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Տեղի ՈւնեցաւԿոչը.
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հարիրի
Տնտեսութիւնը
Փրկելու
Նիստը՝ Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Խիստ
Քայլեր
Պէտք
Է
Ձեռնարկել
Մասին Յայտարարութեան Համար

Վարչապետ Սաատ Հարիրի Չորեքշաբթի յայտարարած է, որ Լիբանանը եւ անոր տնտեսութիւնը
կրնան «կործանուիլ», եթէ 2019-ի Պետական պիւտճէին գծով կառավարութիւնը խստագոյն միջոցներ
չձեռնարկէ:
Հարիրի, նոյն օրը, օրէնսդիր խորհրդարանական
նիստի ժամանակ ըսած էր, որ կառավարութիւնը
աննախադէպ խստութեամբ պիւտճէի մը նախագիծը պէտք է պատրաստէ:
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
«Պէտք է իրական բարեփոխումներ իրակաՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
նացնել երկրին մէջ: Մեր ելեւմտական վիճակը թոյլ
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
չի տար շռայլ ծախսեր ընել»,- ըսած է ան խորհրդանորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքարանի նիստէն ետք կայացած մամուլի ասուլիսին
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողընթացքին:
ջացնելու համար:
Հարիրի նշած է, թէ խստացած միջոցները
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթակրնան շարունակուիլ երկու-երեք տարի, որմէ ետք
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
արդէն բնական հունի մէջ կը մտնէ: Անոր համա10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
ձայն, առ այժմ նպատակը երկիրն ու երկրի տնտեԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
սութիւնը փրկելն է։
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառաՎարչապետը նաեւ նշած է, որ 2002 Նոյեմբերին
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
կայացած Փարիզ երկու խորհրդաժողովէն ետք,
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
եթէ բարեփոխումները հաստատուած ըլլային՝
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաերկիրը ներկայ իրավիճակին պիտի չմատնուեր:
րութեան մէջ:
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաՊետական Աշխատողները Աշխատավարձերու
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
Հաւանական Կրճատման Դէմ Գործադուլի Կը Դիմեն
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինաՇարք մը հանրային կառոյցներ, Չորեքշաբթի,
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբեդիմած են բողոքի, երբ հարիւրաւոր պետական աշրութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոխումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը

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

խատողներ հաւաքուած են Պէյրութի Կեդրոն՝ բողոքելով աշխատավարձերու հաւանական կրճատման դէմ:
The Daily Star-ի մեկնաբանութեամբ՝ Լիբանանի
աշխատողներու Լիկան Պէյրութի Ռիատ էլ Սոլհ
հրապարակին վրայ կազմակերպած էր բողոքի
ցոյց մը, որ կը զուգադիպէր Խորհրդարանի մէջ
ընթացող նիստին: Ցուցարարներուն մեծ մասը
պետական դպրոցներու ուսուցիչներ էին:
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Լիկայի ղեկավար Պշարա Ասմար՝ հեռատեսիլի
նոր պաշտօնները:
կայանի մը ըսած է, թէ այս փուլին իրենք
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
միասնական պիտի ըլլան՝ պաշտպանելու համար
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իրենց իրաւունքները։
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Գործադուլին բացայայտ կերպով միացած են
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
նաեւ Ազգային լրատուական գործակալութիւնն ու
տեղեկատուական գրասենեակը:
Լիբանանի Ձայնասփիւռի կայանը:
Աքքարի հանրային դպրոցներն ու շարք մը այլ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
պետական կառոյցներ նոյնպէս եղած են գործադուլ
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
ընողներու կողքին, մինչ Աքքարի Հալպա Սիրէյլի
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
աշխատակիցները՝ աշխատանքի երթալով մէկտեղ
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
չեն աշխատած: Նոյնը ըրած են նաեւ Քուրայի մէջ
Ամիուն Սիրէյլի աշխատակիցները, իսկ Նապաթիյէի
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
մէջ, քաղաքապետարանի աշխատողները եւ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
պետական ու ոչ պետական դպրոցներու ուսուԱպու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
ցիչները գործադուլ յայտարարած են։
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Նշենք, որ Արտաքին գործոց նախարար
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
¾ç 05
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալութիւնը:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժամանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուարութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Մեր
Արտաքին Քաղաքականութեան
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Արդիւնաւէտութիւնը
Կախուած
է Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք
Եռամիասնութենէն. Բակօ Սահակեան

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար
Անցեալ6-ին:
տարի շարունակուած է սերտ համաԱյս մասին կը Մինսկի
տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
գործակցութիւնը
խումբի
համանախաաշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասագահներուն եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
ներկայացուցիչի գրասենեակին հետ։ Հետեւողական
Նիստը կը մեկնարկէ
11:00-ին: կազմաաշխատանքներ
տարուածժամը
են միջազգային

կերպութիւններու մէջ ատրպէյճանա-ղարաբաղեան
հակամարտութեան
տարբեր
ուղղութիւններու Մէջ
վեԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
րաբերեալ Արցախի Հանրապետութեան դիրքորոՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
շումը ներկայացնելու ուղղութեամբ։ ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի,
Գործակցութեան
Եւրոպայի
խորհուրդի եւՀեռանկարները
այլ միջազգային կառոյցներու
Ազգային
ժոմէջ Հայաստանի
տարածուած Հանրապետութեան
են Արցախի արտաքին
գերատեսղովի նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
չութեան
շարք մը պաշտօնական
փաստաթուղթեր։
5-ին
ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի
արԸստ
Artsakhpress.am-ի՝
այս մասին,
այսօր, Խորտակարգ եւ ներս
լիազօրկայացած
դեսպանլիագումար
Ճուն Եամատան:
հըրդարանէն
նիստին
Ինչպէս կը ըսած
հաղորդէ
Ազգային
ժամանակ,
է ԱՀ«Արմէնփրես»-ը,
նախագահ ԲակօՀՀ
Սահակեան
ժողովի
լրատուութեան
հանրութեան
հետ կաեւ
աւելցուցած,
որ առաջինեւանգամ
պատրաստուած
է
պերուկամաւոր
վարչութենէն
կըԱրցախի
տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
երկու
զեկոյց՝
Հանրապետութեան
Միրզոյեան
նշած է, որ
դիւանագիտական
յարակողմէ
1992 Նոյեմբեր
26-ին
միակողմանի կարգով
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
միացած
«Քաղաքացիական
եւ քաղաքական
իրաեւ Ճափոնի
միջեւ միջազգային
կապերը կայուն
եւ արագ
կը
ւունքներու
մասին»
դաշնագրի
դրոյթզարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
ներու
կատարման,
ինչպէս նաեւ
Արցախիղեկավարի
մէջ ՄԱԿ-ի
խօսքով`զարգացման
2010 թուականին
եւ 2015
թուա«Կայուն
2030 Թոքիոյի
օրակարգ»ի
նպատակկանինիրականացման
Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
ներու
վերաբերեալ, որոնք ուղարկընորեն
լիցք
հաղորդած
է երկկողմկառոյցներ։
կապերու ամրաւած
ՄԱԿ-ի
համապատասխան
պընդումին:
«Մենք բազմիցս նշած ենք, որ արցախեան կողմը
պատրաստակամ է ամենայն աջակցութիւն ցուցաԱզգային
անդրադարձած
բերելու
ԵԱՀԿ ժողովի
Մինսկի նախագահը
խումբի համանախագահներու
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս
պահուն
¾ç 05
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
հետ բարեկամութեամբ:
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակութեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

¾ç 03
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Նարեկ Սրբազանի Սրտի Խօսքը Արտասանած Պէյրութի Վահան Թէքէեան
Վարժարանի «Երկիր Իմ Հայաստան» Երգի Ու Պարի Ելոյթին

Սիրելինե՛ր,
Այս ձեռնարկը զիս 53 տարի ետ տարաւ, երբ ես իմ
առաջին արտասանութիւնս արտասանած եմ այս
բեմին վրայ:
Տարիները անցած են, եւ ահաւասիկ նոր սերունդը՝
Վահան Թէքէեան վարժարանի նոր աշակերտ-աշակերտուհիները, որոնք այսօր եկան եւ մեզի փոխանցեցին նոյն պատգամը, նոյն տագնապը, նոյն
պատկանելիութիւնը, ըլլալ մեր հայրենիքին՝ Հայաստանին հետ: Եւ ասկէ աւելի սրբազան պատգամ
կարելի չէ երեւակայել եւ մանաւանդ ըմբոշխնել: Ես իմ
բարձր գնահատանքս կը յայտնեմ բոլոր անոնց,
որոնք այս գաղափարը, այս պատգամը կեանքի
վերածեցին եւ մեզի փոխանցեցին, որ մենք ալ մեր
հերթին երթանք եւ փոխանցենք մեր շրջապատին:
Երկիր իմ Հայաստան: Ամէնէն կարեւոր բառը այս
հաստատումին մէջ ես կը նկատեմ ԻՄ բառը: Մենք
ուր որ ալ ըլլանք, որ երկրի քաղաքացի ալ ըլլանք, ինչ
երկինքի տակ ալ որ ապրինք, միայն Հայաստանի
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Ջիմ Պետրոսի Թորոսեան

