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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
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Տեղի Ունեցաւ
Յանձնաժողովի Երկրորդ
ԱՄՆ
14 Նախարարական
Միլիոն Տոլարի
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք Քաղաքականութեան
Սարքեր
Կը
Մատակարարէ
Մասին Յայտարարութեան Համար
Լիբանանեան Բանակին

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

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

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:

Միացեալ Նահանգները Լիբանանի բանակին յանձնած է 14.3 միլիոն
տոլար արժող ռազմական սարքեր։ Այս մասին, Twitter-ի իր էջով յայտնած է
Լիբանանի մէջ ԱՄՆ-ի դեսպանութիւնը։
Դեսպանատունը յայտարարած է, թէ գիշերային տեսողութեան սարքեր,
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
ռատիոներ եւ այլ պարագաներ, որոնք կը գնահատուին 14.3 միլիոն տոլարով,
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
մաս կը կազմեն ԱՄՆ-ի կողմէ բանակին տրամադրուող մշտական օժանդակութեան:
Գործակցութեան Հեռանկարները
Լիբանանի
վարչապետ նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին իրենց
Այս
ամսուանՀանրապետութեան
սկիզբը՝ Բանակը Ուաշինկթընէն
ստացած է վեց
ինքՀայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոՍաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ նոր պաշտօնները:
նաթիռային
համակարգ:
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
նախարարական
նիստը՝ է աւելի
Պաապտայի
պալատին մէջ նախագահական
2006-էն ի վեր յանձնաժողովի
ԱՄՆ-ն Բանակին2-րդ
տրամադրած
քան 2 միլիառ
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արնորակազմ
կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
տոլարի
օգնութիւն:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասին քարտուղարութեան
յայտարարութիւնը պաշտօնակատար
ամբող- իր նորՌոպըրթ
պաշտօնը
իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
ԱՄՆ Պետական
ՓալաԻնչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս մասին
հաղորդեց նախագահական
տինօ,
անցեալ
ամիս, AFP- ին ըսած էր, թէ վարչապետ
Ս. Հարիրին
եւ ԱՄՆ
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաԸստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա- Պէյրութ
տեղեկատուական
գրասենեակը:
Պետական
քարտուղար
Մայք Պոմպէոն, վերջինիս
կատարած այցին
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերջին կազմուած
սոյնենյանձնաժողովին
անդամ
ընթացքին՝
քննարկած
ԱՄՆ-լիբանանեան
անվտանգութեան գործընկեՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա10 նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
րութիւնը
եւ անոր կարեւորութիւնը:
Ըստ Փալատինոյի՝
անոնք
նաեւ
խօսած են մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Èáõñ»ñ
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
առաքելութեան մէջ, մինչÐ³Ûñ»ÝÇ
նոր նախարարը
Լիբանանի
օրինական
պետականգաղթականներու
անվտանգութեան նոր
հաստատութիւններուն,
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
տունդարձը Լիբանանի
իրականացնելու
նպատակով
բարձր գնահատեց
Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
յատկապէս
զինուած
ուժերուն յառաշարունակական
աջակցութեան
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
Ոստիկանութիւնը
Պետականութեան
Յենասիւնն Է. Նիկոլ
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
անհրաժեշտութեան
մասին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուակոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Փաշինեան Ներկայ Գտնուած
Է Ոստիկանութեան
Օրուայ
կանին Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
նախկին նախարար Մուհամմատ
Պէյրութի Օդակայանին
Բարելաւումները
Կը
Շարունակուին
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
ամրաՏարեդարձին
րութեան Յունիս
մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր 101-րդ
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ Նուիրուած Հանդիսաւոր Նիստին
Մինչեւ
1. Հասան
պընդումին:
Հայաստանի
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ներկայ
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւնՀանրապետութեան
պիտի
Պէյրութի
օդակայանին
մէջ, ուղեւորներու
փոխադրութեան
բարելաւման
գտնուած էվրայ՝
Հայաստանի
քականութեան մասին
յայտարարութիւնը
պիտի1: Այս
արձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
շնորհիւ Հանրապետութեան ոստիկանութեան օրուայ 101-րդ
աշխատանքները
կը շարունակուին
մինչեւ Յունիս
մասին, Երեքշաբթի,
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
տարեդարձինեւնուիրուած
ընդգծէ շարք մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա- տարիներու
իր փորձառութեան,
պիտի հանդիսաւոր նիստին: Մինչ այդ Ոստիկանութեան
լրագրողներուն
յայտնած
է Ներքին
գործոց նախարար
Ռայա Էլ-Հասան:
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե- ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս
պահուն
¾ç 07
¾ç 07
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուկան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոհետ բարեկամութեամբ:
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժազարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Շարունակուեցաւ Նախարարական մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՊաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 03
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
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¾ç 02
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«Տասն Կուսանաց» Յիշատակութիւնը Տեղի Ունեցաւ Անթիլիասի Մայրավանքին Մէջ

Աւագ շաբաթը մեր Փրկիչին՝ Յիսուս Քրիստոսի
երկրաւոր առաքելութեան վերջին հանգրուանն է,
որուն ընթացքին Ան կ՚ենթարկուի ամենադառն
տառապանքներու ու չարչարանքներու։ Հայ եկեղեցին զայն կը նշէ Աստուածաշնչական ընթերցում-

ներու եւ հոգեպարար յատուկ արարողութիւններու
ճամբով։
Այս գծով, Աւագ Երեքշաբթի, 16 Ապրիլ 2019-ին,
Անթիլիասի Մայրավանքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ
Մայր Տաճարին մէջ տեղի ունեցաւ «Տասն Կու-

սանաց» նուիրուած ժամերգութիւնը, ուր Մայրավանքի Կիրակնօրեայ վարժարանէն տասը աղջիկներ՝ իւրաքանչիւրը բռնած լապտեր մը, ներկայացան
եկեղեցւոյ դաս։ Անոնք կը ներկայացնէին Քրիստոսի
երկրորդ գալստեան հինգ պատրաստ եւ հինգ
անպատրաստ կոյսերը։ Աւետարանական ընթերցումներէն ետք, Փեսային երկրորդ գալստեան հոգեպէս պատրաստները՝ «իմաստուն կոյսերը» վառ
պահեցին իրենց լապտերը, իսկ միւսները՝ «յիմարները» մարեցին զանոնք։
Աւարտին, «Տասը կոյսերը»՝ ընկերակցութեամբ
Մայր Տաճարի փոխ լուսարարապետ Հոգշ. Տ.
Լեւոն Աբղ. Եղիայեանին, բարձրացան Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոսին մօտ։ Նորին Սրբութիւնը
հայրական սիրով ընդունեց զանոնք, խօսեցաւ
անոնց օրուան պատգամին մասին եւ յուշանուէրներ
տալով օրհնեց զանոնք։
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Տասը Կուսանացի Ժամերգութիւն Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ
Հանդիսապետութեամբ
Լիբանանի
հայոց
առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոսի, երէկ՝ աւագ
երեքշաբթի, 16 ապրիլ 2019-ին, երեկոյեան ժամը
6։30-ին, Նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ
տեղի ունեցաւ Տասը կուսանաց ժամերգութիւն։
Աւարտին սրբազան հայրը հաւատացեալ
ժողովուրդին փոխանցեց իր պատգամը։ «Արթուն
մնացէք, որովհետեւ չէք գիտեր Մարդու որդիին
գալուն ո՛չ օրը եւ ո՛չ ալ ժամը» բնաբան առնելով,
սրբազան հայրը իր քարոզին սկիզբը ակնարկեց
տասը կոյսերու առակին` աւելցնելով, որ շատ
յստակ է մանաւանդ առակին եզրակացութիւնը, որ
մեզ կը հրաւիրէ արթուն մնալու։ Սրբազանը ըսաւ,
որ կեանքի մէջ մենք յաճախ կը լսենք «արթուն
եղէք» խօսքը մեր տուներուն եւ դպրոցներուն մէջ,
շուկայի վրայ երբ մարդիկ չեն ախորժիր թմրած
մարդիկ տեսնելէ եւ կը յիշեցնեն, որ արթուն մնան
աւելցնելով, որ երբեմն ալ հակառակը կը լսենք`
«քնացէք», «մի՛ արթննաք»։
Սրբազանը յայտնեց, որ մեր կեանքը այս երկու
ուղղութիւններուն մէջ կ՛ընթանայ եւ ամէն բանի
ժամանակը կայ՝ արթուն մնալու եւ քնանալու։
«Մարդ արարածին իմաստութիւնը այս ժամանակը
ճիշդ տեսնելու եւ գնահատելու մէջ կը կայանայ»,
հաստատեց Նարեկ արքեպիսկոպոս` նկատել
տալով, որ առակը յստակ կերպով կ՛ընդգծէ, թէ

