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ՀՀ Կառավարութեան Հերթական Նիստը
Տեղի ՈւնեցաւՊաշտպանական
ՆախարարականԽորհուրդը
Յանձնաժողովի Երկրորդ Փաղանգաւոր
Կուսակցութեան
Բարձրագոյն
Կը Կայանայ Մէկ
Օր Կանուխ
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Երեսփոխան Էլիաս Հանքաշ Այցելեց
Ալէյի
ՀարցովՀամար
Ամբողջական
Թէքէեան Կեդրոն
ՄասինԲռնութեան
Յայտարարութեան
Հետաքննութիւն Կը Պահանջէ

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
11:00-ին:
Իշխանութիւնները պիտի իրականացնեն արագ եւ մանրակրկիտ հետաԵրկուշաբթի, 1 Յուլիս 2019-ի
երեկոյեան
ժամըժամը
6:30ին,
Փաղանգաւոր
քըննութիւն մը, կապուած շաբաթավերջին Ալէյի մէջ տեղի ունեցած բակուսակցութեան երեսփոխան էլիաս Հանքաշ այցելեց Թէքէեան կեդրոն
խումներուն հետ, որպէսզի իրականացնեն անհրաժեշտ ձերբակալութիւնները:
ԱԺՌԱԿ
Նախագահն
Ու Հայաստանի
Մէջ
հանդիպում մը ունենալու
Լիբանանի Շրջանային
Վարչութեան:
Այս մասին յայտնեց Բարձրագոյն Պաշտպանական խորհուրդը։
Երեսփոխանին կ՛ընկերակցէին
Փաղանգաւոր
Ճափոնի
Դեսպանըկուսակցութեան
Քննարկած ԵնքաղաքաԵրկկողմ
Խորհուրդի հրաւիրած արտակարգ նիստին ներկայ էին նախագահը,
կան պիւրոյի եւ երետասարդական միաւոր
Գործակցութեան Հեռանկարները
վարչապետը, Կառավարութեան տարբեր նախարարներ, Լիբանանեան
Հանդիպումը իրենց
առիթ մըն էր միասնաբար քննարկելու ներլիբանանեան
Լիբանանի
Հանրապետութեան
վարչապետ
նախարարներ
պաշտօնապէս
ստանձնեցին
բանակի եւ անվտանգութեան ուժերու ղեկավարներ:
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժովերջին զարգացումները, ի մասնաւորի՝ Պուրճ Համուտի աղբավայրի
Սաատ
Հարիրիի
գլխաւորութեամբ
ունեցաւ
նոր
պաշտօնները:
Արտակարգ
նիստը
հրաւիրուեցաւտեղի
նախագահ
Միշէլ
Աունի
կողմէ Կիրակի
ղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
Մեթնի շրջանի մէջ տեղադրուելիք բարձր հոսանքի սիւներու
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ նիստը՝
Պաապտայի
պալատին հարցը,
մէջ նախագահական
օր,
երբ նոյն օրուան
սկիզբը սպաննուեցաւ
երկու հոգի
ու չորս ուրիշներ
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արվտանգաւոր
պարագան եւ տակաւին քննարկումի մէջ եղող կառավարութեան
նորակազմ կառավարութեան վարելիք քաղաքա- հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
վիրաւորուեցան:
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
կանութեան
մասին յայտարարութիւնը
ամբող- իր
պաշտօնը իր իսկ
նախորդէն՝
Փիեռ
պիւտճէի
թնճուկը:
Երկու սպաննուածները,
որոնք թիկնապահներն
էիննոր
Գաղթականներու
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
ջացնելու համար:
Ռաֆուլէն:
մասին
հաղորդեց
նախագահական
Կողմերը
համաձայնեցան,
նիւթերու
հարցով հետ
մօտէն
հարցերով
նախարար Սալեհ Ղարիպի, մահացան, երբ
զինուած Այս
անձեր
կրակ
ժողովիարծարծուած
լրատուութեան
եւ հանրութեան
կաԸստ
տեղական
լրատուամիջոցներու՝
շաբաթատեղեկատուական
գրասենեակը:
գործակցիլ: Այս առիթովպերու
յարգելի
երեսփոխանը
Փաղանգաւոր
կուսակբացին նախարարին ուղեկցող մեքենաներուն ուղղութեամբ, որոնք կ՝անցնէին
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
վերջին կազմուած
յանձնաժողովինՓոխհրաձգութեան
անդամ
Քապրշմունէն
(Ալէյ սոյն
գիւղաքաղաքէն):
իբրեւ արդիւն
ցութեան նախագահ Սամի
Ժըմայէլի անունով
Լիբանանի Շրջանային
Միրզոյեան
նշած է, ՌԱԿ
որ դիւանագիտական
յարա10
նախարարները
պիտի
քննարկեն
Ռուսիոյ
Ռաֆուլ
յաջողութիւն
մաղթեց
Ժրեյսաթիին՝
իր
վիրաւորուեցան երկու ուրիշներ:
Վարչութիւնը հրաւիրեց բերութիւններու
փոխադարձ այցելութեան
իր իկուսակցութեան
հաստատումէն
վեր Հայաստանի
Դաշնութեան՝
2018-ի Յուլիսին գաղթականներու
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
Դէպքին մանրամասնութիւնները
կը քննուին:
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
կեդրոնատեղիին մէջ:
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաբարձր գնահատեց
տարած աշխատանքը
Հանդիպումէն ետք ներքին գործոց նախարարը յայտարարեց,
որ ԱլէյիՌաֆուլի
մէջ
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
ջադրած նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:
իրավիճակը
հանգիստ է եւ հարցը
շուտով պիտի
լուծուի:
խօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուակոչելու հնարաւորութիւնը՝ այս մէկը ընդրգկելով
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
կառավարութեան
քաղաքականութեան
յայտարաԱշխատանքի
նախկին նախարար Մուհամմատ
Կեանքի Կոչուեցաւ
Լիբանանեան
Նոր Օրաթերթ
Մը «Նիտա
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրարութեան
մէջ:
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ալ
Ուաթան»
պընդումին:
Նորակազմ կառավարութեան
քաղաԱպու Սլեյմանը,
անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
Երկուշաբթի
կեանքի կոչուեցաւ վարելիք
Լիբանանեան
նոր օրաթերթ
մը, հակառակ
քականութեան
մասին
յայտարարութիւնը
պիտի
արձանագրէ
այս շարք
նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
վերջին
տարիներուն
ստեղծուած
տնտեսական
ճգնաժամին
պատճառով
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
ընդգծէ
շարք
մը
խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինատարիներու
իր
փորձառութեան, եւ պիտի
մը թերթերու փակման:
է խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարնոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
յարաբեապացուցէ, որ
այս նախարարութիւնը կ'աշխատի
«Նիտա
Ալ Ուաթան,
կամ Ազգի հետ
Կանչը,
կը հովանաւորուի
լիբանանցի
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
րութիւններու
կարգաւորումը՝
եւ անոր
անխտիր
բոլոր լիբանանցիներուն օգտին, ինչպէս
գործարար
Միշէլ
Մքաթաֆի Հըզպալլայի
կողմէ, որ Մայիս
2018-ի
խորհրդարանական
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամադաշնակիցներուն պահանջով,
աւելի
հաղորդէ ազգային
ընտրութիւններուն
թեկնածու էր։
16 քան
էջերէ1 միլիոն
կազմուածկըօրաթերթին
կ՝աշխա-լրատուական գործակալու- կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
սուրիացիխումբ
գաղթականներու
ապագան եւ ՍԻՏԸՐ թիւնը:
տակցին
մը անուանի սիւնակագիրներ։
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
բարեփոԹերթի գլխաւոր խմբագիր Պշարա Շարպէլի
խօսքով «Նիտա Ալ Ուաթան»-ը
հետ բարեկամութեամբ:
խումները՝
փրկելու համար
երկրի տնտեսական
Տնտեսութեան եւ առեւտուրի նախարար Մանպիտի
անդրադառնայ
փտածութեան,
Լիբանանի քաղաքականութեան
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտավատթար վիճակը:
սուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իր նպատակը պիտի ըլլայ
միջամուխ
եղող օտարներուն եւ երկրին մէջ ուժի ապօրինի
օգտագործման։
գիտութիւնը յայտնած
է Ճափոնի անունով
կառավարութեան
Էլիաս Հանքաշ, կուսակցապետ
Սամի Ժըմայէլի
ՌԱԿի
ստեղծել
մը: Միաժա«Օրաթերթը նպատակ ունի եւ կը յաղթահարէ խնդիր
մը, արդիւնաւէտ
որ Լիբանանիտնտեսութիւն
զարգացումի
աջակցութեան
ծիրէն
ներս
տարբեր
Լիբանանի շրջանակը հրաւիրեց մօտերս Պիքֆայյայի մէջ տեղի ունենալիք
Շարունակուեցաւ
մանակշահոյթ
ան կոչչի
ուղղեց
ինքնիշխանութիւնն
է»,- ըսաւ Նախարարական
Շարպէլ՝ ընդգծելով, որ թերթը
կրնարբոլոր քաղաքական գործիչ- բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուՀայ արուեստին
նուիրուած փառատօնի մը:
Պաշտօններու
ներուն գործակցելու՝ դիմագրաւելու
առկայ դժուահետապնդել՝
հաշուիՓոխանցումը
առնելով երկրի տնտեսական իրավիճակը։
թեան եւ իրականացուած
ծրագիրներուն
համար:
Տեղեկատուական
Գրասենեակ
Նախարարական
պաշտօններու
փոխանցումի
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
Նշենք,
որ Լիբանանի
թերթերուն մեծ
մասը անձնական
են եւ սովորաբար
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան
¾ç 03
գործընթացին
օրը ըլլալով՝
երէկ խումբ մը կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:
կապուած՝
երկրի2-րդ
քաղաքական
կուսակցութիւններուն:
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Արմէն Սարգսեան Պելառուսիոյ մէջ Այցելած է Բարձր Արհեստագիտութիւններու Պարկ
Աշխատանքային այցով Պելառուսիա գտնուող
Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան այցելած է Բարձր արհեստագիտութիւններու պարկ:
Նախագահին ուղեկցած են Հայաստանի տեղեկատուական արհեստագիտութիւններու շարք
մը յայտնի ընկերութիւններու ղեկավարներ:
Բարձր արհեստագիտութիւններու պարկի տնօրէն
Վսեուոլոտ Եանչեւսկի նախագահին ծանօթացու-

