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Տեղի ՈւնեցաւԱՄՆ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Նասրալլա.
Սահմանային
Բանակցութիւններ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Կը
Վարէ
Հըզպալլայի Հրթիռներուն
Դէմ
Մասին
Յայտարարութեան
Համար

Հըզպալլայի առաջնորդ Սայիտ Հասան Նասրալլա Ուրբաթ օր յայտարարեց, որ ԱՄՆ դեսպանը
յանձնարարութիւն տուած է Լիբանանի եւ Իսրայէլի
միջեւ հողերու եւ ծովային սահմանի սահմանազատման հարցի միջնորդութեամբ՝ օգտագործելով
Հըզպալլայի հրթիռային զինանոցը թիրախելու իր
Լիբանանի Հանրապետութեան վարչապետ
դիրքորոշումը:
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի ունեցաւ
Նասրալլա
քննադատեց
Տէյվիտ Սէթթըրֆիլտը`
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ գործող
նիստը՝
Մերձաւոր Արեւելքի հարցերով ԱՄՆ-ի
նորակազմ քանի
կառավարութեան
վարելիքբանակցուքաղաքատեղակալը,
որ ան սահմանային
կանութեան
մասին
յայտարարութիւնը
թիւնները կ՝օգտագործէր Իսրայէլի օգտին: ամբողջացնելու
համար: կ՝ուզեն օգտագործել ծովային
«Ամերիկացիները
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաեւ հողային սահմաններուն
շուրջ բանակցութիւնվերջին
կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին
անդամ
ները,
լուծելու
համար
իսրայէլական
խնդիրը,
զոր
10
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
տարիներու ընթացքին չկրցան լուծել»,- ըսաւ
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
գաղթականներու
Նասրալլա`
անդրադառնալով
հրթիռներուն:
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաՆշենք, որ Սէթթըրֆիլտ միջնորդի դեր կը
կաջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
տարէ
Պէյրութի
եւ Թել-Աւիւի միջեւ,
որպէսզի
լուծկոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
ընդրգկելով
ւի
երկու երկիրներուն
միջեւ ծովային
եւ սահմանային
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարավէճը:
րութեան
մէջ:
Եթէ ԱՄՆ-ն շարունակէ օգտագործել իր դերը,
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիքստեղծէ,
քաղաիրենց
կուսակցութիւնը
«հիմք պիտի
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
որպէսզի Լիբանանի մէջ հրթիռային գործարաններ
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաունենան»,- կ’ըսէ Նասրալլա։
նոցը, Սուրիոյ Հանրապետութեան հետ յարաբերութիւններու
Հըզպալլայի եւ անոր
Հարիրի կարգաւորումը՝
Մեքքայի Գագաթաժողովին
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելի քան 1 միլիոն
Կը Հանդիպի Արաբ Ղեկավարներու
Հետ
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
Վարչապետ Սաատ Հարիրի, Ուրբաթ
օր,
խորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոՄեքքայի
մէջ, հանդիպում
ունեցաւ Արաբ
ղեկախումները՝հետ,
փրկելու
համարհամագործակցութեան
երկրի տնտեսական
վարներու
իսլամական
վատթար
վիճակը:
կազմակերպութեան 14-րդ Իսլամական գագաթնաժողովին ծիրէն ներս։
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
Իսլամական
համագործակցութեան
կազմակերՊաշտօններու
Փոխանցումը
պութեան
հանդիպումը
սկսաւ Ուրբաթ առաւօտեան՝
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
«Ձեռք
ձեռքի դէպի ապագան»
խորագիրով։
Կազգործընթացին
2-րդ
օրը
ըլլալով՝
երէկ
խումբ մը
մակերպութեան 57 անդամ երկրի ներկայացու-
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ցիչներ քննարկեցին ԱՄՆ-ի դեսպանատունը
Երուսաղէմ տեղափոխելու որոշումը եւ Իսրայէլի
ինքնիշխանութեան ճանաչումը՝ Կոլանի վրայ։
Գագաթնաժողովի
ծիրէն
ներս՝
Հարիրի
հանդիպեցաւ Սէուտական Արաբիոյ թագաժառանգ
Մուհամմետ պըն Սալմանի, Եգիպտոսի նախագահ
նախարարներ
պաշտօնապէս
իրենց
Ապտըլ
Ֆաթթահ
ալ Սիսիի, ստանձնեցին
Իրաքի նախագահ
նոր
պաշտօնները:
Պարհամ Սալիհի, Պաղեստինի նախագահ
Պաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
Մահմուտ
Ապպասի
հետ եւ Մալայզիայի
արտաքին
հարցերով
նախարար
Սալիմ Սէյֆուտտին
Ժրեյսաթի ստանձնեց
գործոց
նախարար
Տաթուք
Ապտուլիր
նոր
պաշտօնը
իր
իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
լայի հետ։
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,
այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
Լիբանանիորվարչապետը
պաշտօնատար
անձանց
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ինչպէս
հետ
քննարկեց
տարածաշրջանային
զարգացումկը
հաղորդէ
ազգային
լրատուական
գործակալուներն ու երկկողմ յարաբերութիւնները:
թիւնը:
Գագաթնաժողովին ժամանակ Իսլամական համագործակցութեան կազմակերպութիւնը որոշեց
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար
աջակցիլ
Սէուտական
Արաբիոյ՝
Իրանի Մանհետ
սուր
Պթեյշ
ընդգծեց,
որ
իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
լարուածութեան բարձրացման պարագային։
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: ափերուն
ՄիաժաՅիշեցնենք,
որ անցեալ
ամիս, ԱՄԷ-ի
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչմօտ առեղծուածային յարձակումները վնասած
էին
ներուն գործակցելու՝
առկայ դժուաՍէուտական
Արաբիոյդիմագրաւելու
քարիւղի հրասայլերը,
իսկ
րութիւնները
եւ հերքած
երաշխաւորելու
երկրի
Թեհրանը
խստօրէն
էր յարձակումներուն
կայունութիւնն
ու
բարգաւաճումը:
մէջ իր ներգրաւուածութիւնը:

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական
Նիստը
Սահմանադրական
Դատարանի
Կը Կայանայ
Մէկ Օր Կանուխ
Համար
Նախագահի
Թեկնածուն
Վահէ Գրիգորեանն Է

Սահմանադրական դատարանի դատաւորի
Հայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարութափուր
պաշտօնին
վերջին թեկնածուի՝
Արթուր
թեան
հերթական
նիստը
տեղի
կ'ունենայ
ՓեՎաղարշեանի չընտրուելէն մէկ օր անց նախագահ
տըրուար
6-ին:
Արմէն
Սարգսեանը
այդ պաշտօնին առաջադրած է
Այս մասին
կը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
փաստաբան
Վահէ
Գրիգորեանի թեկնածութիւնը:
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասաՍա Սահմանադրական դատարանի դատաւորի
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
թափուր պաշտօնին թեկնածու առաջադրելու նաՆիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
խագահ
Սարգսեանի
հինգերորդ
փորձն է: Նախորդ

