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Տեղի Ունեցաւ
Նախարարական
Յանձնաժողովի
Երկրորդ
Աուն
Կը Զգուշացնէ
Համայնքային
Պայքարի
Նիստը՝ Կառավարութեան Վարելիք Քաղաքականութեան
Վերադարձին
Մասին
Մասին Յայտարարութեան Համար

Նախագահ Միշել Աուն, Ուրբաթ օր, իր առաջին
հրապարակային ելոյթով զգուշացուց լեռնային
շրջաններուն մէջ համայնքային պայքարի վերաԼիբանանի
դարձին
մասին: Հանրապետութեան վարչապետ
Սաատ
գլխաւորութեամբ
ունեցաւ
«Այն,Հարիրիի
ինչ կատարուեցաւ
Ալէի մէջ,տեղի
երբեք
պէտք
նախարարական
յանձնաժողովի
2-րդ
նիստը՝
չէ կրկնուի, եւ մենք պէտք է պահպանենք լիբանորակազմ
կառավարութեան
վարելիք Կը
քաղաքանանցի
ժողովուրդին
ազատութիւնը:
նշուի
կանութեան մասին
յայտարարութիւնը
ամբողնախագահականէն
հրապարակուած
յայտարարուջացնելու
թեան
մէջ:համար:
Ըստ
շաբաթաԱունիտեղական
խօսքերը լրատուամիջոցներու՝
կը վերաբերէին անցեալ
շաբավերջին կազմուած
անդամ
թավերջին
Ալէյի մէջ սոյն
տեղիյանձնաժողովին
ունեցած բախումներուն,
10 նախարարները
պիտի եւքննարկեն
Ռուսիոյ
որոնք
խլեցին երկու կեանք
որուն հետեւանքով
Դաշնութեան՝ 2018-ի
Յուլիսին գաղթականներու
վիրաւորուեցան
երկու ուրիշներ։
տունդարձը
իրականացնելու
նպատակով
յառաԱուն կոչ ըրաւ
մնալու կայուն
եւ հեռու համայնջադրած
նախաձեռնութիւնը
վերստին
կեանքի
քային
պայքարէն,
որպէսզի Լիբանանը
չի վերածուի
կոչելու հնարաւորութիւնը՝
այս մէկը ընդրգկելով
«համայնքային
գաւառակներ»ու։
կառավարութեան
յայտարաԱն ընդգծեց, որքաղաքականութեան
2001-ի լեռնային հաշտեցումը,
րութեան
մէջ:
որ տասնամեակներ անց միացուց տիւրզի հաՆորակազմ
կառավարութեան
վարելիք
քաղամայնքը
մարոնի եկեղեցւոյ
հետ, «տակաւին
կայուն
է»։
քականութեան
յայտարարութիւնը
պիտի
Հանդիպումը,մասին
քաղաքացիական
պատերազմի
ընդգծէ շարք
մը խնդիրներ՝
Հըզպալլայի
զինաժամանակ
(1975-90)
տեղահանուած
քրիստոնեայ
նոցը,
Սուրիոյ
Հանրապետութեան
հետ
յարաբեքաղաքացիներուն արտօնած էր վերադառնալու
րութիւններու
կարգաւորումը՝ Հըզպալլայի եւ անոր
իրենց
տարածքները:
դաշնակիցներուն
պահանջով,Կիրակի
աւելի քան
1 միլիոն
Նշենք, որ նախագահը
երեկոյեան
սուրիացի գաղթականներու
ապագան
եւ ՍԻՏԸՐ
արտակարգ
նիստ հրաւիրած
էր բարձրագոյն
խորհրդաժողովին
կողմէ
պահանջուած
ռազմական
խորհուրդի
հետ՝
քննարկելուբարեփոհամար,
խումները՝
փրկելուտարածաշրջանի
համար երկրի համայնքային
տնտեսական
թէ
ինչպէս կանխել
վատթար վիճակը:
ճնշումը:
Աուն Ուրբաթ օր ըսաւ, որ խորհուրդը ձեռնարկած
Շարունակուեցաւ
է անհրաժեշտ
միջոցներ, եւՆախարարական
բախումներու ետին
Պաշտօններու
Փոխանցումը
կանգնողները
պատասխանատւութեան
պիտի
Նախարարական պաշտօններու փոխանցումի
կանչուին:
գործընթացին
2-րդ
օրը ըլլալով՝ երէկ
խումբ են
մը
Առայժմ հինգ
կասկածեալներ
յանձնուած

Ð³ï³í³×³éª 1000 È.à. / 8 ¾ç

Ներքին անվտանգութեան ուժերու տեղեկատուական բաժին` հետաքննութեան համար:
նախարարներ
պաշտօնապէս ստանձնեցին
իրենց
Իսրայէլ Հիասթափեցաւ
Լիբանանի
նոր պաշտօնները:
Հետ
Սահմանի Վէճէն

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահական
հարցերով նախարար Սալիմ Ժրեյսաթի ստանձնեց
իր նոր պաշտօնը իր իսկ նախորդէն՝ Փիեռ
Ռաֆուլէն: Այս մասին հաղորդեց նախագահական
տեղեկատուական գրասենեակը:
Ռաֆուլ յաջողութիւն մաղթեց Ժրեյսաթիին՝ իր
նոր առաքելութեան մէջ, մինչ նոր նախարարը
բարձր գնահատեց Ռաֆուլի տարած աշխատանքը
պաշտօնավարութեան ամբողջ շրջանին:

Աշխատանքի նախկին նախարար Մուհամմատ
Քապպարա ըսաւ, որ իր իրաւայաջորդը՝ Քամիլ
Ապու Սլեյմանը, անտարակոյս յաջողութիւն պիտի
արձանագրէ այս նոր պաշտօնին վրայ՝ շնորհիւ
տարիներու
իր փորձառութեան,
եւ պիտի
Իսրայէլի ուժանիւթի
նախարարը Ուրբաթ
օր
ապացուցէ,
որ
այս
նախարարութիւնը
կ'աշխատի
վրդովմունք յայտնեց, որ Լիբանանը չկրցաւ համաանխտիր
բոլոր միջնորդաւորուած
լիբանանցիներուն բանակցութիւնօգտին, ինչպէս
ձայնիլ
ԱՄՆ-ի
կը հաղորդէ
ազգային լրատուական
գործակալուներուն՝
երկու երկիրներուն
միջեւ ծովային
սահմանը
թիւնը: վերաբերեալ` նշելով, որ Հըզպալլան ճնշում
ճշդելու
կը գործադրէ Պէյրութի վրայ:
Տնտեսութեան
առեւտուրի Տէյվիտ
նախարար
ՄանԱՄՆ
պետականեւքարտուղար
Սաթթըրսուր Պթեյշ
ընդգծեց, որ իր
նպատակը
ըլլայ
ֆիլտ՝
բանակցութիւններ
սկսելու
համարպիտի
միջնորդի
ստեղծել
արդիւնաւէտ
տնտեսութիւն
մը: Միաժադեռ
կը խաղար
Լիբանանի
եւ Իսրայէլի
միջեւ,
մանակ1948-էն
ան կոչ ուղղեց
քաղաքական
գործիչորոնք
ի վեր բոլոր
պաշտօնապէս
մնացած
են
ներուն գործակցելու՝
դիմագրաւելու
առկայ դժուապատերազմական
վիճակի
մէջ:
րութիւնները
եւ
երաշխաւորելու
երկրի
¾ç 05
կայունութիւնն ու բարգաւաճումը:

ՀՀ Կառավարութեան
Հայաստանը
Նշեց Հերթական Նիստը
Կը Կայանայ Մէկ Օր Կանուխ
Սահմանադրութեան
եւ Պետական
Խորհրդանշաններու Օրը

1991-ին
Հայաստանի
Հանրապետութեան
անՀայաստանի
Հանրապետութեան
կառավարուկախութեան
վերականգնումով
անխուսափելի
թեան հերթական
նիստը տեղի
կ'ունենայ դարՓեձաւ
նոր`
ազգային
սահմանադրութեան
ընդունումը:
տըրուար 6-ին:
Սահմանադրութիւնը
ընդունուեցաւ
Յուլիս
Այս մասին կը տեղեկացնեն
ՀՀ1995-ի
վարչապետի
5-ին
համաժողովրդական
հանրաքուէով`եւյետագաաշխատակազմի
տեղեկատուութեան
հասային՝
2005-ի եւ 2015-ի
հանրաքուէներով
ենթարկրակայնութեան
հետ կապերու
վարչութենէն:
ւեցաւ
փոփոխութիւններու:
Սահմանադրութեան
Նիստը կը մեկնարկէ ժամը 11:00-ին:
ընդունման օրը դարձաւ տօն` Սահմանադրութեան
օր:
ԱԺ Նախագահն Ու Հայաստանի Մէջ
Հայաստանի Հանրապետութեան սահմանադՃափոնիՀայաստանի
Դեսպանը Քննարկած
Երկկողմ
րութիւնը
իրաւական Են
համակարգի
հիմքն
է` երկրի հիմնական
օրէնքը, որուն պէտք է
Գործակցութեան
Հեռանկարները
համապատասխանեն միւս բոլոր օրէնքներն ու
Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժոիրաւական գործողութիւնները: Սահմանադրուղովի նախագահ Արարատ Միրզոյեան Փետրուար
թիւնը նաեւ արժէքաբանական-գաղափարական
5-ին ընդունած է Հայաստանի մէջ Ճափոնի արփաստաթուղթ է, որ կը սահմանէ հասարակութիւնը
տակարգ եւ լիազօր դեսպան Ճուն Եամատան:
կազմակերպելու ամենահիմնական սկզբունքները,
Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ Ազգային
որոնց գործդրման եւ ամրապնդման պէտք է ձգտի
ժողովի լրատուութեան եւ հանրութեան հետ կապետութիւնը:
պերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, թէ Արարատ
«Հայ ժողովուրդը, հիմք ընդունելով Հայաստանի
Միրզոյեան նշած է, որ դիւանագիտական յարաանկախութեան մասին հռչակագրին մէջ հաստաբերութիւններու հաստատումէն ի վեր Հայաստանի
տագրուած հայոց պետականութեան հիմնարար
եւ Ճափոնի միջեւ կապերը կայուն եւ արագ կը
սկզբունքները եւ համազգային նպատակները,
զարգանան: ՀՀ օրէնսդիր մարմինի ղեկավարի
իրականացուցած ինքնիշխան պետութեան վերախօսքով` 2010 թուականին Թոքիոյի եւ 2015 թուականգնման իր ազատասէր նախնիներու սուրբ
կանին Երեւանի մէջ դեսպանութիւններու բացումը
պատգամը, նուիրուած հայրենիքի հզօրացման եւ
նոր լիցք հաղորդած է երկկողմ կապերու ամրաբարգաւաճման, ապահովելու համար սերունդներու
պընդումին:
ազատութիւնը, ընդհանուր բարեկեցութիւնը, քաղաքացիական համերաշխութիւնը, հաւաստելով
Ազգային ժողովի նախագահը անդրադարձած
հաւատարմութիւնը համամարդկային արժէքնեէ խորհրդարանական յարաբերութիւններու զարրուն, կ՛ընդունի Հայաստանի Հանրապետութեան
գացումին եւ այդ առումով նշած, որ այս պահուն
Սահմանադրութիւնը»,- այս տողերով կը սկսի ՀՀ
կը ձեւաւորուի պատգամաւորական բարեկամաՍահմանադրութիւնը:
կան խումբ. նորընտիր Ազգային ժողովի բազմաթիւ
Սահմանադրութիւնը ամրագրեց Հայաստանի
պատգամաւորներ հետաքրքրուած են Ճափոնի
Հանրապետութեան բնոյթը` որպէս ինքնիշխան,
հետ բարեկամութեամբ:
ժողովրդավարական, իրաւական եւ ընկերային
ՀՀ խորհրդարանի ղեկավարը իր երախտապետութիւն, հռչակեց մարդու եւ քաղաքացիի
գիտութիւնը յայտնած է Ճափոնի կառավարութեան
հիմնական իրաւունքներն ու ազատութիւնները,
զարգացումի աջակցութեան ծիրէն ներս տարբեր
սահմանեց հանրապետութեան կառավարման
բնագաւառներու մէջ ցուցաբերած օժանդակուձեւը` հիմնուած օրէնսդիր, գործադիր եւ դատական
թեան եւ իրականացուած ծրագիրներուն համար:
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Հայաստանը Նշեց
Սահմանադրութեան եւ Պետական
Խորհրդանշաններու Օրը
իշխանութիւններու տարանջատման սկզբունքի վրայ:
2017-ին «Հայաստանի Հանրապետութեան
տօներու եւ յիշատակի օրերու մասին» ՀՀ օրէնքին
մէջ կատարուած փոփոխութեամբ ամրագրուեցաւ
նաեւ պետական խորհրդանշաններու օրը: Պետական խորհրդանշաններն են դրօշը, զինանշանը,
օրհներգը` «Մեր հայրենիք»-ը: Այս օրը աւանդաբար
տեղի կ՛ունենայ տօնական քայլերթ։ Օրը նաեւ ոչ
աշխատանքային է:

Սահմանադրական Կարգի Դէմ
Հնարաւոր Բոլոր Ոտնձգութիւնները
Պիտի Բացառենք. Վարչապետ
Փաշինեանի Ուղերձը
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շնորհաւորական ուղերձ յղած է Սահմանադրութեան օրուան
առիթով: Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին յայտնած են ՀՀ
վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատւութեան
եւ հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն՝ ուղերձին մէջ ըսուած է.
«Սիրելի հայրենակիցներ,
Կը շնորհաւորեմ բոլորս Սահմանադրութեան
օրուան կապակցութեամբ։
Նախորդ տարի մեր երկրին մէջ տեղի ունեցած
իրադարձութիւնները, որոնք իրենց բնոյթով
լիարժէք կը համապատասխանէին Սահմանադրութեան տառին եւ ոգիին, մէկ անգամ եւս կ՝ապացուցեն, որ մեր քայլերը միտուած են իրաւունքի
եւ օրէնքի գերակայութեան ապահովման ու
ամրապնդման:
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Սահմանադրական Դրոյթներուն Մէջ Առկա է Նաեւ Փիլիսոփայութիւն,
Արժեհամակարգ. Նախագահ Սարգսեանի Ուղերձը
«Զարթօնք», Պէյրութ - Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան ուղերձ
յղած է Սահմանադրութեան օրուան առիթով: Ինչպէս «Արմէնպրես»-ին յայտնած են ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի
հասարակայնութեան
հետ
կապերու վարչութենէն, ուղերձին մէջ նշուած է.
«Հայ ժողովուրդը, հիմք ընդունելով Հայաստանի
անկախութեան մասին հռչակագրին մէջ հաստատագրուած հայոց պետականութեան հիմնարար
սկզբունքները եւ համազգային նպատակները,
իրականացուցած ինքնիշխան պետութեան վերականգնման իր ազատասէր նախնիներու սուրբ
պատգամը, նուիրուած հայրենիքի հզօրացման եւ
բարգաւաճման, ապահովելու համար սերունդներու
ազատութիւնը,
ընդհանուր
բարեկեցութիւնը,
քաղաքացիական համերաշխութիւնը, հաւաստելով
հաւատարմութիւնը համամարդկային արժէքներուն, կ՝ընդունի Հայաստանի Հանրապետութեան
Սահմանադրութիւնը»:
Հայ ժողովուրդը այս հաւատամքն է, որ ամրագրած է 5 Յուլիս 1995-ի հանրաքուէով ընդունւած Սահմանադրութեան նախաբանին մէջ։ Այնուհետեւ,
Հայաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրութիւնը երկու անգամ ենթարկուած է արմատական
փոփոխութիւններու` հաւատարիմ մնալով այս
հաւատամքին։
Սիրելի հայրենակիցներ,
Կը շնորհաւորեմ բոլորս պետական կարեւորագոյն տօնի` Սահմանադրութեան օրուան առթիւ:
Այսօր մենք կը նշենք նաեւ պետական խորհրդանիշերու օրը: Սահմանադրութիւնը, պետական
դրօշի, զինանշանի եւ օրհներգի հետ միասին,
կ՛ամբողջացնէ պետականութեան էութիւնը:
Սահմանադրութիւնը Հանրապետութեան Մայր
օրէնքն է, մեզմէ իւրաքանչիւրի իրաւունքներուն ու
ազատութիւններուն պաշտպանութեան գլխաւոր
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Ղեոնդ Ալիշան
Ղեոնդ Ալիշան (Քերովբէ Պետրոս–Մարգարի
Ալիշանեան. հայ բանաստեղծ, բանասէր, պատմաբան, աշխարհագրագէտ, թարգմանիչ, Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։
Ծնած է 6 Յուլիս 1820-ին, Կ. Պոլիս, դրամագէտ–հնագէտի ընտանիքի մէջ։ Սկզբնական
կրթութիւնը տեղի Չալըխեան վարժարանին մէջ
ստանալէ ետք (1830-1832), ուսումը շարունակած
է Վենետիկի Մխիթարեաններու դպրոցին մէջ
(1832-1841)։ Յետագային աշխատած է ռափայէլեան Վարժարանին մէջ իբրեւ ուսուցիչ (18411850, ապա՝ 1866-1872), տեսուչ (1848-ից), «Բազմավէպ»ի խմբագիր(1849-1851), ուսուցիչ Փարիզի
Մուրատեան վարժարանին մէջ (1859-1861)։
1872-էն ամբողջովին նուիրուած է գիտական
գործունէութեան։ Եղած է Ֆրանսական ակադեմիայի Պատուոյ լեգէոնի դափնեկիր (1886), Ենայի փիլիսոփայական ակադեմիայի պատուաւոր
անդամ եւ դոկտոր, անդամակցած է իտալական
եւ ռուսական գիտական ընկերութիւններու։
Մահացած է 9 Նոյեմբեր 1901-ին եւ թաղուած

