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Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Փարիզի Խաղաղութեան 
համաժողովի շրջագիծին մէջ, առանձնազրոյց մը ունեցաւ Ֆրանսայի 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ։ Այս մասին կը հաղորդէ ՀՀ Վարչապետի 
պաշտօնական կայքը։
Ֆրանսայի նախագահը շնորհակալութիւն յայտնեց վարչապետին՝ 
համաժողովին մասնակցելու հրաւէրը ընդունելուն համար եւ նշեց, որ 
կարեւոր կը նկատէ զանազան ուղղութիւններով բարեկամ Հայաստանի 
հետ համագործակցութեան զարգացումը։
Իր կարգին, վարչապետ Փաշինեան եւս շնորհակալութիւն յայտնեց եւ նշեց, 
որ տարբեր առիթներով հանդիպումները նոր ազդակ կը հաղորդեն երկկողմ 
կապերու զարգացման եւ ամրապնդման։
Նիկոլ Փաշինեան եւ Էմանուէլ Մաքրոն քննարկեցին հայ-ֆրանսական 
յարաբերութիւններու օրակարգային հրատապ հարցեր, անդրադարձան նաեւ 
մուտքի արտօնագիրներու ազատականացման, Հայաստան-Եւրոպական 
Միութիւն երկխօսութեան մեկնարկի ուղղութեամբ իրականացուող քայլերուն։
Կողմերը կարեւոր նկատեցին բարձր մակարդակի փոխայցելութիւններու 
կազմակերպումը եւ այդ ուղղութեամբ ձեռք բերին համապատասխան 
պայմանաւորուածութիւն։

Փաշինեան Եւ Մաքրոն Քննարկեցին 
Հայ-Ֆրանսական Յարաբերութիւններու 

Օրակարգային Հարցեր
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Երէկ բուռն կերպով շարունակուեցան ժողովրդային ընդվզումի բողոքները 
Լիբանանի գրեթէ բոլոր շրջաններուն մէջ, մինչ գլխաւոր ճամբաները մնացին 
փակ:
Փակ մնացին նաեւ դրամատուներն ու կրթական հաստատութիւնները:
Նախորդ օր ցոյցերու ընթացքին զոհուած երիտասարդը՝ Ալաա Ապու 
Ֆախր,  յեղափոխութեան նահատակ հռչակուեցաւ եւ անոր ի պատիւ 
բոլոր հրապարակներու վրայ ալ յարգանքի արտայայտութիւններ եւ 
խորհրդանշական նախաձեռնութիւններ տեղի ունեցաւ: Զոհուած երի-
տասարդին թաղումը պիտի կատարուի այսօր՝ իր ծննդավայրին մէջ, մինչ 
ցուցարարներուն մեծ մասը Պէյրութի հրապարակին վրայ պիտի ոգեկոչեն 
անոր յիշատակը: Նշենք, որ զոհուածը 38 տարեկան, ընտանիքի հայր էր: 
Ան իր ետին ձգեց իր այրին եւ անչափահաս զաւակներ:
Երէկուայ ցոյցերուն ընթացքին վտանգաւոր զարգացում մը արձանագրուեցաւ 
Ժալ Էլ Տիպի մէջ ցուցարարներուն եւ կարգ մը, ըստ ցուցարարներում՝ 
Աունական երիտասարդներու միջեւ, որոնք մօտենալով բիրտ ուժ ուզեցին 
բանեցնել բանալ փորձելով Ժալ էլ Տիպի ներքին ճամբան: Կրակոցներ ալ 
լսուեցան, որուն յաջորդեց քաշքշուք, մինչ կրակ բացող երիտասարդը 
ձերբակալուեցաւ ապահովական ուժերու կողմէ:
Վարչապետարանին մէջ, ըստ երեւոյթին վարչապետը իր հետ ընթացող բոլոր 
բանակցութիւններուն ունեցաւ իր կտրուկ դիրքը, որն է չընդունիլ վարչապե-
տի պաշտօնը, եթէ պատահի, որ նշանակուի կառավարութեան կազմի մը 
վրայ, որ պիտի չվայելէ ժողովուրդին վստահութիւնը: Ան շարունակեց պնդել
արհեստավարժերէ կազմուած խումբով մը հանդէս գալ ապագային: 
Կեցուածք մը, որ անհանագիստ կ՛ընէ յատկապէս նախագահն ու  Շիաա 
կազմակերպութիւնները:
Ցոյցերը աւելի մեծ թափով կը շարունակուին: Կրթական հաստատութիւնները 
եւ դրամատուները կը շարունակեն փակ մնալ:
Վտանգաւոր հանգրուան մըն է, որ Լիբանանը կը դիմակալէ:

Լիբանան Կը Գտնուի Վտանգաւոր Հանգրուանի 
Մը Դէմ Յանդիման Մինչ Կ՛արձանագրուին 

Վտանգաւոր Մագլցումներ

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՀԵՐՔՈՒՄ

Լիբանանի մէջ ՀՀ Դեսպանութիւնը իր կայքին միջոցաւ երէկ 
պաշտօնապէս հերքեց համացանցի, թէ այլ միջոցաւ տարածուող 
այն կեղծ եւ անհիմն լուրերը, ըստ որուն իբր թէ ՀՀ դեսպանութիւնը 
կը յորդորէ Հայաստանի Հանրապետութեան լիբանանաբնակ 
քաղաքացիները լքելու Լիբանանը:
Մեր կողմէ աւելցնենք, որ նման կասկածելի լուրերու պարագային 
մեր ընթերցողներն ու բարեկամները զգուշութեամբ մօտենան 
լուրին, եւ ի պահանջեալ հարկին, լուրին ստոյգութիւնը ճշդել 
հաւաստի աղբիւրներու դիմելով: Ամենակարեւորը, խուսա-
փիլ իրենք իրենց կարգին տարածելէ զայն, ակամայ կերպով 
սատար չհանդիսանալու համար նման կեղծ եւ անհիմն լուրերու 
տարածման:

«Խմբ.»
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Հայաստանի եւ Սփիւռքի Միջեւ Չկայ Սահման, Մենք 
Մէկ Ամբողջութիւն Ենք. ՀՀ Վարչապետ

Նիկոլ Փաշինեան Մասնակցեցաւ 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 40-րդ Ընդհանուր 

