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Հարիրի Մեքքայի Գագաթաժողովէն Արաբական 
Համերաշխութիւն Կ՝ակնկալէ 

¾ç 03
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական Յանձնաժողովի Երկրորդ 
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան 
Մասին Յայտարարութեան Համար

ZARTONK JOURNAL POLITIQUE ARMÉNIEN زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç82ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 116(22«417) î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000 È.à.âáñ»ùß³µÃÇ / 6.2.2019 

Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Սաատ Հարիրիի գլխաւորութեամբ տեղի ունեցաւ 
նախարարական յանձնաժողովի 2-րդ նիստը՝ 
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա-
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող-
ջացնելու համար:

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

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

Շարունակուեցաւ Նախարարական 
Պաշտօններու Փոխանցումը

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

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

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

նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց 
նոր պաշտօնները:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական 
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց 
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ 
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական 
տեղեկատուական գրասենեակը:

Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր 
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը 
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը 
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ 
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ 
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի 
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ 
տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի 
ապացուցէ, որ այս նախարարութիւնը կ'աշխատի 
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

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

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

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

Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին: 

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

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

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

Վարչապետ Սաատ Հարիրի արաբական հա-
մերաշխութեան կոչ ըրած է տարածաշրջանային 
հակամարտութիւններու եւ «արտաքին միջամտու-
թեան» սպառնալիքներուն առջեւ: 

Հարիրի խօսած է Սէուտական Արաբիոյ մայրա-
քաղաք Մեքքայի մէջ կայացած արտակարգ արա-
բական գագաթաժողովին ընթացքին, որ կազմա-
կերպուած էր Սէուտական արքայ Սալմանի կողմէ` 
ի պատասխան քարիւղի ակտիւներու վերջին 
յարձակումներուն:

«Արաբական համերաշխութիւնը կը մնայ մեր 
ամենաուժեղ զէնքը արաբական երկիրներու ձեռ-
քին»,- ընդգծած է ան:

Նշենք, որ Մայիսի սկիզբը քարիւղի տակառները 
յարձակման ենթարկուած են ԱՄԷ-ի Ֆուճէյրահի 
ափին, որուն համար ԱՄՆ ազգային անվտան-
գութեան հարցերով խորհրդական Ճոն Պոլթըն 
Չորեքշաբթի յայտարարած է, որ Իրանը «գրեթէ 
անկասկած» մեղաւոր է:

Հարիրի նաեւ ճնշում կը գործադրէ իր երկրին 
վրայ, նշելով, որ Լիբանանը «ծանր գին» վճարած է 
իսրայէլական յարձակումներուն եւ տարածաշըր-
ջանային հակամարտութիւններուն, մասնաւորա-
պէս հարեւան Սուրիոյ մէջ աւելի քան ութամեայ 
պատերազմին հետեւանքով:

Վարչապետը կը վերահաստատէ իր ընդդի-
մութիւնը Լիբանանի մէջ փախստականներու մշտա-
կան բնակեցման համար` կոչ ընելով «արաբական 
եղբայրներուն պաշտպանելու Լիբանանը տարա-
ծաշրջանի փոթորիկներէն եւ ... հրատապ լուծում 
գտնելու Սուրիոյ տեղահանութեան ողբերգութեան»:

Հարիրի եւ իր դաշնակիցները կը պնդեն, որ 
պէտք չէ ստիպել փախստականներուն վերադառ-
նալ իրենց երկիր, նախքան սուրիական հակա-

մարտութեան լուծումը: 
Վարչապետի գրասենեակէն հաղորդուած տե-

ղեկութեան համաձայն՝ գարնանային նստաշրջա-
նին, որ տեղի ունեցաւ Սաֆայի պալատին մէջ, Ուր-
բաթ առաւօտեան ժամը 2-2.30, Հարիրի հանդիպեցաւ 
Իրաքի նախագահ Պարհամ Սալիհի հետ։ 

Փոմփէոն Գերմանիոյ Կոչ Կ՝ընէ Կոշտ 
Վերաբերում Ցուցաբերել Հըզպալլայի 
Նկատմամբ  

ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Փոմփէոն 
Գերմանիային կոչ ըրած է աւելի կոշտ վերաբերում 
ցուցաբերել Հըզպալլայի նկատմամբ, զոր ԱՄՆ-ն 
անուանած է ահաբեկչական կազմակերպութիւն: 

Պեռլինի մէջ ընթացող հինգօրեայ եւրոպական 
շրջագայութեան ծիրէն ներս կայացած հանդի-
պումէն ետք՝ Փոմփէոն յոյս յայտնեց, որ Գերմանիան 
«պիտի հետեւի Բրիտանիոյ օրինակին» եւ աքսորէ 
Հըզպալլան:

Փետրուարին Միացեալ Թագաւորութիւնը յայ-
տարարեց իր որոշումը Հըզպալլան ամբողջութեամբ 
աքսորելու մասին. նախապէս միայն անոր «ռազմա-
կան» թեւը կը համարուէր ահաբեկչական կազմա-
կերպութիւն:

Գերմանիան, ինչպէս նաեւ անոր Եւրոմիութեան 
հարեւանները, կապեր կը հաստատեն Հըզպալլայի 
քաղաքական թեւին հետ, եւ ԵՄ արտաքին քաղա-
քականութեան ղեկավար Ֆետերիքա Մոկերինին 
ըսած է, որ ԵՄ դիրքորոշումը չի փոխուիր Միացեալ 
Նահանգներու որոշման լոյսին տակ:

Փոմփէոյի այցը Գերմանիա նախատեսուած էր 
Մայիսի սկիզբը, սակայն յետաձգուած էր Իրանի 
հետ վերջին լարուածութեան լոյսին տակ:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը արձակուրդ 
երթալու մասին որոշում ստորագրած է, որուն մէջ 
մասնաւորապէս ըսուած է.

Ղեկավարուելով «Կառավարութեան կառուց-
ւածքի եւ գործունէութեան մասին» Հայաստանի 
Հանրապետութեան օրէնքի 7-րդ յօդուածի 12-րդ 
մասով եւ 18-րդ յօդուածի 4-րդ մասով՝

1. Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանին տրամադրել 2018-2019 թուա-
կաններու աշխատանքային տարուայ ամենամեայ 
նուազագոյն արձակուրդի մասը՝ 2019 թուականի 
31 մայիսին:

2. Նիկոլ Փաշինեանի՝ արձակուրդի մէջ 
գտնուելու ընթացքին Հայաստանի Հանրապետու-
թեան վարչապետին պիտի փոխարինէ փոխվար-
չապետ Տիգրան Աւինեանը:

2020 թուականի նոյեմբերին նախատեսուած է 
Հայ առաքելական եկեղեցւոյ ժողովական բարձ-
րագոյն մարմնի ազգային-եկեղեցական ժողովը, 
որ իրականացնելու մասին որոշումը ընդունուած է 
այս տարուան մարտին Էջմիածնի մէջ տեղի 
ունեցած Գերագոյն հոգեւոր խորհուրդի ժողովին՝ 
հայոց եկեղեցւոյ յետագայ գործունէութեան 
ուղենշման նպատակով։ Այս մասին կը հաղորդէ  
hraparak.am լրատուական կայքը:

Յիշեցնենք, որ ազգային-եկեղեցական ժողով-
ներու ժամանակ կ'ընտրեն հայոց կաթողիկոս:

«Փաստօրէն, Հայաստանի անկախութիւնից յե-
տոյ այն երրորդն է լինելու.. առաջին երկուսը եղել 
են 1995 եւ 1999 թուականներին՝ հայոց կաթողիկոս 
ընտրելու համար։ Դրանից առաջ Ազգային-եկեղե-
ցական ժողովներից ամենանշանակալիցը 1945-ին 
էր, երբ ապրիլի 19-ին Իոսիֆ Սթալինն ընդունեց 
հայոց կաթողիկոսի տեղապահ Գէորգ արքեպիս-
կոպոս Չորեքչեանին, որը ԽՍՀՄ ղեկավարին ներ-
կայացրեց հայկական հողերի վերադարձի, 

Մայր Աթոռի մէջ Ազգային-
Եկեղեցական աննախընթաց 
ժողով 2020-ին
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Լուսինէ Զաքարեան 

(1, Յունիս, 1937 Ախալցխա, Ջաւախք)-( 30,  
Դեկտեմբեր, 1992 Երեւան)

