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«Զարթօնք»ի նախորդ թիւերու ելեկտրոնային օրինակները կարդալու համար
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

î³ñ»Ï³Ý
î³ñ»Ï³Ý ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª
´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝª 225,000
225,000 È.à.
È.à.

ՌԱԿ-ի Լուրեր

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ՀՀ Կառավարութեան
Հերթական Նիստը
ՌԱԿի Պատուիրակութիւնը
Հանդիպեցաւ
Տեղի Ունեցաւ Նախարարական
Երկրորդ
Ժաաժաա
Աունէն Կը Յանձնաժողովի
Խնդրէ
Կը Կայանայ
Մէկ Օր
Կանուխ
Արամէական
Միջազգային
Միութիւն
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Կուսակցութեան Ղեկավարութեան Հետ
Երկիրը
Պահպանելու
Համար
Մասին Յայտարարութեան
Համար
«Սանձելու» Պասիլը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
àõñբաթ, 21 Յունիս 2019ի երեկոյեան, ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
Վարչութիւնը ներկայացնող պատուիրակութիւն մը այցելեց Արամէական
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասա(Սիրիանի) Միջազգային Միութիւն Կուսակցութեան կեդրոնատեղին:
րակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Հանդիպումը կը կայանար երկու կողմերուն համագործակցութեան հաՆիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
Լիբանանեան Ուժերու առաջնորդ Սամիր Ժաաժաա՝ մտահոգ երկրի
մաձայնութեան ծիրէն ներս, որ այս տարի թագադրուեցաւ, Հայոց Ցեղասվիճակով՝ կոչ ըրած է նախագահ Միշէլ Աունին միջամտելու եւ սանձելու
պանութեան եւ Սէյֆոյի Ջարդերու միացեալ ոգեկոչման աննախադէպ
արտաքին գործոց նախարար Ժըպրան Պասիլը, որուն ծայրայեղ յայտաԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
միջոցառումով:
րարութիւնները վերջերս լարուածութիւն յառաջացուցած էին Ալ Մուսթաքպալ
Հանդիպումը առիթ մըն
էր միասնաբար
շրջանային
եւ
Ճափոնի
Դեսպանըքննարկելու
Քննարկած
Են Երկկողմ
հոսանքին հետ եւ խաթարած 2016-ի նախագահական գործարքը։
միջազգային քաղաքական եւ ապահովական վերջին անցուդարձները:
Գործակցութեան
Հեռանկարները
Ժաաժաաի կոչը հնչած էր այս շաբաթ տեղի ունեցած լրատուամիջոցներու
Շեշտելով Հայ եւ Արամէական
ժողովուրդներու
դարերու բարի դրացնուԼիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց
խորհրդաժողովին ընթացքին, երբ ան մեղադրած էր Ազգային Ազատ Հոսանքի
ՀայաստանիեւՀանրապետութեան
Ազգային ժոթեան, մշակոյթներու սերտակցութեան
ճակատագրերու նմանութեան
Սաատ Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
տեղի
ունեցաւ նոր պաշտօնները:
ղեկավար
Պասիլը՝
կառավարութիւնը
անդամալուծելու
մէջ։ Ժահժահ կոչ
ղովի
նախագահ
Արարատ
Միրզոյեան
Փետրուար
վրայ, կողմերը համաձայնեցան իրենց մէջ գոյութիւն ունեցող համագորնախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ երկիրը
նիստը՝նման իրավիճակէ
Պաապտայիմը։
պալատին մէջ նախագահական
ուղղած
էր Աունին՝ միջամտելու
եւ փրկելու
5-ին ընդունած
է Հայաստանի
մէջ եւ
Ճափոնի
արծակցութիւնը աւելի եւս ընդլայնել
կրթական,
մշակութային
ներլիբանորակազմ
կառավարութեան
վարելիք քաղաքահարցերովսկսաւ
նախարար
Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
«Քաղաքական
այս հեղինակութիւնը
(կառավարութիւն)
գրեթէ
տակարգ
եւ լիազօր
նանեան քաղաքականութեան
ծիրերէն
ներս: դեսպան Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասինառաջ:
յայտարարութիւնը
իր նոր կաթուածահար
պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
երկուք
ու կէս տարի
Սակայն, ցաւօք,ամբողանիկա մասնակի
Ինչպէս կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը,
ՀՀ Ազգային
Տեղեկատուական
Գրասենեակ
ջացնելու
համար:
Ռաֆուլէն:
Այս(Ազգային
մասին հաղորդեց նախագահական
վիճակի մէջ է, քանի որ անոր հիմնական կուսակցութիւններէն մէկը
ժողովի
լրատուութեան
եւ
հանրութեան
հետ կաՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
Ըստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթագրասենեակը:
Ազատ
Հոսանք)
կը վարուի
պատահականօրէն,
առանց տեղեկատուական
սահմանափակումներու
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերջին
կազմուած սոյն յանձնաժողովին
անդամ
կամ
տրամաբանութեան,
եւ հաշուի չ՝առներ
հանրային շահը»,- ըսած է
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարա10 նախարարները պիտի քննարկեն Ռուսիոյ
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեցÐ³Ûñ»ÝÇ
Ժրեյսաթիին՝
իր
Èáõñ»ñ
Ժահժահ:
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
Դաշնութեան՝
Յուլիսին գաղթականներու
նոր կարգաւորման,
առաքելութեան որ
մէջ, մինչ նոր նախարարը
Անոր խօսքը2018-ի
կը վերաբերէր
2016-ի Քաղաքական
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
Պոլթըն
Առանձին Հանդիպումներ
Ունեցաւ
տունդարձըԱունի
իրականացնելու
նպատակովեւ յառաբարձր գնահատեց
Ռաֆուլի
տարած աշխատանքը
յանգեցուց
նախագահ ընտրուելուն
Սաատ Հարիրին
վերադարձուց
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի պաշտօնավարութեան ամբողջ
շրջանին:
Մնացականեանի
Եւխօսքով`
Մամետեարովի
Հետ
վարչապետի
պաշտօնին:
2010 թուականին
Թոքիոյի եւ 2015 թուակոչելու
հնարաւորութիւնը՝
այս
մէկը
ընդրգկելով
Ըստ Ժաաժաաի Պասիլ հինգ կամ վեց ամիս խոչընդոտած է կառավականին Երեւանի մէջ
դեսպանութիւններու
Ուաշինկթընի մէջ տեղի բացումը
ունեցան
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
նախկին նախարար Մուհամմատ
րութեան
ձեւաւորումը,
քանի որ չէ ուզած,
որ Լիբանանեան
Ուժերը ներկանոր լիցք հաղորդած
է երկկողմ
կապերու նախաամրաՄիացեալ
Նահանգներու
րութեանԿառավարութեան
մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
յացուին
մէջ:
պընդումին: գահի ազգային ապահովութեան
Նորակազմանուղղակիօրէն
կառավարութեանմեղադրած
վարելիք քաղաԱպուիշխանութեան
Սլեյմանը, անտարակոյս
յաջողութիւն պիտի
Ժաաժաա
է Պասիլը
մէջ
հարցերու խորհրդական Ճան Պոլքականութեան ապահովելու
մասին յայտարարութիւնը
պիտի արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
մենաշնորհներ
համար։
Ազգային ժողովի
նախագահը
անդրադարձած
թընի անջատ
հանդիպումները
Հաընդգծէ
շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինա- ունեցած
տարիներու
իր փորձառութեան, եւ պիտի
Նշենք,
որ Ժաաժաա
Երեքշաբթի
հանդիպում
էր վարչապետ
է խորհրդարանական
յարաբերութիւններու
զարյաստանի եւ Ատրպէյճանի արտանոցը, Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ յարաբեապացուցէ,
այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
Հարիրիի
հետ, որուն
հետ, ի թիւս այլ հարցերու,
քննարկած
էր նաեւ որ
յառաջիկայ
գացումին եւ այդ
նշած, որ այս պահուն
քինառումով
գործոց նախարարներուն
հետ։
րութիւններու
կարգաւորումը՝ ժամանակ
Հըզպալլայի
անոր անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
վարչական
նշանակումներուն
իրեւ
կուսակցութեան
մասնակցութեան
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական
բարեկամաԱտրպէյճանական
«Թուրան»
դաշնակիցներուն
պահանջով, աւելի քան 1 միլիոն կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալումասին
եւս։
կան խումբ. նորընտիր
ժողովի բազմաթիւ
լրատու Ազգային
գործակալութիւնը
կը հասուրիացի գաղթականներու ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
պատգամաւորներ
ղորդէ, որ արտաքին գործոց
նախարար Էլմարհետաքրքրուած
Մամետեարովի են
հետՃափոնի
հանդիխորհրդաժողովին
կողմէ պահանջուած
բարեփոԱնցումային Ապօրինի
Գործարքէն Ետք
Տասնեակ Աշխատակիցներու պումին ընթացքին տեղի հետ
բարեկամութեամբ:
ունեցած
են կարծիքներու աշխոյժ փոխանակում
խումները՝ փրկելու
համար երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար ՄանԱշխատավարձը
Կասեցուեցաւ
ՀՀ խորհրդարանի
ղեկավարը իր երախտաշարք մը հարցերու շուրջ, ներառեալ՝
Արցախի հակամարտութեան
կարգավատթար
վիճակը:
սուր
որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
Հաշուեքննիչ դատարանի դատախազները յորդորած Պթեյշ
են, որընդգծեց,
պետական
գիտութիւնը
յայտնած
է
Ճափոնի
կառավարութեան
ւորման բանակցութիւններուն:
ստեղծել
արդիւնաւէտ
մը: Միաժապիւտճէի պակասուրդը դադրեցնելու համար, անհրաժեշտ
է կասեցնել
աւելիտնտեսութիւն
զարգացումի
ծիրէն
ներս տարբեր
Մամետեարով եւ Պոլթըն
քննարկածաջակցութեան
են երկկողմանի
յարաբերութեանց
Շարունակուեցաւ
Նախարարական
մանակ
ան
կոչ
ուղղեց
բոլոր
քաղաքական
գործիչքան 40 աշխատողի աշխատավարձ։
բնագաւառներու
մէջկապեր
ցուցաբերած
օժանդակուվերաբերող հարցեր, ներառեալ՝
առեւտրական
եւ փոխադրական
ու
Պաշտօններու
Փոխանցումը
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու առկայ դժուաԴատաւորներ Ֆաուզի
Խամիս եւ Պասսամ Ուեհպէ Ուրբաթ
օր միասնաբար
թեան
եւ
իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
տնտեսական ծրագիրներ:
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 02
03
ու
բարգաւաճումը:
գործընթացին 2-րդ օրը ըլլալով՝ երէկ խումբ մը կայունութիւնն
¾ç 08
¾ç
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¾ç 02
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Հայաստանի Ամերիկեան Համալսարանը Եւ SARFը Կը Հաստատեն Սուրիահայութեան
Ծրագիրին նպատակն է աջակցիլ Հայաստանի
Յատուկ Վկայագիրներու Ծրագիր Մը

