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Լիմպոսի
Մէջ Ապրող
Հայրենիքի Այս
Մռայլ
Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Տեղի
Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ ՀՀՄեր
«Պահպանենք
Դէմքը»
Օրերուն Արմէն Սարգսեանը Է Ու Պիտի Մնայ
Կը Կայանայ
Մէկ ՕրԱրշաւախումբը
Կանուխ
Նիստը՝
Կառավարութեան
Վարելիք
Քաղաքականութեան
Լուսաւոր, Բանիմաց Ու Հաւասարակշռուած
Կը Մաքրէ Ծովափնեայ Լողափները
Մասին
Յայտարարութեան
Համար
Ղեկավարի
Աւելի Քան Կենսական
Կերպարը
Շաբաթավերջին, Հայաստանի Դիլիջան
քաղաքին մէջ, բացումը կատարուեցաւ
«Մտքերի հայկական գագաթնաժողով»
խորագիրը կրող հանդիպման: Աւանդաբար Ֆրանսայի Շամոնի քաղաքին մէջ
կազմակերպուող «Մտքերու գագաթնաժողով» միջոցառումը այս անգամ հիւրընկալւած էր Հայաստանի մէջ եւ ստացած
«Մտքերի հայկական գագաթնաժողով»
Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարուանուանումը, այնտեղ համախմբուած էին
թեան
հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փեհայաստանցի եւ օտարերկրացի աւելի քան երկու հարիւր մասնակից:
տըրուար 6-ին:
Չգիտնալով, որ ի՞նչ չափանիշներով ընտրուած էին մտքի այդ տիտանԱյս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
ները, կ՛ենթադրեմ, որ օրինակի համար` բաւարար է վճարել քանի մը
Երկրի ամենախոշոր ազգային
լողափներու
մաքրման քարոզարշաւներէն
աշխատակազմի
տեղեկատուութեան
եւ հասահազար եւրօ եւ յայտնուիլ դարի «հայ միտքերու» վերնախաւին մէջ։ Այս
մէկը տեղի ունեցաւ Կիրակի
առաւօտեան, Լիբանանի
տարբեր
վայրերու մէջ,
րակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն:
համագումարի բացումին խօսք ունեցան Հայաստանի նախագահն ու
պետական պաշտօնեաներու եւ
տեղական
կամաւորներու
Նիստը
կը մեկնարկէ
ժամը մասնակցութեամբ:
11:00-ին:
վարչապետը։ Նախագահին իմաստալից խօսքը հաճոյքով լսեցի ու
Շրջակայ միջավայրի նախարարութիւնը անցեալ շաբաթ սկսաւ
գնահատեցի: Վարչապետինը չդիմացայ մինչեւ վերջ լսել...:
համաշխարհային «Պահպանենք մեր դէմքը» արշաւախումբը` ըսելով, որ
Վերադառնանք «գագաթաժողովին» անուան եւ մասնակցութեան չաԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
նախաձեռնութիւնը նպատակ ունի «Պահպանելու դէմքը եւ փոխանցելու
փանիշներուն: Երկիր մոլորակի վրայ տեղի ունեցած կեանքի եղափոխուՃափոնի Դեսպանը Քննարկած Են Երկկողմ
Լիբանանի աւելի մաքուր կերպարը»:
թեան առաջին օրէն, երբ անասունը դարձաւ ասուն եւ սկսաւ կանգնիլ երկու
Նախարարութեան աղբիւրի
մը համաձայն՝ քարոզարշաւը
կ՝ընդգրկէ աւելի
Գործակցութեան
Հեռանկարները
ոտքի վրայ, քալել երկու ոտքով, այդ ապագայ մարդ/ասունը արդէն ունեցած
քան
120
տարածք՝
7000
կամաւորի
մասնակցութեամբ:
Հանրապետութեան
վարչապետ անասունէն՝
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին իրենց
էրԼիբանանի
խելք եւ միտք։
Այդ օրէն ան զանազանուեցաւ
ճիշդ
այդ
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոԼիբանանը Միջերկրական ծովուն մէջ փլասթիկ թափօններու խոշոր
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
միտքին պատճառով։ Միշտ ալ՝ տուեալ ժամանակաշրջանի ասուն մարդու
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
ներդրողն
է. Անոր մակերեսին, ըստ 2015-ի ուսանողական ուսումնասիրութեան
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝մասինՊաապտայի
պալատին
մէջ նախագահական
համար, իր դարը եղած
է մտքի դար։
Այս բանին
այսքան:
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արմը,
կը
ծփայ
նորակազմ
կառավարութեանկրնար
վարելիք
հարցերով
նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի1000-3000
ստանձնեցթոն փլասթիկ: Այս աղտոտուածութեան հետեւանքով՝
Աւելի նպատակայարմար
ըլլալքաղաքամիջոցառման
ելոյթ ունեցողներուն
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
ոչ մէկնախորդէն՝
ներդրում կըՓիեռ
կատարուի համազգային գործիչներու կողմէ։
կանութեան
մասինգործածել.
յայտարարութիւնը
ամբողիր նոր պաշտօնը իր իսկ
ուրիշ բառ-եզրոյթ
օրինակ՝ «Դարը
նեղ մասնագիտութիւններու
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
Մաքրութեան աշխատանքներուն մէջ ընդգրկուած էր նաեւ Սուրի լողափը,
ջացնելու
Ռաֆուլէն:
Այս մասին
դար է»: համար:
Այս պարագային չափանիշն ալ կը յստականար
եւ ժողովին
կը հաղորդեց նախագահական ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաուր շրջակայ միջավայրի նախարար Ֆատի Ժրէյսաթի, շրջանի երեսփոխան
Ըստ տեղական
շաբաթամասնակցէին
նեղ լրատուամիջոցներու՝
մասնագիտութեանց տէր
անձիք: տեղեկատուական գրասենեակը:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
Ինայա Էզզըտին եւ Լիբանանի բանակի անդամներ ու իտալական UNIFIL-ի
վերջին
կազմուած
սոյն
յանձնաժողովին անդամ
Հասկնալի
է, որ
կազմակերպողները
օգտագործած էին արդէն իսկ
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաանդամներ միացան ուսանողներուն` աղբը վերցնելու աշխատանքին:
10գոյութիւն
նախարարները
պիտի մը,
քննարկեն
Ռուսիոյ ընդօրինակելու,
Ռաֆուլ յաջողութիւն
ունեցող ձեւաչափ
սակայն փոխանակ
անոնք մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Սուրի
Դաշնութեան՝
2018-ի
գաղթականներու
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ
նորքաղաքապետ
նախարարը Հասան Տապուգ լրագրողներու հետ զրոյցի մը
պէտք է փորձէին
ըլլալՅուլիսին
իւրայատուկ
եւ ճիշդ:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
ընթացքին
ըսաւ, որ քաղաքապետարանը «կը շարունակէ Սուրի լողափին
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաբարձր
գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած
աշխատանքը
Ինչ կը փորձեմ ըսել:
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
առաջնահերթութիւն տալ», հաշուի առնելով անոր աշխարհագրական եւ
ջադրած
նախաձեռնութիւնը
կեանքի
պաշտօնավարութեան
Սիրելի’
կազմակերպողներ, վերստին
ֆրանսական
կամ հայկական
տարբերակին. ամբողջ շրջանին:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուազբօսաշրջային արժէքը:
կոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը
մտքի դարը
մարդ էակի համար
բնաւընդրգկելով
նոր չէ: Ան շատո՜նց կայ եւ դուք նոր
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
ՍայտայիՄուհամմատ
մէջ, աւելի քան 450 կամաւոր եւ աքթիւիստ, Կիրակի առաւօտ
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարանախկին նախարար
գիւտ չէք ըրած։ Բան
մը անուանելէն առաջ,
պէտք է քիչԱշխատանքի
մը մտածել: Պէտք
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաաջակցեցան
բանակին եւ Կարմիր խաչի անդամներուն:
րութեան
մէջ:խօսելէ առաջ, բառերը ճիշտ ընտրել,Քապպարա
ըսաւ, որ իր կանուխ,
իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
է մտածել
որպէսզի այսպիսի
պընդումին:
«Ասիկա
մեզի պիտի
համար հարսանիք է»,- ըսաւ Ժրէյսաթի` Սայտայի ափին
Նորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
անյարմար
վիճակներ
չստեղծուին։
Իսկ եթէ
կազմակերպողները
ձեւով
մը
խօսելով լրագրողներու
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի ենարձանագրէ
այս նոր պաշտօնին
վրայ՝ շնորհիւ հետ: «Մենք ուզեցինք միասնական ուղերձ մը յղել
հիմնաւորեն, թէ
ի՞նչ չափանիշներով
ընտրուած
«մտքի վերնախաւի»
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
լիբանանցի ժողովուրդին,
ընդգծէ
շարք շատ
մը խնդիրներ՝
զինա- տարիներու իր փորձառութեան,
եւ պիտի ըսելով, որ իբրեւ մէկ սիրտ մենք կրնանք որեւէ լաւ
անդամները,
շնորհակալՀըզպալլայի
կ՛ըլլամ։
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարգործ կատարել
մեր երկրին համար»:
նոցը,Սիւնակս
Սուրիոյշարունակելէ
Հանրապետութեան
հետկարեւոր
յարաբե-յիշեցում
ապացուցէ,
որՀայ
այսգինախարարութիւնը
կ'աշխատի
առաջ կ՛արժէ
մը ընել,գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
«Իւրաքանչիւր
լաւ բան, որ մենք կ՝ընենք մեր երկրին համար, կը բարձրացնէ
րութիւններու
Հըզպալլայի եւառաջին
անոր նախադասութիւնն
անխտիր բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին, ինչպէս
րերու գիւտէնկարգաւորումը՝
ետք հայերէն թարգմանուած
էր,կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամամեր ոգին»,-գործակալուաւելցուց Ժրէյսաթի:
դաշնակիցներուն
պահանջով,եւ
աւելի
քան իմանալ
1 միլիոնզբանս
կը հաղորդէ
ազգային լրատուական
"Ճանաչել զիմաստութիւն
զխրատ,
հանճարոյ"։
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Աւելի հիւսիս, Թրիփոլիի լողափը եւ ափերուն գտնուող կղզիները եւս
սուրիացի
գաղթականներու
եւ ՍԻՏԸՐ
Արդեօք
ասիկա նոյնինքնապագան
միտք ու խելք
ունենալութիւնը:
մասին չէ՞։
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
կատարեցին մաքրութեան իրենց բաժինը՝ մասնակցուեամբ մօտ 80
խորհրդաժողովին
կողմէբանալով
պահանջուած
բարեփո-պէտք է բացատրել, որ
Այստեղ փակագիծ
հաւանաբար
հետ բարեկամութեամբ:
կամաւորներու: Մաքրուեցաւ Աքքարի Ապտէհէն Արիտա երկարող լողափը
խումները՝
համար
երկրի
տնտեսական
Տնտեսութեան
Ոսկեդարիփրկելու
ժամանակ
«խրատ»
բառը
ունեցած է տարբեր
մեկնութիւնեւեւառեւտուրի նախարար ՄանՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտաեւս:
վատթար
սուր
ընդգծեց,
իմաստ։ վիճակը:
Անիկա պարսկերէն «Խարատ» բառն է, որ
կըՊթեյշ
նշանակէ
խելք։որ իր նպատակը պիտի ըլլայ գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
Մաքրութեան արշաւախումբը պիտի հետեւի լիբանանեան ծովափի շարուստեղծելՓակենք
արդիւնաւէտ
Հայերէն "խրատել" նաեւ կը նշանակէ "խելք սորվեցնել"։
փա- տնտեսութիւն մը: Միաժա- զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
նակական
մաքրութեան,
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչ- իսկ վերջնական արդիւնքները պիտի յայտարարուին
կագիծը։
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՅունիս
15-ին:
Պաշտօններու Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու առկայ դժուաթեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
¾ç 02 եւ
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç
¾ç 08
03
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü
ու բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
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î»ë³ÝÏÇõÝ
Լիմպոսի Մէջ Ապրող Հայրենիքի
Այս Մռայլ Օրերուն Արմէն Սարգսեանը
Է Ու Պիտի Մնայ Լուսաւոր, Բանիմաց
Ու Հաւասարակշռուած Ղեկավարի
Աւելի Քան Կենսական Կերպարը

