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¾ç 02

Պըրրի Կը Շարունակէ Բարձր Մակարդակի 
Հանդիպումներ Ունենալ Իրաքի Մէջ

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

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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Նախագահ Արմէն Սարգսեան Յորդանանի 
Մէջ Կը Մասնակցի Համաշխարհային 
Տնտեսական Համաժողովի Հանդիպումին

Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի 
նախագահ Նապիհ Պըրրի Իրաքի Հանրապետու-
թիւն պաշտօնական այցի հինգերորդ օրը վերա-
հաստատեց Լիբանան-Իրաք յարաբերութիւններու 
ամրապնդումի ու խորացումի անհրաժեշտութիւնը:

Խորհրդարանի նախագահը շարք մը հանդի-
պումներ ունեցաւ Իրաքի պաշտօնատար անձանց, 
որոնց կարգին՝ նախկին վարչապետներ Հայտեր 
Ալ-Ապատիի եւ Նուրի Ալ-Մալաքիի, Քիւրտիստանի 
ժողովրդավարական կուսակցութեան պլոքի 
նախագահ Վիան Ալ Քատիի եւ խորհրդարանի 
նախկին նախագահ Սալիմ Ալ-Ժապպուրիի հետ:

Պըրրիի հետ հանդիպումէն ետք Ապատի 
ընդգծեց խորհրդարանի նախագահի խաղացած 
կարեւոր դերը Լիբանանի եւ Իրաքի համար: Այս 
մասին կը տեղեկանանք խորհրդարանի նախա-
գահի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարա-
կած հաղորդագրութենէն:

Յիշեցնենք, որ Չորեքշաբթի Պըրրի կոչ ըրաւ 
վերաբանալու Լիբանան-Իրաք նաւթամուղը, 
նախագահ Պարհամ Սալըհի հետ հանդիպելէն 
ետք: 

Ռուսիա Պատրաստակամութիւն Կը 
Յայտնէ Նպաստելու Լիբանանի Մէջ 
Ելեկտրակայաններու Կառուցումին. Ռուս-
իոյ Դաշնութեան Դեսպան

Լիբանանի Հանրապետութեան մէջ Ռուսիոյ 
Դաշնութեան դեսպան Ալեքսանդր Զասիփքին LAU 
համալսարանի կազմակերպած խորհրդաժողովին 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան Ապրիլ 5-ին աշխատանքային այցով կը 
մեկնի Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութիւն: 
Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ նախագահի աշխա-
տակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու 
վարչութենէն, Յորդանանի մայրաքաղաք Ամմանի 
մէջ Ապրիլ 5 – 7 տեղի կ'ունենայ Համաշխարհային 
տնտեսական համաժողովի՝ Մերձաւոր Արեւելքին 
եւ Հիւսիսային Ափրիկէին նուիրուած հանդիպումը, 
որուն նախագահ Արմէն Սարգսեան հրաւիրուած է 
որպէս բանախօս:

Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 
հանդիպումը կազմակերպուած է Յորդանանի 
Թագաւորութեան թագաւոր Ապտալլահ Երկրորդ 
Ըպն Ալ-Հուսեյն Ալ-Հաշիմի եւ թագուհի Ռանիա Ալ-
Ապտալլահի աջակցութեամբ եւ անոնց բարձր 
հովանիին ներքոյ: Ներկայ պիտի ըլլան տարբեր 
երկիրներու պետական, գործարար ու քաղաքա-
ցիական շրջանակը ներկայացնող աւելի քան 1000 
առաջնորդներ, որոնք պիտի քննարկեն այն 
մարտահրաւէրները, որոնց կ'առերեսուի տարա-
ծաշրջանը: Մասնաւորապէս, հանդիպումին մաս-
նակիցները պիտի խօսին ուժաբանութեան անվը-
տանգութեան, մաքուր եւ վերականգնուող 
ուժանիւթի աղբիւրներու կիրառումի, կառավարման 
համակարգերու անվտանգութեան եւ շարք մը այլ 
հարցերու շուրջ:

Հայաստանի նախագահը պիտի հանդիպի նաեւ 
Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հիմ-
նադիր եւ գործադիր նախագահ, յայտնի տնտե-
սագէտ Քլաուս Շուապի հետ: Արմէն Սարգսեան 
համաժողովի երկարամեայ մասնակիցներէն է եւ 
Քլաուս Շուապի հետ վաղեմի բարեկամութիւն ունի:

Յորդանան կատարած այցին նախագահ Արմէն 
Սարգսեան հանդիպումներ կ'ունենայ երկրի բարձ-
րագոյն ղեկավարութեան, ինչպէս նաեւ գործարար 
շրջանակի եւ տեղի հայ համայնքի ներկայացու-
ցիչներուն հետ:

մասնաւորաբար խօսեցաւ Ռուսիոյ՝ Լիբանանի մէջ 
նոր եւ արդիական ելեկտրակայաններ կառուցելու 
աշխատանքներուն ըստ կարելւոյն նպաստելու 
պատրաստակամութեան ու շահագրգռուածութեան 
մասին:

Այս մասին կը տեղեկանանք ազգային լրատուա-
կան գործակալութեան հրապարակած տեղեկագ-
րութենէն:

Նշենք, որ կառավարութեան նոր ծրագիրը 
կ'ընդգրկէ ելեկտրականութեան ոլորտի բարւո-
քումը, այլ խօսքով՝ 2020-էն սկսեալ ապահովել 24/7 
ելեկտրականութեան մատակարարումը, ինչպէս 
նաեւ վեց նոր ելեկտրակայան կառուցել յառաջիկայ 
վեց տարիներուն:
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Սերոբ Պ. Պօղոսեան 

Սերոբ Պ․ Պօղոսեան (15 Հոկտեմբեր 1904, 
Վերին Հիւրուկ - 5 Ապրիլ 1983, Երեւան), պատ-
մաբան եւ դասախօս։

