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«Զարթօնք»ի նախորդ թի-

Ֆիթրի Տօնին առիթով «Զարթօնք» հիմնուելով
օրի- որոշումին վրայ,
ւերու ելեկտրոնային
Լիբանանի
մամլոյ սենտիքայի
նակները
կարդալու
պիտի
ունենայ
երկօրեայհամար
արձակուրդ:
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կրնաք օգտուիլ
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Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Խորհրդարանը
2019ի Պիւտճէին
Քննարկումները
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Պիտի
Յուլիսի
Կիսուն. Քանաան
Մասին Ամբողջացնէ
Յայտարարութեան
Համար

Խորհրդարանի անդամները նպատակադրած համար:
են 2019ի պիւտճէի սեւագրի քննարկումները
Ըստ նշեալ բանակին խօսնակին, փապուղիի
ամբողջացնել յառաջիկայ Յուլիսի կիսուն: Այս մօտ մէկ քիլօ մեթրը Լիբանանի մէջ է, իսկ անոր
մասին յայտարարեց Խորհրդարանի Ֆինանսական
եւ Պիւտկէի յանձնախումբի նախագահ Երեսփոխան
Իպրահիմ Քանաան:
Նշեալ յանձնախումբը Երկուշաբթի օր չորս ժաշ
Լիբանանի քննարկումներու
Հանրապետութեան
տեւողութեամբ
ժողովվարչապետ
մը գումա- նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ նոր պաշտօնները:
րած էր: Ժողովին մասնակցած է Ֆինանսներու
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
նախարար Ալի Հասան Խալիլ եւ ուրիշ
53
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
երեսփոխաններ:
կանութեան մասին յայտարարութիւնը ամբող- իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
ջացնելու
համար:եւ Իսրայէլի Միջեւ Երկա- Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
Լիբանանի
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթարող Ստորգետնեայ
Փապուղին 80
Մեթր տեղեկատուական գրասենեակը:
վերջին կազմուած
Խորութիւն
Ունի սոյն յանձնաժողովին անդամ
10 Իսրայելական
նախարարները
պիտիԵրկուշաբի
քննարկեն
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
բանակը
ցոյցՌուսիոյ
տուաւ
Դաշնութեան՝
2018-ի
Յուլիսին
գաղթականներու
նոր
առաքելութեան
մինչ նոր նախարարը
Լիբանանի եւ Իսրայէլի միջեւ երկարող ստոր- խորութիւնը
կը կազմէմէջ,
մօտաւորապէս
80 մեթր,
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
աշխատանքը
գետնեայ փապուղին, ըսելով, որ անիկա նախա- այսինքն 22 յարկանի շէնքի մըտարած
հասակը:
Փապուղին
ջադրած էրնախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի կը
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:
տեսուած
«Հըզպալլահի» կողմէն
օգտագործուելու
հասնի Իսրայէլ՝ Զարիիթի
մօտ:
կոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
Շրջանային
Èáõñ»ñ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
րութեան մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Թուրքիոյ
է յաջողութիւն պիտի
ՆորակազմԴատախազութիւնը
կառավարութեան վարելիքՀետաքննութեան
քաղա- Ապու Սլեյմանը,Սկսած
անտարակոյս
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
արձանագրէ
այս
նոր
պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ
Ցեղասպանութեան Անդրադարձած Գրող Էլիֆ ՇաֆաքիԴէմ
ընդգծէ շարք մը խնդիրներ՝ Հըզպալլայի զինա- տարիներու իր փորձառութեան, եւ պիտի
Թուրքիոյ
հետաքննութեան
երեւոյթները
խրախուսելուկ'աշխատի
մէջ:
նոցը,
Սուրիոյդատախազութիւնը
Հանրապետութեան
հետ յարաբե- մեղադրուին
ապացուցէ, այդ
որ այս
նախարարութիւնը
սկսած
է շարք կարգաւորումը՝
մը գրողներու, որոնց
մէջ` Հայոց
Ցե- անխտիր
Մասնաւորապէս
Էլիֆ Շաֆաք նշած
է, որ ինչպէս
վերջին
րութիւններու
Հըզպալլայի
եւ անոր
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին,
ղասպանութեան
թեմային
անդրադարձած
«Ստամերկու
օրուան
մէջ
սպառնալիքներով
հազարաւոր
հադաշնակիցներուն պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալուպուլի
ընկեցիկը»
գիրքի
հեղինակ
Էլիֆ
Շաֆաքի
ղորդագրութիւններ
ստացած
է:
Հեղինակը
զարմացած
սուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
նկատմամբ,
կը յայտնէ
The Guardian–ը:
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած բարեփո- է, որ երեխաներու նկատմամբ սեռական բռնութեան
Ըստ աքթիւիսթներու`
սա իշխանութիւններու
կողմէ բարձր
մակարդակ ունեցող
երկրի իշխանութիւնները
խումները՝
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի
նախարար Մանազատ
խօսքի
իրաւունքի
խոչընդոտման
փորձ
է:
այդ
խնդրի
լուծման
ուղղութեամբ
քայլեր ձեռնարկելու
վատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ ընդգծեց, որ իր նպատակը
պիտի ըլլայ
Իշխանութիւնները հետաքննութեան սկսած են այն փոխարէն,
կը հետապնդեն
խնդրի մասին
ստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: բարձրաՄիաժագրողներու
նկատմամբ, որոնքՆախարարական
իրենց ստեղծագոր- ձայնող
Շարունակուեցաւ
մանակգրողները:
ան կոչ ուղղեց բոլոր քաղաքական գործիչծութիւններուն
մէջ Փոխանցումը
կ՛անդրադառնան վիճայարոյց ներուն
«Սա գործակցելու՝
մեծագոյն ողբերգութիւնն
Այս դժուաամէնը
Պաշտօններու
դիմագրաւելուէ:առկայ
թեմաներու
մասին,
օրինակ՝
երեխաներու
նկատմամբ
վերածուած
է
վհուկներու
որսի»,-նշած
է
ան:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
սեռական
բռնութեան,
մանկապղծութեան:
Անոնք կը
¾ç 08
գործընթացին
2-րդ օրը
ըլլալով՝ երէկ խումբ
մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
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ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
Ապրիլեան
Պատերազմին
Կը ԿայանայՊիտի
Մէկ Օր
ԿանուխԱզգային
Հարցերը
Քննուին
Ժողովի Պաշտպանութեան
Յանձնաժողովին Կողմէ

