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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
Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Մարոնի
Եպիսկոպոսներու
Խորհուրդը
Կը Դատապարտէ
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
ԱՄՆ-ի՝
Կոլանի
Բարձրունքները
Որպէս
Իսրայէլի
Մասին Յայտարարութեան Համար
Տարածքային Ինքնիշխանութիւնը Ճանչնալու Որոշումը

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

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Վարչապետին
Ներկայացուած
Են ՀՀՆիստը
ԶՈՒՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
երու
Ռազմական
Սարքերը
Կը Կայանայ
ՄէկՆորագոյն
Օր Կանուխ

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ՀՀ զինուած
ուժերու գլխաւոր հրամանատարակազմի պետ
Արտակ Դաւթեանի ուղեկցութեամբ այցելած է
«Բաղրամեան» զօրավարժարան: Այս մասին կը
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարուտեղեկացնեն ՀՀ կառավարութեան տեղեկատուութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փեթեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
տըրուար 6-ին:
վարչութենէն:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Այստեղ վարչապետին ներկայացուած են ՀՀ
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաԶՈՒ-երու ռազմական նորագոյն սարքերը: Նիկոլ
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Փաշինեան դիտակէտէն հետեւած է ռազմական
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
սարքերու ցուցադրական փորձարկումներուն:
Մարոնի եպիսկոպոսներու խորհուրդը դատա- սա հանդիպում ունեցաւ Լիբանանի Հանրապետուպարտեց Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նա- թեան նախագահ Միշէլ Աունի հետ:
խագահ Տոնալտ Թրամփի՝ Սուրիոյ Կոլանի բարձԻնչպէս կը տեղեկանանք նախագահական
րունքները
որպէս
Իսրայէլի
տարածքային գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն,
ինքնիշխանութիւնը ճանչնալու որոշումը:
հանդիպումին արտաքին գործոց նախարար ԱրէաԼիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Պքերքէի պատրիարքանիստ եկեղեցւոյ մէջ սան նախագահ Աունին փոխանցեց Վենեզուելայի
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
տեղի ունեցած հանդիպումին խորհուրդը նշեց, որ նախագահ Նիքոլաս Մատուրոյի նամակը՝ կապնախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
ԱՄՆ-ի որոշումը կը խախտէ միջազգային համա- ւած երկրի այժմու իրավիճակին:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
ձայնութիւնները եւ կը բացասէ ժողովուրդի՝ իր
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
սեփական հողը պահանջելու օրինական իրաՊաապտայի նախագահանիստ պալատին մէջ
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
ւունքը:
տեղի ունեցած հանդիպումին զրուցակիցները քընԸստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
Եպիսկոպոսները աւելցուցին նաեւ, որ Սուրիոյ նարկեցին երկկողմ յարաբերութիւններուն վերաբեվերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
ճգնաժամի հանգուցալուծումը կը բխի Լիբանանի րող շարք մը հարցեր: Նշենք, որ Վենեզուելայի մէջ
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
շահերէն, կոչ ընելով ապահով հայրենադարձութեան՝ կ'ապրի մօտ 350 000 լիբանանցի:
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
առանց վերջինս կապելու Սուրիոյ 8-ամեայ
Արէասա, որ Պէյրութ ժամանեց Երեքշաբթի
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
հակամարտութեան քաղաքական լուծումին:
երեկոյեան, հանդիպում ունեցաւ արտաքին գործոց
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
նախարար Ժպրան Պասիլի հետ: Երկուստեք անդկոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Լիբանանի
Պաշտօնատարները
Հանդիպում
րադարձ կատարեցին երկկողմանի յարաբերութիւնկառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Ունեցան
Վենեզուելայի
Արտաքին
Գործոց
ներուն եւ Վենեզուելայի մէջ լիբանանցի բնակրութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Նախարարին
Հետ
չութեան վերաբերող խնդիրներու: Այս մասին կը
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Վենեզուելայի Պոլիվարական Հանրապետու- նշուի Լիբանանի արտաքին գործոց նախարաքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
թեան արտաքին գործոց նախարար Խորխէ Արէա- րութեան յայտարարութեան մէջ:
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու 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 գործակալու2018
Թուականին Ընդհանուր Առմամբ Շուրջ 113 Մլն Հոգի Տառապած Է
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
Սովահարութենէ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոԶեկոյցին մէջ նշուած է, որ այդ մարդոց գրեթէ
խումները՝
փրկելու համար
երկրի
տնտեսական
Տնտեսութեան
առեւտուրի
նախարար
Ման2018 թուականին
շուրջ 113
միլիոն
հոգի աշ- երկու
երրորդը կը եւ
բնակի
Աֆղանիստան,
Քոնկոյի
վատթար
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր նպատակը պիտի
ըլլայ
խարհի
53 վիճակը:
երկրի մէջ պարենի սուր կարիք զգացած Դեմոկրատական
Հանրապետութիւն,
Եթովպիա,
ստեղծել արդիւնաւէտ
մը: Միաժաէ: Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Նիժերիա,
Հարաւային տնտեսութիւն
Սուտան, Սուտան,
Սուրիա
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ
կոչ թուականին
ուղղեց բոլորցուցանիշը
քաղաքական
գործիչըսուած
է Եւրամիութեան, ՄԱԿ-ի
Պարենաւորումի եւ
Եմէն:ան
2017
կազմած
է
Պաշտօններու
Փոխանցումը
ներուն
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
դժուաեւ
գիւղատնտեսութեան
կազմակերպութեան (FAO) 124
միլիոն,
այսպիսով,
խիստ քաղցիառկայ
ենթարկուած
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ թուականին
երաշխաւորելու
եւ ՄԱԿ-ի
Պարենաւորումի
համաշխարհային
ծրա- մարդոց
թիւը 2018
նուազած երկրի
է 8.8
կայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին
2-րդզեկոյցին
օրը ըլլալով՝
գրի
պատրաստած
մէջ: երէկ խումբ մը տոկոսով,
հաղորդած
է «Ինթերֆաքս»-ը:

ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Գիւմրիի
Քաղաքապետարանը
Դիմած է Մէջ
Ճափոնի Միջուկը
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
Քաղաքի
UNESCO-ի
Պահպանման
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Տարածքին
Մէջ Ընդգրկելու
Խնդրանքով
Հայաստանի
Հանրապետութեան
ժոԳիւմրիի
քաղաքապետարանը
դիմածԱզգային
է UNESCO-ի
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
ղեկավարութեան՝ քաղաքի միջուկը այդ միջազ5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արգային
կազմակերպութեան
պահպանման
տարածտակարգ
եւ լիազօրխնդրանքով:
դեսպան Ճուն
Եամատան:
քին
մէջ ընդգրկելու
Այս մասին,
ըստ
Ինչպէս կը հաղորդէօրերս,
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Armenpress.am-ի,
լրագրողներու
հետ
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կաունեցած հանդիպման ժամանակ, նշած է Գիւմրիի
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
քաղաքապետ
Սամուէլ
Բալասանեան՝
տեղեկաՄիրզոյեան
նշած է, որ
դիւանագիտական
յարացընելով,
որ տակաւին
պատասխան
չեն ստացած:
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Խօսքը կը վերաբերի
մասնաւորապէս
Գիւմրիի
եւ Ճափոնիարգելոց-թանգարանի
միջեւ կապերը կայուն
եւ արագ մէջ
կը
«Կումայրի»
տարածքին
զարգանան: շինութիւններուն,
ՀՀ օրէնսդիր մարմինի
ընդգրկուած
որոնց ղեկավարի
մեծ մասը
խօսքով` 2010
Թոքիոյի եւ
2015 թուավթարային
է եւ թուականին
ունի վերականգնման
կարիք:
կանին
մէջ2018
դեսպանութիւններու
ՆոյնԵրեւանի
խնդիրով,
Նոյեմբեր 13-ին, բացումը
Հայասնոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
տանի Հանրապետութեան նախագահ ամրաԱրմէն
պընդումին: Փարիզի մէջ, UNESCO-ի կեդրոնակաՍարգսեան,
յանին մէջ, խօսած էր կազմակերպութեան գլխաւոր
Ազգային
նախագահը
անդրադարձած
տնօրէն
Օտրիժողովի
Ազուլայի
հետ՝ միջազգային
կառոյցի
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարուշադրութիւնը հրաւիրելով քաղաքի հնագոյն
եւ
գացումին մշակութային
եւ այդ առումով
նշած, որ այս վրայ
պահուն
հարուստ
ժառանգութեան
եւ
կը ձեւաւորուի պատմաճարտարապետական
պատգամաւորական բարեկամաներկայացնելով
արկան խումբ.
նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
ժէքաւոր
շինութիւնները:
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
«Դեռ կը սպասենք:
Գործընթացը են
շատ
երկահետ բարեկամութեամբ:
րատեւ
է՝ կ՝ըսեն նոյնիսկ մինչեւ 5 տարի կը տեւէ,
ՀՀ վերջնական
խորհրդարանի
ղեկավարը իր
մինչեւ
հաստատումը:
Եթէերախտադրական
գիտութիւնըստանայ
յայտնածայս
է Ճափոնի
կառավարութեան
արձագանգ
առաջարկը,
ուստի ատիզարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս
տարբեր
կա
քաղաքի պատմական
միջուկի
պահպանման
բնագաւառներու
մէջ ցուցաբերած
օժանդակուլաւագոյն
լուծումներէն
պիտի ըլլայ»,նշած է
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
քաղաքապետը:
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Մոսկուայում Տեղի Ունեցաւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Եւ Մոսկուայի Եւ Համայն Ռուսիոյ
Պատրիարքի Հանդիպումը
Ապրիլի 2-ին Մոսկուայում (Ռուսաստանի Դաշնութիւն)` Սուրբ Դանիէլի պատրիարքանիստ վանքում,
տեղի ունեցաւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ
Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ Կիրիլ Պատրիարքի
հանդիպումը:
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին ուղեկցող պատուիրակութեան կազմում էին Ռուսաստանի եւ Նոր
Նախիջեւանի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ.
Եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսեանը, Մայր Աթոռ
Սուրբ Էջմիածնի Միջեկեղեցական յարաբերութիւնների բաժնի պատասխանատու Հոգեշնորհ Տ. Շահէ
ծայրագոյն վարդապետ Անանեանը, Հայրապետի
գաւազանակիր Հոգեշնորհ Տ. Անանիա աբեղայ Ծատուրեանը եւ Մայր Աթոռի Տեղեկատուական համակարգի տնօրէն Արժանապատիւ Տ. Վահրամ քահանայ
Մելիքեանը:
Հանդիպման ընթացքում տեղի ունեցաւ բարիգալըստեան եւ ողջոյնի պաշտօնական խօսքերի փոխանակում:
Նորին Սրբութիւն Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսն իր խօսքում մասնաւորապէս ասաց.
«Ձերդ Սրբութիւն, սիրեցեալ եղբայր ի Քրիստոս,
Եղբայրական ջերմ սիրով եւ առ Աստուած աղօթքով ողջունում եւ կրկին շնորհաւորում ենք Ձեզ` Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ պատրիարքական գահին
Ձեր ընտրութեան 10-ամեակի առիթով: Ուրախ ենք
վերստին գտնուելու Մոսկուայում եւ հանդիպելու Ձեզ`
փոխանցելու քաջառողջ արեւշատութեան եւ երկար ու
արդիւնաշատ գահակալութեան մեր եղբայրական
բարեմաղթանքները: Մեր սրտագին աղօթքն է, որ
Բարձրեալն Աստուած Իր օրհնութեան ու խնամքի
ներքոյ պահի Ձեզ, Ռուս Եկեղեցու հոգեւորականաց
ողջ դասին ու ռուս հաւատաւոր եղբայր ժողովրդին:
Ուրախալի է տեսնել նաեւ, որ ՌԴ իշխանութեանց եւ
Ռուս Ուղղափառ եկեղեցու միջեւ հաստատուած յարաբերութիւնները արգասաւորւում են բարի արդիւնքներով՝ ի նպաստ Ռուսիոյ հաւատաւոր ժողովրդի
հոգեւոր-եկեղեցական, հասարակական կեանքի առաջընթացի եւ պայծառութեան: Ձեր հովուապետութեան
տարիներին Աստծոյ ողորմութեամբ նշանակալի
ձեռքբերումներ ու իրագործումներ են արձանագրուել
քարոզչական առաքելութեան, կրթական, սոցիալական, եկեղեցաշինութեան եւ այլ բազում ոլորտներում:
Ձերդ Սրբութեան առաքելութեան մէջ առաջնային
տեղ են գրաւում նաեւ Ձեր ջանքերը՝ յանուն ազգերի,
Եկեղեցիների ու կրօնների միջեւ յարաբերութիւնների
ու գործակցութեան զօրացման:
Գոհունակութիւն է Մեզ համար անդրադառնալ

մեր հաւատակից ժողովուրդների դարաւոր եղբայրական կապերին, որ զօրանում են մեր պետութիւնների
միջեւ համագործակցութեամբ եւ մեր քոյր Եկեղեցիների զօրացող փոխյարաբերութիւններով եւ աղօթական
ջանքերի մէկտեղումով: Մեր երկրների ու ժողովուրդների բարեկամութեան ամրապնդման համար կարեւոր կամուրջ է հանդիսանում Ռուսաստանի հայ
համայնքը, որ վայելելով երկրի իշխանութեանց
բայրացակամութիւնը եւ Ձերդ Սրբութեան հայրական
վերաբերմունքը՝ իր բարի նպաստն է բերում Ռուսիոյ
պետութեան զարգացմանն ու հասարակական կեանքի առաջընթացին:
Սիրեցեալ եղբայր ի Քրիստոս, մեր տարբեր
հանդիպումների ընթացքում յաճախ ենք անդրադարձել ներկայ ժամանակի մարտահրաւէրներին, երբ
կեանքի ընթացող ճանապարհները յաճախ մարդկանց հեռացնում են Աստծուց, երբ անսքօղ են հոգեւոր
եւ բարոյական արժէքների ոտնահարումը, ազգամիջեան անհանդուրժողականութիւնը, ահաբեկչութիւնն
ու պատերազմը, կարիքն ու աղքատութիւնը, գլոբալիզացիայի համայարթեցնող ու բացասական արտայայտութիւնները, որոնք հրամայական են դարձնում
քրիստոնէական Եկեղեցիներիս աւելի սերտ գործակցութիւնը մեր առաքելութեան արդիւնաւորման ուղղութեամբ: Ձեր միջեկեղեցական եւ հովուապետական
առաքելութեան մէջ Դուք մշտապէս հանդէս էք եկել
հոգեւոր-բարոյական արժէքների պահպանման ու
արժեւորման տեսլականով, պետական, հասարակական կեանքում այդ արժէքների տարածման եւ
վերարժեւորման գաղափարով ու մօտեցմամբ։ Այս
իմաստով յատկապէս ուրախ ենք արձանագրելու
Արեւելեան Ուղղափառ եւ Օրթոդոքս Եկեղեցիների
միջեւ համագործակցութեան առաւել ամրապնդումը
եւ ուժերի մէկտեղումը ամենատարբեր սոցիալական,
հումանիտար ու հասարակական հարցերում` յատկապէս հաշուի առնելով մեր Եկեղեցիների միջեւ
փոխգործակցութեան գեղեցիկ ու մխիթարիչ օրինակները Մերձաւոր Արեւելքի բարդ համատեքստում:
Սիրեցեալ եղբայր, հոգեւոր գոհունակութեամբ եւ
գնահատանքով ենք կամենում անդրադառնալ նաեւ
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Դաւիթ Մելքում Մալեան
Դաւիթ Մելքում Մալեան (4 Ապրիլ 1904,
Զաքաթալա – 17 Յուլիս 1976, Երեւան), հայ դերասան, ՀԽՍՀ եւ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։
ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հենրիկ
Մալեանի հօրեղբայրն է։
Ծնած է 1904-ին Զաքաթալա քաղաքը։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է տեղի ծխական
դպրոցը, սակայն կիսատ ձգած է, քանի որ

