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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:
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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական Սէուտական
ՅանձնաժողովիՔարիւղի
Երկրորդ
Հարիրի
Կը Դատապարտէ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Տակառներուն
Վրայ ԵղածՀամար
Յարձակումները
Մասին Յայտարարութեան

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Նախագահ
Արմէն
Կը Կայանայ Մէկ Շնորհաւորական
Օր Կանուխ
Սարգսեանը
Ուղերձներ Ստացած է
Յաղթանակի Տօնի Առիթով

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

Վարչապետ Սաատ Հարիրի, Երկուշաբթի, դատապարտած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու ափին գտնուող Սէուտական քարիւղի
Լիբանանի վրայ
Հանրապետութեան
վարչապետ
տակառներուն
եղած յարձակումները,
զանոնք
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
որակելով իբրեւ «ահաբեկչական գործողութիւններ»:
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
Հարիրի նշած է, որ Կիրակի օր տեղի ունեցած
նորակազմ կառավարութեան
քաղաքայարձակումները
լուրջ վտանգ վարելիք
կը ներկայացնեն
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
աշխարհի ամենակարեւոր ջրանցքներէն ամբողմէկուն
ջացնելու համար: անվտանգութեան։
նաւագնացութեան
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՍէուտական
Արաբիոյ
ուժանիւթի նախարար
վերջին ալ-Ֆալիհ,
կազմուածԵրկուշաբթի
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
Խալիտ
յայտարարած
է, թէ
10
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
յարձակումը «նշանակալից վնաս» պատճառած է
Դաշնութեան՝ 2018-ի
գաղթականներու
տակառներուն,
որոնցմէՅուլիսին
մէկը ճամբայ
հանուած էր
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
Սէուտական քարիւղը հասցնելու ՄիացեալյառաՆաջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
հանգներ։
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այսըստ
մէկը
ընդրգկելով
Առեւտրական
չորս նաւեր,
Իմարաթներու
կառավարութեան
քաղաքականութեան
լրատուական ընկերութեան, ենթարկուածյայտարաեն «խարութեան մէջ:
փանարարական
գործողութեան»։ Տեղեկութեան
Նորակազմ
կառավարութեան
համաձայն՝
վնասներ
կամ մահեր վարելիք
չեն եղած,քաղաեւ ոչ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
մէկ վնասակար քիմիական նիւթ կամ վառելիք
ընդգծէ է:
շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինաթափած
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեՆշեալ գործողութեան
համար պատասխանատրութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
ւութիւն
ստանձնոցներ
չեն եղած
տակաւին։եւ անոր
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի
քան 1 միլիոն
Հարիրիի յայտարարութեան մէջ ըսուած
է, որ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
այս գործողութիւնները կը վտանգեն համաշխարխորհրդաժողովին
կողմէկայունութիւնը
պահանջուած բարեփոհային
տնտեսութեան
քարիւղի
խումները՝
փրկելու
համար
երկրի
տնտեսական
միջազգային շուկաներուն մէջ՝ բացի արաբական
վատթար
վիճակը:վրայ եղած ուղիղ յարձակումը եւ
քոյր
քաղաքներու
արաբական անվտանգութիւնը:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
«Մենք
կը հաստատենք մեր
լիակատար հաՊաշտօններու
Փոխանցումը
մերաշխութիւնը Արաբական Էմիրութիւններուն եւ
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
Արաբական
Ծոցի բոլոր
քոյր երկիրներուն
հետ»,գործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
աւելցուցած է ան:

Ցաւակցութիւններ՝ Նախկին Պատրիարքի Վախճանման Առիթով

Մարոնիներու նախկին պատրիարք Մար Նասնախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
րալլա Պութրոս Սֆէյրի վախճանման առիթով,
նոր պաշտօնները:
Երկուշաբթի, Պքերքէի Մարոնի եկեղեցւոյ նստաՊաապտայի պալատին մէջ նախագահական
վայրին մէջ, ցաւակցութիւններ ընդունուած են
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
Լիբանանի պետական պաշտօնեաներու կողմէն։
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Այս մասին կը հաղորդէ The Daily Star-ը։
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
Հըզպալլայի պատուիրակութիւն մը՝ Իպրահիմ
տեղեկատուական գրասենեակը:
Էմին ալ-Սայյէտի գլխաւորութեամբ՝ ցաւակցութիւն
յայտնած է Մարոնի Պատրիարք Պշարա Ռային։
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
«Մեր ցաւակցութիւնը կը յայտնենք Ձեզի եւ լիբանոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
նանցի ժողովուրդին։ Սֆէյր Պատրիարքը կրօնաբարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
կան մեծ անձնաւորութիւն էր»,- ըսած է ալ-Սայյէտ։
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Ցաւակցութիւն յայտնելով՝ նախկին նախագահ
Միշէլ Սլէյման նշած է, թէ Պատրիարք Սֆէյր ԼիբաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
նանը մղած է «արժանապատւութեան, շնորհի,
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
անկախութեան, ինքնիշխանութեան եւ ազատուԱպու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
թեան»:
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Նախագահ Միշէլ Աուն եւ Խորհրդարանի
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
նախագահ Նապիհ Պըրրի ընդունած են Պատապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
րիարք Ռայի պատուիրակութեան ցաւակցութիւնանխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
ները։
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուՆոյն օրը, Պըրրի՝ սգալով Սֆէյրի վախճանումը՝
թիւնը:
ըսած էր. «Ապրիլ Լիբանանի համար եւ մահանալ
որպէսզի կարենայ ապրիլ Լիբանանը։ Լիբանանը
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանկորսնցուց իր օրհնութիւններէն, շնորհներէն եւ
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
փայլուն աչքերէն մէկը»:
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: ՄիաժաԼիբանանի նախագահին եւ Սֆէյրի ընտանիքին
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչցաւակցական հեռագրեր յղած են նաեւ Սէուտական
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաԱրաբիոյ գահաժառանգ Մոհամետ պըն Սալման
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 08
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

Դաշնութեան
նախագահ ՎլաԱԺՌուսաստանի
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
տիմիր Փութինը Հայրենական Մեծ պատերազմին
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
յաղթանակի 74-ամեակի առիթով շնորհաւորական
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ուղերձ
յղած է Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
ԱրմէնՀանրապետութեան
Սարգսեանին:
Հայաստանի
Ազգային ժոԻնչպէս
կը տեղեկացնէ
«Արմէնպրես»-ը,
վկաղովի
նախագահ
Արարատ Միրզոյեան
Փետրուար
յակոչելով
Հայաստանի
Հանրապետութեան
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի նաարխագահի
հասարակայնութեան
տակարգ աշխատակազմի
եւ լիազօր դեսպան
Ճուն Եամատան:
հետ
կապերու
վարչութիւնը,
Վլատիմիր
Փութին
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
մասնաւորապէս
նշած եւ
է, հանրութեան
որ Ռուսաստանը
եւ
ժողովի լրատուութեան
հետ կաՀայաստանը
համատեղ
պայքար
մղած
են
ֆաշիզմի
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
դէմ
եւ մեծագոյն
զոհողութիւններու
գնով կրցած
են
Միրզոյեան
նշած
է, որ դիւանագիտական
յարայաղթանակ
տօնել:
«Վստահ եմ, որ
ռուս-հայկական
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր
Հայաստանի
յարաբերութիւնները,
որոնք հիմնուած
եղբայեւ Ճափոնի միջեւ կապերը
կայուն եւ են
արագ
կը
րական
բարեկամութեան
աւանդոյթներու
վրայ,
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
այսուհետ
նոյնպէս
պիտիԹոքիոյի
զարգանան
խօսքով` 2010
թուականին
եւ 2015ինչպէս
թուաերկկողմ
հիմքի մէջ
վրայ,
այնպէս ալ եւրասիական
կանին Երեւանի
դեսպանութիւններու
բացումը
տարածաշրջանի
մէջ էփոխշահաւէտ
համարկային
նոր լիցք հաղորդած
երկկողմ կապերու
ամրագործընթացներու
առումով:
Հայրենական
Մեծ
պընդումին:
պատերազմի՝ Հայաստանի մէջ բնակող վեթերաններուն
փոխանցեցէք
ամենաանկեղծ
շնորհաւոԱզգային
ժողովի նախագահը
անդրադարձած
րանքներս,
կը մաղթեմյարաբերութիւններու
անոնց քաջառողջութիւն,
է խորհրդարանական
զարբարօրութիւն
եւ
երկար
տարիներու
կեանք»,գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
ըսուած
է Վլատիմիր
Փութինի շնորհաւորական
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաուղերձին
մէջ:
կան խումբ.
նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Հայրենական մեծհետաքրքրուած
պատերազմին են
յաղթանակի
պատգամաւորներ
Ճափոնի
տարեդարձի
առիթով
Հանրապետութեան
նախահետ բարեկամութեամբ:
գահՀՀԱրմէն
Սարգսեանին
շնորհաւորական
ուխորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաղերձներ
յղած յայտնած
են նաեւ Պիելոռուսիոյ,
Թուրքմենստանի,
գիտութիւնը
է Ճափոնի կառավարութեան
Տաճիկստանի,
Ղազախստանի
նախագահները,
զարգացումի աջակցութեան
ծիրէն
ներս տարբեր
ինչպէս
նաեւ
Ղազախստանի
առաջին
նախագահ
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՆուրսուլթան
Նազարբաեւը:
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն համար:

¾ç 02
03
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Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանը, Տաւուշի Մարզպետն ու Նոյն Թեմի Առաջնորդը
Շաբաթ, 11 Մայիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա.
Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Լիբանանի մօտ
Հայաստանի Հանրապետութեան դեսպան Վահագն Աթաբէկեանը։
Հանդիպման ընթացքին քննարկուեցան Յուլիս
ամսուան ընթացքին Անթիլիասի Մայրավանքին
մէջ տեղի ունենալիք մամլոյ տարուան նուիրուած
համահայկական համագումարին, յառաջիկայ շաբաթուան ընթացքին շարք մը դեսպաններու «Թռչնոց Բոյն» կատարելիք այցելութեանց, ՀայաստանՍփիւռք յարաբերութեանց եւ այլ հարցերու մասին։
Յայտնենք, որ օր մը առաջ դեսպանին գլխաւորութեամբ Վեհափառ Հայրապետին այցելած էին
Տաւուշի մարզպետը՝ Հայկ Չոպանեանը եւ Տաւուշի
թեմի առաջնորդ Գերշ. Տ. Բագրատ Եպս. Գալըստեանը, որոնք Լիբանան ժամանած էին Տաւուշի
շրջանին տնտեսական զարգացման աշխատանքներու առնչուած ծրագիրներու համար։ Նորին
Սրբութիւնը ողջունելով Տաւուշի պատասխանատուներուն նախաձեռնութիւնը՝ շեշտեց Հայաս-

տանի եւ Լիբանանի միջեւ տնտեսական գործակցութիւնը աւելի ծաւալելու հրամայականը, նկատի

ունենալով երկու երկիրներու բարեկամութիւնը եւ
ունեցած տնտեսական լայն կարելիութիւնները։
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Նիկոլ Փաշինեանը Փեքինի Մէջ Ասիական Քաղաքակրթութիւններու Երկխօսութեան
Համաժողովին Հանդէս Պիտի Գայ Ելոյթով
ւութեան եւ հասարակայնութեան

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ
Նիկոլ Փաշինեան տիկնոջ՝ Աննա Յակոբեանի հետ
Մայիս 14-16 աշխատանքային այցով պիտի մեկնի

Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութիւն:
Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես»-ը, վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատ-
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Անդրանիկ Ղազարեան
Անդրանիկ Ղազարեան (ծնած է 1904 թուականի Մայիս 14-ին, Շուշի, մահացած է 1992 թ.
Յունուար 18-ին Ուքրանիա), խորհրդային բանակի Զօրավար-հրամանատար, Սովետական
Միութեան հերոս։ ՍՄԿԿ անդամ 1927 թուականէն։
Աւարտած է Երեւանի Ա. Միասնիկեանի անւան զինուորական դպրոցը, ապա ծառայած է 76րդ հայկական զօրամասի մէջ, նախ՝ որպէս
դասակի, ապա՝ վաշտի հրամանատար, զօրամասի բաժնի պետ, գունդի հրամանատար։ 19381939-ին եղած է Երեւանի համալսարանի աշխատակից, որպէս ռազմագիտութեան ամպիոնի

հետ կապերու
վարչութիւնը, այցի ծիրէն ներս նախատեսուած է
վարչապետի հանդիպումը Չինաստանի նախագահ
Սի Ծինփինի հետ: Վարչապետ Փաշինեանը
աշխատանքային ճաշի շրջանակէն ներս հայ-չինական յարաբերութիւններու յետագայ զարգացման
ուղղուած հարցերը պիտի քննարկէ նաեւ Չինաստանի պետական խորհուրդի նախագահ (վարչապետ) Լի Քեցեանի հետ:
Վարչապետը Փեքինի մէջ պիտի մասնակցի
Ասիական քաղաքակրթութիւններու երկխօսութեան
համաժողովին, ուր հանդէս պիտի գայ ելոյթով:
ՀՀ վարչապետն ու տիկին Աննա Յակոբեանը
ներկայ պիտի ըլլան նաեւ համաժողովի փակման
համերգին, որ տեղի պիտի ունենայ Փեքինի Ազգային ողիմպիական մարզադաշտի մէջ: Համերգի
ընթացքին ելոյթով հանդէս պիտի գայ Հայաստանի
պարարուեստի «Բարեկամութիւն» պետական
խումբը:

¾ç 07
վարիչ, ապա՝ դասախօս։ Հայրենական մեծ
պատերազմի ժամանակ անոր հրամանատարութեամբ գործող հրաձգային գունդը մասնակցած է
բազմաթիւ բնակավայրերու ազատագրման։
Ցուցաբերած խիզախութեան համար ՍՍՀՄ Գերագոյն Սովետի Նախագահութեան հրամանագրով Ղազարեանին շնորհուած է Սովետական
Միութեան հերոսի կոչում։
1945 թուականի Օգոստոսին Ղազարեան
մասնակցած է Մանջուրիայի ազատագրման եւ
նշանակուած խորհրդային հրամանատարութեան
ներկայացուցիչ Հարաւային Մանջուրիայի մէջ։
Հայրենական մեծ պատերազմէն ետք Ղազարեան
աւարտած է Մ. Վ. Ֆրունզէի անուան ռազմական,
կաճառին կից հրամանատարական կազմի
դասընթացները եւ աշխատած որպէս միաւորման
հրամանատարի տեղակալ։ 1955-էն Ղազարեանի
պահեստի Զօրավար-հրամանատար է։ Պարգեւատրուած է Լենինի 2, Սուվորովի 2-րդ աստիճանի
3, Կարմիր դրօշի 5 եւ շքանշաններով։
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Դարձեալ Հայաստանի Օրհներգի Մասին
ԿԱՐԱՊԵՏ ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ
Ժամանակ առ ժամանակ մամուլին մէջ կ’արծարծուի Հաաստանի ներկայ Օրհներգը պահելու
թէ՞ փոխարինելու խնդիրը։ Կան երկուստեք
ջատագովներ, ինչպէս որ կարդացի վերջերս
«Զարթօնք»-ին մէջ, յաջորդաբար լոյս տեսած դեր
ու դէմ երեք յօդուածներ, ուր հեղինակները կը
պաշտպանեն իրենց տեսակէտները արդարացուցիչ
միտքերով։ Ասոնց դիմաց, առանց զանոնք վերարտադրելու (յօդուածս չերկարելու նպատակով)
պիտի տամ իմ արդարացուցիչ միտքերս։
Ա. Յակոբ Պալեան՝ ներկայ օրհներգը պահելու
կողմնակից (տես «Զարթօնք» 18-2-2019)
1- Ես ալ կ’ըսեմ՝ նոր օրհներգ մը կրնայ նոյնպէս
եւ նոյնքան խորհրդանիշ դառնալ եւ պարունակել
բոլոր յատկանիշները եւ արժէքները զոր կը թուէ
Պր. Յակոբ Պալեան ներկայ Օրհներգին մէջ։ Քիչ
մը ժամանակի հարց կայ։
2- Ինչո՞ւ ֆրանսացիները չեն մտածեր իրենց
քայլերգը փոխարինել։ Որովհետեւ անիկա կը
մարմնաւորէ ֆրանսական յեղափոխութիւնը, որուն
շնորհիւ հաստատուեցաւ երկրին մէջ Հանրապետութիւն։ Փոխարինել օրհներգը կը նշանակէ դրժել
յեղափոխութիւնը եւ քայլ մը ետ դարձ կատարել
դէպի նախկին կարգերը։
3- Ֆրանսայի քայլերգը կը պարունակէ «բանակային միաւորի մը» հոգիին թռիչքէն փխած
բանաստեղծական ամուր հիմք, եւ երաժշտական
մղիչ ուժ որոնց ոգեւորութեամբ բազմաթիւ յաղթանակներ տարուեցան ներքին թէ արտաքին թշնամիներուն դէմ։
Բ- Ռուբինա Օհանեան՝ ներկայ Օրհներգը փոխարինելու կողմնակից (տես »Զարթօնք» 23-2-2019)
1- Ես իրաւացի կը գտնեմ զինք, եւ անոր կը
ձայնակցիմ կրկնելով նոյնը, «ես չեմ ուզում երկրի
օրհներգով գիշերները անքուն մնալ եւ արտասուքով
լուալ իմ դրօշը։ Ես կողմ եմ Հայաստանի համար
նոր, հզօր, հպարտառիթ Օրհներգ ունենալուն։ Սա
անցեալը մերժել, անցեալ սխրագործութիւնները
հրացանի տակ տանել չի նշանակում։ Թողենք որ
«Մեր Հայրենիքը» միշտ յիշուի որպէս պատմական
երգ, եւ առաջին Հանրապետութեան Օրհներգ»։
2- Չենք կրնար Օրհներգ մը սեղմել ու կրճատել առանց տուրք տալու շատ մը էական արժէքներու զոր հարկադիր ենք հնչեցնել մեր ոգեւորութիւնն
ու հպարտութիւնը բարձրացնելու։ Օրհներգ մը
կրնայ ունենալ բազմաթիւ տուներ, իսկ պայման չէ
որ ան հնչէ իր ամբողջութեամբ ամեն առթիւ։
Գ- Սագօ Արեան՝ ներկայ Օրհներգը պահելու
կողմնակից (տես Զարթօնք 27-2-2019)
1- Ինչպէս կարելի է պնդել որ սփիւռքահայութեան
մեծ տոկոսը դէմ է Օրհներգի փոփոխութեան, երբ
չկայ փաստացի վիճակագրութիւն։
2- Կրցանք փոխարինել «թշուառ», «անտէր»
բառերը, որոշ պատճառներով, երբ ասոնք ալ հընչած էին «հազարաւոր նուիրեալներուն շուրթերէն»։
3- Այժմ ունինք նոր սերունդ, նոյնքան խիզախ
եւ նոյնքան նուիրեալ որոնց շուրթերէն պիտի հնչէ
նոր Քայլերգմը, դէպի նորանոր յաղթանակներ
տանող։
Դ- Ինքս՝ ներկայ Օրհներգի կողմնակից։
Մինչ այդ, ըսեմ, որ ես կը նախընտրեմ Քայլերգ
բառը Օրհներգէն, որովհետեւ առաջինը շարժում
կը պարունակէ իր մէջ. Քալել՝ երգելով։
Ուրեմն, իմ հետեւեալ համոզումներս։
Այսօր, մեր երկրին դժուարին ժամանակաշրջանին մեծապէս պէտք ունինք ինքնաոգեւորութեան։

