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Հռոմի «Զարթօնք»ի
Ֆրանչիսկոս պապը
իր մեքենայով՝
պապամոպիլով
նախորդ
թիՍուրբ Պետրոսի հրապարակով շրջած է վերջերս Իտալիա
օրիւերուփախստական
ելեկտրոնային
ժամանած
երեխաներու
հետ: Ինչպէս կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
Վատիկանի
մամուլի
ծառայութենէն
նակները կարդալու համար
կը տեղեկացնեն, որ երեխաները տարբեր ազգութիւններու
այստեղ ընտանիքներու հետ կը
դուք կրնաք օգտուիլ
ներկայացուցիչներ
են եւ ներկայիս
բնակինդրուած
Իտալիոյ
Լացիօ
մարզի մէջ:
QR
ծածկագրէն:
Նշենք, որ ասիկա պապամոպիլով երեխաներու շրջագաՀաճելի ընթերցում:
յութեան առաջին դէպքը չէ:
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î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
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225,000 È.à.
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ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Արտակարգ
եւ Լիազօր Դեսպան
Պրն. Նիստը
Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի ՀՀ
Երկրորդ
Սգակիրները
Պքերքէի Մէջ Աղօթեցին
Կը Կայանայ
Մէկ Թէքէեան
Օր Կանուխ Կեդրոն
Վահագն Աթաբեկեան
Այցելեց
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Վախճանած
Պատրիարքին
Համար
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Իր կողմէ ազնիւ նախաձեռնութեամբ մը եւ լիբանանահայ համայնքի
բաղկացուցիչ տարրերուն հետ իր մօտէն ծանօթացման ծիրէն ներս,
Չորեքշաբթի 15 Մայիս 2019ի
երեկոյեանՀանրապետութեան
ժամը 6ին ՀՀ Արտակարգ
եւ
Հայաստանի
կառավարուԼիազօր Դեսպան Պրն. Վահագն
Աթաբեկեան
այցելեց
Թէքէեան
Կեդրոն,
թեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փեհիւրը հանդիսանալով Ռամկավար
Ազատական Կուսակցութեան Լիբատըրուար 6-ին:
նանի Շրջանային Վարչութեան:
Վսեմաշուք
ԴեսպանինՀՀ
կ՛ընկերանար
Այս մասին կըՊրն.
տեղեկացնեն
վարչապետի
ՀՀ Դեսպանութեան Գ. Քարտուղար
Պրն.
Դաւիթ
Ալավերտեան:
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասաՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան
եւ «Զարթօնք»ի
րակայնութեան
հետատենապետ
կապերու վարչութենէն:
գլխաւոր խմբագիր՝ ընկ. Սեւակ
Յակոբեան
յարգելի
հիւրին
ներկայացուց
Նիստը
կը մեկնարկէ
ժամը
11:00-ին:
հանդիպման ներկայ՝ ՌԱԿի եւ ԹՄՄի միաւորներու ներկայացուցիչները:
ՌԱԿի կողմէ ներկայ էին ընկերներ՝ Միքայէլ Վայէճեան, Ճէքի Տէրվիշեան,
Մարոնի նախկին պատրիարք քարտինալ Մար Նասրալլա Պութրոս Սֆէյրի
ԱԺ Գոյունեան
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
Սեդրակ Քիւրէճեան, Արա
եւ Վահէ
Արթինեան: ԹՄՄ
դագաղը Չորեքշաբթի տարուած է Պքերքէ, ուր մինչեւ ուշ գիշեր հաւաքուած
Հիմնադիրներու Մարմնի Ճափոնի
Վարչութիւնը
կը ներկայացնէր
Դոկտ.Են
Անդրանիկ
Դեսպանը
Քննարկած
Երկկողմ
են սգակիրներ՝ աղօթելու անոր հոգիին համար:
Տագէսեան:
ԹՄՄ
Տեղական
Վարչութեան
կողմէ
ներկայ
էին
ընկերներ՝
Հարիւրաւոր մարդիկ, Չորեքշաբթի առաւօտեան, հաւաքուած էին
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Տոքթ.
Յակոբ Փափազեան,
Կարօ Գինոյեան, Վաչէ Տօներեան եւ Պրն.
Լիբանանի
Հանրապետութեան
նախարարներ մարմինը
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
Աշրաֆիէի
«Հոթէլ
Տիօ» հիւանդանոցինվարչապետ
մօտ, ուրկէ Պատրիարքին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
Գէորգ Խաչիկեան: Ճամբորդութեան
պատճառով
հանդիպումէն
ակամայժոՍաատ
Հարիրիի գլխաւորութեամբ
տեղի ճանապարհին
ունեցաւ նոր պաշտօնները:
կը
տեղափոխէին
Պքերքէ։ Ամբողջ
երկրի դրօշները
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
ԹՄՄ Հիմնադիրներու Մարմնի ատենապետ՝ ընկ. Յակոբ
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
Պաապտայի պալատին կը
մէջբացակայէր
նախագահական
խոնարհուած
էին իբրեւ
յարգանք վախճանած
պատրիարքին։
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արԳասարճեան:
նորակազմ
կառավարութեան
վարելիքնստավայրի՝
քաղաքա- Պաապտայի
հարցերով նախարար
Խոնարհուած
էին նաեւ նախագահի
դրօշները։Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
երկու ժամ
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբող- է բոլոր
իր նոր
պաշտօնը իր իսկ Շուրջ
նախորդէն՝
Փիեռտեւած հանդիպման մը ընթացքին քննարկուեցան
«Սֆէյր պատրիարքի
վախճանումը մեծ կորուստ
լիբանանցիներուն
Ինչպէս
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
ներկաները
յուզող
հարցեր:
Ներկաները
յարգելի
Պրն. Դեսպանէն
լսեցին
ջացնելուքանի
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս մասին եւ
հաղորդեց նախագահական
համար,
որ ան Լիբանանի պատմութիւնը գրեց
ոսկէ տառերով
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ
կաիր շահեկան զեկոյցը շատ մը հարցերու նկատմամբ իր հայեցակէտին եւ
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթա- ճանապարհին»,տեղեկատուականՊքերգրասենեակը:
ազատութեան,
ինքնիշխանութեան
եւ անկախութեան
վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
ըմբռնումներուն մասին: պերու
Պրն. Դեսպանը
դրուատիքով
արտայայտուեցաւ
վերջին
կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
քէի
մէջ ըսած
է տեղեկատւութեան
նախարար
Ժամալ Ժարրահ:
Միրզոյեան
նշած
է,
որ
դիւանագիտական
յարաընդհանրապէս
ՌԱԿի
10 Պատրիարքի
նախարարները
պիտի քննարկեն
Ռաֆուլ
Ժրեյսաթիին՝
իր եւ մասնաւորաբար անոր Լիբանանի շրջանակի
յուղարկաւորութիւնը
տեղիՌուսիոյ
կ'ունենայ այսօր,
կ.ե.յաջողութիւն
ժամը 5։00. մաղթեց
բերութիւններու
հաստատումէն
ի
վեր
Հայաստանի
պատմութեան
եւ հայրենիքի հետ անոր սերտ գործակցութեան մասին:
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ
նոր նախարարը
ին,
մարոնիներու
եկեղեցւոյ
նստավայրին
մէջ, Պքերքէ:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Բարձր
տունդարձը
նպատակով
յառա- բարձր
գնահատեց
տարածգնահատելով
աշխատանքը ՌԱԿի Լիբանանի օրկան «Զարթօնք» օրաթերթը,
Նշենք, որ իրականացնելու
Վարչապետ Սաատ
Հարիրիի գրասենեակը
Մայիս
15-ը եւ Ռաֆուլի
16-ը
զարգանան:
ՀՀկապուած
օրէնսդիր
մարմինի
յարգելի
Պրն. Դեսպանը ըրաւ
անոր հետ
շատ
շինիչ եւ ղեկավարի
դրական
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
յայտարարած
էր սուգի օրեր՝ իբրեւ
յարգանք
Սֆէյր պատրիարքի:
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015 թուաառաջարկներ:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կանինունեցան
Երեւանիյարգելի
մէջ դեսպանութիւններու
Ներկայ
ընկերները առիթը
Պրն. Դեսպանին բացումը
ուղղել
կառավարութեան
քաղաքականութեան
Աշխատանքի
նախկին
նախարար
Մուհամմատ
Կառավարութիւնը
Պիւտճէի ՅաջորդյայտարաՆիստը Կը Վերսկսի
Ուրբաթ
Օր
նոր
լիցք
հաղորդած
է
երկկողմ
կապերու
ամրաիրենց հարցումները,
րութեան
մէջ:
Քապպարա
որ իր իրաւայաջորդը՝
Քամիլորոնց Պրն. Աթաբեկեան համբերութեամբ պատասԿառավարութիւնը
Չորեքշաբթի աւարտեց պիւտճէի
նախագիծիըսաւ,
քննարկպընդումին: ընելով:
խանեց
կարեւորպիտի
լուսաբանութիւններ
Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
մանՆորակազմ
նուիրուածկառավարութեան
իր 13-րդ նիստը՝ վարելիք
Ուրբաթ քաղակէսօրին Ապու
վերսկսելու
որոշումով.
Աւարտին
Յակոբեան բոլորին անունով Պրն. Դեսպանին եւ իրեն
քականութեան մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
արձանագրէ ուղարկելու
այս նոր պաշտօնին
վրայ՝ընկ.
շնորհիւ
Նախարարները
պարտաւոր
են հաստատելու
եւ Խորհրդարան
Ազգային յայտնեց
ժողովի նախագահը
անդրադարձած
ընկերակցող
հիւրին
շնորհակալութիւն
եւ անոր նուիրեց
ընդամէնը
ընդգծէ
մըկըխնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
զայն:
Այսշարք
մասին
հաղորդէ The
Daily Star-ը։
է
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարքանի մը օրկ'աշխատի
առաջ Թէքէեան Կեդրոնին մէջ տեղի ունեցած շնորհանդէսի
նոցը,
Սուրիոյ Հանրապետութեան
հետ
ապացուցէ,
որ այսթիւենախարարութիւնը
«Ելեւմտական
նախարարը Ուրբաթ
օր յարաբեպիտի ներկայացնէ
պիւտճէի
գացումին
եւ այդ
առումով
նշած, որ այս
պահուն
հատորը՝
«Հայ ինչպէս
Իրականութիւնը
Մեթր
Հրաչեայ
Սեդրակեանի
Գրիչէն»
րութիւններու
կարգաւորումը՝
Հըզպալլայի
եւ ներկայացուած
անոր անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
րուն
վերաբերեալ
վերջնական զեկոյցը:
Այսօր
են առաջարկներ,
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամավերնագրով,
որ այս առիթով յատուկ կերպով մակագրուած էր հանգուցեալ
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան
1 միլիոն կընիստի
հաղորդէ
ազգային
գործակալուորոնցմէ
քանի մը հատը
հաւանութեան
արժանացան»,աւարտէն
ետքլրատուական
կան խումբ.
նորընտիր
Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Մեթրին
տիկնոջ՝
Տիկ. Մարլէն
Սեդրակեանի
կողմէ:
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
թիւնը:
ըսած
է տեղեկատւութեան
նախարար
Ժամալ
Ժարրահ:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփո-աւարտէն ետք, ԿառավաՊիւտճէի վերաբերեալ
բանակցութիւններուն
հետ բարեկամութեամբ:
խումները՝հաւանական
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
եւ առեւտուրի
նախարար
Մանհաստատած
է դրամատնային
աւանդներու տոկոսադրոյքներու 7-10 տոկոս
րութիւնը,
է, որ Պաապտայի
պալատին մէջ Տնտեսութեան
հանդիպում ունենայ
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իրհարկի
նպատակը
պիտի ըլլայ
բարձրացում
երեք տարուան համար: Ան նաեւ որոշած է 20 տոկոսի
նախագահ
Միշէլ Աունի հետ` նախագիծի հաստատման
եւ խորհրդարան
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
մը: Միաժաֆինանսաւորումը
կրճատել բոլոր նախարարութիւններուն համար, իբրեւ
ուղարկելու վերջնական վերանայման ու վաւերացմանստեղծել
համար: արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
Շարունակուեցաւ
մանակ ան կոչ
ուղղեց բոլոր
քաղաքական գործիչխնայողութեան
մաս, որուն շնորհիւ փորձ կը կատարուի կրճատելու
Յիշեցնենք,
որ պիւտճէի Նախարարական
վերաբերեալ բանակցութիւններուն
ընթացքին
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՊաշտօններու Փոխանցումը
գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ
դժուա- ներքին արդիւնքի (ՀՆԱ) 8 տոկոսի դիմաց, անցեալ
պակասուրդը
համախառն
Կառավարութիւնը
կը ձգտի կրճատել պետական ներուն
ծախսերը
եւ հասնիլ
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի բան
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
տարուան 11 տոկոսէն
աւելին: Անցեալ տարուան պակասուրդը գնահատուած
եկամուտներուն՝
կրճատելու
համար պակասուրդը.
մը, որ միջազգային
¾ç 03
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդհիմնական
օրը ըլլալով՝
երէկ խումբ
մը կայունութիւնն
է $ 6.7 միլիառ:
նուիրատուներուն
պահանջն
է: Մինչ
օրս Կառավարութիւնը
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Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն Ընդունեց Արցախի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Պատգամաւորներին
«Արցախը Սրբութիւն Է, Այնտեղ Պատիւն Է Մեր Ժողովրդի».Գարեգին Բ. Կաթողիկոս

