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Մեր այսօրուայ թիւը նուիրուած է կանանց միամսեակի
ւերու ելեկտրոնային
աւարտին՝
մայրութեան եւ օրիգեղեցկութեան տօնին
նակները
կարդալու
համար
(Մարտ
8 – Ապրիլ
7):
Թող,
որկրնաք
նախախնամութիւնը
միշտ պահէ պահպանէ
օգտուիլ այստեղ
դուք
մերդրուած
կանայքը՝
մայրերն
ու
քոյրերը
գեղեցիկ, առողջ,
QR ծածկագրէն:
երջանիկ
եւ յաջողակ:
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

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հարիրի
Լաւատես
Է, Որ Երկիրը
Պիտի Յառնէ
Իր
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Տնտեսական
Բարդ
Իրավիճակէն
Մասին Յայտարարութեան Համար

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
Սաատ Հարիրի լաւատեսութիւն յայտնեց, որ
երկիրը պիտի յաջողի յառնել իր տնտեսական
բարդ իրավիճակէն եւ այնուհետեւ պիտի բարգաւաճի, հաւաստիացնելով, որ Լիբանանի թեւակոխելիք յաջորդ փուլը պիտի յատկանշուի արդիւնաւէտութեամբ
ու յառաջդիմութեամբ:
Այս
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
մասին
կը
տեղեկանանք
վարչապետի
տեղեկատՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
ւական
գրասենեակի՝
Շաբաթ երեկոյեան
հրանախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
պարակած
նորակազմհաղորդագրութենէն:
կառավարութեան վարելիք քաղաքաԻսլամական
գերագոյն
խորհուրդի պատուիրականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
ամբողկութեան
մը
հետ
հանդիպումին
Հարիրի յայտնեց,
ջացնելու համար:
որ Ըստ
ինք տեղական
զգալի աճ
կ'ակնկալէ մասնաւորաբար
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթազբօսաշրջութեան
ոլորտին
մէջ:
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
այդ՝ վարչապետ
շեշտեց,
որ
10 Բացի
նախարարները
պիտի Հարիրի
քննարկեն
Ռուսիոյ
2019
թուականի
պետական
պիւտճէն
պարտի
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
խթանիչ
միջոցներու
ձեռնարկել
տնտեսութեան
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառայառաջընթացին
համար,
ընդգծելով
շարք
մը
ոլորտջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
ներու
խոստացուած այս
բարեփոխումները
ի
կոչելու մէջ
հնարաւորութիւնը՝
մէկը ընդրգկելով
կատար
ածելու
եւ
պետական
դրամամիջոցներու
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարամսխումին
վերջ դնելու հրամայականը:
րութեան մէջ:

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

Պուսթանի Վստահութիւն Յայտնեց,
Որ Նախարարաց Խորհուրդը Պիտի Վաւերացնէ Ելեկտրականութեան Ծրագիրը
Լիբանանի Հանրապետութեան ուժաբանութեան նախարար Նատա Պուսթանի վստահութիւն
յայտնեց,
որ նախարարաց
խորհուրդը
յառաջիկայ
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
օրերուն
պիտի
վաւերացնէ
իր
նախարարութեան՝
նոր պաշտօնները:
ելեկտրանութեան
ոլորտին մէջ
Պաապտայի պալատին
մէջ բարեփոխումներ
նախագահական
կատարելու
նպատակով
յառաջադրած
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթիծրագիրը:
ստանձնեց
հետ կապուած
իր «Ելեկտրականութեան
նոր պաշտօնը իր ծրագիրին
իսկ նախորդէն՝
Փիեռ
կան
յաւելեալ
որոնք պէտք
Ռաֆուլէն:
Այսմանրամասնութիւններ,
մասին հաղորդեց նախագահական
էտեղեկատուական
մանրակրկիտ քննարկումի
ենթարկուին, բայց կը
գրասենեակը:
հաւաստիացնեմ, որ անակնկալ խնդիրներու դէմ
յանդիման
չգտնուինք,
քանի
որ բոլորը կը
Ռաֆուլ պիտի
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
գիտակցին
ելեկտրականութեան
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր պակասորդը
նախարարը
նուազեցնելու
կարեւորութիւնը»,–
ըսաւ
Պուսթանի:
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի տարած
աշխատանքը
Նշենք,
որ
Փետրուար
21-ին
ծրագիրը
ներկայացպաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
ւեցաւ նախարարաց խորհուրդին, իսկ Ապրիլ 4-ին
զայն
հաստատեցնախկին
նախարարաց
խորհուրդը,
որոշ
Աշխատանքի
նախարար
Մուհամմատ
դրոյթներ
փոփոխութեան
ետք: Քամիլ
Քապպարա
ըսաւ, որ իրենթարկելէ
իրաւայաջորդը՝

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Միջազգային Èáõñ»ñ
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
Փարիզի
Մէջ Տեղի Կ'ունենայ «Դեղին Բաճկոնաւորներու» Բողոքի Հերթական
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Ցոյցը,
Որուն
Միացած Հըզպալլայի
Են Նաեւ Ֆրանսական
Միւս
րութիւններու
կարգաւորումը՝
եւ անոր անխտիր
բոլորՔաղաքները
լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
տեղի լրատուական
կ'ունենան «դեղին
բաճդաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը Փարիզի
հաղորդէ մէջ
ազգային
գործակալուբողոքի հերթական ցոյցերը, որոնք
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ կոնաւորներու»
թիւնը:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո- թիւով 21-րդն են: Մասնակիցները պիտի անցնին
մի եւ
քանի
թաղամասերէն,
վերջնախումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական մայրաքաղաքի
Տնտեսութեան
առեւտուրի
նախարար
Մանկան
ըլլայոր
«Տեֆանս»
գործարարական
վատթար վիճակը:
սուր կէտը
Պթեյշպիտի
ընդգծեց,
իր նպատակը
պիտի ըլլայ
թաղամասը:
«Արմէնփրես»-ի
հաղորդմամբ՝
«ՌԻԱ
ստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժակը ուղղեց
տեղեկացնէ,
որ անոնք կը գործիչշարուՇարունակուեցաւ Նախարարական նովոսթի»-ն
մանակ ան կոչ
բոլոր քաղաքական
նակեն
Ֆրանսայի
նախագահ
Էմանուել
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն պահանջել
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուահրաժարականը:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի Մաքրոնի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
¾ç 03

