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82ñ¹
82ñ¹ î³ñÇ,
î³ñÇ, ÃÇõ
ÃÇõ 217(22«518)
116(22«417)

«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.

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ
Èáõñ»ñ
ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Տեղի ՈւնեցաւՆախարարութիւն։
Նախարարական Յանձնաժողովի
Ելեւմուտքի
ԱՄՀ-ն ՅոյսովԵրկրորդ
է, Որ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Խորհրդարանը
Շուտով Պիտի
Վաւերացնէ Պիւտճէն
Մասին Յայտարարութեան
Համար

Արժոյթի միջազգային հիմնադրամի առաքելութիւն մը Լիբանանի մէջ յոյս յայտնեց, որ Խորհրդարանը շատ շուտով պիտի վաւերացնէ 2019-ի պետական պիւտճէի նախագիծը։ Այս մասին հաղորդեց
Լիբանանի ելեւմուտքի նախարարութիւնը:
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
ԱՄՀ
առաքելութեան
ղեկավար Քրիս
Ժարվիս
Սաատ
Հարիրիի
ունեցաւ
յոյս
յայտնեց,
որ գլխաւորութեամբ
«Խորհրդարանը տեղի
հնարաւորինս
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ շնորհիւ
նիստը՝
շուտ
պիտի վաւերացնէ
պիւտճէն, որուն
նորակազմ կառավարութեան
վարելիք
քաղաքապակասուրդը
պիտի նուազի մինչեւ
Համախառն
կանութեան
մասին(ՀՆԱ)
յայտարարութիւնը
ներքին
արդիւնքի
7.6%-ի, եւ որ ամբողպիտի
ջացնելու համար:
նպաստէ
Լիբանանին՝ CEDRE խորհրդաժողովէն
Ըստ տեղական
լրատուամիջոցներու՝
ակնկալուած
դրամական
յատկացումներըշաբաթաստանավերջինըսուած
կազմուած
սոյն յանձնաժողովին
անդամ
լուն»,է յայտարարութեան
մէջ:
10 Նուիրատու
նախարարները
պիտի
քննարկեն Ռուսիոյ
երկիրներն
ու հաստատութիւնները,
Դաշնութեան՝
Յուլիսին
գաղթականներու
նախորդ
տարի2018-ի
Փարիզի
մէջ կայացած
CEDRE
տունդարձը իրականացնելու
նպատակով
յառախորհրդաժողովին,
Լիբանանին
խոստացան
11
ջադրածտոլարի
նախաձեռնութիւնը
վերստին կեանքի
միլիառ
նիւթական աջակցութիւն՝
համակոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը յետաձգուած
ընդրգկելով
ձայնելով
երկրի երկարաժամկէտ
կառավարութեան քաղաքականութեան
յայտարաբարեփոխումներուն
վրայ:
րութեան
մէջ: օր, Ելեւմուտքի նախարար Ալի ՀաԵրկուշաբթի
կառավարութեան
քաղասանՆորակազմ
Խալիլ յայտնեց,
թէ կարեւորվարելիք
է, որ երկիրը
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
յաջորդող
օրերուն
ուղարկէ
«լրջութեան յստակ
ընդգծէմը»՝
շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաուղերձ
հաստատելով
պիւտճէի
նախագիծը:
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
Պիւտճէն
կը համարուի
Լիբանանիհետ
վրայյարաբեծանրարութիւններու
կարգաւորումը՝
եւ անոր
ցած
ճգնաժամէն
դուրս գալուՀըզպալլայի
կարեւոր քայլ
մը:
դաշնակիցներուն
պահանջով,
1 միլիոն
Լիբանանի
պետական
պարտքիաւելի
բեռը,քան
որ կը
համսուրիացի
գաղթականներու
եւ ՍԻՏԸՐ
ընկնի
ՀՆԱ-ի
մօտ 150% -ի ապագան
հետ, աշխարհի
մէջ
խորհրդաժողովին է:կողմէ պահանջուած բարեփոամենածանրներէն
խումները՝
փրկելու
համար
երկրի տնտեսական
«Յառաջիկայ
օրերուն
ամենակարեւորը
այն է,
վատթար
վիճակը:
որ
մենք լրջօրէն
յղենք յստակ ուղերձ մը պիւտճէի
կատարման եւ վաւերացման հարցով, եւ որ 2020-ի
Շարունակուեցաւ
պիւտճէն
պիտի գայ աւարտինՆախարարական
հասցնելու այս տարՊաշտօններու
Փոխանցումը
ւան
համար առաջարկուող
քայլերը»,- ըսաւ Խալիլ:
Նախարարական
Ան
նշեց, որ ԱՄՀ-իպաշտօններու
զեկոյցը պէտքփոխանցումի
է աւարտին
գործընթացին
2-րդ օրը նկարագրելով
ըլլալով՝ երէկզայն
խումբ
մը
հասնի
Յուլիսի կէսերուն՝
իբրեւ

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

«հիմնարար հանգամանք, որ մեծ ազդեցութիւն
ունի իրավիճակին եւ անոր կայունութեան գնահատման վրայ»:

ՀՀ Կառավարութեան
Նիկոլ
Փաշինեանի Հերթական Նիստը
Կը Կայանայ Մէկ Օր Տեղի
Կանուխ
Գլխաւորութեամբ
Ունեցած
է Անվտանգութեան Խորհուրդի
Հերթական Նիստը

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան հերթական նիստը տեղի կ'ունենայ Փետըրուար 6-ին:
Այս մասին կը տեղեկացնեն ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:

ԱԺՀայաստանի
Նախագահն
Ու Հայաստանի Մէջ
Հանրապետութեան վարչապետ
Ճափոնի
Դեսպանը
Քննարկած Ենտեղի
Երկկողմ
Նիկոլ
Փաշինեանի
գլխաւորութեամբ
ունեցած
է
Անվտանգութեան
խորհուրդի
հերթական
Գործակցութեան Հեռանկարները