ցած է այնտեղ գործող ընկերութիւններու նախագիծերուն եւ արտադրանքին: Նախագահին ներկայացուած են տարբեր բնագաւառներու` բժշկութիւն,
բնութիւն, գիւղատնտեսութիւն, ժամանց եւ այլն, բարձր
արհեստագիտական լուծումներն ու մշակումները:
Անոնց մեծ մասը արդէն բաւական արդիւնաւէտ կը
կիրառուին տնտեսութեան տարբեր ճիւղերու մէջ:
Նախագահը նաեւ փորձարկած է virtual
իրականութեան մէջ գործող մ շարժակաւոր
հեծանիւը:

Վարչապետը Հանդիպած է Սուրիոյ Մէջ Մարդասիրական Առաքելութիւն Իրականացուցած ՀՀ
Մասնագէտներու Առաջին Խումբին չութենէն, վարչապետը ողջունած է մարդասիրական
Նիկոլ Փաշինեան ընդգծած

Վարչապետ նիկոլ Փաշինեան 1 Յուլիսին
հանդիպած է Սուրիոյ մէջ մարդասիրական առաքելութիւն իրականացուցած Հայաստանի մասնագէտներու առաջին խումբի անդամներուն:
Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին կը տեղեկացուցած են
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վար-

առաքելութիւն իրականացուցած խումբի անդամները եւ շնորհակալութիւն յայտնած անոնց՝ առաքելութիւնը բարեյաջող իրականացնելու համար:
«Կ՝ուզեմ ընդգծել, որ այս առաքելութեան ամենակարեւոր եւ հաւանաբար միակ բովանդակային
կողմը մարդասիրական առաքելութիւնն է»,- նշած է
կառավարութեան ղեկավարը:

է, որ այս
առաքելութիւնը նոյնիսկ պատմական կը համարէ,
որովհետեւ անիկա մեր ազգային յարգանքի,
տուրքի մատուցումն է Սուրիոյ ժողովուրդին, որ
1915թ. Հայոց Ցեղասպանութենէն մազապուրծ մեր
հայրենակիցներուն ապաստան տուած է:

¾ç 06

Շրջանային Èáõñ»ñ
Հովանաւորութեամբ՝

ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

Հայ Մամուլի Տարուան Առիթով

Սուրիական Օդային
Պաշտպանութեան Համակարգերը
Դէմ Դրին Իսրայէլեան
Հրթիռներուն

պատիւն ունի ձեզի հրաւիրելու

Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Անցեալի Հարուստ Ժառանգը
եւ Ներկայի Հրատապ Յանձնառութիւններ
Խորագրով Զրոյց-Հանդիպումի մը
Ողջոյնի Խօսք՝
Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ
Գլխաւոր Զեկուցող՝
ՀԱՅԿԱՆՈՅՇ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
(Հայաստանի Ազգային Գրադարանի Տնօրէնի Գիտական Հարցերու Տեղակալ)

ՌԱԿի Ելեկտրոնային Գրադարանի Ծանօթացում եւ Մեկնարկում՝
ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ
Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 3 Յուլիս 2019ի երեկոյեան ժամը 7:30ին, Թէքէեան Կեդրոնին մէջ, Ժըմմէյզի, Պէյրութ
Ներկայութիւն հաստատելու համար հաճեցէ՛ք կապուիլ 81 306 447 թիւին
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Ռաֆայէլ Ջրբաշեան
Ռաֆայէլ Ջրբաշեան (2 Յուլիս, 1923, Կիսլովոդսկ – 16 Յունուար, 2019, Երեւան), բեմադրիչ։
ՀԽՍՀ արուեստի վաստակաւոր գործիչ, ՀՀ
ժողովրդական արտիստ (2008)։
Աւարտած է Թիֆլիսի պետական մանկավարժական ուսումնարանի ռուսական բանասիրութեան բաժինը, 1949-ին՝ Երեւանի գեղարուեստաթատերական
ուսումնարանի
բեմադրական
բաժանմունքը փրոֆէսըր Վաւիկ Վարդանեանի
ղեկավարութեամբ։ Դասաւանդած է Երեւանի
դպրոցներուն մէջ։ 1954-1969 թուականներուն

Երկուշաբթի, 1 Յուլիսի առաջին ժամերուն, սուրիական օդային պաշտպանութեան համակարգերը
դէմ դրին իսրայէլեան պատերազմական օդանաւերու արձակած հրթիռներուն։ ՍԱՆԱ լրատուական
գործակալութեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝
հրթիռները լիբանանեան տարածքները հատելով
կ՚ուղղուէին Հոմսի եւ Դամասկոսի շրջակայքի
սուրիական զինուորական կեդրոններ։
Ներկայ պահու տուեալներով արձանագրուած
են քաղաքային երկու զոհ, որոնցմէ մին նորածին
մանուկ մըն է, եւ 19 վիրաւոր, ինչպէս նաեւ
նիւթական վնասներ։
եղած է Երեւանի Սպենդիարեանի անուան օփերայի եւ պալէի թատրոնի բեմադրիչ, 1971-1973
թուականներուն՝ Վանաձորի Աբելեանի անուան
թատրոնի գեղարուեստական ղեկավար, 19751990 թուականներուն՝ Արտաշատի Ամօ Խարազեանի անուան եւ միջշրջանային թատրոններու
գեղարուեստական խորհրդատուն, բեմադրութիւններ ըրած է օփերայի եւ պալէի, Պարոնեանի
անուան, Պատանի հանդիսատեսի, Գիւմրիի
Վարդան Աճեմեանի անուան, Ստեփանակերտի
Վահրամ Փափազեանի անուան եւ այլ թատրոններու մէջ։ 1957 թուականէն կը դասաւանդէ
Երեւանի թատրոնի եւ շարժանկարի պետական
ուսումնարանէն ներս, եղած է ամպիոնի վարիչ,
փոխ տնօրէն, 1985 թուականէն՝ փրոֆէսըր։ Անոր
ջանքերով ուսումնարանին մէջ ստեղծուած է
բամադրութեան ամպիոնը եւ բեմանկարչութեան
բաժինը։
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Տեսակէտ