երկու թեկնածուները մերժած է գործող Ազգային
ժողովը:
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Հարցին, թէ ինչպէս կը վերաբերի Վահէ
Ճափոնի
Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Գրիգորեանի թեկնածութեան խորհրդարանական
Գործակցութեանկազմող
Հեռանկարները
մեծամասնութիւն
քաղաքական ուժը,
Ազգային
ժողովի նախագահ
Արարատ Ազգային
Միրզոյեանը
Հայաստանի
Հանրապետութեան
ժոպատասխանած
- «ՇատՄիրզոյեան
անկեղծ ասեմ,
շատ
ղովի նախագահ է.
Արարատ
Փետրուար
ուղիղ
ասեմ՝ չափազանց
դրական:
կը
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ Ինչպիսին
Ճափոնի արլինի
խմբակցութեան
վերաբերմունքը,
ինչպիսին
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
կը
լինի կը
ընտրութեան
արդիւնքը, կերեւայ
յառաԻնչպէս
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
ջիկայում»:
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաՄարտ
1-ի զոհերու
իրաւայաջորդներու
ներկպերու
վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
այացուցիչ
Վահէ
Գրիգորեանի
թեկնածութիւնը
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարանախագահ
Սարգսեանը
երկրորդ
անգամ
առաբերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր
Հայաստանի
ջադրած
է: Առաջինը
անցեալկայուն
տարի եւ
էր՝արագ
յեղափոեւ Ճափոնի
միջեւ կապերը
կը
խութենէն
ետք,
որ
տապալեց
Ազգային
ժողովի
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
մեծամասնութիւն
Հանրապետական
խմբակցուխօսքով` 2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015
թուաթիւնը:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
Գրիգորեանը
եթէ ընտրուի,
լինելու
ա
նոր«Վահէ
լիցք հաղորդած
է երկկողմ
կապերու
ամրաանկախ
Սահմանադրական
դատարանի
դատաւոր:
պընդումին:
Նրա հաւանական ընտրուելը չի նշանակում էնտեղ
մերԱզգային
մարդը ժողովի
ունենալը:
Էդ կառոյցը
պիտի լինի
նախագահը
անդրադարձած
անկախ,
էդ մարդիկ յարաբերութիւններու
պիտի լինեն անկախ»,
է խորհրդարանական
զար-աւելցուցած
է
խորհրդարանի
խօսնակը:
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
«Լուսաւոր Հայաստան»
խմբակկը Ընդդիմադիր
ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամացութեան
Տարօն
կան խումբ.պատգամաւոր
նորընտիր Ազգային
ժողովիՍիմոնեանը
բազմաթիւ
պնդած
է, որ նախագհը
երկրորդ անգամ
նոյն
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են Ճափոնի
թեկնածուն
չի
կրնար
առաջադրել.
«Նոր
թեկնածու
հետ բարեկամութեամբ:
է պահանջում
օրէնքը: ղեկավարը
Եթէ անձը իրմէկ
անգամ
ՀՀ խորհրդարանի
երախտաներկայացուել
է, երկրորդ
անգամ
միեւնոյն իրագիտութիւնը յայտնած
է Ճափոնի
կառավարութեան
ւասու
անձի կողմից
չի կարող ներկայացուել
որպէս
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս տարբեր
թեկնածու:
Հետեւաբար
ես
սա
օրէնքի
խախտում
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուեմ
համարում»:
թեան
եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Հայագիտական Կեդրոնի Ուսանողներուն Հետ
Ուրբաթ, 31 Մայիս Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
վանքին մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը հետաքրքրական եւ ուսանելի հանդիպում
մը ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիհիոյ Կաթողիկոսութեան
Հայագիտական կեդրոնի ուսանողութեան հետ,
որոնք հաւաքուած էին Վեհափառ Հայրապետը
լսելու աստուածաբանական այժմէական բնոյթ
ունեցող հարցերու շուրջ:
Իր բացման խօսքին մէջ Նորին Սրբութիւնը
ըսաւ, թէ քանի մը ժամուան մէջ աստուածաբանական
հարցերու շուրջ համապարփակ քննարկումներ
կատարել կարելի չէ, հետեւաբար ան ընդհանուր
գիծերով ներկայացուց կարգ մը հարցեր, որպէսզի
ներկաները իրենք հարցումներ ուղղեն թէ՛ իրենց
լսածին եւ թէ՛ զիրենք հետաքրքրող հարցերու շուրջ:
Առաջին հերթին, Հայրապետը պարզեց աստւածաբանութիւն հասկացողութիւնը յարաբերաբար
այլ գիտութիւններուն եւ իր իւրայատկութիւնը եւ
տարբերութիւնը միւս գիտութիւններէն: Ապա, ան
խօսեցաւ աստուածաբանութեան ու գիտութեան
յարաբերութեան եւ տարբեր մօտեցումներու մասին՝ շեշտելով, որ ներկայ ժամանակներուն անոնք
կը գործակցին պահելով հանդերձ մօտեցման ու
շեշտաւորումի տարբերութիւնները: Այս ծիրէն ներս
Հայրապետը
բաղդատական
մը
կատարեց
քրիստոնէութեան ու իսլամութեան միջեւ՝ հասարակաց ու տարբեր մօտեցումները մատնանշելով:
Նորին Սրբութիւնը, նաեւ անդրադարձաւ կենսոլորտային հարցերու գծով աստուածաբանութեան
մօտեցման, որ դժբախտաբար անտեսուած է տընտեսական ու երկրաբանական ազդակներու տիրապետող ներկայութեամբ: Վեհափառ Հայրապետը
նաեւ պարզեց տիեզերքի ու մարդկային կեանքին
մէջ բարիի ու չարի ներկայութիւնը, շեշտելով, թէ
բարին գոյութիւն է Աստուծոյ կողմէ ստեղծուած,
իսկ չարը գոյութիւն չէ, այլ՝ բարիին բացակայութիւնը:
Վեհափառ Հայրապետը, նաեւ բացատրեց Երրորդութեան հասկացողութիւնը ընդգծելով, որ
ճիշդ պէտք է ըմբռնել Երրորդութիւնը, այլ խօսքով
երեք անկախ անձեր չկան աստուածութեան մէջ,
այլ մէկ անձնաւորութիւն, մէկ իշխանութիւն, մէկ
գործունէութիւն, մէկ բնութիւն՝ երեք տարբեր դերերով, որոնք կը ճշդեն իւրաքանչիւրին ինքնութիւնը:
Հայրապետը նաեւ հակիրճ կերպով անդրադարձաւ յայտնութեան քրիստոնէական ըմբռնումին
եւ այդ շրջագիծէն ներս Աստուածաշունչի ու Աստուծոյ Որդւոյն մարդեղութեան: Աստուածաբանութեան
կարգ մը գլխաւոր կէտերու մասին տրուած ներա-

ծական բացատրութենէն ետք, ուսանողներ շարք
մը հարցումներ ուղղեցին Նորին Սրբութեան
ունենալու համար իր տեսակէտը կամ վերլուծումը
եւ փափաք յայտնեցին, որ յառաջիկայ տարի յաճախակի առիթներով Վեհափառ Հայրապետը խօսի
իրենց աստուածաբանական այժմէական հարցերու

մասին:
Յայտնենք, որ Կաթողիկոսարան Հայագիտութեան կեդրոնը կազմակերպման ու ծաւալման
ընթացքի մէջ է թէ՛ ուսանողներու, թէ՛ ուսուցիչներու
եւ թէ՛ դասաւանդող նիւթերու հետզհետէ զարգացող
որակով ու քանակով:
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Սահմանադրական Դատարանի Համար Նախագահի Թեկնածուն
Վահէ Գրիգորեանն Է
Արարատ Միրզոյեանը հակադարձած է. «Իրաւաբանների հետ խորհրդակցութիւն ա եղել,
հազար անգամ քննարկուել ա էս թեման հրապարակային: Հիմա ես իմաստ չեմ գտնում իրաւաբանների բերած բոլոր փաստարկները տառ առ
տառ վերաշարադրել: Կայ մէկ պատգամաւոր
իրաւաբան, որը պնդում ա, որ էդպէս չէր կարող
լինել, եւ կան բազմաթիւ իրաւաբաններ՝ այդ թւում
եւ պատգամաւոր, որոնք պնդում են, որ էդպէս
կարող է լինել»:
«Բարգաւաճ
Հայաստան»
խմբակցութեան
պատգամաւոր Գէորգ Պետրոսեանը Վահէ Գրիգորեանի մասին կարծիք պիտի յայտնէ Ազգային
ժողովէն ներս անոր լսելէ ետք: Մինչ այդ ըսած է՝
Սահմանադրական դատարանի դատաւորը պէտք
է որեւէ քաղաքական ուժի հետ չնույնացուի. «Մենք ի սկզբանէ որեւէ մէկի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմունք չունենք, մեր խնդիրը մէկն ա՝
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Թոմաս Հարտի
անգլիացի ականաւոր
վիպասան եւ բանաստեղծ
Թոմաս Հարտի անգլիացի ականաւոր վիպասան եւ բանաստեղծ
(2, Յունիս,1840, Անգլիա)-(11, Յունուար, 1928,
Անգլիա)
Կրթութեամբ ճարտարապետ է, անգլիական
խոշոր համալսարաններու գիտութիւններու պատւաւոր դոկտոր։
1871-1897 թուականներուն հրատարակած է 14
վէպ, որոնց շարքին են.

