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Լիբանան Այս Շաբաթ Կ՝ունենայ 
2019-ի Ամենատաք Օրը
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ 

Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية
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Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթա-
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ 
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ 
Դաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու 
տունդարձը իրականացնելու նպատակով յառա-
ջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի 
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով 
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարա-
րութեան մէջ:

Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղա-
քականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի 
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա-
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբե-
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն 
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ 
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփո-
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական 
վատթար վիճակը:

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի 
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը 
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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը 
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ

ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ 
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ 
Գործակցութեան Հեռանկարները

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
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 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Ման-
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ 
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժա-
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչ-
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա-
րութիւնները եւ երաշխաւորելու երկրի 
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:   

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փե-
տըրուար 6-ին:

Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի 
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա-
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն: 

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժո-
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար 
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի ար-
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան: 
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային 
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կա-
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ 
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա-
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի 
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը 
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի 
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուա-
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը 
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրա-
պընդումին:

Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած 
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զար-
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն 
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամա-
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ 
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի 
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտա-
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան 
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր 
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու-
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:

ՄԱՄԼՈՅ 
ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

Լիբանանի Նահատակաց օրուայ առիթով 
«Զարթօնք» լոյս պիտի չտեսնէ վաղը:
Մեր յաջորդը թիւը լոյս կը տեսնէ 8 Մայիս 
2019ին
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ՀՀ-ն Կը Կարեւորէ ԵԽ Բացառիկ 
Դերի Շարունակական Ամրապնդումը. 
Վարչապետը ԵԽ 70-ամեակին Առիթով 
Շնորհաւորած է Թորպիորն Եակլընտը

16 տարիներու ամենաանձրեւոտ ձմեռէն ետք՝ 
այսօր Լիբանանի համար կ՝ակնկալուի 2019-ի 
ամենատաք օրը։ Կարգ մը շրջաններու մէջ 
ջերմաստիճանը կը բարձրանայ աւելի քան 30*C:

«Ջերմաստիճանը Երկուշաբթի կ՝ըլլայ անսպա-
սելիօրէն բարձր: Մայիսեան ջերմաստիճանը սովո-
րաբար կը կազմէ 27.3*C»,- ըսաւ Պէյրութի օդա-
կայանի օդերեւութաբանական բաժնի ղեկավար 
Ապպաս Օպէյտ:

Ջերմաստիճանի յանկարծակի բարձրացումը 
արդիւնք է Հիւսիսային Ափրիկէէն հասնող տաք 
հոսանքի մը, որ աստիճանաբար կ՝ազդէ Միջերկ-
րական ծովի արեւելեան շրջանին վրայ: Երեքշաբթի 
օր կը սպասուի ջերմաստիճանի անկում՝ տա-
տանուելով 13-24 աստիճանի մէջ, որ իր հետ կը 
բերէ ամպեր եւ անձրեւ։ 

Հասպանի. Կառավարութիւնը Տակաւին 
Անհրաժեշտ Չափով Չէ Քննարկած Պետա-
կան Պիւտճէն 

2019-ի Պետական պիւտճէի նախագիծին վիճա-
հարոյց առաջարկները, որոնք կը վերաբերին 
պետական աշխատողներու աշխատավարձերու 
կրճատման, դեռ չեն քննարկուած: Այս մասին, Կի-
րակի օր, «Լիբանանի ձայնը» ձայնասփիւռի կա-

յանին յայտնած է փոխվարչապետ Ղասսան 
Հասպանի:

«Մենք տակաւին պիւտճէն անհրաժեշտ չափով 
չենք քննարկած»,- ըսած է ան, ընդգծելով, որ այսօր 
կառավարութիւնը կը վերսկսի պիւտճէի ամենօրեայ 
քննարկումները:

Պետական ոլորտի աշխատողները վերջերս 
դիմած էին գործադուլի եւ բողոքի ցոյցերու՝ նա-
խատեսուող պիւտճէի խնայողութիւններուն հա-
մար, որոնք, ըստ անոնց, կրնան ազդել իրենց 
աշխատավարձերու նուազման վրայ։

Սակայն, ըստ Հասպանիի, պիւտճէի քննար-
կումները չեն վերաբերիր պետական աշխատող-
ներու աշխատավարձերու նուազեցման, այլ կապ-
ւած են նպաստներու եւ վարձատրութիւններու 
նուազման հետ: 

Պիւտճէի հիմնական նպատակը, ըստ Հաս-
պանիի, նուազեցնելն է պակասորդը, որ ներկայիս 
կը գնահատուի համախառն ներքին արդիւնքի 
(ՀՆԱ) աւելի քան 10 տոկոսի չափով. Նախորդ 
տարի, Փարիզի մէջ կայացած CEDRE նուիրատու-
ներու խորհրդաժողովին, Լիբանանի կառավարու-
թիւնը խոստացած էր իւրաքանչիւր տարի 1 տոկոսով 
կրճատել պակասուրդ-ՀՆԱ յարաբերակցութիւնը։

Հասպանի դրամատուներուն եւս կոչ ըրաւ՝ մաս-
նակցելու պակասուրդի կրճատման նախագիծին:

ՀՀ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Մայիս 5-ին 
շնորհաւորական ուղերձ յղած է Եւրոպայի խոր-
հուրդի գլխաւոր քարտուղար Թորպիորն Եակլըն-
տին՝ Եւրոպայի խորհուրդի հիմնադրման 70-ամեա-
կի առթիւ: Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»-ը, 
ուղերձին մէջ մասնաւորապէս, ըսուած է.

«Յարգարժան պարոն գլխաւոր քարտուղար,
Եօթանասուն տարի առաջ՝ Երկրորդ աշխար-

համարտի կործանարար հետեւանքները յաղթա-
հարելու, խաղաղ ապագայի ու համամարդկային 
իտէալներու կեանքի կոչման տեսլականով սկիզբ 
դրուեցաւ Եւրոպայի խորհուրդին, որ դարձաւ 
համաեւրոպական առաջին կառոյցը եւ ներկայիս 
եւրոպական ճարտարապետութեան հիմնակունք-
ներէն մէկը։

Այսօր եօթանասուն տարին բոլորող Եւրոպայի 
խորհուրդը մարդու իրաւունքներու, ժողովրդա-
վարութեան եւ իրաւունքի գերակայութեան վրայ 
խարիսխուած համընդհանուր արժեհամակարգ եւ 
եւրոպական միասնական իրաւական տիրոյթ է՝ 
840 միլիոն քաղաքացիներուն համար։

Հայաստանը կը կարեւորէ Եւրոպայի խորհուրդի 
բացառիկ դերի շարունակական ամրապնդումը եւ 
պատրաստ է աջակցելու կազմակերպութեան 
յետագայ բարեփոխումներուն։

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու-
թեան, հայ ժողովուրդի եւ անձամբ իմ  անունէս 
Եւրոպայի խորհուրդին կը մաղթեմ անսասան 
կենսունակութիւն՝ ի նպաստ   եւրոպական մայր-
ցամաքին մէջ պաշտպանուած ժողովրդավա-
րութեան, մարդու իրաւունքներու եւ իրաւունքի 
գերակայութեան, յանուն «Մեր իրաւունքներուն, 
մեր ազատութիւններուն եւ մեր Եւրոպային»:

Այսօր Լիբանանի Նահատակաց Օրն է: Խունկ եւ Աղօթք Խօսքի 

Ազատութեան Հերոսներուն, որոնք Զոհ Գացին Ժամալ Փաշայի Լիբանանը 

Ծունկի Բերելու Արիւնարբու Քաղաքականութեան:
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ժամանեց Կրետէ
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Ալեքսանդր Յարութիւնի Աբելեան (Յունիս 5, 
1858, շամախի, ռուսական կայսրութիւն - Մայիս 
6, 1940), հայ թատերագիր, թատերական գործիչ։ 
Դերասան Յովհաննէս Աբելեանի եղբայրն է։ 
Աշխատակցած է «Մշակ», «Արձագանգ», «Տա-
րազ», «Մուրճ» եւ այլ պարբերականներուն։ 
Ալեքսանդր Աբելեանի կատակերգութիւններն ու 
թատերախաղերը կ’արտացոլեն մանր արհես-
տաւոր խաւի կեանքն ու կենցաղը («Սարոտդ 
ճրագներ» (1903, Թիֆլիս, Ա. Քութաթելաձէի 

տպագրատուն), «Մկիճի հարսանիքը», «Նշան-
ւածներ» (1911, Նոր Նախիջեւան, Մերովբէ Աւագ-
եանի տպագրատուն)։ Թարգմանած է Վիքթոր 
Հիւկոյի «Մահապարտի վերջին օրը» (1887, Թիֆ-
լիս, Յովհաննէս Մարտիրոսեանի տպագրատուն), 
«Քլոտ կէօ» (1886, Յովհաննէս Մարտիրոսեանի 
տպագրատուն) գործերը։