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարու47 պատգամաւորներու
Ազգային
թեան
հերթական նիստը խնդրանքով,
տեղի կ'ունենայ
Փեժողովը
կազմեց
խորհրդարանական
յանձնաժողով
տըրուար 6-ին:
մը, Այս
որ մասին
պիտի ձեռնարկէ
2016ի ապրիլեան
իրակը տեղեկացնեն
ՀՀ վարչապետի
դարձութիւններուն
հետաքննութիւնը: Այս
աշխատակազմի տեղեկատուութեան
եւ մասին
հասայայտարարեց
Ազգային
ժողովիվարչութենէն:
նախագահ Արարակայնութեան
հետ կապերու
րատ
Միրզոյեան:
Սահմանադրական
Նիստը
կը մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին: օրէնքին
համաձայն՝ այս յանձնաժողովի լիազօրութիւնները
պիտի իրականացնէ խորհրդարանի պաշտպանուԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
թեան եւ անվտանգութեան մշտական յանձնաՃափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Են Երկկողմ
ժողովը,
որուն
նախագահն
է Հայաստանի
պաշտպանութեան
նախկին
փոխնախարար,
«Իմ
Գործակցութեան Հեռանկարները Քայլը»
դաշինքի պատգամաւոր Անդրանիկ Քոչարեան:
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոՅիշեցնենք, որ յանձնաժողովի կազմութեան
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
մտադրութեան մասին նախապէս յայտնած էր
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արվարչապետ Նիկոլ Փաշինեան:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Ստեփանակերտի
Մէջ
Տեղի հետ կաժողովի լրատուութեան եւ
հանրութեան
պերու վարչութենէն
կը տեղեկացնեն,
թէ Արարատ
Ունեցաւ
ConiFA-2019
Եւրոպայի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաԱխոյեանութեան
Հանդիսաւոր
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Բացման
եւ Ճափոնի Արարողութիւնը
միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
զարգանան:
ՀՀ օրէնսդիր
ղեկավարի
Ստեփանակերտի
Ստեփանմարմինի
Շահումեանի
անուան
խօսքով`
2010
թուականին
Թոքիոյի
եւ
2015
թուամարզադաշտին մէջ Յունիս 1-ին տեղի ունեցաւ
կանին
Երեւանի
մէջ
դեսպանութիւններու
բացումը
ConiFA-2019 (Անկախ ֆութպոլային միութիւններու
նոր լիցք հաղորդած
է երկկողմ
կապերու ամրաընկերակցութիւն)
Եւրոպայի
ախոյեանութեան
հանպընդումին:
դիսաւոր
բացման արարողութիւնը. ախոյենութեան
կարգախօսն է «Բաց դռներ, ամուր դարպասներ»:
Ազգային ժողովիհաղորդմամբ`
նախագահը անդրադարձած
«Արցախփրես»-ի
բացման արաէ
խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
րողութեան ներկայացուած
է երաժշտական զարհագացումին եւ այդ
առումով նշած,ներկայացուած
որ այս պահուն
մադրութիւն,
ուր միահիւսուած
է
կը
ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամաԱրցախի մշակոյթը իր ողջ ներկապնակով. հորովել,
կան խումբ.
Ազգային
ժողովի բազմաթիւ
փողային
եւ նորընտիր
հարուածային
գործիքներ,
թմբկապատգամաւորներ
հետաքրքրուած
Ճափոնի
հարներ, երգի եւ պարի համոյթներ,են
մանկական
հետ բարեկամութեամբ:
երգչախումբ,
տարազներու ցուցադրութիւն, ԱրցաՀՀ
խորհրդարանի
ղեկավարը իր երախտախի այաներ եւ այլն:
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
Ախոյեանութեան մասնակիցկառավարութեան
Աբխազիոյ, Արզարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն ներս տարբեր
ցախի,Արեւմտեան
Հայաստանի,Հարաւային
Օսիայի,
բնագաւառներու մէջՍեկէյի
ցուցաբերած
օժանդակուՉամերիայի,Սապմիի,
Լանտի, Պատանիայի
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
մարզիկները
յաջորդականութեամբ
մտած
են
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Վեհափառ Հայրապետը Ընդունեց Յունաստանէն Եւ Կիպրոսէն Լիբանան Ժամանած Ազգայիններ

Այսօր Երկուշաբթի, 3 Յունիս 2019-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ Ա. Կաթողիկոս Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
վանքի Վեհարանին մէջ ընդունեց այցելութիւնը
Յունաստանէն եւ Կիպրոսէն ժամանած չորս ազգայիններու՝ առաջնորդութեամբ Գերշ. Տ. Կոմիտաս Արք. Օհանեանին:
Անոնք Լիբանան եկած էին որպէս զեկուցաբերներ՝ մասնակցելու Հայկազեան համալսարանին
կողմէ կազմակերպուած Յունաստանի եւ Կիպրոսի
հայ գաղութներուն նուիրուած համագումարին:
Հանդիպումը առիթ մը եղաւ, որ ազգայինները
լայն տեղեկութիւններ փոխանցեն Նորին Սրբութեան յիշեալ գաղութներու դիմագրաւած մարտահըրաւէրներուն, ինչպէս նաեւ յառաջիկայ ծրագիրներուն մասին:
Իր կարգին Վեհափառ Հայրապետը՝ ողջունելով
Յունաստանի եւ Կիպրոսի գաղութներէն ներս մեր
ժողովուրդի զաւակներուն կապուածութիւնը եկեղեցւոյ ու համայնքային կառոյցներուն, շեշտեց համայնքներու վերակազմակերպման ու վերաշխու-

ժացման հրամայականը՝ գործընթաց մը, որ սկսած
է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը: Հայրապետը նաեւ անհրաժեշտ տեղեկութիւններ տուաւ
անոնց եւ պատասխանեց անոնց հարցումներուն,

որոնք առաւելաբար կ՚առնչուէին ընդհանրապէս
Սփիւռքի եւ յատկապէս Հայաստան-Սփիւռք յարաբերութեանց եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան առաքելութեան:
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Ստեփանակերտի Մէջ Տեղի Ունեցաւ ConiFA-2019 Եւրոպայի Ախոյեանութեան Հանդիսաւոր
Բացման Արարողութիւնը
մարզադաշ` պտոյտ կատարելով վազքուղով:
Բացման խօսքով հանդէս եկած է Արցախի
նախագահ Բակօ Սահակեան, նշելով, որ Արցախի
մէջ այսօր տեղի կ՛ունենայ նշանակալի իրադարձութիւն:
«Արցախ ժամանած են աշխարհի տարբեր
երկիրներէ բազմաթիւ հիւրեր, որոնց շարքին նաեւ`
պետական այրեր: Կ՛ուզեմ ողջունել եղբայրական
Հարաւային Օսեթիայի Հանարապետութեան նախագահ Անաթոլի Պիպլովին, ConiFA նախագահ
Փեր Անտրես-Պլինտին, «Ֆութպոլային անկախ ընկերակցութիւններու Եւրոպայի միութեան» նախագահ Ալպերթօ Ռիկեոյին եւ նշած, որ մեզի համար
մեծ պատիւ է հիւրընկալել ձեզ արցախեան հողի
վրայ: Նման մարզական միջզգային միջոցառում
մեր երկրին մէջ տեղի կ՛ունենայ առաջին անգամ:
Յոյսով եմ, որ ե՛ւ մարզիկները, ե՛ւ ֆութպոլասէրները
բաւականութիւն կը ստանան խաղերէն: Մարզանքը,
յատկապէս ֆութպոլը, այն բացառիկ բնագաւառ-

ներէն է, որ պէտք է միաւորեն ժողովուրդներն ու
մարդիկ, ամրապնդեն անոնց միջեւ բարեկամութիւն
եւ փոխադարձ յարգանք, նպաստեն կապերու
հաստատմանը եւ այլն: Մարզանք սահմաններ չի
ճանչնար եւ սահմանափակումներ, խտրականութիւն եւ երկակի չափանիշներ: Ան խաղաղութեան
խորհրդանիշ է, ուր պայքարը արդար է, եւ կը
յաղթէ ան, որ լաւ պատրաստուած է...»,-մաս-
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Անժելինա Ժոլի Փիթ
Անժելինա Ժոլի Փիթ
(4, Յունիս,1975, Լոս Անճելըս),
Ամերիկացի դերասանուհի, ռեժիսոր, սենարիստ եւ բարեգործ։ Արժանացած է «Օսքար»
մրցանակի։
Անժելինա Ժոլին կը զբաղի բարեգործութեամբ,
ՄԱԿ-ի բարի կամքի դեսպան է։ Հոլիւուտի ամենաբարձր վարձատրուող դերասանուհիներու՝
Forbes ամսագրի կազմած ցանկին մէջ ընդգըրկըւած է 2009, 2011 եւ 2013 թուականներուն:
Բազմիցս անուանուած է աշխարհի ամենագեղեցիկ կին եւ մշտապէս կը գտնուի մամուլի ուշադրութեան կեդրոնին:

նաւորապէս ըսած է նախագահը:
Ելոյթով հանդէս եկած է ConiFA-ի նախագահ
Փեր Անտրես-Պլինդը: Անոր խօսքով` իրենց համար
մեծ պատիւ է բոլորին հետ միասին այսօր Արցախի
մէջ ներկայացնել ConiFA-2019 թուականի Եւրոպայի ախոյեանութիւնը:

¾ç 07
Ժոլի հօր հետ նկարահանուած է «Ելք իրավիճակէ» ֆիլմի մէջ (1982), սակայն ան դերասանական ասպարէզ մուտք գործած է անկէ մէկ
տասնամեակ անց, երբ ան նկարահանուած է
«Քիպօրկ 2: Ապակէ ստուերը» (1993) փոքրապիւտճէ ֆիլմի մէջ։ Ժոլին իր առաջին յաջող դերը
խաղացած է «Քոտահէնները» (1995) ֆիլմի մէջ։
«Օսքար»-ի արժանացած է «Ընդհատուած կեանքը» (1999) ֆիլմին մէջ կատարած երկրորդական
դերի համար։
Անժելինա Ժոլին համաշխարհային ճանաչման
արժանացաւ յատկապէս «Լարա Քրոֆթ. Դամբարաններ թալանողը» (2001) ֆիլմի մէջ: «Փոխարինում» (2008) ֆիլմի շնորհիւ արժանացած է «Օսքարի» կնոջ լաւագոյն դերակատարման համար։
Անժելինա Ժոլին ներկայիս կ’ապրի դերասան
Պրետ Փիթի հետ։ Անոնք կը դաստիարակեն
իրենց վեց երեխաները, որոնցմէ երեքը իրենց
կենսաբանական երեխաներն են, երեքը՝ որդեգրըւած։
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Էրտողանի Քաղաքական Աշունը
Ճրտգ. ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԱՂՊԱՇԵԱՆ
Կը թուի, թէ Թուրքիոյ երազկոտ սուլթան Ռեչեփ
Թայիփ Էրտողանը սկսած է իր քաղաքական
կեանքի աշունը ապրելու: Ան Ապտուլլահ Կիւլի,
Ահմետ Տաւութօղլուի եւ այլ կուսակցական ընկերներու օգնութեամբ, ինչպէս նաեւ իր նախկին
բարեկամ եւ ներկայի թշնամի Ֆեթհուլլահ Կիւլէն
հետ գործակցութեամբ, Թուրքիոյ ղեկավարութիւնը
ստանձնեց ու դարձաւ երկրին ամենաազդեցիկ
անձը, ապա քուէներու անհրաժեշտ թիւը ապահովելով փոխեց Թուրքիոյ սահմանադրական օրէնքները եւ նախկին նախարարական վարչակարգը
վերածեց նախագահականի՝ դառնալով Թուրքիոյ
բռնակալը:
Թուրքիոյ տնտեսական վիճակը վերակենդանացաւ Էրտողանի քաղաքական աճին հետ, ան
բազմաթիւ ծրագիրներ իրականացուց արդէն եւ
նախատեսած էր իրականացնել կարգ մը ուրիշ
ծրագիրներ, սակայն անոնք յանկարծակի դադրեցան, երբ համաշխարհային դրամատուներէն
Թուրքիոյ ստացած հսկայ փոխառութիւնները
վերադարձնելու ժամկէտը հասաւ, զանոնք պէտք
էր տոլարով կամ եուրոյով վճարել: Երկիրը մեծ
ճգնաժամի մատնուեցաւ, որովհետեւ իրականացւած ծրագիրները մեծամասնութեամբ հասութաբեր
չէին (շէնքեր, հիւրանոցներ, պողոտաներ, կամուրջներ, Էրտողանի նոր պալատը, եւ այլն)։ Միւս կողմէ,
Թուրքիոյ լիրան շարունակեց արժեզրկուիլ՝ քաղաքական եւ տնտեսական այլ պատճառներով։ Թուրք
եւ օտար տնտեսագէտներ, ի միջի այլոց՝ հայազգի
տնտեսագէտ Տարօն Աճէմօղլու, նախապէս վերլուծած էին երկրին տնտեսական վիճակը եւ ազդարարած սպասուելիք տագնապին մասին, սակայն
Էրտողան, իր օսմանեան ամբարտաւանութեամբ՝
անոնց խորհուրդին ականջ չտուաւ:
Արդարեւ, Էրտողանի քաղաքականութեան վայրէջքը սկսաւ տարիներ առաջ: Ան, երբ երկրին
ղեկը ստանձնեց, պէտք էր որ իր աջակիցներուն
բաժին տար. Կիւլէն աջակցութիւնը Էրտողանին,
վերջինիս սեւ աչքերուն համար չէր, երբ ան եւս
ուզեց իր մասնակցութիւնը բերել Թուրքիոյ քաղաքական կեանքին ու իր բաժինը պահանջեց երկրի
տնտեսական ծրագիրներէն, անոնց կեղծ մեղրալուսինը վերջ գտաւ եւ անոր յաջորդեց յեղաշրջում
մը, որուն ետին կանգնողը մինչ օրս յայտնի չէ թէ
իսկապէս ո՛վ էր։ Սակայն Էրտողան ի շահ իրեն
օգտագործեց պատահածը՝ իր քաղաքական ընդդիմադիրները բանտարկելով, անոնց շարքին ըլլալով ռազմական եւ ոստիկանութեան տարբեր ու
բարձրաստիճան պաշտօնեաներ, սպաներ եւ օդաչուներ։ Զինուորականներէ բացի, Թուրքիա կորսնցուց մեծ թիւով փրոֆեսորներ, մտաւորականներ,
գրողներ, լրագրողներ, ուսուցիչներ եւ միջին դասի
աշխատաւորներ, որոնք հսկայական մարդուժ կը
ներկայացնէին հասարակութեան մէջ։
Երբ Էրտողան յաջողեցաւ իր դիրքերը ամրապնդել եւ իր կասկածելի թշնամիները արմատախիլ
ընել, ան Թուրքիոյ եւ Սուրիոյ բոլոր քիւրտերը
թշնամիներ եւ PKK-ի անդամներ համարեց։ PKK-ը
Թուրքիոյ մէջ քիւրտերու իրաւունքներուն համար
կը պայքարի, սակայն արեւմտեան երկիրները այդ
կուսակցութիւնը ահաբեկչական խումբ կը համարեն՝ միաժամանակ անտեսելով Էրտողանի կողմէ
կատարուած բոլոր վայրագութիւնները քիւրտերուն