Երգչուհի, Կոմիտասի, հայ հոգեւոր երգերու եւ 
տաղերու կատարող։ Ժողովուրդի կողմէ շատ 
սիրուած երգչուհիի աճիւնը կը գտնուի Էջմիածին 
քաղաքի Սր. Գայեանէ եկեղեցւոյ բակի գերեզ-
մանատան մէջ։

Լուսինէ Զաքարեան 15 տարի ծննդավայրին 
մէջ ապրելէն ետք, 1952 թուականին իր ընտանիքի 
հետ տեղափոխուած է Երեւան, յաճախած է Ռո-
մանոս Մելիքեանի անուան երաժշտական ուսում-
նարանը: 1957 թուականին ընդունուած է Երեւանի 
պետական երաժշտանոցը: Այդ տարիներուն 
անոր տաղանդը արդէն բացայայտ էր։ Լուսինէ 
Զաքարեանը կը սերի երաժիշտներու գերդաս-
տանէ։ Մօրական կողմէն մեծ հայրը՝ Իոսիֆ Տո-
մաշեւիչը (ծագումով լեհահայ) եղած է Ս. Փեթեր-
պուրկի կայսերական օփերային թատրոնի մեներգիչ, 
ձայնային հարուստ տուեալներով օժտուած, ան 
իր ձայնը մշակած էր Իտալիոյ մէջ։ Մեծ մայրը՝ 
Ելենա Տոմաշեւսկայան, դաշնակահարուհի էր։ 

1970-1983 թուականներուն եղած է Հայաս-
տանի Ազգային հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի 
սիմֆոնիք նուագախումբի մեներգչուհի։ Այդ 
ընթացքին երգած է նաեւ Էջմիածինի Մայր 

տաճարի երգչախումբէն։ Գերազանց կատարած 
է ինչպէս արեւմտաեւրոպական ստեղծագործու-
թիւններ, այնպէս ալ՝ հայկական ժողովրդական 
եւ հոգեւոր երաժշտութիւն։ Դեռ խորհրդային տա-
րիներուն, երբ կ’արգիլուէին բազմաթիւ երաժշ-
տական ոճեր, ինչպէս նաեւ հոգեւոր երաժշտու-
թիւնը, ան համարձակութիւն ունեցած է հայկա-կան 
հոգեւոր երաժշտութիւնը բարձրացնել բեմ։

1972 թուականին արժանացած է ՀԽՍՀ 
ժողովրդական արուեստագէտի կոչման:

Բազմաթիւ համերգներ ունեցած է աշխարհի 
տարբեր երկրներու մէջ, ուր փառքով ներկայա-
ցուցած է Կոմիտասը, հայ ժողովրդական երգերը, 
տաղերը եւ շարականները։ Պարբերաբար հա-
մերգներ տուած է աշխարհահռչակ երգեհոնահար 
պերճ Ժամկոչեանի հետ։ Լուսինէի համար Առնօ 
Պապաճանեանը գրած է իր «Վոկալիզը»: Անոր 
բանաստեղծութիւններ ձօնած են Սիլվա Կապու-
տիկեանը, Վահագն Դաւթեանը, Արշալոյս Մար-
գարեանը, ինչպէս նաեւ օտար բանաստեղծներ։ 
Շնորհիւ հոգեթով ձայնի, Լուսինէ Զաքարեանի 
ձայնագրութիւնները մտած են համաշխարհային 
երաժշտութեան ձայնադարան։

Լուսինէ Զաքարեանը մահացած է ծանր 
հիւանդութեան հետեւանքով: 
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Մայր Աթոռի մէջ Ազգային-Եկեղեցական աննախընթաց
ժողով 2020-ին
սփիւռքահայերի հայրենադարձութեան հարցերը 
եւ խնդրեց թոյլատրել ազգային-եկեղեցական ժո-
ղով հրաւիրել՝ կաթողիկոս ընտրելու համար 1938-
ին Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խորէն Մուրատբեկ-
եանի սպանութիւնից յետոյ Հայաստանը շուրջ 7 
տարի կաթողիկոս չունէր։ Նախորդ ազգային-
եկեղեցական ժողովը գումարուել էր դրանից 584 
տարի առաջ՝ 1361թ., երբ Մեսրոպ Ա Արտազցի 
կաթողիկոսը հրամայել էր հայ եկեղեցու ծիսա-
կարգից վերացնել «ամէն մի նորամուծութիւն, որ 
արդիւնք է եղել Կիլիկեան թագաւորների լատինա-
մոլ քաղաքականութեան»։ Իսկ ազգային-եկեղեցա-
կան ժողովներից առաջինը 325թ. Վաղարշապատի 
Ա ժողովն է, որը գումարել է Սուրբ Գրիգոր 
Լուսաւորիչը։

Մայր Աթոռի տեղեկատուական համակարգի 
ղեկավար Վահրամ քահանայ Մելիքեանից հետա-
քըրքրուեցինք, թէ ինչու Հայոց եկեղեցու ամենա-
բարձր ժողովը, որը մտադիր են եղել անցկացնել 
դեռ անցած տարի, յետոյ՝ այս տարի, որոշուել է 
տեղափոխել 2020թ.։ Նա ասաց, որ պատճառը ոչ 
թէ կազմակերպչական բնոյթի հարցերն են, 
այսինքն՝ որ չեն հասցնում, այլ Մայր տաճարի նո-
րոգութեան հարցը. «Ազգային եկեղեցական ժողով-
ները միշտ անցկացւում են Սուրբ Էջմիածնի Մայր 
տաճարում, այլ վայրերում չեն անցկացւում, եւ 

Թուրքիոյ խորհրդարանի պատգամաւոր Կարօ 
Փայլան Twitter-ի իր էջին մէջ գրած է այս տարուան 
առաջին երեք ամսուամ Թուրքիոյ տնտեսութեան 
ցուցանիշի վերաբերեալ:

Փայլան յայտնած է, որ ընթացիկ տարուան 
առաջին երեք ամսուան մէջ Թուրքիոյ տնտեսու-
թիւնը 2.6 %-ով անկում արձանագրած է, իսկ կեն-
ցաղային սպառման ծախսերը նուազած են 4.7%-
ով:

«Մեր ապրուստը գողցած են: Այնպիսի տնտե-
սական խոր ճգնաժամի մէջ ենք, որ աղքատներն 
ալ աւելի չքաւոր դարձած են»,- ermenihaber-ի 
փոխանցմամբ` մեկնաբանած է պատգամաւորը:

7-11 Յունիս, Ատրպէյճանի եւ Թուրքիոյ զինուած 
ուժերը Նախիջեւանի մէջ պիտի իրականացնեն՝ 
«Անդրդուելի եղբայրութիւն. 2019» նշանաբանով 
ռազմափորձեր:

Ըստ «Ռազմ.ինֆօ»-ի՝ Թուրքիոյ պաշտպանու-
թեան նախարարութիւնը կը նշէ, որ իբրեւ պատ-
րաստութիւն այս ռազմափորձերուն՝ արդէն իսկ 

նկատի ունենալով, որ խօսքը մօտաւորապէս 460 
պատուիրակների մասին է, բնականաբար, միայն 
Մայր տաճարում կարող է լինել, քանի որ ժողովը 
սկսւում է ընդհանուր սուրբ պարտարագի մաս-
նակցութեամբ»։

Հոգեւորականներից ու աշխարհականներից 
կազմուած յանձնաժողովն է նախապատրաստում 
ժողովի անցկացումը։ Հարցին, թէ ինչ օրակարգ է 
լինելու, Տէր Վահրամն ասաց. «Օրակարգը նաեւ 
Գերագոյն խորհրդի կողմից է ձեւաւորւում, դեռ 
վերջնական-ամբողջական օրակարգը չենք հրա-
պարակել, երբ ժամանակը մօտենայ, այն ժամանակ 
կը հրապարակենք»։ Բայց կը լինեն տարբեր հար-
ցեր, որոնք ազգային-եկեղեցական ժողովի վճռե-
լիքն են», - գրած է թերթը։

Շրջանային Èáõñ»ñ

Թուրքիոյ Մէջ Տնտեսական 
Խոր Ճգնաժամ է. Կարօ 
Փայլան

Միջազգային Èáõñ»ñ             

Ատրպէյճան-Թուրքիա Ռազմափորձեր՝ Նախիջեւանի Մէջ
տեղի ունեցած է երկու երկիրներուն դրօշակներու 
փոխանակման արարողութիւնը: Հրապարակուած 
լուսանկարներէն յայտնի է, որ նշեալ արարողութիւնը 
կատարուած է Նախիջեւան-Թուրքիա սահմանին 
վրայ:

Յիշեցնենք, որ վերջին մէկ տարուան ընթացքին 
թուրք-ատրպէյճանական զօրավարժութիւններ կա-
տարուեցան նաեւ Կարսի մէջ։
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Վահրամ Արիստակէսեան. Հայ Ազգագրական Պարը Աշխարհին 
Ներկայացուցած Պարուսոյցը

¾ç 07

Պարե՜ց Սասունն, ու ողջ աշխարհը հիացա՜ւ, 
Պարե՜ց Սասունն, ու ողջ աշխարհը հասկացա՛ւ, 
Որ պա՛ր չէ սա, այլ՝ մի երկրի հի՜ն պատմութիւն, 
Ուր պարտութի՜ւնն անգամ ունի հպարտութի՛ւն, 
Եւ չի՜ յաղթի ոչինչ այն քա՜ջ ժողովրդին, 
Որ այս ջանքո՛վ
Ու այս կամքո՛վ
Պարե՜լ գիտի…
Հասկացա՛ն ու ասին ի լուր ողջ աշխարհի,
-Հալա՜լ է քեզ,
Սասո՛ւն, պարի՜…

Պարի՜,
Դու դեռ երա՜զ ունես կատարելու,
Վրէ՜ժ ունես պատմութիւնից դեռ հանելու.
Պարի՜,
Գազպան դեռ քո ձեռքի՜ն է կարօտում, 
Սասնայ հողը վար ու հերկի՜ է կարօտում.
Պարի՜,
Մինչեւ ո՜ղջ հայերին դու ամբարե՛ս, 
Եւ այս պարը
Մասիս լերռան լանջի՜ն պարես…

Գէորգ Էմինի «Սասունցիներու  պարը» բանաս-
տեղծութեան ամէն մէկ բառը ծանօթ է գրեթէ բոլո-
րին: Սակայն երեւի քիչերը գիտեն, որ յայտնի բա-
նաստեղծութեան ոգեշնչման աղբիւր  հանդիսացած 
է նաեւ 1957 թուականին Թալինի Աշնակ գիւղին 
մէջ Վահրամ Արիստակէսեանի ստեղծած ազգագ-
րական պարերու ինքնագործ խումբը, որ սասուն-
ցիներու յաղթական ու խրոխտ պարը ճանաչելի  
դարձուցած է աշխարհին:

Սակայն ամէն ինչ սկիզբէն:
Հայկական ժողովրդական պարերու անուանի 

վարպետ, պարող, պարուսոյց Հայաստանի ար-
ւեստի վաստակաւոր գործիչ Վահրամ Արիսակէս-
եան ծնած է 1899 թուականին` Արեւմտեան Հայաս-
տանի Էրզրումի վիլայեթին մէջ` երաժշտասէրներու 
ընտանիքի մէջ, ուր միշտ հնչած է հայկական երգն 

ու պարը:
Արիստակէսեաններու ընտանիքը, ինչպէս Արեւ-

մըտեան Հայաստան ապրող շատ հայ ընտանիքներ, 
20-րդ դարասկիզբին ստիպուած  էր ձգել հայրենի 
տունն ու հեռանալ նախ Իրան, ապա` Էջմիածին, 
իսկ աւելի ուշ` Թիֆլիս, ուր ապագայ անուանի պա-
րողն ու պարուսոյցը կը յաճախէ հայկական ծխա-
կան դպրոցը, աւարտելէ յետոյ կը հետեւի գթութեան 
եղբայրներու դասընթացներուն: Այնուհետեւ որպէս 
բուժակ կ՛երթայ Էջմիածին` օգնելու Հայոց ցեղաս-
պանութենէն փրկուած հայ գաղթականներու, որոնք 
շատ յաճախ, ցաւը մոռցած, շրջան  կը բռնէին ու կը 
սկսէին անմոռաց պարել` կարծես այդ կերպ յա-
գեցնելով կորսուած հայրենիքի կարօտը:

Էջմիածինի մէջ ան ո՛չ միայն կ՛օգնէ իր հայրե-
նակիցներուն, այլեւ հէնց անոնց օգնութեամբ` վա-
նեցիի, տալուորիկցիի, մշեցիի, ղարսեցիի, սասունցիի,  
կը վարակուի հայկական պարերու մոգականու-
թեամբ եւ ինչպէս խոստովանած է տարիներ անց, 
հէնց այդ հանդիպումն ալ դարձած է իր ստեղ-
ծագործական մկրտութիւնը:

Վահրամ Արիստակէսեան կը սկսի ազգային 
պարերու բանահաւաքութեամբ զբաղուիլ, միաժա-
մանակ դասական, ազգագարական պարեր 
ուսանելով` աշակերտելով իտալացի յայտնի վար-
պետ Ինոչենցի Պերինիին, Գ. Էթարեանի պարի ու-
սումնարանին մէջ, Վրաստանի պարի դասատու-
ներու մասնագիտական դպրոցին մէջ: Որոշ 
ժամանակ անց կը դառնայ ո՛չ միայն Վրաստանի 
պետական օփերայի արուեստագէտ, այլեւ Թիֆլիսի 
մէջ բացուած կովկասեան պարերու արուեստանոցի 
վարիչն ու պարի դասատուն:

Աշխատասիրութեան, եռանդի եւ բնատուր տա-
ղանդի շնորհիւ Վահրամ Արիստակէսեան կարճ 
ժամանակ անց արդէն Վրաստանի ճանչցուած 
պարողներէն մէկն էր, անոր պարային կատարում-
ներն ամէնուր կ՛ընդունուին մեծ ցնծութեամբ:

Թիֆլիսի մէջ` Հայարտուն կեդրոնէն ներս անոր 
հանդիպումը Հայաստանի լուսաւորութեան ժողո-
վըրդական կոմիսար Ասքանազ Մռաւեանի հետ, 
շրջադարձային կը դառնայ անոր կեանքին մէջ: 
Վահրամ Արիստակէսեանին հնարաւորութիւն կը 
տրուի իր արուեստը ծառայեցնել հայրենիքի մէջ եւ 
հայրենի ժողովուրդին, ինչպէս նաեւ Երեւանի մէջ 
պարի դպրոց բանալու:

Եւ այսպէս, 1924 թուականին Երեւանի մէջ կը 
բացուի պարարուեստի պետական արուեստանոցը 
(այսօր` Պարարուեստի ուսումնարան), ուր քառամ-
եայ կրթութեամբ սաները կը սորվէին դասական, 
ժողովրդական պարեր: Անոր սաներէն շատերը կը 
դառնան Հայֆիլհարմոնիայի, Հայկական ժողովըր-
դական երգի-պարի պետական անսամպլի, Հայաս-
տանի պետական օփերայի պալէի խումբի արուես-
տագէտներ: «Ինչպէս տառերէն կը կազմուին 
բառերը, բառերէն` նախադասութիւնները, այնպէս 
ալ առանձին շարժումներէ կը կազմուին ամբողջա-

կան պարերը: Իսկ ձեռքերը … մարմնի աչքերը, 
որոնք կը հարցնեն, կը հաստատեն, կը խնդրեն, կը 
մերժեն,կը կանչեն, կը վանեն: Ձեռքի` այդ բոլորն  
արտայայտող շարժումները անոր հայեացքն են, 
նայուածքը»,-յաճախ կը սիրէր կրկնել իր սաներուն:

Դասաւանդման զուգահեռ Վահրամ Արիստա-
կէսեան կը շրջի Հայաստանի շրջաններուն մէջ, 
գիւղերուն եւ կը հաւաքէ, գրի կ՛առնէ հայկական 
ժողովրդական պարերն ու մեղեդիները:

1926 թուականին Երեւանի արհեստանոցին մէջ 
Վահրամ Արիստակէսեան կը բեմադրէ պալէի 
առաջին բեմադրութիւնը Հայաստանի մէջ ` Դելիբի 
«Կոպելիա» պալէն:

1927 թուականին Վահրամ Արիստակէսեանի 
ղեկավարած պարախումբը կը մասնակցի ՍՍՀՄ 
ժողովուրդներու արուեստներու յոբելենական հա-
մերգին ու «Գեովնդը», «Մշոյ խըռ», «Ջանիման» եւ 
այլ պարերով կը հիացնէ խստապահանջ հանդի-
սատեսը:

Մէկ տարի անց Վահրամ Արիստակէսեան արդէն 
որպէս մենապարող կը մասնակցի Մոսկուայի մէջ 
իրականացուող համամիութենական առաջին 
սպարտակիադային ու կը գրաւէ առաջին տեղը` 
արժանանալով ախոյեանի կոչման: Առաջին մրցա-
նակին կ՛արժանանայ նաեւ անոր ղեկավարած 
պետական ազգագրական պարերու անսամպլը:

1929 թուականին Վահրամ Արիստակէսեան կը 
նկարահանուի նաեւ «Անուշ» ֆիլմին մէջ` Սարոյի 
դերին, սակայն ֆիլմն անաւարտ կը մնայ:

1933 թուականին Ալ. Սպենդիարեանի «Ալմաստ» 
օփերայով կը բացուի Հայաստանի օփերայի եւ 
պալէի պետական թատրոնը, որուն բալետմայստր 
կը դառնայ Վահրամ Արիստակէսեանը:

Վահրամ Արիստակէսեանի ղեկավարած պե-
տական ազգագրական պարերու անսամպլը ելոյթ  
կ՛ունենայ տարբեր երկիրներու մէջ` միշտ արժա-
նանալով հանդիսատեսի գովասանքին, որոնց կը 
զարմացնէ հայկական պարերու երկաթեայ չափը, 
ընդգծուած համաչափութիւնը, տաքարիւնութիւնն 
ու բուռն մղումը:

Պարը, սակայն, մոռացնել չի տար իր առաջին 
մասնագիտութիւնը. 1931 թուականին Վահրամ 
Արիստակէսեան աշխատանքին զուգահեռ կ՛ուսա-
նի  Երեւանի, այնուհետեւ Մոսկուայի բժշկական 
հիմնարկին մէջ:

Աւարտելէ յետոյ համատեղելով պարն ու բժշկա-
կան մասնագիտութիւնը` միաժամանակ կ՛աշխատի 
Հայաստանի պետական օփերայի, Հայֆիլհարմոն-
իայի մէջ, ինչպէս նաեւ  հիւանդանոցի մէջ:
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 29 -
«Միշտ Խնդիր Կ’ունենաս Ստեղծագործութիւններդ Որեւէ Հարթակին 
Ներկայացնելու Հարցով»
Հարցազրոյց Հայրենի Երիտասարդ Նկարչուհի Լուսին Գինոսեանի Հետ

Զրուցեց՝ Քրիսթինա Աղալարեան
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Յունիս 2-ին Երեւանի սրտի մէջ՝ Թումանեան 11 
հասցէին գործող NOVA ARTS Gallery & Wine-ի մէջ 
տեղի պիտի ունենայ ծնունդով Վանաձորէն նկար-
չուհի Լուսին Գինոսեանի կտաւներու անհատական 
ցուցահանդէսը, որ կը կրէ «Երազներ» խորագիրը։ 
Մինչ ցուցահանդէսը «Զարթօնք»-ը զրուցեց Լու-
սինի հետ՝ նպատակ ունենալով նկարչուհին ծանօ-
թացնելու ընթերցողներուն։ 

Հ-Լուսին, շնորհակալ եմ հարցազրոյցի հրաւէրը 
չմերժելու համար: Ներկայացուցէք, թէ ո՞վ է Լուսին 
Գինոսեանը։ Քանի՞ տարեկանին սկսած էք ստեղ-
ծագործել, ի՞նչ ժանրերու մէջ։ 

Պ-Կը ստեղծագործեմ դեռ վաղ հասակէն, 
սկսած դպրոցական տարիներէն։ Վերջին  շրջանին 
կը ստեղծագործեմ գլխաւորաբար արտայայտչա-
պաշտական)ժանրի մէջ։ Վաղ հասակիս դեռ 
որոշակի ուղղուածութիւն չկար նկարչութեանս մէջ, 
աւելի շատ կը սորվէի նկարել, գրագէտ նկարչութիւն։ 
Երբ ուսումնառութիւնս աւարտեցի որոշ ժամանակ 
ետք գտայ, թէ որ ժանրները աւելի հոգեհարազատ 
են ինծի համար, չնայած, չեմ ձգտիր հետեւիլ 
որոշակի ժանրի։ 

Հ-Նկարիչ կը ծնի՞ն, թէ’ կը դառնան։ Այս հարցի 
պատասխանը շատերու համար հակասական է։ Ի՞նչ 
է Ձեր կարծիքը։ 

Պ-Կը կարծեմ տաղանդով պէտք ծնիլ։ Իրա-
կանութեան մէջ, նկարիչ կրնան դառնալ բոլորը, 
եթէ կը խօսինք հմտութեան մասին, իսկ ստեղծա-
գործող նկարիչ շատ քիչերը կը դառնան, գլխա-
ւորաբար այն մարդիկ, որոնք իրականութեան մէջ 
ունին այդ տաղանդը, արուեստի մէջ ըսելիք ունին, 
միտք ունին։ Ցանկութեան պարագային հնարաւոր 

է դառնալ նկարիչ, նկարել, տիրապետել նկարչու-
թեան սկզբունքներուն ու հիմունքներուն, բայց կը 
կրկնեմ, ստեղծագործել, հոգեվիճակ տալ ոչ բոլորը 
կրնան։ Նկարելը ստեղծագործելէն շատ կը տար-
բերի։ Կան շատ լաւ նկարողներ, ովքեր չեն կրնար 
ստեղծագործել ու կան հակառակը՝ շատ լաւ 
ստեղծագործողները չեն ունենար թեքնիք հմտու-
թիւն, քանի որ խնդիր այն է, թէ դուն ի՞նչ կ’ուզես 
տալ քու նկարներովդ։ Եթէ դուն կ’ուզես տալ զգա-
ցողութիւններ, շատ ժամանակ նկարելու կարողու-
թիւնը կը դրուի մէկ կողմ։  

Հ-Խօսինք անհատական ցուցահանդէսներու 
մասին եւ մասնաւորապէս յառաջիկայ «Երազներ» 
խորագիրով ցուցահանդէսի մասին։ Ձեր ստեղծա-
գործական կեանքի մէջ քանի՞ անհատական ցուցա-
հանդէս ունեցած էք ։ 

Պ-Խմբային ցուցահանդէսներու շատ մասնակ-
ցած եմ, դեռ ուսանողական տարիներէն։ Անհա-
տական առաջին ցուցահանդէսս եղած է 2015 
թուականին,  նոյն տարին տեղի ունեցած է երկրոր-
դը։ Յառաջիկայ Յունիս 2-ին սպասուող ցուցահան-
դէսս որոշակի դադարէ մը ետք կու գայ: Քանի մը 
տարի անհատապէս չեմ ներկայացած ու կարծեմ՝ 
հաւաքած եմ բաւական նկարներ, ըսելիք ունիմ եւ 
կրնամ անհատական ցուցահանդէս ունենալ։ 

Հ-Ին՞չ նոր աշխատանքներ ունինք, Յունիս 2-ին 
ցուցադրելու NOVA ARTS Gallery & Wine-ի մէջ, ձեր 

արուեստին հետեւողները ի՞նչ նորութիւններ տես-
նելու հնարաւորութիւն պիտի ունենան։ 

Պ-Պիտի ներկայանամ 26 կտաւով, բոլորը մեծ 
չափի կտաւներ են եւ կատարուած են վերջին 
շրջանին։ Կան նաեւ մի քանի տարի առաջ կատար-
ւած նկարներ եւս, որոնք ցուցադրուած են նախորդ 
ցուցահանդէսներու ժամանակ։ Կարծեմ՝ տարբե-
րութիւնը կը զգացուի։ 

Հ-Ինչո՞վ կ’առանձնանայ այս ցուցահանդէսը 
նախորդներէն։

Պ-Ճիշտ է՝ ամէն անգամ ցուցահանդէսներէն 
առաջ նոյն զգացողութիւններն են, բայց ասիկա 
կ’առանձնանայ նախորդներէն։ Այս անգամ  նոր 
ըսելիքներ կան: Կայ նոր խօսք։ 