Ծնած է Վերին Հիւրուկ (Բաղէշի նահանգի 
Սպարկերտ գաւառ) 15 Հոկտեմբեր 1904-ին։ 
Տարրական կրթութիւնը կը ստանայ ծննդավայրի 
ծխական դպրոցը: Հայոց դէմ գործադրուած 
սպանդի ու բռնագաղթի տարիներուն, ընտանիքի 
անդամներուն հետ ի վերջոյ ան ապաստան կը 
գտնէ Կոտայքի շրջանի Ելղովան (այժմ՝ Կոտայք) 
գիւղը: 1921 – 1924 միջնակարգ ուսումը կ'ամ-
բողջացնէ Երեւանի Ալ. Միասնիկեանի անուան 
երկրորդ աստիճանի դպրոցը: 1926-ին մուտք կը 
գործէ Երեւանի պետական համալսարանի 
մանկավարժական բաժանմունքը, ապա հա-

մալսարանական ուսումը կը շարունակէ ման-
կավարժական հիմնարկի պատմութեան բաժան-
մունքը, որուն ընթացքը կ'աւարտէ 1931 թուականին: 
1932 – 1935 թուականներուն Երեւանի պետական 
համալսարանը պաշտօնի կը կոչուի իբրեւ հայ 
ժողովուրդի պատմութեան դասախօս: 1939-ին 
«Եկեղեցական հողատիրութիւնը Երեւանի խա-
նութիւնում 17 – 18 դարերուն եւ Էջմիածինը որպէս 
կալուածատէր» խորագրով աւարտաճառը 
պաշտպանելէ ետք կը ստանայ պատմական 
գիտութիւններու թեկնածուի աստիճանը: 1938 – 
1941 կը վարէ համալսարանի պատմութեան 
բաժանմունքի դասախօսի եւ հայ ժողովուրդի 
պատմութեան ամպիոնի վարիչի պաշտօնները: 
1956 թուականին կ'արժանանայ պատմական 
գիտութիւններու դոկտորի աստիճանին, իսկ 
1959 թուականին՝ փրոֆեսորի կոչումին: 

Ս. Պօղոսեան գիտական, մանկավարժական 
ու զինուորական ծառայութիւններուն համար կը 
պարգեւատրուի «Պատուոյ նշան» շքանշանով, 
Հայկական ՍՍՀ Գերագոյն խորհուրդի պատուոյ 
գիրով եւ մետալներով, իսկ 1965 թուականին՝ 
«Գիտութեան վաստակաւոր գործիչ» կոչումով:
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Վարչապետը Կառավարութեան 
Նիստին Բարձրացուցած Է 
Ընկերային Նպաստներու 
Վճարումի Խնդիրը Ու Տուած 
Յանձնարարականներ

ՀՀ Կառավարութիւնը Կ'իրականացնէ Գիւղատնտեսական 
Գործունէութիւնը Խթանող Ծրագիրներ

Ժամանակն Է, Որ Հայաստանը Նոր Մետաքսի Ճանապարհի Մաս Կազմէ. Արմէն Սարգսեան՝ ՉԺՀ Պատուիրակութեան
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Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան կառավարութեան նիստին 
բարձրացուցած է ընկերային նպաստներու վճա-
րումին հետ կապուած խնդիրը եւ տուած է յանձ-
նարարականներ: Այս մասին յայտնեցին ՀՀ 
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան 
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչու-
թենէն: 

Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սար-
գըսեան Ապրիլ 4-ին հանդիպած է Չինաստանի 
Ժողովրդական Հանրապետութեան Ժողովրդական 
ներկայացուցիչներու համաչինական ժողովի 
մշտական կոմիտէի նախագահի տեղակալ տիկին 
Շեն Եուեյուէի եւ անոր գլխաւորած պատուիր-
ակութեան հետ:

Ինչպէս կը տեղեկացնեն Հայաստանի Հան-
րապետութեան նախագահի աշխատակազմի հա-
սարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, 
ողջունելով հիւրերը՝ նախագահ Սարգսեան նշած 
է, որ Հայաստանը եւ Չինաստանը հնագոյն պետու-
թիւններ են, որոնց միջեւ գործակցութիւնը դարերու 

ՀՀ կառավարութեան՝ Ապրիլ 4-ի նիստը վարած 
է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը:

Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, կառավա-
րութիւնը հաստատած է փոքր եւ միջին «խելացի» 
անասնաշէնքեր կառուցելու կամ վերակառուցելու 
եւ անոնց արհեստագիտական ապահովման պե-
տական աջակցութեան ծրագիրը, ինչը կը նպաստէ 
անասնաբուծութեան, մասնաւորապէս տաւարա-
բուծութեան ճիւղի զարգացումին: Հիմնաւորումին 
համաձայն՝ տաւարաբուծութիւնը Հայաստանի 
անասնաբուծութեան ոլորտի յառաջատար ճիւղե-
րէն է: Ծրագրի շնորհիւ կը զարգանան Հանրա-
պետութեան մէջ փոքր եւ միջին տաւարաբուծական 
տնտեսութիւնները. կը կառուցուի կամ կը վե-
րակառուցուի շուրջ 230 անասնաշէնք, կը ներդ-
րուին տաւարաբուծութեան արդիական արհեստա-
գիտութիւններ: Բարենպաստ պայմաններու շնորհիւ 
կը բարձրանայ մէկ գլուխ կովի հաշուով կաթնատ-
ւութեան մակարդակը մինչեւ 3500-4000 քկ, կ'ա-
ւելնայ անասնագլխաքանակը, կ'իջնէ կաթի ինք-
նարժէքը, կ'աւելնան արտադրութեան ծաւալները, 
կը բարելաւուին կաթի որակական յատկանիշները, 
կ'աւելնան տնտեսվարողներու եկամուտները, կը 
բարձրանայ մրցունակութեան մակարդակը, կը 

բարձրանան տնտեսվարողներու մասնագիտական 
կարողութիւնները: Ստեղծուած տնտեսութիւնները 
կրնան օրինակ ծառայել ագարակատէրերու լայն 
շերտերուն համար տաւարաբուծութեան արդի 
մօտեցումներուն ծանօթանալու առումով, ինչպէս 
նաեւ ուսումնական կայան՝ ուսանողներուն համար։