հանդէպ։ Էրտողան, իւրաքանչիւր օր, հարիւրաւոր
քիւրտեր կը սպաննէ երկրի արեւելեան եւ հարաւային հատուածներուն մէջ, կը կործանէ անոնց
գիւղերն ու քաղաքները եւ կ՛աքսորէ զանոնք երկրի
ապահովութեան պատրուակով։ Այնուամենայնիւ,
աշխարհի մեծ պետութիւններու քաղաքական
կեղծաւորութիւնը եւ տնտեսական շահերը երբե՛ք
թոյլ չեն տար, որ Էրտողանի այս յանցագործութիւնները դատապարտուին. նոյնիսկ միջազգային
լրատուական միջոցները եւ թերթերը հազուադէպօրէն կ՛անդրադառնան այս բոլորին:
Պատմութիւնը կը կրկնուի: Ժամանակին սուլթան Ապտուլ Համիտ Բ. հարիւր հազարներով հայեր ջարդեց: 1915-1918 տարիներուն «Իթթիհատ վէ
Թարրաքի» կուսակցութեան երեք ղեկավաները՝
Թալէաթ, Էնվեր եւ Ճեմալ, Հայոց Ցեղասպանութիւնը
կազմակերպեցին եւ յաջողեցան քիւրտերը օգտագործել՝ իրենց ծրագիրները իրականացնելու համար, թէեւ եղան քանի մը հեռատես քիւրտ ցեղապետներ, որոնք գալիք վտանգը գուշակելով՝
չմասնակցեցան այդ աղէտներուն։ Այժմ, օսմանցիներու թոռը եւ նոր սուլթանական դրօշը կրող
Էրտողան, իր նախնիներու ճանապարհէն քալելով՝
քիւրտերը կը կոտորէ: Ո՞ւր են մարդու իրաւունքներու
եւ ճնշուած ժողովուրդներու պաշտպան արեւմտեան
պետութիւնները:
Էրտողան Թուրքիան նաեւ անջատած է աշխարհի միւս երկիրներէն։ Արդարեւ, նեկայիս իր միակ
բարեկամը Քաթարի շէյխ Թեմիմ պըն Համետն է,
որ իր կարգին մեկուսացուած է իր արաբ եղբայրներուն կողմէ։ Էրտողանի մտերիմ ընկեր՝ Սուտանի
նախկին բռնակալ նախագահ Օմար Պեշիրը, իր
ժողովուրդին կողմէ տապալուեցաւ. իսկ Լիպիոյ
պարագային, զօրավար Խալիֆա Հաֆթեր իր
զօրքը Թրիփոլի մղելով՝ Էրտողանի «իսլամ եղբայրներ»ը չէզոքացուց։ Թուրքիա-Ռուսիա բարեկամութիւնը առեւտուրի խնդիր է, եւ որեւէ կասկածելի
մօտեցում Էրտողանի կողմէ նախկին սովետական
իսլամ երկիրներուն հետ՝ կրնայ խանգարել այդ
բարեկամութիւնը, ինչպէս եղաւ Չինաստանի պարագային, երբ Էրտողան պաշտպանեց Չինաստանի
«Այղուր» իսլամներու ապստամբութիւնը։
Երկրէն ներս, Էրտողան պարտուեցաւ տեղական
ընտրութիւններուն, ապա ճնշում բանեցուց պատասխանատուներուն վրայ՝ Պոլսոյ մէջ ընտրութիւնները կրկնելու համար, եւ այդպիսով, ան
կորսնցուց իր քաղաքական հեղինակութիւնը:

Երկրէն դուրս, Միացեալ Նահանգներու նախագահ Թրամփ կը սպառնայ պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիոյ հանդէպ, եթէ ան չեղեալ չհամարէ
ռուսական «SS-400» հրթիռներ գնելու համաձայնութիւնը. աւելին, ան պիտի չարտօնէ Թուրքիոյ մասնակցութիւնը ամերիկեան ռազմական առաջատար
«F-35» ինքնաթիռներու արտադրութեան աշխատանքներուն. տակաւին կան ՆԱԹՕ-ի պատիժները...
Եւրոպայի մէջ, Էրտողան իր յարաբերութիւնները
«պաղ պատերազմ»ի վերածեց, երբ Ֆրանսայի
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոն որոշեց Ապրիլ 24-ը
իբրեւ սուգի օր նշել Ֆրանսայի մէջ, իսկ Իտալիոյ ու
Փորթուկալի խորհրդարանները ընդունեցին Հայոց
Ցեղասպանութիւնը. Էրտողան՝ զայրացած, յայտնեց, թէ 1915-ի հայերու տեղահանութեան որոշումը
ճիշդ որոշում էր, եւ թէ ինք պատրաստ է նո՛յնը ընել
այսօր, նման պայմաններու մէջ։ Ան արդէն որոշած
է նոյնը ընել քիւրտերուն հետ:
Այս բոլորէն ետք, դէպի ո՞ւր կ՛երթայ երազկոտ
«սուլթան» Էրտողանը...
Հաստատաբար, ան իր քաղաքական վերջին
ժամանակաշրջանը կ՛ապրի եւ իր վախճանին կը
մօտենայ, սակայն՝ ծանր քայլերով, եւ ի վերջոյ, ան
իր գահէն վար պիտի տապալի ի՛ր իսկ ժողովուրդին
ձեռամբ:
Կլենտէյլ, Քալիֆորնիա
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Միասնական Հայերէնի Գաղափարը Կը Հասուննայ

Ոչ թէ արեւելահայերէն, արեւմտահայերէն, այլ
մէկ ընդհանուր հայերէն պէտք է ունենանք: Նաեւ
նման առաջարկ հնչեց այսօր ՄատենադարանԳանձասար գիտամշակութային կեդրոնէն ներս
կայացած գիտաժողովի ընթացքին: Նախաձեռնողը
Գրիգոր Նարեկացի համալսարանն էր, մասնակցեցան ճանչցուած գիտնականներ հայկական
երկու հանրապետութիւններէն, եւ Սփիւռքէն :

Հայոց լեզուի արդի խնդիրներուն շուրջ քննարկումներու անհրաժեշտութիւնը Գանձասարի բարձունքին հաւաքած է ոլորտի ճանչցուած մասնագէտները: Միջազգային գիտաժողովի մասակիցները
ողջունեցին կրթութեան, գիտութեան եւ սպորտի,
մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ
զբօսաշրջութեան նախարարութիւններու ներկայացուցիչները: Հայոց լեզուն անաղարտ պահել. սա է
գիտաժողովի կարգախօսը եւ, կազմակերպիչներու
համոզմամբ, օրուայ գլխաւոր մարտահրաւէրը:
Խնդիրը բազմաշերտ է եւ խոր, նոյնպիսին ալ
պէտք է ըլլայ լուծումը, համոզուած է գիտաժողովի
կազմակերպիչը` Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի համալսարանապետ Վարդան Յակոբեանը:
«Մենք ունինք լուրջ խնդիր: Այսօր անկէ բխող
սպառնալիքները պէտք չէ թերագնահատել: Համազգային միասնականութեան հիմքին մէջ լեզուն
պէտք է ըլլայ: Արեւմտահայերէն եւ արեւելահայերէն
խօսողները պէտք է տարիներու ընթացքին սկսին
իրարու աւելի լաւ հասկնալ, լեզուն պէտք է
միասնական դառնայ, սակայն այսօր մենք հակառակը կը տեսնենք: Այս վտանգի առաջքը պէտք է
առնել: Աշխարհով մէկ ցրուած հայութիւնը չի
կրնար այլ կերպ որպէս ազգ յարատեւել: Պէտք է

քայլեր կատարել` այդ միասնականութիւնը լեզուէն
սկսելու համար»,- խնդրի արդիականութիւնը
ընդգծեց Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի համալսարանապետ Վարդան Յակոբեանը:
Հայութեան տարբեր հատուածներու մէջ մայրենի լեզուի հետ կապուած խնդիրները տարբեր
են: Սփիւռքի մէջ առաջին մարտահրաւէրը լեզուի
պահպանութիւնն է: Խնդիրներ կան նաեւ հայկական երկու հանրապետութիւններու մէջ: Այս պարագային՝ լեզուի մաքրութիւնը պահպանելն է օրախըն-

դիրը: «Հայաստանի եւ Արցախի պարագային
խնդիրը այդքան սուր չէ, բայց կայ: Այս պարագային
օրակարգը ոչ թէ լեզուն կորսնցնելու, այլ զայն
մաքուր պահելու հարցն է: Կան օտարածին բառեր`
նոր գիտարուեստներու, նոր երեւոյթներու վերաբերեալ, կան նոր եզրոյթներ: Պէտք է աշխատինք
անոնց հայերէն տարբերակները առաջարկելու
ուղղութեամբ: Հայերէնը ամենահարուստ լեզուներէն մէկն է եւ պէտք է տարիներու հետ աւելի
հարստացնենք: Իսկ մենք անոր փոխարէն օտար