Ժողովի Աշխատանքներուն

Ի պատիւ աշխատանքային այց-
ով Ֆրանսայի Հանրապետութիւն 
գտնուող վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեանի եւ տիկին Աննա 
Յակոբեանի` տրուած է ընդու-
նելութիւն, որուն մասնակցած են 
Ֆրանսայի հայ համայնքի հոգեւոր 
եւ աշխարհիկ կառոյցներու ներկա-
յացուցիչները: Անոնց մէջ եղած են` 
Ֆրանսայի Ազգային ժողովի հայ 
պատգամաւորներ, հասարակական, 
մշակութային գործիչներ, գործա-
րարներ:
Իր խօսքին մէջ վարչապետը անդ-
րադարձած է Ֆրանսա կատարած 
աշխատանքային այցին, նախագահ 
Էմանուէլ Մաքրոնի հետ ունեցած 
քննարկումներուն, Հայաստանի 
արտաքին քաղաքականութեան, 
ղարաբաղեան հակամարտութեան:
Վարչապետը, մասնաւորապէս, նշած 
է.
«Արդէն աւանդոյթ դարձած է, որ 
օտարերկրեայ այցերը պարտա-
դիր կ՝ուղեկցուին համայնքի ներ-
կայացուցչներու հետ հանդիպում-
ներով, աւելի նեղ, ընդլայնուած 
կազմերով: Ասիկա կարեւոր արձա-
նագրութիւն է եւ կ՝արտայայտէ 

այն նոր քաղաքականութիւնը, որ 
Հայաստանի Հանրապետութե-
ան կառավարութիւնը կը վարէ 
Հայաստան-Սփիւռք յարաբերու-
թիւներու տիրոյթին մէջ, անոր 
իմաստը` համահայկականութեան 
հաստատումը իբրեւ առաջնահեր-
թութիւն արձանագրելն է:
Եւ կ՝ուզեմ արձանագրել, որ այդ 
նոր քաղաքականութեան իմաստը 
ճիշդ նոյն կերպ ընկալուած է նաեւ 
միջազգային գործընկերներու կող-
մէն, երէկ եւ այսօր զրոյց ունեցած 
եմ Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
նախագահ Էմանուէլ Մաքրոնի հետ 
եւ այդ երկու հանդիպումներուն 
ընթացքին ալ Ֆրանսայի նախագա-
հը յատուկ անդրադարձ ունեցած է 
ֆրանսայի հայ համայնքին:
Եւ ասիկա զիս առանձնապէս 
կ՝ուրախացնէ այն փաստով, որ 
օրինակ Ֆրանսայի նախագահը 
Հայաստանի կառավարութիւնը, 
Հայաստանը եւ Սփիւռքը կը դիտար-
կէ իբրեւ մէկ ամբողջութիւն: Եւ 
մեր շփումներուն մէջ իմ բարե-
կամը` էմանուէլը, անընդհատ կ՝ու-
զէ ընդգծել, թէ ինչքան կարեւոր, 
ազդեցիկ է Ֆրանսայի հայ համանքը 

Աշխատանքային այցելութեամբ 
Փարիզ գտնուող Հայաստանի 
վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի կեդրոնատեղիին 
մէջ մասնակցեցաւ կազմակերպու-
թեան 40-րդ Ընդհանուր ժողովի 
աշխատանքներուն:
Այս առիթով արտասանած իր խօս-
քին մէջ վարչապետը անդրադար-
ձաւ Հայաստանի մէջ պետական 
կառավարման համակարգի, ինչպէս 
նաեւ կրթութեան ոլորտին մէջ իրա-
կանացուող բարեփոխումներուն: 
Նիկոլ Փաշինեան կրթութեան որա-

կի բարձրացումը նկատեց ռազ-
մավարական խնդիր եւ նշեց, որ 
ոլորտին զարգացումը Հայաստանի 
կառավարութեան յատուկ ուշադ-
րութեան արժանացած է: Վար-
չապետը նշեց, որ կրթութիւնը 
հասարակութեան համար ունի 
ռազմավարական նշանակութիւն եւ 
կառավարութեան խնդիրն է նորա-
րարական ծրագիրներու միջոցով 
խթանել ոլորտի յառաջընթացը եւ 
բարելաւել ենթակառոյցները:
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եւ ինչպիսի մեծ դերակատարութիւն 
ունի Ֆրանսայի հանրային կեանքին 
մէջ, բոլոր ոլորտներով: Եւ ինծի 
համար մեծ պատիւ է, երբ ան 
անուններով, ազգանուններով կը յիշէ 
շարք մը մարդոց, որոնք այսօրուան 
երեկոյին ներկայ են:
Իրականութեան մէջ համահայ-
կականութեան գաղափարը շատ 
կարեւոր է մեզի համար, որուն 
հիմնական գաղափարը հետեւեալն 
է. չկայ սահման Հայաստանի եւ 
Սփիւռքի միջեւ, մենք մէկ ամբող-
ջութիւն ենք եւ երբ հանդէս կու գանք 
այդպէս` բոլոր հարցերը այլ պատկեր 
կը ստանան եւ բոլոր հարցերը կը 
դառնան լուծելի:
Կ՝ուզեմ շնորհակալութիւն յայտ-
նել բոլոր այն մարդոց, որոնք 
կը բանավիճին մեզի հետ, կը 
քննադատեն, որովհետեւ այդպիսով 
հնարաւորութիւն կու տան մեզի 
սրբագրելու մեր սխալները: Մենք 
այսպէս կ՝ընկալենք մեր ընելիքը 
յառաջիկային:
Ես չեմ կրնար երաշխաւորել, որ մեր 
կառավարութիւնը, անձամբ ես պիտի 
ըլլանք անսխալական, բայց կրնամ 
երաշխաւորել, որ մեր ժողովուրդը 

պիտի ունենայ հնարաւորութիւն` 
ուղղելու մեր սխալները այն 
ժամանակ, երբ կը կարծէ, որ 
մենք սպառած ենք մեր սխալնե-
րը ուղղելու հնարաւորութիւնները: 
Որովհետեւ մենք այսօր հանդէս կու 
գանք իբրեւ ՀՀ կառավարութիւն, 
իբրեւ ՀՀ իշխանութիւն, բայց 
կ՝ուզեմ արձանագրել, որ ՀՀ-ի մէջ 
իշխանութիւնը կը պատկանի ՀՀ 
հպարտ քաղաքացիին եւ մենք մեզի 
կ՝ընկալենք իբրեւ քաղաքացիին, 
երկրին ծառայութիւն մատուցող: 
Կ՝ուզեմ հաւաստիացնել, որ այդ 
ծառայութիւնը պիտի մատուցենք 
մեր կարողութիւններու առաւելագոյն 
ուժերով: Մնացեալը արդէն քաղա-
քացիներու գնահատման խնդիրն է:
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Քաղաքական Ակնարկ

