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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Երկրորդ
Կառավարութիւնը
Աւարտեց Յանձնաժողովի
Պիւտճէի Քննարկման
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Չորրորդ
Նիստը
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Նախարարները Ուրբաթ օր աւարտեցին 2019
թուականի պետական պիւտճէի նախագիծին վերաբերեալ քննարկումները:
Պիւտճէի
նախագիծի
ուսումնասիրութեան
յատուկ քննարկումներուն համար տրամադրուած
ժամանակի
վերջին
նստաշրջանը Ուրբաթ
էր։ ԿաԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
ռավարութեան
Հինգշաբթի
օրուան
նիստին՝
նաՍաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
խարարները
հաստատած
էին պիւտճէի
յօդնախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ 25
նիստը՝
ւածները:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա«Պիւտճէի մասին
քննարկումները
դանդաղ կ’ընթականութեան
յայտարարութիւնը
ամբողնան,
բայց
եւ
այնպէս
բանակցութիւնները
առարջացնելու համար:
կայական
են», - Ուրբաթ
օրուան նիստէն
առաջ
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթալրագրողներուն
ըսաւ
պաշտպանութեան
նախարար
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
Իլիաս
Պու Սաապ:
10 նախարարները
պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Լրատուամիջոցներուն
համաձայն՝
ԿառավաԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու
րութիւնը
Շաբաթ
օր նիստ պիտինպատակով
չգումարէ, սակայն
տունդարձը
իրականացնելու
յառաբանակցութիւններ
տեղի
պիտի
ունենայ
Կիրակի
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
երեկոյեան:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով

կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաՎառելիքի
Արտահոսքի
Աղբիւրը
րութեան
մէջ:
Առեղծուած
կը
Մնայ,
Մինչ
Ուժանիւթի
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաՆախարարութիւնը
Անմեղ կը Համարէ
քականութեան մասին յայտարարութիւնը
պիտի
«Լիբանանի
Ելեկտրական»
Ընկերութիւնը
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի
զինաՊէյրութի
ջուրերուն մէջ
նոցը,
Սուրիոյհարաւային
Հանրապետութեան
հետվառելիքի
յարաբեարտահոսքի
աղբիւրը
դեռ
առեղծուած
մինչ
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի է,
եւ անոր
Ուժանիւթի
նախարարութիւնը
Ուրբաթ
օր
յայտադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
րարած
է, գաղթականներու
որ «Լիբանանի ելեկտրական»
ընկեսուրիացի
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
րութիւնը
«պատասխանատու
չէ» եղածին բարեփոհամար:
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
Արտահոսքը
մինչ
օրս
աղտոտած
է
ջուրերը
եւ
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
հասած
մինչեւ
Chouf-ի
Ժիյյէ
ելեկտրակայանի
մօտ
վատթար վիճակը:
3 քիլոմեթր հեռաւորութեան վրայ գտնուող ծովափը:Շարունակուեցաւ
Լրատուամիջոցներուն հաղորդած
տեղեկուՆախարարական
թիւններով՝
աղտոտած
գոյացութիւնը
հասած
է մօտ
Պաշտօններու Փոխանցումը
300Նախարարական
մեթր խորութեան:պաշտօններու փոխանցումի
Ուժանիւթի 2-րդ
նախարար
Նատա
գործընթացին
օրը ըլլալով՝
երէկՊուսթանի
խումբ մը

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

յայտարարած է, թէ նախարարութեան քարիւղի
տարրալուծարանը հաստատած է, որ նշեալ վառելիքի նմուշները չեն համապատասխաներ «Լիբանանի ելեկտրական» ընկերութեան կողմէ օգտագործուող վառելիքի տեսակին։
Ուժանիւթի պաշտօնապէս
նախարարութեան
յայտարարունախարարներ
ստանձնեցին
իրենց
թեան
համաձայն՝
ո՛չ
Ժիյյէ
ելեկտրակայանը,
ո՛չ ալ
նոր պաշտօնները:
վերջերս
ելեկտրակայանին
փոխանՊաապտայի
պալատին վառելանիւթ
մէջ նախագահական
ցած
նաւը
պատասխանատու
են
արտահոսքին
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
համար:
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ

Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Ե՛ւ «Լիբանանի
ընկերութիւնը
ե՛ւ
տարիներու
իր ելեկտրական»
փորձառութեան,
եւ պիտի
Karpowership-ը,
որ նախարարութիւնը
Լիբանանի մէջ գործադրուող
ապացուցէ, որ այս
կ'աշխատի
ուժանիւթի
երկու
նաւերը
աշխատցնող
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին,ընկերուինչպէս
թիւնն
է, հերքած
են միջադէպին
որեւէ
կը հաղորդէ
ազգային
լրատուականհամար
գործակալուպատասխանատւութիւն:
թիւնը:
«Մեր պարտականութիւնն էր պարզել, թէ մենք
պատասխանատո
ենք
այդ արտահոսքին
համար,
Տնտեսութեան՞ւ եւ
առեւտուրի
նախարար
Մանպարզուեցաւ,
որ
չենք:
«Լիբանանի
ելեկտրական»
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
ընկերութիւնը
պարտաւոր
չէ պարզելու,
ով է
ստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: թէ
Միաժանշեալ
դէպքին
պատասխանատուն
է
մանակ ան
կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքականըսած
գործիչ«Լիբանանի
ելեկտրական»
ընկերութեան
աղբիւրը:
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաԻր հերթին, Karpowership-ը
հրաժարած երկրի
է այլ
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
մեկնաբանութիւններ
տալէ:
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
ՀՀ Վարչապետը
Բարձր
Կը
Կը ԿայանայՄԱԿ-ի
Մէկ Օր
Կանուխ Հետ
Գնահատէ
Կառոյցներու
Իրականացուող Ծրագերը