¾ç 05
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¾ç 04

Հ-Հետաքրքրական է՝ ինչպէ՞ս կը վերաբերիք 
Ձեր հասցէին հնչող քննադատութիւններուն։ 

Պ-Եթէ կտաւներս դիտողը մանագէտ է, ինծի 
համար բնականաբար ատիկա քննադատութիւն 

չէ, այլ լաւագոյն բանը, որ կրնան ինծի ըսել։ Եթէ 
զգամ, որ որեւէ տեղ թերացած եմ իմ ըրածիս մէջ, 
բնականաբար ատիկա կ’ընդունիմ որպէս խորհուրդ։ 
Մասնագէտը երբեք չի քննադատեր, մասնագէտը 
խորհուրդ կու տայ, թէ ինչպէս կարելի է ընել։ Իսկ 
մնացած քննադատութիւններուն նորմալ կը 
վերաբերիմ։ Գլխաւորաբար անոնք կ’ըլլան նկար-
ներու թեմայի հետ կապուած։ Ուրիշ քննադատու-
թիւններու հետ չեմ առնչուած։ 

Հ-Ձեր կարծիքով Հայաստանի մէջ նկարչութիւնը 
զարգացա՞ծ է, երիտասարդ նկարիչները ի՞նչ 
խոչընդոտներու կը հանդիպին։ 

Պ-Արուեստը Հայաստանի մէջ շատ թերի տեղեր 
ունի ու չկայ այն հարթակը, ուր արուեստը կրնայ 
զարգանալ։ Երբ կը ստեղծուին նոր պատկերա-
սըրահներ, հնարաւորութիւն կու տան նոր ստեղ-
ծագործողներուն իրենց աշխատանքները ներկա-
յացնել։ Իսկ Հայաստանի մէջ զարգանալու եւ 
յառաջանալու համար դեռ շատ բան է հարկաւոր։ 
Օրինակ ինծի համար խոչընդոտներ չեն եղած, 
նոյնիսկ փոքր քաղաքի մէջ ստեղծագործելու առու-
մով, բայց ստեղծագործութիւնները ներկայացնելու 
խնդիր միշտ կ’ունենամ, այսինքն՝ անիկա ներկա-
յացնելու հարթակ պէտք է ըլլայ։ Արուեստագէտը 
պէտք է շատ ճամբորդէ ու շփուի այլ  արուեստա-
գէտներու հետ եւս, քանի որ միայն այդ փորձն է, որ 
շատ կ’օգնէ յետագայ ստեղծագորխական կեան-
քին։  

Հ-Ծրագիր ունի՞ք յառաջիկային Ձեր աշխատանք-
ները Հայաստանի սահմաններէն դուրս ներկա-
յացնելու։ 

-Այո’, արդէն գործընթացը սկսած է։ Հնարաւոր է 
Յունաստանի մէջ ցուցադրութիւն ունենամ։ Շատ 

չեմ ուզեր փակագիծերը բանալ, քանի դեռ գործըն-
թացի սկզբնական փուլի մէջ ենք։ Այս ցուցահան-

դէսէն ետք մի քանի ամիս 
անց հնարաւոր կ’ըլլայ աւելի 
մանրամասն խօսիլ այդ 
մասին։ 

-Շնորհակալ ենք հարցազրոյ-
ցի համար եւ կը մաղթենք 
նորանոր յաջողութիւններ։ 

Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 29 -
«Միշտ Խնդիր Կ’ունենաս Ստեղծագործութիւններդ Որեւէ Հարթակին 
Ներկայացնելու Հարցով»
Հարցազրոյց Հայրենի Երիտասարդ Նկարչուհի Լուսին Գինոսեանի Հետ

Նկարչուհիին Մասին
Լուսինէ Գինոսեան ծնած է 1992 թ. Օգոստոս 15- ին Վանաձորի մէջ: 
1999-2009 թուականներուն յաճախած է Վանաձորի Ա.Ս. Բուշկինի 

անուան թիւ 4 միջնակարգ դպրոց։ Նախնական մասնագիտական կրթութիւն 
ստացած է Ստեփան Աղաջանեանի անուան գեղարուեստի դպրոցէն։ 2009-
2013 թուականներուն յաճախած է Վանաձորի պետական մանկավարժական 
հիմնարկի կերպարուեստ եւ գծագրութիւն բաժինը:

2007 թուականին ՀՀ պաշտպանութեան նախարարութեան կողմէ 
արժանացած է առաջին կարգի մրցանակի: 2005 թուականին նկարչուհիի 
աշխատանքները տպագրուած են Կալուգայի մէջ լոյս տեսնող «Գործարար» 
ամսագրի մէջ: 

2007 թուականին Վանաձորի Երկրապահ կամաւորականներու միու-
թեան կողմէն պարգեւատրուած է առաջին կարգի մրցանակով եւ պատուոգ-
րով:

2014 թուականի Օգոստոս 12-ին մասնակցած է Ստեփանակերտի 
պատկերասրահի մէջ բացուած հանրապետական ցուցահանդէսին:

2015 թուականի Յունուար 10-ին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի 
եկեղեցւոյ ցուցասրահին մէջ տեղի ունեցած է նկարչուհիի «Ներաշխարհ» 
խորագիրը կրող առաջին անհատական ցուցահանդէսը։ 

Նկարչուհիի երկրորդ՝ «Դիմագծեր» խորագիրը կրող անհատական 
ցուցահանդէսը տեղի ունեցած է կրկին Վանաձորի մէջ 2015 թուականի 
Հոկտեմբեր 25-ին։

Լուսին Գինոսեանը Երեւանի մէջ եւս անհատական ցուցահանդէս 
ունեցած է։ 

Շուրջ երեք տարի զբաղած է գծանկարային շարժապատկերներով, 
նկարազարդած է նման 4 մանկական շարժապատկեր եւ մէկ գովազդ։ 

Նկարչուհին կը զբաղի նաեւ մանկական գիրքերու նկարազարդմամբ: 
2017 թուականին մասնակցած է «Art Fest» միջազգային երիտասարդական 

փառատօնին: 
Լուսին Գինոսեանը 2012-էն առ այսօր կը մասնակցի Վանաձորի 

կերպարուեստի թանգարանի կողմէ կազմակերպուող ամենամեայ աւանդա-
կան ցուցահանդէսներուն: 

2018-էն կը հանդիսանայ Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ:
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Երուսաղէմ ծնաւ Աստուած մը, Երուսաղէմ 
դղրդեց բոլոր Եւրոպա, քանդեց նիւթապաշտութեան 
եւ մոլութեան արձանը, կանգնեց ազատութեան եւ 
լուսաւորութեան դրօշակն. Երուսաղէմ նորոգեց, 
կենդանացուց աշխարհիս թէ բարոյական, թէ 
ընկերական եւ թէ՛ քաղաքական դրութիւնն: Երու-
սաղէմ մեր օրովը կրօնիւ, լեզուաւ եւ քաղաքակա-
նութեամբ տարբեր մեծամեծ տէրութիւններ Սէ-
վասթօբօլի ամբարտակին առջեւը միացուց եւ 
Եւրոպայի քաղաքական ապագան իբր թէ վճռեց: Ի 
վերջէ Երուսաղէմ վերածնաւ ազգային Սահմանադ-
րութիւնն եւ կ՚երեւի թէ տակաւին շատ բաներ ունի 
ծնելիք: Մի՛ ժպտիր ուրեմն, երբ կ՚ըսեն թէ Քրիս-
տոսի գերեզմանը լոյս կը ցոլանայ, հրաշքներ կը 
գործէ: Պատմութիւնը վկայ է այս սքանչելեաց: Ո՞վ 
չի գիտեր, որ եթէ Երուսաղէմի Պատրիարք մը 
դրսէն ընտրելու խնդիրը չյուզուէր, առջի Սահմա-
նադրութիւնը գողունի ստացուածքի պէս պիտի 
գործածուէր, ո՜վ կ՚ուրանայ, որ՝ եթէ Սահակ եպիս-
կոպոս մը պատրիարքութեան աչք չունենար, 
Սահմանադրութիւնը մեծազօր տէրութենէն արդի 
փայլն եւ դրոշմը պիտի չստանար. ո՞վ կը պնդէ, թէ 
Երուսաղէմի խնդիրը հայոց հոգւոյն թելերը չսար-
սեց, անոր կենսական տարերքը չյուզեց, ազատու-
թեան եւ յառաջադիմութեան շաւիղը մտնելու 
գրգռիչ չեղաւ: Բայց Սահմանադրութիւնը թերակա-
տար է եղեր, բայց Երուսաղէմի պատրիարքը 
դարձեալ ներսէն ընտրուեր է եղեր, բայց սպասուած 
ծնունդը վիժեր է եղեր: Ուրեմն ի՞նչ օգուտ ունեցան 
այնչափ աղմուկ, փոթորիկ եւ արիւն քրտինք:

Ես ալ կը հարցընեմ, որ միթէ Սահմանադրութիւնը 
վերաքննելի եւ հետեւապէս կատարելագործելի չէ՞, 
միթէ կը կարծուի, թէ Եսայի եպիսկոպոսին Միա-
բանութենէ ընտրութեամբը յաւիտեան Պատրիարք 
ընտրելու արդի դրութիւնն անարատ՝ եւ հանրա-
ծանօթ նզովքն անխախտ կեցած է: Միթէ ճշմար-
տութիւն մ՚ապագային մէջ յաղթական կանգնեցնե-
լու համար խաչ կրել մարդկային այժմեան իրերու 
կարգին մէջ չէ՞: Ամէն մարդ, որ քիչ մը խորհիլ գիտէ, 
ասոնց պատասխանը ինքնին կը գտնէ: Սակայն 
նամակիս գլխաւոր նիւթն այս չէ. ասի ժամանակին 
եւ պատմութեան կը պատկանի լուսաբանել.

