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Տնտեսական Անելը Շատ Վտանգաւոր Է 
Լիբանանի Համար. Նախագահ Աուն 

Հայաստանը Պէտք է 
Բարենպաստ Վայր 
Ըլլայ Երիտասարդ 

Տաղանդներու Համար. 
ՀՀ Նախագահ

Լիբանանեան Ինքնութիւնը Վտանգուած Է 
Քաղաքական Անելին Պատճառով. Ռաաի 

Պըրրի Խորհրդարանը Ժողովի Հրաւիրեց 
Օրակարգ Ունենալով Սահմանադրութեան 

95րդ Յօդուածը

Մղիչ Ազդակներ Պէտք Են Քաջալերելու 
Համար Աղբերու Վերամշակումը. 

Կենսոլորտի Նախարար
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Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան, Օգո-
ստոս 1-ի երեկոյեան, տեսակապի 
միջոցով միացած է «Սեւան 
նորաստեղծութիւններու գագաթնա-
ժողով-2019»-ի մասնակիցներուն, 
զրուցած անոնց հետ, հետաքրքրուած 
գագաթնաժողովի ընթացքով եւ 
պատասխանած անոնց հարցերուն։
«Ասիկա հրաշալի նախաձեռնութիւն 
է, եւ կ՝ուզեմ շնորհակալութիւն 
յայտնել բոլոր անոնց, որոնք սկսած 
են զայն: Կը կարծեմ՝ այս նախա-
ձեռնութիւնը մեծ յաջողութիւն 
պիտի ունենայ: Անիկա շատ 
կարեւոր է յատկապէս Հայաստանի 
համար, որովհետեւ Հայաստանը, 
այնպէս, ինչպէս ես կը տեսնեմ 
ապագային, պէտք է ուժեղ 
ներկայութիւն ունենայ բարձր եւ 
նոր արհեստագիտութիւններու 
ոլորտին մէջ եւ ըլլայ նորա-
ստեղծութիւններու երկիր: 
Հաւանաբար, օր մը մենք հնարա-
ւորութիւն ունենանք հռչակելու 
Հայաստանը աշխարհի նորաստեղ-
ծութիւններու մայրաքաղաք։ 
Նորաստեղծութիւնը այն հիմնարկ-
ներէն մէկն է, որ կը միաւորէ այս 
երիտասարդները, որ հիանալի է, եւ 
ասիկա ամենակարեւորն է»,- ըսած 
է նախագահը:
ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ 
կապերու վարչութեան տեղեկու-
թիւններով՝ խօսելով նորաստեղծու-
թիւններու յետագայ զարգացման 
հեռանկարներուն եւ պայմաններուն 
մասին՝ Հանրապետութեան 
նախագահը առաջին հերթին 
կարեւոր համարած է որակեալ 
կրթութիւնը։ 

Մարոնիներու Պատրիարք Պշարա 
Ռաաի Ուրբաթ օր յայտարարեց, թէ 
Լիբանանեան ինքնութիւնը վտան-
գուած է քաղաքական անելին ինչ-
պէս նաեւ օրէ օր աւելի եւս ճգնաժա-
մային իրավիճակ ստացող 
ընկերատնտեսական դժուարու-
թիւնները: Այս բոլորը պատճառ կը 
հանդիսանան մեծ թիւով քաղա-
քացիներու գաղթին:
«Լիբանան վտանգուած է ըսաւ ան 
ի տես քաղաքական լարուած 
կացութեան, որ իր կարգին կը 
խախտէ սահմանադրութիւնը եւ 
«Ազգային Հասկացողութիւնը»: 
Ռաաին աւելցուց, որ ներկայ 
ընկերատնտեսական տագնապը 
մարդոց կը մղէ գաղթի, որոնց մէջ 
մեծ թիւ կը կազմեն քրիստոնեաները, 
մինչ երկու միլիոն սուրիացի եւ 
պաղեստինցի գաղթականներ կան 
լիբանանեան հողին վրայ: 

Լիբանանի Խորհրդարանի Նախա-
գահ Նապիհ Պըրրի Խորհրդարանը 
ժողովի հրաւիրեց յառաջիկայ 
Հոկտեմբեր 17ին քննարկելու եւ 
բացատրելու Լիբանանի Սահմա-
նադրութեան 95րդ յօդուածի 
իրավիճակը: Ան այս քայլին դիմեց 
հիմնուելով Նախագահ Աունի 
կոչին՝ յստակացնելու նշեալ 
յօդուածը: 
Յատուկ նամակով մը, որ ուղղուած 
էր Պըրրիին, Աուն խորհրդարանէն 
յստակացում մը պահանջեց նշեալ 
յօդուածին կապակցութեամբ, որ կը 
վերաբերի յատուկ յանձնախումբ մը 
կազմելու, որուն նպատակը պիտի 
ըլլայ ջնջել համայնքային դրութիւնը 
Լիբանանի պետական համա-
կարգէն:  Նշենք, որ սոյն յանձնա-
խումբը կազմուած չէ Թաէֆի 
համաձայնագրէն ի վեր: Շար. Էջ 02

Ըստ յօդուածին պէտք է 
աստիճանաբար վերածուիլ ոչ 
համայնքային վարչակարգի, ուր 
պետական պաշտօնէութիւնը, 

դատական համակարգը, զինուորա-
կան, թէ այլ հաստատութիւնները 
հեռու մնան ըստ համայնքի 
պաշտօնի կոչումներէ:
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Շահան Շահնուր

Շահան Շահնուր (3 Օգոստոս 
1903, Կ.Պոլիս - 20 Օգոստոս 
1974, Փարիզ), սփիւռքահայ 
արձակագիր ու հրապարակագիր։ 
Բուն անունով Շահնուր 
Քերեսթեճեան։
Ծնած է Սկիւտար, Կ.Պոլիս։ 
Աւարտած է Պէրպէրեան 
վարժարանը (1922-ին), երբ 
արդէն մամուլին մէջ սկսած էր 
երեւիլ գծանկարներով եւ 
գրութիւններով։ 1922–ին կը 
հեռանայ Պոլիսէն ու կը 
հաստատուի Փարիզ, ուր 
կ՛աշխատի որպէս լուսանկարիչ։ 
Շահան Շահնուր պատմուածքի 
եւ վէպի մէջ պարտադրեց 
ինքզինք, ու Շաւարշ Միսաքեանի 
ալ քաջալերանքով լայն 
ժոդովրդականութիւն ապահովեց։ 
«Յառաջ»ի մէջ իբրեւ թերթօն ու 
ապա առանձին հատորով 
հրատարակուած «Նահանջը 
Առանց Երգի» վէպը (1929), զոր 
գրած էր 26 տարեկանին՝ 
հռչակաւոր կը դարձնէ իր անունը։ 
«Յարալէզներուն դաւաճանու-
թիւնը»։
1937 թուականին կը հիւանդանայ: 
Կեանքի մնացեալ մասը, կ՛ապրի 
հանգստեան տուներու մէջ։ Իր 
դժուարին կեանքը ցոլացուցած է 
իր ֆրանսերէն բանաստեղծու-
թիւններուն մէջ՝ Արմէն Լիւպէն 
ծածկանունով։ Բանաստեղծու-
թիւնները գնահատուած են 
ֆրանսացի ծանօթ գրագէտներու 
եւ գրական մամուլին կողմէ, 
արժանանալով մրցանակներու։ 
Սն շարունակած է ստեղծագործել, 
առաւելապէս ֆրանսերէնով՝ «Լա 
Նուվէլ Ռըվիւ Ֆրանսէզ»ի եւ այլ 
պարբերականներու մէջ, 
աշխատակցելով նաեւ Փարիգի 
«Յառաջ»ին, որուն կը պարտինք 
անջատ գիրքերով հրատարակու-
թիւնը զանազան թերթերու մէջ 
ցրուած իր այլապէս խոհուն, 
պայծառ, ինքնատիպ էջերուն: 
Մահացած է Սէն-Ռաֆայէլի մէջ 
ու թաղուած՝ Փարիզ։ Մահէն ետք, 
իր գործերէն անգլերէն ու 
ֆրանսերէն թարգմանութիւններ 
լոյս տեսած են հատորով։

ՀՀ ոստիկանութիւնը    անսալով   
ՀՀ ոստիկանութեան  պետ Վալերի  
Օսիպեանի յանձնարարականին    
կատարած է   հետախուզական լայ-
նածաւալ  գործողութիւններ, որու  
արդիւնքով  ալ   Աշտարակ  շրջանին  
մէջ   յայտնաբերած է    Եռաբլուրի  
եւ այլ գերեզմանատուներու  մէջ    
շիրիմներու  վրայ  ինչ որ նիւթեր 
թափող     անհատը։
Կը նշուի  նաեւ, որ կինը Երեւանի  

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ Արամ Ա. Կաթողիկոս Ընդունեց Վատիկանի Մօտ 
Հայաստանի Դեսպան Կարէն Ղազարեանը

Եռաբլուրի Մէջ Նահատակներու Շիրիմը Պղծած Անհատը Բացայայտուեցաւ 
(Տեսանիւթ QR Ծածկագրով)

Այսօր՝ Ուրբաթ, 2 Օգոստոս 2019-ին, Վեհափառ 
Հայրապետին այցելեց դեսպան Կարէն Նազարեան 
իր տիկնոջ հետ միասին: Դեսպան Նազարեան 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը ներկայացնէ 
նաեւ Մալթայի մօտ: 
Այցելութիւնը առիթ մը հանդիսաացաւ, անդրա-
դառնալու յատկապէս Վատիկանի հետ հայ եկեղեցւոյ 
ու մասնաւորաբար Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո-
ղիկոսութեան սերտ յարաբերութեան: Ապա, տէր եւ 
տիկին Նազարեաններ ճաշի հիւրը եղան Նորին 
Սրբութեան:
Յայտնենք, որ նոյն օրը յաջորդաբար Վեհափառ 
Հայրապետին այցելեցին ՀՅԴ Բիրոյի ներկայացուցիչ 
Յակոբ Խաչերեան եւ Արաբական Միացեալ Էմի-
րութեանց եւ Քաթարի թեմին երեսփոխանական 
ժողովի ժատենապետ՝ Սեպուհ Մանճիկեանը:

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Հայաստանը Պէտք է Բարենպաստ Վայր Ըլլայ Երիտասարդ Տաղանդներու 
Համար. ՀՀ Նախագահ

«Հայաստանը յառաջատար երկիր-
ներու շարքին դասելու համար 
անհրաժեշտ են քանի մը պայման-
ներ, եւ անոնցմէ մէկը կրթութեան 
բարձր որակն է։ Բարձր որակի 
կրթութիւն բոլորի համար՝ սկսեալ 
Երեւանի կեդրոնէն մինչեւ 
սահմանամերձ գիւղեր: Իւրաքան-
չիւր ուսուցիչի հիմնական առաքե-
լութիւնն է գտնել տաղանդաւորները, 
եւ նորաստեղծութիւնը պիտի օգնէ 
մեզի գտնելու տաղանդներ»,- 
ընդգծած է նախագահը։
Յաջորդ կարեւոր գործօնը՝ Արմէն 
Սարգսեան համարած է 
Հայաստանի մէջ ներկայութիւնը 
միջազգային առաջատար ընկերու-
թիւններու, որոնք միջավայր պիտի 
ստեղծեն նորաստեղծութիւններու 
զարգացման համար։ «Մենք չենք 
կրնար միայն նորաստեղծութիւն 
կամ լաւ գաղափարներ ստեղծել, 
եթէ չունենանք գիտութեան եւ նոր 
ա ր հ ե ս տ ա գ ի տ ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ 
ենթակառուցուածքներ։ Այդ իսկ 
պատճառով կ՝աշխատինք շարք մը 
խոշոր ընկերութիւններու հետ, 
ինչպէս՝ IBM-ը, Google-ը, 
Leonardо-ն՝ ապահովելու անոնց 
ներկայութիւնը Հայաստանի մէջ: 

Եթէ միջազգային խոշոր 
ընկերութիւնները ներկայ ըլլան 
Հայաստանի մէջ, անոնք զարգաց-
ման յատուկ որակ պիտի 
թելադրեն»:
Միւս կարեւոր գործօնը նախագահը 
համարած է փոխկապուածութիւնը 
աշխարհի հետ։ «Մենք բնական 
եղանակով կապուած ենք աշխարհի 
հետ, քանի որ հայերը կ՝ապրին 
ամէնուր։ Շատ տաղանդաւոր 
հայեր կ՝աշխատին Քալիֆորնիոյ 
մէջ, Սիլիկոնեան հովիտի մէջ: 
Այնպէս որ, կարեւոր է ստեղծել 
հանգոյց բոլորին միջեւ եւ ոչ միայն՝ 
հայերու: 21-րդ դարը պիտի ըլլայ 
այն երիտասարդներունը, որոնք 
ունին յաւակնութիւն եւ 
խիզախութիւն՝ մարտահրաւէր 
նետելու եւ ներկայացնելու իրենց 
նոր գաղափարները»:
Նախագահ Սարգսեան նշած է, որ 
Հայաստանը պէտք է բարենպաստ 
վայր ըլլայ երիտասարդ տաղանդ-
ներու համար. «Երիտասարդ 
տաղանդները միշտ կը փնտռեն 
համապատասխան միջավայր, եւ 
այդ միջավայրը 21-րդ դարու 
արհեստագիտական տարածքն է: 
Այնպէս որ, Հայաստանը պէտք է 
ունենայ նման տարածք»։
Արմէն Սարգսեան պատրաստա-
կամութիւն յայտնած է յառաջիկային 

եւս աջակցելու «Սեւան նորա-
ստեղծութեան»։ «Ես ձեր հետ եմ, 
ես ձեր նորաստեղծ հանրութեան 
անդամն եմ, պատրաստ եմ օգնելու 
ձեզ, ստեղծելու նոր ճանապարհ՝ 
աշխատելու նոր սերունդին հետ։ 
Դուք երիտասարդ էք, ամէն ինչ ձեր 
առջեւն է, սակայն աշխարհը շատ 
արագ առաջ կը շարժի: Այնպէս որ, 
դուք նոյնպէս պէտք է արագ 
ըլլաք»,- ընդգծած է նախագահ:
Նախագահը պատասխանած է 
նաեւ Հայաստանէն եւ տարբեր 
երկիրներէ ժամանած երիտասարդ-
ներու հարցերուն։
«Սեւան նորաստեղծութեան 
գագաթնաժողով 2019»-ին կը 
մասնակցի 120 նորաստեղծ խումբ 
Հայաստանէն եւ 45 տարբեր 
երկիրներէ, ինչպէս նաեւ աւելի քան 
1000 ձեռներէց ողջ աշխարհէն։ 
Գագաթնաժողովին նպատակը 
նորարարական գաղափարներու 
խրախուսումն է, ինչպէս նաեւ 
գործարար աշխարհի ներկայա-
ցուցիչներու միջեւ անկաշկանդ 
կապի հաստատումը։
«Սեւան նորաստեղծութեան 
գագաթնաժողով»-ի մասնակից 
խումբերուն համար 2018-էն 
սահմանուած է եւ կը յանձնուի 
նաեւ Հանրապետութեան նախա-
գահի մրցանակ։

Սկիզբը Էջ 01

բնակիչ է  եւ   51 տարեկան է։ Կինը  
նաեւ   խոստովանած է, թէ  ինք  
հալած   մոմ կը թափէ      շիրիմներուն  
վրայ  նպատակ ունենալով  «մաք-
րել»  շիրիմները։
Յիշեցնենք, որ  աւելի   վաղ  տեղե-
կացուցած էինք, որ Երեւանի մէջ  
կարգ մը շիրիմներ պղծուած են։
Պղծուած    շիրիմներէն   շատեր կը 
պատկանին  Ապրիլեան  քառօր-
եային   մասնակցած  եւ նահա-

տակուած  շարք մը նահատակ-
ներու։
 Ոստիկանութիւնը նաեւ    յայտնած 
է, որ  դէպքին  վերաբերեալ   կը 
կատարուի  հետաքննութիւն։



Գէորգ Քէօշկէրեան
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից
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Ամերիկեան Բարքեր

Պողպատեայ Կամք . . .

89 տարեկան՝ Արիզոնա նահանգի Ֆինիքս քաղաքի բնակիչներէն, Էան 
Լորիմորի (տես նկարը) պողպատեայ կամքը արտայայտող պատմութիւնն 
է հետեւեալը։ 
 

Ան չորս տարի առաջ՝ 85 տարեկան հասակին, Թանզանիոյ Քիլիմանճարօ 
լեռան գագաթը մագլցելով հանդիսացած էր առաջին մեծահասակ անձը, 
շահելով հազուագիւտ այդ մրցանիշը։
Քիլիմանճարօ Ափրիկէի ամենաբարձր լեռն է, որ ունի երեք հրաբխային 
խոռոչներ։ Անոր գագաթին՝ գետնէն բարձրութիւնն է 4,900 մեթրն է, իսկ 
ծովու մակերեսէն՝ ան կը գտնուի 5,895 մեթր բարձրութեան վրայ։ Անոր 
երկայնքն է 100 քմ. իսկ լայնքը՝ 65 քմ. Անոր վերջին հրաբխային ժայթքումը 
տեղի ունեցած է 150,000-200,000 տարի առաջ։
Հիմա վերադառնանք մեր բուն պատմութեան։ Ուրեմն, Լորիմոր երբ 
կ՛իմանայ որ իրմէ ետք՝ 2015-էն 2018-ի միջեւ, ուրիշ մեծահասակ կին մը եւ 
այր մարդ մը կը մագլցին Քլիմանճարօ լեռը եւ իրմէ կը խլեն մեծահասակ 
մագլցողի մրցանիշը, կ՛որոշէ անգամ մը եւս մագլցիլ վերոյիշեալ լեռը եւ 
դարձեալ իրեն վերապահել այդ մրցանիշը . . .
Եւ ահա այս տարուան Յուլիս ամսուան ընթացքին՝ ան կը վերադառնայ 
Թանզանիա եւ ինը օրուան մէջ, կը մագլցի Քլիմանճարօ լեռը եւ անգամ մը 
եւս կը շահի ամենամեծահասակ մագլցող անձի մրցանիշը։ Հոս տեղին է 
մէջբերել բանաստեղծին այն խօսքը՝ որ կ՛ըսէ,
 Աշխատանք, կամք ու կորով՝
 Երեք ձիրգեր են որով,
 Մարդ՝ երկնի վրայ թէ երկրի,
 Անպայման կը յաջողի։
Հետաքրքրական է գիտնալ որ Լորիմոր համալսարանի դասատու եղած է, 
իսկ իր խանդավառութիւնը՝ լեռ մագլցելու կողքին, կը կեդրոնանայ նաեւ 
մանուկներու օգտակար հանդիսանալու առաքելութեան մէջ։
Առ այդ, ան 2004 թուականին հիմնած է կազմակերպութիւն մը՝ «Ստեղծել 
Յուսադրիչ Ապագայ մը» անտեսուած երեխաներու համար, որ նիւթապէս 
կ՛օգնէ անոնց։ Պատիւ՝ արժանաւորին!   

Խօսքի Ազատութեան Անախորժ Հետեւանքը . . .

Այս պատմութեան առանցքը կը կազմեն Ֆլորիտա նահանգի Տը Լէնտ 
քաղաքի բնակիչներէն Թամ Լոյտն ու իր Ռէմպրէնդ անունով շունը (տես 
նկարը)։
Հոս կ՛ուզեմ փակագիծ մը բանալ եւ ներկայացնել YELP ընկերութիւնը, որը 
առիթ կու տայ սպառողին (consumer) համակարգիչի վրայ արտայայտելու 
իր կարծիքը՝ ճաշարանի մը, բժիշկի մը, սափրիչի մը եւ կամ այլ 
հաստատութեան մը ընծայած ծառայութեան մասին։ Հանրային այդ 
ընկերութեան կեդրոնատեղին է Սան Ֆրանսիսքոն եւ ան ունի 4,350 
պաշտօնեայ։
Ուրեմն՝ վերադառնալով մեր պատմութեան, անցեալ տարի՝ Թամի տաս 
տարեկան վերոյիշեալ շունը կը հիւանդանայ եւ ան անմիջապէս կը տանի 
զինք իր բնակած քաղաքի անասնաբուժական հիւանդանոցը։ Հոն կ՛ըսեն 
թէ պէտք է գործողութեան ենթարկուի՝ պայթած փայծաղը հանելու 
համար։
Թամ՝ իր հաւանութիւնը յայտնելէ ետք կը վերադառնայ տուն, սակայն վեց 

ժամ ետք կը հեռաձայնեն իրեն, ըսելով թէ եկուր շունդ տար՝ քանի 
վիրաբոյժ մը չգտանք։ Թամ՝ շունը ուրիշ հիւանդանոց մը կը տանի, սակայն 
ուշացած ըլլալով՝ շունը կը մեռնի . . .
Հիմա Թամ YELP-ի վրայ գանգատ կը ներկայացնէ հիւանդանոցին 
նկատմամբ, որոնց անհոգութիւնը պատճառ հանդիսացած էր որ իր շունը 
մահանայ։ Ամիսներ ետք՝ վերոյիշեալ անասնաբուժական հիւանդանոցն ու 
անասնաբոյժ Թամըս Մըքֆէյլ փոխադարձ դատ կը բանան Թամ Լոյտի 
վրայ, զիրենք վատաբանած ըլլալուն համար։
Անոնք կը պնդեն թէ իր բացասական արտայայտութիւնը սուտ է եւ 
դիտաւորեալ կերպով կատարուած։ Ցարդ՝ Թամ Լոյտի դատական 
ծախսերը հասած են 26,000 տոլարի, մինչ իր տարեկան եկամուտը միայն 
20,000 տոլար է։
Թամ առանձին չէ դատական այս միջոցառումին մէջ։ Անցեալ տարի՝ Նիւ 
Եորքի մէջ, կին մը դատարան յանձնուած է իր բժիշկին կողմէ՝ պահանջելով 
մէկ միլիոն տոլար, իր բացասական գրութեան համար։ Իսկ Հարաւային 
Քէրոլայնայէն կին մըն ալ՝ դարձեալ իր բացասական գրութեան համար, 
դատարան յանձնուած էր՝ իր յաճախած ճաշարանին կողմէ։ Ահա քեզի 
բոլորին երազած Ամերիկան!

Ուրեմն՝ եզրակացնելով կրնանք ըսել որ խօսքի ազատութեան այս երկրին 
մէջ, պէտք չէ չարախօսես, այլապէս՝ կ՛ենթարկուիս անախորժ 
հետեւանքներու . . . Փաստ՝ մեր վերոյիշեալ դէպքերը։

Սուրիոյ Բանակը Կը Յառաջանայ Համայի Մէջ

Սուրիական բանակը յառաջխա-
ղացք արձանագրած է եւ իր 
վերահսկողութեան տակ առած է 
Հիւսիսային Համայի արուարձանին 
մէջ գտնուող կարգ մը գիւղեր :Այս 
մասին կը հաղորդէ «Ալ-Ժատիտ» 
լրատուական կայքը:
Աղբիւրը նաեւ կը նշէ, որ ՝ Ժապհաթ 
Ալ -Նուսրայի եւ անոր 
դաշնակիցներուն դէմ սուրիական 
բանակի սանձազերծած յարձակ-
ման մասնակցած են նաեւ օդուժն 
ու ծանր հրետանին:  Թէժ մարտերու 
աւարտին բանակը յաջողած է իր 
տիրապետութեան տակ առնել՝ 
Արեւմտեան Ապու Ռուայտա, 
Արեւելեան Ապու Ռուայտա, 
Ազիզիէ, Ալ-Ռայ, Ալ-Մուշրֆէ, 
Ալ-Արպահին եւ Հասրաիա 
շրջանները:
Սուրիական «Ալ-Ուաթան» թերթը 
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իր հերթին հաղորդած է, որ բանակը 
ազատագրած տարածքները մաք-
րազերծելու ժամանակ, յայտնա-
բերած է մեծ քանակութեամբ 
զինամթերքով լեցուն քարանձաւ:
Աղբիւրը նաեւ նշած է, թէ բանակը 
կը շարունակէ իր յառաջխաղացքը 
Համայի հիւսիսային արուարձանի 
մէջ, նպատակ ունենալով ամբողջ 
շրջանը առնել իր տիրապետութեան 
տակ:
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Համահայկական Ամառնային 7-րդ Խաղեր

Համահայկական 7-րդ Ամառնային Խաղերուն 
Նախօրէին Լիբանանի  Միացեալ Մարմինին 

Այցելութիւնները

Համահայկական  7-րդ ամառնային  խաղերու  Լիբանանի Միացեալ 
Մարմինը (ատենապետ՝ Նշան Համամճեան, անդամներ՝ Վիգէն Չերչեան, 
Արթիւր Գունտաքճեան՝ ՀԵԸ,  Համահայկական Մարզախաղերու 
Համաշխարհային կոմիտէի անդամ՝ Միսաք Նաճարեան, Փօլ Մուղալեան՝ 
ՀՄՄ, Ռաֆֆի Մունչողլեան, Վահան Համամճեան՝  ՀՄԸՄ) այցելութիւններու 
շարք  մը տուաւ, շեշտելով  մարզական խաղերը բարձր մակարդակով  
կազմակերպելու  հրամայականը:
Միացեալ Մարմինը այցելութիւնները  սկսաւ Հայաստանի դեսպանատունէն, 
ուր  հանդիպում մը  ունեցաւ Լիբանանի մէջ  Հայաստանի դեսպան 
Վահագն Աթաբեկեանի եւ դեսպանատան անձնակազմին հետ: Հանդիպ-
ման ներկայ գտնուեցաւ Համահայկական Խաղերու Կեդրոնական  
Մարմինի փոխատենապետ Ստեփան Տէր Պետրոսեանը:
Նկատի ունենալով, որ  Համահայկական  խաղերուն  մասնակցող 180 
անդամներէ  բաղկացած պատուիրակութիւնը պիտի  ներկայանայ  
լիբանանեան  քաղաքներու անունով՝ Պէյրութ, Անթիլիաս եւ Պուրճ 
Համուտ,  Միացեալ Մարմինը,  Պէյրութի  քաղաքապետարանի անդամ 
Արամ Մալեանի  ընկերակցութեամբ այցելեց  Պէյրութի քաղաքապետ  

Ժամալ Իթանիին, ապա՝ Անթիլիասի  քաղաքապետ Էլի  Ապու Ժաուտէին  
եւ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ  Պօղոսեանին: Վերջին 
հանդիպումին՝  Ստեփան Տէր Պետրոսեանի  ընկերակցութեամբ: 
Մարմինը   զեկուցեց    Համահայկական  խաղերու  նախապատրաստութեան 
ընդհանուր աշխատանքներուն մասին, յայտնելով, թէ  Լիբանանի  
հայկական  մարզական երեք միութիւնները  միացեալ պատուիրակու-
թեամբ պիտի   ներկայացնեն Լիբանանը՝ Օգոստոս  ամսուան  ընթացքին 
Արցախի մէջ տեղի ունենալիք Համահայկական խաղերուն:
Դեսպանը եւ քաղաքապետները  բարձր  գնահատեցին  տարուած 
աշխատանքը եւ խոստացան  կարելիութեան սահմաններուն մէջ 
օժանդակել Լիբանանի պատուիրակութեան:

Համահայկական 7-րդ Ամառնային Խաղերուն շար. Էջ 05
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Գիւմրիի Մէջ Հագուստի Ոլորտին Գծով 5 
Միլիառ Դրամի Ներդրումային Ծրագիր

Վանի Մէջ 2750 Տարուան Վաղեմութեան 
Գերեզմաններ Յայտնաբերուած են

Ստեփանակերտը Պատրաստ է 
Համահայկական Խաղերու Բացման

Պոլսոյ Խումբը Այս Տարի 
Համահայկական Խաղերուն Պիտի Չի 

Մասնակցի

Հայաստանի տնտեսութեան 
նախարար Տիգրան Խաչատրեան 
կառավարութեան նիստին յայտնած 
է, որ «Լենտեքս» ընկերութիւնը 5 
միլիառ դրամի չափով ներդրում 
կատարած է Գիւմրիի հագուստի 
արտադրութեան ոլորտին մէջ: Այս 
մասին կը հաղորդէ Panarmenian.
net-ը։
«Ներկայիս արդէն կատարուած է 
մօտ 1.4 միլիառ դրամի ներդրում, 
ստեղծուած է 32 աշխատատեղ: 
Որոշման ընդունումով ներմուծուող 
ապրանքներուն ցանկը պիտի 

Թրքական լրատուամիջոցները կը 
յայտնեն, որ Վանի Չաւուշթեփէ 
բերդին մէջ (հայկական անուանում-
ներով Սարդուրիխինիլի կամ 
Հայկաբերդ) կ՝իրականացուին 
հնագիտական պեղումներ։ Այս 
մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.
am-ը։
Ըստ պեղումներու աշխատանքը 
գլխաւորող թուրք փրոֆէսըր 
Ռաֆեթ Չաւուշօղլուի՝ 2750 
տարուան վաղեմութիւն ունեցող 
գերեզմանները կը բացայայտեն  
թաղումը իրականացնելու չորս 
տարբեր ձեւ, որոնք կիրառուած են 
ուրարտական շրջանին։ Առաջինը՝ 
դիակիզումէն ետք մոխիրը կճուճի 
մէջ դնելով թաղելու ձեւն է, 
երկրորդը՝ դամբարաններն են, 

Արցախը պատրաստ է Համահայ-
կական 7-րդ ամառնային խաղերու 
բացման: Այս մասին, Facebook-ի 
իր էջին վրայ գրած է Արցախի 
Հանրապետութեան պետական 
նախարար Գրիգոր Մարտիրոսեան:
«Միասնութեան ջահը պիտի վառի 
օրեր անց՝ Օգոստոս 6-ին:
Մարզամշակութային յագեցած 
ձեռնարկներ, որոնք այս օրերուն 
պիտի վկայեն մեր ամբողջականու-
թեան, ազգային արժէքներուն ու 
աւանդոյթներուն հաւատարմու-
թեան մասին:
Համահայկական 7-րդ ամառնային 
խաղերու նախապատրաստական 
աշխատանքներ կ՝աւարտին: Ս. 
Շահումեանի անուան հանրա-

Համահայկական խաղերու Պոլսոյ 
կարգադիր յանձնախումբի մամուլի 
ասուլիսին ժամանակ՝ յանձնա-
խումբի ատենապետ Հայկարամ 
Քարասուն յայտարարած է, որ 
Պոլսոյ մարզիկներու խումբը պիտի 
չի մասնակցի Արցախի մէջ կայա-
նալիք Համահայկական խաղերուն: 
Այս մասին կը տեղեկացնէ Պոլսոյ 
հայկական «Ժամանակ» օրա-
թերթը:
Հայկարամ Քարասուն յայտնած է, 
որ չմասնակցելու գլխաւոր 
պատճառը խաղերուն Արցախի մէջ 
իրականացուելու հանգամանքն է, 
որ բարդ իրավիճակի մէջ դրած է 
պոլսահայ մարզիկներուն խումբը: 

պետական մարզադաշտին վրայ ալ 
կը շարունակուին գեղարուեստա-
կան, տօնական ծրագրի փորձերը»,- 
գրած է ան:
Նշենք, որ Հայաստան-Արցախ-
Սփիւռք եռամիասնութեան խոր-
հուրդով համահայկական 7-րդ 
ամառնային խաղերը պիտի 
ընթանան Օգոստոս 5-17:
Բացման արարողութիւնը տեղի 
պիտի ունենայ Օգոստոս 6- ին՝ 
Ստեփանակերտի գլխաւոր մար-
զադաշտին վրայ, փակումը պիտի 
կայանայ Օգոստոս 17-ին՝ Երեւանի 
Ազատութեան հրապարակին վրայ: 
Խաղերուն կարգախօսն է՝ «Միաս-
նութիւն՝ սփորթով»:

Լաւատեղեակ ըլլալով տարածա-
շրջանային հարցերու մէջ՝ 
յատկապէս Արցախի խնդրի շուրջ 
Թուրքիոյ դիրքորոշման՝ յանձնա-
խումբը չէ ցանկացած խնդիրներ 
ստեղծել մարզիկներուն համար: 
Իսկ մինչ այդ անոնք առանց 
խոչընդոտի մասնակցութիւն ունե-
ցած են Հայաստանի մէջ իրակա-
նացուած համահայկական ծրա-
գրերուն:
Քարասուն նաեւ նշած է, որ եթէ 
իրենց խումբը մասնակցէր 
խաղերուն՝ մարզիկները հայ 
համայնքը պիտի ներկայացնէին 
ինը մարզաձեւերու մէջ:

փոփոխուի եւ պիտի համալրուի 11 
ապրանքատեսակով. կը նախա-
տեսուի ներմուծել 1.78 միլիոռ 
դրամի չափով ապրանք, պիտի 
ստեղծուի եւս 32 աշխատատեղ»,- 
աւելցուցած է նախարարը:
Ներդրումային ծրագիրով նախա-
տեսուած է, որ երեք տարուան 
ընթացքին ստեղծուի 460 աշխա-
տատեղ՝ 80,000 դրամ միջին 
աշխատավարձով:
Գործադիրը բաւարարած է ընկե-
րութեան ԱԱՀ յետաձգման արտօ-
նութիւն ստանալու յայտը:

Համահայկական 7-րդ Ամառնային Խաղերուն շար. 

երրորդը՝ զարդանախշ սենեակի 
տեսք ունեցող գերեզմանները եւ 
չորորդը՝ ուղղակի հողի մէջ թաղելը։
«Ասիկա ի ցոյց կը դնէ բազմ-
աստուած կրօնական համակարգ 
դաւանող հասարակութեան հան-
դուրժողական մթնոլորտի մէջ 
թաղումները իրականցնելու մշա-
կոյթը»,- նշած է թուրք փրոֆէսըրը։
Բնականաբար, այս ամէնը կը 
ներկայացուի իբրեւ հայկական 
մշակոյթի հետ առնչութիւն չունեցող 
Ուրարտուի պատմամշակութային 
ժառանգութիւն։ Կը նշուի, որ 
Չաւուշթեփէ (Հայկաբերդ) բերդը 
կառուցուած է Ուրարտուի արքայ 
Սարդուրի 2-րդի օրով։
Յիշեցնենք, որ ըստ աւանդութեան՝ 
Հայկաբերդը այն վայրն է, ուր Բելի 
դէմ յաղթական ճակատամարտէն 
ետք՝ Հայկ նահապետը հիմնած է 
Հայք դաստակերտը, որուն անունով 
ալ շրջակայ տարածքը կոչուած է 
Հայոց Ձոր։ Աւելի ուշ Վանի 
հայկական թագաւորութեան արքայ 
Սարդուրի 2-րդը կառուցած է 
բերդը՝ անուանելով զայն 
Սարդուրիխինիլի։
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Միացեալ Նահանգները Պատժամիջոցներ Կը Սահմանէ 
Թրքական Ընկերութեան Մը Դէմ՝ Վենեզուելլայի Հետ 

Ունեցած Առեւտրային Կաշառուած Կապերուն Պատճառով

Փոքրիկ Պատահար Մը

Ազգային «Լուռ Ցաւեր»

Ի    լրումն Թուրքիոյ դէմ զանազան խախտումներու համար Միացեալ 
Նահանգներու եւ Եւորպական Միութեան պատժիչ գործողութիւններու՝ 

Միացեալ Նահանգներու տնտեսական նախարարութիւնը անցեալ 
շաբաթ պատժամիջոցներ կիրարկեց թրքական ընկերութեան մը դէմ, 
որ «ներգրաւուած էր Վենեզուելլայի առաջնորդ Նիքոլաս Մատուրոյի 
կողմէ ղեկավարուող համաշխարհային կաշառակերութեան եւ դրամի 
լուացման ցանցին մէջ», կը գրէ Թուրքիոյ խորհրդարանի նախկին անդամ 
եւ Ուաշինկթընի մէջ գործող Ժողովրդավարութեան պաշտպանութեան 
հիմնադրամի անդամ Այքան Էրտեմիր:
Այս ապականած յարաբերութիւնը հետեւանք է Թուրքիոյ նախագահ Ռեչեփ 
Թայիփ Էրտողանի կողմէ Մատուրոյի վարչակարգի աջակցութեան, բան մը, 
որ Միացեալ Նահանգները կրնայ յանգեցնել յաւելեալ պատժամիջոցներու՝ 
թրքական ընկերութիւններու եւ պաշտօնատար անձերու դէմ:
Էրտեմիր գրած է, որ Միացեալ Նահանգներու գանձարանի Արտաքին 
գործարքներու վերահսկողութեան գրասենեակը  «Սթամպուլի մէջ գործող 
Mulberry Proje Yatirim («Մալպերի Փրոժէ Եաթըրըմ») ընկերութիւնը 
նշանակած է Թուրքիոյ մէջ, [վենեզուելլական] ոսկիի վաճառքի համար 
կաշառակեր ցանցի» իբրեւ  մաս  կատարուած վճարումները դիւրացնելու 
համար: «Մալպերի»ի սեփականատէրը քոլոմպիացի Ալեքս Նէյն Սաապ 
Մորանի գործընկերն է, որ 2009էն ի վեր հարիւր միլիոնաւոր տոլարներ 
լուացած է Մատուրոյի համար՝ օգտագործելով տեղական կոմիտէներու 
Վենեզուելլայի սնունդի նպաստաւորման ծրագիրը՝ մատակարարման 
եւ արտադրութեան համար, կամ՝ CLAPը: Գանձարանը նաեւ մեղադրած 
է «Մալպերի»ն՝ Թուրքիոյ մէջ վենեզուելլացի յաճախորդներու անունով 
մթերք գնելու եւ գիներու բարձրացման համար՝ նախքան այդ մթերքը 
Վենեզուելլային վաճառելը:  Տնտեսութեան նախարարութիւնը 
դատապարտած է Սաապը եւ անոր գործընկերները՝ «սովէն օգուտ 
քաղելու» մեղադրանքով:  
Անցեալ շաբաթ Վենեզուելլայի գծով Պետական բաժանմունքի յատուկ 
ներկայացուցիչ Էլիըթ Ապրամզ յայտարարեց. «Վենեզուելլան պարտաւոր 
է երթալ հոն, ուր կը փափաքին ոսկիի ապօրինի առեւտուրով զբաղիլ՝ 
Թուրքիա եւ Իրան»:
Այս տարուան սկիզբը, Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան 
նախարարութեան՝ ահաբեկչութեան նիւթապէս աջակցութեան հարցերով 
օգնական Մարշալ Պիլինկզլի նախազգուշացուցած է. «Մենք ուշադիր կը 
հետեւինք թուրք-վենեզուելլական առեւտրային գործունէութեան բնոյթին եւ 
եթէ նկատենք մեր պատժամիջոցներու որեւէ խախտում, ապա բացայայտ 
քայլերու կը ձեռնարկենք»: Անոր նախազգուշացումը հնչեց «Վենեզուելլայի 
արդիւնաբերութեան եւ ազգային արտադրութեան նախարար Թարէք 
Էլ-Աիսամիի՝ Թուրքիա կատարած այցելութենէն անմիջապէս ետք. ան 
յայտնի է Իրանի եւ Հըզպալլայի հետ ունեցած իր կապերով»: Միացեալ 
Նահանգներու գանձարանը պատժամիջոցներ կիրարկած է Էլ-Աիսամիի 
դէմ 2017 թուականին՝ «միջազգային թմրամիջոցներու ապօրինի 
շրջանառութեան մէջ նշանակալի դերակատարութիւն ունենալուն 
համար»:
Էրտեմիր նաեւ ըսած է, որ «Թուրքիոյ մէջ «Մալպերի»ն Մատուրոյի 
վարչակարգի ապօրինի ցանցին   տեսանելի   մասն   է:  2017էն  ի  
վեր,  Էրտողանի  քաջալերութեամբ,  Վենեզուելլայի կառավարութեան 
գործընկերները Թուրքիոյ մէջ հիմնած են բազմաթիւ կեղծ ընկերութիւններ»: 
«Պլումպըրկ»ի փոխանցումով՝ 2018 Յունուարին Վենեզուելլայի 
նախագահին՝ Թուրքիա կատարած այցելութենէն անմիջապէս ետք, 
Սթամպուլի մէջ գտնուող խորհրդաւոր թրքական ընկերութիւնը 
[«Սարտէզ»] սկսաւ գործել՝ Վենեզուելլայէն ներմուծելով 41 միլիոն տոլար 
արժողութեամբ ոսկի: Յաջորդ ամիս «Սարտէզ» ներմուծեց եւս 100 միլիոն 
տոլարի վենեզուելլական ոսկի: «Մինչեւ Նոյեմբեր, երբ նախագահ Տանըլտ 
Թրամփ Վենեզուելլայի ոսկիին նկատմամբ պատժամիջոցներ պարունակող 
դասաւորում մը ստորագրեց՝ առեւտուրի դադրեցման մասին Թուրքիան 
նախազգուշացնելու համար պատուիրակ ղրկելէ ետք, «Սարտէզ» 900 
միլիոն տոլարի թանկարժէք մետաղ հանած է երկրէն դուրս: Վատ բան չէ, 
ընդամէնը մէկ միլիոն տոլարի դրամագլուխ ունեցող ընկերութեան համար՝ 
ըստ Սթամպուլի օրինաչափական փաստաթուղթերու»:
«Պլումպըրկ» աւելցուցած է. «Առաջին անգամը չէ, որ Թուրքիա ինքզինք 
կը դրսեւորէ իբրեւ շրջանցիկ ճամբայ այն երկիրներուն համար, 
որոնք կը բախին Միացեալ Նահանգներու պատժամիջոցներուն՝ ըստ 
կարելւոյն վիժեցնելով Ուաշինկթընի ջանքերը՝ մեկուսացնելու այն 

«Պապ Ալ Հարա»Ի Մանկամարդ 
Դերասանուհի Արկածի Զոհ Գացած Է

Յարութ Սասունեան     

կառավարութիւնները, զորս թշնամական կամ կաշառուած կը նկատէ: 
Ամերիկայի երկու բարձրաստիճան պաշտօնեաներու կարծիքով՝ Անգարա 
յաճախ փորձարկած է Միացեալ Նահանգներու հանդուրժողականութեան 
սահմանները, իսկ ՆԱԹՕի առանցքային անդամներու միջեւ դաշինքը 
ներկայիս էականօրէն խափանուած է»:
Էրտեմիր նշած է, որ Միացեալ Նահանգներու տնտեսութեան 
նախարարութեան պատժամիջոցները թրքական ընկերութեան դէմ 
միայն առաջին քայլ մըն է: «Վենեզուելլայի կառավարութեան ոսկիի 
հանքարդիւնաբերական «Միներվեն» ընկերութիւնը ստեղծած է ոսկիի 
համատեղ ընկերութիւն՝ «Միպիթուրվեն» անունով, թրքական Marilyns 
Proje Yatirim («Մերըլինզ Փրոժէ Եաթըրըմ») ծածուկ ընկերութեան հետ, որ 
միեւնոյն հասցէն ունի՝ «Մալպերի»ի հետ: Նմանապէս, թրքական Grupo 
Iveex Insaat («Կռուփօ Իվիքս Ինշաաթ») փոքր ընկերութիւնը, որ կապուած 
է Մատուրոյի, ունի ընդամէնը 1775 տոլարի դրամագլուխ եւ ոչ մէկ  
վերամշակման  գործարան,  սակայն  2019ի Ապրիլին պատասխանատու 
էր Վենեզուելլայի նաւթի արտահանման ութ տոկոսին»:
Էրտեմիր եզրափակած է. «Էրտողանի օրով Թուրքիա դարձած է թոյլատրող 
դաշտ՝ ապօրինի ճամբով ստացուած գումարներէ եւ պատժամիջոցներէ 
խուսափելու համար: Թուրքիոյ նախագահին  զօրակցութիւնը՝  
պատժամիջոցներու ենթարկուած երկիրներու, օրինակ՝ Վենեզուելլայի 
եւ Իրանի, մաս կը կազմէ մենատիրական եւ աւազակապետական 
վարչակարգերու  նկատմամբ  անոր  ընդհանուր  առանցքին  եւ  
Թուրքիոյ  մարտահրաւէրն  է՝ ուղղուած Միացեալ Նահանգներու կողմէ 
առաջնորդուող ազատական միջազգային կարգին: Այնքան ատեն, որ 
Ուաշինկթըն չի հետապնդեր Մատուրոյի վարչակարգի ցանցին մնացած 
մասը Թուրքիոյ մէջ, Էրտողան  Ամերիկայի  այս  կեցուածքը   կը  դիտարկէ  
իբրեւ  արտօնութիւն՝ հետագայ  օրինախախտումներու, որոնք  կը ներառեն  
ոչ  միայն  Վենեզուելլան, այլեւ  խարդախ  այլ  վարչակարգեր»:
Հարց կը ծագի, թէ ինչպէ՞ս կ՛ըլլայ, որ Միացեալ Նահանգներու տնտեսական 
նախարարութիւնը պատժամիջոցներ կիրարկէ թրքական ընկերութեան մը 
դէմ՝ հաշուի առնելով նախագահ Թրամփի դժկամութիւնը՝ Թուրքիոյ դէմ 
որեւէ տեսակի գործողութեան ձեռնարկելու առումով:
Կրնա՞յ ըլլալ, որ Թրամփ տեղեակ չէր գանձարանի հակաթրքական 
պատժամիջոցներու մասին՝ չափազանց զբաղած ըլլալով իր քաղաքական 
հակառակորդներուն դէմ «թուիթներ» ուղարկելով եւ ցեղապաշտական 
մեկնաբանութիւններ ընելով Գոնկրեսի սեւամորթ անդամներու մասին:
Անցեալ շաբաթ հանրապետական ծերակուտականներու հետ հանդիպման 
ընթացքին, Թրամփ յաւելեալ ժամանակ խնդրեց՝ նախքան Թուրքիոյ դէմ 
Գոնկրեսի պարտադրած պատժամիջոցներու կիրարկումը, ռուսական 
S-400 հրթիռները գնելուն համար:
Թրամփի կողմէ ցուցաբերուած որեւէ «անգործութիւն»՝ Թուրքիոյ 
նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրարկելու հարցով, միայն պիտի ծառայէ 
Էրտողանը աւելի եւս քաջալերելու, որ խոչընդոտէ Միացեալ Նահանգներու 
եւ ՆԱԹՕի շահերը: Գոնկրեսը պէտք է վճռական քայլերու ձեռնարկէ, 
որպէսզի ստիպէ նախագահին, որ խիստ պատժամիջոցներ կիրարկէ 
Թուրքիոյ դէմ:
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

3 2019
ՕԳՈՍՏՈՍ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՍԱՅԵԱՆ
(1909 – 1977)
«Հավրի Հրապարակը. Փարիզ

Համացանցի Վրայ

Մենապարող Ռաֆֆի Գալստեանը Պիտի Մասնակցի 
Փէքինի Միջազգային Մրցանքին 

2019 թուականը շատ յագեցած է, Ա. Սպենդիարեանի անուան օփերայի 
եւ Պալէի ազգային ակադեմական թատրոնի 19-ամեայ մենապարող՝ 
Ռաֆֆի Գալստեանի համար: Այս մասին կը կարդանք համացանցի 
վրայ:
Ան մեծ սիրով եւ պատասխանատուութեամբ կը կատարէ թատրոնի 
կողմէ իրեն վստահուած կերպարները:
Թատրոնի միջազգային օրուայ «Արտաւազդ» մրցանակաբաշխութեան 
ժամանակ ՀԹԳՄ-ի կողմէ Ռաֆֆին արժանացաւ վկայագրի՝ «Չիփոլինօ» պալեթային ներկայացման մէջ 
Կոմս պալի դերակատարման համար, իսկ Պարարուեստի միջազգային օրուան առթիւ,  ՀՀ  մշակոյթի  
նախարարութեան կողմէ արժանացաւ պատուոգրի:
Օրական մարզումներու, ներկայացումներու կողքին, մասնակցելով միջազգային մրցումներու, Ռաֆֆին  
համաշխարհային բեմահարթակներու վրայ բարձր կը պահէ հայկական դրօշակը: 
29 Մարտին Վրաստանի մայրաքաղաքի մէջ տեղի ունեցած Վ. Չապուքեանիի անուան պալէի միջազգային 
մրցումին, ան գրաւեց առաջին տեղը: Այս տարի 12 ապրիլին արժանացաւ ՀՀ նախագահի մրցանակին՝ 
այցելութիւն դէպի Մոսկուայի մեծ թատրոն:
28 Ապրիլին մասնակցեցաւ  Ֆրանսայի Թուլոն քաղաքի մէջ տեղի ունեցած LES AMIS DE LA DANSE 
պալէի միջազգային մրցումին, ուր արժանացաւ Կրանբրիի:
Այժմ Ռաֆֆին կը պատրաստուի մեկնիլ Չինաստան ՝ մասնակցելու GIDC պալէի միջազգային մրցումին, 
որ տեղի պիտի ունենայ 5-6 օգոստոսին Վանձիօ քաղաքին մէջ:

Ոչ Եւս Է Փրոֆ. Խաչատուր Փիլիկեան
Սրտի անհուն կսկիծով կը գուժենք մահը բազմատաղանդ արուեստագէտ, նկարիչ, երգիչ եւ երաժիշտ՝ 
նամանաւանդ հայ երաժշտութեան հմուտ մասնագէտ, ուսուցիչ եւ մանկավարժ՝ Փրոֆեսէօր Խաչատուր 
Փիլիկեանի մահը:

Ան անվերադարձ հեռացաւ մեզմէ, փակելով իր աչքերը 28 Յուլիս 2019-ին կէսօրէ ետք ժամը 15:40ին՝ 
Լոնտոն, խոր սուգի մատնելով  իր ընտանիքը, հարազատները եւ բարեկամները։

Թող իր բարի յիշատակը անթառամ  մնայ մեր բոլորին սիրտերուն ու միտքերուն մէջ։

Արաքսի եւ Վազգէն Փիլիկեաններ

Անունդ
Ինչո՞ւ անունըդ այստեղ 
չըկարենամ գըրել ես
Եւ աշխարհի չըյայտնեմ թէ քեզ 
ինչպէ՜ս սիրեցի…
Երկու վանկե՜րը անոր ես կը 
զուրցեմ գաղտնապէս,
Եւ ան ամբողջ կը թուի սիրոյ 
մատեա’ն մը ինծի…
Ինչո՞ւ անունըդ այստեղ 
չըկարենամ գըրել ես…:
Հիմա, հեռո’ւ իրարմէ‘ միայն 
անո’ւնըդ ունիմ
Բերնիս վըրայ, համբոյրի մը պէս 
աննիւթ եւ անոյշ…
Գիշեր ատեն, սենեակիս 
մենութեան մէջ մըտերիմ,
Ես զայն կ’ըսեմ եւ ահա‘ քեզ կը 
տեսնեմ քաղցրայուշ,
Հիմա, հեռո’ւ իրարմէ‘ միայն 
անո’ւնըդ ունիմ…:

Գեղեցկութիւնդ ու իմ սէ’րս 
յօրինեցին զայն կարծես…
Սիրտս իր անդուլ տըրոփմամբ 
անընդհատ զա’յն կը հեգէ,
Թէպէտ վաղո՜ւց մտքիս մէջ քեզ 
ամբողջ գոց գիտեմ ես…
Քեզ չըճանչցած ունէի՞ր դուն այդ 
անո’ւնը միթէ…
Գեղեցկութիւնդ ու իմ սէ’րս 
յօրինեցին զայն կարծես…:

Ո’չ, չեմ ուզեր, չեմ կրնա՜ր ես զայն 
յանձնել աշխարհի.
Երկու վանկովն իր կ’ուզեմ խնկել 
իմ կեա’նքըս միայն,
Եւ երբ վերջին արեւիս վերջին 
ճաճա’նչը մարի‘
Անունըդ ի շուրթ դեռ կ’ուզեմ 
ողջունել ա’յը մահուան.
Ո’չ, չեմ ուզեր, չեմ կրնա՜ր ես զայն 
յանձնել աշխարհի…:

Վահան Թէքէեան

ԳՈՅԺ
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¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù
μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð»ï»õ³μ³ñ` 
Ã»ñÃÇë Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ã»Ý 
³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙμ³·ñáõÃ»³Ýë ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³ÝÏ³Ë ëåñ¹³Í 
íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù Ûû¹áõ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ 
Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

ՎԱՐԴԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԱՒԱԶԱՆԻ ՏՈՒՈՒՉՈՒԹԻՒՆ 
ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԱՅՐԱՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ

Կիրակի, 4 Օգոստոս 2019-ին, Անթիլիասի Մայրավանքի 
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ, յընթացս 
Ս. և Անմահ Պատարագին, տեղի պիտի ունենայ 
Վարդապետական գաւազանի տուուչութիւն հետեւեալ 
միաբան հայրերուն.- Հոգշ. Տ. Պսակ Աբղ. Թէփիրճեան, 
Հոգշ. Տ. Յովակիմ Աբղ. Բանճարճեան, Հոգշ. Տ. 
Զաւէն Աբղ. Նաճարեան եւ Հոգշ. Տ. Արտաւազդ Աբղ. 
Շարոյեան։ 
Չորս աբեղաները, աւարտած ու Վեհափառ 
Հայրապետին ներկայութեան պաշտպանած ըլլալով 
իրենց վարդապետական աւարտաճառերը, Հայ 
Եկեղեցւոյ Վարդապետական գաւազանի կարգ եւ 
իշխանութիւն պիտի ստանան։

Արարողութեանց պիտի հանդիսապետէ
Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

Տուուչութիւնը պիտի կատարէ ու քարոզէ՝
Գերշ. Տ. Վարուժան Արք. Հերկելեան

ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոնը 
այսու ուրախութեամբ կը տեղեկացնէ, թէ BT3 եւ 
TS2 պետական քննութեանց աշակերտութեան 
յաջողութիւնը եղած է 100 տոկոս։

Կը շնորհաւորենք մեր սիրելի աշակերտները եւ 
նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք անոնց։

Տնօրէնութիւն
Խաչեր Գալուստեան մանկավարժական կեդրոնի
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