Այդ դերը պիտի կատարէ, առաջին հերթին, մեր
Քայլերգը՝ բարձրաձայն հնչեցնելով որ մեր մշակոյթն ու մեր գոյութիւնը երաշխաւորողը մեր
հայրենիք՝ Հայաստանն է, որ մեզ պարգեւած է բազում հերոսներ։ Ան բազմադարեան ըլլալով՝ յաւերժ
արի է, եւ անյաղթ իր մարտական կտրիճներով,
ստեղծագործ ժողովուրդով եւ աշխարհասփիւռ
զաւակներուն միութեամբ։
Մենք վաղուց կրակին տիրացած, գիտցած ենք
զայն հրահրել եւ անով մեր գիշերները լուսաւորել,
մինչ այլ ազգեր դեռ կը խարխափէին խաւարի մէջ։
Մենք կ’ապրինք հողի մը վրայ, որ իր պարբերական շարժերով մեզ կը պատուիրէ արթուն մնալ եւ
միշտ պատրաստ մարտի։
Մենք պատուախնդիր ազգ ենք, կոչուած բարձր
պահելու մեր անունը քաղաքակիրթ ազգերու շարքին։
Ստորեւ, ձեր դատողութեան կը յանձնեմ Հայաստանին համար գրուած Քայլերգ մը, դեռ կանուխէն
(Մարտ 1991), սփիւռքահայու մը կողմէ, առանց
յաւակնութեան։

Քայլերգ Հայաստանի

Մայր Հայաստան՝ ողջ հայութեան Հայրենիք,
Մեր դպրութեան, մեր գոյութեան երաշխիք.
Տուիր ազգիդ Դու բիւրաւոր քաջ որդիք,

Հայկից մինչեւ արծուեթռիչ Անդրանիկ։
Յաւերժ արի բազմադարեան Հայաստան,
Անյաղթ ես դու՝ կտրիճներովդ մարտական,
Ժողովուրդով ստեղծագործ, ժրաջան,
Աշխարհասփիւռ ազգիդ հզօր միութեամբ։
Սէգ լեռներիդ հրեղէն ծնունդ շէկ նախնեաց
Որդիներն ենք՝ անշէջ հուրովն օժտուած.
Այլ ազգերի մօտ կը տիրէր երբ խաւարն,
Կը սարքէինք մենք գիշերներ լուսավառ։
Խաւարներից դուրս սողացող թշնամին,
Վոհմակներով փորձեց վերջ տալ քո լոյսին.
Ու ծածկուեց ջինջ երկինքդ մուխով սեւ.
Հայկեան հրաշքով ծագեց նորից վառ արեւ։
Դրսից զուլալ, ընդերքում կրակ Հայ աշխարհն
Երբ զայրանայ մշակը վերեւ կը սարսռայ.
Ձայն է տալիս.- ո~վ հայորդիք արթնացէ’ք,
Հնոց՝ քէն ու վէճ, մարտի լծուէք, չիք այլ ելք։Մայր Հայաստան, միահամուռ մենք կերդնունք,
Բարձր պահել, ներքեւ դրօշիդ եռագոյն,
Յառաջադէմ ազգերի մէջ քո անուն.
Ազատ Անկախ Հայ Բարգաւաճ Պետութիւն
Պէյրութ, Մարտ 1991
Կարապետ Մուրատեան
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Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
«Արցախը Վերակառուցելու Քարվաճառ
ծրագիր». Աջակցի՛Նք Արցախի Բարգաւաճումին
ՍԵՒԱՆ ՏԷՐ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

«Արարատ» հիմնադրամը, 2017-ի Սեպտեմբերէն
ի վեր, ձեռնամուխ եղած է Արցախի Նոր Շահումեանի շրջանի Քարվաճառի մանկապատանեկան մշակութային կեդրոնի վերականգնումի
ազնիւ գործին: Հիմնադրամին առաքելութիւնն է
հովանաւորել հայրենիքին մէջ հանրային ծառայութիւններու յատուկ ծրագիրներ, որոնք նպատակ
ունին նպաստելու հայկական ժառանգութեան
կրթական, մշակութային եւ մարդասիրական
աշխատանքներուն։
Քարվաճառը Արցախի 12 պատմամշակութային
տուներէն է։ Ան յայտնի է որպէս Վերին Խաչեն կամ
Ծար, որ ղեկավարուած էր Խաչենի իշխանական
տան կողմէ, դիմանալով մինչեւ 19-րդ դարու սկիզբ՝
մինչեւ ղարաբաղեան տարածքներու վրայ ռուսական տիրապետութիւնը: Լեռնային Ղարաբաղի
պատերազմին ընթացքին, 1992-ին Քարվաճառի
տարածքները արդէն ազատագրուած էին հայկական ուժերուն կողմէ:
Քարվաճառը հարուստ է հայկական մշակութային շուրջ 750 յուշարձաններով, վանքերով,
եկեղեցիներով, մատուռներով, ամրոցներով, խաչքարերով եւ արձանագրութիւններով: Անոնցմէ
ամենանշանաւորը Դադիվանքն է:
Քարվաճառի տարածաշրջանը ԼՂՀ բնակչութեան ամենաբարձր բնակավայրն է եւ Լեռնային
Ղարաբաղի հետ Հայաստանի երկրորդ «միջանցքն»
է: Յարձակման որպէս արդիւնք, հայկական ուժերը
չորս ուղղութիւններէ գալով ազատագրեցին աւելի
քան 1,900 քառակուսի քիլոմեթր տարածք: Միջանցքը օգնութիւն եւ մթերք ապահովելու անհրաժեշտութիւն մըն էր եւ է՛ մինչեւ օրս, որմէ կ՚օգտուի
շուրջ 2,800 բնակչութիւնը: Իսկ Քարվաճառ
քաղաքը ունի շուրջ հազար բնակիչ:
“Project Artsakh” Քարվաճառը վերակառուցելու
ծրագիրը «Արարատ» հիմնադրամին հետ գործակցաբար կ’իրագործէ լայնածաւալ վերանորոգում եւ
շինարարութիւն: Մանկապատանեկան մշակութային կեդրոնը վերանորոգութեան եւ վերականգման
կարիք ունի՝ ժամանակակից, առանձնայատուկ
բարձրակարգ յարմարութիւններով: Մշակութային
կեդրոնին վերակառուցումը համայնքին եւ ամբողջ
տարածաշրջանին համար, հայկական հողին վրայ
ապրելու եւ հաստատուելու անհրաժեշտութիւն մըն
է եւ ապագայ կը խոստանայ: Կը ստեղծուին
աշխատանքային հնարաւորութիւններ ոչ միայն
շինարարներու, այլեւ երաժշտութեան եւ արուեստի
ուսուցիչներուն համար: Այս նախագիծը հնարաւորութիւն կու տայ, որ տարածաշրջանին տաղան-