Ծնած է շամախի քաղաքի մէջ։ Սկզբնական 
կրթութիւնը ստացած է Շամախի հայկական 
դպրոցէն ներս։ 1872 թուական երկրաշարժէն 
ետք Աբելեաններու ընտանիքը կը տեղափոխուի 
Պաքու։ Այստեղ Աբելեան մի քանի արհեստա-
ւորներու մօտ աշակերտելէն ետք, կը զբաղի 
փականագործութեամբ։ Միաժամանակ ան կը 
նուիրուի ինքնակրթութեան յամառ աշխատան-
քին, գրական ասպարէզ կը մտնէ «Մշակ»-ին 
աշխատակցելով, ապա կը գրէ «Տարազ»-ին, 
«Արօր»-ին եւ «Մուրճ»-ին։Մահացած է Մայիս 
6-ին, Տոնի Ռոստով։

Ալեքսանդր Յարութիւնի 
Աբելեան 

Մայիսի 4-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ծայ-
րագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հովուապետական այցով ժամանեց Կրետէ (Յունաս-
տան)` հանդիսապետելու Հերակլիոնի Ս. Յովհաննու 
Կարապետի հայկական եկեղեցու 350-ամեակին 
նուիրուած միջոցառումները: Այս առիթով հաւատա-
ցելոց օրհնութեան եւ երկրպագութեան համար Կրետէ 
բերուեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում պահուող` Ս. 
Յովհաննէս Մկրտչի մասունքներով խաչը:

Վեհափառ Հայրապետին Հերակլիոնի օդանաւա-
կայանում դիմաւորեցին Կրետէի հոգեւոր եւ աշխար-
հիկ իշխանութիւնների ներկայացուցիչներ, համայն-
քային կառոյցների պատասխանատուներ, ինչպէս 
նաեւ այս առիթով Կրետէ ժամանած հայ եկեղեցա-
կաններ:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին մասնաւորապէս 
ողջունելու էին եկել Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցու Կրե-
տէի Նորին Սրբազնութիւն Իրենէոս Արքեպիսկոպոսը,  
Յունաստանի ԱԳ փոխնախարար Մարկոս Բոլարիսը, 
Կրետէի նահանգապետ Ստաւրոս Առնաուտակիսը: 
Նորին Սրբութեանն օդանաւի մօտ դիմաւորեցին 
նաեւ Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքական փոխանորդ 
Գերաշնորհ Տ. Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշեանը, 
Յունաստանում Հայաստանի Հանրապետութեան 
արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Ֆադեյ Չարչողլեանը, 
Հայաստանի Աստուածաշնչային ընկերութեան 
գլխաւոր քարտուղար Գերաշնորհ Տ. Եզնիկ արքեպիս-
կոպոս Պետրոսեանը, Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջե-
ւանի Հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Եզրաս 
արքեպիսկոպոս Ներսիսեանը, Յունաստանի Հայոց 
թեմի առաջնորդական տեղապահ Հոգեշնորհ Տ. 
Խորէն վարդապետ Առաքելեանը, Կ.Պոլսի Հայոց 
Պատրիարքութեան միաբան Հոգեշնորհ Տ. Եղիշէ 
վարդապետ Ուչքունեանը, Յունահայոց թեմի Թեմա-
կան խորհրդի ատենապետ Մերուժան Հարթենեանը, 
Կրետէի հովուութեան ծխական խորհրդի ատենապետ 
Անտոնիս Բենարդին եւ գանձապահ Սանտի 
Աւետիսեանը:

Բարիգալստեան խօսքերից եւ Հայոց Հովուապետի 
ու Իրենէոս Արքեպիսկոպոսի եղբայրական ողջագու-
րումից յետոյ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատուի-
րակութիւնը մեկնեց Հերակլիոն:

Նոյն օրը երեկոյեան Հերակլիոնի «Աստորիայ» 
թատրոնում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ներկայ 
գտնուեց Ս. Յովհաննու Կարապետի հայկական եկե-
ղեցու 350-ամեակին նուիրուած համերգին, որին Կրե-
տէի հայ համայնքի ուրախութեանը բաժնեկից էին 

նաեւ բազում յոյներ, տօնախմբութեան առիթով Աթէն-
քից, Պոլսից եւ Մոսկուայից ժամանած   ուխտաւորներ:  

Հանդիսութիւնը բացուեց Կրետէի հովուութեան 
ծխական խորհրդի ատենապետ Անտոնիս Բենարդիի 
խօսքով: Այնուհետեւ պաշտօնական խօսքով հանդէս 
եկան Կրետէի Նորին Սրբազնութիւն Իրենէոս Արքե-
պիսկոպոսը եւ Յունաստանի ԱԳ փոխնախարար 
Մարկոս Բոլարիսը` պատմական նկատելով Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի այցը Կրետէ: ԱԳ փոխնախարարը 
Վեհափառ Հայրապետին փոխանցեց Յունաստանի 
վարչապետի եւ Արտաքին գործերի նախարարի ող-
ջոյնները, ինչպէս նաեւ Աթէնք այցելելու` Յունաստանի 
վարչապետի պաշտօնական հրաւէրը: Իր խօսքում նա 
անդրադարձ կատարեց նաեւ հայ ժողովրդի համար 
ապրիլ 24-ի խորհրդին: 

Հայոց Հայրապետի այցի առիթով ուրախութիւն 
արտայայտեցին նաեւ Կրետէի նահանգապետարանի 
եւ Հերակլիոնի քաղաքապետարանի ներկայացու-
ցիչները` իրենց զօրակցութիւնը յայտնելով Կրետէի 
հայութեանն իր բոլոր համայնքային նախաձեռնու-
թիւններում: 

Երեկոյթի մշակութային յայտագրին իրենց մաս-
նակցութիւնը բերեցին Ռուսաստանի եւ Նոր Նա-
խիջեւանի Հայոց թեմի Մոսկուայի հայորդեաց տան 
«Հայասայ» պարախումբը եւ Սուրբ Պայծառակեր-
պութիւն առաջնորդանիստ եկեղեցու երգչախումբը, 
ինչպէս նաեւ Կրետէի պարային համոյթներ: 

Համերգն ամփոփուեց Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին 
Երկրորդ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց 
Կաթողիկոսի օրհնութեան խօսքով:

Ողջունելով հանդիսութեան մասնակիցներին` 
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր ուրախութիւնը յայտ-
նեց Սուրբ Յովհաննու Կարապետի եկեղեցու 350- 
ամեակի առիթով Կրետէ կատարելիք առաջին 
հովուապետական այցի առնչութեամբ` նշելով, որ 
հայրենիքից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից հայոր-
դիներ եկել են յաւելելու Կրետէի հայութեան ուրախու-
թիւնը այս պատմական իրադարձութեան կապակ-
ցութեամբ:

Վեհափառ Հայրապետը գնահատանքով արձա-
նագրեց, որ Կրետէի հայ համայնքը, հակառակ փոք-
րաթիւ լինելուն, շարունակում է արթուն եւ աշխոյժ 
պահել իր հաւատքը` հաւատարմութիւնը պահպանելով 
իրենց հայրերի սրբազան աւանդների ու ժառան-
գութեան նկատմամբ:

Գոհունակութեամբ անդրադառնալով Կրետէի հո-
գեւոր եւ աշխարհիկ իշխանութիւնների կողմից 

ցուցաբերուած ջերմ հիւրաընկալութեանը` Նորին 
Սրբութիւնը ընդգծեց, որ հայ եւ յոյն ժողովուրդների 
բարեկամութիւնը գալիս է դարերի խորքից, աւելին` 
երկու հաւատակից ժողովուրդները դարեր շարունակ 
կողք կողքի են ապրել, արարել ու յաղթահարել պատ-
մութեան ընթացքում իրենց բաժին ընկած փորձու-
թիւններն ու տառապանքները, վերապրել նաեւ 
ցեղասպանութիւնը` յանուն հաւատքի հեղելով իրենց 
արիւնը, նահատակուելով յանուն Քրիստոսի: Հայոց 
Հովուապետի խօսքով, հեղուած այդ արիւնը առաւել 
եւս զօրացրել է մեր ժողովուրդների բարեկամութիւնը: 
Վեհափառ Հայրապետը հաստատեց, որ երկու 
ազգերի եւ պետութիւնների միջեւ այդ բարեկամութիւնը 
այսօր էլ շարունակում է զօրանալ եւ բարի արդիւնք 
պարգեւել` մաղթելով, որ այս նուիրական հողի վրայ 
հայ ժողովրդի զաւակները շարունակեն իրենց 
օրհնեալ կեանքը եւ մշտապէս զօրեղացնեն ժողո-
վուրդների եղբայրութիւնն ու բարեկամութիւնը:

Տօնական օրեր եւ գեղեցիկ հոգեւոր ապրումներ 
պարգեւելու համար Նորին Սրբութիւնն իր գնահա-
տանքը յայտնեց այցի կազմակերպիչ Եզնիկ արքե-
պիսկոպոսին, Խորէն վարդապետին եւ եկեղեցական 
վարչութեան անդամներին:

Վեհափառ Հայրապետն իր գնահատանքը փո-
խանցեց Յունաստանի կառավարութեանը եւ Կրետէի 
նահանգային ու քաղաքային իշխանութիւններին հայ 
համայնքի նկատմամբ իրենց ազնիւ հոգատարութեան, 
ինչպէս նաեւ յոբելեանական այս տօնախմբութեանը 
բերած նշանակալի նպաստի համար:

Խօսքի աւարտին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն իր 
աղօթքը բարձրացրեց Կրետէի եւ նրա հաւատաւոր 
ժողովրդի համար` հայցելով Երկնաւորի Սուրբ Աջի 
հովանին նրա խաղաղ, բարօր ու առաջընթաց կեան-
քի համար: Հայոց Հայրապետը մաղթեց, որ Աստուած 
պայծառ ու արգասաւոր պահի երկու ժողովուրդների 
հաւատքը:
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«Տոհմիկ Բարերարը». Էմմա Յովսէփեանի Հերթական Գիրքը 
Ազգային Մեծ Բարերար՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի Մասին
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Հայագէտ, բնագրագէտ, Հայաստանի Ազգային 
արխիւի երկարամեայ աշխատակից Էմմա Յովսէփ-
եանի հերթական գիրքը ազգային մեծ բարերար՝ 
Գալուստ Կիւլպէնկեանի մասին է: «Տոհմիկ բարերա-
րը» խորագրով գիրքը լոյս տեսած է Գալուստ Կիւլ-
պէնկեանի ծննդեան 150-ամեակին առթիւ եւ կը 
ներկայացնէ 20-րդ դարու առաջին կէսին Կիւլպէնկ-
եանի ծաւալած հայանպաստ եւ ազգապահպան 
գործունէութիւնը: Ըստ Էմմա Յովսէփեանի, ամբողջ 
աշխարհին ծանօթ Կիւլպէնկեանը կը ճանչնան իբրեւ 
քարիւղի արքայ, հմուտ եւ նուրբ ճաշակով գեղար-
ւեստական գործերու, հնագիտական իրերու հաւա-
քորդ, արուեստասէր եւ մասամբ միայն՝ իբրեւ բարե-
րար: Էմմա Յովսէփեանի մեկնաբանութեամբ՝ 
պատճառը այն է, որ Կիւլպէնկեան միշտ խուսափած 
է քաղաքականութեան մէջ երեւելէ, լուսանկարուելէ, 
ինչպէս նաեւ՝ հրապարակայնութենէ եւ վարած է իր 
համոզումներուն եւ սկզբունքներուն հաւատարիմ 
լուռ կեանք մը: «Տոհմիկ բարերարը» գիրքը կը 
ներառնէ Գալուստ Կիւլպէնկեանի վերաբերեալ շուրջ 
500 վաւերագրերուն մէկ մասը միայն, որոնք մա-
նաւանդ կը վերաբերին անոր որբախնամ գործունէու-
թեան, հայ գրականութեան, արուեստի գործիչներուն 
տուած օժանդակութեան եւ այն մեծ բարերարութեան, 
որ ուղղած է հայ դպրոցին, եկեղեցւոյ, Հայաստանին:

Էմմա Յովսէփեան Հայաստանի Ազգային արխի-
ւին մէջ 45 տարի աշխատելով զանազան պաշտօններ 
զբաղեցուցած է, եղած է նաեւ Արխիւի տնօրէն, հրա-
տարակած է գիրքեր, յօդուածներ, տուած՝ դասախօ-
սութիւններ: Գիտնականը հաւաքած է նաեւ բազ-
մաթիւ հետաքրքրական փաստաթուղթեր, նամակներ, 
վաւերագրեր, որոնք կ՚առընչուին մանաւանդ սփիւռ-
քին եւ հրատարակուելու կարիքն ունին:

Յովսէփեանի նոր լոյս տեսած այս գիրքին խմբա-
գիրը Ազգային արխիւի տնօրէն Ամատունի Վիրաբ-
եանն է: Իր աշխատանքին մասին Էմմա Յովսէփեան 
պատմեց ԺԱՄԱՆԱԿ-ին:

-Ինչպէ՞ս մտայղացաք անդրադառնալ Գալուստ 
Կիւլպէնկեանի կեանքին, հրապարակել մանաւանդ 
անոր նամակագրութիւնը:

Այս գիրքը վաղուց մտայղացուած է, երբ կ՚աշ-
խատէի Ֆրիտիոֆ Նանսէնին նուիրուած երկու 
գիրքերուն վրայ, որոնցմէ մէկը նմանատիպ փաստա-
թուղթերու ժողովածոյ մըն է, միւսը՝ մենագրութիւն: 
Նորվեկիոյ թագաւորութեան արտաքին գործոց 
նախարարութեան աջակցութեամբ մեկնած էի Օսլօ, 
ուր Ազգային գրադարանին մէջ ուսումնասիրեցի 
Նանսէնին արխիւը եւ այդ ընթացքին զգալի նիւթեր 
հաւաքեցի նաեւ Նանսէնին եւ անոր ժամանակակից 
մեր բարերարներուն մասին: Այդ ժամանակ հաս-
կըցայ, որ պիտի աշխատիմ նաեւ Փարիզի «Նուպար-
եան» գրադարանին մէջ, որովհետեւ Նանսէնի, 
Պօղոս Նուպար փաշայի եւ այլոց մասին նիւթեր կան 
նաեւ հոն: Գալուստ Կիւլպէնկեանն ալ Պօղոս Նու-
պար փաշայէն ետք գրեթէ երկու տարի գլխաւորած է 
ՀԲԸՄ-ը եւ այդ աշխատանքիս ընթացքին նիւթեր 
հաւաքեցի նաեւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի մասին: 
Նանսէնի մասին գիրքին լոյս ընծայումէն ետք, երկար 
տարիներ, մտքիս մէջ ունէի հայ երկու նշանաւոր 
բարերարներուն՝ Կիւլպէնկեանին եւ Պօղոս Նուպար 
փաշային անդրադառնալու գաղափարը: Ինծի 
աջակցած է Ռայմոն Գէորգեանը՝ «Նուպարեան» 
գրադարանի նախկին տնօրէնը։ Ան զգաց, որ ես 
լիովին մտած եմ այս նիւթին մէջ եւ շուրջ քսան տարի 

է, որ կը զբաղիմ մանաւանդ բարերարներու կեան-
քին, որբախնամ գործունէութեան ուսումնասիրու-
թեամբ: Բաւական հը-րապարակումներ պատրաս-
տած եմ նաեւ նորվեկացի միսիոնարուհի Պոտիլ 
Կատարինէ Պէօրնիի մասին, որ որբանոցներ պա-
հած է նաեւ Կիւմրիի մէջ: Անոր թոռը, որ իր որդեգրած 
հայ տղայի որդին էր, գտաւ զիս, հրաւիրեց կրկին 
Օսլօ, ուր պատրաստեցինք շարժանկարի բեմագ-
րութիւն մը՝ «Հայ որբերու Կատարինէ մայրիկը» 
խորագրով, որ տարիներ առաջ «Ոսկէ ծիրան» փա-
ռատօնին մասնակցեցաւ եւ մրցանակի արժանացաւ:

Գալով հայ բարերարներուն՝ մտածեցի, որ առա-
ջին անգամ անդրադառնամ Գալուստ Կիւլպէնկ-
եանին, որուն 150-ամեակը կը լրանայ այս տարի, 
իսկ Պօղոս Նուպարի 170-ամեայ յոբելեանին տակա-
ւին երկու տարի կայ եւ անոր մասին գիրքս այդ 
ժամանակ կը հրատարակեմ: Գալուստ Կիւլպէնկեանի 
մասին գիրքը պատրաստելու համար աջակցութիւն 
ստացայ «Գալուստ Կիւլպէնկեան» հիմնադրամի 
Հայկական բաժանմունքէն։ Լիզպոն գացի, ուր 
ուսումնասիրեցի Գալուստ Կիւլպէնկեանի արխիւը:

-Ինչպէ՞ս տեսաք Կիւլպէնկեանի արխիւը:
Կիւլպէնկեան ունի հրաշալի արխիւ մը, որ կը 

գտնուի իր անունը կրող հիմնարկութեան մէջ. հոն 
մեծ բաժին մը կայ՝ իր անձնական արխիւը, մնացածը 
իր գործունէութեան ու մահէն ետք ստեղծուած 
հիմնարկին գործունէութեան առընչուող արխիւն է: 
Հարուստ արխիւ է, որ սակայն հնարաւորութիւն 
չ՚ընձեռեր Կիւլպէնկեանի մանկութեան, պատանե-
կութեան, ընտանիքին հետ կապը ուսումնասիրելու 
համար, քանի որ ամբողջ այդ գրագրութիւնը 
օսմաներէն է, իսկ այդ լեզուն իմացող մասնագէտներ 
գրեթէ չկան: Մինչ իր ընտանիքին, զաւակներուն 
հետ գրագրութիւնը անգլերէն է, մասամբ նաեւ՝ 
ֆրանսերէն: Մեր կաթողիկոսներուն, պատրիարք-
ներուն, մտաւորականներուն հետ անոր կապն ալ 
հայերէնով եղած է: Կիւլպէնկեանի արխիւին մէջ 
աշխատելու ժամանակ՝ փորձած եմ ինչ որ հնարաւոր 
է պատճէնել, բերել Հայաստան եւ Հայաստանի 
Ազգային արխիւին մէջ այդ իմ բերածովս պատրաս-
տած եմ 123 գործ մօտաւորապէս 780 փաստա-
թուղթով: Մեր արխիւին համար պատրաստած այդ 
ֆոնտին մէջ նշած եմ Լիզպոնի արխիւի փաստա-
թուղթերուն քոտերը: Այսինքն երիտասարդ ուսում-
նասիրող մը եթէ փորձէ կրկին զբաղիլ Կիւլպէնկեանի 
արխիւով, բաւական պատրաստ նիւթ կ՚ունենայ իր 
ձեռքին տակ: Շատ նիւթեր կան, որոնք ծաւալի 
պատճառով գիրքին մէջ կարելի չէր դնել, բայց մեր 
արխիւին մէջ անոնք տեղ ունեցան:

-Հայաստանի Ազգային արխիւին մէջ կա՞ն 
Կիւլպէնկեանին առընչուող նիւթեր:

Ի հարկէ կան, ես նաեւ հոնկէ առած եմ շատ 

նիւթեր, որոշ նիւթեր ալ՝ «Նուպարեան» գրադարանէն 
եւ Եգիպտոսի հայկական առաջնորդարանէն: Հա-
յաստանի Ազգային արխիւին մէջ Կիւլպէնկեանին 
առընչուող նիւթերը հիմնականօրէն յայտնուած են 
նամակագրութեան միջոցաւ: Ան կապ ունեցած է մեր 
երեք կաթողիկոսներուն՝ Սուրէնեանցին, Մուրատ-
բէկեանին եւ Չէօրէքճեանին հետ:

-Դուք եղած էք նաեւ Պոլիս. հոն ի՞նչ հետաքըր-
քըրական փաստաթուղթեր կարելի է փնտռել եւ 
գտնել:

Ես Պոլիս ուխտագնացութեան պէս գացած եմ: 
Հայր Լեւոն Զեքիեանը հոն դերասան Վահրամ 
Փափազեանին նուիրուած ձեռնարկ մը կազմա-
կերպած էր եւ տեղեակ էր, որ ես շատ տարիներ 
առաջ Սեն Փեթերսպուրկէն Փափազեանի արխիւը 
Երեւան բերած էի: Պոլսոյ այդ ձեռնարկին տարի 
արխիւին մէջ եղած հետաքրքրական նիւթեր, ինչպէս՝ 
Փափազեանի Պոլսոյ առաջին ներկայացումներուն 
յայտագիրներէն եւ փոքրիկ ցուցահանդէս մը կազ-
մակերպեցինք հոն: Պոլիս իմ այցս առիթ հանդի-
սացաւ, որ այցելեմ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւան-
դանոցը, որու բակին մէջ կան Կիւլպէնկեանի ծնողքին, 
հօրեղբօրը դամբարանները։ Ազգային հիւանդանոցի 
«Շիրինօղլու» թանգարանին մէջ տեսայ նաեւ իրեն 
նուիրուած բաժինը, ուրկէ բերած եմ լուսանկարներ, 
բայց Պոլսոյ մէջ առանձնապէս Կիւլպէնկեանին 
նուիրուած փաստաթուղթ չկայ, այն պատճառով, որ 
ան հոն գրեթէ չէ գործած, բայց շատ օգնած է:

-Այս գիրքին ամենէն յատկանշական հատուա-
ծը, նորութիւններու առումով, ըստ ձեզի, ո՞րն է:

Նախ՝ գիրքին մէջ ներգրաւուած բոլոր նամակներն 
ու գրութիւնները առաջին անգամ կը հրատարակուին: 
Բայց իմ նպատակը նախ այն եղած է, որ անհրաժեշտ 
է կոտրել այն կարծրատիպը, թէ Կիւլպէնկեանի 
առընչուածութիւնը քիչ է Հայաստանին, թերեւս 
այդպիսի խօսակցութիւններու պատճառն ալ այն է, 
որ ան իր կարողութիւնը ձգած է Փորթուգալ: Այս 
գիրքին մէջ ջանացած եմ ցոյց տալ, որ ան, տոհմիկ 
բարերար մը ըլլալով, նաեւ տոհմիկ հայ մը եղած է: 
Այսինքն անոր կապը մեր ժողովրդին հետ՝ հոգեւոր 
առաջնորդներուն, մտաւորականներուն եւ մշակու-
թային գործիչներուն հետ, սերտ եղած է: Տակաւին 
1989 թուականին, երբ արխիւային աշխատողներու 
փոխանակման ծրագրով Փարիզ ղրկուեցայ, 
«Նուպարեան» գրադարանին մէջ գտայ շատ հետա-
քըրքրական երկու նամակ՝ Արման Կոթիկեանէն եւ 
Երուանդ Քոչարէն, որոնք 1936 թուականին դիմած 
էին ՀԲԸՄ-ին, որպէսզի արտօնէ Կոմիտասի աճիւնը 
Հայաստան փոխադրող խումբին հետ իրենք ալ 
Հայաստան գան: Այդ փաստաթուղթերը, այն ժամա-
նակ, ես բերած էի Հայաստան: Իսկ այս անգամ 
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Մշակութային Արձագանգ
Նոր Հրատարակութիւններ

Պատիւ Արժանաւորին
Տիգրան Մանսուրեան Պարգեւատրուեցաւ «Երախտագիտութիւն» Մետալով

Պատրաստեց՝ ԳԷՈՐԳ ԵԱԶԸՃԵԱՆ

– «Արեւմտահայերէնը 21-րդ դարուն. Մար-
տահրաւէրներ եւ նոր մօտեցումներ», խմբագիրներ՝ 
Պետրոս Տէր Մաթոսեան եւ Պառլօ Տէր Մկրտիչեան, 
Հայագիտական Ուսմանց Ընկերութեան հրատա-
րակութիւն, Գալիֆոռնիոյ նահանգային համալսա-
րանի հրատարակչութիւն, Լոս Անճելոս, 2019 (10 
հեղինակներու ուսումնասիրական յօդուածներու 
ժողովածու) (անգլերէն): Լոյս տեսած է Գալուստ 
Կիւլպենկեան հիմնարկութեան հայկական հա-
մայնքներու բաժանմունքի նիւթական օժանդա-
կութեամբ:

– Աքչամ Թաներ, «Սպանութեան հրամաններ – 
Թալէաթ փաշայի հեռագրերն ու Հայոց ցեղաս-
պանութիւնը», անգլերէնէ թարգմանեց Անդրանիկ 
Իսրայէլեան, խմբագիր՝ Արմէն Սարգսեան, Newmag 
հրատարակչութիւն, Երեւան, 2019:

– Գառնուզեան Ճէյմզ վեր., «Վերադարձ դէպի 
Այրարատեան Լեռնաշխարհ» + «Առաջին հայկա-
կան համագումարը (3-6 սեպտ. 1979, Փարիզ)», 
հրատարակութիւն «Սփիւռք» պարբերաթերթի – 
Լիբանան, Երեւան, «Տիգրան Մեծ» հրատարակ-
չութիւն, 2019, 228 էջ (հրատարակիչին ներածական 
խօսքը, Արարատիզմի գաղափարախօս վեր. Ճէյմզ 
Գառնուզեանի (1926-1998) գրքոյկին վերահրատա-
րակութիւնը, համագումարին ամբողջական թղթա-
ծըրարը, յաւելուած):