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է ՄԱԿ-ի
հայաստանեան կազմակերպութիւններու ղեկավարները՝ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Շոմպի Շարփի
գլխաւորութեամբ:
Վարչապետը կարեւորած է ՀՀ կառավարութեան
եւ ՄԱԿ-ի
կառոյցներուն
միջեւ տարբերկառավարուուղղութիւնՀայաստանի
Հանրապետութեան
ներով
եւ բարձր
գնահատած
թեան համագործակցութիւնը
հերթական նիստը տեղի
կ'ունենայ
Փեմեր
երկրի
մէջ
համատեղ
իրականացուող
ծրագրերը:
տըրուար 6-ին:
Նիկոլ
ընդգծած
է, որ ՀՀ կառավարութիւնը
ԱյսՓաշինեան
մասին կը
տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
նախաձեռնած
է
յաւակնոտ
բարեփոխումներու
օրաաշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ հասակարգ
եւ անհրաժեշտ
է վերջինիսվարչութենէն:
ու ՄԱԿ-ի կառոյցրակայնութեան
հետ կապերու
ներու
ծրագրերուն
համադրումը՝
յառաջիկային
նաՆիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
խատեսուող միջոցառումները առաւել արդիւնաւէտ
կեանքի կոչելու նպատակով:
ԱԺՇոմպի
Նախագահն
Ու Հայաստանի Մէջ
Շարփ ողջունած է ՀՀ կառավարութեան
Ճափոնի Դեսպանը
Քննարկած Ենաւելցնելով,
Երկկողմ
նախաձեռնողական
քաղաքականութիւնը՝
որ
ՄԱԿ-ը
իր
կառոյցներով
պատրաստ
է
շարունակել
Գործակցութեան Հեռանկարները
սերտօրէն համագործակցիլ հայ գործընկերներուն
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոհետ՝ նախատեսուող միջոցառումներն ու բարեփողովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
խումները զարգացնելու նպատակով:
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի, ՄԱԿ-ի մանկական
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի փախստականներու հարցերով
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
գերագոյն յանձնակատարի գրասենեակի, ՄԱԿ-ի
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաբնակչութեան հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի արդիւնաբեպերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
րութեան զարգացման կազմակերպութեան, Պարէնի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաու գիւղատնտեսութեան կազմակերպութեան ներկաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
յացուցիչները, գաղթականութեան միջազգային կազեւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
մակերպութեան գրասենեակի ղեկավարը, Առողջազարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
պահութեան համաշխարհային կազմակերպութեան
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուագործադիր ղեկավարը, ՄԱԿ-ի համաշխարհային հականին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
ղորդակցութեան վարչութեան գրասենեակի ղեկանոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրավարը, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպութեան
պընդումին:
ազգային համակարգողը, ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի գրասենեակի համագործակցութեան գծով
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
խորհրդական եւ ՄԱԿ-ի խաղաղութեան եւ զարգացէ խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարման գծով խորհրդականը վարչապետին մանրամասգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
ներ ներկայացուցած են իրենց գործունէութեան, ՀՀ
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամակառավարութեան տարբեր մարմիններուն հետ
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
փոխգործակցութեան վերաբերեալ:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Ապա զրուցակիցները քննարկած են պետական
հետ բարեկամութեամբ:
կառավարման համակարգի արդիականացման, գիւՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաղատնտեսութեան, արդիւնաբերութեան, առողջապագիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
հութեան, զբօսաշրջութեան, ենթակառուցուածքներու,
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
տարածքային համաչափ զարգացման եւ այլ ոլորտբնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուներէն ներս համագործակցութեան վերաբերող հարթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
ցեր:
¾ç 03
¾ç 02
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Կարեւոր է Համադրել Եկեղեցի-Պետութիւն Յարաբերութիւններու Մեր Պատկերացումները
Հայաստանի Մէջ Գոյութիւն Ունեցող Նոր Իրավիճակի Մէջ. Փաշինեան
Կառավարութենէն ներս վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Գարեգին Երկրորդ Ծայրագոյն
Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի նախագահութեամբ տեղի ունեցած է Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ
Եկեղեցւոյ յարաբերութիւններուն առնչուող հարցերով
աշխատանքային խումբի առաջին հանդիպումը:
Ինչպէս «Արմէնփրես»-ին յայտնած են ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն, իր խօսքին մէջ, վարչապետ Փաշինեան մասնաւորապէս, նշած է.
«Վեհափա’ռ տէր,
Հոգեւո’ր հայրեր,
Կառավարութեան յարգելի ներկայացուցիչներ,
Ուրախ եմ մեր այսօրուայ հանդիպման համար եւ
շատ կարեւոր կը համարեմ անիկա: Վեհափառ Հայրապետի հետ քննարկումներու արդիւնքով մենք
եկանք այն եզրակացութեան, որ անհրաժեշտ է ստեղծել աշխատանքային խումբ՝ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան եւ Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ յարաբերութիւններուն
առնչուող հարցերով զբաղելու համար, որպէսզի
ունենանք մշտական գործող աշխատանքային ձեւաչափ, որպէսզի գոյացող հարցերը քննարկուին եւ լուծումներ ստանան: Ի դէպ, այդ լուծումները ցանկալի է,
որ ըլլան ոչ թէ հատուածական եւ այսրոպէական, այլ
ընդհանրապէս հիմնարար, օրինական եւ երկարաժամկէտ: Այս առումով, կը կարծեմ, որ չափազանց
կարեւոր է, որ այս քննարկումներուն ընթացքին համադրենք եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններուն
մեր պատկերացումները այս նոր իրավիճակին մէջ,
որ այսօր գոյութիւն ունի Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ: Բնականաբար, կարիք չկայ ըսելու, թէ
մեզի համար ինչպիսի մեծ կարեւորութիւն եւ դերակատարում ունի Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին: Ես
կ’ուզեմ ըսել, որ այսօր Հայաստանի մէջ իշխող քաղաքական ուժի՝ «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական
ծրագրի առանցքային դրոյթներէն մէկը մեր ազգային
ինքնութեան պահպանման խնդիրներն են, եւ սա
եղած է մեր քաղաքական ուժի հիմնադիր ծրագրին
մէջ դեռ 2013 թուականէն: Բնականաբար, ասիկա
կարեւորագոյն առաջնահերթութիւն է մեզի համար, եւ

այս առումով Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ դերը
առանձնայատուկ է եւ միշտ եղած է առանձնայատուկ:
Բայց նաեւ կայ խնդիր՝ հասկնալու, թէ ինչքանով են
մեր պատկերացումները նոյնական ինքնութեան
պահպանման առումով, եւ այս խնդրին շուրջ ինչ
հարցեր կան, զորս պէտք է քննարկենք»:
Վարչապետը աշխատանքային խումբի գործունէութիւնը արդիւնաւէտ դարձնելու համար կարեւորած է
հարցերու խորութեամբ քննարկումը՝ զանոնք իրենց
ամբողջութեան մէջ հասկնալու համար: «Անհրաժեշտ
է գալ համատեղ որոշումներու՝ որպէս ելակէտ ընդունելով մեր ազգային եւ պետական շահերը, այն խնդիրները, զորս մենք այսօր առաջադրած ենք: Պէտք է
փորձել իւրաքանչիւր իրավիճակ այսօրուայ մէջ
հասկնալ եւ լսել բոլոր փաստարկները, որոշումներու
կայացումը ձգել փաստարկներուն, այսինքն՝ կամայական որոշումներու դաշտէն մենք պէտք է ելլենք եւ
յստակ փաստարկուած, հիմնաւորուած որոշումներ
կայացնենք: Մասնաւորապէս, ինչ կը վերաբերի, օրինակ, կրթութեան. այս ոլորտէն ներս մեր օրակարգի
հարցը, որ Մայր Աթոռը առաջարկած էր, Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ պատմութեան հետ կապուած հարցն
է: Այստեղ առաջին հարցը, որ կը ծագի, հետեւեալն է.
արդեօք մենք կը տարբերակե՞նք Հայ Առաքելական
Եկեղեցւոյ պատմութիւնը հայ ժողովուրդի պատմութենէն, եւ եթէ կը տարբերակենք, ինչո՞ւ կը տարբերակենք, եւ եթէ կը տարբերակենք, ինչպէ՞ս կը տարբերակենք, եւ այդպէս շարունակ:
Յաջորդ խնդիրներու խումբը կը վերաբերի հարկային յարաբերութիւններուն: Օրինակ, խնդիր կայ
անշարժ գոյքի, գոյքահարկի հետ կապուած, եւ մենք
պէտք է հասկնանք, թէ այստեղ ինչ մօտեցում ունինք:
Արդեօք Հայ Առաքելական Եկեղեցիին պատկանող
գոյքը այս առումով միասե՞ռ է, միատա՞րր է, թէ՞ այնտեղ
կան տարբեր հատուածներ, եւ արդեօք այդ հատուածներու վերաբերեալ պէտք է տարբերակուա՞ծ, թէ՞ ընդհանուր մօտեցում ցուցաբերենք: Վեհափառ Հայրապետի հետ խօսակցութիւններուն ժամանակ ալ ես մի
քանի անգամ առիթ ունեցած եմ այդ հարցին անդրադառնալու: Մանաւանդ, երբ այսօր ընդլայնուած քարոզարշաւ կը տանինք՝ քաղաքացիներուն կոչ ընելով
հարկեր վճարել, որովհետեւ այդ վճարուած հարկերու
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Միքայէլ Արամեանց
Միքայէլ Արամեանց (1843 թ. Մայիս 4,
Լեռնային Ղարաբաղ, գիւղ Քեաթուկ – 1924 թ.,
Թիֆլիս), 19-րդ դարու երկրորդ կէսէն 20-րդ
դարու սկիզբ քարիւղի արդիւնաբերող, բարերար,
Թիֆլիսի «Ազգային բարեգործական ընկերութեան» հիմնադիր։ Ալեքսանդր Մանթաշեանի
մտերիմ ընկեր ու գործընկեր։ Մանթաշեանի հետ
Պաքուի մէջ կը զբաղէր քարիւղի արդիւնաբերութեամբ եւ առաջիններէն էր, որ իր ունեցուածքի
մեծ մասը տեղափոխեց Պաքու՝ քարիւղը երկաթուղիով, քարիւղատարներով տեղափոխելու
համար։
Եղած է Ներսիսեան դպրոցի մշտական հո-

արդիւնքով կը ձեւաւորուի եւ կը ձեւակերպուի այն
աշխատանքի ծաւալը, զոր կառավարութիւնը հնարաւորութիւն ունի ընելու: Մենք այստեղ պէտք է յստակ
ըսենք, որ ունինք նաեւ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ
աջակցութեան կարիքը, որպէսզի պետական այս
ընկալումը աւելի ու աւելի խոր արմատաւորուի մեր
իրականութեան մէջ:
Եւ, փառք Աստուծոյ, այսօր մեր այդ կոչը որոշակի
արձագանգ կը ստանայ: Ես ըսած եմ, որ այս տարի
պետական պիւտճէի եկամտային մասը առնուազն 40
միլիառ դրամով պիտի գերակատարենք, ինչը հնարաւորութիւն պիտի տայ բարձրացնելու զինուորականներուն, ուսուցիչներուն աշխատավարձը եւ լրջագոյն
մեծ ծախսեր իրականացնելու տարբեր ոլորտներէն
ներս: Եւ ես կը կարծեմ, որ այս տրամաբանութիւնը
պէտք է շարունակենք: Բնականաբար, սկիզբի համար
40 միլիառը շատ լաւ թիւ է, սովորական վարչաձեւէն
դուրս, բայց այդ 40 միլիառը, բնականաբար, այն թիւը
չէ, որ մեզ պիտի գոհացնէ: Մենք այս ուղղութեամբ
պէտք է շատ լուրջ քայլեր ձեռնարկենք: Եւ այս
առումով նոյնպէս մենք պէտք է այդ հարցերը
քննարկենք:
Արձանագրելով, որ կը պայմանաւորուինք անկաշկանդ բոլոր հարցերը քննարկել փաստարկներու
դաշտէն ներս՝ դարձեալ կ’ուզեմ ընդգծել, որ ինծի