բառեր կ’օգտագործենք,- ըսաւ ՀՀ ԿԳՆ Լեզուի
կոմիտէի նախագահ Դաւիթ Կիւրճինեանը:

Բանախօսներէն սփնոռքահայ Յակոբ Այնթապըլեան բոլոր խնդիրներու լուծման իր բանաձեւը
առաջարկեց,- Համազգային միասնութեան հիմքը
կրնայ եւ պէտք է ըլլայ լեզուական միասնականութիւնը: Միասնական հայերէնը յստակեցնելու եւ
համահայկական տարողութեամբ տարածելու,
ամրապնդելու հարցով կրնայ որոշիչ դեր ունենալ
հայութեան՝ հայրենիքի մէջ ապրող հատուածը:
«Այսօր մենք ունինք պետականութիւն, որ կրնայ
այդ հարցերով զբաղիլ: Պարզապէս պէտք է
ստեղծել յանձնաժողով մը, որ զբաղի այդ հարցով։
Այդ յանձնաժողովի պէտք է մաս կազմեն Հայաստանն ու Սփիւռքը ներկայացնող լեզուաբաններ:
Իսկ մէկ մասն ալ պէտք է ըլլան հայագէտներ, բայց
ոչ լեզուաբաններ»,- լուծման իր տարբերակը առաջարկեց բանաստեղծ, հրապարակագիր Յակոբ
Այնթապլեանը:
Եթէ Յակոբ Այնթապլեանը առաջարկեց խնդիրը
5-8 տարուան ընթացքին լուծել, ապա Դաւիթ
Կիւրճինեանը համոզուած է՝ անհամեմատ երկար
ժամանակ պիտի պահանջուի: Արցախի գիտական
կեդրոնի ղեկավարն ալ համոզուած է՝ կարեւորը
սկսիլն է: Իսկ Արցախէն սկսիլը նաեւ խորհրդանըշական համարեց:

Գիտաժողովի աւարտին մասնակիցները հանդէս եկան յայտարարութեամբ՝ ներառելով ոչ միայն
առկայ խնդիրները, այլեւ անոնց լուծման առթիւ
պատկերացումները:
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Արցախը Նախորդ Շաբաթ
¾ç 04

Արցախի Մէջ Ունեցանք Արդիւնաւէտ Քննարկում եւ Փոխըմբռնում. Մինսքի Խումբի
Համանախագահները Արցախ Այցելած են

Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ
Սահակեան Մայիս 28-ին ընդունած է ԵԱՀԿ Մինսքի
խումբի համանախագահներ Իկոր Փոփովը, Ստեֆան Վիսկոնտին, Էնդրիւ Շոֆերը, ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անճէյ
Քասփըրչիքը եւ անոնց ուղեկցող պաշտօնեաները:

Համաձայն պաշտօնական հաղորդագրութեան՝
Արցախի նախագահի նստավայրէն ներս կայացած
հանդիպման ընթացքին քննարկուած են ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան կարգաւորման, Արցախի ու Ատրպէյճանի սահմաններուն
մէջ տիրող իրավիճակին եւ վերջին զարգացումներուն առնչուող հարցեր: Նախագահ Սահակեան
վերահաստատած է պաշտօնական Ստեփանակերտի հաւատարմութիւնը ատրպէյճանա-ղարաբաղեան հակամարտութեան խաղաղ կարգաւորման
ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի շրջանակէն ներս՝ վերստին
շեշտելով բանակցային լիարժէք ձեւաչափի վերականգնման եւ հակամարտութեան կարգաւորման

բոլոր փուլերուն Արցախի մասնակցութեան
անհրաժեշտութիւնը: Այս փուլին առաջնահերթը
ռազմական հռետորաբանութեան նուազեցումն ու
կարգաւորման գործընթացը բանակցային ոլորտ
տանիլն է, լրագրողներու հետ ճեպազրոյցի
ժամանակ ընդգծած է ռուս համանախագահ Իկոր
Փոփովը. «Կը կարծեմ գլխաւորը այն է, որ առաւելագոյնս ձգտինք անոր, որ կողմերը կարգաւորման

դաշտ տանինք: Մենք կ’ընենք յայտարարութիւններ,
որոնք կողմերը զսպուածութեան կը կոչեն»:
Ֆրանսացի համանախագահը անդրադարձած
է գիւղատնտեսական աշխատանքներու ժամանակ
հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման թեմային:
Ստեֆան Վիսկոնտին լաւատես է. «Շարք մը
հարցերու մէջ Ստեփանակերտի մէջ փոխըմբռնում
կայ, ուստի այստեղ կայացած մեր քննարկումները
կը համարենք արդիւնաւէտ»:

Դաւիթ Բաբայեանը կը յիշեցնէ՝ գիւղատնտեսական աշխատանքներու շրջանի մէջ առաւել եւս
հրադադարի պահպանման ռեժիմին հետեւելու
առաջարկներ Ստեփանակերտը կ’ընէ տարիներ ի
վեր: Պաքուն թեման հետեւողական անտեսած է:
«Հիմա կրկին անդրադարձ կը կատարուի այս
թեմային: Եթէ ստացուի՝ աւելի լաւ: Սա քաղաքական
չէ, մարդասիրական նախաձեռնութիւն է: Եթէ
Ատրպէյճանը այդ մէկն ալ ձախողցնէ, կրնանք
յստակեցնել մեր ակնկալիքները՝ քաղաքական
ոլորտէն ներս»,- կ’ընդգծէ Արցախի նախագահի
աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան պետ Դաւիթ Բաբայեանը: Խօսուած է
նաեւ գերիներու հարազատներու փոխայցելութիւններու միջազգային մեքանայականութիւններու
վերաբերեալ թեմային: Այս հարցով ալ Ստեփանակերտը կառուցողական է, համոզուած են համանախագահները: «Այստեղ դրական արձագանգ
ստացած են: Այժմ մանրամասնութիւններ կը
ճշտուին՝ ինչպէս պէտք է կատարուի, ինչ միջազգային կառոյցներ պէտք է ներգրաւուին: Նոյնը եւ
Գիւղատնտեսական աշխատանքներու շրջանին
հրադադարը ամրապնդելու համար: Պայմանաւորւածութիւններ կան, իսկ ներկայիս մշակման փուլին
են կազմակերպչական մանրամասնութիւնները»,-

կը մանրամասնէ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահներէն
Իկոր Փոփովը: «Պաշտօնական Ստեփանակերտը
միշտ ալ յայտարարած է, որ կողմնակից է մարդասիրական ծրագրերուն, հարազատներու այցերուն, գերիներու փոխանակման: Բնականաբար,
խօսքը չի կրնար վերաբերիլ յանցագործներուն»,կը յստակեցնէ Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատւութեան գլխաւոր վարչութեան
պետ Դաւիթ Բաբայեանը:
Ժողովուրդները խաղաղութեան նախապատրաստելու առումով միջնորդները ինչպէ՞ս կը
գնահատեն Ատրպէյճանի նախագահի կողմէն
վերջերս կրկնուած սպառնալիքները՝ Ստեփանակերտն ու Շուշին գրաւելու վերաբերեալ: «Մենք

բոլոր հանդիպումներու ժամանակ կողմերուն կը
յորդորենք ժողովուրդներուն խաղաղութեան նախապատրաստել եւ պիտի շարունակեն նոյն
սկզբունքով առաջնորդուիլ»,- առանց մասնաւորեցնելու կը վստահեցնէ ԱՄՆ ներկայացնող ՄԽ
համանախագահ Էնդրիւ Շոֆերը:

Համանախագահները հանդիպած են նաեւ
Արցախի պաշտպանութեան նախարար Կարէն
Աբրահամեանի հետ: Համանախագահները Ստեփանակերտէն Երեւան ուղեւորուած են՝ Պաքու
մեկնելու համար, որով եւ կ'աւարտի միջնորդներու
հերթական տարածաշրջանային այցը:
Ստեփանակերտ
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Մշակութային Արձագանգ
Արմիս Երգչախումբի Ելոյթը
«Արմիս» Երգչախումբը, որ կը վայելէ Մերձաւոր
Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու
Միութեան եւ իր Նախագահին՝ Վերապատուելի
Մկրտիչ Գարակէօզեանի հովանաւորութիւնը, չորս
տարուան դադարէ մը ետք, բեմ բարձրացաւ իր
առանձին համերգին համար։ Հոծ բազմութեան մը
ներկայութեան «Արմիս» Երգչախումբի համերգը
տեղի ունեցաւ Կիրակի, 2 Յունիս 2019-ին, Պէյրութի
Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցիին մէջ,
խմբավարութեամբ Վերապատուելի Նշան Պագալեանի, եւ դաշնամուրի նուագակցութեամբ Պրն.
Հէնրի Իշխանեանի:
Մէկ ժամ տեւողութեամբ յայտագիրը կ՚ընդգրկէր
հայկական թէ օտար հոգեւոր երաժշտութիւն,
ինչպէս նաեւ հայկական ժողովրդական եւ հայրենասիրական երգեր։ Երգչախումբը Միսիրեանի
(«Արմիս» գրչանունով) յօրինած «Աղօթք Տէրունական»ը երգելէն ետք, իր բացման խօսքին մէջ
Խմբավարը նշեց թէ յայտագիրը կը բովանդակէ
այլ երգերու կողքին, հայ մշակոյթի երկու մեծանուն
դէմքերուն, Կոմիտասի եւ Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակներուն նուիրուած երգեր։
Լեզուաբան եւ միսիոնար Էլիաս Րիկզի հայերէնի
թարգմանած «Տէր, Հիմա Մեր Փրկչին» հոգեւոր
երգով շարունակուեցաւ յայտագիրը, որմէ ետք
երգչախումբը երգեց Կոմիտասի «Քրիստոս ի
մէջ»ը։ Ետքը ներկայացուեցաւ Կոմիտասի ժողովըրդական «Ալագեազ – Խնկի Ծառ» երգերը, որուն
միացաւ թաւջութակով Շուշան Արթինեանը։ Յատկանշական էր որ երգին բոլոր տուները երգուեցան,
ոչ թէ ինչպէս սովորաբար առաջին երկու տուները
միայն կը կատարուին։ Իսկ Գրիգոր Սիւնիի «Օ՜յ,
Նազան Իմ» երգեցողութեան միացաւ Կարին

Հայտօսթեան ջութակի վրայ։ Ամբողջացնելու համար ժողովրդական երգերու բաժինը խումբը երգեց
յունահայ խմբավար Յ. Փափազեանի յօրինած
«Մայիսի Գիշեր»ը։
Ոչ-հայկական հոգեւոր գործերէն «Արմիս»ը
անգլերէնով երգեց Հանտելի «Յաւիտեան օրհնեալ
է ան», Ամերիկեան սեւամորթներու երգ «Տէրս
չփրկե՞ց Դանիէլը» եւ Ուայթի «Աստուծոյ խաղաղութիւնը»։
Թումանեանի խօսքերով ընթացաւ յայտագիրը՝
անոր գրիչէն «Քառեակներ» ասմունքեց Տիկ. Ռոզին Քէլուկեան։ Թումանեանէն իր ընտրած քառեակները ,միահիւսուած էինԿոմիտասեան եղանակներով, Յակոբ Քէլուկեանի դուդուկի նուագով։
Ամբողջացնելու համար յայտագիրը, «Արմիս»ը
երգեց Ալան Յովհաննէսի «Վասպուրական»ը, եւ
Յարութիւնեանի յօրինումով՝ Թումանեանի «Հայ-

րենիքիս Հետ»ը, որուն ընթացքին Յակոբ Քէլուկեան եւ Զարմինէ Պետրոսեան մեներգեցին։
Յայտագրի աւարտին համոյթը վայելեց ժողովուրդին ջերմ յոտնկայս ծափողջոյնը եւ բարձր
գնահատանքը։
Պատրաստուած գրքոյկին մէջ յայտագիրին
կողքինկարեւոր տուեալներ գրուած էին իւրաքանչիւր մատուցուած երգի յօրինողին եւ բառերու
հեղինակին մասին։
Հայ Աւետարանական «Արմիս» երգչախումբի
32 կամաւոր երգողներու պարտաճանաչ աշխատանքը եւ գործին նկատմամբ ունեցած հաւատքը
տուաւ իր գեղեցիկ եւ քաջալերական արդիւնքը:
Ներկաները Եկեղեցիէն հեռացան այն ակնկալիքով
որ «Արմիս»ը տարեկան համերգով պիտի շարունակէ գաղութի մշակութային-հոգեւոր կեանքին
յատուկ փայլք տալ:

«Քարահունջը 12.000 տարեկան է». Ըսած է Կրահեմ Հենքոք

Մոսկուայի տան դահլիճին մէջ օրերս հանդիսատեսին ներկայուած է բեմադրիչ Նիքոլայ Դաւըթեանի «Քարկտիկ» գիտահանրամատչելի ֆիլմը,
որ կը ներկայացնէ յայտնի խաղի մեկնութիւնը`
զուգորդուած հայերու նախնիներու եւ անոնց
գիտելիքներու մասին ուսումնասիրութիւններով եւ
ուշագրաւ տուեալներով: Ֆիլմին հեղինակներու
խօսքով` այն, ինչ կը բացայայտեն ֆիլմը դիտողները, ոչ թէ չափազանցութիւններ են, այլ փաստարկուած իրողութիւններ. այլ է հարցը, որ հնագոյն էթնոսի գիտելիքներուն մէկ մասը կորսուած է,
մէկ մասն ալ մեզի հասած է փոշոտուած պահարաններու մէջ փակուած գիրքերու մէջ:
«Ֆիլմը դիտելով` կը սորվինք «Քարկտիկ»
խաղալ, բայց կը հասկնաք, որ բոլոր հին խաղերուն

մէջ մեր նախնիները դրած են իմաստութիւններ,
որոնք պէտք է ուսումնասիրել: Օրինակ, խաղը կը
յուշէ մեզի, որ կայ «Օրիոն» համաստեղութիւնը, որ
ժամանակի իւրօրինակ ցուցիչ է: Պատկերացուցէք,
որ համակարգիչ չկայ, համացանց չկայ, ինչպէ՞ս
պիտի հաշուէք ժամանակը: Մեր նախնիները
առանց համացանցի` համաստեղութեան միջոցով
հաշուած են ժամանակը եւ ոչ միայն»,-Aravot.am-ի
հետ զրոյցի ժամանակ ըսած է Դաւթեան:
ֆիլմին մէջ անդրադարձ կը կատարուի հնագոյն
քաղաքակրթութիւններու յայտնի հետազօտող,
գրող, լրագրող Կրահեմ Հենքոքի` Հայաստան
կատարած վերջին այցին: Հենքոք ճամբորդած է
աշխարհով մէկ, հետազօտած ինկերու, ազտեկներու, մայաներու, եգիպտացիներու եւ այլոց լեզուն, մշակոյթն ու գրականութիւնը: Քաղաքակըրթութեան բնօրրանի փնտռտուքը անոր առաջին
անգամ Հայաստան բերաւ 2014-ին: Հնագոյն քաղաքակրթութիւններու անկախ հետազօտող Վազգէն Գէորգեանի հրաւէրով Հենքոքը այցելեց Մեծամորի, Ագարակի հնավայրերը, Ուխտասար,
Քարահունջ, Տաթեւի վանք եւ յայտարարած, որ
Հայաստանի մէջ թաքնուած է քաղաքակըրթութիւններու բանալին:
Հենքոքի վերջին գիրքին մէջ ամբողջ գլուխ մը
նուիրուած է Հայաստանին: Ան կը գրէ, որ Հայաստանն է հնագոյն մշակոյթի եւ գիտելիքներու կրողը:
Վերջին այցը 2015-ի Օգոստոսին էր, երբ աւելի

