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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի Պէտք
Երկրորդ
Խալիլ.
Պետական
Հաստատութիւնները
է
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Նախապատրաստուին
Մասին Յայտարարութեան2020-ի
Համար Պիւտճէին

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական
Նիստը
Քոչարեանի
եւ Միւսներու
Գործին
Կը Կայանայ ՄէկԴատարանի
Օր Կանուխ
Վերաբերեալ
Դիմումը ՍԴ-ի Նախնական
Ուսումնասիրութեան Փուլին է

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այսերկրորդ
մասին նախագահ
կը տեղեկացնեն
ՀՀՔոչարեանի
վարչապետի
ՀՀ
Ռոպերթ
եւ
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ
հասամիւսներու գործին վարոյթը կասեցնելու եւ Սահմարակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
նադրական
դատարան
ուղարկելու
որոշման
Նիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
դիմումը
նախնական
ուսումնասիրութեան
փուլին

Նկատի առնելով, որ նախարարները 48 ժամ
եւս ունին 2019-ի պիւտճէի նախագիծի նոր առաջարկները գնահատելու, Ելեւմտական նախարար
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
Ալի Հասան Խալիլ Հինգշաբթի օր պահանջեց, որ
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ
պետական կառոյցները սկսին նախապատրաստել
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝
իրենց աղիւսակները 2020-ի համար։
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը ամբողԵլեւմտական նախարարութեան յայտարարուջացնելու համար:
թեան համաձայն՝ յաջորդ տարուան պիւտճէի
Ըստ տեղական լրատուամիջոցներու՝ շաբաթաքննարկումները պիտի սկսին յաջորդ շաբաթ։
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Նախարարութիւնը պիտի մանրամասնէ նախաԴաշնութեան՝ 2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
րարութիւններու եւ պետական կառավարման մարտունդարձը իրականացնելու նպատակով յառամիններու կողմէ կատարուող ծախսերուն եւ եկաջադրած նախաձեռնութիւնը վերստին կեանքի
մուտներուն թիւերը, այնուհետեւ, աշնան, պիւտճէի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
նախագիծը պիտի ներկայացնէ կառավարութեան,
կառավարութեան քաղաքականութեան յայտարաորպէսզի անիկա ընդունուի նոր տարուան նարութեան մէջ:
խաշեմին:
Նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքականութեան մասին յայտարարութիւնը պիտի
2019-ի պիւտճէի նախագիծը, որ այժմ աւելի քան
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինավեց ամիս ետ մնացած է, դեռ կը սպասէ կառանոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբեվարութեան հաստատման` մինչեւ խորհրդարանի
րութիւններու կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
կողմէ վաւերացուիլը:
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ
Տեղեկատւութեան նախարար Ժամալ Ժարրահ,
խորհրդաժողովին կողմէ պահանջուած բարեփոոր Կառավարութեան իւրաքանչիւր նիստէ ետք
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
խօսք կ՝առնէ նախարարներուն անունով, Չորեքվատթար վիճակը:
շաբթի, պիւտճէի 18-րդ քննարկումէն ետք, յայտնած
էր, թէ վարչապետ Սաատ Հարիրի նախարարներուն
Շարունակուեցաւ Նախարարական
տուած է լրացուցիչ 48 ժամ՝ նոր առաջարկներ ներՊաշտօններու Փոխանցումը
կայացնելու համար:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
Նախարարները այսօր դարձեալ պիտի հանգործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը
դիպին:

Պասիլ. Պիւտճէի Խնայողութիւններուն
Չափերը Բաւարար Չեն

Արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլ
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Հինգշաբթի օր զգուշացուց, որ 2019-ի Պետական
նոր պաշտօնները:
պիւտճէի նախագիծը բաւարար չէ պակասուրդը
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
կրճատելու համար: Այս մասին կը հաղորդէ The
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
Daily Star-ը։
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
«Պիւտճէի մէջ շատ բարեփոխումներ իրակաՌաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
նացուցած ենք, եւ ատիկա լաւ է բոլոր անոնց
տեղեկատուական գրասենեակը:
համար, որոնք իրենց նպաստը ունեցած են ... բայց
ատիկա անբաւարար կը համարենք»,- ըսաւ ան հեՌաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
ռատեսիլով ունեցած մամլոյ ասուլիսին ժամանակ:
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
«Մենք հասած ենք ընդունելի պակասուրդի մը,
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
բայց ատիկա նոյնիսկ բաւարար չէ»,- աւելցուց ան,
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
համերաշխութեան կոչ ուղղելով՝ հասնելու աւելի
մեծ պակասուրդի կրճատման:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Ան պետական միջոցներն ու ապօրինի պաշտօնՔապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
ները ներկայացուց իբրեւ փարեփոխումներ պաԱպու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
հանջող ոլորտներ:
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
Պատասխանելով խնայողութիւններու վերատարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
բերեալ այն հարցին, որ պիտի նուազեցնէ նախկին
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
պատգամաւորներու եւ նախարարներու աշխաանխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
տավարձերը, Պասիլ հարցուց, թէ արդեօ՞ք «ընդուկը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալունելի է լիբանանցիին համար վճարել պատգամաւորի
թիւնը:
մը նպաստը, որ ընտրուած է 1947-ին, մէկ շրջանի
համար»:
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանԱն հերքեց պիւտճէի ընդունման համար իր արսուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
գելք ըլլալը եւ մեղադրեց այն նախարարները,
ստեղծել արդիւնաւէտ տնտեսութիւն մը: Միաժաորոնք «կը հրահրեն լրատուամիջոցները սխալ
մանակ ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչփաստերով»:
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուա«Ինչ կը վերաբերի վարչապետ Սաատ Հարիրիի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
հետ իմ անհամաձայնութեան, ճիշտ չէ»,- ընդգծեց
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
ան:

է: Այս մասին տեղեկութիւնը հրապարակուած է
Սահմանադրական
դատարանի
Facebook-ի էջին:
ԱԺ Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
«Ի պատասխան շարք մը հարցումներու ՀՀ
Ճափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Սահմանադրական դատարանը կը յայտնէ, որ
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Երեւան
քաղաքի ընդհանուր
իրաւասութեան դատարանի
դիմումը՝
«Սահմանադրական
դատարան
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոդիմելու
եւ գործիԱրարատ
վարոյթըՄիրզոյեան
կասեցնելու
մասին»
ղովի նախագահ
Փետրուար
2019
20-ի որոշումը
5-ին թուականի
ընդունածՄայիս
է Հայաստանի
մէջ(ԵԴ/0253/01/19
Ճափոնի արքրէական
գործով),
ՀՀ
Սահմանադրական
դատատակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
րան
մուտքագրուած
է 2019 թուականիՀՀՄայիս
20Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
Ազգային
ին,
օրուան
երկրորդ կիսուն։
Դիմումը կըհետ
գտնուի
ժողովի
լրատուութեան
եւ հանրութեան
կանախնական
ուսումնասիրութեան
փուլին։
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Դիմումին
Արարատ
նախնական
ուսումնասիրութիւնը
կ՝իրականացուի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաՍահմանադրական
դատարանի իաշխատակարգով
բերութիւններու հաստատումէն
վեր Հայաստանի
սահմանուած
կարգով
եւ ժամկէտներուն
մէջ»,եւ Ճափոնի միջեւ
կապերը
կայուն եւ արագ
կը
ըսուած
է
հաղորդագրութեան
մէջ:
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ՀՀ երկրորդ
նախագահԹոքիոյի
Ռոպերթ եւՔոչարեանի,
խօսքով`
2010 թուականին
2015 թուաՀՀ
նախկին
փոխվարչապետ
Արմէն Գէորգեանի,
կանին
Երեւանի
մէջ դեսպանութիւններու
բացումը
ՀՀ
նորպաշտպանութեան
լիցք հաղորդած էնախկին
երկկողմնախարար
կապերու Սէյրան
ամրաՕհանեանի
եւ
ՀԱՊԿ
նախկին
գլխաւոր
քարտուղար
պընդումին:
Եուրի Խաչատուրովի վերաբերեալ գործի վարոյթը
դատարանի
կասեցուածանդրադարձած
եւ ուղարկուած
Ազգային որոշումով
ժողովի նախագահը
էէ Սահմանադրական
դատարան:
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու զարգացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն

Զինծառայողներու
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամական խումբ. նորընտիր Ազգային
ժողովի1-էն
բազմաթիւ
Աշխատավարձերը
Յուլիսի
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Պիտի
Բարձրանան
հետ բարեկամութեամբ:

ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտաՀՀ
կառավարութեան
այսօրուան
նիստին
գիտութիւնը
յայտնած
է Ճափոնի կառավարութեան
որոշում
տրուեցաւ
զինծառայողներու
վարձատրուզարգացումի
ծիրէն ներս տարբեր
թեան
չափերըաջակցութեան
Յուլիս 1-էն բարձրացնել
միջինը
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակու10%-ով:
թեան
եւ իրականացուած ծրագիրներուն
համար:
«Համահաւասարեցում
կ՛իրականացուի
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Հայաստանի եւ Չինաստանի Միջեւ Վիզան Պիտի Վերցուի
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Զինծառայողներու
Աշխատավարձերը Յուլիսի 1-էն
Պիտի Բարձրանան

ՀՀ կառավարութեան այսօրուան նիստին որոշւած է Հայաստանի եւ Չինաստանի միջեւ սովորական անձնագիրներ կրող անձերու համար մուտքի արտօնագրի պահանջը փոխադարձաբար վերցնել:
Համաձայնագիրով կը նախատեսուի, որ իւրաքանչիւր կողմի պետութեան վաւեր անձնագիրներ
կրող քաղաքացիները միւս կողմի պետութեան
տարածք մուտք գործելու եւ դուրս գալու կամ տարանցիկ երթեւեկելու ատեն կ՛ազատուին մուտքի
արտօնագրի պահանջէն իրենց մուտք գործելու
ամսաթիւէն` մինչեւ 90 օր ժամկէտով` 180 օրուան
ընթացքին:
«Կողմերը շահագրգիռ են տարբեր ոլորտներու
մէջ համագործակցութիւնը շարունակ խորացնելու
հարցով, ինչպէս` միջանձնային շփումներու եւ

զբօսաշրջութեան խթանման միջոցով»,- ըսուած է
հիմնաւորման մէջ:
Համաձայնագիրը պիտի ստորագրուի Չինաստանի արտաքին գործոց նախարարի` յառաջիկային
Հայաստան նախատեսուած այցի ժամանակ:

Նիկոլ Փաշինեան Եւ Թորպիոռն Եակլանտ Համաձայնած Են` Դատական
Համակարգի Բարեփոխումները Պէտք Է Համապատասխանեն
Սահմանադրութեան
յաւելումներու մասով` բարձրագոյն սպայական,
կրտսեր ենթասպայական եւ շարքային կազմերու
միջեւ: Այդպիսով` Զինուած ուժերի գլխաւոր շտապի
պետը եւ պայմանագրային շարքայինը մօտաւորապէս կը ստանան հաւասարաչափ յաւելում»,ըսած է պաշտպանութեան նախարար Դաւիթ
Տօնոյեան:
Ան աւելցուցած է, որ կրտսեր ենթասպայական
եւ շարքային կազմերու աշխատավարձերը կը
բարձրանան միջինը 18%-ով, իսկ այն զինծառայողները, որոնք իրենց ծառայութիւնը իրականացնեն
առանձնայատուկ պայմաններու մէջ, կը ստանան
աւելի բարձր յաւելավճար:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Լեւոն Ճերմակեանի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի 26 Մայիս 2019ին,
Նորաշէնի Ս. Վարդանանց եկեղեցուոյ
մէջ, յաւարտ Ս. Պատարագի:

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան հեռաձայնային հաղորդակցութիւն ունեցած է Եւրոպական խորհուրդի ընդհանուր քարտուղար Թորպիոռն Եակլանտի հետ` քննարկելով Հայաստանի
մէջ առկայ իրավիճակը: Այս մասին կը հաղորդէ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութիւնը:
Զրուցակիցները համաձայնած են, որ փտածութեան դէմ պայքարը եւ դատական համակարգի
բարեփոխումները պէտք է համապատասխանեն
Սահմանադրութեան, միջազգային չափանիշներուն
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Յակոբ Յակոբեան
Յակոբ Յակոբեան, (24, Մայիս, 1923, Եգիպտոս)- (8, Մարտ, 2013, Հայաստան)
Գեղանկարիչ, Հայաստանի Հանրապետութեան ժողովրդական նկարիչ, պետական մրցանակի դափնեկիր, ՀԽՍՀ ԳԽ պատգամաւոր
(1967-1971)։
Ծնած է Ալեքսանտրիա։ Յաճախած է Կիպրոսի
Մելգոնեան վարժարան։ Մասնագիտական կրթութիւնը ստացած է Գահիրէի գեղարուեստի (19441948) եւ Փարիզի Կրան Շոմիէ կաճառներուն մէջ
(1952-1954)։
Հայրենիքի մէջ անոր մասին տեղեկացուած
են մամուլէն եւ այն նկարներէն, որոնք ան 1960
թուականին ընծայած էր Հայաստանի պետական
պատկերասրահին։

եւ, իբրեւ Եւրոպական խորհուրդի անդամ պետութիւն, Հայաստանի ստանձնած պարտաւորութիւններուն:
Թորպիոռն Եակլանտ հաստատած է կազմակերպութեան լիակատար աջակցութիւնը Հայաստանի բարեփոխումներու օրակարգին:
Մօտ ապագային Եւրոպական խորհուրդի փորձագէտներ պիտի այցելեն Երեւան` բարեփոխումներուն համար անհրաժեշտ խորհրդատւութիւն եւ
աջակցութիւն ցուցաբերելու նպատակով:
Մասնակցած է Երիտասաարդութեան եւ ուսանողներու համաշխարհային 4-րդ փառատօնին
(1953, Պուխարեստ, 2-րդ մրցանակ), արդի եգիպտական արուեստի (1958, Մոսկուա, Լենինկրատ)
ցուցահանդէսներուն, Ալեքսանտրիոյ բիենալներուն (1959, 1961)։ 1962 թուականին ընտանիքով
տեղափոխուած է Հայաստան։
Յակոբեանի ստեղծագործութեան մէջ շեշտըւած են տխրութեան ու առանձնութեան զգացմունքները. «Կինը խոհանոցում», «Սխտորներ»,
«Վիշտ», «Դերձակը» գործերը այդ ստեղծագործական ժամանակահատուածի լաւագոյն օրինակներն են։ Օտարութեան մէջ ապրելու տարիներուն
Յակոբեան գլխաւորաբար նկարած է տարբեր
նկարներ, ուր իւրայատուկ ուժով ու նրբութեամբ
ընդհանրացուցած է հայրենիքէն հեռու ապրող իր
ետեղեռնեան սերնդակիցներուն հոգեւիճակը։
Անոր բնանկարներուն մէջ շօշափելի են անհանգիստ ժամանակէն բխող լարուածութեան ու
տագնապի զգացումները, որոնք ակնյայտ են
«Նէյդրոնային ռումբին՝ ոչ», «Սումգայիթ» կտաւներուն եւ «Ընտանիք» քանդակի մէջ։
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Պարոն 5 Առ Հարիւրի՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 150-Ամեակի Առիթով
ՍԵՒԱՆ ՍԵՄԷՐՃԵԱՆ
Երբ Հայոց պատմութեան անցքերուն մէջ կը
շրջինք եւ ականաւոր գործիչներու կեանքն ու
կատարած ներդրումը կը փորձենք արժեւորել,
անկախ մեզմէ, մեր տեսադաշտէն դուրս կը մնան
այնպիսի անհատներ, որոնց պատմական ու հասարակական դերն ու նշանակութիւնը, իրականութեան մէջ, պակաս չէ՛ քան քաղաքական, ռազմական, մշակոյթի ու գիտութեան գործիչներունը։
Խօսքը, գործարար աշխարհի հայ ներկայացուցիչներուն եւ առաւելապէս անոնց ծաւալած
բարեգործութեան մասին է, որովհետեւ ո՛չ այնքան
իրենց վաստակած դրամով, այլ այդ դրամը բարի՛
նպատակներու ծառայեցնելով, անոնք արժանի եւ
պատուաւոր տեղ զբաղեցուցած են պատմութեան մէջ։
Բոլոր ժամանակներու հայ անուանի գործարարներուն շարքին մէջ առանձնայատուկ տեղ ունի
Գալուստ Կիւլպէնկեան. աշխարհահռչակ գործարար մը, որ տակաւին երիտասարդ հասակին
յանդգնեցաւ մտնել քարիւղային գործարարութեան
ասպարէզ եւ դարձաւ արդիւնաբերութեան այդ
ճիւղի գլխաւոր ճարտարապետներէն մէկը՝ քարիւղային խոշորագոյն ընկերութիւններու մեծագոյն
բաժնետէրն ու աշխարհի ամենահարուստ անհատներէն մէկը։
Ան, հայ ազգին առաջին միլիառատէրն էր եւ
միակը հայ գործարարներէն, որուն կշիռն ու մեծ
վաստակը իրեն թոյլ տուած էին մեծագոյն պետութիւններու իշխանական ամենավերին խաւերուն
հետ կապեր հաստատել, ազդել քաղաքական ու
տնտեսական միջազգային խոշոր գործընթացերուն
վրայ եւ միջնորդել երկիրներու միջեւ ծագած
տնտեսական խնդիրները հարթելու համար։
Մշտապէ՛ս տարուած ըլլալով միջազգային տընտեսական գործընթացերու եռուզեռով, եւրոպական
գործարարութեան շրջանակին մէջ գտնուելով եւ
այդ խաւին յատուկ սովորոյթներով ու հետաքրքրութիւններով ապրելով հանդերձ, Կիւլպէնկեան չդաւաճանեց իր հայկական արմատներուն ու երես
չթեքեց իր ազգէն. մանաւանդ այդ ծանր օրերուն,
երբ Մեծ եղեռնի հետեւանքով, աշխարհի տարբեր
երկիրներով սփռուած հայութեան բեկորները,
զրկանք ու կարիքի մէջ, կը փորձէին իրենց ուժերը
վերագտնել կեանքի վերադառնալու եւ արժանապատիւ ապրելու համար։
Գալուստ Կիւլպէնկեան ծնած է 1869-ի մարտ 23ին, Պոլիս, Սկիւտար, կեսարացի հարուստ
գորգավաճառ՝ Սարգիս Կիւլպէնկեանի ընտանիքէն
ներս։
Սարգիս Կիւլպէնկեանը, ժամանակին օգտակար
ծառայութիւններ մատուցած էր սուլթանին, որոնց
դիմաց՝ ան Թրապզոնի կուսակալ նշանակուած էր։
Հայ վաճառականը այս պաշտօնէն մեծ օգուտներ քաղած էր իր եւ պետութեան համար. մասնաւորապէս ապահոված էր Ռուսաստանէն Թուրքիա քարիւղի ներդրման գործը։ Այն ատենէն յստակ
էր, որ քարիւղի արդիւնաբերումն ու վաճառքը
աշխարհի ամենաեկամտաբեր գործն էր ու պիտի
մնար, ուստի, երբ հարց ծագեցաւ, թէ ի՞նչ զբաղմունք
պիտի ունենայ որդի Գալուստը, առանց երկմտելու,
հայրը առաջարկած էր անոր իւրացնել քարիւղարդիւնաբերութեան նրբութիւնները։ Մինչ այդ, պատանին աւարտելով Գատըգիւղի Արամեան-Ունճեան վարժարանն ու Մարսէյլի Սեն Ժոզէֆ դպրոցը,
ընդունուած էր Լոնտոնի Քինկս քոլէճը ու զայն
աւարտած՝ հանքարդիւնաբերութեան ճարտարա-

պետ որակաւորումով։
Գալուստը գերազանց ուսանող էր եւ ունէր այն
ամէնը, որ անհրաժեշտ էր ապագայ գիտնականի
մը համար, ուստի, քոլէճի դասախօսները առաջարկեցին անոր Ֆրանսա մեկնիլ բնագիտութեան մէջ
հըմտանալու եւ հաւանաբար այդպէ՛ս ալ ընթանար
ամէն ինչ, եթէ համաձայն ըլլար անոր հայրը, որ
յստակօրէն յայտարարած էր՝ «Գալուստը պիտի
ընտրէ գործարարութեան ասպարէզը…»։
Ան Գալուստը անմիջապէս Պաքու ուղարկեց
քարիւղային գործը ուսումնասիրելու եւ ճի՛շդ այդ
ուղեւորութեան ընթացքին էր, որ ուշիմ երիտասարդը լիարժէք համոզուեցաւ, թէ իր կեանքի կոչումը՝ քարիւղային արդիւնաբերութիւնը պիտի ըլլար…։
1889-ին, Գալուստ Կիւլպէնեան ֆրանսական
առաջատար պարբերականներէն մէկուն մէջ
հրապարակեց ռուսական քարիւղի մասին շարք մը
յօդուածներ, որոնք մեծ արձագանգ ունեցան։
Երկու տարի անց, այդ յօդուածները հաւաքուեցան գիրքի մը մէջ, որ իր տեսակով, դարձաւ քարիւղի յատկութիւններուն, անոր կիրառման հեռանըկարներուն եւ արդիւնաբերութեան ընձեռած
հնարաւորութիւններուն վերաբերող միակ գիտական- վերլուծական աշխատութիւնը։
Կիւլպէնկեանի գիրքին հրատարակութենէն վերջ,
Օսմանեան կայսրութեան հանքի նախարարը պատւիրեց Գալուստին ուսումնասիրել Պարսից ծոցի
ափամերձ շրջանները, պարզելու համար՝ թէ արդեօք այդտեղ կա՞ն քարիւղի հարուստ պաշարներ։
Կիւլպէնկեան իրեն պատուիրուած հետազօտութիւնը կատարեց առանց այդ տարածքները մեկնելու, իր ուսումնասիրութեան հիմք ընդունելով
մինչ այդ ուրիշներու կողմէ կատարուած դիտարկումները եւ յանգեցաւ այն եզրակացութեան, որ
Պարսից ծոցի շրջանին մէջ քարիւղի պաշարները
անսահման են…
Թուրքերը մեծ ոգեւորութեամբ ընդունեցին այս
լուրը, լրիւ գիտակցելով, որ այդ քարիւղը արդիւնահանելու համար իրենց անհրաժեշտ էին բարձրակարգ մասնագէտներ եւ նիւթական մեծ միջոցներ…
Անոնք ո՛չ առաջինը ունէին, ո՛չ ալ երկրորդը եւ
ստիպուած էին դիմել Կիւլպէնկեանին՝ այդ բոլոր
հնարաւորութիւնները միատեղ ունեցողին։
Քաջ գիտակցելով, որ ան կանգնած է դարի
մեծագոյն նիւթական-տնտեսական գործարքի ակունքին, Կիւլպէնկեան որոշած էր օգտուիլ իրեն ընծայւած առիթէն. «Չօգտուիլը՝ անմտութիւն պիտի ըլլար», ինչպէս յետագային արտայատուած էր
համաշխարհային մամուլը…

Այսպէս սկսաւ Գալուստ Կիւլպէնկեանի յարաբերութիւնը Միջագետքի քարիւղին հետ. յարաբերութիւն մը, որ անխախտ մնաց ամբողջ կեանք մը՝
մօտ 60 տարի։
1892-ին, 23-ամեայ Գալուստը, Լոնտոնի մէջ
ամուսնացած էր Նուարդ Եսայեանի հետ, որուն
շնորհիւ Կիւլպէնկեաններուն տունը վերածուած էր
իսկական բարձրակարգ սալոնի, որուն մշտական
այցելուները, արուեստի, քաղաքականութեան եւ
գործարար աշխարհի ամենաերեւելի ներկայացուցիչներն էին։
Անշուշտ, որ աս հանգամանքը առաւել եւս
նպաստած էր Կիւլպէնկեանի համբաւի ձեւաւորման
գործին, քանզի գործարար աշխարհին մէջ խոշոր
յաջողութիւնները անհնար են, առանց հասարակական տարրատեսակ կապերու…
Անոնք ունեցան երկու զաւակ. Նուպար-Սարգիսն ու Ռիթա-Սիրվարդը։
1898-ին, Կիւլպէնկեանը նշանակուեցաւ Լոնտոնի եւ Փարիզի թրքական դեսպանատուներու նիւթական հարցերու խորհրդական։ Ան բեղուն գործունէութիւն
ծաւալեց
եւրոպական
խոշոր
ընկերութիւններու եւ անհատներու Պարսից ծոցի
քարիւղի արդիւնահանման գործին մէջ գրաւելու
համար։
Բրիտանական, գերմանական եւ ամերիկեան
ընկերութիւնները հետաքրքրուեցան այս հեռանըկարով եւ ճի՛շդ այդ ժամանակաշրջանին սկսաւ
իրաքեան քարիւղի հանքերու տնօրինման թէժ
պայքարը…
1902-ին, Անգլիան, որուն փաստացի քաղաքացին էր Կիւլպէնկեան, խնդրեց հայ գործարարէն
բանակցութիւններու սեղան նստեցնել շահագըրգըռուող ընկերութիւնները, բոլորին համար շահաւէտ համաձայնութեան մը հասնելու համար։
Գալուստ Կիւլպէնկեանի նախաձեռնութեամբ ստեղծըւեցաւ Turkish Petroleum Company ընկերութիւնը,
որուն բաժնետոմսերուն 25 առ հարիւր տոկոսին
տիրացաւ Անգլիան, 35 առ հարիւրին տոկոսին՝
Թուրքիոյ Ազգային դրամատունը, 25 առ հարիւր
տոկոսին՝ գերմանացիները, մնացած 15 առ հարիւր
տոկոսին՝ Կիւլպէնկեանը, բայց ան Թուրքիոյ Ազգային դրամատան բաժնետոմսերուն 30 առ հարիւր տոկոսի սեփականատէրն էր, ինչ որ իրաւունք
կու տար անոր ձեռք ձգել քարիւղի արդիւնահանման
յիշեալ բաժնեմասը, բացի այդ, անգլիացիները
յաջող գործարքի համար պարտական էին անոր
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Լիբանանահայ Կեանք
Մխիթարեան Միաբանութիւն

Սրբուհի Ռիթայի Տարեկան Ուխտի Օրուան Ս. Պատարագ

Կիրակի, 19 Մայիս 2019-ի յետմիջօրէի ժամը
5:00-ին, Ռաուտայի Մխիթարեան Վարժարանին
մէջ գտնուող Սրբուհի Ռիթայի Ուխտատեղիին մէջ
տեղի ունեցաւ Ս. Եւ Անմահ պատարագ, որուն
ներկայ էին Հոգշ. Տ. Անանիա Ծ. Վրդ. Գուճանեան,

Լիբանանի մէջ ՀՀ հիւպատոս պարոն Լէոնարտ
Ապաճեան, պաշտօնական հիւրեր եւ թիւով հազարէ
աւելի հաւատացեալներ:

եան՝ Մեծաւոր Մխիթարեան Միաբանութեան Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի: Իր քարոզին մէջ
հոգեշնորհ հայրը լուսարձակի տակ առաւ Սրբուհի
Ռիթային կեանքը, որ շրջանցեց ամէն տեսակ խոչընդոտ, դիմացաւ ամէն տեսակ դժուարութիւններու,
հասնելու համար հոգեկան այն խաղաղութեան,
որուն կը ձգտէր: Ան ներկայացուց սրբակեաց
սրբուհին, որ այնքան զօրաւոր հաւատքով դիմեց
մեր երկնաւոր Հօր եւ շնորհք ստացաւ ոչ միայն
ինքն իրեն համար, այլ դարձաւ իր անունով աղօթողներուն արագահաս եւ անկարելի բաներու
սրբուհին: Հոգեշնորհ հայրը մաղթեց, որ, Սրբուհի
Ռիթայի ուխտի օրուան առիթով, սրբուհիին
միջոցաւ մենք ստանանք Աստուծոյ շնորհքը, եւ
իրմէ սորվինք այն հնազանդութիւնը, որ ինք ունէր
Աստուծոյ հանդէպ, իր հաւատքին ճամբով: Հայր
Աստուած մեզի կը շնորհէ մեր բոլոր բարի փափաքները:

Ս. Պատարագը մատուցեց եւ յաւուր պատշաճի
քարոզեց հոգեշնորհ Հ. Մեսրոպ Ծ. Վրդ. Սիւլահ-

Աւարտին տեղի ունեցաւ վարդերու օրհնութիւն
եւ նշխարհաբոյր:

Շնորհակալ Նախաձեռնութիւն
Չինական Ընկերութիւնը Ստեփանաւանի Մէջ Հանքային Ջուրերու
Ադիւնահանման եւ Շշալցման Ներդրումային Ծրագիր Պիտի Իրականացնէ
ՀՀ Կառավարութիւնը հաւանութիւն տուած է
«Նիու Իտա» ՍՊ ընկերութեան կողմէ ներկայացւած՝ Լոռի մարզի Ստեփանաւան համայնքի Կաթնաղբիւր վարչական տարածքին մէջ իրականացւելիք
ներդրումային
ծրագիրին
հարկային
արտօնութիւններ տրամադրելու նախագիծին։
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ ընկերութիւնը ներկայացուցած է հանքային ջուրի արդիւնահանման եւ շշալցման գործարանի կառուցման
ներդրումային ծրագիր, որուն համաձայն՝ կը
նախատեսէ շուրջ 5 միլիոն ԱՄՆ տոլարի ներդրում
եւ 20-50 նոր աշխատատեղի ստեղծում 5 տարուան
ընթացքին:
ՀՀ տարածքային կառավարման եւ զարգացման
նախարար Սուրէն Պապիկեան յայտնած է, որ
«Նիու Իտա»-ն չինական ընկերութիւն է, որ կը
նախատեսէ Հայաստանի մէջ ջուրերու արտադ-

րութիւն սկսիլ: «18 ամսուան ընթացքին ներդրողը
պէտք է կատարէ բոլոր նախատեսուած ներդրումները՝ 5 միլիոն տոլարի ներդրում»:
ՀՀ վարչապետը հետաքրքրուած է, թէ որքա՞ն
աշխատատեղ պիտի բացուի ներդրումային ծրա-

գիրը կեանքի կոչելու իբրեւ արդիւնք: Սուրէն Պապիկեան ընդգծած է, որ մօտաւոր 50 աշխատատեղ
պիտի բացուի, բայց շեշտած է, որ ատիկա մօտաւոր
հաշուարկ է, քանի որ աշխատատեղերու թիւը
կրնայ աւելնալ:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հռիփսիմեանցի Ամավերջի Հանդէսը՝ Ուրախութեան Եւ Հպարտութեան
Առիթ Մը
Լուսահոգի նախկին տնօրէն Մայր Արմինէ
Մակարոսեանի յիշատակը յարգելէ ետք յոտնկայս
եւ շրջանաւարտներէն տաղանդաւոր Ալեք Տոներեանին ջութակի վրայ յուզումնալից ապրումով
հնչեցուցած Տըլէ Եամանով, Անարատ Յղութեան
Հայ քոյրերու միաբանութեան Հռիփսիմեանց
վարժարանի կրթական տարեվերջի հանդէսին
ներկաները՝ պաշտօնական հիւրերը եւ մանաւանդ
ծնողները հաւանաբար արդար ուրախութեան եւ
հպարտութեան զգացումներով դուրս եկան սրահէն, միանալու համար 13 շրջանաւարտներու աւանդական ցնծութեան՝ կարկանդակի հատումին,
ընդունելութեան, հրավառութեան եւ շնորհաւորութիւններուն։

ճշմարտութեան մէկ վկայութիւնը տուաւ անցեալ
տարեշրջանի վկայեալներու փունջը որ յայտնուեցաւ
գեղազարդ բեմին վրայ՝ վկայելու համար տարբեր՝

Արդարեւ, անոնք ուրախ էին եւ հպարտ շրջանաւարտներու յուզումնախառն զգացումներով արտասանուած խօսքերուն, բարձրորակ ելոյթներուն
ու գեղարուեստական բարձրաճաշակ կատարումներուն համար, որոնք վկայութիւնը հանդիսացան
անոնց յանձնառութեան կառչած մնալու իրենց
արմատներուն, ինքնութեան եւ հայկական, քրիստոնէական ու մարդկային այն բոլոր արժէքներուն,
որոնցմով թրծուեցան Հռիփսիմեանցի մէջ իրենց
վաղ մանկութենէն, նուիրեալ մայրապետներու
շունչին տակ եւ որոնք իրենց ապագայ յաջողութիւններուն գրաւականը պիտի հանդիսանան։ Այս

մէջ, Հայ քոյրերուն եւ որակեալ ու նուիրեալ ուսուցչակազմին ջամբած հոգեմտաւոր պատրաստութիւնն
է իրենց յաջողութեան մեկնակէտը։
Ինչպէս իր սրտաբուխ հուսկ բանքին մէջ հաստատեց ընկերային հարցերու նախարար տք. Ռիշար Գույումճեան, շրջանաւարտներուն գեղարուեստական ելոյթները՝ իրենց ուսումնառութեան
զուգահեռ, ցոյց տուին տաղանդաշատ ազգի մը
արժանաւոր զաւակները ըլլալնին։ Շրջանաւարտներուն վկայականները անձամբ յանձնելէ ետք,
Անարատ Յղութեան Հայ քոյրերու միաբանութեան
ընդհանուր մեծաւորուհի Մայր Արուսեակ Սաճոնեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը որ իբրեւ պատգամ
անջնջելի պիտի մնայ ոչ միայն շրջանաւարտներու,

ֆրանսական, ամերիկեան եւ պետական համալսարաններու մէջ իրենց արձանագրած յոջողութիւններու մասին։ Անոնք անգամ մը եւս երախտագիտութեամբ հաստատեցին որ Հռիփսիմեանցին

այլ ներկայ ծնողներու մտքին մէջ։ Արդարեւ, ան
բարձր գնահատեց հայ ծնողներուն գիտակցութիւնը
իրենց զաւակներուն ուսումնառութիւնը եւ դաստիարակութիւնը վստահելու Հայ Դպրոցին, որ ազգապահպանման հիմնասիւներէն մէկն է։ Մեծաւորուհի
Մօր խօսքը կոչ մըն էր այսպիսի գիտակից հայ
ծնողաց օրինակը վարակիչ տեսնելու։
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Պարոն 5 Առ Հարիւրի՝ Գալուստ Կիւլպէնկեանի 150-Ամեակի Առիթով
¾ç 03
փոխանցել սեփական եկամուտներու 2.5 առ
հարիւր տոկոսը…
Բաժնետոմսերու այսպիսի վերաբաշխումը մեծ
կշիռք բերաւ հայ գործարարին, որ փաստացի տնօրինողն ու վերահսկողը դարձաւ ամբողջ Պարսից
ծոցի քարիւղարդիւնաբերութեան գործին։
Համաշխարհային առաջին պատերազմէն վերջ,
Միջագետքի քարիւղարդիւնաբերութեան բաժնետոմսերը վերաբաշխուեցան. պարտուած Գերմանիան ստիպուեցաւ հրաժարիլ իրաքեան քարիւղի իր
բաժնեմասէն, նոյնը՝ Թուիքիան։ Turkish Petroleumը
վերածուեցաւ Iraq Petroeium co. LTD-ի, որուն մէջ
Գալուստ Կիւլպէնկեան ունէր Միջագետքի մէջ
արդիւնահանուող քարիւղի ամբողջ եկամուտին
միա՛յն հինգ տոկոսը եւ ճիշդ իր ունեցած այդ հինգ
տոկոսին համար է, որ Կիւլպէնկեանին անուան հետ
կապուած մնաց այդ կոչումը՝ Պարոն 5 առ հարիւրը։
Անկախ տուեալ այդ շրջանի քաղաքական եւ
տնտեսական վերիվայրումներէն, Կիւլպէնկեան
մի՛շտ կրցաւ պահպանել անհատ ձեռներէցի իր
շահերը՝ իր 5 առ հարիւր իրաւունքը։
Սա փաստն էր այն իրողութեան, որ անոր կշիռն
ու վարկանիշը գործարար աշխարհին մէջ այնքան
բարձր էր, որ դժուար թէ ոեւէ մէկու մտքով անցնէր,
թէ Կիւլպէնկեանի պէս՝ աշխարհի մեծ պետութիւններու յարգանքն ու հովանաւորութիւնը վայելող փայլուն գործարարներէն մէկը, դուրս հանէր խաղէն…
Չկար քաղաքական կամ տնտեսական նախաձեռնութիւն մը, որ ձեռնարկէր այս յամառ մարդը ու
չհասնէր յաջողութեան, ուստի, համաշխարհային
յառաջատար դրամատուները եւ ընկերութիւնները
միշտ պատրաստ էին Կիւլպէնկեանի նախաձեռնութիւններուն ընդառաջելու, վստահելով որ ան ի
զուր տեղ ոչինչ կը ձեռնարկէ։
1942-ին, Համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ամենաթէժ տարիներուն, Կիւլպէնկեան բռնա-

տիրական Գերմանիոյ կողմէ չգրաւուած եւ ռազմական գործողութիւններէն հեռու վայր մը փնտռեց
եւ ընտրեց Լիզպոնը։ Փորթուգալի մայրաքաղաքը
շուտով համակրելի դարձաւ մեծ գործարարին, որ
որոշեց հոն տեղափոխել իր ամբողջ կարողութիւնները եւ այնտեղ ալ շարունակեց իր կեանքը։
Կիւլպէնկեան մահացաւ 1955-ի յուլիս 20-ին,
Լիզպոն, բայց իր կտակին համաձայն՝ անոր
աճիւնները փոխադրուեցան Լոնտոնի Ս. Սարգիս
եկեղեցին, որ կառուցած էր ինքը՝ Կիւլպէնկեանը,
Հաղբատի զանգակատան օրինակով, երբ 1920-ին
իրեն դիմած էր Լոնտոնի հայ համայնքը, այնտեղ
հայկական եկեղեցի մը ունենալու հարցով։ Ըստ
Կիւլպէնկեանի կտակին, այդ եկեղեցւոյ բոլոր
արարողութիւնները անվճար են մինչեւ այսօր։
Կիւլպէնկեանի խոշոր բարեգործական միջոցառումներէն է նաեւ 1929-ին, Երուսաղէմի Հայոց
Պատրիարքարանին կից կառուցուած «Կիւլպէնկեան Մատենադարան»ը։
Ան միշտ մեծ ուշադրութիւն դարձուցած է Պոլսոյ
Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցին։
1920-1940 թուականներու ընթացքին, իր հովանիին տակ եղած են Թուրքիոյ, Սուրիոյ, Լիբանանի,
Յորդանանի եւ Իրաքի հայկական դպրոցներն ու
բժշկական կեդրոնները:
1936-ին, Կիւլպէնկեան 400.000 տոլար նուիրած
է Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին՝ թանգարանի վերակառուցման եւ պարիսպներու վերականգնման
համար։
Կիւլպէնկեանի մահէն յետոյ, իր կտակին համաձայն, 1956-ին, Լիզպոնի մէջ հիմնադրուեցաւ «Գալուստ
Կիւլպէնկեան հիմնադրամ»ը՝ մօտ 840.000.000
տոլար, որ ինչպէս Նոպէլեան մրցա-նակը՝ պէտք է
նպաստէր համայն մարդկութեան օգտին։
Այս հիմնարկութեան կը պատկանի 1969-ին,
Լիզպոնի մէջ բացուած «Գալուստ Կիւլպէնկեան
թանգարան»ը՝ Կիւլպէնկեանի անձնական հաւաքածոն, որ իր կառուցուածքով, հնադարեան, արե-

ւելեան եւ եւրոպական բազմաթիւ եւ ինքնատիպ
արուեստի իր նմոյշներով, աշխարհի բացառիկ
թանգարաններէն մէկը կը համարուի։
Մեծ բարերարը միշտ երազած էր Հայաստան
երթալ եւ Հայաստանին կտակել իր ամբողջ
հարստութիւնը՝ «Գիտութեան մարդ եւ երազող
պարտէզի մը մէջ՝ իմ ուզածիս համաձայն, ահա
երկու բաներ՝ կեանքիս մեծ նպատակները, որոնց
չկրցայ հասնիլ…»։
Նոյնիսկ այսօր՝ 150 տարի անց, անկարելի է
փաստաթուղթի հիման վրայ, վերականգնել անոր
իրականացուցած բարեգործական ծրագիրներուն
եւ նուիրատուութիւններուն լրի՛ւ ցանկը…
Գալուստ Կիւլպէնկեանի նախաձեռնութեամբ ու
նիւթական միջոցներով, աշխարհի տասնեակ
երկիրներու մէջ՝ Թուրքիա, Խորհրդային Միութիւն,
Սուրիա, Լիբանան, Յորդանան, Ֆրանսա, Յունաստան, Անգլիա, Փորթուգալ, Լատինական Ամերիկայի պետութիւններ եւ այլուր կառուցուեցան հայկական որբանոցներ, դպրոցներ, գրադարաններ,
եկեղեցիներ, քաղաքային բնակելի ամբողջ թաղամասեր ու աւաններ։
Անոր սահմանած կրթաթոշակներով, աշխարհի
բարձրակարգ համալսարաններու մէջ ուսանեցան
եւ դեռ կ՚ուսանին հազարաւոր ուսանողներ, անոր
միջոցներով հրատարկուեցան ու դեռ կը հրատարակուին հարիւրաւոր գիրքեր եւ ուսումնական
ձեռնարկներ…
Այն, որ ըրաւ Գալուստ Կիւլպէնկեան հայութեան
համար, համեմատելի է միա՛յն պետական մակարդակի ծրագիրներու հետ…
Այսպիսին էր Պր. 5 առ հարիւրը, «Քարիւղի
արքա»ն, իր ժամանակին՝ աշխարհի ամենահարուստ գործարարը եւ ամենաէականն ու հազուագիւտը՝ նիւթական իր կարողութիւններով որակաւոր
մարդուժ պատրաստելու սկզբունքով գործած մեծ
բարերարը։
«Ժամանակ»/Պոլիս

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

«Հայ Իրականութիւնը՝ Մեթր Հրաչեայ
Սեդրակեանի Գրիչէն» Հատորը

Գիրքը կազմեց եւ ծանօթագրեց Պետրոս Թորոսեան:
Էջադրում, ձեւաւորում, լուսանըկ ա ր ն ե ր ո ւ
մշակում, յատուկ
անուններու
ցանկագրում եւ
հրատարակում՝
Շիրակ Հրատարակչատան,
Պէյրութ, 2019,
728 էջ:
Ստանալու համար դիմել «Զարթօնք»ի խմբագրատուն:
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ՆԱՄԱԿ-ԱՌԱՋԱՐԿ
Ալպոմին դուրսի եւ ներսի կողքերուն նկարները,
ինչպէս նաեւ անոր լուսանկարներու բաժինին մէջ
լոյս տեսած վերոնշեալ կրակարանին նկարը,
որպէսզի հանրութիւնը ծանօթանայ, իսկ ան որ
ծանօթ է անգամ մը եւս առիթը ունենայ առնչուելու
անոր:

Յարգելի’ Խմբագրութիւն «Զարթօնք» օրաթերթի,
«Զարթօնք»-ի 22 Մայիս 2019-ի համարին մէջ
լոյս տեսած է տոքթ. Զաւէն Ա. քհնյ. Արզումանեանի
«Սուրբ Էջմիածնի Մայր Տաճարը Վերանորոգման
Մէջ» յօդուածը, արտատպուած Պոլսոյ «Ժամանակ» օրաթերթէն, որ հետաքրքրական տեղեկութիւններ կը պարունակէ նախապէս ալ՝ անցեալ
դարու յիսունական թուականներուն Մայր Տաճարին մէջ եղած վերանորոգումներու ընթացքին
յայտնաբերուած հայկական նախաքրիստոնէական
հնութիւններու մասին:

Էջմիածին Ալպոմ

Այդ բոլորին մէջ ուշագրաւ է Մայր Տաճարի
Աւագ Սեղանի տակ գտնուող հեթանոսական
կրակարանի մասին նշումը, որ յատուկ անցքէ մը
աստիճաններով իջնելով կարելի է տեսնել, քանի
որ երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Ամենայն Հայոց
կաթողիկոսի հրամանով ան պահուած է ինչպէս
որ է: Այդ կրակարանը տեսնելու բախտը ունեցած
եմ անցեալ դարու ութսունականներուն, Գէորգեան
ճեմարանի ուսանողի մը կողմէ առաջնորդուելով
հոն, երբ ուսանող էի Երեւանի Պետական Համալսարանին մէջ:
Այս նամակին կը կցեմ 1962-ին Էջմիածինի մէջ
հրատարակուած երկլեզու՝ հայերէն եւ անգլերէն

Էջ.Ալ.կողք

Կրակարան

Առաջարկս հետեւեալն է. քանի որ Մայր
Տաճարը վերանորոգման ընթացքի մէջ է, այս
առիթէն օգտուելով այնպէս մը ընել, որ հանրութեան կողմէ այդ կրակարանը այցելելու յարմարութիւն ըլլայ, որպէսզի հայեր եւ օտար զբօսաշըրջիկներ անոր ծանօթանալու առիթ ունենան,
այդպէսով աւելի եւս իմանալով մեր պատմական
մշակութային այս իւրայատուկ նմոյշին մասին:
Յոյսով եմ որ առաջարկս լուրջ նկատողութեան
կ՛առնուի պատկան մարմիններու կողմէ:
ՅՈՎՍԷՓ ԱՐԹԻՆԵԱՆ
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ԳՐԻԳՈՐ ԽԱՆՃԵԱՆ

(1926 – 2000)
«Մոնմարթը. Իմ Գոլեկան»

(29, Նոյեմբեր, 1926, Երեւան)-( 19, Ապրիլ, 2000, Երեւան)
Անուանի նկարիչ, գեղանկարիչ: ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
(1990), ԽՍՀՄ ժողովրդական նկարիչ (1983):
Երեւանի պատուաւոր քաղաքացի, սուրբ Էջմիածնի Մայր
աթոռի ճարտարապետական յանձնախումբի եւ գերագոյն
հոգեւոր խորհուրդի անդամ։
1945 թուականին աւարտած է Փանոս Թերլեմեզեանի
անուան նկարչական ուսումնարանը, ապա ընդունուած՝
Երեւանի գեղարուեստի հիմնարկ (1945-1951)։
1951 թուականէն սկսեալ մտած է ստեղծագործական
ասպարէզ եւ 1953 թուականին անդամագրուած՝ հայկական
ԽՍՀ նկարիչներու միութեան եւ ընտրուած միութեան
ղեկավարման անդամ։
1967-ին արժանացած է Հայաստանի ԽՍՀ ժողովրդական
նկարիչի կոչման։
Արժանացած է ԽՍՀՄ եւ ՀՀ պետական այլ մրցանակներու,
շքանշաններու եւ պարգեւներու։
Անոր ստեղծած կտաւներու շարքին կը պատկանին գիւղական կեանքն ու աշխատանքային առօրեան պատկերող «Սեւանի ձկնորսները» (1956 թ), «Երեւանի
կառուցողները» (1960 թ) կտաւները։ Նկարազարդած է Յովհաննէս Թումանեանի «Լոռեցի Սաքոն» (1956
թ), Խաչատուր Աբովեանի «Վէրք Հայաստանի» (1958 թ), Գէորգ Էմինի «Սասունցիների պարը» (1975 թ)
գիրքերը, Պարոյր Սեւակի «Անլռելի զանգակատուն» (1963-1965 թթ) պոէմը։ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս
Վազգէն Ա.-ի պատուէրով ստեղծած է գորգանկարներ, որոնց շարքին են «Իջման տեսիլք» (1977 թ),
«Հայոց այբուբեն» (1981 թ), «Վարդանանք» (1983 թ) եւ «Վերածնուած Հայաստան» (1994 թ)։
Անոր վրձինին կը պատկանին Սուրբ Էջմիածինի Մայր տաճարի աւագ խորանի սեղանը զարդարող
Տիրամօր հիասքանչ պատկերը։ Նոյն կարգի գործեր կատարած է Նիւ Եորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցւոյ,
Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի եւ այլ եկեղեցիներու համար։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը

Յառաջիկայ Կիրակի, 26 Մայիս 2019-ին, Ան-

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
թիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր
մեպուս Ս. եւ Անմահ
Օսմանեան
խորհրդարանի
Տաճարին
մէջ պիտի մատուցուի
Յակոբ Պապիկեանի
Ատանայի
Կոտորածին յուշակոՊատարագ
եւ ապա Անկախութեան
թողին առջեւ
պիտի կատարուի հանդիսաւոր
նուիրուած
տեղեկագրին
հոգեհանգիստ՝
Սարդարապատի ճակատաանգլերէն
թարգմանութեան՝
մարտին իրենց կեանքը զոհաբերած քաջարի
հերոսներու յիշատակին:

The Adana Massacres

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Եկեղեցական
արարողութեանց պիտի
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
ԳԻՐՔԻ
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
հանդիսապետէ՝
Խօսք կ'առնեն`
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
ԱՐԱՄ Ա.
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
Վեր. Դոկտ. Փօլ
Հայտօսթեան
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը
Թուիթըրի
Հովանաւորութեամբ՝
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին ՌԱԿ
գրենքԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ
երկխօսութեան ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
Յաւարտ
Ս. եւ Տագէսեան
Անմահ Պատարագին, Վեհաէջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
Դոկտ.
Անդրանիկ
Կազմակերպութեամբ՝
րանի Դահլիճին մէջ տեղի պիտի ունենայ յահամար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ -ի
Երկուշաբթի, 4տուկ
Փետրուար
2019, կ.ե. Ս.
ժամը
4:00ին,Վեհափառ
հանդիսութիւն՝
Աթոռոյս
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Հայ-րապետի
առիթով:
Հայկազեան Համալսարանի
Տէրեանանուանակոչութեան
Հայագիտական Գրադարան
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի«ՀԱՅ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ՝
պումին։

ՄԵԹՐ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆԻ ԳՐԻՉԷՆ»

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

(Խմ բա գրեց եւ Ծ ա նօ թա գրեց ՝ Պ ետ րոս Թորոսեա ն)

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍ
Խօսք Կ՛առնեն՝

Սեւակ Յակոբեան
Ռոմէն Գոզմոյեան
Ուրբաթ, 24 Մայիս 2019ի երեկոյեան ժամը 17:30ին, Երեւանի
Best Western Co ngress հիւրա նոց ի սրա հին մ էջ :
Հ ՐԱՒԷՐ

Սիրով կը հրաւիրուի հաւատացեալ ժողովուրդը ներկայ գտնուելու հոգեպարար արարողութեան, աղօթելու Սարդարապատի հերոսներու հոգիներու խաղաղութեան համար,
եւ լսելու Վեհափառ Հայրապետին պատգամը:
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Մարտիրոս Խարփետեանի մահուան
քառասունքի առիթով, հոգեհանգստեան
պաշտօն պիտի կատարուի Կիրակի 26
Մայիս 2019ին, Ս. Սարգիս եկեղեցուոյ
մէջ յաւարտ Ս. Պատարագի։

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։
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùՈւքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Ý»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ýå
ÛÙ
³Ý
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õÙ¿ç³½³ï³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
ÏÁ Ñ³
õ³³
ï³Ýù
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
ã»Ý ËûëùÇ
³ñï³Û³Ûï»ñ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ:
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï
Çñ³õáõÝùÇ:
Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë
Ù¿ç
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
Î³Ùù¿
Ï³Ý
³Ëã»Ý
ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ
å³ñ³·³Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ýå³Ý
³ÛÙ
³ñï³Û³Ûï»ñ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
»õ Ù»ñ
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõÛû¹
å³ñ³·³ÛÇÝ,
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
-Կառատունը
ապահովուած՝
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան
կեդրոնի
յարակից
շրջաններուն մէջ:
քուէարկել։
Երկրորդ
տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի
առաջնորդ
Եուլիա
Թիմոշէնքօն
Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:
-Ժամը 5-էն սկսեալ օթոպիւսներու սպասարկութիւն դէպի մարզադաշտ:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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