Ո՞վքեր Կը Լսեն Ոտնաձայները Բազմաբեւեռի Յառաջընթացին

Մեթր ԳԱՍՊԱՐ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Աշխարհը այսօր կ՚ապրի անցումային ժամանակներ՝ միաբեւեռ աշխարհակարգէն դէպի բազմաբեւեռ աշխարհակարգ, բայց բոլորը չեն լսեր
ոտնաձայները բազմաբեւեռի յառաջընթացին,
մասնաւորաբար՝ բնազանցական մտածելակերպին
գերիները… իրենք վարժուած չեն տեսնելու կամ
լսելու քանակական փոփոխութիւններուն յառաջացուցած որակական փոփոխութիւնները։
Բ. Աշխարհամարտի վաղորդայնին ստեծուած
երկբեւեռ աշխարհակարգը (Արեւմուտք-Արեւելք,
Կապիտալիզմ-Սոցիալիզմ) վերջ գտաւ Սովետ
Միութեան ինքնալուծարումին իբր հետեւանք, եւ
ծնունդ առաւ ինքնեկ միաբեւեռ աշխարհակարգը՝
ամերիկեան իմփերիալիզմի միահեծան բռնատիրութեան ներքեւ, որ տեւեց շուրջ երկու տասնամեակ՝
լի կործանարար պատերազմներով, չքնաղ Եուկոսլաւիայէն Աֆղանիստան, Իրաք եւ Սուրիա… Թունիս, Եգիպտոս, Լիպիա եւ Եմէն։ 2008 թուականին
Կապիտալիզմի համաշխարհային կառուցուածքային ճգնաժամով եւ Փութինեան Ռուսաստանի վերյառնումով՝ սկսաւ նահանջը միաբեւեռ աշխարհակարգին
եւ
յառաջընթացը
բազմաբեւեռ
աշխարհակարգին, որ կը շարունակուի այսօր։
«Հին աշխարհակարգ»էն «նոր աշխարհակարգ»
այս անցումին միայն երկու ցուցանիշերուն կ՚ուզենք
անդրադառնալ ներկայ գրութեամբ։
Առաջինը՝ Գերմանիա-Ռուսաստան մերձեցումն է։
Երկրորդը՝ «Նոր Վատիկան»ի Նոր Ազատագրութեան Աստուածաբանութիւնը՝ հին դպրականին
փոխարէն։
Գերմանիա-Ռուսաստան մերձեցումին շօշափելի փաստերն են՝ «Հիւսիսի Հոսք 1» եւ «Հիւսիսի
Հոսք 2» կազամուղերը։ «Հիւսիսի Հոսք 1»ը արդէն
սկսած է գործել 2012 թուականէն, իսկ «Հիւսիսի
Հոսք 2»ը պիտի աւարտի 2019 թուին։ Այս երկրորդը
1225 քիլոմեթր երկայնք ունի, որ ռուսական կազը
Պալթիկ ծովու մէջէն կը հասցնէ Գերմանիա,
անցնելով Ֆինլանտայէն, Շուէտէն եւ Տանըմարքէն,
55 միլիառ խորանարդ մեթր ծաւալով, որուն 50
տոկոսը կը պատկանի Ռուսաստանի, իսկ միւս 50
տոկոսը՝ եւրոպական հինգ մեծ ընկերութիւններու
(իւրաքանչիւրը՝ 10 տոկոս), որուն արժեգինը 8 միլիառ եւրօ է։ Այս երկիրներուն եւ ընկերութիւններուն
միջեւ հաշիւները կ՚ըլլան եւրօ-ով, ոչ՝ ամ. տոլարով։
Անշուշտ ԱՄՆ կ՚արգիլէ եւրոպական երկիրներուն
այս գործակցութիւնը Ռուսաստանի հետ եւ կը
սպառնայ գործակցողներուն դէմ պատժամիջոցներ
գործածել։ Բայց եւրոպական ընկերութիւնները
տասնեակ միլիառ եւրօ-ի ներդրումներ կ՚ընեն Ռուսաստանի մէջ, եւ փոխադարձաբար, Ռուսաստան
տասնեակ միլիառ եւրօ-ի ներդրումներ կ՚ընէ այդ
երկիրներուն մէջ…։
Միւս կողմէ, ԱՄՆ իր դաշնակիցներուն կ՚արգիլէ
բայց ինք կը վարէ իր ազգային արդիւնաբերութիւնը
պաշտպանելու քաղաքականութիւն՝ անոնց արտադրութիւններուն դէմ մաքսային բարձր տուրքեր
դնելով։
Դաշինքի մը շղթան երբ դադրի փոխանցման
ըլլալէ եւ վերածուի լոկ կաշկանդման… կաշկանդւող կողմը բնականօրէն կ՚ուզէ դուրս գալ այդ
դաշինքէն։
Գերմանիոյ եւ եւրոպական միւս երեք երկիրներու
եւ ընկերութիւններու այս եռուն գործակցութիւնը
Ռուսաստանի հետ՝ տնտեսական մարզին մէջ,

շատ բնականօրէն պիտի յանգի քաղաքական ալ
մարզի մէջ գործակցութեան։ Եւ արդէն այդ
երկիրները սկսան մերժել ու խուսափիլ մասնակցելէ
ԱՄՆ-ի ծաւալողապաշտ ծրագիրներուն։ Եւրոպական մամուլին մէջ լոյս տեսաւ երգիծանկար մը,
որուն մէջ Մերքել կռնակը դարձուցած է Թրամփին,
եւ իր հայեացքը ուղղած է դէպի Արեւելք… Արեւմըտեան Եւրոպայի դէտերու կարծիքով, ՄերքելԹրամփ ապահարզանը ընթացքի մէջ է արդէն,
բայց՝ շռնդալից չէ։ Այդ դէտերը նաեւ կը մատնանշեն
Թրամփի խարխափումներն ու զիկ-զակ կեցուածքները՝ անգամ մը կարծրանալու եւ անգամ մըն ալ
նահանջելու… որոնք պարզուեցան Հիւսիսային
Քորէայի, Վենեզուելլայի եւ Իրանի հանդէպ։ Նաեւ՝
Թուրքիոյ հանդէպ, կամ՝ Էֆ-35, կամ՝ Էս-400։
ԱՄՆ-ի ՕԹԱՆ-ի երկու մեծագոյն դաշնակիցները
կը հեռանան իրմէ եւ կը մերձենան Ռուսաստանի…
քանի որ միաբեւեռ աշխարհակարգը յետընթացի
մէջ է, իսկ բազմաբեւեռը՝ յառաջընթացի։ Երբ՝
այսօր միայն, Թուրքիոյ մեղսակից եւ ՕԹԱՆ-ի
գծով դաշնակից Գերմանիան կը խոստովանի
Հայոց Ցեղասպանութիւնը, նոյն իրականութեան
փաստը չէ՞ միթէ…։
Եւ երբ՝ Սիոնիզմի եւ Փանթուրքիզմի հզօր
նեցուկը այսօր, ԱՄՆ-ը՝ նահանջի մէջ է, Իսրայէլ եւ
Թուրքիա կը կորսնցնեն իրենց աւանդական պաշտօնները, եւ ուրեմն՝ երէկի ուժը… որովհետեւ՝ Արեւմուտքի իմփերիալիստ տէրութիւնները այսուհետեւ
չեն կրնար որոճալ, նոյնիսկ երազել՝ դէպի Արեւելք
ծաւալելու ծրագրեր…։ Ուրեմն, այս պայմաններուն
բերումով, Թուրքիա հարկադրուած է հրաժարելու
փանթուրքական ու նոր օսմանական ծրագրերէն,
եւ Իսրայէլ՝ Եփրատէն մինչեւ Նեղոս սիոնական
ծրագրէն, քանի որ Ժողովրդային Չինաստան,
Ռուսաստան, Իրան, Իրաք եւ Սուրիա (-Լիբանան…)
ճակատին կը պատկանի ապագան, եւ այս ճակատը
դէմ է Փանթուրքիզմին ու Սիոնիզմին, որոնց դէմ են
նաեւ ոչ փանթուրք թուրքերը եւ ոչ սիոնական
հրեաները, որոնց հետ երկխօսութիւն կրնան
ունենալ լայնախոհ հայ, քիւրտ եւ արաբ ազգայնականները։ Եւ եթէ ձեռնածալ չնստին եւ օգտագործեն ներկայ անցումային այս ժամանակները եւ
յառաջընթաց մեծ պետութիւններուն մօտ յարգանք
ստեղծեն՝ իրենց խելքին ու բազուկին ալ ուժով,
կրնան ձեռք բերել դեմոկրատական լուծումներ՝
իրենց ազգային հողային պահանջներուն, 2020
թուականին Սեւրի Դաշնագրին ու Ուիլսընեան
Իրաւարար Վճիռին դարադարձը ըլլալու առիթէն
օգտուելով։
Հին աշխարհակարգէն նորին անցնելու երկրորդ
ցուցանիշը Նոր Վատիկանի նոր՝ Ազատագրութեան
Աստուածաբանութիւնն է, հինի դպրականին փոխարէն։
Նոր Վատիկանի պաշտօնաթերթ “L’OSSERVATORE
ROMANO”-ի 2018 թուի թիւ 50 (14 Դեկտեմբեր)
թուակիր անգլիատառ շաբաթօրեայ յաւելուածին
մէջ, Ֆրանչիսկոս Ա. Պապը կ՚անդրադառնայ 10
Դեկտեմբեր 1948 թուին ՄԱԿ-ի որդեգրած Մարդու
Իրաւանց Տիեզերական Հռչակագրի 70-րդ տարեդարձին, բուռն կերպով բողոքելով՝ թէ հակառակ
այս հռչակագրի պաշտօնական խոստումներուն՝
տակաւին չվերացուած կը մնան ծանրակշիռ
անարդարութիւններ (grave injustices remain!)։ Ան,
իբր հոգեւորական Առաջնորդ, չի խօսիր անդենականի մասին, այլ՝ ասդենականի վայրի դրամատիրութեան,– իր բնութագրումով արդի ստրկատի-

