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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Հասան
Մանրամասնութիւններ
Կը Փոխանցէ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Թրիփոլիի
Ահաբեկչութեան
Մասին Յայտարարութեան
ՀամարՄասին

Ներքին գործոց նախարար Ռայա Էլ-Հասան,
Ուրբաթ օր, անվտանգութեան բարձրաստիճան
Լիբանանի Հանրապետութեան
վարչապետ
պաշտօնեաներու
հետ կայացած հանդիպումի
մը
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ տեղի
ունեցաւ
ընթացքին,
մանրամասնութիւններ
փոխանցեց
նախարարական
2-րդ ունեցած
նիստը՝
շաբթուան
սկիզբը յանձնաժողովի
Թրիփոլիի մէջ տեղի
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղաքաահաբեկչութեան
մասին, որ խլած
էր անվտանկանութեան
յայտարարութիւնը
ամբողգութեան
չորս մասին
աշխատակիցի
կեանք։
ջացնելու
համար: ահաբեկիչ Ապտել Ռահման
Ըստ Հասանի՝
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթաՄապսութը
տունէն ելած
պահուն իր հետ ունեցած
է
վերջին
կազմուած
սոյնգնդացիր:
յանձնաժողովին անդամ
վեց
պայթուցիկ
եւ մէկ
10 Նետուած
նախարարները
պիտի քննարկեն
առաջին նռնակի
հետեւանքովՌուսիոյ
վիրաԴաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին
ւորուած
են քաղաքացիներ,
ապագաղթականներու
Մապսութ կրակ
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
բացած
է Ներքին
ապահովական
ուժերու յառաերկու
ջադրած վրայ՝
նախաձեռնութիւնը
վերստին զիրենք։
կեանքի
անդամի
ծանրօրէն վիրաւորելով
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
ընդրգկելով
Այնուհետեւ,
ան սպաննած է այս
երկումէկը
զինուորական։
կառավարութեան
քաղաքականութեան
Փախչելով մօտակայ
բնակելի շէնք մը՝յայտարաՄապսութ
րութեան
մէջ:
նռնակ նետած է կրակող մօտակայ ռազմական
Նորակազմ
վարելիք
քաղաուժերուն
վրայ, կառավարութեան
սպաննելով անոնցմէ
մէկը:
Երբ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
Մապսութ
կը փորձէր
նետել
իր ձեռքը եղած նռնաընդգծէ
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինակը,
ան շարք
սպաննուած
է ապահովական
ուժերուն
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեկողմէ։
րութիւններու
Հըզպալլայի
եւ 2016անոր
Յիշեցնենք,կարգաւորումը՝
որ Մապսութ ծնած
է 1992-ին,
դաշնակիցներուն
պահանջով,
աւելիապա
քան 1Սուրիոյ
միլիոն
ին
Լիբանանէն մեկնած
է Թուրքիա,
սուրիացի
գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
Իտլիպ
քաղաք,
ուր կռուած է ՏԱԷՇ-ի
կողքին։
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոԹուրքիա վերադառնալէն ետք ան ձերբակալխումները՝
փրկելու համար
երկրի
ւած
է եւ արտաքսուած
Լիբանան,
ուրտնտեսական
դատապարվատթար
տըւած
է վիճակը:
մէկ ու կէս տարի բանտարկութեան՝
Ռումիի բանտին մէջ: Մապսութ ազատ արձակուած
Շարունակուեցաւ Նախարարական
է 2017-ին:
Պաշտօններու
«Ահաբեկչական Փոխանցումը
յարձակումէն առաջ եւ ետք
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
Թրիփոլին
ապացուցած
է, որ կը դատապարտէ
գործընթացին
2-րդ օրը ըլլալով՝
երէկ
մը
ամէն
տեսակ ծայրայեղութիւն
եւ ցոյց
կուխումբ
տայ, որ
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ինքը ծայրայեղականութեան կեդրոն չէ»,- ըսաւ
Հասան:
նախարարներ պաշտօնապէս ստանձնեցին իրենց
նորԵլեւմուտքի
պաշտօնները: եւ Պետական Պիւտճէի
Պաապտայի
պալատին մէջ
նախագահական
Խորհրդարանական
Յանձնախումբը
հարցերովՇաբաթ
նախարար9Սալիմ
Ժրեյսաթի
ստանձնեց
Յաջորդ
Նիստ
Պիտի Գումարէ
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ռաֆուլէն:
Այս մասին
հաղորդեց
նախագահական
Ելեւմուտքի
եւ պետական
պիւտճէի
խորհրդատեղեկատուական
գրասենեակը:
րանական յանձնախումբը, յաջորդ շաբաթ, ինը
նիստով, պիտի քննարկէ 2019 թուականի պիւտճէի
Ռաֆուլ յաջողութիւն
Ժրեյսաթիին՝
իր
նախագիծը։
Այս մասին,մաղթեց
ըստ The
Daily Star-ի,
նոր առաքելութեան
մինչլրատուական
նոր նախարարը
Ուրբաթ
օր հաղորդեց մէջ,
Ազգային
գորբարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
ծակալութիւնը։
պաշտօնավարութեան
ամբողջ
շրջանին:գումարել
Առաջին նիստը, որ կը
նախատեսուի
Երկուշաբթի ժամը 10-ին, օրակարգի վրայ ունի
Աշխատանքի
նախկին
նախարար
Մուհամմատ
երկու
թեմա. Պիւտճէի
վերաբերեալ
հարց-պատասՔապպարա
ըսաւ,
որ
իր
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
խան ու Ելեւմտական նախարար Ալի Հասան
Ապու Սլեյմանը,
յաջողութիւն
պիտի
Խալիլի
հետ անորանտարակոյս
կապը եւ պիւտճէի
յօդուածներուն
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
ուսումնասիրութիւնը:
տարիներու
իր փորձառութեան,
պիտի
Յանձնաժողովը,
այնուհետեւ մինչեւեւ Ուրբաթ,
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
օրական պիտի գումարէ երկու նիստ, առաջինը՝
անխտիր
բոլոր
լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
ժամը
10-ին
եւ երկրորդը՝
ժամը 5-ին:
կը Մինչ
հաղորդէ
լրատուական
գործակալուտեղիազգային
կ՝ունենան
նշեալ հանդիպումները՝
թիւնը:
Խորհրդարանը
նպատակ ունի մինչեւ Յուլիսի կէսը
աւարտին հասցնելու 2019-ի պետական պիւտճէի
Տնտեսութեան
եւ առեւտուրի նախարար Մաննախագիծին
քննարկումները:
սուր
Պթեյշ ընդգծեց,
որ իր
նպատակը
պիտի
ըլլայ
Անցնող
Երկուշաբթի
տեղի
ունեցած
նիստին
ստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժաընթացքին՝
օրէնսդիրները
քուէարկեցին
մինչեւ
մանակ ան
կոչ
ուղղեց բոլոր քաղաքական
գործիչՅուլիսի
կէսը
երկարաձգելու
արտակարգ միջոցաներունորգործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուառումը,
կը կոչուի «անցումային
տասներկուերորդ»,
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
անիկա
կառավարութեան
արտօնութիւն կուերկրի
տայ
կայունութիւնն պետական
ու բարգաւաճումը:
շարունակելու
միջոցներ ծախսել նա-

ՀՀ Կառավարութեան Հերթական
Նիստը
Փաշինեան-Փութին
Հանդիպումը
Ս.
Կը Կայանայ Մէկ Օր
Կանուխ
Փեթերզպուրկի
Մէջ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Հինգշաբթի, 6 Յունիսի երեկոյեան, Ս. Փեթերզպուրկի «Կոնստանտինեան» պալատին մէջ, հանդիպեցաւ Ռուսիոյ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարունախագահ
Վլատիմիր
Փութինի հետ:
թեան
հերթական
նիստը
տեղի
կ'ունենայ
«Շատ ուրախ եմ ողջունել ձեզ եւս մէկ անգամ, Փեայս
տըրուար
6-ին:
անգամ՝
Փեթերզպուրկի
մէջ»,- դիմելով Փաշինեանին՝
մասին դարձեալ
կը տեղեկացնեն
ըսաւԱյսՓութին,
ընդգծելով,ՀՀորվարչապետի
Հայաստան
աշխատակազմի
եւ հասաՌուսիոյ
առաջատարտեղեկատուութեան
գործընկերն է:
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
«Կասկած չունիմ, որ ձեզի համար հետաքրքրական
Նիստը կը
մեկնարկէ
ժամը 11:00-ին:
եւ օգտակար
պիտի
ըլլայ մասնակցիլ
Փեթերզպուրկեան
միջազգային տնտեսական համաժողովի քննարկումներուն.
լաւ հարթակՈւ
է գործընկերներու
հետ Մէջ
հանԱԺ ասիկա
Նախագահն
Հայաստանի
դիպելու, տնտեսական օրակարգի հարցեր քննարկելու
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած
Երկկողմ
եւ
քաղաքական
բնոյթի որոշ
հարցերու Են
շուրջ
խօսելու
համար»,աւելցուց Ռուսիոյ
նախագահը:
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Ողջունելով
Փաշինեանը՝
Փութին պնդեց,
որ երկկողմ
Հայաստանի
Հանրապետութեան
Ազգային
ժոյարաբերութիւնները
բնութագրելու
կարիք չկայ.
անոնք
ղովի նախագահ Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
առանձնայատուկ
բնոյթ
ունին: ար5-ին ընդունած ու
է ռազմավարական
Հայաստանի մէջ
Ճափոնի
«Մենք
ատիկա
պարբերաբար
կ՝ընենք,
բոլորովին
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
վերջերս
հանդիպած
ենք
ձեր
հետ
ու
շատ
հարցեր
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
քննարկած:
Ուղղակի յիշեցնեմ,
որ Ռուսիան Հայաստանի
ժողովի լրատուութեան
եւ հանրութեան
հետ կաառաջատար
առեւտրատնտեսական
գործընկերն
է,
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
որուն
բաժին
կը
հասնի
Հայաստանի
արտաքին
առեւՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարատուրի
26 տոկոսը,
ռուսական ուղղակի
ներդրումները
բերութիւններու
հաստատումէն
ի վեր Հայաստանի
Հայաստանի
կը կապերը
կազմեն մօտ
2 միլիառ
տոլար:
եւ Ճափոնի մէջ
միջեւ
կայուն
եւ արագ
կը
Ատիկա
եւ
այլ
հարցեր
կը
վկայեն
մեր
յարաբերութիւններու
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
առանձնայատուկ,
ռազմավարական
բնոյթի
մասին»,խօսքով` 2010 թուականին
Թոքիոյի
եւ 2015
թուաըսաւ
նախագահ
Փութին:
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
վարչապետը,
իր հերթին,
ընդգծեց,
որ
նորՀայաստանի
լիցք հաղորդած
է երկկողմ
կապերու
ամրաՀայաստան
եւ
Ռուսիա
ռազմավարական
դաշնակիցներ
պընդումին:
են, եւ երկկողմ յարաբերութիւնները կը զարգանան
կայուն
եւ համաչափ
կերպով:
Ազգային
ժողովի
նախագահը անդրադարձած
«Առաջին անգամ հանդիպած
ենք մէկ տարի առաջ,
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարեւ
այս
ընթացքին՝
պարբերական
շփումներով,
փաստացի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
խօսած
ենք մեր ընդհանուր
օրակարգի բոլոր
հնարաւոր
կը ձեւաւորուի
պատգամաւորական
բարեկամահարցերուն
շուրջ:
Մեր
յարաբերութիւնները
ռազմավական խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
րական
են, դաշնակցային,
ինչպէս դուք ըսիք,
ատիկա
պատգամաւորներ
հետաքրքրուած
են եւՃափոնի
կը
վերաբերի
ոչ
միայն
երկկողմ
կապերուն:
Մենք
նաեւ
հետ բարեկամութեամբ:
աշխոյժ
կերպով
կը
համագործակցինք
ԵԱՏՄ-ի,
ԱՊՀ-ի
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաու
ՀԱՊԿ-ի ծիրէն
ներս: էԵւՃափոնի
ես կը կարծեմ,
որ բոլոր այս
գիտութիւնը
յայտնած
կառավարութեան
ուղղութիւնները
մեր երկիրներունծիրէն
համարներս
ռազմավարազարգացումի աջակցութեան
տարբեր
կան
նշանակութիւն
ունին»,ըսաւ
Փաշինեան:
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուԽօսելով
համագործակցութեան
մասին, Փաշինեան
թեան
եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
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Ազգային Առաջնորդարանի Ընկերային Բաժանմունքի Նոր Կեդրոնի Բացում

«Մենք Կը Զօրակցինք Մեր Ազգի Զաւակներու Բոլոր Կարիքներուն»
Հաստատեց Նարեկ Արքեպիսկոպոս
Հովանաւորութեամբ Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Գերաշնորհ Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսին, հինգշաբթի, 6 յունիս 2019-ին, երեկոյեան ժամը 6։00-ին,
նախկին Ազգային Քառասնից Մանկանց վարժարանի
երրորդ յարկին վրայ տեղի ունեցաւ Ազգային առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքի նոր կեդրոնի
բացումը։
Սրբազան հայրը կատարեց օրհնութեան աղօթքը,
որմէ ետք բարի գալուստի խօսքը արտասանեց
Ազգային առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքի
պատասխանատու ընկերային ծառայող օրդ. Մարիա
Եագուպեան։ Ան նկատել տուաւ, որ Ազգային
առաջնորդարանը իր բազմատեսակ սպասարկութիւններով, կարելիութեան սահմաններէն ներս, կը ծառայէ
ազգայիններուն։ Ան յայտնեց, որ ընկերային բաժանմունքը, Ազգային առաջնորդարանի ծառայողական
աշխատանքներու հիմնական օղակներէն մէկն է,
որուն աշխատանքներուն հսկողութիւնը կը կատարէ
Ընկերային յանձնախումբը։ Այս բաժանմունքը կը
հիւրընկալէ բոլոր ազգայինները, որոնք զանազան
դժուարութիւններ կը դիմագրաւեն։
Մ. Եագուպեան ըսաւ, որ ընկերային բաժանմունքը
իր նիւթական կարելիութեան սահմաններէն ներս կը
հոգայ հայորդիներու առողջահապական եւ ընկերային
կարիքները։ Ան աւելցուց, որ այս աշխատանքները կը
հովանաւորէ առաջնորդ սրբազան հայրը, որ իր
հայրական գուրգուրանքով ոչ միայն կը հետեւի աշխատանքներուն, այլ՝ անձամբ հերթական դրութեամբ
կ՛այցելէ ընտանիքներուն տուները։ Եագուպեան
ըսաւ, որ սոյն կեդրոնը ստեղծուեցաւ Ազգային առաջնորդարանի ծառայութեան աշխատանքային հորիզոնը ընդարձակելու եւ ճիւղաւորելու նպատակով։
Ազգային վարչութեան ատենապետ պրն. Րաֆֆի
Սիսլեան իր ելոյթին մէջ նկատել տուաւ, որ լիբանանահայութեան ընկերային կարիքները օրըստօրէ կ՛աւելնան առկայ բազմաթիւ տնտեսական-ընկերային
դժուարութիւններուն դիմաց։ Ան նշեց, որ այս մտահոգութիւններէն մեկնած, Ազգային վարչութիւնը գլխաւորութեամբ սրբազան հօր, գործակցաբար Ընկերային
յանձնախումբին սերտեց կարելիութիւնները ծաւալելու
Առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքի գործելադաշտերը եւ սպասարկութիւնները։ Ան յայտնեց, որ
յետ ուսումնասիրութիւններու, որոշուեցաւ բաժան-

մունքը իր գրասենեակներով փոխադրել նախկին
Ազգային Ս. Քառասնից մանկանց վարժարան, որպէսզի տեղի իմաստով դժուարութիւնները յաղթահարւին, եւ կարիքաւոր ընտանիքներու առանձնականութիւնը պահպանուի։ «Այս կեդրոնը բոլոր անոնց
համար է, որոնք զօրակցութեան կարիք ունին, եւ
մենք մեր բոլոր կարելիութիւնները ի գործ պիտի
դնենք օգտակար դառնալու եւ ձեռք երկարելու
իւրաքանչիւր հայորդիի» ըսաւ ան։
Րաֆֆի Սիսլեան նկատել տուաւ, որ Ազգային
առաջնորդարանի ընկերային բաժանմունքին տրամադրուած տարեկան պիւտճէին կողքին բազմաթիւ
բարերարներ նիւթական օժանդակութեամբ յաւելեալ
պիւտճէ կ՛ապահովեն ծրագիրներու յաջողութեան։
Սիսլեան ըսաւ, որ անցնող շաբաթներուն բարերար
Տէր եւ Տիկին Ալեքօ եւ Անի Պէզիքեան տասը հազար
ամերիկեան տոլար նուիրեց բաժանմունքին, որ
գործածուի կարիքաւոր ընտանիքներու կեցութեան
պայմաններու բարելաւման աշխատանքներուն։
«Այսուհետեւ կեդրոնը գոյութիւն ունի։ Կը մնայ
կառոյցին կեանք տալ, շունչ տալ։ Կը մնայ, որ բարերարները իրենց նիւթական եւ բարոյական մասնակցութեամբ յաւելեալ ընթացք տան աշխատանքներուն։ Կը
մնայ, որ հայորդիները պիտոյքներով, հագուստեղէնով
եւ այլ կարիքներով կատարեն համապատասխան
փոխանակումներ։ Կը մնայ, որ պատասխանատուները
եւ պաշտօնեաները բծախնդրութեամբ, նուիրումով եւ
հետեւողականութեամբ կատարեն իրենց վստահուած
աշխատանքը» եզրափակեց Սիսլեան։
Ապա Լիբանանի հայոց առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպոս փոխանցեց իր հայրական պատգամը։
Առաջնորդ սրբազանը նկատել տուաւ, որ Ազգային
առաջնորդարանը շէնք, անձնակազմ կամ վայր մը չէ,
այլ՝ առաքելութիւն է, եւ այդ առաքելութեան ճամբուն
վրայ նոր հանգրուան մը եւս կը թեւակոխենք ընկերային ծառայութեան սոյն կեդրոնին հաստատումով։
Սրբազանը ըսաւ, որ երկրի տնտեսական, ընկերային
եւ այլ պայմանները շատ ալ փայլուն չեն, սակայն հայ
քրիստոնեայի լաւատեսութիւնը եւ հեռատեսութիւնը
կրնայ յաղթահարել ամէն տեսակի դժուարութիւն,
հաստատելով, որ մեր պատմութեան ընթացքին ամէն
անգամ երբ քաղաքական եւ այլ հաշուարկներ սխալ
ելած են՝ մենք անկիւնադարձ ապրած ենք եւ
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Արա Շիրազ (Արամազդ
Յովհաննէսի Կարապետեան)
Արա Շիրազ (Արամազդ Յովհաննէսի Կարապետեան) նկարիչ
(8 Յունիս 1941, Երեւան)-(18 Մարտ, 2014,
Երեւան)
Քանդակագործ, ՀՀ Ժողովրդական Արա Շիրազը 20-րդ դարու յայտնի բանաստեղծ Յովհաննէս Շիրազի եւ բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկեանի որդին է։
1966 թուականին աւարտած է Երեւանի
գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։
Արա Շիրազ հեղինակն է՝ Ուիլիամ Աարոյեանի,

յաղթանակ արձանագրած։
Սրբազանը ըսաւ, որ ընկերային ծառայութիւնը
մաս կը կազմէ եկեղեցւոյ հարազատ առաքելութեան
աւելցնելով, որ մեր ժողովուրդի ծոցէն ծնան ծանօթ եւ
անծանօթ, մեծ եւ փոքր բարերարներ, գիտակից եւ
յանձնառու հայորդիներ, որոնք իրենց ունեցածէն
բաժին հանեցին իրենց մեծ ընտանիքին՝ ազգին եւ
ազգն ալ իր հերթին այդ բոլորը բաշխեց մեր ժողովուրդի կարիքաւոր զաւակներուն։ «Նորութիւն չէ
ընկերային ծառայութեան բաժանմունքը առաջնորդարանի կեանքին եւ առաքելութեան մէջ, բայց նորութիւն
է այս նոր պատրաստակամութիւնը։ Մեր ժողովուրդի
աւելի լայն զանգուածին օգտակար ըլլալու մեր այս
քայլը» շեշտեց Նարեկ արքեպիսկոպոս եւ իր բարձր
գնահատանքը յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք զանազան միջոցներով օգտակար հանդիսացան այս նուիրական ծրագիրին հաւատալով, որ անոնք ապագային
եւս պիտի շարունակեն օգտակար հանդիսանալ նոյն
պատասխանատուութեամբ եւ գիտակցութեամբ։
Եզրափակելով իր խօսքը սրբազանը ըսաւ. «Ընկերային ծառայութիւնը օժանդակութիւն չէ։ Ընկերային ծառայութիւնը զօրակցութիւն է։ Մենք կը զօրակցինք մեր ազգի զաւակներու բոլոր կարիքներուն։
Ընկերային ծառայութեան այս բաժանմունքը կու գայ
ոչ միայն նիւթական օժանդակութիւն ընծայելու, այլ
ըսելու մեր ժողովուրդի զաւակներուն, թէ Ազգային
առաջնորդարանը ձեզի հետ է, մենք բոլորս մէկ
ընտանիք ենք եւ այսպէս պիտի շարունակենք մեր
ծառայութիւնը՝ աղօթքով, հայրենասիրութեամբ, պահանջատիրութեամբ եւ ընկերային ծառայութեամբ»։
Աւարտին ներկաները շրջեցան ընկերային ծառայութեան նոր բաժանմուքին մէջ եւ յայտնեցին իրենց
բարեմաղթութիւնները։
Հրաչեայ Ներսիսեանի, Պ. Սեւակի, Ե. Չարենցի,
Մհեր Մկրտչեանի, Յ. Շիրազի եւ այլոց քանդակներուն։
1987-1993 թուականներուն ան եղած է Հայաստանի նկարիչներու միութեան նախագահ։
Երեւանի Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ
դիմացի աջ անկիւնի մէջ տեղադրուած Անդրանիկ
Օզանեանի Յուշարձանի հեղինակը (2002 թ.)
նոյնպէս Արա Շիրազն է։ Այն հարցին, թէ ինչո՞ւ
ան Անդրանիկը քանդակած է երկու ձիերու վրայ,
Արա Շիրազ պատասխանած է, որ երկու ձիերը
կը խորհրդանշեն Արեւմտեան եւ Արեւելեան
Հայաստանները, «դարերով բաժնուած երկիր,
մեր միանալու պատգամը եւ ազգային ազատագրական պայքարը՝ Անդրանիկը, երդում տուած է՝
հայեացքը Մասիսին ուղղելով»։
Արա Շիրազ անհատական ցուցահանդէսներ
ունեցած է Լոս Անճլըսի մէջ (1992, 1995):
Մահացած է 73 տարեկան հասակին՝ ծանր
հիւանդութեան հետեւանքով։
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Սուրբ Հոգւոյ Գալուստը
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԱԲՂ. ՔԻՒՐԻՒՄԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
Քրիստոնեայ աշխարհի մեծագոյն տօներէն մին
կը հանդիսանայ Հոգեգալուստը, որ նաեւ Պենտէկոստէ անունով ծանօթ է: Պենտէկոստէն Հրէական տօն մըն է, որ կը յիշատակուի Զատիկէն եօթը
շաբաթներ ետք: Պենտէկոստէ բառը կը նշանակէ
յիսուն օրեր: Այս տօնը հունձքի կամ երախայրիքի
տօնն էր: Աստուած հրամայեց որ երբ հրեաները
ամրան առաջին պտուղները հնձեն, պէտք է բերեն
Աստուծոյ եւ յանձնեն տաճարին կամ բաժնեն
աղքատներուն: Այս տօնով հրեաները նաեւ պէտք
էր յիշէին Սինա լերան վրայ Մովսէսին տրուած
օրէնքները:
Յիսուս, վերջին ընթրիքի ընթացքին առաքեալներուն խոստացաւ Սուրբ Հոգին ղրկել, ըսելով՝
«Ձեզի համար լաւ է որ ես երթամ, որովհետեւ եթէ
չերթամ՝ Մխիթարիչը պիտի չգայ ձեզի. իսկ եթէ
ես երթամ՝ զայն պիտի ղրկեմ ձեզի» (Յհ 16.7):
Քրիս-տոս Համբարձման պահուն եւս թելադրեց իր
Առաք-եալներուն Երուսաղէմ մնալ, մինչեւ որ Սուրբ
Հոգիին զօրութիւնը ստանան. «Եւ ահա ես ձեզի
պիտի ղրկեմ Հօրս տուած խոստումը: Մնացէ՛ք
Երուսաղէմի մէջ, մինչեւ երկինքէն զօրութիւն ստանաք» (Ղկ 24. 49):

Եւ իսկապէս, Գործք Առաքելոցը շատ գեղեցկօրէն կը նկարագրէ Սուրբ Հոգիին գալստեան
դէպքը եւ կը բացատրէ թէ ինչպէս, Սուրբ Յարութենէն յիսուն օրեր ետք, Սուրբ Հոգին հրեղէն
լեզուներու կերպարանքով կ’իջնէ վերնատուն՝ համախմբուած առաքեալներուն վրայ: «Երբ Պենտէկոստէին օրը հասաւ, բոլոր հաւատացեալները
միասնաբար մէկտեղուած էին: Յանկարծ սաստիկ
հովի մը սուլոցին պէս ձայն մը հնչեց երկինքէն եւ
լեցուց ամբողջ տունը, ուր անոնք նստած էին:
Յետոյ անոնք տեսան հրեղէն լեզուներ, որոնք տարածուեցան եւ հանգչեցան իւրաքանչիւրին վրայ:
Բոլոր ներկաները Սուրբ Հոգիով լեցուեցան եւ
սկսան տարբեր լեզուներով խօսիլ, ինչպէս որ
Հոգին խօսիլ կու տար» (Գրծ 2.1-4):
Սուրբ Հոգիի ներգործութիւնը առաքեալներու

կեանքին ու գործունէութեան մէջ շատ մեծ դեր
ունեցաւ: Անոնք զինուեցան երկնային զօրութեամբ
եւ իրենց կարգին՝ Սուրբ Հոգին փոխանձեցին
բոլոր անոնց, որոնք հաւատացին եւ մկրտուեցան
Քրիստոսի անունով: Այսօր եւս, եկեղեցին կը գործէ
Սուրբ Հոգիին զօրութեամբ: Սուրբ Հոգիի դաւանութիւնը որպէս Սուրբ Երրորդութեան ճառագայթող
կերպարանք, այսօր առաջնահերթ սկզբունք է
քրիստոնէական հաւատամքին մէջ: Առ այդ, Սուրբ
Պատարագէն առաջ հաւատացեալները պէտք է
խոստովանին ըսելով. «Կը հաւատանք նաեւ Սուրբ
Հոգիին, անեղ եւ կատարեալ, որ խօսեցաւ Օրէնքին
ընդմէջէն մարգարէներու գիրքերով եւ Սուրբ Աւետարանի միջոցով: (Ան է) որ Յորդանան իջաւ,
քարոզեց առաքեալներուն եւ բնակեցաւ սուրբերուն
մէջ»: Սկզբնական ժամանակներուն, Հոգեգալստեան
տօնը մէկ օր կը տօնուէր, սակայն hետագային
Ներսէս Շնորհալի Հայրապետ այս ոգեկոչումը
տարածեց ամբողջ մէկ շաբթուան վրայ. միանգամայն գրելով իւրաքանչիւր օրուան յատուկ շարականներն ու դասաւորելով ծիսական արարողութիւնները:
Պենտէկոստէի օրն էր որ Սուրբ Հոգին եկաւ եւ
մեծ խորհուրդով եկեղեցին ա՛յդ օրը հիմնուեցաւ։
Այդ օրերուն առաքեալներու քարոզութեամբ հազարաւոր մարդիկ հաւատացին եւ մկրտուեցան:
Հետեւաբար, կրնանք ըսել, որ Պենտէկոստէն
եկեղեցւոյ հիմնարկութեան օրն է: Սուրբ Հոգին իր
մէջ ունեցողը նաեւ կ’ունենայ զանազան շնորհքներ,
ինչպէս օրինակ՝ խօսելու շնորհքը: Ասոր մեծագոյն
օրինակը կը տեսնենք Աստուածաշունչին մէջ, երբ
առաքեալները այնպէս մը կը քարոզէին Աստուծոյ
փառքին մասին, որ բոլորին կ’ապշեցնէին: Երբ
Սուրբ Հոգիով լեցուինք, մարդկային մեր մտավախութիւնները, մտային սահմանափակումներն
ու ապրելակերպը կը յեղաշրջուին։
Այսօր մենք եւս կոչուած ենք առաքեալներուն
նման, Սուրբ Հոգիին ներգործութիւնը խնդրելու
մեր կեանքերէն ներս, որպէսզի մեր յարաբերութիւնները Աստուծոյ հետ աւելի կատարեալ ըլլան:
Սուրբ Հոգիին ճամբով մեր մէջ հոսող սէրն է, որ կը
մաքրէ մեր ներսիդին եւ պատճառ կը դառնայ մեր
անձերուն նորոգման։ Սուրբ Հոգին, որ մէկն է
Սուրբ Երրորդութեան, Աստուծոյ ներկայութիւնը

կ’ապահովէ մեր կեանքէն ներս: Ուրեմն, մարդը
պակասաւոր կը մնայ առանց Սուրբ Հոգիի ներկայութեան։ Սուրբ Հոգին մեր մէջ ներգործելով, կը
մաքրէ, կը մխիթարէ եւ կ’առաջնորդէ մեր անձերը:
Եկեղեցին առանց Սուրբ Հոգիի ներգործութեան,
քարեղէն պարզ կառոյցի մը կը վերածուի եւ իր
կենդանութիւնը կը կորսնցնէ: Եկեղեցին Սուրբ
Հոգիի զօրութեամբն ու ներգործութեամբն է որ կը
կատարէ իր առաքելութիւնը: Առանց Սուրբ Հոգիի
ներկայութեան, եկեղեցին չի կրնար ներշնչել ու
մխիթարել հաւատացեալը:
Սուրբ Հոգին նաեւ Հօր Աստուծոյ մօտ բարեխօս
է մեր հոգիներուն, որովհետեւ Իր միջոցաւ է որ մեր
անձերը փրկութեան կ’առաջնորդենք: Հետեւաբար,
Ան իր ներգործութեամբ մեզ կ’ազատագրէ մեղքէն
ու փորձութիւններէն: Պօղոս առաքեալ շատ
գեղեցիկ ձեւով կը բնութագրէ հետեւեալը. «Քանի
Տիրոջ դառնալ՝ կը նշանակէ Հոգին ունենալ, եւ ուր
որ Տիրոջ Հոգին ներկայ է՝ հոն ազատութիւն է» (Բ.
Կր 3.17): Առ այդ, ինչպէս որ մենք կը դաւանինք
Հայրը եւ Որդին, այնպէս ալ պէտք է դաւանինք
Սուրբ Հոգին, որովհետեւ նաեւ Ինք է որ աստւածայինը ներկայ կը դարձնէ մարդկայինին մէջ եւ
մեզ կ’առաջնորդէ դէպի ճշմարիտ ազատութիւն եւ
սրբութիւն:
Երբ լաւապէս կը թերթատենք Աստուածաշունչը,
պիտի տեսնենք թէ Սուրբ Հոգին զանազան ձեւերով
ու կերպարանքներով յայտնուած է մարդուն: Ըլլա՛յ
կրակի սիւնին ընդմէջէն (հմմտ Ելց 13.21), ըլլա՛յ
աղաւնիի կերպարանքով (հմմտ Մտ 3.16), ըլլա՛յ
հրեղէն լեզուներու տեսքով (հմմտ Գրծ 2.3) եւ այլ
միջոցներով: Եթէ հարց տանք, թէ ինչո՞ւ կրակի եւ
աղաւնիի միջոցով յայտնուեցաւ Սուրբ Հոգին,
պիտի նշմարենք թէ երկուքին պարագային ալ
անոնք մաքրութիւն կը խորհրդանշեն:
Վերջապէս, բոլորս ալ պէտք է փափաքը
ունենանք Սուրբ Հոգիին ներգործութեամբ ապրելու, այնպէս ինչպէս առաքեալները ապրեցան ու
ապրեցուցին: Սուրբ Հոգիի գաղափարը հասկնալու
ու ըմբռնելու համար, պէտք է նախ գործակցիլ
անոր հետ եւ ապա մեր կեանքին ու շրջապատին
մէջ արտացոլացնել զայն: Առ այդ, ամբողջ սրտով
պէտք է հաւատալ Արարիչ Աստուծոյ, Փրկիչ Որդիին
եւ Մխիթարիչ Սուրբ Հոգիին:
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարանի Աշակերտները Կը Նշեն Մայրերու Տօնը
Հինգշաբթի, 30 Մայիս 2019-ին, Մխիթարեան
վարժարանին մէջ տօնական մթնոլորտ էր: Մեր
աշակերտներուն մայրերը հրաւիրուած էին նշելու
Մայրերու Տօնը: Իրենց զաւակներուն հետ յիշատակի նկար առնելէ ետք, օրուան յայտագիրը
սկսաւ տեսերիզի ցուցադրութեամբ, ուր աշակերտները իրենց զգացումները իւրայատուկ կերպով
արտայայտեցին իրենց մայրերուն, արցունք յառաջացնելով անոնց աչքերուն: Ապա բացման խօսքով
տնօրէնուհի Տիկ. Ռիթա Պոյաճեան բարի գալուստ
մաղթեց բոլոր մայրերուն եւ յայտնեց, որ այս
հաւաքոյթով կը նշենք երեք տօն միաժամանակ, թէ՛
մայրերու տօնը, թէ՛ համբարձման տօնը եւ թէ՛
Հայաստանի Ա Հանրապետութեան տօնը: Ան
շեշտը դնելով մայր բառին կարեւորութեան վրայ,

ըսաւ, թէ ի զուր չէ որ մենք կ'ըսենք Մայր հայրենիք,
մայրենի լեզու, Մայր եկեղեցի եւ մայրաքաղաք:
Տիկ. Պոյաճեան գնահատեց իւրաքանչիւր մօր դերը իր զաւակի դաստիարակութեան մէջ, մատնանըշելով որ մայրերը կը համարուին իրենց զաւակներուն առաջին դպրոցը, իրենք կը դնեն
դաստիարակութեան հիմերը եւ դպրոցը զանոնք
կ'արմատաւորէ: Իր խօսքի աւարտին, Մխիթարեանի տնօրէնուհին քաջառողջութիւն եւ ամենայն
բարիք մաղթեց բոլոր մայրերուն:
Գեղարուեստական բաժնով, մանկապարտէզի
աշակերտները երեք լեզուներով՝ հայերէն՝ արաբերէն եւ անգլերէն, մանկական առոգանութեամբ
շնորհաւորեցին իրենց մայրերը: «Մայրերու Օր» եւ
«Ձօն Մայրիկիս» քերթուածներով ելոյթ ունեցան
Ա., Բ. եւ Գ. կարգի աշակերտները, որոնք նաեւ
ներկայացուցին արաբերէն «Իտ Ումմի» ասմունքը
եւ անգլերէն «Happy Mother’s Day» երգը: Դ. կարգի
աշակերտները ֆրանսերէնով գովերգեցին իրենց
մայրերը, իսկ հայերէնով ասմունքեցին Յովհաննէս

Շիրազի «Մայրս» եւ Ղուկաս Սիրունեանի «Նուէր
Մայրիկիս» քերթուածները: Ապա բարձրագոյն
կարգերէն խումբ մը աշակերտներ արաբերէնով
ներկայացուցին սփիւռքահայուն ուխտը՝ նուիրուած
Հայաստանի պետականութեան 101-ամեակին:
Բոլոր աշակերտներն ալ իրենց ներկայացման
աւարտին վարդեր նուիրեցին իրենց մայրերուն:

Այնուհետեւ, ծնողները հինգ խումբի բաժնելով,
Տիկ. Սիպիլա Մալեան վարժարանիս «Թումանեան
Այգի»-ին մէջ վարեց կազմակերպուած խաղերու
հաճելի յայտագիրը, որուն մեծ խանդավառութեամբ
մասնակցեցան ե՛ւ մայրերը, ե՛ւ զաւակները: Աւարտին ունեցանք յաղթող խմբակ մը, որուն իւրաքանչիւր անդամը ստացաւ վարսայարդար Ուիսամ
Սարժիի կողմէ տրամադրուած նուէր:
Տեղի ունեցաւ նաեւ Համբարձման տօնին առի-

թով աւանդական վիճակաձգութիւն եւ ունեցանք
եւս բախտաւոր երկու մայրեր: Աւարտին, բոլոր
մայրերը համախմբուելով հատեցին Մայրերու
տօնին կարկանդակը եւ ապա տեղի ունեցաւ կոկիկ
հիւրասիրութիւն:

Տուն մեկնելէ առաջ, ծնողները ստացան իրենց
զաւակներուն հետ նկարով պատրաստուած ձեռային աշխատանք մը, որպէս յիշատակ օրուան տօնակատարութենէն:
Լրատու
Մխիթարեան վարժարանի

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր
Տիկնանց Համախմբումի
60 ամյակի հացկերոյթ
24 Նոյեմբեր , 2019
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Արհեստագիտութեան Աշխարհ
Հայաստան Անդամակցած է Intel Արհեստագիտական
Փառատօնին
Այս ուսումնական տարուան ընթացքին, առաջին
անգամ, Հայաստանի աւագ դպրոցներ յաճախող
աշակերտները հնարաւորութիւն պիտի ունենան
իրենց նորարարական գաղափարները ներկայացընելու Intel միջազգային արհեստագիտական
փառատօնին (Intel International Science and
Engineering Fair), որուն ծիրէն ներս իրականացուող
մրցոյթի մրցանակային ֆոնտը կը կազմէ 5 միլիոն
ԱՄՆ տոլար: Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ
կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակըրթութեան նախարարութեան հասարակայնութեան հետ կապերու եւ տեղեկատւութեան վարչութենէն:
Ամէն տարի աշխարհի աւելի քան 75 երկրէ շուրջ
1800 աշակերտ համախմբող փառատօնին մասնակցելու համար՝ հայ պատանիները պէտք է ներկայացնեն իրենց հետազօտական ծրագրերը,
որոնք պիտի անցնին միջազգային չափանիշներուն
համապատասխան գնահատանքի։ Այս փուլը
յաղթահարած մասնակիցները 2020 թուականին
հնարաւորութիւն պիտի ունենան մասնակցելու
ԱՄՆ-ի մէջ իրականացուող Intel միջազգային
արհեստագիտական փառատօնին եւ իրենց ծրագրերով մրցելու այլ երկիրներու ներկայացուցիչներու
հետ: Մրցոյթին առաջին տեղը գրաւած ծրագիրը

Հայկական «Ադամեան»
Հեռատեսիլները Արդէն
Վաճառքի Հանուած են

կ՝արժանանայ Gordon Moore Award մրցանակին`
ստանալով 75,000 ԱՄՆ տոլար:
ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարար Արայիկ Յարութիւնեան՝
խօսելով Intel միջազգային արհեստագիտական
փառատօնին Հայաստանի մասնակցութեան մասին՝ ընդգծած է, որ նման ծրագրերու շնորհիւ աշակերտները վաղ տարիքէն կը սկսին հետաքրքրուիլ
գիտութեամբ:
«Տարիներ շարունակ գիտութիւնը կտրուած
եղած է հասարակութենէն, այդ իսկ պատճառով
գիտական շատ հետազօտութիւններ չեն կիրառւած իրական կեանքի մէջ եւ չեն համապատասխանած
գոյութիւն ունեցող պահանջներուն։ Այժմ մեր
նպատակն է գիտութիւնը վերադարձնել ուսումնական հաստատութիւններ, որպէսզի մեր երիտասարդները վաղ տարիքէն սորվին հետազօտել ու
ստեղծել նորը, եւ այս առումով Հայաստանի մասնակցութիւնը Intel միջազգային արհեստագիտական
փառատօնին մեծ քայլ մը առաջ է»,- նշած է
նախարարը։
Փառատօնին մասնակիցները կը մրցին 22
բնագաւառի մէջ, որոնց շարքին են մաթեմաթիքան,
բնագիտութիւնը, աստղագիտութիւնը, կենսաքիմիան, ռոպոթիքան եւ այլն: Բացի առաջին տեղը

գրաւած ծրագրէն՝ մրցոյթով սահմանուած է նաեւ
երկու մրցանակ, իւրաքանչիւրը՝ 50,000 ԱՄՆ
տոլար պարգեւով։ Առանձին բնագաւառներու մէջ
նախատեսուած են նաեւ այլ մրցանակային տեղեր՝
համապատասխանաբար 3000, 1500, 1000 եւ 500
ԱՄՆ տոլար պարգեւներով։
Մրցոյթին մասնակցելու գործընթացին եւ չափորոշիչներուն մասին ՀՀ կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնակրթութեան նախարարութիւնը
հանդէս պիտի գայ առանձին յայտարարութեամբ:

Մշակութային Արձագանգ
Աշխարհը Արա Կիւլերի Աչքերով. Յայտնի Լուսանկարիչին
Աշխատանքները Ցուցադրուած են Փարիզի Մէջ
Փարիզի պատկերասրահներէն մէկուն մէջ
ցուցադրուած են յայտնի լուսանկարիչ Արա Կիւլերի
աշխատանքները, կը յայտնէ Sputnik ՝ վկայակոչելով
Figaro թերթը։ Վերջինս կը նշէ, որ Կիւլերը Թուրքիոյ
լուսանկարչական արուեստի առասպէլն է:
Ան ծնած է 1928-ին: Լուսանկարչական արուեստով սկսած է զբաղելու 1950-ականներու սկիզբը:
Հօր իրական ազգանունը Տէրտէրեան էր: Ան
Տէրտէրեանը դարձրուց Կիւլեր, որպէսզի թուրք
հասարակութեան մէջ համարկումը հեշտ ըլլայ:

Հայկական արտադրութեան «Ադամեան» հեռատեսիլները արդէն վաճառքի հանուած են։ Այս
մասին կը յայտնէ ՀՀ կառավարութեան Facebookեան պաշտօնական էջը:
Գործարանի 14 աշխատակիցները օրական կը
հաւաքեն մինչեւ 300 հեռատեսիլ: Առայժմ հեռատեսիլները smart չեն, սակայն այսուհետեւ պիտի
արտադրուին նաեւ smart տարբերակով:
Նշենք, որ նախապէս ՀՀ կառավարութիւնը ընկերութեան տրամադրած էր մաքսային արտօնութիւն։ Դեկտեմբերին բացուած գործարանը առաջին
արտադրանքը պատրաստած է Մայիսին: Հայաստանէն, Սուրիայէն եւ Լիբանանէն գործարարները
$4.5 միլիոնի ներդրում ըրած են: Կը նախատեսուի
եւս $10 միլիոնի ներդրում:

Ֆրանսական պարբերականները կը գրեն` Արա
Կիւլերը իր արուեստին մէջ կը միաւորէր տարբեր
մշակոյթները, կը պահպանէր սուր ընկալումը այն
բարդ աշխարհին, ուր կ՛ապրէր: 22 տարի ան Yeni
İstanbul
թերթի
լուսանկարիչ-լրագրողն
էր,
յետագային դարձաւ Time ամսագրի Մերձաւոր
արեւելեան առաջին թղթակիցը, երբ պարբերականը
1958-ին սկսաւ աշխատելու Թուրքիոյ մէջ:
«Կիւլերին որոշ չափով նման է ժամանակակից
նկարիչ Սարգիս Զապունեանը: Ան ծնած է 1938-ին
Թուրքիա, իսկ 1964-էն կ՛ապրի Փարիզ: 2015-ին
ան Թուրքիան ներկայացուց Վենետիկի ցուցահանդէսին»,– կը գրէ թերթը:
Կիւլեր բազմաթիւ հեղինակաւոր մրցանակներու
դափնեկիր է, լուսանկարչական սարքեր արտադրող գերմանական Leica ընկերութիւնը անոր նաեւ
«վարպետ» տիտղոսը շնորհած է: 2000-ին ստացած
է Ֆրանսայի պետական բարձրագոյն մրցանակը`

Պատուաւոր
լեգէոնի
շքանշանը:
Յայտնի
լուսանկարիչը մահացած է 2018-ի Հոկտեմբերին
90 տարեկանին:
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Մշակութային Արձագանգ
Թումանեան. «Անհունի Ճամբով» Միջազգային Գիտաժողով. Երեւան-Դսեղ, Թիֆլիս