Մայիսի 15-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ
Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց
Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի
նախագահ տիար Աշոտ Ղուլեանի գլխաւորած
պատուիրակութեանը՝ ուղեկցութեամբ Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի պետական-իրաւական հարցերի մշտական յանձնաժողովի
նախագահ տիար Վլադիմիր Վարդանեանի: Արցախեան պատուիրակութիւնը Հայաստան էր
ժամանել ՀՀ ԱԺ եւ ԱՀ ԱԺ միջխորհրդարանական
համագործակցութեան յանձնաժողովի հերթական
նիստի առիթով:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը կարեւորեց միջխորհրդարանական այս հանդիպումները, որոնց
ընթացքում համատեղ քննարկւում են Արցախի
առջեւ ծառացած հարցեր, որպէսզի միասնական
ջանքերով յաղթահարուեն բոլոր մարտահրաւէրները, պաշտպանուեն արցախահայութեան արդար

իրաւունքները եւ գտնուեն հակամարտութեան
խաղաղ կարգաւորման ուղիներ: Այդ գործընթացում
Նորին Սրբութիւնը հրամայական նկատեց միասնականութիւնը եւ համագործակցութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը նշեց, որ Հայոց Եկեղեցին իր հերթին կարելին անում է` նպաստելու
ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորմանը, միջեկեղեցական եւ միջազգային
տարբեր հարթակներում մշտապէս բարձրաձայնում
է արցախեան հիմնախնդրի մասին: Գարեգին Բ.
Կաթողիկոսը հաւաստիացրեց, որ Արցախը միշտ
իր աղօթքների մէջ է, Հայոց Եկեղեցին` Արցախի
կողքին` պատրաստակամ աջակից լինելու արցախցուն:

հաւատաւոր եւ քաջարի ոգին, որով անառիկ է
պահում երկրի սահմանները: Հայրապետի խօսքի
համաձայն, արցախահայութեան զօրաւոր ու դարերի խորքից եկող հաւատքը, լաւատեսութիւնը եւ
քաջազնութիւնը յաղթական կամքի ոգի է կերտում
ողջ ազգի մօտ:
Իր հերթին Արցախի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեանը, շնորհակալութիւն յայտնելով Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին
Արցախի եւ նրա ժողովրդի հանդէպ ցուցաբերուող
մշատական հոգածու վերաբերմունքի եւ ուշադրութեան համար, տեղեկացրեց միջխորհրդարանական
համագործակցութեան յանձնաժողովի հերթական
նիստի օրակարգում քննարկուած հարցերի, տարածաշրջանի ընդհանուր խնդիրների եւ մտահոգութիւնների մասին: ԱԺ նախագահը կարեւոր
նկատեց առկայ համագործակցութիւնը` ի խնդիր
ազգին յուզող հարցերի լուծման, համազգային
ծրագրերի իրագործման:
Խօսելով Արցախի ժողովրդի հոգեւոր կեանքի
մասին` պրն. Ղուլեանը շնորհակալութիւն յայտնեց
Վեհափառ Հայրապետին ապրիլի 7-ին Ստեփանակերտի Սուրբ Աստուածածին առաջնորդանիստ
եկեղեցու բացման եւ օծման արարողութիւնը հանդիսապետելու համար` յաւելելով, որ այն մեծ խանդավառութիւն է առաջացրել ժողովրդի մօտ:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը հաստատեց, որ
Արցախով ոգեշնչւում եւ խանդավառւում է աշխարհասփիւռ մեր ողջ ժողովուրդը, որի համախմբման
եւ միաւորման գործում Արցախը կարեւոր դերակատարութիւն ունի: Անդրադառնալով Արցախ
կատարած հովուապետական այցելութիւններին`
Նորին Սրբութիւնն ընդգծեց, որ միշտ վերադառնում
է մխիթարուած եւ գօտեպնդուած` տեսնելով արցախցու

Վերջում Վեհափառ Հայրապետը մաղթեց, որ
արցախահայութիւնն ապրի խաղաղութեան մէջ եւ
միշտ յաղթական լինի թէ՛ հայրենաշինութեան, թէ՛
հայրենիքի արդար պայքարի մէջ: Ամենայն Հայոց
Կաթողիկոսը հայցեց Ամենազօր Աստծուն սիրոյ եւ
միասնութեան մէջ պահել մեր ժողովրդին, որպէսզի
միշտ հզօր լինի եւ կարողանայ իրականութեան
առաջնորդել իր իղձերն ու երազները:
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Գառնիկ Քալաշեան
Գառնիկ Քալաշեան Բանաստեղծ հասարակական գործիչ։
(1885, Մայիս 16, վաղարշապատ - 1921, Նոյեմբեր 1, երեւան, թաղուած է էջմիածին)
Աւարտած է թիֆլիսի ներսիսեան դպրոցը
(1906)։ Թիֆլիսի մէջ մասնակցած է հայկական
գրական ընկերութեան, ապա՝ «Վերնատան» աշխատանքներուն, 1907 թուականին եղած է Մոսկուայի առեւտուրի հիմնարկի ազատ ունկնդիր։
Սերտ կապեր ունեցած է լազարեան ճեմարանի
յեղափոխական ուսանողութեան հետ (Ա. Միաս-