պատմութիւն ունի եւ կու գայ է դեռ Մետաքսի ճա-
նապարհի գոյութեան ժամանակներէն: Ան կարե-
ւորած է արդէն 21-րդ դարուն այդ գործակցութեան 
զարգացումը Չինաստանի բարձրագոյն ղեկա-
վարութեան կողմէ իրականացուող «Մէկ գօտի, մէկ 
ճանապարհ» նախագիծի ծիրէն ներս: «Ժամանակն 
է, որ Հայաստանը նոր Մետաքսի ճանապարհի մաս 
կազմի»,– ըսած է նախագահ Արմէն Սարգսեան:

ՉԺՀ Ժողովրդական ներկայացուցիչներու հա-
մաչինական ժողովի մշտական կոմիտէի նախա-
գահի տեղակալ Շեն Եուեյուէն կարեւորած է 
Հայաստանի հետ ունեցած բարեկամական 
յարաբերութիւնները՝ խօսելով առկայ գործակցու-

թիւնը աշխուժացնելու անհրաժեշտութեան մասին:
Զրուցակիցները ընդգծած են, թէ Հայաստանի 

ու Չինաստանի միջեւ յարաբերութիւններու 
զարգացման, երկկողմ կապերու ամրապնդման 
մեծ ներուժ կայ, որ պէտք է կեանքի կոչել: Անոնք 
մասնաւորապէս կարեւորած են գործակցութեան 
ընդլայնումը ենթակառուցուածքներու զարգացման, 
հանքարդիւնաբերութեան, շրջակայ միջավայրի 
պահպանութեան եւ զբօսաշրջութեան, բարձր 
արհեստագիտութիւններու եւ արհեստական բա-
նականութեան ոլորտներուն մէջ: 
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ՄԱՅՔ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

ԱՆԻ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ

Լիբանանի Հայազգի Նախարար Ռիչըրտ Գույումճեան.
Մարդը, Ընկերային Բազմամեայ Ծառայողը, Քաղաքացին Ու Հայրենասէրը

Երիտասարդ Տաղանդներ
Տիւմէն Ապրող Եւ Արարող Նկարիչ-Բանաստեղծ Ալմուրը
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Երկարատեւ սպասումէ եւ քաղաքական բազ-
մատեսակ սակարկումներէ ետք, ի վերջոյ, 
Լիբանանի նորակազմ կառավարութեան մէջ իր 
արժանի տեղը գրաւեց տոքթ. Ռիչըրտ Գույումճեան: 

Լիբանանի Օսմանեան 1912 - 1915 վերջին 
կառավարիչ Յովհաննէս փաշա Գույումճեանի շա-
ռաւիղը իր կեանքի երիտասարդ տարիները նուի-
րաբերած է լիբանանեան հայրենիքի պաշտպա-
նութեան, ինքնութեան պահպանման մարզերուն՝ 
Լիբանանեան ուժերու շարքին, որպէս վկայեալ եւ 
հմուտ ատամնաբոյժ Օհայօ նահանգին մէջ: Իր 
ընկերային ծառայութիւնը շարունակած է՝ նպաս-
տելով նաեւ հայ-լիբանանեան, ինչպէս նաեւ ամե-
րիկեան ու լիբանանեան բարեկարգութեան եւ 
զարգացման մարզին: Բազմաթիւ առիթներով իր 
բեղուն նպաստը բերած է շատ մը բնագաւառներու 
մէջ, ինչպէս՝ ազգային, քաղաքական, ընկերային 
եւ այլն:

Կ՛ըսեն` տաղանդաւոր մարդիկ տաղանդաւոր 
են ամէն ինչի մէջ:  Չեմ գիտեր`որքանով  այդպէս է, 
բայց որ ստեղծագործ մտքի թռիչքներն  անկանխա-
տեսելի ու անսահմանափակ են, ատոր արդեն 
կասկած չունիմ:

Երբեմն դժուար է ընդունիլ, որ մեր կողքին 
կ՛ապրին նաեւ այնպիսիք, որոնց գոնէ նկատել  
պէտք է,եթէ չենք կրնար առանձնացնել ու գնա-
հատել, տալ աւելի լայն հնարաւորութիւն ու ասպա-
րէզ ինքնարտայայտուելու ու ինքնադրսեւորուելու 
համար:

Այդպիսի  հրաշալի ստեղծագործող մըն ալ այս-
օր կ՛ապրի եւ կ՛արարէ մեր կողքին. Ալվանտ Մու-
րատխանեան, նոյն ինքը` նկարիչ-բանաստեղծ 
Ալմուրը:

Հայաստանի մէջ ծնած, մեծցած, կրթութիւն 
ստացած, իր ասպարէզին մէջ ճանաչում գտած մեր 
գործընկերն այսօր կ՛ապրի հայրենիքէն հեռու, 
մեզի հետ միասին կ՛աշխատի Տիւմէնի հայկական 
մշակոյթի կեդրոնին մէջ, իր գիտելիքն ու հմտութիւն-
ները կը փոխանցէ հայ շնորհաշատ երեխաներուն 
եւ միաժամանակ չի դադրիր ստեղծագործելէ:

Անմոռանալի է երկու տարի առաջ Լիբանանեան 
ուժեր կուսակցութեան կեդրոնատեղի Մաարապի 
մէջ իր ճառը Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչումի 
պատմական հանդիսութեան ընթացքին: Ռիչըրտ 
Գույումճեան հրապարակաւ ժխտեց այն չարանենգ 
բամբասանքները, ըստ որոնց՝ հայերը մասնակ-
ցութիւն չեն բերած Լիբանանի քաղաքացիական 
պատերազմին՝ ի պաշտպանութիւն արդարութեան 
եւ քրիստոնէական դարաւոր գոյութեան պայքարին:

Մենք՝ հայերս, այսօր ալ հոս ենք եւ գոյութիւն 
ունինք Լիբանանի մէջ դարերէ ի վեր: Այսպէս կոչեց 
մեզ մեծն Յովհաննէս փաշա Գույումճեանի 21-րդ 
դարու սերունդի ներկայացուցիչը:

Լիբանանի նորանշանակ նախարար Ռիչըրտ 
Գույումճեանի ներկայութիւնը երկրի կառավարման 
համակարգին մէջ, նոր յոյսեր կը ներշնչէ, որ այս 
«երկիր դրախտավայր»-ը եղած է, կայ ու պիտի 
գոյատեւէ իր ամբողջ բազմաչարչար ժողովուրդի 
արժանի զաւակներուն ջանքերով եւ պայքարով, 
որուն անբաժան մասնիկը Լիբանանի հայերն են ու 

անոնց երախտաւոր զաւակը՝ նախարար Ռիչըրտ 
Գույումճեանը:  

Մարտ 31-ին ՌԴ Տիւմէն քաղաքի Մեսրոպ 
Մաշտոցի անուան հայկական մշակոյթի կեդրոնին 
կից գործող «Կարօտ» գրական ակումբն իր յարկին 
տակ  հաւաքած էր անոնց, որոնք կրնան գնահատել, 
արժեւորել ու թեւեր տալ իրենց հետ կողք-կողքի 
ապրող անհատներուն, որոնք կրնան իրենց խօս-
քով, վերաբերմունքով խրախուսելու խթան դառ-
նալու այդ«տարբերողներուն»` յետագայ ընելիք-
ներու ու ըսելիքներու համար:

Տեսակ մը առանձնացող, տարբերուող երեկոյ 
եղաւ: Կը տարբերէր,  որովհետեւ ան, որուն գործե-
րը պէտք է կարդայինք, վերլուծէինք, քննարկէինք 
ու քննադատէինք, ներկայ էր:

Մեր սիրելի տիկին Սիլվան գրական երեկոներէն 
մէկուն ժամանակ պատմած էր, որ երբ դպրոցական 
տարիներուն անակնկալ իր դասարան  մտած էր 
Սիլվա Կապուտիկեան, ինք չէ հաւատացած, որով-
հետեւ, իր խորին համոզմամբ, բանաստեղծները 
կ՛ըլլան միայն գիրքերու մէջ, այն ալ` մահացած:Այս 
դէպքը ծիծաղով յիշեցինք եւ ժպիտով  ալ հպար-
տացանք, որ մեր երիտասարդ ընկեր-բանաստեղծն 
այսօր մեր կողքին է,  բայց,  ափսոս, որ դեռ գիրքե-

րու մէջ չէ: Մենք լիայոյս ենք, որ ատիկա ժամա-
նակաւոր է:

Ալմուրի քնարական հերոսն իրեն պէս 
պայքարող է, իրեն պէս անհանդուրժող, երբ խօսքը 
կը վերաբերի սուտին, կեղծիքին, անարդարութեան,  
իրեն պէս խոր հաւատացող ու անմնացորդ սիրող 
է,  չկոտրուող ու երազող է, հեքիաթային աստղա-
թափեր խոստացող է եւ… մարդ է`  քիչ մը սովորա-
կան,   քիչ մը անսովոր,  քիչ մը թոյլ ու շատ ուժեղ: 
Մարդ է` զերծ ամէն տեսակ սնապարծութենէ ու 
դիմակներէ, մարդ, որ, այնուամենայնիւ, իր տաքուկ 
ու ջերմ անկիւնի կարօտը սրտին մէջ կ՛ապրի: 
Անկիւն, ուր ինքն իրեն թոյլ կու տայ զէնքերը վար 
դնելու, տխրելու եւ ուրախանալու, արտասուելու ու 
սիրտը բանալու, ուղղակի… մարդ զգալու եւ… 
չվախնալու…

Իմ խորին համոզմամբ` այդ տաքուկ անկիւնն 
ունենալու գիտակցութեամբ ալ մենք ազնիւ պայ-
քարի կը  վերածենք մեր ամէն օրը` ունենալու,  
պահպանելու,  չկորսցնելու հաւատով լեցուած:
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Հայրենի 
Տնտեսութիւն

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
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Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Մահացած Է Հայ Դատի Պաշտպան, Սպանացի Լրագրող Խոսէ Անթոնիօ Կուռիարան

«Թեւանիկ»-ը Համակարգիչներ Կը Նուիրէ 
Արցախի Դպրոցներուն Երեւան-Պուխարեսթ 

Նոր Ուղիղ Չուերթի 
Շնորհիւ Եւրոպան Աւելի 
Մօտ Պիտի Ըլլայ

Պարսկահայերու «Թեւանիկ» բարեգործական 
կազմակերպութեան ներկայացուցիչները Ապրիլի 
սկզբները դարձեալ Արցախ ժամանեցին՝ բարեգոր-
ծական ծրագիրներ իրականացնելու առաքելու-
թեամբ: Բարեգործական կազմակերպութեան ներ-
կայացուցիչները Արցախի շարք մը գիւղերու 
դպրոցներու համար բերած էին համակարգիչներ 
եւ մարզանքի պարագաներ: Այս մասին կը հաղորդէ 
“Ապարաժ”-ը։

Արցախի կրթութեան, գիտութեան եւ մարմ-
նակրթութեան նախարարութեան հետ համագոր-
ծակցաբար՝ 2 Ապրիլին կազմակերպութեան ան-
դամները այցելեցին Մարտունիի Ննգի, Կաղարծի, 

Մարտ 31-ին, 81 տարեկան հասակին երկարա-
տեւ հիւանդութենէն ետք  կեանքէն հեռացած է 
սպանացի ճանչցուած լրագրող, մտաւորական, 
Հայ դատի պաշտպան ու հայ ժողովուրդի բարեկամ 
Խոսէ Անթոնիօ Կուռիարան:

Ռումանական ազգային օդանաւային «Tarom» 
ընկերութիւնը այսուհետեւ Պուխարեսթ-Երեւան-
Պուխարեսթ ուղիղ չուերթներ պիտի իրականացնէ: 
Ապրիլ 3-ին տեղի ունեցաւ չուերթի առաջին թռիչքը:

Հայաստանի մէջ «Tarom» ընկերութեան գլխա-
ւոր ներկայացուցիչ Արարատ Մուրատեանի խօս-
քով` այս չուերթը դէպի Եւրոպա թռիչքները աւելի 
մօտ ու շահաւէտ պիտի դարձնեն:

«Չուերթ բանալու քանի մը ուղղութիւններ 
կային, բայց ընտրեցինք Ռումանիան: Ան պատ-
մական նշանակութիւն ունի: Կարեւոր է նաեւ այն 
առումով, որ դէպի եւրոպական երկիրներ Պու-
խարեսթով թռիչքները աւելի կարճ ու աժան են»,- 
ըսած է Մուրատեան:

Ռումանիոյ մէջ Հայաստանի Հանրապետութեան 
դեսպան Սերգէյ Մինասեանի խօսքով` չուերթը կը 
վկայէ հայ-ռումանական դրական յարաբերու-
թիւններու մասին:

Ռումանական օդանաւային ընկերութիւնը շա-
բաթական պիտի իրականացնէ երեք չուերթ:

Հաղորտի, Վարանդա եւ Մուշկապատ գիւղերը՝ 
նշեալ դպրոցներուն համար նախատեսուած հա-
մակարգիչներով եւ մարզանքի պարագաներով:  
Այցելութիւնը նպատակ ունէր նաեւ աւելի մօտէն 
ծանօթանալ Արցախի դպրոցներու հարցերուն:

«Թեւանիկ» բարեգործական կազմակերպու-
թեան պատասխանատու Իւետ Դանիէլեան ներ-
կայացուց կազմակերպութեան ստեղծման նպա-
տակը: Կազմակերպութեան բոլոր աշխատանքները 
կը համադրուին ՀՅԴ Արցախի կառոյցին եւ ՀՕՄի 
Արցախի միաւորին հետ:

Կը նախատեսուի Արցախի դպրոցներու եւ այլ 
ուսումնական հաստատութիւններու 100 համակար-
գիչներ նուիրել:

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Վահան Թէքէեան Վարժարան

13 Ապրիլ 2019
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Սփիւռքահայ Կեանք
Կոմիտաս Վարդապետի 150-ամեակին Նուիրուած 
Գիտաժողով Եւ Համերգ Պըրպենքի Մէջ

Սոչիի Մէջ Համշէնահայերու Պատմութեան 
Նուիրուած Թանգարան Բացուած Է

Արեւմտեան թեմի առաջնորդ Յովնան արք. 
Տէրտէրեանի բարձր հովանաւորութամբ, Ապրիլ 
6-ին, առաջնորդանիստ Սրբոց Ղեւոնդեանց եկե-
ղեցւոյ մէջ, կը կազմակերպուի ընդգրկուն ձեռնարկ՝ 
նուիրուած Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 
150-ամեայ յոբելեանին: Այս մասին կը հաղորդէ 
«Ասպարէզ»-ը։

«Վերագտնենք մեր հաւատքը փոփոխուող աշ-
խարհի մէջ» խորագիրի ներքոյ իրականացուող 
հանդիսութիւնը ունի լայն ու բազմաբնոյթ ծրագիր:

Բացումը պիտի իրականացուի առաւօտեան 
ժամը 9:30-ին, առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ մէջ, 
Վազգէն քհնյ. Մովսէսեանի բացման խօսքով եւ 
շաբաթօրեայ դպրոցներու սաների երգեցողու-
թեամբ:

Ապա, գիտաժողովին ընթացքին, Կոմիտասի կեան-
քի ու գործունէութեան տարբեր կողմերը բացայայ-
տող ելոյթներ պիտի ունենան հոգեւորականներ եւ 
մտաւորականներ, ինչպէս՝ Վազգէն քհնյ. Պոյաճ-
եան («Կոմիտաս վարդապետը իբրեւ հոգեւորա-
կան»), Յովնան արք. Տէրտէրեան («Կոմիտասեան 
պատարագը»), Վաչէ Մանկրեան («Հայ երգի 
հանճարը՝ Կոմիտաս վարդապետ»), Զաքարիա 
քհնյ. Սարիբէկեան («Կոմիտաս վարդապետը իբրեւ 
հայ ինքնութեան բացայայտող»), Հայկ Մադոյեան 
(«Կոմիտասի կերպարի բացայայտումը ըստ անոր 
նամակներուն»):

Սոչի քաղաքի Լազարեւսկի շրջանի Նոր Լոյս 
(Ալտմեց) գիւղին մէջ բացուած է Համշէնահայերու 
պատմութեան նուիրուած ազգագրական թանգա-
րան: Այս մասին կը հաղորդէ «Հայերն այսօր»-ը։

Թանգարանին բացումը մեծ իրադարձութիւն է 
շրջանին մէջ ապրող համշէնահայերուն համար, 
որոնց նախնիները 19-րդ դարու կէսերուն եւ 20-րդ 
դարասկիզբին` Հայոց Ցեղասպանութենէն ետք , 
Կովկասի Սեւծովեան ափեր  տեղափոխուած են 
Արեւմտեան Հայաստանի Համշէն բնակավայրէն:

Թանգարան հիմնելու գաղափարը կը պատ-
կանի Նոր Լոյսի բնակիչ Արտաւազդ Արշակ 
Աւճեանին, որուն նախնիները եւս Արեւմտեան 
Հայաստանէն են: Ան դեռեւս 30 տարի առաջ 
խնամքով հաւաքած է լուսանկարներ, կենցաղային 
առարկաներ, գիրքեր, փաստաթուղթեր, նուագա-
րաններ, որոնք պատկանած են այն հայերուն, 
որոնք եղած են գիւղի առաջին բնակիչները:

Այս ամէնն ալ հիմք  ծառայած է նորաբաց ազ-

Յայտագիրին երկրորդ կարեւոր մասով, երե-
կոյեան ժամ 6:30-ին, տեղի պիտի ունենայ համերգ՝ 
Քալիֆորնիոյ համալսարանի Լոս Անճելըսի մաս-
նաճիւղի «Վէմ» կամերային նուագախումբին, Սրբոց 
Ղեւոնդեանց եկեղեցւոյ «Շնորհալի» երգչախումբին 
եւ Վաչէ Մանկրեանի դաշնամուրային կատարում-
ներով: Պիտի ներկայացուին Կոմիտասի երգերու 
գործիքային եւ երգչախմբային մշակումներ:

Ողջ յայտագիրի տոմսին արժէքը սահմանուած 
է 35 տոլար, իսկ միայն համերգինը՝ 20 տոլար:

Ընդմիջումներուն պիտի ըլլան հիւրասիրութիւն-
ներ:

Արժանթինաբնակ երաժիշտ Գագիկ Գասպար-
եանի նախաձեռնութեամբ՝ Արժանթինի Քորտոպա 
քաղաքի երաժշտական կրթութեան ուսումնասիրու-
թեան քոլէճին մէջ, ուր հայ ուսանողներ ընդհան-
րապէս չեն յաճախեր, հայ մշակոյթը (երաժշտութիւն, 
ազգային փողային նուագարաններ, հայ երաժըշ-
տութեան պատմութիւն) պաշտօնապէս ընդունուած 
է իբրեւ ուսումնական առարկայ:

«Ամէն ջանք գործադրած եմ գաղափարս կեան-
քի կոչելու համար: Ասիկա հայ ժողովուրդի ձեռք-
բերումը կը համարեմ: Այս կարեւոր յաղթանակը կը 
նուիրեմ Կոմիտաս Վարդապետի ծննդեան 150- 
ամեակին: Չէ՞ որ մեծ հայուն երազանքն էր աշ-
խարհին ծանօթացնել հայ մշակոյթը, որպէսզի 
օտարները հայկական մշակոյթով ճանչնան հայ 
ժողովուրդը եւ Հայաստանը: Այսօր անոր երա-
զանքը իրականացնելու ճանապարհին ենք»,- ըստ 
«Հայերն այսօր»-ի՝ ըսած է Գագիկ Գասպարեան:

Ան նշած է, որ քոլէճի պաշտօնական փաս-
տաթուղթը յանձնուած է իրեն, եւ Ապրիլ 1-ին, 
արդէն առաջին դասախօսութիւնը իրականացուցած 
է ուսանողներու հետ, որոնք մեծ ոգեւորութեամբ 
լսած են նիւթը:

Արժանթինաբնակ երաժիշտին խօսքով, օտար 
ուսանողները՝ սորվելէ ետք՝ պիտի դառնան աշ-
խարհի մէջ հայկական մշակոյթը տարածողները:

Մշակութային 
Արձագանգ

Արժանթինի Քոլէճին 
Մէջ Հայկական Մշակոյթ 
Պիտի Դասաւանդուի

գագարական թանգարանի ցուցադրութեան 
համար: Թանգարանը կը գտնուի Նոր Լոյսի Սուրբ 
Նարեկ Հայկական Առաքելական եկեղեցւոյ կից 
շէնքին մէջ:

Թանգարանի բացումը եւ օրհնութեան կարգը 
կատարած է Սոչիի Սուրբ Խաչ Հայկական Առա-
քելական եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Տէր Կոմիտասը:

Այնուհետեւ թանգարանի հիմնադիր Արշակ 
Աւջեան ներկայացուցած է թանգարանի ցուցան-
մուշները, խօսած նպատակներուն մասին եւ 
ընդգծած այն կարեւոր նշանակութիւնը, որ թան-
գարանը պիտի ունենայ ո՛չ միայն գիւղի, այլեւ 
Գրասնոտարի երկրամասին մէջ ապրող հայ 
բնակիչներուն համար:

Իր խօսքին մէջ թանգարանի հիմնադիրը շնոր-
հակալութիւն  յայտնած է նաեւ բոլոր այն մարդոց, 
որոնք նպաստած են թանգարանի կայացման:

Բացումին ներկայ  եղած են Ռուսիոյ հայերու 
միութեան Գրասնոտարի երկրամասի Սոչիի «Սե-
ւան» տարածաշրջանային բաժանմունքի նախա-
գահ Հմայեակ Ուստեան, տեղակալ Մարկոս Քես-
եան, համայնքի ներկայացուցիչներ եւ այլք: 

Բացման առիթով Մարկոս Քեսեան թանգարանին  
նուիրած է օրերս Երեւանի մէջ լոյս տեսած «Համշէնը 
հայկական ձեռագրերում» գիրքը:
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ԶԱՐՄԱՅՐ ԿԵԶԻՒՐԵԱՆԻՆ
10/23 սեպտ., 1910, Սեբաստիա

 
Յարգելի տէր Հայր
Ընդունեցայ Ձեր նամակը եւ «Տաճարները»։ 

Ձեր բարեկամութիւնը վերստին գտնել երկար լռու-
թենէ վերջ՝ որքան ուրախ առիթ, այնքա՛ն ալ տխուր 
է ինծի համար դժբախտ հանճարին մահուան 
պարագայով։

Թաղեցինք աչազուրկ Պատուելին. ա՛յն, որ լոյսը 
իր մէջ կը կրէր։ Շիրիմին մէջ մէկ ձեռքով ափ մը 
հող նետեցի իմ կողմէս, եւ մեխակ ծաղիկ մը՝ Ձեր 
կողմանէ։ Ան հետը տարաւ իր դժբախտ օրերը. 
իսկ Ձեզի կտակեց լաւագոյն եւ երջանիկ օրերը, 
Ձեզի՛ եւ իր մատղաշ Արաքսիին։

Դուք կորսնցուցիք հայր մը եւ Սեբաստիան՝ իր 
լաւագոյն զաւակներէն մէկը։ Երկուքդ ալ հաւասա-
րապէս պէտք ունիք մխիթարանքի, գիտեմ։ Սա-
կայն խորհեցէք, որ իր հոգին եւ իր անունը սերունդէ 
սերունդ պիտի ապրի, որքան որ հովերը թրթռա-
ցընեն աշուղական քնարներու լարերը լուսաբուխ, 
եւ որքան որ ճաճանչները թափանցեն ճակատները 
աստղապսակ գանկերուն։

Դուք չի լաք Ձեր հօր վրայ, քերթողը չլացաւ իր 

ալեւոր պապուն վրայ։ Երբ իր վերջին օրերուն մէջ 
իրեն ներկայացուցի քնարս, ան բարձրացուց 
դողդոջուն ձեռքը եւ մարգարէի պէս օրհնեց անոր 
լարերը, այն ատեն տեսայ, վշտագին Զաւակ, որ 
անոր քայլ մը միայն կը պակսէր Աստծոյ մօտ հաս-
նելու, եւ այդ քայլն ահա գերեզմանին վրայէն ըրաւ։ 
Յարգա՜նք իր աճիւնին եւ յարգա՜նք Ձեր արցունքին։ 
Խորհեցէք, թէ Պատուելիին նման բանաստեղծնե-
րուն համար Մահը որս մըն է միայն, որուն իրենց 
մարմինը խայծ կու տան՝ իրենց հոգիով զայն աւելի 
յաղթահարելու համար։

Ձեզ վշտակցող
Դանիէլ Վարուժան

ԱՐԱՔՍԻ ԹԱՇՃԵԱՆԻՆ
7-17 մայիս, 1910, Սեբաստիա

Սիրելի օրիորդ,
Խորհելով, որ դու ճնշման տակ հրաժարեր ես 

ինձմէ, ես միշտ կ՚ըսեմ, թէ քեզ ընդմիշտ կը սիրեմ, 
վասնզի սիրտիս վրայ ամբողջ տիեզերքը եւ 
Աստուած ինք չկրնար ճնշել։ Արդ քեզ սիրելս իմ 
սրտիս գաղտնիքն է այժմ, ոչ ոք իրաւունք ունի 
այլեւս ձեռք երկարելու ատոր եւ քննելու։ Միայն 
կ՚ըսեմ քու անձիդ մասին եւ միշտ ալ ըսեր եմ, որ 
դու ազատ ես սիրել կամ չսիրել զիս: Այժմ, որ չես 

սիրեր, ես քեզ հանդարտ կը ձգեմ ընդմիշտ եւ ոեւէ 
կերպով այլեւս իրաւունք չունիմ հետապնդել քու 
սէրդ ասկէ վերջ։ Մնաս բարով. սէրը զոյգ մը ծաղիկ 
է, դու քուկդ խամրեցիր, ես իմս կը ծածկեմ վհին 
մէջ սրտիս։

Դ. Վարուժան

Վարուժանի Նամակներէն

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ

Երիտասարդ Տաղանդներ
Տիւմէն Ապրող Եւ Արարող Նկարիչ-Բանաստեղծ Ալմուրը

¾ç 03

Փորձեցինք համեմատել մեր երեկոյի գլխաւոր 
մեղաւորի կտաւներն ու բանաստեղծութիւնները: 
Միանշանակ էր այն, որ կտաւներէն լոյս ու ջերմու-
թիւն կը ծորար,  տեսակ մը խաղաղութեամբ կը 
վարակէր դիտողին,  որուն պակասը կար բանաս-
տեղծութիւններուն մէջ:

Ալմուրն իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ նման սահ-
մանազատման պատճառ է թերեւս այն,  որ ինք կը 
ստեղծագործէ ժամանակ առ ժամանակ «Երբ կը 

գրեմ,  չեմ նկարեր, երբ նկարեմ, կը դադրիմ գրելէ: 
Թերեւս թելադրողն ու շարժիչը հոգեվիճակն է:

Երեկոն աւարտեցինք այն նոտայով, որ Ալմուրի 
ստեղծագործութիւններուն շուրջ կրկին պիտի 
հաւաքուինք` վստահ ըլլալով,   որ յաջորդ գործերուն 

մէջ կտաւային գունեղութիւն ու ջերմութիւն կը 
տեսնենք:

Քեզ բեղմնաւոր ստեղծագործական հեռուներ, 
մեր լուսաւո՛ր գործընկեր:
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5 ԱՊՐԻԼ
2019

Կրկ     Երկ     Երք     Չրք     Հնգ     Որբ     Շբթ

ՎԱՐԴԵՆԻ ՄՈՍՏԻՉԵԱՆ
(1953)
«Նանէի երգը»

Վարդենի Մոստիչեան ծնած է Սթամպուլ, Մանուկ 
Մոստիչեանի եւ Զեփիւռ Էլմայեանի ընտանիքին մէջ։ 
Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին 
մէջ։ 1969 թուականին տեղափոխուած է ԱՄՆ: 
Սորված է Գալիֆորնիոյ Արուեստի համալսարանը: 
Կեդրոնական Ֆլորիտայի համալսարանէն ստացած 
է արուեստի գիտական աստիճան։
Շուրջ 500 կտաւներու հեղինակ է։ 1974 թուականէն 
ԱՄՆ-ի մէջ մասնակցած է ցուցահանդէսներու: 
Իր գործերը ցուցադրուած են նաեւ Գերմանիոյ, 
Սպանիոյ եւ Ֆրանսայի մէջ, իսկ 1979 թուականին՝ 
Երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանը։ 
Ունեցած է անհատական ցուցահանդէսներ Պոսթոնի, Ֆիլատելֆիոյ, Սթամպուլի, Ուոթըրթաունի, 
Փարիզի եւ Քեմպրիճի մէջ։ Ամերիկայի Հայկական թանգարանին մէջ բացուած է իր «Գիւղացիները հողին 
դէմ յանդիման» անհատական ցուցահանդէսը: Ցուցադրուած կտաւներուն մէջ արտայայտուած է հայ 
ժողովուրդի ողբերգական անցեալը։
Վարդենին համարձակ վրձնահարուածներով կը կիրառէ վառ գոյներու յանդուգն համադրութիւն։ 
Վարդենիին համար գոյնը այն հիմնական միջոցն է, որով ան կը հասնի ինքնարտայայտումի։ Կը 
ստեղծագործէ արուեստի վերացական ուղղութեամբ։ Իր գործերուն մէջ գերակշիռ տեղ կը գրաւէ հայկական 
նիւթը։ Վարդենիի կտաւներէն յորդող ջերմութիւնը կ'արտացոլացնէ նկարչուհիին յուզական աշխարհը:
Ստեղծագործութիւններէն կը գտնուին Երեւանի Ժամանակակից արուեստի թանգարանը, Ֆլորիտայի 
Կեդրոնական համալսարանի գեղարուեստի գոլէճը եւ մասնաւոր հաւաքածոներու մէջ:

3 5

Ազգային Ժողովի Շէնքին Մէջ Հրդեհ Բռնկած Է
¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Ապրիլ 4-ին, ժամը 01:38-ին Ազգային Ժողովի շէնքի 1-ին յարկին վրայ 
հրդեհ բռնկած է ։ Հրդեհը մարելու համար դէպքի վայր մեկնած են ԱԻՆ 
Փրկարարական ծառայութեան հրշէջ-փրկարարներ։

Պարզուած է, որ հրդեհը բռնկած է Բաղրամեան 19 հասցէին մէջ գտնուող 
Ազգային ժողովի 1-ին մասնաշէնքի 1-ին յարկին վրայ` «ԱԺ շէնքերու 
բարեկարգման եւ սպասարկման բաժին»-ին պատկանող թիւ 139 

àôÊîÆ úð
²ÜÂÆÈÆ²êÆ ê. ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ

Ø²Úð î²Ö²ðÆ
ÎÇñ³ÏÇ, 7 ³åñÇÉ 2019-ÇÝ, ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ ÙáõïÝ Ç íÇñ³åÇ 

ïûÝÇÝ ³éÇÃáí, µ³ñÓñ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ Üêúîî ²ñ³Ù ². í»Ñ³÷³é 
Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ, ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³Ûñ³í³ÝùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ê. »õ 
³ÝÙ³Ñ å³ï³ñ³· »õ ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ ³çáí áõ ëáõñµ»ñáõ 
ÝßË³ñÝ»ñáí Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ã³÷ûñ:

Æõñ³Û³ïáõÏ ³Ûë ³éÇÃáí ÏÁ Ññ³õÇñ»Ýù Ñ³õ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹Á 
ËáõéÝ»ñ³Ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ»Éáõ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³Ûñ³í³ÝùÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ 
áõÝ»Ý³ÉÇù ëáõñµ å³ï³ñ³·ÇÝ »õ Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ã³÷ûñÇÝ:

²Ûë ³éÇÃáí ÏÇñ³ÏÇ, 7 ³åñÇÉÇÝ, Ã»ÙÇë »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç ê. 
å³ï³ñ³·Á åÇïÇ ³õ³ñïÇ Å³ÙÁ 10:00-ÇÝ, áñå¿ë½Ç ÅáÕáíáõñ¹Á áõÕÕáõÇ 
¹¿åÇ ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ù³Ûñ³í³ÝùÁ:

¸Çõñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã»ÙÇë Ñ³õ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿åÇ ²ÝÃÇÉÇ³ë 
»ñÃ»õ»ÏÁ, í»ñáÛÇß»³É í³Ûñ»ñáõÝ Ù¿ç ïñ³Ù³¹ñáõ³Í »Ý ÷áË³¹ñ³Ï³éù»ñ, 
áñáÝù ¹¿åÇ ²ÝÃÇÉÇ³ë åÇïÇ áõÕÕáõÇÝ ³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10:00-ÇÝ.

1.- ê. Ú³Ïáµ »Ï»Õ»óÇ
2.- ê. ÚáíÑ³ÝÝáõ Î³ñ³å»ï »Ï»Õ»óÇ
3.- ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óÇ (Ð³×ÁÝ)
4.- ê. Ú³ñáõÃÇõÝ »Ï»Õ»óÇ (èÁÙ¿ÛÉ)
5.- êñµáó ì³ñ¹³Ý³Ýó »Ï»Õ»óÇ
6.- ê. ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»Õ»óÇ
7.- êñµáó ø³é³ëÝÇó Ø³ÝÏ³Ýó »Ï»Õ»óÇ
8.- ê. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇ
9.- ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ù³ïáõé, ü³Ý³ñ
10.- ê. Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ Ù³ïáõé, è³áõï³

ÈÆ´²Ü²ÜÆ Ð²Úàò ÂºØÆ
ÎðúÜ²Î²Ü ÄàÔàì

աշխատասենեակին մէջ: Հրդեհը մարած են` 02:05-ին:
Բաժնի պետի տեղակալ Վ.Բ.-ին պատկանող աշխատասենեակին մէջ (18 

քմ) ամբողջութեամբ այրած է գրասենեակային գոյքը (1 սառնարան, 1 
գրասեղան, 1 ամսագրային սեղան, 4 աթոռ, 1 բազմոց, 1 պահարան, 1 
պատուհան եւ 2 համակարգիչ): Պատահարի հետեւանքով տուժածներ չկան:



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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ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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

¾ç 08ºñÏáõß³µÃÇ / 4.2.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

	

	

	

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                                          Անդրանիկ  Մշակութային  Միութիւն 

Հովանաւորութեամբ 

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական  Վարչութեան 
Կազմակերպութեամբ 

ՀԵԸ Անդրանիկ   Մշակութային  Միութեան 

Ապրիլեան Ձեռնարկ 
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 

 

 

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ Ս. ԱՋԵՐՈՒ ԹԱՓՕՐ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ 

 
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։ 
* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Ս. եւ Անմահ Պատարագ առաւօտեան ժամը 9։30-ին։ 
* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Հսկումի արարողութիւն երեկոյեան ժամը 7-ին։ 
 
Կիրակի, 7 Ապրիլ 
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի մատուցուի, որուն պիտի հետեւի Ս. ԳՐԻԳՈՐ 
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԱՋով գլխաւորուած սրբազան մասունքներու թափօրը՝ 
Անթիլիասի Մայրավանքի շրջափակին մէջ, մասնակցութեամբ միաբան 
հայրերու եւ քահանայից դասուն։ 

Պիտի պատարագէ ու քարոզէ՝ 

Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան 
Արաբական Միացեալ Էմիրութեանց եւ Շրջակայից Կաթողիկոսական 

փոխանորդ 

Արարողութեանց եւ թափօրին պիտի հանդիսապետէ՝ 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ 
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ 

 
Ս. եւ Անմահ Պատարագին երգեցողութիւնը պիտի կատարուի 
Կաթողիկոսարանի «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝ 
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 ետք 
հաւատացեալներ աջահամբոյրով պիտի ստանան Ս. Լուսաւորիչի Աջին 
օրհնութիւնը, զօրացնելու համար իրենց լուսաւորչահաստատ հաւատքը։ 
Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի բոլոր զաւակները մասնակից դառնալու Ս. 
Գրիգոր Լուսաւորիչ Հայրապետի տօնին, Կաթողիկոսարանի Ուխտի 
Օրուան եւ մասունքներու թափօրին։ 

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ 
 
 
 
 