ունենալ Սահմանադրական դատարանի այնպիսի
անդամ, որը զերծ լինի քաղաքական ուղղորդումից,
ազդեցութիւնից»:
Արարատ Միրզոյեանը արձագանգած է. «Վահէ Գրիգորեանի թեկնածութեան առաջադրումը
եւ գուցէ հաւանական յետագայ ընտրութիւնը
բոլորովին չի նշանակում գործող իշխանութիւնների
կողմից «իւրայինի», թիմակցի գործուղում Սահմանադրական դատարան, եւ էնտեղ իր մարդը ունենալը»:

¾ç 08

«Կանաչ ծառի տակ» (1872), «Խելայեղ ամբոխէն հեռու» (1874), «Վերադարձ դէպի հայրենիք»
(1878), «Անտառներու բնակիչները» (1876), «Անտարբերը» (1881), «Երկնագոյն աչքեր» (1873),
«Սիրելին» (1892)։
Հրատարակած է պատմուածքներու 4 եւ
բանաստեղծական 8 ժողովածու։
Հարտին նորագոյն ժամանակներու քնարական մեծ բանաստեղծներէն է։ Ան պատմութեան
իր փիլիսոփայութիւնը արտայայտած է Տայնասց
(մաս 1-3, 1903-08) էպիքական չափածոյ թատերգութեան մէջ, որուն թեման Նափոլէոնեան պատերազմներու ժամանակուայ Եւրոպան է։ Հարտիի չափածոն արտառոց խոր է ու սքանչելի։ Կը
գրէր դասական, բայց ըսելիքի կառուցուածքն ու
դասաւորութիւնը «բանաձեւերու» անսպասելիութիւնն ու խորութիւնը այնքան արտառոց էին, որ
Հարտիին համաշխարհային փառք բերին։
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Իրարմէ Տարբեր, Սակայն Աննկարագրելի Կապուած
Մայրն Ու Դուստրը
Զրուցեց՝ ԳԷՈՐԳ ՉԻՉԵԱՆ
Փարիզաբնակ դերասանուհի, երգահան ժաննա Բլբուլեան եւ Պելճիքա բնակող անոր դուստրը` երգչուհի, երգահան,դերասանուհի Նառա
Նոյեան «Հայերն այսօր»-ի հետ զրոյցին կը
խօսին Ժաննա Բլբուլեանի հրատարակած նոր`
«Գաղտնիքներիս արահետով» գիրքի, համատեղ
ունեցած գրական-երաժշտական երեկոյի եւ
յետագայ աշխատանքներու մասին:

-Տիկի՛ն Ժաննա, ինչպէ՞ս ծնունդ առաւ «Գաղտնիքներիս արահետով» գիրքը:
– Սա իմ առաջին գիրքն է, որ հրատարակելու
նպատակ, բնաւ, չեմ ունեցած: Տարիներու ընթացքին ամէն օր գրի առած եմ յուշերս, անցուցած
օրերս եւ դիպուածները, այլ խօսքով` թուղթին
յանձնած եմ հոգիիս պոռթկումները: Այս գիրքը
պարզապէս կեանքիս յուշապատումն է:
Տարիներ անց,
երբ կը վերընթերցէի գրածներս, զգացի,
որ իմ սերնդակիցներուս, յատկապէս`
գերդաստանիս, կը
հետաքրքրէ կեանքիս պատմութիւնը:
Գիրքին մէջ կը
պատմեմ ընտանիքիս, քոյրերուս ու
եղբայրներուս մասին,
կ՛անդրադառնամ
ստեղծագործական
գործունէութեանս,
առանձնայատուկ
ջերմութեամբ եւ կարօտով կը խօսիմ ծնողներուս`
Թամար եւ Ռաֆիկ Բլբուլեաններու մասին, որոնց
անմար յիշատակին ալ նուիրած եմ գիրքը: Կը
կարծեմ` այս գիրքն ընտանեկան ժառանգութիւն է:
Նշեմ նաեւ, որ ընթերցողները գիրքի էջերուն
վրայ բացի խոհերէն, մտորումներէն, յուշերէն ու
նամակներէն, կը գտնեն նաեւ իմ մեղեդիներու
նոտաները, յօդուածները, հարցազրոյցները, բանաստեղծութիւնները, որոնց մէջ կը խօսիմ կեանքի,
երեւոյթներու եւ մարդկային փոխյարաբերութիւններու մասին:

-Նամակներէն ամենասրտառուչն ու հոգեհարազատը ո՞ր մէկը եղած է Ձեզի համար, ո՞ր մէկը
այլեւս դարձած է ընթերցողի սեփականութիւնը:
-Սիրելի մօրս նուիրուած նամակներն են, եւ իմ
մեծ սիրոյ պատմութիւնը, որ գտած եւ կորսնցուցած
եմ Փարիզի մէջ: Այն «Անաւարտ մեղեդի» վերնագրեցի…
–Յետագային ընթերցողները Ձեր «Գաղտնիքների արահետով» քալելու հնարաւորութիւն
կ’ունենա՞ն:
-Ի հարկէ, դեռեւս չորս-հինգ գիրք կարելի է
հրատարկել իմ չուղարկուած նամակներէս (կը
ծիծաղի-հեղ.): Զգացմունքային կին եմ, եւ շուրջբոլորս տեղի ունեցող իրադարձութիւններն անմիջապէս թուղթին կը յանձնեմ:
-Այժմ թղթային նամակներ կը գրէ՞ք:
Ժաննա Բլբուլեան – կը ցաւիմ եւ մեծ ափսոսանք
կ՛ապրիմ, որ այդ սովորոյթը ելեկտրոնային նամակագրութեան հոսքի մէջ իր տեղը կը զիջէ, եւ այս
առնչութեամբ որեւէ հետաքրքրութիւն չկայ:
Հիմա արդէն ժպիտով կը յիշեմ, թէ ինչպէս
բարեկամներուս ու ընկերներուս նամակներ կը
գրէի` սրտատրոփ սպասելով անոնց պատասխաններուն:

Նառա Նոյեան – Մայրս նամակներ կը գրէ, բայց
չուղարկեր, կրկին կը պահէ ընթերցողներու համար
(կը ծիծաղի-հեղ.): Անոր տրցակէն յայտնաբերած
եմ ինծի ուղղուած նամակներ, որոնք երբեք չէի
«ստացած»:
Այս գիրքին մէջ մօրս նորովի բացայայտած եմ:
Ամէն անգամ գիրքը կարդալուս` նոր Ժաննա
Բլբուլեան մը իմ առջեւս կը յառնի, սակայն նոյն
անմնացորդ սիրով, նրբազգացութեամբ ու քնքշութեամբ լեցուն:
Մենք չնայած շատ տարբեր ենք, սակայն աննկարագրելի կապուած ենք եւ կը լրացնենք իրար:
-Նառա՛, այդ պարագային հետաքրքիր է
իմանալ, թէ մօրդ բնաւորութեան ո՞ր գիծերը
ժառանգած էք:
-Կը կարծեմ` արուեստի հանդէպ սէրը, ընտանիքի, ծնողներու նկատմամբ հոգատարութիւնը,
ինչպէս նաեւ ամէնուր ժպիտներ եւ ջերմութիւն
սփռելը:
–Օրերս կազմակերպեցիք նաեւ հայ-ֆրանսական գրական-երաժշտական երեկոյ, որուն ծիրէն
ներս գիրքի շնորհանդէսը տեղի ունեցաւ: Պատմէ՛ք ձեր տպաւորութիւններուն մասին:
Ժաննա Բլբուլեան – Ես ու Նառան միշտ կը
մտածէինք Հայաստանի մէջ համատեղ համերգային ծրագիր կազմակերպելու մասին: Այս համերգին գաղափարը կը պատկանի Հայաստանի
պետական ֆիլհարմոնիայի տնօրէն Գագիկ
Մանասեանին: Կարծես` ամէն ինչ կանխատեսուած
էր ի վերուստ, եւ որոշեցինք ապրիլ 13-ին Առնօ Բաբաջանեան համերգասրահին մէջ գիրքի շնորհան-