դաւոր երեխաները եւ երիտասարդները ծանօթանան եւ ներկայացնեն իրենց հարուստ մշակոյթը:
Հայ ընտանիքներուն համար համոզիչ եւ դրական
կէտ մըն է մնալու հողին վրայ եւ ընտանիք կազմել:
Արարատ հիմնադրամին հետ կը համագործակցին
նաեւ Իրաքահայ միութիւնը եւ “Christians in need”
կազմակերպութիւնը։ Յատկապէս այս ծրագիրը
յաջողցնելու համար հիմնադրամը կարիքը ունի այլ
կազմակերպութիւններու օգնութեան, որպէսզի
նիւթապէս օժանդակեն եւ աւարտին հասցնեն այս
ծրագիրը: Մշակոյթը պահպանելով ազգը կը պահպանուի եւ կը բարգաւաճի:
Եւ այսպէս, Մայիս 5-ի երեկոյեեան, Կլենտէյլի
“Pierre Garden” ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ
դրամահաւաք-ճաշկերոյթ` պետական պաշտօնատար անձերու եւ Լոս Անճելըսի հայ գաղութի մտաւորականներու ներկայութեան։ Խօսքեր արտասանեցին եւ ելոյթներ ունեցան շատեր, որոնցմէ յիշենք
Անթոնիա Արսլան, Նունէ Աւետիսեան, Սալբի
Քերքոնեան, Արա Ահարոնեան, Լորա Մելիքեան,
Արմինէ Զաքարեան, Գայիանէ Գէորգեան, Ֆրէտ
Սարգիսեան, Վրէժ Աղաջանեան եւ ուրիշներ։
Հեռակապ հաստատուեցաւ Արցախի հետ։
Օրուան գլխաւոր զեկուցողն էր Քալիֆորնիոյ
նահանգային խորհրդարանի 46-րդ շրջանի
անդամ Ատրին Նազարեանը, որ գնահատագիրով
պատուեց «Արարատ» հիմնադրամը: Ան նշեց Արցախի պատմական եւ մշակութային կարեւորութեան
մասին, որ եղած է իր հայրական եւ նախնիներուն
ծննդավայրը: Ատրին Նազարեան բաւական ծրագիրներ եւ աշխատանքներ կազմակերպած է իր
պաշտօնակիցներուն ծանօթացնելու համար Արցախի անկախութեան կարեւորութիւնը:
Միջոցառման ընթացքին տեղի ունեցաւ լուռ
աճուրդ Արցախէն նուիրուած հայկական գորգի,
ինչպէս նաեւ նկարչական արուեստի գործերու:
Յայտագիրը ճոխ էր հայկական երաժշտութեամբ,
երգով եւ ասմունքով` հայ արուեստագէտներու կատարողութեամբ։
Յանուն Արցախի ազատութեան պայքարին զոհւած երիտասարդներուն, ծանր պայմաններուն դիմացող քաղաքացիներուն, հողը հայկական
պահողներուն եւ մեր հայրենիքը պաշտպանող
քաջարի քոյրերուն եւ եղբայրներուն՝ կազմակերպիչները կոչ ըրին անկարելին ընել կարելի եւ իրականացնել այս ծրագիրները ի պատիւ մեր հայրենակիցներուն: 7,000 մղոն հեռուէն ցոյց տանք թէ
իրենք մոռցուած չեն եւ ունին մեր թիկունքը։
«ՆՈՐ ՕՐ»

¾ç 04

Ցեղասպանութիւն
100 + 4
Մեքսիքայի Միչոաքան
Նահանգի Քոնկրեսը
Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Ճանչցող եւ Դատապարտող
Յայտարարութիւն Ընդունած է

Մեքսիքայի Միչոաքան նահանգի Քոնկրեսը
Մայիս 7-ին ընդունած է Օսմանեան Թուրքիոյ մէջ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող յայտարարութիւն:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, փաստաթուղթը ներկայացուած է կառավարող «Մորենա»
կուսակցութեան պատգամաւոր Քրիսթինա Փորթիլօ Այալայի կողմէ: Յայտարարութիւնը ընդունելէ
ետք Քոնկրեսը մէկ վայրկեան լռութեամբ յոտընկայս յարգած է Հայոց Ցեղասպանութեան անմեղ
զոհերու յիշատակը: Փաստաթուղթի ընդունման
ներկայ գտնուած է Միչոաքանի ՀՀ պատուոյ հիւպատոս Յակոբ Սահակեան:
Սա առաջին դէպքն է, երբ Մեքսիքայի մէջ
օրէնսդիր մարմինի մը կողմէ կ՛ընդունուի Հայոց
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող եւ դատապարտող
յայտարարութիւն:
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Մշակութային Արձագանգ
Ջիւան Գասպարեան Կրտսերը

Տուտուկահար Ջիւան Գասպարեան կրտսերը
Եւրոպայի մէջ մասնակցած է համաշխարհային մեծ
նախագիծի: Արուեստագէտը օրեր առաջ վերադարձած է Ֆրանսայէն, ուր համագործակցած է
չորս «Կրեմմի» մրցանակի արժանացած արտադրող Լարի Քլէյնի հետ` Beyond Music նախագիծի
ծիրէն ներս:
Ֆրանսայի La Fabrique Studios ընկերութեան
մէջ ձայնագրուած է ալպոմ մը, որուն համար
ստեղծագործութիւններ կատարած են աշխարհի
տարբեր երկիրներու երաժիշտներ, ներառեալ`
Ջիւան Գասպարեանը: Ի դէպ` ալպոմի ստեղծման
վրայ աշխատած են արուեստագէտներ, որոնք համագործակցած են Մայքլ Ճեքսընի, Սթիւի Ուանտըրի, Մատոննայի, Սթինկի եւ բազում այլ գերաստղերու հետ:
Սկաւառակը լոյս պիտի տեսնէ քանի մը ամիսէն
եւ պիտի ներկայացուի ամենատարբեր հեղինակաւոր մրցոյթներու: Ջիւան Գասպարեանի խօսքով`
եթէ այս ալպոմը համերգային ծրագիր դառնայ,
ինք շատ մեծ ցանկութիւն ունի, որ այդ համերգը
ներկայացուի նաեւ Հայաստանի մէջ:
Տեղեկացնենք նաեւ, որ Beyond Music նախագիծի
համահիմնադիրն է աշխարհահռչակ երգչուհի
Թինա Թըրները:
Ի դէպ, սա Լարի Քլէյնի եւ Ջիւան Գասպարեան
կրտսերի առաջին համագործակցութիւնը չէ:
Վերջերս երգչուհի Մատելին Փերու ձայնագրած է
սկաւառակ մը, ուր երկու ստեղծագործութիւններու