տասը աղջիկներ հարսանիքի հրաւիրուած էին եւ
անոնցմէ հինգը հեռատեսութիւնը եւ իմաստութիւնը
ունեցան աւելորդ ձէթ առնելու, որպէսզի եթէ
պատահեր, որ փեսան ուշանայ՝ իրենց լապտերները
չմարէին, իսկ միւս հինգը անհոգ գտնուելով բաւարարուեցան իրենց ունեցած ձէթով եւ դժբախտաբար
փեսան ուշացաւ. եւ անոնք փոխանակ իրենց
ուշադրութիւնը կեդրոնացնելու հարսանիքին վրայ
աճապարելով գացին, որ նոր ձէթ բերեն եւ այդ
պահուն փեսան եկաւ եւ անոնք, որոնք հինգ վառած
լապտերներ ունէին, փեսային հետ հարսանիքի
մտան եւ միւսները զրկուեցան հարսանեկան
ուրախութենէն եւ հետեւաբար չկրցան գիտնալ երբ
արթուն պէտք է մնան եւ երբ քնանան։
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Ռեկինա Թադեւոսի
Ղազարեան
Ռեկինա Թադեւոսի Ղազարեան (1915, Ապրիլ
17, Երեւան - 1999, Նոյեմբեր 6, Երեւան), հայ
նկարչուհի, ՀԽՍՀ վաստակաւոր նկարիչ (1985),
Երեւանի պատուաւոր քաղաքացի (1995)։
1951 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարանը։
Ռեկինա Ղազարեանի յուշատախտակը տեղադրուած է Բաղրամեան պողոտայի վրայ
Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ զօրակոչուած է բանակ եւ ծառայած ռատիոհա-

Նարեկ արքեպիսկոս ըսաւ, որ մեր կեանքը եւս
անակնկալներով լեցուն է եւ այդ անակնկալներուն
միշտ պատրաստ գտնուելու համար մենք արթուն
պէտք է ըլլանք աւելցնելով, որ մեր մարդկային
կեանքն ալ այդպէս եղած է այլեւս քիչ մը ամէն տեղ,
օրէնքները յարաբերական դարձած են եւ մարդիկ
իրենք կը ճշդեն ճշմարտութիւնը, արդարութիւնը եւ
իրենց յարմարող ուղղութեամբ կ՛առաջնորդուին։
Շարունակելով իր խօսքը առաջնորդը ըսաւ, որ
կեանքի մէջ արթուն ըլլալը ամէն բանէ առաջ հոգիի
արթնութիւնն է աւելցնելով, որ երբ մէկու մը հոգին,
ներաշխարհը խաղաղ է ան անպայման արթուն
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ղորդման 5-րդ գունդի մէջ, Կասպից ծովի ափին։
Ռեկինա Ղազարեանը յաջողած է փրկել 19351937 թթ. Եղիշէ Չարենցի ստեղծած աշխատանքները, որոնց շարքին՝ «Ռեքվիեմ Կոմիտասին»,
«Անանուն», «Աշնանային երգեր», «Նաւզիկէ» եւ
շատ այլ գործեր։
Ստեղծագործած է դիմանկարի («Չարենց»,
1966, «Կոմիտաս», 1968, «Աննա Ահմատովա», 1981),
թեմատիկ պատկերի («Այս հմուտ, հանճարեղ
լոռեցին», 1969, «Խեցեգործներ», 1978, «Սպիտակ
կռունկներ», 1980, «Խաղաղ տիեզերք», 1983) եւ
բնանկարի («Աշուն», 1962, «Աղաւնաձոր», 1965)
բնագաւառներէն ներս։
Ղազարեանի արուեստի մէջ մեծ տեղ կը
գրաւեն չարենցեան թեման եւ անոր պոէզիայէն
ներշնչուած գործերը («Ամբոխները խելագարւած», 1965, «Ասպետական», 1975, «Չարենցի
վերջին ճանապարհը՝ յաւերժութիւն», 1998, Եղիշէ
Չարենցի տուն-թանգարան, Երեւան)։
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Գողի մը Տարօրինակ Թիրախը . . .

Ընդհանրապէս ոգելից ըմպելիքներու, ոսկերչատուներու եւ թանկագին իրերու խանութները,
ինչպէս նաեւ դրամատուները թիրախը կը հանդիսանան նշանաւոր գողերուն՝ որովհետեւ անոնց
գողօնը պարարտ է։
Վերոյիշեալ ընդհանրացումին մէջ սակայն միշտ
ալ կան բացառութիւններ եւ այսօրուան մեր նիւթը
կը կեդրոնանայ այդ բացառութիւններէն՝ անսովոր
թիրախի մը շուրջ, որ խորապէս ազդած է շրջանի
բնակչութեան վրայ։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ
եւ ապա դատողութիւնը կը ձգեմ ձեր հայեցողութեան։
Այդ դէպքը պատահած է Քէնթաքի նահանգի
Լուվիզուիլ քաղաքին մէջ եւ խնդրոյ առարկայ գողն
է 35 տարեկան Ճէյմս Ռիթզը (տես նկարը), որ
հետագային անդրադառնալով իր գործած աններելի սխալին՝ ներողութիւն խնդրած է քաղաքի
բնակիչներէն։ Ան՝ երկտողով մը սապէս արտայայտուած է, «Ներողութիւն կը խնդրեմ որ արարքս
շատերուն ցաւ պատճառեց։ Ես երբեք չէի ուզեր
վիրաւորել մէկը։»
Բայց ի՞նչ եղած է իր թիրախը։ Հիմա երբ բացայայտեմ՝ բոլորովին պիտի զարմանաք եւ իսկոյն
պիտի դադապարտէք եղած ստորին արարքը։ Ան
գողութեան գացած է շրջանի Սուրբ Ստեփանոս
գերեզմանատունը (տես նկարը) եւ սկսած է գողնալ
գերեզմաններու վրայ զետեղուած ծաղիկներն ու
զանազան արձանիկները . . .

Է՜հ, ուրիշ տեղ չմնա՞ց թալանելու! Իսկ այդ աւարը
ի՞նչ գումար պիտի հայթայթէ քեզի, որ այդքան
կ՛ստորնանաս` մարդ արարած։ Մի քանի փունջ
ծաղիկի եւ կամ մի քանի արձանիկներու համար
կ՛արժէ՞ գողութեան երթալ գերեզմանատուն եւ
պղծել՝ հոն յաւիտենական հանգիստը գտնողներուն
յիշատակները, որոնք նուիրուած են իրենց սիրելիներուն կողմէ։

Սուզան Սէթըլս՝ գերեզմանատան կամաւոր աշխատողն է որ ստանձնած է գերեզմաններու հոգատարութիւնը։ Ան անդրադառնալով եղածին՝
սապէս արտայատուած է, «Սիրտս կտոր-կտոր
կ՛ըլլայ որովհետեւ մեռելները ձայն չունին եւ արձան
մը կամ փունջ մը ծաղիկ նուիրելը՝ միակ սփոփանքն
է հանգուցեալի հարազատներուն, որ յիշեն իրենց
սիրեցեալ ազգականը։»

Ճկունը, The Resilient . . .