A

¾ç 02

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Արհեստական Բանականութենէն Մինչեւ Ներդրումային
Քաղաքականութիւն. «Մտքերու Հայկական Գագաթնաժողով»-Ի
Ծիրէն Ներս Կայացած Են Թեմատիկ Քննարկումներ

¾ç 01
Ինչքան լաւ կ՛ըլլար, որ այդքան յաւակնոտ եւ
ամպագորգոռ միջոցառումներու հետ միասին,
Հայաստանի ղեկավարութիւնն ու հասարակութիւնը հիմնական բան մը մտածէր՝ երկրին
դասակարգային տարբերութիւնները մեղմացընելու եւ մեր թաքուն եւ լուսանցքին վրայ
գտնուող միտքերուն երեւալու հնարաւորութիւն
տային։ Առիթներ ստեղծուէին, որպէսզի բոլորը
բազմակողմանի զարգանալու հնարաւորութիւն
ունենային, մարդիկ հաւասար հնարաւորութիւններ ունենային դրսեւորելու իրենք զիրենք...
Այս պարագային ես վստահ եմ
նման
հանդիպումներ տեղի պիտի ունենային Հայաստանի ամբողջ տարածքին մէջ. Երեւանէն,
Դիլիջանէն, Գիւմրիէն սկսեալ մինչեւ Հայաստանի բոլոր մարզերու քաղաքներուն ու գիւղական համայնքներուն մէջ....
Ո՞վ համաձայն չէ։
Կը մնայ անդրադառնալ այս միջոցառման
հետ առնչուած շատ դրական երեւոյթի: Այդ
մէկը Հայաստանի իւրօրինակ նախագահին
պարն է նոյն միջոցառման ընկերային հաւաքոյթին ընթացքին, որ այսօր արդէն լայնօրէն
տարածուած է ընկերային համացանցին վրայ:
Ո՞վ համաձայն չէ, որ իմ կարծիքով իր կողմնացոյցն ու տրամաբանութիւնը կորսնցուցած`
լիմպոսի մէջ ապրող Հայրենիքի այս մռայլ օրերուն, Արմէն Սարգսեանը է ու պիտի մնայ
լուսաւոր, բանիմաց ու հաւասարակշռուած ղեկավարի աւելի քան կենսական կերպարը, որ իր
կարելին ու անկարելին կ՛ընէ դրական լիցք
հաղորդելու բոլորին: Բոլորին:
êºô²Î Ú²Îà´º²Ü

Դիլիջանի մէջ իրականացուող «Մտքերու հայկական գագաթնաժողով»-ի երկու օրերու ընթացքին կազմակերպուած են թեմատիկ քննարկումներ՝
աշխարհաքաղաքական զարգացումներու, բարձր
գիտարուեստներու, արհեստական բանականութեան, 4-րդ արդիւնաբերական յեղափոխութեան,
ձեռնարկատիրութեան ու նորարարութիւններու,
21-րդ դարու առաջնորդութեան ու քաղաքակրթութիւններու երկխօսութեան, արժութային ու ներդրումային քաղաքականութեան, աշխարհի առջեւ ծառացած ռիսքերու եւ մարտահրաւէրներու վերաբերեալ:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», վկայակոչելով ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութիւնը,
հայաստանէն եւ աշխարհի տարբեր երկրներէն
Դիլիջան ժամանած նախկին ու ներկայ պետական
եւ քաղաքական գործիչները, յայտնի վերլուծական
կեդրոններու, բարձր գիտարուեստներու ոլորտի
աշխարհահռչակ ընկերութիւններու ներկայացուցիչները, գիտնականները, գործարարներն ու ձեռնարկատէրերը ներկայացուցած են իրենց փորձա-
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Սիլվա Իւզպաշեան
(Եուզպաշեան)
(10 Յունիս, 1954 Գիւմրի)
Դերասանուհի, ասմունքող, ՀՀ վաստակաւոր
արուեստագէտ
1975 թուականին աւարտած է Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկը։ 1976 թուականին եղած է Երեւանի Սունդուկեանի անուան
թատրոնի դերասանուհի, միաժամանակ՝ հայֆիլհարմոնիայի ասմունքող, 1984 թուականին՝
հեռատեսիլի եւ ձայնասփիւռի պետական կոմիտէի ռեժիսոր։
1976-1980 թուականներուն Վարդան Աճեմեանի հրաւէրով աշխատած է Գաբրիէլ Սունդուկեանի անուան պետական ակադեմիական
թատրոնէն ներս։ 1980 թուականէն մինչ այսօր
Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիայի մենակատար է։ 1984-2005 թուականներուն եղած է

ռութիւնն ու գաղափարները, անդրադարձած
աշխարհի մէջ կատարուող գործընթացներուն եւ
նշուած ոլորտներէն ներս զարգացման միտումներուն։
Գագաթնաժողովի ծիրէն ներս նախագահ Արմէն Սարգսեան աշխարհի տարբեր երկրներէն
ժամանած հիւրերուն հետ ունեցած է երկկողմ
հանդիպումներ, որոնց ընթացքին քննարկուած են
ինչպէս գագաթնաժողովին, այնպէս ալ տարբեր
ոլորտներէն ներս Հայաստանի հետ համագործակցութեան վերաբերող հարցեր։
Նախագահ Սարգսեան մասնաւորապէս հանդիպումներ ունեցած է ՄԱԿ-ի առեւտուրի եւ զարգացման համաժողովի ներդրումներու եւ ձեռնարկատիրութեան բաժնի տնօրէն Ճէյմս Ժանի, Netflix
ընկերութեան
բաժնետիրական
զարգացման
տնօրէն Մայքլ Փորթըրի, Thales Electronic Systems
ընկերութեան փոխնախագահ եւ տնօրէն Ռեմի
Փոլի, IBM ընկերութեան նորարութիւններու եւ
գիտարուեստներու հարցերով տնօրէն Ֆապրիցիօ
Ռէնզիի , CNN-ի նախկին գլխաւոր մեկնաբան
Ռիթս Խանի հետ։
հանրային ձայնասփիւռի գրական խմբագրութեան ռեժիսոր-ասմունքող։ Մենահամերգներով
բազմիցս հանդէս եկած է Հայաստանի եւ աշխարհի տարբեր քաղաքներու մէջ՝ Մոնթրէալ,
Թորոնթօ, Պոսթոն, Նիւ Եորք, Ուաշինկթըն,
Թեքսաս, Պէյրութ, Հալէպ, Գամիշլի, Թեհրան,
Սպահան, Ապու Տապի, Արժանթին, Պրազիլ եւ
այլն։ 1988 եւ 1992 թուականներուն ամերիկահայ
համայնքի հրաւէրով Համօ Սահեանի եւ Վահագն
Դաւթեանի հետ շրջագայած է ԱՄՆ-ի տարբեր
քաղաքներ՝ ներկայացնելով բանաստեղծներու
ստեղծագործութիւնները։
Սիլվա Կապուտիկեանի հետ եղած է իրանահայութեան հիւրը 2004 թուականին Լոս Անճելըսի «Ալեքս» թատրոնի մէջ կայացած մենահամերգէն ետք պարգեւատրուած է Կլէյնտըլի
քաղաքապետի յատուկ շնորհակալագրով։ Այժմ
Հայֆիլհարմոնիայի մենակատար- ասմունքող է
եւ Հանրային ռատիոյի մէջ ունի իր հեղինակային
գրական ծրագիրը։
2015 թուականէն Պոէզիա ձայնասփիւռային
հաղորդումը կը հեռարձակուի Հայաստանի միակ
մշակութային հեռատեսիլի ալիքի եթերէն: Եւ ունի
շատ մեծ լսարան։
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Հարցասէրի Մը Օրագիրէն
ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Հայ իրականութեան յոռի երեւոյթներէն է
սխալ մը կամ անճիշդ տեղեկութիւն մը կրկնուելով
հանրային կարծիքի վերածուիլը: Այս երեւոյթը
աւերներ կը գործէ մեր ընկերութեան մէջ, որուն
անդամները տակաւին կը զլանան առանց
ստուգումներու անճիշդ տեղեկութիւններ ընկալել... նաեւ անխնայ տարածել:
Հետեւեալ գրութիւնը իր գրական-դաստիարակչական արժէքէն անդին նաեւ մեզի կը յուշէ
վերոյիշեալ յոռի երեւոյթը:
«Խմբ.»
êñïó³õ ÁÝÃ»ñóáÕ ÙÁ ÏÁ ·ñ¿, Ã¿ §ÇÝãå¿°ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ³õ»ÉÇ ù³Ý 120 ï³ñÇ »õ Ñ³ñÇõñ³õáñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ëË³É ·Çï»ÉÇù áõëáõó»É ëÇñ³Ù³ñ·
µ³éÇÝ ³éÃÇõ: ÀÉÉ³ÉÇù µ³±Ý ¿ ³Ûë¦: ºõ ÇÝãá±õ ã¿,
÷³ëïÁ Ù¿çï»Õ ¿: êïáñ»õ åÇïÇ å³ïÙ»Ù »ñÏáõ
áõñÇß µ³é»ñáõ ×³Ï³ï³·ÇñÇÝ Ù³ëÇÝª ÇÝùë ³É ³Ûë
³Ý·³Ù ½³ñÙ³Ý³Éáí, Ã¿ ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ: ØÇ°
ÙáéÝ³ù, §Ù»½ Ñ³Û »Ý ³ëáõÙ¦...
ö³É³
1956-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ³Ý³ÏÝÏ³Éûñ¿Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³õ ¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ »ñÏ»ñáõ ³ÛÝù³Ý
ëå³ëáõ³Í »õ µ³õ³Ï³Ý ×áË Ù¿Ï Ñ³õ³ù³ÍáÝ:
ÊÙµ³·ÇñÝ ¿ñ êáÕáÙáÝ î³ñûÝóÇÝª ³ÛÝ Û³ñÙ³ñ³·áÛÝ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ, áñ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ ÏñÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³Ï»É:
Ð³ïáñÇÝ Ïóáõ³Í ¿ñ µ³é³ñ³Ý ÙÁ, áõñ ÏÁ
·ïÝáõ¿ñ ÷³É³ µ³éÁ:
²Ûë µ³éÁ, áñ Ãñù»ñ¿Ý ¿, µ³ó³ïñáõ³Í ¿ñ Çµñ»õ
Ñ³Ù»ï:
ì³ñáõÅ³Ý ³Ûë µ³éÁ Çñ ³ÙµáÕç ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿ç ·áñÍ³Í³Í ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿°Ï ³Ý·³Ùª §¸»ñ»ÝÇÏÁ¦
ù»ñÃáõ³ÍÇ Ñ»ï»õ»³É »ñÏ³ïáÕÇÝ Ù¿ç.
***§´³Ûó, Ù³ÛñÇ°Ï, ²ÉÇÝ ÃáõñùÇ ½³õ³Ï ¿,
²ãùÇÝ Ù¿ç Ñ»é[1] Ï³Û, »õ Ù¿çùÇÝª ÷³É³¦:
ä³ï³ÝÇ ¸»ñ»ÝÇÏÁ, áñáõÝ ·ÉáõË¿Ý ³ñÇõÝ ÏÁ
ÑáëÇ, ³Ûë å³ï³ëË³ÝÁ Ïáõ ï³Û ÙûñÁ, áñ ÇñÙ¿ ÏÁ
å³Ñ³Ýç¿ñ íñÇÅ³éáõ ÁÉÉ³É Ãáõñù ¹ñ³óÇ ïÕáõÝª
²ÉÇÇÝ Ñ³Ý¹¿å, áñ Ñ³Ù³ñÓ³Ï³Í ¿ñ ½³ñÝ»É-³ñÇõÝ»É ½³õ³ÏÇÝ ·ÉáõËÁ: ä³ñ½ ¿ª ¸»ñ»ÝÇÏ í³Ëó³Í ¿ñ
²ÉÇÇ Ï»ñå³ñ¿Ýª ³Ýáñ ³ãù»ñáõ Ñ»é¿Ý »õ Ù¿çùÇ
÷³É³-¿Ý:
²ÛÝáõÑ»ï»õ ì³ñáõÅ³ÝÇ ·áñÍ»ñÁ ³õ»ÉÇ áõ ³õ»ÉÇ
×áË Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ó³Ý áõ ïñ³Ù³¹ñáõ»ó³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝª å³ïÏ³é»ÉÇ ïå³ù³Ý³ÏÝ»ñáí: ²Ù¿Ý ³Ý·³Ù ³É ³ÝáÝó Ï'ÁÝÏ»ñ³Ý³ñ µ³é³ñ³Ý
ÙÁ, áõñ Ý»ñÏ³Û ¿ñª §÷³É³ = Ñ³Ù»ï¦ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ:
àõñ»ÙÝ µ³½Ù³ÃÇõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³éÃÇõ »õ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ñ³É³Í ÇõÕÇ
å¿ë ÏáõÉ ïñáõ³Í ¿ñ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ, Ã¿ §²ÉÇÝ
ÏéÝ³ÏÇÝ ÏÁ Ïñ¿ñ Ñ³Ù»ï ÙÁ¦: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, Ã¿
×Çß¹ Ç°Ýã ÏÁ Ùï³Í¿ÇÝ ³ñ»õ»É³Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÁ,-

µ³Ûó Ý³»õ Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁª áõëáõóÇãÝ»ñ, µ³Ý³ë¿ñÝ»ñ, ·ñ³µ³ÝÝ»ñ, ³ñáõ»ëï³µ³ÝÝ»ñ,- ì³ñáõÅ³ÝÇ ³Ûë ³ñï³ëáíáñ å³ïÏ»ñÇÝ ¹ÇÙ³óª
¹Çï»Éáí Çñ ÏéÝ³ÏÇÝ Ñ³Ù»ï ÏñáÕ Ãáõñù å³ï³ÝÇÇ
ÙÁ Ï»ñå³ñÁ:
* * *
1986-ÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç, ²ÝÃÇÉÇ³ëÇ Ï³ÃáÕÇÏáë³ñ³Ý¿Ý, ÉáÛë ï»ë³õ ì³ñáõÅ³ÝÇ ·áñÍ»ñáõÝ Ù¿Ï
ëïáõ³ñ, Ï³ß»Ï³½Ù áõ å³ïÏ³é»ÉÇ
Ñ³ïáñÁª
§´³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý »ñÏ»ñ¦ ³ÝáõÝáí,
§¸³ÝÇ¿É
ì³ñáõÅ³Ý¦ ·ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇçáóÝ»ñáí »õ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ äûÕáë êÝ³å»³ÝÇª ³Ý½áõ·³Ï³Ý
·ñ³·¿ïÇÝ, ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÇÝ áõ Ñ³Û³·¿ïÇÝ, áñ 30
·ÇñùÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ áõ Ñ³ñÇõñ Ñ³ïÇ ³É ËÙµ³·Çñ:
ºõ ³Ûëï»Õ ÏÁ ·ïÝ»Ýù ÝáÛÝ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁª
§÷³É³ = Ñ³Ù»ï¦:
ä¿±ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, Ã¿ ËÙµ³·ÇñÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ
µÝ³Ï³Ý ÏÁ ·ïÝ¿ñ, áñ ¸»ñ»ÝÇÏÇÝ ·ÉáõËÁ å³ïéáÕ
²ÉÇÝ Çñ ÏéÝ³ÏÇÝ Ïñ¿ñ Ñ³Ù»ï ÙÁ...Ñ³å³ ³Û¹
ù»ñÃáõ³ÍÁ Ï³ñ¹³óáÕ ³ñ»õÙï³Ñ³Û ÁÝÃ»ñóáÕÝ»±ñÁª
ëÏë³Í ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ å³ïÏ³é»ÉÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý,
Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ, ·ñáÕÝ»ñáõÝ,
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ Ù³ë³Ùµ ÝáóÇÝ:
ÆëÏ ÷³É³...Ñ³Ù»ï ãÇ Ýß³Ý³Ï»ñ:
Ð³Ù»ïÁª §÷³É³Ý¦ ÏÁ ÏáãáõÇª Ý-áí:
ö³É³ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ÷áùñÇÏ Ï»é ëáõñ, Ýñ³ÝÇÏ,
í³Õñ, ¹³ßáÛÝ:
àõñ»ÙÝ ²ÉÇÇÝ Ù¿çùÇÝ ·ïÝáõáÕÁ Ñ³Ù»ï ã¿ñ,
³ÛÉ... å³ñ½³å¿ë ¹³ßáÛÝ ÙÁ:
ÆëÏ ¸»ñ»ÝÇÏÝ ³É ²ÉÇÇ Ñ³Ù»ï¿Ý ã¿ áñ í³Ëó³Í
¿ñ, ³ÛÉ ³Ýáñ...¹³ßáÛÝ¿Ý:
ÈëÉë³ù³Í
ø³ÝÇ ÙÁ ³Ý·³Ù Ï³ñ¹³ó¿ù ³Ûë µ³é³ÛÇÝ
ÉÕñ×áõÏÁª ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ã¿ áñù³Ýá°í
Û³ñÇñ ¿ ³Ý Ù»ñ áëÏ»Õ¿ÝÇÏÇÝ, Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ³Ý ÏÁ
í»ñ³·ñáõÇ ¸³ÝÇ¿É ì³ñáõÅ³ÝÇ å¿ë í×Çï áõ å³ÛÍ³é µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÙÁ ·ñÇãÇÝ:
²ñ¹³ñ»õ:
²Û¹ ÝáÛÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý, áñáõÝ ³ÏÝ³ñÏ»óÇ
í»ñÁ, §ä³ï·³Ù³õáñÝ»ñë¦ ù»ñÃáõ³ÍÇÝ Ù¿ç ÏÁ ·ïÝ»Ýù
ì³ñáõÅ³ÝÇÝ í»ñ³·ñáõ³Í Ñ»ï»õ»³É Ñ³ïáõ³ÍÁ.
§Àë¿°, ÇÙ Ïéá°õÝÏ,
§¸¿åÇ ÑáñÇ½áÝ Ý»ïÇ å¿ë ÉëÉë³ù³Í íÇ½¹
µáó»Õ¿Ýª
§²Ûëå¿ë á±õñ Ï'»ñÃ³ë...¦:
Ð³ñóáõÙÁ Ï'áõÕÕáõÇ ÏéáõÝÏ
ÃéãáõÝÇÝ, ÇëÏ
³ÙµáÕç ù»ñÃáõ³ÍÁ ÝáõÇñáõ³Í ¿ ²õ. ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇÝ,
áñ 1909-ÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ø»ï»ËÇ µ³ÝïÁ ³ñ·»É³÷³Ïõ»ó³õ ÏáíÏ³ë³Ñ³Û áõñÇß Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï,
áñáÝó ß³ñùÇÝ ÚáíÑ. ÂáõÙ³Ý»³ÝÁ, ²õ. Æë³Ñ³Ï»³ÝÁ
»õ ß³ï áõñÇßÝ»ñ: ²Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ïåáõ³Í ¿
äáÉëáÛ §²½³ï³Ù³ñï¦ ûñ³Ã»ñÃÇ 1910 Ù³ÛÇë
16/19 ÃÇõÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ ³é³çÇÝ ëÇõÝ³ÏÇÝ íñ³Û,
»ñµ ²Ñ³ñáÝ»³Ý ï³Ï³õÇÝ µ³ÝïÝ ¿ñ:
ä¿ïù ¿ »ÝÃ³¹ñ»É, Ã¿ ·ñ³ß³ñ³Ï³Ý íñ¿å ÙÁÝ ¿
å³ï³Ñ³ÍÁ, áñ ëåñ¹³Í ¿ î³ñûÝóÇÇ ËÙµ³·ñ³Í
Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç: ´³Ûó ³Ñ³ ³Û¹ íñ¿åÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ
Ñ³É³Í ÇõÕÇ å¿ë ÏáõÉ ïñáõ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ Ñ»ï³·³Û
µáÉáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, í»ñçÇÝÁª 1986ÇÝ, 50.000 ïå³ù³Ý³Ïáí »õ »ñ»ù å³ïÏ³é»ÉÇ
Ñ³ïáñÝ»ñáí[2]:
ºõ áã ÙÇ³ÛÝ...
²Ûë §µ³éÁ¦,- Çµñ»õ Ñ³Ûáó É»½áõÇ ·³ÝÓ»ñ¿Ý

Ù¿ÏÁ,- Ùï³õ µáÉáñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, Ý³Ëª
²ßáï êáõùÇ³ë»³ÝÇ ÐáÙ³ÝÇßÝ»ñáõ µ³é³ñ³ÝÇÝ,
ï³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ ³Ýóª ²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ù³é³Ñ³ïáñÇÝ,
Ù¿Ï-»ñÏáõ ï³ñÇ »ïùª ¾¹. ²Õ³Û»³ÝÇ »ñÏÑ³ïáñ
µ³ó³ïñ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç, áõñ ïñáõ³Í »Ý §å³ïß³×
Ù»ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñ¦ »õ áõñ ³õ»Éóáõ³Í ¿ ÉëÉë³ù»É µ³Û
ÙÁÝ ³É: Ð³å³±±±...
¼³ÛÝ ã»Ýù ·ïÝ»ñ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ø³ÉË³ë»³ÝÇ
µ³é³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç, ù³ÝÇ ³Ýáñ ÍÝáõÝ¹Á ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ø³ÉË³ë»³ÝÇ ù³é³Ñ³ïáñ¿Ý 12 ï³ñÇ »ïù[3]:
²Ûë ÝáÛÝ §µ³éÁ¦ Ùï³Í ¿ »É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ µáÉáñ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ýó Ù¿ç. ÏÁ µ³õ¿ ¹ÇÙ»É Google-ÇÝ
»õ ÷Ýïé»É ì³ñáõÅ³ÝÇ §¶áÕ·áÃ³ÛÇ Í³ÕÇÏÝ»ñ¦
ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñáõÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ §ä³ï·³Ù³õáñÝ»ñë¦:
ÈëÉë³ù³Í-Á ÝáÛÝáõÃ»³Ùµ Ùï³Í ¿ Ý³»õ...äûÕáë
êÝ³å»³ÝÇ ËÙµ³·ñ³Í Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç:
à°ã ³õ»ÉÇ áõ á°ã å³Ï³ë:
ÀÉÉ³ÉÇù µ³±Ý ¿,- åÇïÇ Ñ³ñó ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ:
´³Ûó »ë Ñ»ùÇ³Ã ã¿ áñ ÏÁ å³ïÙ»Ù: ´áÉáñ
Áë³ÍÝ»ñë Ñ³ëï³ï»ÉÇ »Ý:
* * *
ÆëÏ ì³ñáõÅ³ÝÇ µÝ³·ÇñÇÝ Ù¿ç µ³éÁ ëÉ³ù³Í ¿ª
ëÉ³ù»É µ³Û¿Ý:
§Àë¿°, ÇÙ Ïéá°õÝÏ,
§¸¿åÇ ÑáñÇ½áÝ Ý»ïÇ å¿ë
ëÉ³ù³Í íÇ½¹
µáó»Õ¿Ýª
§²Ûëå¿ë á±õñ Ï'»ñÃ³ë...¦:
ì³ñáõÅ³Ý ³ÛÝù³Ý ·»Õ»óÇÏ µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ ÙÁ
Áñ³Í ¿, áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÑÇ³Ý³É. ³Ý ÃéãáÕ
ÏéáõÝÏÇÝ ß¿Ï íÇ½Á ÝÙ³Ýóáõó³Í ¿ áõÕÇÕ ëÉ³ùÇ ÙÁ:
ºõ Çñûù ³É µáÉáñ »ñÏ³ñ³íÇ½ ÃéãáõÝÝ»ñÁª ³ñ³·ÇÉÁ,
Ï³ñ³åÁ, ë³·Á, µ³¹Á, ³ÛÉ»õ ÏéáõÝÏÁ »ñÏ³ñ ÃéÇãùÝ»ñáõ ³éÃÇõ ×Çß¹ ëÉ³ùÇ ÙÁ å¿ë áõÕÇÕ ¹¿åÇ ³é³ç
ÏÁ É³ñ»Ý Çñ»Ýó íÇ½Á, ÇÝã áñ ÏÁ Ýáõ³½»óÝ¿ û¹Ç
ß÷áõÙÁ »õ ÏÁ ¹Çõñ³óÝ¿ ³ÝáÝó ÃéÇãùÁ »õ Û³é³çÁÝÃ³óÁ: ¶ÇõÕÇ áõ ÑáÕÇ ½³õ³Ï ÁÉÉ³Éáíª ì³ñáõÅ³Ý
ÁÝï»É³ó³Í ¿ñ ³Ûë Ñá·»å³ñ³ñ å³ïÏ»ñÇÝ »õ ³Ûë
³éÇÃáí ÏÁ í»ñ³ñï³¹ñ¿ ½³ÛÝ ³ÛÝù³Ý Ñ³ñ³½³ïáõÃ»³Ùµ:
²Ñ³ ³Ûë ëÉ³ù³Í-Ý ¿, áñ ¹³ñÓ³Í ¿ ÉëÉë³ù³Í...
ºñµ ³ÛëåÇëÇ Ññ¿ßáõÃÇõÝ ÙÁ,- áñ, ÏÁ ÏñÏÝ»Ù,
ó³õ³ÉÇ íñ¿å ÙÁÝ ¿ñ êáÕáÙáÝ î³ñûÝóÇÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç,- ÃáõÕÃÇÝ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿ÇÝ Ñ»ï³·³Û
³ÛÝù³Ý ÍÇñ³Ý³õáñ µ³Ý³ë¿ñÝ»ñ áõ µ³é³ñ³Ý³·ÇñÝ»ñª Û³ÛÝÏáÛë »õ Û³ÛëÏáÛë ²ñ³ñ³ïÇ, »ñµ»ù, áã
ÇëÏ å³Ñ ÙÁ ã¿Ç±Ý ÷áñÓáõ³Í, áõñ»ÙÝ, ï³ññ³Ï³Ý
ëïáõ·áõÙ ÙÁ Ï³ï³ñ»É §ÉëÉë³ù³Í¦-Ç Í³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ï³Ù Ñ³ëï³ï»É ³Ýáñ ·áÛáõÃÇõÝÁ µ³é³ñ³ÝÇ ÙÁ Ù¿ç:
ØáéÝ³¯Ýù ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñÁ, Ñ³å³ ³ñ»õÙï³Ñ³Û
ËÙµ³·ÇñÇ±ÝÁ:
â»°Ý Áñ³Í:
Î'ÁÉÉ³±Û...
´³Ûó »Õ³Í ¿, ã¿±±±...
Ð»ï»õ³±ÝùÁ...³Ñ³ Ùûï³õáñ³å¿ë 70 ï³ñÇ ¿
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç,- ß³ï Ñ³õ³Ý³µ³ñ Ý³»õ ë÷ÇõéùÇ,Ýáñ Ñ³ëÝáÕ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ ³Ù»Ý³ÛÝ ÉñçáõÃ»³Ùµ ÏÁ
ë»ñï»Ý ÏéáõÝÏÇÝ ÉëÉë³ù³Í íÇ½Á »õ Ãáõñù ²ÉÇÇ
Ñ³Ù»ï ÏñáÕ ÏéÝ³ÏÁ:
ÆëÏ ³ëáÝù ëñµ³·ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ùï³ÍáÕ åÇïÇ
ÁÉÉ³±Û:
à±í ·Çï¿...

[1] áË, ù¿Ý, ³ï»ÉáõÃÇõÝ
[2] º½³ÏÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ ³Ûë, áõñ Ñ³õ³ùáõ³Í »Ý ì³ñáõÅ³ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ ÏñáÕ ³ÝËïÇñ µáÉáñ ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª ³ñÓ³Ï »õ áï³Ý³õáñ, Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
Í³ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí »õ Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃ»³Ùµ: ²Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ëñµ³·ñáõ³Í ¿ ÷³É³ µ³éÁ, áñáõÝ ïñáõ³Í ¿ §¹³Ý³Ï¦ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÁ: ê³Ï³ÛÝ
ÉëÉë³ù³Í-Á ÏÁ ÙÝ³Û ³Ý÷á÷áË:
[3] ²õ»ÉóÝ»Ù, áñ áã Ù¿Ï ³ñ»õÙï³Ñ³Û µ³é³ñ³Ý³·Çñ ï»Õ ïáõ³Í ¿ ÉëÉë³ù³Í-ÇÝ:
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Պետական, Հոգեւոր, Ազգային Դէմքերու Ներկայութեամբ՝ ՀԵԸ
Անդրանիկի Ընտանիքը Կատարեց Նոր Մարզադաշտին Բացումը
Լիբանանի ընկերային, տնտեսական անորոշ
պայմաններուն մէջ, մարզական - երիտասարդական
կեդրոնավայր ստեղծելու որեւէ նախաձեռնութիւն,
լաւատեսութեան համոզում մըն է անոր ապագային:

Այս համոզումով, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի ընտանիքը Շաբաթ, 25 Մայիս 2019-ի յետմիջօրէին, ի ներկայութիւն, Լիբանանի թեմի բարեջան առաջնորդ Նարեկ արք. Ալեէմեզեանի, Արհիապատիւ Տէր Գէորգ
եպս. Ասատուրեանի՝ Օգնական Եպիսկոպոս Հայ
Կաթողիկէ Պատրիարքութեան, Նոր Մարաշի Հայ
Աւետարանական եկեղեցւոյ հովիւ՝ Վերապատուելի
Ռաֆֆի Մսըրլեանի, Լիբանանի մէջ Հայաստանի
հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Վահագն Աթաբեկեան եւ դեսպանատան
դիւանագիտական անձնակազմի անդամներուն,
ընկերային հարցերու նախարար, տոքթ. Ռիշար
Գույումճեանի, պետական երեսփոխաններ Ժան

Թալուզեանի, Յակոբ Բագրատունիի, Ժորժ Ռայէսի, Յակոբ Թերզեանի, նախկին նախարարներ
Ժան Օղասապեանի,Վրէժ Սապունճեանի, Շահէ
Պարսումեանի, մարմնամարզութեան եւ երիտասարդական հարցերու նախարարութեան ընդհանուր պատասխանատու Մուհամմէտ Աուէյտէթի,
Լիբանանի Ողիպիական Կոմիտէի ներկայացուցիչ,
ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային Յանձնաժողովի
ատենապետ Ժերար Թիւֆէնքճեանի եւ անդամներուն, ազգային բարերարներ՝ Սարգիս Տեմիրճեանի, Արթիւր Նազարեանի, Երջօ Սամուէլեանի,
Նար Խաչատուրեանի, ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ Վիգէն Չերչեանի եւ անդամներուն, Մոն Լա Սալ Ակումբի ատենապետ Ճիհէտ
Սելեմէի, Լիբանանի Թեքուանտոյի ֆետերասիոնի
նախագահ տոքթ Զարիֆէի, Մինի ֆութպոլի ֆետերասիոնի նախագահ Ահմէտ Տանաշի, Լիբանանի փինկ փոնկի ֆետերասիոնի նախագահ եւ
Ողիպիական կոմիտէի անդամ Սելիմ էլ Հաժի,
թենիսի ֆետերասիոնի ընդհանուր քարտուղար
Ալէն Սայէղի, Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերա-

սիոնի վարչութեան անդամներու, Ֆուատ Շեհապ
մարզական համալիրի ընդհանուր տնօրէն Ֆուատ
Սալիպայի, Սքութ տիւ Լիպանի նախագահ Ժան
Ապու Սուէտի եւ կոմիտէի տնօրէն Ժիլպեռ Մե-

սիհի, Էքլերէոզ տիւ Լիպանի նախագահուհի Զէյնա
Քֆուրիի եւ Քոմիսէր ժեներալ Լենա ԻւրնեշլեանԳարակէօզեանի, Մեթնի քաղաքապետարաններու
միութեան նախագահ Միռնա Մըրի, Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեանի, Անթիլիասի
քաղաքապետ Էլի Ապու Ժաուտէի, պետական,
քաղաքական,ազգային, հոգեւոր, ապահովական
դէմքերու, հայ քաղաքական կուսակցութիւններու,
կրթական, բարեսիրական, մարզական կազմակերպութիւններու, մամլոյ եւ լսատեսողական միջոցներու ներկայացուցիչներուն, ՀԵԸ-ի բոլոր մասնաճիւղերու վարչութիւններու, միութենականներու
համակիրներու, տեղի ունեցաւ ՀԵԸ-ի նոր մարզադաշտին պաշտօնական բացումը:

Երկու հազարէ աւելի բազմութեան մը ներկայութեան, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Անդրանիկ» փողերախումբը մուտք գործեց մարզադաշտ: Անոր հետեւեցան
ՀԵԸ Անդրանիկ սկաուտական շարժումներու
երէցները, բարձրացուցած ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի դրօշները:

Երէցներուն հետեւեցան ՀԵԸ-ի սկաուտական
շարժումներու քառավելները, սկաուտները, արենուշները, գայլիկները, արծուիկներ եւ թիթեռները:
Այս միջոցին, հաղորդավարներ՝ օրդ. Արաքսի
Կեպենլեան (հայերէն) եւ Ուատիհ Ապտէլ Նուր
(արաբերէն), ամփոփ տեղեկութիւններ կը հաղորդէին, մարզադաշտ մուտք գործող միաւորներուն
իրագործումներուն մասին:
Հերթաբար դաշտ մուտք գործեցին ՀԲԸՄ-ի
վարժարաններու աշակերտները, ՀԵԸ-ի «Արին»
պարախումբի, ՀԵԸ-ի Անդրանիկ Մշակութային
Միութեան, ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի «Վահրամ Փափազեան»
թատերախումբի, ՀԵԸ-ի Կրտսերաց, Համալսարանական, Երիտասարդական շարժումներու, ՀԵԸ
Զահլէի, ՀԵԸ-ի մարզական միաւորներու՝ թեքուանտոյի, մարմնամարզութեան, փինկ փոնկի, թենիսի,
ճատրակի, ֆութպոլի, ֆութպոլի դպրոցի, Մինի
Ֆութպոլի, պասքեթպոլի
տարիքային դպրոցի,
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի, Սին էլ ֆիլի աղջկանց,
ՀԵԸ Անդրանիկ Պէյրութի, Սին էլ ֆիլի, Անթիլիասի,
Զահլէի, ՀԵԸ Անդրանիկ պասքեթպոլի վեթերանները ներկայացնող կազմերը:
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Պետական, Հոգեւոր, Ազգային Դէմքերու Ներկայութեամբ՝ ՀԵԸ
Անդրանիկի Ընտանիքը Կատարեց Նոր Մարզադաշտին Բացումը
¾ç 04
Մարզադաշտը լեցուեցաւ 1200-է աւելի ՀԵԸ-ի
ընտանիքը ներկայացնող մարզական, մշակութային, կրթական, սկաուտական, երիտասարդական
կառոյցներու անդամ-անդամուհիներով:
Հպարտութիւն ներշնչող այս մթնոլորտին մէջ
ՀԵԸ-ի «Անդրանիկ» փողերախումբը հնչեցուց Լիբանանի, Հայաստանի, ՀԲԸՄ-ի եւ ՀԵԸ-ի քայլերգները:

ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ
Վիգէն Չերչեան արաբերէնով փոխանցեց օրուան
խօսքը: Ան յայտնեց, թէ 88-ամեայ ՀԵԸ Անդրանիկը
ամուր հիմքերու վրայ կանգնած կը դիմաւորէ
ապագան, վկայ՝ մարզադաշտին վրայ տեղ գրաւած հազար երկու հարիւրէ աւելէ պատանիները,
նորակառոյց մարզադաշտը.« ... 88 տարի, աշխատանք եւ ծառայութիւն եւ կը գոյատեւենք, տարբեր
բնագաւառներու մէջ արձանագրելով
փայլուն
արդիւնքներ, շնորհիւ ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան հոգատարութեան տակ գործող հինգ
մասնաճիւղերուն, 32 վարչութիւններուն եւ 300
վարչական անդամ-անդամուհիներուն: Ահաւասիկ
մեր կազմակերպ գոյութեան մղիչ ուժը, կորիզը:
Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնը
88
տարեկան.... բայց մի'շտ նոր: Անցեալ, բայց միշտ
ներկայ: Մանաւանդ ապագա'յ: Հայ Երիտասարդաց
Ընկերակցութիւնը մնաց հաւատարիմ իր արմատներուն, իր ձգտումներուն: ՀԵԸ-ը մնաց հաւատարիմ զինք ծնող Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան». Ըսաւ ան:
Այս առիթով, ՀԵԸ-ի ատենապետը շնորհակալութիւն յայտնեց ՀԲԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանակային
Յանձնաժողովի անդամներուն եւ ատենապետ
տիար Ժերար Թիւֆէնքճեանին, որուն նիւթական
եւ բարոյական մնայուն զօրակցութեան շնորհիւ
կ'իրագործուին ՀԵԸ-ի բոլոր ծրագիրները:

Ան շնորհակալութիւն յայտնեց, Մեթնի շրջանի
քաղաքապետարանի անդամներուն եւ անոր նախագահ Միրնա Մըրին, Անթիլիաս – Նաքքաշի