Ժաաժաա. Լիբանանեան Ուժեր Կունախարարներ պաշտօնապէս
ստանձնեցին
իրենց նիստը:
սակցութեան
Նախարարները
ՀրաժաՀայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոԻնչպէս կը յայտնէ Արմէնփրես, վկայակոչելով
նոր պաշտօնները:
րական
Պիտի Չտան
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով
նախարար
Սալիմ
Ժրեյսաթի ստանձնեց
Լիբանանեան
Ուժեր
կուսակցութեան
ղեկավար
իր նորԺաաժաա
պաշտօնը
իր իսկ
Փիեռ
Սամիր
հերքեց
այն նախորդէն՝
տեղեկութիւնները,
Ռաֆուլէն:
Այս մասին հաղորդեց
նախագահական
թէ
իր կուսակցութեան
նախարարները
հրաժարատեղեկատուական
կան
պիտի տան, գրասենեակը:
եթէ հանրային նշանակութիւն
ունեցող որոշումները կատարուին ոչ յստակ կառուՌաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
ցակազմով։
նոր«Մեզի
առաքելութեան
մէջ,կարեւոր
մինչ նոր
նախարարը
համար աւելի
է նշանակման
բարձր գնահատեց
տարած
աշխատանքը
խնդիրը,
եւ ոչ թէ 10Ռաֆուլի
կամ երեք
կամ եօթը
աթոռը»,պաշտօնավարութեան
ամբողջ
ըսաւ
ան, պատասխանելով
այնշրջանին:
հարցին, թէ արդեօք նախարարները կը լքէի՞ն կառավարութիւնը,
նախկին նախարար
Մուհամմատ
եթէԱշխատանքի
չստանային նշանակումներուն
արդար
բաժինը:
Քապպարա
ըսաւ, որ անուղղակիօրէն
իր իրաւայաջորդը՝
Քամիլ
Վերջերս, Ժաաժաա
մեղադրած
Ապու
Սլեյմանը,
անտարակոյս
յաջողութիւն
պիտի
էր
Ազգային
Ազատ
հոսանքի առաջնորդ
Ժըպրան
արձանագրէ
այս փափաքի
նոր պաշտօնին
վրայ՝ ունենալ՝
շնորհիւ
Պասիլը,
որ կը
մենաշնորհ
տարիներու իր տրամադրուած
փորձառութեան,
եւ պիտի
քրիստոնեաներուն
հիմնական
վարապացուցէ,
որ այս նախարարութիւնը
կ'աշխատի
չական
պաշտօններուն
վերաբերեալ: Լիբանանեան
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն
օգտին, շաբաթ
ինչպէս
Ուժեր
կուսակցութեան
ղեկավարը անցեալ
կը հաղորդէէրազգային
լրատուական
գործակալուհանդիպած
վարչապետ
Սաատ Հարիրիի
հետ,
թիւնը:հետ՝ ի թիւս այլ հարցերու՝ քննարկած էր
որուն
յառաջիկայ վարչական նշանակումներուն մէջ իր
Տնտեսութեանմասնաբաժինը:
եւ առեւտուրի նախարար
Մանկուսակցութեան
Ժաաժաա ըսած
սուրորՊթեյշ
ընդգծեց,պիտի
որ իրաջակցի
նպատակը
պիտի
ըլլայ
էր,
վարչապետը
յստակ
կառուստեղծել արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
Միաժացակազմի
մը ընդունման`
հիմնուելով մը:
նշանակումմանակ
ան կոչ ուղղեց
քաղաքական գործիչներու
որակաւորման
եւբոլոր
իրաւասութիւններուն
վրայ:
ներուն
դիմագրաւելու առկայ
«Մերգործակցելու՝
փոխյարաբերութիւնները
ամուր դժուաեն եւ
րութիւնները
եւԵւ իմ երաշխաւորելու
ռազմավարական։
վերջին հանդիպումըերկրի
վարկայունութիւնն
ու բարգաւաճումը:
չապետին
հետ շատ
լաւ էր»,- ըսաւ Ժաաժաա:

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւու5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արթեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
վարչութիւնը՝ ողջունելով ներկաները՝ վարչապետը,
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
մասնաւորապէս, նշած է. «Պէտք է արձանագրել,
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կաոր մեր նախորդ նիստէն ետք ցաւօք Հայաստանի
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
շուրջ անվտանգ միջավայրը ոչ միայն լիցքաթափՄիրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաւած է, այլեւ հակառակը, որոշակի գործընթացներ
բերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
տեղի կ՝ունենան մեր միջավայրին մէջ, որոնք կը
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
ստիպեն մեզի աւելի աչալուրջ ըլլալու մեր անվտանզարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
գային մարտահրաւէրներուն հարցով:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուաԱյսօրուայ նիստին օրակարգին մէջ ունինք նաեւ
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
տարածաշրջանային իրավիճակին հետ առնչուող
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաընթացիկ հարցեր, որոնց քննարկման իբրեւ արպընդումին:
դիւնք՝ մեր որոշումները պիտի ծառայեն անվտանգ
մարտահրաւէրներու պատշաճ կառավարման:
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
Բնականաբար, համոզուած եմ, որ մենք պիտի
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարկարենանք անհրաժեշտ գործիքակազմ գտնել,
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
որպէսզի Հայաստանի Հանրապետութեան համար
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամայաւելեալ վտանգներ չառաջանան կամ անոնք ըլլան
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
կառավարելիութեան ծիրէն ներս:
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Արցախի
հետ բարեկամութեամբ:
Հանրապետութեան անվտանգութիւնը, բնակաՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտանաբար, մեր կառավարութեան համար լրջագոյն
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
առաջնահերթութիւն է: Եւ այդ ուղղութեամբ մենք
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
ունինք ոչ միայն ընթացիկ, միջնաժամկէտ, այլեւ՝
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուռազմավարական, երկարաժամկէտ խնդիրներ
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Նիկոլ Փաշինեանի
Գլխաւորութեամբ Տեղի Ունեցած
է Անվտանգութեան Խորհուրդի
Հերթական Նիստը
լուծելու եւ քննարկելու խնդիր: Այդ քննարկումները,
բնականաբար, տեղի կ՝ունենան ոչ միայն անվտանգութեան խորհուրդի ձեւաչափով, անոնք նաեւ
տեղի կ՝ունենան քաղաքական միջավայրի մէջ, կառավարական տարբեր աշխատանքային քննարկումներու եւ խորհրդակցութիւններու ձեւաչափերու
մէջ, բայց, անվտանգութեան խորհուրդը այն մարմինն է, ուր այդ բոլոր քննարկումներուն արդիւնքները պէտք է իմի բերուին եւ վերածուին յստակ
գործնական արդիւնքներու եւ որոշումներու:
Մեր այսօրուան աշխատանքին յաջողութիւն կը
մաղթեմ, որպէսզի այդ որոշումները ոչ միայն
կայացուին, այլ նաեւ անոնց իրագործման յստակ
ճանապարհային քարտէզ եւ պատկերացում ունենանք»:
ԱԽ նիստին քննարկուած են անվտանգութեան
ոլորտին վերաբերող հարցեր:

Վենետիկի Յանձնաժողովը
Անդրադարձած է Հայաստանի
Սահմանադրական Դատարանի
Հետ Կապուած Վերջին
Զարգացումներուն
Վենետիկի յանձնաժողովը լիագումար նիստի
ընթացքին անդրադարձած է Հայաստանի ՍԴ-ի
շուրջ վերջին զարգացումներուն ու Սահմանադրական դատարանի գործող անդամներուն վերաբերեալ հրապարակային յայտարարութիւններուն:
Այս մասին կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես»,
վկայակոչելով նիստի արձանագրութիւնը:
«Յանձնաժողովը տեղեկացուած է Հայաստանի
մէջ Սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին
զարգացումներուն, ներառեալ Սահմանադրական
դատարանի անդամներուն վերաբերեալ հանրային
յայտարարութիւններու մասին: Յանձնաժողովը
խնդրած է նախագահին իրավիճակին հետեւիլ
մօտէն՝ անհրաժեշտութեան պարագային յայտարարութիւն ընելու համար: Հայաստանի դատական
օրէնսգրքի վերաբերեալ կը պատրաստուի հրատապ կարծիք, որ պէտք է ուղարկուի համապատասխան մարմիններուն մինչ Հոկտեմբեր կայանալիք լիագումար նիստը»,- ըսուած է նիստի
արձանագրութեան մէջ:

Արեւելագէտը Իրանի Կողմէ Զիջումներ, ԱՄՆ-ի Կողմէ Ալ Կտրուկ
Քայլեր Չ’ակնկալեր
Տարածաշրջաի մէջ տեղի կ’ունենայ լարուածութեան մակարդակի աճ, որուն հիմքը ԱՄՆ-Իրան
հակամարտութիւնն է, ինչպէս նաեւ շարք մը այլ
գործօններ:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ լրագրողներու
հետ զրոյցին, այս մասին ըսաւ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան հիմնարկի տնօրէն Ռուբէն Սաֆրաստեան:
«Ակնյայտ է, որ ԱՄՆ-ն ներկայ փուլին կը փորձէ
ճնշումը աւելցնել Իրանի վրայ, մեկուսացնել այդ
երկիրը ե՛ւ տարածաշրջանի, ե՛ւ ընդհանրապէս
աշխարհի մէջ։ Ինչպէս փորձը ցոյց կու տայ, այդ
ճնշումները որեւէ արդիւնքի չեն յանգեցներ եւ այս
պարագային եւս Իրան պիտի շարունակէ պահպանել ինքնուրոյն արտաքին քաղաքականութիւնը։
Հիմանական պատճառը, որ ամերիկացիները այսքան մեծ ճնշում կը գործադրեն Իրանի վրայ, մէկ
կողմէն Իրանի ինքնուրոյն արտաքին քաղաքականութիւնն է, միւս կողմէ այն հանգամանքը, որ
վերջին տարիներուն Իրանը կտրուկ զօրացուցած է
իր դիրքերը Մերձաւոր Արեւելքի մէջ»,- նշեց արեւելագէտը՝ աւելցնելով, որ Իրանի այս հզօրացումը
աշխարհաքաղաքական առումով աննախադէպ է,
ինչը ամերիկացիները չեն հանդուրժեր։

Սաֆրաստեանի կարծիքով՝ Իրան երեւացող
զիջումներու չ’երթար, միւս կողմէ ալ ԱՄՆ-ն դեռ չէ
հասած այն կարմիր գիծին, որմէ ետք ռազմական
գործողութիւններ կը սկսի, սակայն Իրանի վրայ
ճնշումները դեռ կը շարունակուին։
Ինչ կը վերաբերի Ռուս-վրացական յարաբերութուններուն, որուն վերջին շրջանին ականատես
կ’ըլլանք, Սաֆրաստեանի պնդմամբ՝ կրնայ վտանգ
յառաջացնել Լարսի ճանապարհին:
«Հնարաւոր է որոշակի փուլի մը ռուսական կողմէն այդ հատուածին սահմանափակումներ դրուին:
Ասիկա խնդիր է, որուն պէտք է աչալուրջ ըլլանք,
հետեւինք եւ պատրաստ ըլլանք տարբեր զարգացումներու»,- նշեց արեւելագէտը։
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Ընդդիմադիր Իմամօղլուն Սթամպուլի Մէջ Յաղթանակը Նորի Սկիզբ կը Համարէ

Սթամպուլի քաղաքապետի ընտրութիւններուն
յաղթանակ տարած Էքրեմ Իմամօղլուն խօսած է
ընտրութիւններու արդիւնքներուն եւ ապագայ
ծրագրերու մասին:
Սթամպուլի քաղաքապետի ընտրութիւններու
նախնական արդիւնքներուն հրապարակումէն ետք
ՀԺԿ թեկնածու Էքրեմ Իմամօղլուն իր ուղերձը յղեց
ժողովուրդին՝ նախապէս շնորհաւորելով զիրենք:
«Մենք կողմ ենք, որ աշխատի ժողովրդավարութեան ժամացոյցը: Մարտ 31-ին անիկա չաշխատեցաւ: Սակայն, ժամացոյցները կանգնեցնելով
ժամանակը չէք կրնար կանգնեցնել եւ անիկա այս
ընտրութիւններով ապացուցուեցաւ: Արդարութեան
հանդէպ մեր հաւատքը վերականգնուեցաւ, անիկա
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Տիգրան Լեւոնեան
(Խանդիկեան)
(14 Դեկտեմբեր, 1936, Պէյրութ) –(25 Յունիս,
2004, Երեւան)
Օփերային երգիչ, օփերային ռեժիսոր,
դերասան։ ՀԽՍՀ ժողովրդական արուեստագէտ
(1984)։
Տիգրան Լեւոնեան 1946 թուականին ծնողներուն հետ հայրենադարձուած է։ 1958 թուա-

ապահովեցին ոչ միայն իմ օգտին քուէարկած
քաղաքացիները, այլ բոլոր անոնք, որոնց օգնութեամբ ընտրութիւնները անցան աւելի հասուն
մթնոլորտի մէջ: Դուք Թուրքիոյ ժողովրդավարութեան համբաւը ամբողջ աշխարհի առջեւ բարձր
պահեցիք: Երախտագիտութիւնս կը յայտնեմ բոլոր
ընտրողներուն», - նշած է ան:
Իմամօղլուն, վստահեցնելով, որ ջանք պիտի
չխնայէ Սթամպուլի եւ, ընդհանրապէս, Թուրքիոյ
լաւ ապագայի համար, յայտնեց, որ կը ցանկայ
հանդիպիլ նախագահ Էրտողանին եւ պատրաստ է
անոր հետ աշխատելու:
«Քաղաքացին յոգնած է քաղաքական պայքարէն: Ուստի՝ կը ցանկանք աւարտելու նպատակով
օրակարգի մէջ ներառել այն բոլոր խոստումները,
որոնց կատարման գործը մենք կիսատ ձգած ենք»,
- յայտնած է ան:
Եզրափակելով իր խօսքը՝ Իմամօղլուն յայտարարեց. «Սա յաղթանակ չէ, այլ նոր սկիզբ: Քաղաքացիներուն կ’ուզեմ տեղեկացնել, որ հաւասար
վերաբերում պիտի ցուցաբերեմ բոլորի նկատմամբ»:

կանին աւարտած է Երեւանի թատերական հիմնարկը, 1977 թուականին՝ Մոսկուայի թատերական
արուեստի հիմնարկի օփերային ռեժիսորային
բաժինը։ Երգեցողական արուեստը ուսանած է
ապագայ կնոջ՝ Գոհար Գասպարեանի մօտ։ Գիտակն աստիճան ստացած է Միլանի հռչակաւոր
«Լա Սգալա» թատրոնէն։
1962 թուականէն եղած է Ալեսքսանդր Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի ազգային
ակադեմիական թատրոնի մեներգիչ։ 1970 - 1977
թուականներուն միաժամանակ՝ ռեժիսոր, 1977
թուականէն գլխաւոր ռեժիսոր, 1991 - 1999 թուականներուն նաեւ գեղարուեստական ղեկավար։
Եղած է Երեւանի պետական երաժշտանոցի
փրոֆէսոր։
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Առաջնորդող Եկեղեցիին
Սոցիալական Հայեցակարգը

ՄԵԹՐ ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը Կաթոլիկ Եկեղեցին
վերափոխեց քայլող, յառաջ շարժող, առաջնորդող
հոգեւորական փարոսի, որդեգրելով՝ սոցիալական
յառաջադէմ հայեցակարգ մը։
Ան կ՚ըսէ՝ թէեւ եկեղեցիին կրօնը գաղափարախօսութիւն չէ, սակայն կրօնի առաքելութեան առընչըւած են՝ ժողովուրդը եւ հասարակութեան սոցիալական խնդիրները, եւ առանց ժողովուրդին
եկեղեցին քարէ եւ կիրէ շինութիւն մը կը դառնայ,
ինչպէս կ՚ըսէր՝ հայկական բարենորոգչական Թոնտրակեան յեղափոխութիւնը հազարամեակ մը առաջ…։
Արդարեւ, հոգեւոր արժէքները որո՞ւն համար են,
եթէ ոչ՝ ժողովուրդին, հասարակութեան ու հանրային կեանքին։ Յետոյ՝ հոգեկանը եւ հոգին՝ նիւթականէն ու նիւթէն (մատերիա) անջա՞տ գոյութիւններ
են, թէ՞՝ մէկը միւսին պտուղն է, հոգին եւ միտքը։
Այսինքն, գաղափարը (իդէան) ծնունդն է մատերիա
ուղեղի աշխատանքին…։ Պարզ խօսքով՝ գաղափարը մտածող մատերիան է։ Հոգեւորական կամ
աւելի ճիշդ՝ հոգեմտաւոր կեանքը՝ հասարակութեան
կեանքին արտացոլացումն է։ Հետեւաբար, եկեղեցին՝ որպէսզի կարողանայ հոգեմտաւոր առաջնորդութիւն կատարել, պարտի ունենալ իր սոցիալական
հայեցակարգը։
Կաթոլիկ Եկեղեցին այսօր ունի յստակօրէն
բանաձեւուած սոցիալական հայեցակարգ, զոր
պիտի պաշտպանէ՝ նոյնիսկ այն երկիրներուն մէջ,
ուր պետութեան սոցիալական հայեցակարգին դէմ,
պահպանելով իր առաջնորդողի առաքելութիւնը։
Հայաստանեայց Եկեղեցին՝ եթէ շարունակէ զուրկ
մնալ սոցիալական հայեցակարգէ, միշտ պիտի
ենթարկուի Հայաստանի մէջ տիրող համակարգին,
եւ պիտի չկարողանայ կատարել հոգեմտաւոր
առաջնորդութիւն, նոյնիսկ՝ քաղաքական իշխանութիւններուն համար…։ Գարեգին Բ. ենթարկուեցաւ օլիգարխիկ համակարգին, եւ լուռ մնաց ատոր
ոճիրներուն, թալանին ու աւարին ի տես…։
Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ սոցիալական ներկայի
հայեցակարգի կարգ մը դրոյթներուն ծանօթացանք
թերթելով Վատիկանի պաշտօնաթերթ “L’OSSERVATORE
ROMANO”-ի 2018 տարուան թիւ 43-ի եւ թիւ 45-ի
շաբաթական անգլիատառ համարները։
Պաշտօնաթերթի թիւ 43-ի մէջ (25 Հոկտեմբեր
2018) կարդացինք այն նամակը, զոր Ֆրանչիսկոս
Ա. յղած է FAO-ի քարտուղարին, ներկայիս աշխարհին մէջ գործող անօթութեան եւ սովամահութեան
աննախընթաց համեմատութիւններու հասած աղէտին շուրջ, առաջարկելով կարգ մը միջոցառումներ։
Ան կը գրէ՝ թէ ներկայիս տարեկան 124 միլիոն
հոգի կը մեռնի՝ սննդառութեան պակասէ, անբաւարարութենէ կամ ալ՝ սնունդի անորակութենէ, եւ այս
թիւէն մեծ տոկոս մը կը կազմեն պատերազմներու
հետեւանքով իրենց երկրէն փախուստ տուող կամ
պատերազմներուն պարտադրած արտագաղթողները։
Աշխարհի խաղաղութեան վերահաստատումը
կրնայ մասամբ նուազեցնել մահացողներու այս
թիւը, բայց կը մնան այն միւս սովամահները, որոնք
զոհերն են՝ արդի ստրկատիրութեան (վայրի
դրամատիրութեան) դաժան շահագործումին եւ
անհատական սեփականութեան չարաշահումին ու
հանրային հարստութեան՝ ոչ արդար, ոչ հաւասար
բաշխումին։

Այս վերջին դրոյթները լայնօրէն լուսաբանուած
են թիւ 45 (9 Նոյեմբեր 2018) համարին մէջ,
ընդհանուր վերնագրի մը տակ “Ownership is a
social responsibility to not abuse it” (Սեփականութիւնը
սոցիալական պատասխանատւութիւն կ՚ենթադրէ՝
զայդ չչարաշահելու)։ Ֆրանչիսկոս Ա. այս դրոյթներուն հիմքը կը նկատէ՝ Տասնաբանեայի 7-րդ
բառը՝ ՊԷՏՔ ՉԷ ԳՈՂՆԱՍ (The seventh word of the
Decalogue: You shall not steal), ընչաքաղցու-թիւնը,
արծաթասիրութիւնը եւ շահագործումը ԳՈՂՆԱԼ
համարելով։ Եւ՝ երկարօրէն կը բացատրէ թէ անհատական սեփականութիւնը ինչու գողնալ է։
Պիտի գոհանամ բառացի մէջբերելով դրոյթներուն խտացեալ բանաձեւերը՝ ստորեւ.
“God rejects every claim to absolute ownership” _
Աստուած կը մերժէ բացարձակ սեփականութեան
ամէն պահանջ…։
“The Earth is the Lord’s” – Երկիրը Տէրոջ կը
պատկանի…։
“The land shall not be sold in perpetuity, for the
land is the Lord’s” – Հողը մշտնջենապէս պէտք չէ
ծախուի, քանի որ Տէրոջ կը պատկանի։
“The Earth is the common ownership of mankind”
– Երկիրը մարդկութեան համայնական սեփականութիւնն է…։
“All wealth in order to be good, must have a social
dimension” – Ամէն հարստութիւն լաւ ըլլալու համար
սոցիալական տարողութիւն պէտք է ունենայ…։
“The ownership of any property makes its holder a
steward of providence” – Ունեցուածքի մը ամէն
սեփականութիւն՝ սեփականատէրը կը դարձնէ
Նախախնամութեան պաշտօնատարը…։
“Today the world’s wealth is in the hands of the
minority, of the few, and poverty. or rather misery and
suffering is in those of the many, of the majority” –
Այսօր աշխարհի հարստութիւնը կը գտնուի փոքրամասնութեան ձեռքին մէջ (սակաւաթիւներու), եւ
աղքատութիւնը, կամ աւելի ճիշդը՝ թշուառութիւնն
ու տառապանքը, կը գտնուին շատերու (մեծամասնութեան) ձեռքին մէջ…։
“If there is hunger on earth it Is not for lack of
goods, rather due to market profits, it is at times even
destroyed, wasted to keep prices high… what is lacking
is social justice, equitable distribution of wealth, due
to exploitation and modern slavery” – Եթէ երկրի
վրայ անօթութիւն կայ, ատոր պատճառը սննդամըթերքի պակասը չէ, աւելի՝ շուկայական շահերու
պատճառով է, գիները բարձր պահելու, եւ երբեմն
սննդամթերքներ կը փճացուին ու կը թափուին
ատոր համար, պակսողը՝ ընկերային արդարութիւնն
է, հարստութեան արդար-հաւասար բաշխումը, իբր
հետեւանք շահագործումի եւ արդի ստրկատիրութեան։ (Ծանօթ է՝ թէ Ֆրանչիսկոս ներկայ վայրի
դրամատիրութեան ժամանակաշրջանը անուանած
է արդի ստրկատիրութիւն։ Ծանօթ է նաեւ՝ որ
շուկայի գիները բարձր պահելու համար, դրամատէրները թոներով ուտեղտեղէն ծովերը կը թափեն։
Իսկ Լիբանանի մէջ, կալուածային ֆինանսատէրերը
հողերու եւ բնակարաններու գիները կը յամառին
պահելու աներեւակայելի բարձրութեան վրայ, հակառակ անոր, որ Պէյրութի եւ բոլոր միւս քաղաքներուն մէջ կան հարիւրներով չծախուած երկնաքեռներ, կիսաւարտ շէնքեր ու հարիւր
հազարաւոր յարկաբաժիններ։
Նախապէս, բազմիցս շեշտած է՝ թէ կեանքի