քան 20 երկիրներու տարբեր մասնագէտներէ բաղկացած խումբով Հենքոք եղաւ Քարահունջ՝ աստղային դիտում կատարելու համար:
Վազգէն Գէորգեանի պատմելով` գիտարշաւի
մասնակիցները կը ցանկային համոզուիլ, որ
Քարահունջը աստղադիտարան է: «Հին ժամանակ
մեր նախնիները «Օրիոն» համաստեղութեան միջոցով ճշգրիտ հաշուած են ժամանակը: Մայաներու,
ազդեկներու, եգիպտացիներու, շումերներու տոմարները եւս կազմուած են «Օրիոն»-ի միջոցով:
Տաթեւի սիւնն ալ, որ «Օրիոն»-ի երկրային ցուցիչն
է, կառուցուած է աստղագիտութեան հնագոյն
գիտելիքներու հիման վրայ:
Մեր նպատակն էր` հաստատել, որ Քարահունջը
աշխարհի հնագոյն աստղադիտարանն է: Աստղադիտման արդիւնքով հաստատեցինք, որ Քարահունջի գլխաւոր` 63-րդ քարը «Օրիոն»-ի ճշգրիտ
ցուցիչն է: Պատկերացուցէք, որ այդ քարի անցքը
ճշգրիտ կերպով իր մէջ «տեղաւորեց» «Օրիոն»-ի
երեք աստղերը: Ան ցուցիչն է եւ ատիկա կարելի չէ
պատահականութիւն համարել: Հետեւաբար, Քարահունջը աստղադիտման ամենահին կեդրոնն է:
Կրահեմ Հենքոքի խօսքով` ան 12.000 տարեկան է,
այսինքն` կը թուագրուի Ք.ա. 9600-ով»,-Aravot.
am-ի հետ զրոյցի ընթացքին ըսած է Վազգէն
Գէորգեանը:
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«Քարահունջը 12.000
տարեկան է». Ըսած է
Կրահեմ Հենքոք

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ
¾ç 02

Ստեփանակերտի Մէջ Տեղի Ունեցաւ ConiFA-2019 Եւրոպայի
Ախոյեանութեան Հանդիսաւոր Բացման Արարողութիւնը
«Այսօր… մենք կը ներկայացնենք տարբեր երկիրներ, որոնք ժառանգած են տարբեր մշակոյթներ,
անցած պատմական տարբեր ուղիներ, այդուհանդերձ այս ախոյեանութիւնը մեզ համախմբած է մէկ
յարկի տակ` որպէս իւրայատուկ
դեսպաններ
հանդէս գալու եւ աշխարհին ներկայացնելու մեր
ժողովրդները, ցոյց տալու, որ, անկախ բոլոր
հանգամանքներէն, անկախ մեր ծագումէն մենք
կրնանք ստեղծել կենսատեւ բարեկամութիւն եւ
կրնանք սերմանել փոխադարձ յարգանք: ConiFA-ն
կը ձգտի հասնիլ խաղաղութեան, ըլլալ աւելի հանդուրժող, աւելի բարեհաճ աշխարհի հանդէպ..»,
ըսած է ան ընդգծելով՝ արտերկրէն ժամանած լրագրողները խաղերը մեկնաբանելու ատեն անպայման
կը կիսուին Արցախի մասին տպաւորութիւններով՝
նշելով որ ան հիասքանչ է:
Համերգային ծրագրի ընթացքին երգերով հանդէս եկան հայ եւ սպանացի կատարողներ:
Բացման հանդիսութեան ներկայ եղան Արցախի
առաջին տիկին Անահիտ Սահակեան, Ազգային

ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան, Արցախի թեմի
առաջնորդ Պարգեւ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեան, պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեան,
կրթութեան, գիտութեան եւ մարմնամարզութեան
նախարար
Նարինէ Աղաբալեան, Հարաւային
Օսիայի նախագահ Անաթոլի Պիպիլով, պետական
պաշտօնեաներ, շարք մը երկիրներէ ժամանած
հիւրեր, լրագրողներ, ֆութպոլասէրներ:

Հանդիսաւոր բացումէն ետք տեղի ունեցած է
հրավառութիւն:

¾ç 08

¾ç 06

Անոր փոխանցմամբ` Կրահեմ Հենքոքը նաեւ
յայտարարած է, որ այժմեան Թուրքիոյ տարածքին
գտնուող նէոլիթեան ժամանակաշրջանի ծիսական
համալիրը` «Պորտասար»ը, կը պատկանի հայկական մշակոյթին եւ ընդհանրութիւններ ունի Քարահունջի հետ, որ իր հերթին կը հաստատէ` հայերու
նախնիները եղած են աստղագիտութեան կրողն ու
տարածողը:
«Քարահունջի թուագրումը Հենքոք կատարած է
աստղային ձգուածութեան միջոցով: «Օրիոն»
համաստեղութեան երկնային շարժը մօտ 26.000
տարի է: Հենքոք կ՛առաջնորդուի աստղային ծրագիրներով եւ կը գործակցի մասնագէտներու հետ:
Ես ալ դիմած եմ Նովոսիպիրսքի Գէոդեզիական
ակադեմիայի աստղագէտներուն, որոնք «աստղահնագիտութեան» միջոցով նոյնպէս հաստատած են
թուագրումը: Հաստատուած է, որ համակարգչային
այդ մեթոտը ճշգրիտ է եւ ճշգրիտ թուագրում ընելու
հնարաւորութիւն կու տայ»,-նշած է Գէորգեան:
Ան նաեւ տեղեկացուցած է, որ Քարահունջի
մասին Հենքոք վերջերս խօսած է Գանատայի մէջ
տեղի ունեցած սեմինարի ընթացքին: Անոր գիրքերը միջազգային տարբեր վարկանիշներով` աշխարհի մէջ ամենապահանջուածներէն են. տպաքանակը արդէն գերազանցած է 7 միլիոնը:
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ԱՆԱՏՈԼԻ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1941 – 2017 )
«Նոր Արաբկիր»

Անատոլի Գրիգորեան
(4, Յունիս,1941, Գիւմրի - 2017)
ՀԽՍՀ վաստակաւոր նկարիչ (1983), ՀՀ ժողովրդական
նկարիչ(2013)։
Աւարտած է Երեւանի Փանոս Թերլեմեզեանի անուան
գեղարուեստի ուսումնարանը (1956-1961), ապա՝ Երեւանի
գեղարուեստաթատերական հիմնարկի գեղանկարչութեան
բաժանմունքը (1962-1967)։
1967-1976 թուականներուն աշխատած է նկարիչ-բեմադրող։
1970 թուականէն եղած է ԽՍՀՄ նկարիչներու միութեան
անդամ, 1977 թուականին ընտրուած է Հայաստանի
նկարիչներու միութեան քարտուղար, 1978 թուականին՝
ԽՍՀՄ նկարիչներու միութեան նախագահութեան անդամ։
1965 թուականէն եղած է մշտական մասնակից ցուցահանդէսներու, որոնք կազմակերպուած են Հայաստանի մէջ եւ
անոր սահմաններէն դուրս։ Անոր նկարները ցուցադրուած
են (ինչպէս ընդհանուր, այնպէս էլ անհատական ցուցահանդէսներու մէջ) Ռուսոյ, Լեհաստանի, Աւստրիոյ,
Հնդկաստանի, ԱՄՆ-ի, ֆրանսիայի եւ այլ երկրներու մէջ։ Նկարիչի ստեղծագործութիւնները կը ցուցադրուին
Հայաստանի պետական պատկերասրահի, Երեւանի ժամանակակից արուեստի թանգարանի, Վանաձորի
պատկերասրահի, մշակոյթի նախարարութեան ֆոնտի մէջ, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի նկարիչներու միութեան,
ինչպէս նաեւ՝ բազմաթիւ անձնական հաւաքածուներու մէջ։
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Շրջանային Èáõñ»ñ
Միջազգային Èáõñ»ñ

ԴՊԻՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ԿԻՍԱՍԱՐԿԱՒԱԳՆԵՐՈՒ
ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

¾ç 01
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Էրտողան
Յայտարարած
Արաբական
Թերակղզիէ, Որ Թուրքիան
«Մարդկութեան Յոյսն է»

Հանդիսապետութեամբ

Թուրքիան մարդկութեան, իր ընկերներու յոյսն է: Այդ մասին յայտարարած է
երկրի նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, կը հաղորդէ թրքական «Անատոլու»
գործակալութիւնը:
Անոր խօսքով` Թուրքիան արդէն ան թոյլ երկիրը չէ, ինչպիսին էր անցեալ դարու
1990-ականներուն:
Էրտողան ըսած է, որ «այսօր Թուրքիան վերածուած է տարածաշրջանի
գերտերութեան»:
«Հակառակ բոլոր յարձակումներուն` մեր երկիրը շնորհիւ իր տնտեսութեան ու
ժողովրդավարութեան աւելի կը զարգանայ»,- ըսած ան:
Էրդողան ընդգծած է, որ վաղ թէ ուշ Թուրքիան ընդմիշտ պիտի լուծէ
ահաբեկչութեան
խնդիրը: պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Ð³Ûñ»ÝÇեկեղեցւոյ
Èáõñ»ñառաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
Հռոմէակաթոլիկ
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
¾ç 07
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական
քարոզիԵրեւանի
ժամանակ ան
ԱՄԷ
իր այցը համարած է «կարճ, բայց
Յունիս 5-6-ին
Մէջ
Աննախադէպ
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
Ջերմաստիճան
Կը մեկնիմ
Սպասուի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը
Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Յառաջիկայ
օրերուն
աննախադէպ
ջերմաստիճան
պիտի երկխօսութեան
արձանագրուի,
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի
միասին գրենք
Facebook-ի
իր էջինանցնինք
մէջ գրածխաղաղութեան
է ՀՀ ԱԻՆ օդերեւութաբանութեան
կեդրոնի ինծի
պետ
էջ մը եւ միասին
արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք
Գագիկ
Սուրէնեան:
համար»։
«Յունիս
5-6-ին
դաշտին
Երեւանի
մէջթագաժառանգ,
օդի ջերմաստիճանը
Այցը պիտի
տեւէԱրարատեան
մինչեւ Փետրուար
5՝ եւ
Ապու
Տապիի
Շեյխ
ցերեկային
ժամերուն
պիտի
հասնի
+38...+39
աստիճանի:
ողջպապը
օդերեւուՄուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Մեր
Հռոմի
կը
թաբանական
պատմութեան
ընթացքին, Յունիսի
առաջին
տասնօրեակին
Արամասնակցի «Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիրատեան
պումին։ դաշտին եւ Երեւանի մէջ նման ջերմաստիճան երբեք չէ արձանագուած»,նշած է ան:

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Գրանցած Է

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին

Հայկազեան Համալսարանը

Կիրակի, 9 Յունիս
2019-ին,
Ս. Գրիգոր
Մայր Տաճարին մէջ,
Սիրով
կը հրաւիրէ
ձեզԼուսաւորիչ
ներկայ գտնուելու
Ս. Պատարագի
ընթացքին, խորհրդարանի
Դպիրներու եւ Կիսասարկաւագներու
մեպուս
Օսմանեան
ձեռնադրութիւն պիտի կատարուի

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած
տեղեկագրին
Ձեռնադրիչ՝
անգլերէն
թարգմանութեան՝
Գերշ.
Տ. Մակար
Եպս. Աշգարեան
Կիսասարկաւագութեան կարգ

Դպրութեան կարգին

պիտի ստանան՝
The Adana Massacres

պիտի արժանանան՝
Երուանդ Եղիայեան

Տեմիս Այվազեան

ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ

Ներսէս Իսահակեան

Սարգիս Մարտիրոսեան

Խօսք կ'առնեն`

Գաբրիէլ Պետրոսեան

Հրակ Գալայճեան

Շանթ Գատէհճեան

Էմմանուէլ Սիրջանեան

Վեր. Դոկտ.
Աւետիս Պետրոսեան

Փօլ Հայտօսթեան
Նարեկ Ֆիլիկեան
ԳէորգԱ.
Այվազեան
Դոկտ.
Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
Գաբրիէլ
Թահանեան
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Մինաս Ճանսզեան
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Խաչիկ Մարտիրոսեան

ԳարլօԵրկուշաբթի,
Մարտիրոսեան
4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,

Յովհաննէս Պայտունեան
Հայկազեան
Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Ս. Պատարագ

առաւօտեան ժամը 9:30

Ձեռնադրութիւն

առաւօտեան ժամը 10:30

Քարոզ

առաւօտեան ժամը 11:00

Ռ.Ա.Կ Պայքար Ակումբ

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

Դաշտագնացութիւն
Տեղի կ'ունենայ Կիրակի 9 Յունիս, 2019ին, Ժաննէթ Մէյրուպա գեղատեսիլ անտառին մէջ: Մասնակցութեամբ DJ
Յովսէփի:
Ծանօթ – Մասնակցիլ փափաքողներէն խնդրուի կապուիլ
03-885543 թիւին:
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
է Ուքրանիոյ կեդրոնական
Փոխադրամիջոցը
ապահուուած
է Bus-երով
Պայքար
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
ակումբէն:
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։
Թօսունեան, Հաճընեան, եւ Չէրչեան ընտանիքները շնորհակալութիւն
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
կը յայտնեն` Տէր Խաչիկ Միսիրեանին, Տէր Սիմէոն Կարապետեանին,
յանձնելու վերջին օրն էր։
Հայկազեան
նախագահ
Դոկտոր Փոլ
Հայտոսթեանին,
Ուքրանիոյ համալսարանի
մէջ նախագահական
ընտրութիւնները
տեղի
պիտի ունենան
Պատուելի
Գիլաղեանին,
բժշկական
միութեան,
Մարտ
31-ին։Սողոմոն
Նախընտրական
արշաւըլիբանանահայ
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։
«Ռեյթինկ»
ընկերաբանական
խումբի վարչութեան
հարցախոյզինեւ բոլոր
տուեալներով՝
ՀԲԸՄ,
ՀԵԸ Ասպետներու
խմբակցութեան
անոնց,
թեկնածուներուն
վարկանիշի յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին ե.
է,
որոնք անձամբ,միջեւ
ծաղկեպսակով,
նուիրատւութեամբ,
հեռաձայնով,
որուն
կ'աջակցի
19.0%-ը
այն
մարդոց,
որ
կողմնորոշուած
են
եւ
մտադիր
են
նամակով, կամ այլապէս մասնակից եղան իրենց մօր՝ հանգուցեալ Մարի
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
Թօսունեանի մահուան սուգին։
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
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