Սա ամերիկեան բանակի հաշմանդամ վեթերաններէ կազմուած նուագախումբ մըն է որ արհամարհելով իրենց մարմնական բոլոր թերութիւն-

ները (տես նկարը), որոշած են կեանքի կոչել այդ
նուագախումբը։ Անոնք նուագահանդէսներով նախ
կ՛ուզեն խանդավառել ժողովուրդը եւ ապա այդպէսով՝ արժանավայել կերպով գոյատեւել, մարդկային մեր ընկերութեան մէջ։ Պատիւս՝ արժանաւորաց!
Նկարին մէջ առաջին կարգի վրայ ձախէն աջ
նստած են՝ երգիչ Թիմ Տանլի, թմբկահար Ուան
Տօմինկէզ եւ կիթառիսդ Մարքոս Տիանտրէա։
Անոնք իրենց մարմնի անդամները կորսնցուցած
են Աֆղանիստանի պատերազմին մէջ եւ վերադառնալով տուն՝ կազմած են վերոյիշեալ նուագախումբը։
Նուագախումբի փորձերը տեղի կ՛ունենան
երգիչ Թիմ Տանլիի բնակարանին մէջ եւ անոնք կը
պատրաստուին հրատարակել իրենց առաջին երգապնակը (album), որուն վրայ մեծ յոյսեր կապած
են։ Եթէ յաջողին՝ կ՛ըսէ երգիչ Տանլի, կրնան միայն
յառաջ երթալ՝ նուաճելով նոր բարձրունքներ,
երգարուեստի իրենց ասպարէզին մէջ . . .
Հետաքրքրական է գիտնալ որ Թիմ Տանլիի
բնակարանը կը գտնուի Փենսիլվանեայ նահանգի
Բեթել քաղաքի արուարձանը գտնուող անտառօտ
շրջանի մը մէջ։ Այս վայրը կարեւոր է որովհետեւ
իրենց աղմկարար փորձերը ոչ ոք չեն խանգարեր!
Յատկանշական է գիտնալ որ այս նուագախումբը
կարեւոր ելոյթ մը ունեցաւ Ուրբաթ, 12 Ապրիլ 2019ին, Թեքսաս նահանգի Հիւսթըն քաղաքի Redneck
Country Club-ին մէջ։
Ես կրնամ միայն գովասանքով արտայայտուիլ
իրենց վճռակամութեան վրայ եւ մաղթել որ նորանոր յաջողութիւններով նախանձելի բարի օրինակ
կը հանդիսանան՝ պատերազմէն վիրաւոր տուն
վերադարձած բոլոր այլ վեթերաններուն։ Վարձքերնիդ կատար, սիրելի բանակայիններ։
Հոս տեղին է մէջբերել Աշուղ Ջիւանիի քերթըւածէն՝ հետեւեալ քաջալերական տողերը։
Ձախորդ օրերը ձմրան նման կու գան ու կ՛երթան,
Վհատելու չէ, վերջ կ՛ունենան, կու գան ու կ՛երթան.
Դառն ցաւերը մարդու վրայ չեն մնայ երկար,
Որպէս յաճախորդ շարուեշարան կու գան ու
կ՛երթան։

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Տասը Կուսանացի Ժամերգութիւն Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Մէջ
¾ç 02
կ՛ըլլայ։ Հոգիի խաղաղութիւնը մեզ կ՛առաջնորդէ
միտքի արթնութեան եւ հոգիի եւ միտքի արթնութիւնը մեզ կ՛առաջնորդեն ֆիզիքական արթնութեան եւ երբ այս բոլորը ունինք, մենք կրնանք մեր
կեանքը ներդաշնակօրէն ապրիլ, թէ՛ որպէս անհատներ եւ թէ՛ որպէս հաւաքականութեան պատկանող անձեր։
Սրբազանը բացատրեց, որ Յիսուս այս առակը
կրնար պատմել մէկ իմաստուն եւ մէկ յիմար կոյսի
օրինակը տալով, սակայն ան խումբերու բաժնեց
որպէսզի մեզի ցոյց տայ, որ խմբական կեանք եւ
խմբական աշխատանք է մեր կեանքը, մենք մեր
կեանքը առանձին չենք ապրիր եւ կը պատկանինք
հաւաքականութեան մը, որ մեր պարագային հայ
քրիստոնէական ընտանիքն է եկեղեցիին, տունին,
դպրոցին, ակումբին մէջ եւ ամէն տեղ։ Սրբազանը
իր քարոզի բնաբանին ականարկելով բացատրեց,
որ Քրիստոս յստակօրէն կը պատգամէ մեզի
արթուն մնալ, որովհետեւ մենք չենք գիտեր, թէ ինք

երբ պիտի գայ։ Ան ըսաւ, որ Քրիստոսի գալուստը
եկեղեցւոյ մէջ միշտ յատուկ լուսարձակի տակ
դրուած է եւ Ծաղկազարդին նախորդող կիրակին
մենք կը տօնենք Քրիստոսի գալուստը՝ «Գալստեան
կիրակի»-ն եւ մեր ուշադրութիւնը կը կեդրոնացնենք
Քրիստոսի երկրորդ գալստեան։ Ծաղկազարդով
մենք կը տօնենք Քրիստոսի Երուսաղէմ գալուստը։
Դռնբացէքով եկեղեցին մեզի կը յիշեցնէ, որ
Քրիստոս դարձեալ պիտի գայ եւ այս անգամ որպէս
արդար դատաւոր՝ դատելու համար բոլորս, իսկ
այսօր եկեղեցին անգամ մը եւս մեզի կը յիշեցնէ, որ
Քրիստոս պիտի գայ, որպէսզի գիտնայ թէ մեզմէ
որոնք յիմար են եւ որոնք իմաստուն։ «Քրիստոնէական կեանքը նախապատրաստութիւն է
Քրիստոսի երկրորդ գալստեան։ Մենք միայն այս
աշխարհի վրայ երկրաւոր տեւողութեան մէջ չէ որ
կ՛ապրինք, այլ՝ հրաւիրուած ենք յաւիտենական
կեանքը ժառանգելու եւ տասը կոյսերուն առակը
կու գայ մեզի սորվեցնելու, թէ մեր կեանքին մէջ
միմիայն այդ ժառանգութիւնը մենք կրնանք
ապահովել, եթէ մնայուն եւ շարունակական

կերպով արթուն մնանք հոգեպէս եւ իմացապէս»,
շեշտեց առաջնորդը աղօթելով, որ սոյն առակը
յիշենք եւ գործադրենք, արթուն մնանք Քրիստոսով
ու առաջնորդուինք Քրիստոսի լոյսով. ապա ան
հրաւիրեց հինգ կոյսերը որպէսզի իրենց մոմերը
վառեն միւս հինգ կոյսերու մոմերէն շեշտելով, որ
լոյս ունեցողը չի՛ կրնար զայն ինքզինքին պահել,
լոյսը ճառագայթելով, բաշխուելով, լուսաւորելով
լոյս կը դառնայ. հետեւաբար, այս առակը կը
սորվեցնէ, նաեւ մեր լոյսը բաժնել ուրիշներուն եւ
աւելի լոյս հայթայթել այս մութ աշխարհին մէջ։
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â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏ

ÈÇíÁñ÷áõÉ ºõ ä³ñë»ÉáÝ³ Ú³ÕÃ³Ï³Ý

¾ç 04

ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ »õ ¹³ë³õáñáõÙÁ©
¬ ²É ²ÑÁï ¬ ²É ²Ýë³ñ 0-3« ÏáÉ»ñ©²©ØáÕñ³åÇ ëË³É©4« ê©ê³³ï 37« 55
¬ ²É ÜÁÅÙ¿ ¬ ²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿ 0-0
¬ Â³ï³ÙáÝ êáõñ ¬ ²Ë³³ ²ÑÉÇ ²É¿Û 2-0
¬ ÂñÇ÷áÉÇ ¬ ê³É³Ù ¼Õ³ñÃ³ 0-3« ¬ ²É ê³ý³ ¬ è³ëÇÝÏ 1-1
¬ Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É ¬ ä»ù³³ èÇ³ïÇ 5-3
¸³ë³õáñáõÙ©1-²É ²ÑÁï 56 Ï¿ï 38-8« 2-²É ÜÁÅÙ¿ 48 Ï¿ï 35-15« 3-²É
²Ýë³ñ 46 Ï¿ï 51-18« 4-²Ë³³ ²ÑÉÇ 33 Ï¿ï 28-30£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³ñ³ñï¬²ñÙ»ÝÇ³ Î¿ï ÎáñëÝóáõó

ºõñáå³ÛÇ â»Ù÷ÇÁÝ½ ÈÇÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ Ùï³Ý í×é³Ï³Ý ÷áõÉ »õ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦
Ï³ñ»õáñ ù³ÛÉ ÙÁ ³é³õ« »ñµ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙ¿
ÙÁ »ïù Û³ÕÃ»ó öáñÃáõÏ³ÉÇ §öáñÃû¦ÇÝ£ ÎáÉ»ñÁ Ýß³Ý³Ï»óÇÝ ø»ÛÃ³Ý 5-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« üÇñÙÇÝáÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí »õ èáå»ñÃû üÇñÙÇÝûÝ 26-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ²É»ùë³Ýïñ¬²éÝáÉïÇ ÷áË³ÝóáõÙ¿Ý û·ïáõ»Éáí£ êïáñ»õ
ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ öáñÃû 2-0
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1-0
Ð¿ûÝÏ¬ØÇÝ êáÝ 78« ÷áË«¿ñÇùëÁÝ« 13-ñ¹ íÛñÏ©²Ïáõ»ñû ãÏñó³õ Ýß³Ý³Ï»É
ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Í¿Ý
- ²Û³ùë ²ÙëÃ»ñï³Ù ¬ ºáõí»ÝÃÇõë 1-1
ÏáÉ»ñ©î³õÇï Ü»ñ¿ë 46 ¬ ø©èáÝ³Éïû 45« ÷áË©Ä©ø³Ýë»Éû
- Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0-1« ÏáÉ©È©Þááõ ëË³É©12

Æõñáµ³ ÈÇÏ

²ñë»Ý³É« â»ÉëÇ« ì³É»ÝëÇ³ ºõ ä»ÝýÇù³ Ú³ÕÃ»óÇÝ

Æõñáµ³ ÈÇÏÇ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç §²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ Æï³ÉÇáÛ §Ü³÷áÉÇ¦ÇÝ ¹¿Ù£
ØñóáõÙÁ áõÝ¿ñ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÁÝÃ³óù« ë³Ï³ÛÝ §²ñë»Ý³É¦Á áõÝ¿ñ
¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ »õ 14-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ è»ÙëÇ
Ýß³Ý³Ï»ó ³é³çÇÝ ÏáÉÁ« Ø»ÛÃÉ¿Ýï¬Ü³ÛÉ½Ç ÷áË³ÝóáõÙáí« ÇëÏ 25-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ñ³ñáõ³Í ÙÁ ¹å³õ øáõÉÇå³ÉÇÇ áïùÇÝ« áñ ëË³ÉÙ³Ùµ
Ýß³Ý³Ï»ó Çñ ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ßï Ùï³õ 67-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ£
ØñóáõÙÁ ³õ³ñï»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç 2-0 Ñ³ßÇõáí Û³ÕÃ³Ý³Ïáí£ ²Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
- ²ñë»Ý³É ¬ Ü³÷áÉÇ 2-0
- ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ì³É»ÝëÇ³ 1-3
ÏáÉ»ñ©ø³½áñÉ³ ïáõ·©36 ¬ Îáõ»ï¿ë 6« 90+3« ì³ë 90
- ä»ÝýÇù³ ¬ ²ÛÝÃñ³ËÃ üñ³ÝùýáñÃ 4-2
ÏáÉ»ñ©ü»ÉÇùë ïáõ·©21« 43« 54« îÇ³ë 50 ¬ ºáíÇã 40« ö³ëÇ»ÝëÇ³ 72
- êÉ³íÇ³ öñ³Ï - â»ÉëÇ 0-1« ÏáÉ©Ø³ñùáë ²ÉáÝëû 86« ÷áË©ìÇÉÇ³Ý

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²É ²ÑÁïÇ ²é³çÇÝ ä³ñïáõÃÇõÝÁ

²Ûë
ß³µ³Ã³í»ñçÇÝ
ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý
ÈÇµ³Ý³ÝÇ
ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 21-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ ¿ñ §²É ²ÑÁï¦ §²É ²Ýë³ñ¦ ÙñóáõÙÁ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §Ø³ñ½³Ï³Ý
²õ³Ý¦ÇÝ Ù¿ç£ ²ËáÛ»³Ý §²É ²ÑÁï¦ Ïñ»ó ³Ûë ï³ñáõ³Ý Çñ ³é³çÇÝ
å³ñïáõÃÇõÝÁ 0-3 Ñ³ßÇõáí£ ²Ý 46 ÙñóáõÙÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï å³ñïáõÃÇõÝ ã¿ñ
Ïñ³Í£ §Þ³å³å ²É ê³Ñ¿É¦ »õ §Â³ï³ÙáÝ êáõñ¦ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáí
³å³Ñáí»óÇÝ Çñ»Ýó ÙÝ³ÉÁ ³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç£ §ä»ù³³ èÇ³ïÇ¦Ý
Ññ³Å»ßï ïáõ³õ ³é³çÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ£ ì»ñçÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ« §ê³É³Ù
¼Õ³ñÃ³¦« §è³ëÇÝÏ¦« §²É Þ³å³å Ô³½ÇÛ¿¦« §ÂñÇ÷áÉÇ¦ »õ §²É ê³ý³¦
åÇïÇ å³Ûù³ñÇÝ Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹ ¹³ë³Ï³ñ· ÇçÝ»É¿£ êïáñ»õ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 27-ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñáõ
ÍÇñÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ §²É³ßÏ»ñï¦ ¬ §ÈáéÇ¦ ÙñóáõÙÁ£ 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§²É³ßÏ»ñï¦Á §Ü³ÛÇñÇ¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 5-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
ì³Ý³ÓáñÇ §ÈáéÇ¦ÇÝ ¹¿Ù »õ å³ñïáõÃÇõÝ Ïñ»ó 0¬1 Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É
³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ ²É³ßÏ»ñï ¬ ÈáéÇ ì³Ý³Óáñ 0¬1« ÏáÉ©²ï×áõÙ³ÝÇ 45+1
¬ ¶³ÝÓ³ë³ñ ¬ ²ñ³ñ³ï 1¬0« ÏáÉ©¶©Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý 38
- ²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ ¬ ´³Ý³Ýó 1-1
- ÞÇñ³Ï ÎÇõÙñÇ ¬ ²ñó³Ë 0-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-²ñ³ñ³ï¬²ñÙ»ÝÇ³ 43 Ï¿ï 36-19« 2-´³Ý³Ýó 42 Ï¿ï 3425« 3-öÇõÝÇÏ 40 Ï¿ï 30-27« 4-²É³ßÏ»ñï 40 Ï¿ï 27-19

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ è¿³É Ø³ïñÇï Î¿ï ÎáñëÝóáõóÇÝ

êå³ÝÇáÛ
ýáõÃåáÉÇ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý
32¬ñ¹
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §ê»õÇÛ³¦ ¬ §è¿³É ä»ÃÇë¦ ÙñóáõÙÁ£
5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ý Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 9-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§è¿³É ä»ÃÇë¦Ç ¹¿Ù£ Ð³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇ 26-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ«
ØáõÝÇñ Ýß³Ý³Ï»ó §ê»õÇÛ³¦Ç ÏáÉÁ« ê³ñ³åÇ³ÛÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ 55-ñ¹
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Èû ê»Éëû Ýß³Ý³Ï»ó Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý ÏáÉÁ£ 59-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ
ö³åÉû ê³ñ³åÇ³ Ýß³Ý³Ï»ó §ê»õÇÛ³¦Ç 2-ñ¹ ÏáÉÁ« ä¿Ý ºï¿ñÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ 63-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ì³ëù¿½ Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 3-1« ä³Ý»Ï³ÛÇ
÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ 82-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ øñÇëÃÇ³Ý Â»Ûû Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó
3-2£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ §ä³ñë»ÉáÝ³¦Ý Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ
Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ í»ñçÇÝ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ðáõ»ëù³¦Ç Ñ»ï£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Ðáõ»ëù³ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 0-0
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ê»ÉÃ³ î¿ ìÇÏû 2-0
ÏáÉ»ñ©ÎñÇ½Ù³Ý 42« ²©Øáñ³Ã³ 74« ÷áË©ÎñÇ½Ù³Ý
¬ È»Ï³Ý¿ë ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1-1
ÏáÉ»ñ©êÇÉí³ 45« ÷áË©äñ³ÛÃí¿ÛÃ ¬ ä»Ý½»Ù³ 51
¸³ë³õáñáõÙ©1-ä³ñë»ÉáÝ³ 74 Ï¿ï 81-31« 2-²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 65 Ï¿ï
47-21« 3-è¿³É Ø³ïñÇï 61 Ï¿ï 56-38£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñë»Ý³É ºõ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï Ú³ÕÃ»óÇÝ

Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 34ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý
ÙñóáõÙÝ ¿ñ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ¬ §àõ»ëÃ Ñ¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï¦ ÙñóáõÙÁ£
6-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á §úÉï Âñ»ýÁñï¦Ç íñ³Û
ÁÝ¹áõÝ»ó 11-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §àõ»ëÃ Ñ¿Ù ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á£ öáÉ öáÏå³
ûñáõ³Ý Ñ»ñáëÝ ¿ñ£ ²Ý 19-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí
Ýß³Ý³Ï»ó §ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç ³é³çÇÝ ÏáÉÁ£ 49-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« ü»ÉÇ÷¿
¾ÝïÁñëÁÝ Ñ³õ³ë³ñ»óáõó ÙñóáõÙÇÝ Ñ³ßÇõÁ« È³Ý½ÇÝÇÇ ÷áË³ÝóáõÙáí£ ÆëÏ
80-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ ¹³ñÓ»³É öáÏå³ ïáõ·³Ý³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³Íáí ÙñóáõÙÇÝ
Ñ³ßÇõÁ ¹³ñÓáõó 2-1 Ç Ýå³ëï §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Ç£ 6-ñ¹ ¹ÇñùÁ
·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßï¿Ý ¹áõñë Ùñó»ó³õ 10-ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ
§àõ³ÃýÁñï¦Ç ¹¿Ù£ 10-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ úå³Ù»Û³ÝÏ Ýß³Ý³Ï»ó §²ñë»Ý³É¦Ç
ÏáÉÁ£ ÆëÏ 11-ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ« §àõ³ÃýÁñï¦Ç îÇÝÇÝ Ï³ñÙÇñ ù³ñï ëï³ó³õ£
ØËÇÃ³ñ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ ³ÙµáÕç ÙñóáõÙÇÝ£ §²ñë»Ý³É¦ Û³ÕÃ»ó 1-0
Ñ³ßÇõáí »õ ·ñ³õ»ó 4-ñ¹ ¹ÇñùÁ£
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ 4-0
¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 1-3
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ â»ÉëÇ 2-0
¸³ë³õáñáõÙ©1-ÈÇíÁñ÷áõÉ 85 Ï¿ï 77-20« 2-Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 83 Ï¿ï 8622« 3-ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 67 Ï¿ï 64-34« 4-²ñë»Ý³É 66 Ï¿ï 66-40« 5-â»ÉëÇ 66
Ï¿ï 57-36« 6-Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 64 Ï¿ï 63-44

Վանայ Տառեխի Ձուադրման Շրջանին Խիստ
Վերահսկողութիւն Սահմանուած է

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç`
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
âºØöÆÀÜ¼ ÈÆÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 22£00 öáñÃû (2) ¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ (1)
Ä³ÙÁ 22£00 Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2) ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ (3)
ä²êøºÂäàÈÆ ÈÆ´²Ü²ÜÆ ²ÊàÚº²Ü©ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 Ð©Ø©À©Ø© (3) ¬ ä¿ÛñáõÃ (2)« ØÁ½ÑÇñÇ Ù³ñ½©
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ý äÆ ¾Ú¬Æ öÈ¾Ú úüÆ 2-ð¸ ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 02£00 äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (4) ¬ ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ (5)
Ä³ÙÁ 03£00 ØÇÉáõáùÇ ä³ùë (1) ¬ îÇÃñáÛÃ öÇëÃÁÝ½ (8)
Ä³ÙÁ 04£30 ÐÇõëÃÁÝ èáù¿ó (4) ¬ ºáõÃ³ Ö³½ (5)
ä²êøºÂäàÈÆ ºàôðàÈÆÎÆ 2-ð¸ öàôÈÆ ²©ØðòàôØ
Ä³ÙÁ 20£00 ²Ý³ïáÉáõ ¾ý¿ë (4) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ È³ë³ (5)
Ä³ÙÁ 22£15 è¿³É Ø³ïñÇï (3) ¬ ö³Ý³ÃÇÝ³Ûùáë ²Ã¿Ýù (6)
ÂºÜÆêÆ ØàÜÂ¾ ø²ðÈàÚÆ Ø²êÂÀð¼Æ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 12£00¬¿Ý ëÏë»³É« §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ´³Å³Ï

èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ îÇïÕáë³ÏÇñ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ µ³Å³ÏÇ ³õ³ñï³Ï³Ý ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
¼áõùÇ §üáõ³ï Ü³áõý³É¦ Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ íñ³Û »õ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 85-79
²Ûë ³ñ¹ÇõÝùÇÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û »õ 11 ï³ñáõ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃ»Ý¿ »ïù §èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ ß³Ñ»ó³õ ïÇïÕáëÁ Û³ÕÃ»É¿ »ïù µ³Å³Ï³ÏÇñ §Ð©Ø©À©Ø©¦ÇÝ£

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÆ³ïÇ Ú³é³ç ²Ýó³õ

ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©
¬ Þ³ÝíÇÉ ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 76-83
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 1-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ð©Ø©À©Ø© 80-98
§Ð©Ø©À©Ø©¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 1-0 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£
ÎÁ Û³ÕÃ¿ »ñ»ù ÙñóáõÙÝ»ñáõÝ Û³ÕÃáÕ ËáõÙµÁ£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñ³·³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ËáÛ»³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ³õ³ñï³Ï³Ý ÷áõÉÇ 4-ñ¹
ÙñóáõÙÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³õ Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÁ©
¬ àõñ³ñïáõ¬ìÇí³ñû ¬ ²ñ³·³Í 87-97
§²ñ³·³Í¦ Û³é³ç ³Ýó³õ 3-1 ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí áõ ß³Ñ»ó³õ
³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý ïÇïÕáëÁ£ ºññáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õ»ó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ
§²ñó³Ë¦Á£

Վանայ լիճին մէջ ապրող միակ ձկնատեսակի` տառեխի պահպանման
նպատակով ձուադրման շրջանին ոստիկանութիւնը խիստ վերահսկողութիւն
պիտի իրականացնէ ձկնագողերուն դէմ:
Թրքական TRT–ի փոխանցմամբ` Վանայ լիճին մէջ տառեխներու
ձուադրման շրջանին նահանգի ոստիկանութիւնը 2 նաւակ եւ 10 մեքենայ
յատկացուցած է յատուկ Վանայ լիճին շուրջ խիստ վերահսկողութիւն
սահմանելու եւ 90 օր ձկնագողութիւնը կանխելու համար: Կը նշուի, որ օդէն
եւս անօդաչու թռչող սարքերով պիտի հսկուի լիճը:
Վանայ լիճին մէջ ապրող միակ ձուկը` տառեխը, կը սկսի շարժելու գետերու
ուղղութեամբ` այնտեղ ձուադրելու համար:

Եգիպտական «Տիուան» Պարբերականի
Անդրադարձը` Հայոց Ցեղասպանութեան

Եգիպտական «Ահրամ»-ի հրատարակութիւն «Տիուան» (Դիւան) ամսաթերթը
ապրիլ ամսուան թիւով բաւական լայն եւ
ուրոյն անդրադարձ կատարած է Հայկական հարցին, Հայոց ցեղասպանութեան պատմութեան, մշակոյթին, համաշխարհային հռչակ վայելող հայոց եւ այլն:
Թիւին մէջ «Շնորհակալութիւն Եգիպտոս» խորագրուած յօդուած մը ստորագրած է եգիպտահայոց թեմի առաջնորդ
Աշոտ եպս. Մնացականեան, իսկ պատմաբան Մոհամետ Ռեֆհաթ Իմամ լայնօրէն անդրադարձած է Հայոց ցեղասպանութեան`
«Եգիպտոսը`
Հայոց
Ցեղասպանութեան ականատես վկան»
խորագրուած ակնարկով:
Պատշաճ ծանօթագրութեամբ մը
պարբերականի այս թիւին մէջ հրապարակուած է Անդրանիկ Ծառուկեանի
«Թուղթ առ Երեւան» երկարաշունչ բանաստեղծութեան առաջին բաժինի
արաբերէն թարգմանութիւնը` առանց նշելու թարգմանիչին անունը: Նորութիւն
մը` նման հրատարակութիւններու համար:
Ցեղասպանութեան մշակութային արձագանգներէն անդրադարձ կատարւած է նաեւ օրին Ամերիկայի մէջ արտադրուած երկու ժապաւէններու`
«Ռավիշտ Արմինիա»-ին (1919 թուական) եւ 1896-ին Պոլսոյ մէջ Պանք
Օթոմանի գրաւման հետեւած կոտորածին նուիրուած «Ի. Էմ. Սի.» ընկերութեան
1901-ին արտադրած ժապաւէնին, որ թէեւ գոյութիւն չունի այսօր, սակայն
ընկերութեան արտադրած ժապաւէններու քաթալոկին մէջ պատկերաւոր
նկարագրութիւնը թարգմանած ու հրատարակած է պարբերականը:
Հետաքրքրական է պարբերականի խմբագրութեան պատրաստած մուտքի
յօդուածը` «Հայոց կոտորածը. ոճիր, զոր չի սրբեր ժամանակը… իսկ մշակոյթը
կը շարունակուի». թէեւ վերջին հազարամեակով սահմանափակուած է հայոց
պատմութեան անդրադարձը, սակայն Հայաստանէն բռնագաղթի մասին
ակնարկը հետաքրքրական կը դարձնէ զայն:
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«Հայ Մտաւորականները Ֆրանսախօս Մշակոյթին Մէջ»
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
«Զուարթնոց» պատմամշակութային արգելոցթանգարանին մէջ բացուած ուշագրաւ ցուցահանդէսը այս օրերու հայաստանեան գողտրիկ ձեռնարկներէն է: Հակառակ Երեւանի կեդրոնէն հեռու
ըլլալուն, արգելոց-թանգարանին մէջ բացուած
ցուցահանդէսը տեսնելու կը շտապեն արուեստի,
գրականութեան սիրահարներ, արուեստասէրներ,
քանի որ առաջին անգամն է, որ մէկ վայրի մէջ
հաւաքուած եւ ցուցադրուած են այնքան բազմազան
ցուցանմոյշներ, որոնք հայ մտաւորականութեան՝
ֆրանսախօս մշակոյթին մէջ ունեցած դերը ցոյց
կու տան:
«Հայ մտաւորականները ֆրանսախօս մշակոյթին մէջ» խորագրով ցուցահանդէսը Ֆրանսախօսութեան երկամսեակի ծիրէն ներս կազմակերպըւած հերթական ձեռնարկն է: 1990 թուականէն ի
վեր ամէն տարի մարտի 20-ին, աշխարհի հինգ
մայրցամաքի ֆրանսախօսները կը նշեն Ֆրանսախօսութեան միջազգային օրը:
1970 թուականին, ճիշդ այդ օրը, Նիժերիոյ մէջ
ստորագրուեցաւ համաձայնագիր մը, հիմք դնելով
Մշակութային եւ արհեստագիտական համագործակցութեան գործակալութեան, որ ներկայիս
անուանափոխուած է եւ կը կոչուի Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութիւն: Ֆրանսախօսութեան օրէն սկսեալ, Հայաստանը որպէս
միջազգային այս կազմակերպութեան գործօն
անդամ, ամէն տարի մարտ-ապրիլ ամիսներուն
ֆրանսախօսութեան միամսեակ կամ երկամսեակ
կը կազմակերպէ՝ զանազան ձեռնարկներով համախըմբելով մարզերու եւ մայրաքաղաքի ֆրանսախօսները: Ֆրանսախօսութեան այս երկամսեակը,
անշուշտ, մեծ դեր ունի Հայաստանի մէջ ֆրանսերէնի տեղին ամրա-պընդման գծով: Ի վերջոյ,
ֆրանսերէնը այսօր կը նկատուի աշխարհի երրորդ
աշխատանքային լեզուն, համացանցի չորրորդ
լեզուն, աշխարհի մէջ խօսուող հինգերորդ լեզուն,
որով կը խօսի շուրջ 274 միլիոն մարդ եւ միակն է,
որ անգլերէնին հետ կը գործածուի հինգ մայրցամաքներու մէջ: Վերջապէս ֆրանսերէնը ժողովըրդագրական կերպով ամենամեծ աճ արձանագրած լեզուն է եւ ըստ տրուած տուեալներուն,
2050-2060 թուականներուն ֆրանսերէն խօսողներուն թիւը կը հասնի 700 հազարի:
Հայաստանի մէջ ֆրանսերէնը որդեգրած բոլոր
կազմակերպութիւններուն՝ կրթական, մշակութային
հիմնարկներուն մէջ, միջազգային կառոյցներէն
ներս, բազմաթիւ ձեռնարկներ, ցուցահանդէսներ,
համերգներ, շարժապատկերներու ցուցադրութիւններ, մրցոյթներ եւ այլ բնոյթի միջոցառումներ
տեղի կ՚ունենան, որոնց նպատակն է ֆրանսախօս
երկիրներու մշակոյթը անգամ մը եւս մարդոց ցոյց
տալ: Իսկ այս տարի աւելի աշխոյժ է Հայաստանի
ֆրանսախօս համայնքը, քանի որ Հայաստանը
ստանձնած է Ֆրասանախօսութեան գագաթաժողովը նախագահող երկրին դերը: Հայաստանի
Հանրապետութեան Արտաքին գործոց նախարար
Զօհրապ Մնացականեան նախարարութեան մէջ
ելոյթ մը ունեցած է Ֆրանսախօսութեան միջազգային օրուան առիթով:
Նախարարը իր խօսքին մէջ անդրադարձած է
Հայաստանի նուիրուածութեան՝ ֆրանսախօսութեան եւ անոր մշակոյթին մէջ ներգրաւուածութեան՝
մայրաքաղաք Երեւանէն մինչեւ Հանրապետութեան
մարզերը, նշելով յատկապէս ամէն տար-ւան մարտ
եւ ապրիլ ամիսներուն տեղի ունեցած ֆրանսախօ-