իրաւական երաշխիքը: Սահմանադրական մշակոյթի ամրապնդումը ժողովրդավարութեան, իրաւունքի գերակայութեան եւ ընկերային պետութեան
համակարգի
ձեւաւորման,
կայացման
ու
զարգացման կարեւորագոյն նախապայմանն է:
Նոյն Սահմանադրութեան 1-ին յօդուածով
որոշուած է պետութեան մեր տեսլականը` հռչակելով Հայաստանի Հանրապետութիւնը որպէս
ժողովրդավարական, իրաւական եւ ընկերային
պետութիւն: Այս անփոփոխելի դրոյթը իրականութեան մէջ զուտ հռչակագրային բնոյթ չունի: Ան
ամրագրուած է որպէս կարեւորագոյն սկզբունք,
արժէք, նպատակ, իրաւական եւ հասարակական
իտէալական չափանիշ, որուն շարունակական
կատարելագործման միջոցով, առօրեայ աշխատանքով եւ վարքագիծով պէտք է միշտ ձգտին
ինչպէս պետական մարմինները, այնպէս ալ Հայաստանի Հանրապետութեան իւրաքանչիւր քաղաքացի:
Բոլորս հաւասար ենք Սահմանադրութեան
առջեւ: Բոլորս պետականութեան կրողն ենք, անոր
մասնիկը, ուրեմն նաեւ` Սահմանադրութեան պահապանները մեր գործողութիւններով, վարքով եւ
մեր մտածելակերպով:
Կրկին կը շնորհաւորեմ բոլորս այսօրուան տօնին առթիւ եւ կը մաղթեմ խաղաղութիւն, բարեկեցութիւն եւ լաւատեսութիւն»:
Վենետիկի Ս. Ղազար կղզիին մէջ։
Ալիշանը գրական ասպարէզ իջած է իբրեւ
բանաստեղծ։ 1847-1860 թթ. «Բազմավէպ»ի մէջ,
Նահապետ ստորագրութեամբ, Ալիշանը հրատարակած է շարք մը բանաստեղծութիւններ եւ պոէմներ («Ողբամ զքեզ, Հայոց աշխարհ», «Հրազդան»,
«Մասիսու սարերն», «Աշոտ Երկաթ ի ծովուն
Սեւանայ»), որոնք անոր պոէզիայի բարձրակէտն
են։
Ալիշան իր ուժերը փորձած է նաեւ գեղարուեստական արձակի մէջ՝ հրատարակելով «Յուշիկք
հայրէնէաց հայոց» պատմա–գեղարուեստական
ստեղծագործութիւնը։ Հայ ժողովուրդի հերոսական անցեալի օրինակով՝ ան երիտասարդ սերունդին սորվեցուցած է սիրել հայրենիքը, չխնայել կեանքը անոր փրկութեան համար («Կարմիրն
Վարդան»), գնահատել ու պահպանել ժողովուրդի
մշակոյթը («Աբգար Դպիր»)։
Գիտական յօդուածներով Ալիշանը հանդէս
եկած է 1843-էն՝ «Բազմավէպի»–ի էջերուն մէջ։
«Տեղագիր Հայոց Մեծաց» (1855) աշխատութեան
մէջ տեղագրած է պատմական Հայաստանի գաւառները, տուած անոնց համապատասխան գիտա–աշխարհագրական բնութագրութիւնը։
Ուշագրաւ է Ալիշանի «Հայբուսակ կամ հայկական բուսաբանութիւն»(1895) աշխատութիւնը,
ուր հաւաքած, դաս–դասած եւ գիտականօրէն
բնութագրած է հայկական բնաշխարհի աւելի
քան 3400 բոյսեր ու ծաղկատեսակներ։
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Ամերիկեան Բարքեր
ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Բառախաղերով եւ Մասամբ Նորին ...

Պասքէթպոլի խումբերու կազմութիւնն ու պատկանելիութիւնը մեծապէս կը տարբերին Միջին
Արեւելեան երկիրներու եւ Միացեալ Նահանգներու
միջեւ։
Միջին Արեւելքի մէջ՝ գէթ իմ հոն ապրած ժամանակամիջոցին՝ պասքէթպոլի խումբերը կը բաղկանային սիրողական մարզիկներէ եւ կը պատկանէին
հայ թէ օտար մարզական ակումբներու, ինչպիսին
են Հայ Երիտասարդաց Ընկերակցութիւնն ու Հայ
Մարմնամարզական Ընդհանուր Միութիւնը (ՀԵԸ
եւ ՀՄԸՄ), ի միջի այլոց։
Միացեալ Նահանգներու մէջ, սակայն, գէթ իմ
ներգաղթած (1976) ժամանակաշրջանէս ի վեր,
պասքէթպոլի խումբերը կը բաղկանան արհեստավարժ (վճարովի) մարզիկներէ եւ կը պատկանին
անհատ գործատէրերու։ Օրինակ մը տալու համար
բաւ է յիշել Տէն Կիլպըրթը, որ տէրն է Cleveland
Cavaliers խումբին եւ կամ Ճէրի Ռայնստօրֆը, որ
տէրն է Chicago Bulls խումբին։
Միացեալ Նահանգներու մէջ, մարզական խումբերը՝ Պասքէթպոլ, Պէյսպոլ եւ կամ ամերիկեան
Ֆութպոլ, ունին Յանձնակատարներ (Commissioners),
որոնք կը ղեկավարեն խումբերն ու կը կազմակերպեն մրցաշարքերը։ Անոնք կը կատարեն նաեւ
իրաւարարի դեր, եթէ հարցեր եւ կամ վէճեր ծագին

խումբերու միջեւ, յատկապէս մրցաշարքերու ընթացքին։
Ներկայիս՝ Պասքէթպոլի Յանձնակատարն է
Էտըմ Սիլվըրը (տես նկարը)։ Ան վերջերս յայտարարեց, որ «Խումբի Տէր» (owner) պիտակը պիտի
փոխառինուի «Խումբի Կառավարիչ» (governor)
պիտակով, որովհետեւ «Տէր» բառը կ՛ակնարկէ
ցեղային (racial) խտրականութեան, որուն հանդէպ
զգայուն են ինք եւ շատ մը ուրիշներ . . .
Թարմացնելու համար մեր ընթերցողներուն
յիշողութիւնը նշենք, որ Միացեալ Նահանգներու
հաստատման շրջաններուն, ճերմակամորթ ամերիկացիներ իրաւունք ունէին ունենալու ստրուկներ,
որոնց համար իրենք «տէր» (Sir) կը կոչուէին։
Ըստ ինծի, սակայն, «տէր»ը փոխառինել «կառավարիչ»ով, ուրիշ բան մը չէ, եթէ ոչ պարզ բառախաղ
մը, որ նպատակադրուած է ամբոխները թմրեցնելու
եւ վերջ!

Անօրէն Ամուսնութիւն մը ...

Ամուսնութիւնը օրինաւոր է, երբ այր մը եւ կին
մը, որոնք ազգականական կապ չունին իրարու
հետ, խոստում կու տան իրարու՝ եկեղեցական կրօնաւորի մը եւ կամ պետական արտօնեալ պաշտօնեայի մը ներկայութեան՝ ընտանիք կազմելու եւ
միասին ապրելու։
Ապօրինի ամուսնութեանց տեսակները շատ են։
Կան զոյգեր, որոնք տարիներով իրարու հետ կը

կենակցին եւ նոյնիսկ զաւակներու տէր կը դառնան,
ապա յանկարծ կ՝որոշեն ամուսնանալ եւ ընտանիք
կազմել . . .
Իսկ պատահած է, որ մարդ մը երկու կին
պահած է՝ երկրի տարբեր նահանգներուն մէջ։ Ան
նոյնիսկ զաւակներ ալ ունեցած է, իւրաքանչիւր
կնոջմէն։ Հոս պէտք է նշենք, որ Եութահ նահանգի
Մորմոններն ու Փենսիլվանիա նահանգի Ամիշները
կը հաւատան եւ կը կիրարկեն բազմակնութիւնը։
Այսօրուան մեր ապօրինի ամուսնութեան դէպքը
բոլորովին տարբեր է վերոյիշեալ երեւոյթներէն։ Ան
կ՛ընդգրկէ ազգականական կապ մը, որ անընդունելի է՝ բարոյական սկզբունքներու հաւատացող
ոեւէ մարդ էակի մը համար։ Հիմա թոյլ տուէք
բացատրեմ, թէ ինչ ըսել կ՛ուզեմ։
Կցուած նկարի ձախին՝ 40 տարեկան Թրէվիս
Ֆիլտկրովն է, իսկ աջին՝ 21 տարեկան Սամանթա
Քըրշնըրն է։ Անոնք կ՛ապրին Նէպրասքա նահանգի
Օմահա քաղաքին մէջ եւ վերջերս ամուսնացան
իրարու հետ։ Բայց ինչո՞ւ տարօրինակ է այս
ամուսնութիւնը։ Տարօրինակ է, որովհետեւ անոնք
հայր ու դուստր են . . .
Ոստիկանական հարցաքննութեան ընթացքին՝
հայրը կը պնդէ, թէ չէր գիտեր անոր իր աղջիկը
ըլլալը, քանի որ տարբեր մականուն ունէր ան։
Բայց DNA-ի քննութիւնը հաստատելէ ետք, թէ ան
իսկապէս աղջկան հայրն է, ան ենթարկուեցաւ
երկու տարուան բանտարկութեան։ Իսկ աղջիկը
դատապարտուեցաւ ինը ամիս հսկողութեան
(probation) միայն։
Արդար ըլլալու համար պէտք է աւելցնել, որ
Սամանթան հօր ինքնութեան վերահասու դարձած
էր, երբ ան 17 տարեկան էր եւ անոնք չամուսնացած՝
երեք տարի իրարու հետ ապրած են, առանց
սեռային յարաբերութեան։
Բայց վերջը, երբ Սամանթային խորթ քոյրը
ուզած է Թրէվիսին հետ սեռային յարաբերութիւն
ստեղծել՝ մրցակցութիւնը զինք մղած է, որ ան
ամուսնանայ իր հօր հետ։ Առ քեզի արդարացուցիչ
պատճառ՝ քրէական յանցանք գործելու . . .

Հակառակ Խորհրդային Տարիներուն Հայաստանը Մեծապէս
Գնահատած Է Կոմիտասը. Շահան Արծրունի
ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
Հռչակաւոր դաշնակահար Շահան Արծրունի այս
տարի եւս Հայաստանի զանազան շրջաններուն եւ
Արցախի մէջ իրականացուց ուղեւորութիւն մը եւ
վարպետութեան դասեր տուաւ։ Նախկին պոլսահայ,
ամերիկաբնակ արուեստագէտի պարագային արդէն
աւանդական դարձած են բարենպատակ ծրագրերն
ու բարեսիրական համերգները։ Շահան Արծրունի
2017 թուականէն ի վեր կը կատարէ նման շրջագայութիւններ։ Սա երրորդ տարին էր, որ իրեն կը սպասէին Հայաստանի զանազան մարզերու եւ Արցախի
երաժշտական դպրոցները։ Այս տարի Արծրունին
յունիսի 1-ին ձեռնարկեց այդ վարպետութեան դասերուն, որոնք եզրափակուեցան յունիսի 20-ին։ Այս
ընթացքին ան երաժշտական կատարումներով հանդէս եկաւ Հայաստանի գաւառներու կարեւոր բնակավայրերուն մէջ։ Այդ վարպետութեան դասերուն
ընթացքին երաժշտական լաւագոյն ընդունակութիւնները դրսեւորած սաներուն մասնակցութեամբ
Արծրունի կալա-համերգ մը տուաւ Երեւանի մէջ։
Աշակերտներուն համար մեծ պատիւ էր ելոյթ ունենալ

Արծրունիի նման անուանի արուեստագէտի մը հետ։
Իսկ Շահան Արծրունի ուրախ եւ հպարտ է իր սաներով։
«Այս համերգաշարերը նպատակ ունի քաջալերելու
Հայաստանի եւ Արցախի երաժշտական դպրոցներու
շնորհալի սաները։ Ես փափաք ունիմ երիտասարդ
սերունդին փոխանցել իմ գիտելիքներն ու վարպետութիւնը՝ անոնց համար զարգանալու նոր հնարաւորութիւն ընձեռելով», ըսաւ Արծրունի եզրափակիչ
համերգին ժամանակ ու միեւնոյն ատեն ներկաներուն
պատմեց հայ մեծ երաժիշտներու կեանքին մասին,
խօսեցաւ երաժշտութիւն ստեղծագործելու եւ զայն
մատուցելու արուեստին շուրջ։ Համերգի յայտագրին
մաս կազմեցին հայ եւ օտար յայտնի հեղինակներու
գործեր։ Արծրունի եզրափակիչ համերգի մասնակից
իւրաքանչիւր սանին յանձնեց պատուոյգիր մը։
Ձեռնարկի աւարտին, Հայ օգնութեան ֆոնտը
Շահան Արծրունիին յանձնեց յուշանուէր մը՝ տարիներէ
ի վեր պատանի երաժիշտներու նկատմամբ ցուցաբերւած աջակցութեան համար։ Ի երախտագիտութիւն
երկար տարիներու համագործակցութեան եւ աջակցութեան՝ անուանի դաշնակահարին յուշանուէր մըն
ալ յանձնուեցաւ համերգի հիւրընկալ Արամ Խաչա-

տուրեանի տուն-թանգարանին կողմէ։
Երեւանի այս եզրափակիչ համերգէն վերջ
Արծրունիի սաները հրաժեշտ տուին իրեն՝ կրկին
հանդիպելու մաղթանքով։
* * *
Պոլսահայ եւ ամերիկաբնակ աշխարհահռչակ
դաշնակահար Շահան Արծրունի, ամէն անգամ
Հայաստան գալով, կ՚ապացուցէ, որ թէեւ նշանաւոր
բեմերու վրայ ելոյթ կ՚ունենայ, սակայն իր սիրտը
կապուած կը մնայ հայութեան, Հայաստանին եւ իր
ծննդավայր Պոլսոյ: Պոլսոյ մէջ ստացած արուեստի,
երաժշտութեան եւ հայկական աւանդութիւնները,
արեւմտեան երաժշտական բարձրագոյն կրթութեան
եւ իր արուեստագէտի փորձառութեան հետ միասին
ան մեծ փափաք ունի լիուլի վերադարձնել… Եւ այդ
մէկը, արդէն իսկ երկրորդ անգամ ըլլալով, կ՚ընէ
հայաստանեան եւ արցախեան շրջագայութիւններով,
որոնց ընթացքին վարպետութեան դասեր կը կազմակերպէ շուրջ չորս տասնեակի հասնող պատանիներու համար…

¾ç 06
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¾ç 04

Պատմամշակութային Արձագանգ
Թոմարզայի Հայկական Եկեղեցին Աւերման Եզրին է
Թուրքիոյ Կեսարիա նահանգի Թոմարզա գաւառին մէջ գտնուող հայկական պատմական Սբ
Պօղոս–Պետրոս եկեղեցւոյ տանիքը աստիճանաբար ճաքեր կու տայ եւ կը փլի, իսկ եկեղեցւոյ
սիւներուն ծեփերը կը թափին: Թոմարզայի մշակութային միութեան նախկին նախագահ Հասան
Կիւրպիւզը կը նշէ, որ եկեղեցին աւերման եզրին է:
«Մեր մեծագոյն ցանկութիւնն է, որ անհետացած
որմնագիրներով այս եկեղեցին վերանորոգուի եւ
ծառայէ զբօսաշրջութեան»,- ըսած է ան:
Թոմարզայի շուկայի կեդրոնը գտնուող հայկական եկեղեցին կառուցուած է 1837-ին: 1915
թուականէն ետք որոշ ժամանակ ծառայած է որպէս
պահեստ եւ կինոթատրոն, իսկ ատկէ ետք` լքուած:
Կը նշուի, որ Կեսարիոյ Յատակագծման եւ յուշարձաններու վարչութիւնը եւ Մշակութային եւ բնական

արժէքներու պաշտպանութեան խորհուրդը որոշած
էին եկեղեցին վերանորոգել եւ վերափոխել,
սակայն ծրագիրը չէ իրականացած, կը յայտնէ
Mynet.com կայքը:
Կիւրպիւզը կը պնդէ, որ եկեղեցին կառուցուած է
18-րդ դարուն, եւ կը նշէ, որ եկեղեցին պատմական
ու ճարտարապետական տեսանկիւնէ կարեւոր
մշակութային ժառանգութիւն է: «Որոշ ժամանակ
որպէս պահեստ օգագործուած, այնուհետեւ ժողովուրդին կինոթատրոն ծառայած եկեղեցին այժմ
փլուզման եզրին է: Այս պահուն կը պահպանուին
որմնանկարները: Աղաւնիի բոյնի վերածուած եկեղեցին, անուշադրութեան եւ անտարբերութեան հետեւանքով, աւերման վտանգի տակ է: Կ՛ակնկալենք
նահանգի Մշակութային եւ զբօսաշրջութեան վարչութեան պաշտօնեաներու արձագանգը: Թոմար-

զայի մէջ գտնուող եկեղեցին տեղական եւ արտերկրեայ պատմութիւն սիրողներու համար
տեսարժան վայր է: Յուսով եմ` եկեղեցին չի
վերանար եւ կը նորոգուի»:

Ազատ Արցախ
Արցախի Իրաւանց Պաշտպանը Ամերիկայի Հայ Իրաւաբանական Միութեան
Համաժողովին Անդրադարձաւ Արցախի Բնակիչներու Իրաւունքներու Խախտումներուն
Արցախի Հանրապետութեան մարդկային իրաւունքներու պաշտպան Արտակ Բեգլարեան 29
Յունիսին, Լոս Անճելըսի մէջ մասնակցեցաւ Միացեալ Նահանգներու Հայ իրաւաբաններու միութեան
30րդ տարեկան համաժողովին՝ ելոյթ ունենալով
«Արցախի բնակիչներու իրաւունքներու խախտումներու եւ սահմանափակութիւններու արտաքին
պատճառները» թեմայով: Այս մասին կը հաղորդէ
Yerkir.am-ը։
Ան նախ ներկայացուց մարդու իրաւունքներու
պաշտպանի հիմնական գործառոյթները եւ աշխատանքային ուղղութիւնները։ Բեգլարեան ընդգըծեց, որ, բացի ներքին հարցերէ, Արցախի
բնակիչները յաճախ կը բախին մարդկային իրաւունքներու խախտումներու եւ սահմանափակումներու, ատրպէյճանական հետապնդումներու, եւ
այս բոլորը այն պատճառով, որ Արցախ միջազգայնօրէն չէ ճանչցուած։
Պաշտպանը մասնաւորաբար անդրադարձաւ
ազատ տեղաշարժի, հաղորդակցութեան, տնտեսական զարգացման եւ շարք մը այլ տարրական
իրաւունքներու խախտման օրինակներուն՝ ներառեալ օդակայանի, ջրային պաշարներու միացեալ
կառավարման, քաղաքացիական մուրհակներու եւ
փաստաթուղթերու ճանաչելիութեան, ներդրողներու նկատմամբ իրականացուող հետապնդումներու
վերաբերող: Ան ընդգծեց, որ նման հարցեր պատճառ կը դառնան արցախցիներու իրաւունքներու
համակարգային խախտումներու, որոնց վերացման
ուղղութեամբ միջազգային հանրութիւնը պարտաւորութիւններ ունի:

Բեգլարեան կարեւոր նկատեց մարդկային իրաւունքներու համընդհանրութեան սկզբունքի պատշաճ կիրարկումը, յատկապէս չճանչցուած պետութիւններու բնակիչներուն նկատմամբ, որովհետեւ
անոնք մեծապէս խոցելի են գոյութիւն ունեցող
մարտահրաւէրներուն իբրեւ հետեւանք:

Նշենք, որ Բեգլարեանի Քալիֆորնիա աշխատանքային այցելութիւնը կազմակերպուած է Հայաստանի Մարդու իրաւունքներու պաշտպան
Արման Թաթոյեանի հետ միասին՝ Միացեալ Նահանգներու Հայ իրաւաբանական միութեան նախաձեռնութեամբ։
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Մշակութային Արձագանգ
Տեղի Ունեցաւ Հայ-Իտալական Միջմշակութային
Հաղորդակցութեան Ձեռնարկ

խումբը՝ բարեսիրական համերգով, որ տեղի ունեցաւ Սկոպոլիի բերդին մէջ:

Սոյն թուականի յունիսի 30-ին, Իտալիոյ
Ֆոլինիօ քաղաքի «Քարիթասի» (Caritas) կազմակերպութեամբ եւ Յունաստանի հայ կաթողիկէ
համայնքի առաջնորդարանի աջակցութեամբ ու
գործակցութեամբ, տեղի ունեցաւ հայ-իտալական
միջմշակութային հաղորդակցութեան ձեռնարկ մը։
Հայաստանէն մասնակցեցաւ «Նուռ» նուագա-

