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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
ՅանձնաժողովիՀասաւ
Երկրորդ
Պիւտճէի
Նախագիծը
Խորհրդարան

Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Մասին Յայտարարութեան Համար

2019 թուականի պետական պիւտճէի նախագիծը
հասաւ Պէյրութի Նիժմէ հրապարակին վրայ գտնըւող խորհրդարանի շէնք, որ յաջորդ շաբթուան
սկիզբը կը դրուի օրէնսդիրներու քննարկման։ Այս
մասին, ըստ The Daily Star-ի, կը յայտնեն պետական
լրատուամիջոցները։
Երեսփոխան
Իպրահիմ Քանաան յայտնեց,
թէ
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
Ելեւմտական
եւ գլխաւորութեամբ
պիւտճէի կոմիտէին
կողմէ
Սաատ Հարիրիի
տեղի ունեցաւ
պիւտճէին
վերաբերեալ
բանակցութիւնները
պիտի
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
սկսին
Երկուշաբթի:
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքաԱռաջին նիստէն
օրէնսդիրները դադար
կանութեան
մասին ետք՝
յայտարարութիւնը
ամբողպիտի
առնեն
Մահմետական տօնին առիթով,
ջացնելու
համար:
այնուհետեւ
պիտի լրատուամիջոցներու՝
շարունակեն զայն, շաբաթաորպէսզի
Ըստ տեղական
հնարաւորինս
արագ
փոխանցուի
պիւտճէն:
վերջին կազմուած սոյն յանձնաժողովին անդամ
որ նախագահ
Միշէլքննարկեն
Աուն Երկուշաբթի
10 Նշենք,
նախարարները
պիտի
Ռուսիոյ
օր
հաստատեց2018-ի
պիւտճէն՝
կառավարութեան
20
Դաշնութեան՝
Յուլիսին
գաղթականներու
նիստերու
Հաստատուած
տունդարձըքննարկումներէն
իրականացնելուետք։
նպատակով
յառապիւտճէին
շնորհիւ պակասուրդըվերստին
Համախառն
ներջադրած նախաձեռնութիւնը
կեանքի
քին
արդիւնքի
11.5 տոկոսէնայս
պիտի
կազկոչելու
հնարաւորութիւնը՝
մէկընուազի՝
ընդրգկելով
մելով
7.5 տոկոս։ քաղաքականութեան յայտարակառավարութեան
րութեան մէջ:
Սաթըրֆիլտ.
Սահմանին Վերաբերեալ
Նորակազմ կառավարութեան
վարելիք քաղաԲանակցութիւնները
կը Շարունակուին
քականութեան մասին յայտարարութիւնը
պիտի
ԱՄՆշարք
լիազօր
միջնորդզինակողմ
ընդգծէ
մը դեսպանը
խնդիրներ՝իբրեւ
Հըզպալլայի
զգուշացուց
նոցը, Սուրիոյլիբանանա-իսրայէլական
Հանրապետութեան հետսահմանի
յարաբեբանակցութիւններուն
գծով չափազանց
րութիւններու կարգաւորումը՝
Հըզպալլայիլաւատես
եւ անոր
ըլլալէն։
դաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն
Մերձաւոր
Արեւելքի հարցերով
ԱՄՆ պետական
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
քարտուղարի
պաշտօնակատար
Տէյվիտ բարեփոՍաթըրխորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
ֆիլտ
կոչ
ըրաւ
երկու
կողմերուն
«յոյս
ունենալ»,
խումները՝ փրկելու համար երկրի տնտեսական
սակայն
նախազգուշացուց
«չափազանցուած լաւավատթար
վիճակը:
տեսութենէն, քանի որ յառաջընթաց չի նշանակեր,
որ մենք
հասած ենք համաձայնութեան
մը»:
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Վերջին
քանի
մը
շաբաթներուն,
Սաթըրֆիլտ
Պաշտօններու Փոխանցումը
զբաղած
էր երկու երկիրներուն
միջեւ
մաքսային
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
դիւանագիտութեան
առաքելութեամբ՝
ջանքեր
գործընթացին 2-րդ օրը
ըլլալով՝ երէկ խումբ
մը
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ներդնելով ծովային եւ հողային սահմանները պաշտօնապէս սահմանելու համար: Ներկայիս հողային
սահմանին վրայ առկայ է 13 վիճելի կէտ եւ կը
վիճարկուի շուրջ 856 քառակուսի քլմ ջրային
տարածք:
Վերջին տարիներուն ծովային սահմանազատման
հարցը արձանագրած
մեծ առաջընթաց,
նախարարներ
պաշտօնապէսէստանձնեցին
իրենց
քանի
որ Լիբանան Միջերկրական ծովուն մէջ կը
նոր պաշտօնները:
սկսի
կազի եւ քարիւղի
հետախուզման
նախագիծ
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
իրականացնել:
Աղբիւրին
համաձայն՝
ծովային
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
սահմաններուն
հարցըիրկը իսկ
մնայ նախորդէն՝
աւելի բարդ,Փիեռ
քան
իր նոր պաշտօնը
հողային
սահմաններունը:
Ռաֆուլէն:
Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուԹէեւ երկու երկիրներուն միջեւ որոշ հարցերու
թիւնը:
շուրջ համաձայնութիւն եղած է, այնուամենայնիւ
Իսրայէլը
ունի որոշեւհարցեր,
որոնք
կը պահանջեն
Տնտեսութեան
առեւտուրի
նախարար
Մանքննարկումներ,
ինչպէս`
ԱՄՆ-ի,
այլ ոչպիտի
թէ ՄԱԿ-ի
սուր Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր
նպատակը
ըլլայ
կողմէ
բանակցութիւնները
ղեկավարելը:
ստեղծել
արդիւնաւէտ տնտեսութիւն
մը: ՄիաժաՍաթըրֆիլտ,
որ Չորեքշաբթի
գիշեր մեկնեցաւ
մանակ
ան կոչ ուղղեց
բոլոր քաղաքական
գործիչԼիբանանէն,
պիտի
վերադառնայ,
երբ
Իսրայէլի
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուակողմէ
պատասխան
Լիբանանի վերջին
րութիւնները
եւ ստանայ
երաշխաւորելու
երկրի
առաջարկներուն
կայունութիւնն ու վերաբերեալ:
բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական
Նիստը
Կառավարութիւնը
Կ՛առաջարկէ
Կը ԿայանայՈւնիմ»
Մէկ Օր Կանուխ
«Պատիւ
Ծրագրի
Նուազագոյն Ժամկէտը 3-էն
Դարձնել 2 Տարի

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը
տեղեկացնեն ՀՀ կառավարուվարչապետի
Հայաստանի
Հանրապետութեան
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաթիւնը կ՛առաջարկէ պայմանագրային զինուորական
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
ծառայութեան ընդունուելու տարիքային շեմը 36-էն
Նիստը
մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
դարձնել
40կը
տարեկան,
հազուագիւտ
մասնագիտու-

թիւններու պարագային՝ 45: Կ՛առաջարկուի կրճատել
«Պատիւ ունիմ»
ծրագրի նուազագոյն
ԱԺ նաեւ
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
ժամկէտը` 3 տարիէն դարձնելով 2 տարի: «ԶինուորՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
ական ծառայութեան եւ զինծառայողի կարգավիԳործակցութեան
Հեռանկարները
ճակի
մասին» Հայաստանի
Հանրապետութեան
օրէնքի
մէջ փոփոխութիւններ
եւ լրացումներ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգայինկաժոտարելու
մասին օրէնքի
նախագիծը
ԱԺ լիագումար
ղովի նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
նիստին
ներկայացուց
ՀՀ պաշտպանութեան
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ճափոնի արփոխնախարար
Գաբրիէլ
Բալայեան:
տակարգ եւ լիազօր
դեսպան
Ճուն Եամատան:
«Նախագիծի
քանի«Արմէնփրես»-ը,
մը յօդուածներովՀՀ
կըԱզգային
ճշդուին
Ինչպէս
կը հաղորդէ
պայմանագրային
զինուորական
ծառայութիւն
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կաանցնելու
ժամկէտները:
Կը վերականգնուի
նախապերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
պէս
գործող նշած
պայմանագրային
զինուորական
ծաՄիրզոյեան
է, որ դիւանագիտական
յարառայութիւն
ընդունուելու
տարիքը`ի վեր
36-էն
դառնալով
բերութիւններու
հաստատումէն
Հայաստանի
40
տարեկան:միջեւ
Յանձնաժողովին
մէջ եւ
քննարկման
եւ Ճափոնի
կապերը կայուն
արագ կը
ժամանակ
լրացում
կատարուած
է, առաջարկուած
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
մարմինի
ղեկավարի
էխօսքով`
հազուագիւտ
մասնագիտութիւններու
գծով թուասահ2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015
մանել
տարին:
նախատեսուի նաեւբացումը
քաղականին45
Երեւանի
մէջԿըդեսպանութիւններու
քացիի
պարտադիր
ծառայութենէն
նոր լիցք
հաղորդածզինուորական
է երկկողմ կապերու
ամրաազատելու
պընդումին:դիմումը կառավարութեան լիազօրուած
պետական մարմնի կողմէ մերժելու հնարաւորութիւնը՝
կառավարութեան
կողմէանդրադարձած
սահմանուած
Ազգային
ժողովի նախագահը
կարգով
նշուած պարագաներուն:
Այս նախագիծով
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարնաեւ
կ՛առաջակուի,
որ այսօր
գացումին
եւ այդ առումով
նշած,գործող
որ այս «Պատիւ
պահուն
ունիմ»
ծրագրի պատգամաւորական
նուազագոյն 3 տարի
ժամկէտը
կը ձեւաւորուի
բարեկամակրճատուի
2 տարի»,ներկայացուց
Բալայկան խումբ.մինչեւ
նորընտիր
Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
եան:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Նախագիծով
կ՛առաջարկուի նաեւ միջին մասհետ
բարեկամութեամբ:
նագիտական
ուսումնական
հաստատութիւններու
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը
իր երախտամէջ
ուսանող
բոլոր է Ճափոնի
քաղաքացիներուն,
որոնք
գիտութիւնը
յայտնած
կառավարութեան
զինապարտ
տրամադրելծիրէն
տարկէտում
մինչեւ
զարգացումի են,
աջակցութեան
ներս տարբեր
ուսումնառութեան
աւարտը:
Նախագիծով
կը նաբնագաւառներու մէջ
ցուցաբերած
օժանդակուխատեսուի,
որ միաժամանակ
զօրակոչուող
եղթեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Կառավարութիւնը Կ՛առաջարկէ «Պատիւ Ունիմ» Ծրագրի
Նուազագոյն Ժամկէտը 3-էն Դարձնել 2 Տարի
բայրներու կողմէ նոյն զօրամասին մէջ ծառայութեան նշանակուելու ցանկութեան պարագային
վիճակահանութեան մասնակցի միայն մէկ եղբայրը: Իսկ ծառայութեան մէջ գտնուող եղբայր ունեցող
զօրակոչիկը եղբօր ծառայութեան վայր կրնայ
նշանակուիլ, եթէ կը բաւարարէ տուեալ զօրամասին
մէջ ծառայութեան նշանակուելու պայմաններուն:
Իսկ նախագիծի 10-րդ յօդուածի համաձայն` պատերազմական ժամանակի հաստիքներուն կցագըրւած քաղաքացիներու հետ հաստիքով նախատեսւած
պարտականութիւններու
ներգրաւման
պայմանագրի ժամկէտը կը սահմանուի 1 տարի`
գործող 3 ամսուան փոխարէն, խօսքը գործող
պահեստազօրի մասին է: Իսկ սպաներու համար
սահմանուած մատչելի եւ երկարաժամկէտ հիփոթե-

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս
Ընդունեց Այցելութիւնը Հ.Բ.Ը.Մ.-ի
Նախագահ Պերճ Սեդրակեանի

քային վարկաւորման ծրագրին մէջ ընդգրկուելու
հնարաւորութիւն կ՛ընձեռուի նաեւ աւագ ենթասպայական կազմի զինծառայողներուն: Նախագիծով
կը ճշդուին նաեւ մարտական գործողութիւններու
մասնակիցի կարգավիճակ տալու ընթացակարգը:
«Նախագիծի 14-րդ յօդուածին համաձայն` զինծառայողներու բնակարանային ապահովութեան
իրաւունքի շրջանակներուն մէջ կը վերցուի առկայ
թերկարգաւորումը, քանի որ բնակարանային
ապահովութիւնը կ՛ընդգրկէ ոչ միայն սեփականութեան իրաւունքով անհատոյց բնակարանի տրամադրումը, այլ նաեւ անհատոյց պետական ֆինանսական աջակցութիւնը եւ տնամերձ հողամասով
ապահովման ձեւերը»,-եզրափակած է Բալայեան:

Արմէն Սարգսեան Ընդունած է Համահայկական Խաղերու
Համաշխարհային Կոմիտէի Պատուիրակութիւնը

Հինգշաբթի, 30 Մայիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ
Ա. Վեհափառ Հայրապետին այցելեց Հայկական
Բարեգործական Ընդհ. Միութեան նախագահ
Պերճ Սեդրակեանը:
Շուրջ երկու ժամ տեւած հանդիպման ընթացքին
արծարծուեցան Հայաստանի դիմագրաւած ներքին
եւ արտաքին մարտահրաւէրները, ինչպէս նաեւ
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեանց յառաջիկայ
հանգրուանի առնչուած խնդիրներ ու մօտեցումներ:
քաղաքներու ներկայացուցիչներ: Ծրագրի մէջ
ընդգրկուած 17 մարզաձեւէն 7-ի մրցումները տեղի
պիտի ունենան Արցախի մէջ: Կ՛ակնկալուի 4000
մարզիկներու
մասնակցութիւն
Հայաստանէն,
Արցախէն եւ աշխարհի տարբեր երկիրներէն:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան ընդունած է Համահայկական
Խաղերու Համաշխարհային կոմիտէի պատուիրակութիւնը:
Ինչպէս կը յայտնեն ՀՀ նախագահի մամլոյ
ծառայութենէն, նախագահը ողջունած է համահայկական խաղերու իրականացումըն ու ընդհանրապէս համահայկական այդ նախաձեռնութեան
գաղափարը, նշելով, որ խաղերու միաւորող ոգին
պէտք է օգտագործուի նաեւ Հայաստան-Արցախ

-սփիւռք կապերը աւելի սերտացնելու համար:
Համահայկական խաղերու համաշխարհային
կոմիտէի նախագահ իշխան Զաքարեան նախագահին ներկայացուցած է խաղերու ծրագիրն ու մանրամասն տեղեկացուցած նախատեսուող մրցումներու մասին: «Միասնութիւն` մարզանքով»
նշանաբանի տակ համահայկական հերթական
խաղերու բացումը առաջին անգամ տեղի պիտի
ունենայ Արցախի մէջ: Ամառնային խաղերուն այս
տարի պիտի մասնակցին սփիւռքի աւելի քան 35
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Միքայէլ Պoղոսեան
(31, Մայիս, 1954, Երեւան)
Դերասան, սենարիստ, ռեժիսոր, երգիչ, արտադրող
1971 թուականին ընդունուած է Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարան։ 1979 թուականին
աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկի երաժշտական թատրոնի դերասանական բաժանմունքը։ 1976-1991 թուականներուն եղած է Երեւանի Քամերային թատրոնի
աշխատակից, 1978-1992 թուականներուն եղած է
«Հայֆիլմ» ֆիլմերու արուեստանոցի դերասան,
1982-1994 թուականներուն խաղացած է համազգային թատրոնէն ներս։ Հանդէս եկած «Պարոնայք, ամէն ինչ կործանւում է, բայց դեռ կարելի է
ապրել եւ զուարճանալ», «Արալէզ», «Կամօ», «Երեւան - Լոս Անճելըս - Երեւան», «Խաթաբալադա»,
«Բարի գալուստ» եւ այլ ներկայացումներով։ Այժմ
անկախ ստեղծագործող է։

Հանրապետութեան նախագահը կարեւոր համարած է, որ համահայկական խաղերը մարզական
խաղեր ըլլալէն բացի նաեւ խթան հանդիսանան
համահայկական համարկումի համար: «Ես ձեր
շարժման մէջ կը տեսնեմ մեծ ուժ, որու միջոցով
կարելի է հայրենիքը աւելի ճանչցուած ու ճանաչելի
դարձնել»,- դիմելով հանդիպման մասնակիցներուն`
նշած է նախագահ Սարգսեան:

¾ç 07
Արժանացած է շարք մը պարգեւներու եւ
մրցանակներու.
2002 թուականին Մինսքի «Լիստոպադ»
միջազգային ֆիլմերու փառատօնին ճանչցուած է
լաւագոյն դերասան,
2004 թուականին արժանացած է Armenian
Music Awards-ի մրցանակին՝ լաւագոյն սկաւառակի համար,
2005 թուականին՝ Արքայազն Քլաուսի մրցանակին (Հոլանտա)՝ երգիծանքի միջոցով ժողովըրդավարութեան զարգացման նպաստելու համար,
2009 թուականին պարգեւատրուած է ՀՀ
մշակոյթի նախարարութեան ոսկէ մետալով,
2011 թուականին արժանացած է Թէքէեան
մշակութային միութեան մրցանակին՝ լաւագոյն
երգիծական դերակատարումներու համար։
2012 թուականին որպէս լաւագոյն դերասան
(«Երեւան ջան»)՝ «Հայակ» մրցանակի։
2012 թուականին «Եթէ բոլորը…» ֆիլմին
շնորհուած է Երեւանի «Ոսկէ ծիրան» ՄԿՓ-ի
«Հայկական համայնապատկեր» ծրագրի գլխաւոր մրցանակը։
2015 թուականին արժանացած է ՀՀ ժողովըրդական արուեստագէտի կոչման։
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Ապրելակերպ
ՍԱՐԳԻՍ ՓՈՇՕՂԼԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից
Այս անուրախ աշխարհի մէջ եթէ մարդ կարենայ
պահ մը ուրախանալ, օգուտ է անչափելի:
Անչափելի քանի որ մէկ ուրախութիւն կրնայ
բազմաթիւ տխրութիւն վանել կարծես վիճակահանութեան շահած տոմս մը ըլլար ան: Ուստի, գրադարանէս վերցուցի Պարոնեանի մէկ գիրքը ու
սկսայ...խնդալով յարմար տեղ երթալ ընթերցումս
շարունակելի. Մինչ այդ տղաս, տակաւին տղայ,
«ինչ կայ պապա ինչու՞ կը խնդաս » հարց տուաւ.
Ըսի, տղաս, երբ մեծնաս կը հասկնաս:
«Մինչ արշալոյսին արեւը բայթ ի բայթ,
Ո՜հ ու՜հ վիշտ մարդկային գայթ ի գայթ
Աւա՜ղ, բաբէ, եղուկ վայ ինձ
Մէտ ի մէտ շիթ ա շիթ վէտ ի վէտ»:
Յակոբ Պարոնեանէն քառեակ մը:
Կա՞յ աշակերտ մը որ չէ փորձած «բանաստեղծել»
երբ իբր աշակերտ «իրաւունք»ի մէջ է. Եւ բառերու,
չափի, յանգի դասաւորումով եւ ի հարկէ միտք մը
արտայայտելով կը ծնի ան: Ապա, կամաց կամաց
տղայական մտածողութիւնը տեղի կու տայ. Նոյնիսկ համբաւի հասած գրողներ չափածոն լքելով
անցած են արձակին, լայն շունչ մը ներառելու ու
առանց չափի բանտարկութեան կամ սեղմումներու,

արտայայտուելու, ապրումները բաշխելու, մինչ
կեանքի պարապը լեցնելու պարտաճանաչութեամբ
կը հարթէ ուղղին Վերջապէս կեանքի նպատակը
ուրախ եւ արդիւնաւէտ դարձընելու մէջ արդարանալի կը նկատուի. Սակայն կեանքը ըլլալով պայքարի առանցք, ամբողջութեան մէջ, աշխարհ դարձած
է անուրախ կրկէս մը. Ուրախ ապրելու պարմաններէն մին քաղաքականութենէն հեռու մնալն է ըստ
Էբիքիւրի, սակայն, կարելի՞ է, երբ ինքդ մէկ մասն
ես ընկերութեան ու կախեալ՝ քաղաքական մարդոց
որոշումներէն. լսենք Նարեկացին «որոնք միշտ
մարդ սպաննելու արուեստը կը մշակեն քան թէ
ապրեցնելու»: Իսկ Սէնէքա, թէ՝ երկրի ղեկավարները պէտք է փիլիսոփայ պէտք է ըլլան. Սակայն
ըսողին լսող է պէտք: Եթէ փիլիսոփաներու հետեւորդները կարենան գործադրել ուսուցուածը, աշխարհի պատկերը ա՛յլ պիտի ըլլար: Քրիստոնէութիւն
քարոզողներու բառապաշարը կամ նիւթի առանցքը
սէրը կ՛ըլլայ. Եկէք յիշենք հաւատաքննութեան ժամանակաշրջանը...պիտի մոռնանք Ճենկիզ Խանը:
Ոեւէ պարագայի արդարացնողներ չեն պակսիր
այլեւայլ պատճառներով, ինչպէս միշտ, այսօր եւս
պատկերը ուրիշ չէ:Վերջապէս մարդ արարածը
նոյն եղանակով կը շարունակէ իր ճամբան նոյնիսկ
այսօրերուն երբ նախագահութիւնը լաւագոյնս եւ
յոռեգոյնը օգտագործած անձ մը կ՛ունենայ իր պաշտ-

պանները եւ իր ազգակործան ընթացքը գաղտնիք
մը չէ համայն աշխարհին իսկ, կ՛արդարանայ ըսել
տալով Սիամանթոյի խօսքը .- «Ով մարդկային
արդարութիւն...»:
Անհատապէս կարելի է փախուստ տալ գէթ
անտարբերութեամբ,եթէ խառնուածքդ կ՛արտօնէ,
ինքնամոռացութեան միջոցներու: Ատենօք Հիփփիական շարժում մը սկսաւ բայց երկար չտեւեց.
Թէեւ ամէն ոք իր ճամբան ունի կամ պէտք է գտնէ
իր արուեստի միջոցաւ. Խման մը երանելի է «ոհ
ինչ աղուոր բան ըլլալ կոնծաբան»: Վերջապէս
ամէն ոք իր խառնուածքին, շրջանակին, պարագաներուն ենթակայ կեանքով մը կ՛ընթանայ յուսալով
կամ անյոյս, մինչեւ արեւը ա՛լ չծագի:
Մինչ այդ՝ ամէն ոք իր ճամբով: Բարի երթ
կեանքի ուղիներով:

Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Մոլեգնած (Obsessed) Կինը . . .

Թանիա Ռիգարտօ 30-ամեայ ամուսնալուծուած
կին մըն է (տես նկարը) որ կ՛ապրի Թեքսաս
նահանգի Հիւսթըն քաղաքին շրջակայքը։ Անոր
կեանքին երազն էր նմանիլ՝ Մեծն Բրիտանիոյ
Իշխանուհի Մէկըն Մարքլի . . .
Առ քեզի ցնորական երազ՝ որուն իրականացման
համար ան ծախսած է 30,000 տոլար եւ ենթարկւած ութը գեղագիտական գործողութեանց, որ տեւած է վեց ժամ։
Թանիայի գեղագիտական վիրաբոյժն է Հիւսթընէն Տոքթ. Ֆրէնքլին Ռոզ։ Թանիային բարեկամները իրեն ըսած են որ դուն խենթ ես՝ որ նմանօրինակ ոչ-անհրաժեշտ գործողութեանց կ’ենթարկես
ինքզինքդ, վասն մոլեգնութեան։ Իսկ ան պատասխանած է թէ՝ երբեք հոգը չէ, միայն թէ նմանի
Բրիտանիոյ Սասէքսի Իշխանուհիին!
Գիտենք որ Անգլիոյ Իշխանուհի Մէկըն Մարքլի
հայրը ճերմակամորթ է, իսկ մայրը՝ սեւամորթ։
Թանիան ալ Սասէքսի Իշխանուհիին նման սերած
է երկցեղ (biracial) ծնողներէ։ Թերեւս այս է բուն
պատճառը որ ան կ’ուզէ նմանիլ իր հիացմունքի
առարկայ Իշխանուհիին . . .
Թանիայի հարազատներն ու բարեկամներու

սեղմ շրջանակը զինք այպանած են անտեղի գործողութեանց ենթարկուելուն համար։ Սակայն իր
ընկերը (boyfriend) Մայքըլ Տանքըն՝ ոչ թէ միայն
քաջալերած է զինք, այլեւ համբոյրով մը առաջնորդած է զինք դէպի գործողութեան սենեակը եւ իրեն
մաղթած է յաջողութիւն։
Առ քեզի երկու չափ՝ երկու կշիռի եզակի երեւոյթ
մը, ուր մարդիկ չեն վարանիր իրենց կարծիքը
յայտնելու` երբ գտնուին հակամարտ (controversial)
իրավիճակի մը դէմ-հանդիման։ Ըստ ինծի, մոլեգնած այս կնկան ցնորքը պէտք չէ իսկ նիւթ դառնայ
լրատուական միջոցներուն՝ որպէսզի նմանօրինակ
դէպքեր չ՛ընդհանրանան մեր ընկերային այլապէս
բարդ կեանքերուն մէջ եւ վերջ։
Որո՞ւն հոգը որ կին մը կ՛ուզէ նմանիլ իշխանուհիի
մը, որ կ՛ապրի իրմէ մղոններ անդին՝ ովկիանոսին
միւս կողմը!

Խելագար Վարորդը . . .

Այս դէպքը պատահած է Ֆլորիտա նահանգի
Լէյքլընտ քաղաքին մէջ։ Լէնըրտ Օլսըն 70 տարեկան մարդ մըն է որ իր Գատիլաք տիպի ինքնաշարժով ժամական 100 մղոն արագութեամբ կը
սուրար ազատուղիին վրայ, երբ ոստիկանները

ձերբակալեցին զինք։
Առաւել, կարծես վերոյիշեալ արագութիւնը բաւարար չէր՝ ան իր ինքնաշարժը ինքնավար դրութեան մէջ (cruise control) դնելէ ետք, ինքնաշարժի
երդիքի պատուհանէն (sunroof) դուրս ցցուած եւ
թեւերը լայն պարզած (տես նկարը) կ’ընթանար
ուախ-զուարթ։
Այս վարմունքով, կարծես ան կ՛ուզէր նմանիլ
Թայթէնիք ֆիլմի այն պատկերին, ուր սիրահարուած
աղջիկն ու մանչը նաւուն յառաջամասին իրենց
թեւերը լայն պարզած՝ ուրախ ժամանակ մը կ’անցընէին, չէ՞ք խորհիր!
Երբ մեր հերոսը ձերբակալուելով ոստիկանատուն կ’առաջնորդուի, ան կ’աղաջէ զինք հարցաքննող ոստիկանին որ զինք իր տունը չտանի,
այլ կը նախընտրէ բանտ երթալ։ Այսպիսի խնդրանքի մը առաջին անգամ ըլլալով հանդիպելուն,
ոստիկանը կ'ուզէ գիտնալ թէ ինչո՞ւ։
Եւ ահա հերոսին անկեղծ պատասխանը։ Ան
կ'ըսէ թէ զզուած է կնոջմէն, որ զինք կը գործածէ
որպէս ծառայ . . . Արդեօք առանձի՞ն է Պրն. Օլսըն
իր այս իրավիճակին մէջ, շատ կը կասկածիմ։
Սակայն մարդիկ քաջութիւնը չունին ազատօրէն
արտայայտուելու իրենց տառապանքին մասին եւ
կը նախընտրեն լուռ անցնիլ, ալեկոծութիւն
չստեղծելու համար՝ իրենց ընտանեկան յարկին
տակ։ Այս կացութիւնը ես պիտի որակէի որպէս
«լուռ ցաւեր», որ վստահ եմ վարակած է մեզմէ
շատերը։
Հոս պէտք է աւելցնեմ որ երբ ոստիկանութիւնը
վերջապէս կը կասեցնէ արագ սուրացող ինքնաշարժը, անոր արագութիւնը արդեն նուազելով
հասած էր քառասունի՝ որը աւելի դիւրին է ղեկավարելը։
Բարեբախտութիւնը այս տարօրինակ դէպքին
այն է որ այդ ինքնաշարժը արագ սուրալով՝ որեւէ
արկածի չէ հանդիպած եւ որեւէ վնաս չէ հասած, ոչ
մէկուն! Կարծես, ամէն չարիքի ետին՝ բարիք մը
կայ։
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 28 «Իւրաքանչիւր Յուշագրութիւն Իր Մէջ Ինչ-Որ Գաղտնիքներ Կը Պարունակէ
Թէ Ընթերցողներու, Թէ Հետազօտողներու Համար». Յարութիւն Մարութեան
Յարութիւն Գալայճեանի «Միլիոնէն Մէկը. Ցեղասպանութեան Ականատես Զէյթունցի Պատանիի Մը
Յուշերը» Գիրքի Շնորհանդէս
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
Երեւանի մէջ՝ Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի սրահին մէջ ՌԱԿ Կեդրոնական
Վարչութեան հովանաւորութեամբ Մայիս 22-ին
տեղի ունեցաւ «Զարթօնք» մատենաշարի անդրանիկ հրատարակութեան՝ Յարութիւն Գալաճեանի
«Միլիոնէն մէկը.Ցեղասպանութեան ականատես
զէյթունցի պատանիիմը յուշերը» գիրքի շնորհանդէսը, որուն ներկայ էին սփիւռքահայ եւ հայրենադարձ հասարակական գործիչներ, մտաւորականներ։ Գիրքը առանձնայատուկ է անով, որ
մատենաշարի առաջին հրատարակութիւնն է, անոր
պիտի յաջորդեն այլ յուշագրութիւններու հրատարակութիւններ եւս եւ շատ կարեւոր է առաջին
աշխատանքի վերաբերեալ արձագանգները։ Ձեռնարկը իր ներկայութեամբ կը պատուէր ՌԱԿ Կեդրոնական ընթացաւարտ Վարչութեան ատենապետ՝
ընկ. Սերխիօ Նահապետեան:

Բացման խօսքով ներկաներուն բարի գալուստ
մաղթեց «Զարթօնք»ի աշխատակից՝ Ճենի Գրիգորեան-Բարսեղեան, որ ներկաներուն ծանօթացուց «Զարթօնք» մատենաշարի նպատակն ու
առաքելութիւնը:

Միջոցառման ողջոյնի խօսքով հանդէս եկաւ
Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի
տնօրէն Յարութիւն Մարութեանը ներկաներուն
յիշեցուց, որ Պէյրութի մէջ հայ ինքնութեան վերաբերեալ գիտաժողովի ժամանակ ծանօթացած է
«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր՝ Սեւակ
Յակոբեանի հետ: Այս հանդիպումէն ետք իրենք
դարձեալ հանդիպած են այս անգամ Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին մէջ ուր

»Զարթօնք»ի եւ Ցեղասպանութեան թանգարանի
միջեւ համաձայնութիւն ձեռք բերուեցաւ, որ թանգարան-հիմնարկի ֆոնտերուն մէջ պահուող բազմահարիւր յուշագրութիւններէն «Զարթօնքը» պիտի
փորձէ ամէն տարի առնուազն երկուքը հրատարակել։
«Ես կ’ողջունեմ այդ որոշումը եւ կը հասկնամ,
որ այս որոշումը ոչ միայն Զարթօնքինն է, այլեւ
կուսակցութեանը եւ կրկին կ’ուզեմ ողջունել այս
մօտեցումը։ Իւրաքանչիւր յուշագրութիւն իր մէջ
ինչ-որ գաղտնիքներ կը պարունակէ թէ ընթերցողներու, թէ հետազօտողներու համար։ Իւրաքանչիւր
յուշագրութեան մէջ նոր նրբութիւն, յիշողութիւն
կայ։ Ինչքան ալ կ’ուսումնասիրենք, կը տեսնենք,
որ կան բազմաթիւ չբացայայտուած էջեր ու այդ
էջերու զգալի մէկ մասը մը ոչ միայն արխիւներու,
այլեւ մարդոց յուշագրութիւններու մէջ է։ Մարդիկ,
որոնք տեսած են այս ամէնը, զգացած են իրենց
մաշկի վրայ ու որոշած են թուղթին յանձնել։ Նման
աշխատանքներէն մէկը նոյն «Միլիոնէն մէկը»
աշխատութիւնն է, որուն զգալի մասին ես ծանօթ
եմ»,- իր խօսքին մէջ ըսաւ Մարութեանը եւ կրկին
անգամ շնորհակալութիւն յայտնեց ներկաներուն։

«Զարթօնք» օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը, շնորհակալութիւն յայտնելով
Յարութիւն Մարութեանին, ողջունեց ներկաները,
որոնք ընդունելով «Զարթօնք»-ի հրաւէրը, մեծ
սիրով եկած են թանգարան՝ մասնակցելու գիրքի
շնորհանդէսին։ Սեւակ Յակոբեան իր կողմէն գիրքի եւ յուշագրութեան հեղինակի մասին կենսագրական տուեալներ ներկայացուց։ «Յարութիւն
Գալաճեանի մասին ամիսներ առաջ ոչ բոլորը լսած
էին։ Ան մարդ է, որ ծնած է Զէյթուն, 1898 թուականի
Ապրիլ 8-ին։ Կրթութիւն ստացած է Զէյթունի Սուրբ

Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ ծաղկանոցի մէջ,
ապա յաճախած է Սուրբ Յակոբեան կեդրոնական
դպրոց։ Ականատես եղած է ցեղասպանութեան եւ
մահացած է հեռաւոր Պրազիլի մէջ։ Որբանոցի մէջ
արհեստներ սորված է։ 1921 թուականին հեռանալով
այնտեղէն տեղափոխուած է Պէյրութ, ուր ամուսնացած է Զէյթունցի Արուսեակ Քրճողլեանի հետ։ Այսօր «Զարթօնքի» հազարաւոր ընթերցողներու մէջ
Յարութիւն Գալաճեանը քաջածանօթ անուն է։ Սա
է նաեւ «Զարթօնք» մատենաշարի թաքուն նպատակը։ Ուրախ ենք, որ ընդառաջելով մեր փափաքին, «ՌԱԿ Մամուլ» Հիմնադրամը, որուն նպատական է սատարել թէ հայրենի, թէ աշխարհասփիւռ
հայ մամուլի զարգացման ու վերելքին, կրցաւ
հանգանակութեամբ նիւթապէս սատարել այս
գիրքի հրատարակութեան, միեւնոյն ժամանակ
մեզի հնարաւորութիւն տալով հիմնելու այս մատենաշարը։ Յարութիւն Գալաճեանի յուշագրութեան
ձեռագրի բնագիրը յայտնաբերեցինք Զարթօնքի
Պէյրութի արխիւներուն մէջ։ Ձեռագիրը 1974
թուականին յանձնուած էր Հրաչեայ Սեդրակեանին,
որպէսզի յարմար գտնելու պարագային հրատարակուի Զարթօնքի մէջ՝ թերթօնի ձեւով։ Մեզի
համար անյայտ է, թէ այդ օրերուն ինչու անիկա չէ
հրատարակուած, սակայն Զարթօնքի 80-ամեակի
տարուան ընդացքին յարմար գտանք զայն
մատուցելու մեր ընթերցողներուն։ Ժամանակին
թերթերը թերթօն ունէին, մարդիկ կը կտրէին զայն
եւ գիրքի կը վերածէին։ Մենք մեզի խոստացանք,
որ նման գտածոները պէտք է հրատարակենք
որպէս թերթօն, յետոյ անիկա գիրքի վերածենք ու
հանրութեան հրամցնենք»,-մանրամասնեց Սեւակ
Յակոբեան։ Անոր խօսքով՝ Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ յուշագրութիւններու թիւը հազարէն աւելի է։ Սեւակ Յակոբեանը իր խօսքին մէջ
ջերմօրէն շնորհակալութիւն յայտնեց իր բարեկամ
եւ գործակից դոկտ. Անդրանիկ Տաքեսեանին այս
գիրքը բծախնդրութեամբ խմբագրելու եւ ծանօթագրելու համար։
«Զարթօնք»-ի խմբագիրը իր խօսքի աւարտին
մասունքի վերածուած այդ յուշագրութեան ձեռագիր
տարբերակը ՌԱԿ-ի եւ Զարթօնքի անունով յանձնեց Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին, «քանի որ անոր ճիշտ տեղը այս թանգարանն է» ըսաւ ան։ Հայոց Ցեղասպանութեան
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 28 «Իւրաքանչիւր Յուշագրութիւն Իր Մէջ Ինչ-Որ Գաղտնիքներ Կը Պարունակէ
Թէ Ընթերցողներու, Թէ Հետազօտողներու Համար». Յարութիւն Մարութեան
Յարութիւն Գալայճեանի «Միլիոնէն Մէկը. Ցեղասպանութեան Ականատես Զէյթունցի Պատանիի Մը
Յուշերը» Գիրքի Շնորհանդէս
¾ç 04
թանգարան-հիմնարկի տնօրէն Յարութիւն Մարութեանը սիրով ընդունեց գիրքը եւ խորին շնորհակալութիւն յայտնեց։ Սեւակ Յակոբեանը ելոյթի
աւարտին նաեւ ողջունեց ՌԱԿ-ի անդամ, «Զարթօնքի» ամենահին ընթերցողներէն 91-ամեայ ընկեր Ժամիլ Քըվրանեանը, որ Գանատայէն Երեւան
ժամանած էր մասնակցելու ՌԱԿ-ի պատգամաւորական ժողովին։ «Զարթօնք»ի 91ամեայ հաւատարիմ ընթերցողին նուիրուեցաւ «Զարթօնք»ի
առաջին թիւին պատճէնը նկարահանուած հայկական քարի վրայ:

Միջոցառման ելոյթ ունեցաւ բանասէր, «Հայոց
ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի» հիմնադրամի գիտաշխատող, Հայոց ցեղասպանութեան յուշագրութիւններու, վաւերագրերու եւ մամուլի բաժնի վարիչ Միհրան Մինասեանը, ով նշեց,
որ ամէն օր նման յուշագրութիւններու թիւը կ’աւելնայ եւ աշխարհի տարբեր անկիւններու մէջ տարբեր ընտանիքներ կը յայտնաբերեն ու կը յանձնեն
Ցեղասպանութիւնը
վերապրածներու
յուշերը։
«Զարթօնքի» կողմէն «Միլիոնէն մէկը» Մինասեանի
կարծիքով յուշագրութեան հրապարակումը այս
տեսանկիւնէն շատ կարեւոր է, քանի որ թէ պատմաբաններու, թէ գրողներու, թէ տարբեր ոլորտի
մասնագէտներու համար բաւական հետաքրքրական է ուսումնասիրել բազմաշերտ այս աշխատութիւնները։ «Յուշագրութիւններու մեծ հաւաքածու
կայ անհատներու մօտ, տուներու մէջ։ Մօտաւոր

թիւը հազար է։ Մամուլի մէջ տպուած յուշագրութիւններու բաւական մեծ թիւ եւս ունինք։ Օրինակ
Պոսթոնի «Հայրենիք» ամսագրի մէջ տպուած է
այդպիսի տասնեակ յուշագրութիւններ եւ այլն։
Հաւանաբար ժամանակն է, որ մեր պատմաբանները
եւ թերթերու խմբագիրները մտածեն իրենց
թերթերուն մէջ տպուած այդ յուշագրութիւնները
առանձին հատորներով հրատարակելու մասին»,շեշտեց Մինասեանը։ Ան կարեւորեց նաեւ երկու
յուշագրական հաւաքածուներու դերը այս ազգանըւէր գործին մէջ՝
«Հաւաքածուներէն մէկը Հայոց Ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի հաւաքածուն է, որ
ունի մօտ 450 եւ աւել յուշագրութիւն, երկրորդ մեծ
հաւաքածուն կայ նաեւ Հայաստանի ազգային
արխիւի մէջ, այնտեղ շատ կան սեբաստացիներու
ու արաբկիրցիներու յուշերը, որովհետեւ Ամերիկայի
մէջ սեբաստացիներու եւ արաբկիրցիներու հայրենակցական միութիւն կար, որոնք ծրագրած էին
իրենց հայրենի բնօրրանի յուշամատեանը պատրաստել։ Այդպիսի տասնեակ շատ լաւ յուշագրութիւններ կան։ Մարդիկ երբ յուշեր կը գրէին, միայն
ցեղասպանութեան մասին չէին խօսեր։ Անոնք կը
գրէին իրենց քաղաքի, թաղամասի մասին, իրենց
հարազատներու, դպրոցի մասին։ Այդ բոլորը ունին

ե՛ւ պատմական ե՛ւ ճանաչողական արժէք։ Արեւմըտեան Հայաստանի ոչ բոլոր գաւառները ունէին
իրենց հայրենակցական յուշամատեանները։ Այս
յուշագրութիւններուն մէջ այնպիսի մանրամասնութիւններ, կը յիշատակուին այնպիսի դէպքեր, որոնց
մասին ուրիշ տեղ չեն գրուած։ Օրինակ Յարութիւն
Գալաճեանի այս գիրքը, եթէ մէկը խոր ուսումնասիրութեան ենթարկէ, Աստուած գիտէ, թէ որքան
մանրամասնութիւններ, դրուագներ, անուններ
կան, որոնց միայն ինք ականատես եղած է»,- իր
խօսքին մէջ մանրամասնեց Միհրան Մի-նասեան
եւ խօսելով եւս մի քանի կարեւոր յուշագրութիւններու
մասին, եզրափակեց ըսելիքը։

Միջոցառման ներկայ հիւրերը կարծիքներ
փոխանակեցին, տեղւոյն վրայ գիրքէն օրինակներ
նուէր ստանալով մի քանի էջ թերթեցին եւ յայտնեցին իրենց կարծիքը այս յուշագրութեան մասին՝ վստահեցնելով,
որ նման յուշագրութիւններու հրատարակումը «Զարթօնք»ի կողմէ
կարեւոր ներդրում է ազգանուէր
գործին մէջ։
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Հայկական Նամականի
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Մտաւորական, մանկավարժ, վիպագիր, հրապարակագիր, արեւմտահայ ժողովրդավար գործիչ
Մատթէոս Մամուրեանի այս երկու նամակները իր
հայկական նամականի շարքէն են:
«Ծաղիկ»‚ «Մեղու»‚ «Կիլիկիա»‚ «Արեւելեան
Մամուլ» եւ այլ պարբերականներու էջերուն մէջ լոյս
տեսած իր բազմաթիւ յօդուածները Մամուրեան
ամփոփած է «Հայկական նամականի» (1872) եւ
«Անգլիական նամականի կամ Հայու մը ճակատագիրը» (1881) հրապարակախօսական գիրքերուն
մէջ, ուր կ՚երեւին ազգային-ազատագրական
պայքարի, Հայաստանի տնտեսական զարգացման
հարցերը:
Վրոյր ստորագրութեամբ իր պարբերական
քրոնիկներ-նամակներու շարքով՝ Մատթէոս Մամուրեան արեւմտահայ մամուլի պատմութեան մէջ
եղած է հրապարակագրական այդ ոճին հիմնադիրը: Հակառակ որ հրապարակագրութիւնները
ամփոփուած
են
«Հայկական
նամականի»
խորագրով հատորին մէջ, սակայն անոնք նամակ
չեն՝ իսկական իմաստով, այլ առօրեայ մտածումներ,
խոհեր, որոնք տարիներու հեռաւորութենէն այսօր
արժէք կը ստանան:
Ընթերցողը հոն կը գտնէ իր ապրած ժամանակաշրջանի անցուդարձերը, հայ եւ միջազգային
գետնի վրայ տեղի ունեցած իրադարձութիւնները,
հայուն դիմագրաւած դժուարութիւնները: Մամուրեան, անշուշտ, հայ մամուլի փառաւոր պատմութեան
մէջ կը մնայ 1871-ին հիմնած եւ 30 տարի խմբագրած
«Արեւելեան Մամուլ»ով, սակայն իր միւս գործունէութիւնները՝ մանկավարժական, թարգմանական
եւ այլն, նոյնպէս արժանի են գնահատումի:
Պէտք է նշել, որ Մամուրեան 1860-1865 թուականներուն եղած է Պոլսոյ հայոց պատրիարքարանի
դիւանապետը: Եւ իր նամակ-քրոնիկներուն մէջ
մեծ տեղ յատկացուցած է կրօնական նիւթերուն:
* * *
Ազգային զբաղմանց եւ առտնին հոգերու մէջ՝
ատեն ատեն՝ դէպքի կամ զգացումի մը տպաւորութեան ներքեւ՝ Հայկական նամականի անուամբ
մրոտած թղթերս, որ զանազան լրագիրներու՝
Ծաղկի, Մեղուի, Կիլիկիայի եւ այլ թերթերու մէջ
ցիր ու ցան կը գտնէին, մէկ հատորի մէջ ամփոփել
եւ հրատարակել կը յորդորեն զիս քանի մը բարեկամներ: Արդ՝ այս բարեկամաց խնդիրը կատարելու
կը զիջանիմ՝ քանի մ՚անտիպ նամակներ ալ
աւելցնելով, ոչ այնչափ հեղինակի ինքնասիրութիւն
մը գոհ ընելու, որչափ անոնց նպատակին պատասխանելու համար:
Եւ արդարեւ՝ որչափ որ այս նամակներն՝ որ
1864-էն սկսեալ գրուած են, ինքնին գրական կամ
պատմական արժէք մը չունին, կցկտուր եւ իրենց
ծնունդ առած ժամանակին յարմար բաներ են,
հետեւապէս յարութիւն առնլու պէտք չունէին, սակայն դարձեալ ճշմարտութիւն մ՚երեւան պիտի
հանեն հետաքրքիր ընթերցողին, այս է՝ թէ յիշեալ
թուականէն վեր՝ ինչ ցաւեր եւ գանգատներ, ինչ
դառն խորհրդածութիւններ, որ յայտնէր ենք սոյն
նամականիով ազգին վիճակին վրայ, միեւնոյն ցաւերն ու մտածութիւնները այսօր եւս կրնանք կրկնել
դժբախտաբար առանց զգալի տարբերութեան:
Ուստի այս նամականին ալ սոյն նկատմամբ չէ՝
թէ իբր հին, այլ նոր կամ, լաւ եւս ըսեմ, մշտատեւ
վշտաց թեթեւ մէկ արձագանգը կրնան համարուիլ:
Հայը հին անցեալ մ՚ունի, որուն վրայ բաւական

ատեն լիաձեռն ծաղիկներ թափեցին դպրոցական
հռետորներ՝ ազգն ոգեւորելու յուսով՝ մինչդեռ այն
ազգը փուշերու եւ տատասկներու վրայ կը ննջէր եւ
կը տառապէր: Այժմ՝ հռետորական ծաղիկները հին
անցեալին հետ թոռմեցան իրաւ, առանց պտղատու
ծիլ մը թողլով ներկային մէջ, վասն զի հինին եւ
նորին մէջ վիհ մը կայ, բայց նոր անցեալ մը
կազմելու միջոցներն եւս ապարդիւն մնացին եւ մեր
ապագան գրեթէ վիժելու աստիճանին հասուցին:
Ի՞նչ է ասոր պատճառն. երկու ծայրայեղ դրութիւն,
առաջինն՝ այսինքն հնապաշտները նոր հայն՝
ինչպէս որ է՝ հին Հայաստանի մէջ ամրափակել
կամեցան, երկրորդն այսինքն նորապաշտներն՝
ազգն իր հին անցեալէն գլխովին կտրել եւ նոր
աշխարհի մը մէջ բնակեցնելու ելան, ուստի ծագում
առաւ մեր ազգային արդի տարտամ, երերուն եւ
անշէն վիճակն եւ մեզ տարաւ Կիւլիվէրի Լակատօ
քաղաքն՝ ուր ամէն հին բան նորոգ շինելու համար
կը քանդեն, պատմութիւն, աւանդութիւն, գրականութիւն, տուն, եկեղեցի, եւ բնիկներն աստանդական կը թափառին՝ մինչեւ որ տեղաւորուին, եթէ
երբեք կարենան…:
Եթէ կայան մը կայ մեզի համար՝ ըստ իս՝ սա է,
նորը հինին վրայ պատուաստել, նախ ներկայ մը
հիմնել եւ ապա ապագայ մը յարդարել: Ժողովուրդ
մ՚իր անցեալէն զատելը՝ լիովին մահացնել է,
միմիայն անցեալին մէջ պահելը՝ հաշմել:
Հայաստանցին մեզի իր մութ լեզուն, իր տրտում
երեսն, իր հալումաշ սիրտը կը ցուցնէ վիրալի
ձեռքով մը, եւ նախ՝ տունը, կինը, զաւակն, եկեղեցին, հացը կը փնտրէ, զորս ի վաղուց կորուսեր է,
մենք անոր ցոյց կը տանք մեր հոյակապ պալատները, մեր զարդերը, մեր սնափառութիւններն, եւ
ասկից զատ՝ հոգեբանութեան, աստղաբաշխութեան, հանրավարութեան, հասարականութեան եւ
չգիտեմ ինչ նիւթերու վրայ անոր դասեր կը կարդանք: Է՜հ, այն մարդն՝ որ հազիւ քիւրտին սրէն
ազատէր՝ արիւն քրտինք կը խմէ եւ աշխարհէս
զզուած անկից օր առաջ ելնել կը փափաքի, ինչպէ՞ս
կ՚ուզես, որ մինչեւ, հոգւոյ եւ երկնից վերնագաւառներն ելնէ քեզի հետ՝ իրական աղէտիցը լուծը
թոթուելով:
Յուսահատական է, սակայն հարկ է կրկնել, որ
տակաւին չունինք չէ թէ միայն ազգին յարմար
ներկայ մը կազմելու տարրեր, այլ նոյն տարրերը
գտնելու համար հաստատուն սկզբունքներ եւ խորհուրդներ անգամ: Անջատական կարգագրութիւններ՝ եսութեան կամ փառամոլութեան ցոյցեր են եւ
չեն կրնար ազգային նկուն մարմինը վերականգնել:
Եւ ահա այս պատճառվ այսքան տարիներէ վեր
գայթ ի գայթ կը քալենք, ծանր հիւանդութիւններու
ամոքիչ դեղեր կը գործածենք՝ ինքզինքնիս խաբելու
համար, եւ չէ թէ հիմնական դարմաններ, եւ մեր
ազգային կենաց պէս խառնիխուռն է եւ մեր գրականութիւնն, աննպատակ, առօրին, քմածին, ստէպ
մութ այս նամականիին պէս: Եթէ մարդկային
կեանքն ոմանց համար հանելուկ մ՚է, ազգայինները
կոչում մ՚ունին աշխարհիս մէջ, որ ժամանակաց
շրջանին մէջ կատարելու սահմանուած են եթէ
շարժիչ գիտնան, եթէ մերինին պէս գրեթէ առեղծըւած մը չդառնան:
Թող հայ օրէնսդիրներ օրէնքներ գրեն, բարձր
գլուխներ թող վերէն թռին, թող երեւելի գիտուններ
բնութիւնը վերլուծեն, նշանաւոր քաղաքագէտներ
տէրութիւններ վարելու լափ ճարտար լինին, բայց
ասոնք ամէնն ալ մեր ազգին համար երկրորդական
կարեւորութիւն ունեցող բաներ կը դառնան՝ եթէ
նոյն ազգին ներսը մտնելով՝ վէրքերն ու անմիջական

պիտոյքը քննելով՝ պէտք եղած ազդու դարմաններ
գործնապէս չմատակարարուին:
Սակայն այս դարմաններն, այս միջոցներն ո՞վ
պիտի խորհի եւ գտնէ, ո՞վ պիտի շինէ վերջապէս
նախ ազգին տունն: Այս տան բնիկը մինակ
ընտանեաց, ընկերին եւ Աստուծոյ հետ գործ չունի,
այլեւ այն մարմնոյն հետ, որ պետութիւն կը կոչուի:
Ընկերութեան մէջ մարդս բազմապատիկ է եւ
բազմադիմի յարաբերութեանց տէր էակ մը: Նախ՝
տուր անոր հաստատուն դիրք մը, ապահովէ զինքն,
որ իր տան մէջ ազատ է, ըստ հաճոյս՝ աշխատութիւն
մ՚ընտրելու եւ իր աշխատութեան պտուղը վայելելու,
բայց անոր առջեւ այն ամէն հաղորդակցութեան
միջոցներն, որ ընկերային աստիճանին մէջ
զարգանալու հակամէտ եւ հետեւապէս զանազան
պիտոյից ենթակայ մարդուն անհրաժեշտ են, ըսէ
անոր որ օտար ոտք մ՚իր արտն ոտնակոխ չպիտի
ընէ, յափշտակիչ ձեռք մը իր քրտանց արգասիքը
չպիտի թալլէ, փորձով հասկցուր անոր, որ մարդս
եւ իր կարողութեանց արտադրած բաները նուիրական հինելով՝ անոնց դէմ շարժողն արդարութեան
սրով պիտի պատժուի, մէկ խօսքով ապահովցուր
զինքն, որ իր աշխատութեան, պաշտաման, ամէն
օրինաւոր շարժման մէջ ազատութեան եւ օրինաց
առջեւ հաւասարութիւն վայելելու սահմանուած է, եւ
անմիջապէս այս նիւթական երաշխաւորութեանց
հետեւանքը պիտի լինի բարօրութիւն, որուն կը
յաջորդեն մտային անդորրութիւն եւ հետեւապէս
միտք եւ սիրտ մշակելու դիւրութիւններ:
Ահա այն ատեն առ այն մարդն, այս է Հայաստանի բնիկն, եւ անոր բարոյական տան հետ
մտայինն ալ զարդարէ՝ միշտ իր վիճակին եւ ոգւոյն
հանգամանաց միտ դնելով: Առանց այս նախնական
պայմաններու մեր շինելիք շէնքն աւազի վրայ հիմ
պիտի ունենան…:
Վ.
Զմիւռին, 3 յունուար 1872
Կ. Պոլիս, 16 դեկտ. 1864
Ազգային երեւելի դէպքը սուրբ Երուսաղէմի
Պատրիարքին Էջմիածնէն վերադարձն է: Արդէն
քաջ գիտես, որ լոկ Երուսաղէմ բառը մարդկութեան
եւ մասնաւորապէս հայութեան կենաց նկատմամբ
հիանալի եւ ահռելի յիշատակներ կը յարուցանէ
մեր մտքին մէջ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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Հայկազեան Համալսարան				

Հայկական ՍփիւռքիՈւսումնասիրութեան Կեդրոն

Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը Գիտաժողովը Ընթացք Առաւ

Երէկ, 30 Մայիս 2019ի առաւօտեան ժամը 9ին,
Հայկազեան Համալասարանի հանդիսասրահին
մէջ սկիզբ առաւ Հայկազեան Համալսարանի Հայկական Սփիւռքի Ուսումնասիրութեան Կեդրոնի
կազմակերպած «Յունաստանի Եւ Կիպրոսի Հայերը» երկօրեայ գիտաժողովը, ներկայութեամբ Յունաստանէն, Կիպրոսէն, Մ. Թագաւորութենէն,
Ֆրանսայէն, Մ. Նահանգներէն, Սուրիայէն, Հայաստանէն, Լիբանանէն մասնակցող հայ եւ օտար 29
մասնագէտներու եւ փորձագէտներու:
Բարի գալուստի խօսք արտասանեց Կեդրոնի
տնօրէն Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան: Հայկազեան

Համալսարանի նախագահ, Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան իր խօսքին մէջ անդրադարձաւ Հայկազեան Համալսարանի ծաւալած հայագիտական
գործունէութեան, մատնանշեց որ այս գիտաժողովը
ութերորդն է Կեդրոնի կազմակերպած գիտաժողովներու շարքին եւ կատարեց խորհրդածութիւններ:
Ապա ընթերցուեցաւ կիպրահայ համայնքի ներկայացուցիչ տիար Վարդգէս Մահտէսեանի ողջոյնի
գիրը՝ գիտաժողովին առթիւ, որմէ ետք հիւր բանախօս Դոկտ. Սուզըն Փեթի կատարեց Յունաստանի
եւ Կիպրոսի հայօճախներուն վերջին հարիւրամեակի ընկերամշակութային, գոյութենական եւ ինք-

նութենական համառօտ քննական պատումը:
Այնուհետեւ, օրուան տեւողութեան, կայացան
երեք նիստեր, ուր ներկայացուեցան 16 զեկոյցներ:
Առաջին երկու նիստերը նուիրուած էին Յունաստանին, իսկ երրորդը՝ Կիպրոսին:
Գիտաժողովի առաջին օրուան աւարտէն ետք,
երեկոյեան ժամը 7:30ին, տեղի ունեցաւ զրոյց՝
Յունաստանի եւ Կիպրոսի այժմու մարտահրաւէրներուն մասին, մասնակցութեամբ Տոքթ. Անդրանիկ Աշճեանի (Կիպրոսէն) եւ Յովիկ Գասապեանի (Յունաստանէն):
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Հայաստանի Մէջ Կիներու Միջին Աշխատավարձը 32.5 Տոկոսվ Ցած Է
Տղամարդոց Աշխատավարձէն
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ կիները
միջին հաշիւով 32.5 տոկոսվ նուազ աշխատավարձ
կը ստանան քան տղամարդիկ, կը հաղորդէ “Փանարմինիըն”։
«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետութիւնում մէջ, 2018» հրապարակման համաձայն՝
եկամուտներու մասով տարբերութիւնը շատ աւելի
մեծ է եւ կը հասնի 40 տոկոսի, թէեւ աշխատող
կիներուն 57.9 տոկոսը, իսկ տղամարդոց՝ 47 տոկոսը ունին բարձրագոյն կամ միջին մասնագիտական կրթութիւն:
Ղեկավար պաշտօններու վրայ գտնուող տղա-

մարդոց թիւը 2.4 անգամ աւելի է քան կանանց թիւը:
Ազգային ժողովի կազմի մէջ կին պատգամաւորները 25 տոկոս կը կազմեն, Հայաստանի 500
համայնքներէն միայն 8-ը ունի կին ղեկավար,
կառավարութեան կազմի 12 նախարարներէն
միայն մէկը կին է, փոխնախարարներու պարագային կիները 3.5 տոկոս կը կազմեն եւ ոչ մէկ կին
մարզպետի պաշտօնի վրայ է:

Թէ՛ Եւրոպան, Թէ՛ Միացեալ
Նահանգները Օրակարգի
Վրայ Հայկական Բանաձեւ Կը
Բերեն Թուրքիան Հարուածելու
Համար. Թուրքիոյ Ներքին
Գործոց Նախարար

Թուրքիոյ ներքին գործոց նախարար Սուլէյման
Սոյլու, Պոլսոյ մէջ սեւծովեան շրջանի կազմակերպութիւններու հաւաքի ընթացքին անդրադարձած է
Թուրքիոյ ներքին ու արտաքին մարտահրաւէրներուն`
նշելով, որ 1990-ական թուականներէն մինչեւ 2000ական թուականներ երկրին մէջ 12-15 հազար
ահաբեկիչ ոչնչացուած է: Այս մասին կը հաղորդէ
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Շբթ

ԼՈՒՍԻԿ ԱԳՈՒԼԵՑԻ
(1947 – 2018)
«Մոնմարթըր»

Լուսիկ Ագուլեցի-Սամուէլեան
(31, Մայիս,1947, Ագուլիս, Նախիջեւանի Ինքնավար Հանրապետութիւն)-(13,
Յուլիս, 2018 Երեւան)
Նկարչուհի, ազգագրագէտ, ՀՀ մշակոյթի վաստակաւոր գործիչ (2014 թ.):
1953 թուականին ընտանիքով տեղափոխուած են Երեւան։
1963-1967 թուականներուն յաճախած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի
անուան գեղարուեստի ուսումնարան։
1966 թուականին՝ ուսումնառութեան տարիներուն արժանացած է «Աւանգարդ» թերթի յատուկ մրցանակի։
1974 թուականին դարձած է Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ։
Լուսիկ Ագուլեցիի կտաւները կը գտնուին Հայաստանի եւ արտերկրի թանգարաններու մասնաւոր հաւաքածուներ
մէջ։
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Միջազգային
Èáõñ»ñ
ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ
ՎՐԱՅ
Է Yerepouninews.com-Ի APPLICATION-Ը
Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Տիկին Ծովիկ Ասատուրեան Թերզեան եւ
Ուրախութեամբ Թերակղզի
կը յայտնենք, թէ Լիբանանի
Արաբական
զաւակը Հրայր
մէջ լոյս տեսնող yerepouni-news.com ելեկտրոնային
Տէր եւ Տիկին Կէպի եւ Սիւզի ԹերզեանՀայկազեան
եւ
Համալսարանը
առաջին թերթը, իր նախաձեռնութիւններուն

Ø²Ð²¼¸

զաւակունք

շարքին, արդէն ընթերցողներուն սեփականութիւնը
դարձուցած է կայքին «Application»-ը` yerepouninews.com
Այս իրագործումը կը միտի հետեւիլ արդի արհեստագիութեան ընձեռած կարելիութիւններուն եւ
առաւել եւս դիւրացնել հաղորդակցութեան միջոցները:

Տիար Ճոնի Թերզեան
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Տիկին Ռիթա Կարապետեան եւ զաւակունք
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Տէր եւ Տիկին Յովհաննէս Աստուրեան եւ
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
զաւակունք
նուիրուած տեղեկագրին
Տիկին Արփի Թերզեան եւ զաւակունք
Տիկին Սիլվա Թերզեան եւ զաւակունք
անգլերէն թարգմանութեան՝
Եւ համայն Թերզեան Աստուրեան
Նշեալ «Application»-ը կրնաք ներբեռնել այցելեԿարապետեան, Գարամինասեան, Պօղոսեան,
լով Android «Google Play» կամ «Apple Store»:
Գազանտճեան, Տէմիրճեան, Ադաշբարայեան
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս կայքը
պապըերեք
Փետրուար
3-ին եռօրեայ առաքելական
Yerepouni-news.com
լեզուներով
ընտանիքներան
եւ կ'ըլլայ
ազգականներ կը գուժեն իրենց
ուղեւորութեան
մեկնած
է Արաբական
Միացեալ
(արեւմտահայերէն,
արեւելահայերէն,
արաբերէն
եւ Էմիրութիւններ.
հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Հռոմէակաթոլիկ
առաջին կը
հովուապետը,
որամուսնոյն,
կ'այցելէ Արաբական
անգլերէն) արագեկեղեցւոյ
տեղեկատուութիւն
հաղորդէ
Խօսք կ'առնեն`
հարազատին՝
թերակղզի,
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելովեւ«ՌԻԱ
նովոսթի»-ն։
Սփիւռքի եւկը
Հայաստանի
ընթերցողներուն:
Ապու
Տապի
մեկնելէ նպատակն
մէկ ժամ էառաջ,
Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Կայքէջին
հիմնական
փոխանցել
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը համարած էՊԵՏՐՈՍ
«կարճ, բայցԹԵՐԶԵԱՆ-ի
Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
անաչառ, հաւասարակշռուած եւ համակողմանի
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի Հինգշաբթի, 30 Մամահը,
որ պատահեցաւ
լրատուութիւն:
Անկաշկանդօրէն
եւ առանց
նախաԴոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
յիս
2019-ին։
պաշարումներու մեկնաբանել ազգային, հայրենայառաջաբանի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ որպէս
եղբայր,եւորպէսզի
միասին Յուղարկաւորութեան
գրենք երկխօսութեան արարողութիւնը
պիտի
կան համասփիւռքեան
քաղաքական
ընկերային
էջիրադարձութիւնները,
մը եւ միասին անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի 31 Մայիս 2019-ին,
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
կատարուի
Ուրբաթ,
ձեւաւորել
ազատ եւ պատասհամար»։
կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին,
խանատու խօսքի մշակոյթ:
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Yerepouni-news.com կը ծառայէ հայապահպանմէջ, ուրկէ հանգուցեալի Հայկազեան
մարմինը պիտի
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջկրօնական հանդիման եւ հայկական
լրատուական
դաշտը միջազգային
ընդլայփոխադրուի Պուրճ Համուտի
պումին։
նելու առաքելութեամբ:
ազգային գերեզմանատուն։
•Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն
Նախագահի
Yerepouni-news.com
կայքի28 Թեկնածու
•Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին Ուրբաթ,
Տնօրէնութիւն
Գրանցած Է
31 Մայիսjh` նախքան եւ յետ թաղման արաՌ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ
րողութեան, կ.ա. ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ։
Շրջանային Èáõñ»ñ

The Adana Massacres

Դաշտագնացութիւն
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Թէ՛ Եւրոպան, Թէ՛ Միացեալ
Նահանգները Օրակարգի
Վրայ Հայկական Բանաձեւ Կը
Բերեն Թուրքիան Հարուածելու
Համար. Թուրքիոյ Ներքին
Գործոց Նախարար

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Յովսէփ Պալիոզեանի մահուան քառասունքի առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն
պիտի կատարուի Կիրակի, 2 Յունիս 2019ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ
Համուտ

Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 9 Յունիս, 2019ին, Ժաննէթ Մէյրուպա գեղատեսիլ անտառին մէջ: Մասնակցութեամբ DJ
Յովսէփի:
Ծանօթ – Մասնակցիլ փափաքողներէն խնդրուի կապուիլ
03-885543 թիւին:
Փոխադրամիջոցը ապահուուած է Bus-երով Պայքար
ակումբէն:

թրքական
«Հապերլեր»
կայքը:
Արդէն 74
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
«Միջազգային
ասպարէզի
վրայ
Թուրքիոյ
հեղի- թեկնածու գրանցուելու
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի
նախագահի
նակութիւնը
աճած
է:
Այս
ազգին
հարուած
հասցնելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
համար,
Եւրոպան, թէ՛ Միացեալ
Նահանգները
հաղորդէթէ՛ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ին,
ԱլթունեանԿԸՅ-էն
եւ Քիւրտեան ընտանիքներու
իրենց
ուզած
պահուն միշտ
օրակարգ
կը բերեն
յայտնած
է ուքրանական
«Փրիամոյ»
հետուստաալիքի
թղթակիցը։
խնդրանքով, նորոգ հանգուցեալ Յակոբ
հայկական
բանաձեւ:
Մեզ է իբրեւ
կոտորող22 ազգ
«Ընդամէնը
գրանցուած
28 թեկնածու։
թեկնածու մերժում ստացած է:
Ալթունեանի մահուան քառասունքին առիներկայացնելու
համար:
Միջազգային յանձնած
ասպարէզի
Ընդհանուր առմամբ,
փաստաթուղթեր
է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
թով, ինչպէս նաեւ անոր ծնողներուն` եկեվրայ
մեզ մեկուսացնելու համար: Թուրքիան սուրիաէ թղթակիցը։
ղեցւոյս
բարերարներէն, Կրօնասէր Տիկնանց
կանԵրէկ՝
հարցին
եւ սուրիացիները
հարցին համար
Փետրուար
3-ը, ԿԸՅընդունելու
թեկնածուներուն
փաստաթուղթեր
Համախմբումի հիմնադիրներէն՝ Կարապետ
մէջ
քաղաքականութիւն
յանձնելու
վերջին օրն էր։որդեգրած է: Այս պահուս
¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùեւ Արուսեակ
Ալթունեաններու, համայն Ալաշխարհի
որեւէ
երկրի
ներքին
գործոց
նախարար
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի
պիտի ունենան
Ý»ñ, ÏÁ Ñ³
õ³
ï³Ýù µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ
այստեղ
կու գայ,
կը զբօսնէ արշաւը
ճամբարներուն
թունեան
եւ Քիւրտեան ընտանիքներու հան³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ` Ã»ñÃÇë
Մարտ 31-ին։
Նախընտրական
սկսած էմէջ,
Դեկտեմբեր
31-ին։
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ýå
ÛÙ
³Ý
é³ÙÏ³í³ñ »õÙ¿ç³½³ï³Ï³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñ,
ÏÁ Ñ³
õ³³
ï³Ýù
անոնց
կենսակերպին
կը հետեւի: Երթալու
ատենհարցախոյզին
ալ
գուցեալներու
յիշատակին,¸³õ³Ý»Éáí
հոգեհանգստեան
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի
տուեալներով՝
ã»Ý
³ñï³Û³Ûï»ñ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
ï»ë³Ï¿ïÁ:
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý
»õ
³½³ï
ËûëùÇ
Çñ³õáõÝùÇ:
Ð»
ï»õ
³
µ³ñ`
Ã»ñÃÇë
Ù¿ç
կ՛ըսեն`
դուք մեծ միջեւ
ազգ էք:
Իսկ ետքն
ալ մեզ կը Վլատիմիր
թեկնածուներուն
վարկանիշի
յառաջատարը
է,
պաշտօնԶելենսքին
պիտի կատարուի
Կիրակի, 2 ՅուÎ³Ùù¿
Ï³Ý
³Ëã»Ý
ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõ
å³ñ³·³Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ýå³Ý
³ÛÙ
³ñï³Û³Ûï»ñ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë
դատապարտեն
հայկական
բանաձեւով:
Մերկողմնորոշուած
առջեւ
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ
եւ մտադիր
են
նիս են
2019-ին,
Նոր Հաճնոյ
Ս.
Գէորգ
Եկեղեցւոյ
ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù
áõ
³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ
»õ Ù»ñ
ï»ë³Ï¿ïÁ:
Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í
íñÇå³ÏÝ»ñáõÛû¹
å³ñ³·³ÛÇÝ,
Ïþ³å³õÇÝÇÝù
տասնեակ
ցուցափայտով
մեզ դաստիաքուէարկել։տարիներու
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:
մէջ,
յաւարտ
Սուրբ Պատարագի:
րակել
փորձող
աշխարհ
կայ»,նախագահ
ըսած է Սոյլու:
է (18.2%),
երրորդը՝
գործող
Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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