Պատերազմի
Սպառնալիքին
ՀՀ Կառավարութեան
ՀերթականՊիտի
Նիստը
Պատասխանենք
Կը Կայանայ Մէկ ՕրԽաղաղութիւն
Կանուխ
Պարտադրելու Օրակարգով. ՀՀ
Վարչապետ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաՀայաստանի հետ
եւ կապերու
Արցախի
Հանրապետուրակայնութեան
վարչութենէն:
թիւններուն
պէտք ժամը
չէ խօսիլ
պատերազմի
Նիստը կըհետ
մեկնարկէ
11:00-ին:
սպառնալիքով: Պատերազմի սպառնալիքին Հայաստանը պիտի պատասխանէ խաղաղութեան
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
օրակարգով,
անհրաժեշտութեան
պարագային`
խաղաղութիւն
պարտադրելու
օրակարգով։
«ԱրմէնՃափոնի Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
փըրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Ապրիլ 7-ին
Գործակցութեան Հեռանկարները
«Երկրապահ կամաւորականներու միութիւն» ՀԿ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
12-րդ
արտահերթ
համագումարին Ազգային
ըսաւ ժոՀՀ
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
5-ին
Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
ար«Չիընդունած
կարելի էսպառնալ
դիմացի
ժողովրդին:
տակարգ
եւ
լիազօր
դեսպան
Ճուն
Եամատան:
Սպառնալիքով ժողովուրդների հետ չեն խօսում:
Ինչպէս
կը հաղորդէմեզ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Եւ,
ընդհանրապէս,
հետ պէտք չէ խօսել
սպառժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
նալիքի լեզուով: Մեզ ընդհանրապէս պէտքկաչէ
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
սպառնալ
պատերազմով:
Պատերազմի
սպառՄիրզոյեան
է, որ դիւանագիտական
յարանալիքին
մենքնշած
պատասխանելու
ենք խաղաղութեան
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
օրակարգով, անհրաժեշտութեան դէպքում` խաղաեւ Ճափոնի
միջեւ կապերըօրակարգով:
կայուն եւ արագ
կը
ղութեան
պարտադրման
Խաղազարգանան:
օրէնսդիր մարմինի
ղեկավարի
ղութեան
կոչինՀՀ
արձագանգելու
ենք խաղաղութեան
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ
2015
պատրաստակամութեան օրակարգով»,– թուանշեց
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
վարչապետը:
նորՀՀլիցք
հաղորդած
է երկկողմ
կապերու ամրավարչապետը
նշեց,
որ տարածաշրջանին
մէջ
պընդումին: ու կայունութիւն հաստատելը այսօր
խաղաղութիւն
հայկական կողմի կարեւորագոյն խնդիրն է, եւ
Ազգային
ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
անխոնջ
պիտի
աշխատին
այս խնդիրը
լուծելու
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարուղղութեամբ:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաՄեր
Հերոսներուն
Հաւաքական
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Զոհողութիւններուն
Վրայ Կը Կառուցուի
պատգամաւորներ հետաքրքրուած
են Ազատ
Ճափոնի
հետ
բարեկամութեամբ:
Եւ
Երջանիկ
Հայաստանը. Վարչապետի Ելոյթը՝
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաԵԿՄ
12-րդ Արտահերթ Համագումարին
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ապրիլ 7-ին ՀՀ
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
կառավարութեան նիստերու մեծ դահլիճին մէջ
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակումասնակցած է Երկրապահ կամաւորականներու
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
միութեան (ԵԿՄ) 12-րդ արտահերթ համագումարին:
¾ç 03
¾ç 07
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Լուսաւորչի Ս. Աջին Օրհնութիւնը Բաշխուեցաւ Անթիլիաս Հաւաքուած Ուխտաւորներու Հոծ Բազմութեան
Հայոց աշխարհի հաւատքի հօր եւ երկրորդ
Լուսաւորիչին մուտն ի Վիրապ տօնը յատկանշական
է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան համար,
որովհետեւ ան Անթիլիասի Մայրավանքի ուխտի
օրն է։ Այդ օրը Գրիգոր Լուսաւորիչին Ս. Աջը,
ինչպէս նաեւ «Կիլիկիա» թանգարանին մէջ ի պահ
դրուած բազմաթիւ սուրբերու մասունքները, որոնք
Անթիլիաս հասած են գողգոթայի ճամբէն անցնելով, դուրս կը բերուին եւ կը տրամադրուին
ուխտաւորներուն եւ հաւատացեալ ժողովուրդին։

Արդարեւ, Կիրակի, 7 Ապրիլ 2019-ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի Ս. եւ Անմահ Պատարագին հանդիսապետեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Կաթողիկոսը, իսկ Պատարագը մատուցեց ու
յաւուր պատշաճի քարոզեց Արաբական Միացեալ
Էմիրութեանց եւ Քաթարի Հայոց Թեմի Կաթողիկոսական փոխանորդ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Եպս.
Սարգիսեանը։ Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ նաեւ օրհնաբաշխ Աջով Հայրապետական
շքեղ թափօր եւ ջրօրհնէք։

Պատարագիչ Սրբազանը իր քարոզին մէջ
խօսեցաւ Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի Աստուածատուր
առաքելութեան մասին եւ զայն թարգմանեց ներկայ
աշխարհի մարտահրաւէրներուն ու հայ հաւատացեալին այդ գծով տանելիք գործունէութեան։
Ան ըսաւ, որ հայ ժողովուրդը սուրբին լուսաւորութեան ապահովութիւնը ապրեցաւ իր պատմութեան
ամէնէն տաժանակիր ժամանակաշրջաններուն եւ
իր հաւատքին շնորհիւ կարողացաւ գոյատեւել։ Սըրբազանը ընդգծեց, որ մեր հայրերուն արիւնով
կերտուած հաւատքը հարկ է ամէնօրեայ ներկայութիւն դարձնել մեր կեանքին մէջ ու կոչ ուղղեց
Ուխտի տօնին առիթով վերանորոգելու մեր հաւատքը։
Պատարագի աւարտին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորչի
Աջը ձեռին՝ Վեհափառ Հայրապետը գլխաւորեց
Դպրեվանքի աշակերտութեան, Լիբանանի Թեմի
քահանայից դասուն ու միաբան հայրերու կողմէ
կազմուած շքեղ թափօրը։ Թափօրը շրջեցաւ
Մայրավանքի շրջափակին մէջ եւ խուռներամ

ուխտաւորներու բազմութիւնը, տարեց թէ փոքր,
այր թէ կին, մօտենալով Վեհափառ Հայրապետին՝
ստացան Լուսաւորչի Ս. Աջին օրհնութիւնը եւ
վերանորոգուեցին իրենց ուխտը՝ մնալ հաւատարիմ
լուսաւորչաժառանգ հաւատքին, որուն աղբիւրն է
Անթիլիասի Մայրավանքը ողջ սփիւռքահայութեան
համար։

