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

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Երկրորդ
Թրիփոլի.
Մասնակի Յանձնաժողովի
Ընտրութիւններ

Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մասին Յայտարարութեան Համար

Թրիփոլցիները, Կիրակի օր, մասնակցեցան
Դիտորդները եւ հարցախոյզները ինչպէս նաեւ
Թրիփոլիի հինգերորդ սիւննի խորհրդարանականի ընտրութեան նախնական արդիւնքները յայտարաընտրութեան, որ թափուր մնացած էր անցեալ րած են, որ ընտրութիւնները որոշուած են ի նպաստ
տարուան մայիսեան ընտրութիւններու արդիւնք- Ժամալի, «Մուսթաքպալ շարժում»-ի թեկնածուին,
ներէն ետք երբ շահող թեկնածուին յաղթանակը որ գրաւած էր աթոռը, մինչեւ Փետրուար, երբ
անվաւեր նկատուեցաւ:։
Սահմանադրական խորհուրդի կողմէ ընտրութիւնը
Պետական ազգային լրատուական գործակա- չեղարկուեցաւ:
լութեան տեղեկութիւններով՝ ընտրողներուն մասԺամալիին կ՝աջակցին Մուսթաքպալի առաջնակցութեան թիւը շատ փոքր էր: Ընտրատեղա- նորդ Վարչապետ Սաատ Հարիրի, նախկին վարմասերը բացուած էին առաւօտեան ժամը 7:00-ին չապետ Նաժիպ Միքաթի եւ նախկին նախարարներ
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
եւ փակուեցան երեկոյեան ժամը 7:00-ին:
Աշրաֆ Ռիֆի եւ Մոհամմատ Սաֆատի: Վերջին
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
Ներքին գործոց նախարար Ռայա Էլ-Հասան՝ երեքը Թրիփոլիէն են, եւ կրնային մերժել Ժամալիի
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
լրատուամիջոցներուն առաւօտեան յայտարարծ էր առաջադրանքը, եթէ առաջադրէին իրենց թեկնորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
«Ընդհանդրապէս մտահոգ չեմ։ Տակաւին օրուան նածուները:
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
սկիզբն է: ... Կը տեսնենք, թէ ինչպէս կ՝ընթանայ:
Ժամալիի դէմ պայքարող վեց թեկնածուները՝
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
Ընդհանրապէս, ընտրողներուն թիւը կ՝աւելնայ Նիզար Զաքքա, նախկին երեսփոխան, Միսպահ
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա- տեղեկատուական գրասենեակը:
օրուան աւարտին»:
Ահտապ, Եահիա Մաուլուտ, Թալալ Քապպարա,
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Ընտրական յանձնաժողովի նախագահ, դատա- Օմար ալ Սայէտ եւ Համէտ Ամչա՝ դժուար պայքարի
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
ւոր Նատիմ Ապտէլ Մալէտ, Հասանի հետ համատեղ մէջ էին, ապահովելու համար 241 հազար
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
մամլոյ ասուլիսի մը ընթացքին յայտարարած է, թէ ընտրողներու բաւարար ձայներ։
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա- բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
բոլոր կողմերը խախտած են ընտրական լրատուաՇատ ընտրողներ՝ տեղական լրատուամիջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
միջոցներուն արգելքը, որ ուժի մէջ կը մտնէր ջոցներուն պատմած են, որ թեկնացուներէն ոեւէ
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Ուրբաթ կէս գիշերը:
մէկը իրենց կողմէ ներկայացուած չեն համարեր,
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Հիմնական թեկնածուներ Տիմա Ժամալի եւ ուստի պիտի չքուէարկեն: Իսկ ուրիշներ ըսած են,
րութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Միսպահ Ահտապ օրուայ ընթացքին յայտարարե- թէ Ժամալիի դէմ պիտի քուէարկեն, որովհետեւ ինը
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա- Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
ցին, որ քուէարկութիւնը լաւ ընթացքի մէջ է:
ամսուան ընթացքին ոչինչ ըրած է իրենց համար։
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
Միջազգային Èáõñ»ñ
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
Հիւսիսային
Քորէայի առաջնորդը պատրաստակամութիւն յայտնած է
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուերրորդ
անգամ հանդիպում
Թրամփի հետ
սուրիացի գաղթականներու
ապագան ունենալ
եւ ՍԻՏԸՐ Տոնալտ
թիւնը:
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոՀիւսիսային Քորէայի առաջնորդ Քիմ Չեն Ըն
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական յայտնած
Տնտեսութեան
առեւտուրի
նախարար
է, որ կը եւ
ցանկար
մասնակցիլ
ԱՄՆՄաննավատթար վիճակը:
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
խագահ Տոնալտ Թրամփի հետ երրորդ գագաթստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժանաժողովին,
սակայն միայն
այն պարագային,
երբ
Շարունակուեցաւ Նախարարական ԱՄՆ
մանակցուցաբերէ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչ«ճիշտ վերաբերում»: «ԱրմէնՊաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուապըրես»-ի
փոխանցմամբ՝
այս մասին կը
տեղեկացնէ
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի BBC-ն:
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
¾ç 03