¾ç 07
գաբարձուն ու հովանաւորը։ Աջակցած է Թիֆլիսի
նշանաւոր «Արամեանցի հիւանդանոցի» կառուցման՝ նուիրաբերելով հարիւր հազար ռուբլի։
Արամեանցի անուան հետ կապուած է նաեւ Թիֆլիսի «Մարիոթ» հիւրանոցը, զոր ան կառուցած է
իր սիրելի նաւի՝ «Մաժեստիկի» նմանութեամբ։
Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներուն ապաստաններ կառուցած է հայ գաղթականներուն համար։
Խորհրդային կարգերու հաստատումէն ետք,
Արամեանցը կորսնցուցած է գրեթէ ողջ կարողութիւնը։ Զրկուելով հարստութենէն ու դիրքէն՝
1924 թ. մահացած է սովի ու աղքատութեան մէջ։
Արամեանց թաղուած է հայկական Խոջի Վանքի գերեզմանատան մէջ։ Ստալինեան ժամանակաշրջանին գերեզմանատունը քանդուած է,
իսկ 1990-ական թթ. գերեզմանատան տեղը
կառուցուած է վրացական Սամեպա տաճարը։
Կատարուած հողային աշխատանքներուն հետեւանքով հարիւրաւոր աճիւններ, նաեւ Արամեանցինը, ոչնչացուած են։
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«Հայկական Նամակներ» Եւ Բազմատաղանդ, Բացառիկ Անհատը՝
Լէոնարտօ Տա Վինչի
( Մահուան 500-Տարելից )

Պատրաստեց՝ ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
15 Նոյեմբեր 2017-ին, Նիւ
Եորքի «Քրիսթիս» աճուրդի
ժամանակ, «Սալւատոր Մունտի» կտաւը վաճառուեցաւ
450,3 մլն տոլարի. Գեղարւեստի ստեղծագործութեան
համար վճարուած այդ
բարձր արժէքը մինչեւ այսօր
չէ գերազանցուած: Այդ կտաւին հեղինակը տաղանդաւոր
Լէոնարտօ տա Վինչին է:
Ֆլորանսացի հանճար, վերածնունդի հանրահռչակ
գիտնական եւ փիլիսոփայ, գեղանկարիչ եւ քանդակագործ, ճարտարապետ եւ ճարտարագէտ, աստղագէտ եւ
երաժիշտ, գրող եւ թուաբանութեան վարպետ, երկրաբան
եւ բուսաբան, պատմաբան եւ քարտէսագէտ, մեքենագործ, քաղաքագէտ եւ գիւտարար Լէոնարտօ տա Վինչի
(Leonardo di ser Piero da Vinci) դարերով յառաջ անցած
էր իր ապրած ժամանակաշրջանէն:
Անոր կը վերագրուի օդապարիկի, ուղղաթիռի եւ
ժամանակակից հրասայլի, ջրասոյզ նաւի գիւտերը. ան
նախագծած է արեւէն ելեկտրականութիւն ստանալու
յարմարանք մը, գումարում կատարող սարք մը, առաջինը
բնորոշած է Վերածնունդի մարդասիրական գաղափարը:
Նախագծած է նաեւ Կ. Պոլսոյ Պոսֆորի Նեղուցի
կամուրջը, Տուր-Բլուայ-Սաոն ոռոգման ջրանցքը եւ
ճարտարապետական գլուխգործոց Շամպորի դղեակը:
Լէոնարտօ էական բացայայտումներ կատարած է
անդամազննութեան, քաղաքացիական ճարտարագիտութեան, երկրաբանութեան եւ տեսողական ոլորտներէն
ներս: Անոր յաճախ կոչած են հնէաբանութեան, ճարտարագիտութեան եւ ճարտարապետութեան հայր եւ
համարած են բոլոր ժամանակներու մեծագոյն նկարիչներէն մին, որուն հետ կրնայ համեմատուիլ միայն իր
ժամանակակից միւս հանճարը՝ Մայքըլ Անճելօ:

Մեզի յայտնի Լէոնարտոյի առաջին նկարը՝ Առնոյի հովիտը (1473)

Լէոնարտօ ծնած է 567 տարի առաջ՝ 15 Ապրիլ,
1452թ., առտուան ժամը 3-ին, Տոսկանայի լեռնային
Վինչի քաղաքի՝ Առնօ գետի հովիտին մէջ, Ֆլորանս:
Անիկա, 25 տարեկան մեծահարուստ նօտար Մեսէր
Փիէրօ Ֆրուոզինօ տի Անթոնիօ տա Վինչիի եւ գեղջկուհի
Քաթարինայի արտաամուսնական որդին էր. գեղջկուհի
մը, որուն մասին գրեթէ ոչինչ յայտնի է:
Լէոնարտօն մականուն չունէր. անոր իրական անունը
եղած է՝ Լէոնարտօ տի մեսսըր Փիէրօ տա Վինչիէ, որ կը
նշանակէ՝ Լէոնարտօ, Վինչիի մեսսըր Փիէրոյի որդի:
«Մեսսր»-ը կը բացայայտէր, թէ անոր հայրը ազնուական
մըն էր: Հակառակ որ Լէոնարտօ ապօրինի զաւակ մըն
էր, սակայն Փիէրօն անմիջապէս ճանչցած է հայրութիւնը
եւ նոյնիսկ ներկայ գտնուած է որդւոյն մկրտութեան
արարողութեան:

Ապացոյցներ կան որ Փիէրօն ունեցած է Քաթարինա
անունով միջինասիացի ստրկուհի մը, եւ Լէոնարտոյի
մատնահետքերու ուսումնասիրութիւնները ցոյց տուած
են, թէ ան միջինասիացիի արիւն ունեցած է:
Ծնելէն յետոյ, Լէոնարտոյին մօրը հետ բնակելու կը
ղրկեն Անխիանոյ գիւղ, իսկ 1457-էն ան կ'ապրի հօրը
տունը՝ Վինչի քաղաքը: Այդ ընթացքին Փիէրօն
կ'ամուսնանայ իր չորս կիներէն առաջինին հետ՝ 16
տարեկան Ալպիէրա Ամատօրիի հետ,որ անպտուղ էր եւ
այնչափ կը սիրէր Լէոնարտոն: Սակայն, Ալպիէրա կը
մահանայ երիտասարդ հասակին: Այդ շրջանին հետ
կապուած է Լէոնարտօ-գեղանկարիչին ստեղծագործութեան ծաղկումը:
Երբ Լէոնարտօ 16 տարեկան էր, հայրը դարձեալ
կ'ամուսնանայ՝ այս անգամ 20-ամեայ Ֆրանչէսքա Լանֆրէտինի հետ, որ նոյնպէս շուտով կը մահանայ՝ առանց
ժառանգ պարգեւելու Փիէրոյին: Փիէրոյին օրինական
ժառանգներ կը պարգեւեն անոր երրորդ եւ չորրորդ կանայք. իւրաքանչիւրը 6-ական ժառանգ ձգելով իր ետին:
Լէոնարտօն կրթութիւն կը ստանայ նշանաւոր ֆլորանսացի նկարիչ Անտրէա տել Վերոքիոյի սթուտիոյ
մէջ: Ոչ պաշտօնապէս կը սորվի լատիներէն, երկրաչափութիւն եւ ուսողութիւն: Ստեղծագործական կեանքին
մեծ մասը կ'անցնէ Միլան՝ Լիւտովիքօ իլ Մորոյի քով աշխատելով: Նկարիչը՝ չհանդուրժելով անարդարութիւնը,
գժտութիւններն ու անմիաբանութիւնը, ստիպուած կ'ըլլայ
թափառիլ իր ողջ կեանքի ընթացքին: Յետագային
կ'աշխատի Հռոմի, Ֆլորանսի, Պոլոնիոյ և Վենետիկի
մէջ: Իտալիոյ մէջ այդպէս ալ ան նիւթական ապահովւածութիւն բնաւ չ’ունենար (ինչպէս ունէին Տիցիանը,
Ռաֆայէլը, Մայքըլ Անճելոն, եւ նոյնիսկ իրմէ աւելի
համեստ համարուող նկարիչ՝ Ճուլիօ Ռոմանոն): Երբեմն
ան մինչեւ իսկ ինքզինք աւելորդ կը զգար Իտալիոյ մէջ:
1517-ին, Ֆրանսուա Առաջին թագաւորի հրաւէրով՝
որպէս «թագաւորական առաջին նկարիչ, ճարտարապետ
եւ մեքենաշինարար», Լէոնարտօ կը տեղափոխուի
Ֆրանսա եւ մինչեւ կեանքին վերջը կ'ապրի թագաւորին
կողմէ իրեն նուիրած տունը:
1519-ի Ապրիլ 23-ին, Լէոնարտօ կանչել կու տայ
նօտարը եւ անոր կը թելադրէ իր կտակը, որուն ամենակարեւոր կէտը այն էր, թէ իր բոլոր ձեռագիրները (թիւով
7000)՝ որպէս սեփականութիւն ինք կը ձգէր միլանցի
ազնուական Ֆրանչէսքօ Մելցիին՝ «...ի պարգեւ իրեն
համար թանկագին ծառայութիւններու՝ ցոյց տրուած
անցնող ժամանակներուն»: Քանի մը օրեր անց, Մայիս
2-ին, Լէոնարտօն հաղորդութիւն կ'ընդունի եւ հրաժեշտ
կու տայ կեանքին (67 տարեկան, բնական մահով): Երկու
օր անց, զինք կը թաղեն Ամպուազի (Ֆրանսա) եկեղեցիներէն մէկուն մէջ:
Մելցին անոր ձեռագրերէն դուրս կը հանէ նկարչութեան վերաբերող գրառումներու մէկ մասը, կը համակարգէ ցրուած նօթերը եւ կը հրատարակէ «Նկարչութեան
Մասին Բանագրութիւն» խորագիրով:
Լէոնարտօն՝ իր շրջապատի եւ այդ ժամանակ նկարչութեան եւ քանդակագործութեան մէջ տիրող ուղղութեան՝ իրապաշտութեան կը հետեւէր: Անոր տարերքը
ստեղծագործելն էր, իսկ եղանակը՝ գիտական հետազօտութիւնն ու ստացուած արդիւնքներու ստուգումը
փորձի միջոցով: Ան ոչինչ կը յօրինէր, եւ յիշողութեամբ
ոչինչ կը նկարէր: Ան կ'ըսէր.«Այն վարպետը, որ կը
ներշնչէ ինքզինքը, թէ կրնայ յիշողութեան մէջ պահել
բնութեան բոլոր ձեւերն ու ստեղծագործութիւնները,
վերին աստիճանի տգէտ կը թուայ ինծի, քանզի բնութեան ստեղծագործութիւններն ան-վերջ են: Իսկ մեր