3 Մայիս 2019-ին Խ. Աբովեանի անուան Հայկական
Պետական Մանկավարժական Համալսարանի մշակոյթի բաժնի դահլիճէն ներս տեղի ունեցաւ Համալըսարանի բանասիրական բաժանմունքի Վաչէ Պարտիզունի անուան Հայ նոր եւ նորագոյն գրականութեան
եւ անոր դասաւանդման մեթոտաբանութեան ամպիոնի, «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի եւ Երեւանի Կոմիտասի անուան Պետական երաժշտանոցի
նախաձեռնած «Թումանեան. «Անհունի» ճամբով»
խորագիրը կրող եռօրեայ միջազգային գիտաժողովի
լիագումար նիստը:
Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ՀՊՀՄ համալսարանապետ, Փրոֆ. Ռուբէն Միրզախանեան եւ հաստատեց. «Թումանեանը մէկն է, Թումանեանը մեծ է,
Թումանեանը մեր բոլորիս մէջ է»:
Ապա ելոյթ ունեցաւ ՀՀ ԱԺ պատգամաւոր, Յովհաննէս Թումանեանի տուն-թանգարանի նախկին
տնօրէն Նարինէ Թուխիկեան-Խաչատուրեան: Ան
շնորհակալութիւն յայտնեց հանդիսութեան կազմակերպիչներուն՝ բոլորը ի մի բերելու համար: «Ան առաջինն էր բոլոր ոլորտներէն ներս, բայց առաջին հերթին
ան առաջինն էր որպէս բարոյական կերպար»,ընդգծեց պատգամաւորը եւ յորդորդեց երիտասարդութեան Թումանեանի ամբողջականութիւնը տեսնել
անոր ստեղծագործութիւններուն մէջ: Մենք պարզապէս պիտի երթանք անոր ետեւէն դէպի Անհունը,
ուր եղած է անոր հայեացքը, դէպի բարձրը, ուր կը
ճախրէր»:
Հայաստանի Գրողներու Միութեան նախագահ
Եդուարդ Միլիտոնեանը նկատեց. «Թումանեանը
գրապատմութեան մէջ եզակի է իր հաւաքական
կերպարով: «Մենք պէտք է ճանչնանք Թումանեանի
բացած հունը՝ մեր ինքնութեան ձեւաւորման համար,
շնորհակալ ըլլանք Թումանեանին, իրմով ճանչնանք
մեզ»,- եզրափակեց ան:
Հայ նոր եւ նորագոյն գրականութեան եւ անոր դասաւանդման ամպիոնի վարիչ, «Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի տնօրէն, Փրոֆ. Սուրէն Դանիէլեան
իր «Թումանեանի «Անհունի» խորութիւնը» զեկուցման
մէջ ընդգծեց. «Յովհ. Թումանեանի ողջ ստեղծագործութիւնը երկխօսութիւն էր ոչ միայն սեփական ժողովուրդի, այլեւ համայն աշխարհի հետ: Թումանեանը
իր ապրած ժամանակաշրջանի ողբերգական հանգըրւաններով ապրող իր ժողովուրդի հետ էր: Թումանեանը իր ժողովուրդի հետ է նաեւ այսօր: Արեւելքի
իմաստուն ծերունիներու նման` ան կանգնած է ողջ
հասակով: Մենք դեռ պիտի սորվինք բանաստեղծի
բարձրութենէն նայիլ Աստուծոյ ստեղծած աշխարհին»:
ԵՊԿ գիտական գծով փոխհամալսարանապետ,
դոցենտ Ծովինար Մովսիսեանը նախ փոխանցեց
երաժշտանոցի համալսարանապետի պաշտօնակատար Սոնա Յովհաննիսեանի ողջոյնի խօսքը, ապա
իր «Թումանեանը երաժշտութեան մէջ» զեկուցումով
ընդգծեց, որ Թումանեանի ստեղծագործութեան
հմայքը այնքան մեծ է, որ ոգեշնչած է ամենատարբեր

ժանրերու ու ճաշակներու արուեստագէտներ, ան այն
բացառիկ հեղինակներէն է, որուն բնագրերուն հիման
վրայ ամէնէն շատ երաժշտական ստեղծագործութիւններ գրուած են: Անուններու թուարկումը արդէն
խօսուն փաստ է՝ Ալան Յովհաննէս, Սիրվարդ Գարամանուկ, Ալեքսանդր Սպենդիարեան, Տիգրան Մանսուրեան եւ այլք:
Երաժշտանոցի վոկալ-դասական բաժանմունքի
ղեկավար, դոցենտ Ռուբէն Ասատրեանը իր «Թումանեանը երաժշտական բեմին. մեկնաբանութեան
խնդիրներ» զեկուցման մէջ մասնաւորապէս ծանրացաւ Արմէն Տիգրանեանի «Անոյշ», Ալեքսանդր Սպենդիարեանի «Ալմաստ» օփերաներու, Եդուարդ Միրզոյեանի «Լոռեցի Սաքօ» սիմֆոնիք ստեղծագործութեան
վրայ: Իսկ օրուայ բացայայտումը հեռաւոր Եակուտիայի մէջ ապրած Հրանդ Գրիգորեանի անուան
վկայակոչումն էր, որ կը համարուէր Եակուտիայի
դասական երաժշտութեան հիմնադիրը, եւ որուն 100
ամեակը կը լրանայ այս Մայիսին: Իսկ ամենէն անհաւանականը անոր ստեղծագործութիւններու ցանկին մէջ Թումանեանի «Տօնակատարութիւն լեռներում» օփերան է:
Զեկուցումներէն ետք գեղարուեստական յայտագրի ընթացքին Թումանեանէն գրական գոհարներ
ներկայացուցին ասմունքողներ ՀՊՄՀ աշխատակից
Գարունա Երանոսեանը եւ շրջանաւարտ Նարեկ
Մարգարեանը:
Միջոցառումը եզրափակուեցաւ ԵՊԿ դասախօս,
ռեժիսոր Արսէն Ղազարեանի՝ «Անոյշ» օփերայի բեմադրութեան առթիւ կոմիտասեան պատառիկներու
ընթերցումով եւ ԵՊԿ օփերային արուեստանոցի սաներու՝ «Անոյշ» օփերայէն հատուածներու տպաւորիչ
կատարումով:
Հանդիսութիւնը աւարտին հասաւ սիրոյ սեղանով:
Եռօրեայ գիտաժողովի երկրորդ օրը սկսաւ բանաստեղծի ծննդավայր Դսեղ գիւղի մէջ: Այս անգամ
ձայնի իրաւունքը բանասիրական բաժանմունքի
ուսանողներունն էր: Նիստը բացաւ Հայ նոր եւ
նորագոյն գրականութեան եւ անոր դասաւանդման
մեթոտաբանութեան ամպիոնի վարիչ, Փրոֆ. Սուրէն
Դանիէլեանը։ Իր խօսք ուղղելով ուսանողներուն՝ ան
ընդգծեց, որ անոնց բացառիկ բախտ վիճակուած է
բանաստեղծի ծնունդէն 150 տարի անց արժեւորել
զայն իր ծննդավայրի մէջ, բնաշխարհի չափումներով
մօտենալ խոշորագոյն քնարերգակի ստեղծագործական շերտերուն:
Գիտաժողովի մասնակիցները ջերմութեամբ ողջունեց Յովհաննէս Թումանեանի տուն-թանգարանի
տնօրէն Ռոզա Ղազումեանը, որ մասնակիցներուն
հնարաւորութիւն տուած էր գիտաժողովի նիստը
իրականացնել Թումանեանի ամառանոցային հիւրընկալ սենեակին մէջ: Զեկուցումներով հանդէս եկան
մագիստրատուրայի առաջին լսարանի ուսանողներ
Վանուհի Գէորգեանը («Յովհ. Թումանեանը` թարգմանիչ»), Լիլիթ Պապէեանը («Դէպի Անհունը» պոէմի

ընթերցման փորձ»), Աստղիկ Պոյաճեանը («Յովհ.
Թումանեանի հայեացքը նախորդ շրջանի գրական
զարգացումներու շուրջ»), պաքալաւրիատի երրորդ
լսարանի ուսանողներ Լիլիթ Դանիէլեանը («Հայրենասիրական քերթուածներու մէջ Յովհ. Թումանեանի
քաղաքացիական կերպարը»), Աննա Դաւթեանը
(«Գրիմմ եղբայրներ եւ Յովհ. Թումանեան»), երկրորդ
լսարանէն Գարլէն Նազարեանը («Սիմպոլներու խաղարկումը Յովհ. Թումանեանի եւ Լեւոն Շանթի
ստեղծագործութիւններու մէջ») եւ Անի Քերոբեանը
(«Երգիծանքը Յովհ. Թումանեանի պատմուածքներու
մէջ»):
Նիստէն ետք պատուիրակութիւնը երեկոյեան
հասաւ թումանեանական միւս հանգրուանը՝ Թիֆլիս։
Զիրենք առաջնորդանիստ Ս. Գէորգ եկեղեցւոյ մէջ
ընդունեց եւ 1251-ին կառուցուած հոգեւոր եւ պատմամշակութային այս արժէքաւոր կառոյցի մասին
հանգամանալից բացատրութիւններ տուաւ եկեղեցւոյ
սպասաւոր Տէր Կիրակոս քահանան։ Այնուհետեւ նոյն
եկեղեցւոյ սեղանատան մէջ Վիրահայոց թեմի
առաջնորդ Վազգէն Եպս. Միրզախանեանը ընթրիքի
սեղանի շուրջ հայրենիքէն եկած խումբի հետ շահեկան
զրոյց ունեցաւ հոգեւոր, կրթական, գրական-երաժըշտական խնդիրներու մասին՝ առանցքին պահելով
վիրահայ համայնքի այսօրիկ հիմնահարցերը եւ,
բնականաբա՛ր, Յովհ. Թումանեանի յոբելեանի հետ
կապուած յանձնառութիւնները։