համար ամբողջական ըմբռնումով կրնանք ըսել ԻՄ
ԵՐԿԻՐՍ, ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻՔՍ, ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՍ: Եւ
այդ է որ արձագանգեց այսօր՝ արտասանութեամբ,
երգով եւ պարով:
Ես պահ մը կ'ուզեմ այս նախադասութիւնը պզտիկ
բարեփոխութեան մը ենթարկել, անձնականաձնելով
եւ իմ անձէս անդին փոխանցելով այս աշակերտաշակերտուհիներուն եւ ըսել. Վահան Թէքէեան
վարժարանը ինծի համար, եւ վստահ եմ մեր աշակերտութեան համար եղաւ ԴՊՐՈՑ ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
եւ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԻՄ ԴՊՐՈՑ:
Կար ժամանակ, երբ աշխարհաքաղաքական եւ
տնտեսական պատճառներով, մենք Հայաստան չէինք կրնար երթալ: Չկրցա՛նք երթալ: Ես առաջին
անգամ Հայաստան գացի 1995 թուականին, բայց մեր
դպրոցը, մեր եկեղեցին, մեր ընտանիքը, մեր միութիւնները եղան մեր Հայաստանը, բերին Հայաստանը
մեզի եւ մեզ տարին Հայաստան:
Եւ այդ բոլորով, երբ մենք աճեցանք, կազմաւորուեցանք, կերտուեցանք, եւ օր մը Հայաստան
գացինք, այն ատեն ըսինք «Երկիր իմ Հայաստան»: Եւ
նոյնն է ընթացքը: Հայաստանը այսօր մեր կեանքին
մէջ կեդրոնական տեղ ունի, Հայաստանը կը պատկանի մեզի եւ մենք կը պատկանինք Հայաստանին, եւ
այդ պատկանելիութիւնը մենք այսօր անգամ մը եւս
շեշտակիօրէն ապրեցանք այսօրուան այս փառատօնով:
Դարձեալ անձնականացնելու համար այս պահը,
ես կը փափաքիմ երկու անուններ յիշել, որոնք ինծի
համար՝ Վահան Թէքէեան Վարժարան երբ կ'ըսեմ,
այս երկու անունները չեմ կրնար անջատել Վահան
Թէքէեան վարժարանէն: Առաջինը՝ մեր անզուգական
Պրն. Տնօրէն Երուանդ Պապայեանն է: Ես ինքզինքս
բախտաւոր կը զգամ, որ այսպիսի տնօրէն ունեցած
եմ, եւ առաւել բախտաւոր կը զգամ, որ Պրն. Պապայեանը ինծի համար միայն տնօրէն չէր, տնօրէն
չեղաւ եւ նոյնիսկ յետմահու միայն տնօրէն չէ, այլ
սրտակից է, հայր է եւ բարեկամ է: Երկրորդ անունը,

որուն նաեւ ազգականական կապերով կապուած
եղած եմ եւ ե՛մ. հոգաբարձութեան այդ օրերու
ատենապետ՝ Տոքթ. Յարութիւն Եոզկաթեանն է:
Ես մտերմիկ շրջանակի մէջ ըսած եմ եւ այսօր այս
բեմէն կը յայտարարեմ. Պրն. Պապայեան եւ Տոքթ.
Եոզկաթեան, եթէ իմ կեանքիս մէջ ներկայութիւն
չըլլային, ես ոչ Վահան Թէքէեան վարժարան պիտի
գայի եւ ոչ ալ այսօր, թերեւս, այսպէս իմ ժողովուրդիս
ծառայելու ծառայութեան պիտի լծուէի: Թող անմեռ
մնայ իրենց յիշատակը եւ իրենց օրինակը մեր բոլորին
դառնայ ներշնչարան:
Ես այս առիթով նաեւ իմ յարգանքի զգացումներս
կը փոխանցեմ իմ բոլոր ուսուցիչ- ուսուցչուհիներուս,
անոնք որոնք յաւիտենական կեանքի մէջ են այսօր եւ
անոնք որոնք այս սրահին մէջ են եւ մեզի հետ են,
միշտ Վահան Թէքէեան վարժարանին հետ մնալով:
Ես կը հաւատամ, որ վահան Թէքէեան վարժարանը
նաեւ այլ խորհուրդ մը կը բերէ այսօր, կապելով
դպրոցը՝ նոյնինքն, դպրոցին անուան արժանի մեր
մեծ բանաստեղծին՝ Վահան Թէքէեանին:
Անոնք որոնք կարդացած են վահան Թէքէեանին
նամակները: Անոնք որոնք աւելի մօտէն սերտած են
Վահան Թէքէեանի բանաստեղծութիւնները, պիտի
յիշեն, պիտի անդրադառնան, որ Վահան Թէքէեան
մեզի նման մարդ էր, եւ որպէս մարդ յաճախ ափսոսանք արտայայտած է, որ ինք զաւակներ եւ թոռներ չէ
ունեցած, բայց այսօր մենք կ'ըսենք վահան Թէքէեանին. «Սիրելի՛ բանաստեղծ, ահաւասիկ զաւակներդ
եւ թոռներդ, որոնք կը հետեւին քեզի, ինչպէս մենք
հետեւեցանք, եւ Վահան Թէքէեան վարժարան ու
Վահան Թէքէեան բանաստեղծ կը մնան կենդանի եւ
կենդանացնող ներկայութիւն մեր հաւաքական կեանքին մէջ»:
Ապրի՛ք, եւ շարունակեցէ՛ք նոյն քաջարի ընթացքով,
Լիբանանէն դէպի Հայաստան, դէպի Ղարաբաղ եւ
դէպի աշխարհի բոլոր ծագերը, որովհետեւ մենք ենք
երկիրը մեր, եւ երկիրը մերն է:
Կեցցէ՛ Հայաստանը եւ կեցցէ՛ հայ ժողովուրդը:

Ջիմ Պետրոսի Թորոսեան (Ապրիլի 18, 1926 Յունուար 5, 2014), հայ ճարտարապետ, ակադէմիկոս, Երեւանի գլխաւոր ճարտարապետ (1971 1981)։
ՀԽՍՀ ժողողվրդական արտիստ Մարգօ
Մուրատեանի ամուսինը։
1949 թուականին աւարտած է Երեւանի
պոլիտեխնիկական հիմնարկը։ 1954 թուականին
Մոսկուայի մէջ աւարտած է ԽՍՀՄ-ի Ճարտարապետութեան կաճառը, 1957թուականէն եղած
է Հայաստանի ճարտարապետներու միութեան
անդամ։ 1954 թուականէն դասաւանդած է
ԵՊՃՇՀ-ում (1979 թուականէն՝ փրոֆեսոր)։ 19621964 թթ.՝ ՀՃՄ վարչութեան նախագահի տեղակալ։ 1958 թուականէն՝ Երեւան նախագիծ
հիմնարկի ճարտարապետութեան արուեստանոցի ղեկավար։
1989-1990 թթ. Ջիմ Թորոսեան ղեկավարած է
Սպիտակի երկրաշարժէն ետք Հայաստանի տուժած շրջաններու վերակառուցման յանձնաժողովի
խորհուրդը։
ԽՍՀՄ ժողովրդական ճարտարապետ է,
Ճարտարապետութեան Միջազգային կաճառի
փրոֆեսոր, Ճարտարապետութեան Միջազգային
կաճառի Մոսկուայի բաժնի ակադեմիկոս, ԽՍՀՄ-ի

Պետական պարգեւի դափնեկիր, Հայկական
ՍՍՀ Պետական պարգեւի դափնեկիր, ԽՍՀՄ-ի
գեղարուեստի Ակադեմիայի ոսկէ մետալակիր։
ՌԴ ճարտարապետութեան եւ շինարարութեան
ԳԱ պատուաւոր (1994), Ուքրանիայի ճարտարապետութեան կաճառի արտասահմանեան
(2002) անդամ։
Վրաստանի ճարտարապետութեան հիմնարկի պատուաւոր փրոֆեսոր (2001)։
Պուլկարիայի (1982), Վրաստանի (2001), Ռուսաստանի (2002) ճարտարապետներու միութիւններու պատուաւոր անդամ, Համամիութենական
ստուգատեսի «Տարուայ լաւագոյն ստեղծագործութիւն» ոսկէ (1982), ՀՀ Անանիա Շիրակացիի
(1998) մետալներ։ Երեւանի (2003), Սպիտակի
(2004) պատուաւոր քաղաքացի։
Արժանացած է Երեւանի պատուաւոր քաղաքացիի կոչման։ Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի մրցանակի դափնեկիր (2009)։
2006 թ. ՀՀ վարչապետի որոշմամբ պարգեւատրուած է ՀՀ վարչապետի յուշամեդալով
Բնակած է Երեւան քաղաքի մէջ, Մարշալ
Բաղրամեան պողոտային կից Ալիխանեան
փողոցի թիւ 12 շէնքի մէջ, որ նախագծուած է իր
եւ ճարտարապետ Էդիկ Պապեանի կողմէն։