Ձեր՝ որպէս Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու հովուապետ,
ունեցած կարեւոր դերակատարութեանը ղարաբաղեան հիմնախնդրի խաղաղ լուծմանն ի խնդիր հոգեւոր
պետերիս եռակողմ հանդիպումների կազմակերպման
գործում: Այսօր մեր ժողովուրդը, կորստի ցաւն իր
սրտում, յարգում եւ ոգեկոչում է պանծալի յիշատակը
իր հերոս զաւակների, ովքեր զոհուեցին 2016 թ.
ապրիլի 2-ին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծուած
քառօրեայ պատերազմում։ Արցախեան հիմնախնդրի
բացառապէս խաղաղ կարգաւորումը էական է
տարածաշրջանում խաղաղութեան եւ կայունութեան
պահպանման համար: Հիմնախնդրի յանգուցալուծման
համար առաջնային կարեւորութիւն ունի խաղաղութեանը նպաստող միջավայրի հաստատումը, այդ
թւում՝ փոխվստահութեան միջոցառումների իրականացման ու ռազմատենչ հռետորաբանութեան նուազեցման միջոցով: Հայաստանի եւ Արցախի իշխանութիւնները եւ ժողովուրդը հաստատակամ են
խաղաղութեան եւ համերաշխութեան իրենց ձգտման
մէջ: Այդ ճանապարհը, սակայն, միակողմանի չի
կարող լինել:
Այս առումով ցանկանում ենք Ձեր ուշադրութեանը
ներկայացնել նաեւ մէկ դէպք: Վերջերս Ադրբեջանում
20 տարուայ ազատազրկման դատապարտուեց
դեռեւս ամռանը չբացայայտուած պայմաններում
Ադրբեջանի տարածքում յայտնուած Տաւուշի մարզի
Բերդաւան գիւղի բնակիչ Կարէն Ղազարեանը, ով
ունի հոգեկան խնդիրներ: Դատական այդ որոշումը
կայացուեց մարդու իրաւունքների բացայայտ խախտմամբ: Այս հարցում, նկատի ունենալով հոգեւոր պետերիս նախորդիւ ունեցած փորձառութիւնը, դիմում
ենք Ձերդ Սրբութեան միջնորդութեանը Ադրբեջանի
հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանութեանց առջեւ`
միջազգային պարտաւորութիւնների պահպանումով
երիտասարդին վերադարձնելու իր ընտանիք:
Սիրեցեալ եղբայր ի Քրիստոս,
Վերստին, սիրոյ եւ եղբայրութեան ողջոյնով, մաղթում ենք Ձերդ Սրբութեանը մեր Տիրոջ զօրակցութիւնն
ու առատ շնորհները, որպէսզի շարունակէք

¾ç 07
ընտանիքին հետ միասին 1918-ին Ազրպէյճանէն
կը տեղափոխուի Վրաստանի Թելաւ քաղաք։
Մասնագիտական կրթութիւնը կը ստանայ
Թիֆլիսի Հայարտան դրամատիկական սթիւտիօն
1924-ին՝ Արշակ Պուրճալեանի եւ Ստեփան
Քափանակեանի ղեկավարութեամբ։
Կարճ ժամանակ կ'աշխատի Երեւանի առաջին
պետական թատրոնը:
1929 – 1930 աշխատած է Լենինականի դրամատիկական թատրոնը։ Այնուհետեւ երկու թատերաշրջան անցուցած է Երեւանի Բանուորական
թատրոնը: Յետոյ դերասանը կը տեղափոխուի
«Հայֆիլմ» եւ 1937-ին կը հաստատուի Սունդուկեանի անուան թատրոնը իբրեւ դերասան։
Հեղինակ է «Դէմքեր, հանդիպումներ» գիրքին
(1974)։
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Թուրքիոյ Առաջին Հայ Կին Լրագրող Էլպիս Գէսարացեանը
Թուրքիոյ առաջին հայ կին լրագրող Էլպիս
Գէսարացեանը իր լրագրողական ու գրական
գործունէութեան ողջ ընթացքին կանանց ազատութեան համար պայքարած է, կը գրէ «Ակունք»-ը:
«Մեր գաղափարները պէտք է ծաղկին». ահա
այս խօսքերով յիշենք Էլպիսը…
Ան ծնած է 1830-ին Պոլսոյ Պեշիքթաշ թաղամասին մէջ: 1862-63 թուականներուն հրատարակած է հայերէն կանանց «Կիթառ» ամսագիրը:
Ան առաջին կին գրողը եղած է, որ պաշտպանած է
կանանց ազատութեան գաղափարը սեռերու միջեւ
անհաւասարութեան պատճառներու վերացման ու
հասարակութեան զարգացման համար:
Հետեւեալ տողերը կը ներկանացնեն թէ զինք,
թէ իր հայեացքները. «Բազմիցս վկայ եղած ենք, որ
իրենց սեփական ամուսիններէն աւելի մտածող,
հեռատես ու գործունեայ կանայք կան, որոնք,

սակայն, դիտաւորեալ ստիպուած կ՛ըլլան հլու
հնազանդ գլուխ խորարհելու իրենց ամուսիններուն
առջեւ, քանի որ ընդունուած է, որ կինը պէտք է
ըլլայ լեզուն կտրուած թռչուն, իսկ տղամարդը,
ագռաւ ալ ըլլայ, պէտք է երգէ, ղեկավարէ: Այո’, իմ
սիրելի քոյրիկ, ասոնք են իմ մտածումները: Մեր
գաղափարները պէտք է ծաղկին: Տաղանդաւոր
անհատները ասիկա պէտք է համարեն իրենց
պարտականութիւնը, պէտք է թմրած գլուխները
գործի անցնին, զգօնութեամբ տէր կանգնին իրենց
ազատութեան, կրթուին: Պէտք է ընթերցասրահներ,
խորհուրդներ կազմեն ու ստանան այնպիսի
գիտելիքներ, որոնք հասնին մարդոնց սրտերուն,
մտքերուն, որ զարգացման համար քայլ ընենք,
մարդ համարուինք…»։
Թարգմանեց՝ Անի Մելքոնեան

«Կանաչ Խանութ»-ը Վերամշակուած Հումքէ Հայկական
Արտադրութեան Կենցաղային Իրեր Կը Վաճառէ

Կերպընկալի (Plastic) հաւաքագրումով եւ
տեսակաւորումով զբաղող «Էքօ աղբ» հասարակական կազմակերպութան նոր նախաձեռնութիւնը`
Green shop 4eco-ն, ստեղծուած է վերամշակուած

կերպընկալէ իրեր գնելը խրախուսելու նպատակով:
ՀՀ կառավարութեան ֆէյսպուքի էջին վրայ Green
shop 4eco-գործունէութեան մասին պատմող
տեսանիւթ մը հրապարակած է: «Թուղթը աղբ չէ»
նախաձեռնութեան հեղինակ Հռիփսիմէ Մկրտչեան
նշած է, որ «Կանաչ խանութ»-էն հնարաւոր է ձեռք
բերել հայկական արտադրութեան կենցաղային
իրեր` վերամշակուած հումքէ: Ինքնարժէքին աւելցըւած գումարով նախաձեռնողները կը փորձեն
ծածկել թափօնները հաւաքելու նախաձեռնութիւններու ծախսերը:
«Երեւանի մէջ շատ-շատ կը վաճառուին, օրինակ, թրքական ծաղկամաններ, սակայն կ՛արտադրըւի նաեւ հայկականը` վերամշակուած կերպընկալէ, որ աւելի մատչելի է: Օրինակ` 17 լիթր
տարողութեամբ թրքական ծաղկամանը կը վաճառուի 1200 դրամով, իսկ հայկականը` 950
դրամով»,- ըսած է ան` աւելցնելով, որ թերթէն նաեւ