դէսն ու համերգը միասին կազմակերպել:
Բոլորը շատ տպաւորուած են ձեռնարկով: Այդ
մասին կը վկայեն ներկաներու հիացական խօսքերը, անծանօթներուն` ինծի գրած հաղորդագրութիւնները, որոնք կարդալուս` անասելի գգուանք
կը զգամ:
Նառա Նոյեան – Երէք ժամ վայելած ենք հանդիսատեսի ջերմ ընդունելութիւնն ու ծափողջոյնները: Համերգն աւարտելէ յետոյ անոնք չէին
հեռանար դահլիճէն, կը ցանկային մնալ եւ զրուցել
մեզ հետ: Գրական-երաժշտական երեկոյէն, իրօք,
շատ տպաւորուած ենք:
Հայրենիքէն մեզի հետ կը տանինք մարդոց
անկեղծ ժպիտները, որոնք, վստահաբար, պիտի
օգնեն` յետագայ աշխատանքերն աւելի աւիւնով եւ
ոգեւորութեամբ շարունակելու համար:
Այդ օրը մեզի համար կրկնակի տօն դարձաւ այն
առումով, որ երկու տղաներս` Գաբին եւ Էլիոթը,
հայրենի հողի վրայ առաջին անգամ բեմ բարձրացան: Ծրագիրին մէջ հնչեցին Շառլ Ազնաւուրի,
Միշել Լեգրանի երգերէն, ինչպէս նաեւ հեղինակային ստեղծագործութիւններ: Հիւրերու շարքին
էին Լեւոն Բլբուլեանը, Նաիրա Մանուչարեանը,
Մարիետա Խոճայեանը: Իսկ գրական-երաժշտական երեկոյի սենարիստն ու հանդիսավարը Կարինէ Աւագեանն էր:
Ժաննա Բլբուլեան – Իրօք, ամէն անգամ Հայաստանի մէջ զգալով հանդիսատեսի անկեղծ վերաբերմունքը` վերադառնալէ յետոյ կրկին պարտաւորուած կը զգանք` յաջորդ անգամ անոնց առջեւ
աւելի հետաքրքիր ծրագիրով ներկայանալու:
-Նառա՛, Կոմիտասի 150-ամեայ յոբելեանի
ծիրէն ներս համերգներ կը նախատեսէ՞ք:
-Եւրոպական համերգային շրջագայութիւններուս ժամանակ միշտ կը կատարեմ Կոմիտաս, որ
օտար հանդիսատեսին կողմէ բուռն արձագանք կը
գտնէ:

Իսկ յառաջիկային` մայիս 13-ին, Պելճիքայի
Կենթ քաղաքին մէջ երաժիշտ Վարդան Յովհաննիսեանի հետ հայկական երաժշտութեան երեկոյ
պիտի ունենանք, որուն ընթացքին պիտի կատարենք Կոմիտաս եւ հայերէն իմ ստեղծագործութիւններս:
-Զրոյցի աւարտին խօսինք ձեր յառաջիկայ
ծրագիրներու մասին:
Ժաննա Բլբուլեան – Հանդիսատեսի այս ջերմ
վերաբերմունքը հաշուի առնելով` ես ու Նառան կը
ծրագրենք աշնան համերգ կազմակերպել Հայաստանի մէջ: Գուցէ այնպէս ստացուի, որ մարզերուն
մէջ եւս շրջագայութիւն ունենանք:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի 2018-2019 Տարեշրջանի
Ակադեմական Եւ Արուեստից Բաժանմունքներու Շրջանաւարտից Հանդէս
Շաբաթ, 18 մայիս 2019-ի երեկոյեան, Զալքայի
հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ եկեղեցւոյ «Պետօղլեան»
սրահին մէջ, Հայ կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան
վարժարանը ներկայացուց իր աշխատանքին արգասիքը հանդիսացող շրջանաւարտից հունձքը,
հովանաւորութեամբ՝ պատրիարքական փոխանորդ
Պէյրութի թեմի, Զմմառու կղերի միաբանութեան եւ
Հայ կաթողիկէ Պատրիարքութեան վարժարաններու վարչական խորհուրդի նախագահի տեղակալ
Գաբրիէլ Թ.Ծ. Վ. Մուրատեանի:

Հանդիսութեան հայերէն բացման խօսքը կատարեց Քրիսթին Չանկուլեան: Ան նշեց, որ իրենք`
44 շրջանաւարտները, վկայական ստանալով պիտի փակեն իրենց կեանքի լաւագոյն հանգրուաններէն մէկը` բանալու համար նորը: Շրջանաւարտ
Չանկուլեանի խօսքով Ս. Խաչ-Հարպոյեան վարժարանը հոգատար մայր է, որ տարիներ շարունակ
գիտութեամբ զինած է զիրենք, տուած է հոգեւոր ու
մտային պաշար եւ ուղղորդած դէպի ապագայի
լուսաւոր ճանապարհ եւ այս բոլորը եղած է
վարժարանի անձնակազմի անդուլ աշխատանքի
շնորհիւ: Քրիստինէն նկատել տուաւ, որ այս տարի
կը զուգադիպի հանճարեղ երաժիշտ, երգահան
Կոմիտաս վարդապետի ծննդեան 150-ամեակին,
հետեւաբար այս սերունդի շրջանաւարտները
պարտք կը զգան լեցուելու անոր շունչով ու ոգիով:

Արաբերէն լեզուով բացման խօսք կատարեց
շրջանաւարտ Լուչիանա Ֆէնէրճեան, որ գնահատեց առանցքային դերը վարժարանի ուսուցիչներուն, որոնք աշակերտները իրենց զաւակները
համարելով՝ տուին ամէն տեսակ սէր, իսկ ծնողները
եղան իսկական ապաւէններ, որոնք լսեցին իրենց
գանգատները, ամոքեցին իրենց վէրքերը, եւ տուին
յաւիտեան իրենց կողքին մնալու խոստումը:

Շրջանաւարտներու ուղերձը անգլերէն լեզուով
կարդաց Կասիա Տէրտէրեան, որ ըսաւ,- թէ մանկութեան անմեղութիւնը այս պահուն փոխարինուած է

հասունութեամբ, որուն միջոցով կեանքի նոր էջ մը
կը բացուի: Ան իր ընկերներուն անունով շնորհակալութիւն յայտնեց իրենց ծնողներուն` անոնց
անմնացորդ դրոշմին եւ նեցուկին համար, նաեւ
երախտագիտութիւն` իրենց ուսուցիչներուն եւ տնօրէնութեան, որոնք սորվեցուցին կեանքի կարեւոր
արժէքներն ու յարգանքը, քաջալերեցին զանոնք եւ
հետեւեցան անոնց առօրեային:

Շրջանաւարտներու ուղերձը հայերէն լեզուով
կարդաց Մեղրի Պասմաճեան, որ ըսաւ, թէ իրենց
վարժարանը աշակերտներուն սրտերուն մէջ վառեց հայրենասիրութեան ջահը եւ ցանեց Քրիստոսի
հանդէպ սէրն ու հաւատքը: Ան հանդէսը նկատեց
պտղաբերումի պահ եւ իր սերունդի անունով
խոստացաւ՝ իբրեւ հայ պահել ու տարածել ազգային
արժէքները, իսկ իբրեւ քրիստոնեայ՝ ամուր ու
կայուն հաւատքով ապրիլ ու ներշնչել ուրիշները:
Ապա շրջանաւարտները ներկայացուցին «Տոզ ուըր
տը տէյզ» խմբային երգը։