յիշողութիւնն այնքան անսահման չէ որ ամէն ինչի բաւարարէ»:
Բազմաթիւ պատմաբաններ եւ գիտնականներ Լէոնարտոյին՝ իր վիթխարի գիտելիքներու համար կ'անուանեն՝ «բազմակողմանի հանճար», «Վերածնունդի ժամանակաշրջանի մարդ», «անսպառ հետաքրքրասիրութեան»
եւ «աննախադէպ եռանդուն ստեղծագործական երեւակայութեան» տէր անհատ, «գերբնական խելք ու անհատականութիւն, իսկ ինքը՝ խորհրդաւոր եւ չշփուող»:
Այդ ամէնով հանդերձ, Լէոնարտօն հիմնականօրէն
յայտնի է որպէս նկարիչ: Անոր ամենայայտնի կտաւը
«Մոնա Լիզա»ն կամ՝ «Ճոքոնտա»ն է (1503), իսկ բոլոր
ժամանակներու ամենաշատ կրկնօրինակուած կրօնական նկարը՝ անոր «Խորհրդաւոր Ընթրիք»ն է: Լէոնարտոյի «Վիթրուվեան Մարդ»-ը նկարը իբրեւ մշակութային խորհրդանիշ ընդունուած է՝ պատկերուած
ըլլալով տարբեր իրերու վրայ:
Բարձրահասակ եւ գեղեցիկ Լէոնարտօն, հանրութեան մշտապէս կ'երենէր խնամուած մօրուքով, գլխարկը
(պերէ) գլխուն, անթերի հագած՝ բաճկոնով, կարճ
կարմիր թիկնոցը ուսերուն, հպարտ քալուածքով, իսկ
գօտիէն միշտ կախուած ունէր փոքրիկ նօթատետր կամ
ալպոմ մը՝ ճեպանկարներ եւ նօթեր գրելու համար:
Իր կեանքէն մէկուն չէր
գանգատեր, պատուէրներու
ետեւէն չէր վազեր, եղածներն
ալ աւարտելու չէր շտապեր:
Կը թուար, թէ ինք մեծահարուստի մը պէս կ'ապրի,
մինչդեռ՝ կ'ապրէր աղքատի
մը պէս եւ կ'աշխատէր գիտնականի մը նման: Այդ պատՄարդկային սաղմի պատկերներ
ճառով Լէոնարտօն միշտ անհասկնալի էր տգէտ ամբոխին համար, որ յաճախ զինք
կը մեղադրէր կախարդ ըլլալու եւ քրիստոնէական աշխարհի մայրաքաղաքը պղծելու, դիակներ հերձելու եւ
հերետիկոս ըլլալու մէջ:
Սակայն, կային նաեւ մարդիկ, որոնք նկատեցին
Լէոնարտոյի եւ իր ժամանակակիցներու տարբերութիւնը,
եւ անոր անունը սկսան յիշատակել իր ժամանակի
խոշորագոյն նկարիչներու շարքին՝ Մանթենիա, Ճորճոնէ,
Ռաֆայէլ, Մայքըլ Անճելօ:
Լէոնարտոյի նկարած մարդկային գործարաններու
նկարազարդումները՝ գրեթէ բոլորը շատ մանրամասն ու
ճշգրիտ են, բացի կանացի վերարտադրողական անդամները, որովհետեւ այդ ժամանակներուն շատ դժուար էր
կանացի անտէր դիակներ գտնել, եւ դիահերձելով
լիարժէք պատկերացում կազմել, թէ ի՞նչ տեսք ունէին
անոնք:
Նկարիչի մանրակրկիտ ուսումնասիրութիւններու
արդիւնքին՝ անոր գիտնականի աչքերով կատարած
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից
Ցուցապաստառներով, ծաղիկներով եւ ծաղկեպսակներով` Ստեփանակերտի փողոցներով
մարդոց հոսքը դէպի Յուշահամալիր կը ձգուի,
դէպի Զանգակատուն: Արդէն 4 տարի է, ինչ Ստեփանակերտի յուշահամալիրի մէջ վեր կը խոյանայ
զանգակատուն յուշարձանը: 18 մեթրանոց յուշարձանի հիմքին մէջ նահատակներու մասունքներն
են՝ բերուած Տէր-Զօրէն, գագաթին՝ խաչն է, որպէս
փրկութեան ու յոյսի խորհրդանիշ: 2015-էն ի վեր,
Ապրիլ 24-ին ճիշտ այստեղ կու գան հազարաւոր
մարդիկ՝ ոգեկոչելու Հայոց ցեղասպանութեան
սուրբ նահատակներու յիշատակը:
Նահատակներու մասունքները ապակիով ծածկըւած են: Յուշարձանը վերջնական տեսքին հասցընելու համար դեռ կը սպասեն: «Մտայղացումը
այն է, որ երբ Հայոց Ցեղասպանութիւնը վերջնականապէս ճանչցուի, այն ժամանակ ալ ապակիները
կը հանենք եւ մասունքները հողով կը ծածկենք»,կը պատմէ ճարտարապետ, Զանգակատուն յուշարձանի հեղինակ Վլատիմիր Սարգսեան: Մասունքները այս տարի ալ մնացին ապակիով ծածկուած:
Անցած տարի տեղաշարժ եղաւ, բայց դեռ ցանկալի
հանգրուանին չէ հասցուած Ցեղասպանութեան
ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը:
Յուշահամալիրի եկած է նաեւ Արցախի նախագահ
Բակօ Սահակեանը՝ բարձրաստիճան պաշտօնեաներու ուղեկցութեամբ:

Ապրիլ 24-ի առիթով ուղերձ յղած է Արցախի
նախագահը: «Այս օրը մենք բոլորս միասին ենք՝
Հայաստանի, Արցախի եւ Սփիւռքի մէջ, միասին
ենք հոգիով ու մտքով, բոլորս ծաղիկ կը խոնարհենք
մեր սրբադասուած նահատակներու յիշատակին,
բոլորիս սիրտը կը մղկտայ նոյն ցաւէն ու ցասումէն:
Միասնութիւնը մեզ կը դարձնէ աւելի զօրեղ ու
հաստատակամ, տոկուն ու անսասան՝ Հայրենիքը
զօրացնելու ու զարգացնելու, հայոց անկախ պետականութիւնը ամրապնդելու ճանապարհին: Սա
է մեր ժողովուրդի պայծառ ու լուսաւոր ապագայի

ՎՐԻՊԱԿ
Մեր երէկուայ թիւին մէջ լոյս տեսած, ՀԲԸՄՀԵԸ-ի Հայոց Ցեղասպանութեան 104- ամեակի
ոգեկչման հանդիսութիւնը նկարագրող թղթակցութեան մէջ, անուշադրաբար սպրդած է տող մը:
Պէտք է կարդալ՝ Սուլթան Ապտիւլ Համիտի վարչապետ
Քեամիլ Փաշայի խօսքը՝ 1878-ին: Խօսքը կը վերաբերի վարչապետին եւ ոչ՝ Սուլթան Համիտին:

Արցախը` Պատուար Նոր Ցեղասպանութիւններու Դէմ

գրաւականը, սա է մեր պատասխանը ցեղասպանութիւններուն»,- մասնաւորապէս ըսուած է Արցախի նախագահի` Ցեղասպանութեան 104-րդ տարելիցի առթիւ տարածուած ուղերձի մէջ:
Ցեղասպանութեան դրսեւորումները Արցախի
մէջ արձանագրուած են դեռ 1919-20 թ., 1988-1990
թուականներուն՝ Սումգայիթի, Պաքուի ջարդերը,

Մարաղայի կոտորածները ապացուցեցին՝ ոչինչ չէ
փոխուած: «Եւ վերջին դէպքերն ալ արդէն 2016-ի
Ապրիլեան պատերազմն էր, որուն ժամանակ
կրկին տեսանք, որ հայութեան հանդէպ ատելութիւնը իրենց հասարակութեան մտածելակերպի
մէջ է եւ այդ ատելութիւնը յարմար պահուն կրնայ
վերածուիլ ցեղասպանական գործողութիւններու»,կը յիշեցնէ Արցախի մարդու իրաւունքներու
պաշտպան Արտակ Բեգլարեան:
Արցախի ազատագրական պայքարը պայքար
էր՝ ցեղասպանութեան շարունակութիւնը կանխելու
համար: Արցախի ճանաչման անհրաժեշտութեան
փաստարկներու շարքին այս թեզը առաւել ամրապընդուած է վերջին տարիներուն: «90-ականներու
ազատամարտը, 2016-ի Ապրիլի մեր պայքարը, կու
գան ապացուցելու, որ ցեղասպանութեան վտանգ
այս տարածաշրջանի մէջ եւ հայութեան դէմ ի
սպառ վերացուած չէ»,- կ’ընդգծէ Արցախի ԱԺ
նախագահ Աշոտ Ղուլեան:
Արցախի զինուորականներու համար Ապրիլ
24-ի խորհուրդը նոյն այդ մարտահրաւէրէն կը

բխի: Անվտանգութեան ապահովումը կը մնայ ոչ թէ
առաջնահերթ, այլ կենսական խնդիր: «Մենք կոչւած ենք ապահովելու մեր ժողովուրդի անվտանգութիւնը: Ընել ամէն ինչ, որ նման ցեղասպանական
ծրագրիր ի սպառ կեանքի չկոչուին: Ազգը ըլլայ
անվտանգ: Պաշտպանենք ժողովուրդի անվտանգութիւնը, սահմաններու անառիկութիւնը»,- օրուան
խորհուրդը կ’ամբողջացնէ Ք. Իւանեանի անուան
ռազմա-մարզական վարժարանի պետի տեղակալ
Հրայր Պաղտասարեան:

Ստեփանակերտի Յուշահամալիրին մէջ Հայոց
ցեղասպանութեան սուրբ նահատակներու ոգեկոչման կարգ կատարուած է՝ Արցախի թեմի առաջնորդի ձեռամբ եւ հոգեւոր դասի մասակցութեամբ:
Հոգեւոր առաջնորդի յորդորն է՝ զգօնութիւնը պահել, բայց ան նաեւ կը հաւատայ՝ մեղաւորները ի
վերջոյ կ'ապաշխարին: «Մեր գործը սիրոյ գործ է,
արդար գործ է: Մենք չարութիւն չենք ըներ,
արդարութիւն կը պահանջենք: Միեւնոյնն է, ուշ թէ
շուտ արդարութիւնը պիտի յաղթանակէ»,- անպատիժ յանցագործութենէն 104 տարի անց ալ լաւատես կը մնայ Արցախի թեմակալ առաջնորդ Պարգեւ արք. Մարտիրոսեան:

¾ç 05
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¾ç 05

Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 04

Մարաղայի Կոտորածէն 27 Տարի Անցած Է. Մեղաւորները Դեռ Անպատիժ Են

27 տարի առաջ, 1992 թուականի Ապրիլ 10-ին
Ատրպէյճանի կանոնաւոր բանակի կողմէն իրականացուեցաւ Մարտակերտի շրջանի Մարաղա գիւղի
հայ բնակչութեան կոտորածը՝ Մարտակերտի շըրջանի Մարաղա գիւղին մէջ։ Զոհուած է մօտ
հինգ տասնեակ հայ բնակիչ, ողջ մնացած
մարաղացիները ցրուած էին տարբեր բնակավայրեր: Հրադադարի հաստատումէն ետք Մարաղան մնաց Ատրպէյճանի վերահսկողութեան տակ:

Մարաղացիներու մէկ մասը վերադարձաւ եւ սահմանէն ու հին Մարաղայէն ոչ հեռու Նոր Մարաղան
հիմնադրեցին: Ամէն տարուայ պէս՝ այս տարի ալ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ Է

«Զարթօնք»ի Ապրիլեան Բացառիկը
Ստանալու համար դիմել մեր ցրուիչներուն:

1992-ի Ապրիլ 10-ի զոհերու յիշատակին նուիրուած
ձեռնարկ մը կազմակերպուած է Մարաղայի մէջ։
Ներկայ էին նաեւ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչները:
Արդէն 25 տարի է՝ Ապրիլ 10-ին մարդաշատ կը

դառնայ Նոր Մարաղայի գլխաւոր հրապարակը:
Գիւղի բնակիչներն ու հիւրերը կը հաւաքուին՝ յարգելու 1992-ի Ապրիլ 10-ին ցեղասպանուած համագիւղացիներու յիշատակը:
Անգամ 27 տարի անց՝ 1992- ապրիլեան դժոխքի
ականատեսները բառեր չեն գտներ տեսածն ու
ապրածը նկարագրելու համար: Նախորդ օրերու հրետակոծութիւններու պատճառով՝ բնակիչներու մեծ մասը դուրս ելած էր Մարաղայէն: Ապրիլ
10-ի հրետակոծութիւնն ալ պակասը լրացուց: Գիւղի մէջ մնացին միայն անոնք, ովքեր անկարող էին
հեռանալ: Անոնք ալ դարձան ատրպէյճանցիներու
վայրագութիւններու զոհերը: Ատրպէյճանական
ուժերը Մարաղայի մէջ մի քանի ժամ մնացած են:
Ապրիլ 11-ին գիւղը ազատագրուած էր, գիւղացիները

վերադարձան՝ կորսուած հարազատները գտնելու: Տեսածը զարհուրելի էր,- «Ճանապարհին
Ալիկի դիակը տեսայ՝ ճակատին կրակած: Վարդանեան Պորիկի գլուխը չկար: Ինքն ալ վառած:
Կօշիկներով ճանչցայ: Դէոտ Զապէլան՝ թանկի
տակ ճլխած էր»,- կը յիշէ Մարաղայի բնակիչներէն
Ժաննա Պետրոսեանը: «Դուրս եկայ տեսայ արիւնը
լճածաց: Մարդոց գլուխը կտրած: Արցունք մը չենք
կրցած թափել: Քարացած էինք»,- 27 տարի անց ալ
տեսածը առանց սարսափի չի կրնար յիշել Էլիզա
Պօղոսեանը:
1992-ի Ապրիլ 10-ին Մարաղայի հայ բնակիչներէն
50 հոգի դաժանաբար սպաննուեցան, անոնց
շարքին՝ 30 կին, իսկ միւսները՝ 29 կին եւ 9 երեխայ,
պատանդ վերցուցած են: 19 հոգիի ճակատագիրը
առայսօր անյայտ է: Անոնց յիշատակին նուիրուած
ձեռնարկներուն նաեւ Արցախի համալսարաններու
ուսանողներ մասնակցած են, երիտասարդական
կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներ: Մարաղա գալու նպատակն ալ կարճ կը բնութագրեն.
«Եկած ենք աշխարհին ապացուցելու, որ այստեղ
ցեղասպանութիւն եղած է»,- կ’ընդգծէ Ստեփանակերտի Գր. Նարեկացի համալսարանի ուսանող Անժելինա Առստամեան: Այս գնահատականը
Քերոլայն Քոքսը դեռ 1992-ին տուած էր: Մարաղայի ողբերգութեան հերթական տարելիցին յայտարարութիւններ տարածած են Արցախի արտաքին
գործերու նախարարութիւնն ու Մարդու իրաւունքներու պաշտպանը: Արցախի մէջ միջազգային
հանրութեան գնահատականը կ’ակնկալեն: Առայժմ,
Մարաղայի ողբերգութիւնը իւրովի գնահատած է
միայն Ատրպէյճանը: Կոտորածը իրականացուցած
«Գուրթուլուշ» գումարտակի հրամանատար Շահին Թալիպ օղլի Թակիեւը ստացած է «Ատրպէյճանի
Ազգային Հերոս» կոչում։
1994թ., երբ հրադադար հաստատուեցաւ, Մարաղան մնաց Ատրպէյճանի վերահսկողութեան
տակ: Առ այսօր ալ Մարաղան կը մնայ սահմանի
միւս կողմը: 1994-95 թուականներուն Մարաղայի
խումբ մը բնակիչներ սահմանի հարեւանութեամբ
Նոր Մարաղա բնակավայրը հիմնադրեցին: Սակայն այնտեղ Մարաղայի ոչ բոլոր բնակիչներն են
հաւաքուած: Եթէ ժամանակին Մարաղայի մէջ
աւելի քան 4000 հայ կ’ապրէր, ապա Նոր Մարաղան
այսօր մօտ 450 բնակիչ ունի:
Ստեփանակերտ
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¾ç 06