նիկեան, Վ. Տէրեան եւ ուրիշներ), մասնակցած է
ցոյցերու, տարածած է թռուցիկներ, 1909 թուականին ձերբակալուած է, նետուած Մոսկուայի
քաղաքական բանտարկեալներու բանտը։
Տիրապետած է ռուսերէն, ֆրանսերէն, թրքերէն, պարսկերէն, վրացերէն լեզուներուն։ «Ներշնչումներ»
(1908 թուական) եւ «Բանաստեղծութիւններ»
(1916 թուական) ժողովածուներու մէջ Քալաշեան
սիրոյ, կարօտի, հայրենասիրութեան, աշնան
նուագներուն
միախառնած
ներբողած
է
«պայքարի շառաչը» եւ «կարմիր ծիրանաւորին»
(յեղափոխութիւնը)։ Հայ ժողովուրդի բնաջնջման
վտանգի տարիներուն խորապէս հաւատացած
եղած է անոր գոյատեւման եւ մօտալուտ
սոցիալական վերափոխումներուն («Դարբինը»,
«Բանուորուհին», «Փոթորի՜կ, փոթորի՛կ» եւ այլն)։
Աշխատակցած է պարբերական մամուլին
(«Գեղարուեստ» եւ այլն), հանդէս եկած է
գրականագիտական յօդուածներով, ակնարկներով, թարգմանութիւններով, ստորագրած է՝ Մենորդ, Միրաժ, Անցորդ, Գ. Ք.։
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Հայրենադարձներ

Ամբողջ Կեանք Մը Սփիւռքի ՄԷջ Ապրելէ Ետք Արտհալճեանները
Հայաստան Տեղափոխուած Են

ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ
Մալվինա Արտհալճեան ծնած է Եգիպտոսի
Ալեքսանտրիա քաղաքին մէջ: Հայրը Արեւմտեան
Հայաստանի Սեբաստիա գաւառի Իզմիր գիւղէն
եղած է, իսկ մայրը` Կալիփոլիէն: Անոնք Հայոց ցեղասպանութենէն մազապուրծ ըլլալով` գաղթի ճանապարհներով փոքր տարիքին հասած են Եգիպտոս, ուր յետագային ծանօթացած եւ ամուսնացած
են` ունենալով մէկ տղայ եւ երկու աղջիկ:
Մալվինա Արտհալճեան լուսաւոր յիշողութիւններ
ունի Ալեքսանտրիոյ հայկական համայնքէն, տպաւորուած է տեղի հայերու ազգասէր, միասնական եւ
կուռ ըլլալուն: Այնտեղ ապրելու տարիներուն ալ
անոր հոգիին մէջ ամրապնդուած է ազգային
դիմագիծի եւ ինքնութեան պահպանումը: Կը յիշէ
նաեւ ծնողները, յատկապէս` աշխատասէր հօրը, որ
մշտապէս մտահոգուած է Հայաստանի ապագայով
եւ ցանկացած է Հայրենիք վերադառնալ: Նոյնիսկ
1946-1948-ին. «Մեծ հայրենադարձութեան» տարիներուն վերադառնալու համար դիմում ներկայացուցած է , որ, ցաւօք, մերժուած է:
Մալվինա Արտհալճեան ամուսնուն` Փոլի հետ
Պէյրութ գացած է, միասին անցած են լիբանանեան
պատերազմի թոհուբոհով, սակայն չեն ընկրկած
դժուարութիւններուն առջեւ, հաշտ ու համերաշխ
մեծցուցած են իրենց հինգ զաւակները, հայկական
վարժարան ուղարկած` անոնց դաստիարակելով
իբրեւ արժանապատիւ հայորդիներ: Այնուհետեւ
անոնք տեղափոխուած են` ԱՄՆ:
«Ես 80 տարեկան եմ, իսկ ամուսինս` 90: Քսան
տարի Ամերիկայի Միացեալ Նահագներ ապրելէ
յետոյ վերջնական որոշում կայացուցինք եւ տաս օր
առաջ հայրենադարձուեցանք: Հօրս բաղձալի
երազանքը ես կատարեցի, որուն համար հոգեպէս
հանգիստ կը զգամ»,-«Հայերն այսօր»-ի հետ
զրոյցին ըսաւ Մալվինա Արտհալճեան` աւելցնելով,
որ մինչ այդ Հայրենիքի հետ կապը, բնաւ, չեն

խզած. գրեթէ ամէն տարի զբօսաշրջութեան նպատակով այցելած են եւ տարբեր պատմամշակութային
վայրեր եղած, վայելած են գեղեցիկ բնութիւնը,
մաքուր օդը, ինչպէս նաեւ համտեսած են հայկական
աւանդական ճաշատեսակները:
Մալվինա Արտհալճեան նշեց, որ ամէն անգամ
հայրենադարձուելու միտքը յիշելուն` ակամայէն
հպարտութեամբ կը լեցուի: Այժմ Արտհալճեանները
Հայաստանի մէջ շատ լաւ կը զգան, շրջապատուած
են հարազատներու եւ երկու երեխաներու ջերմութեամբ, որոնք տարիներ առաջ վերադարձած են
Հայաստան (միւս երեխաները կը բնակին
արտերկրի մէջ): Անոնց յուզմունքն աննկարագրելի
եղած է այն պատճառով, որ հայրենի հողին վրայ
հնարաւորութիւն ունեցած են ընտանիքին հետ
առաջին անգամ նշելու Ծաղկազարդն ու Սուրբ
Զատիկը` վայելելով տօնական մթնոլորտը:
«Կը հաւատամ, որ Հայաստանի մէջ ամէն ինչ
լաւ պիտի ըլլայ, պիտի ունենանք զարգացող երկիր,

իսկ մարդիկ պիտի ապրին առաւել բարեկեցիկ եւ
ապահով կեանքով, նամանաւանդ որ ղեկավար
պաշտօններու վրայ ներգրաւուած են երիտասարդները, որոնց պէտք է խրախուսել եւ աջակցիլ»,ամփոփիչ խօսքին մէջ ըսաւ Մալվինա Արտհալճեան
եւ ընդգծեց, որ հայերը խելացի ու ստեղծարար
ազգ են, եւ իրենց ներուժը ճիշդ օգտագործելու
պարագային` կրնան մեծ բարձունքներ նուաճել:
«Հայերն Այսօր»

Քիչ Մը Պատմութիւն

Մարդկային Վեհ Արժանիք՝ Հաւատարմութիւն

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ
Քանի մը ընթերցողներ կը հարցնեն, թէ ի՛նչ
վախճան ունեցաւ Արշակ Բ. արքան:
Ուրեմն կը պատասխանեմ՝ միշտ hետեւելով
Փաւստոսի պատմութեան:
***

Արշակը բանտարկելէ եւ Հայաստանը իրեն
ենթարկելէ ետք՝ Շապուհ դիմագրաւեց աւելի մեծ
վտանգ մը, որ էր Հիւսիսի վայրի ցեղերու յարձակումները, որոնք տակնուվրայ ըրին Պարսկաստանը: Եւ Շապուհ ստիպուեցաւ վերսկսիլ իր
պատերազմները, որոնք աւելի կը դժուարանային:
Անգամ մը, կռուի մէկ տաք պահուն, այնպէս
պատահեցաւ, որ Շապուհ,– յոգնած ու առանձին
մնացած,– շրջապատուի մեծաթիւ թշնամիներով,
որոնք կը փորձէին սպաննել զինք ու այդպէսով
յաղթական դուրս գալ պատերազմէն. մահը անխուսափելի էր: Այդ օրհասական պահուն յանկարծ
Շապուհը շրջապատող թշնամիներու օղակին մէջ
կը յայտնուի Դրաստամատ անունով հայ զօրական
մը, որ կը ծառայէր պարսկական բանակին մէջ. ան
կը սպաննէ թշնամիներէն շատերը, մնացեալն ալ
փախուստի կը մատնէ եւ կը յաջողի փրկել
Շապուհի կեանքը:
Պատերազմի աւարտին Շապուհ կը յիշէ Դրաստամատը, քովը կը կանչէ զայն եւ կ’ըսէ անոր.
– Ես կեանքս քեզի պարտական եմ եւ կ’ուզեմ
վարձատրել քեզ: Պահանջէ ի՛նչ որ կ’ուզես՝ փառք,

պատիւ, կալուածներ, մինչեւ թագաւորութեանս
կէսը, եւ կը խոստանամ տալ ուզածդ:
– Ես իմ պարտականութիւնս կը կատարէի եւ
փոխարէնը ոչինչ կ’ուզեմ, սակայն եթէ կը փափաքիս անպայման վարձատրել զիս, ապա թոյլ տուր,
որ երթամ Անուշ բերդ եւ մէկ օր տեսնեմ բնիկ
թագաւորս՝ Արշակը, ու մխիթարեմ զինք իր
դժբախտութեան մէջ:
Շապուհ կը սրտմտի ու կը լռէ պահ մը:
– Շատ ծանր պահանջ դրիր, Դրաստամա՛տ,–
կը պատասխանէ ան,– վասնզի այն օրէն ուր
հաստատուած է այդ բերդը, տակաւին ոչ մէկուն
իրաւունք տրուած է այնտեղ այցելել հարազատի
մը: Սակայն քանի որ խոստացայ, կը շնորհեմ քեզի
այդ առիթը. գնա՛ ու տե՛ս թագաւորդ:
Եւ Դրաստամատ իր արբանեակներով ու թիկնապահներով կը մեկնի Անուշ բերդ՝ հետը տանելով արքայական հրամանագիրը: Անոր առջեւ ճռնչաալով կը բացուին Արշակի խուցին ժանգոտած
դռները, եւ Դրաստամատ կ’ողջագուրուի Արշակի
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Համահայկական Խաղեր
Ստեփանակերտի Մէջ Քննարկուած են
Համահայկական 7-րդ Ամառնային Խաղերու
Կազմակերպչական Հարցեր

Արցախի Հանրապետութեան պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան Մայիս 14-ին
ընդունած է Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանի գլխաւորած պատուիրակութիւնը, որու կազմին մէջ էին գլխաւոր բեմադրիչ Ռուբէն Յովհաննիսեան
եւ տարբեր երկիրներու հետ աշխատանքներ
իրականացնող պատասխանատուներ:
Ողջունելով ներկաները` պետական նախարարը
նշած է, որ աշխատանքային խորհրդակցութիւնը
նուիրուած է համահայկական 7-րդ ամառնային
խաղերու բացման եւ հիւրերու գիշերակացը ապահովելու համար կազմակերպական հարցերը քննարկելուն:
«Մենք համապատասխան ժամանակամիջոցին
պէտք է կարենանք աշխատանքները այնպէս
իրականացնել, որ բացման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունենայ բոլոր չափանիշներուն
համապատասխան, այդ իսկ պատճառով` բոլոր
գերատեսչութիւններուն կը յորդորեմ աշխատանքները կազմակերպել համակարգուած եւ փոխգործակցութեան հիմքերու վրայ»,- նշած է Մարտիրոսեան:

Շնորհակալութիւն յայտնելով ջերմ ընդունելութեան համար` Իշխան Զաքարեան նշած է, որ տարբեր ուղղութիւններով ձեւաւորուած աշխատանքային
խումբերու համատեղ ջանքերուն շնորհիւ միայն
հնարաւոր է բոլոր խնդիրներու շուրջ ունենալ
կիրառելի լուծումներ: «Այդ օրերուն հանրապետութեան տարանցիկ ճանապարհները, քաղաքները, համայնքները պէտք է տօնական տեսքով ըլլան,
աշխատանքներուն մէջ պէտք է ընդգրկենք մեծ
թիւով կամաւորներ, իսկ գիշերակացի հետ կապւած խնդիրներու լուծման ուղղութեամբ պէտք է
օգտագործենք հնարաւոր բոլոր տարբերակները»,ըսած Զաքարեան:
Հանդիպման աւարտին տեղի է ունեցել մտքերու
փոխանակում, պետական նախարարին կողմէ
տրուած են համապատասխան յանձնարարականեր:
Խորհրդակցութեան մասնակցած են ՊԲ հրամանատար Կարէն Աբրահամեան, կրթութեան,
գիտութեան նախարար Նարինէ Աղաբալեան, մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշÁրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեան, քաղաքաշինութեան նախարար Կարէն Շահրամանեան,
Ստեփանակերտի քաղաքապետ Սուրէն Գրիգորեան եւ պաշտօնատար այլ անձիք:

Ազնիւ Նախաձեռնութիւն
Ասիկա Հայերուն Երկիրն Է. Հայ Դարբիններու
Քիւրտ Աշկերտը
Տիգրանակերտի բնակիչ քիւրտ երկաթագործ
Ազիզ Սապան կը յայտնէ, թէ իր արհեստը ատենօք
սորված է հայ վարպետներէ՝ յիշելով, թէ Հայոց
Ցեղասպանութենէն առաջ որքան շատ հայեր
կային շրջանին մէջ։
1915-էն առաջ, Տիգրանակերտի մէջ կ՛ապրէին
նուազագոյնը 65 հազար հայեր, իսկ Լիճէի 33
գիւղերուն մէջ, 1914-ին կային 24 եկեղեցիներ եւ մէկ
վանք ու անոնց հայ բնակիչներուն թիւը վեց
հազարի շուրջ էր։ Լիճէի մէջ ապրող հայերուն մեծ
մասը արհեստաւոր էր։ Դերձակութիւնը, ոսկերչութիւնը, փռապանութիւնը եւ երկաթագործութիւնը՝
հայերուն գլխաւոր զբաղումներն էին։
Հակառակ անոր, որ Ցեղասպանութեան իբրեւ
հետեւանք՝ հայերը ստիպուեցան հեռանալ այս
շրջաններէն, սակայն անոնց արհեստները մինչեւ
այսօր կը յիշուին։
Երկաթագործ Սապան, որ 70 տարեկան է, 50
տարիէ ի վեր, իր փոքրիկ խանութին մէջ,
հողագործական գործիքներ կ՛արտադրէ։ «Ասիկա
հայերու երկիրն էր, մերձակայ լեռները հայերունն
էին։ Հոսկէ անդին Սարնիս անունով գիւղ մը կայ,
հոն հայեր կ՛ապրէին։ Տիպէքի մէջ ալ հայեր կային»,
– կը յայտնէ ան։

Սապան կը պատմէ, որ տակաւին կապի մէջ է
արտագաղթած հայերու հետ։ «Մեր յարաբերութիւնները շատ լաւ էին։ Անոնք մեր իրաւունքներուն եւ
իրենց գործին նկատմամբ շատ հաւատարիմ էին։
Միայն ես չէի, ուրիշ բազմաթիւ քիւրտեր կ՛աշխատէին հայ վարպետներու քով։ Այս շրջանի մարդիկը
բոլորն ալ հիմա մեռած են, մարդ չմնաց։ Միայն
երկու եղբայրներ կան Հոլանտա կ՛ապրին, սակայն
երբեմն կու գան, կ՛այցելեն, մեր հիւրը կ՛ըլլան։
Երեք-չորս եղբայր էին, Մանասէն կար, Մեսայիրը
կար։ Կային ասոնց հօրեղբայրները՝ Հիւսնիւն ու
Եուսուֆը կամ Քեամիլը, որոնք իսլամացուած էին,
յետոյ դարձեալ վերադարձան իրենց կրօնքին»,կ՛եզրակացնէ Սապան։

¾ç 04

Քաղուածքներ
Օտար Մամուլէն
Հայաստանը Ամենահիասքանչ
Վայրն է, Որ Կրնաք Այցելել
Այս Ամրան. Matador Network

Ամերիկեան Matador Network կայքը, որ մասնագիտացած է զբօսաշրջութեան, մշակոյթի
ուղղութեամբ, յօդուած մը նուիրած է Հայաստանին`
որպէս լաւագոյն այցելութեան վայր այս ամրան`
զայն վերնագրելով «Հայաստանն ամենահիասքանչ
վայրն է, որ կրնաք այցելել այս ամրան»:
Յօդուածին մէջ կը նշուի, որ Ասիան այս ամրան
ամենայայտնի ուղղութիւններէն է, իսկ Հայաստանը,
որ կը զբաղեցնէ իւրայատուկ մշակութային տարածք, որ ամբողջութեամբ ոչ ասիական է, ոչ եւրոպական, աշխարհի մէջ ամենագեղատեսիլ վայրերէն է, կը փոխանցէ Panorama.am-ը:
«Եթէ կը ցանկաք, որ ձեր յաջորդ արձակուրդը
ըլլայ իսկապէս իւրայատուկ, ապա պէտք է այցելէք
Հայաստան: Բացի այն փաստը, որ Քարտաշեանները հայ են, ինչ որ երբեք ալ երկրի մեղքը չէ,
երկիրը հիմնականօրէն յայտնի չէ: Անկախ անկէ,
կ՛այցելէք լեռնային ցնցող կանաչ տարածքներ, կը
համտեսէք հին ու համեղ խոհանոցը կամ կը
ծանօթանք հարուստ պատմութեան, չէք զղջար`
Հայաստանը դարձնելով ձեր առաջին կանգառը
Հարաւային Կովկասի մէջ»,-կ՛ըսուի յօդուածին մէջ
ու կը ներկայացուի Հայաստանի հին պատմութիւնն
ու գեղեցիկ աւանդոյթները:
Երկիր, որ առաջինը ընդունած է քրիստոնէութիւնը, ուր կը գտնուի առաջին քրիստոնէական
եկեղեցին. Էջմիածնի Մայր Տաճարը, որ կառուցուած
է 301-303 թուականներուն, մինչեւ այսօր հայերու
կրօնական կեդրոնն է: Կը նշուի Գեղարդի վանական համալիրի, Տաթեւի վանքի մասին, հայկական
յայտնի գորգերու մասին:
Արարատ լեռը, որ, տեխնիկականօրէն կը գտնուի
Թուրքիոյ տարածքին, հսկայական նշանակութիւն
ունի հայերուն համար` որպէս հայրենիքի խորհÁրդանիշ:
Հայաստանը ունի նաեւ լաւագոյն խոհանոցը
աշխարհի մէջ` լաւաշ, քուֆթա, խորաված, պաստուրմա, գաթայ, ծիրան: Իսկ ամենակարեւոր
հարցը, արդեօ՞ք կարելի է ծորակէն ջուր խմել, ապա
պատասխանն է` այո: Ջուրը ոչ միայն անվտանգ է,
այլ աշխարհի մէջ ամենամաքուրներէն է:
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Մշակութային Արձագանգ
Թումանեանի Եւ Կոմիտասի 150-րդ յոբելեաններուն Նուիրուած
Ցուցահանդէս Եւ Ձայնասկաւառակի Շնորհանդէս Յորդանանի Մէջ
ՄԱՐԱԼ ՆԵՐՍԷՍԵԱՆ
Յորդանան անգամ մը եւս հիւրընկալեց Հայկական Մշակոյթը Երեւանի քոյր քաղաք Ամմանի մէջ,
կազմակերպուեցաւ Հայրենի արուեստագէտ քոյրերու՝ գանատաբնակ գեղանկարիչ Նազ Թորոյեանի
«ՆազԱրտ» Գեղանկարներու Ցուցահանդէս-վաճառքը եւ յորդանանաբնակ դաշնակահարուհիերգահան Վարդուհի Թորոյեան-Ներսէսեանի «Իմ
Երազում» ձայնասկաւառակի շնորհանդէսը։
Ձեռնարկը կայացաւ Յորդանանի Մշակոյթի
Մեծարգոյ նախկին նախարար՝ Ջիրյէս Սամաուիի
բարձր հովանիի ներգոյ, Մայիս 1 – 3 տեւողութեամբ,
Ամմանի քաղաքապետարանի ցուցահանդէսներու
սրահի՝ «Կալէրի»-ին մէջ։
Հայկական մշակոյթի այս 3 օրերը նուիրուած
էին Մեծն Յովհաննէս Թումանեանի եւ Մեծն
Կոմիտասի 150-րդ յոբելեաններուն, որոնց մասին
ներկաները ծանօթացան բացման խօսքին ընթացքին։
«Վարդավառ մանկապատանեկան» երգչախումբի հրեշտակային ձայները վայելեցին բացման
ներկաները, ունկնդրելով Հայկական ժողովրդական, Կոմիտասեան երգեր, առաջին անգամ հնչեց
Յովհաննէս Թումանեանի «Էս էն է» բանաստեղծութեան հիման վրայ գրուած Վարդուհի ԹորոյեանՆերսէսեանի հեղինակած երգը։
Նազը, Երեւանի Ռոմանոս Մելիքեանի անուան
պետական երաժշտական քոլեճի շրջանաւարտ
է (դասական վոկալ)։ Ան
նաեւ կը ստեղծագործէ
եւ հեղինակ է դասական,
ժողովրդական, ճազային, ռոք երաժշտութեան
ժանրերու աւելի քան 100
երգերու: Իր երգերը կատարուած են Հայաստանի
օփերայի երգիչներու կողմէ տարբեր համերգներու
ընթացքին: Յայտնի հայ երգահան եւ դաշնակահար
Ռոպերթ Ամիրխանեան իր երգերը անուանած է
«կախարդական ստեղծագործութիւններ»:
Նազը նաեւ աւարտած է Մխիթար Գոշի հայռուսական միջազգային համալսարանը, իրաւագիտութեան մագիստրոսի աստիճանով:
2015 թուականին Նազը
տեղափոխուած է Գանատա եւ սկսած իր աշխատանքը որպէս նկարիչ:
2017-ին մասնակցած է
Շուշի քաղաքի գեղարուեստի
դպրոցին նուիրաբերուած
նուիրատուութեան արարողութեան:
2018 թուականին Նազը մասնակցած է 1988 Երկրաշարժի զոհերու յիշատակին նուիրուած արուեստի ցուցահանդէսին, որ կազմակերպուած էր
Թորոնթոյի ՀԲԸՄ-ի կողմէ:
Վարդուհին Երեւանի
Փ.Ի. Չայկովսկիի մասնագիտական երաժշտական միջին դպրոցի շրջանաւարտ է, ունի մագիստրոսի
կոչում Երեւանի Կոմի-

տասի անուան պետական երաժշտանոցի բարձրագոյն
ուսումնական հաստատութենէն:
Ան իր երգահանական կրթութիւնը ստացած է
անուանի հայ երգահան եւ դաշնակահար Ռոպերթ
Ամիրխանեանի հետ, որ կարծիք յայտնելով շեշտած
է՝ «Դուք հայկական երաժշտութեան մէջ նոր ոճ էք
ստեղծել»։ Իսկ ՀՀ ժողովրդական արուեստագիտուհի Ռաիսա Մկրտչեան նկարագրած էր ըսելով՝
«Մագրամաքուր են քո երգերը, ուր ոչ մի օտար
ելեւէջ չկայ»։
Վարդուհին արժանացած է բարձր գնահատանքի երաժշտութեան յանկարծաբանութեան համար,
Լեվ Բարեն Բոյմի 100-ամեայ փառատօնի ընթացքին, 2007-ին, Մոսկուա՝ Ռուսաստան:
Առնօ Բաբաջանեանի անուան դաշնակահարներու 5-րդ հանրապետական մրցոյթի ընթացքին
լաւագոյն տիպլոմ ստացած է: Երեւան՝ Հայաստան,
2000-ին
1999-ին Աբովեան քաղաքին մէջ տեղի ունեցած
հայ բազմաձայն երաժշտական մրցոյթին հանդիսացաւ երկրորդ տեղին:
Մասնակցած է Վերածնունդ միջազգային փառատօններուն: Գիւմրի, Հայաստան որպէս նուագակցող, հանդիսանալով 2-րդ տեղի, 1-ին տեղի
մրցանակներ եւ Գրան-Պրի:
Վարդուհին Պուլկարիոյ Եւրո-ժողովրդական
2012 փառատօնին իր վոկալի ուսանողներէն մէկուն
ուղեկցեցաւ իր ոսկէ մետալին:
Վարդուհին մասնակցած է ՀՀ կառավարութեան
կողմէ արտերկրի մէջ իրականացուող համերգներուն՝ կազմակերպուած Երեւանի քաղաքապետարանի եւ Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան
կողմէ, Լեհաստանի, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ,
Ուքրանիոյ, Ղրիմի, Ռուսաստանի, Յորդանանի եւ
Լիբանանի մէջ:
Ան եղած է Երեւանի Կամերային թատրոնի
երաժշտական փոխ-տնօրէն:
Եղած է երգչուհի, եկեղեցական-երգեհոնի նուագող, դաշնակահար, կատարելով երաժշտական
ձայնաբաժանումներ եւ ստեղծագործութիւններ
Երեւանի Արարատեան Հայրապետական թեմի
Սուրբ Սարգիս եկեղեցւոյ «Ծաղկազարդ» երգչախումբի մէջ 2010-էն մինչ օրս: Այս երգչախումբը
ստացած է ՀՀ նախագահի մրցանակ եւ Կոմիտասի
անուան շքանշան Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութենէն:
Վարդուհին ղեկավարած է Յորդանանի Ազգային Մարզական Միութեան Հայկական «Երեւան»
երգչախումբը, որ իր ուղեկցութեամբ մասնակցած

է «Երգում ենք Կոմիտաս» փառատօնին, նուագակցութեամբ Յորդանանի Ազգային երաժշտական
երաժշտանոցի կամերային նուագախումբի տնօրէն
Մոհամմատ Սիտիքի հետ Երեւանի մէջ 2015-ին:
Վարդուհին դասաւանդած է International Amman
Academy միջնակարգ «Յորդանանի Թագուհի»-ի
դպրոցի երգչախումբին:
3 տարի է արդէն երաժշտական տնօրէնն է
Թատերական երաժշտական ներկայացումներու
Amman National դպրոցին մէջ:
Երուսաղէմի Հայոց պատրիարքարանի ժառանգաւորաց երգչախումբի 2 ներկայացումներու համար երգեր ստեղծագործած է, իրենց խնդրանքով:
Վարդուհին կը ղեկավարէ Յորդանանի «Վարդավառ» հայկական երգչախումբը 2016 թուականէն
սկսեալ, որ հիմնադրած է իր ամուսնուն Վարդան
Ներսէսեանի հետ: 2 տարի է արդէն կը ղեկավարէ
նաեւ «Վարդավառ մանկապատանեկան» երգչախումբը։
Վարդուհին Թումանեանի «Փարվանա»-ն արդէն վերածած է օփերայի, որ պիտի ներկայացուի
2020-ին։

Յատկանշական է, որ Վարդուհիի եւ Նազի
փոքր քոյրը, Արմինէն, Մայիս 3-ին մենահամերգ
ունեցաւ Գերմանիոյ Շուապախ քաղաքին մէջ, ուր
կատարեց Կոմիտաս,Կանաչեան, Տիգրանեան,
նաեւ իր երկու քոյրերուն `Վարդուհիի եւ Նազի
ստեղծագործութիւնները։ Համերգը նաեւ նուիրուած
էր Թումանեանի եւ Կոմիտասի 150-րդ յոբելեաններուն։

ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 16.5.2019

¾ç 06

Մտածումներ` Յանուն Ժողովուրդին`Ժողովուրդը Չարաշահող
Ամբոխայնացման (Populisme) Մասին
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ
Ամէն ոք ունի իր գաղափարները,
բնութիւնը այդպէս տնօրինած է…
Ագռաւը իր ձագերը սիրուն կը գտնէ եւ
երիտասարդ
կապիկի կեանքը կը դիւթէ զինք ծնողները:
Թոմաս Մուր,
Անգլիացի պետական դէմք, իմաստասէր
(1779-1852)
«Երբ հարուստները կը պատերազմին, թշուառները կը մեռնին»: Այսպէս խօսած է Ի. դարու ֆրանսացի յանձնառու գրող եւ իմաստասէր Ժան-Փոլ
Սարթր: Այսինքն, երբ դիրքապաշտական կռիւպայքարներ կը մղուին, միշտ համեստները կը
վճարեն գինը եւ ի վերջոյ կ’անտեսուին:
Ժան-Փոլ Սարթրի պարզ խօսքը կը խտացնէ
մեր օրերուն ծաւալած եւ ամբոխներու պարզամտութիւնը չարաշահող ամբոխայնացումը, populisme-ը,
որուն թատերաբեմն են ժամանակակից ընկերութիւնները եւ երկիրները: Զարմանալին այն է, որ
մարդիկ իրենց երջանկութիւնը կը կարծեն նուաճել
այս կացութեան մէջ, մինչեւ այն օրը, որ պատի
դիմաց գտնուին եւ կարծեն փրկուիլ նոր դիմակով
ամբոխայնացումով մը:
Մենախօսելու պէս փորձենք մտածել:
Եթէ կայ բոլորին կողմէ ընդունուած ժողովրդավարութիւնը, ապա ի՞նչ է ամբոխայնացումը` ժողովÁրդավարութեան յարաբերաբար: Ժողովրդավարութիւնը, ըստ էութեան, հակադասակարգային
էր` առանց տարբերութիւն տեսնելու հարուստի եւ
աղքատի, հաւատացեալի եւ անհաւատի, այր ու
կնոջ, ուսումնականի, բանուորի եւ գիտնականի
միջեւ:
Ամբոխայնացումը` populisme, ինքզինք կը հաստատէ ժողովրդավարութեան ժխտումին վրայ,
քանի որ կը կռթնի ընկերութեան որոշ խաւի մը
վրայ` շահագործելով այդ խաւի նախանձի զգացումը` ընդդէմ անոնց, որոնք, այսպէս ըսած, կը
թուին յաջողած ըլլալ իրենց ուսումով, գործով եւ,
մանաւանդ, ձեռք բերած նիւթական պայմաններով:
Ամբոխայնացումը անհատի մը կամ խմբակի մը
մենատիրական իշխանութեան առաջնորդող ճանապարհ է, սպառնալիք` ընկերութեան կայունութեան եւ համակեցութեան: Սովորական դարձած է
ամբոխայնացումը, որմով հրապարակ կու գան
իշխանութեան տիրանալու ցանկութիւն ունեցողներ, որոնք միջոցներու միջեւ խտրութիւն չեն դներ,
կը չարաշահեն միամիտներու դժգոհութիւնները`
իրենց փառասիրութիւններուն յագուրդ տալու
համար:
Ինչպէս շատեր ընդգծած են այն, որ ազատական
ժողովրդավարութիւնը լաւագոյն վարչաձեւը չէ,
յիշել` Ուինսթըն Չըրչըլը, բայց նուազագոյն վատն է
վարչաձեւերուն: Ամբոխայնացումը առաջին հերթին
կը կռթնի ամբոխավարութեան վրայ, պարզացուած
ոճով թշնամի թիրախներ կը ճշդէ, ցեղապաշտական,
հարուստի եւ աղքատի, շահագործողի եւ շահագործուողի, օգտագործելով ամբոխէն անմիջապէս
հասկնալի եւ ընդունելի տարազներ եւ կարգախօսներ: Կարծէք դասական ժողովրդավարութիւնը
անզէն է ծաւալող ամբոխայնացման դէմ, քանի որ
երկրորդի պարզացուած եւ կիրքերու ընթացքին
մէջ եղող խօսքին հակադրուելու ատակ պատգամ
չունի, կը մնայ փակուած` տարբեր եւ դասական

արժէքներու շրջանակին մէջ, ամբոխայնացման
ալիքը կասեցնելու առաջարկ չունի, կամ պէտք է
ընդունի նոյն ամբոխայնացման պայքարի եւ խօսքի
ոճը, որ զինք կը տանի ինքնավարկաբեկման:
Բոլոր ճառերու մէջ` աջ, ձախ, ժողովրդավարական, ամբոխավարական, ամբոխայնական, միշտ
կայ որպէս հասարակ յայտարար յայտնուող ժողովուրդ բառը: Եւ կը ծագի հարցումը. ո՞վ է ժողովուրդը,
ինչպէ՞ս սահմանել ժողովուրդը, ան ինչպէ՞ս կը
ներկայանայ` բաղդատած ազգին, ընկերութեան,
դասակարգերուն: Ժողովրդավարութիւն բառը նոյն
իմա՞ստը ունի այն բոլոր խմբաւորումներուն համար,
որոնք կը խօսին ժողովուրդին անունով կամ անոր
գերիշխանութիւնը կը համարեն նպատակ:
Երբ ոմանք կը խօսին յանուն ժողովուրդին եւ
«յեղափոխութիւն»-ը կը համարեն անոր յաղթանակը, ինչպէ՞ս կը գծեն ժողովուրդի սահմանները,
ամբողջութի՞ւն մը, թէ՞ անկէ անջատուած մարդոց
խաւ մը, մասնաւորաբար` անոնցմէ, որոնք կը
համարուին այս կամ այն ձեւով վերնախաւ` քաղաքական իշխանութիւն, համալսարանականներ, ճարտարագէտներ, մեծանուն եւ յաջողած արուեստագէտներ, գրողներ, այսինքն` ինչ որ սովորաբար կը
կոչենք ընտրանի:
Ամբոխավարական ճառի ժողովուրդը միայն
բանուորութի՞ւնն է, գիւղացիութի՞ւնը, գործազուրկնե՞րը, դժուար կեանք ունեցող մարդոց հաւաքականութի՞ւնը: Ամբոխայնացումը ինքնահաստատո՞ւմ կը
փնտռէ` գրգռելով այդ բոլորին նախանձը եւ հակադրութիւնը ընդդէմ միշտ փոքրամասնութիւն
եղող ընտրանիին: Ժողովուրդին մաս կը կազմե՞ն
վաճառականները, միջին խաւի պաշտօնեաները:
Ժողովուրդ յղացքը կը սահմանուի ըստ դիրքի եւ
ըստ շահերու:
Այսինքն ամբոխավարական ճառը նկատի ունի
այն, ինչ որ համայնավարական վարչակարգը կը
կոչէր պրոլետարիատ, proletariat: Այդպէս կը կոչւէին Հռոմի ընչազուրկները, proles, մշակելով այն
զգացումը, որ ընտրանին յափշտակող է, կողոպտող
է, կ’իւրացնէ ընչազուրկներու իրաւունքը եւ աշխատանքի արդիւնքը: Նման ճառի մը դիւրութեամբ
կ’արձագանգեն զանգուածները` առանց խորհելու
աշխատանքի արդիւնքի եւ աշխատանքով յաջողութեան մասին: Եւ ամբոխային տրամաբանութիւնը
կ’առաջնորդուի, կամ զայն կ’առաջնորդեն կտրուկ
ճամբաներով. ընտրանին հոն է, քանի որ շահագործած է, կամ` կողոպտած: Այսինքն ժողովուրդ
ըմբռնումը նուազուրդի կ’ենթարկուի ամբոխայնացման (populisme) ճառին մէջ:
Ամբոխայնացման ճառով հրապարակ եկողները
որպէս ժողովուրդի թշնամի կը տեսնեն ընտրանին
եւ կ’եզրակացնեն, որ պետութեան բարիքներէն
պէտք է օգտուի իրենց ըմբռնած իրաւ ժողովուրդը`
աշխատողները, գործազուրկները, բայց նաեւ`
գաղթողները: Միւսները պէտք է զրկուին այդ
բարիքներէն, քանի որ ժողովուրդին հետ վարուած
են որպէս թշնամիի:
Այս ըմբռնումներու ամբոխավարական մթնոլորտին մէջ եղած ժողովրդավարական ընտրութիւնները կարելի չէ բոլորովին ազատ համարել, քանի
որ ընտրողները լարուած կ’ըլլան մէկը միւսին դէմ
քուէարկելու, եւ ոչ` ըստ ծրագրի եւ արժէքի ընտրութիւն կատարելու: Վերջին տասը տարիներուն
կարգ մը մեծ երկիրներու ընտրութիւնները այս
մթնոլորտին մէջ կատարուեցան:
Բայց ամբոխայնացումը (populisme) չի սահմա-

նափակուիր նշուած ձախ հասկացողութեամբ զանգÁւածի շրջանակին մէջ: Կայ նաեւ աջ ամբոխայնացում: Ըստ աշխարհագրական շրջաններու
եւ երկիրներու, ան կրնայ տարբեր բովանդակութիւն
ունենալ: Այսպէս, Հոլանտայի «Ազատութեան
համար» կուսակցութեան, Ֆրանսայի «Ազգային
համախմբում» կուսակցութեան, Վենեզուելայի կարծր
իշխանութիւն հաստատելու միտող իշխանութեան,
Յունաստանի Փոտեմոսի, Ֆրանսայի Մելանշոնի
շարժման նկատմամբ նոյն վերագրումը կ’ըլլայ
զանոնք բացասական լոյսի տակ ներկայացնելու
համար:
Ամբոխայնացումը առաջնորդողները իրենք զիրենք կը ներկայացնեն որպէս ժողովուրդի ներկայացուցիչ, կամ ինչպէս սովորութիւն է ըսել` լուռ
եւ անտեսուած մեծամասնութեան բանբեր եւ առաջնորդ, ընկերութեան մէջ հաստատելով անհաշտելի
տարբերութիւններ, մէկը միւսին դէմ, «ժողովուրդ»էն դուրս ձգելով անոնք, որոնք իրենց չեն հետեւիր,
որոնք կը համարուին չարաշահողներ, խաթարւածներ, թիրախ կ’ըլլան աջը կամ ձախը, հետեւաբար` մէկը միւսին թշնամի:
Ամբոխայնացման (populisme) պարագային ինքնախաբէութիւն, եւ քիչ մըն ալ առաջ երթալով, կեղծիք կայ: Առաջնորդները, կացութեան տէր կանգնողները, դիրքեր նուաճողները հազուադէպօրէն
ամբոխավարական կերպով զգացական շահագործման ենթակայ «ժողովուրդ»-էն եկած կ’ըլլան:
Անոնք ընդհանրապէս կու գան «ընտրանի»-էն,
դրամատէր, համալսարանական, ժառանգական,
ծննդեան իրաւունքով (nռpotisme): Բայց հրահրուած
կիրքի, վրէժի, քինախնդրութեան մթնոլորտի մէջ
«ժողովուրդը կը հետեւի», մինչեւ որ նոր վերնախաւը
պառակտուի կամ իր իսկական դիմագիծը ցոյց
տայ: Այն ատեն է, որ հանդիսատես կ’ըլլանք մեծ
յոյսերուն յաջորդող մեծ յուսախաբութիւններուն:
Ամբոխայնացման գլխաւոր յատկանիշը միւսին,
միւսներու, ընկերաքաղաքական կեանքի բազմազանութեան մերժումն է: Իսկ առանց բազմազանութեան` ժողովրդավարութիւնը մեռեալ տարր է,
ինչ որ կը յանգեցնէ հոն, որ ամբոխայնացման
կացութեան մէջ, քաղաքացին, քուէարկողը ի՛նք
կ’ըլլայ առաջին զոհը, անիրաւուածը:
Ամբոխայնացման առաջնորդները կը խօսին
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Մտածումներ` Յանուն Ժողովուրդին`Ժողովուրդը
Չարաշահող Ամբոխայնացման (Populisme) Մասին
¾ç 06
յանուն ժողովուրդին, զայն կը վկայակոչեն հրապարակներու վրայ, կամ հանրաքուէ կը կազմակերպեն,
կը խուսափին ժողովրդավարական կանոններով
ընտրուած ժողովներէ, ուր հարցեր կը քննուին` թեր
ու դէմ կարծիքներով: Այդ առաջնորդները, եզրակացուցած ըլլալով, որ իրենք կը ճանչնան ժողովուրդը, գիտեն անոր պահանջները եւ ակնկալութիւնները,
ընտրական
եւ
ժողովական
միջնորդութիւններու կարիք չեն զգար, զանոնք
աւելորդ կը համարեն, ժողովուրդին կրկնել կու
տան իրենց տեսակէտները:
Այսօր, ամբոխայնացման առաջնորդները, անոնք
ըլլան դասական ընտրանին մերժող ձախերը կամ
ազգայնական զգացումներ հրահրելով հրապարակ
եկող աջերը, կը ձգտին իշխանութիւնը գրաւել կամ
արդէն կը գրաւեն զանազան երկիրներու մէջ,
ինչպէս` Թուրքիա, Միացեալ Նահանգներ, Հունգարիա, Լեհաստան, Հնդկաստան եւ այլն: Շարժումը կայ նաեւ այլ եւրոպական, ափրիկեան եւ
նախկին խորհրդային երկիրներու մէջ: Քանի որ
առաջնորդը կը խորհի, որ ինք կը մարմնաւորէ
ժողովրդական կամքը, ոստումը դէպի մենատիրութիւն մէկ քայլ է, նոյնիսկ երբ ձեւականութիւնները
կը պահուին, եւ ազատականութիւն ու ժողովրդավարութիւն կը մնան սոսկ որպէս շպար, եւ աւելի ուշ
միայն զանգուածը կ’անդրադառնայ, որ իր ազատութիւնները սահմանափակուած են, կը դադրի
ժողովրդավարական վիճարկումը: Պետութիւնը կը
կոչուի առաջնորդի եւ անոր կուսակցութեան ծառայութեան: Եւ այլախոհները կը համարուին օտարի
ծառաներ, որոնք կը ձգտին ձախողեցնել իշխանութիւնը: Այս տեսակէտէն հետաքրքրական է Վենեզւելայի պարագան, ուր ամբոխայնացած վարչաձեւը
անելի մատնուած է:
Ինչ որ ալ պատահի, ինչ որ ալ ըլլան մեր դատումները, ժողովուրդին դժգոհ խաւերը միշտ
պատրաստ են տարուելու ամբոխավարական ճառով` շահագործուելով բարձր խօսողներու կողմէ:
Բայց այդ բոլորը պատճառ չեն, որ մերժումները
սովորութիւն դառնան, միշտ պէտք է շարունակել
երկխօսութիւնը` չսահմանափակելով ժողովուրդ

ըմբռնումը, այլ` միշտ նկատի ունենալ ամբողջը,
ինչ որ աւելի դժուար է, երբ կիրքի մթնոլորտ կը
ստեղծուի: Ընտրանի, աշխատաւոր, մտաւորական,
թոշակառու, այր, կին, ուսանող, զինուոր, դրամատէր, արհեստաւոր թէ արուեստագէտ` միասնաբար
ժողովուրդ են, զիրար կը լրացնեն:
Միշտ քաջութիւնը պէտք է ունենալ ըսելու, ֆրանսացի իմաստասէրին պէս, որ` «Ուրիշին իրաւունքը
իմ պարտականութիւնս է»: Այս պարագային է
միայն, որ համագործակցութիւնը ծնունդ կու տայ
փոխհասկացողութեան, պետական առողջ համակարգի մէջ արդար, հաւասար եւ օգտակար ներկայացուցչութեան:
Եւ կարելի կ’ըլլայ ամբոխայնացումէն (populisme)
անցնիլ իրաւահաւասարութեան, միւսը մեր հաւասարը ընդունելու փուլը: Թերեւս` իտէալ. բայց այդ է
միասին ըլլալու եւ տեւաբար զիրար չմերժելու ճանապարհը, նոյնիսկ եթէ հարկ ըլլայ, հակառակ
խոչընդոտներու, տեւաբար վերստին ընդգրկուիլ
այդ ճամբուն մէջ:
Լուռ մեծամասնութեան ճանաչումը ցանկալի է,
սխալ չէ, անցանկալին եւ սխալը այդ մեծամասնութեան մաս չհամարուողներուն մերժումն է:
Այսինքն յանդգնութեամբ ինքնահաստատում` եսի
եւ մակերեսայնութեան դէմ, առանց վար դնելու
առողջ քննադատութեան զէնքը, որ թշնամութիւն
չէ, այլ` լաւի որոնում:
Եթէ այս գաղափարներով առաջնորդուինք մեր
ներազգային կեանքին մէջ, Հայաստան եւ սփիւռք(ներ), մեր վաղը այսօրուընէ լաւ կ’ըլլայ: Այս տիրացւական քարոզ չէ, այլ` պատմութեան եւ ծառայութեան ընթացքին մէջ գտնուելու յանդուգն միտում:
Այլապէս օր մը ամէն գոյնի եւ դասի առաջնորդները պիտի հաստատեն, որ հետեւորդ չունին, որ`
իրենք եւ իրենց գաղափարները ժամանակավրէպ
են եւ փուճ:
Եւ այն ատեն նոր ամբոխայնացման ենթահողի
վրայ երեւան պիտի գան նոր դէմքեր` միշտ նոյն սխալ
ըմբռնումով, որ պատմութիւնը իրենցմով կը սկսի…
Եզրակացնելու համար կրնանք ըսել, որ
ժողովրդավարութիւն եւ ամբոխայնացում (democratie
եւ populisme)` կը կռթնին ժողովուրդին վրայ, անոր
ծառայելու կարգախօսով, բայց երկրորդը կը
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հետ: Ան կը հանէ անոր վրայէն հնացած հագուստները, կը լոգցնէ ու կը մաքրէ զայն, անոր կը հագցնէ
արքայական պատմուճանը եւ անուշահոտով կ’օծէ անոր գլուխը, «ինչպէս օրէն էր թագաւորաց»:
Յետոյ կը յարդարէ սեղանը՝ բազմատեսակ համադամներով, երաժիշտները կը նուագեն հայրենի
Գողթան երգերը՝ ի զուարճութիւն հայոց գերեալ
արքային, որ այնքան կը սիրէր զանոնք, եւ գինին
առատօրէն կը հոսի փարչերէն:
Այնու ուտէին, ըմպէին եւ ուրախ լինէին:
Երբ բաւական կը խմէ Արշակ, կը յիշէ իր փառքի
օրերը, կը սկսի կամաց-կամաց մռայլիլ, եւ կու գայ
պահ մը, ուր դառնացած կ’ըսէ.
–Ուրեմն այսպէ՞ս պիտի ըլլայի...
Եւ սեղանին վրայէն առնելով պտուղի դանակը՝
կը մխրճէ կուրծքին:
Դրաստամատ կը շփոթի այս անակնկալ կացութեան առջեւ, խորապէս կը զղջայ, որ պատճառ դարձաւ իր թագաւորի մահուան, ապա քաշելով արիւնլուայ
դանակը Արշակի վէրքէն՝ կը խրէ զայն ի՛ր կուրծքին
եւ անշունչ կ’իյնայ անոր տաք դիակին վրայ:
հանդիսանայ առաջինի ծաղրանկարը, կը չարաշահէ զանգուածին միամտութիւնը:
Ամբոխայնացումը կը խարդախէ իրականութիւնները` ստեղծելով խաբկանք, որ ինք ընկերութիւնը
կ’ազատէ վնասակար տարրերէ, ինչպէս կ’ըսուի`
ցեցերէ, եւ ժողովուրդը կը պաշտպանէ իր բարիքին
ծառայող լաւ իշխանութեան մը միջոցով:
Բայց փորձը միշտ ցոյց տուած է, որ ամբոխայնացումը (populisme) ժողովրդավարութեան ապականումն է, այլասերումը:
Կը մնայ անլուծելի թուացող խնդիրը. ժողովուրդը
ինչպէ՞ս պատուաստել այդ ապականման դէմ:
Երբեմն` յիշելով Թոմաս Մուրը, որ իր հաւատացած գաղափարներէն չհրաժարեցաւ, ոչ ըսաւ
Անգլիոյ Հանրի Ը. թագաւորին… եւ գլխատուեցաւ:
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ՎԱՀԱՆ ՀՈՎԻՒԵԱՆ

(1899-1981)
«Եւրոպական Բնանկար»

Շբթ

Ծնած է Կ. Պոլիս 1899 թուականին: Անոր վաղաժամ կեանքի մասին տեղեկութիւնները հազւադէպ են: Յայտնի է երկու փաստ, որ ան երեք
տարի յաճախած է Կ. Պոլսոյ Գեղարուեստի
դպրոցը (1915-1918), ապա մէկ տարի անց եղած
է աշակերտը հայ մեծանուն նկարիչ Փանոս
Թերլեմեզեանի (1865-1941): Թուրքիոյ մէջ
տիրող իրավիճակը պատճառ դարձած է, որ երիտասարդ Հովիւեան ձգէ արուեստը եւ 1924 թուականին
տեղափոխուի Ալեքսանդրիա, հաւանաբար իր հարազատներուն միանալու համար:
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Չինաստանի
Վարչապետը
Կարեւորած
է Հայաստանի
Հռոմի
Պապը
Առաջին Անգամ
Կ'այցելէ
Հետ Երկկողմ Թերակղզի
Տնտեսական Կապերու Յետագայ
Արաբական
Զարգացումը

Աշխատանքային այցով Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութիւն
գտնուող վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Ժողովրդական ներկայացուցիչներու
պալատի մէջ հանդիպում ունեցած է ՉԺՀ պետական խորհուրդի նախագահ
(վարչապետ) Լի Քեցեանի հետ:
Ինչպէս կը յայտնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութիւնը, ՉԺՀ վարչապետը ողջունած է Նիկոլ Փաշինեանը՝ կարեւորելով
անոր այցը եւ վստահութիւն յայտնած, որ անիկա կը նպաստէ հայ-չինական
յարաբերութիւններու յետագայ զարգացման ու ամրապնդման: Ան ընդգծած է
երկկողմ դարաւոր կապերու փաստը եւ աւելցուցած, որ անիկա լաւ հիմք է
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Չինաստանի եւ Հայաստանի միջեւ փոխգործակցութեան նոր թափ հաղորդելու
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
համար: «Մենք կրնանք սերտօրէն համագործակցիլ տարբեր ոլորտներէն
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
ներս` նկատի առնելով մեր երկու երկիրներու ընդհանրութիւնները: Անոր
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
համար առկայ է ամուր քաղաքական հիմք»,- ընդգծած է Լի Քեցեան:
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Վարչապետ Փաշինեան շնորհակալութիւն յայտնած է ջերմ ընդունելութեան
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
համար եւ նշած. «Շատ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ «Ասիական
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
քաղաքակրթութիւններու երկխօսութեան» համաժողովը շատ կարեւոր է մեզի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
համար: Կայացաւ համաժողովի բացումը, որ շատ տպաւորիչ էր։ Այս
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
համաժողովը լաւ հնարաւորութիւն է քննարկելու յետագայ համագործակցուէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
թեան հարցերը։ Ես շատ ուրախ եմ այդ հնարաւորութեան եւ համաժողովի
համար»։
ծիրէն ներս Ձեզի հետ հանդիպելու համար։ Հայաստանն ու Չինաստանը
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
ունին ընդհանուր շահեր։ Ես կը կարծեմ, որ այս այցելութիւնը նոր խթան
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
պիտի ըլլայ աշխատելու այն ծրագիրներու շուրջ, որոնք կը ներկայացնեն
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիՀայաստանի եւ Չինաստանի շահերը»։ Նիկոլ Փաշինեան կարեւորած է
պումին։
փոխգործակցութիւնը արդիւնաբերութեան, փոխադրամիջոցներու, տեղեկատւական եւ գիտարուեստներու ոլորտներէն ներս:
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն
Նախագահի
28 Թեկնածու
Լի Քեցեան եւս
կարեւորած
է երկկողմ տնտեսական
կապերու յետագայ
զարգացումը`
նշելով,
Գրանցած
Է որ չինական կողմի մօտեցումները կը համընկնին վարչապետ Փաշինեանի հնչեցուցած ոլորտային առաջնահերթութիւններուն հետ:
Զրուցակիցները քննարկած են առեւտրաշրջանառութեան, արդիւնաբերութեան, փոխադրամիջոցներու, տեղեկատուական գիտարուեստներու,
գիւղատնտեսութեան ոլորտներէն ներս համագործակցութեան ընդլայնման ու
խորացման վերաբերող հարցեր: Կողմերը անդրադարձած են նաեւ Հիւսիսհարաւ մայրուղիի կառուցման եւ Հայաստանի մէջ այլ ենթակառուցուածքային
ծրագիրներու իրականացման ուղղութեամբ համագործակցութեան: Լի
Քեցեան շեշտած է, որ Չինաստանի կառավարութիւնը պատրաստակամ է
ներգրաւուելու նշուած ծրագիրներուն:
Կողմերը քննարկած են «Մէկ գօտի մէկ ճանապարհ» նախաձեռնութեան
ծիրէն ներս համատեղ նախագիծերու իրականացման հնարաւորութիւնները,
մասնաւորապէս, փոխադրամիջոցներու, երկաթուղային, տեղեկատուական
ենթակառուցուածքներու ոլորտներէն ներս ծրագիրներու իրականացումը:
Արդէնվարչապետ
74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ
կեդրոնական
Ապա
Նիկոլ Փաշինեան
եւ Չինաստանի
պետական
խորհուրդի
ընտրական
յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
նախագահը հայ-չինական տնտեսական յարաբերութիւններու օրակարգային
համար, որմէ
28-ն գրանցուած
է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հարցերը
քննարկած
են ճաշի ընթացքին:
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին, կապի
ԿԸՅ-էն
Հանդիպման մասնակցած են նաեւ ՀՀ փոխադրամիջոցներու,
եւ
յայտնած
է
ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
տեղեկատուական արհեստագիտութեանց նախարար Յակոբ Արշակեան,
«Ընդամէնըարտաքին
գրանցուածգործերու
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժում ստացած ու
է:
Չինաստանի
նախարար
եւ Արդիւնաբերութեան
Ընդհանուր
առմամբ,
փաստաթուղթեր
յանձնած
է
74
հոգի»,տեղեկացուցած
տեղեկատուական գիտարուեստներու նախարարները:
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ
Նախընտրական
արշաւըվախճանման
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։
Մայր31-ին։
Արմինէ
Մարկարոսեանի
առիթով
հոգեհան«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
հարցախոյզին
տուեալներով՝
գըստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս
2019ին,
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Հայ Կաթողիկէ Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ մէջ, Զալքա, յաւարտ սուրբ
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
պատարագի:
քուէարկել։
Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
Անառատ
Յղութեան
ՀայՓորոշէնքօն
Քոյրերու Միաբանութիւն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող
նախագահ
Փետրօ
(15.1%)։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
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ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

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

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանկարներու մշակում, յատուկ
անուններու ցանկագրում եւ հրատարակում՝ Շիրակ Հրատարակչատան, Պէյրութ, 2019, 728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խմբագրատուն:

ՊԱՇՏՕՆԵԱՅ Կ՛ՈՒԶՈՒԻ
Ոսկերչատուն մը կարիքը ունի վարպետ ադամանդաշարի եւ ոսկերիչի
մը: Դիմել՝ 01/266514 - 03/207773

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Հրաչ Տէմիրճեանի (Հատտատ) մահուան քառասունքին առիթով
հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 19 Մայիս
2019-ին, Նորաշէնի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս.
Պատարագի:
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