սութեան նուիրուած ձեռնարկները:
Անդրադառնալով 2018 թուականին Հայաստանի
մէջ տեղի ունեցած Ֆրանսախօս երկիրներու կազմակերպութեան 17-րդ գագաթաժողովին, նախարար Մնացականեան ըսած է, թէ այդ մէկը բացառիկ
նշանակութեամբ միջոցառում մըն էր, որ ապահովեց ֆրանսախօսութեան ամբողջ տեսանելիութիւնը:
«Հայաստանը հպարտ է Ֆրանսախօս երկիրներու կազմակերպութեան անդամ հանդիսացող
տասնեակ պետութիւններու եւ կառավարութիւններու ղեկավարները միաւորող ամենէն բարձր
ատեաններու հանդիպումի ամբողջ ծաւալն ու
ընդգրկը-ւածութիւնը ապահովելու համար: Գագաթաժողովը յաջողութեամբ պսակուեցաւ ո՛չ միայն
կազմակերպչական, այլ նաեւ բովանդակային առումով», ըսած է նախարար Զօհրապ Մնացականեան:
«Հայ մտաւորականները ֆրանսախօս մշակոյթին մէջ» խորագրով ցուցահանդէսին Զուարթնոց
տարուած են ցուցանմոյշներ Եղիշէ Չարենցի անւան Գրականութեան եւ արուեստի թանգարանէն,
գրադարաններէ եւ այլ մշակութային վայրերէ:
Այստեղ կարելի է տեսնել ֆրանսախօս երկիրներու
մէջ գործած ծանօթ մտաւորականներու լուսանըկարներ, ձեռագիրներ, այդ երկիրներուն մէջ լոյս
տեսած գիրքերու ձեւաւորումներ, մամուլի հրապարակումներ, ազդագրեր եւ այլն: Զանազան
երկիրներու մէջ ցրուած ըլլալով՝ հայ արուեստագէտները ամէնուր ստեղծագործած են, եւ այդ
երկիրներուն մէջ շատ եղած են Ֆրանսախօսութեան
միջազգային կազմակերպութեան անդամ երկիրները:
Գլխաւոր ֆրանսախօս երկիրը, անշուշտ, Ֆրանսան է, որ, թերեւս, հայերուն հանդէպ եւրոպական
ամենահիւրընկալ երկիրը եղած է անցնող դարուն
ալ եւ շատ դարեր առաջ ալ: Հայութիւնը միշտ
աշխոյժ մասնակցութիւն բերած է Ֆրանսայի թէ՛
հասարակական, տնտեսական, քաղաքական
կեանքի զարգացման, թէ՛ արուեստի եւ մշակոյթի
ծաղկման:
Այստեղ իր գլուխգործոցները ստեղծած է սփիւռքահայ գրականութեան հիմնադիր նկատուող Շահան Շահնուր: 1922 թուականին իր ծննդավայր
Սկիւտարէն հաստատուած է Փարիզ, զբաղած է
լուսանկարչութեամբ եւ սկսած՝ իր առաջին գրական
փորձերուն: Աշխատակցած է «Յառաջ», «Արեւ»,
«Ապագայ», «Անահիտ» պարբերականներուն,
Թէոդիկի «Ամէնուն տարեցոյց»ին:
1929 թուականին Շահնուր լոյս ընծայած է իր
առաջին «Նահանջը առանց երգի» վէպը՝ ահազանգելով սփիւռքահայերու ուծացման ու այլասերման վտանգին մասին:
Շահնուրի դիմանկարը եւ Ֆրանսայի մէջ տպագրած գործերուն կողքերը ցուցահանդէսի գլխաւոր
ցուցանմոյշներէն են: Ցուցահանդէսի կազմակերպիչները այցելուներուն յիշեցուցին, որ Շահան
Շահնուր նաեւ ֆրանսերէնով գրած է՝ «Արմէն
Լիւպէն» ստորագրութեամբ, ուստի անոր ներդրումը
ոչ միայն հայ գրականութեան, այլ նաեւ՝ ֆրանսականի մէջ եղած է: 1939 թուականին Շահան
Շահնուր «Լա Նուվէլ ռեվիւ ֆրանսէզ»ին մէջ ընթերցողին ներկայացուցած է «Գիշերային փոխադրութիւն» հիւանդանոցային յուշերը: Ֆրանսերէնով
հրատարակուած են «Պրպտումներ անտեղի»
(1942), «Գաղտագողի անցորդ» (1946), «Սուրբ
համբերութիւն» (1951), «Բարձրաւանդակ» (1957)
հատորները: Իր մահէն ետք նոյնպէս իր գործերը
հայերէն եւ ֆրանսերէն լոյս տեսած են:

Երկար տարիներ Ֆրանսայի մէջ ստեղծագործած
է հայ արձանագործ-նկարիչ Երուանդ Քոչար: Անոր
գծանկար աշխատանքներէն մին՝ «Անրի Պարպիւսի
դիմա-նըկարը» ցուցադրուած էր «Հայ մտաւորականները ֆրանսախօս միջավայրին մէջ» ցուցահանդէսին: Քոչար ֆրանսացի գրող, լրագրող եւ
հասարակական գործիչ Անրի Պարպիւսը նկարած
է Ֆրանսա ապրած տարիներուն, երբ ան, իբրեւ
համբաւաւոր նկարիչ Խորհրդային Միութենէն
գացած էր Պոլիս, Վենետիկ, ապա Փարիզ: Ճիշդ է,
որ մինչ այդ ան կը գտնուէր Փարիզ, բայց 1923
թուականի իր այցելութեան ընթացքին է, որ Արշակ
Չօպանեանի աջակցութեամբ կը բացուի Փարիզի
առաջին անհատական ցուցահանդէսը: Քոչարի
համար յատկապէս ոգեւորող էին Եդուարդ Շահինի
եւ Հրանդ Կիւրճեանի հիացական կարծիքները:
1924 թուականին ան Փարիզի մէջ կը մասնակցի
«Անկախներու սալոն»ի ցուցահանդէսին՝ իր վրայ
բեւեռելով ժամանակի յայտնի արուեստաբաններու
ուշադրութիւնը: Ֆրանսայի մէջ կը ստեղծէ կերպընկալէ-նկարչական նոր արտայայտութեան ձեւ մը՝
«Տարածական նկարչութիւնը» (Peinture dans
l’espace), որ կը ներառնէ ժամանակը որպէս լրացուցիչ չորրորդ չափ: Երուանդ Քոչար Փարիզի մէջ
կը բնակի տասներեք տարի, կը մասնակցի բազմաթիւ նշանաւոր ցուցահանդէսներու, կ՚ունենայ
հինգ անհատական ցուցահանդէս, կ՚արժանանայ
արուեստաբաններու բարձր գնահատանքին: Անոր
ներդրումը այսօր ալ կը գնահատուի ֆրանսական
մշակոյթին մէջ, բայց, անշուշտ, Հայաստան
վերադառնալով է, որ Երուանդ Քոչար կը ստեղծէ
իր մեծ գործերը, ինչպէս՝ Սասունցի Դաւիթի,
Վարդան Մամիկոնեանի արձանները եւ այլն, իսկ
Անրի Պարպիւսի դիմանկարը այս ցուցահանդէսին
իբրեւ ցուցանմոյշ բերուած էր Քոչարի՝ Երեւանի
թանգարանէն:
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«Մենք պէտք է պատրաստ ըլլանք լիբանանցի
ժողովուրդին եւ արաբ զբօսաշրջիկներուն համար,
որոնց առջեւ կը բանանք մեր սրտերը, մեր
օդակայանն ու մեր քաղաքը եւ կ՝ողջունենք զիրենք
ամենալաւ ձեւով»,- ըսած է Հանրային աշխատանքներու եւ զբօսաշրջութեան նախարար Եուսէֆ
Ֆինիանոս՝ օդակայանին մէջ կայացած համատեղ
մամուլի ասուլիսի մը ընթացքին:
«Քաղաքացիները պէտք է գիտնան, որ մենք կը
ծառայենք իրենց, եւ անոնք ընդհանրապէս պիտի
զգան այդ տարբերութիւնը, երբ աշխատանքները
աւարտին»,- ըսած է Ֆինիանոս:
Հասան հաւաստիացուցած է, որ շարունակուող
աշխատանքները լիբանանցի ժողովուրդը պիտի
ազատեն տառապանքներէն, հակառակ անցնող
շաբթուան չափազանց խճողուած ծրագիրին։
Նշեալ ծրագիրին համար փակուած են 22 անձնագրային հսկողութեան կէտերէն հինգը, որոնք

պիտի զարգանան «արագ ուղի» տարբերակով՝
նախանշելով առաջին եւ գործարար դասի ուղեւորներու առանձին կէտերը, որոնց շնորհիւ պիտի
դիւրանայ ուղեւորներուն հոսքը:
Հասանի երէկուան ելոյթը հաստատած է
օդակայանին տարածած յայտարարութիւնը, ըստ
որուն նախագիծը պիտի աւարտի մինչեւ Մայիս 30:

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Իր
Խոր Ցաւը Կը Յայտնէ Փարիզի Տաճարին
Հրդեհին Պատճառով