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 18.4.2019

¾ç 03

Ուզե՞լ Թէ՝ Չուզել...
Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ
« Վասնզի Հերովդէս քեզ սպաննել կ՚ուզէ»
Ղուկաս 13:31
« Քանի անգամ քու տղաքներդ ժողվել
ուզեցի» Ղուկաս 13:34
« ...Եւ դուք չուզեցիք» Ղուկաս 13:34
Ղուկաս Աւետարանի տասնըերրորդ գլուխի
մէջ, կը հանդիպինք այն վարկածին, երբ Քրիստոս
կը ճամորդէր դէպի Երուսաղէմ։ Եւ հաւանաբար
աւելի ճիշդ պիտի ըլլար ըսել ուխտագնացութի՞ւն։
Առաքելութի՞ւն։ Եւ հոն՝ նոյն այդ ճամբորդութեան
ընթացքին եւ նոյն հատուածին 31-35 համարներուն
մէջէն կը հանդիպինք երեք անգամ օգտագործուած
«ուզել» բառին եւ տարբեր պարունակ-մարտահըրաւէրներու դիմաց։ Առաջինը՝ երբ Փարիսեցիները կու գան Քրիստոսի՝ եւ նոյնինքն իր ճամբորդութեան առաքելութեան ընթացքին՝ զգուշացնելով
Քրիստոսի թէ՝ «Հերովդէս քեզ սպաննել կուզէ...»։
Բայց կար Քրիստոսի վճռակամ կեցուածքը՝«գացէք
այդ աղուէսին ըսէք թէ ես դեւեր եւ բժշկութիւններ
կը կատարեմ...» (Ղուկաս 31:32)։ Ի’նչ խօսք Քրիստոս իր առաքելութեան հրամայականին դիմաց
երբեք պիտի չզիչեր Հերովդէսի «ուզածին» եւ ձգելով, որ իմմա դասալիք ըլլայ ու հեռանայ իր առաքելութենէն։ Իսկ Քրիստոսի առաքելութիւնը։ Կը
բացատրուի հատուածին երկրորդ «ուզելու» գործածութեան մէջէն։ «Ով Երուսաղէմ…քանի անգամ
քու տղաքներդ ժողվել ուզեցի» (Ղուկաս 31:34)։
Բայց չուշացաւ երեւի Քրիստոսի յուսախաբութիւնը…։ Յուսահատութի՞ւնը…։ Եւ այս կու գայ
երրորդ «(չ)ուզելու» մէջէն…։ «…Եւ դուք չուզեցիք»
(Ղուկաս13:34)։ Եթէ Քրիստոս ուզեց՝ բայց անոնք
իմմա Երուսաղէմ՝չուզեց։
Եւ հոս արժէ պահ մը կանգ առնել եւ բացատրել
հատուածին մէջ գործածուած «ուզել» բառին բնագիրէն թարգմանուած հայերէնի հոմանիշը, բայց
նաեւ ընկերալեզուաբանական ու մշակութային
պարունակային բացատրութիւնը։
«Ուզել» բառին Յունարէն բնագիր-արմատը
կուգայ Թելօ (Thelo): Թելօ բառին մէջ հայերէն
բացատրութիւնը կրնայ ընդգրկել ուզել, փափաքիլ
ու տակաւին ցանկալ։ Բայց նաեւ պատրաստ ըլլալ
ու տակաւին վճռակամ՝ երթալու յառաջ եւ իրականացնելու համար նպատակ։
Եւ այս պարունակին եւ անոր բացատրութեան

մէջէն է որ պէտք է տեսնել, թէ ինչպէս Հերովդէս
«ուզեց» (թելօ) սպաննել Յիսուսը...։ Բայց Յիսուս
եղաւ վճռակամ՝քանի «կուզէր» իրականացնել այն,
որուն համար աշխարհ եկած էր եւ այս
«բժշկութիւնները» ընելու համար։ Եւ եթէ Քրիստոս
ուզեց «բուժել», բայց կար նաեւ դիմադրութիւնը։
«Չուզելու» այն՝ որ Քրիստոս կուզէր ընել։
Իսկ չուզե՞լը...։ Ան հասաւ մինչեւ այն վարկածին,
ուր Քրիստոս ըսաւ,«ալ զիս պիտի չի տեսնէք»
(Ղուկաս 31:35)։ Եւ անիկա չտեսնելը պիտի իրականանար խաչելութեան մէջէն։ Բայց հոն չմնաց
ու չաւարտեցաւ…։ Այլ խաչելութենէն եւ մահուընէ
ետք եկաւ յարութիւնը, ուր Քրիստոս շնորհեց մարդուն եւ աշխարհին Նոր Կեանքը, ուր կրցանք ըսել,« Օրհնեալ է ան, որ Տէրոջը անունովը կուգայ»։
Այսինքն՝ Նոր Կեանքի գիտակցութեան մէջէն,եթէ
կուզենք «Տէրոջը անունովը» կրնանք ապրիլ։
Քրիստոս իր ճամբորդութիւնը-ուխտագնացութիւնը-առաքելութիւնը Երուսաղէմի՝ իմմա աշխարհի մէջ աւարտեց…։ Եթէ աշխարհ եկաւ ե’ւ իր
«ուզելով», ե’ւ ապրեցաւ ու չարչարուեցաւ ե’ւ մահացաւ խաչին վրայ՝ դարձեալ իր «ուզելով» ու իր յարութեամբը մեզի շնորհեց Նոր Կեանք ու տակաւին
իր «ուզելու» պատրաստակամութեամբ։
Եւ ընտրանքը մերն է։ Ուզե՞լ, թէ’ չուզել։
Աշխարհը այսօր տակաւին չէ սպառած անհատնում «Հերովդէսներէ», որոնք «կուզեն» սպաննել հաւատքին իրականութիւնը եւ հասկացողութիւնը
մեր ազգային եւ ընդհանրական կեանքերուն մէջէն։
Եւ անոնք՝ «Հերովդէսները», ամէնայն վճռակամութեամբ կը միտին իրականացնել իրենց նպատակներ։ Բայց այդ բոլորին դիմաց՝ Քրիստոսի շնորհած
նոր կեանքի հասկացողութիւնը տակաւին առկայ է
եւ երբեք ժամանակավրէպ չէ դարձած։ Ան տակաւին ի զօրու է եւ ուժական։ Քրիստոսի յարութեամբ
շնորհուած Նոր Կեանքը տակաւին կուզէ ու կրնայ
ժողվել մարդութիւնը եւ նոյն ուժականութեամբ։
Եթէ աշխարհը պիտի շարունակէ կառչիլ իր
«չուզելու» տրամադրութիւններուն մէջէն՝ յար եւ
նման Երուսաղէմի…։ Եւ թէ Հերովդէսներ պիտի
շարունակեն ուզել մեռցնելու համար Քրիստոսի
հաւատքը եւ ուր մարդկային «տուներ՝ իմմա կեանքերը աւերակ ընելով (Ղուկաս13:34)...։ Եւ երեւի
մխտեն մեզ, որպէսզի մենք՝մեր հաւատքէն «ելլենք
եւ երթանք»(Ղուկաս13:31)՝ իմմա հեռանա՞նք ու
փախչի՞նք…։ Երկչոտութեան հոգիով եւ անկէ
մղուա՞ծ…։

Ներկայ օրերու այս բոլոր «թոհ ու փոհին» մէջէն
ընտրանքը մերն է։
Ուզե՞լ, թէ չուզել։ Քրիստոսի շնորհած Նոր
Կեանքի իրականութիւնը։
Այն կեանքը, որ կը մնայ «Օրհնեալ»։ Եւ որ կը
դառնայ Արժէք։ Եւ որ կը շարունակուի՝անկախ
բոլոր սպառնալիքներու։
Օրհնեալ, ուր մարդկային «տուներ» կը շինուին
եւ ոչ թէ կը քանդուին։ Եւ այս անկախ բոլոր դժուառութիւններու եւ մեր կեանքերու մէջ դիմագրաւող
մարտահրաւէրներուն։
Օրհնեալ, ուր մարդկային «կեանքեր» ունին
ապահովութիւն՝ անկախ բոլոր անորոշութիւններէ
եւ սպառնալիքներէ։ Հոս՝ երկրի վրայ, բայց նաեւ
անդին…։ Փիզիքական կեանքէն դէպի յաւիտենականութիւն։
Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց։ Օրհնեալ է յարութիւնը Քրիստոսի։
Եւ այս յարութիւնն է եւ անոր շնորհած նոր
կեանքն է, որ պիտանի է։ Եւ որ երբեք չի հիննար։
Ու տակաւին կը մնայ զօրաւոր։
Ուզե՞լ թէ չուզել։ Կուզե՞նք թէ չենք ուզեր…։
Քրիստոսի շնորհած Օրհնեալ կեանքը…։