նպատակը դրամ ունենալ չէ, այլ մարդ ըլլալ,
արարող ըլլալ եւ հետք մը ձգել իր ետին։ Իսկ հոս
կ՚ըսէ. “Life is not for possessing but for living” –
Կեանքը սեփականութիւն ունենալու համար չէ, այլ՝
ապրելու…։
Մէկ խօսքով՝ համաձայն Ազատագրութեան
Աստուածաբանութեան սոցիալական հայեցակարգի դրոյթներուն, երկիրը եւ անոր ընդերքին,
ստորգետնեայ եւ վերգետնեայ բարիքներն ու հարըստութիւնները աստուածապատկան են, եւ
ուրեմն՝ աստուածատուր ըլլալով՝ համայն մարդկութեան համայնական սեփականութիւնն են, եւ
ուրեմն՝ չկայ անհատական բացարձակ սեփականութիւն… եւ անհատ սեփականատէրը՝ պաշտօնակատարն է Նախախնամութեան, եւ իրաւունք չունի
չարաշահելու այդ սեփականութիւնը։ Տնտեսագիտական բառապաշարով՝ արտադրութեան միջոցներու անհատ սեփականատէրը, որ կը շահագործէ
արտադրող աշխատաւորները, չարաշահած կ՚ըլլայ
այդ սեփականութիւնը, գործելով Նախախնամութեան պաշտօնակատարի պարտականութեան
հակառակը, որ գողութիւն է, զոր կ՚արգիլէ
Տասնաբանեային 7-րդ պատուիրանը։
Այս դրոյթները նոյնական են՝ գիտական
սոցիալիզմի եւ կոմունիզմի դրոյթներուն հետ,
որոնց հիմնական մերժումը անհատական սեփականութեան դէմ է, քանի որ եկեղեցին աշխարհի
հարստութեան տէրը կը նկատէ՝ զԱստուած, իսկ
միւսները՝ մարդկութիւնը. այսինքն՝ կը ջատագովեն
համայնական սեփականութիւնը եւ կը մերժեն
բացարձակ անհատական սեփականութիւնը, որ
աղբիւրն է շահագործումին ու պատերազմներուն
եւ բոլոր չարիքներուն… եւ կը պահանջեն՝ երկրի
հասրտութեան արդար-հաւասար բաշխումը մարդոց միջեւ, ինչպէս կը պահանջէր Վ. Թէքէեան.
«Ամէն մարդու հաւասար թող բաժնուի ամէն
գանձ», իր «Աղօթք Վաղուան Սեմին Առջեւ» քերթըւածին մէջ։
Եկեղեցին՝ ուրեմն, որպէսզի իրապէս կարողանայ ժողովուրդը հոգեմտաւորապէս առաջնորդել,
պէտք է ունենայ յառաջապահ սոցիալական հայեցակարգ, ինչ որ կը պահանջէ հրաժարիլ միջնադարեան խաւարի դպրական աստուածաբանութենէն,
եւ որդեգրել Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւն, որպէսզի նաեւ՝ հարկադրուած չըլլայ կամակատարը դառնալու հակաժողովրդայնական, հակամարդկայնական եւ անբարոյ վարչակարգերու։
Հայաստանեայց Եկեղեցին ե՞րբ պիտի ունենայ
իր սոցիալական հայեցակարգը, որպէսզի կարողանայ իրապէս ու գործնապէս կատարել իր հոգեմըտաւորական առաջնորդութեան առաքելութիւնը։
Այդ ե՞րբ է որ պիտի գիտակցի իր առաքելութեան…։
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Լիբանանահայ Դպրոց
Մխիթարեան Վարժարան

Ամավերջի Հանդէս Եւ Մանկապարտէզի Վկայականաց Բաշխման Հանդիսութիւն
Կիրակի, 23 Յունիս 2019-ի երեկոյեան ժամը
6:30-ին, Մխիթարեան վարժարանի շրջափակին
մէջ տեղի ունեցաւ ամավերջի հանդէսը եւ մանկապարտէզի վկայականաց բաշխման հանդիսութիւնը,
հովանաւորութեամբ տէր եւ տիկին Վահէ Կապրաշի, ներկայութեամբ պետական երեսփոխան
Ժան թալլուզեանի, նախկին նախարար Վրէժ Սապունճեանի, Լիբանանի մէջ Կաթողիկէ դպրոցներու
ընդհանուր քարտուղար Հայր Պութրոս Ազարի
ներկայացուցիչ՝ Էլի Թաննուրիի, քոյր վարժարաններու տնօրէնութեանց կամ անոնց ներկայացուցիչներուն, ծնողներու եւ հարազատներու:
Լիբանանի, Հայաստանի եւ Մխիթարեան Միաբանութեան քայլերգներու ունկնդրութենէն ետք,
բեմ բարձրացան ծաղիկ դասարանի շրջանաւարտները, որոնց յաջորդեցին մանկապարտէզի եւ Ա.
կարգի աշակերտները: Բարի գալուստի խմբային
խօսքին յաջորդեց «Thank You», «Կաքաւիկ» եւ «Եա
Մատրասաթի» երգերու կատարումը: Ապա բեմ
հրաւիրուեցաւ Մխիթարեանի տնօրէնուհի Տիկ.
Ռիթա Պոյաճեանը կարդալու տնօրէնութեան
խօսքը: Ան ըսաւ. «Մէկ տարի առաջ... Ռաուտայի