– Զէյթլեան-Ուայթենփաուղ Հեղնար, «Պակ-
սող էջերը – Միջնադարեան ձեռագիրի մը արդի 
կեանքը – Ցեղասպանութենէն՝ արդարութիւն», Ա. 
Մ. Ն., փետրուար 2019, 436 էջ (Թորոս Ռոսլինի 
մանրանկարած «Զէյթունի Աւետարան»ի՝ մայր 
ձեռագիրէն պակսող եւ Ա. Մ. Ն.ի Ճէյ. Փոլ Կէթթի 
Թանգարանին մէջ 2010-ին յայտնուած 8 էջերու 
նկարագրականին ընդմէջէն՝ 700 տարուան ձեռա-
գիրի ոդիսականին եւ Մեծ Եղեռնին ներկայացումը) 
(անգլերէն):

Արցախի նախագահ Բակօ Սահակեան Մայիս 
3-ին հանդիպում մը ունեցաւ յայտնի երաժիշտահան 
Տիգրան Մանսուրեանի հետ:

80-ամեայ յոբելեանի առիթով Բակօ Սահակեան 
անուանի երաժիշտին յանձնեց «Երախտագիտու-
թիւն» մետալ` կարեւոր համարելով անոր աւանդը 
Արցախի մէջ մշակոյթի զարգացման համար:

Հանդիպումէն  ետք՝ Մանսուրեան «Արցախ-
փրես»-ին յայտնեց, որ Արցախի մէջ պիտի երկու 
համերգ, մէկը Ստեփանակերտի Վերածնունդի 
հրապարակին վրայ, երբ պիտի հնչէ ֆիլմերու 
հիման համար իր գրած երաժշտութիւնը, որ պիտի 
ուղեկցուի տեսապատկերով: Իսկ  միւսը` պիտի 
կազմակերպուի աւելի նեղ շրջանակներու մէջ, երբ 
պիտի ներկայացուին հայ բանաստեղծներու քեր-
թըւածներու հիման վրայ գրուած իր ստեղծա-
գործութիւնները: Համերգներու կայացման ժամ-
կէտները տակաւին կը քննարկուին:

Տ. Մանսուրեան նշած է նաեւ, որ համերգներու 
ընթացքին հնարաւոր է նոր ստեղծագործութիւններ 
ըլլան:

– Թումանեան Յովհաննէս, «Առիւծասիրտ Նա-
զարը», թարգմանիչներ՝ Նշան Կիւրեհ եւ Ալիս 
Պետիկեան, նկարազարդումը՝ Էմինէ Պորայի, 
«Արտէն» հրատարակչութիւն, Սթամպուլ, 8 մարտ 
2019, 56 էջ (25 x 25 սմ.) (Թումանեանի «Քաջ 
Նազար»ի թարգմանութիւնը, Թումանեանի կեն-
սագրութիւնը) (թրքերէն): «Ծրագիրին իր նպաստը 
բերած է «Փոքրիկ» կայքէջը»:

– Թօլայեան Երուանդ, «Կավռօշ-Նամէ», աշխա-
տասիրութեամբ Հենրիկ եւ Արծուի Բախչինեան-
ներու, հրատարակութեան պատրաստեց Սեւան 
Տեյիրմէնճեան, «Արաս» հրատարակչութիւն, Սթամ-
պուլ, փետրուար 2019, 600 էջ (15 x 21 սմ.) 
(«Կավռօշ» երգիծաթերթի խմբագիր եւ հրատա-
րակիչ, դերասան, 1936-ին հայրենադարձած Եր-
ւանդ Թօլայեանի թատերական եւ խմբագրական 
գործունէութեան յուշերը) (թրքերէն): Մեկենաս՝ 
Սարգիս Քիւլէկէլ՝ ի յիշատակ իր տիկնոջ՝ Էմմա 
Քիւլէկէլի:

– Մալխաս [Արտաշէս Յովսէփեան],  
«Զարթօնք», Ա.-Դ. հատորներ, խմբագիր՝ Կարօ 
Յովհաննէսեան, վերահրատարակութիւն Համազ-
գայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան, 
Պէյրութ, 2019:

– Մարտիկանեան Աւրորա (Արշալոյս Մարտիկ-
եան), «Հայաստանի կործանումը – Զանգուածային 
ջարդերէն ճողոպրած երիտասարդուհիի մը անհա-
ւատալի պատումները», անգլերէնէ թարգմանեց 
Թոմա Տիլան(եան), «Արարատ» հրատարակչութիւն, 
հաւանաբար՝ Փարիզ, 12 մարտ 2019, 205 էջ 
(ֆրանսերէն):

– Մորիս Պեննի եւ Զէ’եւի Տրոր, «Երեսնամեայ 
ցեղասպանութիւն – Թուրքիոյ կողմէ իր քրիստոնեայ 
փոքրամասնութեանց բնաջնջումը 1894-1924», 
Հարվարտի համալսարանի հրատարակչութիւն, Ա. 
Մ. Ն., 24 ապրիլ 2019, 672 էջ (15,5 x 23,4 սմ.) 
(Իսրայէլի Նեկեւ քաղաքի «Պէն Կուրիոն» հա-
մալսարանի դասախօս հեղինակները կը ներկայա-
ցընեն նաեւ Հայոց ցեղասպանութիւնը) (անգլերէն):

– Շահամիրեան Յակոբ եւ Պատուական-Թու-
ֆանեան Սաթենիկ, «Որոգայթ փառաց – Հանրա-
պետական ծրագիր մը Արեւելքի մէջ ԺԸ. դարուն», 
թարգմանեց Սաթենիկ Պատուական-Թուֆանեան, 
«Ինալքօ» հրատարակչութիւն, Փարիզ, նոյեմբեր 
2018, 530 էջ (1773-ին առաջին անգամ լոյս տեսած 
հայկական «սահմանադրութեան» ուսումնասիրու-
թիւնը, անոր թարգմանութիւնը, ներածութիւն, վեր-
ջաբան, 11 բաժիններով յաւելուած, յապաւումներու, 
նկարներու ու քարտէսներու եւ օգտագործուած 
աղբիւրներու ցանկեր) (ֆրանսերէն)։

– Շամլեան Վարդգէս, «Յուշագրական ալպոմ», 
Մոնթրէալ, 2018, 388 էջ (լիբանանահայ, այնուհետեւ 
Գանատա հաստատուած հանրածանօթ իրաւա-
բանին եւ հասարակական-քաղաքական գործիչին 
յուշերը Լիբանանի եւ Գանատայի մէջ իր գոր-
ծունէութեան մասին):

– Պետրոսեան Դաւիթ, «Կարսի 1920թ. ինք-
նասպանները», «ՎՄՎ-պրինտ» հրատարակչութիւն, 
Երեւան, 2019, 84 էջ (10,1 x 14 սմ.) (Կարսի 30 
հոկտեմբեր 1920-ի դաւաճանական յանձնումին 
պատմագիտական գնահատականը եւ արժանա-
պատուութենէ մղուած քանի մը անձնասպաններու 
մասին վկայութիւնները):

– Տէր Պալեան Յակոբ, «Հայոց ցեղասպանու-
թենէն վերապրածի յուշերը Ատանայէն մինչեւ Մո-
սուլ», հայերէնէ թարգմանեց Կլատիս Տէր Պալեան, 
ներածութիւնը, խմբագրումը եւ ծանօթագրու-
թիւնները՝ Ռեմոն-Յարութիւն Գէորգեանի, Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան տպարան, 
Անթիլիաս, 2019 (ֆրանսերէն):

– Քարանեան Մեթեու, «Հայկական Բարձրա-
ւանդակը – Արեւմտեան Հայաստան եւ 1918-ի 
Հայաստանի առաջին հանրապետութիւնը», Ա . 
Մ. Ն., 2019, 312 էջ (20,5 x 27,7 սմ.) (պատմական 
ուղեցոյց, բազմաթիւ քարտէսներ, 200-է աւելի լու-
սանկարներ Հայաստանի ոչ միայն արեւմտեան 
հատուածէն, այլեւ Կարսի մարզէն ու հայոց հայ-
րենիքի գրաւեալ ուրիշ տարածքներէն) (անգլերէն):

Խօսելով  Արցախի նախագահ  Սահակեանի  կողմէ  
ստացած «Երախտագիտութիւն» մետալով պարգե-
ւատրուելու մասին` ան ըսած է. «Ինծի համար մեծ 
պատիւ է, որ իմ 80-ամեայ յոբելեանին առօիթով 
Բակօ Սահակեան զիս պարգեւատրած է նման  
մետալով` նման  կերպով կարեւոր նկատելով իմ 
աւանդը Արցախի մշակոյթի զարգացման  գործին 
մէջ»:
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ԹՄՄի Լուրեր
«Թէքէեանական 9-րդ Օլիմփիադ»