շրջանի քաղաքապետ Էլի Ապու Ժաուտէին, որոնք
մեծապէս դիւրացուցին եւ քաջալերեցին մարզադաշտին շինարարութեան աշխատանքները: Շնորհակալութիւն՝ տիարք՝ Սարգիս եւ Աւետիս Տեմիրճեաններուն, Արթիւր Նազարեանին, Երջօ Սամուէլեանին,
Նար Խաչատուրեանին եւ ՀԵԸ Կեդրոնական
Վարչութեան բոլոր անդամներուն, առանց անոնց
զօրակցութեան եւ նեցուկին անկարելի պիտի ըլլար իրականացնել մարզադաշտին շինարարութիւնը: Շնորհակալութիւն տիար Վաչէ Մելքոնեանին, որ սիրայօժարօրէն եւ բծախնդրօրէն հետապնդեց
մարզադաշտը կեանքի կոչելու աշխատանքները
եւ վերջապէս
շնորհակալութիւն բոլոր անոնց,
որոնք իրենց լուման բերին, որպէսզի իրականանայ
մարզադաշտին ծրագիրը:
ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ Արա
Տաքեսեան միութեան խօսքը փոխանցեց հայերէնով: Ան ըսաւ.« Առաքեալներ եղան այն բոլոր
ՀԵԸ-ականները, որոնք ահաւոր ջարդէն ճողոպրած մեր ժողովուրդի զաւակներուն ծով զոհողութեամբ, գիրք ու խնամք հասցուցին՝ մեր գաղութներու կազմութեան աշխատանքներուն:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մարզադաշտին բացումը համազգային յարգանքի արտայայտութեան առիթ մըն է
բոլոր անոնց, որոնք գործեցին՝ բայց չմոռցուեցան
եւ իրենց գործով մնացին մեր հաւաքական յիշողութեան մէջ:
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի մարզադաշտին բացումը յարգանքի կողքին մեր ամբողջական ու անսակարկ աջակցութիւնը ընծայելու առիթ մըն է ՀԵԸ-ի բոլոր
մասնաճիւղերուն, բոլոր անոնց, որոնք 88 տարի
պատնէշի վրայ կանգնած, տարբեր պայմաններու
մէջ, բայց նոյն հաւատքով, նուիրումով եւ տեսլականով կը շարունակեն Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութեան առաքելութիւնը» ըսաւ ան:
Իր խօսքի աւարտին, ան շնորհակալութիւն յայտնեց, բոլոր անոնց, որոնք սատարեցին մարզադաշտի աշխատանքներուն:
Տողանցքին մասնակիցները վերադարձան իրենց
յատկացուած տեղերը: Մարզադաշտը դարձեալ
«գրաւեց» ՀԵԸ-ի «Անդրանիկ» փողերախումը
հնչեցնելով երեք կտոր:
Մեծ պաստառի վրայ ցուցադրուեցաւ ՀԵԸ-ի

գործունէութիւնը ամփոփող տեսարիզ մը:
Մարզադաշտի բացման
առիթով գործադրըւեցաւ գեղարուեստական յայտագիր՝ ուր ՀԵԸ-ի
Անդրանիկ ֆութպոլի աքատեմիի մարզիկները
(աքատեմիի մարզիչ՝ Վաչէ Պուլտուքեան, գլխաւոր
մարզիչ Ժորժ Ապտօ), ՀԵԸ-ի մարմնամարզութեան
դպրոցի հեզաճկուն սանուհիները Գեղարուեստական ղեկավար Օլկա Շեքլէվիա Հատետ), ՀԵԸ
Անդրանիկի թեքուանտոյի զոյգ դպրոցներուն (գլխաւոր մարզիչ, մեսթըր Քոզէթ Պասպուսի, վերահսկողութեամբ կրենտ մեսթըր Պասեմ Աատի), ՀԲԸՄ-ի
վարժարաններու սաները (գեղարուեստական ղեկավար Նայիրի Հայրապետեան-Սույէտի), կատարեցին ցուցադրութիւններ, արժանանալով ներկաներուն գնահատանքին, միաժամանակ քաղելով
մասնագէտներու հսկողութեան եւ հետեւողական
աշխատանքին պտուղները:

Գեղարուեստական յայտագիրը փակուեցաւ
լիբանանահայութեան պարծանք ՀԵԸ-ի « Արին»
պարախումբին պարային դրուագներով (պարադրող՝ Գայիանէ Մածունեան, պարուսոյց Անի Կոստանեան):
ՀԵԸ-ի մարզադաշտին բացման հանդիսութեան
փակումը կատարուեցաւ դէպի երկինք արձակելով
կարմիր-կապոյտ փուչիկներ:
Վարձքը կատար մարզադաշտի բացման իրենց լուման բերած
բոլոր անհատներուն, միութենականներուն:
ՀԵԸ-ի մամլոյ եւ
տեղեկատուական գրասենեակ
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն
Տիանա Իշխանուհիի Արմատները Հայկական Են. Sunday Times-Ի Արձագանգը
Sunday Times թերթին մէջ հրապարակուած
«Հայաստան՝ ուր սկսած է կեանքը» յօդուածին մէջ
արքայադուստր Տիանայի արմատները հայկական
կը համարուին: Յօդուածին մէջ հարց կը բարձրացուի, թէ ինչ ընդհանրութիւն կայ Քարտաշեանի,
Քասպարովի, Ազնաւուրի, Այվազովսկիի, Յասմիկ
Պապեանի եւ արքայադուստր Տիանայի միջեւ:
«Այո՝ առաջին հայեցաքով տարօրինակ թուացող
հարցը, կը պարզուի, հիմք ունի. Այս բոլոր մարդոց
կը միաւորէ հայկական արմատներ ունենալը: Իսկ
այդ կը նշանակէ, որ անոնք բոլորն ալ հայեր են:
Կարծիք կայ, որ հայկական ազգային կապերը
բաւականին ամուր են եւ հրաշքներ կը գործեն:

Հայերը միակ օրինակն են թերեւս, երբ սփիւռքի
թուաքանակը նկատելիօրէն կը գերազանցէ բուն
երկրի բնակիչներու քանակը: Հայաստանի մէջ
կ'ապրի երեք միլիոն մարդ, մինչդեռ սփիւռքի մէջ
կ'ապրի շուրջ մօտ եօթ միլիոն հայ»,- ըսուած է
յօդուածին
մէջ:«Արքայադուստր
Տիանայի
հայկական արմատներու մասին նախապէս ալ
խօսուած է: Բանն այն է, որ մայրական գիծով անոր
նախատատը՝ Էլիզա Գէորգեանը, Հնդկաստանի
հայ էր»:
Տիանայի ողբերգական մահը, ինչպէս նաեւ
անոր կեանքը կը խորհրդանշէ կնոջ մը, որ ամբողջ
կեանքին մէջ յուսահատօրէն երջանկութիւն փնտռած

Մշակութային Արձագանգ

է: Մերժուած ըլլալով արքայական ընտանիքի կողմէն՝ ան նուաճած էր ժողովուրդին սէրը՝ դառնալով
«սրտերու թագուհի»: Անոր հանդէպ եղած ժողովըրդական բուռն սէրը անոր մասին դեռ երկար
քննարկումներու առիթ կու տայ:

Հայ Քանդակագործին
Նուէրը Հռոմի Պապին

«Լոյս» TV-ին Թուրքիոյ Առաջին Հայկական Հեռուստաալիքն Է
ՅԱՍՄԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ

Պոլսոյ մէջ լոյս տեսնող պարբերականներուն հետ
միասին շուրջ 5 ամիս է Քուրան ընտանիքի ջանքերով
եթեր կը հեռարձակուի «Լոյս» թերթի համանուն TV-ին:
«Ռատիոլուր»-ի հետ բացառիկ հարցազրոյցին Յարութիւն Քուրան նշած է, որ իրենց հիմնական նպատակն է պահպանել ազգային մշակոյթը, աւանդոյթները
եւ ամենակարեւորը` մայրենին` արեւմտահայերէնը,
երիտասարդներուն յիշեցնել իրենց հայկական
արմատներուն մասին: Պոլսահայերն այսօր ուծացման
եզրին կանգնած են, իսկ ԶԼՄ-ներու դերը մեծ է այն
կանխելու գործին մէջ:
Թուրքիոյ մէջ առաջին անգամ եթեր հեռարձակուող
«Լոյս» TV-ի լուրերու մեկնաբան Պարգեւ Սամուէլեանն
այս խօսքերով ամէն ուրբաթ կը սկսի լուրերու թողարկումը: Յառաջիկային, ըստ Պարգեւի, կը ծրագրուի, որ
լուրերը եթեր հեռարձակուին ամէնօրեայ կարգով: Իսկ
մինչ այդ` «Լոյս» TV-ի մասին: Պոլսոյ «Լոյս» TV-ին
պաշտօնապէս եթեր սկսած է հեռարձակուիլ այս
տարի` Սուրբ Ծննդեան օրը: Պատահական ընտրուած
օր չէ: «Ռատիոլուր»-ի հետ զրոյցին հայկական առցանց
հեռուստատեսութեան մասին պատմեց լրատուամիջոցի
համահիմնադիր Յարութիւն Քուրան եւ նշեց, որ Սուրբ
Ծննդեան օրով «Լոյս» TV-ին լոյս սփռեց հայութեան
համար` հեռարձակելով Սուրբ պատարագ, եւ որպէս
փորձութիւն սահմանեց դիտելիութեան առաջին ցուցանիշը.
«Մենք` ընտանիքով, 7 տարի կը տպագրենք «Լոյս»
պարբերականը, եւ աշխարհով մէկ «Լոյս»-ը կը
տարածուի` Արժանթինի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսայի, Գերմանիոյ մէջ: Եւ այսօր Թուրքիոյ մէջ ամենաշատ վաճառուող
պարբերականներէն մէկն է: Հայրս` Արամ Քուրան,
գաղափար մը ունէր, երազ, որպէսզի Թուրքիոյ մէջ
բացուի հայկական հեռուստաալիք, որ աշխարհի բոլոր
հայերուն տեղեակ կը պահէ Պոլսոյ մէջ բնակող հայ
ընտանիքներու առօրեայի, կեանքի, դպրոցներու,
եկեղեցւոյ, հիմնադրամներու գործունէութեան մասին:
Շուրջ 5 ամիս 24 ժամ առցանց հեռարձակում ապա-