մէջ կը հնչէ Գասպարեանի անզուգական տուտուկի
ձայնը:
Տուտուկահար Ջիւան Գասպարեան կրտսերը
ծնած է 1982թ., Երեւան: Տուտուկահար Ջիւան
Գասպարեանի թոռն է: Մանուկ հասակէն յաճախած
է դաշնամուրի եւ վոկալի: Միեւնոյն ժամանակ
մեծհօր մօտ տուտուկ սորված է:
2001թ. «Վիզա» խումբի կազմին մէջ հիւրախաղերով եղած է ԱՄՆ-ի, Եւրոպայի, Գանատայի մէջ:
Այնուհետեւ, աւագ Գասպարեանն իր երկեակին
մէջ կը ներառէ կրտսեր Ջիւանը: Քանի մը տարի
հանդէս եկած է մեծհօր հետ շարք մը երկիրներու
մէջ: Աւագ Գասպարեանի հետ «Կլադիատոր»
ֆիլմին մէջ կատարած է երկանուագ:
2008թ. մասնակցած է մեծհօր 80-ամեակին
նուիրուած տօնակատարութեան, կատարած տուտուկի եռեակ: 2008թ. Լոնտոնի մէջ մասնակցած է
Նելսոն Մանտելայի 90-ամեակի տօնակատարութեան: 2009թ. Լոնտոնի ֆիլհարմոնիկ նուագախումբին հետ հանդէս եկած է համերգով, ուր արժանացած է արքայազն Չարլզի ուշադրութեան:
2009թ. Ապու Տապիի մէջ մասնակցած է «Womad»
փառատօնին:
Կատարումներ ունեցած է Զուկերոյի, Անտրէաս
Վոլենուայտերի, Պորիս Կրեբենշիկովի, Ալան Փերսոնս Փրոջեքթի, Փլանետ Իքսի, Միշէլ Պրուքի եւ
այլ յայտնի երաժիշտներու հետ: 2011թ. մասնակցած
է միջազգային փառատօնի, որուն կը մասնակցէին
աւելի քան 300 մասնակիցներ 51 տարբեր երկիրներէ, անոր կատարումը արժանացած է ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի
մրցանակին:2011թ. տուտուկի փառատօնին ժամանակ արժանացած է 1-ին մրցանակի եւ ոսկէ
մետալի: Գասպարեան ձայնագրած եւ թողարկած է
շարք մը սօլօ սկաւառակներ. անոր անզուգական
կատարումները կը հնչեն 50-60 տարբեր արուեստագէտներու սկաւառակներու մէջ:
Այս պահուն Ջիւան Գասպարեան կրտսերը
կ՛աշխատի նոր ալպոմի վրայ, կը մշակէ ինքնատիպ
ծրագիր:

Ամերիկաբնակ Արձակագիր Մարգարիտ Դերանցը Կը Ներկայացնէ
Իր Նոր Ժողովածուն
«Զանգակ» գրատան մէջ մայիս 14-ին տեղի պիտի
ունենայ ամերիկաբնակ արձակագիր Մարգարիտ
Դերանցի «Քրտնաձուկ» գիրքի շնորհանդէսը:
Բանախօսութեամբ հանդէս կու գան գրականագէտ
Անի Փաշայեան եւ Պահպանողական կուսակցութեան
նախագահ, բ.գ.դ. Միքայէլ Հայրապետեան: Գիրքը
«Քրտնաձուկ» վերնագրուած է ժողովածոյին մէջ
ընդգրկուած պատմուածքներէն մէկուն վերնագիրով,
ուր կը ներկայացուի ԱՄՆ-ի մէջ բանտարկուած
աղջկայ մը պատմութիւնը: Ի դէպ, «Քրտնաձուկ» կը
կոչուի նաեւ ամերիկեան հնդիկներու աղօթատունը:
Մարգարիտ Դերանցի 16 նոր պատմուածքներէն
բաղկացած ժողովածուն կը նախանշէ թեմատիկ նոր
տարածութիւններ եւ կը ներկայացնէ ոչ հայկական
գեղարուեստական իրականութիւն: Հեղինակն իրեն
բնորոշ հոգեբանական նուրբ լուծումներով կը պատկերէ մարդկային զգացումներու եւ յարաբերութիւններու
ամբողջ պատկերասրահ մը, ուր սկզբունք պահպանելը կը դառնայ գերագոյն մարտահրաւէր:
«Ասիկա, ընդհանուր առմամբ, իմ հինգերորդ
աշխատանքս է: Այս գիրքը գրելու համար յատուկ
շարժառիթ չկար, ես չեմ կրնար չստեղծագործել, նոր
պատմութիւններ կային կուտակուած, որոնք անպայման պէտք է յանձնէի ընթերցողի ուշադրութեան:
Գիրքը հրատարակեցի «Անտարես» հրատարակչու-

թեան գլխաւոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսեանի
խորհուրդով եւ նախաձեռնութեամբ»,-«Հայերն այսօր»-ի
հետ զրոյցին ըսաւ Մարգարիտ Դերանց` աւելցնելով,
որ գիրքն «Անտարես» ընդգրկած է իր` 21-րդ դարու
մատենաշարին մէջ:
«Ընթերցողներու շարքին երիտասարդներու մեծ
բանակ կայ, որոնք, կարծես, կ՛արդիականացնեն իմ
գրականութիւնս: Միշտ շոյուած կը զգամ իրենցմով:
Առհասարակ, ես միշտ կը փորձեմ ոգեշնչել ընթերցողներս եւ կը յորդորեմ, որ երբեք չկորսնցնեն երազելու յատկութիւնը, որովհետեւ երազանքին հետապընդող մարդն աւելի հզօր ուժ կը ներկայացնէ: Պէտք
չէ վախնալ երազելէն, քանի որ բոլոր յաջողակ մարդիկ
նախկին անյաջողակներն են, որոնք իրենց պայքարի
ճանապարհին երբեք չեն յանձնուած»,-զրոյցն ամփոփեց Մարգարիտ Դերանց:
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Սփիւռքահայ
Կեանք
Լոս Անճելըսի ՀՀ Գլխաւոր
Հիւպատոսարանին Մէջ
Տեղի Ունեցած է Հայոց
Ցեղասպանութեան Նուիրուած
Երաժշտական Ներկայացում