Բուն խնդիրը սա է.- Եսայի վարդապետն եպիս-
կոպոս եղաւ դարձաւ, բնականապէս պիտի երթայ 
այսօրերս դէպ ի Երուսաղէմ եւ սուրբ Յակոբայ 
վանուց նոր կեանք պիտի տայ: Բնաւ, ամենեւին մի 
յուսար. կ՚իմանամ, որ Եսայի եպիսկոպոսը հակա-
ռակը կը պնդէ եւ շատ լաւ կ՚ընէ: Նա կ՚ըսէ եղեր. 
Իմ նախորդներս կ՚ըսէին. Եկաք հաստատել 
ուսումնարան, տպարան, թանգարան: Ես կ՚ըսեմ, 
չպիտի հաստատեմ ո՛չ ուսումնարան, ո՛չ թանգարան 
եւ ոչինչ: Թերեւս չխոստանար, որ կատարէ, բայց 
Սահմանադրութիւն կը հրամայէ, որ Երուսաղէմ 
ունենայ ուսումնարան, թանգարան, եւ այլն: Գրչի 
ծայրով դիւրին է այս բաներս հիմնել թղթի վրայ. 
բայց եթէ իրօք կ՚ուզուի ուսումնարան մ՚որ անբան 
միաբաններ բան ուսնին, թանգարան մ՚որ հին ու 
նոր դիրքեր պարունակէ եւ գլուխներու սնունդ տայ 
եւ ոչ ցեցերու, եթէ հարկ է տպարան մ՚որ ընտիր եւ 
օգտակար գրեան ի լոյս ընծայէ, այն ժամանակ 
ստակ ալ հարկ է: Արդ՝ սա միջոցիս վանքին 
գանձանակը ստակ մը, փուլ մի չկայ, մանաւանդ 
թէ պարտք կայ, ահագին պարտք, թէեւ քանի մը 
թռուցիկ եւ անետ գլուխներ կը կարծեն թէ հոն 
ոսկեհանք կայ, թէ ազգին վաստակը միաբանու-
թեան կոկորդը կը թափի, թէ բիւրաւոր ուխտաւոր-

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ ներ մինակ դարպաս տալու կը դիմեն ի սուրբ 
գերեզման եւ մօրէ մերկ դուրս կ՚ելնեն, թէ իւրաքան-
չիւր միաբան մեն մի Ռոշիլտ դարձած է: Է՛հ, ցնորք 
են ասոնք: Գիտցիք, որ Երուսաղէմի գանձն աւեր ու 
տունը քանդ է. հազիւ չոր հացի կտոր մի չարքաշ եւ 
կորովի միաբանից բերանը կը մտնէ, վանքին 
եկամուտներն ասոր անոր քսակը կը հոսին, արդի 
տարեկան հասոյթն ոչինչ բան է, կալուածոցը տէրը 
չէ եւ հոգին բերանը կ՚գայ ազգային պատրիարքա-
րանի տարեկան հարիւր քսան հազարի չափ 
ղուրուշի տուրքը, զոր չորս տարիէ ի վեր վճարած 
չունի, տալու համար:

Այս դրամական կիսամեռ վիճակին մէջ թող 
Սահմանադրութիւնը բան չունի նէ գոչէ, որ Երուսա-
ղէմ ուսմամբ զարգանայ եւ ազգին յառաջադի-
մութեան աջակից գտնուի անհնարի՛ն բան:

Բարեկա՛մ, այսպիսի փաստերու առջեւ արձան-
ներն անգամ կը լռեն, իսկ այն, որ գլխին մէջ քիչ մը 
ըղեղ ունի ու դէպի անցեալն ակնարկ մը կը նետէ. 
կրնայ գուշակել, որ հին Սահմանադրութեան եւ 
նախորդ վարչութեան դէմ ահաւոր թումբ մը կանգ-
նելու եւ ազգը տակն ու վրայ ընելու խորհուրդն 
առանց ստակի չէր քալեր: Երուսաղէմի գանձը 
պարապ է եղեր, ո՞վ չհաւատար. զարմանալին այն 
է, որ վանքը տեղը կեցած է եւ ցաւալին, որ գանձին 
բաժանումն ապօրինաւոր կերպով եղած է: Ազգին 
շնորհածն ազգին դարձած է իրաւ, բայց չէ թէ 
ուսումնական վարդապետի, դիրքի եւ ուրիշ ազգօ-
գուտ բաներու կերպարանքով, այլ դարձեալ զուտ 
ոսկիի դէմքով: Ընդհանրապէս կրօնականք այս 
մետաղին արժէքը գիտեն, զանի չեն նկատեր, չեն 
թաղեր իբր հարստութիւն, այլ իբր գործիք կը 
գործածեն… նպատակի մը համար: Սէյ գաղղիացի 
տնտեսագէտն ալ ասկէ աւելի չպահանջէր:

Բայց միթէ այսչափ սնանկութիւն եւ զոհ փոքր 
մխիթարութեան նշոյլ մ՚ալ չունի՞: Այո, ուրիշ գանձ 
մ՚ունի, որ շատ սուղ նըս-տաւ մեզի, այն է նորընտիր 
Պատրիարքն, որ ազգային յեղափոխութեան 
ծնունդն է, որ դառն յիշատակներ, աղէտալի 
պարագաներ պիտի մոռցընէ ազգին, եւ մանաւանդ 
Երուսաղէմի միաբանութեան դարաւոր թմրութեան 
աղտը պիտի սրբէ: Այս ալ ընելու համար կարծեմ 
թէ կանխիկ դրամ պէտք չէ. կամք, յարատեւութիւն 
եւ աշխատութիւն բաւական են, եւ այս յատկութիւն-
ներն Եսայի եպիսկոպոսին վրայ կը տեսնուին: 
Բաւական է, որ նա վանքին գանձուց ծակերը գոցէ, 
եկամտից աղբիւրները բանայ եւ թողու որ՝ ինչպէս 
ջրին աւազանն՝ անկորուստ լեցուի եւ հայութեան 
անջրդի դաշտն ոռոգելու գործածուի:

Ուրեմն Եսայի եպիսկոպոսը նոր թուական մը 
պիտի բանայ վանուց համար, եւ օրըստօրէ ազգին 
համարումը պիտի արդարացընէ: Մինակ կ՚ուզեմ 
դիտել որ Եսայի եպիսկոպոսն էապէս սուրբ 
Երուսաղէմի վանուց ցկեանս վանահայրն է, եւ իբր 
այն՝ վանուց, որ ազգինն է, մանաւանդ ներքին 
կարգադրութեան եւ Կանոնագրին գործադրութեան 
ուղղակի պատասխանատու Վարչութեան: Այժմ 
Սահմանադրութեան տրամադրութեանց համե-
մատ՝ կարող վանքերը նոր կոչում մ՚ունին, չէ թէ լոկ 
միաբաններ պահել, որ պահպանեն, աղօթեն եւ 
ննջեն, այլ ուսանին, գործեն եւ հովուեն: Իսկ միւս 
կողմէ Եսայի եպիսկոպոսն իբր Պատրիարք բոլոր 
հայոց պատկառանաց արժանի է, եւ թերեւս սրբա-
զան տեղեաց Աթոռը հոգեւորապէս բարձր է, բայց 
քաղաքական նկատմամբ Կ. Պոլսոյ Ս. Պատրիարքի 
իրավասութիւնը բարձրագոյն է եւ միակ՝ որ Բ. 
Դռան առջեւ Թուրքիոյ հայոց ներկայիչն է եւ 
համարատու, որմէ կախում ունի իրօք Երուսաղէմի 

վանահայրն: Ուստի որչափ սերտ մնայ վանահայրը 
Ս. Պատրիարքին եւ կեդրոնական վարչութեան 
հետ, նոյնչափ ազդու կը լինի իր խօսքն եւ 
արդիւնաւոր իր աշխատանքը։

Բարեկամ, բայց ես միշտ կը մոռնամ, որ նամակ 
է գրածս եւ ոչ ճառ. նամակագրութիւնը խօսակ-
ցութեան մօտ բան մ՚է, որու մէջ ամէն խնդիր կը 
յուզուի առանց խորունկը մտնելու, իսկ ես Երու-
սաղէմի խնդրոյն վրայ ծանրացայ մնացի, թէեւ 
իրօք ծանր է խնդիրն ալ եւ կրնայ աւելի խօսք 
վերցընել, եւ այս ալ կենդանի լեզուի կարօտ է:

Կ. Պոլիս, 23 դեկտ. 1864.
Երուսաղէմի Պատրիարքը դեռեւս այս տեղ է եւ 

պիտի մնայ մինչեւ որ Բ. Դռնէն պատրիարքական 
պէրաթն ելնէ, մինչեւ որ ազգային Վարչութեան 
կողմէն Երուսաղէմի Կանոնագիրը շինուի: Առջինը 
զուտ պաշտօնական ձեւ մ՚է. երկրորդը Սահմա-
նադրութեան մի էական պահանջում, մանաւանդ 
պատրիարքական պաշտաման մէկ կարեւոր կէտը:

Ըստ Սահմանադրութեան, ինչպէս որ դիտես, 
Կանոնագիրն առաջ եւ ապա Պատրիարքն, եթէ 
ներելի է ըսել, պիտի շինուէր, որպէսզի այս՝ անոր 
գործադրութեան հսկէ: Բայց աննիստ Ընդհանուր 
ժողով մը, թերեւս կը յիշես թէ՝ ինչ կերպով Պատ-
րիարքն առաջ կարգել որոշեց եւ կանոնն ետքի 
ձգեց: Պատճա՞ռ, որպէսզի Աթոռն աւելի եւս թափուր 
չմնայ: Ասի սնոտի նկատում մ՚էր, իսկ այն կիսատ 
Ընդհանուր ժողովին կիսատ որոշումն ալ անսահ-
մանադրական: Նորընտիր Պատրիարքն՝ առանց 
ձեռքը Կանոնագիր մ՚ունենալու՝ անգործ պիտի 
նստի, որով Աթոռին արդի վիճակը փոխուած 
չլինիր: Իսկ Ընդհանուր ժողովին դիւանն այն ատեն 
կտրուկ ճամբայ մը բռնել ուզեց, երբ տեսաւ որ 
երեսփոխանները մէկ տեղ գումարելու դժուարու-
թիւն կայ: Հեռուէն գրով կարծիք հարցուց այս 
մասին, եւ կարծեմ յիսունի չափ ձայն գտնելուն պէս՝ 
նախապէս Պատրիարքն ընտրելու որոշում ըրաւ: 
Դիւանին այս ոսկեզօծ հատը ժողովուրդը կլլեց եւ 
իր այս անտարբերութեամբը դեռ շատ բաներ ունի 
կլլելիք…

 «Ժամանակ»/Պոլիս
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Աւետիս Խաչատրեան  
(1979)
«Բանալին»

Աւետիս Խաչատրեան գեղանկարիչ
(6, Դեկտեմբերի, 1979, Երեւան)
2000 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարանի 
փորագրութեան բաժինը, 2006 թուականին՝ Երեւանի Փանոս 
Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարանի գեղանկարի 
բաժինը։
2006 թուականին դարձած է Հայաստանի նկարիչներու միութեան 
անդամ։ 2009 թուականին մասնակցած է Երեւանի համաշխարհային «Re-
animania» փառատօնին, 2009 թուականին՝ «Winterfest Armenia 2009» Երեւանեան փառատօնին եւ արժանացած 
է առաջին պատուաւոր մրցանակին։
Աւետիս Խաչատրեանի աշխատանքները մշտապէս կը ցուցադրուին Երեւանի Արամէ պատկերասրահի մէջ։

1

Վահրամ Արիստակէսեան. Հայ Ազգագրական Պարը Աշխարհին 
Ներկայացուցած Պարուսոյցը

¾ç 03

Բժշկութիւն ուսանելու իր ցանկութիւնն այս 
կերպ  բացատրած է ճանչցուած պարուսոյցը. «Ես 
կը նայէի իմ պարողներուն եւ ցաւով կը տեսնեմ, որ 
անոնց մկանները չեն զարգանար պարարուեստին 
համապատասխան: Քանի մը տարի եւ կը փոխուին 
անոնց մարմնաձեւերը, երէկուայ գեղակազմ, թե-
թեւասահ աղջիկները, սլացիկ տղաները կը գիրա-
նան, ծանրանան: Ես ցանկացայ ուսումնասիրել 
շարժումներու ֆիզիոլոգիան, իմանալ յատկապէս 
մկաններու գործառոյթը պարարուեստին մէջ, 
որպէսզի երեխաները սորվեցնելուն, մարզելուն` 
առաջնորդուիմ անով: Ես կամեցած եմ բժշկութիւնը, 
գիտութիւնը եւս ծառայեցնել իմ սիրած արուեստին` 
պարին»:

Առաւօտեան կ՛աշխատէր, երեկոյեան կը 
պարէր: Ինչպէս ականատեսները կը յիշեն` որպէս 
բժիշկ` ունէր ոսկի ձեռքեր, իսկ պարելուն` անոր 
ձեռքերը, կարծես, կը խօսէին, կ՛երգէին:

1930-ականներու սթալինեան բռնաճնշումները 
չեն շրջանցած Վահրամ Արիստակէսեանին: Բռնա-
դատման տարիներուն որպէս բժիշկ` ան  քանի մը 
տարի աշխատած է Հեռաւոր Արեւելքի մէջ, ուր 
բազում կեանքեր փրկած է:

1947 թուականին կրկին կը վերադառնայ Երե-
ւան` կ՛աշխատիմ ռատիոբանութեան եւ ուռուցքա-

բանութեան  գիտահետազօտական հիմնարկին, 
ուռուցքաբանութեան հիւանդանոցի, V համաբուժա-
րանի, իսկ 1949 թուականէն Երեւանի ծխախոտի 
փորձարարական միութեան մէջ  ղեկավարելով 
առողջապահական կայանը:

Սակայն Վահրամ Արիստակէսեան չմոռցաւ 
պարը, «պարն» ալ` իրեն…

Անոր կ՛առաջարկեն 1957 թուականին Մոսկուայի 
մէջ կայանալիք Երիտասարդութեան եւ ուսանո-
ղութեան համաշխարհային 6-րդ փառատօնին իր 
պարախումբով ներկայացնել Հայաստանը: Ան  
երեք տարի ժամանակ ունէր պատրաստուելու: 
Սակայն պէտք է նախ յաղթէր հանրապետական, 
միութենական փառատօներուն:

Կը սկսէր Վահրամ Արիստակէսեանի ստեղծա-
գործական վերածնունդը: Տեսնելով, որ ներկայաց-
ւող հայկական պարերը կորսնցուցած են իրենց 
անաղարտութիւնը, ինքնատիպութիւնը եւ հայկա-
կան պարերուն խառնուած են օտարամուտ տար-
րեր` ան կը շրջի Հայաստանի գիւղերով, պարզելու, 
թէ ուր մնացած են  անխառն մեր պարերը: Փնտռ-
տուքը զինք կը հասցնէ Թալինի շրջանի Աշնակ 
գիւղ, ուր ապաստան գտած էին Սասունէն գաղթած 
հայերը: Այստեղ ալ, երիտասարդ տեսականներէ ու 
տնտեսուհիներէ կը կազմէ պարախումբ ու կը սկսի 
պատրասուիլ, փորձեր կատարել:

Աշխատանքը ապարդիւն չանցնիր: Անքուն 
օրերէն ու գիշերներէն յետոյ Վահրամ Արիստակէս-
եան կը յաջողի սիրողական խումբը հասցնել 
մասնագիտական մակարդակի:

Անոր ղեկավարած խումբը նախ կը յաղթէ հան-
րապետական փառատօնին եւ կ՛արժանանայ Հա-
յաստանի երիտասարդութեան առաջին փառատօ-
նի դափնեկիրի կոչման, կը պարգեւատրուի ոսկի 
մետալով: Միաժամանակ իրաւունք կը նուաճէ 
մասնակցելու 1957 թուականի Երիտասարդութեան 
եւ ուսանողութեան համաշխարհային 6-րդ փառա-
տօնին, ուր եւս կ՛արժանանայ դափնեկիրի կոչման: 
16 հոգիէ բաղկացած պարախումբի անդամներու 
«եարխուշտան», «նարէն», «հաուզբաշին», «ձեռնա-
պարը»  եւ այլ պարեր հանդիսատեսին հիացմունք 
կը պարգեւեն, ալեկոծելով անոնց հոգին: Իսկ 
ամենազարմանալին աղջիկներու մասնակցութիւնն 

էր սասունցիներու խրոխտ, մարտական պարին` 
«եարխուշտային», որուն ժամանակ հայուհին 
հանդիսատեսին երեւցաւ մէկ այլ կերպարով:

Յաջողութիւնն ու փառքը, ջերմ ընդունելութիւնն 
ամէնուր կ՛ուղեկցէին Աշնակի պարախումբին: Իսկ 
Մարտիրոս Սարեան այդ առիթով գրած է. «Եթէ 
այսօր աշխարհի ժողովուրդներու համար Սովետա-
կան Հայաստանի քարտէզի վրայ այնքան խոր-
հըրդանշական էին Էջմիածինն ու Զուարթնոցը, 
Գառնին ու Գեղարդը, ապա 1957 թուականէն 
սկսած Թալինի շրջանի Աշնակ գիւղը եւս ինչ-որ 
չափով հաստատուն տեղ գրաւեց մեր ժողովուրդի 
մշակոյթի պատմութեան նկատելի հետք ձգած 
անուանումներու կողքին»:

Եւ … այդ անոնց  նուիրած է Գէորգ Էմինն իր 
«Սասունցիներու պարը»:

***

2019 թուականի ապրիլ 4-ին լրացաւ Վահրամ 
Արիստակէսեանի ծննդեան 120-ամեակը, իսկ 
մարտ 24-ին «Պարատուն-2019» ամէնամեայ փա-
ռատօնով մեկնարկեց Արիստակէսեանական տա-
րին: Վարպետի յոբելեանին նուիրուած փառատօ-
նին մասնակցած է 60 պարային խումբ Հայաստանի 
տարբեր անկիւններէ, որոնք պարած են խորհրդա-
նըշական 120 պար: Փառատօնի մասնակիցներուն 
Հայաստանի պարարուեստի միութեան նախագահ 
Կարէն Գէորգեան պարգեւատրած է պարարուեստի 
անուանի գործիչ Վահրամ Արիստակէսեանի 120- 
ամեակի առիթով թողարկուած յուշամետալներով:

Աւելցնենք նաեւ, որ Պարարուեստի միութիւնը 
տարուան ընթացքին իր բոլոր ձեռնարկները պիտի 
նուիրէ Վահրամ Արիստակէսեանի յոբելեանին:

 «Հայերն այսօր»
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Ø²Ð²¼¸
Տիկին Ծովիկ Ասատուրեան Թերզեան եւ 

զաւակը Հրայր
Տէր եւ Տիկին Կէպի եւ Սիւզի Թերզեան եւ 

զաւակունք
Տիար Ճոնի Թերզեան
Տիկին Ռիթա Կարապետեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկին Յովհաննէս Աստուրեան եւ 

զաւակունք
Տիկին Արփի Թերզեան եւ զաւակունք
Տիկին Սիլվա Թերզեան եւ զաւակունք
Եւ համայն Թերզեան Աստուրեան 
Կարապետեան, Գարամինասեան, Պօղոսեան, 
Գազանտճեան, Տէմիրճեան, Ադաշբարայեան
ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն իրենց
ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր 
եւ հարազատին՝

ՊԵՏՐՈՍ ԹԵՐԶԵԱՆ-ի

մահը, որ պատահեցաւ Հինգշաբթի, 30 Մա-
յիս 2019-ին։
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը 
կատարուեցաւ Ուրբաթ, 31 Մայիս 2019-ին, 
կէսօրէ ետք ժամը 4:00-ին,  
Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ 
մէջ, ուրկէ հանգուցեալի մարմինը փոխադ-
րըւեցաւ Պուրճ Համուտի 
ազգային գերեզմանատուն։
•Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
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Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 

 

Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ 
Արաբական Թերակղզի

Միջազգային Èáõñ»ñ

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական 
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ 
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական 
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ 
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց 
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի 
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ 
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան 
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի 
համար»։

Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ 
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը 
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդի-
պումին։

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական 
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու 
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն 
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։

«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է: 
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած 
է թղթակիցը։

Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր 
յանձնելու վերջին օրն էր։

Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան 
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։

«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝ 
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է, 
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են 
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն 
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու 
Գրանցած Է

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Ալթունեան եւ Քիւրտեան ընտանիքներու 

խնդրանքով, նորոգ  հանգուցեալ Յակոբ 
Ալթունեանի մահուան քառասունքին առի-
թով,  ինչպէս նաեւ անոր  ծնողներուն` եկե-
ղեցւոյս բարերարներէն, Կրօնասէր Տիկնանց 
Համախմբումի հիմնադիրներէն՝ Կարապետ 
եւ Արուսեակ Ալթունեաններու, համայն Ալ-
թունեան եւ Քիւրտեան ընտանիքներու հան-
գուցեալներու յիշատակին, հոգեհանգստեան  
պաշտօն պիտի  կատարուի Կիրակի,  2 Յու-
նիս 2019-ին,  Նոր Հաճնոյ Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ 
մէջ,  յաւարտ   Սուրբ  Պատարագի:

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Յովսէփ Պալիոզեանի մահուան քառա-

սունքի առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի Կիրակի, 2 Յունիս 2019-
ին, Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, Պուրճ 
Համուտ

ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՎՐԱՅ  Է  Yerepouni-
news.com-Ի APPLICATION-Ը    

   
Ուրախութեամբ կը յայտնենք, թէ Լիբանանի 

մէջ լոյս տեսնող yerepouni-news.com  ելեկտրոնային 
առաջին թերթը, իր նախաձեռնութիւններուն 
շարքին, արդէն   ընթերցողներուն սեփականութիւնը 
դարձուցած է կայքին «Application»-ը` yerepouni-
news.com  

Այս իրագործումը կը միտի  հետեւիլ արդի ար-
հեստագիութեան  ընձեռած կարելիութիւններուն եւ 
առաւել եւս  դիւրացնել  հաղորդակցութեան  միջոց-
ները:

Նշեալ «Application»-ը կրնաք ներբեռնել այցելե-
լով  Android «Google Play» կամ «Apple Store»:

Yerepouni-news.com կայքը երեք լեզուներով 
(արեւմտահայերէն, արեւելահայերէն, արաբերէն եւ 
անգլերէն) արագ տեղեկատուութիւն կը հաղորդէ 
Սփիւռքի եւ Հայաստանի   ընթերցողներուն: 

Կայքէջին հիմնական նպատակն է փոխանցել 
անաչառ, հաւասարակշռուած եւ համակողմանի 
լրատուութիւն: Անկաշկանդօրէն եւ առանց նախա-
պաշարումներու  մեկնաբանել  ազգային, հայրենա-
կան համասփիւռքեան քաղաքական եւ  ընկերային  
իրադարձութիւնները, ձեւաւորել ազատ եւ պատաս-
խանատու խօսքի մշակոյթ:

Yerepouni-news.com  կը ծառայէ հայապահպան-
ման  եւ հայկական լրատուական դաշտը  ընդլայ-
նելու առաքելութեամբ: 

Yerepouni-news.com կայքի
Տնօրէնութիւն

Ռ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ 

     Դաշտագնացութիւն 
 

Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 9 Յունիս, 2019ին, Ժաննէթ Մէյրու-
պա գեղատեսիլ անտառին մէջ: Մասնակցութեամբ DJ 
Յովսէփի: 

Ծանօթ – Մասնակցիլ փափաքողներէն խնդրուի կապուիլ 
03-885543 թիւին: 

Փոխադրամիջոցը ապահուուած է Bus-երով Պայքար 
ակումբէն: 

 