րութեան,–
անարդարութիւններուն
մասին,
յեղափոխական քաղաքական Առաջնորդի մը
ընդվզումով ու հաստատակամութեամբ։
Աստուածաբանական այս յառաջընթացը՝ անբաժանելի մէկ երեսակը կը կազմէ նոր աշխարհակարգին, եւ տապանաքարը՝ հին աշխարհին, արդի
ստրկատիրութեան, վայրի դրամատիրութեան։
Պապը կը պատգամէ. “Place human rights at the
centre of all policies... even when this means going
against the current” (մարդու իրաւունքները դրէք
բոլոր քաղաքական գիծերու կեդրոնը… եթէ
նոյնիսկ ատիկա նշանակէ՝ քալել հոսանքին դէմ)։
Միջնադարեան խաւարի հոսանքին հետ քալող
եւ զինակցած դպրական Վատիկանը, որ թողութեան «գիր»երու առեւտուրով կը զբաղէր, եւ որուն
«Սուրբ» կոչուած աստուածաբանները (օրինակ՝
Օգոստինոսը…) ստրկութիւնը եւ դասակարգերու
խտրութիւնը ոչ միայն բնական այլ նոյնիսկ՝ նախախնամական կը նկատէին… այսօր՝ բազմաբեւեռ
աշխարհակարգին մէջ՝ հիմնովին վերափոխուեր է,
դառնալով մարդու իրաւանց, մարդոց իրաւահաւասարութեան ու արժանապատւութեան ախոյեան ու
յառաջապահ պաշտպան, եւ՝ վայրի դրամատիրութեան հոսանքին դէմ քալող յեղափոխական
հոգեւոր կեդրոնի…։
Ֆրանչիսկոս Ա. կ՚ըսէ. «Իրօք, մարդ երբ մօտէն
դիտարկէ ժամանակակից հասարակութիւնները,
կը տեսնէ բազմաթիւ հակասութիւններ, որոնք
պատճառ կ՚ըլլան հարց տալու թէ՝ 70 տարիներ
առաջ հանդիսաւոր հռչակագրով յայտարարուած
բոլոր մարդ արարածներու հաւասար արժանապատւութիւնը ճշմարտապէ՞ս ճանչցուած էր,
յարգուած էր, պաշտպանուած էր եւ քաջալերուած՝
ամէն պարագային։ Այսօրուան աշխարհին մէջ
անարդարութեան բազմաթիւ ձեւեր կը շարունակեն
գոյատեւել՝ իբր հետեւանք շահու վրայ հիմնուած
տնտեսաձեւի մը, որ բնաւ չի վարանիր շահագործելու, կամ՝ արհամարհելու եւ նոյնիսկ սպաննելու
մարդ էակներ, մինչ մարդկութեան մէկ մասը
կ՚ապրի առատութեան մէջ, իսկ ուրիշ մաս մը կը
տառապի տեսնելով իր արժանապատւութեան
ժխտումը, անտեսումը, եւ իր հիմնական իրաւունքներուն ոտնահարումն ու բռնաբարումը»։ (1993
թուականին Դաւիթ Պարսամեան լոյս ընծայեց
ամերիկացի ծանօթ յառաջապահ լեզուագէտ Նոամ
Չոմսքիի հետ իր ունեցած շարք մը զրոյցներու
հաւաքածուն, Odorian Press հրատարակչատունէն,
“The Prosperous Few and the Restless Many”
վերնագրով)։
Ֆրանչիսկոս Ա. կը շարունակէ. «Ես այլ բաներու
կողքին, կը մտածեմ՝ չծնող մանուկներու մասին,
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 33 «Հայկական Սփիւռքը Կանգնած է Լրջագոյն Մարտահրաւէրներու Առջեւ»
Հարցազրոյց Ծանօթ Գրող եւ Հրապարակագիր Յակոբ Պալեանի Հետ
Զրուցեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից
«Ֆրանսահայ գրող, հրապարակախօս Յակոբ
Պալեան Սփիւռքի մէջ հայապահպանութիւն իրականացնող այն բացառիկ անհատներէն է, որ
երբեք չխամրող իր գրիչով կ’արծարծէ հայութեան
առջեւ ծառացող խնդիրները: Ազգային ինքնութեան
պահպանման համար պայքարի լաւագոյն միջոցը
Հայաստանի հզօրացումն է, ուրկէ երբեւէ չեն
հեռանար եւ ընդմիշտ Հայրենիք կը վերադառնան
մեր հայորդիները»։ Սփիւռքի նախկին նախարար
Հրանոյշ Յակոբեան այսպիսի տողերով կը բնութագրէ գրող, հրապարակախօս, հայրենադարձ
Յակոբ Պալեանը, որուն գիրեքրու շնորհանդէսները
վերջին տարիներուն տեղի ունեցան Հայրենիքի
մէջ։ Յակոբ Պալեան իր տարիները նուիրած է հայ
գիրին, լեզուի պահպանութեան Սփիւռքի մէջ, կամ
ինչպէս կը սիրէ ըսել Պարոն Պալեան, Սփիւռքներու
մէջ հայկականութեան պահպանման։
«Զարթօնք» օրաթերթը պատիւ ունեցած է Յակոբ Պալեանի հետ զրուցելու Հայաստանի ներքաղաքական կեանքի, այսօր առկայ խնդիրներու,
մշակոյթի պահպանման, Հայաստանի տնտեսական հզօրացման եւ այլնի մասին։ Պարոն Պալեանի
հետ այս անգամ զրուցած ենք Սփիւռքի մասին. ի՞նչ
վիճակի մէջ կը գտնուի այսօր հայկական սփիւռքը,
ի՞նչ խնդիրներ ունի, հայկականութիւնը ինչպէ՞ս կը
պահպանուի օտար երկիրներու մէջ, ինչպէ՞ս կը
տարածեն ու կը զարգացնեն մայրենի գիրն ու
գրականութիւնը տարբեր երկիրներու մէջ գործող
հայկական սփիւռքի ներկայացուցիչները եւ այլն։
Յակոբ Պալեանի խօսքով՝ այսօր Սփիւռքը լրջագոյն
մարտահրաւէրներու առջեւ կանգնած է, անոնց
լուծման ճանապարհները շատ պարզ են, ըստ մեր
զրուցակիցին։ Իսկ թէ որո՞նք են այդ մարտահրաւէրները, լուծման ուղիները կը ներկայացնենք մեր
հարցազրոյցի ընթացքին։
- Պարոն Պալեան, շնորհակալ եմ եւս մէկ անգամ զրուցելու առաջարկը չմերժելու համար։ Այս
անգամ կը ցանկամ խօսիլ հայկական Սփիւռքի
մասին։ Ին՞չ վիճակի մէջ կը գտնուի հայկական
Սփիւռքը, ի՞նչ խնդիրներ ունի։ Շատ կը խօսուի հայապահպանութիւն եզրոյթի մասին։ Դուք ի՞նչ կարծիք ունիք այդ մասին։
-Ես առհասարակ չեմ սիրեր այս հայապահպանում բառը։ Սփիւռքը առաջ կ’ապրէր վերադարձի
յոյսով, բայց ժամանակը ցոյց տուաւ որ այդպէս չէ։
Սփիւռքը 1920, 22, 23 թուականներու Սփիւռքը չէ,
բոլորովին տարբեր է, խառնարան է, անոր համար
ես կը գործածեմ սփիւռքներ բառը։ Ճիշտ է, անոնք
իրարու մօտ կ’ապրին, տեսականօրէն հայ բառը
կայ, բայց խորապէս տարբեր են։ Ժամանակին,
եթէ կուսակցական տարբերութիւններ կային, հիմա
մշակութային ու հոգեբանական տարբերութիւններ
կան։ Սփիւռքը ժամանակի ընթացքին սկսաւ մաշիլ։
Մաշիլ բառը բնականաբար չարտայայտեր ամբողջ
ճշմարտութիւնը, որովհետեւ, երբ մարդիկ սկսան
տարածուիլ, քաղաքի տարբեր հատուածներու մէջ
բնակիլ, բացի ֆիզիքականէն, յառաջացան նաեւ
հոգեբանական տարբերութիւններ։ Առաջին շրջանի մարդիկ, երբ դպրոց կ’երթային, կրնային
հայերէն սորվիլ, որովհետեւ տան մէջ հայերէն կը
խօսէին, հեռատեսիլ չկար եւ դպրոցներու մէջ