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Սբ. Յարութեան Տօնին առիթով, Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան Նախագահը եւ Կեդրոնական
Մարմինը շնորհաւորութիւններ պիտի ընդունին
Կիրակի, 21 Ապրիլ, 2019, կէսօրուան ժամը
12.00-էն մինչեւ կ.ե. ժամը 2.00, Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիի ընդունելութեանց
դահլիճին մէջ, Մեքսիք փողոց, Պէյրութ:
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան
Կեդրոնական Մարմին
ԴԻՒԱՆ

ԾԱՆՕԹ: Օթոպիւսներու Սպասարկութիւն, Կէսօրուան Ժամը 12-Ին, ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
Կեդրոնի, ՀԲԸՄ-ի Վարժարանին Եւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Զապէլ Մովսէսեան Կեդրոնին Առջեւէն:

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 18.4.2019

¾ç 04

Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Հայաստանը, Արցախը Եւ Սփիւռքը Փառաբանուեցան Երգ Ու Պարով

«Կենդանութի՛ւն Հայրենի,
Ո՛վ դուն, մարմի՛ն եւ հոգի՛,
Աւի՜շ անվերջ, հո՛ւր անշէջ.
Ո՛վ մեր Երէ՜կն աղուալոյս
Եւ ո՛վ, պահուած անոր մէջ,
Գեղեցկագոյն Վաղուան Յո՛յս... :»
«Կենդանութիւն հայրենի», Վահան Թէքէեան
Հայը՝ աշխարհի հնագոյն ազգ ըլլալով, դարեր
շարունակ պայքարած է իր ինքնութեան պահպանման
համար. պատերազմներ մղած, պարտութիւն եւ յաղթանակ տարած ու նուաճած փառք...աշխարհի ժողովուրդի յարգանքը, փառքն ու պատիւը:
Հայ ժողովուրդը դարերու պատմութիւն ունի: Մաքառում, տառապանք, կորուստներ, յաղթանակի
բերկրանք, արեան գինով ազատագրուած թիզ մը
հող…Դարեր շարունակ մեզմէ խլուած ազատութիւնը,
մեր հոգիի գանձերը... Սակայն չեն կրցած խլել մեր
անկողոպտելի գանձերը՝ մեր ոսկեղենիկ լեզուն, մեր
ըմբոստ ոգին, խաղաղ ու ստեղծագործ կեանքով
ապրելու ձգտումը:

Առաջնորդուելով Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան ամրապնդման գործին, ողջ հայութեան
ներոյժի համախմբման, շարունակական աշխոյժ երկխօսութեան ներգրաւման հրամայականով, անհրաժեշտ է գիտակցիլ Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի
առջեւ առկայ եւ հնարաւոր նոր մարտահրաւէրները.
պետութեան, հայ եկեղեցւոյ, համահայկական կառոյցներու եւ համայնքային կազմակերպութիւններու
միասնաբար ջանքերու համադրմամբ արձագանգելու
եւ համահայկական խնդիրները համատեղ ուժերով
լուծելու անհրաժեշտութեան:
Համոզուած ըլլալով, որ Սփիւռքի գաղութներու
յարատեւ զարգացումը յարափոփոխ այս աշխարհին
մէջ, հնարաւորութիւն կու տայ մշտանորոգ գաղափարներով մասնակցութիւն բերելու Հայաստանի եւ Արցախի տնտեսական ու մշակութային զարգացման՝ նպաստելով հզօր հայրենիքի կառուցման:
Հայաստանը՝ իր անբաժանելի Արցախով Պէյրութի
Վահան Թէքէեան Վարժարանի աշակերտութեան
սրտին ու հոգիին մէջ է: Ան` հայ աշակերտին առօրեայ
մտածումին ու ապրելակերպին մաս կը կազմէ:
Հայ երգը, պարն ու արուեստը անքակտելիօրէն
կ'ամրապնդուի աշակերտի դպրոցական կեանքին ու

ապրելակերպին հետ: Իւրաքանչիւր երգի կամ պարի
դասապահ, դպրոցը կը թնդայ խինդով ու կայտառ
ոգեւորութեամբ: Չմոռնանք, որ գիտելիք հաղորդելը
դպրոցի հիմնական առաքելութիւններէն մէկն է
միայն, իսկ միւս առաքելութիւնը ազգային ինքնութեան
արժանիքի ձեւաւորումն ու փոխանցումն է սերունդներուն: Ազգային երգն ու պարը առաւել եւս անհրաժեշտ են սրսկել հայ աշակերտին ներաշխարհին մէջ,
որպէսզի ան ոչ միայն կարողութիւն եւ հմտութիւն
ունենայ տուեալ առարկաներուն մէջ, այլեւ իր մէջ կրէ
ազգային ինքնութեան վրայ խարսխուած արժէքներ:
Նոր սերունդը հայկական մշակոյթով վառ պահելու
հրամայականով, վարժարանիս հոգաբարձութիւնն ու
տնօրէնութիւնը համագործակցաբար, վարժարանիս
երգի ուսուցիչուհի Օրդ. Ռիթա Գարամանուկեանի եւ
պարուսոյց՝ Տիկ. Նանօր Տօնէրեան Քէլէշեանի, կազմակերպեց աւանդոյթ դարձած երգի ու պարի ելոյթը
«Երկիր իմ Հայաստան» խորագրով, նորանոր եռանդ
տալով մեր սիրելի դպրոցի վերելքին, մեր հայրենիքի
բարգաւաճման եւ համայն հայ ժողովուրդի բարօրութեան համար:
Շաբաթ, 13 Ապրիլ 2019, երեկոյեան ժամը 5:00-ին,
Վահան Թէքէեան Միջն. վարժարանի Յակոբ Պարսամեան սրահը լեցուած էր ներկաներու հոծ բազմութեամբ, որոնք եկած էին վայելելու ազգայնաշունչ եւ
հայրենասիրական հայ երգ ու պարի գեղարուեստական
ելոյթը:
Հանդիսութիւնը իր հովանաւորութեամբ ու ներկայութեամբ պատուեց Լիբանանի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Ալեէմեզեանը, որ ան հանդիսանալով նաեւ վարժարանիս նախկին պատուաւոր ուսանողներէն՝ նախքան
ընդունիլը Մեծի տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան
դպրեվանք:

Ձեռնարկին ներկայ էին ԹՄՄ հիմնադիրներու
մարմնի ատենապետ՝ նախկին պետական երեսփոխան Ընկ. Յակոբ Գասարճեան եւ անդամներ, ԹՄՄ-ի
հիմնադիրներու մարմնի նախկին ատենապետ՝ Ընկ.
Կարապետ Պապահէքեան, վարժարանիս հոգաբարձութեան Ատենապետ՝ Ընկ. Տոքթ. Յովիկ Վարդանեան

եւ անդամներ, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային վարչութեան անդամներ, ծնողներ, ուսուցչակազմ, պաշտօնէութիւն եւ բարեկամներ:
Լիբանանի, Հայաստանի Հանրապետութեան եւ
Վարժարանի քայլերգները յոտնկայս ունկնդրելէ ետք,
տնօրէնուհի՝ Տիկ. Կալինա Նաճարեան, ողջոյնի իր
խօսքը արտասանելով ըսաւ.- «Պէյրութի Վահան
Թէքէեան Վարժարանը ունի 68 տարուայ փառապանծ
պատմութիւն, ու այս 68 տարիներու ընթացքին, ան
ունեցած է բազմաթիւ եւ այլազան ձեռնարկներ ու
միշտ ալ վառ պահած է հայ ժողովուրդի մշակոյթն ու
աւանդոյթը իր կազմակերպած աշակերտական գեղարուեստական յայտագիրներով: Ուրեմն, վարժարանս նպատակ ունենալով մոռացութենէ փրկել եւ
նոր կեանք տալ հայկական ազգային մշակոյթին,
անգամ մը եւս կը ջամբէ հայութիւն եւ հայ մշակոյթ
մեր մատաղ սերունդին՝ հայ երգի ու պարի միջոցով,
տեսնելու համար, թէ եղեռնէն մօտ 104 տարի ետք,
հայրենիքէն դուրս, Հայաստանը չտեսած, Լիբանան
ծնած այս նոր սերունդը, որքանով կը սիրէ իր
հայրենիքը՝ Հայաստանը, որովհետեւ սիրել հայրենիք
կը նշանակէ ճանչնալ զայն, գիտնալ անոր անցեալի
պատմութիւնը, գնահատել մեր նախնիներուն
ստեղծած ու մեզի փոխանցած ժառանգութիւնը»։