Մխիթարեան վարժարանը միայն գաղափար մըն
էր, վարժարանի շէնքը միայն կառոյց մըն էր: Մէկ
տարի առաջ կ'ըսէին, որ Մխիթարեան վարժարանը
իր դռները չի կրնար բանալ: Ահաւասիկ այսօր, այդ
խօսքերէն ՄԻԱՅՆ մէկ տարի ետք, Ռաուտայի
Մխիթարեան վարժարանը ոչ միայն կեանք ու
մարմին առած է, ոչ միայն անոր շէնքը լեցուած է
մանուկներու ճիչերով ու պատանիներու կանչերով,
ոչ միայն անոր շրջապատը դարձած է բնապահպանութեան սատարող կանաչապատ տարածք,
իր բացօթեայ դասարանով՝ «Թումանեան Այգի»ով,
ոչ միայն ան իր դռները լայն բացած է լաւագոյն
ուսման ձգտող գաղութի զաւակներուն դիմաց, այլ
նաեւ այսօր այս լուսաւոր հանդիսութեամբ հանրութեան կը ներկայացնէ մանկապարտէզի իր առաջին
հունձքը»: Ան նշեց, որ այս բոլորը իրականացան
շնորհիւ Աստուծոյ նախախնամութեան, Մխիթարեան Միաբանութեան Լիբանանի եւ Միջին Արեւելքի մեծաւոր եւ վարժարանիս հոգեւոր հայր՝ հոգեշընորհ Մեսրոպ Վրդ. Սիւլահեանի մշտական
նեցուկին եւ հոգածութեան, տնօրէնութեան անդուլ
աշխատանքին եւ վճռակամութեան՝ աշակերտներուն տրամադրելու միայն լաւագոյնը, իրենց առաքելութեան գիտակից եւ հաճելի ձեւերով դասաւանդելու պատրաստ ուսուցչակազմին եւ նուիրուած
անձնակազմին, ֆինլանտական ուսումնական
սկզբունքներ ընդգրկող կրթական ուղեգիծին, եւ ի
վերջոյ շնորհիւ այն ծնողներուն, որոնք իրենց
ամենաթանկագին հոգեհատորները վստահեցան
Մխիթարեան վարժարանին:

Ապա խօսք առաւ Հոգշ. Հ. Մեսրոպ Վրդ. Սիւլահեանը, որ ըսաւ Մխիթարեան Միաբանութիւնը կը
հաւատայ լիբնանահայութեան եւ այդ պատճառով
է որ այս դպրոցով ուզեց իր ներկայութիւնը անգամ
մը եւս փաստել: Ան յիշեց, որ Միաբանութիւնը 320
տարիէ կը գործէ ոչ միայն հայագիտութեան
բնագաւառին մէջ, այլ մանաւանդ՝ կրթադաստիարակչական: Ան ուրախութիւն յայտնեց տեսնելու

բեմին վրայ գտնուող մանուկները եւ վստահեցուց,
որ անոնք, իրենց նախորդն մխիթարեանցիներուն
նման, ապագային հպարտանքը պիտի ըլլան մեր
բոլորին: Ան նաեւ խոստացաւ, որ Միաբանութիւնը
ոչ միայն պիտի զարգացնէ իր այս կառոյցը, այլ
նաեւ ընդարձակէ եւ ունենայ նոր հաստատութիւններ:

Ապա հոգեւոր հoր, տնօրէնուհիին եւ մանկապարտիզպանուհի Տիկ. Սիպիլա Մալեանի ձեռամբ
տեղի ունեցաւ վկայականներու բաշխումը, որուն
աւարտին Ա. կարգի աշակերտները ֆրանսերէնով
արտասանուած բարի գալուստի խօսքերով
դիմաւորեցին նախակրթարան հասնող ծաղիկները:
Այնուհետեւ, կրթական զեկուցումով հանդէս
եկաւ վարժարանիս կրթական համակարգող Տիկ.
Մէյրի Կիւրիւնլեան, որ խօսեցաւ Մխիթարեանի

ուսումնական ուղեգիծին եւ ի գործ դրած մեթոտներուն մասին:
Յայտագրի երկրորդ բաժինը նուիրուած էր մեծ
հեքիաթագիր Յովհաննէս Թումանեանի ծննդեան
150-ամեակին: Թումանեանի վեց հեքիաթներէն՝
«Անբան Հուրի»էն, «Քաջ Նազար»էն, «Անխելք
Մարդ»էն, «Ագահ Թագաւոր»էն, «Բարեկենդան»էն
եւ «Անոյշն ու Սարօ»էն առնուած հատուածներով
թատրոնով մը, համադրութեամբ հայոց լեզուի եւ
հայոց պատմութեան ուսուցչուհի Տիկ. Ալին Գուրամաճեանի, մշակումով Օրդ. Լիւսի Տէօքմէճեանի, եւ
բեմականացումով Պրն. Յովիկ Յակոբեանի, վարժարանիս բոլոր աշակերտները (մանկապարտէզէն
մինչեւ 8-րդ կարգ) հանդէս եկան բաժինով մը,
իրենց ծնողներուն, հարազատներուն եւ ներկաներուն հրամցնելով թումանեանական գեղեցիկ
փունջ մը՝ երգով, պարով, ասմունքով ու դերակատարութեամբ:

«Եկէք Հայաստան» երգի կշռոյթին տակ բոլոր
աշակերտները բեմ բարձրացան, խմբուեցան ու
պարեցին: Աւարտին, բեմին վրայ իրենց միացաւ
Մխիթարեանի տնօրէնուհին, որ բեմ հրաւիրեց
բոլոր անձնակազմը եւ բոլորին շնորհակալութիւն

յայտնեց ոչ միայն այս հանդիսութեան պատրաստութեան համար, այլ նաեւ ամբողջ տարեշրջանի ընթացքին իրենց աշխատանքին ու նուիրուածութեան
համար:
ԼՐԱՏՈՒ
ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
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Սփիւռքահայ Կեանք
Պաշտօնական Արարողութեամբ Բացուեցաւ Նոր
Ջուղայի Ազգագրական Թանգարանը

Հանգուցեալ Մարգարիտ Խաչանեանի կտակին
համաձայն Նոր Ջուղայի Թեմական խորհուրդի
հին ու նոր անդամներու հետեւողական ու ջանադիր
աշխատանքի շնորհիւ, Ս. Ամենափրկիչ վանքի
շրջափակին մէջ հիմնադրուեցաւ Ազգագրական
թանգարան։ Այնտեղ առանձին տաղաւարներով կը
ցուցադրուին Հին Ջուղայի կործանման եւ Նոր
Ջուղայի հիմնադրման պատմութիւնները, վաճառականութիւնը, արհեստը, արուեստը, ընտանիքը,
նրբագեղութիւնը, կեանքը, հաւատքը, դպրոցն ու
երաժշտութիւնը:
Թանգարանի դռներն այցելուներուն առջեւ
բացուած էր 2019-ի Մարտ 20-ին, իսկ պաշտօնական
բացումը տեղի ունեցաւ Յունիս 22-ի երեկոյեան, կը
հաղորդէ yerkir.am-ը:
Բացման արարողութեան համար Սպահանի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սիփան եպս. Քէչէճեան
ու ազգային իշխանութիւնը Ս. Ամենափրկիչ վանքին մէջ հիւրընկալեցին՝ պետական բարձրաստիճան պաշտօնեաներ եւ անոնց ընկերակցող պատւիրակութիւններ, շրջանի Հայ դատի յանձնախումբի,
միութիւններու ու հայոց դպրոցներու ներկայացուցիչներ, թանգարանին նմուշներ նուիրաբերած
անհատներ եւ հիմնադրութեան անհատներ։
Պետական բարձրաստիճան հիւրերու շարքին էին
Սպահանի նահանգապետ Ապպաս Ռեզային, Սպա-