գրիչներ կը պատրաստեն եւ կը վաճառեն:
Հռիփսիմէ Մկրտչեան նշած է, որ Հայաստանի
մէջ գրեթէ կը վերամշակուի ամէն ինչ: «Ունինք 5-6
գործարան, ուր կը վերամշակուին կերպընկալը,
թուղթը, որմէ նաեւ վերամշակուած տոպրակներ կը
պատրաստուի»,-ըսած է ան:
Սահմանամերձ գիւղերու հետ համագործակցելով կանայք պատրաստակամութիւն յայտնած
էին տոպրակներ կարելու: «Մենք ատոնք պիտի
վաճառենք նուազեցնելու համար կերպընկալէ
տոպրակներու օգտագործումը: Մենք շահոյթ
հետապնդող կազմակերպութիւն չենք եւ պիտի
շարունակենք խրախուսել մարդիկ՝ թափօնները
հաւաքեն եւ յանձնեն վերամշակման: Ատոր համար
անոնք պիտի ստանան համապատասխան միաւորներ` ատոնք այնուհետեւ փոխարինելով վերամըշակուած աղբէ պատրաստուած իրերով»,-աւելցըւցած է Մկրտչեան:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
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Փայլանի Եւ 43 Այլ Ընդդիմադիր Երեսփոխաններու
Անձեռնմխելիութիւնը Խլելու Նոր Փորձ
Թուրքիոյ արդարադատութեան նախարարութիւնը 44 երեսփոխաններ անձեռնմխելիութենէ
զրկելու նպատակով՝ դիմում կատարած է խորհըրդարանին:
Յատկանշական է, որ դիմումը ուղարկուած է
Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարաման մարմիններու ընտրութիւններէն
միայն մէկ օր առաջ:
44 դիմումներէն 39ը կը վերաբերին քրտամէտ
Ժողովուրդներու ժողովրդավարական կուսակցութեան պատգամաւորներուն, որոնց մէջ են նաեւ
Տիգրանակերտէն ընտրուած հայ պատգամաւոր
Կարօ Փայլան եւ կուսակցութեան համանախագահներ Սեզայի Թեմելլի եւ Փերվին Պուլտան:
Յիշեցնենք, որ Փայլանի դէմ Անգարայի եւ
Տիգրանակերտի դատախազութիւններուն ներկայացուած են երկու այլ հետաքննութիւններ՝ անոր
անձեռնմխելիութիւնը խլելու համար։
5 այլ դիմումները կը վերաբերին գլխաւոր
ընդդիմադիր՝ Հանրապետական ժողովրդային

կուսակցութենէն պատգամաւորներու, ներառեալ
կուսակցապետ Քեմալ Քըլըճտարօղլուին։

Վահան Թէքէեան Վարժարան
13 Ապրիլ 2019
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանի Մարզական Նորագոյն Նուաճումները
Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանը նոր մրցանիշ հաստատեց ԼԵՎԱՄ-ի
շրջագիծին մէջ: Մեսրոպեանի աշակերտները 31
մետալ հնձեցին ԼԵՎԱՄ-ի աթլեթիզմի այս տարւան մրցաշարքին. ունեցանք 7 ոսկի, 12 արծաթ եւ
12 պրոնզէ մետալակիրներ` 8 տարբեր մարզաձեւերու մէջ: Այս նուաճումին մէջ մեծ է ներդրումը

մեր վարժարանի մարմնակրթութեան ուսուցիչ
Նարեկ Աւետիքեանին, որ մասնագիտօրէն կը զբաղի մեր աշակերտներու ֆիզիքական կրթութեամբ`
ընդհանուր պատրաստուածութեան հետ միասին
զանոնք պատրաստելով նաեւ մարզական մրցակցութեան:

Միւս կողմէ՝ Մեսրոպեանի ճատրակի աշակերտական հաւաքականը արձանագրեց հերթական
պատուաբեր արդիւնքը: ՀԲԸՄ-ՀԵԸ ԱնդրանիկՍեւան ակումբի կազմակերպած՝ լիբանանահայ
վարժարաններու ախոյեանութեան (24.03.2019)
մեր վարժարանը գրաւեց երկրորդ դիրքը՝ ընդամէնը 0.5 կէտ տարբերութեամբ զիջելով առաջինին:
Հաւաքականի անդամ 11 աշակերտներէն 4-ը

դարձան մետալակիրներ: Այս յաջողութեան մէջ եւս
առանցքային է ներդրումը տուեալ մարզի` ճատրակի մեր ուսուցիչ Էլի Հուլիշեանի, որ հետեւողականօրէն կը զբաղի մեր աշակերտներուն մարզումով:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն
Վարժարանի

Լիբանանահայ Կեանք
ՀԲԸՄ-ի Համախմբումի Աւանդական Միջինքը
ՇՈՂԻԿ ՊԱՂՏԱՍԱՐԵԱՆ
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Լիբանանի Տիկնանց համախմբումը, հաւատարիմ մնալով իր առաքելութեան, ինչպէս ամէն
տարի այս տարի եւս կազմակերպեց աւանդական
միջինքի ձեռնարկը Չորեքշաբթի, 27 Մարտ 2019ին Անթիլիասի Le Myth ճաշարանէն ներս: Միջոցառումին ներկայ էին ՀԲԸՄ-ի ղեկավար մարմիններու իգական սեռի ազնիւ ներկայացուցիչներ,
հայկական դեսպանատան անձնակազմի ազնուափայլ տիկիններ, հայ երեսփոխաններու տիկիններ,
բարեկամուհիներ, անդամուհիներ եւ համակիրներ:

Ժամանող հիւրերը մուտքին կ’արժանանային
ջերմ ընդունելութեան եւ կ’առաջնորդուէին վայելելու հայ նկարիչներու վրձինով գունաւորուած եւ
իմաստաւորուած կտաւներու ցուցադրութեան սրա-

հը՝ մեղմ երաժշտութեան եւ յատուկ հիւրասիրութեան
ընկերակցութեամբ:

Արդէն հրաւիրեալներ գրաւած էին իրենց տեղերը ճոխ եւ համադամ ճաշերով զարդարուած
սեղաններու շուրջ, եւ զգալիօրէն կը տիրէր բարձր
տրամադրութիւն: Լիբանանեան, հայկական եւ
ՀԲԸՄ-ի քայլերգերու ունկնդրութենէ ետք բարի
գալուստի ջերմ խօսքերով հանդէս եկաւ շնորհալի
վարչականուհի տիկին Վերա Գազանճեան, որ
ողջունելէ ետք ներկաները արժեւորեց օրուան
իմաստը:
Գեղարուեստական յայտագրին իր մասնակցութիւնը բերաւ վարչականուհի տիկին Ծովակ
Թաշճեան, որ սաքսոֆոնի վրայ իգական սեռի
յատուկ վայելչութեամբ նուագեց ընտրուած երգերու
փունչ մը՝ արժանանալով հիւրերու բարձր գնահատանքին:

Խումբ մը սիրասուն օրիորդներ նոյնանման
տարազով եւ ոճով հրամցուցին օտար երգերու
շարան մը եւ ճոխացուցին մթնոլորտը:
Մեծ Պահքի յատուկ ճաշերու տեսակը, սիրալիր
վերաբերումը, վիճակահանութենէն շահող տիկիններուն ուրախութիւնը, նուիրատուներու սրտաբուխ
նուէրները աւելի ջերմացուցին մթնոլորտը, եւ
հաճելի ու բարձր տրամադրութիւններով բաժնուեցան սրահէն՝ դարձեալ հանդիպելու խոստումներով:

Գնահատանքի արժանի միջոցառում, որուն
համար շնորհաւորելի են ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Տիկնանց համախմբումի վարչականուհիները, գլխաւորութեամբ ժրաջան եւ անխոնջ ատենապետուհի
տիկին Գալին Վանլեան Եաւէրեանի, որոնք ոչ մէկ
ջանք խնայած էին ձեռնարկի յաջողութեան:
Շնորհակալութիւն ձեզի, ազնի՛ւ տիկիններ: Ձեր
վարձքը կատար:
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Լիբանանահայ Կեանք
Յետ Մահու Մեծարանք

Լիբանանի Կեդրոնական Դրամատան Երբեմնի Փոխկառավարիչ Ժոզէֆ Ուղուրլեանին
Ուրբաթ, 29 Մարտ 2019-ի երեկոյեան, ՀԲԸՄ-ի
Տեմիրճեան կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ բացառիկ
երեկոյթ մը՝ նուիրուած Լիբանանի Կեդրոնական
դրամատան երբեմնի փոխ-կառավարիչ Ժոզէֆ
Ուղուրլեանին, որ մօտիկ անցեալին մեծ յաջողութեամբ զբաղեցուցած էր Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան փոխկառավարիչի պաշտօնը՝
1964 թուականէն մինչեւ 1983: Հանգուցեալ
Ուղուրլեան եղած էր նաեւ տնտեսական մարզին
մէջ խորհրդատուն Լիբանանի նախագահ Պշարա
Խուրիին, ինչպէս նաեւ ընդհանուր տնօրէնի
օգնական Լիբանանի ելեւմուտի նախարարին:
Հայազգի արժէքաւոր մարդուն համար կատարուած սոյն յիշատակի եւ յարգանքի երեկոն
պէտք է արձանագրել, որ բարոյական պարտաւորութիւն մըն էր եւ արժանի մեծարանք՝ կազմակերպուած Հայկական բարեգործական ընդհանուր
միութեան շրջանակային յանձնաժողովին կողմէ,
Լիբանանի մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան
դեսպանատան հետ գործակցաբար, որ պիտի
յիշուի երկար եւ որուն տպաւորութիւնը պիտի մնայ
անջնջելի:

Արդարեւ, Լիբանանի մէջ այս օրերս տեղի ունեցող եւ պետականօրէն նշուող «Ֆրանքոֆոնեան
ամիս» շրջագիծին մէջ անկասկած որ բացառիկ
միջոցառում մըն էր կատարուածը, ուր զգալիօրէն
ներկայ էր նաեւ Հայաստանի Հանրապետութեան
շունչը:
Եզակի երեկոն յատկանշական էր այն իմաստով,
որ երեկոյթին ներկայ էին մեծ թիւով լիբանանցի եւ
լիբանանահայ երեւելի անձինք եւ հրաւիրեալներ,
որոնց շարքին՝ նախկին եւ ներկայ նախարարներ
եւ երեսփոխաններ՝ Սելիմ Ժրեյսաթի, Ռիշար Գույումճեան, Արթիւր Նազարեան, Լեյլա Սըլըհ-Համատէ, Յակոբ Գասարճեան, Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբեկեան, ՀԲԸՄ-ի
նախագահ մեթր Պերճ Սեդրակեան, ՀԲԸՄ-ի կեդրոնական վարչական ժողովի անդամ Ժոզէֆ
Ուղուրլեան (կրտսեր), պետական դէմքեր, ազգային
բարերարներ, ինչպէս նաեւ մամուլի եւ տեղեկատւական միջոցներու ներկայացուցիչներ:
Փառաշուք հանդիսութեան ներկայ էին նաեւ
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի շրջանակային յանձնաժողովի
ատենապետ Ժերար Թիւֆենքճեան եւ շրջանակայինի անդամներ, ՀԵԸ-ի կեդրոնական վարչութեան ատենապետն ու վարչական անդամներ,
միութենականներ եւ գնահատելի բազմութիւն մը:
Յարգանքի երեկոն սկսաւ ՀԲԸՄ-ի շրջանակային յանձնաժողովի անդամ տիկին Միրէյ Խանամիրեանի բացման խօսքով (ֆրանսերէն), ուր ան
կարեւորեց առնուած յատկանշական ու եզակի
քայլը, որ կը զուգադիպէր Լիբանանի մէջ տեղի
ունեցող «Ֆրանքոֆոնեան ամիս»-ին
եւ որ
նուիրուած էր արժանաւոր հայու մը՝ հանգուցեալ
Ժոզէֆ Ուղուրլեանին, դասելով կատարուածը
որպէս յետ մահու արժանի մեծարանք:

Տիկին Խանամիրեանի բացման խօսքէն ետք
հանդէս եկաւ Հայաստանի Հանրապետութեան
Լիբանանի մօտ դեսպան պրն. Վահագն Աթաբեկեան: Պարոն Աթաբեկեան կարեւորեց ֆրանսախօս
երկիրներն ու ժողովուրդները իրար կապող
«Ֆրանքոֆոնեան շարժումը»՝ մատնանշելով շարժումին ունեցած եւ ունենալիք դերը ներկայիս եւ
ապագային, միաժամանակ անդրադառնալով ՀԲԸՄ-ի
հանրօգուտ ու ազգօգուտ դերակատարութեան, որ
կը համախմբէ, այս պարագային, լիբանանեան
երկնակամարի տակ գործող միաւորները, բարձր
գնահատելով տիրող գործակցութիւնը:
Պարոն Աթաբեկեանի սրտամօտ արտայայտութիւններէն ետք, որպէս հանդիսավար հանդէս
եկաւ լիբանանեան հանրութեան մօտէն ծանօթ
լրագրող ու հեռատեսիլի խօսնակ Ժորժ Ղանեմ, որ
իր կարգին ողջունելէ ետք ներկաները, հերթականօրէն հրաւիրեց հանդիսութեան մասնակիցները՝
լիբանանցի հանրածանօթ քաղաքագէտներն ու
տնտեսագէտները, որոնք աշխատանքի բերումով
մօտէն ճանչցած էին հայազգի կառավարիչ Ժոզէֆ
Ուղուրլեանը եւ
գործակցած անոր հետ կամ
ունեցած աշխատանքային լայն փորձ:
Առաջին հերթին խօսք առաւ Ժոզէֆ Ուղուրլեանի
որդին՝ Ժան Միշէլ Ուղուրլեանը: Ժան Միշէլ գրող է,
հոգեբոյժ ու հոգեբան եւ հանրածանօթ դէմք է թէ՛
Ֆրանսայի եւ թէ՛ Միացեալ Նահանգներու մէջ:
Ժան Միշէլ թէ՛ ուրախութեամբ եւ թէ՛ յուզումով
խօսեցաւ իր հօր՝ Լիբանանի Կեդրոնական դրամատունը աշխատած ժամանակաշրջանին մասին եւ
տուաւ լայն բացատրութիւններ՝ ընդհանրապէս
անդրադառնալով աշխատանքի նկատմամբ անոր
ունեցած խստապահանջութեան, բծախնդրութեան
եւ Լիբանանի հանդէպ ունեցած սիրոյն ու յարգանքին:
Ապա խօսք առաւ միջազգային առեւտրական
մարզի պետական մասնագէտ դոկտոր Հուսէյն
Քանաան, որ միաժամանակ իրաւաբանական
պետական սահմանադրական մասնագէտ է եւ
հանդիսացած է առաջին փոխնախագահը Լիբանանի Կեդրոնական դրամատան: Ան դրուատեց
Ուղուրլեանի գործուն դերը աշխատած ու պաշտօնավարած ժամանակաշրջանին՝ տալով մեծ վարկ
Լիբանանի տնտեսութեան, գովելով անոր արի
կեցուածքը:
Խօսք առաւ նաեւ տնտեսագէտ եւ հանրային
մարզին մէջ մասնագէտ եւ իրաւաբան դոկտոր
Ղասսան Այյաշ, որ եղած է նաեւ փոխնախագահը
Կեդրոնական դրամատան: Ան գնահատանքով
խօսեցաւ արժանաւոր հայուն ունեցած փորձառութեան, գիտելիքին եւ անոր բերած նպաստին
մասին, որպէսզի լիբանանեան տնտեսութիւնն ու