Արդէն յաջորդ առաւօտ, Մայիս 5-ին, Յովհ. Թումանեանի 150-ամեակին նուիրուած եռօրեայ գիտաժողովը իր աշխատանքները շարունակեց եւ ամփոփեց
հայոց համար պատմական այս քաղաքի «Թումանեանի տուն» Գիտամշակութային Կեդրոնին մէջ, ուր
զիրենք ընդունեցին առաջնորդ Վազգէն Սրբազանը
եւ Կեդրոնի ղեկավար Գիսանէ Յովսէփեանը, վիրահայ մտաւորականութեան ընտրանին կազմող բազմաթիւ հիւրեր, գրողներ, ուսուցիչներ, լրագրողներ։
Բացման խօսքով Փրոֆ. Սուրէն Դանիէլեանը նախ
շնորհակալութիւն յայտնեց ՀՊՄՀ համալսարանապետ, Փրոֆ. Ռուբէն Միրզախանեանին այս նախաձեռնութիւնը կեանքի կոչելու համար, ապա ջերմ ընդունելութեան եւ աջակցութեան համար` տանտէրերուն:
Ս. Դանիէլեանը նկատեց, որ այս հանդիպումով Թումանեանը այսօր եւս իր ներկայութեամբ կը միաւորէ
Հայաստանի եւ Վրաստանի մէջ ապրող ու ստեղծագործող մտաւորականները: Ապա Հայ նոր եւ
նորագոյն գրականութեան ամպիոնի եւ «Սփիւռք»
Գիտաուսումնական Կեդրոնի անունով խորհրդանշական` Սարոյի ու Անոյշի դիմանկարը պատկերող նուէր
յանձնեց Թումանեանի տուն:
Օրհնութեան խօսքով Վազգէն Եպս. Միրզախանեանը իրաւացիօրէն նկատեց, որ Թումանեանի
մեծութիւնը անչափելի է: Թումանեանը նախ եւ առաջ
մեզի կը սորվեցնէ, թէ ինչպիսին պէտք է ըլլայ հայ
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Թումանեան. «Անհունի Ճամբով» Միջազգային Գիտաժողով. Երեւան-Դսեղ, Թիֆլիս
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մարդը, հայ քաղաքացին, հայ գրողը իր ժողովուրդի
համար: Ան հպարտութեամբ աւելցուց նաեւ, որ
«Թումանեանի տուն» Կեդրոնը կը շարունակէ կամուրջ մնալ հայ եւ վրացի արուեստագէտներու միջեւ,
եւ անոր վկայութիւնն են վերջերս վրացերէնի թարգմանուած Թումանեանի տասը հէքեաթներու, ինչպէս
նաեւ շուտով ընթերցողներու սեղանին դրուելիք
«Յովհ. Թումանեանը Վրաստանի մասին եւ վրացիները Թումանեանի մասին» գրքերը:

Բանաստեղծ, Վրաստանի Հայ Գրողներու «Վերնատուն» Միութեան նախագահ Ժորա Սնխչեանը
«Թումանեանական նոր «Վերնատան» ստեղծումը»
թեմայով իր զեկուցման մէջ ներկայացուց կառոյցի
ստեղծման հետաքրքրական եւ դժուարին պատմութիւնը, անոր կատարած հսկայածաւալ աշխատանքը: Ան հպարտութեամբ նշեց, որ «Վերնատուն»ը կը
փորձէ մեր օրերուն շարունակական պահել թումանեանական աւանդոյթը. այս տարիներու ընթացքին
հրատարակած է շուրջ 11 տարեգիրք, բացած է
«Գրական ծիլեր» մանկապատանեկան ակումբը,
որուն նպատակն է թեւաւորել շնորհալի ստեղծագործողները` ապահովելով վիրահայ սերունդներու յաջորդականութիւնը:
«Յովհաննէս Թումանեանը Պարոյր Սեւակի գնահատմամբ» զեկուցման մէջ Հայ նոր եւ նորագոյն
գրականութեան եւ անոր դասաւանդման մեթոտաբանութեան ամպիոնի Փրոֆեսոր Մարտին Գիլաւեանը
բացաւ Թումանեան-Սեւակ առընչութիւնները: Բանասիրական բաժանմունքի ղեկավար, դոցենտ Աշոտ
Գալստեանը հանդէս եկաւ «Յովհաննէս Թումանեանը
ժամանակակիցներու յուշերուն մէջ. կառուցուածք եւ
լեզու» հետաքրքրական զեկուցումով: ՀՊՄՀ Հայ նոր
եւ նորագոյն գրականութեան ամպիոնի դոցենտ

Լուսինէ Գալստեանը «Յովհ. Թումանեանի «Հին
կռիւը» պոէմը» զեկուցման մէջ երեւան բերաւ պոէմի
ստեղծման դրդապատճառները, պոէմի ձեռագրերու
կորուստի ցաւալի փաստը, արեւմտահայութեան
հարցի վերհանումը:
«Թումանեանի
գրաքննադատութեան
շուրջ»
թեմայով զեկուցման մէջ նոյն ամպիոնի դոցենտ
Նաիրա Խաչատրեանը ընդգծեց, որ իր հրապարակախօսական էջերուն մէջ Թումանեանը գեղարւեստական պատկերաւորման հարուստ միջոցներով
ոչ միայն կը ներկայացնէ հասարակական-քաղաքական կեանքի որոշակի խնդիրներ, այլեւ կ’արծարծէ
գրական-փիլիսոփայական հարցադրումներ:
«Թումանեանը եւ Վրաստանը» նիւթի շուրջ
ծանրացաւ «Հայկական Գիտահետազօտական ասոցիացիա Վրաստանում» ՀԿ նախագահ, բ.գ.թ., Փրոֆ.
Էմմա Ախտեանը: «Թումանեանի տուն» Կեդրոնի
ղեկավար Գիսանէ Յովսէփեանը ներկայացուց Յովհ.
Թումանեանի թիֆլիսեան տան պատմութիւնը: Ան
նշեց, որ Թումանեաններու ընտանիքը այդ տան մէջ
բնակած է 1909-էն, սակայն կարճ ժամանակի մէջ
անիկա դարձած է գրական, հասարակական, քաղաքական օճախ ոչ միայն հայերու համար, այլեւ
Անդրկովկասի ողջ մտաւորականութեան կեդրոնատեղի: Խորհրդային կարգերու հաստատումէն ետք
Թիֆլիսիի քաղաքային իշխանութիւնը այդ տունը
նուիրած է Թումանեաններուն. ասիկա անշուշտ կը
խօսի այն պատկառանքի մասին, զոր ունեցած են
Վրաստանի մէջ ամենայն հայոց բանաստեղծի
նկատմամբ: 1930-ական թուականներուն, սակայն,
Թումանեանի ժառանգները ծանր փորձութիւններու
առջեւ կանգնած են. նախ կիսուած է տունը, ապա
աւելի ուշ՝ 1990-ականներուն անոր մէկ մասը վերածւած է քաղաքային գրադարանի: 1953 թ. Թումանեանի
կնոջ՝ Օլկա Մաճկալեանի նախաձեռնութեամբ Երեւանի մէջ բացուած է Յովհաննէս Թումանեանի տուն
թանգարանը, եւ Թիֆլիսի բնակարանէն ողջ գոյքը եւ
գրադարանը փոխադրուած են Երեւան: Վերջին
տարիներուն թիֆլիսեան բնակարանի գոյութիւնը
դարձեալ վտանգուած էր, սակայն Վիրահայոց առաջնորդ Վազգէն Եպս. Միրզախանեանի, ինչպէս նաեւ
Հայաստանի Գրողներու միութեան երջանկայիշատակ
նախագահ Լեւոն Անանեանի եւ թիֆլիսահայութեան