Սուրիահայութեան օժանդակութեան միացեալ
մարմինը (SARF), համագործակցելով Հայաստանի
Ամերիկեան համալսարանին հետ, հաստատած է

Հայաստան ապաստանած սուրիահայ ուսանողներու յատուկ վկայագիրներու անվճար ծրագիր մը,
որ ընթացք պիտի առնէ այս տարուան Սեպտեմբերին։

մէջ գործառնութեանց նախաձեռնելու պատրաստ
կամ իրենց ասպարէզի ոլորտը ընդարձակել փափաքող հայորդիներուն։
Գործարարութեան, զբօսաշրջութեան, հաշուապահութեան վերաբերող, ինչպէս նաեւ ռուսերէնի
եւ անգլերէնի դասընթացքներ պարունակող կրթական յատուկ ծրագիրին մասնակցիլ փափաքողներ
արձանագրութեան գումարը (10,000 դրամ) պիտի
վճարեն, իսկ արձանագրութիւնները պիտի սկսին 1
Յուլիսին։
12-ամսեայ ծրագիրին հետեւողները առիթը
պիտի ունենան հետեւելու զիրենք հետաքրքրող
տարբեր դասընթացքներու, որոնցմէ իւրաքանչիրը
կարելի պիտի ըլլայ ամբողջացնել 34-էն մինչեւ 87
ժամեայ դասաւանդումներով, որոնց գլխաւոր
լեզուն հայերէնը պիտի ըլլայ։
Յաւելեալ տեղեկութեանց համար՝ դիմել
extension@aua.am հասցէին, իսկ Սուրիահայութեան
օժանդակութեան միացեալ մարմինի գործունէութեան ծանօթանալու համար՝ այցելել www.
syrianarmenianrelieffund.org կայքը։
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Պոլթըն Առանձին
Հանդիպումներ Ունեցաւ
Մնացականեանի Եւ
Մամետեարովի Հետ
Իր կարգին, Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարար Զօհրապ Մնացականեան «Թուիթըր»ի
վրայ գրած է, թէ Պոլթընի հետ ունեցաւ դրական,
ընդարձակ ու ընդգրկուն քննարկումներ՝ Արցախի
տագնապին խաղաղ կարգաւորման գործընթացին,
Հայաստանի ու տարածաշրջանային խաղաղութեան ու ապահովութեան, ինչպէս նաեւ ՀայաստանՄիացեալ Նահանգներ համագործակցութեան
վերաբերեալ:
«Միացեալ Նահանգները կարեւոր դերակատարութիւն ունի՝ իբրեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի
համանախագահ երկիր՝ Ռուսիոյ ու Ֆրանսայի
հետ միասին»,- գրած է նախարարը:

Հայաստանի Եւ Ատրպէյճանի Արտաքին Գործոց Նախարարներու
Հանդիպումը` Ուաշինկթընի Մէջ
Ուաշինկթընի մէջ երէկ տեղի ունեցած է Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի արտաքին գործոց նախարարներու հանդիպումը՝ ԵԱՀԿ-ի Մինսքի
խմբակի համանախագահներու մասնակցութեամբ:
Այս մասին Facebook-ի իր էջին վրայ գրած է Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործոց
նախարարութեան մամլոյ բանբեր Աննա Նաղդալեան:
Մինսքի խմբակը հանդիպումէն ետք տարածած
հաղորդագրութեան մէջ նշած է, որ միջնորդները
կողմերուն կոչ ուղղած են վերականգնելու խաղաղութեան նպաստող մթնոլորտը:
«Ցաւով նկատելով, որ վերջերս զոհեր եղած են,
համանախագահները կոչ ուղղած են կողմերուն
անյապաղ միջոցներ ձեռնարկելու խաղաղութեան
նպաստող եւ առարկայական բանակցութիւններ
ունենալու մթնոլորտը վերականգնելու ուղղութեամբ: Կողմերուն կոչ ուղղուած է վերահաստատելու
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Արտաշէս Յովսէփեան
(22 Յունիս, 1931, Սիւնիք)-(6 Յուլիս, 2017)
Քանդակագործ, ՀՀ ժողովրդական նկարիչ։
Արտաշէս Յովսէփեան կը Սերի Պարսկաստանի Սալմաստ գաւառի Սաւրա գիւղի Խաչատըրեան տոհմէն։ Նախնական կրթութիւնը ստացած է Սիսիանի միջնակարգ դպրոցէն, աշխատած
է որպէս բանուոր, ապա՝ 1954 թուականին, ընդունուած Թերլեմեզեանի անուան ուսումնարան,
երկրորդ տարին գործուղուած է Լենինկրատ՝
յաճախած Ռեբինի անուան գեղանկարչութեան,
քանդակագործութեան ու ճարտարապետութեան

իրենց յանձնառութիւնը` խստօրէն պահպանելու
զինադադարը եւ զերծ մնալու որեւէ սադրիչ գործողութենէ` այդ կարգին արձակազէններէ եւ շփման
գիծին ու միջազգային սահմանին տարուող ճարտարապետական աշխատանքներէ»,- ըսուած է
յայտարարութեան մէջ:

¾ç 07
հիմնարկ, զոր աւարտած է 1961 թուականին։
Մասնակցած է թամանեանի յուշարձանի համար յայտարարուած մրցոյթին՝ արժանանալով
առաջին ու երկրորդ մրցանակներուն։ Հեղինակած է Թամանեանի արձանը, որուն բացումը
կայացած է 1974 թուականին։
Յովսէփեան 50-է աւելի բարձրաքանդակներու,
բոլորաքանդակներու, կիսանդրիներու հեղինակ
է, որոնց շարքին յիշատակման արժանի գործերէն
են «Կարլ Մարքս» (1962), «Ալեքսանդր Թամանեան» (1974), «Արմէն Տիգրանեան» (1987), Սիսիանի մուտքի արծիւը, «Օրբելի եղբայրներ»
(1988, Ծաղկաձոր), Երեւանի Ս. Սարգիս եկեղեցւոյ բարձրաքանդակները (1975), մայր Աթոռի
վեհարանի բակին մէջ կանգնեցուած խաչքարը,
Երեւանի մեթրոյի «Սասունցի Դաւիթ» կայարանի
բարձրաքանդակները (1981), «Եղիշէ Չարենց»
(1961) եւ այլն։ Կատարած է նաեւ Նիւ Եորքի Ս.
Վարդան եկեղեցւոյ ճակատի բարձրաքանդակներու էսքիզները։
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¾ç 03