հովող «Լոյս» TV-ին այսօր բարձր վարկանիշ ունի:
«Լոյս»-ը կը դիտեն ամէնուր, քանի որ հաղորդումները
բազմաբովանդակ են եւ հիմնականին մէջ հայապահպանման նպատակ կը հետապնդեն: Ըստ Յարութիւն
Քուրանի, համահիմնադիրները շատ յաւակնոտ ծրագիրներ ունին, սակայն ամենաառանցքայինը` արեւմըտահայերէնի պահպանումն ու տարածումն է: Յարութիւն Քուրանի փոխանցմամբ, այսօր Պոլսոյ
երիտասարդները կը հեռանան արեւմտահայերէնէն,
իսկ «Լոյս»-ը հնարաւորութիւն կ՛ընձեռէ ապահովել 24
ժամեայ հաղորդումներ արեւմտահայերէնով եւ թրքերէնով: «Նախընտրած հաղորդումները հեռարձակելով`
փորձ կ՛ըլլայ պահպանել մայրենի լեզուն»,- կ՛ըսէ
Թուրքիոյ մէջ գործող միակ հայկական հեռուստատեսութեան համահիմնադիրը:
«Վստահ եմ, դուք ալ կը հասկնաք մեզ: Մենք ունինք
բուն լեզու, մայր լեզու` արեւմտահայերէն, որ, ըստ
միջազգային կառոյցներու, վտանգուած է: 15 հայկական
դպրոց կայ, ես ալ յաճախած եմ այդ դպրոցներէն մէկը,
ու պէտք է ջանամ լաւցնել իմ հայերէնս: Դպրոցին մէջ
շաբաթական 25 ժամ հայերէն կ՛ուսուցանուի: Դուք ալ
գիտէք, որ դուրսը ապրող հայը` Ֆրանսայի, ԱՄՆ-ի մէջ
այդ երկրի լեզուով կը խօսի, եւ միայն իր ընտանիքին
հետ հայերէն կը խօսի, հայ ընկերներուն հետ: Իսկ
մենք այս կերպ կը տարածենք հայերէնը, հայկական
երգերը` իր տունը նստած կը միացնէ հեռուստացոյցը
եւ կը ստանայ արեւմտահայերէնով տեղեկութիւն»:
«Լոյս»-ը հիմնականին մէջ կը հովանաւորուի Քուրան ընտանիքին կողմէ, բայց եւ աջակիցներու մեծ բանակ ունի: «Գործը հեշտ գործ չէ, բայց ցանկութիւնները
եւ ծրագիրները մեծ են»` կը շեշտէ Յարութիւն Քուրանը
եւ կ՛աւելցնէ, որ իրենց կատարած աշխատանքն այսօր
կը գնահատուի, ոչ միայն Սթամպուլի մէջ, այլեւ աշխարհի տարբեր մասերու մէջ բնակող հայերու կողմէ:
«Լոյս»-ի աշխատանքը ողջունուած է նաեւ Թուրքիոյ
կառավարութեան կողմէ:
«Մեր ամենադիւրին գործը եղաւ պետութենէն
արտօնութիւն ստանալը: Մենք «Լոյս» TV-ի գաղափարը
ներկայացուցինք կառավարութիւն, եւ պետութիւնը
մեզի շատ արագ թոյլտւութիւն տուաւ, եւ այժմ կրնանք
արեւմտահայերէնով հաղորդումներու տարածումը»:
Ըստ Յարութիւն Քուրանի, «Լոյս»-ի դռները բաց են
բոլորի համար, եւ իրենք կը համագործակցին բոլոր
ցանկացողներու հետ: «Լոյս» TV-ի մեկնաբան, լրագրող
Պարգեւ Սամուէլեանի փոխանցմամբ ալ հեռուստատեսութեան մէջ այսօր հաղորդումներ կը պատրաս-

Ֆրանչիսկոս Պապին երախատագիտական նուէր՝
քանդակ յանձնուած է Հայաստան այցելութեան
երրորդ տարեդարձին առթիւ։ Այս մասին կը յայտնէ
vaticannews.va-ը:
«Լռութեան Րոպէ» քանդակը Հայաստանի հռչակաւոր քանդակագործ Ֆերտինանտ Առաքելեանի
գործն է։
Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետին 2016ին Հայաստան կատարած առաքելական այցելութեան առթիւ, Հայաստանի հռչակաւոր քանդակագործ հանգուցեալ Ֆերտինանտ Առաքելեան
փափաքած էր Քահանայապետին նուիրել իր
քանդակներէն մին, որ սակայն արուեստագէտի
վաղահաս մահուան բերումով Վատիկան փոխադրըւեցաւ միայն վերջերս եւ հինգշաբթի 30 մայիս,
2019-ի առաւօտեան, քանդակագործ Առաքելեանի
ընտանիքի անդամները առիթը ունեցան զայն
յանձնել Վատիկանի իշխանութիւններուն։
«Լռութեան Րոպէ» քանդակը կը ներկայացնէ
Ֆրանչիսկոս Սրբազան Քահանայապետը, որուն
շուրջ համախմբուած են տարբեր քրիստոնեայ
եկեղեցիներու ղեկավարներ, որոնք միասին կը
քալեն իրականացնելու Քրիստոսի պատգամը՝ որպէսզի ամէնքը մէկ ըլլան։
տըւին հայ եւ թուրք մասնագէտներու կողմէ:
Առողջապահական յայտագիր կայ, որ թրքերէնով
կը սփռուի: Աշխատողները հիմնական հայ են: Ընտրողաբար չէ եղած, ի հարկէ: Եթեր կը հեռարձակուին
հայրենիքի մասին պատմող լուրեր, միջազգային
օրակարգին մէջ քննարկուող թեմաներ, ներհամայանքային հարցեր:
«Լոյս»-ը, ըստ հիմնադիրներու, այսօր կը կատարէ
իր առջեւ դրուած կարեւոր առաքելութիւն` համախըմբման եւ արեւմտահայերէնի պահպանման, ատիկա կը
վկայեն դրական եւ ոգեւորիչ արձագանքները: Լոյսը
եթեր կը հեռարձակուի Luys.tv կայքի միջոցով:
«Ռատիոլուր»
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Հանրաճանաչ կատակերգակներ Միխայիլ
Գալուստեանը եւ Ալեքսանդր Րեւվան կը ներկայանան հայ հանդիսատեսին "Смешной и еще
Смешнее" (Ծիծաղելի եւ աւելի ծիծաղելի) խորագիրը կրող նոր համերգով ։

Մանկութեան Աշխարհ EXPO 2019

«Տաղարան». Բարոկկօ երաժշտութեան համերգ

• 14/06/2019 12:00 15/06/2019 12:00 16/06
/2019 12:00
• Meridian Expo & Event Centre
• Ոսկերիչներու 1 Հեռ. (+37455) 001 661
•Մուտքը ազատ է Յունիս 14-16 կը հրաւիրենք ձեզ այցելել
«ՄԱՆԿՈՒԹԵԱՆ ԱՇԽԱՐՀ EXPO 2019» 13-րդ
միջազգային մասնագիտացուած ցուցահանդէսը:

Համերգ

Ռեւվան եւ Մ. Գալուստեան / Ծիծաղելի եւ աւելի
ծիծաղելի / Նոր համերգ

•15/06/2019 19:00
•Կոմիտասի անուան քամերային երաժշտութեան տուն
•Իսահակեան 1 - (+374 10) 586 040
•1000 - Դրամ
Հնագոյն երաժշտութեան «Տաղարան» համոյթ
Գեղարուեստական ղեկավար եւ խմբավար՝
ՀՀ մշակոյթի վաստ. գործիչ Սեդրակ Երկանեան
Մենակատարներ`
Գայեանէ Ղամբարեան, սոփրանօ
Աննա Բակունց, երգեհոն
Ծրագիրը՝ Գ. Ֆ. Հենտէլ, Ա. Վիվալտի, Հ.
Փիորսըլ
Մինչեւ 6 տարեկան երեխաներու մուտքը
արգիլուած է:

Կատակ

•12/06/2019 19:00
•Կարէն Տեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիր
•Լենինկրատեան 1 / (+374 11) 755 502
•5000 - 50.000 Դրամ

Աղախանեանի 50 երանգները
•12/06/2019 20:0013/06/2019 20:00
•Երեւանի քաղաքապետարանի Հրաչեայ Ղափլանեանի անուան տրամաթիքական թատրոն
•Իսահակեան 28 - (+374 10) 524 723
•2500 - 6500 Դրամ
Առաջին ներկայացում
Ռեժիսոր՝ Կարօ Պալեան
Սենարի հեղինակ՝ Աշոտ Աբրահամեան

Յարգելի խմբագիր,
Սրտի գոհունակութեամբ առցանց կ՛ընթերցեմ «Զարթօնք» օրաթերթը, որուն վերջին
լուրերուն մէջ կարդացի ձեր աշխատակազմին
Ամենայն Հայոց Վեհափառին այցելութեան
մասին, որ ոգեւորեց զիս: Շատ հետաքրքրական
էր երբ նոյն միջոցին պատահականօրէն կարդացի դարձեալ առցանց զետեղուած «Զարթօնք»-ի 1937-ի Ա. թիւը, որուն մէջ նշմարեցի
հօրս՝ Հրանդ Ժամկոչեանի խանութին հետ
կապուած ծանուցագիր մը: Այս յայտնաբերումը
անհունօրէն ուրախացուց զիս։
Չմոռնամ ըսելու, որ մեծ վայելք մը եղաւ «Զարթօնք»-ի այդ առաջին թիւը ծայրէ ծայր կարդալը։
Շնորհակալութիւն եւ վարձքերնիդ կատար:
ԼԵՒՈՆ ԺԱՄԿՈՉԵԱՆ
Մերիլանտ, ԱՄՆ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Սուրբ Էջմիածնի Կրօնասէր
Տիկնանց Համախմբումի
60 ամեակի հացկերոյթ
24 Նոյեմբեր , 2019
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ՄՈԿՕ ԽԱՉԱՏՐԵԱՆ
(1969)
«Քոմփոզիշըն 5»

Շբթ

Մարիամ Խաչատրեան (Մոկօ Խաչատրեան)
(26 Սեպտեմբեր, 1969, Երեւան)
Գեղանկարչուհի, վերացական (abstract) ոճի նկարչուհի:
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի նկարիչներու միջազգային ընկերակցութեան
անդամ (1995 թ.):
Ծնած է գեղանկարիչ ընտանիքի մէջ՝ Նկարիչ Ռուտոլֆ Խաչատրեանի դուստրն է։ Երկու տարեկանին հայրը զինք անուանած
է Մոկօ:
1980-1983 թուականներուն յաճախած է գեղագիտութեան ազգային կեդրոն, 1983-1987 թուականներուն՝ Երեւանի Փանոս
Թերլեմեզեանի անուան գեղարուեստի ուսումնարան, 1987-1991
թուականներուն՝ Երեւանի գեղարուեստա-թատերական հիմնարկ: 1992
թուականին ստեղծագործական գործունէութիւնը շարունակած է
Մոսկուայի մէջ: 2014 թուականէն գլխաւորաբար ստեղծագործած է
վերացական ոճով: Աշխատանքները կը գտնուին Երեւանի եւ Քուէյթի ժամանակակից արուեստի թանգարաններու,
ֆրանսայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Անգլիայի, Հայաստանի, Ռուսաստանի մասնաւոր հաւաքածուներու մէջ:
1991 թուականէն մասնակցած է հանրապետական եւ միջազգային ցուցահանդէսներու Փարիզի, Մոսկուայի,
Երեւանի, Քուէյթի, Նիւ Եորքի, Լոնտոնի, Տուպայի մէջ եւ այլուր:
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Մոսկուայի մէջ (1993 թ.), Երեւանի մէջ (2007-2009), Պէյրութի մէջ (2012 թ.):
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Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.
Արամ
Ա. Կաթողիկոսին
Հանդիպումները
Հռոմի Պապը
Առաջին
Անգամ Կ'այցելէ

ՔԱՀԱՆԱՅԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
ԵՒ

Արաբական Թերակղզի

ՕԾՈՒՄ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հանդիսապետութեամբ
Հայկազեան
Համալսարանը

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու

15-16 Յունիս
2019-ին, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ Մայր
Տաճարին մէջ
մեպուս
Օսմանեան
խորհրդարանի
Աբեղայական ձեռնադրութիւն եւ օծում պիտի կատարուի

Վերջին երկու օրերու ընթացքին Վեհափառ Հայրապետը ունեցաւ հետեւեալ
հանդիպումները.ա. Լիբանան եւ Սուրիա կատարած իր պաշտօնական այցելութեանց ծիրէն
ներս, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետը, ընկերակցութեամբ Լիբանանի
Հայոց թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Նարեկ Արք. Ալեէմէզեանին, հանդիպում մը
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
Փետրուար
3-ին Անտիոքի
եռօրեայ Յոյն
առաքելական
ունեցաւ
Սերպիոյ
Իրէնաոս պապը
պատրիարքին
հետ: Ապա,
Ուղղափառ
ուղեւորութեան
մեկնած
է
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ.
անՍերպիոյ
կ'ըլլայ
Եուհաննա պատրիարքին հետ Նորին Սրբութիւն ներկայ եղաւ ի պատիւ
Հռոմէակաթոլիկ
եկեղեցւոյ
առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
պատրիարքին
տրուած
ճաշկերոյթին:
թերակղզի,
կը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
բ. Յաջորդ օր, Վեհափառ Հայրապետին
այցելեց Կոկիկեան
կրթական հիմԱպու
Տապի
մեկնելէ
մէկ
ժամ
առաջ,
Վատիկանի
կիրակնօրեայ
նադրամի հիմնադիր Միշէյլ Կոկիկեանը: Յայտնենք, որ մէջ
Վենեզուելայի
մէջ
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան
ԱՄԷ
իր
այցը
համարած
է
«կարճ,Նորին
բայց
հաստատուած Միշէյլ Կոկիկեան, շուրջ 10 տարիներ առաջ, ընդառաջելով
կարեւոր ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի
Ֆրանչիսկոս
պապը
Սրբութեան
փափաքին իր հանգուցեալ
հօր
յիշատակին
Լիբանանի
մէջ Թուիթըրի
հիմնած էր
իր
էջին
վրայ
գրած
է.
«Կը
մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
համալսարանական ուսման յատուկ կրթական ֆոնտ մը: Միշէյլ Կոկիկեան
երկիրը
կ'ուղեւորուիմ
որպէս
եղբայր,
որպէսզի
միասին
գրենք
երկխօսութեան
Հայրապետին զեկուցեց ֆոնտին վերջին շրջանի աշխատանքներուն մասին,
էջ մը եւնաեւ
միասին
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
ինչպէս
անորանցնինք
պարզեց խաղաղութեան
յառաջիկայ նոր արահետներով։
ծրագիրները: Նորին
Սրբութիւնը
համար»։
քաջալերելով
ֆոնտին կատարած աշխատանքները, կոչ ուղղեց համալսարանական
Այցը
պիտի
մինչեւ Փետրուար
5՝ Ապու Տապիի
թագաժառանգ,
ուսանողներուն տեւէ
առաւելագոյն
չափով օգտուելու
ֆոնտին
տրամադրած Շեյխ
կաՄուհամմատ
պին
Զայետ
Ալ
Նահիանի
հրաւէրով։
Այցին
Հռոմի պապը կը
րելիութիւններէն:
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
միջկրօնական
գ. Այս առաւօտ՝
Պիքֆայայի
Սուրբ Աստուածածին
Վանքի
Վեհարանին հանդիմէջ Վեպումին։ Հայրապետը ընդունեց այցելութիւնը Լիբանանի մօտ Հայաստանի դեսհափառ

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
Պատարագիչտեղեկագրին
եւ Ձեռնադրիչ՝
նուիրուած
Գերշ. անգլերէն
Տ. Անուշաւան
Արք. Դանիէլեան
թարգմանութեան՝
(Առաջնորդ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Թեմի)

Աբեղայութեան կարգ պիտի ստանան՝

Սրկ. Աբրահամեան
The- Ճորճ
Adana
Massacres
- Մուշեղ
Գարակէօզեան
ԳԻՐՔԻ Սրկ.
ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
- Շահէ
Սրկ.
Եագուպեան
Խօսք
կ'առնեն`

- Ճորճ Սրկ. Պրիխանեան

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
ՇԱԲԱԹ
Դոկտ.Կոչման
Ա. Կիւրեղեան
(Տեղեկագրին
թարգմանութեան,
արարողութիւն
երեկոյեան ժամը 5:00
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
ԿԻՐԱԿԻ
Դոկտ. Անդրանիկ
Տագէսեան
Սուրբ Պատարագ

առաւօտեան ժամը 9.30

Ձեռնադրութիւն
Երկուշաբթի, 4

առաւօտեան
10.00
Փետրուար 2019,
կ.ե. ժամըժամը
4:00ին,
առաւօտեան ժամը 11.00
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան
Քարոզ

ՏԵՍՉՈՒԹԻՒՆ ԴՊՐԵՎԱՆՈՒՑ

պան Վահագն Աթաբեկեանի: Խօսակցութեան առանցքը դարձաւ Յուլիս ամսուան
Ուքրանիոյ
Նախագահի
28 Թեկնածու
սկիզբը
ԱնթիլիասիԿԸՅ-ն
Մայրավանքին
մէջ տեղի ունենալիք
հայ մամուլի նուիրուած
համահայկական
համագումարին
հետ
առնչուած
նիւթեր:
Գրանցած Է
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Ներքին Անվտանգութեան Ուժերու Յոբելեանը Նշուեցաւ
Թրիփոլիի Յարձակման Զոհերուն Յարգանքի Տուրք Մատուցելով

Ներքին անվտանգութեան ուժերը, Կիրակի օր, նշեցին իրենց 158-ամեակը՝
յարգանքի տուրք մատուցելով անցեալ շաբաթ Թրիփոլիի մէջ տեղի ունեցած
ահաբեկչութեան մը զոհ գացած իրենց երկու անդամներուն։
Գործակալութեան յոբելեանը նշուեցաւ Աշրաֆիէի իրենց կեդրոնին մէջ՝
մասնակցութեամբ Ներքին անվտանգութեան ուժերու ղեկավար Իմատ
Օթմանի եւ Ներքին գործոց նախարար Ռայա Էլ-Հասանի:
Յոբելեան տեղի կ՝ունենար Թրիփոլիի միջադէպէն գրեթէ մէկ շաբաթ անց։
Նշենք,
որ74
Թրիփոլիի
ահաբեկչական
գործողութեանէզոհ
դարձած
էին Ներքին
Արդէն
հոգի փաստաթուղթեր
ներկայացուցած
Ուքրանիոյ
կեդրոնական
անվտանգութեան
ուժերու երկու
անդամ՝
Ճոնի Խալիլ
եւ Եուսէֆ
Ֆարաճ,
ընտրական յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու
գրանցուելու
ինչպէս
նաեւ
երկու
զինծառայող։
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
«Մենք կը
շնորհաւորենք Ձեզ
յոբելեանին «ՌԻԱ
առիթով,
թէեւ այս տարուանը
հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
նովոսթի»-ին,
ԿԸՅ-էն
ցաւալի
էր»,ըսաւ
Հասան
մասնակիցներուն:
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
Օթման,
իր ելոյթին
ընթացքին,
բարձր գնահատեց
ներքին
անվտանգութեան
«Ընդամէնը
գրանցուած
է 28 թեկնածու։
22 թեկնածու
մերժում
ստացած է:
ուժերու
անդամները,
որոնք
հետեւողական
են
իրենց
աշխատանքին
մէջ:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
Անդրադառնալով
Թրիփոլիի
ողբերգական
յարձակման`
ան
ըսաւ,«Ձեր
է թղթակիցը։
գործընկերներուն
արիւնը
է երկրի
համար:
Ասիկա մեր
Երէկ՝ Փետրուար
3-ը, նոր
ԿԸՅզոհաբերութիւն
թեկնածուներուն
համար
փաստաթուղթեր
ճակատագիրն
է եւօրն
մեր էր։
պարտքն է պահպանել մեր հողը, որպէսզի ապահովենք
յանձնելու վերջին
անվտանգութիւնն
ու
խաղաղութիւնը»:
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Ներքին
անվտանգութեան
նաեւ Վարչապետ
Սաատ
Մարտ
31-ին։
Նախընտրական ուժերը
արշաւըշնորհաւորեց
սկսած է Դեկտեմբեր
31-ին։
Հարիրի՝
գրառում
կատարելով
Twitter-ի
իր
էջին
վրայ։
«Ողջոյն
Ներքին
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
անվտանգութեան
ուժերուն,
որ կարեւոր
կառոյց է, որուն
առաջնահերթութիւնը
թեկնածուներուն միջեւ
վարկանիշի
յառաջատարը
Վլատիմիր
Զելենսքին է,
քաղաքացիներուն
անվտանգութիւնն
է
եւ
ապահովութիւնը»,գրած
էր Հարիրի
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են
եւ մտադիր
են
եւ
ընդգծած,«Անիկա
գործակալութիւն
մըն
է,
որ
զոհեր
ու
նահատակներ
կը
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
մատուցանէ
Լիբանանի
եւ
լիբանանցիի
համար»:
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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