հանի քաղաքային խորհուրդի տնօրէն դոկտոր
Մոին եւ այլք։
Սպահանի հայոց թեմի ազգային իշխանութեան
խօսքը պարսկերէն լեզուով կարդաց Իսլ. Խորհըրդարանին մէջ Սպահանի եւ հարաւային իրանահայութեան նախկին պատգամաւոր Ռոպերթ
Բեգլարեան։ Ան ողջունելով հիւրերը, անդրադարձաւ Ազգագրական թանգարանի հիմնադրութեան
կարեւորութեան եւ յատկապէս ընդծգեց, որ՝ ճիշտ
է, թանգարանին մէջ ցուցադրւած նմուշները ժամանակին եղած են կենցաղային սովորական իրեր,
սակայն այսօր անոնք հիանալի միջոցներ են՝ մեզի
այդ ժամանակաշրջանին մէջ ապրող ժողովուրդի
կենսակերպին, սովորութիւններուն ու հաւատքին
հաղորդ դարձնելու համար։
Սպահանի նահանգապետ Ռեզայի գնահատելով
Ազգագրական թանգարանի հիմնադրումը, ինչպէս
նաեւ պաշտօնական բացման հանդիսութեան կազմակերպումը, յատկապէս մատնանշեց, որ միշտ
յատուկ աշխուժութիւն զգացած է Ս. Ամենափրկիչ
վանք այցելելու ատեն եւ յոյս յայտնած, որ սոյն
թանգարանը աւելի պիտի ծանօթացնէ շրջանի
հայութեան սովորութիւնները։
Բացման խօսքերէն ետք տեղի ունեցան գեղարուեստական կատարումներ. Ելոյթ ունեցան
երգիչ Համիկ Ալեքսանդրան, Ս. Ամենափրկիչ
վանքի «Կոմիտաս» երիտասարդական երգչախում-
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Հայրենի
Տուեալներ
Հայաստանի Մէջ
Ամուսնութիւնները Աւելցած
Են, Ամուսնալուծութիւնները՝
Նուազած

Արդարադատութեան նախարարութեան «Քաղաքացիական կացութեան ակտերի գրանցման
գործակալութիւն» կառոյցին տեղեկութիւններուն
համաձայն՝ 2019-ի առաջին հինգ ամիսներուն
արձանագրուած են 6 հազար 97 ամուսնութիւններ,
ինչ որ 2018-ի նոյն ժամանակաշրջանին հետ բաղդատած՝ աւելցած է 521-ով: Միւս կողմէ, ամուսնալուծութիւններուն թիւը նուազած է 151-ով։ 2019ի
առաջին հինգ ամիսներուն արձանագրուած են
1506 ամուսնալուծութիւններ։
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին վրայ այս մասին գրած է
Հայաստանի արդարադատութեան նախարարութեան աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակութեան հետ կապերու վարչութեան պետ
Լուսինէ Մարտիրոսեան:
բը՝ դոկտ. Արբի Բաբումեանի խմբավարութեամբ
ու մեներգիչներ՝ Հարմա Կարապետեանի ու Վանանդ Իսաղուլեանի համագործակցութեամբ, Ս.
Ամենափրկիչ վանքի «Տաթեւ» երգչախումբի անդամներ։ Անզուգական կատարմամբ բեմականացուեցան Նոր Ջուղայի աւանդական հարսանեանց
խնջոյքէն դրուագներ՝ ցուցադրելով սոյն շրջանի,
ինչպէս նաեւ Փերիայի եւ Չհարմահալի սովորութիւններն ու տարազները։ Ընթացքին հանդիսավարներու միջոցով ընթերցուեցան Ազգագրական
թանգարանի բաժիններու մասին տեղեկութիւններ
եւ թանգարանին նմուշներ նուիրաբերած անհատներու անուանացանկը, որոնք ծրագրի աւարտին
գնահատուեցան շնորհակալագիրներով։

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: Փորագրըւած գրութիւնը կը վկայէ, որ վանքը 1814-ին
վերանորոգուած է Ատրպատականի նահանգապետ
Ապպաս Միրզայի հրամանով: Ս. Թադէոս Առաքեալի վանքը քանի մը անգամ երկրաշարժէն աւերւած 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:
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Համահայկական Խաղեր
Տիգրանակերտի Մէջ Վառեցաւ Համահայկական 7-րդ Ամառնային
Խաղերուն Երրորդ Ջահը
Արցախի Տիգրանակերտ պատմամշակութային
արգելոցին մէջ, Յունիս 22-ին, վառեցաւ համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերուն երրորդ ջահը:
Ըստ Artsakhpress.am-ի՝ջահի վառման արարողութիւնը կատարուած է պատմական սենարով:
Տիգրան Մեծ թագաւորը՝ ըստ ներկայացման՝ իր
զօրախումբով Տիգրանակերտի բարձունքէն իջեցուցած է ջահը:

Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերուն
երրորդ ջահի վառման պատիւը տրուած է 2016-ին
տեղի ունեցած ապրիլեան պատերազմի մասնակից,
«Մարտական խաչ» 2-րդ աստիճանի շքանշանակիր,
ՊԲ N զօրամասի աւագ քսանապետ Արթուր Աղասեանին:

Արթուր Աղասեանի հետ զրոյցին ընթացքին, ան
ըսած է, որ Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերուն երրորդ ջահի վառման պատուին արժանանալը իրեն համար մեծ խորհուրդ ունի:

Արարողութեան ներկայ ԱՀ կրթութեան, գիտութեան եւ մարմնակրթութեան նախարար Նարինէ
Աղաբալեան նշած է, որ Համահայկական 7-րդ
ամառնային խաղերը մեծ նշանակութիւն պիտի
ունենան Արցախի մարզամշակութային կեանքին
մէջ եւ Հայաստան-Արցախ-Սփիւռք եռամիասնութեան ամրապնդման գործին:

կապուին իրենց հայրենիքին հետ եւ չեմ բացառեր,
որ անոնցմէ շատերուն համար անիկա պիտի ըլլայ
տունդարձի նոր ճանապարհի սկիզբ»,- մասնաւորապէս ըսած է ան:
Ըստ ԱՀ մշակոյթի, երիտասարդութեան հարցերու եւ զբօսաշրջութեան նախարար Լեռնիկ Յովհաննիսեանի՝ բոլորի համար խորհրդանշական է
Համահայկական 7-րդ ամառնային խաղերուն
երրորդ ջահի վառումը Տիգրանակերտի մէջ:
«Տիգրանակերտը մեր պատմամշակութային
ժառանգութիւնն ու պատմական յիշողութիւնն է եւ
շատ ուրախալի է, որ Համահայկական խաղերու
համաշխարհային կոմիտէն որոշած է ջահը վառել
այստեղ: Անիկա մեր դարաւոր ժառանգութիւններէն
եւ տարածաշրջանի կարեւոր յուշարձաններէն մէկն
է, եւ անոր հանրահռչակումը մեր բոլորի պարտքն
է»,- աւելցուցած է նախարարը:

«Մեզի համար շատ կարեւոր է Արցախի մէջ համախմբուած տեսնել աշխարհի տարբեր անկիւններէ
հազարաւոր հայ երիտասարդներ: Ուրախալի է, որ
արդէն սփիւռքահայ նոր սերունդը պէտք է ծանօթանայ Արցախին, շփուի եւ կապեր հաստատէ
արցախցիի հետ: Անոնք այսուհետեւ միշտ պիտի

Հանդիսաւոր արարողութեան ներկայ եղած են
ԱՀ նախագահ Բակօ Սահակեանը, պետական
նախարար Գրիգորի Մարտիրոսեանը, Արցախի
թեմի առաջնորդ Պարգեւ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը, Համահայկական խաղերու գլխաւոր
բեմադրիչ Ռուբէն Յովհաննիսեանը, Համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտէի նախագահ Իշխան Զաքարեանը եւ ուրիշներ:
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Տարուայ ընթացքին Քոնկոյի Մէջ Աւելի Քան 1,5 Հազար Մարդ Մահացած է Էպոլա Ժահրէն
Քոնկոյի Հանրապետութեան մէջ Էպոլա ժահրին
պատճառով մահացածներու թիւը անցեալ տարուայ
Յուլիսէն ի վեր գերազանցած Է 1500-ը: Այդ մասին,
ինչպէս կը տեղեկացնէ «Արմէնփրես», յայտնած է
երկրի առողջապահութեան նախարարութիւնը:
Աւելի վաղ հաղորդուած Էր 1390 մահացածի
մասին: «Իրադրութիւնը 2019 թուականի Յունիսի
23-ի դրութեամբ հետեւեալն Է. ընդամէնը վարակման 2 հազար 239 դէպք՝ 2 հազար 145-ը՝ հաստատուած եւ 94-ը՝ հնարաւոր, 1506 մահացած եւ
621 ապաքինուած»,-ըսուած Է նախարարութեան՝
Twitter-եան էջին տեղադրուած հաղորդագրութեան

մէջ: Էպոլա ժահրով հիւանդութիւնը սուր վարակ Է,
այս հիւանդութեամբ կը վարակուին ե’ւ մարդիկ, ե‘ւ
կենդանիներու որոշ տեսակներ: Էպոլայի համաճարակը Արեւմտեան Ափրիկէի մէջ բռնկած Է 2015
թուականին եւ ընդգրկած գլխաւորաբար երեք
երկիր՝ Կուինան, Սիեռա-Լէոնէն եւ Լիպերիան:
ԱՀԿ-ի տուեալներով՝ վերջին խոշոր համաճարակի
ժամանակ Էպոլայով վարակուած Է 28,6 հազար
մարդ, աւելի քան 11,3 հազարը մահացած են:
Քոնկոյի մէջ Էպոլայի ներկայ բռնկումը սկսած Է
2018 թուականի Յուլիսի վերջը, հաղորդած Է ՌԻԱ
Նովոսթին:

2026 Թուականի Ձմեռնային
Ողիմպիական Խաղերը Տեղի
Պիտի Ունենան Իտալիոյ Մէջ

2026 թուականի ձմեռնային Ողիմպիական խաղերը տեղի պիտի ունենան Իտալիոյ Միլան եւ
Քորդինա Տ’Ամբեցօ քաղաքներու մէջ:
«Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին
Լոզանի մէջ կայացած ՄՈԿ-ի վեհաժողովի ժամանակ յայտարարեց Միջազգային ողիմպիական
կոմիտէի նախագահ Թոմաս Պախը: Ձմեռնային
խաղերը հիւրընկալելու դիմում ներկայացուցած էր
նաեւ Սթոքհոլմը:
Իտալիան 4-րդ անգամ ըլլալով պիտի հիւրընկալէ
Ողիմպիական խաղերը: 2022 թուականի ձմեռնային
Ողիմպիական խաղերը պիտի ընդունի Փեքինը:
Ձմեռնային Ողիմպիական խաղերը առաջին
անգամ իրականացուած են 1924 թուականէն:
Առաջին խաղերը հիւրընկալած էր ֆրանսական
Շամոնի քաղաքը: Քորդինա Տ’Ամբեցոն հեռաւոր
1956 թուականին արդէն մէկ անգամ ընդունած է
խաղերը:
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ՖԵԼԻՔՍ ԶԻՄ

(1821 – 1911)
«Շքերթ Նիսի Մէջ»

Շբթ

(26 Փետրուար, 1821 Ֆրանսա)-(10 Նոյեմբեր, 1911 Ֆրանսա)
Պարպիզոնեան դպրոցի ամենաերեւելի ներկայացուցիչներէն: Անոր հայկական արմատներու մասին կը վկայեն
նկարիչի հօր օրագրային գրառումները, ուր գրած է, որ «Մայրս՝ Աննա Դուտ օ տը Նիւին, կնութեան գացած էր
հօրս՝ Ժորժ Պարտելենի Զիմին, որ ծագումով լեհ էր, արմատներով՝ հայ:
Ֆելիքս նախ ուզած է ճարտարապետ դառնալ։ 1841 թուականին կը սկսի զբաղիլ նկարչութեամբ՝ Իտալիա
կատարած այցէն ետք, ուր կը սիրահարի Վենետիկ քաղաքին, այն վայրը, որ կը դառնայ անոր բազում
ստեղծագործութիւններու աղբիւր։ Բացի վենետիկեան տեսարաններէն, ան նկարած է նաեւ բազմաթիւ այլ
կենդանիներ, դիմանկարներ եւ տարբեր վայրեր, որոնք կ’արտացոլէին անոր ճանապարհորդութիւնները: 1857-58
Օսմանեան կայսրութեան եւ Եգիպտոսի մէկամեայ ուղեւորութենէն ետք ան սկսած է իր ստեղծագործութիւններու
մէջ ներառել արեւելագետական թեման: Նկարած է Կ. Պոլիսը, Եգիպտոսը եւ այլն։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Արաբական Թերակղզի

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

Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
ուղեւորութեան մեկնած է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ Արաբական
թերակղզի, կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ն։
Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
աւանդական քարոզի ժամանակ ան ԱՄԷ իր այցը համարած է «կարճ, բայց
կարեւոր ճամբորդութիւն»։ Այնուհետեւ Հռոմի Ֆրանչիսկոս պապը Թուիթըրի
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
էջ մը եւ միասին անցնինք խաղաղութեան արահետներով։ Աղօթեցէ՛ք ինծի
համար»։
Այցը պիտի տեւէ մինչեւ Փետրուար 5՝ Ապու Տապիի թագաժառանգ, Շեյխ
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի պապը կը
մասնակցի «Մարդկային եղբայրութիւն» միջազգային միջկրօնական հանդիպումին։

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
Գրանցած Է

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%)։
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
A Presentation by
Vasken Sulukjian

Tuesday, June 25 at 7:00 at Haigazian University
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