Տօն Ս. Էջմիածնի
ՇՆՈՐՀՔ ՎՐԴ. ԱՇԸԳԵԱՆ
Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն
Հայ Եկեղեցին կը տօնախմբէ մեր ժողովուրդին
Քրիստոնէական հաւատքին դարձէն ետք կառուցւած Ս. Էջմիածնի եկեղեցւոյ տօնը: Այս մէկը սոսկ
եկեղեցւոյ մը հիմնադրութեան տօնը չէ: Եթէ Ս.
Թադէոս ու Ս. Բարթողիմէոս Առաքեալներով Քրիստոնէութիւնը մուտք գործեց Հայաստան աշխարհ
ու դարձաւ մեր հոգիներուն լոյսը ու մեր պատմութեան յեղափոխիչը, ապա ուրեմն, Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչով ու Տրդատ Գ. Թագաւորով, Քրիստոնէութեան իբրեւ պետական կրօն հռչակումով ու
միածնաէջ կնիքով անիկա դարձաւ կազմակերպեալ
հաւատք, նոյնանալով մեր ժողովուրդին էութեան
հետ ու անբաժան դառնալով մեր հաւաքական
ճակատագիրէն:
Այսօր Հայց. Եկեղեցւոյ հիմնադրութեան տօնն
է. հիմանդրութիւն որ տեղի ունեցաւ Հայաստանի
մէջ, բայց տարածուեցաւ համայն աշխարհով մէկ,
հոն ուր հայկական գաղութ մը ուզեց հոգեկան ու
մշակութային կապով զօդուած մնալ մայր հաւաքականութեան: Եկեղեցւոյ հիմնադրութիւնը նաեւ
եկեղեցւոյ մը զաւակներուն տօնն է, այլ խօսքով
այսօր նաեւ Հայ ժողովուրդին տօնն է ու անոր
հաւատքի արտայայտութեան բերկրանքի օրը,
որովհետեւ ինչպէս որ որեւէ եկեղեցի չի հիմնուիր,
զարգանար ու ճոխանար առանց համայնքի,
առանց ժողովուրդի մը գործօն մասնացկութեան,
զօրեղ հաւատքին ու ճիգին, այնպէս ալ Հայց.
Առաքելական Եկեղեցին, ամէնուրեք իր շքեղ
եկեղեցիներով կանգուն չի մնար, ի սկզբանէ չի
հաստատուիր առանց մեր ժողովուրդի հաւատքին,

յոյսին ու սիրոյն:
Այսօր, Զինուորեալ Եկեղեցւոյ՝ իբրեւ կառոյց
հաստատման տօնն է: Զինուորեալ Եկեղեցին մեր
բոլորին հաւատքի պայքարին մէջ նետուողներուն
պատկերն է: Եւ ինչպէս գիտենք, Զինուորեալ
Եկեղեցին կը ձգտի միութեան մէջ մնալ Յաղթական
Եկեղեցւոյ՝ Աստուծոյ սուրբերուն հետ միասին:
Նոյն ձեւով ալ, ճիշդ է որ մենք մարդկային ճարտարապետական կարողութիւնները ի սպաս դրած
ենք քարեղէն տաճարներ ու եկեղեցիներ կառուցելով, մեր մնայուն ձգտումն է սակայն, հոգեւոր
տաճարին՝ Աստուծոյ յաւիտենական ներկայութեան
մէջ ըլլալ:
Ճիշդ է որ այսօր կը տօնենք Ս. Էջմիածնի տօնը,
սակայն չմոռնանք որ իսկական եկեղեցին հրաշագեղ սա կամ նա կառոյցը չէ, որքան ժողովուրդը
ի՛նք որ հոն ի մի է եկած: Ճիշդ է որ օտարներ իսկ
կը հիանան մեր եկեղեցիներու հրաշակերտ կառուցուածքով, սակայն աշխարհի ամէնէն գեղեցիկ
եկեղեցին եկեղեցի է միայն, երբ համախմբուած ու
Քրիստոսի մարմնին վերածուած ժողովուրդ գոյութիւն ունի հոն: Այսօր մենք կը տօնենք տօնը մարմինին՝ քարեղէն եկեղեցւոյ հաստատման, որ
կենդանի միակ հոգիով՝ մեր ժողովուրդին աղօթասաց ներկայութեամբ իր լրումին կը հասնի:
Այսօր, մենք կոչուած ենք մարմինին ու հոգիին
հոգատարութիւն ցուցաբերել, կառոյցին մշտական
պայծառութեամբ ու մեր հաւատաւոր ժողովուրդին
ժրաջան մասնակցութեամբ: Եկեղեցին կոչուած է
իսկապէս ունենալու զՔրիստոս իբրեւ խարիսխ, որ
իր ոսկի մուրճով ո՛չ թէ միայն ցոյց կու տայ, թէ ո՞ր
վայրին մէջ պէտք է շինել լուսեղէն տաճարներ, այլ
նաեւ իր ներկայութեամբ մեզ եկեղեցիի կը վերածէ:

Ներկայիս շատեր կը հետեւին խորթ ուսուցումներու, ըստ որոնց Եկեղեցին սոսկ հաստատութիւն
մըն է, նոյնիսկ անբաղձալի կառոյց մը եւ հետեւաբար կարելի է կրօնական կեանքի հետեւիլ ու
Աստուծոյ հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնել
առանց եկեղեցւոյ ու համայնական կեանքի կարեւորութեան: Այսօր անհատապաշտական ալիք մը
կը խուժէ մարդոց կեանքերը, երբ անոնք կը զոհեն
հաւաքականութիւնը՝ իրենց անհատական հանգիստին եւ ըմբռնումներուն համար:
Սակայն, Ս. Էջմիածնի տօնին խորհուրդով մենք
կը տօնախմբենք Եկեղեցւոյ ու հաւաքական
կեանքին տօնը: Այսօր մենք կը նշենք կարեւորութիւնը Եկեղեցւոյ հաստատութենական կերպարին,
որով միայն կարելի կ’ըլլայ դարերու պաշտամունքը,
ծէսը, աղօթքն ու աւանդութիւնները անաղարտ
փոխանցել ու հաւատարիմ մնալ առաջին Եկեղեցւոյ
ոգիին եւ ուսուցումներուն:
Այս տօնակատարութեամբ մենք անգամ մը եւս
կը յայտնենք մեր յանձնառութիւնը կառչած մնալու
Հայ Եկեղեցւոյ սրբազան հայրերու շաւիղին, որոնք
ամէն գնով պայծառ պահեցին ոչ միայն Եկեղեցւոյ
քարեղէն իրականութիւնը, այլ հայ ժողովուրդին
հոգիներուն մէջ վառ պահեցին կրակը Քրիստոնէութեան՝ իրենց անդադրում ջանքերով ու բազում
զոհողութիւններով:
Թող Աստուած օրհնէ՛ ու պահպանէ՛ Հայց.
Առաքելական Ս. Եկեղեցին իր նուիրապետական
Ս. աթոռներով ու պահէ հայ ժողովուրդին հաւատքն
ու նուիրուածութիւնը՝ հանդէպ իր եկեղեցիին ու իր
սուրբ Աւանդութիւններուն, որպէսզի այսպէս, հոգի
եւ մարմին ապրին իրարմէ անբաժան, իրարմով
զօրացած ու իրարմով իմաստնացած:

Գրիգոր Շէնեան Եւ Իր «Նոր Կեանք»-ը
ԼԵՒՈՆ ՇԱՌՈՅԵԱՆ
Ամերիկահայերը, մանաւանդ Լոս Անճըլըս բնակողները, եթէ քիչ-շատ կապ կը պահեն գաղութային
կեանքին հետ, անպայման ծանօթ ըլլալու են «Նոր
կեանք» շաբաթաթերթին ու անոր երկարամեայ
խմբագիր Գրիգոր Շէնեանին։
Այսուհետեւ սակայն, ԱՆՑԵԱԼ ժամանակով
պիտի խօսինք թէ՛ վերոյիշեալ թերթին եւ թէ՛ անոր
խմբագրին մասին, որովհետեւ օրեր առաջ ամերիկահայ հանրածանօթ առակագիր Եզնիկ Բալիկ
(Բալայեան) Դիմատետրի իր էջին վրայ կը գուժէր
իր մտերիմ բարեկամին՝ Գր. Շէնեանի մահը, 85
տարեկանին…։ Ան իր վերջին շունչը փչած էր 6
Յունիս 2019-ին, ի Լոս Անճըլըս։
Գրիգոր Շէնեան եւ իր «Նոր կեանք» երկլեզու
ծաւալուն շաբաթաթերթը։
Ահա՛ երկու անուններ, որոնք ամբողջ 35 տարի
տիրապետեցին ամերիկահայ հրապարակագրական կեանքին ու ձեւաւորեցին լրագրական ինքնայատուկ մշակոյթ մը։
Շէնեան, բուն մականունով՝ Կէօվշէնեան, ծնունդով ու կազմաւորումով լիբանանահայ էր (1934)։
Աւարտած էր Անթիլիասի դպրեվանքի ժառանգաւորաց բաժինը, 50-ականներուն։ Այդ օրերէն կը
պահէր շատ հետաքրքրական յուշեր, որոնց մէկ
մասը գրի առաւ հետագային ու լոյս ընծայեց իր
թերթին մէջ։
Լրագրական մարզի մէջ փորձառութիւն ձեռք
բերած էր Պէյրութ՝ գործակցելով Սիմոն Սիմոնեանի

«Սփիւռք»-ին, Տիգրան Թոսպաթի «Այգ»-ին, շրջան
մըն ալ «Ազդակ»-ին։ Լիբանանի քաղաքացիական
պատերազմի բռնկումէն անմիջապէս ետք փոխադըրւած էր Լոս Անճըլըս, ուր, 1981-ին, բաժնետէրերէն
մին դարձեր էր «Նոր կեանք» շաբաթաթերթին, որ
նորահիմն ու անկախ թերթ մըն էր (հիմնադիրները՝
Վահան Ճանսըզեան եւ Աբօ Չափարեան)։ 1985ին, միակ սեփականատէրը դառնալէ ետք թերթին,
Գրիգոր Շէնեան յաջողեր էր զայն հասցնել բարգաւաճ հանգրուանի մը, իր շուրջ համախմբելով
աշխատակիցներու շատ լայն ցանց մը։ Հոն էին
փորձառու լրագրապետեր Տիգրան Ոսկունին ու
Տիգրան Թոսպաթը,մտաւորականներ Բիւզանդ
Եղիայեանն ու Մինաս Թէօլէօլեանը, Անդրանիկ
Ծառուկեանն ու Թորգոմ Փոստաճեանը, Եզնիկ
Բալայեանն ու Մելքոն Ասլանեանը, Նահապետ
Մելքոնեանն ու Թորոս Թորանեանը, Նուպար

Չարխուտեանն ու Վարդան աւ. քհնյ. Տիւլկէրեանը,
Պետրոս Հաճեանն ու Արա Պալիոզեանը, Հրանդ
Աճէմեանն ու Սարգիս աւ. քհնյ. Անդրէասեանը,
վեր.Մանասէ Շնորհօքեանն ու Կարպիս Գազանճեանը, Անգինէ Քէշիշեանն ու Անդրանիկ Սարեանը
եւ դեռ մեծաթիւ այլ գրիչներ։ Այս անունները
գրականաշունչ համով մթնոլորտ մը ստեղծեր էին
թերթին մէջ ու զայն դարձուցեր էին հրապուրիչ
հրատարակութիւն մը։
Ի դէպ, Շէնեան նիւթապէս ալ կը վարձատրէր
իր աշխատակիցները։ Թերթը, որ կը տպուէր 4656 էջերով, հետզհետէ ունեցաւ շատ լայն տարածում
եւ իր տպաքանակը հասցուց 16.000-ի։ Ունէր
անգլերէն բաժին ալ՝ մնայուն աշխատակիցներով։
Կը թուի թէ ծանուցումներու առատութիւնը գլխաւոր
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Ազգ – Բանակ
Ռուսիա Բնակող Հայ Եղբայրները ՀՀ Զինուած
Ուժերուն Մէջ Ծառայելու Համար Վերադարձած
են Հայրենիք

Ռուսիա բնակող Էրիկ եւ Ռոման Ասատովները
հարազատ եղբայրներ են, որոնք որոշած են ծառայել ՀՀ զինուած ուժերուն մէջ` հայրենիքը պաշտ-

պանելու:
«Արմենփրես»-ի հետ զրոյցի ընթացքին Էրիկը
նշած է, որ ՀՀ ՊՆ N զօրամասին մէջ արդէն 1
տարիէ կը ծառայէ, իսկ անոր եղբայր Ռոմանը` 6
ամիսէ ի վեր:
«Ռուսիայէն եկած ենք մեր հայրենիք` Հայաստանի մէջ ծառայելու: Արդէն մէկ տարիէն աւելի կը
ծառայեմ ՀՀ զինուած ուժերուն մէջ: Այստեղ ծնած
ենք, այստեղ մեր հայրենի տունն է, եկած ենք մեր
հայրենիքը պաշտպանելու»,- կ՛ըսէ Էրիկ Ասատով:
Բանակի մասին Ռոմանի ունեցած բացասական
պատկերացումները զօրակոչուելէն ետք փոխուած
են: 6 ամսուան ծառայողը բոլոր զինապարտներուն
առանց վախնալու ծառայութեան մեկնելու կոչ
կ՛ընէ:
«Հիանալի կ՛անցնի ծառայութիւնը: Ամէն ինչ
կարելի է ըսել շատ հաճելի է: Երբ դեռ չէի եկած
ծառայութեան, կը մտածէի, որ բարդ պիտի ըլլայ,
բայց ամէն ինչ կարգին է, այնպէս որ վախնալու
ոչինչ կայ: Պէտք է երթալ ծառայութեան` պաշտպանելու հայրենիքը»,- կը նշէ Ռոման Ասատով:
Եղբայրները դեռ յստակ չեն որոշած` ծառայութիւնը աւարտելէն ետք պիտի վերադառնան Ռուսիա, թէ պիտի մնան Հայաստան, բայց յստակ կը
նշեն, որ իրենց հայրենիքը այստեղ է, ուր իրենք
ծնած են:

Պատիւ Արժանաւորին
Ցեղասպանութեան Մասին Գրած Թուրք Գրողը
«Կէօթէ» Հիմնարկի Մրցանակը Պիտի Ստանայ
ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԻՒՆԸ ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՂՄԷ
Ամէն տարի, Գերմանիոյ «Կէօթէ» հիմնարկին
կը ներկայացուին թեկնածուներ, որոնց ստեղծագործութիւնները կը խրախուսեն մշակոյթներու
միջեւ երկխօսութիւնը։
2019-ին, հիմնարկը հեղինակներու տրամադըրւող իր շքանշանը պիտի շնորհէ թուրք ծագումով
գերմանացի գրագէտ Տօղան Աքհանլըին։ Ուշագրաւ
է, որ անոր թեկնածութիւնը առաջադրուած է Հայաստանի կողմէ։ Այս մասին կը հաղորդէ պոլսահայ
«Մարմարա»-ն։
«Երբ արդարութիւնը խնդրոյ առարկայ է՝ կան
մարդիկ, որոնք լուռ չեն մնար։ Անոնցմէ մէկն ալ
Տողան Աքհանլըն է։ Ան բացէ ի բաց կ՛ըսէ, որ
Թուրքիա պէտք է առերեսուի իր անցեալին հետ։
Անոր բոլոր ստեղծագործութիւնները իրականութիւնը կը պատմեն։ Կը ցոլացնեն ցաւալի իրականութիւնը, որ յատուկ ճամբաներով դէպի հաշտութիւն
կ՛առաջնորդէ ժողովուրդները», կ՛ըսուի դատակազմին հրապարակած հաղորդագրութեան մէջ։
Կը նշուի, որ Տողան Աքհանլը Թուրքիոյ մէջ
բազմաթիւ անգամներ հալածուած է եւ ճնշումներու
ենթակայ դարձած ու նոյնիսկ բանտարկուած է։ Ան
իր վէպերուն մէջ լուսարձակի տակ առած է Հայոց
Ցեղասպանութեան նիւթը եւ բացայայտ կերպով
պատմած է այդ մասին։ Աքհանլը ինքզինք կամուրջ
կը նկատէ հայ եւ թուրք ժողովուրդներուն միջեւ եւ