Թափօրի աւարտին, Հայրապետը Խորան բարձրանալով՝ Լուսաւորչի Ս. Աջով կատարեց ջրօրհնէքի
արարողութիւն։
Եկեղեցական արարողութեան աւարտին, մինչեւ
ուշ գիշեր, Լուսաւորչի Ս. Աջը, ինչպէս նաեւ այլ
աջեր ու մասունքներ, մնացին Ս. Խորանին վրայ եւ
բազմահազար հայորդիներ գալով՝ ստացան
անոնց օրհնութիւնը եւ ըմպելով Լուսաւորչի Ս.
Աջով օրհնուած ջուրէն՝ խնդրեցին Ամենակալէն, որ
մաքրէ իրենց հոգեւոր ու մարմնաւոր բոլոր ախտերն
ու հիւանդութիւնները։
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Ճուզեփփէ Թարթինի
Ճուզեփփէ Թարթինի (8 Ապրիլ 1692, Փիրան,
(այժմ՝ Սլովենիա) – 26 Փետրուար 1770, Փատու,
Իտալիա) իտալացի ջութակահար եւ երաժըշտահան։

Ծնած է 1692-ի Ապրիլ 8-ին Փիրան։ Աշխատած
է տարբեր նուագախումբերու մէջ, ինչպէս նաեւ
ղեկավարած է Փատուի Սուրբ-Անթուան եկեղեցւոյ
նուագախումբը։ Այս կարգավիճակը Թարթինիին
հնարաւորութիւն տուած է շրջագայելու։ Այս նոյն
քաղաքին մէջ ան կը հիմնէ երաժշտական դպրոց,
ուր նաեւ կը դասաւանդէ Փիետրօ Նարտինիին:
Թարթինին գրած է տարբեր քննադատական
յօդուածներ եւ միջոցներ ուսուցանումի համար։
Թարթինիի նուագը աչքի կը զարնէր երգեցիկ
հնչիւններով եւ աղեղային աներեւակայելի շարժումներով։ Ան աշխատած է Անթոնիօ Վիվալտիի
եւ Արկանճելօ Քորելլիի հետ։
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Մայրերի Օրուայ Առիթով Եւ Անահիտ Աստուածուհին
ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
Հայերի համար «մայր»ը միշտ սուրբ է եղել:
Հայրենիքը կոչում ենք Մայր հայրենիք, մեր Եկեղեցին կոչում ենք Մայր եկեղեցի, լեզուն` մայրենի, եւ
ամենակարեւոր քաղաքը կոչում ենք մայրաքաղաք:
Զաւակը երբ ծնւում է, առաջինը լինում է իր մօր
գրկում. առաջին անգամ սնւում է իր մօր կաթով եւ
իրեն ապահով է զգում մօր գրկում: Եւ մեր Մայր
լեզուն է, որ զօրացնում է մեր միտքն ու հայրենիքը:
Մայրերի Օրը հեթանոսական Հայաստանում
Նախքան քրիստոնէութեան ընդունումը, հայոց
ամենամեծ աստուածը Արամազդն էր: Արամազդի
դուստրը եղել է Անահիտ աստուածուհին: Ժողովուրդը նրան պաշտում էր որպէս Մայրութեան
աստուած: Անահիտի համար Հայաստանում կային
բազմաթիւ պաշտամունքային կենտրոններ (տաճարներ): Յայտնի են յատկապէս երկուսը.- Ներկայիս Թուրքիայի Մուշ քաղաքի մօտ Երիզա/
Երզնկա շրջանի տաճարը ու ներկայ Հայաստանի
Արտաշատ քաղաքի մօտ գտնուող տաճարը:
Անահիտ աստուածուհու տօնը հայերը նշում էին
Ապրիլի 7-ին՝ մեծ ուրախութեամբ: Ապրիլի 7-ը
հայոց մօտ ճանաչուած էր որպէս Մայրերի Օր:
Անահիտին կոչել են նաեւ հայ ժողովուրդը պահող
«Մեծ տիկին Անահիտ»։ Անահիտ աստուածուհին
համապատասխան է պարսկական Անահիթայի,
յունական Արտեմիսի ու հռոմէական Տիանա
աստուածների հետ:
Քրիստոնէութեան ընդունումից յետոյ մոռացուեցին հին աստուածների տօները, կամ ուրիշ կիրառում ստացան։ Մայր աստուածուհի Անահիտի
պաշտամունքի օրը դարձաւ Ս. Աստուածածնի
Աւետման օր, որ նշւում է Ապրիլի 7-ին։ Այս օրը
բոլոր եկեղեցիներում Ս. պատարագ է մատուցւում
եւ երեխայի սպասող կանանց օրհնութեան կարգ է
կատարւում:
Մայրերի Օրը աշխարհում
Աշխարհում չկայ մի յատուկ օր՝ Մայրերին նուիրւած: Տարբեր երկրներում այդ օրը նշւում է առանձին
օրերում: Հանրագումարի բերելով աշխարհի տարբեր երկրներում նշուող օրերը՝ ստացւում է հետեւեալ պատկերը,-80 երկիր նշում են Մայիսի երկրորդ Կիրակի օրը,
-15 երկիր նշում են Մարտի 8-ին,
-15 երկիր նշում են Մարտի 21-ին,
-10 երկիր նշում են Մայիսի վերջին Կիրակի օրը,

Երզնկայի Անահիտ աստուածուհու տաճարի տարածքում, 2013 թուականի պեղումների ընթացքում գտնուեց մի քար,
որ ըստ արձանագրութեան՝ Հռոմի Ներոն կայսրն է նուիրել տաճարին։ Քարի վրայ պատկերուած է Անահիտ
աստուածուհու պատկերը ու նշուել ARMENIA.

-5 երկիր նշում են Մայիսի առաջին Կիրակի օրը։
Եւ կան ուրիշ երկրներ, որ ունեն Մայրերի Օրուայ
իրենց թուականները:
ԱՄՆ-ում առաջին անգամ Մայրերի Օրը տօնուել
է 1908 թուականին, Վիրջինիա նահանգում: Մի
քանի տարուայ ընթացքում տարածւում է այդ
տօնակատարութիւնը։ 1914 թուականին ԱՄՆ-ի
Կոնգրեսը որպէս Մայրերի Օրուայ մնայուն օր
որոշեց Մայիս ամսուայ երկրորդ կիրակին։ Միացեալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Վուդրօ
Վիլսոնը 1914 թուականին վաւերացրեց Կոնգրեսի
որոշումը, ու ԱՄՆ-ում Մայրերի Օր յայտարարուեց
ամեն տարուայ Մայիս ամսուայ երկրորդ կիրակին:
*
*
*
Հիմն Անահիտին
«Դատարկ կը լինէր Աշխարհը արար,
Թէ Մայր չլինէր։
Էլ ո՞վ պիտի աստուածներ ծնէր,
Էլ ո՞վ պիտի Արիով երկնէր,
Ո՞վ պիտի չափէր ցաւը Աշխարհի,
Գութը Աշխարհի ո՞վ պիտի ցանէր,
Ո՞վ պիտի սնէր Սէրը Գարունքի...
Բայց էլ ի՞նչ Գարունք, թէ Մայր չլինէր։
Թէ Մայր չլինէր, Հայրը ի՞նչ անէր։
Գուցէ իսկապէ՞ս հէնց ինքը Արա՜ն