Անդրադառնալով ձեռնարկին նպատակին, տնօրէնուհին ըսաւ.- «Կարելի չէ չհպարտանալ տեսնելով
Թէքէեանական աշակերտի ազգասիրութիւնն ու
հայրենասիրութիւնը: Հոս, կ'ուզեմ առիթը պատեհ
զգալ գնահատելու մեր ուսուցիչներուն հոգատարութիւնը՝ սերմանելով աշակերտներուն մօտ սէր ու
յարգանք հայ լեզուի, հայոց պատմութեան ու մշակոյթի
նկատմամբ»։
Սիրով պատրաստուած գեղարուեստական յայտագիրը սկսաւ հայրենասիրական խմբերգներով
մասնակցութեամբ նախ. Ա.Բ.Գ դասարաններուն:
Յաջորդաբար հնչեցին «Քեզ համար Հայաստան» եւ
«Կամաւոր» երգերը, ապա յաջորդեց վարժարանիս
«Կարս» պարախումբի (միջակ) «Հայ Զինուոր» պարը:
Նորափթիթ մեր հպարտ մանկապարտէզի մանուկները, մեր գաղութի լուսաշող ապագան են,
որոնցմով պիտի շարունակուի մեր փառապանծ
գոյատեւումը: Հպարտութեամբ ու բարձր ոգիով,
անոնք խրոխտ քայլերով եւ եռագոյն դրօշներով եւ
փուչիկներով տողանցեցին սրահին մուտքէն խանդավառ երաժշտութեան ներքոյ, ու հպարտօրէն երգեցին «Ազգ Փառապանծ, Հասնինք Սասուն, Պատերազմ էք գնում, Հայեր միացէք» ծաղկաքաղ երգերը եւ
«Հայաստանը մենք ենք»-ը, որուն յաջորդեց
«Հայաստան Ճան» պարը «Կարս» պարախումբի
փոքրերու մասնակցութեամբ:
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Կեանքը Պէյրութի Վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Հայաստանը, Արցախը Եւ Սփիւռքը Փառաբանուեցան Երգ Ու Պարով
¾ç 04
«Կարս» պարախումբի մեծ աղջիկները նազաճկուն
եւ հեզաճկուն շարժումներով պարեցին «Շորորա»
երգին ներքոյ, ապա «Կարս» պարախումբի փոքրերը
ներկայացուցին «Եարօ Ճան» պարը:
Նախ. Դ.Ե.Զ դասարանները գեղեցկօրէն մեկնաբանեցին «Տուն իմ Հայրենի», «Սարերի Հովին Մեռնեմ» եւ «Հայաստան» խմբերգները, մենակատարութեամբ՝ Մարիլին Աւետիսեան (նախ. Դ. դասարան)
եւ Ալին Գէորգեան (նախ. Զ. Դասարան):

պսակելուն համար: Ապա բեմ հրաւիրելով հանդիսութեան վարժարանիս հոգաբարձութեան ատենապետ՝ Տոքթ. Յովիկ Վարդանեանը, ծաղկեփունջերով պատուեց հանդիսութեան գեղարուեստական
ղեկավարներն ու օժանդակող անհատները:
Սրահը թնդաց «Կարս» պարախումբի մեծերու
«Սարդարապատ» պարի ներկայացմամբ, որմէ ետք,
գեղարուեստական յայտագիրը եզրափակուեցաւ
«Հայաստան, Արցախ եւ Սփիւռք» ազգայնաշունչ
պարեղանակով՝ վարժարանիս աշակերտութեան
մասնակցութեամբ: Անոնք անգամ մը եւս փաստեցին
իրենց հաւատարմութիւնը եւ սէրը դէպի հայ երգը,
պարն ու արուեստը, կառչած մնալով ամբողջական
Հայրենիքին համար պայքարելու ուխտին ու յաւերժ
գոյութեան:
Հանդիսութեան աւարտին, վարժարանիս տնօրէնուհին շնորհակալական խօսքերով պատուեց վարժարանիս երգի ուսուցիչուհի Օրդ. Ռիթա Գարամանուկեանը, պարուսոյց՝ Տիկ. Նանօր Տօնէրեան
Քէլէշեանը, ինչպէս նաեւ տարազներու պատասխանատու Օրդ. Սեդա Պագալեանը, իրենց անսակարկ ու
հոգատար աշխատանքին համար, ինչպէս նաեւ ջերմ
ողջոյններով գնահատեց մասնակից աշակերտութիւնը, ինչպէս նաեւ պատասխանատու ուսուցիչուսուցչուհիներուն հանդիսութիւնը յաջողութեամբ

Հուսկ, բեմ հրաւիրուեցաւ երեկոյի գլխաւոր
հովանաւոր՝ Լիբանանի հայոց թեմի բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեէմեզեանը,
փոխանցելու համար իր սրտի խօսքը: Առաջնորդ
սրբազան Հայրը իր երախտագիտական եւ ջերմ
զգացումները արտայայտեց երեկոյի բարձրաճաշակ
ներկայացման: (Սրբազան հօր սրտի խօսքը կարդալ
առանձին)
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Միայն խոնարհիլ կարելի է, վարժարանիս աշակերտութեան, կազմակերպիչներուն, ուսուցչակազմին,
իրենց անսակարկ նուիրումին, որոնք կառավարեցին,
եւ այս անմոռանալի ձեռնարկը մեծ յաջողութեամբ
հանրութեան ներկայացուցին: Հաւաքական աշխատանք մը իրապէս: Յստակ է որ աշակերտները եւ
ծնողները կը հաւատան որ երգն ու պարը ոչ միայն
հաճոյք է, այլեւ հայեցի դաստիարակութիւն: Հոգեպարար երեկոյ մը, ուր Հայ երգն ու պարը թնդաց
բեմէն երեխաներու եւ պատանիներու միջոցաւ, որոնք
մեր ՎԱՂԸ կերտող հունտերն են:
Եւ ինչ լաւ յայտարարութիւն է թուրքին ուղղուած
այս ձեռնարկը: Ահա Եղեռնէն գրեթէ 104 տարի ետք,
հայրենիքէն դուրս, օտար ափերուն ծնած այս նոր
սերունդը հայերէն կ'երգէ եւ հայկական պար կը
պարէ, ըսելով՝ “Մենք դեռ կանք դուն ձախողեցար:”
Հպարտօրէն կ'արձանագրենք, թէ վարժարանիս
65 ամեակին առիթով լոյս տեսած յուշամատեանը ի
ձեռն յանձնուեցաւ հանդիսատեսներուն, որոնք
մեկնեցան հանդիսասրահէն այն համոզումով, որ հայ
սերունդը պիտի շարունակէ պահպանել հայ մշակոյթն
ու արուեստը, հաւատայ հայրենիքի հզօրութեան,
զանոնք փոխանցելով յաջորդ սերունդներուն: Ապրի՛ք, Թէքէեան վարժարանի հպարտ աշակերտներ:
Վահան Թէքէեան Վարժարանի
Լրատուական Գրասենեակ
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Ժըպրան Պասիլ, անցեալ շաբաթ յայտարարած էր,
որ եթէ աշխատավարձերը չնուազեցնեն ո՛չ
աշխատավարձ կ՝ունենան, ոչ ալ տնտեսութիւն։ Ան
նաեւ նշած է, թէ անհրաժեշտ պարագային պիտի
կրճատուին նաեւ նախարարներու եւ երեսփոխաններու աշխատավարձերը։
Պասիլի մեկնաբանութիւնները պատճառ դարձած էին, որ թոշակ ստացող զինուորականներն ու
քաղաքացիական ծառայողները, Երեքշաբթի բողոքի ցոյցեր կազմակերպեն՝ փակելով երկրի շարք
մը ճանապարհներ։
Պասիլ, Չորեքշաբթի, լրագրողներու հետ զրոյցի
մը պահուն պարզաբանած է, թէ տեղական լրատւամիջոցները սխալ մեկնաբանած են անցեալ
շաբթուան իր ըսածը:
Իր հերթին, ելեւմտական նախարար Ալի Հասան
Խալիլ՝ լրագրողներուն հաւաստիացուցած է, որ
պիւտճէի նախագիծը պետական հատուածի աշխատողներուն համար աշխատավարձերու նուազում չ՝ենթադրեր:

Մեր Արտաքին Քաղաքականութեան Արդիւնաւէտութիւնը Կախուած է
Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք Եռամիասնութենէն. Բակօ Սահակեան
միջնորդական ջանքերուն՝ ուղղուած հակամարտ
կողմերու սահմանագիծին վրայ միջադէպերու կանխարգիլման ու կայունութեան, բանակցային գործընթացի շարունակականութեան համար բարենպաստ
պայմաններու ապահովման։ ՀՀ արտաքին քաղաքական գերատեսչութեան, Սփիւռքի ազդեցիկ կազմակերպութիւններու եւ արտերկրի մէջ Արցախի
համակիրներու հետ շարունակուած են Արցախի անկախութեան միջազգային ճանաչման գործընթացին
մէջ առկայ դրական միտումներու առաջմղման եւ
անոր անշրջելիութեան ապահովման ուղղութեամբ
իրականացուող աշխատանքները։ Համագործակցութեան մասին հռչակագրեր ստորագրուած են
Արցախի եւ օտարերկրեայ պետութիւններու 6 քաղաքներու միջեւ։ Քայլեր ձեռնարկուած են ապակեդրոնացուած համագործակցութեան շրջանակներու մէջ
հաստատուած յարաբերութիւններուն գործնական

բնոյթ հաղորդելու ուղղութեամբ, մասնաւորապէս` աշխատանքներ իրականացուած են Արցախի տարբեր
համայնքներու մէջ ենթակառուցուածքներու ստեղծման, կրթութեան, գիւղատնտեսութեան եւ զբօսաշըրջութեան ոլորտներու մէջ ծրագրերու իրականացման
ուղղութեամբ»,- նշած է Բ. Սահակեան:
ԱՀ նախագահին խօսքով՝ մեծ կարեւորութիւն
տրուած է միջազգային կապերու զարգացման ու
խորացման՝ Արցախի դէմ Ատրպէյճանի կողմէ
իրականացուող մեկուսացման քաղաքականութեան
դիմակայելու տեսանկիւնէն։ Օտարերկրեայ տարբեր
պետութիւններէ եւ միջազգային կառոյցներէ Արցախ
այցելած է աւելի քան 70 պատուիրակութիւն։ Շարունակուած են աշխատանքները միջխորհրդարանական
կապերու զարգացման, միջազգային կազմակերպու-
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«Հայ Մտաւորականները Ֆրանսախօս Մշակոյթին Մէջ»
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Եգիպտահայ նշանաւոր ծաղրանկարիչ Ալեքսանտր Սարուխանի «Ընկեր Փանջունի» (Երուանդ
Օտեան, 1938, Գահիրէ), «Մեծապատիւ մուրացկաններ» (Յակոբ Պարոնեան, 1962, Գահիրէ)
երկերու պատկերազարդումները, այս ցուցահանդէսին ցուցադրուած էին Եգիպտոսը իբրեւ Ֆրանսախօսութեան միջազգային կազմակերպութեան
անդամ նկատի առնելով, իսկ Եգիպտոսի մէջ իր
ստեղծագործական բեղուն շրջաններէն մէկը
անցուցած է ինք՝ Ալեքսանտր Սարուխան: Ճիշդ է,
որ Սարուխան ծնած է Ռուսական կայսրութեան
մէջ, բայց նշանակալի գործունէութիւն ունեցած է
Պոլսոյ, Եւրոպայի եւ Եգիպտոսի մէջ, հնարաւորութիւն ունեցած է շրջագայիլ զանազան երկիրներու
եւ քաղաքներու մէջ: Ան ուսումնասիրած է գրքարւեստի եւ ծաղրանկարի համաշխարհային փորձը,
հիմնաւորապէս իւրացուցած է Արեւելքի եւ
Արեւմուտքի մէջ ստեղծագործող նկարիչներու
գծապատկերման սկզբունքները եւ ստեղծած իր
անմահ գործերը:
Ցուցահանդէսի այցելուն հնարաւորութիւն ունեցաւ տեսնելու նաեւ ֆրանսահայ գեղանկարիչ
Ժանսեմի՝ Յովհաննէս Սէմէրճեանի, քանի մը
նկարազարդում-ձեւաւորումները, որ ան կատարած
է ֆրանսացի հեղինակներու գիրքերուն համար:
Փարիզի զարդարուեստի բարձրագոյն դպրոցի
շրջանաւարտ Ժանսեմը 1944 թուականէն սկսած է
իր ստեղծագործութիւնները ցուցադրել Փարիզի
«Անկախներու սալոն»ին մէջ, իսկ 1950-ականներուն
արդէն ստացած է շարք մը մրցանակներ՝
Ֆրանսայի, եւրոպական քանի մը այլ երկիրներու
եւ Մեքսիքոյի մէջ, արժանանալով նաեւ ֆրանսացի
գրողներու ուշադրութեան, որոնք իրենց գիրքերու
ձեւաւորումներուն
համար,
իբրեւ
նկարիչ,
նախընտրած են ունենալ Ժանսեմի ձեռագիրը:
Այսօր դժուար է պատկերացնել ֆրանսական
կերպարուեստը առանց Ժանսեմի, բայց հետաքըրքրական է, որ ան դիպուածով մը յայտնուած է
Ֆրանսայի մէջ եւ սիրելով Ֆրանսան, դարձած է
այդ երկրին համար հոգեհարազատ մարդ մը, որ
նաեւ իր ներդրումը ունեցած է ֆրանսական
մշակոյթին մէջ:
Ժանսեմ ծնած է Սէօլէօզ, 1920 թուականին: 1922
թուականին ընտանեօք հաստատ-ւած է Յունաստան, Թեսաղոնիկէ քաղաքին մէջ, ուր անցուցած է
մանկութիւնը. այնուհետեւ Ժանսեմի մայրը, ամուսինին մահէն ետք, 1931 թուականին, որդիին կոտրած ոտքը բուժելու նպատակով կը մեկնի Ֆրանսա
ու կը հաստատուի Փարիզի Իսի-լէ-Մուլինօ արւարձանին մէջ:
«Հայ մտաւորականները ֆրանսախօս միջավայրին մէջ» ցուցահանդէսին անշուշտ, ցուցադըրուած էին նաեւ ուրիշ նշանաւոր նկարչի մը՝
Էտկար Շահինի գծանը-կարչական արուեստի աշխատանքները: Շահին նոյնպէս Ֆրանսա չէ ծնած,
բայց իր ստեղծագործական ողջ կեանքը ան նուիրած է Ֆրանսային եւ ֆրանսական արուեստին եւ
դարձած՝ փորագրական արուեստի մեծ վարպետներէն:
Յատկանշական էր այս ցուցահանդէսին ներկայացուած մամուլը: Ցուցադրուած էին Արշակ
Չօպանեանի Փարիզ հրատարակած «Անահիտ»
ամսագիրէն օրինակներ: «Անահիտ»ը, իբրեւ գրական-գեղարուեստական հանդէս, ընդմիջումներով
հրատարակուած է Փարիզ՝ 1898-1911 թուականներուն: Ամսագիրը լայնօրէն լուսաբանած է