«Հայերն այսօր»-ի տեղեկացմամբ, համերգին
ներկայացուեցաւ ինչպէս հայկական, այնպէս ալ
իտալական երաժշտութիւն եւ խոհանոց։
Համերգը բարեյաջող ընթացաւ, ներկաներուն
մէջ կային տարբեր երկրներու ներկայացուցիչներ։
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¾ç 01
Անոնք անհամաձայնութիւն դրսեւորած են
արեւելեան Միջերկրական ծովու սահմանազատման
հարցով, որ վերջին տասնամեակին արձանագրած
է մեծ յառաջընթաց, երբ այնտեղ յայտնաբերուած
են բնական կազի խոշոր հանքավայրեր:
Երեսփոխան Ալի Պազի, ելոյթ ունենալով խորհըրդարանի նախագահ Նէպիհ Պըրրիի անունով,
Չորեքշաբթի օր ընդգծած էր, որ գրաւոր համաձայնութիւններ ունենալու անհրաժեշտութիւնը, ի
տարբերութիւն բանաւոր համաձայնութիւններու
առաջարկին, որ ԱՄՆ-ի ներկայացուցած գաղափարն էր:
«Մենք չենք վստահիր Իսրայէլի նոյնիսկ գրաւոր
համաձայնութիւններուն, ուր մնաց բանաւորին»,լրագրողներուն ըսած է Պազզի։
Սակայն Սթէյնէցի խօսքով՝ Լիբանանը կրնայ
դիմակայել «ներքին ճնշում, որովհետեւ ան կը
գտնուի Հըզպալլայի վախի ազդեցութեան տակ»,

որ կը հանդիսանայ Լիբանանի համախառն
կառավարութեան մէկ մասը:
Սթէյնէց յայտնեց, որ Լիբանանը դեռ պաշտօնապէս կը հրաժարի միջնորդութեան վերապահումէն: Ան ըսաւ, որ «մէկ շաբթուան կամ 10 օրուան
ընթացքին, վերջապէս մենք պիտի գիտնանք, եթէ
մենք բանակցութիւններու ճանապարհին ենք, կամ
եթէ այս հարցը դարձեալ պիտի յետաձգուի մէկ,
երկու կամ երեք տարի եւս»:
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Թրքական
Բարքեր
Ատրպէյճանը Կը Փորձէ
Իւրացնել Աղթամարի Սուրբ
Խաչ Եկեղեցին

Ատրպէյճանի միջազգային սփիւռքի կեդրոնի
ղեկավար Իսմայիլ Աղաեւը եւ իր հայատեացութեամբ
յայտնի` Թուրքիոյ մէջ գործունէութիւն ծաւալող,
այսպէս կոչուած, «Հայկական անհիմն պնդումներու
դէմ պայքարի միութեան» նախագահ Կէոքսէլ
Կիւլբէյը, այցելելով Աղթամար կղզի, տարածած են
պատմութիւնը կեղծող հերթական յայտարարութիւնները: Այս մասին կը հաղորդէ Yerkir.am-ը։
Երկու կազմակերպութիւններու պատուիրակութիւնները՝ ատրպէյճանական դրօշներով՝ այցելած
են Սուրբ Խաչ եկեղեցի, եւ Աղաեւն ու Կիւլբէյը
համատեղ յայտարարած են, թէ իբր Աղթամարի
Սուրբ Խաչ եկեղեցին կը պատկանի քրիստոնեայ
թիւրքերուն, եւ շուտով, այդ ուղղութեամբ, պիտի
իրականացուին հետազօտական աշխատանքներ:
«Հայերը, ուր խաչ տեսնեն, այդ հողերն ու
եկեղեցիները հայկական կը համարեն: Աղթամար
կղզիին մէջ գտնուող եկեղեցին հայերուն չի
պատկանիր, այլ քրիստոնեայ թիւրքերուն, ասիկա
քրիստոնեայ թիւրքերու յուշարձան է: Ասկէ քանի
մը տարի առաջ հայերը ցերեկով թաքուն եկած են
եւ եկեղեցւոյ վրայ հայկական տառեր գրած ու,
մարդոց յիմարացնելով, ցոյց կու տան, որ ասիկա
իրենց կը պատկանի: Բայց թող բոլորը գիտնան,
որ ասիկա քրիստոնեայ թիւրքերուն կը պատկանի:
Մենք` իբրեւ աշխարհի ատրպէյճանցիներ, իբրեւ
սփիւռք, միջոցներ պիտի ձեռնարկենք հայերու
դէմ»,- յայտարարած է Աղաեւը:
Կէոքսելն ալ Վանը հայկական մայրաքաղաք
ներկայացնելը կեղծ համարած է: «Հայերը Վանը
յայտարարած են մայրաքաղաք: Կարծես թէ այս
տարածաշրջանին մէջ ո’չ թուրք, ո’չ քիւրդ, ո’չ ալ
ատրպէյճանցիներ չեն ապրած: Կարծես այստեղ
միշտ հայեր ապրած են, իսկ մենք ալ հայերու
թափթփուկներն ենք: Անոնց միակ նպատակը ծովէ
ծով ստեղծելն է: Սակայն մենք հզօր ենք: Որեւէ
պահ Ղարաբաղը պիտի ազատագրենք»,- յոխորտացած է ան:
Պատմակեղծարարները նաեւ յայտարարած են,
որ Ատրպէյճանի ազգային գիտութիւններու ակադեմիային մէջ սկսած են եկեղեցւոյ` թիւրքերուն
պատկանելուն ուղղուած ուսումնասիրութիւնները
եւ մօտ ժամանակներս խորհրդաժողով պիտի
իրականացնեն ու «քրիստոնեայ թիւրքերը» այստեղ
բերեն` պատարագ մատուցելու:
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Հակառակ Խորհրդային Տարիներուն Հայաստանը Մեծապէս Գնահատած Է Կոմիտասը. Շահան Արծրունի
¾ç 03
Շահան Արծրունի կ՚ըսէ, որ այս այցերը օգտակար
են ինչպէս երաժշտութիւն ուսանող աշակերտներուն,
այնպէս ալ՝ իրեն համար: Յիրաւի, երաժիշտը Հայաստանի զանազան քաղաքներու եւ Արցախի մէջ գրեթէ
մէկ ամիս տեւող այդ շրջագայութիւններէն կը վերադառնայ առոյգ, թարմացած եւ պարտքը կատարածի
հաճելի զգացողութեամբ: Առաջին անգամ ան նման
շրջագայութիւն մը ունեցած է 2017-ի մայիսին:
Այս անգամ յունիսի 1-22 թուականներու միջեւ
կատարած շրջագայութեան մաս կազմեցին Հայաստանի եօթ քաղաքներ եւ Արցախի մայրաքաղաքը՝
Ստեփանակերտը: Երաժշտական դպրոցներուն մէջ
արդէն տեղեակ էին եւ կը սպասէին Նիւ Եորքէն
ժամանած երաժիշտին, որ ջանք չի խնայեր հետաքըրքրական պատմութիւններ պատմելու երաժշտութեան,
արուեստի, հայ երգահաններու մասին, եւ սեփական
օրինակով ի ցոյց դնելու կատարողական արուեստի
վարպետութիւնը: Այդ մտերմիկ հանդիպումները իրականութեան մէջ երաժշտութեան, արուեստի փիլիսոփայութիւնն է, որ կը կրեն, եւ Շահան Արծրունի
ձեւով մը նաեւ կը վերածուի երաժիշտ-իմաստասէրի:
Ան նաեւ փափաք ունի շատ աւելի մօտէն
ծանօթանալու Երեւանէն հարիւրաւոր քիլօմեթր հեռու
բնակող հայ մարդուն, անոր կեանքին, առօրեային,
ապրումներուն եւ ապրած միջավայրին: Ամէն անգամ
կը վերադառնայ բառ մը սորված, նոր ուտելիքի մը
համը ճաշակած, բայց քիչ չեն նաեւ անոր մտահոգութիւնները, ինչ որ կ՚ուզէ սրտցաւօրէն բաժնել:
Երեւանի մէջ հարցազրոյց մը ունեցայ Շահան
Արծրունիին հետ, որ աւելի մանրամասնօրէն պատմեց
այս այցելութեան մասին:
-Առաջին շրջագայութեան արդիւնքները բաւարար գնահատելո՞վ է, որ այսպիսի երկրորդ ձեռնարկում մը կատարեցիք:
-Այո, առաջին շրջագայութիւնս ինծի ձեւով մը
հոգեկան բաւարարութիւն տուաւ եւ ուզեցի ատիկա
շարունակել. թէ՛ ես օգտուեցայ նոր փորձառութիւններ
ունենալով եւ թէ ուզեցի նոր տղոց հանդիպիլ եւ անոնց
ծանօթացնել երաժշտութեան հանդէպ իմ մտածելակերպս:
Այցելեցի Դիլիջան եւ Կապան, ուր նախորդ
այցերուս չէի գացած: Այս շրջապտոյտին ընթացքին
քանի մը իսկապէս բացառիկ, միջազգային մակարդակի տաղանդով երիտասարդներու հանդիպեցայ:
Կապանի մէջ, օրինակ, հանդիպեցայ քլարինէթ նուագող տաղանդաւոր երեխայի մը, որ երաժշտական
հասունութիւն ունէր. ես շատ պիտի ուզէի, որ ան իսկապէս շարունակէր իր ուսումը: Ատոր պէս հանդիպեցայ արուեստի ոգիով լեցուն այլ տղոց:
-Քաջալերեցիք, որ շարունակեն իրենց երաժըշտական ուսումը:
-Երկու ժայռի միջեւ մնացած եմ այս հարցին մէջ…
Չեմ գիտեր, թէ պէտք է քաջալերե՞լ այս տղաքը, թէ՞…
Այսօր արուեստը, իմ գիտցած արուեստը, ժամանակավրէպ է: Ես շատ լաւ կը հասկնամ, որ այսօր՝ ներկայ
կացութեան մէջ, անկարելի է արուեստով ապրուստ
ապահովել: Սակայն, գիտեմ նաեւ եւ մեծապէս կը
գնահատեմ մեր մշակոյթին կարեւորութիւնը: Արդեօք
այդ տեսակ տաղանդները չքաջալերելով ճիշդ
կ՚ընե՞նք, մեր մշակոյթին ուժը կը կորսնցնե՞նք, թէ՝
պէտք է աւելի գործնական ըլլանք եւ պարզապէս
մշակենք այս երիտասարդներուն միտքերը իրենց
պատանութեան տարիներուն ընթացքին եւ իրենց
մտածելակերպը զարգացնենք ու ծանօթացնենք մեր
անցեալի մշակոյթին:
Ի վերջոյ, մշակոյթը մի միայն երաժշտութիւնը կամ
նկարչութիւնը չէ: Արուեստը՝ լայն իմաստով, իրենց

ուղեղը կարգի կը դնէ, կեանքը տարբեր ձեւով դիտելու
կարելիութիւնը կը ստեղծէ: Ես այն համոզումը ունիմ,
որ եթէ տուփ մը գոյութիւն ունի եւ լուծում մը փնտռենք,
եթէ այդ տուփին մէջ կանգնած ենք եւ լուծումը կը
փնտռենք՝ մէկ բան է, եթէ մեզի շնորհուած է այդ
կարողութիւնը, որով մենք կրնանք դուրս ցատկել այդ
տուփէն եւ դուրսէն նայիլ այդ հարցին, այն ատեն մեր
լուծումը բոլորովին տարբեր կրնայ ըլլալ:
Իրապէս, դժուար հարց է, ես ալ բոլորովին
համոզուած չեմ, թէ ի՛նչ պէտք է ընել, բայց ես կ՚ուզեմ
քաջալերել:
-Նաեւ դասական երաժշտութիւնը անմահ է, եւ
այդ պատճառո՞վ ալ թերեւս պէտք է քաջալերել…
-Այո, Արեւմուտքի համար այդպէս է, սակայն երբ
երթաս Չինաստան, իրենց արուեստը բոլորովին
տարբեր պատմութիւն մը ունի. անոնք ալ հինգ հազար
տարի դիմացեր են իրենց մշակոյթով եւ չի նշանակեր,
թէ Արեւմուտքի արուեստը աւելի բարձր մակարդակ
մը ունի. չկայ նման հասկացողութիւն: Արուեստը
արուեստ է: Արուեստը պարզապէս քիչ առաջ
նկարագրած տուփիս պատմութիւնն է: Այդ տուփէն
դուրս ցատկելով տուփին նայիլն է, ոչ թէ տուփին
մէջէն տուփին նայիլը: Ամէն մարդ, ամէն ազգ իր ձեւը
ունի իր տուփը դիտելու, նայելու, որոշում տալու
զանազան նիւթերու մասին, ատիկա է, որ պէտք է
քաջալերել: Ատիկա կարելի է ընել զանազան ձեւերով:
Ես, օրինակի համար, չեմ կրնար հասկնալ շատ մը
դիւրութիւններ, զորս համակարգիչը կ՚ընծայէ, սակայն թերեւս այս երիտասարդները ինձմէ հարիւր
անգամ աւելի կը հասկնան համակարգիչը եւ գիտեն,
թէ ինչպէս կը գործէ: Թերեւս արհեստագիտութեան
միջոցաւ կրնան ձեւ մը որդեգրել իրենց մշակոյթը
զարգացնելու:
Ես մանուկներու, պատանիներու հետ այդքան չեմ
հաղորդակցած, սակայն նկատեցի, ուրիշներն ալ
ըսին, որ իրենց հետ հաղորդակցելու դիւրութիւնը
ունիմ եւ կրնամ իրենց պէս ըլլալ եւ իրենց լեզուով
խօսիլ, հակառակ անոր որ արտայայտուած արեւմտահայերէնս կրնայ այնքան ալ հասկնալի չըլլալ, բայց
միշտ ձեւերը կան բացատրուելու, հասկցուելու:
-Դաշնակահար մը ըլլալով, դուք միայն դաշնամուր նուագող երեխաներուն հետ դասընթացքներ
չունեցաք: Այդ մէկը ինչպէ՞ս ընդունուեցաւ:
-Ես աւելի փափաք յայտնած էի, որ մասնակցողները
ըլլան ժողովրդական նուագարաններ նուագողներ՝
քանոն, շուի, տհոլ, ինչպէս նաեւ ջութակ, շեփոր,
քլարինէթ եւ դաշնամուր: Երաժշտութեան մօտենալն
էր նպատակս. ես, անշուշտ, քլարինէթ նուագել չեմ
գիտեր եւ չեմ կրնար անոնց նուագածը սրբագրել,
սակայն կարելի է երաժշտութեան մօտենալու, մատուցելու ձեւերուն մասին խօսիլ, ինչ որ կրնայ օգտակար ըլլալ: Ես նշմարեցի եւ ատոր մասին ալ երաժշտական դպրոցներու տնօրէններուն եւ ուսուցիչներուն
հետ խօսեցայ, որպէսզի այս երիտասարդները
անծանօթ են մեր մշակոյթին: Ես պիտի նախընտրէի,
որ իրենք Շոփէնի, Մոցարթի կամ կարգ մը ռուս
հեղինակներու գործերու կողքին կատարէին նաեւ
մասնաւորաբար հայ երգահաններու գործեր: Այս
երաժշտական դպրոցներուն մէջ խորհրդային ժամանակներու ուսուցման աւանդոյթները եւ այն ժամանակ
ընտրուած հեղինակներու ստեղծագործութիւնները
տակաւին առկայ են: Նոյնիսկ իրենց ուսուցանելու
ձեւը այդպէս է. ես կարգ մը առաւելութիւններ կը
գտնեմ խորհրդային մօտեցումին մէջ. ինչպէս՝ կարգապահութիւնը եւ այլն, բայց կայ նաեւ պակաս մը եւ
փափաքս, ջանքս այն է, որ ես արեւմտեան երաժշտութեան իմ մօտեցումով այդ պակասը լրացնեմ: Իմ
մեկնաբանութիւնն ալ, բնականաբար, տարբեր էր.

եթէ գործ մը տարբեր ձեւով պիտի չմեկնաբանես,
ապա ո՞րն է նպատակը:
-Դուք այս շրջագայութիւնը կ՚իրականացնէք
Հայ օգնութեան ֆոնտին (ՀՕՖ) աջակցութեամբ:
Ինչպէ՞ս կը գնահատէք այդ կառոյցին դերը:
-Իրենց ըրածը շատ կարեւոր գործ մըն է, ես
հաւատացող մըն եմ այս կառոյցի գործունէութեան:
Կազմակերպչական առումով, զանազան ուղղութիւններով շատ անթերի աշխատանք կը տանին՝ կրթականէ մինչեւ ուրիշ շատ ասպարէզներ: Մարզերուն մէջ
կեանքը աջակցութեան կարիք ունի եւ ՀՕՖ-ը,
իսկապէս շատ գործ կը տեսնէ մարզերուն մէջ:
-Դասընթացքներէն զատ, ի՞նչ մտածումներով
վերադարձաք մարզերէն. ի՞նչ տեսաք:
-Մարզեր երթալու ճամբուն վրայ կան մեծ
պաստառներ, որոնք հայ մեծերը կը ներկայացնեն՝
«Մեծ հայեր» վերտառութեամբ, վստահ ամէն մարդ
տեսած է զանոնք: Շատ հետաքրքրուած եմ գիտնալու,
թէ ո՞վ կ՚ընտրէ այդ անձերը, քանի որ ես այդ պաստառներուն վրայ տեսայ միայն գրողներու եւ դերասաններու նկարներ. արուեստի միւս մարզերը անտեսւած են, առաւելաբար՝ անտեսուած է սփիւռքը, մինչդեռ
սփիւռքը, վերջին տարիներուն, շատ մեծ ներդրում
ունեցած է այսօրուան Հայաստանի կեանքէն ներս:
Այդ պաստառներուն վրայ ես նկարիչի անուն չտեսայ,
երաժիշտներու անուններ ալ շատ քիչ են՝ Կոմիտաս,
Խաչատուրեան եւ Սայաթ Նովա տեսայ միայն: Չուխաճեան, Լիմոնճեան եւ նման այլ անուններ, որոնցմով հայ երաժշտութեան այս կամ այն պատմութիւնը
սկսած է՝ ինչո՞ւ չըլլան հայ մեծերու շարքին: Եթէ այս
ասպարէզին, այս անուններու ընտրութեան մէջ
պատասխանատու անձ մը կայ, ես պատրաստ եմ,
անոր հետ քննարկելու այս հարցը, գիտնալու, թէ ի՞նչ
սկզբունքով կը կատարեն այդ ընտրութիւնը:
-Դուք անցեալ տարուան հայաստանեան քաղաքական մեծ փոփոխութենէն ետք առաջին անգամ Հայաստան եկաք. ինչպէ՞ս ընդունեցիք անցեալ
տարի տեղի ունեցածը:
-Մենք շատ ոգեւորուած էինք տեղի ունեցածով.
գիտէինք, թէ ինչ կ՚անցնի-կը դառնայ. գիտենք նաեւ,
որ այդ զեղծումները, որոնց պատճառով յեղափոխութիւնը սկսաւ, ամէն տեղ ալ գոյութիւն ունին՝ Ամերիկա,
աշխարհի բոլոր երկիրներն ալ կան: Բայց եթէ
Ամերիկայի տնտեսութիւնը մեծ է եւ հնարաւոր է
ատիկա շատ դիւրութեամբ կլլել եւ շատ չազդուիլ
տնտեսական առումով, ապա Հայաստանի պէս փոքր
երկրի մը փոքր տնտեսութեան մէջ այդ մէկը հնարաւոր
չէ ընել: Ես Հայաստանի յեղափոխութեան հետեւանքով, իշխանութեան եկած պաշտօնեաներուն՝ մարզպետներ եւ այլն, հանդիպեցայ մարզերուն մէջ, կան
շատ սրտցաւ մարդիկ անոնց մէջ. կը զգաս, որ
հայրենասէր են, իրենց մարզերու կեանքով մտահոգ.
յուսանք այդ տեսակ են նաեւ միւսները: Հարցը, որ
զիս եւ բազմաթիւ սփիւռքահայեր կը մտահոգէ,
փորձառութիւնն է. երանի թէ ներկայ կառավարութեան
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Հակառակ Խորհրդային
Տարիներուն Հայաստանը
Մեծապէս Գնահատած Է
Կոմիտասը. Շահան Արծրունի
¾ç 06
մէջ ներգրաւուէին միջազգային փորձառութիւն ունեցող մարդիկ, ինչպէս՝ Զօհրապ Մնացականեանը:
Հայաստանը, ունենալով մեծ սփիւռք մը եւ սփիւռքը
շատ հետաքրքրուած ըլլալով Հայաստանով, պէտք է
ունենայ ներկայացուցիչ մը, որ կարենայ Հայաստանի
եւ սփիւռքի կապը զօրաւոր պահել: Այն, որ դուրսէն
նշանակեցին սփիւռքի գրասենեակի ղեկավարը,
ատիկա արդէն առաւելութիւն է:
-Ձեր, իբրեւ երաժիշտի, այս տարուան ծրագիրներուն մէջ ի՞նչ նորութիւններ կան:
-Այս տարի կը լրանայ Կոմիտասի 150-ամեակը եւ
այդ առիթով հպարտութիւն ունիմ յայտարարելու, որ
Հայաստանի կառավարութեան եւ ՄԱԿ-էն ներս Հայաստանի Հանրապետութեան մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարգարեանի ջանքերով պիտի կազմակերպեմ եւ 11 դեկտեմբերին ՄԱԿ-ի սրահէն ներս՝ Նիւ
Եորք, պիտի նշուի Կոմիտասի 150-ամեակը: Նախատեսած եմ, որ Կոմիտաս մեկնաբանող եւ միջազգային
համբաւ ունեցող հայ եւ օտար երաժիշտներ, խումբեր
ելոյթ ունենան այդ համերգին:
Այս գաղափարս մէկ անգամէն յառաջացաւ, եւ երբ
առաջարկեցի Մհեր Մարգարեանին, ի պատիւ իրեն,
ինքը կրցաւ իրականացնել:
Ուրիշ հպարտութիւն մըն ալ ապրեցայ այս
օրերուս, երբ գիտցայ, որ Մովսէս Աբէլեան կարեւոր
պաշտօնի կոչուած է ՄԱԿ-է ներս:
-Իսկ Կոմիտասի 150-ամեակի ձեռնարկները
աշխարհի տարածքին եւ Հայաստանի մէջ, ինչպէ՞ս
կը գնահատէք:
-Յուսամ, որ լաւ կը կազմակերպուին, որովհետեւ
100-ամեակը շատ լաւ տօնուած է եւ ես այն համոզումն
ունիմ, որ 100-ամեակին առթիւ Հայաստանը իրապէս
գնահատեց Կոմիտասը: Ի վերջոյ, այդ տարիները
խորհրդային տարիներ էին, եւ Կոմիտասի կղերական
ըլլալը չխանգարեց, որ 1969-ին գնահատուի Կոմիտասը։ Այդ ժամանակ էր, երբ հայաստանցիները
ամբողջութեամբ ճանչցան ու գնահատեցին, եւ Ռոպէր
Աթթարեանի պէս մարդիկ էին, որ այն ժամանակ
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ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Յարգելի խմբագրութիւն «Զարթօնք»ի,
Ձեր օրաթերթի 4 Յուլիս 2019 թիւի, էջ 7-ի
վրայի «Մշակութային օրացոյց» բաժինին մէջ,
ներկայացուցած էիք Ժաք Իհմալեանի կենսագրութիւնը: Պիտի ուզէի Ժաք Իհմալեանի կենսագրութեան վրայ աւելցնել այն իրողութիւնը որ
ան Փօլ Կիրակոսեանի հետ միասնաբար, նաեւ
նկարազարդած է Հրաչ Տասնապետեանի հեղինակութեամբ «Իրագիտութիւն» եւ «Գիտութիւն» դասագիրքերու շարքը որուն առաջին
տպագրութեան թուականն է 1955-ը: Դասագիրքերու այս շարքը բաղկացած եղած է վեց
գիրքերէ, եւ օգտագործուած առաջին դասարանէն մինչեւ եօթներորդ դասարանի աշակերտութեան կողմէ: Վեցերորդ գիրքը եղած է միացեալ
Զ. եւ Է. դասարաններու համար:
Արժէ այստեղ մէջբերել այս դասագիրքերու
Ա. գիրքի «Քանի մը խօսք ուսուցիչներուն» բաժնէն, հետեւեալ տողերը Հրաչ Տասնապետեանի.
«Հակառակ նիւթական եւ թեքնիք դժուարութեանց,
մենք ուզեցինք որ մեր նկարներու բաժինը ըլլայ
ճոխ, բոլորովին ինքնատիպ, եւ օժտուած ոճի
անհրաժեշտ միութեամբ: Այս դիտումով՝
պատկերազարդման գործը վստահեցանք երկու
երիտասարդ, այլ շնորհալի նկարիչներու՝ Պ. Պ.
Պօղոս Կիրակոսեանի եւ Յակոբ Իհմալեանի:»
(էջ [3], Դ. տիպ, 1966, «Սեւան» տպարան եւ
հրատարակչատուն):
Այս օրերուն մեզի ծանօթ Փօլն ու Ժաքը այդ
ահագին գործ իրականացուցին: 1969-ին ես հազիւ
հինգ տարուան ԱՄՆ փոխադրուած էի եւ Նիւ Եորքի
մէջ խումբ մը քով քովի եկաւ եւ ձայնագրեց Կոմիտասի
գործերուն երկու ձայնապնակը՝ LP-ն, որ մինչեւ հիմա
գոյութիւն ունի եւ որ այդ օրերու ամենայաջող եւ
ամենածանօթ երաժիշտները կը կատարեն: Նիւ
Եորքի առաջնորդարանը ատիկա ձայնասկաւառակի՝
«Սի. Տի.»ի վերածեց: Այնպէս որ 100-ամեակը ինծի
համար շատ մեծ դէպք մը եղած է, իսկ 150-ամեակը
ա՛լ աւելին պիտի ըլլայ, մանաւանդ, որ ՄԱԿ-ի մէջ
պիտի տօնուի՝ միջազգային մակարդակով:
-Պոլսոյ մէջ բան մը նախատեսա՞ծ էք Կոմիտասի
150-ամեակին առթիւ:
-Պոլիսէն, այո հրաւիրած են: Հոն ալ կ՚ուզեն բան
կը կազմակերպել, բայց ամսաթիւի հարց կայ: Հոն

օրերուն տակաւին Պօղոս ու Յակոբ էին...
Արժէ նոյնպէս այստեղ յիշատակել որ Սիմոն
Սիմոնեանի տպարան «Սեւան»ն ու հրատարակչական տունը անձնական նախաձեռնութիւններ
եղած են, եւ իրենց գոյութեան ընթացքին, 19551983, հայ ուսանողին համար հրատարակած են
55 անուն դասագիրք, որոնք Լիբանանէն տարածուած են, եւ հայ ուսանողին կողմէ օգտագործածուած են բացի Լիբանանէն, ցարդ մեզի ծանօթ 17 երկիրներու մէջ: (Տես «Հայկական
անդրսահմանային տարածականութիւնը եւ
արդի հաղորդակցական միջոցները» գիրքի 117րդ էջի վրայ,Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի
ուսումնասիրութիւնը «Սփիւռքահայ հաղորդակցական իւրօրինակ ցանց մը 1940-80ականներուն,
Սիմոն Սիմոնեանի «Սեւան» հրատարակչական
տան հայալեզու դասագիրքերը»:
Եւ վերջապէս նոյնպէս արժէ յիշել այստեղ որ
Սիմոն Սիմոնեանի «Սեւան»էն լոյս տեսած այս
55 դասագիրքերուն պատկերազարդման համար, բացի Իհմալեան Ժաքէն եւ Կիրակոսեան
Փօլէն, Սիմոնեան ունեցած է աջակցութիւնը այլ
արուեստագէտներու ինչպիսիք են Ապտալեան
Համոյ, Ասատ[ու]րեան Յովհաննէս, Արարատեան Մասիս, Խաչերեան Պարոյր, Կոճամանեան
Բիւզանդ եւ Ֆազլեան Պերճ:
Ներեցէք որ երկարեցաւ նամակս:
Յարգանքով՝
ՍԱՍՈՒՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆ
կ՚ուզեն կազմակերպել Կոմիտասի ծննդեան օրը՝ հին
կամ նոր թուականով: Բայց այդ թուականները ինծի
շատ յարմար չեն: 11 հոկտեմբերին ֆրանսական
հիւպատոսարանը Կոմիտասի 150-ամեակը պիտի
տօնէ եւ ես հանդէս պիտի գամ մենահամերգով:
Ֆրանսական հիւպատոսարանի կողմէ այս ձեռնարկը
շատ կարեւոր է, որովհետեւ ի վերջոյ Կոմիտաս երկար
ժամանակ Ֆրանսա ապրած է եւ իր առաջին
միջազգային համերգն ալ 1906-ին, Փարիզի մէջ տեղի
ունեցած է. ուստի ֆրանսացիներուն կողմէ շատ
կարեւոր է այս արժեւորումը: Բայց իր ծննդեան օրէն
սկսեալ՝ ամբողջ մէկ տարի կոմիտասական է եւ
յուսամ, որ տարուան ընթացքին Պոլիս, այդ առիթով,
այց մը կ՚ունենամ:
«Ժամանակ» / Պոլիս
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Հայ նկարիչ։ Հայաստանի նկարիչներու միութեան անդամ
(1974 թ.):
1956-ին աւարտած է Լենինականի գեղանկարչական
դպրոցը, 1963-ին՝ Երեւանի գեղարուեստի ուսումնարանը, 1969-ին՝ Երեւանի գեղարուեստա-թատերական
ուսումնարանը:
Աշխատանքները կը գտնոին անհատական հաւաքածուներու մէջ Ֆրանսա, Գանատա, ԱՄՆ, Գերմանիա,
Թուրքիա, Ֆինլանտիա, Մեծ Բրիտանիա, Ռուսիա, Պուլկարիա, Լեհաստան:
Ստեղծած է քոմփոզիցիաներ, դիմանկարներ, բնանկարներ, խորհրդանշական պատկերներ:
Գործերէն են՝ «Սերունդ» (1981 թ., քոմփոզիցիա), «Ժոկեյներ» (1981 թ., քոմփոզիցիա, տրետեակովեան
պատկերասրահ, Մոսկուա), «Շուշիի աղուէսը» (1997 թ., Նայիրա Սահակեանի դիմանկարը), «Զարթօնք»,
(Ջերմուկի պատկերասրահ (ՀԱՊ-ի մասնաճիւղ)), «Արարատեան դաշտի առաւօտը» (2002 թ.), «Լճակ» (2003
թ., բնանկարներ), «Ժամանակի մեքենայ» (2003 թ., խորհրդանշական պատկեր)։
Անհատական ցուցահանդէսներ ունեցած է Երեւանի մէջ (1996 թ., 2003 թ., 2012 թ.)։
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Հռոմի Պապը Առաջին Անգամ Կ'այցելէ
Սահմանադրական Կարգի Դէմ Հնարաւոր Բոլոր
Արաբական Թերակղզի
Ոտնձգութիւնները Պիտի Բացառենք. Վարչապետ
Փաշինեանի Ուղերձը
Մայր օրէնքի` Սահմանադրութեան անվերապահ կատարումը բոլորիս
սրբազան պարտականութիւնն է եւ մենք հետեւողականօրէն պիտի
շարունակենք իրաւական դաշտի բարեփոխումներն ու լիարժէք անկախ
դատական համակարգի կայացման ուղղութեամբ քայլերը: Այդ հարցով մենք
կը զգանք հասարակութեան լիարժէք աջակցութիւնը, որ լրացուցիչ ազդակ կը
հաղորդէ մեր գործողութիւններուն:
Մենք մեր հաստատակամ քայլերով պիտի բացառենք սահմանադրական
կարգի դէմ հնարաւոր ոտնձգութիւնները եւ լիարժէք կեանքի պիտի կոչենք
Հայաստանի քաղաքացիներու` Սահմանադրութեամբ երաշխաւորուած
իրաւունքներն
ու ազատութիւնները։
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը Փետրուար 3-ին եռօրեայ առաքելական
Հայաստանի
Հանրապետութեան
յարգելի
քաղաքացիներ,
ուղեւորութեան մեկնած
է Արաբական
Միացեալ
Էմիրութիւններ. ան կ'ըլլայ
Կրկին
շնորհաւորելով
այս
կարեւոր
տօնին
առիթով`
կը մաղթեմ
բոլորիս
Հռոմէակաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջին հովուապետը, որ կ'այցելէ
Արաբական
խաղաղութիւն,
երջանկութիւն
եւ ամենայնվկայակոչելով
բարիք»։
թերակղզի,
կը հաղորդէ
«Արմէնփրես»-ը՝
«ՌԻԱ նովոսթի»-ն։

Ապու Տապի մեկնելէ մէկ ժամ առաջ, Վատիկանի մէջ կիրակնօրեայ
Վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեան
աւանդական
քարոզի
ժամանակ
ան ԱՄԷ իրՅարգանքի
այցը համարածՏուրք
է «կարճ, բայց
կարեւոր
ճամբորդութիւն»։
Այնուհետեւ
Հռոմի Ֆրանչիսկոս
պապը Թուիթըրի
Մատուցած
է Վիեթնամի
Զոհուած
Հերոսներու
եւ Հօ
իր էջին վրայ գրած է. «Կը մեկնիմ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններ։ Այդ
Շի-Մինի Յիշատակին
երկիրը կ'ուղեւորուիմ որպէս եղբայր, որպէսզի միասին գրենք երկխօսութեան
Սկսած
է վարչապետ
Նիկոլ
Փաշինեանի
եւ տիկին Աննա
Յակոբեանի
էջ մը
եւ միասին
անցնինք
խաղաղութեան
արահետներով։
Աղօթեցէ՛ք
ինծի
պաշտօնական
այցը
Վիեթնամի
Սոցիալիստական
Հանրապետութիւն:
համար»։
Ինչպէս
«Արմէնպրես»-ին
կը յայտնեն
ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի
Այցը
պիտի
տեւէ մինչեւ Փետրուար
5՝ Ապու
Տապիի թագաժառանգ,
Շեյխ
տեղեկատւութեան
եւ
հասարակայնութեան
հետ
կապերու
վարչութենէն,
Մուհամմատ պին Զայետ Ալ Նահիանի հրաւէրով։ Այցին Հռոմի
պապը կը
Նիկոլ Փաշինեան,
տիկնոջ`
Աննա Յակոբեանի
հետ,միջկրօնական
ՀՀ կառավարական
մասնակցի
«Մարդկային
եղբայրութիւն»
միջազգային
հանդիպատուիրակութեան
ուղեկցութեամբ,
Յուլիս
5-ի
վաղ
առաւօտեան,
նախ
պումին։
այցելած է Վիեթնամի անկախութեան եւ ազատութեան համար զոհուած
հերոսներու յուշահամալիր,
այնուհետեւ Վիեթնամի
Սոցիալիստական
Ուքրանիոյ
ԿԸՅ-ն Նախագահի
28 Թեկնածու
Հանրապետութեան հիմնադիր Հօ Շի-Մինի դամբարան: Վարչապետը
Գրանցած
ծաղկեպսակներ Էդրած է նախ յուշահամալիրի, ապա դամբարանի մօտ`
յարգանքի տուրք մատուցելով զոհուած հերոսներու եւ Հօ Շի-Մինի յիշատակին:
Այնուհետեւ, վարչապետն ու տիկինը այցելած են Հանոյի գրականութեան
տաճար, վերջինիս գլխաւոր տնօրէն Լի Սուան Քիուի ուղեկցութեամբ, շրջայց
կատարած տաճարին մէջ:

Հայկազեան Համալսարանը
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

Միջազգային Èáõñ»ñ

Թրամփ Խոստացած է Շատ Շուտով ԱՄՆ Դրօշը
Տեղադրել Մարսի Վրայ

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։
Միացեալ Նահանգներու
Տանըլտ
Թրամփմերժում
յայտարարած
է, որ
«Ընդամէնը
գրանցուած է նախագահ
28 թեկնածու։
22 թեկնածու
ստացած
է:
ԱՄՆ
տիեզերագնացները
շուտով
կրկին
պիտի
ելլեն
Լուսնի
վրայ,
ապա
պիտի
Ընդհանուր առմամբ, փաստաթուղթեր յանձնած է 74 հոգի»,- տեղեկացուցած
դէպի Մարս, ուր պիտի տեղակայեն ամերիկեան դրօշը: Ինչպէս կը
էթռչին
թղթակիցը։
հաղորդէ
մասին
կը յայտնէ ՏԱՍՍ-ը:
Երէկ՝ «Արմէնպրես»-ը,
Փետրուար 3-ը, այս
ԿԸՅ
թեկնածուներուն
համար փաստաթուղթեր
2018
թուականի
Դեկտեմբերին
Թրամփ
ստորագրած
էր Պարաք Օպամայի
յանձնելու վերջին օրն էր։
կողմէ
չեղեալ
համարուած
լուսնային
ծրագիրը
փաստացիօրէն
վերսկսելու
Ուքրանիոյ մէջ նախագահական ընտրութիւնները տեղի պիտի
ունենան
մասին
կարգադրութիւն:
Նախագահի
խօսքով՝
ԱՄՆ
տիեզերագնացները
ոչ
Մարտ 31-ին։ Նախընտրական արշաւը սկսած է Դեկտեմբեր 31-ին։
միայն
Լուսնի
վրայ
պիտի
ձգեն
իրենց
դրօշն
ու
հետքը,
այլեւ
հիմքեր
պիտի
«Ռեյթինկ» ընկերաբանական խումբի հարցախոյզին տուեալներով՝
դնեն
Մարս թռչելու
համար:
թեկնածուներուն
միջեւ
վարկանիշի յառաջատարը Վլատիմիր Զելենսքին է,
«Մենք
շատ
շուտով
պիտի
դէպի
իսկ անկէեն
ետք
որուն կ'աջակցի 19.0%-ը
այնթռչինք
մարդոց,
որ Լուսին,
կողմնորոշուած
եւ ամերիկեան
մտադիր են
դրօշը
պիտի
ձգենք
Մարսի
վրայ»,յայտարարած
է
նախագահ
ԱՄՆ
քուէարկել։ Երկրորդ տեղը «Պաթքիվշչինա»-յի առաջնորդ ԵուլիաԹրամփ
Թիմոշէնքօն
Անկախութեան
օրուան
նուիրուած
ձեռնարկի
ելոյթին
ժամանակ:
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

Սպանիոյ Պատմութեան Խոշորագույն Կայքահէնը
Ձերբակալուած է

Մատրիտի մէջ ձերբակալուած է Սպանիոյ պատմութեան մէջ խոշորագոյն կայքահէնը, որուն ձերբակալելու որոշումը կայացուցած էր 25 տարբեր դատարան: Ինչպէս
կը հաղորդէ «Արմէնպրես»-ը, այս մասին կը
յայտնէ ԹԱՍՍ-ը:
Լիւբեն մականունը կրող 23-ամեայ
սպանացին համացանցի վրայ ապրանքանիշներու կեղծ խանութներուն շնորհիւ կը կարենար ամէն ամիս վաստակել
մինչեւ 300 հազար եւրօ: Իրաւապահ մարմինները կ՝ենթադրեն, որ երիտասարդը անօրինական գործունէութեամբ կը զբաղի երեք տարիէ ի վեր:
Յայտնի է, որ ան անընդհատ փոխած է անունը եւ բնակութեան հասցէն:
Լիւբենէն բացի ձերբակալուած է եւս երկու մարդ, առգրաւուած են 50
հեռաձայն եւ 100 հեռաձայնային քարտ:
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