Մայրն էր արարել Անահիտի մէջ
Ու հէնց Մայրութեամբ կերտել էր նրան,
Եւ ինքը առաջինն է նրան Մայր անուանել»։
Անահիտ աստուածուհու հեթանոսական տաճարներից մէկը գտնւում էր Երզնկայում։ Տաճարը
կառուցուել է հայերի միջոցով՝ որպէս պաշտամունքային վայր։ Թուրքերը դա ներկայացնում են
որպէս հելլենիստական մշակոյթ եւ յունա-հռոմէական տաճար։ Վերջերս պեղումներ կատարուեցին հայոց Երզնկայի Անահիտ աստուածուհու
տաճարում։

Երզնկայի հայոց Անահիտ աստուածուհու տաճարի հետքերը

Հարցական է.- ի՞նչ տեղի կունենայ այս
պատմական գտածոյի հետ։
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Փարիզի Մէջ Տեղի Կ'ունենայ «Դեղին
Բաճկոնաւորներու» Բողոքի Հերթական
Ցոյցը, Որուն Միացած Են Նաեւ
Ֆրանսական Միւս Քաղաքները
Ինչպէս նախորդ շաբաթներուն, ոստիկանութիւնը արգիլած է բողոքի ցոյցերը Ելիսէեան պալատի, ինչպէս նաեւ խորհրդարանի յարակից հատւածին մէջ:
«Դեղին բաճկոնաւորներու» ցոյցը նախատեսւած է նաեւ Ֆրանսայի այլ քաղաքներու, մասնաւորապէս Ռուանի մէջ, թէպէտ տեղի ոստիկանութիւնը թոյլ չէ տուած: Ցոյցերը նախատեսուած
են նաեւ Քանի մէջ:

ԱՄՆ 20 Նահանգներու Իշխանութիւնները Դատական Հայց Ներկայացուցած Են Թրամփի Դէմ, Պատճառը
Մեքսիքոյի Սահմանին Պատի Կառուցումն Է

ԱՄՆ-ի 20 նահանգներու իշխանութիւնները դատական հայց ներկայացուցած են նախագահ Տոնալտ
Թրամփի վարչակազմին դէմ: Պատճառը Մեքսիքոյի
սահմանին պատի կառուցումն է: «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին կը տեղեկացնէ «Ինթերֆաքս»-ը:
Դատական հայցով նահանգները կը պահանջեն
«արգելակել նախագահի վարչակազմի անօրինական
փորձը» պիւտճէէն 1.6 միլիառ տոլար ուղղելու հարաւային սահմանին պատ կառուցելու գործընթացին:

Բացի այդ՝ նահանգներու իշխանութիւնները մտահոգութիւն կը յայտնեն պատի կառուցումի նախագիծը
իրագործելու պարագային շրջակայ միջավայրին
հասնելիք հաւանական վնասի տեսակէտէն:

Ֆրանսայի մէջ «դեղին բաճկոնաւորներու»
խոշոր ցոյցը սկսած է 2018 թուականի Նոյեմբեր 17ին՝ վառելիքի եւ պենզինի գիները չբարձրացնելու
պահանջով: Ֆրանսայի իշխանութեան վարած

հասարակական
քաղաքականութենէն
դժգոհ
քաղաքացիները կը շարունակեն իրենց ցոյցերը,
չնայած ղեկավարութիւնը տեղեկացուցած է, որ
քայլերու կը ձեռնարկէ՝ իրավիճակը մեղմելու համար:
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Կանանց Միամսեակի Աւարտ՝ Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Տօն
Հայոց 150 Թագուհիները
Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ թագաւորներու կողքին իրենց ուրոյն տեղը ունեցած են
հայոց թագուհիները: Միջնադարուն աւելի քան 100
թագուհի դարձած է Հայաստանի հարեւան քրիստոնեայ տիրութիւններու թագուհին ու իշխանուհին,
իսկ անոնցմէ 10-ն՝ Բիւզանդիոյ կայսրուհի: Զանոնք
կարելի է անուանել հայ թագուհիներ, ոչ թէ հայոց
թագուհիներ: Հայոց թագուհիները եղած են հայոց
պետական կազմաւորումներու տիրակալներու
կանայք: Ըստ մեզի հասած տեղեկութիւններուն՝
Հայաստանը ունեցած է 150 թագուհի, 103-ը՝
ազգութեամբ հայ, 1-ը՝ ասորի, 8-ն՝ պարթեւ, 6-ը՝
պարսիկ, 2-ը՝ ալան, 9-ն՝ յոյն, 6-ը՝ հռոմէացի, 4-ը՝
վրացի, 10-ն՝ ֆրանսացի, 1-ը՝ մոնկոլ:
Պատմութեան մէջ հայոց թագուհիները օգնած
են իրենց ամուսիններուն, մասնակցած են երկրի
կառավարման ու պաշտպանութեան գործին:
Ստորեւ ներկայացուած են Հայոց պատմութեան
յայտնի 150 թագուհիները:
•Սոսեմ - ԱՐԱՄ
•Եփիգէ - ԱՐԱՄԷ
•Արքանա - ԱՐԱՄԷ
•Արարանսա - ՍԱՐԴՈՒՐԻ Ա.
•Նայիրա - ԻՇՊՈՒԻՆԻ
•Թարիրիա - ՄԵՆՈՒԱ
•Թիլամա - ԻՆՈՒՇՊՈՒԱ
•Բագենա - ԱՐԳԻՇՏԻ Ա.
•Սուսարատու - ՍԱՐԴՈՒՐԻ Բ.
•Ռուսայինա - ՌՈՒՍԱ Ա.
•Հասիս - ԱՐԳԻՇՏԻ Բ.
•Կոթոն - ՌՈՒՍԱ Բ.
•Օրաշ - ՍԱՐԴՈՒՐԻ Գ.
•Ուրանիս - ՍԱՐԴՈՒՐԻ Դ.
•Պատար - ԱՐԳԻՇՏԻ Գ.
•Ծիրանէ - ԷՐԻՄԵՆԱ.
•Հուծան - ՌՈՒՍԱ Գ.
•Կապուտան - ՌՈՒՍԱ Դ.
•Ասարհատոնիա - ՊԱՐՈՅՐ ՍԿԱՅՈՐԴԻ
•Ծամծամ - ՀՐԱՉԵԱՅ
•Վանուհի - ԵՐՈՒԱՆԴ Ա. ՍԱԿԱՒԱԿԵԱՑ
•Զարուհի - ՏԻԳՐԱՆ ԵՐՈՒԱՆԴԵԱՆ
•Տիգրանուհի - ՀԻՏԱՐՆԷՍ Ա. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Միհրանա - ՀԻՏԱՐՆԷՍ Բ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Սիփանէ - ՀԻՏԱՐՆԷՍ Գ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Ասատերա - ԱՐՏԱՇԻՐ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Հռոտոգունէ - ԵՐՈՒԱՆԴ Բ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Ծովինար - ՎԱՀԷ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Նանէ - ԵՐՈՒԱՆԴ Գ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Արեգ - ՎԱՆԱՆԷՍ
•Երուանդուհի - ԵՐՈՒԱՆԴ Դ. ՎԵՐՋԻՆ
•Սամոսիա - ՍԱՄՈՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Հիերաքսիա - ԱՐՇԱՄ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Անտիոքիա - ՔՍԵՐՔԵՔԷՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Աստղիկ - ԶԱՐԵՀ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Լուսատիկին - ԱՐԿԱԹԻԱՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Հուտոմիա - ՄԵՀՐՈՒԺԱՆ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Մորճ - ԱՐՏԱՆԷՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Ասպանուշ - ՊՏՂՈՄԷՈՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Արտասա - ՍԱՄՈՍ Բ.
•Արշանուշ - ՄԻՀՐԴԱՏ ԿԱԼԻՆԻԿՈՍ ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Ոսկեմայր - ԱՆՏԻՈՔՈՍ Ա. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Հայամա - ԱՆՏԻՈՔՈՍ Դ. ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻ
•Սաթենիկ - ԱՐՏԱՇԷՍ Ա. ԲԱՐԻ
•Դշխօ - ԱՐՏԱՒԱԶԴ Ա.
•Անահիտ - ՏԻԳՐԱՆ Ա.
•Հուտոմիա - ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ

Վարդգէս Սուրէնեանցի (1860 - 1921) «Զապէլ թագուհիի վերադարձը գահին»

•Կլէոպատրա - ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ
•Համասփիւռ - ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ
•Սոսեմ-Զոսիմա - ՏԻԳՐԱՆ Բ. ՄԵԾ
•Զահանիրա - ՏԻԳՐԱՆ ԿՐՏՍԵՐ
•Արաքսա - ԱՐՏԱՒԱԶԴ Բ.
•Սասա - ԱՐՏԱՇԷՍ Բ.
•Ջանամա - ԱՐՏԱՇԷՍ Բ.
•Օգտաւա - ՏԻԳՐԱՆ Գ.
•Էրատօ - ՏԻԳՐԱՆ Դ.
•Հարմոնիա - ԱՐՏԱՒԱԶԴ Գ.
•Արշակադուխտ - ՎԱՂԱՐՇԱԿ
•Անուշ - ԱՐՏԱՒԱԶԴ Դ.
•Էլեկտրա - ՏԻԳՐԱՆ Ե.
•Բագրատուհի - ԶԵՆՈՆ-ԱՐՏԱՇԷՍ
•Շահասպդուխտ - ԱՐՇԱԿ Ա.
•Զենոպիա - ՀՌԱԴԱՄԻԶԴ
•Մայա - ԿՈՏԻՍ
•Բակուրադուխտ - ՏՐԴԱՏ Ա.
•Ճերմակուհի - ՏՐԴԱՏ Ա.
•Կապիտոլա - ՏԻԳՐԱՆ Զ.
•Սանդուխտ - ՍԱՆԱՏՐՈՒԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Սիրունիկ - ԱՇԽԱԴԱՐ-ՇԻԴԱՐ
•Նազենիկ - ՊԱՐՏԱՄԱՍԻՐ
•Վաղարշուհի - ՎԱՂԱՐՇ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Սիլուա - ՍՈՀԵՄՈՍ
•Մագետա - ԲԱԿՈՒՐ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Արշամուհի - ՎԱՂԱՐՇ Բ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Խոսրովանուշ - ԽՈՍՐՈՎ Ա. ՄԵԾ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Նուշիկ - ԱՐՏԱՒԱԶԴ Ե.
•Սասանդուխտ - ՈՐՄԻԶԴ-ԱՐՏԱՇԻՐ
•Ներսեհանուշ - ՆԵՐՍԵՀ
•Աշխէն - ՏՐԴԱՏ Գ. ՄԵԾ
•Ճախրուհի - ԽՈՍՐՈՎ Բ. ԿՈՏԱԿ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Բամբիշ - ՏԻՐԱՆ
•Փառանձեմ - ԱՐՇԱԿ Բ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Օլիմպդիա - ԱՐՇԱԿ Բ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Զարմանդուխտ - ՊԱՊ
•Ռոմելա - ՎԱՐԱԶԴԱՏ ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Վարդանդուխտ - ԱՐՇԱԿ Գ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Սմբատուհի - ՎԱՂԱՐՇԱԿ
•Զրուանդուխտ - ԽՈՍՐՈՎ Գ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Գեղանուշ - ՎՌԱՄՇԱՊՈՒՀ
•Շապուհդուխտ - ՇԱՊՈՒՀ ՊԱՐՍԻԿ
•Քնքուշ - ԱՐՏԱՇԷՍ Բ. ԱՐՇԱԿՈՒՆԻ
•Հայրանուշ - ԱԲԳԱՐ Է.
•Յովանդուխտ - ԱԲԳԱՐ Ը.
•Սուիիա - ԱԲԳԱՐ Թ.
•Հարումա - ՎԱՉԷ
•Շուշանիկ - ՎԱՉԱԳԱՆ Գ. ԲԱՐԵՊԱՇՏ
•Գրիգորանուշ - ՀԱՄԱՄ ԱՐԵՒԵԼՑԻ
•Կատրանիդէ - ԱՇՈՏ Ա. ՄԵԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ

•Աշոտդուխտ - ՍՄԲԱՏ Ա. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Սահականուշ - ԱՇՈՏ Բ. ԵՐԿԱԹ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Մարիամ - ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Խոսրովանուշ - ԱՇՈՏ Գ. ՈՂՈՐՄԱԾ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Կատրանիդէ - ՍՄԲԱՏ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱԼ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Կատրանիդէ - ԳԱԳԻԿ Ա. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Շուշան - ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Ֆլորա - ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՍՄԲԱՏ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Թագուհի - ԱՇՈՏ Դ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Գրիգորադուխտ - ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Մլքէ - ԳԱԳԻԿ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Գուրգէնդուխտ - ԱՇՈՏ-ԴԵՐԵՆԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Կատա - ԱԲՈՒՍԱՀԼ-ՀԱՄԱԶԱՍՊ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Դերենիկուհի - ԱՇՈՏ-ՍԱՀԱԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Գայիանէ - ԳՈՒՐԳԷՆ-ԽԱՉԻԿ ԱՐԾՐՈՒՆԻ
•Խոշուշ - ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ-ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ
•Փառիսուհի - ՄՈՒՇԵՂ Ա.
•Գորանդուխտ - ԱԲԱՍ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Գորանդուխտ - ԳԱԳԻԿ ԱԲԱՍԵԱՆ-ԿԱՐՍԵՑԻ
•Արուսեակ - ԳՈՒՐԳԷՆ-ԿԻՒՐԻԿԷ
•Զօրակրցել - ԴԱՒԻԹ ԱՆՀՈՂԻՆ
•Հռիփսիմէ - ԿԻՒՐԻԿԷ Ա. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
•Մամքան - ԱԲԱՍ Ա.
•Ռուզուքան - ԴԱՒԻԹ ԿԻՒՐԻԿԵԱՆ
•Սեդա - ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ-ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ
•Շահանդուխտ - ՍՄԲԱՏ Ա. ՍԱՀԱԿԵԱՆ
•Քուպդիդուխտ - ՎԱՍԱԿ Ա.
•Սոփի - ԱՄԲԱՏ Բ. ԱՇՈՏԵԱՆ
•Շահանդուխտ - ԳՐԻԳՈՐ Ա. ԱՇՈՏԵԱՆ
•Հրանուշ - ՍԵՆԵՔԵՐԻՄ ՍԵՒԱԴԵԱՆ
•Մարիամ - ԳՐԻԳՈՐ Բ.
•Կատա - ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
•Մամա - ՀԱՍԱՆ ԳԵՌԱՔԱՐԵՑԻ
•Զաբլուն - ԼԵՒՈՆ Բ. ՄԵԾԱԳՈՐԾ
•Սիպիլ - ԼԵՒՈՆ Բ. ՄԵԾԱԳՈՐԾ
•Զապէլ թագուհի - ԱՆԴՐԷԱՍ
•Կեռան - ԼԵՒՈՆ Գ.
•Մարգարիտա - ՀԵԹՈՒՄ Բ.
•Մարգարիտա - ԹՈՐՈՍ Ա.
•Զապէլ - ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՍՄԲԱՏ
•Խաթուն - ԿԻԼԻԿԵԱՆ ՍՄԲԱՏ
•Բէատրիչէ - ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Բ.
•Ագնէս - ԼԵՒՈՆ Դ.
•Զաբլուն - ՕՇԻՆ Ա.
•Յովհաննա - ՕՇԻՆ Ա.
•Ալիս - ԼԵՒՈՆ Ե.
•Կոստանդիա - ԼԵՒՈՆ Ե.
•Կանդակուզենիա - ԿՒԻՏՈՆ-ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ
•Մարիուն - ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ.
•Օշինդուխտ - ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ Դ.
•Մարգարիտա - ԼԵՒՈՆ Զ.
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Կանանց Միամսեակի Աւարտ՝ Մայրութեան եւ Գեղեցկութեան Տօն
Գիտէ՞ք Արդեօք...
-Հազարամեակներ առաջ հայ կինը իր կրծքին
կաթը հեղած է քարի վրայ, ապա նորածինը
կերակրած է քարին թափուած կաթով: Սա մեծ
խորհուրդ ունեցած է. մայրը իր որդին կապած է
հայրենի տան, հայրենիքի հետ, սիրելի դարձուցած
է անոր քարակերտ օրրանը: Այդ պատճառով ալ
քարը հնուց սրբազան եղած է հայուն համար:
Ռաֆայէլ Իսրայէլեանը գրած է. «Քարի վրայ է
ծնուել հայը, քարի վրայ ապրել, քարով ապրել,
քարը քարին դրել, քարի վրայ բարձրացել: Քարերի

մէջ է աճել հայ մանուկը, քարով խաղ արել, քարն
իմացել, քարի պէս ամրացել»:
«Հայաստանում կինը առանձնապէս չի ստրկացւել ո՛չ ստրկատիրական կարգերի օրով, երբ կային
անգամ կին աստուածներ (Անահիտ, Աստղիկ,
Նանէ), եւ ո՛չ էլ միջին դարերում, աւատատիրական
(ֆէոտալական) կարգերի օրով, երբ կինն անգամ
շինարարական աշխատանքների եւ նուիրատւութիւնների մէջ հանդէս է գալիս իբրեւ բարեգործ՝
իր ամուսնու կամ հօր ու եղբայրների հետ հաւասար,

երբ նրանց յիշատակին կամ արեւշատութեան
համար եկեղեցիներում պատարագ է մատուցուում:
Ստրկատիրական կարգերի ժամանակաշրջանի
այր եւ կնոջ դաշինքի օրինակ կարող է ծառայել
1969 թուականին Ներքին Դուինում բացուած
դամբարանի քանդակազարդ քարը: Քարի վրայ
պատկերուած են կողք-կողքի կանգնած տղամարդ
ու կին՝ իրար ձեռք բռնած, որ նրանց միասնութիւնն
ու սիրոյ դաշինքն են ազդարարում»,– ըսած է
հնագէտ, ազգագրագէտ Կարօ Ղաֆադարեանը:

Մայրերու Օրուայ Առիթով՝ Հայ Բանաստեղծներու Մայրեր Լուսանկարներով
Հայերը Մայրերի Օրը նշում են Ապրիլի 7-ին։
Այս առիթով 9 հատ նկար. հիմնականում հայ մի
քանի բանաստեղծների մայրերի նկարներն են
դրանք։ Գուցէ ձեզի հետաքրքրի յարգելի ընթերցողներ:

Պարոյր Սեւակը իր մօր՝ Անահիտի հետ

Վեհամայրն ու վեհափառը

Վահան Տէրեանի մայրը՝ Իւղաբերը

Սիլվա Կապուտիկեանն ու իր մայրը

Յովհաննէս Թումանեանի մայրը՝ Սոնան

Սիամանթոյի մայրը՝ Նազենին

Ռաֆֆիի մայրը՝ Ճեյրան խանումը

Գաբրիէլ Սունդուկեանի մայրը՝ Թինաթինան

Յովհաննէս Շիրազը իր մօր՝ Աստղիկի հետ

Համացանցային տարբեր կայքերէ
Սոյն էջերը համադրեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ
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Մշակութային Արձագանգ
«Ձօ՛ն Առ Տիրամայր»՝ Նախաձեռնութեամբ Հայ Կանանց Միջազգային Միութեան
Ապրիլ 5-ին Կոմիտասի անուան հիմնարկթանգարանին մէջ Հայ կանանց միջազգային միութեան (AIWA) նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ
Մայրութեան եւ գեղեցկութեան օրուան նուիրուած
«Ձօ՛ն առ Տիրամայր» ձեռնարկը: Բացման խօսքով
հանդէս եկաւ երաժշտանոցի փրոֆեսոր, AIWA-ի
մշակութային յանձնաժողովի նախագահ Համասփիւռ Մանուկեան։

Ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ Սուրիահայերու
հիմնախնդիրները համակարգող կեդրոնի տնօրէն
Ճորճ Բարսեղեան, որ գնահատելով ՀՀ Սփիւռքի
նախարարութեան հիմնադիր նախարար Հրանուշ
Յակոբեանի տարած աշխատանքը եւ նկատի
առնելով, որ իրենց կեդրոնը հիմնադրուած է վերջինիս նախաձեռնութեամբ՝ տիկին Հրանուշ Յակոբեանը հռչակեց Սուրիահայերու հիմնախնդիրները
համակարգող
կեդրոնի
պատուաւոր
նախագահ։
Արուեստաբան Սէյրանուշ Մանուկեան սահիկներով ներկայացուց Տիրամօր պատկերագրութիւնը
յատկապէս միջնադարեան արուեստի մէջ: Լուսապատկերներու միջոցով դասախօսը ներկայացուց
Տիրամօր պատկերներու զարգացման ընթացքը,

գունային փոփոխութիւնները, ըստ երկիրներու,
ժամանակաշրջաններու՝ նկարիչներու տեսլականները, մօտեցումները, մեկնաբանութիւնները: Դասախօսութիւնը կ’ընդհատուէր «Աւէ Մարիա», «Ձօ՛ն
առ Տիրամայր» երաժշտական կատարումներով:
Իրենց վարպետութեամբ հանդիսատեսը հիացուցին դասական երաժշտութեան վարպետներ,
ՀՀ վաստակաւոր արտիստ Լիլիթ Գրիգորեան եւ
Գալինա Ցոլակեան, դաշնամուրով կը նուագակցէր
Էլենա Վարդանեան:
Նարեկացիի Տիրամօրը նուիրուած բանաստեղծութիւնը ներկայացուց արուեստաբանութեան
թեկնածու Սուսաննա Դաւթեան:
Իրենց անզուգական կատարումներով, մօր
նուիրուած հիանալի գործերով եւ կոմիտասեան
երգերու ներկայացումով հանդիսութեան մասնակիցներուն ջերմութիւն եւ սէր հաղորդեցին «Ծաղկազարդ» երգեցիկ խումբի երգչուհիները:
Ձեռնարկի աւարտին, Մայրութեան եւ գեղեցկութեան տօնի առիթով շնորհաւորանքի եւ ողջոյնի
խօսքով հանդէս եկաւ Հայ կանանց միջազգային
միութեան նախագահ Հրանուշ Յակոբեան: Ան
մասնաւորապէս նշեց հայ մօր, հայ կնոջ դերա-

կատարութիւնը Հայոց պատմութեան հոլովոյթին
մէջ, ինչպէս նաեւ ընդգծեց անոր ընտանիքին, հասարակութեան եւ հայրենիքին անսահման նուիրումը:

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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Մեր Հերոսներուն Հաւաքական
Զոհողութիւններուն Վրայ Կը
Կառուցուի Ազատ Եւ Երջանիկ
Հայաստանը. Վարչապետի
Ելոյթը՝ ԵԿՄ 12-րդ Արտահերթ
Համագումարին

Ներկայացում

ջակեան
Երաժշտական ղեկավար՝ Վահէ Գրիգորեան
Անոնք, որ որոշած են ընդմիշտ հեռանալ մեր
քաղաքէն, կրնան երկու ժամով երկարացնել
իրենց երեւանցիի կարգավիճակը: Կամերային
թատրոնի խենթ սիրահարներուն հետ միասին
բացայայտենք մեր զարմանահրաշ քաղաքի
անբացատրելի առեղծուածը: Սիրոյ տօն՝ Կամերային թատրոնին մէջ:

Շէնքում իրավիճակ ա փոխուել

•09/04/2019 19:00, 11/04/2019 19:00
•Նարեկ Դուրեանի «Բոհեմ» թատրոն
•Հասցէ՝ Մ. Բաղրամեան 3 / Հեռախօս՝ +374
96 506 656
•2500 - 4000 դրամ
Նարեկ Դուրեանը կը ներկայացնէ նոր
կատակերգութիւն:
Սիրոյ խոստովանութիւն
•13/04/2019
19:00,
19/04/2019
19:00,
20/04/2019 19:00
•Երեւանի պետական կամերային թատրոն
•Մաշտոցի պող. 58 / (+374 10) 566 070, (+374
10) 587 844
•1000 - 3000 դրամ
Փիեսի հեղինակ եւ բեմադրիչ՝ Արա Երն-

Դերեր՝
Անի Գրիգորեան
Յասմիկ Դանիէլեան
Ռաֆայէլ Երանոսեան
Սենիկ Բարսեղեան
Վահէ Զիրոյեան

Ինչպէս կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, Նիկոլ
Փաշինեան մասնաւորաբար անդրադարձած է
Ղարաբաղեան ազատամարտի կարեւորութեան ու
նշանակութեան՝ ըսելով. «Ղարաբաղեան ազատամարտի մեծագոյն դասն ու հետեւութիւնը կարեւորագոյն նշանակութիւն ունի մեր երկրի ու ժողովրդի
հետագայ ճակատագրի համար: Այդ ազատամարտով մենք ապացուցեցինք, որ ի վիճակի ենք
սեփական ճակատագրի տէրն ու տնօրէնը լինել:
Մենք ի վիճակի ենք թղթէ շերեփով աղերսողի մեր
կարգավիճակը փոխարինել երկաթէ ձեռքով, խաղաղասէր մտքով ու անպարտելի ոգով խաղաղութեան պարտադրել եւ ոչ թէ աղերսել»:
Վարչապետ Փաշինեան աւելցուցած է. «Տարածաշրջանում խաղաղութիւն եւ կայունութիւն հաստատելը չի կարող Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան երեք կողմերից միայն երկուսի կամ
մէկի պարտականութիւնը լինել: Դա մի պարտականութիւն է ու պատասխանատուութիւն է, որ
հաւասարապէս կիսում են հակամարտութեան
բոլոր երեք կողմերը: Դա, թոյլ տուէք ասել, ընդհանուր պատասխանատուութիւն է, համատեղ աշխատանք, եւ հենց այս գաղափարն է, որ քննարկումների
սեղանին եմ դրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ
Ալիեւի հետ Մարտի 29-ին Վիեննայում տեղի
ունեցած հանդիպման ընթացքում: Իսկ խաղաղութեան մեր բանաձեւը ես բարձրաձայնել եմ
դեռեւս Մարտի 12-ին՝ Ստեփանակերտում տեղի
ունեցած Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի Հանրապետութեան անվտանգութեան խորհուրդների համատեղ նիստում»:
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ (ԱՐԻԷԼ) ԱՃԵՄԵԱՆ
(1903 – 1963)
«Ամբողջութիւնը Քրիստոսի մէջ»