լիբանանեան դրամը մնայ կանգուն ու զօրաւոր:
Շարունակուող արտայայտութիւններու շարքին
խօսք առաւ նաեւ տիար Ռոպեր Սըրսոք, որ անդամ
է Լիբանանի Պանք Պէյրութի վարչական խորհուրդին եւ եղած է Ժոզէֆ Ուղուրլեանի ընտանիքին
մօտ անդամը:
Խօսք առնողներու շարքին էր Ֆիտա Ալիէ, որ
վեր հանեց Ուղուրլեանի օգտաշատ դերը եւ կատարած հայրենանուէր աշխատանքը՝ բարձր
դրուատելով լիբանանեան հայրենիքին հանդէպ
անոր ունեցած անշահախնդիր կեցուածքը:
Վերջին խօսք առնողն էր Ուղուրլեանի փեսան՝
Ռաժա Մաքարրեմը, որ հիմնադիրն է եւ նախագահը
«Ռամքօ» յանձնակատարական ընկերութեան: Ան
մասնաւորաբար խօսեցաւ Ուղուրլեանի հաւատարիմ ծառայութեան եւ նուիրումին մասին՝ մէջբերելով
դրուագներ անոր կեանքէն:
Ապա հանդիսավար Ժորժ Ղանեմ տպաւորիչ
ուսումնասիրութեամբ մը գնահատեց կառավարիչ
Ժոզէֆ Ուղուրլեանի՝ Լիբանանի տնտեսական
կեանքին մէջ ունեցած յոյժ կարեւոր դերը եւ նշեց
մանրամասնութիւններ՝ կապուած Կեդրոնական
դրամատան ժամանակաւոր նախագահ եւ առաջին
փոխնախագահի առած խիզախ ու յանդուգն
քայլերուն, լոյսի բերելով հանրօգուտ ծառայութեան
մարզին մէջ անոր ունեցած ուղիղ եւ անկեղծ
քայլերուն ճշմարտութիւնը:
Միջոցառումի աւարտին, խօսք առաւ ՀԲԸՄ-ի
նախագահ մեթր Պերճ Սեդրակեան: Ան գնահատեց
կատարուած աշխատանքը, միջոցառումը եւ յայտնեց իր ուրախութիւնը լիբանանեան, հայաստանեան
եւ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան գործակցութեամբ տեղի ունեցած բացառիկ
կարգադրութեան եւ յաջող երեկոյին համար, որ ի
մի բերած էր լիբանանեան եւ հայկական հասարակութիւնը:
Իսկ այս առթիւ հրատարակուած փոքրիկ գրքոյկին մէջ ուշագրաւ էր ՀԲԸՄ-ի նախագահին մատնանշումը Ուղուրլեանի ունեցած բացառիկ դերին ու
լիբանանեան հայրենիքին բերած նպաստին: Ան
գրած էր. «Կը խորհիմ, որ անոր յիշատակին յարգումը այս գիշեր կարեւոր էր գալիք սերունդներուն
համար: Ուղուրլեանի նման բացառիկ հայու եւ իր
անմիջական
ընկերներուն
մասնակցութեամբ
տարիներ շարունակ կատարած առաքելութիւնն ու
առաջնորդութիւնը մեծ պատիւ եւ հպարտութիւն են
բոլոր հայերուս համար, որովհետեւ Ուղուրլեանը
հանդիսացաւ իրա՛ւ խորհրդանիշ նուիրումի ու
բարեգործ աշխատանքի՝ լիբանանեան հայրենիքին
համար»:
Երեկոն վերջ գտաւ հիւրասիրութեամբ:
«ԽՕՍՆԱԿ» ԼՐԱՏՈՒ
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Վարուժանի Նամակներէն
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

ԹԱԳՈՒՀԻ ՊԱՂՏԻԿԵԱՆՉՊՈՒԳՔԵԱՐԵԱՆԻՆ

2 նոյեմբեր, 1903, Վենետիկ
Անուշակ մայրիկ,
Ձեր ձեռագրով՝ Ձեր նամակը ինծի անակնկալ
մ՚եղաւ, քաղցր անակնկալ մը: Ասկէ վերջ պիտի
գրէք, այնպէս չէ՞, քանի որ Ձեր սրտին՝ ալ մէ՜կ
կտորը միայն պանդխտութեան մէջ է։
Մեծ ջանքով մը գրերնիդ կարդացի, թուղթը՝ մէյ
մը աջ դարձնելով մէյ մը ձախ եւ քիչ մըն ալ
մարգարէանալով. այս ջանքը քաղցր էր ինծի,
ինչպէս Ձեր յիշատակը քաղցր է եւ ինչպէս Դուք
ամենաքաղցր էք։
Իմ գալուստս կ՚երազէք, հէ՞. աղօթք ըրէք, սիրելի
մայր, աղօթք ըրէք. ա՛յդ ալ կ՚ըլլայ։
Եղբօրս կրթութիւնը հօրս թողուցէք, Դուք միայն
սիրեցէք զինքը եւ խնամեցէք։ Երջանի՜կ է այն
մանուկը, երբ կրթող հայր մ՚ունի եւ խնամող մայր
մը, ըսածս գիտեմ։
Վահանիկս թող միշտ՝ իր խաշնահաւի գծերովը
գէթ տող մը գրէ. պիտի հրճուէ զիս այդ սիրոյ էակը,
այդ գգուանքի ծաղիկը, սեւ յուշերուս մէջ՝ այդ
ճերմակ խառնուրդը։
Մնաք բարով, սիրելիներ. Ձեր ծիծաղի եւ
արցունքի ժամերուն մէջ զիս մի մոռնաք։
Մնաք բարով
Ձերը (Դ. Չպուգքեարեան)

ՍԱՀԱԿ ՀԱՃԵԱՆԻՆ

Փետրուար, 1906, Կանտ
Արհի(ապատիւ) գեր(ապայծառ)
Տէր Հաճեան.
Միջավայրի եւ պարագաներու պատճառաւ
դժբախտաբար ուշ տեղեկացայ Ձեր յիսնամեայ
յոբելեանին։ Եւ ես շատ ուշ կը բերեմ ահա բեռը
զգացումիս ծաղիկներուն… գուցէ անոնց ծանրութենէն։
Պատանութենէս ի վեր գրեթէ գիտակցութեանս
հետ ճանչցած եմ այն կուռ բարութիւնը Ձեր հոգւոյն,
որ այսօր՝ 50 տարուան պայքարէ վերջ, իր այնքան
յորձանքէն յաղթական դէպի փառքի արեւուն կը
բարձրանայ՝ աղաւնիի մը թեւէն աւելի մաքուր եւ
արծիւի մը պարանոցէն աւելի վեհ։
Ձեր գործերը սրտիս մէջ կը թուեմ եւ կը հիանամ
դպրոցներու կանգնումէն մինչեւ այս վերջի տեղապահութեան պաշտօնը. առաջինին դրուատիքը
թող մանուկները պատմեն ու վերջինինը ծերերը։
Պարծա՜նք Բրգնկայ։
Պարծա՜նք անոր, որ եթէ ժամանակ մը ապրածս
եղաւ, այդ իր երէկուան լեղիին ու քացախին մէջ
Ձեզ համար այսօր վարդերու հեղեղ մը կը հասունցնէ. վաղը արհ(իապատիւ) Տէր, Ձեր անուան
յաւերժութեան համար իր հազարաւոր որդիները
դափնիներու պիտի փոխակերպեն։
Գալով իմ մասին, խոնարհ համբոյրներ Ձեր
սրբազան մատանիին, համբոյրներ Ձեր սուրբ աջին,
որուն ներքեւ ամբողջ ժողովուրդ մը առաջնորդըւեցաւ դէպի լոյսն ու կրակը։
Այս քանի մը տողերուն մէջ կը բերեմ, այնքան
շատերու հետ, նաեւ իմ բարեմաղթութիւնները եւ
կը դնեմ հոգիս, սիրտս Ձեր փառքի այն յուշարձանին
ստորոտը, որուն գագաթը մեծերը միայն կը
քանդակուին։
Մնամ Ձեր սրբազան մատնինիդ համբուրելով,
խոնարհ ծառայ
Ձեր Դ. Վարուժան

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՐՈՍԵԱՆԻՆ

19 յուլիս, 1909, Կանտ

Գերապատիւ Հայր,
Ընդունած եմ յունիսի ամսաթոշակս ինչպէս
նաեւ 100 ֆրք. քննութեանցս համար, որոյ համար
խիստ շնորհակալ եմ։ Յուլիսի վերջերը քննութիւններս կու տամ եւ վկայականս առնելուս պէս կը
մեկնիմ Պոլիս եւ անկէ հայրենիք՝ դէպի պայքարը
կեանքին եւ գաղափարի յաղթանակին։ Առ այս՝
յուսամ, թէ չէք յապաղիր ուղարկիլ յանձնարարել
առաջիկայ ամսաթոշակիս հետ նաեւ ճանապարհի
ծախս, որպէսզի փոխադրեմ գրքերուս օրէօր
ծանրացած բեռը եւ ես ալ ճամբայ ելլեմ անմիջապէս։
Եթէ ուղարկուի ինծի իբրեւ ճանապարհածախս
տարեշրջանիս վերջին երեք ամիսներուն (օգոստ.,
սեպտ., հոկտ.,) 300 ֆրանքը՝ յուսով եմ, թէ բաւական պիտի ըլլայ, որպէսզի հատուցանեմ քանի մը
պարտքերս, հոգամ կարեւոր պէտքերս եւ ի վիճակի
ըլլամ ուղի ելնալու։
Ներեցէք այսպէս կարճ եւ չոր գրելուս. միտքս
յափշտակուած է դասերէս, որոնք նոյնիսկ հոգիէս
կը վանին մօտ օրէն Հայրենիքի հողը համբուրելուս
անուշ երազները նաեւ։
Յարգանքներով միշտ խոնարհ Ձերդ
Դ. Վարուժան

ԹԷՈԴԻԿԻՆ

15 մայիս, 1912, Թոգաթ

Դանիէլ Վարուժանէն իր սիրելի բարեկամին՝
Թէոդիկին ողջո՜յն,
Պարտական եմ քեզի, սիրելիս, պարտական եմ
խօսքեր, զոր երկար ժամանակ պահեցի սրտիս մէջ
եւ պատառ մը թուղթ չգտայ կարծես զանոնք
ծրարելու համար։
Կը յուսաս զիս այդտեղ տեսնել այս ամառ. իցի՜ւ
թէ։ Բայց կաշկանդումներ շատ ունիմ, շատ ցաւեր,
որոնք զիս հոս կը գամեն դեռ. «Երբոր բացուին
դռներն յուսոյ»…։ Եւ յուսով կը յուսամ, թէ յուսոյ
դռները պիտի բացուին օր մը։ Երջանկութեան հաւատքս չի մեռած տակաւին. սիրտս կը բաբախէ, եւ
ինչ որ կը բաբախէ՝ կրնայ խայտալ նաեւ։ Յիրաւի
հայրենախտէն վերջ՝ մարդ կրնայ եղեր Վոսփորախտ ալ ունենալ՝ Եղիային պէս։ Կարօտցայ
ափունքները, զորս լուսնակը կը կամրջէ իր ծփանուտ ցոլացումովը։
Այս անգամ քեզի մտերմիկ քերթուած մըն է
ղրկածս, աղջկանս վրայ գրուած, զոր մեզի հաճելի
է կոչել Վարուժնակ, հակառակ իր բուն անունին,
որ Վերոնիք է։ Հայրական առաջին երգս «Տօնացոյցիդ» կը նուիրեմ:

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆԻՆ

21 օգոստ., 1913, Պոլիս

Ազնիւ տիկին,
Ասկէ առաջ կիրակի օր մը Սկիւտար Ձեզի
հանդիպիլ ուզեցի, դժբախտաբար տունը չէիք, եւ
ես իմ յարգանքներս յայտնեցի Ձեր մօր եւ համակրութիւնս՝ Ձեր փոխանորդին, հուր ու կեծեկ Հրանտին։
Կ՚ուզէի Ձեզ տեսնել նախ՝ պարզապէս բարեկամական եւ մտաւոր քաղցր ժամանց մը վայելելու
համար, երկրորդ՝ «Նաւասարդ»ին խոստացուած
վիպակը խնդրելու համար Ձեզմէ։ Այս օրերս Սկիւտար պիտի չկրնամ անցնիլ, ուստի պիտի խնդրէի,
որ սոյն վիպակը ինծի փութացնէիք՝ ըլլայ «Ազատա-

մարտ»ի, ըլլայ նամակիս հասցէով՝ Ուսումնարան։
Յուսամ պիտի չուզէք մերժել, ծանօթ ըլլալով
Ձեր քաղցր հոգիին եւ բոլորանուէր եւ ոսկի գրիչին։
Խորին յարգանքներով եւ համակրութեամբ
Դանիէլ Վարուժան

ՄԻՀՐԱՆ ՉՈՒԽԱՃԵԱՆԻՆ

9/22 օգոստոս, 1914, (աստ)

Ազնուաշուք Միհրան էֆէնտի Չուխաճեան,
քարտուղար Ուսումնական խորհրդոյ
Ազնուաշուք տէր,
Ստացայ Ձեր գրութիւնը, որով կը յանձնարարէք
ինծի հայ աշխարհիկ լեզուի թեթեւ քննութենէ մը
անցնել պր. Միհրան Էմիրզէ երիտասարդը։
Ձեր առաջարկը սիրով կատարելէ վերջ՝ սոյն
երիտասարդին հայ աշխարհաբարի մէջ ունեցած
կարողութիւնը բաւական սահմանափակ գտայ.
ընթերցանութիւնը ճիշդ է՝ առանց փայլուն ըլլալու,
ուղղագրութեան մէջ վնաս չունի, բառագիտական
կարողութիւնը միջակ է, իսկ քերականութիւն եւ
քերականական լուծում գրեթէ չի գիտեր. թերեւս
ստորին դասարանի մանուկներուն յաջողի օգտակար ըլլալ։ Ահա իմ գոյացուցած համոզումս։
Մնամ յարգանօք՝
Դ. Վարուժան
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Մոսկուայում Տեղի Ունեցաւ Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսի Եւ Մոսկուայի Եւ Համայն Ռուսիոյ
Պատրիարքի Հանդիպումը