հայկական հարցը, հայ ժողովուրդի ազգայինազատագրական շարժումը: Իր հրատարակութեան
առաջին տարիներուն «Անահիտ»ի էջերուն մէջ լոյս
տեսած են քաղաքական իրադարձութիւնները
վերլուծող, ինչպէս նաեւ հայ ժողովուրդի ազգային
ինքնագիտակցութեան բարձրացման ու համախըմբումին նպաստող յօդուածներ: Թերթը մեծ
տեղ տուած է նաեւ հայ ազատագրական շարժումի
անցած ճանապարհին, քննարկած է այդ ընթացքին
եղած սխալներն ու թերութիւնները:
Դժուար է պատկերացնել ֆրանսական մշակոյթը առանց Շարլ Ազնաւուրի, Կոմիտասի, Մարգարիտ Պապայեանի. ուստի ցուցահանդէսին մէջ
մեծ տեղ կը գրաւէր նաեւ հայ երաժիշտներու
բաժինը: Եթէ Կոմիտասի եւ միւսներու փարիզեան
գործունէութեան եւ ներդրումին արուեստասէրը
ծանօթ է, ապա որոշ մարդոց համար տակաւին
ուսումնասիրութեան կը կարօտի Մարգարիտ
Պապայեանի ժառանգութիւնը:
Իբրեւ դաշնակահարուհի, երգչուհի, մանկավարժ եւ երաժշտութեան տեսաբան, Կոմիտասի
ժառանգութեան պահպանման մեծ նուիրեալ
Պապայեան նաեւ մեծ դեր ունեցած է ֆրանսական
միջավայրին մէջ: Մարգարիտ Պապայեանի փարիզեան համերգներու ազդագիրները նոյնպէս
ցուցադրուած էին: Երբ Պապայեաններուն ընտանիքը, 1904 թուականին, փոխադրուած է Փարիզ,
հոն 1906 եւ 1914 թուականներուն Մարգարիտ Պապայեան մասնակցած է Կոմիտասի համերգներուն:
Մինչ այդ ան արդէն դարձած է Կոմիտասի ամենէն
մերձաւոր բարեկամը, զայն քաջալերող խորհըրդատուն ու քննադատը, ապա յետագային գործօն
մասնակցութիւն ունեցած է Կոմիտասեան խնամատար յանձնախումբի աշխատանքներուն: Ան
եղած է Կոմիտասեան յանձնախումբի Փարիզի
փոխ-նախագահը, իսկ Արշակ Չօպանեանի մահէն
ետք՝ նախագահը:
Մարգարիտ Պապայեան կորուստէ փրկած եւ
Հայաստան ղրկած է Կոմիտասի ձեռագիրները:
Իբրեւ երաժշտութեան քննադատ, տեսաբան,
Փարիզի մէջ նոյնպէս աշխատակցած է մամուլին,
հոն հիմնած է ձայնամարզութեան դպրոց մը,
ունեցած է աշակերտներ, տուած է համերգներ
Եւրոպայի տարածքին. իր գործունէութեամբ նպաստած է հայ երաժշտութեան համաշխարհային ճանաչումին: Համերգ-դասախօսութիւններու կարգին
Պապայեան ունեցած է նաեւ Կոմիտասի եւ Արշակ
Չօպանեանի հետ համերգ-դասախօսութիւններ:
Անոր երգացանկը եղած է ընդգրկուն՝ հին ժամանակներու երաժիշտներէն մինչեւ 19-րդ դարու
եւրոպական, ռուսական, հայ դասականներու, ժամանակակից երգահաններու գործեր: Մասնագէտները Մարգարիտ Պապայեանի մեցցօ-սոփրանօ
ձայնը բնորոշած են իբրեւ հարուստ ու ճկուն ձայն,
իսկ կատարումները՝ նուրբ եւ գեղարուեստօրէն
պարզ:
1951 թուականին Պապայեան արժանացած է
համաֆրանսական մրցոյթի մրցանակին: Եղած է
Քոլոնյը-Լամուրիօ համերգային ընկերութեան մենակատար, Ֆրանսական երգի վարպետներու
միութեան եւ Երաժշտագէտներու ընկերութեան
անդամ, ֆրանսական ձայնասփիւռի պաշտօնական
մեկնաբան. աշխատակցած է «Լարուս» համայնագիտարանին:
Մարգարիտ Պապայեանի երաժիշտ քոյրը՝ Շուշանիկ Պապայեան, հակառակ որ իր նշանաւոր
քրոջ պէս աշխոյժ երաժշտական գործունէութիւն չէ
ունեցած, սակայն նոյնպէս այդ տարիներուն կը

գործէր Փարիզի մէջ, իբրեւ մանկավարժ եւ
դաշնակահար, ան օտարներուն կը ներկայացնէր
հայ երգահաններու դաշնամուրային գործերը:
Այս ցուցահանդէսը բացառիկ էր նաեւ Կոմիտաս
Վարդապետի՝ փարիզեան համերգներու պաստառներով եւ ընդհանրապէս, ցուցադրուած իւրաքանչիւր նմոյշ կը պատմէ քաղաքակրթական այն
անջնջելի հետքին մասին, որ հայ մտաւորականութիւնը ձգած է ֆրանսախօս աշխարհին մէջ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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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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Don’t Worry , Be Happy- «Մի մտահոգուիր, երջանիկ եղիր» - Պոպպի Մաքֆերրին
ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Երբ երաժիշտը տաղանդաւոր է, անոր ոչ գործիքաւորում, ոչ հսկայական նուագախումբ, ոչ ալ
երաժշտախումբ պէտք է՝ ըսելիքը հանդիսատեսին
հասցնելու եւ մտադրուած գաղափարն իրագործելու
համար։

Պոպպի երգը կը կատարէ (acapella)՝ առանց գործիքային նուագակցութեան։ Երգին մէջ հնչող թուացեալ գործիքները եւս ինք կ’երգ։
Երգի գաղափարն ու նախապատմութիւնը կը
տանին դէպի 80-ականներուն յայտնի հնդիկ կուրու
Մեհեր Պապայի գաղափարներէն մէկը։ Հարցը եղաւ
այսպէս. Պոպպի այցի գացած էր իր ընկերներէն
մէկուն արուեստանոց, երբ պատին տեսաւ Պապայի
նկարով եւ գաղափարախօսութեամբ ցուցանակ մը,
ուր կ’ըսուէր. «Մի մտահոգուիր, երջանիկ եղիր» ։
Պոպպին կը մեկնաբանէ, որ հաղորդագրութիւնը
իրեն հասաւ շատ յստակ։ Այս բառերով ալ սկսաւ երգի
ստեղծագործման ընթացքը։
Մաքֆերրին ունէր բազմաթիւ ճազային ստեղծագործութիւններ, եւ ասիկա նման չէր անոնցմէ որեւէ
մէկուն։ Ան չուզեց գործիքաւորել երգը։ Որոշեց կատարել acapella, ինչը շատ զարմացուց թէ՛ անոր

գործընկերները, թէ՛ ունկնդիրները։ Պոպպիի ընկերներն ու ընտանիքի անդամները կը փորձէին համոզել
զինք փոխել մտադրութիւնը եւ երգը դարձնել սովորական ձեւաչափի։ Հարցը այն է, որ այդ թուականներու
համար բնորոշ չէր առանց գործիքաւորման՝ acapella
երգեցողութիւնը։ Այս ժանրը թափ առաւ ու մեծ
ունկնդիրներու եւ սիրողներու հսկայական բանակ
հաւաքեց 20 տարի անց միայն։ Հակառակ անոր, որ
ան 1984 թուականին ձայնագրած էր ամբողջ acapella
ալպոմ մը՝ ճազ երգերով։ Ինչեւէ, Պոպպին ականջալուր չեղաւ այս խորհուրդներէն որեւէ մէկուն։ Եւ
արդիւնքը ակնյայտ է։
Թողարկուելէն ետք երգը անմիջապէս զբաղեցուց
Պիլպորտ Թօփ 100-ի 2-րդ հորիզոնականը։ Սա
անհաւանական երեւոյթ էր acapella երգի համար եւ
առաջին դէպքն էր Թէժ Հարիւրեակի պատմութեան
մէջ։ Նոյն բանը տեղի ունեցաւ բրիտանական չարթի
հետ նոյնպէս։
Երգի մէջ Պոպպին կ’երգէ Ճամայիքացիի շեշտադրումով, որպէսզի երգին հաղորդէ զուարճալի եւ
իւրայատուկ երանգ։ Այս փաստը, սակայն, շփոթմունք
յառաջացուց ունկնդիրներուն մէջ։ Երգի կառուցուածքի
եւ հնչողութեան պատճառով անոնք կը կարծէին, որ
երգը գրած է եւ կը կատարէ ՊոՊ Տիլան։ Այս պնդումը
սխալ էր, քանի որ Տիլան մահացած էր երգի
ստեղծումէն տարիներ առաջ։
Տեսահոլովակի նկարահանումը եւս հետաքրքրական պատմութիւն ունի։ Անիկա ամբողջութեամբ
տեղւոյն վրայ յորինուած է՝ առանց նախապէս գրուած
որեւէ սենարի։ Այն, ինչ կ’ընեն այդ երեքը, զուտ
անոնց երեւակայութեան եւ զուարթամտութեան համակցումն է , սակայն զուարթ պատկերներէն շատերը
չմտան հոլովակի մէջ։ Հոլովակի մէջ նկարուած են
կատակերգակ յայտնի դերասաններ Ռոպի Ուիլիամս
եւ Պիլ Իրուին։ Ռոպիի կինը երկար ժամանակ զինք
կը համոզէր, որ չնկարահանուի այդ «անմակարդակ»
երեւոյթի մէջ։ Ռոպին, բնականաբար չզիջեցաւ, եւ
ստացուեցաւ այն , ինչ ստացուեցաւ։ Երգը թողարակւելէն ետք մէկ անգամէն արժանացաւ Կրեմմի երկու

մրցանակի ՝ « Լաւագոյն երգ», «Տարուայ ձայնագրութիւն» անուանակարագերուն, իսկ Պոպպին դարձաւ
տարուայ՝ « Փոփ ժանրի լաւագոյն երգիչ»։ Այս բոլորի
մէջ հետաքրքրականը այն էր, որ Պոպին այս երգի
յաջաղութենէն ետք չցանկացաւ շարունակել արարել
փոփ ժանրի մէջ. մնաց հաւատարիմ ճազին եւ նոյնիսկ
ան յաջողեցաւ խմբավարի դերի մէջ՝ ելոյթ ունենալով
բազմաթիւ յայտնի նուագախումբերու հետ։
1988 թուականին Ճորճ Պուշ աւագը առանց թոյլտւութիւն ստանալու այս երգ օգտագործեց
իր
նախագահական նախընտրական քարոզարշաւի
ընթացքին, ինչը շատ բարկացուց ռամկավարներու
կողմնակից Պոպպին։ Ան արագ կասեցուց այդ փաստը, արգիլելով օգտագործումը եւ նոյնիսկ հրաժարեցաւ այլեւս երգել այս երգը, եթէ Պուշը շարունակէ
զայն օգտագործել։
1988 թուականէն սկսեալ այս երգը կամայ, ակամայ դարձաւ երջանկութեան , անհոգութեան «կոչ»։
Չկայ մէկը, որուն մօտ երգը ժպիտ չյառաջացնէ։ Եւ
բնականաբար, ինչպէս միշտ տեղի կ’ունենայ, երգը
ունի բազմաթիւ վերաերգուած ու մեկնաբանուած
տարբերակներ։ Տարիները այս պարագային ալ, երգը
հինցնելու փոխարէն պահեցին «մշտապէս երիտասարդ երգերու» շարքին։
Բոլորս կեանքի մէջ ունինք խնդիրներ,
Բայց երբ կը մտահոգուինք,
Զանոնք կը կրկնապատկենք։
Մի մտահոգուիր, երջանիկ եղի՛ր։
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ԱՐՄԻՍ
ԱՐՄԵՆԱԿ ՄԻՍԻՐԵԱՆ
(1901 – 1977)
«Բանուորներ»

Արմիս (բուն անունով՝ Արմենակ Միսիրեան) (23 Մարտ 1901,
Ատըեաման, Թուրքիա - 14 Նոյեմբեր 1977, Փարիզ, Ֆրանսա), հայ
նկարիչ։
Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ, Թուրքիա,
ապա Հալէպի մէջ, ուր հաստատուած է 1915 թուականէն ետք։ 1930
թուականին տեղափոխուած է Փարիզ, ու յաճախած է Ժիւլիան եւ
Կրանտ Շոմիեր կաճառները։ Մասնակցած է ֆրանսահայ նկարիչներու
«Անի» ընկերութեան ցուցահանդէսներուն։ Իբրեւ գեղանկարիչ,
ան հռչակաւոր դարձած է եւ ճանչցուած է 1952 թուականին։ 1959
թուականին արժանացած է «Փոփուլիստ» սալոնի առաջին մրցանակին։
Ան Փարիզի, Զիւրիխի եւ Ամսթերտամի մէջ ցուցադրած է Մեծ եղեռնին,
եւ իր ժողովուրդի վերապրումին նուիրուած քսան կտաւ:
1956 թուականին այցելած է Խորհրդային Հայաստան։ 1964
թուականին Երեւանի մէջ կազմակերպուած է Արմիսի անյատական
ցուցահանդէսը։ Իր գործերուն մէկ մասը նուիրած է Հայաստանի
պետական պատկերասրահին («Երեք բարեկամներ», 1955,
«Ընտանիք», 1959, «Սայլը նրբանցքում», 1960, «Երիտասարդութիւն»,
1961, «Կիթառահարը», 1963 եւ այլն)։ 1965 թոաւականին Հալէպի մէջ
լոյս տեսած է Արմիսի «Դրուագներ նկարչական կեանքէս» գիրքը։

0

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / /18.4.2019
ºñÏáõß³µÃÇ
4.2.2019

¾ç 08

Միջազգային
Èáõñ»ñ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՅՑ

Ս. ՆՇԱՆ ՄԱՅՐ
Հռոմի
Պապը Առաջին
ԱնգամՇԱԲԹՈՒԱՆ
Կ'այցելէ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ԱՒԱԳ
Արաբական Թերակղզի
Աւագ Հինգշաբթի, 18 Ապրիլ 2019-ին

Ճաշու Ս. Պատարագ առաւօտեան ժամը 10:00-ին
Ոտնլուայ երեկոյեան ժամը 4:00-ին
Կարգը պիտի կատարէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝
ՀՈԳՇ. Տ. ՎԱՂԻՆԱԿ. Ծ. ՎՐԴ. ՄԵԼՈՅԵԱՆ
Խաւարման գիշեր երեկոյեան ժամը 7:00-ին

Աւագ Ուրբաթ, 19 Ապրիլ 2019

Կարգ Խաչելութեան առաւօտեան ժամը 9:00-ին
Կարգ թաղման երեկոյեան ժամը 4:00-ին
Կարգը պիտի կատարէ եւ յաւուր պատշաճի քարոզէ՝
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ՀՈԳՇ.է Տ.
ՀՐԱՆԴ Միացեալ
ՎՐԴ. ԹԱՀԱՆԵԱՆ
ուղեւորութեան մեկնած
Արաբական
Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ

Հռոմէակաթոլիկ Աւագ
եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը,
որ 2019
կ'այցելէ Արաբական
Շաբաթ,
20 Ապրիլ
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Երեկոյեան ժամերգութիւն ժամը 3:30-ին
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Ճրագալոյցի
Ս. ան
Պատարագ
ժամը
5:00-ին
աւանդական քարոզի
ժամանակ
ԱՄԷ իր այցը
համարած
է «կարճ, բայց
Սիրով կը հրաւիրենք
հաւատացեալ
ժողովուրդը
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ։
Այդ
ԹԱՂԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՈՒՐԴ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
Ս. ՆՇԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
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։
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Մեր Արտաքին Քաղաքականութեան Արդիւնաւէտութիւնը
Կախուած է Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք Եռամիասնութենէն.
Հայկազեան Համալսարանը
Բակօ Սահակեան

թիւններու խորհրդարանական
ձեւաչափերու
մէջ փոխգործակցութեան
ընդլայնՍիրով կը հրաւիրէ
ձեզ ներկայ
գտնուելու
ման ուղղութեամբ։ Յատկապէս աշխոյժ էին փոխշփումները եւ հանդիպումները
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Ֆրանսայի, Պելճիքայի,
Կիպրոսի,
ինչպէս նաեւ ԱՄՆ
Քալիֆորնիա նահանգի
Յակոբ
Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին
խորհրդարանական շրջանակներու, Եւրոպական խորհրդարանէն ներս Արցախի
հետ բարեկամութեան խումբի
հետ։
նուիրուած
տեղեկագրին
Հանրապետութեան նախագահը նաեւ նշած է, որ արտաքին քաղաքականութեան
անգլերէն
թարգմանութեան՝
ասպարէզէն ներս ծաւալուն
աշխատանք
պիտի իրականացուի նաեւ ընթացիկ
տարին:
«Մենք պիտի շարունակենք կառուցողական ներդրում ունենալ տարածաշըրջանին մէջ խաղաղութեան եւ կայունութեան պահպանման, ատրպէյճանաղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման գործընթացին մէջ՝
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
յամառօրէն հետամուտ ըլլալով բանակցային լիարժէք ձեւաչափի վերականգնման:
Խօսք միջազգային
կ'առնեն` հարթակներու մէջ Արցախի
Շարունակական պիտի ըլլան նաեւ
մասին ճշմարտացի տեղեկատւութեան տարածումը, տարբեր երկիրներու հետ
փոխգործակցութեան Վեր.
հաստատման
ու ընդլայնման
գործընթացը: Արտաքին
Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեան
քաղաքականութեան ասպարէզէն ներս մեր ծրագրերու արդիւնաւէտ իրակաԴոկտ.
Ա. Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին թարգմանութեան,
նացումը
մեծապէս
կախուած է Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք
եռամիասնութենէն,
յառաջաբանի,
ծանօթագրութեան
հեղինակ)
որ կը
հանդիսանայ յաւելուածի,
մեր բոլոր յաղթանակներուն
ու
յաջողութիւններուն
գրաւականը, եւ մենք պիտի շարունակենք ընել ամէն ինչ անիկա անսասան
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
պահելու համար»,- աւելցուցած է ԱՀ նախագահը:

The Adana Massacres

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
ՏՕՆ ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ
Հայկազեան Համալսարանի
Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
Տէր Գրիգոր Պետրոս Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքը
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Ս. Յարութեան տօնին առիթով հայրապետական Սուրբ Պատարագը
պիտի մատուցանէ եւ քարոզէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ - Ս. Եղիա
աթոռանիստ եկեղեցւոյ մէջ, Տեպպաս հրապարակ, կիրակի, 21 ապրիլ
2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին:
Յաւարտ Սուրբ Պատարագին, Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները
պիտի ընդունի եկեղեցւոյ մէջ: Այնուհետեւ Հոգեւոր Տէրը շնորհաւորութիւնները պիտի շարունակէ ընդունիլ պատրիարքարանին դահլիճը`
Կիրակի, 21 ապրիլ, ժամը 16:00-19:00:
Երկուշաբթի, 22 ապրիլ, ժամը 10:00-12:30 եւ 16:00-19:00:

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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