Յարութիւն (Արիէլ) Ստեփան Աճեմեան (անգլերէն՝ Ariel Pascale Agemian, 18 Դեկտեմբեր 1905, Պրուսա (Թուրքիա) - 28
Նոյեմբեր 1963, Նիւ Եորք), նկարիչ:
Ճարտարապետ, քանդակագործ Ստեփան Գալֆայեանի
զաւակն է։
Ծնած է Պրուսա (Թուրքիա)։ Ութ տարեկանին կ'ուղարկուի
Վենետիկ, ուր Մխիթարեան միաբանութեան մէջ կը ստանայ
նախնական կրթութիւնը։ Զինադադարի (1919) յաջորդ
երեք տարիներուն, կը յաճախէ Վենետիկի Մ. Ռափայէլեան
վարժարանը: Այդ շրջանին ցոյց տուած ըլլալով անսովոր
կարողութիւն գծագրութեան-նկարչութեան մէջ՝ արժանացած
է վարժարանի վարչութեան գնահատանքին: Մխիթարեան
միաբանութեան վարչութիւնն ալ քաջալերած է տաղանդաւոր
պատանին եւ զինք ուղարկած է Վենետիկի Գեղարուեստի
ակադեմիան: Քսանմէկ տարեկանին՝ 1926-ին, աւարտած է ակադեմիոյ ընթացքը «Maestro d’Arte»-ի
վկայականով եւ ոսկի մետալով: Երկու տարի ետք՝ 1928-ին, պետական փայլուն քննութիւն անցընելով՝
դարձած է նկարչութեան ուսուցչապետ՝ ստանալով Իտալիոյ պետական դասախօսի կոչումը:

0
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Նախագահ
Արաբական Սարգսեան
Թերակղզի Այցելած Է Յիսուս
Քրիստոսի Մկրտութեան Յորդանան Գետի
Ափին Գտնուող Վայրը

Հայկազեան Համալսարանը

Աշխատանքային այցով Յորդանանի Հաշիմեան Թագաւորութիւն գտնուող՝
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան Ապրիլ 5-ին
այցելած է Յիսուս Քրիստոսի մկրտութեան Յորդանան գետի ափին գտնուող
վայրը:
Ինչպէս կը տեղեկացնեն Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն,
նախագահը շրջած է քրիստոնէական այդ սրբավայրը, գրառում կատարած է
պատուաւոր հիւրերու գիրքին մէջ։ Ան նշած է, որ Յորդանանի հոգատարութիւնը
նմանատիպ համաշխարհային սրբավայրի նկատմամբ քաղաքակրթութիւններու
եւ երկխօսութեան
լաւագոյն
վկայութիւնն
է։
Հռոմի համերաշխութեան
Ֆրանչիսկոս պապը
Փետրուար 3-ին
եռօրեայ
առաքելական
Նախագահ Արմէն
այցելած
է նաեւԷմիրութիւններ.
Յորդանան գետի
ափին
ուղեւորութեան
մեկնածՍարգսեան
է Արաբական
Միացեալ
ան կ'ըլլայ
կառուցուած
հայկական
Սուրբ
Կարապետ
եկեղեցի եւոր
մոմ
վառած։Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին
հովուապետը,
կ'այցելէ
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
իրԱնարատ
էջին վրայ Յղութեան
գրած է. «Կը Հայ
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Այդ
Քոյրերու
Միաբանութեան
ընդհանուր
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
մեծաւորուհի Մայր Արուսեակ Սաճոնեան, Վարչութեան անդամները
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
եւ միաբանակից քոյրերը
համար»։
Տիկին
Սիրվարդ Համպոյեան եւ զաւակունք (Գանատա)
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Տէր եւ տիկին
եւ զաւակունք
Մուհամմատ
պինՄիհրան
Զայետ Մակարոսեան
Ալ Նահիանի հրաւէրով։
Այցին Հռոմի պապը կը
Տիկին
Էլիզ
Քերեմէթլեան
եւ
զաւակունք
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիՏիկին Մոնիք Չէրքէզեան եւ զաւակունք (Գանատա)
պումին։
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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

Տէր եւ տիկին Գրիգոր եւ Միմի Աթիզեան եւ զաւակունք
Սրբոց Հռիփսիմեանց
Տնօրէն 28
Խորհուրդը,
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-նՎարժարանի
Նախագահի
Թեկնածու
Ծնողական Վարչութիւնը,
Գրանցած Է
Ուսուցչական կազմը եւ պաշտօնէութիւնը
եւ համայն Շիրինեան (Մարսէյ), Համպոյեան, Մակարոսեան,
Քերեմէթլեան, Աթիքեան, Տէր Գէորգեան (Հոլանտա), Օհաննէսեան,
Պաժըք, Ուզունեան (Գանատա), Պէրպէրեան, Գաբրիէլեան (Ամերիկա) ընտանիքներ կը գուժեն

Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանի տնօրէնութիւնը ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, որ
արդէն սկսած է 2019-2020 կրթական տարեշըրջանի արձանագրութիւնները:

ՄԱՅՐ ԱՐՄԻՆԷ ՄԱԿԱՐՈՍԵԱնի

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 7 Ապրիլ 2019-ին, յետ երկարատեւ
հիւանդութեան:
Երկուշաբթի, 8 Ապրիլ 2019-ին, ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին
Սրբոց Հռիփսիմեանց Վարժարանէն ներս, կէսօրէ ետք ժամը 2:00էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:
Երեքշաբթի, 9 Ապրիլ 2019-ին, Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ պիտի
Արդէն 74 հոգի
փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
մատուցուի
եւ եկեղեցւոյ
կարգը
պիտի կատարուի
Հայ կեդրոնական
Կաթողիկէ
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
Ս. Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, առաւօտեան ժամը 10:00-ին, որմէ
ետք
համար,
որմէ 28-ն գրանցուած
իսկ միւս 28-իեկեղեցւոյ
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
ցաւակցութիւնները
պիտիէ,ընդունուին
մուտքին:
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով ետք
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
Յուղարկաւորութեան
արարողութենէն
հանգուցեալին
մարմինը
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
պիտի փոխադրուի Հայ Քոյրերու Զմմառու վանքը, ուր պիտի
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
կատարուի թաղման կարգը:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:
է թղթակիցը։
Փոխան
ծաղկեպսակի,
նուիրատուութիւնները
պիտիփաստաթուղթեր
յատկացուին
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը, ԿԸՅ
թեկնածուներուն համար
Զմմառու
Հայ
Քոյրերու
որբանոցին:
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%)։
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