Ժողովուրդի Մեծ Վստահութեամբ 
Իշխանութեան Հասած Ու Նոյն Այդ 

Ժողովուրդին Արհամարհող Ու Ծաղրող 
Իշխանութիւնը Աւելի Ցաւալի Վախճան 

Կրնայ Ունենալ

Գիրքին Հետ

Կրթութեան, գիտութեան, մշա-
կոյթի եւ սփորթի նախարար 
Արայիկ Յարութիւնեանի դէմ 

տրամադրութիւնները բաւական սրած 
են: Բողոքի ցոյցերը կը շարունակուին: 
Նախարարը կ՛արհամարհէ զանոնք: 
Հրաժարական տալու հիմք չի տես-
ներ եւ երիտասարդներուն պայքարը 
կ՛որակէ որպէս քաղաքական:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան անվե-
րապահօրէն կը սատարէ Արայիկ Յարութիւնեանին: Ըստ երեւոյթին, 
անձամբ Նիկոլ Փաշինեանի կողմէ նախարարին տրուած է այդ ցոյցերը 
արհամարհելու կանաչ լոյսը: 
Այլ  խօսքով, Նիկոլ Փաշինեանն իր վրայ կը վերցնէ նախարարութեան 
գործառոյթները, հետեւաբար՝ ոեւէ բացթողում կամ հակաճառութիւն 
կը համարուի իր սեփականը: Այս պարագային, նստացոյց ու բողոքի 
գործողութիւններ ընողներուն կարծիքով, պէտք է նաեւ հեռանայ ինքը՝ 
Փաշինեանը: 
Օրեր առաջ, երիտասարդներէն մէկը Փաշինեանին մեթրոյի տոմս տուաւ, 
որպէսզի վերջինս զայն փոխանցէ նախարարին: Նպատակը այն էր, որ 
Արայիկ Յարութիւնեանը մեթրոյով շրջի ու տեսնէ, թէ ի՞նչ կը մտածեն իր 
մասին: 
Նախկին իշխանութեան օրոք նման բողոքի ցոյցերը, յատկապյս ընդ-
դիմութեան կողմից, կը հանգեցնէին պաշտօնեայի հրաժարականին: 
Այսօրուայ կառավարութիւնը, ինչպէս Փաշինեանը կը կոչէ՝ ժողովուրդին 
կառավարութիւնը, ոչ միայն չարձագանգէր, այլ՝ համացանցային տիրոյթի 
բարձր մակարդակով կը ծաղրէ նոյն այդ ժողովուրդը:

Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարա-
կանի պահանջը մէկ օրէն չի յառա-
ջացաւ: Մէկուկէս տարուայ պաշ-
տօնավարման ընթացքին, Յարու-
թիւնեան բազմաթիւ խնդրահարոյց 
նախագիծեր  մշակեց, ինչպէս՝ հիմ-
նարկներ լուծարել, բարձրագոյն 
ուսման հիմնարկներու մէջ լարու-
ածութիւն առաջացրել եւ այլն: 
Ուսանողներու, երիտասարդներու 

այսօրուայ պահանջը բնական հակազդեցութիւնն  է տեղի ունեցած 
քաղաքական գործընթացներուն: 
Արայիկ Յարութիւնեանի հրաժարականին կողքին կը պահանջեն 
նաեւ Արտաքին գործերու նախարարի հրաժարականը: Պատճառը՝ 
օտար լրատուամիջոցի մը հետ իր վերջին հարցազրոյցին արտաքին 
գերատեսչութեան ղեկավարի արտայայտած միտքերն էին, որոնք 
ըստ դժգոհողներուն, բարձր մակարդակի դիւանագետի միտքեր չէին, 
այլՙ շարքային կուսակցական քարոզիչի: Բողոքող երիտասարդները 
ճամպրուկներ փոխանցեցին նախարարութիւն,  հորդորելով նախարարին 
իր սեփական իրերը  հաւաքէ նախարարութեան իր գրասենեակէն ու երթայ 
տուն: 
Օրուայ իշխանութիւնները պարտաւոր են համարժէք արձագանգել 
հասարակութեան օրէ-օր աճող բողոքներուն, առարկայական  գնահատա-
կան մը տալով երկրին մէջ  տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն: 
Յետ-յեղափոխական թմբիրէն շատերը դուրս եկած են: Որքան օրերը 
անցնին, այնքան հասարակութեան բողոքը սկսած է աւելնալ: Այս 
իրավիհակը ի նպա՞ստ է իշխանութեան, թէ ոչ: Ոեւէ իշխանութիւն, 
եթէ առարկայականօրէն  չի գնահատէ երկրին մէջ 
կատարուածը, դատապարտուած  է մնալու գերութեան 
մէջ: Ժողովուրդին մեծ վստահութեամբը իշխանութեան 
հասած ու նոյն այդ ժողովուրդին արհամարհող ու 
ծաղրող իշխանութիւնը կամ առաջնորդը կրնայ իր 
նախորդին հետ համեմատած շատ աւելի ցաւալի 
պայմաններով  հեռանայ: 
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Նոր հիւր մը ունիմ:
Հիւր մը, որուն միայն արտաքնապէս ծանօթ էի՝ անուն, ծննդեան 
թուական, վայր... շատո՜նց որոշած էի աւելի մօտ հաղորդակցութեան 

մտնել իրեն հետ ու սերտանալ, ճանչնալ, ինքնութեան ու կոչումին ծանօթանալ, 
սորվիլ իրմէ, շնչել ոչ այդքան հին բոյրը:
Յաճախ բարոյախօսութիւններ լսած էի իրեն մասին, հիացմունքի հնչիւններ, 
իրմէ արտաբերուած նախադասութիւններ երբեմն, որոնք շատ հարազատ 
թուացած էին... բաներ, որոնք հետաքրքրութիւն կը սրեն ու պրպտումներդ կը 
կրկնապատկեն ու դուն իր անունը կը հնչեցնես ամէն տեղ, կ՚որոնես անունովը 
իրեն, կը յուսաս իսկոյն գտնել, կը հարցնես բոլոր քեզ հանդիպողներուն՝ 
գիտցողին, չգիտցողի՜ն...:
Կ՚ափսոսաս, որ շատեր չեն գիտեր անունն իրեն կամ չեն լսած. բայց ինչպէ՞ս 
կարելի է, կը խոկաս դուն քեզի, ինչպէ՛ս կարելի է այդ նախադասութիւններուն 
տիրոջ անունը չգիտնալ:
... Ու կ՚անդրադառնաս մարդկային ճաշակներուն, հակումներուն, սէրերու 
տեսակներուն տարբերութիւններուն՝ ոչ մէկը միւսին կը նմանի: Կը հմայուիս 
Արարիչին ստեղծածներուն ի տես, իւրաքանչիւրը ինքնին կատարելութիւն 
մըն է, եզակի կատարելութիւն մը:
Բայց դուն յոյսին ապաւինելով կը շարունակես փնտռել անունին տէրը, 
հարցնել անոր մասին ամէնուրեք, յուսալ որ անպայման օր մը պիտի գտնես 
զայն, չէ՞ որ տիեզերքը անպատասխան չի թողուր խնդրանքներդ. ճիշդ է որ 
ժամանակի հասկացողութիւնը այս արարքին հետ առընչելը անհեթեթութիւն 
է, չես գիտեր ե՞րբ կրնայ քեզի համար յարմարագոյն ժամանակը ըլլալ, որ դուն 
ստանաս այդ խընդ-րանքիդ պատասխանը: Այնպէս ինչպէս բանի մը մասին 
երկարատեւ մտմտուքներէ ետք, երբ որոշես ալ չխորհիլ, երբ զօրանաս ու 
ընդունիս իրականութիւնը, կամ յանձնես զայն զօրութեան մը անկրկնելի 
ու դուն խաղաղեցնես ներսդ, այն ատեն է որ հարցերդ պատասխան կը 
ստանան:
Ճաշասենեակիս սեղանին վրան է ան, երեւելի տեղ մը ինծի համար, տեսքով 
նախ աչքս կը կշտացնեմ, բոյրով՝ ռունգս, ձայնով՝ ունկս. կանչը կ՚ուզեմ 
լսել ամէն կողքէն անցնելուս, բանալ յաճախ ու բթամատիս ծայրով ոլորել 
էջերը, էջերուն ոլորումով ստեղծուած բարակ հովով շնչել բոյրը, լսել ձայնը, 
պատկերացնել ստեղծումին օրերը, պայմանները, քրտնաջան աշխատանքը 
ստեղծողին, անոր ներաշխարհէն հոսած խորհուրդները, ապրումներու 
տարափը, լաւ ու վատ դէպքերը: 
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Արոնեանը Յաղթեց Պուխարեսթի Արագ եւ Կայծակնային Մրցաշարին

Մոսկուայի Արեւելքի Պետական Թանգարանին Մէջ Բացուած է Հայ Նկարիչ 
Նիկոլայ Կարախանի Ցուցահանդէսը

«Կին» Շարժանկարի Փառատօնը Երեւանի Մէջ

Սուրիոյ Մէջ Մարդասիրական Առաքելութեան Հայ Բժիշկը Նորածինի Եւ 
Անոր Մօր Կեանքը Փրկած է

Հայաստանի ճատրակի տղամարդոց 
խումբի յառաջատար Լեւոն Արոնեան 
յաղթած է Պուխարեսթի արագ եւ 
կայծակնային մրցաշարին։
Ըստ Armenpress.am-ի՝ արագ ճատ-
րակէն ետք գրոսմայսթըրները 
մրցած են կայծակնային ճատրակի 
մէջ, ուր Լեւոն Արոնեան եւ Սերգէյ 
Գարեագին, հաւաքելով 20-ական 
միաւոր, յաղթողը որոշած են թայ-
պրէյքի մէջ:
Շախմատիստները իրականացու-
ցած են երկու խաղ` արագ մրցա-

Մոսկուայի Արեւելքի պետական 
թանգարանին մէջ բացուած է հայ 
նկարիչ, Ուզպեգիստանի յայտ-
նի գեղանկարիչներէն Նիկոլայ 
Կարախանի (1900-1970 թթ.) ցու-
ցահանդէսը, ներկայացուած են Օլեկ 
Գոլոսովի հաւաքածուէն աշխա-
տանքներ։
Ցուցադրութիւնը նուիրուած է նկա-
րիչի ծննդեան 120-ամեակին։
ՌԴ-ի մէջ ՀՀ դեսպանութենէն կը 
յայտնեն, որ ներկայացուած է 120 
աշխատանք, ինչպէս գեղանկար 

Սուրիոյ մէջ մարդասիրական Առա-
քելութիւն իրականացնող խումբի 
հայ բժիշկներէն մէկը Հալէպի 
զինուորական հիւանդանոցին մէջ 
ծննդկանի ու նորածինի կեանքը 
փրկած է:
Ինչպէս կը յայտնէ Մարդասիրական 
կանազերծման եւ փորձագիտական 
կեդրոնի հասարակայնութեան հետ 
կապերու պատասխանատու Նազե-
լի Էլբակեան, կեսարեան բարեյա-
ջող գործողութենէն ետք մայրն ու 
փոքրիկը շատ լաւ են: Սուրիացի 
ընտանիքին մէջ արու զաւակ լոյս 
աշխարհ եկած է:
Հալէպի զինուորական հիւան-
դանոցի բժիշկները իրենց երախ-

խաղը աւարտած է ոչ-ոքի, իսկ կայ-
ծակնայինի ժամանակ յաղթած է 
Արոնեանը:
Պուխարեսթի Grand ChessTour-ի 
արագ եւ կայծակնային մրցաշար-
ին կը մասնակցէին Ֆապիանու 
Գարուանան, Ուեսլի Սոն, Շահրիեար 
Մամետեարովը, Սերգէյ Գարեագի-
նը, Անիշ Կիրին, Վիշի Անանտը, 
Վլատիմիր Արդեմիեւը, Լէ Լիեմը եւ 
Անթոն Գորոպովը: Մրցաշարային 
ֆոնտը կը կազմէր 150 հազար Ամն 
տոլար:

եւ կրաֆիքական աշխատանքներ, 
վաղ աւանգարդի, պատերազմական 
եւ յետպատերազմական շրջանի 
հազուագիւտ արխիւային փաստա-
թուղթեր:
Ցուցահանդէսը կ՝իրականացուի ՌԴ 
մշակոյթի նախարարութեան, ՌԴ-ի 
մէջ Հայաստանի դեսպանութեան 
եւ ՌԴ-ի մէջ Ուզպեգիստանի դես-
պանութեան աջակցութեամբ։ Ցու-
ցահանդէսը պիտի գործէ մինչեւ 
Դեկտեմբեր 1:

տագիտութիւնը յայտնած են հայ 
բժիշկին` իրականացուցած վիրա-
հատութեան համար: Հայկական 
մարդասիրական խումբի բժիշկնե-
րուն տարբեր առողջական խնդիր-
ներ ունեցող մարդիկ կը դիմեն:
Փետրուարէն առ այսօր հայ մաս-
նագէտները աւելի քան 6550 
քաղաքացիի աջակցած են: Անոնք 
իրենց ամենօրեայ աշխատանքով 
ու արձանագրած արդիւնքներով 
կ՛ապացուցանեն առաքելութեան 
կարեւորութիւնը, իսկ սուրիական 
կողմէ անընդհատ հնչող երախ-
տագիտութեան խօսքերը առաքե-
լութեան անհրաժեշտութեան վկա-
յութիւնն են:

Երեւանի մէջ 11 Նոյեմբերին «Կին» 
16-րդ միջազգային փառատօնը։ 
Բացման արարողութիւնը կը 
կայանայ ՀԲԸՄ-ի դահլիճին մէջ: 
Փառատօնի մամուլի ծառայութեան 
տեղեկութիւններով՝ այս տարի 
փառատօնի ընթացքին պիտի 

ցուցադրուի 13 երկրէ ընտրուած 
65 ֆիլմ, որոնք ընդգրկուած են 
փառատօնի ծրագրերուն մէջ՝ 
կարճատեւ ֆիլմերու մրցութային, 
հիւրերու, Բրիտանական խորհուրդի 
«Իրականութենէն տեսաժապաւէն» 
փառատօնի կարճատեւ ֆիլմեր, 

Գանատական «Կանացի հայեացք» 
փառատօնի կարճատեւ ֆիմեր:
Փառատօնի ընթացքին պիտի ըլլան 
վարպետութեան դաս եւ «Կինը եւ 
շարժանկարչութիւնը» նիւթով կլոր 
սեղան քննարկում:  Փառատօնի 
յետահայեաց ցուցադրութիւնը նու-

իրուած պիտի ըլլայ Ֆրանսական 
Նոր Ալիքի տատիկ՝ Անյէս Վարդայի 
յիշատակին, պիտի ցուցադրուի իր 
յայտնի «Քլէօ 5-7»-ը ֆիլմը։
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Հիմնանորոգուած Ընթերցասրահ՝ «Իզմիրլեան» Հիմնադրամի 
Նուէրը ԵՊՀ-ին

Թուրքիոյ Մարտին Նահանգին Մէջ Հայկական եւ Ասորական 
Գերեզմանոցներուն Վրայ Հարսանեաց Սրահ եւ Զբօսայգի Կը Կառուցեն

«Կին» Շարժանկարի Փառատօնը Երեւանի Մէջ

«Իզմիրլեան» հիմնադրամի հայաս-
տանեան գրասենեակի տնօրէն 
Արմէն Չօբանեան:
Մօտ 400 քմ տարածքը ամբող-
ջութեամբ նորոգուած է, թարմա-
ցուած: Վերանորոգումը իրակա-
նացուցած է հիմնադրամը, կահոյքը 
ձեռք բերուած է համալսարանին 
միջոցներով:
Պետական համալսարանի գրա-
դարանը 16 հազար ընթերցող ունի: 
Միջավայրի փոփոխութիւնը նպաս-
տած է հոն հաճախողներու թիւի 
աճին: Նորոգուած ընթերցասրահը 
օրական 3-4 հարիւր ընթերցողի կը 
սպասարկէ:
Կանոնանդրութեան համաձայն` 
գրադարանէն կրնան օգտուիլ 

միայն ԵՊՀ ուսանողներն ու 
դասախօսական կազմը: Բայց 
տնօրէնութիւնը ընթերցասրահէն 
օգտուելու հնարաւորութիւն կու 
տայ նաեւ այլ համալսարաններու 
ուսանողներուն` ուսանողական տոմ-
սերով:

Մարտինի Թարկեչիթ գաւառին 
մէջ ասորական եւ հայկական 
գերեզմանոցի վրայ թրքական 
իշխանութիւնները 1 միլիոն 270 
թրքական լիրայով զբօսայգի եւ 
հարսանեաց սրահ կը կառուցեն: 
Այդպիսով իշխանութեան ղեկին 

գտնուող Արդարութիւն եւ զարգա-
ցում կուսակցութիւնը կատարած է 
իր նախընտրական խոստումը, որ 
տուած էր տեղի բնակիչներուն։
Այդ մասին կը հաղորդէ Akunq.
net-ը` վկայակոչելով Mezopotamya 
լրատուական գործակալութեան հրա-
պարակումը:
Աղբիւրին համաձայն` նորակառոյց 
տարածքին մէջ տեղակայուած պիտի 
ըլլան խաղասրահ, մարզասրահ եւ 
հարսանեաց սրահ: Կառուցումը 
արդէն սկսած է: Տեղացիներուն այս 
տարուան Մարտ 31-ին կայացած 
տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններու ընտրութիւններուն 
նման խոստում  տուած էր Արդա-
րութիւն եւ զարգացում կուսակ-
ցութեան թեկնածուն: Գերեզմա-
նոցներու վրայ կառուցուող զբօ-

սայգիին եւ հարսանեաց սրահի 
բացումը տեղի պիտի ունենայ յառա-
ջիկայ օրերուն:
Թէեւ  տեղի որոշ բնակիչներ ընդ-
դիմացած են այդ նախագծին` 
մասնաւորապէս շեշտելով, որ 
այդ տարածքին մէջ կը գտնուին 
ասորական եւ հայկական գերեզ-
մանոցներ: Անոնք յայտնած են, 
թէ այգիի եւ հարսանեաց սրահի 
կառուցումը դադրեցնելու խնդրան-
քով բազմիցս դիմած  են համապա-
տասխան մարմիններուն, սակայն 
դիմումները անտեսուած են:
Տեղի բնակիչներէն ասորի Ապտի-
ւլմեսիհ Էրկիւնը լրատուական գոր-
ծակալութեան թղթակցին յայտնած 
է, որ սեփական ձեռքերով փակած է 
երեխայի մը պատկանող գերեզմանը, 
որուն վրայ խաչ նկատած է: Բայց 

եւ այնպէս, իշխանութիւնները չեն 
դադրեցուցած զուարճատեղիներու 
կառուցումը:
Էրկիւն նաեւ ըսած է. «Այստեղ 
ասորիներ եւ հայեր ապրած են։  
Սա քրիստոնէական գերեզմանոց 
էր: Գերեզմանները կրօն, լեզու եւ 
ազգութիւն չունին: Այս վայրերու 
մէջ տարբեր հաւատքներ ունեցած 
մարդիկ ապրած են: Գերեզմանոցի 
վրայ զուարճատեղիի եւ զբօսայ-
գիի կառուցումը բարոյական չէ 
եւ չի համապատասխաներ խղճի 
թելադրանքին: Ասոնք մարդկային 
արժէքներ են: Մենք, որպէս հասա-
րակութեան ներկայացուցիչներ, 
պէտք է այս ամէնը նկատի ունե-
նանք»:

Թարգմանեց՝ Մելինէ Անումեանը

Փառատօնի ընթացքին պիտի 
ցուցադրուի նաեւ շարժանկարի 
միջազգային քննադատներու կող-
մէ բարձր գնահատանքի արժա-
նացած Մարգարիտ ֆօն Թրոդդա-
յի «Փնտռելով Ինկմար Պըրկմանը» 
ֆիլմը, որուն անդրանիկ ներկա-
յացումը տեղի ունեցած է Կաննի 
միջազգային փառատօնին ծիրէն 
ներս։
«Կին» 16-րդ միջազգային փառա-
տօնը՝ աւանդոյթին համաձայն՝ 

պիտի իրականացուի Հայկական 
Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան դահլիճին մէջ։ Բոլոր  ցու-
ցադրութիւններուն մուտքը ազատ է։
Այս տարի փառատօնի միջազգային 
հիւրերն են՝ գանատական «Կանացի 
հայեացք» փառատօնի տնօրէն Լեսլի 
Անն Գոլս եւ սենարիստ Անասթասիա 
Կորիւնովան Ռուսիայէն։ Վերջինս 
պիտի վարէ սենարագրութեան 
վարպետութեան դաս Երեւանի 
թատրոնի եւ շարժանկարի պետա-
կան ուսումնարանէն ներս:
Փառատօնը պիտի շարունակուի 
մինչեւ Նոյեմբեր 15:

գրականութեան ընթերցասրահի 
հիմնանորոգումը «Իզմիրլեան» 
հիմնադրամին նուէրն է ԵՊՀ 
100-ամեակին: Իզմիրլեան ընտա-
նիքը պետական համալսարանին 
կ՛աջակցի 1994-էն, երբ բացուեցաւ 
գրադարանի նորակառոյց մաս-
նաշէնքը:
«Հաշուի առնելով, որ Երեւանի 
պետական համալսարանի Մարի 
եւ Սարգիս Իզմիրլեաններու անու-
ան գրադարանը կը ծառայէ մեծ 
թիւով ուսանողներու եւ հետա-
զօտողներու, հիմնադրամի կարե-
ւոր  նպատակներէն մէկն է զայն 
համապատասխանեցնել միջազ-
գայնօրէն ընդունուած ակադե-
միական չափանիշներուն», -ըսած է 

Հոկտեմբեր 1-ին բացուեցաւ  Երեւա-
նի Պետական Համալսարանի Սար-
գիս եւ Մարի Իզմիրլեաններու անու-
ան գրադարանի հիմնանորոգուած 
ընթերցասրահներէն մէկը: Այս 
մասին կը հաղորդէ «Մեդիամաքս»-ը։
Բանասիրական գիտութիւններու 
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Շահան Պէրպէրեանի Կոմիտասը 
(Կոմիտաս-150)

Փոթորկախառն ձիւնը ստուերոտէր էր Կոմիտասի «շանիշիրի» լուսա-
մուտները: Աճապարանքով վերջացնելով նուագն ու երգը, Կոմիտաս ընդոստ 
վազեց դէպի լուսամուտը, ուրկէ այնքան յստակ տեսած էինք Գուզկունճուքի 
եւ Սկիւտարի ծովեզրեայ գեղեցկութիւնները: Այս անգամ, սակայն, մենք 
ալ վարակուեցանք Կոմիտասի վրդովմունքէն, երբ նկատեցինք, որ հեռուն 
արդէն անտեսանելի էր դարձէր, իրար էին խառնուէր ծովն ու երկինքը:
Ծովու ամեհի ալիքները ահով կ՚արձագանգէին մեր ներսիդին: Կոմիտաս, 
թէեւ վերսկսաւ նուագել եւ երգել, բայց արդէն դժուար չէր նկատել, որ ան 
ամբողջովին բացակայ էր իր երգերէն ու նուագներէն:
Մէկ ժամ ուշացումով՝ ի վերջոյ ներս մտաւ ճշդապահութեան սիմվոլ դարձած 
մեր Շահանը՝ ձիւնէ փոքրիկ արձանի մը պէս… Անասելի եղաւ Կոմիտասի 
գոհունակութիւնը իր անզուգական սանին ի տես… Իրեն յատուկ փութկոտ 
սրտակցութեամբ վեր ցատկեց Կոմիտաս իր ճոճաթոռէն եւ մօտեցաւ 
Շահանին՝ անոր ձիւները թափ տալու համար: Մինչ Շահան վարպետին 
ներողամտութիւնը կը խնդրէր իր ակամայ ուշացման համար, իսկ մենք 
փութացինք դուրս բերել զինքը սպիտակ արձանի իր վիճակէն, Կոմիտաս՝ 
գոհ մեր վերաբերմունքէն, եւ առանձին խանդաղատանքով մը՝ դէպի իր 
սանը, յարեց. «Շահան ջան, թէեւս ձիւնն ու բուքը քեզ ուշացնելու եւ մեզ 
վախեցնելու չափ ուժեղ էին, սակայն տեսնելով այս պահուս քեզ այստեղ, 
պէտք է անգամ մըն ալ հաստատեմ, որ քու երաժշտական խոր հոգիդ աւելի 
ուժեղ է, քան բնութեան տարերքը…:
Ըլլայ ընտանեկան հաւաքոյթներու, ըլլայ իր փոքր եւ մեծ համերգներու 
ժամանակ, Կոմիտաս միշտ առանձնայատուկ համեստութեամբ ականջ 
կու տար պարզ ու հասարակ ժողովուրդի կարծիքին: Ժողովուրդը ոչ 
միայն մեծագոյն ստեղծագործողն էր, այլեւ ամենամեծ քննադատը՝ ամէն 
մէկ իսկական արուեստի: Իսկ եթէ Կոմիտաս ամենէն վեր կը դասէր իր 
Շահանի կարծիքը, այդ անոր համար էր, որ վերջինս նոյնպէս կը բաժնէր 
իր վարպետի այդ տեսակէտը, որ ան նոյնպէս արուեստի ամէն մէկ 

երեւոյթ գնահատելու ժամանակ կը մեկնէր նոյն այդ ելակէտերէն: Անոր 
լայն գիտելիքները հնարաւորութիւն էին տուէր իրեն խորապէս ըմբռնելու 
Կոմիտասի ուղղութիւնը, իսկ Կոմիտասի մշտական ազդումներու շնորհիւ 
այդ ուղղութիւնը դարձեր էր նաեւ իր երաժշտագիտական-տեսաբանական 
հայեացքներու բնորոշ գիծը:
Պոլսոյ մէջ չկար Կոմիտասի որեւէ համերգ - այդ ըլլար Բերայի մէջ թէ Պոլսոյ 
մէկ հեռաւոր արուարձանի - ուր ներկայ չգտնուէր Շահանը՝ փիլիսոփայի 
իմաստուն ժպիտը դէմքին, ամէն րոպէ սուզ-ւած խոհերու եւ դատումներու մէջ 
այնքան լուրջ ու բարեկիրթ: Շահանը, այդ տարիներուն, կարծես Կոմիտասի 
երկրորդ էութիւնը ըլլար: Ան ամէն տեղ կը յայտնուէր իր պաշտած վարպետին 
հետ, որու նկատմամբ միշտ ունէր անխորաչափելի սէր ու ակնածանք:
Առանձնապէս հոգեգրաւ տեսարան կը պարզէր մեր աչքերուն, երբ որեւէ 
հաւաքոյթի առթիւ՝ անզուգական վարպետն ու անոր արժանաւոր սանը, 
երկուքով կը մեկուսանային խումբէն, եւ միասին կը վերանային բնութեան այս 
կամ այն գեղեցկութենէն, Պոլսոյ կապոյտ ջուրերու այս կամ այն հմայքէն… 
«Այլապէս գրաւիչ է մեր հայրենիքի գեղեցկութիւնը»,- կը կրկնէր ան, նման 
պահերու,- «ոչ մի տեղ չեմ տեսել իմ հայրենիքի կենդանի հմայքը… ամէն 
րոպէ աւելի գեղեցիկ… հայ գեղջուկի երգը ձայնեղէն արտայայտութիւնն 
է մեր հայրենի բնութեան: Կը մաղթեմ քեզ՝ Շահան ջան, քու սեփական 
աչքովդ տեսնել մեր հայրենիքը, շնչել անոր առողջ օդը, ծծել անոր կենսատու 
արեւը…»:
Մեծ վարպետի եւ անոր ամենաարժանաւոր աշակերտի կապը փոխա-
դարձաբար մնաց միշտ սերտ եւ սրտագին:
Իր մեծ վարպետի մահուան առաջին տարելիցին, 1936 թուին, Շահանը 
անգամ մըն ալ ապացուցեց, որ ինք արժանի էր Կոմիտասի առանձնայատուկ 
այդ վերաբերմունքին: Այդ առիթով Շահանի գրած-ծաւալով ոչ այնքան 
մեծ, բայց բովանդակութեամբ՝ նշանակալից «Կոմիտաս. կեանքն ու 
գործը» փոքր պրոշիւրը մինչեւ այսօր կը մնայ որպէս ամենախորունկ 
վերլուծութիւններէն մէկը՝ նուիրուած Կոմիտասի մեծ տաղանդին ու գործին, 
եւ ամենասրտագին երախտագիտութիւններէն մէկը՝ անոր յիշատակին 
ձօնուած անթիւ մեծարանքներէն…

«Ժամանակ»/Պոլիս

Շար. նախորդ թիւէն

Հեղինակին հրճուանքը, տագնապը երբեմն, իր գրելիքը ի՛ր ձեւով ընթերցողին 
հասկնալի դարձնելու ճիգը, ինչու չէ նաեւ երջանկութիւնը, երբ միտքի մը 
ամբողջական տարազաւորումը գոհացուցած ըլլայ զայն:
Ի՞նչ ապրումներ կան այս էջերուն ետին, ներաշխարհ մը, մտածելակերպ 
մը, իւրայատկութիւն մը... անձ մը ի վերջոյ իր բոլոր ներքին ելեւէջներով:
... Ու կը սկսիս ըմպել աչքիդ, ունկիդ ու ռունգիդ յագեցումէն ետք: Խորհուրդներ 
կը կարդաս ժամանակաշրջանէ մը, ուր դուն չկայիր. կ՚ապրիս այդ ժամանակի 
օրերը, կը թափառիս հեղինակին բառերուն հետ, կ՚ելեւէջէ ներսդ ալ իր ներսին 
հետ, կ՚երջանկանաս իր երջանկութեամբ, կը յուզուիս, կ՚ուրախանաս, կը 
հոսին իր ապրումները մէջդ, ինքզինքդ իր տեղը կը պատկերացնես երբեմն 
եւ իր հարցերու լուծումներուն կ՚ընկերանայ քուկդ, կը համեմատես երկուքը 
ու նորը կը ստեղծես դուն քեզի առանց զգալու որ հասունացում մըն է տեղի 
ունեցածը:
Կը բարեկամանաս անունին տիրոջ հետ ու չես ուզեր հեռանալ, չես ուզեր որ 
վերջ գտնէ բարեկամութիւնը՝ գիրքին ընթերցումը աւարտի. առօրեադ կը 
կապես իրեն հետ, ու ինք կը դիտէ քեզ հոնկէ՝ սեղանին վրայ իր տեղէն. կը 
կանչէ, որ ձեր զրոյցի շարունակուի: Ոճը կ՚ըմբռնես ու պարբերութիւններու 
առաջին բառերէն կը հասկնաս իր ըսելիքը, կ՚ենթադրես, ու երբ ճիշդ ըլլայ 
ենթադրութիւնդ՝ կը ժպտիս, քանի սկսած ես ճանչնալ զայն...:
... Եւ այսպէս ծանօթութիւնը անխզելի մաս մը կ՚ըլլայ քեզմէ, երկուորեակ 
մը աներեւոյթ, որ միշտ հետդ է, ամէն քայլափոխի, հետդ է նաեւ պարոյկը, 
թէ արդեօք ի՞նչ պիտի ըլլայ, ի՞նչ են դէպքերուն շարունակականութիւնը, 
ի՞նչ նորութիւններ պիտի ըլլան գալիք էջերուն, հերոսը պիտի հասնի՞ իր 
նպատակին:
Խոհեր կը թակեն դուռը մտքիդ ու դուն կ՚որոնես պահեր բացայայտելու 
վերջը, հասնելու անոր, եւ ամենակարեւորը այս բոլորին մէջ, անունին տէրը 
քեզ կը խլէ հոգերէդ, մտմտուքներէդ, անպատասխան հարցերէդ, որոնք 
կը ծանրանային հոգիիդ վրայ ու թախիծ կը պատճառէին երբեմն իրենց 
անորոշութեան պատճառով. ան ոչ միայն կը հեռացնէ քեզ խոկումներէդ, այլ 
կը նորոգէ, կը հասունցնէ միտքդ ու հոգիդ, իր կեանքի փորձին փոխանցումով 
կ՚աճեցնէ քեզ, կը բալասանէ իր խօսքերով ու ուսանելի խորհուրդներով եւ 
քեզ կը դարձնէ ուրիշ մը, նախկինէն շատ աւելի հզօր:

Գիրքին Հետ
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 
ՕՐԱՑՈՅՑ

ՌՈՒԲԷՆ ԱՏԱԼԵԱՆ
(1929)
«Մելանխոնիա»

14 2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Համացանցի Վրայ

Հայաստանի Մէջ Ծնունդներու Թիւի 
Աճ Արձանագրուած է

Այս տարուան երկրորդ եւ երրորդ եռամ-
սեակներու ընթացքին Հայաստանի մէջ ծնած 
երեխաներու  թիւը աւելի է քան անցեալ 
տարուան նոյն ժամանակահատուածին, իր 
ֆէյսպուքեան էջին վրայ գրած է ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան:
«Եթէ անցեալ տարուան այդ ժամանա-
կահատուածին ծնած  էր 18 հազար 258 
երեխայ, ապա այս տարուան երկրորդ եւ 
երրորդ եռամսեակներու ընթացքին ծնած 
երեխաներուն թիւը կազմած է 18 հազար 493, 
կամ 235-ով աւելի:
«Ծնունդներու թիւի աճը մեծ չէ, անշուշտ, 
սակայն պէտք է հաշուի առնել, որ անցած 
առնուազն 5 տարիներուն այդ ցուցանիշը 
մեղմ խօսքով կը գահավիժէր, ինչ որ ակն-
յայտ կը դառնայ բերուած գծապատկերի 
ուսումնասիրութենէն:
«Այսպիսով` կրնանք արձանագրել, որ յեղա-
փոխութենէն ետք հայկական ընտանիք-
ներու մէջ ապագայի նկատմամբ դրական 