«Հայկական Նամակներ» Եւ Բազմատաղանդ, Բացառիկ Անհատը՝
Լէոնարտօ Տա Վինչի
( Մահուան 500-Տարելից )

¾ç 03
գծապատկերներու ճշգրտութիւնը կը ցնցէ նոյնիսկ
այսօրուան
բժիշկներն
ու
մարդակազմութեան
մասնագէտները: Լէոնարտօն է առաջին անգամ
պատկերած մարդու ողնաշարին համակարգը, եւ
առաջիններէն էր, ով բաւական մօտեցած էր արեան շրջ
անառութեանառանձնայատկութիւնները հասկնալուն:
Իսկ տրուած նկարը, կարելի է նկատել առաջին քայլը
շողարձակումային սարքերով կատարուող ստուգումներու
«ճանապարհին»:

Երեխան Մօր Արգանդին մէջ (1510-1513)

Անժխտելի է որ Տա Վինչին ո՛չ միայն իր ժամանակներու, այլ պատմութեան հանճարեղ մարդոցմէ մէկը
եղած է. աւելին՝ հանճարներու շրջանակին մէջ ան իւրայատուկ եղած է՝ իր բազմակողմանի զար-գացած և
հեռատես ըլլալով:
Վերածնունդի դասական արուեստը Լէոնարտոյով կը
սկսի: Ան հարստացուցած է ժամանակի գիտութեան
գրեթէ բոլոր բնագաւառները: Անոր գրական երկերու
մեծագոյն մասը խոշոր գրապահոցներու մէջ կը պահուի՝
Փարիզ, Բրիտանական Թանգարան, Թագուհիի Պատկերասրահ, Ուինձորի Գրադարան, Միլանի Ամպրոզիան
եւ այլուր, որոնց զգալի մասը հրատարակուած է:
***

Բացայայտում - Տա Վինչի Իր Նշումները
Ծածկագրած Է... Հայերէն

Յաճախ հայերը կը մեղադրուին կարեւոր իրադարձութիւններու եւ հռչակաւոր անձերու մէջ հայկական արմատներ տեսնելու «սնապարծութեան» համար, սակայն
ինչպէս կ'ըսեն՝ մուխը առանց կրակի չ'ըլլար:
Տա Վինչիի արուեստի մասին տարատեսակ վարկածներ եւ շշուկներ կը դառնան: Այդ հսկան սերունդներուն
ձգած իր գրաւոր ժառանգութեան «առիւծի բաժինը»
գաղտնագրած է: Արդէն 500 տարի գիտնականներն ու
հետախոյզները մանրակրկիտ կ'ուսումնասիրեն Տա
Վինչիի
թուղթերը
եւ
ստեղծագործութիւնները,
բացայայտումներ կ'ընեն, եւ ատոնց մեծամասնութիւնը
գաղտնազերծած, տարբեր լեզուներով թարգմանած ու
հրատարակած են: Սակայն, որոշ նկարներու եւ վաղ
շրջանի գծանկարներու վրայ եղած ծածկագրերը կը
շարունակեն հանելուկ մնալ:
Հարցը այն է որ տեղեկութիւններ կան, թէ տաղանդաւոր տա Վինչիի ծածկագրերէն մաս մը հայերէն կը
կարդացուին՝ հայելիի անդրադարձումով, երբեմն ալ՝
գլխիվայր դարձուցած: Այդ բացայայտման մասին դեռ
2008 թ. Դեկտեմբեր 25-ին ռուսական մամուլի մէջ՝ «Տա
Վինչիի Ծածկագիրը» վերնագիրով յօդուածը ստորագրած է Եկոր Օրլով:
Բացայայտման հեղինակը Երեւանի Մանկավարժական Համալսարանի գեղանկարչութեան բաժինի շրջանավարտ, այժմ ՌԴ Լիպեցք քաղաքի բնակչուհի Արմինէ
Խաչատրեանն է, ով կրնայ հայելային անդրադարձումով

գրել եւ կարդալ, միաժամանակ երկու ձեռքով գրել
(ինչպէս կ'ընէր Լէոնարտօն): Թէ ինչպէս կրցած է
բացայայտել տաղանդաւոր նկարիչի գաղտնագրածները
հայելիին առջեւ, Արմինէ կը բացատրէ. «Մեր այրական
տան մէջ եռափեղկ հայելի կար, որուն ետեւ ես դաս
կ’ընէի, կը նկարէի ու մեծերուն կը հետեւէի: Պարզուեցաւ
որ աչքերս այդ ժամանակ յարմարած են կարդալու ոչ
միայն ձախէն աջ ու աջէն ձախ, այլեւ՝ գլխիվայր: Բացի
այդ, վերջին տարիներուն, ինչպէս երազիս մէջ
Լէոնարտոն կարգադրած էր, հմտացած եմ երկու ձեռքով
միաժամանակ գրելուն. այնպէս, ինչպէս ինք կ’ըսէր»:
(Նշենք որ, մասնագիտութեամբ նկարչուհի Արմինէին,
որ տարիներ առաջ ապրուստ վաստկելու համար, մէկդի
նետած էր ներկերն ու վրձինը, երազին մէջ կ'այցելէ մեծն
Լէոնարտոն եւ կը հրահանգէ վերադառնալ իր
մասնագիտութեան: Մոգական երազէն ետք, Արմինէի
քով ի յայտ կու գան վերոնշեալ յատկութիւնները):
Արմինէն նաեւ տեսողական առանձնայատկութիւններով
օժտուած է՝ անիկա կը կարդայ շատ մանր գրանշանները:
Առկայ է բժշկական եզրակացութիւնն առ այն, որ
«Արմինէ Խաչատրեանի տեսողութիւնը իւրայատուկ է»:
Նկարչուհին իրեն շնորհուած յատկութիւններուն
մասին գիտցած է, երբ սկսած է թերթել Տա Վինչիի
մասին եղած գիրքերէն մէկը եւ «Սիրտ» նկարին վրայ
կարդացած է գլխիվայր գրուած հայերէն գրառումը.
«Մասիս սարի գագաթին՝ Մուշ երկրի մէջ, ես լսեցի որ
թուրքերը խարոյկի հանած են մօրս քոյրերը»:
Ըստ Արմինէի, երկու սրտերը կրնան խորհրդանշել
Մասիսն ու Սիսը, որ առասպելի համաձայն, նման են
մեծահասակի եւ մանկան սիրտերու: Այստեղէն ալ
Արմինէն կ'եզրակացնէ, թէ նկարի մէջ արտացոլուած է 5
տարեկանին մօրմէ բաժնուած Լէոնարտոյին մաշած
կարօտը: Մայր, զոր Կիլիկիայէն Իտալիա տեղափոխուած
հայերէն մին եղած էր:
Արմինէ սկիզբը այս մասին կը լռէ: Բայց ամիսներ
անց, երբ հեռատեսիլով կը դիտէր Տա Վինչիի «Երեխան
Մօր Արգանդին Մէջ» կտաւը Անգլիոյ թագուհիին կողմէ
գնելու մասին հաղորդումը եւ հաղորդավարը ափսոսանք
կը յայտնէր, թէ հոն եղած գրութիւնը չեն կրցած վերծանել,
նկարչուհին բացագանչած է. «Ինչպէս թէ. այնտեղ շատ
պարզ գրուած է. «Երկիւղով կը գրեմ, մօրս աչքէն հեռու»
(խօսքը՝ խորթ մօր մասին է):
Ապա, Արմինէն որոշած է իր բացայայտումները
յայտնել հայագէտ Ներսէս Մկրտչեանին եւ վերջինս
հաստատած է, թէ գրառումները 12-րդ դարու հայերէն
են: 16-րդ դարուն Իտալիոյ մէջ նշուած դարու հայերէնի
առկայութիւնը կը բացատրուի այն բանով, որ 12-րդ
դարուն մեծ թիւով հայեր Կիլիկիայէն Իտալիա գաղթած
են, եւ հաւանաբար, գրեթէ քարացած վիճակով պահպանած են իրենց հետ տարած հայերէնը:
Արմինէն նաեւ վերծանած է, թէ ինչ գրուած է
«Ճոքոնտա»-ի ճակատին՝ «Ամօթխածը», իսկ նկարին

