ-ի
Կեդրոնական
Վարչութեան
մեպուս
Օսմանեան խորհրդարանի
խորհրդարանի մեպուս
Օսմանեան
Յակոբ Պապիկեանի
Պապիկեանի
Ատանայի Կոտորածին
Կոտորածին
Կազմակերպութեամբ
Յակոբ
Ատանայի
նուիրուած տեղեկագրին
տեղեկագրին
նուիրուած
ՀԵԸ Անդրանիկ
Մշակութային Միութեան
անգլերէն թարգմանութեան՝
թարգմանութեան՝
անգլերէն

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
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ
մէջ կիրակնօրեայ
կիրակնօրեայ
աւանդական
աւանդական քարոզի
քարոզի ժամանակ
ժամանակ ան
ան ԱՄԷ
ԱՄԷ իր
իր այցը
այցը համարած
համարած էէ «կարճ,
«կարճ, բայց
բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր
իր էջին
էջին վրայ
վրայ գրած
գրած է.
է. «Կը
«Կը մեկնիմ
մեկնիմ Արաբական
Արաբական Միացեալ
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Էմիրութիւններ։ Այդ
Այդ
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
երկխօսութեան
էջ
էջ մը
մը եւ
եւ միասին
միասին անցնինք
անցնինք խաղաղութեան
խաղաղութեան արահետներով։
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Աղօթեցէ՛ք ինծի
ինծի
համար»։
համար»։
Այցը
Այցը պիտի
պիտի տեւէ
տեւէ մինչեւ
մինչեւ Փետրուար
Փետրուար 5՝
5՝ Ապու
Ապու Տապիի
Տապիի թագաժառանգ,
թագաժառանգ, Շեյխ
Շեյխ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
Հռոմի պապը
պապը կը
կը
մասնակցի
մասնակցի «Մարդկային
«Մարդկային եղբայրութիւն»
եղբայրութիւն» միջազգային
միջազգային միջկրօնական
միջկրօնական հանդիհանդիպումին։
պումին։

Ապրիլեան Ձեռնարկ
The Adana Massacres
Յետադարձ Ակնարկ, Դէպի Յառաջ .... Հայերը Օսմանեան
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Կայսրութեան
Եւ Թուրքիոյ
Հանրապետութեան Մէջ
Խօսք
կ'առնեն`
Խօսք կ'առնեն`

Բանախօս

Վեր.
Վեր. Դոկտ.
Դոկտ. Փօլ
Փօլ Հայտօսթեան
Հայտօսթեան
Արա
Սարաֆեան
Դոկտ.
Դոկտ. Ա.
Ա. Կիւրեղեան
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
թարգմանութեան,
յառաջաբանի,
յաւելուածի,
ծանօթագրութեան
( Պատմաբան յաւելուածի,
- Տնօրէն Կոմիտաս
Հաստատութեան, հեղինակ)
Լոնտոն)
յառաջաբանի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
Դոկտ.
Դոկտ. Անդրանիկ
Անդրանիկ Տագէսեան
Տագէսեան

Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 5 Ապրիլ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
Կեդրոնին
Մէջ, Նաքքաշ
Երկուշաբթի,
Փետրուար
2019, կ.ե.
կ.ե. ժամը
ժամը 4:00ին,
4:00ին,
Երկուշաբթի,
44 Փետրուար
2019,
Հայկազեան Համալսարանի
Համալսարանի Տէրեան
Տէրեան Հայագիտական
Հայագիտական Գրադարան
Գրադարան
Հայկազեան
Հրաւէր

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

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօրէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըրջանի արձանագրութիւնները:
ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում:
Գերազանց աշակերտներու համար՝ կրթաթոշակի յատուկ զեղչ:
Հեռաձայն. 01/683458 - 76/316042
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com

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՝
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Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան:

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
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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