ջանքերով տունը կրկին լեցուած է թումանեանական
շունչով:
«Յովհ. Թումանեանը՝ հայ-վրացական բարեկամութեան ոսկէ օղակ» զեկուցմամբ հանդէս եկաւ Վրաստանի Մշակոյթի, Կրթութեան, Գիտութեան եւ Սպորտի
նախարարութեան աշխատակից Կարինէ Մանուկեանը: Վրաստանը, յիրաւի, դարձած է բանաստեղծի
երկրորդ հայրենիքը, որուն ան շարունակաբար սիրոյ
եւ ջերմութեան խօսքեր յղած է: Անոր վկայութիւններն
են «Յիշողութիւն», «Վրաստանի մասին», «Վրաստանի
պոէտներին», «Նուէր Վրաստանի բանաստեղծներին»
եւ այլ գործեր: Իսկ վրացի քնարերգու Տ. Տաբիձէն
Թումանեանին ձօնած է «Պոէտներու երազանքը»
բանաստեղծութիւնը:
Զեկուցումներու բաժինը եզրափակեց Հայ նոր եւ
նորագոյն գրականութեան ամպիոնի դոցենտ Քնարիկ
Աբրահամեանը` «Գրական հարցադրումները Թումանեանի նամակներու մէջ. մի քանի նկատառում»
նիւթով, ուր առանձին ենթակէտերով շեշտադրեց այն
ստեղծագործական փոխանցումները, տեսաբանական եզրայանգումները, որոնք երեւան կու գան
հեղինակի նամակագրութեան մէջ եւ առանձին
քննութեան չեն ենթարկուած:
Կային նաեւ անակնկալները: Գիսանէ Յովսէփեանը
իր տպաւորիչ խօսքով նկատեց, որ այս այցելութեամբ
եւ գիտաժողովով ամբողջացաւ Թումանեանի տան
գիտամշակութային անուան գիտական բաղադրիչը,
ինչի համար իրենց շնորհակալութիւնը սրտաբուխ է:
Իսկ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վազգէն Սրբազանը «Յովհաննէս Թումանեան» մետալով պարգեւատրեց իր ուսուցիչ՝ Սուրէն Դանիէլեանը: Վերջինս,
չկարենալով թաքցնել յուզումը, նշեց, որ պարգեւատրըւած է հայ ամէնէն մեծանուն բանաստեղծի անուան
մետալով, որ մեծագոյն պատիւ է եւ առ այսօր իր
ստացած ամենաթանկ պարգեւը:
Գիտաժողովի աւարէն ետք մասնակիցները այցելեցին Խոջիվանքի պանթէոն եւ Մանկավարժական
Համալսարանի անունով ծաղկեպսակ դրին Ամենայն
Հայոց Բանաստեղծի շիրմին, իսկ ուշ երեկոյեան,
տպաւորութիւններով
ծանրաբեռ,
վերադարձան
Երեւան:
«Սփիւռք» Գիտաուսումնական Կեդրոնի
լրատւութիւն
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ԽԱՉԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
(1960)
«Քաղաք»

Խաչիկ Աբրահամեան
(15 Յունուար 1960, Երեւան)
1990 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական
հիմնարկը: 1990 թուականէն Հայ նկարիչներու կեդրոնի նախագահն է,
1992 թուականէն՝ Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ, 1994
թուականէն՝ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի նկարիչներու միջազգային ընկերակցութեան
անդամ, 1995 թուականէն՝ Ռուսաստանի նկարիչներու միջազգային
դաշնութեան անդամ, 2011 թուականէն՝ Մոսկուայի նկարիչներու միութեան
անդամ:
Աբրահամեանի աշխատանքները կը գտնուին Հայաստանի եւ աշխարհի
տարբեր թանգարաններու եւ մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ:
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¾ç 01
Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Փաշինեան-Փութին
Հանդիպումը Ս. Փեթերզպուրկի Մէջ
Արաբական Թերակղզի

նաեւ վկայաբերեց անոր շօշափելի արդիւնքները:
«Մենք այս տարի բաւական լաւ տնտեսական ցուցանիշներ ունինք, առաջին
եռամսեակին տուեալներով տնտեսութեան աճը կազմած է 7.1 տոկոս, Ապրիլին
տնտեսական աշխուժութեան ցուցանիշը հասած է 9.2 տոկոսի: Ես այս մասին կ՝ըսեմ,
քանի որ այս ցուցանիշները դրական նշանակութիւն ունին ոչ միայն Հայաստանի, այլեւ
Եւրասիական տնտեսական միութեան համար, քանի որ մեր տնտեսական ցուցանիշները մեծ մասամբ կապուած են ԵԱՏՄ-ի մէջ մեր համագործակցութեան ու
ռուսական շուկաներ մտնելու՝ հայ գործարարներու հնարաւորութեան հետ: Ասիկա
շատ կարեւոր է, եւ ես յոյս ունիմ, որ մենք պիտի յաջողինք որոշ հարցերու մէջ
կայացնելու այնպիսի որոշումներ, որոնք չեն կոտրեր այս աճին թափը»:
Հանդիպման ընթացքին քննարկուելիք օրակարգը Փաշինեան չմանրամասնեց,
սակայն, իր խօսքին վերջաւորութեան անդրադարձաւ Հայաստան այցելող ռուս
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը
Փետրուար
3-ին կարող
եռօրեայեն առաքելական
զբօսաշրջիկներուն՝
պնդելով,
որ «այսպիսի
շփումները
նպաստել մեր
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
ան կ'ըլլայ
քաղաքական ու տնտեսական յարաբերութիւնների զարգացմանը»:
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ առաջին
որ կ'այցելէ
Լրագրողներու ներկայութեամբ
տեղիհովուապետը,
ունեցած կարճատեւ
զրոյցէնԱրաբական
ետք, երկու
թերակղզի, կըհանդիպումը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
ղեկավարները
շարունակեցին փակ
դռներու ետին:
Ապու Տապինախաշեմին,
մեկնելէ մէկ
ժամ օգնական
առաջ, Եուրի
Վատիկանի
Հանդիպման
Փութինի
Ուշաքով մէջ
նշածկիրակնօրեայ
էր, որ կողմերը
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է «կարճ,
բայց
պիտի քննարկեն հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցութեան
վերաբերող,
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմիհարցեր:
Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
ինչպէս
նաեւ
տարածաշրջանային
եւ միջազգային
իր Հանդիպումի
էջին վրայ գրած
է. «Կը մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Այդ
աւարտին,
վարչապետ
Փաշինեանի
մամլոյԷմիրութիւններ։
խօսնակ Վլադիմիր
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Կարապետեան լրագրողներու յայտնեց. «Այսօր վարչապետը հանդիպեց ՌԴ նախագահ
էջ մը եւ միասին
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
Վլադիմիր
Պուտինիանցնինք
հետ: Սախաղաղութեան
կանոնաւոր հանդիպումների
շարքում
է: Վերջերս
համար»։Նուր Սուլթանում տեղի ունեցաւ երկկողմ աշխատանքային հանդիպում
նոյնպէս
Այցը պիտի
5՝ Ապու
ՏապիիԱնդրադարձան
թագաժառանգ,
Շեյխ
Պուտինի
հետ, եւտեւէ
այսօրմինչեւ
արդէն՝Փետրուար
պաշտօնական
հանդիպում:
երկկողմ
Մուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի
պապը
կը
օրակարգի բոլոր հարցերին, մասնաւորապէս՝ տնտեսական համագործակցութեանը:
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
հանդիԽօսք եղաւ նաեւ ռազմատեխնիկական համագործակցութեան ծրագրերի վերաբերեալ,
պումին։
եւ
կողմերն ընդգծեցին նախ դրա արդիւնաւէտ շարունակութիւնը, նաեւ ամփոփեցին
այն ձեռքբերումները, արդիւնքները, որ վերջին հանդիպումների ժամանակ
Ուքրանիոյ ԿԸՅ-նարդիւնքում
Նախագահի
28 Թեկնածու
պայմանաւորուածութիւնների
իրականացուեցին»:
Վարչապետի մամլոյ
Գրանցած
Է խօսնակը նշեց, որ կողմերը անդրադարձան Արցախի հակամարտութեան հարցին, սակայն հարցերը գլխաւորաբար կը վերաբերէին տնտեսական
օրակարգին:
«ԼՂ հակամարտութեան կարգաւորման հարցին վերաբերեալ մանրամասն
քննարկում չէ եղած, պարզապէս նշուած է, որ կայ ընդհանուր ըմբռնում այս խնդիրին
վերաբերեալ»,- նշեց մամլոյ խօսնակը:
Ըստ Կարապետեանի՝ հանդիպումը անցաւ շատ բարեկամական մթնոլորտի մէջ:
«Մթնոլորտը շատ բարեկամական էր, կողմերը տրամադրուած էին լուծումներ
տալու բոլոր այն հարցերուն, ուր կայ հետաքրքրութիւն: Եւ յանձնարարականներ
տրուեցան նաեւ թէ՛ միջկառավարական յանձնաժողովին՝ շարունակելու աշխատանքները, թէ՛ յատուկ խումբեր ձեւաւորելու՝ նաեւ այլ հարցերու շուրջ, ուր կայ յստակ
արդիւնքներ ձեռք բերելու անհրաժեշտութիւն»,- ըսաւ Կարապետեան:

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%)։
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ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հանդիսապետութեամբ

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, Դպիրներու եւ Կիսասարկաւագներու

Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
ձեռնադրութիւն պիտի կատարուի
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած
տեղեկագրին
Ձեռնադրիչ՝
Գերշ.
Տ. Մակար
Եպս. Աշգարեան
անգլերէն
թարգմանութեան՝

Կիսասարկաւագութեան կարգ

Դպրութեան կարգին

պիտի ստանան՝
The
Adana
Massacres
Երուանդ Եղիայեան
Տեմիս Այվազեան

պիտի արժանանան՝

ԳԻՐՔԻ
Ներսէս Իսահակեան
Սարգիս Մարտիրոսեան

ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Հրակ Գալայճեան

Խօսք կ'առնեն` Շանթ Գատէհճեան

Գաբրիէլ Պետրոսեան

Էմմանուէլ Սիրջանեան

Աւետիս Պետրոսեան
Վեր. Դոկտ.

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

Գարլօ Մարտիրոսեան

Երկուշաբթի,
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

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ
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