ծայրը՝ «Ներէ՜, մունետիկ»:
Նկարչուհին կարդացած է Լէոնարտոյի բոլոր
գաղտնագրերը եւ կը պատրաստուի ապացուցել ատոնց
իսկութիւնը, հրատարակութեան յանձնելով այդ մասին
իր գրած գիրքը:
Լէոնարտօ Տա Վինչիի եւ հայերու առնչութիւններուն
դեռ 1920-ականներուն բազմիցս անդրադարձած է
ականաւոր գրող Կոստան Զարեան, այդ հարցին շուրջ
դասախօսութիւններ կարդացած է Հայաստանէն դուրս,
իսկ 1967թ. հրապարակումներ ունեցած է «Սովետական
Արուեստ» ամսաթերթին մէջ, որոնք յետագային ամփոփւած են «Նաւատոմար» ժողովածոյին մէջ (1999թ.):
Լէոնարտօ տա Վինչիի Կիլիկեան Հայաստան
այցելելու իրողութիւնը կ'ընդունին արուեստաբաններու
եւ պատմաբաններու մաս մը, իսկ շատեր՝ մասնաւորաբար
իտալացիները, բացարձակապէս կը ժխտեն ատիկա:
Կոստան Զարեանը կը յիշեցնէ որ 15-16-րդ դարերուն
Ֆլորանսի մէջ հայերը շատ լաւ ճանաչում ունեցած են:
Քաղաքին իշխող բլուրին վրայ կառուցուած բազիլիկ
եկեղեցին՝ Սան-Մինիաթօն, եղած է Լէոնարտոյի սիրելի
վայրը: Եկեղեցին նախկինին կոչուած է Սան-Մինիաս,
հայու մը անունով, ով 250 թ. Տոսկանայի մէջ քրիստոնէութիւն քարոզած եւ տանջամահ եղած է: Պատանի
Լէոնարտօն յաճախ այցելած է այդ եկեղեցին, ուր ան
հանդիպած է մենաստանի անապատականներու հետ,
որոնք՝ հայր Լուկանոյի վկայութեամբ, երկարամօրուք եւ
հրաչեայ հայեր էին: Չի բացառուիր որ անոնք կրնային
պատանիին պատմած ըլլալ Հայաստանի եւ անոր
դաժան ճակատագիրի մասին:
Ըսուածին իսկութիւնը ապացուցելու համար կարեւոր
փաստ է նաեւ Լէոնարտոյի ներկապնակին մէջ տեղ
գտած գոց դեղին կամ բաց շագանակագոյն եզակի
գոյնը, որ ինք կոչած է՝ «թերրա Արմէնա»: Այս գոյնը Մեծ
նկարիչէն զատ ոչ ոք գործածած է: Հետեւաբար,
վստահօրէն կարելի է ըսել, թէ հայոց հողին գոյնն
ունեցող այդ ներկը Լէոնարտօն Հայաստանէն բերած էր:
ԱՄՆ գործող “Aquarian Millennium Armenological
Institute”-ի աշխատակից Մելքոն-Արմենիա Խանճեան
եւս անդրադարձած է մեզ յուզող խնդիրին: Ան կը գրէ.
«Լէոնարտօ Տա Վինչիի մահէն յետոյ յայտնաբերուած է
երեք օղակ, ինչը մեծ նկարիչին եւ գիտնականին կը
շաղկապէ Հայաստանի հետ. ատիկա հայկական եկեղեցւոյ նախագիծն է՝ Բագարանի ոճով, որ յայտնաբերուած է
անոր նօթատետրին մէջ, «Հայոց Տառերը», որոնք
հայելանման արտացոլուած են անոր “The Codex
Atlanticus” նօթատետրին մէջ եւ երեք հայ տիրակալներու
դիմանկարները»:
Անոր “The Codex Atlanticus”-ին մէջ արուեստաբանները նկատած են նաեւ երկու էջ, որոնց վրայ
նկարիչը հայելանման արտացոլած հայերէնով պատմած
է դէպի Տաւրոսի լեռներ իր այցելութեան, ինչպէս նաեւ
Եփրատ գետի մասին: Լէոնարտօ տա Վինչիի Հայաստան
կատարած ճամբորդութեան եւ Հայաստանի մասին
անոր նամակները, իտալացի ճշմարտատես որոշ պատմագէտներ բնորոշած են իբրեւ «Հայկական Նամակներ»
(այդ այցելութիւններու հետեւանքով Եւրոպայի մէջ եկեղեցաշինութիւնը ստացած է հայկական դիմագիծ): Պահպանուած է նաեւ Տա Վինչիի ձեռքով գծուած Հայաստանի
քարտէսը:
Ճշմարտութիւնը հոսող ջուր է եւ ինչ ժայռի ու քարի
ալ որ հանդիպի, ան իր ճամբան կը գտնէ:
Բացարձակ յայտնի պատճառներով ժխտողներուն,
կը մնայ միայն համարձակութիւն ունենալ եւ ընդունիլ
փաստացի ճշմարտութիւնը:
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Կարեւոր է Համադրել Եկեղեցի-Պետութիւն Յարաբերութիւններու Մեր Պատկերացումները Հայաստանի Մէջ Գոյութիւն Ունեցող
Նոր Իրավիճակի Մէջ. Փաշինեան
Վեհափառ Տէր, կրկին կը ցանկամ նշել, որ ուրախ բարեպատեհ հնարաւորութիւն է՝ քննարկելու փոխահամար կարեւոր է ոչ միայն Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետութեան եւ ընդհանրապէս հայութեան շրջանակէն ներս,
այլեւ ինծի համար շատ կարեւոր է Հայաստանի
Հանրապետութեան մէջ քրիստոնէական արժէքներու
արմատաւորումը: Եւ ես կը համարձակիմ ըսելու, որ
Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած ոչ բռնի, թաւշեայ,
ժողովրդական յեղափոխութիւնը մեծ մասով հիմնուած
էր նոյն քրիստոնէական արժէքներուն վրայ: Եւ ես
ինծի համար՝ որպէս մարդ, որպէս քաղաքական
գործիչ, իմ կեանքիս մէջ շրջադարձային կը համարեմ
այն կէտը, երբ ես առիթ ունեցայ ընթերցելու եւ
վերընթերցելու Նոր Կտակարանը: Կը կարծեմ, որ
այն վարդապետութիւնը, որ այդտեղ դրուած է,
իսկապէս, բոլոր առումներով, ներառեալ՝ պետական
առումով յեղափոխական է, եւ անիկա այն բանաձեւն
է, որ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, անոր քաղաքացիները եւ ընդհանրապէս մարդկութիւնը կրնայ
հասցնել երջանկութեան:
Ես ասիկա կ’ըսեմ՝ արձանագրելու համար իմ
վերաբերումս եկեղեցւոյ, իմ վերաբերումս քրիստոնէութեան, իմ վերաբերումս քրիստոնէական արժէքներուն: Եւ ես համոզուած եմ, որ այդ քրիստոնէական
արժէքները կրնան ծառայել եւ պիտի ծառայեն
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ հայ ժողովուրդի
հզօրացման:

եմ այսօրուայ հանդիպման համար: Չեմ գիտեր՝
նախապէս այսպիսի ձեւաչափ գոյութիւն ունեցա՞ծ է,
թէ՞ ոչ, բայց համոզուած եմ, որ ասիկա կարեւոր հանգըրուան է մեզի համար, որովհետեւ իսկապէս հարցերուն պէտք է կառուցուածքային, կառուցակարգային
լուծումներ տրուին, որպէսզի իւրաքանչիւր հարց
ունենայ իր յստակ պատասխանը, իւրաքանչիւր
որոշում ունենայ իր յստակ բացատրութիւնը՝ առանց
մութ անկիւններու: Այնպէս որ ես աշխատանքային
խումբին յաջողութիւն կը մաղթեմ: Բնականաբար,
աշխատանքային խումբի արդիւնքները, բարձրացւած հարցերը մենք ժամանակ առ ժամանակ կը
քննարկենք նաեւ մեր պարբերական հանդիպումներուն
ընթացքին, բայց յոյս ունիմ, որ նաեւ աշխատանքային
խումբի գործունէութեան արդիւնքով մենք աւելի շատ
լուծումներու մասին կը լսենք, քան թէ նոր յառաջացած
խնդիրներու:
Շնորհակալ եմ»:
Իր հերթին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը նշած
է.«Կ’ողջունեմ եւ մեր օրհնութիւնը կը բերենք ձեզ:
Մեր ուրախութիւնը կը յայտնենք Եկեղեցի-պետութիւն
յարաբերութիւններու արդիւնաւորման նպատակով
աշխատանքային խումբի առաջին նիստի գումարման
առիթով:
Հայրենի պետութեան եւ մեր Եկեղեցւոյ յարաբերութիւններու կանոնակարգման այս նոր ձեւաչափը

դարձ հետաքրքրութիւն ներկայացնող հարցերը եւ
փնտռելու անոնց լուծման ուղիներ՝ ի խնդիր մեր
Եկեղեցւոյ առաքելութեան արդիւնաւորման՝ յանուն
մեր երկրի եւ ժողովուրդի»:
Վեհափառը իր խօսքին մէջ անդրադարձած է
եկեղեցի-պետութիւն յարաբերութիւններուն, կարեւորած է համագործակցութիւնը՝ թելադրուած ազգային
մեր շահերով ու գերակայութիւններով, ազգային
ինքնութիւնը, ոգին, նկարագիրը պահպանելու հրամայականով:
«Աշխատանքային այս խումբի գործունէութեան
հետ կապուած են դրական սպասումներ թէ՛ հոգեւորականութեան, թէ՛ հաւատաւոր մեր ժողովուրդի
շրջանակէն ներս: Վստահ ենք, որ եկեղեցի-պետութիւն գործակցութեան ընդլայնումը պիտի նպաստէ
մեր ժողովուրդի ազգային եւ հոգեւոր կեանքի զօրացման, գիտակից ու օրինապահ քաղաքացիի ձեւաւորման, ընտանիքներու ամրութեան, եկեղեցւոյ պայծառութեան եւ պետութեան հզօրութեան:
Մեր աղօթքն է, որ Տէրը խաղաղ երկնքի ներքոյ
բարօրութիւն ու բարգաւաճում պարգեւէ հայրենի մեր
երկրին եւ արդիւնաւորէ մեր ժողովուրդի եւ հայրենի
իշխանութիւններու բոլոր ջանքերը՝ յանուն մեր
հայրենիքի, մեր ազգային կեանքի յառաջընթացի եւ
շէն ու պայծառ գալիքի»,- նշած է Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը:
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Հիւսիսային Քորէայի Մէջ Քիչ Բերքատւութեան Պատճառով Աւելի Քան 10 Միլիոն Մարդ Պարէնի Անբաւարարութեան Խնդիր Պիտի Ունենայ

Հիւսիսային Քորէայի Մէջ աւելի քան 10 միլիոն
բնակիչ յայտնուած Է իրավիճակի մը մէջ, զոր
ՄԱԿ-ի մէջ կը բնութագրեն իբրեւ «պարէնային
անվտանգութեան բացակայութիւն»: Երկրի մէջ ալ

հաւաքած են վերջին 10 տարուան ամենաքիչ
բերքը, որ երաշտի եւ հեղեղումներու հետեւանք է:
Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնԷ «Արմէնփրես»-ը,
յայտարարած Է ՄԱԿ-ի Պարէնի համաշխարհային
ծրագրի (ՊՀԾ) պաշտօնական ներկայացուցիչ
Էրուէ Վերհուզել՝ ելոյթ ունենալով Մայիս 3-ին
Ժընեւի մէջ կայացած ճեպազրոյցին:
Ան վկայակոչած Է Միաւորուած ազգերու
կազմակերպութեան ՊՀԾ-ի եւ Պարէնաւորման ու
գիւղատնտեսական կազմակերպութեան (ՖԱՕ)
համատեղ գնահատման առաքելութեան արդիւնքները, որ Հիւսիսային Քորէայի մէջ աշխատած Է
Մարտ 29-էն մինչեւ Ապրիլ 12: «Եզրակացուցած են,
որ տասը տարուան ընթացքին ամենաքիչ բերքատ-
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ւութեան պատճառով, որ երաշտի, օդային տաք
հոսանքներու եւ հեղեղումներու հետեւանք Է, 10,1
միլիոն մարդ կը տառապի պարէնային անվտանգութեան խիստ բացակայութենէն: Անիկա կը
նշանակԷ, որ անոնք բաւարար քանակութեամբ
պարէնամթերք չունին մինչեւ յաջորդ բերքը»,-ըսած
Է ներկայացուցիչը: ՊՀԾ-ի եւ ՖԱՕ-ի առաքելութեան
գնահատումներուն համաձայն, Հիւսիսային Քորէայի Մէջ ստացուած Է 4,9 միլիոն մետրական թոն
գիւղատնտեսական արտադրանք, որ ամենաքիչ
արդիւնքն Է 2008-2009 թուականներու տարեշրջանէն ետք: Ինչպէս ընդգծած Է Վերհուզել, «առանց
մարդասիրական օգնութեան միլիոնաւոր մարդիկ
կրնան սովի մատնուիլ», հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:

0

ԳՐԻԳՈՐ ՆՈՐԻԿԵԱՆ
1941
«Մայրը եւ Երեխան»

Նորիկեանի գործերը ցցուն ձեւով կը պատմեն տպաւորապաշտ ողբերգութիւն մը ընկերութեան եւ իր ազգին
գոյավիճակէն: Իր գոյներն ու կերպարները իւրայատուկ
են ու արագօրէն կը հաղորդակցին իր գործերը
ըմբոշխնողին իւրաքանչիւր զգայարանին հետ՝ դիտողին
տածելով զարմանալի կապուածութիւն մը արուեստագէտին
ստեղ-ծագործութեան հետ՝ ընդհանրապէս անոր «Մօր»
կամ «Կնոջ» կերպարներուն ընդմէջէն, որոնք գլխաւոր
տիպարներն են հոն եւ զօրութիւն ու քաշողականութիւն
պարգեւողները:
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

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

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
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 հանդիՏիկին Մարլէն Ալֆրէտ Արամունի Մարկարոսեան եւ դուստրը՝ Կայէլ
պումին։
Սուրէն Մարկարոսեան եւ զաւակունք
Ուքրանիոյ
Թեկնածու
Տէր եւ ՏիկինԿԸՅ-ն
Յարութ եւՆախագահի
Ցոլին Մենտիճեան28
եւ զաւակունք
Տէր եւ ՏիկինԷՅարութ եւ Ազատուհի Մարկարոսեան եւ ընտանիք
Գրանցած
Թաղապետ Ալֆրէտ Արամունի եւ ընտանիք
Տիկին Հայկուհի Ղազելեան եւ զաւակունք
Եւ համայն Մարկարոսեան, Արամունի, Չուխատարեան, Ղազելեան,
Գազանճեան, Կէտիկեան, Անթոնիոս, Ասֆահանի եւ Ղանէմ ընտանիքներ
եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր եւ հարազատին՝

ՄԱՀԱԶԴ

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

ՌԱՖՖԻ ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԱՐԿԱՐՈՍԵԱՆի

(Մուտաուարի Թաղապետ)
Լիբանանի թաղապետներու իրարօգնութեան սնտուկի խորհուրդի
անդամ
մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 2 Մայիս, 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը կատարուեցաւ Ուրբաթ, 3 Մայիս 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2։00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց
Արդէն 74 հոգի
ներկայացուցած
Ուքրանիոյ կեդրոնական
եկեղեցւոյ
մէջ, փաստաթուղթեր
ուրկէ հանգուցեալի
մարմինը էփոխադրուեցաւ
Պուրճ
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
Համուտի ազգային
գերեզմանատուն։
համար,
որմէ
28-ն գրանցուած
է, իսկ
միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
•
Ներկայս
ընդունիլ իբրեւ
մահազդ։
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
•
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Շաբաթ 4 Մայիսին, կ.ա. ժամը
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
11։00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7։00, առաջնորդարանի «Երջօ Սամ«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
ւէլեան» Եռագոյն սրահին մէջ։ Իսկ Կիրակի, 5 Մայիսին, կ.ե. ժամը 2։00Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
մինչեւ երեկոյեան ժամը 7։00, նոյն վայրին մէջ։
էէն
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՝
Տէր
Եզնիկ Քահանայ
Զղջանեանի
վախճանման
առիթով
հոգեհանթեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
գըստեան պաշտօն տեղի պիտի ունենայ Կիրակի 5 Մայիս, 2019ին
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցուոյ մէջ յաւարտ սուրբ
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է պատարագի:
(18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Արմիս Երգչախումբի Համերգ
Կիրակի, Յունիս 2, 2019
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