անոր նպատակն է հաշտեցնել երկու ժողովուրդները։
2018-ին, Աքհանլը Երեւանի «Կէօթէ» հիմնարկին
հրաւէրով այցելեց Հայաստան, ապա նոյն հիմնարկին կողմէ այս մրցանակին թեկնածու առաջադրուեցաւ։
Տողան Աքհանլըի մրցանակը պիտի յանձնուի
25 Օգոստոսին՝ Կէօթէի տարեդարձին օրը։
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Սփիւռքահայ
Կեանք
Մաշտոց Գոլէճի
Մանկավարժութեան
Բաժանմունքի Նոր
Հունձքը

Ուրբաթ, Յունիս 14-ի երեկոյեան, խանդավառ
մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցաւ Մաշոտց Գոլէճի 27րդ կրթաշրջանի մանկավարժութեան բաժանմունքի
աւարտա-կան հանդէսը Կլենտէյլի Իրանահայ
Միութեան կեդրոնին մէջ:
Հուսկ բանքով ելոյթ ունեցաւ Գոլէճի նախագահ
Դոկտ. Կարպիս Տէր Եղիայեան շեշտելով, որ
ազգային կառոյցներու ամրապնդման ու անոնց
զարգացման մէջ շրջա-նաւարտներու կատարելիք
ներդրումը անհրաժեշտութիւն մըն է, որը պիտի
գայ նպաստելու ազգակերտումի ջանքերուն այս
ափերու վրայ: Դոկտ. Եղիայեան հրա-հրեց շրջանաւարտները, որ իրենց կոչումը վերածեն ազգային
ծառայութեան դաս-տիարակելով մատղաշ մեր
սերունդը, որպէս հայ քրիստոնեաներ:
Ձեռամբ Գոլէճի նախագահին եւ հոգաբարձութեան ատենապետ Տոքթ. Վարու-ժան Կապուչեանի
52 հայուհիներ ստացան իրենց վկայականները,
բուռն ծափահա-րութիւններու տակ:
Շրջանաւարտներու անունով ելոյթ ունեցան
Աննա Մարիա Մանուկեան եւ Անահիտ Աղաճանեան,
որոնք իրենց անխառն զգացումները յայտնեցին
Գոլէճին կողմէ տրուած կրթական բարձր ուսման եւ
գիտելիքներուն համար:
Հանդիսութիւնը վերջ գտաւ Տոքթ. Վարուժան
Կապուչեանի փակման խօսքով եւ ընթացիկ տարւայ շրջանաւարտներէն երիցուհի Նազիկ Եսոյեանի
«Հայր Մեր» աղօթքով:
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Մշակութային Արձագանգ
Հայերը Օգոստոսին Կը Պատրաստուին Իրանի
Սբ Թադէոս Վանքի Ուխտագնացութեան
Իրանի հիւսիսը գտնուող Արեւմտեան Ատրպատականի ամենագեղեցիկ պատմական կոթողներէն
մէկուն` Սուրբ Թադէոսի վանքին մէջ, Օգոստոսին
պիտի մատուցուի պատարագ, որուն մասնակցելու
նպատակով Իրան կ՛այցելեն հայեր ամբողջ
աշխարհէն: Այս մասին կը հաղորդէ «Արմենփրես»-ը`
վկայակոչելով իրանական ԻՌՆԱ գործակալութիւնը:
Իրանէն, Հայաստանէն, Սուրիայէն, Լիբանանէն,
Հոլանտայէն, Ֆրանսայէն, Գերմանիայէն, Գանատայէն հայ ուխտաւորներ տօնական ծիսակատարութեան ընթացքին կը կատարեն երեխաներու
մկրտութիւն, մատաղօրհնէք: Չալդրանի շրջանի
Սուրբ Թադէոսի վանքին մէջ տօնական ծիսակատարութիւնը տեղի կ՛ունենայ ամէն տարի եւ կը
վկայէ կրօններու խաղաղ գոյակցութեան մասին:
Ան զգալիօրէն կ՛աշխուժացնէ հայ համայնքի
ազգային, մշակութային, կրօնական կեանքը:
Ս. Թադէոս կամ Թադէի վանքը կը թուագրուի
4-6-րդ դարերով, սակայն ըստ աւանդութեան` ան
հիմնադրած է Թադէոս Առաքեալը 66 -ին:
Փորագրուած գրութիւնը կը վկայէ, որ վանքը 1814ին վերանորոգուած է Ատրպատականի նահանգապետ Ապպաս Միրզայի հրամանով: Ս.Թադէոս
Առաքեալի վանքը քանի մը անգամ երկրաշարժէն

աւերուած է եւ կրկին վերանորոգուած: 1946-ին
վերանորոգուած է Թաւրիզի հայոց առաջնորդարանի ջանքերով, եւ 1954-ին առաջին հայ ուխտաւորները` 50-60 հոգինոց խումբով, Սբ Թադէոս
Առաքեալի նահատակութեան օրը ուխտագնացութիւն կազմակերպած են Թաւրիզէն դէպի վանք:

Արհեստագիտութեան Աշխարհ
«Լէօնարտօ» Ընկերութեան Հետ
Տեղեկատուական Արհեստագիտութեան Ոլորտին
Մէջ Գործակցութիւն

Մանսուրեանի
80-ամեակին Նուիրուած
Միջազգային Փառատօնը՝
Սեպտեմբերին

Կառավարութիւնը Յունիս 20-ի նիստին որոշեց
Տիգրան Մանսուրեանի ծննդեան 80-ամեակին
նուիրուած միջազգային փառատօնի իրականացման նպատակով կառավարութեան պաhուստային
ֆոնտէն 50 միլիոն դրամ յատկացնել «Հայաստանի
պետական սիմֆոնիկ նուագախումբ» պետական
ոչ առեւտարային կազմակերպութեան:
Հարցը ներկայացուց Կրթութեան, գիտութեան,
մշակոյթի եւ մարմնամարզութեան նախարար
Արայիկ Յարութիւնեան` նշելով, որ Սեպտեմբերի
առաջին կիսուն տեղի պիտի ունենայ փառատօնը,
որուն պիտի մասնակցին այն մենակատարներն ու
երաժիշտները, որոնք արտերկրի մէջ կը ներկայացնեն Տիգրան Մանսուրեանի արուեստը:
«Համերգները տեղի պիտի ունենան Ստեփանակերտի, Երեւանի եւ Գիւմրիի մէջ»,- ըսած է
նախարարը:
Հայաստանի հետ համագործակցութեան կարելիութիւնները։
Նախագահ Սարգսեան ընկերութեան ղեկավարութեան առաջարկեց այցելել Հայաստան եւ
տեղւոյն վրայ ուսումնասիրել ու քննարկել համագործակցութեան հեռանկարային ուղղութիւնները։
Նշենք, որ պաշտպանութեան եւ անվտանգութեան ոլորտներու սարքաւորումներու արտադրութեան եւ տիեզերական արդիւնաբերութեան մեջ
մասնագիտացած «Լէօնարտօ» ընկերութիւնը իր
արտադրութեան մէջ մեծ ուշադրութիւն կը դարձնէ
բարձր արհեստագիտութեան, ինչպէս նաեւ տեղեկատուական արհեստագիտութեան զարգացման։

Աշխատանքային այցելութեամբ Ֆրանսա գտնըւող Հայաստանի նախագահ Արմէն Սարգսեան
մասնակցեցաւ Լը Պուրժէի մէջ տեղի ունեցող Փարիզի միջազգային օդանաւորդութեան նշանաւոր
ցուցահանդէսին, ուր իտալական «Լէօնարտօ»
ընկերութեան ղեկավարներուն հետ քննարկեց
տեղեկատուական արհեստագիտութեան ոլորոտին
մէջ գործակցութեան կարելիութիւնները։
Ըստ PanArmenian.net-ի՝ «Լէօնարտօ» ընկերութեան ղեկավարները Հայաստանի նախագահին

ներկայացուցին ցուցադրուած իրենց արտադրութեանց տեսակներն ու նորագոյն արհեստագիտութիւնները, անոնց ընձեռած կարելիութիւնները
եւ ոլորտի նորարարութիւնները:
Նախագահ Սարգսեան այնուհետեւ առանձնազըրոյց ունեցաւ «Լէօնարտօ»ի գլխաւոր գործադիր
տնօրէն Ալեսանտրօ Փրոֆումոյի հետ: Հանդիպման
ընթացքին յատկապէս քննարկուեցան տեղեկատւական արհեստագիտութեան, կրթութեան եւ արհեստական բանականութեան ոլորտներուն մէջ

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ
«Զարթօնք» Օրաթերթ

Հայաստանի Ազգային
Գրադարանի Անցեալի Հարուստ
Ժառանգը եւ Ներկայի Հրատապ
Յանձնառութիւններ
Չորեքշաբթի 3 Յուլիս 2019ի
երեկոյեան ժամը 7:30
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ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ՝ Թուրքիոյ Նախագահին Եւ Ժողովուրդին, ՄԱԿ-ին Եւ
Աշխարհի Հին Եւ Նոր (Չ)իրաւարար Մեծերուն
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Հայոց հին մայրաքաղաք աւերակ ԱՆԻն տեսայ,
օտարի պէս, զբօսաշրջիկ, ինծի պէս ուրիշներ ալ
կային հոն:
Աւերակ եկեղեցին դիտեցի, անկէ անդին, վարը,
Ախուրեանն էր, եւ քանի մը քայլ անդին կար
Հայաստանի Հանրապետութիւնը:
Ուզեցի ինքզինքս համոզել, որ ժամանակը կը
գրէ պատմութիւնը, բռնութիւնները կը դարձնէ
օրէնք եւ արդարութիւն: Ճի՞շդ է:
Այդպէս է հայոց մայրաքաղաքը Անին, աւերակ,
մեռած: Անվերականգնելի՝ քանի որ իրաւ տէրերը
հոն չեն:
Որո՞ւ կը պատկանի Անին: Պատերազմ եւ զէնք
օրէնք կը ստեղծեն: Բայց երբ կը դադրի կռիւը,
գերիները կը փոխանակուին:
Տեղ մը գրուած օրէնք մը չկա՞յ գերի Անին
վերադարձնելու, ժողովուրդ մը զրկուած չպահելու
իր հաւաքական յիշողութենէն:
Անին, քար եւ պարիսպ, թուրքին եւ Թուրքիոյ
համար յիշողութիւն չեն, իրենց յիշողութիւնը չեն,
հոն չկան իրենց տեսիլքը, միտքը եւ քրտինքը:
Թուրքին եւ Թուրքիոյ համար պատմամշակութային արժէք չէ Անին, անոնք իրենք զիրենք չեն
կրնար տեսնել, չեն տեսներ այդ աւերակներուն
մէջ, կիսականգուն գմբէթներուն մէջ:
Եթէ լսենք Մ.Ա.Կ.ի բեմէն արտասանուած
ճառերը, մարդկային իրաւունքի, արդարութեան,
խաղութեան եւ համակեցութեան մասին, կը
տարուինք մտածելու, որ դրախտը երկինքէն իջած
է երկիր: Ո՞վ զո՞վ ոտքի կը քնացնէ:
Տրովադայի (Troie, Troy) պատերազմի ժամանակ, Հեքթոր մենամարտեցաւ Աքիլլէսի դէմ, պարտըւեցաւ եւ սպաննուեցաւ: Հեքթորի հայրը Փրիամ,
քաղաքի պարիսպներէն դուրս եկաւ, գնաց եւ
խնդրեց, որ Աքիլլէս իրեն յանձնէ իր որդի Հեքթորի
դին, որպէսզի պատիւով զայն թաղէ եւ Աքիլլէս
յանձնեց Հեքթորի դին:
ԱՆԻն հայոց աւերակ մայրաքաղաքն է: Անոր
քարերուն, սիւներուն եւ գմբէթներուն վրայ կան
միայն հայերու միտքի եւ մատներու հետքերը: Ինչ

ալ եղած ըլլան ԱՆԻի Թուրքիոյ բռնակցման պայմանները եւ արդարացումները, օրինական եւ
զինուորական, ԱՆԻն հայկական ժառանգութիւն է,
անյեղլի կնիքով:
Չկա՞յ օրէնք մը, չկա՞յ միջազգային իրաւարարական մարմին մը, չկա՞յ ժողով մը, ուր կարելի
ըլլայ դիմել, ընթացիկ քաղաքական ճապկումները
մէկդի դնել, եւ Աքիլլէսի մեծութեամբ վճռել, որպէսզի ԱՆԻն վերադարձուի զինք կերտած ժողովուրդին,
խնամուի, դառնայ յիշողութեան եւ յիշեցման
խորան, Անցեալը բերէ Ներկային մէջ:
ԱՆԻն ոչինչ կը ներկայացնէ Թուրքիոյ համար,
նոյնիսկ մշակելի տարածք չէ:
Թուրքիոյ նախագահը եւ իշխանութիւնները
ոչինչ կը կորսնցնեն ԱՆԻն վերադարձնելով իր տէրերուն, որոնք սիրով եւ գուրգուրանքով կրնան
վերաբերիլ իրենց ժառանգութեան: Նոյնիսկ եթէ
չվերակենդացնեն, զայն կը դարձնեն հայերու
ուխտատեղի: Այդ ընելով Թուրքիան վարկանիշ
կ’ապահովէ բարի դրացնութեան եւ մշակոյթներու
պաշտպանութեան ճակատներուն վրայ:
Այս ըմբռնումով ինչո՞ւ Մ.Ա.Կ.ի ընդհանուր քարտուղարը եւ ԻՒՆԵՍՔՕ-ի ընդհանուր տնօրէնը,
նաեւ, կրկնենք, աշխարհի իրաւարարութեան
իրենք զիրենք կոչած մեծերը չեն խօսիր եւ չեն
պահանջեր, որ ԱՆԻն վերադարձուի իր ժողովուրդին: Այս պահանջը ցեղասպանութեան ճանաչում
չէ, ահաբեկչութիւն չէ, վարկաբեկում չէ: Մեծերը,
որոնք պատմութիւն գիտեն, երբեմն գիտցած են
կռուիլ իրաւունքի համար: Ֆրանսան միլիոնաւոր
զոհեր տուաւ, ինչպէս իրենք կ’ըսեն, Վոժ լեռներու
կապոյտին գիծին վերատիրանալու համար:
Բայց պարզ է նաեւ, որ ԱՆԻի վերադարձի պահանջը ներկայացնող պէտք է ըլլայ: Ո՞վ եւ ինչպէ՞ս:
Ի հարկէ՝ հայերը:
Բայց նաեւ թուրք մտաւորականութեան մոլեռանդութենէ եւ կիրքերէ ձերբազատուած փաղանգը

ինք հրապարակ պէտք է գայ այս պահանջով:
Ինչո՞ւ ոչ նաեւ միջազգային այն բոլոր կազմակերպութիւնները, որոնք համաշխարհային մշակութային պաշտպանութեան կարգախօսով հրապարակ կու գան, կը խօսին Անկքորի, Պարթենոնի,
Փալմիրի, Փարիզի Աստուածամօր տաճարի, եւ այլ
համամարդկային մշակութային ժառանգութեան
խորհրդանիշներու մասին:
ԱՆԻն վերադարձնե՛լ հայ ժողովուրդին:
Թուրքիոյ համար ԱՆԻն ոչինչ կը ներկայացնէ:
Քարակոյտ է:
ԱՆԻն հայ ժողովուրդի պատմութեան բաց
գիրքն է, ոգի է, արուեստի կուտակում է:
Ի՞նչ է պարտականութիւնը միջազգային համայնքին:
Այս հարցումով հրապարակ գալ չի նշանակեր
թշնամութիւն սերմանել կամ ծաւալապաշտ ըլլալ:
ԱՆԻի հայութեան վերադարձը իրաւ խաղաղութեան եւ միջազգային փոխըմբռնումի պզտիկ քայլ
կ’ըլլայ, թերեւս առաջինը ապագայի մեծ քայլերու:
ԱՆԻՆ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼ ԱՆՈՐ ԻՐԱՒ ՏԷՐ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՈՐՊԷՍ ԳՐԱՒԱԿԱՆ ՎԱՂՈՒԱՆ
ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ:
Բաց նամակ՝ սահմամններէ ասդին եւ անդին:
Եթէ չեն խցուած բոլոր ականջները եւ չեն
խաւարած միտքերը:
Քաղաքական մանրուք չէ ԱՆԻն, նոյնիսկ եթէ
ասդին եւ անդին օրակարգ չէ:
ԱՆԻն այսօր հոգեկան-ոգեկան օրակարգ է
հայուն համար:
Այս պէտք է ըսել բարձրաձայն, ոչ միայն
բանիմացներուն:
Բայց նախ մենք պէտք է ըսենք եւ գիտնանք, որ
ան մեզի համար սոսկ զբօսաշրջիկային հասցէ չէ:
Այս պատմութիւն է, քաղաքականութիւն, մշակոյթ եւ անկորնչելի իրաւունք:
Յ.Գ. Կը խնդրուի թարգմանել եւ տարածել

Գրիգոր Շէնեան Եւ Իր «Նոր Կեանք»-ը
¾ç 03
երաշխիքն էր «Նոր կեանք»-ի նիւթական ինքնաբաւութեան։
«Նոր կեանք», իբրեւ ոչ-կուսակցական լրագիր
մը, ինքնուրոյն տեղ մը ունէր ամերիկահայ մամուլի
ամպիոնին վրայ։ Դաշնակցական «Ասպարէզ»-ին,
հնչակեան «Մասիս»-ին ու ռամկավար«Նոր օր»-ին
դիմաց՝ խոհական անկախ ձայն մըն էր անիկա, որ
կը յաջողէր գոհացում տալ ամէն տարիքի ու սեռի
ընթերցողներու, լոյս կը սփռէր ազգային մեր ցաւոտ
հարցերուն վրայ, կարելի չափով գուրգուրանք կը
ցուցաբերէր արեւմտահայերէնի նկատմամբ։
90-ական թուականներու սկիզբը, ես եւս քանի
մը տարի կանոնաւոր կերպով իմ աշխատակցութիւնը
բերած եմ «Նոր կեանք»-ին, Հալէպէն ղրկուած
թղթակցութիւններով եւ գրական յօդուածներով։
Շէնեան մերթ ընդ մերթ կը հեռաձայնէր ինծի ու կը
քաջալերէր զիս։ Նոյնիսկ կ՚առաջարկէր որ
Ամերիկա գաղթէի՝ «Նոր կեանք»-ի մէջ խմբագրական պաշտօն ստանձնելու համար։ Պահ մը, իր
այս դիտաւորութեան մէջ այնքան յառաջ գնաց՝ որ
Տիգրան Թոսպաթի ձեռամբ պաշտօնական նամակ
մը գրել տուաւ Միացեալ Նահանգներու Դամասկոսի երբեմնի դեսպան՝ հայազգի Էտուըրտ

Ճէրէճեանին, նուաստիս համար Ամերիկա գաղթի
այցագիր (վիզա) խնդրելով…։
Իր թերթին կողքին՝ Շէնեան հաստատեց մատենաշար մըն ալ ու հրատարակեց չորս տասնեակէ
աւելի գիրքեր, որոնց շարքին՝ Լեւոն Շանթի
երկերը։ Լոյս ընծայեց նաեւ ի՛ր գրչին պատկանող
պատմուածքներու եւ յուշերու քանի մը հատորներ,
որոնց մէջ առաւելաբար զգալի կը դառնայ Շէնեանի
երգիծական շունչը եւ դիւրասահ պարզունակ լեզուն։ Այդ շարքէն էին «Տիկինս ըսաւ թէ…»-ն (1991),
«Ամուսինս ըսաւ թէ…»-ն (1993), «Մայթերու վրայ»-ն
(1994) եւ «Մեր օրերուն հետ…»-ը (2005)։
Առողջական եւ այլ պատճառներով՝ 2013-ի
ամռան Շէնեան վերջնականապէս դադրեցուց
«Նոր կեանք»-ի հրատարակութիւնը։ Մինչ այդ՝ այս
աշխարհէն հեռացեր էր իր թերթին երէց աշխատակիցներուն մեծ մասը ու այլեւս գրական ամայութիւն մը կը տիրէր իր շուրջ…։ Ի վերայ այսր ամենայնի, Շէնեան 2015-ին դժբախտութիւնը ունեցաւ
կորսնցնելու նաեւ իր կողակիցը՝ Արշօն, որ լիապէս
ստանձներ էր թերթին վարչական ծանր ու բազմադիմի հոգերը։
Գրիգոր Շէնեանի մահով էջ մը եւս կը փակուի
ամերիկահայ մամուլի գունաւոր պատմութեան մէջ։
Հողը թեթեւ գայ իր վրայ։
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Թուրքիոյ Մէջ Կը Դատեն Արատ
Տինքը. Անոր Կը Սպառնայ ՄԻնչեւ 5 Հայաստանի Մէջ Դրամատնային Ոսկիի Ձուլման Գործարան Պիտի Բացուի
«Բայց ամէն դէպքում տեղեկացնեմ, որ մենք
Շուտով Հայաստանի մէջ պիտի բացուի ոսկիի
Տարուան Ազատազրկում

Թուրքիոյ մէջ Հրանդ Տինքի որդիին` Արատ
Տինքի նկատմամբ մեղադրանք առաջադրուած է:
Արատը կը դատուի այն բանի համար, որ ան ստորագրած է «Խաղաղութեան Հռչակագիր» փաստաթուղթին տակ, զոր հրապարակած են Թուրքիոյ
իշխանութիւններուն կողմէ հետապնդուող մտաւորականները: Այս մասինկը հաղորդէ “Էրմէնի
հապպեր”-ը։
Ըստ մեղադրանքին` յայտարարութեան հեղինակները քարոզչութիւն կ՛ընեն Քրտական Աշխատաւորական կուսակցութիւն համար, որ Թուրքիոյ
մէջ կը համարուի ահաբեկչական կազմակերպութիւն: Արատ Տինքին կը սպառնայ 1-5 տարուան
ազատազրկում:
Դատական առաջին նիստի ընթացքին պաշտպանները պահանջած են արդարացնող վճիռ կայացնել, նաեւ դատարանին ինքնաբացարկի միջնորդութիւն ներկայացուցած են` նշելով, որ
դատաւորները կողմնակալ են: Դատարանը մերժած է միջնորդութիւնները:
Նշենք, որ Պոլսոյ հանրապետական դատախազութիւնը կը մեղադրէ 1.128 անձեր, որոնց մէջ է
նաեւ` Արատ Տինք` 2016-ի Յունուար 11-ին հրապարակուած «Ակադեմիկոսները` յանուն խաղաղութեան» ինչպէս նաեւ «Մենք այս մեղքին յանցակից
չենք ըլլար» անունով յայտնի հռչակագիրներուն
տակ ստորագրելու համար: Ըստ մեղադրականի,
այդ հռչակագիրներուն մէջ կան Քրտական Աշխատաւորական կուսակցութեան քարոզչութիւն ընող
արտայայտութիւններ:

ձուլման գործարան, Ազգային ժողովէն ներս ըսած
է Կեդրոնական դրամատան նախագահ Արթուր
Ճաւատեանը:
Պատգամաւոր Սերկէյ Բագրատեանը հարց ուղղած է Կեդրոնական դրամատան նախագահին՝
դեռ Տիգրան Սարգսեանի օրօք Կեդրոնական դրամատան ոսկիի պաշարները իրացուեցան, քայլեր
կը կատարուի՞ն այդ վերականգնելու համար:
«Իրաւացի էք, 2004 թուականին վաճառուել է
մեր՝ այն ժամանակ ոչ այնքան մեծ՝ 1,6 թոննա ոսկին: Վաճառելու իմաստը եղել է երկակի՝ առաջինը,
գները համապատասխանաբար աճել են, եւ այդ
պահին նաեւ պիւտճէի եկամուտների հետ կապուած
խնդիր կար: Եւ ընդունուել է այդ որոշումը»,- ըսած
է Ճաւատեանը:
Ըստ անոր՝ անկէ ետք տարբեր աշխատանքներ
տարուած են, եւ ոսկին դարձած է ոչ յուսալի
արժէդրոյթ: Ոսկիի գիները շատ մեծ փոփոխութեան
կ’ենթարկուին աշխարհի մէջ, եւ այսօր կան շատ
աւելի յուսալի գործիքներ եւ աւելի իրացուելի, քան
ոսկին:

արդէն երկու տարի է՝ աշխատում ենք հեղինակաւոր
զուիցերիական ընկերութեան հետ: Եւ արդէն իսկ
համաձայնութեան վերջին փուլին ենք հասել ու շատ
շուտով Հայաստանում կը բացուի ոսկիի ձուլման
գործարան, որտեղ կարտադրուի հենց դրամատնային ոսկի, դրամատնային ձուլակտորներ»,ըսած է ան:
Ըստ Ճաւատեանի՝ ոսկի արտադրողները հնարաւորութիւն կ’ունենան կամ յանձնել ոսկին այդ
գործարանին եւ ստանալ դրամատնային ձուլակտոր կամ ուղղակի վաճառել այդ գործարանին:
«Մենք էլ հնարաւորութիւն կ’ունենանք արդէն
հայկական դրամով, ազգային արժոյթով շուկայից
ոսկի գնենք: Ես յոյս ունեմ, որ յաջորդ տարի մենք
այդ հնարաւորութիւնը կ’ունենանք, արդէն ամէն
ինչ պատրաստ է վերջնական, գործարանի նախնական տեղն ընտրուած է գործընկերների հետ:
Այստեղ իրենց պահանջով Կեդրոնական դրամատունն էլ կարող է լինել բաժնետէր, բայց լուռ
բաժնետէր՝ 6-7 տոկոսանոց»,- ըսած է ան:

«Այսօր Թուրքիան Մեկուսացած Է» Յունաստանի Վարչապետ Ցիփրաս
Տարածաշրջանին մէջ Թուրքիոյ գործողութիւնները կը վկայեն վերջինիս թուլութեան եւ մեկուսացման մասին: Այս մասին յայտարարած է
Յունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիփրասը, կը
հաղորդէ Cyprus Mail-ը:
Անոր խօսքով՝ Յունաստանն ու Կիպրոսը,
ինչպէս նաեւ հարեւան երկրներու հետ վերջին
տարիներուն ստեղծուած դաշինքները Անգարան
ռազմավարական փակուղի մտցուցած են:
«Թուրքիան ուժեղ դաշինքներ չունի: Թուրքիան
կը տեսնէ, որ չի կրնար հաստատել, որ Կիպրոսի
հետ իր տարաձայնութիւնները երկկողմ հարց է,
ինչպէս եւ Յունաստանի հետ»,- ըսած է ան՝

աւելցնելով, որ Աթենքն ու Նիկոսիան մշտապէս կը
համագործակցին:
Ինչ կը վերաբերի Թուրքիոյ հետ ռազմական
բախման հնարաւորութեան, Ցիփրասը պնդած է,
որ նման հնարաւորութիւն միշտ կայ, եւ այդ պատճառով Յունաստանի կառավարութիւնը անհրաժեշտ միջոցներ կը ձեռնարկէ: Ան նաեւ նշած է, որ
Յունաստանը ուժեղ զինուած ուժեր ունի, եւ իր
քաղաքացիները կրնան հանգիստ քնանալ:
Միեւնոյն ժամանակ, Ցիփրասը համոզմունք
յայտնած է, որ Թուրքիան հորատման երկրորդ
սարք չի տեղադրեր Քասթելորիզոյի եւ Կիպրոսի
միջեւ, սակայն ամէն պարագայի զսպման ծրագիր
կայ: «Յունաստանը չի նահանջեր»,- աւելցուցած է
ան:
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ՌՈՒԲԷՆ ԱՐՈՒՏՉԵԱՆ
(1947)
«Ժպիտ»

Ռուբէն Արուտչեան (18 Յունիս, 1947, Երեւան)
Նկարիչ, ճարտարապետ, ՀՀ վաստակաւոր նկարիչ (2012)։
1961-1964 թուականներուն յաճախած է Փանոս Թերլեմեզեանի
անուան գեղարուեստի ուսումնարան, 1964-1970 թուականներուն՝
Երեւանի պոլիտեխնիկական հիմնարկի ճարտարապետական
բաժանմունքը։ 1974 թուականէն Հայաստանի ճարտարապետներու
միութեան անդամ է, 1976 թուականէն՝ Հայաստանի նկարիչներու
միութեան անդամ։ 2001 թուականին եղած է Երեւան քաղաքի
գլխաւոր նկարիչը, 2011 թուականէն՝ Աշխարհի հայ նկարիչներու
միութեան անդամ:
Ռուբէն Արուտչեանի շատ աշխատանքներ կը գտնուին աշխարհի
տարբեր քաղաքներու մասնաւոր հաւաքածուներուն մէջ։ Ռ.
Արուտչեան հեղինակ է շարք մը որմնանկարներ, յուշամետալներ,
զինանշաններ եւ այլն։
2004 թուականին հեղինակած է Հայաստանի պաշտպանութեան
նախարարութեան զինանշանը, 2006 թ.՝ հոլոքոստի եւ
հայոց Եղեռնի զոհերու յիշատակին նուիրուած յուշաքարը, որ
տեղադրուած է Երեւանի Օղակաձեւ այգիին մէջ։
2012-ին Լոնտոնի մէջ մասնակցած է Թէքէեան մշակութային կեդրոնի կողմէ կազմակերպուած հայ նկարիչներու
ցուցահանդէսին։
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Հռոմի
Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

Հայկազեան Համալսարանը

հրապարակած են 11 որոշում, ներառեալ` վարչական զարգացման պետական
նախարարի պաշտօնին աշխատող ինը աշխատակիցի աշխատավարձի
կասեցումը, 26-ը` մասնագիտական եւ արհեստագիտական կրթութեան
գլխաւոր տնօրինութեան, իսկ 7-ը Բարձրագոյն Կրթութեան Տնօրինութեան
վերաբերեալ:
Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Ըստ աղբիւրին՝
դատախազը
այժմ խորհրդարան
պիտի ուղարկէ ան
խնդրանք,
ուղեւորութեան
մեկնած
է Արաբական
Միացեալ Էմիրութիւններ.
կ'ըլլայ
որպէսզի
իրականացուի
ապօրինի
վարձակալութեան
հետաքննութիւն
եւ
ոեւէ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
նախարարի
ներգրաւուած
ըլլալու պարագային՝
«պատշաճ
ձեռնարթերակղզի, կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝
վկայակոչելով
«ՌԻԱքայլեր
նովոսթի»-ն։
կըւին»:
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Ելեւմուտքիքարոզի
եւ Պիւտճէի
յանձնաժողովի
երեսփոխան
Իպրահիմ
աւանդական
ժամանակ
ան ԱՄԷ նախագահ,
իր այցը համարած
է «կարճ,
բայց
Քանաան,
որ
հաշուետւութիւններուն
մէջ
խախտումներ
յայտնաբերած
էր,
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
անցեալ
որ ընդհանուր
առմամբ
5,413 մարդ
վարձատրուած
իր էջին ամիս
վրայ յայտարարեց,
գրած է. «Կը մեկնիմ
Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ։
Այդ
էերկիրը
ապօրինի
կերպով: որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
կ'ուղեւորուիմ
քննութիւնը
կըխաղաղութեան
շարունակուի պետական
այլ հաստատութիւններու
էջ Դատական
մը եւ միասին
անցնինք
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք ինծի
մէջ
եւս:
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԵԱՆՑ ԵՒ Ս. ԳԱՅԱՆԵԱՆՑ
ԿՈՅՍԵՐՈՒ ՏՕՆ

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս
Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին
նուիրուած տեղեկագրին
անգլերէն թարգմանութեան՝

The Adana Massacres
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ
Խօսք կ'առնեն`

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան,
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ)
Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան
Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան

Ուքրանիոյ ԿԸՅ-ն Նախագահի 28 Թեկնածու
Հանդիսապետութեամբ
Գրանցած Է Գերշ. Տ. Նարեկ արքեպիսկոպոսի
Լիբանանի հայոց առաջնորդ
Շաբաթ, 22 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 6.00,
Նոր Ատանայի Ս. Աստուածածին եկեղեցի,
ժամերգութիւն, սուրբ կոյսերու մասունքով թափօր,
սուրբ պատարագ եւ ջրօրհնէք
Պատարագիչ եւ քարոզիչ
Հոգշ. Տ. Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեան

Սիրով կը հրաւիրենք հաւատացեալ հայորդիները
մասնակցելու եկեղեցական արարողութիւններուն եւ սրբուհիներուն
բարեխօսութեամբ ստանալու Աստուծոյ օրհնութիւնը
Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝
երկրի
նախագահի
թեկնածու եկեղեցւոյ
գրանցուելու
Թաղական
խորհուրդ
Ս. Աստուածածին
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%)։
ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý

zartonkadl@gmail.com

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

General Aram
Sulukjian
(1919-1979) In
Service of Lebanon
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Vasken Sulukjian

Tuesday, June 25 at 7:00 at Haigazian University
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