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Փարիզի Նոթր
Տամ Տաճարին մէջ ծագած մեծ հրդեհին համար
իր խոր ցաւը կը յայտնէ Նորին Սրբութիւն Ֆրանչիսկոս Պապին, Տաճարի հոգեւոր դասուն եւ
Ֆրանսայի պետութեան ու ժողովուրդին։
Վեհափառ Հայրապետը եղած է Նոթր Տամ
Տաճարէն ներս եւ ծանօթ է անոր ներկայացուցած
հոգեւոր, միջ-եկեղեցական ու պատմական իւրայատուկ կարեւորութեան։
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Ոստիկանութիւնը Պետականութեան Յենասիւնն Է. Նիկոլ Փաշինեան Ներկայ
Գտնուած Է Ոստիկանութեան Օրուայ 101-րդ Տարեդարձին Նուիրուած
Հանդիսաւոր Նիստին
ծառայողները հանդէս եկած են հանդիսաւոր
շքերթով:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնած են ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, իր խօսքի մէջ վարչապետ Փաշինեան,
մասնաւորապէս նշած է,- «Անկախ ամէն ինչէն՝
ոստիկանութիւնը պետականութեան յենասիւնն է
եւ մենք պէտք է այս իրողութիւնը յստակ եւ միանշանակ գիտակցինք ու արձանագրենք, որ ոստիկանութեան գործառոյթներու բարձր մակարդակի

իրականացումը առաջին հերթին պետութեան
բարձր մակարդակի վկայութիւնն է»:
Ոստիկանութեան օրուան առիթով հասարակական կարգի պահպանութեան գործին մէջ ներդրած
աւանդի համար ՀՀ վարչապետի յուշամետալով
պարգեւատրուած են շարք մը բարձրաստիճան
ոստիկաններ:

¾ç 07

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԱՐԱԳ
Ս. ԶԱՏԿՈՒԱՆ ՏՕՆԻՆ
ԱՌԻԹՈՎ
Կիրակի, 21 Ապրիլ 2019-ին, մեր Տիրոջ
եւ Փրկչին հրաշափառ Ս. Յարութեան
տօնին առիթով, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի
պատարագէ եւ իր Հայրապետական
պատգամը փոխանցէ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա.
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Ս. Պատարագի քառաձայն երգեցողութիւնը
պիտի կատարուի Կաթողի-կոսարանիս ՇՆՈՐՀԱԼԻ երգչախումբին կողմէ, ղեկավարութեամբ՝
Հոգշ. Տ. Զաւէն Աբղ. Նաճարեանի:

Սկիզբ ժամերգութեան
ժամը 8:00
Սկիզբ Ս. Պատարագի
ժամը 10:00
Հայրապետական Պատգամ ժամը 11:00
Սիրով կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի
զաւակները, ներկայ գտնուելու Սուրբ եւ Անմահ
Պատարագին, լսելու Վեհափառ Հայրապետին
պատգամը եւ վերանորոգուելու Ս. Յարութեան
հրաշափառ խորհուրդով։
Վեհափառ Հայրապետը Ս. Զատկուան
շնորհաւորութիւնները պիտի ընդունի Ս. եւ
Անմահ Պատարագէն ետք մինչեւ ժամը 1:30, իսկ
կէսօրէ ետք ժամը 4:00-էն մինչեւ 7:00:

Դիւան Կաթողիկոսարանի
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ԱՐՇԻԼ ԿՈՐՔԻ

(1904 – 1948)
«Բնապատկեր – Սեղան»

Շբթ

Արշիլ Կորքի, աւազանի անունով՝ Ոստանիկ Ատոյեան
(15 Ապրիլ, 1904 - 21 Յուլիս, 1948), ազգութեամբ
հայ ամերիկացի գեղանկարիչ։ Կորքի հիմնաւոր եւ
առաջնորդող ազդեցութիւն ունեցաւ գեղանկարչութեան
մէջ վերացական արտայայտապաշտ ուղղութեան վրայ։
Ան իր կեանքին մեծ մասը ապրեցաւ որպէս Միացեալ
Նահանգներու քաղաքացի։ Ռոթքոյի, Ճեքսըն Փոլօքի
եւ Ուիլըմ տէ Քունինկի հետ միասին, Կորքի հռչակուած
եւ ընդունուած է որպէս 20-րդ դարու ամերիկացի
ամենաազդեցիկ նկարիչ-նկարիչներէն մէկը։ Ըստ
բացատրութիւններուն, անոր գործերը կը կրեն
ազդեցութիւնը՝ Հայոց ցեղասպանութեան ընթացքին,
իր ապրած տառապանքին եւ կրած կորուստներուն։
Կորքին ծնած է 15 Ապրիլին, 1904 թուականին, Խորկոմ գիւղը, Վանայ լիճին ափերը, Օսմանճեան Կայսրութեան
մէջ։ Չափահաս օրերուն յստակ չէ յայտարարած ծննդեան թուականը, տարիէ տարի փոխելով. 1908 թուականին,
իր հայրը քաղթեց ԱՄՆ, ջարդերէն խուսափելու համար, իր ընտանիքը ձգելով Վան։
1915 թուականին, Արշիլը իր մօր ու երեք քոյրերուն հետ կը փախչի դէպի Ռուսական հսկողութեան տակ գտնուող
հող։ Ժամանակ մը ետք, մայրը կը մահանայ Երեւանի մէջ տեղի ունեցող սովի պատճառով, 1919 թուականին։ ԱՄՆ
հասնելէն ետք, 1920 թուականին, Արշիլ իր հօր կը միանայ, բայց բնաւ առիթ չեն ունեցած մտերմանալու։
Իր ինքնութիւնը փոխելու ցանկութեամբ կը կրէ «Արշիլ Կորքի» անունն ու մականունը, ինքզինքը վրացական
ազնուական համարելով (վրացական Արշիլ անունը առնելով), եւ նոյնիսկ պնդելով՝ թէ ինքը Ռուսական գրագէտ
Մաքսիմ Կորքիին հարազատն է։
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Միջազգային Èáõñ»ñԱԶԴ

Հռոմի
Պապը
Առաջին Անգամ
Կ'այցելէ
Բուժարանիս
խնամակալութիւնը
եւ տնօրէնութիւնը
, տօնական այս
օրերուս, բուժարանէն
ներս ապաստան գտած մամիկներն ու պապիկները
Արաբական
Թերակղզի

ուրախացնելու համար, զանազան ձեռնարկներ կը կազմակերպեն:
Տրուած ըլլալով, որ կարգ մը ապաստանեալներու պարագաները,
երթեւեկի դժուարութեանց պատճառաւ, չեն կրնար այցելել իրենց
հարազատները, խնամակալութիւնն ու տնօրէնութիւնը որոշեցին յատուկ
կարգադրութիւն մը ընել, հետեւեալ ձեւով:
Երկուշաբթի, 22 Ապրիլ 2019, ապաստանեալներու պարագաներու
տրամադրութեան տակ
պիտի դնէ իր մինի պասերը: Փափաքող
ենթակաները ճամբայ պիտի ելլեն կէսօրէ առաջ ժամը 10:00-ին ապա
Պէյրութ վերադառնան կէսօրէ վերջ ժամը 1:30-ին:
Երթ ու դարձը անվճար:
Մեկնում՝ Պուրճ Համուտ, Վարդանանց եկեղեցիին առջեւէն,
առաւօտեան ժամը 10:00-ին:
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ
ՍՈՒՐԲ
ԶԱՏԻԿ
ուղեւորութեան մեկնած է ԱրաբականԽնամակալութիւն
Միացեալ Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
եւ Տնօրէնութիւն
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը,
որ
կ'այցելէ
Արաբական
Հայ Ազգային Բուժարանի
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու
Տապի
մեկնելէ մէկ
ժամ առաջ,
մէջ կիրակնօրեայ
Ծանօթ:
Անհրաժեշտ
է տեղեակ
պահելՎատիկանի
մինչեւ Շաբաթ
20 Ապրիլ
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է «կարճ,
բայց
2019: Տեղերը ապահովելու համար կը խնդրուի հեռաձայնել
հետեւեալ
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
թիւերուն .
իր էջին
վրայ գրած
է. «Կը մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։ Այդ
Պէյրութի
գրասենեակ
01-248851
/ Whatsapp
81-287735
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Բուժարան-Ազունիէ 05-220405
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական 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

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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