իմաստնաբար առաջնորդել Ձեր հաւատացեալ
հօտը` ի պայծառութիւն Ռուս Ուղղափառ
Եկեղեցու եւ ի հոգեւոր մխիթարութիւն համայն
հաւատացեալ Ձեր ժողովրդի»:
Իր հերթին Նորին Սրբութիւն Կիրիլ
Պատրիարքը, շնորհակալութիւն յայտնելով
իր գահակալութեան 10-ամեակի կապակցութեամբ Վեհափառ Հայրապետի կողմից յղուած
շնորհաւորական ուղերձի եւ բարեմաղթանքների համար, գոհունակութիւն յայտնեց, որ
անցնող տասը տարիների ընթացքում Հայ
Առաքելական եւ Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցիների յարաբերութիւնները յատկանշուել են
եղբայրական սիրով եւ ջերմութեամբ: Իր խօսքում Մոսկուայի եւ Համայն Ռուսիոյ
Պատրիարքը անդրադարձ կատարեց Ռուսաստանում Հայոց թեմի աշխոյժ
գործունէութեանը եւ ակտիւ ներգրաւուածութեանը երկու Եկեղեցիների կապերի
զօրացման գործում, ինչպէս նաեւ Հայաստանի Հանրապետութիւնում Ռուս
Ուղղափառ Եկեղեցու հովուութեան ներքոյ գտնուող համայնքի հոգեւոր կեանքին:
Հաւարտ հանդիպման երկու հովուապետերը գոհունակութեամբ հաստատեցին
երկու ժողովուրդների եւ եկեղեցիների միջեւ զարգացող փոխգործակցութիւնը եւ
համագործակցութիւնը` միջեկեղեցական եւ միջազգային ամենատարբեր հարթակներում կրօնական-հասարակական հիմնախնդիրներին ընդառաջ:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Էյպէզի նահատակներուն եւ էյպէզցի հին ու նոր ննջեցեալներուն հոգւոյն
համար հոգեհանգստեան պաշտօն եւ յիշատակի պաշտամունք պիտի կատարուի
Կիրակի, 7 Ապրիլ 2019-ին հետեւեալ եկեղեցիներուն մէջ.
- Զալքայի Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
- Պուրճ Համուտի Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ ս.
պատարագի:
- Յիշատակի պաշտամունք պիտի կատարուի Ամանոսի Հայ աւետարական
Էմմանուէլ եկեղեցւոյ մէջ առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
Կը հրաւիրենք բոլոր համաքաղաքացիները՝ իրենց մասնակցութիւնը բերելու
սոյն եկեղեցական հոգեպարար արարողութեանց, յարգելու իրենց նահատակներուն
եւ հին ու նոր ննջեցեալներուն խնկելի յիշատակը:
Էյպէզի Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն

ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ úð²òàÚò

Կրկ

Երկ

Երք

4

2019
ԱՊՐԻԼ

Չրք

Հնգ

3

4

Որբ

ԱՐՇԱԿ ԳԱՌՆԻԿԵԱՆ
(1931 – 2014)
«Ապրիլեան մի գիշեր»

Շբթ

Արշակ Գառնիկեանի՝ արուեստի ու երաժշտութեան
նկատմամբ սէրը ի յայտ եկած է կանուխ տարիքին:
Գործունէութիւնը սկսած է որպէս թատերական նկարիչ,
ձեւաւորած է Լեւոն Շանթի «Հին աստուածներ»,
«Շղթայուածը» եւ այլ ներկայացումներ: Ձեւաւորած
է Պէյրութի Համազգայինի Գասպար Իփեկեան
թատերախումբի շարք մը բեմադրութիւններ: 1958
թուականէն հաստատուած է Փարիզ: Յաճախած է
Կրանտ Շոմեր ակադեմիա: Երեք տարի հետեւած է
Լուվրի ազատ արուեստանոցներու դասընթացներուն:
Աշխատանքներուն մէջ իրականութիւնը պատկերած է այլաբանօրէն, վերացարկուած: Փարիզի
կեդրոնը ունեցած է իր արուեստանոցը: Ստեղծագործութիւններէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային
պատկերասրահը:

0
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ՄիջազգայինՍ.Èáõñ»ñ
ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ
ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ Ս. ԱՋԵՐՈՒ ԹԱՓՕՐ

ՈՒԽՏԻ
ՕՐՈՒԱՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Հռոմի ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ
Պապը Առաջին
Անգամ
Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի
Հայկազեան Համալսարանը

Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի մուտն ի վիրապի տօնին եւ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ
ՕՐուան առիթով, Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ, հովանաւորութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին, տեղի պիտի ունենան հետեւեալ արարողութիւնները.* 1-5 Ապրիլ՝ եկեղեցական արարողութիւն առաւօտեան ժամը 7-ին եւ
երեկոյեան ժամը 5-ին։

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

* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Ս. եւ Անմահ Պատարագ առաւօտեան ժամը 9։30-ին։

The Adana Massacres

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
* Շաբաթ,
6 Ապրիլ՝ Հսկումի արարողութիւն երեկոյեան ժամը 7-ին։

ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապրիլ
Կիրակի, 7կը
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Ս. եւ Անմահքարոզի
Պատարագ
պիտի մատուցուի,
հետեւի
ԳՐԻԳՈՐ
աւանդական
ժամանակ
ան ԱՄԷ իրորուն
այցըպիտի
համարած
է Ս.
«կարճ,
բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԱՋով գլխաւորուած սրբազան մասունքներու թափօրը՝
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Անթիլիասի Մայրավանքի շրջափակին մէջ, մասնակցութեամբ միաբան
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
եւ քահանայից
դասուն։
էջհայրերու
մը եւ միասին
անցնինք
խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Պիտի պատարագէ ու քարոզէ՝
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Եպս.
Սարգիսեան
Մուհամմատ պին Գերշ.
ԶայետՏ.ԱլՄեսրոպ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիԱրաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ Շրջակայից Կաթողիկոսական
պումին։

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

փոխանորդ

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Արարողութեանց եւ թափօրին պիտի հանդիսապետէ՝
Գրանցած Է
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
Ս.

եւ

Անմահ

Պատարագին

երգեցողութիւնը

պիտի

կատարուի

ՀԲԸՄ – ՀԵԸ

Հովանաւորութեամբ

Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան

Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի։
Ս. եւ Անմահ Պատարագի աւարտին, Մայր Տաճարին մէջ, Վեհափառ
Հայրապետին նախագահութեամբ, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի Աջով պիտի
կատարուի

ջրօրհնէքի

հանդիսաւոր

արարողութիւն,

որմէ

Անդրանիկ Մշակութային Միութիւն

Կազմակերպութեամբ

ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային Միութեան

Ապրիլեան Ձեռնարկ

ետք

հաւատացեալներ աջահամբոյրով պիտի ստանան Ս. Լուսաւորիչի Աջին

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
օրհնութիւնը, զօրացնելու համար իրենց լուսաւորչահաստատ հաւատքը։
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
Կը հրաւիրենք
մեր
ժողովուրդի
բոլոր
զաւակները
մասնակից դառնալու
համար,
որմէ 28-ն
գրանցուած
է, իսկ
միւս
28-ի թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէսՍ.
կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրապետի տօնին, Կաթողիկոսարանի Ուխտի
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
Օրուան
եւ մասունքներու
«Ընդամէնը
գրանցուած թափօրին։
է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած
է 74 հոգի»,տեղեկացուցած
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ
ԴԻՒԱՆ
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
հարցախոյզին
տուեալներով՝
Հայ
Աւետարանական
Գոլէճը խումբի
(քաղաք)
կարիքը ունի
մնայուն
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին
է,
պահակի մը, որ 24 ժամ ներկայութիւն ապահովէ դպրոցին մէջ:
որուն
կ'աջակցի 19.0%-ըդպրոցական
այն մարդոց, որժամերու
կողմնորոշուած
են եւհեռաձայնել
մտադիր են
Հետաքրքրուողներ
կրնան
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
01-349816 թիւին, ժամադրութիւն առնելու համար:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Յետադարձ Ակնարկ, Դէպի Յառաջ .... Հայերը Օսմանեան
Կայսրութեան Եւ Թուրքիոյ Հանրապետութեան Մէջ

Բանախօս

Արա Սարաֆեան
( Պատմաբան - Տնօրէն Կոմիտաս Հաստատութեան, Լոնտոն)
Տեղի Կ'ունենայ Ուրբաթ, 5 Ապրիլ 2019, Երեկոյեան Ժամը 8.30-Ին,
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ, Նաքքաշ

Հրաւէր

ՊԱՀԱԿԻ ԿԱՐԻՔ
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