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

Ð³Ûñ»ÝÇÈáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇ

Վարչապետի
Մօտ Քննարկուած
Է
ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Տնտեսական
Բարեփոխումներու
Կը Կայանայ Մէկ
Օր Կանուխ
Ուղղութեամբ Տարուող
Աշխատանքներու Ընթացքը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Հայաստանի Հանրապետութեան
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան վարչապետ
եւ հասաՆիկոլ
Փաշինեան
աշխատանքային
րակայնութեան
հետայսօր
կապերու
վարչութենէն: խորհըրդակցութիւն
իրականացուցած
է ՀՀ նախաՆիստը կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
րարներու, պետական գերատեսչութիւններու ղեկավարներու, Երեւանի քաղաքապետի, Կեդրոնական
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
դրամատան եւ վարչապետի աշխատակազմի
Ճափոնի Դեսպանըմասնակցութեամբ:
Քննարկած Են Երկկողմ
ներկայացուցիչներու
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին
յայտնեցին ՀՀ վարԳործակցութեան
Հեռանկարները
չապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոհասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն,
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
խորհրդակցութեան ընթացքին քննարկուած է
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արվարչապետի կողմէն` ՀՀ կառավարութեան Փետրուար
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
15-ի նիստին տրուած յանձնարարականներու կաԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
տարման ընթացքը: Յանձնարարականները կը
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կավերաբերէին տնտեսական յեղափոխութիւնը խթապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
նող միջոցառումներուն: Շահագրգիռ գերատեսՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաչութիւններու եւ կառոյցներու ղեկավարները ներբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
կայացուցած
են
ըստ
իրենց
ոլորտներու
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
իրականացուող աշխատանքները, միջանկեալ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
արդիւնքները եւ յառաջիկայ ընելիքները:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաՎարչապետ Փաշինեան ընդգծած է՝ կառականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
վարութեան նպատակը աշխատասէր, ստեղծագործ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաեւ օրինապահ քաղաքացին խթանելն է, գործադիրը
պընդումին:
իր ունեցած գործիքակազմով պէտք է աշխատի
այդ ուղղութեամբ՝ հնարաւորինս արագ, դիւրին եւ
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
արդիւնաւէտ:
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարՁեռնարկուող միջոցառումներու արդիւնաւէտուգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
թիւնը բարձրացնելու եւ ընդհանրապէս տնտեսակը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական յեղափոխութիւնը յաջողցնելու համայնապատկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
կերին մէջ վարչապետը կարեւորած է գործընթացներու
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
թուայնացումը, ընթացակարգերու յստակ սահմահետ բարեկամութեամբ:
նումը եւ այս ուղղութիւններով ճշգրիտ արդիւնքներու
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտամիտուած քայլեր իրականացնելու յանձնարարագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
կաններ տուած պատասխանատուներուն:
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Կառավարութեան ղեկավարը յանձնարարած է
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուշարունակել միջգերատեսչական համակարգուած
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
աշխատանքը եւ պարբերաբար զեկուցած աշխա¾ç 03
տանքներու ընթացքի մասին:

¾ç 02
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Լուր - Նկար

Ծաղկազարդի Տօնը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մէջ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Միհրան Ռուբէնի
Սոսոյեան
Միհրան Ռուբէնի Սոսոյեան (1928, Ապրիլ 15,
Երեւան - 1992, Փետրուար 12, Երեւան), կրաֆիգ,
ձեւաւորող, վաստակաշատ մանկավարժ, ԽՍՀՄ
վաստակաւոր նկարիչ (1967)։
1948 թուականին աւարտած է Երեւանի Փանոս

Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարանը, 1954 թուականին՝ Երեւանի պետական
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։ 1956
թուականէն մասնակցած է ցուցահանդէսներու,
արժանացած է մրցանակներու եւ մետալներու։
1964 թուականէն եղած է «Հայաստան» հրատարակչութեան գլխաւոր նկարիչը։ 1967 ստացած է
ԽՍՀՄ վաստակաւոր նկարիչի կոչում։ 1968
թուականէն եղած է Հայաստանի հրատարակչական պետական կոմիտէի գլխաւոր նկարիչ։
1975 թուականէն դասաւանդած է Երեւանի պետական գեղարուեստա-թատերական ուսումնարանէն ներս։
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Պարզ, Դրական, Վառ Գոյներով Կ’աշխատիմ. Անուշ Աւետիսեան
ԱՆԺԷԼԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ
Երիտասարդ նկարչուհի Անուշ Աւետիսեան,
որուն աշխատանքները կը ցուցադրուին ոչ միայն
Հայաստանի, այլեւ Եւրոպայի մէջ, ան կը դասաւանդէ արուեստի եւ հանրակրթական դպրոցներէն ներս: Նկարչուհին իր գիտելիքներն ու հմտութիւնները կը փոխանցէ աշակերտներուն՝ դասեր
իրականացնելով նաեւ Nova Arts Gallery & Wine
ցուցասրահ-սրճարանի մէջ, ուր ցուցադրուած են
անոր կտաւները:
«Կը ստեղծագործեմ աւելի քան տասը տարի:
Ինծի կը թուէր` պարզապէս կը սիրեմ նկարել,
սակայն եկաւ շրջան մը, երբ հասկցայ, որ առանց
արուեստի չեմ կրնար, անընդհատ պէտք է աշխատիմ, պէտք է նկարեմ եւ այլ տարբերակ չունիմ:
Աւարտած եմ Փ. Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի պետական քոլէճը, այնտեղ ինծի դասաւանդած են հրաշալի դասախօսներ Խաչատրեան,
Ղազարեան, Մկրտչեան եւ այլք»,-պատմեց նկարչուհին:

Ան շեշտեց, որ արուեստը ինքնին կեանք է եւ
հնարաւորութիւն կու տայ աւելի սիրել կեանքը,
արժեւորել զայն: «Ամէն անգամ երբ կը նկարեմ
տրամադրութիւնս ու հոգեվիճակս կը փոխուին, կը
ձերբազատուիմ ճնշուածութենէ: Կան մարդիկ,
որոնք յատուկ այդ նպատակով կը սորվին նկարել:
Անիկա եւս մէկ անգամ կը փաստէ, որ արուեստը
դրական ազդեցութիւն կ’ունենայ մարդու վրայ»,ընդգծեց Աւետիսեան:

մը դժուար է. պէտք է շատ-շատ աշխատիլ ու
պայքարիլ, որ բան մը ստացուի»,-անկեղծացաւ
նկարչուհին:

Անդրադառնալով դասաւանդելուն՝ Անուշ պատմեց, որ ցուցահանդէսներէն մէկուն ժամանակ իր
աշխատանքները շատ հաւանած են եւ զինք հրաւիրած են դասաւանդելու: «Տարիներու ընթացքին
հմտացայ այդ գործի մէջ եւ հասկցայ, որ հնարաւոր
է ե՛ւ ստեղծագործել, ե՛ւ սորվեցնել: Թէ՛ աշակերտներէն բան մը կը քաղես, թէ՛ դուն անոնց կու տաս,
բացայայտումներ կ’ընես. զիրար կը լրացնենք:
Ներկայիս 15 սան ունիմ, եւ անոնցմէ իւրաքանչիւրը
կը ստեղծագործէ իւրովի»,-նշեց Անուշ: Ան ըսաւ, որ
շուտով աշակերտներու հետ պիտի նկարեն Շառլ
Ազնաւուրի երաժշտութեան ներքոյ: «Կ’ուզեմ, որ
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Հիւսիսային Քորէայի առաջնորդը
պատրաստակամութիւն յայտնած
է երրորդ անգամ հանդիպում
ունենալ Տոնալտ Թրամփի հետ

Նկարչուհիի խօսքով՝ արուեստը այն է, երբ
նոյնիսկ անհասկանալի պատկերներով ստեղծագործութիւնները տարբեր յոյզեր, տրամադրութիւններ կ’արթնցնեն: «Ես պարզ, դրական, վառ
գոյներով կ’աշխատիմ: Չեմ սիրեր, երբ կտաւը մութ
է ու բացասական զգացումներ կը հաղորդէ: Կը
ոգեշնչուիմ Փիքասոյէն, Մոտիլիանիէն: Անոնց ժամանակաշրջանի մասին պատմող ֆիլմերէն կ’երեւի, թէ ինչ պայքար կը մղեն նկարիչները լաւագոյնը ըլլալու համար: Եթէ մարդը յաջողութիւններու
հասնելու ձգտում, ցանկութիւն ունի, անպայման
ձեռքբերումներ կ'ունենայ, բայց մեր երկրի մէջ քիչ

Այս մասին յայտնած է Հիւսիսային Քորէայի
պետական լրատուական գործակալութիւնը: Իր
ելոյթի մէջ ան կոչ ըրած է Թրամփին կնքել գործարք
մը, որ երկու երկիրներու համար արդար եւ երկկողմանի ընդունելի ըլլայ:
Երկու առաջնորդները առաջին անգամ հանդիպած էին Սինկափուրի մէջ անցեալ տարի: Իսկ
երկրորդ հանդիպումը Փետրուարին Հանոյի մէջ
տապալուած էր:

մեծն շանսոնյէի ստեղծագործութիւնները ոգեւորեն
երեխաները: Դասերուն մասնակցելու համար
կրնան դիմել բոլոր ցանկութիւն ունեցողները»,յայտնեց Անուշը:
Նկարչուհիի աշակերտները, որոնք խանդավառութեամբ կը կատարէին իրենց յանձնարարութիւնները, ըսին, որ կը սիրեն ստեղծագործել եւ
նորովի կ’ընկալեն աշխարհը՝ գունեղ ու վառվռուն:
Տասնամեայ Նազելին պատմեց, որ փոքր ժամանակ մայրը զինք տարած է ցուցահանդէս, ուր
շատ գեղեցիկ կտաւներ տեսած է: «Որոշեցի
նկարչուհի դառնալ: Ընկեր Անուշը ինծի կը սորվեցնէ աւելի լաւ նկարել: Երբեմն որոշ բաներ չեն
ստացուիր, եւ ան կը դժգոհի, սակայն ես տունն ալ
կ’աշխատիմ՝ բացերը լրացնելու համար»,-խոստովանեցաւ ապագայ նկարչուհին:
Տասնամեայ Նռանէն ըսաւ, որ բնապատկերներ
կը սիրէ: «Հիմնականօրէն կը նկարեմ այն, ինչ
կ’երեւակայեմ: Կը կարդամ հէքիաթներ, կը դիտեմ
ֆիլմեր ու հերոսներս կը պատկերեմ»,-նշեց ան:
11-ամեայ Լիանան ալ անկեղծօրէն ըսաւ, որ
Մարտիրոս Սարեանի տուն-թանգարան այցելելէն
ետք որոշած է նկարչուհի դառնալ, իսկ իննամեայ
Սամուէլը, հակառակ անոր, որ լաւ կը նկարէ, բայց
կը ցանկայ բժիշկ, ոստիկան կամ ջութակահար
դառնալ:
Լուսանկարները՝ Տաթեւ Դուրեանի
«Արմէնփրես»
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Լիբանանահայ Կեանք
Հայ Եկեղեցին Ծաղկազարդուեցաւ Իր Ժողովուրդով Նարեկ Արքեպիսկոպոս Կը
Կատարէ Վերաբացումը
Վերանորոգուած Եւ
Բարեզարդուած
«Գրատուն Նարեկացի»-ի

մուտքը Երուսաղէմ, այլ նաեւ Մայրավանքը կը
ծաղկազարդուի իր ժողովուրդով։ Այս տարի եւս,
Անթիլիասի Մայրավանքը ողողուեցաւ մանուկներով, պատանիներով, երիտասարդներով ու հայ
երիտասարդ ընտանեկան բոյներով, որոնք հաւաքւած էին նշելու հոգեպարար այս տօնը, զոր հաւատացեալները կը պատրաստէ Աւագ Շաբթուան՝
հասնելու Ս. Յարութեան։

ետք ներկաները՝ Հայրապետը ըսաւ, որ ինչպէս
Քրիստոս մուտք գործեց Երուսաղէմ ու դիմաւորուեցաւ հաւատացեալներու ցնծութեան ներքոյ, այնպէս
ալ մեր կեանքը բանանք Քրիստոսի առջեւ, որպէսզի հոն մուտք գործելով Ան մեզի պարգեւէ
առողջութիւն, յաջողութիւն եւ երջանկութիւն։ Նորին Սրբութիւնը յիշեցուց, որ հայ եկեղեցին միշտ
ցուցաբերած է յատուկ սէր եւ գուրգուրանք մատղաշ
սերունդին նկատմամբ, որովհետեւ ան պիտի
կերտէ հայ ժողովուրդին լուսապայծառ ապագան։
«Ահաւասիկ, շրջապատուած եմ Կիրակնօրեայ
վարժարաններու խումբ մը աշակերտներով, որոնց
ներկայութիւնը կը ծաղկազարդէ մեր ժողովուրդին
կեանքը՝ Լիբանան, Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռս
աշխարհի», ըսաւ Վեհափառ Հայրապետը, ու իր
գիրկը առնելով նորածին հայ մանուկ մը՝ շարունակեց. «Այս մանուկին ներկայութեամբ կ՚ողջունեմ
մեր ժողովուրդի բոլոր մանուկները եւ կ՚աղօթեմ
առ Բարձրեալն Աստուած, որ Իր երկնային շնորհքներով ու բարիքներով պարուրէ եւ օրհնէ մեր բոլոր
մանուկները, անոնցմէ հեռու պահէ չարիքը,
որպէսզի անոնք միայն Աստուածային շնորհքներով
մեծնան, մեր կեանքը լուսաւորեն ու մեր հայրենիքն
ու ժողովուրդը առաջնորդեն դէպի լուսապայծառ
ապագայ»։

Առ այդ, Կիրակի, 14 Ապրիլ 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսի հանդիսապետութեամբ մատուցուեցաւ Ս. եւ Անմահ պատարագ։ Օրուան պատարագիչն էր Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեան։
Պատարագի սկիզբը ընթացք առաւ մանուկներու
աւանդական թափօրը։
Այս առիթով, Նորին Սրբութիւնը՝ շրջապատուած
Կիրակնօրեայ վարժարանի փոքրիկներով, Վեհարանի պատշգամէն հաւատացեալ հոծ բազմութեան
ուղղեց իր հայրապետական պատգամը։ Ողջունելէ

Տօնակատարութիւնը շարունակուեցաւ մանուկներուն եւ իրենց ծնողներուն Վեհարան բարձրանալով եւ Նորին Սրբութեան օրհնութիւնը ստանալով, ինչպէս նաեւ յիշատակի լուսանկար նկար-ւելով։
Հայրապետը, իր կարգին, անոնց բաժնեց նուէրներ։
Նշենք, որ նոյն օրը երեկոյեան, Վեհափառ Հայրապետը հանդիսապետեց Դռնբացէքի խորհրդաւոր արարողութեան։ Արարողութեան աւարտին
քարոզեց ու Դռնբացէքի պատգամը փոխանցեց
Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանը։

Իւրաքանչիւր Ծաղկազարդ կրկնակի տօն է
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքին համար, որովհետեւ այդ օր ո՛չ
միայն կը նշուի Յիսուս Քրիստոսի յաղթական

Շաբաթ, 13 ապրիլ 2019-ին կէսօրէ ետք ժամը
1։00-ին, տեղի ունեցաւ վերանորոգուած եւ բարեզարդուած «Գրատուն Նարեկացի»-ի վերաբացման
պաշտօնական հանդիսութիւնը ձեռամբ Լիբանանի
հայոց թեմի առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի
եւ ներկայութեամբ Լիբանանի թեմի քարոզիչ
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանի, քահանայ հայրերու,
Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Պրն. Մարտիկ Պօղոսեանի, Ազգային վարչութեան անդամներու,
Առաջնորդարանի խորհուրդներու եւ յանձնախումբերու ներկայացուցիչներու, կրթական պատասխանատուներու եւ թաղական խորհուրդներու
ներկայացուցիչներու։
Օրհնութեան կարգէն
ետք, սրբազան հայրը
հաւաստիացուց, որ սոյն
պահը բոլորին համար
ուրախութեան առիթ
մըն է, որովհետեւ Նարեկացի գրատան նոր
տեսքը եւ վերանորոգութիւնը ցուցանիշ է
այն սկզբունքին, թէ
կեանքը միշտ յառաջդիմութիւն է։ «Վստահ
եմ, որ տարբեր դիմագիծ ունէր այս հաստատութիւնը, երբ նոր բացուեցաւ եւ ժամանակի
ընթացքին բարեփոխութիւններու ենթարկուեցաւ.
ահաւասիկ այսօր նոր հանգրուան մը կը թեւակոխէ,
որպէս հայ մշակոյթի եւ հայ գիրքի նուիրուած
հաստատութիւն` Ազգային առաջնորդարանի հովանիին տակ» հաստատեց սրբազան հայրը, աւելցընելով, որ ամէն անգամ երբ կը տեսնենք մեր
հոգեւոր, ազգային, մշակութային, կրթական հաստատութիւններուն ծաղկումը եւ վերածաղկումը,
մեր հոգիները ուրախութեամբ եւ հպարտութեամբ
կը լեցուին, որովհետեւ այս բարեփոխութիւնները
կու գան հաստատելու, թէ մենք մեր առաքելութեան
մէջ բծախնդիր ենք, հետեւողական ենք եւ կը
փորձենք մեր կարելին ի գործ դնել ներկան եւ
ապագան իրարու առընչելու համար։
«Կը շնորհաւորեմ բոլորս այս առիթով եւ կը
մաղթեմ, որ մեր բոլոր հաստատութիւնները միշտ
ծաղկուն եւ բարգաւաճ մնան եւ հասնին մեր
ժողովուրդի զաւակներուն բիւր կարիքներուն» եզրափակեց Նարեկ արքեպիսկոպոս, յաջողութիւն
մաղթելով Նարեկացի գրատան եւ մեր բոլոր ճիգերուն՝ մեր ժողովուրդի շինութեան եւ բարգաւաճման
համար։
Աւարտին տեղի ունեցաւ հիւրասիրութիւն։
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Պատմամշակութային
Արձագանգ

«Տնջրէ» Աւանդական Երգի ու Պարի Խումբը Արցախի
Դպրոցներուն Մէջ Հանդէս Կու գայ Համերգային Ծրագիրով Վարագավանքը` Աւերման

Վտանգի Տակ

Պատրաստեց՝ ԱՆԻ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ

«Տնջրէ» աւանդական երգի ու պարի խումբին
նախաձեռնութեամբ եւ ԱՀ կրթութեան, գիտութեան
եւ մարմնակրթութեան նախարարութեան աջակցութեամբ, խումբը, կարեւոր համարելով ազգային
մշակոյթի պահպանումն ու տարածումը, Արցախի
15 դպրոցներուն մէջ հանդէս կու գայ համերգային
ծրագիրով: Այս մասին կը հաղորդէ Artsakhpress.
am-ը։
«Տնջրէ» աւանդական երգի ու պարի խումբի
պարուսոյց Մանուկ Յարութիւնեանի խօսքով՝ համերգային ծրագիրը սկսած է Ապրիլ 9-ին՝ Մարտակերտի շրջանի Առաջաձոր եւ Վանք գիւղերէն:
Յարութիւնեան նշած է, որ ծրագիրին ծիրէն

ներս, խումբի անդամները կը ներկայացնեն հայ
ազգային երգերն ու պարերը, ինչպէս նաեւ կը
պատմեն անոնց յառաջացման պատմութիւնները,
եւ կը բացատրեն պարերու կատարման ճիշդ շարժումներն ու ձեւերը:
Հանրապետութեան 15 դպրոցներուն ընտրութիւնը, ըստ Յարութիւնեանի, կատարուած է
այնպէս, որ նկատի առնուած է անոնց մէջ «Ազգային
երգ ու պար» նիւթը դասաւանդուիլը: Ընտրուած
դպրոցներուն 5-րդ եւ 6-րդ դասարաններուն մէջ
նիւթը կ՝ուսուցանուի 2017-էն ի վեր:
Մ. Յարութիւնեան նաեւ ըսած է, որ ծրագիրը
պիտի կրէ շարունակական բնոյթ:

«Ճանաչիր Քո Հայրենիքը» Ծրագիրին Նպատակն է
Երիտասարդները Ծանօթացնել Պատմամշակութային
Կոթողներուն. Տնօրէն

«Արարիչ» բարեգործական հիմնադրամին կողմէ իրականացուող «Ճանաչիր քո հայրենիքը»
ծրագիրի եօթներորդ փուլին ծիրէն ներս, այսօր,
Արցախի Հանրապետութեան Մեսրոպ Մաշտոց
համալսարանի 28 ուսանող՝ եռօրեայ այցով մեկնած
է Մայր Հայաստան: Այս մասին կը հաղորդէ
Artsakhpress.am-ը։
«Արարիչ» բարեգործական հիմնադրամի տնօրէն Նարեկ Աւետիսեան ըսած է, որ Արցախի տարբեր համալսարաններէ եւ այլ ուսումնական հաստատութիւններէ՝ աւելի քան 210 երիտասարդ՝
արդէն մասնակցած է ծրագիրին: «Ճանաչիր քո

հայրենիքը» ծրագիրը կը կրէ շարունակական
բնոյթ:
Տնօրէնին խօսքով՝ ծրագիրը նպատակ ունի մասնակիցները ծանօթացնել մշակութային կոթողներուն, նպաստել անոնց հայրենաճանաչութեան
զարգացման, հարստացնել գիտելիքները, հայրենիքի նկատմամբ վերստին սերմանել նուիրուածութիւն եւ սէր:
Ն. Աւետիսեանի կարծիքով՝ ծրագիրը նաեւ պիտի նպաստէ երիտասարդութեան ռազմահայրենասիրական դաստիարակութեան եւ երիտասարդներու համախմբման:

Վանի կարեւոր պատմական արժէքներէն մէկը
համարուող Վարագավանքը պահպանութեան տակ
չէ առնուած, որուն պատճառով վանքի կանգուն
մնացած հատուածներն ալ աւերման վտանգի տակ
կը գտնուին: Այս մասին, ըստ Akunq.net-ի, կը
հաղորդէ «Վան փոսթասը» թերթը:
8-11-րդ դարերուն կառուցուած պատմական
Վարագավանքը կը գտնուի Վարագայ լերան փէշերուն: Ժամանակի ընթացքին քանդուող պատմական եկեղեցւոյ գմբէթը 2011-ի երկրաշարժի
պատճառով քանդուած էր:
Յօդուածին մէջ մասնաւորապէս կ՛ըսուի.«Երբ
զբօսաշրջիկները կը նային պատմական եկեղեցւոյ
հին նկարներն ու զայն կը համեմատեն իրենց
հանդիպած տեսարանին հետ, կը ցնցուին: Հատ
ու կենտ կանգուն պատերու մնացորդներէն բացի
այլ կանգուն հատուած չէ մնացած: Պատմական
կառոյցին մէջ մզկիթի ու մզկիթի զուգարանի մը
գոյութիւնը զարմանք կ՛առաջացնէ զբօսաշրջիկներուն կողմէ: Կանգուն մնացած հատուածներու
բանալիները գիւղի իմամին մօտ են, իսկ այն պնդումները, որ պատմական կառոյցին պատկանող քարերը, գիւղացիները կ՛օգտագործեն տուներու ու
պարտէզներու կառուցման մէջ, ցոյց կու տան
եկեղեցւոյ ամենաթող վիճակը: Այցելուներն ալ
իրենց հերթին կ՛ըսեն, որ եթէ եկեղեցին իր նախկին
տեսքը պահպանէր, գիւղի ու շրջակայքի ճակատագիրը կրնար փոխուիլ»:
Ըստ յօդուածագիրին, նախորդ տարիներուն
օրակարգի վրայ էր եկեղեցւոյ վերանորոգման նախագիծը եւ անոր մէջ կառուցուած մզկիթը քանդելու,
մէկ այլ յարմար վայրի մէջ նորը կառուցելու նախագիծը, սակայն այդ ուղղութեամբ մինչեւ այսօր
որեւէ յստակ քայլ չէ առնուած, սպասում ալ չկայ, որ
կը կատարուի:
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Քիմ Պաքշիին Հայաստանը
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Մոսկուայի մէջ, վերջերս, մահացաւ հայագէտ,
ռուսաստանցի գրող՝ Քիմ Պաքշի: Անոր անունը
լսած ենք մեր պատանութեան տարիներուն, երբ
Պաքշի ռուսական ամսագրերուն եւ թերթերուն մէջ
յօդուածներ կը գրէր հայ ժողովուրդի, հայկական
մշակոյթի եւ հայոց պատմութեան մասին։ Այդ
յօդուածները, թարգմանուելով, կը տպագրուէին
նաեւ Հայաստանի մամուլին մէջ: Անոր անունը կը
լսէինք հեռատեսիլէն, կը դիտէինք Հայաստան անոր
հերթական այցին մասին պատմող տեսանիւթեր,
որոնց մէջ ան սիրով կը խօսէր հայ ժողովուրդի
մասին՝ ռուսական աշխարհին պատմելով իրեն
համար այնպիսի երկրի մը մասին, ուր ջերմութեան
պակաս չէր զգար:
Բայց հայութեան մէջ Քիմ Պաքշին աւելի ծանօթ
էր իբրեւ Մատենադարանի վերաբերեալ քսան
մասերէ բաղկացած հեռատեսիլային ժապաւէնի
բեմագիր եւ համահեղինակ: «Մատենադարան»
խորագրով այս շարժապատկերային շարքին բեմադրիչը Հովիկ Հախվերտեանն է եւ իբրեւ բեմագիր ան ընտրած էր Քիմ Պաքշին:
Պաքշի բազմաթիւ գիրքեր գրած է հայկական
նիւթերով՝ «Արծիւն ու սուրը», «Ճակատագիրն ու
քարը», «Սուրբ Ղազարոսի յարութիւնը», «Մենաստանէն՝ սիրոյ մասին», «Մեր աշխարհը անիւի կը
նմանի», «Սառեցուած ժամանակը» եւ այլն: Այդ
գիրքերուն մէկ մասը թարգմանուած է հայերէնի,
բայց ընդհանրապէս, տարած-ւած է Ռուսաստանի
մէջ եւ հետաքրքրութեան արժանացած, հակառակ
անոր որ շատեր չէին հասկնար, թէ ինչո՛ւ Ռուսաստան ծնած եւ ապրած գրողը, իր երկրին հոգերը
ձգած՝ հայերուն մասին կը գրէ:
Հետաքրքրութիւնը հայերուն հանդէպ, յառաջացած է իր մասնագիտութեան՝ լրագրութեան բերումով, երբ ան առաջին անգամ Հայաստան
այցելած է Եղեռնի 50-ամեակի տարելիցէն առաջ:
Այդ ժամանակ ան ռուսական «Օկոնեոք» ամսագրի
գիտական բաժնի ղեկավարն էր եւ գործուղուած էր
Հայաստան՝ պատրաստելու համար Եղեռնին
առընչուող նիւթ, որուն մասին նոյնիսկ Հայաստանի
մէջ շատ չէր խօսուեր այդ տարիներուն: Իր յիշողութիւններուն մէջ Քիմ Պաքշի կը նշէ, որ այդ
ժամանակ ինք ոչինչ գիտէր Հայաստանի մասին,
միայն գիտէր, որ Հայաստանը արեւոտ երկիր մըն
է, ուր հիանալի քոնիաք կ՚արտադրեն: Այդ օրուընէ
մինչեւ իր մահը Քիմ Պաքշին սիրահարուած էր
Հայաստանին եւ հայ ժողովուրդին՝ վաստակելով
հայ ժողովուրդի մեծ բարեկամ բնորոշումը: Հայաստանեան նիւթով իր գրութիւններուն մէջ Պաքշի
միշտ այնպէս ներկայացուցած է Հայաստանը, որ
անիկա սիրելի դառնայ օտարներուն եւ շուրջ տասը
տարի առաջ հերթական անգամ ելոյթ ունենալով
Երեւանի մէջ ըսած է.
«Կարծես ես Քոլումպոս մըն եմ, որ յայտնագործած է մշակոյթի այդ մայրցամաքը:
«Հայաստանի մասին, առաջին կարգին, կը
գրեմ սրտանց: Կը գրեմ այն ժողովուրդին համար,
որուն մէջ ես կը բնակիմ եւ կը կարծեմ, որ այն
հոգեւոր արժէքները, այն հարստութիւնները, որոնք
կան հայ ժողովուրդին մէջ, հայոց պատմութեան
մէջ, պէտք է ըլլան ընդունելի, հասկնալի ու պէտք է
ընդունելի ըլլան նաեւ իմ ժողովուրդիս։ Ես կը
փափաքէի, որ հայ ժողովուրդին շատ յատկանիշները ընդօրինակէր նաեւ մեր ժողովուրդը, քանի որ
ես միշտ վստահ եղած եմ, որ հայ ժողովուրդը շատ
աշխատասէր է, կիրթ ու հոգեւոր»։