Յայտնի դարձան Թէքէեանական 9-րդ մրցոյթի 
յաղթողները: Ամենամեայ մրցոյթը կ’իրականացուի 
«Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամին կողմէ, 2010թ-
էն ի վեր: Անիկա կ’ընդգրկէ երեք առարկայ՝ ուսո-
ղութիւն, անգլերէն լեզու, հայոց լեզու/գրականու-
թիւն, եւ կը խրախուսէ բարձր յառաջդիմութիւնը, 
կ’ոգեւորէ աշակերտները եւ անոնց հնարաւորութիւն 
կ’ընձեռէ առողջ մրցակցութեան պայմաններու մէջ 
դրսեւորելու իրենց գիտելիքներն ու արժանանալու 
մրցանակներու, ինչպէս նաեւ ծանօթանալու տար-
բեր մարզերու մէջ բնակող հասակակիցներու հետ:

Այս տարի եւս մրցոյթին իրենց ուժերը չափեցին 
Հայաստանի՝ Երեւանի, Գիւմրիի, Ստեփանաւանի, 
Կարբի գիւղի, եւ Արցախի՝ Բերձորի, Վ. Թէքէեանի 
անուան դպրոցներու, ինչպէս նաեւ Հայաստանի 
մէջ ապրող սուրիահայ 8-րդ դասարանէն աշա-
կերտներ: Ձեռնարկի մասնակիցներուն ընդհանուր 
թիւն էր 85:

Մրցոյթէն ետք, մինչ մասնագիտական յանձ-
նախումբը կ'ամփոփէր արդիւնքները, մասնա-
կիցներուն առաջարկուեցաւ հիւրասիրութիւն եւ 
մշակութային ծրագիր Թումանեանական տարուան 
շրջանակէն ներս` «Շունն ու կատուն» ներկայացումը 
Երեւանի Պատանի հանդիսատեսի թատրոնին 
մէջ: Ապա ձեռնարկը կրկին տեղափոխուեցաւ Թէ-
քէեան Կեդրոն, ուր տեղի ունեցաւ մրցոյթի մրցա-
նակաբաշխութեան արարողութիւնը, եւ յայտա-
րարուեցան յաղթող աշակերտներուն անունները: 
Սակայն պէտք է նշել, որ չկային պարտուողներ, 
քանի որ բոլոր մասնակիցներուն՝ ԹԿՀ-ի կողմէ 
տրուեցան խրախուսական մրցանակներ՝ Յ. Թու-
մանեանի բանաստեղծութիւններու եւ քառեակ-
ներու ժողովածուներ եւ այլն:

Մրցանակաբաշխութեան ներկայ էին ՀՀ ԿԳՆ 
սփիւռքի հետ կապերու բաժնի պետ Կարէն Մնա-
ցականեանը, ՀՀ սփիւռքի նախարարութեան հա-
մահայկական եւ միջազգային կազմակերպութիւն-
ներու հետ կապերու բաժնի պետ Անահիտ Դաւթեանը, 
«Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամի հոգաբարձունե-
րու խորհուրդի նախագահ Վարդան Ուզունեանը /
Լոնտոն/, Երեւանի քաղաքապետարանի աշխա-

տակազմի հանրակրթութեան վարչութեան ներկա-
յացուցիչներ, դպրոցներու տնօրէններ եւ այլք:

Ձեռնարկը մեկնարկեց երգ ու պարով, ասմուն-
քով՝ մասնակից դպրոցներու աշակերտներու կա-
տարմամբ: Ապա հիւրերն ու մրցոյթի մասնակիցները 
ողջունեց «Թէքէեան Կեդրոն» հիմնադրամի տնօ-
րէն Արմէն Ծուլիկեանը: Շնորհաւորելով յաղթող-
ները, ան կարեւորեց իրականացումը նմանատիպ 
ծրագրերու, որոնք կը նպաստեն հայ դպրութեան 
ու նոր սերունդի դաստիարակութեան: Տնօրէնը 
նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց մասնագիտական 
յանձնախումբին ծաւալուն եւ անկողմնակալ աշխա-
տանքին համար:

Մրցոյթի յանձնախումբը, որուն մաս կը կազմէին 
«Ուսմունք» վարժարանի փոխտնօրէն Ա. Աւետիս-
եանը /հայոց լեզու եւ գրականութիւն/, ԵՊՀ դասա-
խօս Ա. Մարգարեանը /անգլերէն լեզու/ եւ Մ. 
Գալշոյեանի անուան թիւ 148 դպրոցի փոխտնօրէն 
Ա. Գէորգեանը /ուսողութիւն/, մասնագիտական 
կարծիք արտայայտեց եւ գովասանագրեր, պա-
տուոգրեր եւ մրցանակներ՝  գիրքեր եւ այլ նուէրներ  
յանձնեց բարձր յառաջադիմութիւն դրսեւորած 
աշակերտներուն: 

Թէքէեանական 9-րդ մրցոյթին առաջին մրցա-
նակի՝ եռօրեայ ուղեւորութիւն դէպի Արցախ եւ 
Հայաստան երկու անձի համար, արժանացան`

«Հայոց լեզու եւ գրականութիւն» - Արմանուշ 
Մարգարեան /Բերձոր/

«Ուսողութիւն» - Աշխէն Շահպազեան /Երեւան/
«Անգլերէն լեզու» - Սագօ Պազարճեան /Սուրիա/
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Թատերական Վերաքննութիւն
Խնդուքի Երեկոյ մը եւ Ներքին Գոհացում

Հրճուանքով ներկայ գտնուեցայ, երեք հիւրերու 
ընկերակցութեամբ, Թալին Պապայեանի ինք-
նատիպ եւ զմայլելի «Փեսադ Ո՞ւր է» զաւեշտին` 
Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Performing Arys 
Canter-ի սրահին մէջ, Փասատինա:

Ճշդուած ժամանակէն առաջ իսկ, բոլոր աթոռ-
ները գրաւուած էին եւ ինքնաշարժ շարելու տեղ 
մնացած չէր. անցեալին չտեսնուած երեւոյթ մը: 
Բազմաթիւ անձեր հարկադրուած էին վերադառնալ` 
տոմսերու չգոյութեան պատճառաւ: Սրահը բերնէ 
բերան լեցուն էր եւ այդ իսկ պատճառաւ իմ 
հիւրերուս հետ կարելի չեղաւ միատեղ նստիլ: Ազնիւ 
զոյգ մը՝ Արա եւ Սոնիա, իրենց աթոռները մեզի 
տրամադրեցին, մեծարելով «երէց քաղաքացիի» 
(Senior Citizen) մեր հանգամանքը:

Թալինը ոչ միայն հեղինակն էր այս կատակեր-
գութեան, այլ նաեւ բեմադրիչն ու ղեկավարը եւ այս 
բոլորը` առանձին: Արեւելեան Միացեալ Նահանգ-
ներէն, ան հասակ առած է հայկական խորունկ 
արմատ ունեցող մտաւորական ընտանիքէ ներս: 
Ան մեզի հրամցուց մարգարիտի նման զմայլելի այս 
թատերախաղը որ կ՛արտացոլացնէ հայ ծնողաց 
մտայնութիւնը արտերկրի մէջ մեծցած իրենց 
զաւակներուն նկատմամբ` տենչալով անոնց ամուս-
նութիւնը հայու հետ, պահպանելու առաջադրու-
թեամբ ազգային ինքնութիւնը:

Այս կատակերգութեան մէջ, Թալին զաւեշտա-
կան ոճով ցոյց կուտայ խնամիներուն փոխյարա-
բերութիւնները. ինչպէ՞ս մեծցնել թոռնիկները: Աւե-
լին, իւրաքանչիւր կողմ կը պնդէ ի՛ր նախասիրութեան 
վրայ, բոլորովին արհամարհելով կարեւորագոյն 
անձին` հարսնցուին ցանկութիւնները:

Տակաւին, իւրաքանչիւր կողմ իր նախասիրու-
թիւնները կը փորձէ պարտադրել` ինչ կը վերաբերի 
հարսանեկան զգեստին, երաժշտութեան եւ ամուս-
նութեան հետ առնչուած բազմաթիւ հարցերուն:

Այս աշխարհին մէջ մենք միայն կարիքը չունինք 
հայ հարսնցուներու: Կարիք ունինք նաեւ բժիշկ-
ներու, փաստաբաններու, երկրաչափներու, քաղա-
քագէտներու եւ արուեստագէտներու: Որովհետեւ 
արուեստագէտները կը ծառայեն իբրեւ դիտողներ, 
որոնք իրենց պատգամն ու նկատառումները կը 
փոխանցեն համայնքին: Այս առումով մենք շնոր-
հապարտ ըլլալու ենք Թալինին, իր տաղանդին 
շնորհիւ մասնակցութիւնը բերած ըլլալով Լոս Ան-
ճելըսի հայութեան մշակութային կեանքին` մեծա-
շուք «Փեսադ Ո՞ւր է» գործով:

Ժամանակէ ժամանակ այս պատգամները կը 
փոխանցուին հանդիսականներուն` հեզասահ եւ 
շեշտակի կերպով, զաւեշտի միջոցաւ:

Յիրաւի, ստեղծագործական վիթխարի նախա-
ձեռնութիւն մը յանձն առաւ Թալին վեց տարիներ 

առաջ, երբ մէկտեղեց տարբեր գաղութներու մէջ  
մեծցած 20 երիտասարդ հայեր Նիւ Եորքի մէջ 
առաջին անգամ ներկայացնելով «Փեսադ Ո՞ւր է» 
կատակերգութիւնը Նիւ Եորքի պատմական Greenwich 
Village-ի Rayers Theatre-ի մէջ, արձանագրելով 
աննախընթաց եւ փայլուն յաջողութիւն: Այս զա-
ւեշտը կ՛արձագանգէ երիտասարդ սերունդին ձայնը:

Ինչ որ սկսաւ որպէս մէկ ներկայացում` շուտով 
ուռճացաւ եւ ծաւալեցաւ 18 ելոյթներու, Միացեալ 
Նահանգներու հայահոծ գաղութներու մէջ, ուր 
հազարաւոր հանդիսատեսներ ըմբոշխնեցին զա-
ւեշտն ու հոն թաքնուած պատգամը:

Մեծապէս քաջալերուած խանդավառ ընդունե-
լութենէն, «Փեսադ Ո՞ւր է» Բ. հատուած, զաւեշտը 
բեմադրուեցաւ Գոլոմպիա Համալսարանի հանրա-
ծանօթ Miller Theatre-ի մէջ 2017-ին, աւելի քան վեց 
հարիւր ներկաներու բարձր գնահատանքին արժա-
նանալով: Հոս եւս իր սեփական ուժերով Թալին 
արտասահմանեան հայ ընտանիքի մը պատմու-
թիւնը ներկայացուց, ծիծաղաշարժ պատկերներով, 
ուր առկայ էր ձուլումի դէմ պայքարը եւ շեշտը 
դրուած էր աւանդական արժէքները պահպանելու 
անհրաժեշտութեան վրայ:

Լիահագագ խնդուքի առընթեր, զաւեշտին մէջ 
առկայ է նաեւ իմաստ: Կը յուսամ որ իւրաքանչիւր 
հանդիսատես հաղորդակից դարձաւ խօսակցու-
թեան, դերակատարի եւ տեսարանի մը հետ` 
զուգահեռ մը գտնելով իր կեանքին եւ վերաբեր-
մունքին մէջ:

Շարունակական խնդուքը անյագ էր` անվերջ: 
Ամէն հանդիսական աներկբայօրէն վայելեց այս 
երեկոն:

Որքան նշանակալի է վարագոյրին առջեւ պա-
տահածը, նոյնքան կարեւոր է վարագոյրին ետեւը 
տեղի ունեցածը: Այսպէս, երիտասարդ-երիտա-
սարդուհիներ ծանօթացան իրարու, բարեկամու-
թիւններ հաստատուեցան եւ ամուսնութիւններ 
կնքուեցան` հայ ընտանիք կազմելով: Մէկ խօսքով, 
վերաշխուժացաւ Արտասահմանի Հայ Թատերա-
կան Կեանքը` Նիւ Եորքէն Նիւ Ճըրզի, Ֆիլատելֆիա, 
Ուաշինկթըն եւ մինչեւ հոս` Փասատինա: Ես 
առանձնապէս բախտաւոր կը նկատեմ ինքզինքս 
Պէյրութի Հ.Բ.Ը.Միութեան Մշակութային Ակումբին 
մէջ հանդիպած եւ ամուսնացած ըլլալով իմ ամու-
սինիս հետ: Ակումբները, թատերական խումբերը 
եւ այլազան գործունէութիւնները լաւագոյն միջոց-
ներ են հանդիպելու եւ ամուսնանալու ապագայ 
կեանքի ընկերոջ հետ:

Մեծցած ըլլալով Պէյրութի, Լիբանանի մէջ, մեր 
ծնողքները մեզ սնուցանեցին ծառայութեան ոգիով` 
յատկապէս հայ գաղութին: Որբերը Հայկական 

Ցեղասպանութեան, անոնք խորապէս ըմբռնած 
էին կարեւորութւնր պահելու եւ շարունակելու մեր 
պատմութիւնը, որ մէկ անգամէ աւելի շիջումի 
վտանգին դէմ-յանդիման գտնուած է: 

Իմ քոյրերս եւ ես, մեր սեփական ճիգերով եւ 
միջոցներով, սատար հանդիսացած ենք կարգ մը 
ծրագիրներու, որոնք նշանակալի արձագանգ 
կ՛ունենան մեր համայնքէն ներս` Արտասահմանէն 
մինչեւ Մայր Հայրենիք:

Այն ինչ որ ես ականատես եղայ եւ ներքուստ 
ապրեցայ Կիրակի օր, յոյս ներշնչեց ինծի նոր 
սերունդին նկատմամբ. թէ Ամերիկայի յայտնի 
համալսարաններէն (Tafts եւ Columbia) շրջանաւարտ 
Թալինին մակարդակով անձ մը, որուն ընտանիքը 
անջնջելի դրոշմ մը ձգած է համայնքայնին մեր 
կեանքէն ներս, ընտրած է իր ժամանակը եւ 
տաղանդը յատկացնել հայ մշակութային կեանքին 
ուռճացման` ամենէն բեղմնաւոր կերպով: Կը 
կրկնեմ դարձեալ. աննախընթաց երեւոյթ էր 
տեսնել թատերասրահին վեց հարիւր աթոռները 
գրաւուած եւ շատեր յուսախաբ` հեռացած էին 
սրահէն տոմսերու չգոյութեան պատճառաւ:

Թալինը կատարած է գիտակից ճիգ մը հայ 
հասարակութիւնը զուարճացնելու եւ դաստիարա-
կելու ոչ թէ հայկական մակարդակով` այլ ամերիկ-
եան թատերական արուեստի մակարդակով: Իր 
ճիգերը փառաւոր կերպով արդիւնաւորուեցան:

Երբ վարագոյրը բացուեցաւ, խօսակցութեան 
առաջին նախադասութեամբ իսկ Թալինը, դե-
րասաններն ու օժանդակող կամաւորները կախար-
դեցին հանդիսականները եւ մեզ առաջնորդեցին 
երկու ժամուան անընդհատ խնդուքի ուղեւորու-
թեան: Տիպարները լաւապէս մշակուած են եւ 
պատմութեան նիւթը մեզ կը պարգեւէ լաւատեսու-
թիւն հայկական սփիւռքի Մայր Հայրենիքի եւ մեր 
ժողովուրդին նկատմամբ: Այս հաստատումները ես 
կը կատարեմ իբրեւ թատրոնի բանիմաց հետեւող 
անձ մը, ներկայ գտնուած ըլլալով Broadway-ի վրայ 
ներկայացուած բազմաթիւ թատերական գործերու, 
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ՄՀԵՐ ՄԱՆՍՈՒՐԵԱՆ
(1943)
«Յաւերժութեան Պահապանները»
Մհեր Եղիա Մանսուրեան (1943, Պէյրութ, Լիբանան),
հայ նկարիչ։
Երգահան, ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ Տիգրան 
Մանսուրեանի եւ օպերային երգչուհի, սոփրանոյ Արաքս 
Մանսուրեանի եղբայրն է։
Մհեր Մանսուրեան ծնած է 1943 թուականին Պէյրութ։ 1947 
թուականին ընտանիքով հաստատուած է Հայաստան։ 1969-
1975 թթ. ուսանած է Երեւանի գեղարուեստայ-թատերական 
հիմնարկին մէջ։ 1979 թուականէն սկսեալ կիը բնակի Ֆրանսայի մէջ։ 2013 թուականէն Մանսուրեանի 
աշխատանքները մշտապէս կը ցուցադրուին Արամէ պատկերասրահին մէջ:

6

Թատերական Վերաքննութիւն
Խնդուքի Երեկոյ մը եւ Ներքին Գոհացում
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երբ մեր դուստրը` Ալին, Նիւ Եորք կը բնակէր եւ 
շաբաթավերջերուն զինք կ՛այցելէինք: Ուրբաթ եւ 
Շաբաթ գիշերները, առաւել Կիրակի յետմիջօրէին 
միասնաբար ներկայ կը գտնուէինք Broadwayի 
show-ին, ապա կը վերադառնայինք Պոսթըն:

Թալինին «Փեսադ Ո՞ւր է» կատակերգութեան 
մէջ Broadway-ի արհեստագիտական յատկանիշ-
ներէն շատերը ես վկայակոչեցի: Սակայն Broadway-ի 
ելոյթներուն բեմադրութիւնները կ՛իրագործուին 
հարիւրաւոր անձերու գործակցութեամբ, մինչ Թա-
լինին պարագային ան առանձին կը բեմադրէ, կը 
ղեկավարէ, կը գրէ` քսան անձերու օժանդակու-
թեամբ:

Իր ծնունդէն ի վեր Թալինը շաղախուած է հա-
յութեամբ: Ո՞վ չի ճանչնար դաստիարակ իր մեծ 
հայրը` Երուանդ Պապայեան: Ծնած եւ մեծցած 
Միացեալ Նահանգներու Արեւելեան ափին վրայ, 
Թալինը անթերի կը խօսի մեր լեզուն (յաճախ 
նկատած եմ զինք երբ հայերէն լեզուով նօթեր 
կ՛արձանագրէ Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդարանի 
ձեռնարկներուն), քաջածանօթ է մեր պատմութեան 
ծալքերուն, մեր մշակոյթին, տարբեր գաղութներու 
կեանքին եւ իր մատը ամուր կը պահէ հայկական 
գործունէութիւններու բազկերակին վրայ:

Ան կը գնահատէ հայ լեզուն, կ՛արժեւորէ իրմէ 
առաջ եկածները, կը ճանչնայ կարեւորութիւնը 
Արտասահմանին եւ Հայրենիքին եւ այս բոլորը 
կ՛ընդելուզէ իրարու իր թատերախաղին մէջ, որուն 
հանդիսականներէն ոմանք չեն գործածեր մեր 
լեզուն, սակայն այնքան հայրենասէր են` որքան 
մենք բոլորս:

Թալինինի հետեւողական աշխատանքը ան-
մըրցելի կը մնայ, ինչպէս իր գրելու սէրը` արտադ-
րելու իմաստալի գործեր մեր հայրենիքին համար 
«Փեսադ Ո՞ւր է» զաւեշտէն մինչեւ Արցախի մասին 
իր նկարահանած վաւերական ֆիլմը: Յուսանք 
մօտիկ ապագային հանրութիւնը առիթ պիտի 
ունենայ տեսնելու զայն: Կը մտածեմ, եթէ ոեւէ մէկը 
այս բոլորին քառորդը կարենայ իրագործել առան-
ձին, կամ գրողներու խումբով, իր որդեգրած գա-
ղութին մէջ: Ան կը կատարէ գործը հայկական 
կազմակերպութեանց` որոնց առաքելութիւնը 
ըլլալու է նման գործերու իրականացումը: Ան, 
աւելին` ստեղծած է ժամանակակից հայկական 
խումբ մը, ողջունելով անոնց անդամներուն ինքնու-
րոյնութիւնը եւ այս փորձառութիւնը դրական ար-
ձագանգ մը թողած է իրենց վրայ: Մենք հիացումով 
դիտեցինք այս ոչ-արհեստավարժ դերասանները, 
որոնք իրենց դերերը կատարեցին արհեստավարժ 
դերասաններու նման:

Մենք բոլորս ծնունդ առած ենք անձէ մը, որոշ 
ժամանակի մը մէջ եւ որոշ տեղ մը: Ծնողներս 
փրկուեցան ցեղասպանութենէն, յաղթահարելով 
բազմաթիւ դժուարութիւններ` կազմելու համար 
հայ ընտանիք` որպէս ուժգին պատասխան մեր 
ժողո-վուրդին բնաջնջումի փորձին: Թալինն ալ 
ցեղաս-պանութենէն վերապրածներու տոհմին 
շառաւիղն է եւ վառ կը պահէ իր ընտանիքին 
հանրային ծառա-յութեան ժառանգութիւնը յօգուտ 
հայ սփիւռքին:

Պրաւօ Թալին. կը սիրենք քեզ եւ հպարտ ենք 
քեզմով: 

«Տոհմիկ Բարերարը». Էմմա Յովսէփեանի Հերթական Գիրքը 
Ազգային Մեծ Բարերար՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի Մասին

Լիզպոնի մէջ Կիւլպէնկեանի արխիւը ուսումնասիրելու 
ժամանակ, գտայ երկու շնորհակալական նամակ՝ 
մէկը Արման Կոթիկեանէն, միւսը՝ Քոչարի տիկինէն՝ 
Մելինէէն, որոնք Գալուստ Կիւլպէնկեանին շնորհա-
կալութիւն կը յայտնէին՝ այդ ճանապարհածախսը 
տրամադրելու համար, այն պարագային երբ ան 
այլեւս ՀԲԸՄ-ի նախագահը չէր:

-Ինչո՞ւ Կիւլպէնկեան Հայաստան չեկաւ, չէ՞ որ 
շատ փափաքած է:

Յայտնի է Հայաստանի ղեկավարներէն Խանճ-
եանի Գալուստ Կիւլպէնկեանի դէմ յօդուածը, որով 
Խանճեան Կիւլպէնկեանը բնորոշած է իբրեւ դրա-
մատիրական բարքերու կրող եւ այլն, բայց Կիւլպէնկ-

եան երբեք չէ վիրաւորուած այդ դառն խօսքերէն: Ան 
Հայաստան չէ եկած, բայց լուռ շարունակած է իր 
բարերարութիւնը՝ հեռու ամէն տեսակ մանրա-
խընդրութենէ, շատ օգնած է Հայաստանին, հայ 
մտաւորականներուն, եկեղեցիին: Այս գիրքին մէջ 
կան փաստաթուղթեր, որոնցմով յայտնի կը դառնայ, 
թէ Կիւլպէնկեան կ՚ուզէր Պոլսոյ իր կալուածները 
վաճառել եւ դրամը նուիրել Հայաստանին: Բայց այդ 
փաստաթուղթերը այն ժամանակ պիտի երթային 
Մոսկուա, Մոսկուան պիտի հաստատէր, ապա ղրկէր, 
այդ քաշքշուքը նկատի առնելով չէ եղած գործը: Մէկ 
պարագայով միայն ան վիրաւորուած եւ ետ կեցած է, 
երբ զգացած է, որ Խորհրդային Հայաստանը 
կարծես իրեն հետ չէր ուզեր համագործակցիլ, 
հակառակ որ անոր ըսած էին, զայն համոզած էին, 

որ ժողովուրդը չէ այդ ամէնը որոշողը, այլ՝ 
կուսակցական վերնախաւը: Բայց ան վիրաւորուած 
ետ քաշուած է, իսկ երբեմն նախընտրած է անձամբ, 
առանց միջնորդի, կատարել բազմաթիւ գործեր:

Ան գործնական, իրատես մարդ մըն էր եւ շատ 
բաներ նկատած էր ՀԲԸՄ-ի նախագահ եղած 
ժամանակ, երբ Հայաստանի կառավարութիւնը 
գումարներ կ՚ուզէր արդէն կառուցուող Նուպարաշէնը 
ոտքի հանելու համար, դրամներուն մէկ մասը 
աննպատակ կը մսխուէր:

Բայց ուր ալ ըլլար ան, բարերար պիտի ըլլար, իր 
բարերարութիւնը իր մեծ հօրմէն, հօրմէն, հօրեղ-
բայրէն կու գար։ Ահա՛, ինչու գիրքն ալ խորագրուած 
է «Տոհմիկ բարերարը»:

«Ժամանակ»/Պոլիս
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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 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

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 հանդի-
պումին։

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%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Արմիս Երգչախումբի Համերգ

Կիրակի, Յունիս 2, 2019

Հայրենի Մարզիկներ Լիբանանի Մէջ Ախոյեան

Ապրիլի 25էն մինչև Մայիսի 4 Պէյրութի մէջ տեղի ունեցած Ճատրակի 
Միջազգային 10րդ բաց մրցաշարքին Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
ներայացնող Տիգրան Քոթանճյան Ա խումբին մէջ գրաւեց պատուաբեր 3րդ 
դիրքը, իսկ 11ամեայ Լիքա Ապաճեանը Բ խումբին մէջ նուաճեց լաւագոյն 
Ճատրակ խաղցողի դիրքը:

Պատուաբեր արդիւնք մեր Հայրենիքին համար: Շնորհաւորութիւններ 
ախոյաններուն: Շնորհաւորութիւններ Լիբանանի մէջ ՀՀ Հիպատոս Պրն. 
Լէոնարտ եւ Տիկ. Աննա Ապաճեաններուն իրենց դստեր ախոյանութեան 
համար:


