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Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Լիբանանի արտաքին գործոց 
նախարարութիւնը դատապար-
տեց թրքական կողմը զինուո-
րական գործողութիւն գործադ-
րելուն համար սուրիոյ վրայ:
Նախարարութիւնը այս գործո-
ղութիւնը նկատեց, որպէս թշնա-
մական արարք արաբական քոյր 
երկրի մը դէմ եւ սուրիական 
տարածքներու բռնագրաւումի 
փորձ որ կը սպառնայ սուրիացի 
ժողովուրդի ապահովութեան ու 

պատճառ կը դառնայ անոր մեծաթիւ տեղահանումին:
Պաշտօնական Պէյրութը կոչ ուղղեց թրքական կառավարութեան «վերա-
տեսութեան ենթարկելու իր որոշումը եւ գործակցելու այն երկիրներուն հետ, 
որոնք կը փորձեն խաղաղութիւն հաստատել սուրիոյ մէջ»
Թրքական այս գործողութիւնը եկաւ ամերիկեան ուժերուն շրջանը լքելէն օր 
մը վերջ, որ կատարուեցաւ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի անակնկալ որոշումին, 
որպէս արդիւնք:
Թրքական հիմնական թիրախը քրտական ուժերն են, որոնք ծանրօրէն 
ռմբակոծուեցան երէկ:

Լիբանան Կը Դատապարտէ 
Թրքական Զինուորական Գործողութիւնները 

Սուրիոյ Վրայ
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20 Սեպտեմբեր 2019ին մեր նոյն այս սիւնակով  Բաց Նամակ 
մը յղած էինք ՀՀ Սփիւռքի Գործերու Գլխաւոր Յանձնակատար 
Պրն. Զարեհ Սինանեանին, քննադատելով իր գրասենեակին 
կողմէ Սփիւռքի երիտասարդութեան ուղղուած՝ ՆերՈւժ ծրագրին 
վերաբերող յայտարարութեան լեզուն, որ արեւելահայերէն էր 
միայն: Մեր Բաց նամակին մէջ գովելով հանդերձ արեւելահայերէնը, 
ուզած էինք, Պրն. Սինանեանին ուշադրութեան յանձնել, որ 
Սփիւռքահայութեան ուղղուած յայտարարութիւն մը պէտք է գոնէ իր 
արեւմտահայերէն տարբերակը ունենայ եւ եթէ յայտարարութեան 
թիրախը սփիւռքահայ երիտասարդութիւնն է, ապա ինչու չէ նաեւ 
ըլլան այլ լեզուներով ալ տարբերակներ:
Օրին սփիւռքահայ, ինչպէս նաեւ Հայրենի մամուլը լայն տեղ 
տուաւ նշուած նամակին, որ անշուշտ հասաւ իր հասցէատիրոջ 
եւ ոչ միայն:
Այսօր ուրախութեամբ կը նշենք, եւ ի պատիւ Սփիւռքի Գործերու 
Գլխաւոր Յանձնակատարի գրասենեակին, որ այդ նոյն յայ-
տարարութիւնն ու անոր լրացուցիչ յայտարարութիւնները մամուլին 
(առ ի հրատարակութիւն) անոնք տարածեցին արեւելահայերէնէն 
բացի, նաեւ արեւմտահայերէն, անգլերէն եւ ռուսերէն լեզուներով: 
Շնորհակալ եւ շնորհաւորելի քայլ մը, որ ցոյց կու տայ շինիչ 
քննադատութեան մը օգուտը, ինչպէս  խնդրոյ առարկայ կողմին 
հասկացողութիւնը:
Արեւմտահայերէն տարբերակին մէջ նշմարելի էին կարգ մը 
ուղղագրական սխալներ, որոնք անշուշտ ժամանակի ընթացքին եւ 
փորձով վերոյիշեալ գրասենեակը իր կարելին պիտի ընէ ուղղելու:
Կը մնայ նոյն առիթով ընել այլ շինիչ քննադատութիւն մը, որ անշուշտ 
չի վերաբերիր Սփիւռքի Գործերու Գլխաւոր Յանձնակատարի 
գրասենեակին, այլ՝ Ազգային ժողովին ու կառավարութեան: Եթէ 
մեր Հայրենիքին պաշտօնական լեզուն հայերէնն է, ապա ինչո՞ւ 
անոր կառավարութեան կարգ մը  նախարարութիւններուն 
անուններուն մէջ կան օտար բառեր, որոնց փոփոխութիւնը գովելի 
քայլ մը կրնայ ըլլալ մեր լեզուն օտարոտի բառերէն ձերբազատելու 
ճամբուն վրայ:
Օրինակի համար ինչո՞ւ ՀՀ բարձր ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ արդիւ-
նաբերութեան նախարարութիւն եւ ո՛չ ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏԱԿԱՆ...:
Ինչո՞ւ ՀՀ կրթութեան, գիտութեան, մշակոյթի եւ ՍՊՈՐՏԻ  
նախարարութիւն եւ ո՛չ ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶԱՆՔԻ...:
Ինչո՞ւ ՀՀ աշխատանքի եւ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ հարցերի նախա-
րարութիւն եւ ո՛չ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ...: 
Ինչո՞ւ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ  նախարարութիւն, եւ ո՛չ ՏՆՏԵՍՈՒԹԵԱՆ...:
Լիայոյս ենք, որ վերոյիշեալ նկատողութիւնը նաեւ կ՛ունենայ 
զինք լսող ականջները, յօգուտ մեր լեզուին մաքրութեան ու 
հարազատութեան եւ շուտով քայլեր կ՛առնուին վերատեսութեան 
ենթարկելու նշեալ անունները:
Նաեւ յոյսով ենք, որ այս եւ նման նկատողութիւններ խթան կը 
հանդիսանան նոյն այդ կառավարութեան անդամներուն, թիւ 
մէկէն սկսեալ, վերատեսութեան ենթարկելու իրենց հայերէնի 
բառապաշարը, որպէսզի ան որպէս օրինակ ծառայէ նաեւ 
հայրենաբնակ մեր սիրելի ժողովուրդին գործածած խօսակցական, 
երբեմն խորթ լեզուին... :

ՍԵՒԱԿ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Տեսանկիւն

Շինիչ Քննադատութեան Մը 
Արդիւնքին Հետքերով

Քիմ եւ Քորթնի Քարտաշեանները Հոկտեմբեր 8-ին հիւրընկալուած են 
Հանրապետութեան նախագահի նստավայրին մէջ: Զանոնք ընդունած են 
նախագահ Արմէն Սարգսեան ու տիկին Նունէ Սարգսեանը:
Այս մասին կը տեղեկանցնեն ընկերային ցանցերու մէջ ՀՀ նախագահի 
պաշտօնական էջերը: «Քիմը եւ Քորթնին պատմեցին, որ Հայաստան իրենց 
այցէն շատ դրական լիցքեր ստացած են»,-կը նշուի «Ինսթակրամ»-ի էջին մէջ:

Քիմ եւ Քորթնի Քարտաշեանները Այցելած Են 
Նախագահական Պալատ 
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Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Հենրի Գավենտիշ 

Հենրի Գավենտիշ (անգլ.՝ 
Henry Cavendish, հոկտեմբե-
րի 10, 1731, Նիս, Ֆրանսա- 
փետրուարի 24, 1810, Լոնտոն, 
Մեծն Բրիտանիա եւ Իռլանտա-
յի միացյալ թագաւորութիւն), 
բրիտանացի բնա-փիլիսոփայ, 
գիտնական եւ կարեւոր փորձա-
րարական եւ տեսական քիմիկոս 
եւ բնագէտ էր: Գավենտիշ յայտ-
նի է որպէս ջրածնի կամ ինչպէս, 
որ ինք կ՛անուանէր «դիւրավառ 
օդ»-ի յայտնագործող։ 
1766ին իր «արհեստական 
օդ» աշխատութեան մէջ ան 
կը նկարագրէր դիւրավառ օդի 
խտութիւնը, որ այրած միջոցին 
կը յառաջացնէ ջուր։ 
Անթուան Լավուազիէ աւելի ուշ 
ներկայացուց Քեվենտիշի փորձը 
եւ այդ տարրին տուաւ իր անունը։ 
Ամչկոտ մարդ ըլլալով հանդերձ,  
ան աչքի կ՛իյնար իր բարձր 
ճշտութեամբ եւ ճշգրտութեամբ 
մթնոլորտային օդի կազմի, 
տարբերու յատկութիւններու, 
ջուրի սինթեզի, ջերմութեան 
մեքանիկական տեսութեան, 
խտութեան հաշուարկներու 
ուսումնասիրութիւններու մէջ։ 
Երկրի կշիռքին վերաբերեալ իր 
փորձը յայտնի է որպէս Քեվեն-
տիշի փորձ անունով։

Մասիս Մայիլեան Իր Թեկնածութիւնը Պիտի Առաջադրէ 
Արցախի Նախագահական Ընտրութիւններուն

Երեւանի Մէջ Պուրակ՝ Տիանա Աբգարի Անունով

Աշխարհահռչակ Հայ Գործիչները Կը Նախաձեռնեն Ողջ 
Աշխարհի Հայերը Կապող Առցանց Հարթակ Ստեղծել
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Արցախի Հանրապետութեան արտա-
քին գործոց նախարար Մասիս 
Մայիլեան յայտարարեց, որ 2020-ին 
տեղի ունենալիք նախագահական 
ընտրութեան պիտի մասնակցի 

իբրեւ թեկնածու:
Ան այս մասին գրեց դիմատետրի իր 
էջին վրայ` դիտել տալով, որ 13 
օգոստոսին կրկին դիմատետրի վրայ 
կատարած իր գրառումը, որուն 
համաձայն, հաւանական նկատած է 
ընտրութեան մասնակցութիւնը, 
դրական արձագանգ գտած է Հայաս-
տանի, Արցախի եւ սփիւռքի մէջ:
«Արցախի քաղաքացիներու, քաղա-
քական եւ հասարակական շրջա-
նակներու, Հայաստանի կառավա-
րական եւ քաղաքական շրջանակ-
ներու, սփիւռքի ազգային գործիչնե-
րու հետ տեղի ունեցած քննարկում-

ները ցոյց տուած են, որ առկայ են 
անհրաժեշտ նախադրեալներ` 
Արցա-խի մէջ տեղի ունենալիք 
նախագահական ընտրութեան 
թեկնածութիւնս առաջադրելու 
մասին որոշում տալու համար:
Քանի որ արդէն իսկ առկայ նախադ-
րեալները կ՛երաշխաւորեն 2020-ի 
ընտրութեան յաջող կազմակեր-
պումը եւ վստահութիւն կը ներշնչեն 
Արցախի զարգացման զանազան 
ծրագիրներու արդիւնաւէտ իրակա-
նացման գործին մէջ, ես որոշած եմ 
առաջադրել թեկնածութիւնս»:

Երեւանի մէջ պիտի բացուի պուրակ 
մը աշխարհի առաջին կին հիւպա-
տոսին, Ճափոնի մօտ Հայաստանի 
Առաջին Հանրապետութեան հիւպա-
տոս, հայ ականաւոր հասարակա-
կան գործիչ եւ գրող Տիանա Աբգարի 
անունով: 8 Հոկտեմբերին համա-
պատասխան որոշումը տրուեցաւ 
Երեւանի աւագանիի նիստին: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Նիուզ”-ը։
Գլխաւոր պողոտան՝ Սարեան, Բիւ-
զանդ, Կարէն Դէմիրճեան փողոց-
ներու եւ Մաշտոցի պողոտայի 
միջանկեալ հատուածն է, որ պիտի 
կոչուի Տիանա Աբգարի անունով։

Աշխարհահռչակ հայ գործիչներ` 
«Reddit» կայքի եւ «Initialized Capital» 
ձեռնարկութեան համահիմնադիր 
Ալեքսիս Օհանեան, «System of a 
Down» խումբի մենակատար Սերժ 
Թանքեան, «Խոստումը» ֆիլմի 
արտադրող Էրիկ Իսրայէլեան, 
«Synopsys» ընկերութեան հայ-
կական մասնաճիւղի նախագահ 
Երուանդ Զօրեան գաղափար 
մշակած են` ստեղծելու նոր առցանց 
հարթակ` «High connect» անունով, 
որ իրարու պիտի կապէ ողջ 
աշխարհի հայերը:  Գաղափարին 
հեղինակները Հոկտեմբեր 8-ին 
այս մասին յայտնեցին Երեւանի 

մէջ Տեղեկատուական արհես-
տագիտութիւններու  համաշխար-
հային համաժողովի ծիրէն ներս տեղի 
ունեցած ասուլիսի ժամանակ: Այս 
մասին կը հաղորդէ “Արմէնփրես”ը։
«Պիտի ստեղծենք համահայկական 
առցանց հարթակ` «Հայքոնեքթ»-ը, 
որ առիթ կու տայ ամբողջ աշխարհի 
տարբեր հետաքրքրութիւններու տէր 
հայերուն կապուիլ», ըսաւ Թանքեան:
Ան նշեց, որ աշխատանքի ընթացքը 
դեռ չեն ծրագրած, այլ ընդհանուր 
գաղափարը զարգացուցած են: 
«Տարիներու ընթացքին մտածած 
ենք` ինչպէս ընել, որ Հայաստանը 
գրաւիչ ըլլայ ոչ միայն հայերուն, 

այլ նաեւ միւսներուն համար: Մենք 
կը մտածէինք` ինչպէս ամբողջ 
աշխարհի հայերը կապել: Եւ շատ 
մտածելէ, խօսելէ ետք եկանք 
այն եզրակացութեան, զոր պիտի 
օգտագործենք մեր համատեղ 
հետաքրքրութիւնները` ստեղծե-
լու փոքր հանրութիւններ», – 
ներկայացուց Թանքեան:
Ան օրինակ բերաւ` հայ լրագրողը 
կրնայ գտնել աշխարհի տարբեր վայ-
րերու մէջ գտնուող հայ լրագրողներ:
ՀՀ բարձր արհեստագիտութիւն-
ներու արդիւնաբերութեան նախա-
րար Յակոբ Արշակեան նշեց` 
անուանումը շատ լաւ է` նկատելով, 
որ անոր մէջ կայ «հայ» բառը:
Ալեքսիս Օհանեան նշեց`  իրենք 
հասկցած են, թէ որքան բախտաւոր 
են, որ այսքան հնարաւորութիւններ 
ունին: «Մենք մեր ասպարէզներէն 
պէտք է քաղենք մեր դասերը եւ 
ատոնք օգտագործենք այս հար-
թակին համար, որպէսզի ամբողջ 
աշխարհի հայերը կարենան օգտուիլ 
այդ կապէն ու բարգաւաճիլ»,- ըսաւ  
Օհանեան ու նշեց` ընդհանուր տես-
լականը կը միաւորէ զիրենք:
Ան նկատել տուաւ` կան ցանցեր, 
ուր հայերը, այսպէս թէ այնպէս, 
կրնան կապուիլ իրարու հետ, բայց 
իրենք կ՛ուզեն յատուկ տարածք 

ստեղծել, ուր ըլլան մարդիկ, որոնք 
գիտեն, թէ ինչ կը փնտռեն, ինչ 
ըսելիք ունին: Օհանեան շեշտեց` 
այս նախաձեռնութիւնը բոլորին 
համար է, ասով կ՛ուզեն հեշտացնել 
հաղորդակցութիւնը, անիկա շահոյթ 
չի հետապնդեր:
Էրիկ Իսրայէլեան նշեց, որ գաղա-
փարը քննարկած են գրեթէ 1 տարի, 
սակայն այդ մասին մտածած են 
աւելի երկար: «Իրապէս հիանալի 
պիտի ըլլայ նման կապի հարթակ 
ունենալը, Հայաստանի մէջ ոչ միայն 
արհեստագիտութիւնը կը զարգա-
նայ, այլ նաեւ կ’ապահովուի կապը 
Հայաստանի եւ սփիւռքի հայերու 
միջեւ: Շատ նուիրուած ենք այս 
գաղափարին, մեր ամբողջ փորձը 
պիտի ներդրենք»,- ըսաւ ան:
Ան նկատեց` հայերը սփռուած են 
շատ երկիրներու մէջ, պէտք է կապ, 
եւ այդ առցանց հարթակը թոյլ կու 
տայ բոլորը կապել իրարու, ինչու չէ` 
նաեւ համագործակցիլ:
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Օրեր առաջ Գանատայի մէջ աւելի քան 500 հազար մարդ փողոց ելաւ 
շուէտուհի անչափահաս աղջկայ մը պահանջներուն աջակցութեան 
համար: Աղջիկը Կրեթա Թունպերկն է, որ մէկ տարուան մէջ 

աշխարհահռչակ դարձած է:
Տարի մը առաջ շուէտուհի այս դպրոցականը յայտարարեց, որ կը հրաժարի 
ուրբաթ օրերը դպրոց երթալէ, այնքան ատեն, երբ բոլոր երկիրներու 
կառավարութիւնները լուրջ ուշադրութիւն դարձնեն աշխարհը պատուհասած 
բնապահպանական սպառնալիքին:
Աշխարհի մէջ շատեր կ՚աջակցին Կրեթային, բայց ամենէն առաջ իր 
ընտանիքը՝ մայրը շուէտցի օփերայի երգչուհի Մալենա Էրնմանը եւ հայրը՝ 
դերասան Սվանտէ Թունպերկը. Կրեթան կրցած է համոզել իր մայրը, որպէսզի 
ան հրաժարի աշխարհի տարածքին օփերային համերգներ ունենալէ, քանի 
որ օդանաւային արտանետումները բացասական ազդեցութիւն կ՚ունենան 
միջավայրին վրայ: Ծնողները իրենց դստեր ազդեցութեամբ բուսակեր 
դարձած են: Կրեթան նաեւ քոյր մը ունի՝ Պիատան: Անոր ծնողքը իրենց 
ասպարէզներուն մէջ յաջողութեան հասած արուեստագէտներ են, շատեր 
Կրեթայի երգչուհի մօր վառ ելոյթը կը յիշեն «Եւրոտեսիլ 2009»ին, սակայն 
ընտանիքը աւելի յայտնի դարձաւ իր դստեր շնորհիւ: Անոնք աշխոյժ 
կերպով կ՚օգտագործեն դստեր յայտնի ըլլալը, համատեղ գիրք մը գրած են, 
կը կատարեն այլ ձեռնարկներ, որոնց մասին տեղեկութիւնը շատ արագ 
կերպով կը տարածուի:
Խօսելով Կրեթա Թունպերկի գործունէութեան մասին, շատեր չեն մոռնար 
նշելու, թէ պարմանուհին սովորական մէկը չէ, ան հիւանդ է օթիզմով, կը 
կրէ Ասպերկներու համախտանիշ: Այս մէկը զարգացման խանգարման 
հիւանդութիւն մըն է, որ օթիզմի թեթեւ տեսակն է, զայն կրողները կ՚ունենան 
զգացմունքային, ընկերային եւ կարգ մը խանգարումներ: Կրեթան տեղեակ է 
իր կրած ախտանիշին մասին եւ ըսած է, թէ ատիկա շատ կ՚օգնէ՝ աշխարհը 
այլ լոյսի տակ տեսնելու համար:
Վերջերս, ՄԱԿ-ի ամպիոնէն իր ելոյթին ժամանակ, Կրեթային կրած հիւան-
դութեան ախտանիշները որոշ չափով երեւելի էին: Ելոյթին սկիզբը ան 
հազիւ կը զսպէր լացը եւ կը ջղաձգուէր խօսելու ժամանակ: Բայց այդ մէկը, 
անշուշտ, անոր խօսքերը լուրջի չառնելու պատճառ չէին, եւ եղան շատեր, 
որ ծաղրեցին կամ քննադատեցին աղջնակը: Մինչ ոմանք բացասաբար 
ընդունեցին անոր խօսքը, շատ-շատերն ալ իրենց աջակցութիւնը կրկին 
յայտնեցին բնապահպանութիւնը կեանքի նպատակ դարձուցած Կրեթային:
Կրեթան իր ելոյթին մէջ նշած է, որ ինք պարտաւոր չէ գտնուիլ ՄԱԿ-ի 
համաժողովին, փոխարէնը պէտք է դպրոցը ըլլայ.
«Դուք, ձեր դատարկ խօսքերով, գողցած էք մեր երազանքներն ու մեր 
մանկութիւնը: Ինչպէ՞ս կը համարձակիք», յուզմունքը հազիւ զսպելով՝ քանի 
մը անգամ կրկնած է Թունպերկ, ապա ըսած՝ «Նոր սերունդը ամենայն 
ուշադրութեամբ կը հետեւի իշխանութիւններու քայլերուն եւ երբեք անոնց 
չի ներեր, եթէ սխալներու երթան»: Կրեթան խօսած է այն մասին, թէ 
բնապահպանական աղէտներուն հետեւանքով մարդիկ կը տառապին, կը 
մահանան, բնութեան համակարգեր կ՚ոչնչանան, կենդանական եւ բուսական 
շատ տեսակներ անհետացման եզրին են:
Պարմանուհին յայտարարած է, թէ այս բոլորին զուգահեռ, միակ բանը, որուն 
մասին կը մտածեն աշխարհի ղեկավարները, «փողն է եւ հեքիաթները՝ 
տնտեսական աճի մասին»: Աւելի վաղ ըսած էր. «Կ՚ըսէք, թէ ձեր զաւակները 
կը սիրէք ամէն բանէ աւելի, եւ հակառակ ասոր, դուք անոնց ապագան կը 
խլէք անոնց աչքերուն առջեւ»:
Կրեթան ՄԱԿ-ի ամպիոնէն ելոյթ ունենալու արտօնութիւն ստացած է աշխար-
հի մէջ շատ մեծ թիւով երիտասարդներու եւ անուանի ընկերութիւններու 

ունեցած աննախադէպ աջակցութեան եւ սատարումին շնորհիւ: Այդ 
ընկերութիւնները իրենց ձեռնարկներու եւ արտադրութիւններու մէջ մեծ 
ուշադրութիւն կը դարձնեն բնապահպանութեան ազդակին:
Կրեթան Նիւ Եորք հասած է Ատլանտեան ովկիանոսի վրայով 15-օրեայ, 
4.800 քիլօմեթր ճանապարհորդութենէն ետք։ Բնապահպանը դէմ է օդանաւ 
նստելու, իր նաւարկութեան աղջնակը սկսած է Մեծն Բրիտանոյ Պլեմութէն՝ 
զերօ արտանետում ունեցող զբօսանաւով՝ նուազագոյնի հասցնելով իր 
ճանապարհորդութեան ժամանակ ածխածինի արտանետումը:
ՄԱԿ-ի ամպիոնէն Կրեթան առաջին անգամ չէ, որ ելոյթ կ՚ունենայ, ան անցեալ 
տարի նոյնպէս հոն ելոյթ ունեցած է, ինչպէս նաեւ հանդիպում՝ ՄԱԿ-ի գլխա-
ւոր քարտուղարին հետ: Անցեալ տարուան իր ելոյթին ժամանակ ան հարուստ 
երկիրներուն կոչ ըրած է ածխաթթու կազերուն արտանետումները կրճատել 
նուազագոյն 15 տոկոսով, որպէսզի երկրագունդի ջերմաստիճանին միջին 
բարձրացումը պահպանուի 2 ՛C-ի սահմաններուն մէջ: Կրեթա պահանջած 
է, որ հարուստ երկիրները 6-12 տարուան ընթացքին հասնին ածխաթթու 
կազի արտանետման զերոյական մակարդակի… Այս տարուան յունուարին 
Կրեթան մասնակցած է նաեւ Տաւոսի միջազգային համաժողովին՝ Տաւոս 
հասած է գնացքով, միակողմանի ճանապարհի վրայ ծախսելով 32 ժամ…
ՄԱԿ-ի անոր վերջին ելոյթը ծաղրած է Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու 
նախագահ Տանըլտ Թրամփ եւ թուիթըրեան գրառում մը կատարած է ըսելով. 
«Ան նման է շատ երջանիկ աղջկայ մը, որ լուսաւոր եւ հիանալի ապագայ կը 
կանխավայելէ: Ի՜նչ հաճելի է այս մէկը տեսնել»: Կրեթայի ելոյթը քննադատած 
է նաեւ Գերմանիոյ վարչապետ Անկելա Մերքէլ, բայց եւ խոստանալով, 
որ Գերմանիան աւելի աջակցութիւն կը ցուցաբերէ բնապահպանական 
հարցերուն: Ֆրանսայի նախագահ Էմմանիւէլ Մաքրոն նշած է, որ միջազգային 
կազմակերպութիւնները խոստացած են 500 միլիոն տոլար լրացուցիչ 
ներդրում կատարել՝ արեւադարձային անտառները պահպանելու համար:
2018 թուականի օգոստոսին, Շուէտի խորհրդարանի շէնքին մօտ Կրեթայի 
ունեցած միայնակ բողոք-ցոյցին մասին տեղեկութիւնը կայծակնային 
արագութեամբ տարածուած է աշխարհի մէջ« Անոր «Ուրբաթօրեայ 
դասադուլներ» շարժումին միացած են աշխարհի զանազան երկիրներէ 
միլիոնաւոր երիտասարդներ: Գերմանիոյ դպրոցականները, հակառակ 
միջնակարգ կրթութեան խիստ օրէնքներուն, նոյնպէս միացած են այս 
շարժումին: Այստեղ միջնակարգ կրթութիւնը պարտադիր է, եւ դպրո-
ցականներու բացակայութիւններուն համար անոնց ծնողքը կը տուգանուի 
150 եւրոյով։
Ամենամեծ ուրբաթօրեայ դասադուլը եղաւ այս տարուան մարտ 15-ին. բոլոր 
աշխարհամասերու՝ 123 երկիրներու մէջ նախօրօք արդէն նախատեսած էին 
երկու հազար գործողութիւն, ներառեալ Անթարքթիքայի մէջ:
Կրեթա նաեւ «Ուրբաթներ յանուն մոլորակի» շարժումը հիմնած է, որուն 
անդամ դարձած դպրոցականներն ու երիտասարդները շաբաթը մէկ 
անգամ փոխանակ դասի երթալու ցոյցի կը մասնակցին։ «Որովհետեւ մեր 
ղեկավարները մանուկներու նման կը վարուին, մենք պէտք է առնենք այդ 
պատասխանատուութիւնը, որ անոնք շատոնց պէտք էր առած ըլլային», 
ըսած է Կրեթա: Մարտ 15-ի գործողութեան ընդառաջ Տիւսելտորֆ քաղաքէն 
նկարիչ Ժագ Տիլին շարժման նուիրած է թուղթէ պատրաստուած Կրեթային 
տիկնիկը: Քանդակը կը պատկերէ մռայլ դէմքով Կրեթան, որ օդին մէջ բռնած 
է երկու հոգիի՝ կնոջ եւ տղամարդու ականջներէն, հետեւեալ գրութեամբ. 
«Սերունդէ-սերունդ»: Տիկնիկին վրայ գրուած է. «Վերջապէս բան մը պէտք 
է ընէք եղանակային աղէտին դէմ»: Կրեթայի կերպարը գործածուած է 
նաեւ ժամանակակից արուեստի, երաժշտութեան մէջ: Անոր վերջին ելոյթը 
YouTube-ի օգտատէր Ճոն Մոլուսք վերածած է տպաւորիչ ռոքի: Իսկ նկարիչ 
Տարիօ Կամփարին Իտալիոյ մէջ քարշակի միջոցաւ ստեղծած է Կրեթայի 
վիթխարի դիմանկարը՝ դաշտին վրայ: 9-10 ժամ՝ առանց ընդմիջումի, ան 
հողին վրայ վարած է քարշակը, եւ հողի ակօսներուն միջոցով ստացած 
դիմանկարը: Նկարիչը պարզաբանած է, որ դիմանկարը կատարած է 
կլիմային նուիրուած գագաթնաժողովին առթիւ, որ կայացած է ՄԱԿ-էն ներս: 
Աւելի քան տասը տարի նկարիչ Կամփարին այսպիսի ցուցահանդէսներ 
կը կազմակերպէ հողին վրայ՝ քարշակով նկարելով հողային նկարներ: Իր 
ստեղծագործութիւնները ան կը նկատէ բնապահպանական, քանի որ ոչ 
մէկ իր կը փճացնէ:
Մինչ Կրեթա կը մեղադրէ աշխարհի հզօրները՝ անտարբերութեան, դատար-
կաբանութեամբ զբաղելու ու իր երազանքը գողնալու համար, ՄԱԿ-ի 
փորձագէտները կը ստուգեն Կրեթայի հնչեցուցած մեղադրանքները եւ 
թէ արդեօք հնարաւո՞ր է քննարկել կլիմայի փոփոխութեան դէմ պայքարի 
ժամանակ իշխանութիւններու անգործութեան մասին բողոքները, որոնք 
ներկայացուցած է Կրեթա Թունպերկը:
Յառաջիկայ դեկտեմբերին Կրեթան կը պատրաստուի մեկնիլ Չիլի՝ մաս-
նակցելու COP25 կլիմայի համաժողովին: Այս անգամ նոյնպէս համաժողովի 
մասնակիցներուն ուշադրութեան կեդրոնը պիտի ըլլայ լուծումներ գտնել 
կլիմայական փոփոխութիւններուն համար, նուազեցնել ջերմանոցի ազդե-
ցութիւն ունեցող կազերու արտադրութիւնը եւ կենսոլորտային այլ հարցեր:

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ
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Զօրավարժութիւնների Ընթացքում Փորձարկուել Են Հակաօդային եւ 
Հակաթանկային Նոր Զինատեսակներ. ՀՀ Զինուած Ուժերի Գլխաւոր Շտապի Պետ, 

Գեներալ Արտակ Դաւթեանն Ամփոփում Է Զօրավարժութիւնները

Անիի Մէջ Կրկին Սկսած Են Հնագիտական Պեղումներու

«Զարթօնք» Հայրենիքի Մէջ - 42 -

Պատմամշակութային Արձագանգ

ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի 
Աշխատակից

ՀՀ Զինուած Ուժերի  Գլխաւոր շտապի 
պետ Արտակ Դաւթեանը լրագրողնե-
րի հետ հանդիպման ժամանակ անդ-
րադարձել է սեպտեմբերի 24-ից 
հոկտեմբերի 5-ն ընկած ժամա-
նակահատուածում հայկական 
երկու հանրապետութիւններում 
անցկացուած աննախադէպ լայ-
նածավալ ռազմավարական զօրա-
վարժութիւնների արդիւնքներին եւ 
փաստել, որ  զինված ուժերն իրենց 
առջեւ դրուած խնդիրն ամբող-
ջութեամբ կատարել են: 

Բացի այն, որ վերլուծուում եւ վեր են 
հանւում վարժանքների ժամանակ 
նկատուած դրական եւ բացասական 
միտումները, գեներալ-լեյտենանտ 
Արտակ Դաւթեանը տեղեկացրեց, որ 
զօրավարժութիւնների ընթացքում 
փորձարկուել են նոր զինատեսակ-
ներ, որոնք հիմնականում վերա-
բերում են հակաօդային եւ հակա-
թանկային միջոցներին: 
«Մասնաւորապէս, հակաօդային 
պաշտպանութեան առումով 
աւելացրել ենք խոցման հեռաւո-
րութիւնը, բարձրութիւնը, ինչպէս 
նաեւ աւելի փոքր արտացոլող 
մակերեսներով սարքերը խոցե-

լու հնարաւորութիւնները։ Որո-
շակի զինատեսակներ նաեւ արդի-
ականացուել են, որի ապացոյցը եղաւ 
պաշտպանութեան բանակի կողմից 
անօդաչու թռչող սարքի խոցումը: 
Հակաթանկային միջոցների մասով 
կարող եմ ասել, որ մեծացել է 
հեռահարութիւնը՝ մեր ունեցած 
միջոցներից շուրջ երկու անգամ, 
եւ որոշակի աշխատանքներ են 
տարուել, որպէսզի անմիջապէս 
հակաթանկային միջոցներ կիրառող 
անձնակազմի անվտանգութիւնն ու 
կենսունակութիւնը մարտի դաշտում 
աւելի մեծանայ»,- նշեց Արտակ 
Դաւթեանը:
Գլխաւոր շտապի պետի խօսքով 
զօրավարժութիւնների ընթաց-
քում Արցախի Պաշտպանութեան 
բանակը յաջողութեամբ փորձար-
կել է Սմերչ տեսակի զէնքը: Դաւ-
թեանի տեղեկացմամբՙ նոր զինա-
տեսակների գնման հարցում իրենք 
կարեւորութիւնը տալիս են այն 
ռազմական թեքնիկաներին, որոնք 
քիչ անձնակազմ պահանջելով մար-
տական կարեւոր խնդիր են լուծում:
Գեներալ-լեյտենանտի խոսքովՙ  
զօրավարժութիւնների սցենարը 
ծաւալուն էր եւ երկու փուլով էր իրա-
կանացուում: Առաջինը Զինուած 
ուժերի ծաւալումը, երկրորդը 
հակառակորդի ակրեսիայի դիմագ-
րաւումը: Զօրավարժութեան 
անուանումն էլ էր «Զինուած ուժե-
րի ծաւալումը, հակառակորդի 
ագրեսիայի դիմագրաւումը»: 
Զինուած ուժերի ծավալումը զինա-
պարտների ու փոխադրական  
միջոցների համալրումն էր, որը 
ուժային կառոյցի ներկայացուցչի 
խօսքով գոհացնող էր: Այդ ընթացքում 
Հայաստանի Հանարապետութեան 
բոլոր ուղղութիւններում տեղի 
են ունեցել  6000 տեխնիկապէսի 
շարժ։ «Տուեալ թեքնիքան աշխոյժ 

շարժի մեջ գտնվեց յոթ օրից ոչ 
պակաս։ Թեքնիքական միջոցները 
շահագործուեց ոչ միայն պայմա-
նագրային զինծառայողների, այլեւ 
ժամկէտային զինուորների կողմից»,- 
նշեց գեներալը: 
Երկրորդ փուլով հակառակորդի 
ագրեսիայի դիմագրաւումը իրա-
կանացուեց ամբողջ Զինուած 
ուժերում։ Խաղարկման ընթացքում 
թուով 35-ից աւել զօրավարժութիւն 
իրականացուեց, գնդային գումար-
տակային, մարտկոցային, ամեն օր 
5-6 ստորաբաժանում կատարում 
էին մարտական խնդիր։ Ընդհանուր 
առմամբ Զինուած ուժերը զօրա-
վարժութիւնների ընթացքում 
կատարել են իրենց առջեւ դրուած 
պայմանական մարտական խնդի-
րը: Գեներալի տեղեկացմամբՙ այժմ 
իրենց մօտ աւելի կարեւոր փուլ է 
մեկնարկել վերլուծում ու ամփո-
փում են զօրավարժութիւնների 
արդիւնքները: 
Անդրադառնալով սահմանային 
իրավիճակին, գեներալ Դաւթեանը 
նշեց՝ սահմանին իրավիճակը կայուն 
վերահսկելի է միջադէպեր միշտ 

եղել են, կան, ու կը շարունակուեն։ 
Որոշակի չափով նուազել են կրա-
կոցների թիւը։ 
Վերջին շրջանում Տավուշի մար-
զում ստեղծուած սահմանային 
լարուածութեան մասով գեներալը 
նշեց, որ այս պահին այնտեղ իրա-
վիճակը էական փոփոխութիւն չի 
կրել, լարուածութեան տարրեր կան։ 
Միջդիրքային կրակոցներ լինում են, 
սակայն դրանք նպատակային բնոյթ 
չեն կրում: 
Ինչ վերաբերում է հայկական կողմի 
պատասխանին, Գլխաւոր շտապի 
պետը նշեց հակառակորդի հրա-
դադարի ցանկացած խախտում 
ստանում է համարժէք պատասխան: 
Ցաւօք վերջին դէպքերի ժամանակ 
հայկական կողմը ունեցաւ մէկ զոհ 
եւ երեք վիրաւոր: 

հաղորդէ “Ihlas” լրատուական գոր-
ծակալութիւնը:
Ըստ կայքին` Անիի աւերակներուն 
մէջ շրջած են նահանգապետ 
Թիւրքեր Օքսիւզը, Մշակոյթի եւ 
զբօսածրջութեան տնօրէն Հաքան 
Տողանայը, Անիի թանգարանի տնօ-
րէն Եուչել Քումանտաշը, շրջանի 
ոստիկանութեան գունդի հրամա-
նատար Հիտայեթ Արըքանը եւ 
պեղումներու խորհրդատու, Կովկասի 
համալսարանի դասախօսական 
անձնակազմէն Մուհամետ Արսլանը:
Նահանգապետ Օքսիւզը նշած է, որ 
Կարսի թանգարանի տնօրինութեան 

եւ Կովկասի համալսարանի արուես-
տի պատմութեան բաժնի կողմէ Անիի 
աւերակներուն մէջ Սեպտեմբեր 
23-էն կրկին սկսած են հնագիտական 
պեղումները: Ան աւելցուցած է նաեւ, 
որ մինչ այդ ժամանակ առ ժամանակ 
տարբեր համալսարաններու դասա-
խօսներու գլխաւորութեամբ այդպի-
սի պեղումներ իրականացուած 
են: Օքսիւզ աւելցուցած է. 
«Այսօր մեր կողմէ սկիզբ առած 
պեղումները կ՛իրականացուին 
Թանգարանի տնօրինութեան 
գլխաւորութեամբ եւ Կովկասի 
համալսարանէն Մուհամմետ 

Արսլանի խորհրդակցութեամբ: 
Մեր նպատակը այստեղի թէ՛ 
պատմական, թէ՛ մշակութային 
կարեւորութիւնը մէկ անգամ եւս 
երեւան հանելն է եւ պեղումներէն 
ետք այս հիասքանչ մշակութային 
հարստութիւնը եկող սերունդնե-
րուն ներկայացելը: Ինչպէս յայտնի 
է, Անին շատ կարեւոր պատմական 
վայր է, իսկ զբօսաշրջիկներու թիւը 
կ՛աճի:  2017-ին Անի այցելած է մօտ 
60 հազար զբօսաշրջիկ: 2018-ին այդ 
թիւը հասաւ 95 հազարի: Վստահ եմ, 
որ 2019-ին աւելի շատ այցելուներ 
պիտի ունենանք»

ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի համաշխարհային 
մշակութային ժառանգութեան 
ցանկին մէջ ներառուած Անիի 
աւերակներուն մէջ կրկին հնա-
գիտական պեղումներու սկսած են:
Այս մասին, ըստ Akunq.net-ի, կը 
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Վաղամեռիկ Սեպուհ Շահպազեանի Մահուան ԺԸ. Տարելից

««ԱՅՈ»-ն Լիբանանի Հայոց Թեմ Եւ Երիտասարդութիւն Իրար Լսելու Եւ Իրարու Հետ 
Գործակցելու Եզակի Մարմինն Է»

Հաստատեց Նարեկ Արքեպիսկոս

թայթողները մեծ թէ փոքր, յայտնի թէ 
անանուն բարերարներն են, որոնց 
փաղանգին մէջ իրենց ինքնուրոյն 
տեղը ունի Յարութ եւ Մանուշակ 
Շահպազեան ամոլը։
«Բարերարութենէ անդին, Շահ-
պազեաններու մօտ յստակօրէն 
ի յայտ կու գայ նաեւ հայու նկա-
րագիրի թերեւս ոչ շատ խօսուած 
յատկութիւններէն մին՝ անձնական 
ցաւը հաւաքական ուրախութեան 
եւ հպարտանքի վերածելու կարո-
ղութիւնը» հաստատեց Պողարեան` 
նկատել տալով, որ այսպիսով 2002-
ին ծնաւ «Սեպուհ Շահպազեան 
Ֆոնտ»-ը, որուն շնորհիւ բազմաթիւ 
հայ ուսանողներ առիթը ունեցան, եւ 
վստահաբար ապագային ալ պիտի 

նորդարանի յարկին տակ։ Սրբազա-
նը կարեւորութեամբ ընդգծեց հայ 
երիտասարդութեան գործուն դերա-
կատարութիւնը մեր եկեղեցւոյ եւ 
բոլոր կառոյցներու կեանքին մէջ։ 
Ան կոչ ուղղեց երիտասարդութեան 
երեքշաբթի երեկոները մասնակցե-
լու Ս. Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ 
մատուցուած ս. պատարագին 
եւ «ԱՅՈ»-ի կազմակերպած 
բոլոր ձեռնարկներուն։ «Ես կը 
հաւատամ երկխօսութեան, եւ 
«ԱՅՈ»-ն Լիբանանի հայոց թեմ 
եւ հայ երիտասարդութիւն իրար 

տայ Շահպազեան ընտանիքին։
Ազգային իշխանութեան Ուսում-
նական խորհուրդի ատենապետ 
դոկտ. Գեղուհի Պողարեան յայտ-
նեց, թէ վաստակաշատ դաս-
տիարակ մը պատեհ առիթով մը 
ըսած է, որ դպրոցը պարտէզ մըն 
է, գիտութիւնը՝ այդ պարտէզին 
հողը, ուսուցիչը՝ պարտիզպանը, 
իսկ ուսանողը՝ պարտէզին մէջ ծլող 
եւ ծաղկող բոյսը, աւելցնելով, որ 
պարարտ հողը, լաւագոյն սերմերն 
ու վարպետ մշակները անհրաժեշտ 
են, բայց ոչ բաւարար, առատ բերք 
ստանալու համար, որովհետեւ կը 
պակսի կենսատու ջուրը։ Դոկտ. 
Գ. Պողարեան նկատել տուաւ, որ 
կրթական մշակներուն ջուր հայ-

ճանքներուն, ինչպէս նաեւ երեք-
շաբթի երեկոները ներկայ կը 
գտնուին ս. պատարագին եւ ապա 
Աստուածաշունչի սերտողութեան։ 
Անդրադառնալով «ԱՅՈ»-ի ծրագիր-
ներուն, Պարիքեան նկատել տուաւ, 
որ ծրագիրներու շարքին են պտոյտ-
ներ, զարգացման մրցումներ, ինչ-
պէս նաեւ դասախօսութիւններ` 
հայ եկեղեցւոյ պատմութեան, ս. 
պատարագի մեկնութեան եւ ներ-
կայ երիտասարդութիւնը յուզող 
այլ հարցերու շուրջ։ Ան կոչ ուղղեց 
ներկաներուն անդամակցելու 
«Այո»-ի ընտանիքին, որ այս ամիս 
կը նշէ իր առաջին ամեակը։ «Մեր 
խորին շնորհակալութիւնը կը 
յայտնենք սրբազան հօր, որ մեզ 
իր շուրջ համախմբեց՝ նպատակ 
ունենալով ամրապնդել հայ երի-
տասարդ եւ հայ եկեղեցի կապը, 
որուն ընդմէջէն կ՛ամրապնդուի 
հայ երիտասարդին ինքնութիւնը, 
հաստատեց Պարիքեան։ Ան նաեւ 
շնորհակալութիւն յայտնեց Լիբա-
նանի թեմի քարոզիչ Հոգշ. Տ. 
Անանիա ծ. վրդ. Գուճանեանին, որ 
սոյն ծրագիրի յաջողութեան մէջ իր 
յատուկ ներդրումը ունի։ Այնուհետեւ 
«ԱՅՈ»-ի անունով յուշանուէրներ 
յանձնուեցան առաջնորդ սրբազան 
հօր եւ հայր սուրբին։

Սրբազան հայրը իր պատգամին 
մէջ փառք տուաւ Աստուծոյ եւ իր 
ուրախութիւնը յայտնեց, որ մեծ թիւով 
երիտասարդ-երիտասարդուհիներ 
համախմբուած են Ազգային առաջ-

Լիբանանահայ Կեանք

ունենան ազգաշունչ կրթութիւն 
ստանալու։ Ֆոնտը ծնունդ առաւ 
ընտանեկան ցաւալի պատուհասէ 
մը ու դարձաւ օրհնաբեր առու մը, 
որ իր կարգին եկաւ յաւելեալ ջուր 
մատակարարելու տակաւ անջրդի 
մնալու սպառնալիքին ենթակայ 
հողերուն։
«Ողջ Լիբանահայութեան եւ ի մաս-
նաւորի Ազգային իշխանութեան 
Ուսումնական խորհուրդին անու-
նով անգամ մը եւս խորին շնոր-
հակալութիւն կը յայտնեմ ձեզի եւ 
կ՝ըսեմ.- վարձքը կատար Շահ-
պազեան ամոլին» եզրափակեց 
Դոկտ. Գ. Պողարեան։

լսելու եւ իրարու հետ գործակցելու 
եզակի մարմին մըն է։ Հայ երի-
տասարդութիւնը այսօր –եւ ոչ թէ 
վաղը– մեր հաւաքական կեանքին 
մէջ իր խօսքը եւ գործը ունի, եւ 

ահաւասիկ «ԱՅՈ»-ի ճամբով մենք 
անգամ մը եւս կը հրաւիրենք մեր 
երիտասարդ սերունդը մեզի հետ 
ըլլալու, որպէսզի միշտ միասնաբար 
աղօթենք, գործենք եւ երաշխաւո-
րենք մեր հայապահպանման երթը» 
եզրափակեց առաջնորդ սրբազանը։

Կիրակի, 6 հոկտեմբեր 2019-ին, Ս. 
Նշան մայր եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ 
ս. պատարագի, հոգեհանգստեան 
պաշտօն կատարուեցաւ վաղամե-
ռիկ համալսարանաւարտ փայլուն 
ուսանող՝ Սեպուհ Շահպազեանի 
մահուան ԺԸ. տարելիցին առիթով։
Ս. պատարագի աւարտին, քաղաքի 
Ազգային առաջնորդարանի դահլի-
ճին մէջ հրամցուեցաւ հոգեսուրճ։ 
Ս.  Նշան մայր եկեղեցւոյ հովիւ Մկր-
տիչ քհնյ. Քէշիշեան խօսք առնելով 
դրուատեց Սեպուհ Շահպազեանի 
յիշատակը` աւելցնելով, որ իր 
յիշատակին համար ստեղծուած 
ֆոնտը ժպիտ կը պարգեւէ աշա-
կերտներուն դէմքերուն եւ մխի-
թարութիւն ու համբերութիւն կու 

Օրհնութեամբ Լիբանանի հայոց 
առաջնորդ Նարեկ արքեպիսկոպո-
սի, կազմակերպութեամբ թեմի «Այո» 
երիտասարդական յանձնախումբ-
ին, շաբաթ, 5 հոկտեմբեր 2019-ին, 
երեկոյեան ժամը 8։30-էն սկսեալ 
Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ 
Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ 
տեղի ունեցաւ ընկերային երեկոյ մը։

Երեկոյի բարի գալուստի խօսքը 
արտասանեց յանձնախումբի 
ատենապետուհի Անի Պարիքեան, 
որ իր գոհունակութիւնը յայտ-
նեց, որ երիտասարդ-երիտա-
սարդուհիներ կ՛ընդառաջեն 
«ԱՅՈ»-ի կազմակերպած խրախ-
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Հայաստանը Մասնակցած է Փարիզի B2B Ձեւաչափով 
Ամենամեծ Զբօսաշրջային Ցուցահանդէսին
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ՀՀ տնտեսութեան նախարարութեան Զբօսաշրջութեան կոմիտէի աջակ-
ցութեամբ Հոկտեմբեր 1- 4  Հայաստանը ներկայացուած է Փարիզի IFTM Top 
Resa 2019 միջազգային զբօսաշրջային ցուցահանդէսին՝ 14 զբօսաշրջային 
ընկերութիւններու մասնակցութեամբ:
Ինչպէս կը տեղեկացնէ  ՀՀ տնտեսութեան նախարարութեան մամլոյ վար-
չութիւնը, 1979 թուականէն ի վեր տեղի ունեցող այս ցուցահանդէսը Ֆրանսայի` 
B2B ձեւաչափի ամենամեծ զբօսաշրջային ցուցահանդէսն է, որուն այս 
տարի մասնակցած են ոլորտի աւելի քան 34 000 մասնագէտներ, որոնց 
շարքին՝ օդակայաններու, օդափոխադրող ընկերութիւններու, հիւրանոցներու, 
զբօսաշրջային ընկերութիւններու ներկայացուցիչներ:
Ցուցահանդէսի ընթացքին զբօսաշրջային ընկերութիւնները բազմաթիւ 
հանդիպումներ եւ քննարկումներ ունեցած են գործընկերներու հետ` գործարար 
կապերը ամրապնդելու եւ պայմանագիրներ կնքելու նպատակով:
Զբօսաշրջութեան կոմիտէի ներկայացուցիչները հանդիպումներ ունեցած 
են յայտնի լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներու եւ պլոկըրներու հետ: 
Համաձայնութիւն ձեռք բերուած է 2020-ին իրականացնել  շարք մը յայտնի 
լրատուական ընկերութիւններու եւ քանի մը հարիւր հազար հետեւորդ ունեցող 
պլոկըրներու ճանաչողական այցեր Հայաստան:
Միջազգային ցուցահանդէսներուն Հայաստանի մասնակցութիւնը կը նպաստէ 
երկիրը ճանաչելի դարձնելու եւ կ՛օգնէ մասանաւոր ընկերութիւններուն նոր 
գործարար կապեր ստեղծելու: Այս տարի կը նախատեսուի նաեւ ապահովել 
Հայաստանի մասնակցութիւնը  Սինկափուրի եւ Լոնտոնի մէջ տեղի ունենալիք 
ցուցահանդէսներուն:

Շարժում՝ Յանուն Մոլորակի

Սիրոյ Եւ Նախանձի Մասին

Իսկ մինչ այդ, Կրեթա առաջադրուած է Նոպէլեան խաղաղութեան մրցանակի. 
զայն աշխարհի ամենահեղինակաւոր մրցանակին առաջադրած են 
Շուէտի եւ Նորվեկիոյ խումբ մը քաղաքական գործիչներ։ «Անշուշտ, շատ 
պատուաբեր ու հաճելի է ըլլալ նման հրաշալի մրցանակի անուանակարգին 
մէջ: Ասիկա աներեւակայելի եւ քիչ մըն ալ տարօրինակ զգացում է», ըսած 
է Կրեթան, որ ամբողջ սերունդի մը անունով անլռելի ճիչ մը արձակած է: 
Արուեստի աշխարհը նոյնպէս անդրադարձած է ասոր՝ մէջտեղ բերելով 
նորվեկացի աշխարհահռչակ նկարիչ Էտուըրտ Մունքի «Ճիչը» («Տը 
Սքրիմ») գեղանկարը: 1893 թուականին նկարուած այդ նկարը շատեր 
այժմէական կը տեսնեն եւ կը համեմատեն մարդու ճիչին, որ ան կը 
զգայ կենսոլորտին ապականումը գիտակցելէ ետք: Արուեստագէտներ կը 
միաւորուին՝ արուեստի միջոցաւ կրկին աշխարհին ահազանգ հնչեցնելու, թէ 
ինչպէ՛ս բնութիւնը կը փճանայ մարդուն ներգործութեամբ եւ կը վտանգուի 
մոլորակը: Միջավայրի պաշտպանութեան ճակատամարտին մէջ այսօր 
շատ կարեւոր կը նկատուի ոչ միայն արուեստագէտներուն, այլ՝ բոլորին 
պայքարը, բայց արուեստը աւելի ազդեցիկ է, ուստի շատ ակնկալիքներ 
կան մանաւանդ արուեստագէտներէն՝ երաժիշտներէն, նկարիչներէն, 
գրողներէն... Անոնցմէ կը պահանջուի արուեստի մնայուն գործեր ստեղծել՝ 
ընդդէմ պատերազմներու, ահաբեկչութեան, համընդհանուր տաքացումի, 
կերպընկալէ իրերու արտադրութեան եւ բոլոր այն աղէտներուն դէմ, որոնց 

զոհ կ՚երթայ մարդկութիւնը:
Բնապահպանութիւնը դարձած է 21-րդ դարու հրամայականը: Ոչ 
մէկ մեծ կազմակերպութիւն այլեւս ձեռնարկ մը կը կատարէ՝ առանց 
բնապահպանական վտանգները նկատի առնելու, իսկ եթէ վնաս մը հասնի, 
ապա ծառեր եւ անտառներ հիմնելու պայմանագրեր կը կնքէ: Մեծ ու կարեւոր 
համաժողովները, միջոցառումները, նորաձեւութեան ցուցադրութիւնները եւ 
նման ձեռնարկներ իրենց նոթերու տետրերն ու գրիչները կը պատրաստեն 
վերամշակուած թուղթով, ուշադրութիւն կը դարձուի ձեռնարկին ընթացքին 
ածխածինի արտանետումներու քանակին, նախօրօք կը հաշուարկուին 
վնասներն ու օգուտները…
Մինչ այս պահին մենք Հայաստանի մէջ կը վայելենք ոսկէ աշունը եւ շուտով 
նաեւ ձմրան հաճելի օրերը վրայ կը հասնին, կարգ մը երկիրներու մէջ 
եղանակը թշնամի դարձած է մարդուն: Ամէն օր բնակլիմայական աղէտներ 
տեղի կ՚ունենան, եղանակը պարզապէս անկանխատեսելի եւ անկառավարելի 
դարձած է… Համընդհանուր տաքացումը, անշուշտ, միայն ջերմաստիճանի 
բարձրացում չ՚ենթադրեր, եթէ որոշ վայրերու մէջ երաշտ եւ չորութիւն 
կայ, ապա շատ երկիրներ ալ իրենց ոչ բնորոշ պաղն ու սառնամանիքը կը 
դիմագրաւեն:
Համընդհանուր տաքացումի մէջ մարդածին գործօնը շատ մեծ է, ուստի 
Կրեթային եւ անոր հասակակիցներուն ձայնը պէտք է լսելի ըլլայ բոլորին:

«Ժամանակ»/Պոլիս

Սկիզբը Էջ 03

ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ

«Հրեշտակները մէկ անուն ունին՝ ՍԷՐ. սատանաներն ալ մէկ՝ ՆԱԽԱՆՁ», 
կ՚ըսէ Գրիգոր Օտեան։
Արդարեւ սէրը մարդուս ամենէն հիմնական եւ ազնիւ զգացումն է։ Ուստի 
իւրաքանչիւր անհատի ընկերային պարտականութիւնն է իւրաքանչիւր 
մարդուն մէջ յարգել եւ արթնցնել սէրը ճշմարիտին, գեղեցիկին եւ բարիին։
«Ճշմարտութեան սէրը կ՚որոնէ սուրբ ժամանցը, իսկ սիրոյ անհրաժեշտութիւնը 
կ՚ընդունի արդար աշխատանքը», կ՚ըսէ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս։ 
Աստուծոյ ճշմարտութիւնը ամբողջովին յայտնուեցաւ Յիսուս Քրիստոսի 
մէջ. Ի՛նքն է ճշմարտութիւնը եւ Ան կ՚առաջնորդէ «դէպի բովանդակ 
ճշմարտութիւն» (ՅՈՎՀ. ԺԶ 13)։ Յիսուս Իր աշակերտներուն կ՚ուսուցանէ 
ճշմարտութեան անպայմանաւոր սէրը. «Ձեր խօսքը թող ըլլայ այո՛ն այո, եւ 
ո՛չը ոչ» (ՄԱՏԹ. Ե 37)։
Արդարեւ «սրտով սուրբ»երը անոնք են, որ իրենց իմացականութիւնը 
եւ կամքը կը ներդաշնակեն Աստուծոյ սրբութեան պահանջներուն հետ, 
գլխաւորաբար երեք մարզերու մէջ. մարդասիրութեան ողջախոհութեան եւ 
ուղղամտութեան մէջ. սէր ճշմարտութեան եւ ուղղափառութիւն հաւատքին։ 
Սրտին, մարմինին եւ հաւատքին մաքրութեան միջեւ կապ մը գոյութիւն ունի. 
հաւատալով հնազանդիլ, հնազանդելով՝ լաւ կեանք վարել, լաւ ապրելով՝ 
մաքրազտել սիրտերը եւ մաքրազտելով սիրտերը՝ հասկնալ հաւատացածը։ 
Արդարեւ, սրտի մաքրութիւնը սիրոյ մէկ հետեւանքն է, եւ այն որ սէր ունի իր 
սրտին մէջ, անոր սիրտը մաքո՛ւր է։ Սրտին մէջ կը գտնուի սէրը, որ սկիզբն 
է բարիին եւ ամէն մաքուր գործի։
Աստուած սէ՛ր է, սիրոյ ակը եւ Աստուծոյ սէրը սահման չունի, չի ճանչնար 
որեւէ սահման։ Ուստի մարդ երբ կ՚աղօթէ, իր առջեւ կը բանայ Քրիստոսի 
մէջ յայտնուած Հօր սիրոյն ծաւալուն սահմանները, որոնք իրեն աղօթել կու 
տան Հայրը տակաւին չճանչցող բոլոր մարդոց համար եւ բոլոր մարդոց 
հետ, որպէսզի անոնք համախմբւին միութեան մէջ։ Ուստի անկեղծ սիրով 
արտասանուած ամէն աղօթք մարդոց միջեւ կապ մը կը հաստատէ եւ 
«միութիւն» մը կը ստեղծէ։ Այս պատճառով, պէտք է ընդարձակել աղօթքը՝ 
սիրոյ լա՜յն տարածքով, երբ աղօթել կը սկսինք «Հայր մեր…» ըսելով՝ ուր 
Հօր շուրջ, եւ ուրեմն Սիրոյ մէջ կը համախմբուին եւ կը միանան բոլոր 
մարդիկ։ Արդարեւ, «մեր» եզրն է որ կը համախմբէ այն բոլորը, որոնց համար 
կ՚աղօթենք Հօր՝ Աստուծոյ, որ Սէ՛ր է։
«-Հայր մեր որ երկինքն ես - խօսքերով՝ իրաւամբ կը հասկնանք արդարներուն 
սիրտը, ուր Աստուած կը բնակի իբրեւ Իր տաճարին մէջ։ Ահա թէ ինչո՛ւ 
աղօթողը փափաքելու է որ Ան, որուն ինք կը պատկանի, իր մէջ ալ բնակի», 
կ՚ըսէ Սուրբ Օգոստինոս Աւրելիոս։ Եւ քանի որ Աստուած Սէ՛ր է, ապա 
ուրեմն աղօթողը կը փափաքի որ Սէրը բնակի իր մէջ, եւ ամէն անգամ որ 
կ՚աղօթէ մարդ այս գիտակցութեամբ, հետզհետէ կ՚աւելնայ սէրը իր սրտին 
մէջ։ Ուրեմն, սէրը աղօթել է բոլորին համար՝ ամէնքին հասարակաց Հօր։
Սէրը նաեւ սրտանց եւ անկեղծօրէն ներե՛լ է. եւ այսպէս՝ կեանք կ՚առնեն 
ներումի մասին Տիրոջ ըսած խօսքերը. «Իրարու ներենք -ինչպէս- Աստուած 
ներեց մեզի Քրիստոսով», (ԵՓՍ. Դ 32), կեանք կ՚առնէ ի սպառ սիրող սէրը։ 
Արդարեւ «սրտի խորութեան» մէջն է, որ ամէն բան կ՚ագուցուի եւ կը լուծուի։
Մեր ձեռքը չէ նախատինքը, ատելութիւնը եւ նախանձը այլեւս չզգալ եւ 
մոռնալ զանոնք, սակայն Սուրբ Հոգիին նուիրուած մաքուր, սիրով լեցուած 

սիրտը, նախատինքը, ատելութիւնը եւ նախանձը փոխելով բարեխօսութեան, 
վիրաւորանքը կարեկցութեան կը դարձնէ եւ յիշողութիւնը կը մաքրազտէ։ 
Եւ անկեղծ սէրը, իսկական սէրը կը հասնի մինչեւ սէրը եւ ներումը 
«թշնամի»ներուն (ՄԱՏԹ. Ե 43-44)։
Նախանձը մարմինին գործն է որ կը հակադրէ Հոգիին, ինչպէս կ՚ըսէ 
Առաքեալը. (ԳԱՂ. Ե 19-21)։
Տասներորդ պատուիրանը կը պահանջէ նախանձը արտաքսել մարդկային 
սրտէն։ Երբ Նաթան մարգարէն ուզեց Դաւիթ թագաւորը զղջումի դրդել, 
պատմեց անոր աղքատի մը պատմութիւնը, որ միայն գառնուկ մը ունէր, 
որուն հետ իր աղջիկ զաւկին պէս կը վարուէր, ապա այն հարուստին, որ 
հակառակ իր ունեցած բազմաթիւ հօտերուն, այս աղքատ մարդուն վրայ կը 
նախանձէր, մինչեւ որ վերջապէս գողցաւ մարդուն գառնուկը։ Նախանձը 
կրնայ տանիլ յոռեգոյն չարագործութիւններու։ Նախանձին հետեւանքն են 
բազմաթիւ չարիքներ։ Սատանային նախանձով է որ մահը մտաւ աշխարհ 
(ԻՄՏ. Բ 24)։
«Մենք երբ իրարու դէմ կը կռուինք, մեր մէջ մախանքն է որ մեզ իրարու դէմ 
կը լարէ…», կ՚ըսէ Սուրբ Յովհան Ոսկեբերան։ Ուստի մախանքը, այսինքն 
չար նախանձը մայրն է ամէն չարիքի։
Այս իմաստով նախանձը գլխաւոր մոլութիւն մըն է։ Ան կը մատնանշէ ուրիշին 
բարիքին դիմաց մարդուն զգացած տխրութիւնը եւ ինչպէս նաեւ զայն նոյնիսկ 
անպատշաճ կերպով իւրացնելու անսանձ փափաքը…։
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Ատոնիսի Մը

Արշալոյսին դէմ խեփոր մը բացիր՝
Զոր ծովն ոտքիդ տակ նետեց վիհերէն:
Արշալոյսին դէմ խեփոր մը բացիր,
Կը փայլէր իր մէջ մարգրիտ մ’հոյաշէն:
Կը փայլէր իր մէջ մարգրիտ մ’հոյաշէն՝
Զոր ճակատիդ վրայ դըրիր ներդաշնակ:
Կը փայլէր իր մէջ մարգրիտ մ’հոյաշէն
Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ:
Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ՝
Մարգրիտն ուղիիդ լոյս տըւաւ գիշերն:
Վայրի կատուի մ’աչքին հանգունակ
Թովեց Աստղիկին բոլոր տատրակներն:

ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ

Համացանցի Վրայ

Իշխանութիւնները Փոխուեցին, Ժողովուրդը՝ Ոչ

Ես հայրենադարձուեցի Ռոպերթ Քոչարեանի 
նախագահութեան տարիներին։ Այնքան լաւ 
եմ յիշում այն օրերը, երբ մարդիկ անիծում էին 
նախկին նախագահին, իշխանութիւններին՝ 
պատճառաբանելով այն, որ այս երկրում 
կաշառակերութեան, թալանի, կողոպուտի, 
սպանութիւնների, օրինազանցութիւնների, 
ամէն տեսակ ապօրինութիւնների ու դաժա-
նութիւնների հիմքը դրուել է նրա օրօք: 
Երբ նախագահի աթոռին նստեց Սերժ 
Սարգսեանը, առաջին նախագահից դժգո-
հողներն այս անգամ էլ սկսեցին դժգոհել 
երկրորդ նախագահից։ Պատճառները շատ 
էին, յաճախ՝ արդարացուած, սակայն՝ ոչ լիովին, 
որովհետեւ դժգոհողների մեծամասնութիւնն 
իր ուղղակի կամ անուղղակի ներդրումն ունէր 
այն հարցում, ինչից դժգոհում էր...
Եկան մեր օրերը, իշխանութիւնները նոր-
ից փոխուեցին, ասես, կրկնօրինակելով 

առաջիններին։ Արի ու տես, առաջիններից 
դժգոհողներն այս անգամ գոհ են վերջիններից, 
թէ ինչպէ՞ս, ինչո՞ւ, ես չգիտեմ, բայց կեանքում 
կարեւորը գոհ լինելն է։ Վերջիններից գոհ 
եղողները, ի տարբերութիւն նախորդ 
դժգոհների, դժգոհ են եւ՛ նախորդներից, 
եւ՛ նախորդների նախորդներից, բայց զար-
մանալին էլ հենց նրանում է, որ առաջինի 
մասին յիշող չկա՜յ ու չկա՜յ։
Ասածս գիտէ՞ք ի՞նչ է։ Իշխանութիւնները 
գալիս, գնում են, բայց մենք՝ որպէս ժողովուրդ, 
չենք փոխւում ,եւ մեզ մօտ գնալով գլուխ 
է բարձրացնում մոռացկոտութիւնը։ Պատ-
մութիւնը կրկնուելու է այնքան ժամանակ, 
քանի դեռ չենք փոխւում եւ ունակ ենք մոռա-
նալու, մոռացութեան տալու։ 

ԱՐԱԶ ԳԱՅՄԱԳԱՄԵԱՆ
(Յապաւումներով)

Հիւսիսային Սուրիոյ Վրայ Թրքական Ռազմական 
Գործողութիւնները Սկսան

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Հիւսիսային սուրիոյ Թալ Ապիատ շրջանի 
շրջակայքը թիրախ դարձաւ թրքական օդուժի 
հարուածներուն: Թիրախ դարձան մասնաւորա-
պէս քրտական զինուորական կեդրոններ:
Մեծ թիւով քաղաքացիներ արդէն իսկ սկսած են 
լքել իրենց գիւղերը փախուստ տալով լայնատա-

րած յարձակումի մը վտանգներէն:
Նշենք, որ աւելի կանուխ, թուրքիոյ նախագահ 
Ռէճէպ Թայիպ Էրտողան յայտարարած էր սուրիոյ 
ուղղութեամբ ռազմական գործողութիւններ 
կատարելու իր որոշումին մասին: 

Սփիւռքահա՞յ ես եւ նոր տեսակի սթար-
թափ գաղափարներ ունի՞ս: Ցանկութիւն 
ունի՞ս վերադառնալ Հայաստան եւ հիմնել 
քու սթարթափը հայրենիքի մէջ: Եթէ այո՛, 
ապա դիմէ «ՆերՈւժ» սփիւռքի սթարթափ 
ծրագրին, որ այս տարի կը կազմակերպուի 
Սփիւռքի գործերու գլխաւոր յանձնա-
կատարի գրասենեակի եւ ՀՀ բարձր 
տեխնոլոգիական արդիւնաբերութեան 
նախարարութեան կողմէ:
Ընտրութեան փուլն անցած դիմողները 
հնարաւորութիւն կ’ունենան դեկտեմբերի 
16-20-ը Դիլիջանի միջազգային դպրոցի 
մէջ մասնակցիլ քառօրեայ հաւաքին, 
ծանօթանալ Հայաստանի սթարթափ էքո-
համակարգին եւ Հայաստանի մէջ գոր-
ծերով  զբաղուելու առաւելութիւններու, 
համագործակցիլ տեղացի գործընկերներու 
հետ եւ զարգացնել իրենց գաղափարները: 

Աւարտին յաղթող խումբերը կը ստանան 
15 էն 30 հազար ԱՄՆ տոլարին համարժէք 
դրամի դրամաշնորհներ, ինչպէս նաեւ 
Հայաստանի մէջ իրենց սթարթափը 
հիմնելու համար ձեռնարկատիրական 
աջակցութիւն:
Այս տարի «ՆերՈւժի»-ի թիրախային 
տեղերն են դրամական, սոցիալական, 
կառավարման, կրթական, շարժական, 
ցանցային, գիւղատնտեսական տեխնո-
լոգեաները, առողջապահութիւնը, ռոպո-
թաշինութիւնը, երկրաչափական արուես-
տը եւ այլն: Ծրագրի գործընկերներն 
են FAST եւ IDeA հիմնադիրները, UWC 
Դիլիջան համալսարանը եւ այլն:
Պատրա՞ստ ես դիմել: Այցելէ՛ http://neruzh.
am/կայքը եւ ամբողջացուր դիմումը մինչեւ 
հոկտեմբերի 21-ը:

«ՆերՈւժ» Ծրագրին Դիմելու 
Վերջին Պայմանաժամին Մնացած Է 

Ընդամէնը 2 Շաբաթ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
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Իրերայաջորդ սերունդներու հայեցի 
դաստիարակութիւն, բարոյական 
արժէքներ եւ կրթութիւն ջամբելու 
ազգային վարժարաններու առա-
քելութեան եւ անփոխարինելի 
դերակատարութեան խորապէս 
գիտակից՝ հայ աշակերտին քայլերը 
ամրապնդելու նպատակով 2002-
ին հիմնուած «Սեպուհ Շահպա-
զեան» կրթական ֆոնտը 2019-
2020 կրթական տարեշրջանին 
նաեւ պիտի շարունակէ իր 
գործունէութիւնը՝ կրթանպաստ 
յատկացնելով ազգային նախակր-
թարան, միջնակարգ եւ երկրոր-
դական վարժարան  յաճախող աշա-
կերտներու:
Ուրախութեամբ կ’ուզենք յայտնել, 

որ «Սեպուհ Շահպազեան» կրթա-
կան ֆոնտէն օգտուիլ փափաքող 
մեր ծնողներէն կը խնդրուի ներ-
կայանալ իրենց զաւակին յաճա-
խած ազգային վարժարանի քար-
տուղարութեան, երկուշաբթի, 
21 հոկտեմբերէն երկուշաբթի, 4 
նոյեմբեր 2019՝ ներկայացնելու 
անհրաժեշտ տուեալները եւ ամբող-
ջացնելու դիմումնագրերը։
Վստահ ենք, որ «Սեպուհ Շահ-
պազեան» կրթական ֆոնտի վերա-
հաս-տատումը խորապէս պիտի 
գնահատուի ազգային վարժա-
րաններու ծնողներուն կողմէ:

«ՍԵՊՈՒՀ ՇԱՀՊԱԶԵԱՆ»
ԿՐԹԱԿԱՆ ՖՈՆՏԻ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

¸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:

Ð²ÖÜàÚ Ðºðàê²Ø²ðîÆ 
99-²Øº²ÎÆÜ ²èÆÂàì 

Ø²î²ÔÆ ²ô²Ü¸²Î²Ü
ä²îð²êîàôÂÆôÜ

Ð³×ÝáÛ Ñ»ñáë³Ù³ñïÇ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
³õ³Ý¹³Ï³Ý Ù³ï³ÕÇ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ åÇïÇ
áõÝ»Ý³Û Þ³µ³Ã, 19 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2019-ÇÝ£

Ð»ï»õ³µ³ñ, Ïáã ÏÿáõÕÕ»Ýù µáÉáñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ, áñ
Çñ»Ýó Ù³ï³Õóáõ áãË³ñÁ Ï³Ù ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ
÷áË³Ýó»Ý Ð³×ÝáÛ Ð³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý ·ñ³ë»Ý-
»³Ï, ê. ¶¿áñ· »Ï»Õ»óõáÛ ËáñÑñ¹³ïáõÝÁ Ï³Ù ßñçáÕ
Ñ³Ý·³Ý³ÏÇãÝ»ñáõÝ£

Ð²ÖÜàÚ Ð²ÚðºÜ²Îò²Î²Ü 
ØÆàôÂº²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ 

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐԵՐ

ՌԱՄԿԱՎԱՐ ԱԶԱՏԱԿԱՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

98 Ամեակ

82 Ամեակ

• Կալա Ընթրիք
Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019

• Հրապարակային Հանդիսութիւն 
Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019

• Ցուցահանդէս
Երեքշաբթի, 26 Նոյեմբեր 2019

• Գիրքերու Շնորհանդէս
Հինգշաբթի, 28 Նոյեմբեր 2019

ԵՌԱԿ - Արմենական Պատանեկան Շարժում
                             

 ԱԿՈՒՄԲԻ ՕՐ
Օր՝ Ուրբաթ 11 Հոկտեմբեր 2019                                

Ժամ՝ 20:30էն սկսեալ

Վայր՝ Թէքէեան Կեդրոն Ժըմմէյզի - Ա. Յարկ          
Մասնակցութիւն՝ $10