Պաքշի մեծ բարեկամութիւն ունէր հայ արուեստագէտներու, մտաւորականներու, գրողներու հետ:
Մեծ էր իր կապուածութիւնը հայ դերասան Սօս
Սարգսեանին, որ կը կարդայ «Մատենադարան»
շարժապատկերին թեքստը: Այսինքն «Մատենադարան»ը ոչ միայն Պաքշիի, այլ նաեւ ուրիշ մեծերու
մասնակցութեամբ ստեղծուած շարք մըն է: Մտերիմ
էր նաեւ Սիլվա Կապուտիկեանին եւ ամէն անգամ,
երբ Երեւան գար եւ իր անցեալի բարեկամներէն
մին հեռացած ըլլար կեանքէն, ան մեծ վիշտ
կ՚ապրէր: Սիլվա Կապուտիկեան, իր կարգին, կը
գնահատէր հայութեամբ տարուած ռուս գրողը,
անոր «Ճակատագիրը եւ քարը» գիրքին մասին
գրած է հետեւեալը.
«Քիմ Պաքշին խորաթափանց պատմաբանի,
մշակոյթի մեծ գիտակի եւ ոգեշնչուած բանաստեղծի
մը պէս կը ներթափանցէ մեր ժողովուրդի յարատեւութեան առեղծուածին մէջ: Եւ ամենէն կարեւորը
այն է, որ մեծ սիրով կ՚ընէ այդ մէկը: Սէր՝ որ ակընթարթային չէ. սէր՝ որ ներծծուած է անոր հոգիին
մէջ եւ դարձած անոր միսն ու արիւնը»:
Հայաստան իր առաջին այցելութեան ժամանակ,
ինչպէս ընդունուած է, հիւրը տարած են Հայաստանի
տեսարժան վայրերը. Պաքշի այցելած է նաեւ
Ամենայն Հայոց Վազգէն Ա. Կաթողիկոսին, որ այդ
ժամանակ նոր եկած էր Ռումանիայէն, եւ գրողը
անոր հետ հաղորդակցած է ֆրանսերէնով: Վեհափառը զուիցերական ժամացոյց մը նուիրած է
Պաքշիին, որ գրողը, որպէս յիշատակ, պահած էր
մինչեւ վերջ: Այցելած է նաեւ Մատենադարան եւ
այդ այցը փոխած է Պաքշիին յետագայ կեանքը:
Ան ինքզինք նուիրած է հայ ժողովուրդի ձեռագիր
ժառանգութիւնը
աշխարհին
ներկայացնելու
գործին, գրած է շարժանկարի բեմագրութիւնը եւ
հետեւած, որ քսան մասով նկարահանուի հանրայայտ ժապաւէնը: Նկարահանումներուն ընթացքին ան եղած է աշխարհի գրեթէ բոլոր վայրերուն
մէջ, ուր կան հայկական ձեռագիր մատեաններ.
այցելած է Փարիզ, Լոնտոն, Միացեալ Նահանգներ,
Լիբանան, Սուրիա, Իրան, ուր հայկական կեդրոններու, գրադարաններու եւ եկեղեցիներու մէջ կը
պահուին ձեռագիրները: Անոնց պատմութիւնները
եւ աշխարհի մէջ սփռուելու ոդիսականը ներկայացուցած է իր ժապաւէնին մէջ։ «Այնքա՜ն արժէքներ
տեսած եմ, հայկական հին ձեռագրեր, գունա-

պատկերներ, կաշիէ եւ մետաղադրուագ կազմեր,
ոսկեհուռ մանրանկարներ, զարդանախշ, նրբագեղ
մագաղաթներ, շնչած եմ անոնց հոտը, զգացած եմ
նուրբ ու բարդ երանգները: Այդ գանձերուն ու
հարստութեան մասին ես պարտաւոր եմ պատմել,
այդ յոյզերը ես պարտաւոր եմ վերածել գրականութեան», ըսած է ան՝ աշխարհի զանազան երկիրներուն մէջ տեսած հայկական ձեռագիրներուն
մասին:
Պաքշիի վրայ մեծ տպաւորութիւն ձգած է Սուրբ
Ղազարը եւ հոն պահուող հայկական ժառանգութիւնը: Իր գիրքերէն մէկն ալ ան գրած է Սուրբ
Ղազարի մասին:
Օրին Պաքշի ափսոսանք յայտնած էր, որ «Մատենադարան» շարժանկարին մէջ տեղ չէ գտած
Երուսաղէմը՝ նկարահանող խումբին չէ յաջողած
նկարահանումներ կատարել հոն. մինչդեռ, նշած է,
որ Երուսաղէմի հայկական ձեռագիրներու հաւաքածոն նոյնպէս բացառիկ է, եւ ինք իր աչքով տեսած է զանոնք: Իր առաջին Հայաստան այցելութենէն յետոյ Պաքշի գրած է «Արծիւ եւ սուր» գիրքը։
«Զիս հետաքրքրած է հայ ժողովուրդի բներերեւոյթը. չէ՞ որ անիկա աշխարհի մէջ ամենահիներէն
է, Ասորեստանի ու Բաբելոնի ժամանակակիցն է,
եթէ չհաշուենք Հին Յունաստանն ու Հռոմը: Եւ ինչո՞ւ այնպէս եղած է, որ չկան այլեւս ո՛չ Ասորեստանը,
ո՛չ Բաբելոնը, ո՛չ այն փառաւոր երկիրներն ու
ազգերը, որոնք ժամանակին աշխարհը կը ցնցէին:
Իսկ հայերը տակաւին կան ու չեն անհետացած:
«Ես համոզուած եմ, որ մենք անոնցմէ սորվելու
շատ բան ունինք: Օրինակ՝ ամէն հայ անպայման
պատկերացում մը ունի իր պատմութեան մասին,
նոյնիսկ եթէ սխալ է այդ պատկերացումը: Ան
կարող է մանրամասնօրէն նկարագրել, թէ ի՛նչ հին
ազգէ կը սերի ու ի՛նչ հանճարեղ սպարապետներ
ունին. կը յիշէ Տիգրան Մեծը, որուն գահակալութեան
ժամանակաշրջանին Հայաստանը ծովէ ծով կ՚երկարէր: Ճիշդ է, որ այդ մէկը երկար չէ տեւած եւ
հռոմէացիները, ուշքի գալով, խիստ ճնշում գործադրած են: Բայց ատոր մասին հայերը չեն ալ
ուզեր գիտնալ, անոնք կը հպարտանան իրենց
Տիգրանով ու կը հպարտանան Կասպից ծովէն
մինչեւ Սեւ ծովը երկարած Հայաստանով:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Ներկայացում

Հիւսիսային պողոտայի բանտարկեալը
16/04/2019 19:30
•«Կ. Ս. Ստանիսլավսկիի անուան
ռուսական դրամատիկական
թատրոն»
•Աբովեան 7 - (+374 10) 583 962, 569 199
•3000 - 5000 Դրամ
Առաջին ներկայացում
Ողբերգական կատակերգութիւն ըստ Նիլ
Սայմոնի
Ներկայացում՝ 2 գործողութեամբ - 16+
Տրամուայ «Ցանկութիւն»
•17/04/2019 20:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի «Հրաչեայ
Ղափլանեանի անուան դրամատիկական թատրոն»
•Իսահակեան 28 - (+374 10) 524 723
•2000 - 4000 Դրամ
Հեղինակ` Թենեսի Ուիլիամս
Բեմադրութիւնը՝ Սուրէն Շահուերտեանի
Դերերասաններ՝ Լուիզա Ղամբարեան, Ստեփան Ղամբարեան, Նարինէ Պետրոսեան, Արամօ
«Տղաները չափն անցնում են կամ Էտիւդ
կանանց մասին»
•18/04/2019 19:00
•«Երեւանի պետական կամերային թատրոն»
•Մաշտոցի պող. 58 - (+374 10) 566 070,
(+374 10) 587 844
•1000 - 4000 Դրամ
Առաջին ներկայացում
Անպատասխանատու ներկայացում
Փիէսի հեղինակ՝ Արա Երնջակեան
Բեմադրող ռեժիսոր՝ Արշալոյս Յարութիւնեան
Սիրոյ խոստովանութիւն
•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
Փիէսի հեղինակ եւ բեմադրիչ՝ Արա Երնջակեան
Երաժշտական ղեկավար՝ Վահէ Գրիգորեան

Այն մարդիկ, ովքեր որոշած են ընդմիշտ
հեռանալ մեր քաղաքէն, կրնան երկու ժամով
երկարացնել իրենց երեւանցիի կարգավիճակը:
Կամերային թատրոնի խենթ սիրահարներու հետ
միասին բացայայտենք մեր զարմանահրաշ քաղաքի անբացատրելի առեղծուածը: Սիրոյ տօն՝
«Կամերային թատրոն»-էն ներս:
«Մի համեստ դիակ կամ Ելք կայ»
•21/04/2019 19:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի «Մհեր Մկրտչեան»
արտիստական թատրոն
•Խորենացիի 18 - (+374 10) 519 901, (+374
10) 586 024
•1500 - 2000 Դրամ
Առաջին ներկայցում Դէյվիտ Հայեր
Սիրոյ խոստովանութիւն
•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
Փիէսի հեղինակ եւ բեմադրիչ՝ Արա Երնջակեան
Երաժշտական ղեկավար՝ Վահէ Գրիգորեան
Այն մարդիկ, որոնք 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 թատրոն»-էն ներս:

Համերգ

Տիանա Ադամեան, Լիպարիտ Աւետիսեան եւ
ՀԱՖՆ
•16/04/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•1000 - 8000 Դրամ
Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նուախագումբը կը շարունակէ Երիտասարդ արուեստագէտներու համերգաշարը՝ ներկայացնելով
ջութակահարուհի Տիանա Ադամեանը: Համերգի
2-րդ բաժնին պիտի հնչէ Լիստ՝ թենոր Լիպարիտ
Աւետիսեանի եւ Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբի մասնակցութեամբ:

Երիտասարդ արուեստագէտներու համերգաշար
Ծրագիր՝
Պրոկոֆեւ. Ջութակի համերգ թիւ 2 /28-30 ր./
Մենակատար՝ Տիանա Ադամեան, ջութակ
Լիստ. «Ֆաուստ» սիմֆոնիա նուագախմբի,
արական երգչախումբի եւ թենորի համար /1ժ
14ր – 1ժ 17ր/
Մենակատար` Լիպարիտ Աւետիսեան, թենոր
Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբ
Գեղարուեստական ղեկավար եւ գլխաւոր
խմբավար՝ Յովհաննէս Չէքիջեան
Խմբավար՝ Էդուարդ Թոփչեան
Համօ Սահեան. «Ինձ բացակայ չդնէք»
•17/04/2019 19:00
•Արամ Խաչատրեան համերգասրահ
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•2000 - 6000 Դրամ
Կը կարդան՝
ՀՀ վաստ. արտիստ Սիլվա Եուզպաշեան,
ՀՀ վաստ. արտիստ Գրետա Մէջլումեան,
ՀՀ վաստ. արտիստ Լալա Մնացականեան,
Արսէն Ղազարեան, Էլֆիք Զոհրապեան, Նարեկ
Մարգարեան
Սահեանի խօսքերով գրուած երգերու կենդանի կատարումներ՝
ՀՀ վաստ. արտիստ Լէյլա Սարիբեկեան, Արտակ Ստեփանեան, Հայկ Թօնգուրեան
Երեկոն կը վարէ Կարինէ Սարգսեան։
5th Season։ Gate of Frequency
•19/04/2019 19:00
•«Արամ Խաչատրեան համերգասրահ»
•Օփերա, Մաշտոց 46 - (+374 10) 545 742
•3000 - 10000 Դրամ
Համերգ, որ կը կրէ Gate of Frequency (Մուտք
ձայնային յաճախականութիւն) խորագիրը

Ժամանց

Robert Babicz IN Armenia | Radiant
•19/04/2019 21:00
•20/04/2019 19:00
•Հայֆիլմ
•Աշտարակի խճուղի
Ելեկտրոնային երաժշտութեան հեղինակաւոր
ներկայացուցիչներէն մէկը՝ Robert Babicz-ը, իր
ելոյթով կը ներկայանայ Երեւանի մէջ։
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ԳՐԻԳՈՐ ԱՂԱՍԵԱՆ

(1926 - 2009)
«Փարիզի Գրգավաճառներու
Փողոցը»
Գրիգոր Խորէնի Աղասեան (Ապրիլ 13, 1926, Երեւան,
Հայկական ԽՍՀ, ԱԽՖՍՀ, ԽՍՀՄ - Հոկտեմբեր 16, 2009, Երեւան, Հայաստան), նկարիչ, ՀԽՍՀ արուեստի
վաստակաւոր գործիչ (1981)։
1944 թուականին աւարտած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարանը, 1950
թուականին՝ Մոսկուայի Վասիլի Սուրիկովի անուան գեղարուեստի հիմնարկը: 1950-1966 թթ. դասաւանդած է
Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարանէն ներս, 1963 թուականէն՝ Երեւանի պետական գեղարուեստա-թատերական
հիմնարկէն ներս, փրոֆեսոր` 1982 թուականէն: Աշխատանքներէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մէջ:
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Տիկին Յասմիկ Քէշիշեան Հատտատ
Արաբական
Թերակղզի
Տիար Ժագ Հատտատ

Տէր եւ տիկին Սերժ Հատտատ եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռոպէր Հատտատ եւ զաւակունք
Տիկին Սեդա Զէյիտ եւ զաւակունք
Եւ համայն Հատտատ, Քէշիշեան, Հաննա, Ապատեան, Աւետիսեան,
Օղլեան, Զէյիտ եւ Ապու Ժաուտէ ընտանիքներ եւ ազգականներ կը
գուժեն սրտի դառն կսկիծով՝ իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր,
հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին՝

ՀՐԱՉ (ՀԱՏՏԱՏ) ՏԷՄԻՐՃԵԱՆ-Ի
Մահը,
պատահեցաւպապը
Շաբաթ,
13 Ապրիլ3-ին
2019-ին,
յետ կարճապետ
ՀռոմիորՖրանչիսկոս
Փետրուար
եռօրեայ
առաքելական
հիւանդութեան։
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Յուղարկաւորութեան
արարողութիւնը
պիտի կատարուի
Երկուշաբթի,
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը,
որ կ'այցելէ
Արաբական
15
Ապրիլ
2019-ին,
կ.ե.
ժամը
3։00-ին,
Նորաշէնի
Սրբոց
Վարդանանց
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի
մէկ ժամուրկէ
առաջ,
Վատիկանի մէջ
կիրակնօրեայ
եկեղեցւոյ
մէջ, մեկնելէ
Պուրճ Համուտ,
Հանգուցեալին
մարմինը
պիտի
աւանդական
ԱՄԷ իրգերեզմանատունը։
այցը համարած է «կարճ, բայց
փոխադրուիքարոզի
Ֆըրընժամանակ
Շըպպէքիան
ազգային
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Ներկայս
ընդունիլ իբրեւԱյնուհետեւ
մահազդ։ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր
էջին վրայ գրած է. «Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ 15
Էմիրութիւններ։
Այդ
Ցաւակցութիւնները
պիտի
ընդունուին
Երկուշբաթի,
եւ Երեքշաբթի,
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
16 Ապրիլին, կ.ա. ժամը 11։00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 6։00, Ազգաէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
յին առաջնորդարանի “Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն” սրահին մէջ։
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 հանդիպումին։

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

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է
Սէն Ժոզեֆ Համալսարան
Արեւելեան Գրադարան
Լուսանկարներու Արխիւատուն
Ձեզ սիրով կը հրաւիրեն լուսանկարներու ցուցահանդէսի բացումին

ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝
ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՓԱՌՔԻ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՉԸ

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%)։
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Հովանաւորութեամբ՝ Տիար Վարուժ Ներկիզեանի
Ընդհանուր Տնօրէն Էմիրէյթս Լէպանըն Դրամատան
11 Ապրիլ 2019-ին‚ ժամը 17։00-ին
Հիւրասիրութիւն
Վայր՝ Արեւելեան Գրադարանի գետնայարկի ցուցասրահ
Սէն Ժոզէֆ Համալսարանի փողոց‚ Յիսուսեաններու թաղ‚ Աշրաֆիէ
Հեռաձայն. 01.421827
Ցուցահանդէսը բաց պիտի մնայ մինչեւ 31 Մայիս 2019‚ ժամը 10։00 -17։00‚
բացի կիրակի եւ տօնական օրերէ
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