կրթական ծրագիրը հայկական էր։ Իսկ հիմա այդ
ամէնը կ’աւանդուի տեղական լեզուներով, տեղի
լեզուն է, որ կը գերիշխէ, հայերէնը կը մնայ սոսկ
յարաբերական մակարդակի վրայ գտնուող լեզու։
Լաւագոյններու պարագային անգամ այս դժուարութիւնը կայ։ Օրինակ՝ հայկական երկրորդական
վարժարան կ’աւարտեն, բայց բառապաշարը սահմանափակ է, բնականաբար կան բացառութիւններ։
Հայ գիւղացին այստեղ բոլոր ծառերու անունները
կու տայ, իսկ մենք Սփիւռքի մէջ այդ անունները
հետզհետէ կը կորսնցնենք, մեզի համար բոլորը
ծառ են, ծառ կ’ըսենք։ Յետոյ, գիտական բառերը
կամաց-կամաց կորսնցուցինք, հիւանդութիւններու
անուանումները, մարմնի մասերու անուանումները
եւ այլն։ Յետոյ պէտք է նաեւ խօսիլ այն մասին, որ
Սփիւռքի մէջ մարդիկ սկսան մասնակցիլ տեղական
կեանքին, քաղաքականութեան։ Մարդոց մեծ մասը
հայկական ուսում չէ ստացած կամ չ’ստանար, կան
նաեւ խառն ամուսնութիւններ։ Մեր հայկական
Սփիւռքի կարեւորագոյն կեդրոններէն մէկուն՝ Լիբանանի մէջ այսօր փոքրիկները կը գտնուին օտար
վարժարաններու մէջ, ոչ թէ հայկական։ Տարիներ
առաջ իմ եւ ընկերներէս մէկուն կատարած վերլուծութեան համաձայն օտար վարժարաններու մէջ
աւելի շատ հայ աշակերտ կար, քան հայկական
վարժարաններուն։ Այսօր բնականաբար այդ երեւոյթը աւելի շեշտուած է, որովհետեւ բոլորը կ’ուզեն
իրենց երեխաները լաւագոյն վայրերու մէջ կրթութիւն ստանան, յաջողին, իրենց տկար մանկավարժական մօտեցումով կը կարծեն, թէ հայերէնը արգելք է այլ լեզուներ սորվելու համար։ Այս ընթացքը
կը շարունակուի։ Իմ կարծիքով այս ամէնը փրկելու
միակ հրաշքը հայրենադարձութիւնն է։ Մարդոց
մէջ պէտք է հայրենադարձութեան գաղափար
ներմուծել, իրենք պէտք է համոզուած ըլլան, որ եթէ
ոչ այսօր, ապա՝ վաղը անպայման պիտի վերադառնան։
-Պարոն Պալեան, մինչ հայրենադարձութեան
անդրադառնալը, շարունակենք այն միտքը, որ հայկական սփիւռքներու ներկայացուցիչները տարբեր
են իրարմէ։ Ինչո՞վ կը տարբերի օրինակ Ֆրանսայի
Սփիւռքը ԱՄՆ-ի Սփիւռքէն։
-Մտածելակերպով, բարքերով, ժամանակին
Խորհրդային միութեան շրջանի քաղաքական
ըմբռնումներով, որ պառակտումներ կը յառաջացընէր։ Որպէսզի կարենային իրենց գաղափարները
տարածել, կը փորձէին պառակտել Սփիւռքը։ Հիմա

ասիկա այդքան արտայայտուած չէ, բայց այնպէս
չէ, որ չկայ ընդհանրապէս։ Սփիւռքներու տարբերութիւնը կը յառաջանայ նաեւ իրենց վարած քաղաքականութենէն։ Ես միշտ ըսած եմ՝ եթէ Լիբանանի
ու Սուրիոյ պատերը քանդէք, մէջէն ամերիկացի
հայ բանուորներու քրտինքը կ'ելլէ։ Միջին Արեւելքի
մէջ հեռաւորութիւնները նուազ էին, դպրոցներ
պահելը աւելի հեշտ էր, իսկ, օրինակ, Նիւ Եորքի
աշակերտը երկար ճամբայ պէտք է կտրէ, որ հայկական դպրոց հասնի։ Դպրոցը պէտք է թաղային
ըլլայ, ամէն մարդ իր թաղի դպրոցը պէտք է երթայ։
Դպրոցական քաղաքականութիւնը դժուար է։
Լեզուն մտածում կը ձեւաւորէ, գաղափար կը
ձեւաւորէ։ Ժամանակին Լիբանանի մէջ հայկական
թերթերուն մէջ թերթօններ կը հրատարակուէին,
ամէն օր 4 կամ 8 էջ, ես կը ճանչնամ մարդիկ,
որոնք կը կտրէին եւ կը պահէին այդ թերթօնները։
Հիմա այդպիսի բան չկայ, նոյնիսկ հայերէն գիրք
չեն կարդար։ Առանց մշակութային վերականգնումի
ոչ ներսը կը փրկուի ոչ դուրսը։ Այստեղ հայ կոչուած
ժողովուրդ կ’ապրի, բայց նկարագիր կը փոխէ։
Մենք այս վտանգի առջեւ ենք ազգովի։ Եթէ մեր
ղեկավարութիւնները չհասկանան, մեր ապագան
լաւ չ’ըլլար։
-Մենք կանգնած ենք հայկական սփիւռքները
կորսնցնելու վտանգի տա՞կ։ Այդքան ծայրայե՞ղ է
վիճակը այսօր։
-Այո’, այո’, եւ ասիկա յոռետեսութեան հարց չէ,
իրականութիւն կայ, որուն դէմ չես կրնար առնել։
Կ’ըսեն Սփիւռքի մէջ այսքան միլիոն հայութիւն
կայ, ո՞ւր է այդ հայութիւնը, ինչպէ՞ս է, որքա՞նն է
ներկայ։ Նոյնիսկ այն սփիւռքահայերը, որոնք կու
գան Հայաստան, միայն կը նկարեն ու կ’երթան,
յաճախ իրենց գործառոյթը անկէ անդին չ’անցնիր։
Բնականաբար, Սփիւռքի մէջ կան հայեր, որոնք
այստեղ կու գան հայրենիքին տէր կանգնելու
համար։ Ես կը ճանչնամ մէկը, ով այստեղ չ’ապրիր,
բայց այստեղ 3000 ծառով այգի տնկած է, տարին
երեք անգամ կու գայ, այգիին կը նայի կ‘երթայ։
Եթէ Հայաստանի մեր բոլոր ունեւորները այդպէս
վարուին, Հայաստանը կանաչ գորգի կը վերածուի։
Անոր համար պէտք է փրկենք մեր համրանքը։
Անիկա ընելու համար գաղափարախօսութիւն է
անհրաժեշտ։ Դուք եթէ Իսրայէլ երթաք, կը տեսնէք,
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Զարթօնք Հայրենիքի Մէջ – 33 «Հայկական Սփիւռքը Կանգնած է Լրջագոյն Մարտահրաւէրներու Առջեւ»
Հարցազրոյց Ծանօթ Գրող եւ Հրապարակագիր Յակոբ Պալեանի Հետ
¾ç 04
որ մարդիկ գացած իրենց երկրին տէր կանգնած
են, անապատը այգիի վերածած են։ Հայաստանի
օրէնքները արհեստական կերպով պէտք չէ
արգելքներ ստեղծեն։
-Դուք Ձեր խօսքին մէջ նշեցիք՝ հարցի լուծման
տարբերակը հայրենադարձութիւնն է։ Ինչպէ՞ս կը
պատկերացնէք անիկա։ Վերջին շրջանին կը նկատւի հայրենադարձութիւն, կը խրախուսուի, բայց
արդեօք ամէն ինչին վարդագոյն ակնոցով պէտք է
նայիլ։ Կը կարծեմ՝ դժուար է դուրսը ապրիլ բարեկեցիկ կեանքով, յետոյ վերադառնալ հայրենիք՝
զուտ հայրենասիրութենէն դրդուած եւ ապրիլ ցած
աշխատավարձով՝ հաշուի առնելով, որ Հայաստանը պիզնէս առումով ու տնտեսապէս այդքան
ալ նպաստաւոր չէ։
-Հարցը երկու երես ունի։ Նախ՝ երկիրը պէտք է
ապահովէ այնպիսի դրութիւն, որ մարդիկ գան,
կարենան ապրիլ։ Երիտասարդները, որոնք կ’ուզեն
գալ Հայաստան, առաջին հարցը կ’ըսեն՝ ի՞նչ գործ
կրնամ ընել։ Մարդ կը ճանչնամ, որ կ’ուզէ այստեղ

փոխադրուիլ, իր տան կահոյքով, ամէն ինչով, մաքսային ծառայութենէն ըսած են, որ պէտք է արձանագրէ, թէ քանի դգալ ունիք, քանի պատառաքաղ,
քանի աթոռ, աթոռը որքան կը կշռէ եւ այլն։ Ես չէի
գիտէր, որ իմ աթոռի կշիռքը պէտք է գիտնայի։
Այսպիսի մանրուքներու մէջ պէտք չէ մարդը խեղդել։ Պէտք է դիւրացնել, որ մարդիկ վերադառնան։
Վերադարձողի յաջողութիւնը բացասական կերպով պէտք չէ դիտել։ Երկու օր առաջ կը խօսէի
Հայաստան բնակողներէն մէկուն հետ, նեղսրտած
կ’ըսէր՝ բոլոր սփիւռքահայերը կու գան այստեղ
տուն կ’առնեն կ’երթան, մենք՝ տեղացիներս տուն
չունինք։ Իր մտահոգութիւնը կը հասկնամ, բայց
ատիկա մեղքը չէ այն մարդուն, որ հայրենասիրութենէն դրդուած տուն կ’առնէ։ Հարցերը մէկ
տեսակ չեն։ Ըստիս, եթէ ըլլայ ղեկավարութիւն, որ
կը կարենայ հարցերուն վերէն նայիլ, կազմակերպել
ու ստեղծել իսկական համագործակցութիւն, ամէն
ինչ կը փոխուի։ Այդ համագործակցութիւնը չէ եղած
անցեալին, չկայ եւ հիմա։ Առաջ ես կ’ըսէի, որ
Սփիւռքի նախարարութեան մէջ Սփիւռքէն մարդ
պէտք է ըլլայ, մշակոյթի նախարարութեան մէջ

դուրսէն մարդ պէտք է ըլլար, որովհետեւ Սփիւռքի
մէջ հսկայական մշակոյթ կայ։ Սփիւռքի մէջ հսկայ
ներուժ կայ։ Այս հարցը կը լուծուի կազմակերպուածութեամբ։ Մեծ գործերը կ’ըլլան միայն կազմակերպըւածութեամբ։ Կ’ուզեմ նաեւ շեշտել այն խնդիրը,
որ պէտք է պայքարիլ այլամերժութեան դէմ։ Ժողովուրդի հոգեբանութեան մէջ ատիկա կայ՝ տարբերութիւն տեսնել այստեղի եւ դուրսէն եկած հայերու
միջեւ։ Անոր համար պէտք է մամուլը, հեռատեսիլը
ուսուցանէ, պայքարի անոր դէմ, հապա ինչու՞
համար են անոնք։ Ժողովուրդին պէտք է բացատրել,
որ անիկա սխալ է։ Օրինակ, այստեղ մարդոց մէջ
արմատացած է, որ դուրսէն եկողները բոլորը լաւ
կ’ապրին, բոլորը միլիոնատէրեր են։ Սփիւռքի մէջ
ալ համեստ մարդիկ կան, դժուար ապրող մարդիկ
կան, զաւակները օտարի օժանդակութեամբ դպրոց
ուղարկողներ կան։ Այս ամէնը պէտք է ժողովուրդը
հասկնայ, որմէ ետք միայն համագործակցութիւնը, փոխհասկացութիւնը կը դիւրանայ։
-Շնորհակալ եմ հետաքրքրական
զրոյցի համար։

Արհեստագիտութեան Աշխարհ
Եուրի Ջորկայեֆ Կը Ծանօթանայ Հայաստանի ՏԱ Ոլորտին Մէջ Ներդրումային
Հնարաւորութիւններուն
Վանաձորի արհեստագիտական կեդրոնին մէջ
ամփոփուեցաւ «Հայաստան-արհեստագիտական
շաբաթ» խորագիրով ձեռնակկներու շարքը: Ինչպէս տեղեկացնէ «Արմենփրես»-ը, փակման արարողութեան ներկայ էր աշխարհահռչակ ֆրանսահայ
ֆութպոլիստ Եուրի Ջորկաեֆ, որ եկած էր ծանօթանալու արհեսգաիտական լուծումներու ցուցահանդէսին եւ լաւագոյն սկսնակ ընկերութիւններու
կարողութիւններուն:
Բարձր արհեստագիտական արդիւնաբերութեան նախարար Յակոբ Արշակեան պատմեց, թէ
ինչու Եուրի Ջորկաեֆ ցանկացաւ մասնակցիլ այս
նախաձեռնութեան:
«Երէկ հայկական նոր վաճառանիշի հիմնադրութեան մը մասնակցեցանք, եւ պարոն Ջորկաեֆ,
տեղեկանալով, որ մենք բարձր արհեստագիտու-

թիւններու արդիւնաբերութեան նախարարութիւն
ստեղծած ենք, ինծի ըսաւ, որ իր շատ ընկերները
կը ցանկան իմանալ, թէ ինչպէս կրնան օգնել
հայկական
բարձր
արհեստագիտութիւններու
ոլորտին, ինչպէս կրնան ներդրումներ ընել եւ իրենց
մասնակցութիւնը ունենալ այդ գործին մէջ: Ես
պարոն Ջորկաեֆին ըրի առաջարկներ, որոնք
հետագային կրնանք քննարկել»,- ըսաւ Արշակեան:
Յունիս 24-28 ՀՀ կառավարութեան, ձեռնարկութիւններու ինկուբատոր հիմնադրամի եւ ճարտարագիտական միութեան նախաձեռնութեամբ
Երեւանի եւ Վանաձորի մէջ տեղի ունեցան «Հայաստան – ճարտարագիտական շաբաթ» խորագիրով ձեռնարկներու շարքը:
Շաբաթուան ընթացքին տեղի ունեցան բարձր
արհեստագիտութիւններու ոլորտի եռօրեայ նեղ

մասնագիտական սեմինարներ, ցուցադրութիւններ
եւ փորձի փոխանակմանն ուղղուած ձեռնարկներ:

Ցեղասպանութիւն 100 + 4
Կաթսայ, Որ 5-ամեայ Զարոն Ցեղասպանութենէն Փրկած Է

Փրկութեան կաթսան. Պետրոսեանները այսպէս կ՛անուանեն այն կաթսան, որուն շնորհիւ իրենց
Զարօ տատին Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ

փրկուած է թրքական եաթաղանէն, իսկ ամուսնանալէ յետոյ որպէս իր փրկութեան խորհրդանիշ`
օժիտ ստացած է հօրմէ:
«Տատիկիս հայրը Վանի Պախուանց գիւղէն
1915 թուականին Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ թելեր կապած է, գցած ուսերուն եւ հինգ տարեկան աղջիկը մէջը թաքցնելով` բերած է մինչեւ
Էջմիածին: Այնուհետեւ կաթսան տատիկս յանձնած
է թոռներուն` խնդրելով այն փոխանցել իրենց
սերունդներուն: Այժմ կաթսան մեր գերդաստանի
համախմբման խորհրդանիշը դարձած է,-«Հայերն

այսօր»-ի հետ զրոյցին ըսաւ թոռներէն Զարուհի
Պետրոսեան` աւելցնելով, որ իրենց տատը, չնայած
փոքր հասակին, ամենայն մանրամասնութեամբ
յիշած է գաղթի ճանապարհի ահասարսուռ տեսարանները:
Պարզ դարձաւ նաեւ, որ տարին քանի մը
անգամ Զարօ տատիկը թոռնիկերով կը հաւաքուին
այս կաթսային շուրջ ու յատուկ արարողակարգով
կը նշեն օրը. կ՛ուտեն տատիկի բաղադրատոմսով
պատրաստուած քրջիկը, կը յիշեն անոր պատմութիւնները եւ պարտադիր կ՛այցելելեն անոր շիրմը:
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Տեսակէտ

Ո՞վքեր Կը Լսեն Ոտնաձայները Բազմաբեւեռի Յառաջընթացին

¾ç 03
որոնց մերժուած է լոյս աշխարհ գալ. անոնց՝ որոնք
չեն կրնար հասնիլ արժանապատիւ կեանքի. անոնց՝
որոնք բացառուած են յարմար ուսումնառութենէ.
անոնց՝ որոնք անարդարօրէն զրկուած են գործէ
կամ հարկադրուած են աշխատելու որպէս ստրուկներ. անոնց՝ որոնք արգելափակուած են անմարդկային պայմաններու մէջ, որոնք կը տառապին
չարչարանքէ կամ որոնց մերժուած է զղջումի
առիթը. անոնց՝ որոնք զոհերն են բռնի անյայտացումի եւ անոնց ընտանիքներուն։ Մտածումս
կ՚երթայ նաեւ բոլոր անոնց, որոնք կ՚ապրին
կասկածի եւ հակակրանքի մթնոլորտի մը մէջ,
որոնք ենթակայ կը դառնան անհանդուրժողութեան
արարքներու, խտրականութեան եւ բրտութեան՝
իբր հետեւանք իրենց ցեղային, էթնիք, ազգային
կամ կրօնական պատկանելիութեան։ Վերջապէս՝
չեմ կրնար չյիշել նաեւ անոնք, որոնք կը տոկան
իրենց հիմնական իրաւունքներուն բազմաթիւ
բռնաբարումներուն, զինեալ հակամարտութեան

ողբերգական պայմաններու ծիրին մէջ, մինչ
մահուան անբարեխիղճ վաճառականները իրենք
զիրենք կը հարստացնեն իրենց եղբայրներուն ու
քոյրերուն արեան հաշւոյն։
Ֆրանչիսկոս Ա. կ՚եզրակացնէ. «Այս ծանրակշիռ
երեւոյթները դիմագրաւելով, մենք բոլորս հաշւետու ենք։ Իրօք, երբ հիմնական իրաւունքներ կը
բռնաբարուին, կամ՝ երբ ոմանք նպաստաւորուած
կ՚ըլլան ուրիշներու վնասուելուն գնով, կամ երբ այդ
իրաւունքները երաշխաւորուած կ՚ըլլան լոկ մասնաւոր խումբերու, այդ ժամանակ տեղի կ՚ունենան
շատ լուրջ անարդարութիւններ, որոնք իրենց
հերթին պատճառ կ՚ըլլան ծանր հետեւանքներու՝
անջատ ազգերու ներսիդին, կամ՝ ազգերու միջեւ»։
Բազմաբեւեռ նոր աշխարհակարգի յառաջընթացը ոչ միայն Թուրքիոյ մեղսակից Գերմանիան
մղեց խոստովանելու Հայոց Ցեղասպանութիւնը,
այլեւ՝ հին Վատիկանի Աթոռին նստեցուց Ազատագրութեան Աստուածաբանութեան առաքեալ
Ֆրանչիսկոս Ա.ը, որ իբր արդարադատ հովուա-

պետ, խոնարհեցաւ Ծիծեռնակաբերդի Անշէջ Կրակին առջեւ, եւ՝ Արեւմտահայաստանով ամբողջականացած
Յուշահամալիրի
նկարը
դրաւ
իր
գահակալութեան նուիրուած նամակադրոշմին իբր
ֆոն (խորքի նկար)։
Անոնք, որոնք կը լսեն նոր բազմաբեւեռ
աշխարհակարգի յառաջընթացին ոտնաձայները,
պարտին շարժիլ՝ օգտուելու Հայ Հողային Դատին
համար այս անցումային ժամանակներու նպաստաւոր պայմաններէն։ Մեր լինելութեան սպառնացող երկու իմփերիալիստական ծաւալողական
ծրագրերը՝ Սիոնիզմն ու Փանթուրքիզմը այսօր
կ՚ապրին իրենց մեծագոյն ճգնաժամը եւ դարձած
են ժամանակավրէպ ու ժամանցուած, երբ Արեւելքի
երեք հսկաները՝ Չինաստան, Ռուսաստան եւ
Հնդկաստան կարծր կորիզը կը կազմեն ե՛ւ BRICS-ի
ե՛ւ բազմաբեւեռ նոր համակարգին՝ Արեւմուտքի
դէպի Արեւելք տարածուելու դէմ թումբին…։
2019-2020 տարիներու ոսկի առիթէն չօգտուող
ժողովուրդ մը՝ երկրորդ առիթ կրնայ չունենալ…
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Հայաստանէն Պէտք է Արմատախիլ Ըլլայ Քրէական Ենթամշակոյթը. Նիկոլ Փաշինեան
Հայաստանի Հանրապետութեան իւրաքանչիւր
քաղաքացի պէտք է զգայ, որ պետութիւնը ամուր
կանգնած է իր թիկունքին: Ըստ Armenpress.am-ի՝
Յուլիս 1-ին, ՀՀ դատախազութեան 101-ամեակին
եւ դատախազութեան աշխատակիցի օրուան
նուիրուած հանդիսաւոր նիստին ընթացքին՝ այս
մասին իր ելոյթին մէջ ըսաւ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինեան: «Հայաստանի Հանրապետութեան իւրաքանչիւր քաղաքացի, իւրաքանչիւր մարդ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ պէտք է զգայ, որ
ինքը մեր երկրին մէջ պաշտպանուած է այնպէս,
ինչպէս կայացած ընտանիքներու մէջ պաշտպանւած կը զգան: Ասիկա չափազանց կարեւոր առաքելութիւն է, եւ այդ առաքելութեան մէջ դատախազութիւնը

ունի առաջնորդող դերակատարութիւն»,- ըսած է
Փաշինեան:
Ան շեշտած է, որ իրաւունքը ՀՀ-ի մէջ այլեւս
վերնախաւին շնորհը պէտք չէ ըլլայ. «Իւրաքանչիւր
քաղաքացի պէտք է վստահ ըլլայ, որ այս ուսադիրները եւ համազգեստը կրող մարդիկ անմնացորդ կը ծառայեն իւրաքանչիւր քաղաքացիի
իրաւունքին՝ անկախ անոր կարգավիճակէն, հասարակական դիրքէն, ծագումէն, ապրելու վայրէն,
աշխատանքէն եւ զբաղմունքէն: Այս առաքելութիւնը
պատմական, շրջադարձային, յեղափոխական
նշանակութիւն ունի»,- նշած է ՀՀ վարչապետը:
Վարչապետ Փաշինեան վերջին մէկ տարուան

ընթացքում դատախազութեան գործունէութիւնը
կը գնահատէ արդիւնաւէտ: «Ես կ՝ուզեմ դատախազութեան բոլոր աշխատողներուն շնորհակալութիւն յայտնել՝ անոնց կատարած աշխատանքին
համար եւ յոյս յայտնել, որ յառաջիկային այդ
աշխատանքը պիտի ըլլայ աւելի արդիւնաւէտ, եւ
ամէն օրուան, ամէն տարուան հետ Հայաստանի
աւելի ու աւելի շատ քաղաքացիներ, բոլոր քաղաքացիները պիտի տեսնեն, որ դատախազութիւնը
իրենց դատախազութիւնն է, իրենց իրաւունքի դատախազութիւնն է, իրենց անվտանգութեան դատախազութիւնն է, իրենց ապագան ապահովող
դատախազութիւնն է»,- ընդգծած է Նիկոլ Փաշինեան:

ԱԺ-ն Ընդունեց Ոստիկանութեան Զօրքերու Ծառայողներու Աշխատանքային Փորձը Կրկնակի
Հաշուելու Օրինագիծը
Հակառակորդի հետ սահմանագիծին վրայ մարտական հերթապահութիւն իրականացնելու ժամանակահատուածը կրկնակի պիտի հաշուառուի
աշխատանքային փորձին մէջ նաեւ այն պարագային, երբ անիկա կ՝իրականացուի ոչ զինուած
ուժերու կողմէ:
Ըստ Armenpress.am-ի՝ ՀՀ Ազգային ժողովը
երկրորդ ընթերցումով եւ ամբողջութեամբ ընդունեց կառավարութեան կողմէ ներկայացուած «Պետական կենսաթոշակներու մասին» Հայաստանի
Հանրապետութեան օրէնքին մէջ փոփոխութիւններ
եւ լրացումներ կատարելու մասին օրէնքին նախագիծը:
Նախագիծը պատգամաւորներուն ներկայացուցած էր ՀՀ աշխատանքի եւ հասարակական հարցերու նախարարի տեղակալ Սմբատ Սաիյեանը:
Նախագիծով մասնաւորապէս կ՝առաջարկուի
սահմանել, որ հակառակորդի հետ սահմանագիծին
վրայ մարտական հերթապահութիւն իրականացնելու ժամանակահատուածը կրկնակի հաշուառուի
աշխատանքային փորձին մէջ նաեւ այն պարագային, երբ անիկա կ՝իրականացուի ոչ միայն

զինուած ուժերու, այլ նաեւ այլ զօրքերու պարագային: Ասիկա կապուած է անոր, որ 2018-էն ետք
հակառակորդի հետ անմիջական սահմանագիծին
վրայ հերթապահութիւն սկսան իրականացնել
նաեւ ոստիկանութեան զօրքերը:
Առաջինէն երկրորդ ընթերցումով քննարկման
միջեւ ինկած ժամանակին՝ կառավարութիւնը
ներկայացուցած էր առաջարկներ: Մասնաւորապէս
յստակեցուած են կենսաթոշակի նշանակման ժամկէտին հետ կապուած խնդիրները: «Մենք օրէնքի
14-րդ յօդուածէն կը հանենք նաեւ այն դրոյթը, որուն
համաձայն՝ համատեղութեամբ աշխատած ժամանակահատուածը մասնակի կենսաթոշակի իրաւունք տուող փորձին մէջ չի հաշուառուիր: Համաձայն գործող իրաւակարգաւորումներուն, եթէ անձը
աշխատած է համատեղութեամբ, օրինակ աշխատած է իբրեւ ուսուցիչ եւ այլ տեղ՝ իբրեւ ճարտարապետ, ուստի այդ ժամանակահատուածը անոր
մասնակի կենսաթոշակի իրաւունք տուող փորձին
մէջ չի հաշուառուիր: Կ՝առաջարկենք հանել այդ
սահմանափակումը, որ կը նշանակէ, որ այսուհետեւ
համատեղութեամբ աշխատած ժամանակահատ-

ւածը եւս պիտի հաշուառուի մասնակի կենսաթոշակի իրաւունք տուող եւ մասնակի կենսաթոշակի
չափը հաշուարկելու համար հիմք ընդունուող
աշխատանքային փորձին մէջ»,- ներկայացուցած է
Սաիյեանը:
Նախագիծին կողմ քուէարկած է 102 պատգամաւոր:
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Մինսքի Խումի Համանախագահները
Կողմերուն Կոչ Կ՛ուղղեն`
Մարդասիրական Լրացուցիչ
Շօշափելի Ջանքեր Գործադրելու

Հայ Մամուլի Համահայկական Համագումար
2-4 Յուլիս, Անթիլիաս
Նախագահութեամբ՝

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսին
Կազմակերպութեամբ՝

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան

ԵԱՀԿ Մինսքի խումբի համանախագահներ
Իկոր Փոփով (Ռուսիա), Սթեֆան Վիսքոնթի (Ֆրանսա) եւ Էնտրիւ Շեֆըր (Միացեալ Նահանգներ) 2728 Յունիսին այցելած են Վիեննա եւ Պրաթիսլաւա
ԵԱՀԿ-ի Մինսքի խումբի մնայուն ներկայացուցիչներուն` ԵԱՀԿ-ի ընդհանուր քարտուղար Թոմաս
Կրեմինկըրին եւ ԵԱՀԿ-ի նախագահող Սլովաքիոյ
արտաքին գործոց նախարար Միրոսլաւ Լայչաքին
ներկայացնելու իրենց շրջան վերջին այցելութեան
եւ Հայաստանի ու Ատրպէյճանի արտաքին գործոց
նախարարներուն հետ Մոսկուայի եւ Ուաշինկթընի
մէջ իրենց ունեցած խորհրդակցութիւններուն
արդիւնքները:
Անոնք նաեւ հանդիպում ունեցած են ԵԱՀԿ-ի
բարձր մակարդակի ծրագրաւորման խումբի ղեկավար Վլատիմիր Մինարիքի հետ: Հանդիպումներուն մասնակցած է նաեւ ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի մնայուն ներկայացուցիչ Անճէյ Գասփրչիքը:
Համանախագահները ողջունած են 28 Յունիսին
բանտարկեալներու միաժամանակեայ ազատ արձակումը եւ բարձր գնահատած Միջազգային
կարմիր խաչի` ձերբակալուածներուն նկատմամբ
առաջին դրական քայլին աջակցելու ջանքերը:
Համանախագահները կողմերուն կոչ ուղղած են
լրացուցիչ շօշափելի մարդասիրական ջանքեր
գործադրելու` որքան կարելի է շուտ բովանդակային
բանակցութիւններու համար բարենպաստ մթնոլորտի յետագայ ամրապնդման համար:
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ՏԻԳՐԱՆ ՓՈԼԱՏ

(1874 – 1950)
Լա Ֆոնթենի «Կանայք եւ գաղտնիքը»
առակի նկարազարդում

(23 Մարտ, 1874, Ալեքսանդրիա), (17 Փետրուար, 1950, Շարպոն),
գեղանկարիչ, կրաֆիք։
Կրաֆիքի բնագաւառին մէջ իր ստեղծագործութեամբ հսկայական հեղինակութիւն
ձեռք բերած եւ լայն ճանաչման արժանացած խոշորագոյն նկարիչներէն
է, որ, Եւրոպայի հանրահռչակ գրողներու եւ արուեստաբաններու խոստովանութեամբ, իր տաղանդով գերազանցած է ժամանակի նկարիչներէն
շատերը։ Արշակ Չոպանեանը զինք կը համարէ «Փարիզի հայ արուեստագէտներու
բոյլի ամենաթանկագին աստղերէն մէկը», որ իր մասնագիտական բարձր
մակարդակով կանգնած է իր ժամանակի հայ եւ եւրոպացի լաւագոյն նկարիչներու շարքին։ Փոլատի ստեղծագործութիւնը բազմաժանր է։
Տիգրան Փոլատ Փարիզի մէջ ուսանած է իրաւաբանութիւն, միաժամանակ
յաճախած է Էտկար Շահինի արուեստանոցը, սորված է օֆորտի արհեստագիտութիւնը, որմով եւ աշխատած
է։ Ժիւլիանի գեղարուեստի ակադեմիային մէջ աշակերտած է Ժան Փոլ Լորանսին եւ Պենժամին Կոնստանին,
զբաղած է գիրքերու նկարազարդումներով։
Աշխատած է օֆորտի բնագաւառէն ներս։ Գործերէն են՝ «Փողոց Գահիրէի մէջ», «Փարիզի Էտկար Քինէի
շուկան», «Մահն ու փայտահատը», «Ինքնադիմանկար դստեր հետ», «Պ. Վեռլենի դիմանկարը» եւ այլն։
Փոլատ եղած է գիրքի կրաֆիքի նրբաճաշակ ու հմուտ վարպետ, նկարազարդած է Ա. Ֆրանսի «Սենթ Քլեռի
ջրհորը» (1904 թուական), Լաֆոնթենի «Առակներ»ու ակադեմիական հրատարակութիւնը (1930 թուական),
Պ. Շէնի «Առնէտի յուշատետրը» եւ այլն։ Մասնակցած է ֆրանսական նկարիչ-փորագրիչներու ընկերութեան
տարեկան ցուցահանդէսներուն, երկու անգամ արժանացած առաջին մրցանակի։ 1927-ին, աւելի քան 30
աշխատանքով, մասնակցած է «Անի» խմբակցութեան ցուցահանդէսին։ Ընտրուած է ֆրանսական նկարիչներու սալոնի ժիւրիի անդամ։
Ցուցադրուած է «ֆրանսացի արուեստագէտներու ընկերութեան» տարեկան «Սալոններուն», «Նասիոնալ»
ընկերութեան պարբերական ցուցահանդէսներուն, «Ինքնատիպ սեւ փորագրութեան ընկերութեան» նկարահանդէսներուն մէջ։ Համաշխարհային պատերազմի տարիներուն տեղափոխուած է Շարտրի շրջանի Շարպոն աւան, ուր եւ մահացած է։ Աշխատանքներէն կը գտնուին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին մէջ։

ºñ»ùß³µÃÇ / /2.7.2019
ºñÏáõß³µÃÇ
4.2.2019

¾ç 08

Միջազգային Èáõñ»ñ

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

ՀԱՅ ՊԱՐԻ ԵՐԵԿՈՅ
Կազմակերպութեամբ՝

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Տեղեկատուական
Գրասենեակին

Արդէն 74 հոգի փաստաթուղթեր ներկայացուցած է Ուքրանիոյ կեդրոնական
ընտրական յանձնաժողովին՝ երկրի նախագահի թեկնածու գրանցուելու
համար, որմէ 28-ն գրանցուած է, իսկ միւս 28-ի թեկնածութիւնը՝ ոչ, ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը՝ վկայակոչելով «ՌԻԱ նովոսթի»-ին, ԿԸՅ-էն
յայտնած է ուքրանական «Փրիամոյ» հետուստաալիքի թղթակիցը։
«Ընդամէնը գրանցուած է 28 թեկնածու։ 22 թեկնածու մերժում ստացած է:
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
է թղթակիցը։
Երէկ՝ Փետրուար 3-ը, ԿԸՅ թեկնածուներուն համար փաստաթուղթեր
յանձնելու վերջին օրն էր։
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի ունենան
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
թեկնածուներուն միջեւ վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը այն մարդոց, որ կողմնորոշուած են եւ մտադիր են
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ Եուլիա Թիմոշէնքօն
է (18.2%), երրորդը՝ գործող նախագահ Փետրօ Փորոշէնքօն (15.1%)։
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P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

Մասնակցութեամբ՝
Նոր Սերունդ մշակութային միութեան «Արեգ» պարախումբին
Համազգայինի «Քնար» պարախումբին
Հ.Բ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Ը.-ի «Արին» պարախումբին
2 Յուլիս 2019, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Պիքֆայայի Ս. Աստուածածին
Վանքի շրջափակէն ներս
Հրաւիրուած են մեր ժողովուրդի սիրելի զաւակները
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