Վարժարանի ակադեմական մեծաւոր Նելլի Տէր
Ղազարեան իր խօսքին մէջ ըսաւ, որ շրջանաւարտները ստացան որակաւոր դաստիարակութիւն,
քրիստոնէական ու հայկական բարձր գիտելիքներ
եւ զինուեցան մարդկային արժէքներով, աշակերտները տարիներ շարունակ փայլուն արդիւնքներ
արձանագրեցին են պետական քննութիւններուն:
Ըստ անոր, դպրոցին մէջ կը դասաւանդուին
բազմակողմանի զարգացման ակադեմական ծրագիրներ, աշակերտները կը մասնակցին միջազգային քննութիւններու, վարժարանը կը գործակցի
Լիբանանի եւ Հայաստանի համալսարաններուն
հետ: Նելլի Տէր Ղազարեան շեշտեց Հայ կաթողիկէ
պատրիարքութեան եւ բարերարներուն անվերապահ աջակցութիւնը վարժարանին՝ կառոյցը նորոգելու ու արդիականացնելու գործին, ան անդրադարձաւ նաեւ որակեալ ուսուցչական կազմին
դերին: Տէր Ղազարեան իր խօսքի վերջին բաժինը
ուղղեց շրջանաւարտներուն ըսելով, որ կեանքի
նոր հանգրուանի սեմին անոնք պիտի դիմագրաւեն
ուսումնական, աշխատանքային, տնտեսական
մարտահրաւէրներ, ուստի պէտք է առաջնորդուին
իրենց գիտելիքներով, քրիստոնէական ու հայեցի
արժէքներով:

Այնուհետեւ զոյգ մը շրջանաւարտներ ներկայացուցին սալսա պարը: Ապա ցուցադրուեցաւ աշակերտական կեանքէն տեսերիզ մը: Յունական
խմբային պարով դարձեալ հանդէս եկան շրջանաւարտները:
Վարժարանի վարչական մեծաւոր Արամ Գարատաղլեան իր խօսքին մէջ շեշտեց դպրոց, ծնողք եւ
աշակերտ երրորդութեան կարեւորութիւնը` լաւագոյն ուսում ջամբելու, քրիստոնէական, մարդկային
սկզբունքներու վրայ հիմնուած եւ ակադեմական
բարձրագոյն մակարդակ ունենալու առումով: Ան
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Հայ Կաթողիկէ Ս. Խաչ-Հարպոյեան Բարձրագոյն Վարժարանի 2018-2019 Տարեշրջանի
Ակադեմական Եւ Արուեստից Բաժանմունքներու Շրջանաւարտից Հանդէս
¾ç 04
նշեց, թէ հակառակ երկրին մէջ տիրող տնտեսական
տագնապին, դպրոցը ճիգ չխնայեց զարգացնելու
վարժարանը եւ ծնողներուն հետ գիտակցութիւն
ցուցաբերեցին, որպէսզի աշակերտները որակեալ
կրթութիւն ստանան: Խոստումը իրականութիւն
դարձաւ, երբ վարժարանի դասարանները, բակերը
եւ կարգ մը բաժանմունքները վերանորոգուեցան:
Ան յայտնեց, որ այս բոլորը իրականացաւ շնորհիւ
Զմմառու ցաւատանջ Տիրամօր աղօթքին, հայ կաթողիկէ Գրիգոր Պետրոս Ի. Տանն Կիլիկիոյ կաթո-

քեցին Պարոյր Սեւակի «Կոմիտաս վարդապետին»
բանաստեղծութիւնը, խմբային պարով եւ երգով`
«Ալ այլուղս» երգի ընկերակցութեամբ հանդէս
եկան շրջանաւարտները, սաքսոֆոն նուագեց Ալինա Գայֆէճեան: Տեսերիզով ցուցադրուեցան շրջանաւարտներու արտադասարանային ձեռնարկներն
ու գործունէութիւնները: Ապա շրջանաւարտները
վարժարանի վահանը փոխանցեցին 11-րդ դասարանի աշակերտներուն: Անոնք երգեցին նաեւ
«Առագաստանաւ» երգը:

տիլ, հաւատքը բարձր պահել. ըստ անոր, մեր
նախնիները այդպէս յաղթահարեցին դժուարութիւնները, կրցան վերականգնիլ Ցեղասպանութեան
արհաւիրքէն եւ թոյլատրեցին, որ հայ ազգը փիւնիկի նման վերածնի: Այս պատգամը որպէս աւանդ
մեր մեծ հայրերէն ու մեծ մայրերէն կը փոխանցուի
շրջանաւարտներուն, որպէսզի իրենք իրենց
հերթին շարունակեն նոյն ուղին:
ղիկէ հայոց կաթողիկոս պատրիարքին հայրական
գուրգուրանքին եւ Հայ կաթողիկէ Պատրիարքութեան վարժարաններու վարչական խորհուրդին՝
նախագահութեամբ հայր Գաբրիէլ Թ.Ծ.Վ. Մուրատեանի թելադրանքներուն: Ան շնորհակալութիւն
յայտնեց վարժարանին նեցուկ կանգնած բոլոր
միութիւններուն եւ անհատներուն` դիտել տալով,
որ կարգ մը դասարաններու նորոգութեան հովանաւորը եղած է Իտալիոյ եպիսկոպոսական խորհուրդը:
Գարատաղլեան յայտնեց նաեւ, որ Սուրբ Զատկի արձակուրդէն ետք, 4-6-րդ դասարանի աշակերտներն ու իրենց ծնողները զարմացան՝ ի տես
նորոգուած եւ արդիական սարքերով կահաւորուած
դասարաններուն, բարեկարգում մը, որ իրականացուեցաւ Իտնալիոյ եպիսկոպոսներու խորհուրդէն տրամադրուած նուիրատւութեան մը շնորհիւ։
Գարատաղլեան բեմէն յայտարարեց, որ 2019-2020
տարեշրջանի սկիզբէն առաջ, վարժարանի բոլոր
դասարանները՝ առաջինէն մինչեւ 12-րդ դասարան,
նոյնպէս պիտի վերանորոգուին եւ օժտուին
արդիական լաւագոյն սարքերով։ Խօսքի աւարտին,
ցուցադրուեցաւ տեսաերիզ մը, որ կը ներկայացնէր
նորոգութեան աշխատանքներն ու դասարաններու
նախկին եւ ներկայ վիճակը։

Արամ Գարատաղլեան շնորհակալութիւն յայտնեց Նախարար Ռիշար Գույումճեանին իր
ներկայութեան համար, ինչպէս նաեւ գնահատելով
ձեռնարկի կազմակերպիչներու տարած առխատանքը, զիրենք բեմ հրաւիրեց եւ պատուեց ծաղկեփունջերով։
Գեղարուեստական յայտագիրի վերջին բաժինով Ալինա Մխճեան եւ Շահան Մանճեան ասմուն-

Օրուան պատգամախօսն էր ընկերային հարցերու նախարար տոքթ. Ռիշար Գույումճեան, որ
գնահատեց այն մեծ աշխատանքը, որուն համար
աշակերտները եւ ուսուցիչները տքնեցան ամբողջ
տարուան ընթացքին, դրուատեց բոլոր անոնց,
որոնք աշխատեցան ի նպաստ վարժարանի վերելքին եւ յառաջդիմութեան:
Պատգամաօսը շրջանաւարտներուն ըսաւ,- թէ
կեանքի նոր փուլին բազմաթիւ մարտահրաւէրներ
կը սպասեն անոնց եւ իրենք բոլոր դժուարութիւնները
պէտք է դիմագրաւեն յաղթահարելով: Ռիշար
Գույումճեան երեք պատգամ տուաւ շրջանաւարտներուն` մեծ երազներ ունենալ, տքնաջան աշխա-

Հանդիսութեան աւարտին վարժարանին կողմէ
յուշանուէր մը յանձնուեցաւ ընկերային հարցերու
նախարար տոքթ. Ռիշար Գույումճեանին:
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Կեանքը վահան Թէքէեան Վարժարանէն Ներս
Ներկայութեամբ Արուեստագիտուհի Օրդ. Մարալ Փանոսեանի

