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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Երկրորդ
Նախարարական
ՅանձնաժողովըՅանձնաժողովի
Փոփոխութիւններ
Կը
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Ներմուծէ
Ելեկտրականութեան
Ծրագիրին
Մէջ.
Հասպանի
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի Հանրապետութեան ուժաբանութեան նախարար Նատա Պուսթանիի՝ ելեկտրականութեան ոլորտի բարեկարգումի նպատակով
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
յառաջադրած ծրագիրի ուսումնասիրութեամբ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
զբաղող նախարարական յանձնաժողովը փոփոնախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
խութիւններ ներմուծեց պետական պիւտճէի պանորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքակասորդը նուազեցնելու, արտադրութեան մակարկանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողդակը խթանելու եւ ծրագիրի կարճաժամկէտ ու
ջացնելու համար:
երկարաժամկէտ փուլերու դրոյթներուն մէջ: Այս
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթամասին տեղեկացուց փոխվարչապետ Ղասսան
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Հասպանի:
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
«Լիբանանի ձայնը» ռատիօկայանին տուած
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
հարցազրոյցին Լիբանանեան ուժեր կուսակցուտունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաթեան անդամ Հասպանի մասնաւորաբար նշեց, որ
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
ծրագիրը պէտք է առաջնահերթ համարէ տուեալ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
ոլորտի դրամամիջոցներու մսխումի խնդրի արմակառավարութեան քաղաքականութեան յայտարատական լուծումը՝ կանխելու պետական պակասորդի
րութեան մէջ:
յաւելեալ աճը:
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
Պըրրի Իրաք Պաշտօնական Այցը Եզընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինարափակեց
Շարք Մը Հանդիպումներով
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբերութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
Լիբանանի Հանրապետութեան խորհրդարանի
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
նախագահ Նապիհ Պըրրի Իրաքի Հանրապետուսուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
թիւն կատարած պաշտօնական այցը եզրափակեց
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոշարք մը հանդիպումներով:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Այս մասին կը տեղեկանանք խորհրդարանի
վատթար վիճակը:
նախագահի տեղեկատուական գրասենեակի հրապարակած հաղորդագրութենէն:
Շարունակուեցաւ Նախարարական
Նշենք, որ Պըրրի Իրաքի Հանրապետութիւն
Պաշտօններու Փոխանցումը
ժամանած էր իրաքցի գործընկերոջը՝ Մուհամմատ
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
Ալ-Հալպուսիի հրաւէրով:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

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

Իրաքի «Ազգային առանցք» խորհրդարանական
դաշինքի նախագահ Ահմատ Ալ-Ժուպուրի Պըրրիի
հետ հանդիպումէն ետք մասնաւորաբար ընդգծեց
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
խորհրդարանի նախագահի՝ Պաղտատ այցելունոր պաշտօնները:
թեան նշանակութիւնը եւ կարեւորութիւնը՝ համոՊաապտայի պալատին մէջ նախագահական
զում յայտնելով, որ վերջինս դրական անդրադարձ
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
պիտի ունենայ երկկողմ յարաբերութիւններուն
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
վրայ:
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 գործակալուՊըրրի Լիբանան-Իրաք յարաբերութիւնները
թիւնը:
քննարկեց նաեւ Իրաքի նախկին վարչապետ Այատ
Ալլայուիի հետ, որ ներկայիս կը զբաղեցնէ «ԱզգաՏնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանյին շարժում» խորհրդարանական դաշինքի ընդսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
հանուր քարտուղարի պաշտօնը:
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: ՄիաժաԱն գնահատեց խորհրդարանի նախագահ Պըրմանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչրիի որդեգրած դիրքորոշումը Իսրայէլի նկատմամբ՝
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուայոյս յայտնելով, որ յառաջիկային այլ հանդիպումներ
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կ'ունենան Իրաքի եւ Լիբանանի մէջ:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

Արարատ
Միրզոյեանի
Գլխաւորած
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Պատուիրակութիւնը
Կը Մեկնի
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Քաթարի Պետութիւն

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 ԱԺ նախագահ Արարատ Միրզոյեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը Ապրիլ 6-ին քառօրեայ
ԱԺ Նախագահն
Ումեկնի
Հայաստանի
Մէջ
պաշտօնական
այցով կը
Քաթարի Պետութիւն՝
մասնակցելու
Միջխորհրդարանական
միուՃափոնի
Դեսպանը
Քննարկած Են Երկկողմ
թեան 140-րդ վեհաժողովի աշխատանքներուն:
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Ինչպէս կը տեղեկացնեն
ՀՀ ԱԺ-ի լրատուութեան
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոեւ հանրութեան հետ կապերու վարչութենէն,
խորղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
հըրդարանի նախագահի գլխաւորած պատուիրա5-ին ընդունած
Հայաստանի
մէջ Ճափոնի արկութեան
կազմինէ մէջ
են ԱԺ տարածաշրջանային
տակարգ
եւ լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
եւ
եւրասիական
համարկումի
հարցերու
մշտական
Ինչպէս
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ
Ազգային
յանձնաժողովի նախագահ Միքայէլ Մելքումեանը,
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կաԱԺ պետական-իրաւական հարցերու մշտական
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
յանձնաժողովի
նախագահի
տեղակալ
Աննա
Միրզոյեան նշած ԱԺ
է, որ
դիւանագիտական
յարաԿարապետեանը,
«Իմ
քայլը» խմբակցութեան
բերութիւններու
հաստատումէն
վեր Հայաստանի
ղեկավար
Լիլիթ
Մակունցը, իԱԺ
գիտութեան,
եւ
Ճափոնի
միջեւ
կապերը
կայուն
արագ կը
կրթութեան, մշակոյթի, սփիւռքի, եւ
երիտասարզարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
դութեան
եւ մարմնակրթութեան
հարցերու
մշտախօսքով`
2010 թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015 թուական
յանձնաժողովի
նախագահի
տեղակալ
Յովկանին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
հաննէս Յովհաննիսեանը, ԱԺ պատգամաւորներ
նոր լիցք Գրիգորեանը,
հաղորդած է երկկողմ
Սրբուհի
Արման կապերու
Բոշեանը, ամրաՇաքէ
պընդումին: եւ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավարԻսայեանը
գլխաւոր քարտուղար Տիգրան Գալստեանը:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
է
խորհրդարանական
Արմէն Սարգսեանյարաբերութիւններու
Ընդունած Է զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Գերմանիոյ
կը ձեւաւորուի Սահմանադրական
պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Դատարանի
Նախագահի
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը
հետ բարեկամութեամբ:
Հանրապետութեան
նախագահ իր
Արմէն
ՍարՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը
երախտագըսեան
հանդիպած
է Գերմանիոյ
Դաշնային
գիտութիւնը
յայտնած է Ճափոնի
կառավարութեան
Հանրապետութեան
Դաշնային
սահմանադրական
զարգացումի աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
դատարանի
եւ
երկրորդ
ծերակոյտի
նախագահ
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուԱնտրէաս
Ֆոսքուլէի եւ անոր
գլխաւորած
պատթեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Վրաստանը Պէտք Է Զբաղեցնէ Բրիտանիոյ Տեղը ԵՄ-ի Մէջ. Սալոմէ
Զուրապիշվիլի
Վրաստանը պէտք է օգտուի Մեծն Բրիտանիոյ՝
Եւրամիութենէն դուրս գալէն, որպէսզի յառաջ
շարժի իր համարկումի հարցին մէջ, որ կը տանի
Եւրամիութեան անդամակցութեան: Այս կարծիքը,
ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, յայտնած է
երկրի նախագահ Սալոմէ Զուրապիշվիլին, որուն
խօսքը մէջբերած է «Bloomberg» գործակալութիւնը:
«Մենք ստեղծուած իրադրութեան կը նայինք
անկէ առաւելագոյն օգուտը քաղելու մտադրութեամբ»,– ըսած է պետութեան ղեկավարը: Զուրապիշվիլիի կարծիքով՝ տրամաբանութիւնը այն է, որ
հետեւողականօրէն Եւրոպայի ուղղութեամբ շարժող երկրին կարելի չէ վերաբերիլ աւելի վատ, քան
այն երկրին, որ աստիճանաբար կը հեռանայ
անորմէ:
Նախագահը կը կարծէ՝ Վրաստանը պէտք է
օգտուի այն պահէն, որ վրայ կը հասնի Brexit-ի

պարագային՝ Եւրամիութեան «դուռը հրելու» համար, հաղորդած է «Կրուզիա Online»-ը:

ԱՄՆ-ը Եւ Չինաստանը Կրնան Առեւտուրի Շուրջ Համաձայնութեան
Հասնիլ Մէկ Ամսուան Ընթացքին. Թրամփ
ԱՄՆ-ի նախագահ Տոնալտ Թրամփ յայտարարած է, որ Ուաշինկթընի մէջ Չինաստանի հետ
առեւտրական
տարաձայնութիւններու
շուրջ
բանակցութիւններուն կարելի եղած է յառաջընթացի
հասնիլ, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:
«Մենք մօտ ենք գործարք կնքելու: Սա չի
նշանակեր, թէ գործարքը արդէն գոյութիւն ունի,
բայց մենք, անտարակոյս, անոր շատ աւելի մօտեցած ենք»,– ըսած է Միացեալ Նահանգներու
նախագահը: Ան նշած է. «Կը կարծեմ, թէ յաջորդ
չորս շաբթուան ընթացքին հաւանական է, որ ինչոր կարեւոր բանի մասին յայտարարութիւն կատարուի»: ՉԺՀ-ի նախագահ Շի Ճինփինկ նոյնպէս
կը կարծէ, որ բանակցութիւններուն յաջողած են

լրջօրէն յառաջ շարժիլ ԱՄՆ-ի հետ առեւտրական
համաձայանագրի պատրաստութեան ուղղութեամբ:
«ՉԺՀ-ի նախագահ Շի Ճինփինկ ամերիկացի
պաշտօնակիցին յղած ուղերձին մէջ յայտարարած
է, որ չին-ամերիկեան առեւտրատնտեսական համաձայնագրի պատրաստութեան էական յառաջընթաց ձեռք բերուած է»,– նշած է «Սինհուա»
գործակալութիւնը: Չինաստանի ղեկավարի բանաւոր ուղերձը Տոնալտ Թրամփի հետ կայացած
հանդիպումին փոխանցած է ՉԺՀ-ի Պետական
խորհուրդի փոխվարչապետ Լիւ Հեն, որ բանակցութիւններուն կը գլխաւորէ Չինաստանի պատւիրակութիւնը: Ան նոյնպէս նշած է ձեռք բերուած
յառաջընթացը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»-ը:
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Էռնեստ Ալեքսանդր
Մարտիրոսեան
Էռնեստ Ալեքսանդր Մարտիրոսեան (6 Ապրիլ
1937, Երեւան – 7 Մայիս 1995, Երեւան), խոր-
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Արմէն Սարգսեան Ընդունած Է
Գերմանիոյ Սահմանադրական
Դատարանի Նախագահի
Գլխաւորած Պատուիրակութիւնը

ւիրակութեան հետ: Ինչպէս կը տեղեկացնեն
նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան
հետ կապերու վարչութենէն, հանդիպումին նախագահ Արմէն Սարգսեան բարձր գնահատած է
Գերմանիոյ ու գերմանացի փորձագէտներու դերը
Հայաստանի օրէնսդրական դաշտի բարեփոխումներ իրականացնելու գործին մէջ:
Զրուցակիցները կարեւորած են երկու երկիրներուն միջեւ գործակցութեան շարունակութիւնը ոչ
միայն իրաւական հարթութեան, այլեւ գիտական,
կրթական ու տնտեսական ոլորտներուն մէջ: Անոնք
ընդգծած են, որ Հայաստանի ու Գերմանիոյ միջեւ
յարաբերութիւններու ընդլայնման եւ գործակցութեան խորացման մեծ ներուժ կայ:

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:

հըրդային հայ բեմադրիչ, սենարիստ, բեմադրողնկարիչ Լիթիա Գէորգեանի ամուսինը:
Ծնած է 1937 թուականին Երեւան։ 1963 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստաթատերական հիմնարկը։ Աշխատած է փաստագրական ֆիլմերու վրայ Երեւան սթիւտիոյին մէջ։
1967 թուականին աւարտած է Մոսկուայի բեմադրիչի բարձրագոյն դասընթացները։ 1967 –
1995 թուականներուն եղած է «Հայֆիլմ»-ի
բեմադրիչը:
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Արագածէն Արքայութիւն՝ Ս. Լուսաւորչի Կանթեղին Ստուերով
ՀԵԹՈՒՄ ԱԲՂ. ՏԱՂԼԵԱՆ
Հինգերորդ դարու պատմիչ, հայ ազգի պատմագրութեան ու եկեղեցական մատենագիտութեան
հնագոյն «Պատմութիւն Հայոց» երկի հեղինակ
Ագաթանգեղոս 16 դար առաջ կը գրէր դայեակներու
կողմէ ազատուած երկու մանուկներու մասին (Ագթ.
23)։ Անոնցմէ մին՝ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, պիտի
դառնար ազատիչը ամբողջ հայ ազգին, եւ որուն
մասին 18-րդ դարու ականաւոր աստուածաբան,
մատենագիր, մշակութային եւ քաղաքական գործիչ
Սիմէոն Ա. Երեւանցի կաթողիկոս պիտի ըսէր. «Յետ
բազմազան տանջանակրութեան էած է հաւատս եւ
մկրտեաց զՏրդատ թագաւորն եւ լուսաւորեաց
զաշխարհս հայոց, վրաց, եւ այլոց շրջակայից. ապա
եւ մկրտեաց զՈւռնայր արքայն աղուանից, ի ձեռն
նորին եւ զբոլոր ազգն աղուանից լուսաւորեաց», հայ
ժողովուրդին կողքին լուսաւորելով նաեւ վրացները,
աղուանները եւ այլ շրջակայ փոքր ազգեր:

Լուսաւորութիւն, սակայն ոչ միայն հոգեւոր եւ
կրօնական գետնի վրայ, այլ նաեւ լուսաւորութիւն
մարդկային դիտանկիւնէն, որովհետեւ այդ լուսաւորութեան պիտի յաջորդէր գիրերու գիւտը, դարձեալ
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ վարդապետներէն Մեսրոպ Մաշտոցի կողմէ, որուն պիտի յաջորդէր գրականութեան եւ ուսումի հսկայական աշխատանք մը՝
ստեղծելով լուսաւոր քաղաքակրթութիւն, որմէ յառաջ
պիտի գար ամբողջ հայ ազգի մը պատմութիւնը:
Հայ ազգը, գիտակից ու երախտապարտ այդ
լուսաւորութեան, դարեր շարունակ չմոռցաւ իր
լուսաւորութեան հայրը՝ զայն անուանելով Լուսաւորիչ,
միշտ աչքերը յառած մնալով Լուսաւորչի կանթեղին,
որուն համար հայ բանաստեղծ, արձակագիր, վիպագիր ու պատմագիր Յովհաննէս Թումանեան կ’ըսէ.
«Ոչ մարդկային ձեռ կը հասնի Էն ահաւոր բարձունքին,
Եւ ոչ քամին կը հանգցընի՝ Վիշապ-քամին ահագին»:
Ու այսպէս հայրապետներու աղօթքներու, շարականներու, հոգեւոր գրականութեան ու պատմութեան
ճամբով մինչեւ մեր օրերը կը հասնի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ հայրապետի լուսաւորութեան արդիւնքներն ու հետեւանքները՝ վերածուելով ազգային ու
կրօնական տօնի: Ընդհանրապէս սուրբերու կեանքի
պարագային կը նշուին սուրբին մահուան կամ
ծննդեան օրերը, սակայն Լուսաւորչի տօնը ամբողջութեամբ կը տարբերի անոնցմէ, որովհետեւ Սուրբին
ո՛չ ծննդեան եւ ո՛չ մահուան օրերն են որ կը յուշեն, այլ
աւետիսը կու տան Հայաստան աշխարհի լուսաւորութեան եւ ճի՛շդ այդ պատճառով է, որ տաղասաց
Թաթոս Թոխաթցի կ’երգէ ըսելով. «Լուսաւորիչ
խնդիրք արաւ, աւետի՜ս, Գերեզմանէն լոյսն որ եկաւ,
աւետի՜ս, Ճառագայթեց ի խոր կանթեղն, աւետի՜ս,
Հայազգն ամէնն ուրախացաւ, աւետի՜ս»: Աւետիս,
որովհետեւ այդ աւետիսով պիտի ստեղծուէր հոգեւորականութիւն, որմէ ծնունդ պիտի առնէր Մովսէս
Խորենացի, Վարդան Այգեկցի, Մխիթար Գոշ, Ներսէս
Շնորհալի եւ այլ մեծամեծներ, որոնք պիտի ստեղծէին

հայկական երաժշտութիւն, գրականութիւն, կանոնագրութիւն, փիլիսոփայութիւն եւ զանազան տեսակի
լուսաւորութեամբ պիտի զարդարէին հայոց երկիրը:
Այս բոլոր լուսաւորութեան երախտագիտութեան
որպէս արժանի երեւոյթ՝ հայ ազգը յատուկ սէր ու
կապուածութիւն ունեցաւ հանդէպ Ս. Լուսաւորչին՝
յատուկ ակնածանք ցուցաբերելով Սուրբի մասունքներուն, որ մեր եկեղեցւոյ նուիրականացման ու
յաւելեալ հեղինակութեան օղակն ու երաշխիքը կը
հանդիսանան: Այդ սրբազան մասունքները, փոխանցըւելով սերունդէ-սերունդ, կը զօրացնեն մեր հաւատքը հանդէպ Աստուծոյ: Պատմութեան էջերը լեցուն են
Ս. Լուսաւորչի բարեխօսութեամբ կատարուած հրաշագործութիւններով ու սրբագործութիւններով, եւ
ճի՛շդ այդ պատճառով մեր հայրապետները իրենց
աղօթքներուն մէջ յիշելէ ետք Ս. Աստուածածնի, Յովհաննէս Մկրտիչի, Ստեփանոս Նախավկայի, առաքեալներուն եւ մարգարէներուն բարեխօսութիւնը, որպէս բարեխօս կը նշեն նաեւ «զհայրապետն մեր
զսուրբն Գրիգոր՝ լուսաւորիչն Հայաստանեայց
աշխարհի»: Ինչպէս որ սեփական անձագիր մը ինքնութեան վկայաթուղթ է, կամ տան մը հաստատագիրը
սեփականատիրութեան փաստ է, Ս. Լուսաւորչի մասունքը եւս բանալին, դուռն ու յոյսն է մեր հաւատքի
լուսաւորութեան։ Այդ հաւատքին համար է, որ
Վարդան ու իր նման անմահ հերոսներ իրենց արիւնը
թափեցին Աւարայրի դաշտին վրայ, ու նոյնինքն այդ
հաւատքն է, որ մեզ փրկեց ձուլումէ եւ օտարացումէ։
Այլապէս հաւանական էր, որ հայ ժողովուրդը այսօր
յիշուէր միայն պատմութեան էջերուն մէջ՝ որպէս
ձուլուած ու կորսուած ազգ մը աշխարհի երեսէն:

Մեր սրբազան հայրապետները այդ Աջը մի՛շտ
պահեցին իրենց հետ, նոյնիսկ ցեղասպանութեան
դժուարին ու դաժան օրերուն՝ հասցնելով մինչեւ Լիբանան: Սակայն Լիբանանի մէջ չէ՛ որ Հայ առաքելական եկեղեցին դարձաւ ուխտավայր եւ ուխտատեղի:
Նախքան ցեղասպանութիւն հրատարակուած Սիսի
Կաթողիկոսութեան կանոնագիր-ծրագրին մէջ կը
կարդանք.- «Սսոյ հռչակաւոր Վանքը ըստ հնաւուրց
աւանդութեանց Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան նուիրական Աթոռը եւ միանգամայն Ազգ. անմոռաց յիշատակաց սրբավայր եւ ուխտատեղի լինելով, Կիլիկիոյ
Ս. կաթողիկոսը պարտաւոր է Սսոյ Վանուց մէջ
բնակիլ եւ իւր Աթոռը բնաւ ուրիշ տեղ չի փոխադրել»։
Այս մէկը ինքնին հայ ժողովուրդին կապուածութիւնը
ցոյց կու տայ հանդէպ իր սուրբ եկեղեցւոյ։ Իսկ կեանքի
դժբախտ պայմաններու բերումով, երբ Աթոռը
տեղափոխուեցաւ Անթիլիաս, կարելի չէր Անթիլիասը
եւս չվերածել ուխտավայրի, որովհետեւ այդտեղէ՛ն
ծնունդ պիտի առնէր ամէն բան. կրթութիւն, մշակոյթ,
հոգեւոր կեանք, գրականութիւն, վերածուելով Սփիւռքի բաբախող սրտի: Ու լուսաւորութեան այդ սրտին
մէջ կանգնած Մայր տաճարը կոչեցին Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ՝ գիտակցելով, որ սփիւռքի օտար ափերուն
եւս այդ Սրբազան Աջին շուրջ համախմբուող ժողովուրդը երբեք խաւարի մէջ պիտի չմնայ, այլ օտարութեան ափին մէջ եւս պիտի ծաղկի ու բարգաւաճի։
Հայ ժողովուրդը սակայն պարտաւոր է իր ուխտը

վերանորոգելու եւ վերահաստատելու Ս. Լուսաւորչի
հետ: Երջանկայիշատակ Բաբգէն աթոռակից վեհափառ հայրապետ խօսելով 1936 թուականի Մարտ
29-ի Անթիլիասի Ուխտի օրուան մասին կը գրէ. «Ոմանք
10,000, ոմանք 20,000 կը հաշուէին ուխտաւորաց
թիւը։ Աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել անթիւ եւ անհամար
բազմութիւն մը, մէկ մասը հետիոտն եկած, Նահրէն
Անթիլիաս երկարող պողոտային վրար հեղեղի մը
նման, միւս մասը` շոգեկառքով» (Պատմութիւն
Կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ):

Վերը խօսեցանք Ս. Լուսաւորչի բարեխօսութեան
ու հրաշագործութեանց մասին՝ շեշտելու համար այն
իրողութիւնը, որ օտարազգի սուրբեր (որոնց յաճախակի ուխտերթութիւններ կը կատարենք) աւելի
սրբակենցաղ սուրբեր չեն, քան Ս. Լուսաւորիչ հայրապետը, որ Քրիստոսի սիրոյն տարիներ մնաց Խոր
Վիրապին մէջ՝ աւելի եւս ամրանալով իր հաւատքի
կեանքին մէջ: Տասը հազարի կամ քսան հազարի
հասնող ուխտաւորներու թիւը մենք ենք որ պէտք է
բարձրացնենք, որովհետեւ պէտք է հաւատքը ունենանք, թէ Ս. Լուսաւորչի աղօթքներով ու անոր
Սրբազան Աջով օրհնուած ջուրով կրնանք բժշկութիւն
եւ աղօթքներու իրականացում ստանալ մեր Ամենակալ
Հօր Աստուծմէն, որովհետեւ ո՛չ մեր Տէրը Քրիստոս եւ
ո՛չ ալ սուրբերը կը փոխեն մեր կեանքին մէջ իրողութիւն
մը, մինչեւ չհաւատանք, որովհետեւ Քրիստոսի
խոստումին համաձայն՝ ինչ որ հաւատքով խնդրենք,
պիտի տրուի մեզի: Մեր նախնեաց նախանձախնդրութեան նկատմամբ նոյնինքն Բաբգէն աթոռակից
կաթողիկոս բազմահազար հաւատացեալներուն դիմաց
իր զարմանքը յայտնելով կը գրէ. «Մեռնիմ հաւատքիդ,
հա՛յ ժողովուրդ։ Դուն պիտի ապրիս զօրաւոր
հաւատքովդ»։
Հետեւաբար, հաւատարիմ մնալով մեր սրբազան
հայրերու կտակին ու աւանդութեան՝ եկէ՛ք բոլորս
միասնաբար մօտենանք Լուսաւորչին եւ ուխտի համար չսպասենք անոր սրբազան տօնին, այլ հաւատացեալին համար ամէ՛ն օր աղօթավայր եւ ուխտավայր է
Անթիլիասը իր Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր տաճարով
եւ անոր մէջ զետեղուած Սրբազան Լուսաւորչի
մասունքով: Մեր ուխտով եւ ժամանումով Սուրբը չէ՛ որ
կը մեծարուի կամ կը փառաւորուի, այլ մե՛ր աղօթքներն
ու հիւանդութիւններն են որ բուժում եւ պատասխան
կը ստանան մեր Տիրոջ եւ Փրկչին՝ Յիսուս Քրիստոսի
կողմէ: Մեր ուխտով Սուրբը չէ, այլ մե՛նք ենք որ քայլ
մը աւելիով կը մօտենանք երկինքի արքայութեան
դուռերուն: Սուրբը չէ, այլ մե՛նք ենք որ աւելիով կը
լուսաւորուինք արդար հպարտութիւնն ու պատիւը
զգալու ճակատաբաց՝ որպէս առաջին լուսաւորուող
ազգը ամբողջ աշխարհին դիմաց կանգնելու:
Երանի այն ազգին, որ զինք լուսաւորող ջահին
պատրոյգն ու ձէթը մի՛շտ վառ կը պահէ, որպէսզի
Իմաստուն կոյսերուն նման իր դիմաց բաց գտնէ
երկինքի դռները, որուն ճամբան մեզի համար կը
լուսաւորուի
նոյնինքն
Լուսաւորչի
կանթեղով՝
Արագածի գագաթէն մինչեւ արքայութեան դռները:
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
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Սփիւռքահայ Կեանք
Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Բեմականացում Սոֆիայի ՄԷջ
Մարտ 30-ին Սոֆիայի «Նայիրի» պարախումբը՝
պուլկարական «Էստրեիա» պալէի խումբին յատուկ
մասնակցութեամբ՝ կրկին մեծ յաջողութեամբ
ներկայացուց «Ճանապարհ» պարային ու բանաստեղծական բեմադրութիւնը: Պարարուեստի եւ
Անահիտ Չալեովսկայի բանաստեղծութիւններու
միջոցով, յենուելով իրական դէպքերու ու յուշերու
վրայ` ցուցադրուեցաւ հայ ընտանիքի մը կեանքի
պատմութիւնը 1915-ի Հայոց ցեղասպանութեան
օրերէն:

Ինչպէս «Հայերն այսօր»-ին կը յայտնէ Գոհար
Խնկանոսեան, բեմադրութեան նիւթը տատիկի մը
պատմութիւնն է` իր եւ իր ընտանիքի վերապրած
օրերուն մասին: Ներկայացման ընթացքին ազդեցիկ չափածոն եւ ներդաշնակ պարերը կ՛ուղեկցուին

մէջ: «Ատանա» եւ «Քաոս» պարերը կը պատկերեն
Ցեղասպանութեան դաժան օրերը: Ապա կը
յաջորդեն հիւրընկալ պուլկար ժողովուրդի ազգային
պարերն ու հայկական ուրախ «Ղափաման»:
«Նայիրի»-ի 7-9 տարեկան պարողները հանդէս
եկան «Գարնանային ծաղիկներ» պարով եւ մասնակցեցան «Ղափամա»-ին: Համերգի աւարտին
համատեղ կատարուեցաւ «Բերդ» պարը:

Ներկաները դահլիճէն հեռացան հիացած եւ
ոգեշնչուած` ակնկալելով նորանոր ելոյթներ ու հրաշալի տպաւորութիւններ: մեծ յաջողութիւն ունեցող
ներկայացումը կը նախատեսուի ցուցադրել նաեւ
Պուլկարիոյ այլ քաղաքներու մէջ:

Լուսանկարները` Մարի Քնալեան,
Միլէն Չալեովսկի եւ Նիքոլ Իվանովա

համապատասխան դրուագներով: «Ուզունդարա»,
«Նազանի», «Կուժերով պար», «Հարսնցուի պար»,
«Հովիւներու խաղը», «Շալախօ» պարերը կը ներկայացնեն խաղաղ ու անհոգ կեանքը Հայրենիքի

«Նայիրի» հայկական պարախումբի գեղարուեստական ղեկավար Էմմա Շահինեան-Փալովան քառասունէ աւելի պարողներու միջոցով հանդիսատեսին ներկայացուց պարային մօտ 20 տարբեր
տարազ, որոնցմէ քանի մը հատը Հայաստանի
վարպետներու ձեռքի աշխատանքն են, իսկ միւսները պատրաստած են պուլկարահայ դերձակները:

Þ³µ³Ã / 6.4.2019

¾ç 05

Լիբանանահայ Դպրոց
Մեսրոպեանը Մակ-Ի Աշակերտական Մրցումին
Դասուեցաւ Առաջնակարգ 20-Ին Մէջ

Մեսրոպեան բարձրագոյն եւ արուեստից վարժարաններու աշակերտական միացեալ խումբը
պատուաւոր տեղ գրաւեց այս տարուան “Sustainable
Minds” աշակերտական համալիբանանեան մրցումին, որ կազմակերպուած էր ՄԱԿ-ի Global Compact
Network –ին եւ Լիբանանի կրթական նախարա-

րութեան կողմէ. մասնակից աւելի քան 150 դպրոցներէն զատուեցաւ առաջնակարգ 20-ը, որուն մէջ
տեղ գրաւեցին նաեւ մեր աշակերտները:
Մրցումին
Մեսրոպեանը
ներկայացաւ
5
խմբակներով` 2-ը բարձրագոյնէն, 3-ը` արուեստից
վարժարանէն: Իւրաքանչիւր խումբ ներկայացուց
իր պատրաստած վիտէօ աշխատանքը, իւրաքանչիւրը 2 վայրկեան տեւողութեան: Վիտէօները
նուիրուած էին ջուրի մէջ կենդանական աշխարհի,
այր եւ կնոջ հաւասարութեան, անօթութեան,
աղքատութեան եւ առողջութեան խնդիրներուն,
որոնք մաս կը կազմէին կազմակերպիչ մարմնին
հաստատած այն գլխաւոր 17 խնդիրներուն, որոնք
կը ծառանան մարդկութեան առջեւ ներկայիս:
Մրցումին մասնակցութիւնը դաստիարակչական
մեծ փորձառութիւն մը եղաւ մեր աշակերտներուն
համար: Մեսրոպեանի մասնակցութիւնը այս մրցումին պիտի ստանայ կանոնաւոր բնոյթ, համաձայն`
աշակերտներու գիտական զարգացումը քաջալերելու վարժարանի գործելակերպին:
Տեղեկատուական գրասենեակ
Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան Բարձրագոյն
Վարժարանի

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Թուրք Ոստիկանները Գանձագողերու
Մօտ Հայ Արքայի Մարմարէ Արձան
Յայտնաբերած են

Թուրքիոյ մէջ, ոստիկանները, ահազանգի հիման վրայ, յայտնաբերած են Կոմմագենէի հայ
արքայ Անտիոքոսի մարմարէ արձանը գրութիւնով։
Այս մասին կը հաղորդէ News.am-ը՝ վկայակոչելով
թրքական Sabah-ը։
Ոստիկանները Պալըքեսիր նահանգին մէջ
կանգնեցուցաց են դէպի Չանաքքալէ ուղեւորուող
մարդատար մեքենայ մը եւ խուզարկութեան
ժամանակ յայտնաբերած են Կոմմագենէի հայոց
արքայ Անտիոքոսի մարմարէ արձանը՝ «Կոմմագենէի թագաւորութեան արքայ Անտիոքոսի վերջին
հանգրուանը» գրութեամբ։
Մասնագէտները յիշեալ արձանը գնահատած
են 250 հազար եւրօ։

Վանայ Կատուներուն Թիւը
Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիան Արդէն Բացուած է Տարիէ Տարի Կ՛աճի
Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիան` որպէս առանձին ուիքիհարթակ, արդէն բացուած է։
Հանրագիտարանը դեռ նոր է, համարեա
դատարկ, եւ շուտով Արեւելահայերէն Ուիքիփետիայէն արեւմտահայերէն յօդուածները պիտի տեղափոխուին Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիա, եւ հանրագիտարանը բնականոն հունով արդէն պիտի
շարունակէ զարգանալ. կը գրէ “Վիքիմեդիա Հայաստան”-ի ֆէյսպուքի էջը։

Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի առաջին յօդւածը յատկանշական է. ան կը պատմէ Մայրենի
լեզուի օրուան մասին`https://hyw.wikipedia.org/wiki/
Մայրենի_Լեզուի_Օր
Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի` որպէս առանձին հանրագիտարան դառնալու ջանքերուն նպաստած են «Վիքիմեդիա Հայաստան» գիտակրթական
հասարակական կազմակերպութիւնը եւ «Գալուստ
Կիւլպէնկեան» հիմնարկութիւնը, որոնք անցնող
տարիներուն աջակցած են Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի ստեղծման եւ հովանաւորած նախագիծի միջոցառումները:
Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիան բաց է բոլորիս
համար: Ուիքիփետիայի խմբագրման հնարաւորութիւններուն ծանօթ բոլոր անձիք կրնան իրենց
մասնակցութիւնը բերել հանրագիտարանի զարգացման գործին:

Թուրքիոյ մէջ տեղացիներուն ու զբօսաշրջիկներուն մէջ մեծ հետաքրքրութիւն կայ վանայ
կատուներու նկատմամբ:
Տարիէ տարի կ՛աճի վանայ կատուներու թիւը եւ
այդ կատուները որակապէս կը փոխուին: Այս
մասին՝ ըստ «Էրմէնիհապեր»-ի՝ յայտնած է «վանայ
կատուներու ուսումնասիրութիւններու կեդրոն»-ի
տնօրէն Ապտուլլահ Քայան: Կեդրոնը հիմնուած է
1987-ին եւ կը զբաղի այս կատուներոի բուծմամբ:
Այս տեսակի կատուն տարեկան 3 անգամ ձագ
կը բերէ:
Քայայի փոխանցմամբ` 2019-ին միայն Մարտ
ամոսուն ծնած ձագերու թիւը հաւասար է 3-4 տարի
առաջ 1 տարուան մէջ ծնած ձագերու թիւին:
Ուսումնասիրութիւներու կեդրոնի ղեկավարը կը
նշէ, որ իրենց նպատակն է, որ Թուրքիոյ մէջ`
մասնաւորապէս Վանի, իւրաքանչիւր տան մէջ
ըլլայ մէկ վանայ կատու:
Յիշեցնենք, որ վանայ կատուները ընտանի
կատուներու ցեղատեսակ են, որոնք կը սերին
Վանայ լիճի տարածքէն: Վանայ կատուն բաւական
խոշոր է, յայտնի է որպէս լաւ լողորդ: Ան կրնայ
հմտօրէն ձուկ որսալ: Ունի սպիտակաթոյր մորթ:
Վանայ կատուի աչքերը կրնան ըլլալ երկնագոյն,
սաթագոյն կամ այլ գոյնի:
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Տասնամեակի Առթիւ...
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Երեւանի Քասքատ համալիրէն ներս գործող
Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնը, իր հիմնադրման
10-ամեակին առթիւ, բացած է «Քասքատի պատմութիւնը» վաւերական ցուցադրութիւնը, որ կեդրոնի 10-ամեակին համար նախատեսուած ձեռնարկներուն առաջինն էր: Այդ առթիւ ԺԱՄԱՆԱԿ-ը
հարցազրոյց մը ունեցաւ Գաֆէսճեան արուեստի
կեդրոնի տնօրէնի պաշտօնակատար Վահագն
Մարաբեանի հետ: Ան շատ հետաքրքրական մանրամասնութիւններ ներկայացուց Երեւանի գլխաւոր
կառոյցներէն մէկը հանդիսացող Քասքատ համալիրի անցած ճանապարհին մասին, յիշելով նաեւ
տասը տարի առաջ Գաֆէսճեան ընտանիքին մեծ
ներդրումը, որուն շնորհիւ Քասքատը այսօր դարձած է մայրաքաղաքին զարդը:
-Պարոն Մարաբեան, ի՞նչ նախատեսուած է
Գաֆէսճեան կեդրոնի տասնամեակին առթիւ:
Այս տարի մենք գրեթէ ամէն ամիս ունինք բացւելիք ցուցադրութիւններ, որոնք նուիրուած պիտի
ըլլան տասնամեակին: Այս առիթով նաեւ խորհըրդանիշ մը ստեղծած ենք, որ պիտի ուղեկցի բոլոր
ձեռնարկներուն:
Նախ՝ «Քասքատի պատմութիւնը» ցուցադրութիւնը ներկայացուցած է արխիւային լուսանկարներ՝
նախաքասքատեան շրջանէն, երբ կառուցուած
ոչինչ կար այս տարածքին վրայ, միայն շատրուան
մըն էր, որ Քասքատին հիմքը կը կազմէր: Անշուշտ,
ճարտարապետ Թամանեանը ունեցած է գաղափար մը՝ միացնելու քաղաքի կեդրոնը հիւսիսային
հատուածին, իր մտայղացմամբ պիտի ըլլար շատրուաններով, ջրաւազաններով, կախովի այգիներով տարածք մը, սակայն Թամանեանի կեանքին
ընթացքին այդ գաղափարը կեանքի չէ կոչուած:
Քասքատի մուտքին այսօր տեղադրուած է
Թամանեանի արձանը, որ շատ մեծ խորհուրդ ունի
իր կառուցուածքով՝ երկու տարբեր սալերու վրայ
յենած ըլլալով, որ հին ճարտարապետութիւնը նորին կապելու կամուրջը կը խորհրդանշէ: Քանդակագործ Արտաշէս Յովսէփեան Թամանեանը
պատկերացուցած է մարգարէական տեսքով, որ
կարծես կը խորհի քաղաքին ապագայ զարգացման
մասին:
Արտաշէս Յովսէփեան քանդակած է նաեւ
«Սասունցի Դաւիթ» որմնաքանդակը, որ այսօր
Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնին մէջն է եւ մեր
լաւագոյն նմոյշներէն կը նկատուի:
Անցեալ դարու կէսերուն, այս տարածքին վրայ
բլուր մը կար, որ միայն շատրուան մը ունէր, եւ բաց
տարածք էր՝ ծառեր տնկուած էին: Այստեղ մարդիկ
կը բնակէին, եւ այս բլուրը իր նշանակութիւնը ունէր
անոնց համար, երեխաները ձմրան կը սահէին,
անտառ էր, որ նաեւ մեծերուն համար նշանակութիւն
ունէր: Երբ Օփերայի հիմքը ժամանակին դրած են,
նոյն այս բլուրէն հանած են պազալտ քարերը,
տարած եւ Օփերայի շէնքը հիմնելու համար
գործածած են:
Յատկանշական է, որ այս տարածքին վրայ
ապրող բնակիչները միայն հայեր չէին, հոս կը
բնակէին ուքրանացիներ, քիւրտեր, ատրպէյճանցիներ, որոնք կովեր, հաւեր պահած են հոս: Խրճիթանման տուներու մէջ կը բնակէին, եւ տարածքին
նաեւ օձեր եղած են, որոնք յաճախ կը մօտենային
տուներուն: Քաղաքին կեդրոնը գոյութիւն ունեցած
հետաքրքրական վայր մը եղած է Քասքատի
նախկին տարածքը՝ անտառ, բայց քաղաքի մէջ:
Այդ բլուրին ներքեւի մասին վրայ գոյութիւն

ունեցած է խճանկարով ջրվէժ մը, որ սիրուած էր
բոլորին կողմէ, բայց ջուրին ձայնը այնքան ուժգին
եղած է, որ տարածքի բնակիչները խանգարած է եւ
անոնք պատուհանները բանալով՝ հոսող ջուրին
աղմուկը կը լսէին, եւ երբ կառուցուած է Քասքատ
համալիրը, ջրվէժն ալ քանդուած է, մօտ ապրողները
կարծես ուրախացած են, որ շատրուանին ձայնը
պիտի չլսեն կամ նոր կառուցուողը այդքան ուժգին
պիտի չըլլայ:
-Թամանեանի օրով իրականութիւն չդարձաւ,
յետագային որո՞ւ նախաձեռնութեամբ կեանքի
կոչուեցաւ համալիրը:
1970-ականներու վերջերուն, Երեւանի գլխաւոր
ճարտարապետ Ճիմ Թորոսեան որոշեց կեանքի
կոչել նոր նախագիծ մը եւ ճարտարապետներու
խումբ մը ստեղծուեցաւ՝ Ճիմ Թորոսեանի, Սարգիս
Գուրզատեանի եւ Ասլան Մխիթարեանի անդամակցութեամբ: Այդ նախագիծը հետաքրքրական մտայղացումներով լի նախագիծ մըն էր, աւելի ժամանակակից լուծումներ առաջարկած էր կառուցուելիք
համալիրին, որ պիտի կապէր քաղաքի կեդրոնը
հիւսիսային հատուածին: Առաջին օրէն արդէն
մտայղացուած էին դուրսի աստիճանները, ներսի
շարժասանդուխներով երկար թունելը, սրահները,
բակի կանաչապատ տարածքները, հայկական
զարդարուեստի բացառիկ նմոյշներով զարդարւած պատերը: Համալիրը կառուցուեցաւ ճերմակ
տիբուրեան քարէ, քանի որ Հայաստանի մէջ այդ
քարը միայն բաւարար ձեւով կ՚ապահովէր այս
տեսակ հսկայական կառոյցին հումքը: Բացի այդ,
տիբուրեան քարին գոյնը շատ գեղեցիկ համադրութիւն մը պիտի ըլլար շրջակայ միջավայրի կանաչ գոյնին եւ երկնային լազուրին հետ:
Մինչեւ 1980-ականներու վերջաւորութիւնը որոշ
աշխատանք կատարուած էր, սակայն երկրաշարժին եւ խորհրդային հասարակարգին փլուզման
հետեւանքով անաւարտ կը մնայ կառոյցը,
շինարարութիւնը կանգ կ՚առնէ:
Ես կը յիշեմ, որ Ճիմ Թորոսեան շատ ոգեւորուած
էր այս գաղափարին իրականացման համար եւ
կ՚ըսէր, որ այս կառոյցը ազգային վերածնունդի
խորհրդանիշն է: Իւրաքանչիւր պատի, իւրաքանչիւր
հատուածի վրայ կը տեսնենք ազգային խորհըրդանիշները, եւ Ճիմ Թորոսեան կը կապէր
անցեալի ճարտարապետութիւնը ժամանակակից,
արդիական լուծումներու հետ, կ՚ուրախանար, որ
այդ մէկը կարողացաւ իրականացնել: Այդ ջանքերը,
հայ շինարարին այս վիթխարի աշխատանքները, ի

վերջոյ կերտեցին մեր քաղաքին եւ բոլորիս համար
մեծ նշանակութիւն ունեցող այս կոթողը: Յիրաւի,
այս համալիրը մեծ նշանակութիւն ունի շատերուն
համար, շատերու կեանքերը կապուած են այս
վայրին հետ, այս աստիճաններուն հետ, ես նոյնիսկ
կը յիշեմ, որ շարժումի տարիներուն մենք վերէն
վազելով կ՚իջնէինք Ազատութեան հրապարակ:
Այս համալիրը կը յիշեցնէ եգիպտական բուրգերուն ծաւալները նաեւ իր նշանակութեամբ, ինչպէս
Փարիզի համար Էյֆէլի աշտարակն է, այնպէս ալ
Երեւանի համար Քասքատ համալիրը:
-Հայաստանի ժամանակի իշխանութիւնները
ի՞նչ ջանքեր գործադրած են, որպէսզի խորհրդային տարիներուն կեանքի կոչուի ազգային տարրերով այս համալիրը:
Խորհրդային Հայաստանի իշխանութիւններուն
դերը, ի դէմս Կարէն Տեմիրճեանի, մեծ եղած է, եւ
ան ժողովուրդին կողմէ վաստակած է շինարարի
կոչում, ոչ միայն այս համալիրին, այլեւ բազմաթիւ
կառոյցներ կեանքի կոչելուն համար: Այս համալիրին նախագծումը ուրիշ հարց, իսկ անոր համար
նիւթական միջոցներ հայթայթելը ուրիշ հարց էր:
Հայաստանը ի վիճակի չէ եղած այսպիսի հսկայ
նախագիծ մը իրականացնել իր միջոցներով.
գումարը, ինչպէս նաեւ՝ արտօնութիւնը, եկած է Մոսկւայէն, եւ ատիկա նաեւ՝ մեր կառավարիչներուն,
մեր ղեկավարներուն խելացի եւ ճկուն ըլլալուն
շնորհիւ էր. անոնք էին, որ կը յաղթահարէին բոլոր
այն պատնէշները, որ այդ ժամանակ գոյութիւն
ունեցած են այդ հասարակարգին մէջ: Կարէն
Տեմիրճեանը Քասքատ կառուցելու հարցը դրաւ իր
առջեւ իբրեւ նպատակ եւ հասաւ անոր: Նոյնիսկ
այնպիսի հսկայական գումար նախատեսուած էր
կառուցման համար, որ չէ տեղաւորուած իբրեւ
մշակոյթի կոթող մշակութային կառոյցներու ֆինանսաւորման համար յատկացուող ցանկին մէջ,
եւ անիկա տեղ գտած է փոխադրամիջոցներու նախարարութեան ծրագիրներուն մէջ, իբրեւ հանգոյց,
իբրեւ կեդրոնը հիւսիսին կապող փոխադրամիջոց:
Ծախսերը զարմանք պատճառած են Մոսկուայի
մէջ եւ Մոսկուայէն յատուկ յանձնախումբ մը եկած
է, որպէսզի հասկնայ, թէ ի՛նչ նախագիծ է, որ
այդքան ծախսատար է: Նոյնիսկ ճարտարապետը
յանդիմանած են, որ այդքան հսկայական նախագիծ մը մտայղացած է, որ ամբողջ Խորհրդային
Միութեան մէջ չկայ նման կառոյց մը, նոյնիսկ
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¾ç 06
Մոսկուայի: Սակայն, կրկին Կարէն Տեմիրճեանի
ճկունութեան շնորհիւ մեղմացած է զայրոյթը:
-1990-ականներուն կատարեալ ամայութիւն
կը տիրէր այս կառոյցի տարածքին, յետագային
ինչպէ՞ս կրկին շունչ տրուեցաւ եւ ի վերջոյ աւարտին հասաւ համալիրին ամբողջական տեսքը:
Հայաստանը անկախութեան հետ մտաւ ծանր
ժամանակաշրջան մը, եւ Քասքատ համալիրը
մնաց իբրեւ նախկին հասարակարգէն ժառանգուած
անաւարտ կառոյց մը, որ դատապարտուած էր
քայքայման եւ կործանումի: Հոսկէ նոյնիսկ կու
գային քարերը կը վերցնէին, կը տանէին. անտէր
վիճակ մըն էր: Այդ բարձիթողի վիճակը մնաց
մինչեւ 2002 թուականը, երբ Հայաստանի մէջ
հիմնուեցաւ Գաֆէսճեան թանգարան-հիմնադրամը, եւ համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Երեւանի քաղաքապետարանի հետ՝ նախաձեռնեց վերակառուցումը,
նոր ջրամատակարարման, նոր ջրահեռացման
համակարգեր ներդրուած են, հիմնովին ամրացւած եւ մաքրուած են հիմքերը, եւ դուրսէն ու ներսէն
մեծ աշխատանք կատարուած է: Բազմաթիւ օտարներ հոս ըլլալով, կը զարմանան քարը ձեւափոխելու,
քարին շունչ տալու հայերու տաղանդին:
Շուրջ եօթ տարի տեւած շինարարական աշխատանքներէն ետք համալիրը ստացած է իր
վերջնական տեսքը եւ անգնահատելի աշխատանք
մը կատարուած է այս բոլորը հանրութեան ներկայացնելու համար:
Նշեմ նաեւ, որ Քասքատի կլոր զարդաքանդակները նախագծելով, Ճիմ Թորոսեան ատով խորհըրդանշած է պատմական Հայաստանի տասնհինգ
նահանգները եւ կլոր զարդաքանդակներուն մէջ,
եթէ նկատէք, մէկ հատը բոլորովին ուրիշ տեսք
ունի, այդ մէկը Վանի նահանգը խորհրդա-նըշող
զարդաքանդակն է: Ինք՝ Ճիմ Թորոսեան ծագումով
վանեցի էր, այդպէսով ան ցոյց կու տար, որ Վանը
եղած է պատմական Հայաստանի մշակութային եւ
մտաւորական կեդրոնը:
-Քասքատ համալիրը շատերը կը գրաւէ իր
ծառերուն եւ ծաղիկներուն պուրակով, որ ամէն
եղանակի տարբեր տեսք կը ստանայ, ինչպէս կը

յաջողիք պահել նման պուրակ մը:
Ծաղիկներու պուրակը եւ Գաֆէսճեան քանդակին պարտէզը ամբողջական համալիր մըն է: Հոս
ամբողջովին նոր ոռոգման համակարգ մը
զետեղուած է, տարածքը ամբողջովին ձերբազատւած է նախկին գունագեղ ձեւաւորումներէն եւ
այսօրուան ճաշակը ձեռք ձգուած է: Բոլորին ծանօթ
է, որ հոս տեղադրուած են Գաֆէսճեան հաւաքածոյին պատկանող եւ համաշխարհային արուեստի
գլուխգործոցներ նկատուող աշխատանքներ:
Տարածքի այգիներուն արուեստի մօտեցում
ցուցաբերուած է, ի փառս մեր կանաչապատման
ծառայութեան, որուն ձեւաւորած այգին ձեռագործ
գորգերու կը նմանի: Թամանեանի նախկին պուրակը փոխակերպուած է Գաֆէսճեան քանդակներու պարտէզի, Քասքատ համալիրը կենդանացած եւ փոխակերպուեցած է Գաֆէսճեան ար-ւեստի
կեդրոնի, իր անջատ քանդակներու պարտէզով:
2009 թուականին արդէն, Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնը բացուեցաւ տասն նոր ցուցասրահներով՝ կրելով իր բարերարին անունը:
Ցուցադրութեան մէջ մենք ներկայացուցած ենք
այս բոլորին մասին պատմող լուսանկարներ,
ինչպէս կը տեսնէք՝ Քասքատը նաեւ սիրահարներու
սիրելի վայր մըն է, եւ միջավայրը կը ստեղծէ այդ
ջերմութիւնը:
-Իբրեւ արուեստի կեդրոն, ի՞նչ ծրագիրներ
կ՚իրականացնէ Գաֆէսճեան թանգարանը:
Մեր, իբրեւ արուեստի կեդրոն, կարեւոր առաքելութիւնն է՝ ժամանակակից արուեստի լաւագոյն
ցուցանմոյշներէն ներկայացնել Հայաստանի մէջ եւ
աշխարհին ներկայացնել հայ արուեստի, մշակոյթի
լաւագոյնը: Ճերալտ Գաֆէսճեան այդպիսի տեսլական մը ունէր, մենք ատոր կը հետեւինք եւ բացի իր
հաւաքածոն ներկայացնելէ, մենք նաեւ կը կազմակերպենք ժամանակակից արուեստի ցուցադրութիւններ, դասախօսութիւններ, կրթական ծրագիրներ կ՚իրականացնենք. յագեցած առօրեայ մը
ունինք: Ունինք համերգաշարեր, ժապաւէններու
ցուցադրութիւններ, հանրային ծրագիրներ:
Տասն տարուան մեր գործունէութեան ընթացքին
Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնը կազմակերպած է
վաթսուն ցուցադրութիւն, ներառեալ՝ թանգարա-

նային համագործակցութեան ծրագրի ծիրէն ներս
տեղի ունեցած ցուցադրութիւնները: Այսինքն Գաֆէսճեան հաւաքածոն եւ հայ նկարիչներու գործերը
ցուցադրելէ զատ, Գաֆէսճեան արուեստի կեդրոնը
յատուկ ծրագիր մը ունի՝ իր քոյր թանգարաններուն
աւելի տեսանելի դարձնելու իր միջոցաւ:
Անցնող տասն տարուան ընթացքին իրականացուցած ենք 48 անուն կրթական ծրագրեր, որոնց
միջոցին տեղի ունեցած է 1083 հանդիպում՝ դպրոցներու, ընտանիքներու եւ պատանիներու հետ,
ունեցած ենք շուրջ 42 հազար մասնակից: Հոս
տեղի ունեցած է 750 համերգ՝ 53 հազար հանդիսատեսով: Մենք ունինք դասական երաժշտութեան
համերգաշար եւ Երաժշտութեան Քասքատ անունով համերգներ: Նաեւ տեղի ունեցած է բազմահազար հանդիսականներով 180 հանրային ձեռնարկ, որոնց թիւը ուղղակի կարելի չէ համրել:
Թանգարանը տարեկան կ՚այցելէ աւելի քան մէկ
միլիոն մարդ, եւ այդ թիւը հնարաւորութիւն կու տայ
ըսելու, որ թանգարանը ոչ միայն քաղաքին, այլեւ
տարածքաշրջանին մշակութային կիզակէտերէն
մէկն է: Այցելուներուն թիւը, ի դէպ, կը համրեն մեր
շարժասանդուխները: Ի դէպ, Քասքատի դուրսի
աստիճաններու թիւը 572 է, հիմքէն մինչեւ գագաթ
302 մեթր է, իսկ Էյֆելի աշտարակի հետ եթէ
համեմատենք, Էյֆելի աշտարակի բարձրութիւնը
300 մեթր է:
-Այցելուներուն մէջ շատ են նաեւ սփիւռքահայերը, ի՞նչ ծրագիրներ կան անոնց համար:
Երբեմն կ՚ըլլայ, որ սփիւռքահայերը իրենք կը
դիմեն մեզի, որպէսզի մասնակից ըլլան յատուկ
ծրագիրներու: Օրինակ՝ «Հայ գիրերը իմ գրիչով»
ծրագիրը կ՚իրականացուի Գրիգոր Խանճեանի
«Հայ գիրերու ստեղծումը» ծանօթ որմնանկարին
հիման վրայ: Մենք թռչնագրեր գծելու դասընթացք
մը կը կազմակերպենք, ցոյց տալով մանրանկարչութեան մէջ ծանօթ թռչնագրերու օրինակներ, եւ
սփիւռքահայ այցելուները առիթը կ՚ունենան
հարազատ այբուբենին առընչուելու: Այցելուներու
առումով ներդրած ենք ակումբային համակարգ մը,
որուն անդամակցելով, այցելուն կրնար իր ներդրումը ունենալ թանգարանէն ներս:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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(1884 – 1924)
«Փողոց Բրետենում. Ֆրանսիա»

Սորված է Փարիզի Ժիւլիանի ակադեմիան (1904 – 1910)։ 1913
թուականին Թիֆլիսի հայկական թատրոնին մէջ ձեւաւորած է
Շանթի «Հին աստուածներ» փիեսի բեմադրութիւնը։ Մասնակցած
է Հայ արուեստագէտներու միութեան (1916) եւ «Հայարտուն»-ի
(1921) ստեղծումին, անոնց ցուցահանդէսներուն: Դասաւանդած
է «Հայարտուն»-ի նկարչական արուեստանոցը։ 1921 թուականէն
Թիֆլիսի հայկական դրամատիկ թատրոնի գլխաւոր նկարիչն էր։
Ձեւաւորած է Չարենցի «Կապկազ թամաշա»-ն (1926),
Լերմոնտովի «Դիմակահանդէս»-ը (1927), Կորքիի «Յատակում»-ը
(1932), Շեյքսփիրի «Օթելլօ»-ն, «Համլեթ»-ը (երկուքն ալ՝
1933), Սունդուկեանի «Պեպօ»-ն (1926), «Քանդած օճախ»-ը
(1929), «Խաթաբալա»-ն (1937) եւ այլ բեմադրութիւններ, 1932
թուականին՝ Վրաստանի օփերայի եւ պալէի թատրոնին մէջ Սպենդիարեանի «Ալմաստ» օփերան:
Շարբաբչեանը 1920-ական թուականներուն իր հաստոցային կտաւներուն մէջ («Տեյնոպա», «Շեյթան
պազար» եւն.) ներկայացուցած է Թիֆլիսի կենցաղը, սովորութիւնները, ժողովրդական տօները։
Գրած է «Խալխի նոքար Սայաթ Նովա» փիեսը (բեմադրուած է 1927 թուականին, Կիրովական) եւ
արուեստաբանական յօդուածներ։
Ստեղծագործած է նաեւ գծանկարչութեան բնագաւառին մէջ։
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ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ
ՊԱՏԱՐԱԳ ԵՒ Ս. ԱՋԵՐՈՒ ԹԱՓՕՐ
ՄիջազգայինՍ.Èáõñ»ñ
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական
Թերակղզի
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի մուտն ի վիրապի տօնին եւ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՈՒԽՏԻ

Հայկազեան Համալսարանը

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։

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

* Շաբաթ, 6 Ապրիլ՝ Հսկումի արարողութիւն երեկոյեան ժամը 7-ին։
Հռոմի 7Ֆրանչիսկոս
պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Կիրակի,
Ապրիլ
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
կ'ըլլայ
Ս. եւ Անմահ Պատարագ պիտի
մատուցուի,
որուն Էմիրութիւններ.
պիտի հետեւի Ս. ան
ԳՐԻԳՈՐ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉԻ ԱՋով գլխաւորուած սրբազան մասունքներու թափօրը՝
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Անթիլիասի
Մայրավանքի
մասնակցութեամբ
միաբան
Ապու Տապի
մեկնելէ մէկշրջափակին
ժամ առաջ,մէջ,
Վատիկանի
մէջ կիրակնօրեայ
հայրերու եւ քարոզի
քահանայից
դասուն։ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
աւանդական
ժամանակ
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
Պիտի
պատարագէ
ու քարոզէ՝
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս. Սարգիսեան
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
եւ Շրջակայից
Կաթողիկոսական
էջ մըԱրաբական
եւ միասինՄիացեալ
անցնինքԷմիրութեանց
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք ինծի
փոխանորդ
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Արարողութեանց եւ թափօրին պիտի հանդիսապետէ՝
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ԱՐԱՄ Ա.միջազգային
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
մասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջկրօնական հանդիպումին։
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Ս. եւ Անմահ Պատարագին երգեցողութիւնը պիտի կատարուի
Գրանցած
Է «Շնորհալի» երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝
Կաթողիկոսարանի
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
Արդէն 74 հոգիՌաուտայի
փաստաթուղթեր
ներկայացուցածՎարժարանի
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Մխիթարեան
տնօընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
րէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
արդէն սկսած
է 2019-2020
կրթական
տարեշըրհաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
ջանի արձանագրութիւնները:
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
ՆՈՐՈՒԹԻՒՆ՝ Պրէօվէ դասարանի բացում:
է թղթակիցը։
աշակերտներու
համար՝
կրթաթոշակի
յաԵրէկ՝Գերազանց
Փետրուար 3-ը,
ԿԸՅ թեկնածուներուն
համար
փաստաթուղթեր
յանձնելու
վերջին
օրն
էր։
տուկ զեղչ:
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
Հեռաձայն.
01/683458 - 76/316042
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական
խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Կայքէջ- www.mekhitarianlb.com
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
Մխիթարեան Վարժարան... 21-րդ դարու ուսումնարան:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

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

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

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç
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