Լոս Անճելըսի ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան
ընդունելութիւններու սրահին մէջ ցուցադրուած է
«Հրեշտակներու ճամբորդութիւն» (A Journey of
Angels) երաժշտական ներկայացումը:
Ինչպէս կը յայտնեն ՀՀ ԱԳՆ լրատուութեան
վարչութենէն, ան ստեղծուած էր Քալիֆորնիոյ
ամերիկեան ստեղծագործական խումբին կողմէ`
երաժշտութեան հեղինակ Քեթի Չեփլերի, բեմադրիչ Քէյ Քոլի եւ գրող Պրենթ Պիրմանի ջանքերով:
«Հրեշտակներու ճամբորդութիւն»-ը ստեղծուած է
ամերիկահայ գրող, կինոգործիչ Քէյ Մուրատեանի
«Մօրս ձայնը» (My Mother’s Voice) վէպի հիման
վրայ: Երաժշտական ներկայացումը կազմակերպըւած էր ՀՀ գլխաւոր հիւպատոսութեան հովանաւորութեամբ:
Հայոց Ցեղասպանութեան օրերուն մէկ ընտանիքի պատմութեամբ հայ ժողովուրդի ողբերգութիւնը ներկայացնող գիրքին մէջ հեղինակը կը
շեշտէ, որ յանուն ապագայի երբեք պէտք չէ մոռնալ
անցեալի
զանգուածային
ողբերգութիւնները,
ինչպիսին Հայոց Ցեղասպանութիւնն է:
ՀՀ գլխաւոր հիւպատոս Արմէն Բայբուրդեան
բարձր գնահատած է «Հրեշտակներու ճամբորդութիւն» ներկայացումը` զայն չափազանց ազդեցիկ
համարելով ու վերհանելով մշակոյթի կարեւոր
դերը Հայոց Ցեղասպանութիւնը ամերիկեան հասարակութեան իրազեկելու համար:
«14-ամեայ աղջնակի պատմութիւնը աւելին է,
քան պատմական դրուագ. ան կը փաստագրէ
հայկական գիւղի մը կեանքն ու ճամբորդութիւնը`
սեւեռուելով մէկ ընտանիքի վրայ, ներկայացնելով
մէկ աղջկայ երազանքը անպատմելի դաժանութիւններու դէմ յանդիման: Ապագայ բռնակալներուն
դիմակայելու համար մենք երբեք պէտք չէ մոռնանք`
ինչ պատահած է Ֆլորայի եւ հայ ժողովուրդի հետ
Հայոց Ցեղասպանութեան դաժան օրերուն»,- կ՛ըսէ
գիրքին հեղինակ Պրենթ Պիրման:
Ներկայացման ներկայ եղած են միւզիքըլի հեղինակները, Կլենտէլի քաղաքապետ Արա Նաջարեան, քաղաքային խորհուրդի եւ Կլենտէլի դպրոցներու միացեալ մարմինի (Glendale Unified School
District) անդամները, ամերիկեան մշակութային
շրջանակներու եւ քալիֆորնիահայ համայնքի
ներկայացուցիչներ:
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Բաց Նամակ Պատգամաւոր Կարինէ Թուխիկեանին
Եւ Մայրենիի Պաշտպաններուն
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Հարազատի յեղափոխութեան մը սպասումով…
Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամաւոր
Կարինէ Թուխիկեանի` արեւմտահայերէնին տէր
կանգնելու օրէնսդրական նախաձեռնութիւնը զիս
կը մղէ մտածելու ընդհանրապէս հայերէնի պաշտպանութեան մասին:
Կարինէ Թուխիկեան գիտէ, որ լեզուն կը պաշտպանուի, պետութիւններ կը պաշտպանեն իրենց
ազգային լեզուն, ունին կաճառներ, կը հրատարակեն լեզուի ուսուցման համար պատշաճ դասագիրքեր, կը պատրաստեն ուսուցիչներ: Ինք,
օրինակելի յանդգնութեամբ, կ՛ըսէ, որ Հայաստանի
պետութիւնը տէր պէտք է ըլլայ արեւմտահայերէնին,
քանի որ ան կը գտնուի վտանգուած լեզուներու
շարքին, այդ հունով ալ տիրութիւն ընելով այդ
լեզուով ստեղծուած հարուստ գրականութեան:
Ազգային ժողովի յարգելի պատգամաւորները
իրենք իրենց եթէ քսանչորս ժամ արձակուրդ տան
եւ իրենց ձեռքին թուղթ-մատիտ առած` թոշակառու
մամիկի եւ պապիկի պէս նստին հեռատեսիլի
պատուհանին առջեւ եւ բծախնդրութեամբ արձանագրեն յարգելի պատգամաւորներու, վարչապետին, նախարարներու, քաղաքական գործիչներու
խօսքին մէջ ներխուժած օտար բառերը, կ՛որոշեն
քայլ պահել Կարինէ Թուխիկեանին հետ, կ՛ունենան
օրէնսդրական նախաձեռնութիւն` հայերէնի բառագանձը ազատագրելու համար գաղութացումէ,
(եզրը լեզուաբան Հաժեժ գործածեց ֆրանսերէնի
համար` ընդդէմ ամերիկերէնի ներխուժման), որուն
եզրայանգումը, մեր հայրենիքին մէջ ապրելով
հանդերձ, օտարումն է: Օտարում, այլասերում,
թէեւ արդիականացած քաղաքական բարբառով
կ՛ըսենք alie՛nation:
Բայց քանի որ լեզուական մանրուքներով զբաղելու ժամանակ չունին յարգելի պատգամաւորները,
վարչապետը, նախարարները եւ քաղաքական
գործիչները, ես փորձեցի ըլլալ իրենց ականջը եւ
գրիչը` արձանագրելով գէթ մէկ մասը այն բոլոր
խորթ եւ անհարազատ բառերուն, որոնցմէ եթէ
հրաժարին, եւ հրաժարինք, ո՛չ Հայաստանի տնտեսութիւնը կը վնասէ, ո՛չ արտաքին յարաբերութիւնները կը խանգարուին, ո՛չ ալ մեր ցուցադրած եւ
ցուցամոլիկ
գաղափարները
կ՛աղքատանան:
Իւրաքանչիւր քաղաքացի նախ իր տան շեմը պէտք
է մաքրէ, այս պարագային հայերէնի պաշտպանութեամբ, որպէս օրինակելիութիւն, պէտք է սկսի
վերի յարկերէն:
Այս ընելու համար Լեզուի պետական տեսչութիւնը պէտք է մնայուն կայք հաստատէ Ազգային
ժողովին մէջ եւ իւրաքանչիւր խորթ բառ արձանագրէ ժողովասրահի այն պաստառի կողքին, ուր
կ՛երեւին քուէարկութիւններու արդիւնքները: Կամ
իւրաքանչիւր խորթ բառի համար հաստատուի
տուգանք: Վստահ եմ` այդ տուգանքներու գումարներով բազմաթիւ բնակարաներ կարելի կ՛ըլլայ
կառուցել եւ տալ աներդիքներու:
Կոորտինացման, էվոլուցիա, ֆաունտըր, էկոնոմիկա, տեխնոլոգիա, կոնստրուկտիվ, այդ ռեժիմով,
մեսեճ, քատրեր, ֆինանսաւորում, կապիտալ ներդրումներ, ինտելեկտուալ, սոցիալական ակտ, կրաֆիկ, մեքանիզմ, սպեցիֆիկ, երեխաների տրաֆինկ,
ատմինիստրատիվ, կոնսենսուս, ինտենսիվ… եւ
դեռ անխուսափելի պրոբլեմները, ակտիվութիւնները…

Թերեւս Ազգային ժողովը` ժողովուրդի լեզուի
մաքրութեան նախանձախնդիր, կը նախաձեռնէ
Ազգային ժողովի նիստերու ընթացքին գործածուած
օտար բառերու դէմ պայքարի, նոյնիսկ եթէ անոնք
մէկ դարու աւանդութեամբ տուն-տեղ եղած են:
Նման վերաբերում օրինակ կ՛ըլլայ լրատուամիջոցներուն եւ ժողովուրդին: Ազգային ժողովը
ինչպէ՞ս կ՛ընդունի, որ Փոխադրութիւններու նախարարութիւնը կոչուի տրանսպորտի նախարարութիւն:
Կարինէ Թուխիկեան հայերէնի պաշտպանութեան եւ զտման ազնիւ մտահոգութիւնը ինչո՞ւ պիտի չփոխադրէ քաղաքացիի առօրեային, հաղորդակցութեան եւ աշխատանքի մակարդակին`
գործածուող բոլոր օտար բառերը աստիճանաբար
հեռացնելով հայերէնէն: Ինչո՞ւ կանաչի վաճառողը
անհարազատ պետրուշքան եւ մաղտանոսը պիտի
գործածէ, երբ մենք հայերէն բառ ունինք` ազատքեղ,
մի՞թէ ան տգեղ է օտար բառերուն բաղդատած,
կամ եթէ հայերէն բառը գործածենք, այդ համեմին
հա՞մը կը փոխուի: Նոյն հունով` բադրիջանը,
բիբարը եւ բոլոր միւս օտար բառերը…
Պատգամաւոր Կարինէ Թուխիկեանի նախաձեռնութիւնը` արեւմտահայերէնին տիրութիւն ընելու` դրական ընթացք է: Բայց եթէ այդ տիրութիւնը
պիտի ըլլայ զոյգ աշխարհաբարներու կողք կողքի
ուսուցումով, ան պատճառ պիտի ըլլայ, որ արեւմըտահայերէնն ալ ողողուի օտար բառերով, այդ
պիտի նշանակէ այդ լեզուի այլասերումը` սեփական
երկրին մէջ, երբ արտասահմանի մէջ ցարդ ան
կրցած է համեմատական մաքրութիւն պահել:
Քիչ մը քաջութեամբ քայլ մըն ալ դէպի առաջ
ոստում ընելով` ինչո՞ւ Ազգային ժողովին չներկայացնել դասական ուղղագրութեան վերականգնումի

առաջարկ, որպէսզի գրաբարը, արեւելահայերէնը
եւ արեւմտահայերէնը իրարմէ խորթացած չմնան:
Դժուարութիւններ պիտի ըլլան, բայց եթէ նկատի
ունենանք այն բոլոր առաւելութիւնները, որոնք
պիտի հետեւին նման բարեկարգումի, ապագայատես ղեկավարութիւնը պահիկ մը անգամ չի
տատամսիր:
Արեւմտահայերէնի պաշտպանութիւնը դրական
վերաբերում է: Իսկ հայերէնի պաշտպանութիւնը
իր հարազատութեամբ, մեր խօսքին եւ գիրին մէջ,
ազգային հիմնարար քաղաքականութիւն է:
Եւ քանի որ կը խօսինք թաւշեայ յեղափոխութեան
մասին, ինչո՞ւ չիրականացնենք հարազատի յեղափոխութիւն մը… Արգիլուած չեն ո՛չ երազը եւ ո՛չ
յոյսը, անոնք լծակներն են յեղափոխութեան:
Ազգային ժողովի յարգարժան պատգամաւորները գիտեն, թէ ինչպէ՛ս մեր ճակատագրին հետ
հանգունակութիւններ ունեցող ժողովուրդ մը
իրականացուց իր լեզուական յանդուգն քաղաքականութիւնը…
Եւ կը յուսամ, որ Կարինէ Թուխիկեան կը տեսնէ
այս տողերը, կամ զանոնք իր ուշադրութեան
յանձնողներ կ՛ըլլան:
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ԱՄՆ Սահմանային Արգելապատի Վրայ Պիտի Ծախսէ Հրթիռներու եւ
Ինքնաթիռներու Համար Յատկացուած Միջոցները. WP

ԱՄՆ-ի պաշտպանութեան նախարարութիւնը
Մեքսիքի հետ սահմանին արգելապատի կառուցման համար 1,5 միլիառ տոլար ուղղած է այն միջոցներէն, որոնք նախատեսուած են, մասնաւորապէս, Minuteman III միջմայրցամաքային հրթիռներու,
ինչպէս նաեւ հեռաւոր ռատիօտեղորոշման յայտնաբերման ու կառավարման ինքնաթիռներու արդիականացման ծրագիրներու ֆինանսաւորման
համար: Այդ մասին, ինչպէս կը տեղեկացնէ
«Արմէնփրես»-ը, Մայիս 12-ին յայտնած Է The
Washington Post թերթը, որուն հասու դարձած են
Փենթակոնի համապատասխան փաստաթուղթերը:
Յատկացուած միջոցները պիտի ծախսուին
շուրջ 130 քմ արգելապատի կառուցման վրայ,
անոնք ներառուած են թմրանիւթերու դէմ պայքարի

ծախսերու յօդուածին: Նախարարութիւնները նշած
են, որ միջոցներու փոխանցումը բացասական
ազդեցութիւն չ’ունենար մարտունակութեան վրայ:
Աւելի վաղ Ուաշինկթոնեան վարչակազմի պաշտօնատար անձինք կ’ընդունԷին, որ այդ գումարները
կրնային ուղղուիլ ռազմական այն նախագիծերուն,
որոնք լրացուցիչ ֆինանսաւորման կարիք ունին:
Բացի 1,5 միլիառ տոլարէն, Փենթակոնը արգելապատի կառուցման համար եւս մօտաւորապէս
4,6 միլիառ տոլար կը յատկացնէ ռազմական կառոյցներու շինարարութեան ծախսերու յօդուածով:
Ամերիկեան կառավարութեան այս քայլը Քոնկրէսի
մէջ յարուցած Է դեմոկրատներու դժգոհութիւնը,
հաղորդած Է ԹԱՍՍ-ը:
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Փաշինեան հանդիպում Ունեցած է Լիւքսեմպուրկի Վարչապետին հետ

Ռուսիոյ Մէջ Հրդեհները 150 հազար
Հեկտար Տարածք Ճարակած են

Լիւքսեմպուրկի վարչապետ Խավիէր Պէթէլ տպաւորուած է Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած քաղաքական իրադարձութիւններով: Ան Նիկոլ Փաշինեանի
հետ հանդիպման ժամանակ ըսած է, թէ ինք վստահ
է, որ հայ ժողովուրդին կողմէ ստացած մեծ վստահութիւնը թոյլ պիտի տայ վարչապետ Փաշինեանի
գլխաւորած կառավարութեան հասնելու յաջողութիւններու եւ իրականացնելու նախանշուած ծրագիրները`
Հայաստանի զարգացման ուղղուած նախաձեռնութիւններն ու բարեփոխումները: Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմենփրես»-ի թղթակիցը, Լիւքսեմպուրկի վարչապետը վստահութիւն յայտնած է, որ յառաջիկային
երկու երկիրներու կառավարութիւնները պիտի շարունակեն համագործակցութիւնը` ի նպաստ երկկողմ
յարաբերութիւններու զարգացման եւ ժողովուրդներու
միջեւ եղած կապերու ամրապնդման:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան կարեւոր համարած
է տնտեսական փոխգործակցութեան զարգացումն ու
առեւտրատնտեսական կապերու ընդլայնումը: Ան
ընդգծած է երկու երկիրներու կառավարութիւններու
միջեւ փոխգործակցութեան աշխուժացման եւ յստակ
քայլերու իրականացման անհրաժեշտութիւնը: Վարչապետին խօսքով` Հայաստանի մէջ իրականացուող
բարեփոխումները մեծապէս պիտի նպաստեն նաեւ
գործարար միջավայրի բարելաւման ու ներդրումային
արդիւնաւէտ ծրագիրներու իրականացման համար
կը ստեղծեն անհրաժեշտ բարենպաստ պայմաններ:
Ան նշած է, որ Հայաստանի մէջ աւարտած է յեղափոխութեան առաջին փուլը եւ այժմ կառավարութեան
քայլերը ուղղուած են երկրին մէջ տնտեսական
յեղափոխութիւն իրականացնելուն:
Ան տեղեկացուցած է, որ այս տարուան աշնան
Երեւանի մէջմ տեղի պիտի ունենայ Տեղեկատուական
արհեստագիտութիւններու համաշխարհային համաժողովը եւ կարեւոր համարած լիւքսեմպուրկեան
ընկերութիւններու մասնակցութիւնը այդ կարեւորագոյն ներկայացուցչական ժողովին:
Կողմերը քննարկած են տնտեսութեան տարբեր
ճիւղերու` տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու, վերամշակող արդիւնաբերութեան, գիւղատընտեսութեան, զբօսաշրջութեան եւ այլ ոլորտներու մէջ
համագործակցութեան հեռանկարները: Գործարար
կապերու աշխուժացման նպատակով կողմերը կարեւոր համարած են գործարար ժողովներու կազմակերպումն ու իրականացումը:
Նիկոլ Փաշինեան եւ Խավիէր Պէթէլ շրջած են
Լիւքսեմպուրգի մէջ, այցելած քաղաքապետարան,
ուր ՀՀ վարչապետը կարճատեւ հանդիպում մը
ունեցած քաղաքապետ Լիտի Պոլֆերի հետ:

Պրիւքսէլի Մէջ Կարճատեւ հանդիպում Ունեցան Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարները

Պրիւքսելի մէջ Արեւելեան գործընկերութեան
10-ամեակին նուիրուած նախարարական հանդիպման ծիրէն ներս տեղի ունեցաւ Հայաստանի եւ
Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներ
Զոհրապ Մնացականեանի եւ Էլմար Մամետեարովի
կարճատեւ հանդիպումը: Այս մասին կը տեղեկացնէ
ՀՀ ԱԳՆ մամուլի խօսնակ Աննա Նաղտալեան:
«Կայացաւ կարճ հանդիպում գագաթնաժողովի
ծիրէն ներս: Նախարարները իրարու ձեռք սեղ-

մեցին: Հայկական եւ ատրպէյճանական պատւիրակութիւններու պաշտօնական բանակցութիւններ ծրագրուած չեն»,- ըսաւ Նաղտալեան:
Պրիւքսել կը գտնուի նաեւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը: ՀՀ
վարչապետը Եւրոպական խորհուրդի շէնքին մէջ
պիտի մասնակցի Արեւելեան գործընկերութեան
տասնամեակին նուիրուած պաշտօնական ընթրիքին, որ պիտի տրուի Եւրոպական խորհուրդի
նախագահ Տոնալդ Թուսքի անունէն:

Ռուսիոյ տարածքին բռնկուած հրդեհային իրադրութիւնը վատթարացած է, անցած շաբաթ հրդեհներու ճարակ դարձած էր երկրի 46 շրջան: Այդ
մասին, ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»-ը,
«Ինթըրֆաքս»-ին յայտնած է ՌԴ արտակարգ
իրավիճակներու նախարարութեան մամուլի ծառայութիւնը:
«Ճգնաժամային իրավիճակներու կառավարման
ազգային կեդրոնի զեկոյցի համաձայն, ՌԴ-ի 53
վայրերու մէջ անտառային հրդեհներու իրադրութեան վատաթարացում կանխատեսուած է: Անոնցմէ
46-ի մէջ անցած շաբաթ բնական հրդեհներու աւելի
քան 1,1 հազար օճախ յառաջացած է աւելի քան 150
հազար հեկտար ընդհանուր տարածքի մէջ»,ըսուած Է հաղորդագրութեան մէջ:
Առաւել բարդ իրավիճակ ստեղծուած է Բուրիաթիոյ, Անդրպայքալեան երկրամասի մէջ, Ամուրի,
Իրկուտսկի, Կուրգանի եւ Չելիապինսք մարզերու
մէջ:
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ՎԻԼԻԿ ԶԱՔԱՐԵԱՆ
(1952)
«Ընտանիք»

Վիլիկ Զաքարեան (Ծնած է Դեկտեմբեր 1, 1952, Երեւան)։
1975 թուականին աւարտած է երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։ 1984 թուականէն Հայաստանի նկարիչներու
միութեան անդամ է, 1996 թուականէն՝ նկարիչներու միջազգային
միութեան (ԵՈՒՆԵՍՔՕ) անդամ։ 1996 թուականէն կը դասաւանդէ Երեւանի «Գեղարուեստի պետական ակադեմիա»-էն
ներս, փրոֆէսոր է։
Վիլիկ Զաքարեանի ստեղծագործութիւնները կը գտնուին
աշխարհի տարբեր երկրներու մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ։
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¾ç 01
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
իշխանը եւ Քաթարի իշխան Թամիմ Պըն Համատ Ալ Թանին եւ անոր
Արաբական Թերակղզի
տեղակալը՝ Շէյխ Ապտուլլահ Պըն Համատ Ալ Թանին։ Իր հերթին, Քաթարի

վարչապետ Շէյխ Ապտուլլահ Նասեր Պըն Խալիֆա Ալ Թանի ցաւակցական
հեռագիր յղած է վարչապետ Սաատ Հարիրիին։
Ֆրանսայի նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնը իր ցաւակցութիւնը յայտնած է
Ռայի Պատրիարքին:
Էլիզէի պալատի յայտարարութեան մէջ նշուած է. «Ֆրանսայի անկեղծ
բարեկամ, ֆրանսախօս եւ ֆրանսասէր», որ մեծ ջանքեր գործադրեց
Ֆրանսայի եւ Լիբանանի միջեւ յարաբերութիւններ պահպանելու համար:
Նշենք, որ Սֆէյր Պատրիարքը վախճանած էր Կիրակի առաւօտեան, յետ
կարճատեւ հիւանդութեան:

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

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
հայաւանը
այս տարի կը
ուղեւորութեան մեկնած է Մուսալեռ–Այնճար
Արաբական Միացեալ
Էմիրութիւններ.
անբոլորէ
կ'ըլլայ
իր
հիմնադրութեան
80-ամեակը:
Հայաւանի
հիմնադՀռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
80-ամեակի
յոբելինական
մարմինը
ներկաթերակղզի, կը հաղորդէրութեան
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
յացնելով
սոյն
առիթը
նշող
տարբեր
ձեռնարկներու
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
իր ժամանակացոյցը,
կոչ համարած
կ’ուղղէ գօտեպնդուելու
աւանդական քարոզի ժամանակ
ան ԱՄԷ իր այցը
է «կարճ, բայց
յոբելինական
տարուան
խորհուրդով,
մասնաւորաբար՝
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
վերանորոգելով
Մուսա Միացեալ
լեռ-Այնճարի
բարգաւաճման
իր էջին վրայ գրած է. «Կը
մեկնիմ Արաբական
Էմիրութիւններ։
Այդ
եւ
անոր
հայեցի
դիմագիծի
ամրապնդման
մեր
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
յանձնառութիւնը,
ինչպէս նաեւ
հաւատարիմ մնալով
Մուսա
էջհաւաքական
մը եւ միասին
անցնինք խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
լերան
հերոսամարտի
արժէքներուն
ու
անոր
աւանդներուն:
Համոզուած
համար»։
ենք,
յոբելինական
առիթ5՝ կը
հանդիսանայ
վերարժեւորելու
Այցըոր
պիտի
տեւէ մինչեւտարին
Փետրուար
Ապու
Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
հայաւանի
դերը
մեր
համախումբ
կեանքի
եւ
պայքարի
երթին
մէջ:պապը կը
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիՍտորեւ կը ներկայացնենք Մուսա լեռ–Այնճարի հիմնադրութեան
պումին։
80-ամեակի ձեռնարկներու ժամանակացոյցը:
Ա. Կիրակի , 28 Յուլիս, 2019-ին ,Պաշտօնական Բացում՝ «Մուսա լերան
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
հրաժեշտի օրը եւ Վարդավառ» Կազմակերպութեամբ՝ «Ս. Պօղոս»
Գրանցած
Է խորհուրդին
Եկեղեցւոյ թաղական
Բ.- Ուրբաթ , 2 Օգոստոս 2019-ին, Մարզմշակութային Փառատօն
Կազմակերպութեամբ՝ Այնճարի Հ.Մ.Ը.Մ.ի մասնաճիւղի վարչութեան
Գ.-Կիրակի, 18 Օգոստոս 2019-ին, Աստուածածնայ Վերափոխման Տօն
Կազմակերպութեամբ՝ ԱյնճարիՀայ կաթողիկէ համայնքին
Դ- Շաբաթ , 24 Օգոստոս 2019-ին, Մուսալերան ու Այնճարի Նուիրուած
եւ Բարբառով Երգերու Երգարանի Գինեձօն
Կազմակերպութեամբ՝ Այնճարի Համազգայինի «Պարոյր Սեւակ»
մասնաճիւղին
Ե.- Կիրակի , 1 Սեպտեմբեր, 2019-ին , ժամացոյցի Բացում
կազմակերպութեամբ՝ Այնճարի Հայ Աւետ. Համայնքին
Զ.- Շաբաթ , 7 Սեպտեմբեր, 2019-ին ,
«Ս. Պօղոս» Եկեղեցւոյ Հիմնադրութեան 60-ամեակի Տօնակատարութիւն
Կազմակերպութեամբ «Ս. Պօղոս» եկեղեցւոյ Թաղական Խորհուրդին
Է.-Հինգշաբթի,
Ուրբաթ եւ Շաբաթ
, 12,13, 14
Սեպտեմբեր
2019-ին,
Արդէն
74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Նկարչական
Ցուցահանդէս
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
Կազմակերպութեամբ
՝ Համզագայինի
« Պարոյր
Սեւակ» Մասնաճիւղին
համար,
որմէ 28-ն գրանցուած
է, իսկ միւս 28-ի
թեկնածութիւնը՝
ոչ, ինչպէս կը
Ը.Ուրբաթ
,
13
Սեպտեմբեր
2019-ին,
Աւանդական
« Տոհմիկ Երեկոյ»
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
Կազմակերպութեամբ
՝Լ.Օ.Խ.-ի հետուստաալիքի
« Աղթամար» Մասնաճիւղին
յայտնած
է ուքրանական «Փրիամոյ»
թղթակիցը։
Թ.- Շաբաթ,
14 Սեպտեմբեր,
2019-ին,
Մուսամերժում
Լեռ ստացած
–Այնճարիէ:
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
Ազգագրական
Թանգարանի
Բացում յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
Ժ.Շաբաթ
,
14
Սեպտեմբեր,
2019-ին ,Եզրափակիչ Հանդիսութիւն
է թղթակիցը։
Մուսա
լերան
Հերոսամարտի
104
ամեակի եւ Այնճարի
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն
համար հիմնադրութեան
փաստաթուղթեր
80-ամեակի
առիթներով
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ժա.- Կիրակի,
15 Սեպտեմբեր, 2019-ին,Սուրբ
Եւ Անմահ
Պատարագ
եւ
Ուքրանիոյ
մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի պիտի
ունենան
Մատաղօրհնէք
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
ի յիշատակ ընկերաբանական
Մուսա լերան հերոսամարտի
նահատակներուն
«Ռեյթինկ»
խումբի 18
հարցախոյզին
տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
2019
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են 6
եւ Մայիս
մտադիր
են
Այնճարի
հիմնադրութեան
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
80-ամեակի
Յոբելինական
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ
Փորոշէնքօն
(15.1%)։ մարմին
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

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

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Հայկազեան Համալսարան

Կալա Ընթրիք

Հինգշաբթի 6 Յունիս, 2019
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