«Լենա Այտընեան» Նկարչական Մրցանք եւ Աշակերտական Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 28 Մայիս 2019-ին, աշակերտները
արտակարգ ոգեւորութեամբ կը սպասէին օրուան
յարգարժան հիւրերուն, լիբանանահայ արուեստի
աշխարհին մէջ իւրայատուկ տաղանդով օժտուած
արուեստագիտուհիներուն՝ Տիկ. Լենա Այտընեանին
եւ Օրդ. Մարալ Փանոսեանին, որոնց նախաձեռնութեամբ տեղի ունեցաւ միջ-դասարանային նկարչական մրցանքը (նախ.Ա-էն Միջն. Բ.), որ կը միտէր
քաջալերել տաղանդաւոր եւ արուեստը սիրող
աշակերտները, ինչպէս նաեւ առիթը ընծայել անոնց
ձիրքերը յայտնաբերելու համար: Մրցանքի աւարտին տեղի ունեցաւ պաշտօնական բացումը «Աշակերտական Ցուցահանդէս»ին, վարժարանիս Յակոբ Պարսամեան սրահէն ներս, որուն ներկայ
գտնուեցան նաեւ ծնողաց յանձնախումբի անդամուհիներ եւ ծնողներ: Բացման խօսքով հանդէս
եկաւ Տիկ. Ռիթա Թամուկեանը, որ անդրադարձաւ,
թէ մարդը իբրեւ բանական էակ կը յատկանշուի իր
ստեղծագործական ունակութեամբ, եւ այս տեսակէտէն մեկնելով է որ իւրաքանչիւր տարեշրջանի

աւարտին տեղի կ'ունենայ սոյն ցուցահանդէսն ու
մրցանքը: Ան հիւրերը ներկայացնելով ըսաւ.« Տիկ.
Լենա Այտընեան իր մասնագիտութեան՝ դեղագործութեան զուգահեռ, զարգացուցած է իր նկարչական տաղանդը եւ կը համարուի Լիբանանի նշանաւոր գեղանկարչուհիներէն մին: Ան կը յատկանշուի
ուրիշներէն իր նուրբ ճաշակով եւ դիտելու կարողութեամբ: Ան իր վրձինին յանձնելով՝ գոյներու,
գիծերու, շուքի եւ լոյսի միջոցով՝ գործերուն մէջ
կ'արտայայտէ մարդու ներաշխարհին մէջ գոյացող
պայքարները»: Տիկ. Թամուկեան իր խօսքը շարունակեց ըսելով, թէ իր ներկայութեամբ մեզ պատւած էր նաեւ արուեստագիտուհի Օրդ. Մարալ

Փանոսեանը, որ 1986- էն ի վեր ունեցած է
անհատական ցուցահանդէսներ Սուրիոյ, Կիպրոսի
մասնակցած աւելի քան 50 հաւաքական ցուցահանդէսներու վերոյիշեալ երկիրներուն, Միացեալ
Նահանգներու եւ Հայաստանի մէջ: 1991-ին կը
պարգեւատրուի ՀԲԸՄ-ի ոսկի շքանշանով: Կ'աշխատակցի մշակութային պարբերաթերթերու: Ան
հիմնադիրն է «Այբ թու զետ» ակադեմեայի: Վերջապէս ան բեմահարթակ հրաւիրեց վարժարանիս
տնօրէնուհի՝ Տիկ. Կալինա Նաճարեանը, որ իր
սրտի խօսքին մէջ անդրադարձաւ, թէ այս տարի
եւս վարժարանիս տնօրէնութիւնը համագործակցաբար լիբանանահայ արուեստագէտ, գեղանկարիչ Տիկ. Լենա Այտընեանին, կազմակերպեց
տարբեր տարիքային խումբերու ստեղծագործական
ձեռային եւ նկարչական աշխատանքներու այս ցուցահանդէսը, ինչպէս նաեւ չորս յաջորդական տարիներէ աւանդութիւն դարձած միջ-դասարանային

Լենա Այտընեան նկարչական մրցանքը: Սոյն
ձեռնարկը իր այլազան թեմաներու ներկայացումով,
արդիւնքն էր ամբողջ տարեշրջանի մը ճնշուած
աշխատանքին եւ կը միտէր աշակերտներուն մօտ
զարգացնել արուեստի հանդէպ սէր եւ գնահատել
անոնց աշխատանքները: Տնօրէնուհին իր խօսքը
շարունակեց ըսելով. «Այս տարի մեր այս ձեռնարկը
ունի տարբեր երանգ, յատկապէս ինծի համար,
որովհետեւ Տիկ. Լենա Այտընեանին կ'ընկերակցի
իմ շատ սիրելի գեղարուեստի ուսուցչուհիս՝ գեղանըկարիչ Օրդ. Մարալ Փանոսեանը»: Տնօրէնուհին
իր խօսքը եզրափակեց յատուկ շնորհակալութիւն
յայտնելով վարժարանիս ուսուցչակազմին, յատկապէս գծագրութեան եւ ձեռային աշխատանքներու
դասատու՝ Օրդ. Սարին Կարպուշեանին, ինչպէս

նաեւ Տիկ. Լենա Այտընեանին, որուն նիւթաբարոյական օժանդակութեամբ այս տարի եւս կարելի
եղաւ այս ցուցահանդէսն ու մրցանքը ի գործ դնել:
Վերջապէս ան զոյգ արուեստագէտներուն մաղթեց
առողջութիւն, արգասաբեր տարիներ ու գործի
առաքելութեան բարի երթ: Ստորեւ կը նեկայացնենք
անուանացանկը իւրաքանչիւր շրջանի առաջին
երեք մրցանակակիրներուն, որոնք բեմահարթակ
բարձրանալով ստացան իրենց նուէրները տրամադրուած Տիկ. Լենա Այտընեանի կողմէ: Ա. շրջանէն՝Հրանդ Քէօրիւքեան (Նախ. Ա.) (Ա. մրցանակ),

Յակոբ Շամահեան (Նախ.Բ.) (Բ. մրցանակ),Մապէլ
Գասարեան (Նախ. Բ.) (Գ. մրցանակ): Բ.շրջանէն՝
Մարի Քլէր Նալչաճեան (Նախ. Զ.) (Ա. մրցանակ),
Ալեքս Գոճայեան (Նախ. Ե.) (Բ. մրցանակ),Պրայըն
Միքայէլեան (Նախ.Դ.) (Գ. մրցանակ): Գ. շրջանէն՝
Տէյվիտ Գէորգ (Միջն.Բ.) (Ա. մրցանակ), Ծովինար
Գրիգորեան (Միջն Ա.) (Բ. մրցանակ), Մոսիկ
Տէօրտիւրլեան (Միջն. Բ.) (Ա. մրցանակ): Այս
մթնոլորտէն խանդավառուած Օրդ. Մարալ Փանոսեան ներկայացաւ գեղեցիկ նախաձեռնութեամբ
մը, յայտարարելով որ Նախ. Զ. դասարանի աշակերտուհի՝ Մարի Քլէր Նալչաճեանը, յառաջիկայ
տարեշրջանին կ'արժանանայ քառամսեայ անվճար
դասընթացքի «Այբ թու զետ» ակադեմեայէն ներս:
Մրցանքին մասնակցող իւրաքանչիւր աշակերտ
ստացաւ վկայագիր մը: Պէյրութի Վահան Թէքէեան
Վարժարանի կազմակերպած այս ցուցահանդէսը
անգամ մը եւս կու գայ ամրապնդելու վարժարանիս
առաքելութիւնը՝ ջամբելով ուսում, արուեստ ինչպէս
նաեւ հայեցի դաստիարակութիւն: »
ՎԱՀԱՆ ԹէՔԷԵԱՆ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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Հայկական Նամականի
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Այս պարագան, որ արդէն մոռցուած՝ եւ կարելի է
աննշան թուի, յիշելովս՝ միտքս Պատրիարքին ընտրութիւնն աւրել եւ Կանոնագիրն առաջ շինել ըսել չէ բնաւ,
այլ ապօրինաւորութիւն մը նշաւակել, ապօրինաւորութիւն մ՚որ կրնայ ապագային մէջ նորանոր անպատեհութիւններ ծնիլ: Վասնզի եթէ այսօր կուսակցութեան
պարագլուխ մ՚ելնէ ըսէ, - կ՚ուզեմ, որ Պատրիարքն
աթոռէն իջնէ կամ Քաղաքական ժողովը հրաժեշտ
տայ, հերիք է, որ կերպով մ՚երեսփոխաններէն յիսուն
քուէ հաւքէ: Այս քուէներն Ընդհանուր ժողովին վճիռը
կազմելու չափ ոյժ պիտի ունենան հարկաւ՝ վերագոյն
յիշած օրինակիս համեմատ, եւ հետեւապէս Քաղաքական ժողովը պիտի լուծուի կամ անոր նախագահը
գահավիժի։
Օրէն է, որ ընդհանուր ժողով մը մեծ մասամբ
գումարուի, ներկայացած խնդրոյն վրայ խորհի, խօսի,
վիճաբանի եւ յետոյ քուէ տայ եւ որոշէ: Եթէ մեր
երեսփոխանները կանխաւ ազգային ամէն խնդիրներու տեղեակ՝ եւ իրենց կարծիքը մաղէ անցած, զտուած
եւ լուսաւորուած լինէին, թերեւս ներելի լինէր նաեւ
արտաքոյ կարգի պարագայի մէջ խնդրել, որ իւրաքանչիւր երեսփոխան իր նստած տեղէն կարծիքը կամ
քուէն ղրկէ ո՛ւր որ անկ է, այն ատեն հարկ չէր լիներ
նաեւ գաւառական երեսփոխանաց ներկայութիւնն
այստեղ, եւ եթէ (Աստուած գիտէ երբ) ընտրուին,
թերեւս հեռագրով բանակցին:
Բայց քանի որ փորձով գիտենք, որ մեր երեսփոխաններէն շատերը շատ նիւթերու վրայ կարծիք
մ՚առանձին երկնելու կարողութիւն չունին, քանի որ
ընդհանուր ժողովին մէջ մէկ քանի վարպետ գլուխներ
եւ խօսուն լեզուներ կան որ ըստ քմաց ամէն բան կը
մեկնեն եւ ստէպ իրենց համոզման ուրիշները համոզելու տաղանդն ու զօրութիւնն ունին, ի հարկէ պարտ
է, որ երեսփոխանը իւրաքանչիւր խնդիր առանձինն
ուսնելէն ետեւ՝ կանոնաւոր ատենի մէջ անոր վրայ
ըստ կարի վիճին, որով Սահմանադրութեան պայմանը
կատարելէն զատ՝ կարծեաց ընդհարումէն համոզում
մը ստացած եւ ասոր վրայ օրինաւոր եւ հիմնական
որոշում մ՚ըրած կը լինին:
Այլ Երուսաղէմի վանուց Կանոնագիրն, որով պիտի

կառավարէ Պատրիարքը զմիաբանութիւնն, ո՞վ պիտի շինէ:
-Կեդրոնական վարչութեան խառն ժողովն, եւ պիտի վաւերէ զայն Ընդհանուրը: Կ՚իմանամ որ արդէն
այս Կանոնագրին խմբագրութեան կը պարապին եւ
վանորէից խորհուրդին, եթէ կայ, նոյնպէս Միաբանութեան կամ Պատրիարքին կարծիքը հարկաւ պիտի
խնդրեն այս մասին:
Եթէ իմ կարծիքս հարցընող լինէր կամ եթէ
ազգային Ժողովներու մէջ, որոց մէջ օտար եմ, ձայն
ունենայի, պիտի առաջարկէի որ Կանոնագիրը չշինւած Երուսաղէմի վանքին բարոյական եւ նիւթական
վիճակը քննուի, մեր վանական հաստատութեանը
դրութիւնն եւ ոգին, որ բոլորովին տարբեր է եւրոպականէն, լաւ մը հասկցուի եւ ապա գործադրելի մի
բան յօրինուի եւ ոչ մտածին կամ Մխիթարեան:
Ազգային վարչութիւնն, որ այժմ մութին կը գործէ
եւ շատ ու շուտ կը գործէ, կ՚ըսեն, պէտք է որ յատուկ
քննիչ մը ղրկէ ի Ս. Երուսաղէմ. քննիչ մ՚որ ասկէ առաջ
լուսահոգի Յովհաննէս պատրիարքը հրաւիրելու, եւ
սահմանադրապէս երեք պատրիարքցուներն ընտրել
տալու համար ղրկուած հրաւիրակաց եւ քննիչին
չնմանի, քննիչ մ՚որ ոչ տէր Հիւնքեար Պէյ եւ ոչ
Գալուստ պատուելի լինի, որ ինքը չքննուի եւ չփորձուի,
իմա չհրապուրուի, եւ ինքն աչ միաբան չդառնայ,
քննիչ մ՚որ ազգին օգուտը սիրող, հմուտ, բանիբուն եւ
ունեւոր մէկը լինի, որ վանքին ամէն հանգամանքն
անաչառ եւ անհաշտ աչօք քննէ, որ միաբանից իլիկը
ծլիկը զննէ, որ վանքին ելքն ու մուտքը, թէ սրբազան
եւ թէ անսուրբ իրերը, նիւթական արդի կարողութիւնը
հետազօտէ, հաշուէ եւ բոլոր այս կարեւոր կէտերուն
վրայ զինքը ղրկողին տեղեկագիր մը տայ: Այս քննութիւնն ոչ միայն շինուելիք Կանոնագրին հիմ պիտի
բռնուի, այլեւ նորընտիր Պատրիարքին առաջին քայլն
եւ առաջին փափաքը պէտք է որ լինի, եթէ իրօք կը
փափաքի ցոյց տալ ազգին ինչ որ է վանքին արդի
վիճակը, զոր կ՚ողբայ, եւ ինչ որ պիտի լինի յուսադիր
վիճակը, զոր կը խոստանայ ի հարկէ երբ Վարչութեան
աջակցութիւնը ստանայ: Այս աջակցութեան առաջին
փորձը պիտի լինի առաջարկած քննութիւնս. քննութիւն մի, զոր Սահմանադրութիւնն իսկ կը պահանջէ:
Արդ՝ քանի որ Վարչութիւնն անոր ուժովն իրաւունք
ստացած է հաշիւ պահանջել Միաբանութենէ երբ որ

կամի, տրուելիք հաշուին օրինաւորութիւնն եւ ճշտութիւնն ինչպէս կարող պիտի լինի վաւերել երբ վանքին
ներսը դուրսն, ելածն ու մտածն ի մօտոյ քննած չլինի
կանխաւ:
Այս յառաջարկութիւնս իմս չէ, արդէն շատերն
ըրած են, եւ հիմակ եւս ընող կայ. այժմ այս ընողը
չքարկոծուիր, անհաւատ չկոչուիր, վանքին գանձն, որ
արդէն պարապ է, թալլել տալու ամբաստանութեամբ
չհալածուիր, պապա բառն իբր ճիւաղ աչքին չերեւիր:
Վասնզի այժմ սուրբ Յակոբայ վանքը Սահմանադրութեան առջեւ անառիկ եւ անհպելի դղեակ մը չէ, վասն
զի այժմ վանահայրն Եսայի եպիսկոպոսն է, որուն
խորհրդովը Վարչութեան կը պատկանի հիմնովին
մաղել, շաղել, սրբել Միաբանութիւնը, վերականգնել
տաճարն, անոր իրաւունքները ձեռք բերել եւ այնպիսի
Կանոնագիր մը շինել, որ Սահմանադրութեան համաձայն եւ վանուց վիճակին յարմար եւ արդիւնաւոր լինի:
Յ. Գ. Երուսաղէմի փոխանորդ Սահակ եպիսկոպոսը պատահմամբ մը տեսայ, գունատ, նիհար եւ
աչացը լոյսը մարեր էր, անպատում վշտով մը ճակատը
խորշոմեր էր: Ո՜հ, մեծ մարդ, այս վիճակին մէջ պիտի
տեսնէի քեզ: Առջի իրիկուն ալ անոր վրայ երազ մը
տեսեր էի, զոր պիտի պատմէի անոր եթէ հետը
մտերմութիւն ունենայի: Կ՚երազէի որ Սահակ եպիսկոպոսը մեծահատոր գիրք մը կ՚յօրինէ, որուն նպատակը պիտի լինի ապացուցանել թէ՝ Ազգը սխալած է
Երուսաղէմի պատրիարքի ընտրութեան մասին, եւ թէ
ինքն այս պաշտօնին նախասահմանուած էր ի
վերուստ: Այս գիրքն Եսայի եպիսկոպոսին կը նուիրէ:
Եսայի եպիսկոպոսը նուէրը սիրով կ՚ընդունի եւ
փոխարէն անոր ձեռքը գիր մը կ՚տայ: Սահակ
եպիսկոպոսը գիրը կը բանայ եւ կը կարդայ սա խօսքն.
- Ազգին ձայնը Նախախնամութեան ձայնն է որ զիս
կոչեց: Տո՛ւր փոխանորդութեանդ ՓՈՔՐԻԿ հաշիւն եւ
ճանբայ ելիր:
Եթէ երազագիտութիւն ունիս՝ մեկնէ այս երազս
խնդրեմ:
«Ժամանակ»/Պոլիս
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ԿԱՐԻԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
(1958)
«Հարսանիք»

Կարիկ Մանուկեան
(5, Մայիս, 1958, Գիւմրի) նկարիչ, արուեստագիտութեան
փրոֆէսոր (2013)։
1969-1973 թուականներուն յաճախած է Գիւմրիի Սերգէյ
Մերկուրովի անուան նկարչական դպրոցը, 1973-1977
թուականներուն՝ Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան
գեղարուեստի ուսումնարանը, 1978-1984 թուականներուն՝
Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը: 1986
թուականէն Հայաստանի երիտասարդ նկարիչներու
միութեան անդամ է, 1988 թուականէն՝ Հայաստանի
նկարիչներու միութեան անդամ: 1990-1994 թուականներուն
եղած է Գիւմրիի Վարդան Աճէմեանի անուան տրամաթիքական թատրոնի գլխաւոր նկարիչը, 1997 թուականէն
կը դասաւանդէ Երեւանի գեղարուեստի պետական ակադեմիայի Գիւմրիի մասնաճիւղէն ներս: 2003-2009
թուականներուն ղեկավարած է այդ մասնաճիւղի գեղանկարչութեան եւ կիրառական զարդարուեստի ամպիոնը,
2003 թուականէն առայսօր՝ գեղանկարչութեան ամպիոնը: 2003 թուականէն կը ղեկավարէ Հայաստանի
նկարիչներու միութեան Գիւմրիի բաժանմունքը, 2004 թուականէն Գիւմրիի Ասլամազեան քոյրերու պատկերասրահի
տնօրէնն է:
1976 թուականէն կը մասնակցի հանրապետական, միութենական եւ միջազգային ցուցահանդէսներու:
Գարիկ Մանուկեանի աշխատանքները կը գտնուին մասնաւոր հաւաքածուներու, ինչպէս նաեւ շարք մը երկիրներու
պատկերասրահներու մշտական ցուցադրութիւններու մէջ։
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¾ç 02
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արցախի
ՄէջԹերակղզի
Նահատակուած Սիփանը Քասախ
Արաբական
Գիւղէն Էր
ՊԲ ուղղութեամբ տեղակայուած զօրամասերէն մէկուն մէջ հակառակորդի
կրակոցէն մահացած 19-ամեայ Սիփան Մելքոնեանը Կոտայքի մարզի
Քասախ գիւղէն էր, տան միակ արու զաւակը: Այս մասին NEWS.am-ի հետ
զրոյցի ժամանակ ըսած է Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսեանը:
«Սիփան Մելքոնեանը դիպուկահարի կրակոցից է զոհուել հենց մարտական
յենակէտում, մեր մարզի Քասախ գիւղի զաւակ է, ընտանիքում միակ տղան է,
քոյր ունի, ով կարծեմ ուսանողուհի է, հայրն էլ գիւղի դպրոցի պահակն է»,ըսած է մարզպետը` նշելով, որ Սիփանն ալ ուսումը կիսատ թողած էր եւ
մեկնած ծառայութեան:
Ռոմանոս
Պետրոսեանը
աւելցուցած
է, որ զինծառայողի
վատ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին եռօրեայընտանիքը
առաքելական
պայմաններու
մէջ
կ'պրի
եւ
մարզպետարանի
ընկերային
աջակցութեան
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
ֆոնտի
կողմէ ընտանիքին
պիտի յատկացուի:
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյօժանդակութիւն
առաջին հովուապետը,
որ կ'այցելէ Արաբական
Աւելի
վաղ
յայտնած
էինք,
որ
1
յունիսին՝
ժամը 07:30-ի
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով
«ՌԻԱսահմաններուն,
նովոսթի»-ն։
հակառակորդի
կողմէն
արձակուած
կրակոցէն
մահացու
հրազէնային
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
վիրաւորում
ստացած
է
ՊԲ
հարաւարեւելեան
(Մարտունի)
ուղղութեամբ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
տեղակայուած
զօրամասերէն
մէկու ժամկէտային
զինծառայող,
2000-ի
ծնունդ
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
Թուիթըրի
Սիփան
Սերժիկի
Մելքոնեանը:
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 «Հայ
տեւէ մինչեւ
Փետրուար 5՝ Ապու
Տապիի
թագաժառանգ, Շեյխ
Իրականութիւնը՝
Մեթր
Հրաչեայ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
Սեդրակեանի
Գրիչէն»
Հատորը
մասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական հանդիպումին։

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գիրքը կազԳրանցած
Է
մեց եւ ծանօ-

թագրեց 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
հաԱրդէն
74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
դիմել
«Զարմար
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
թօնք»ի
համար,
որմէխմբագ28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
րատուն:
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հանդիսապետութեամբ

Հայկազեան
Համալսարանը
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետին
Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Ս. Պատարագի ընթացքին, Դպիրներու եւ Կիսասարկաւագներու
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
ձեռնադրութիւն պիտի կատարուի
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն
թարգմանութեան՝
Ձեռնադրիչ՝

Կիրակի, 9 Յունիս 2019-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ,

Գերշ. Տ. Մակար Եպս. Աշգարեան

The Adana Massacres
Կիսասարկաւագութեան կարգ

Դպրութեան կարգին

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
պիտի արժանանան՝
պիտի ստանան՝
Երուանդ Եղիայեան

Խօսք կ'առնեն` Տեմիս Այվազեան

Ներսէս Իսահակեան

Հրակ Գալայճեան

Սարգիս Մարտիրոսեան
Վեր. Դոկտ. Փօլ

Շանթ Գատէհճեան
Հայտօսթեան
Գաբրիէլ
Պետրոսեան
Էմմանուէլ
Սիրջանեան
Դոկտ. Ա.
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
Աւետիս Պետրոսեան
Նարեկ Ֆիլիկեան
յառաջաբանի,
յաւելուածի, ծանօթագրութեան
հեղինակ)
Գէորգ Այվազեան
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Գաբրիէլ Թահանեան

Մինաս
Ճանսզեան4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Երկուշաբթի,
Խաչիկ Մարտիրոսեան
Հայկազեան
Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Գարլօ Մարտիրոսեան
Յովհաննէս Պայտունեան
Ս. Պատարագ

առաւօտեան ժամը 9:30

Ձեռնադրութիւն

առաւօտեան ժամը 10:30

Քարոզ

առաւօտեան ժամը 11:00

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

Ռ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ

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

ապահուուած

է
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