սպասումները մեծցած են եւ անհրաժեշտ 
էր համապատասխան ժամանակ, որպէսզի 
այդ սպասումները ակներեւ դառնային լոյս 
աշխարհ եկած երեխաներու թիւի աճի տես-
քով:
«Ասոր աւելցնենք, որ յեղափոխութենէն ետք 
կը շարունակէ արձանագրուիլ ամուսնութիւն-
ներու թիւի աճ, ամուսնալուծութիւններու թիւի 
նուազում»,- գրած է Փաշինեան:

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

Այգերգ
Սարերուն մէջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը 
վանքին,
եղնիկները մըթնշաղին դէպի գետափ կը 
դիմեն.
աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի 
բուրումեն`
որ ջուրերուն վրայ կը դառնայ սարսուռի 
պարն հեշտագին:
Վանքի քովի արահետէն կարաւանները 
կ’անցնի՜ն,
բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մէջ 
տրտմօրէն.
մինչ կը սպասեմ ջինջ լոյսերուն` որոնք ծագիլ 
կը համեն.
ու կը լըսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մէջը 
ցանկին:
Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է յուղարկաւորը 
փռուած,
տարտամօրէն, հսկայական, արծիւի մը 
ձեւերով,
մագիլները խորասուզած խորշերու մէջ 
մըթամած:
Արբշիռ բոյրէն` զոր կը բերէ ինծի առտուն 
անխըռով,
ես կ’երազեմ ծառերուն տակ ու կըսպասեմ 
խոլաբար,
լոյս պարիկին` որ իղձերըս պըսակելու պիտի 
գար:

ՄԻՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑ
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Նիկոլ Փաշինեան Մասնակցեցաւ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
40-րդ Ընդհանուր Ժողովի Աշխատանքներուն

Արշակ Փոլատեան Կը Նշանակուի Թունիսի Մէջ 
ՀՀ Դեսպան

Այնուհետեւ վարչապետը հարցազրոյց մը ունեցաւ 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի մամլոյ ծառայութեան հետ:
Փաշինեան հանդիպում ունեցաւ նաեւ 
ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի ընդհանուր տնօրէն Օտրի 
Ազուլէի հետ: Վարչապետը կարեւոր նկա-
տեց Հայաստանի կառավարութեան եւ ԵՈՒ-
ՆԵՍՔՕ-ի միջեւ համագործակցութիւնը եւ 
վերահաստատեց Հայաստանի աջակցութիւնը 

կազմակերպութեան կողմէ աշխարհի տարած-
քին իրականացող մարդասիրական առա-
քելութիւններուն: Վարչապետը նշեց, որ 
Հայաստան կարեւոր կը նկատէ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի 
հետ կայուն համագործակցութեան շարունա-
կական ամրապնդումը եւ կազմակերպութեան 
հետեւողական ուշադրութիւնը տարածաշրջանին 
մէջ մշակութային ժառանգութեան պահպանման 
ուղղութեամբ:

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ 
Արմէն Սարգսեանի հրամանագիրով Արշակ Փոլա-
տեան նշանակուած է Թունիսի Հանրապետու-
թեան մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան. 
կը յայտնէ ՀՀ նախագահի մամլոյ վարչութիւնը:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի առաջարկը` համա-
ձայն Սահմանադրութեան 132-րդ յօդուածի 1-ին 
մասի 2-րդ կէտի Արշակ Փոլատեանին նշանակել 

Թունիսի Հանրապետութեան մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դես-
պան (նստավայրը` Երեւան)»,- ըսուած է ՀՀ 
նախագահի հրամանագրին մէջ:
Յիշեցնենք, որ Արշակ Փոլատեան երկար տարի-
ներ եղած է Սուրիոյ մէջ ՀՀ ՀՀ արտակարգ եւ 
լիազօր դեսպանը։
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ՄՕՏ ՕՐԷՆ

Լոյս Կը Տեսնեն
ՌԱԿ-ի 98-ամեակին Առիթով

(ՌԱԿ Մատենաշարէն)

«Հայ Մամուլի Տարի»ուան 
Առիթով

(Զարթօնք Մատենաշարէն)
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

Ողբ. Ընկ. Հրայր Հովիւեանի մահուան Ա. տարելիցին առիթով, 
Կիրակի 17 Նոյեմբեր 2019ին հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ 
Անթիլիաս, յաւարտ Ս. Պատարագի:

Լրատուութեան Գործընկեր

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Յովսէփ Արթինեան
Տէր եւ Տիկ. Յոփիկ եւ Անի Ետալեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Վերժինիա Արթինեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Դրօ եւ Սիրան Յարութիւնեան եւ զաւակներ (ԱՄՆ)
Տիկ. Զարուկ Արթինեան եւ զաւակներ
Տիկ. Մարի Թոփալեան-Հատտատ եւ զաւակներ
Տէր եւ տիկ. Տօքթ. Յովիկ եւ Մարալ Վարդանեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Զարեհ եւ Էլիզապէթ Ճէրէճեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Ասատուր եւ Հուրիկ Շխրտմեան եւ զաւակներ
Տէր եւ Տիկ. Մեսրոպ եւ Սօսի Քէօշկէրեան եւ զաւակներ
Տիկ. Մարիժան Քէօշկէրեան եւ զաւակներ (ԱՄՆ)
Տիկ. Սիրուհի Քէօշկէրեան եւ զաւակներ (ԱՄՆ)

եւ համայն Արթինեան, Քէօշկէրեան, Ետալեան, Չաւտարեան, 
Վարդանեան, Ճէրէճեան եւ Թոփալեան  ընտանիքներ կը գուժեն 
իրենց հօր, հօեղբօր եւ հարազատին

ՄԱՏԹԷՈՍ ԱՐԹԻՆԵԱՆի

մահը, որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի, 13 Նոյեմբեր 2019-ին։ 
Թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ նոյն օրը կէսօրէ 
ետք ժամը 2-ին Ռըմէյլի (Խալիլ Պատաուի) Ս. Յարութիւն 
եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ 
Պուրճ Համուտի Հայոց գերեզմանատունը եւ ամփոփուեցաւ 
ընտանեկան դամբարանին մէջ։
Ցաւակցութիւնները ընդունուեցան յետ թաղման արարողու-
թեան Ռըմէյլի Ս. Յարութիւն եկեղեցւոյ սրահը  մինչեւ երեկոյեան 
ժամը 7-ը, երկիրին ապահովական կացութեան պատճառով 
այսքանով սահմանափակուելով:

****
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակ-
ցութիւնները կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ 
ընտանեկան պարագաներուն, ի մասնաւորի տիար Յովսէփ 
Արթինեանին եւ ընկ. եւ տիկին Վահէ Արթինեանին:


