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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
Աւելի Քան 20 Երեսփոխաններ Պիտի Բացակային
Խորհրդարանի Նիստէն

Շարք մը երեսփոխաններ կը մերժեն ներկայ ըլլալ այսօրուայ խորհրդարանական նիստին: ‘
Արդարեւ Լիբանանեան Ուժերու, Փաղանգաւորներու, Ընկերվար-Յառաջդիմական Կուսակցութեան խմբակցութիւններու երեսփոխաններ յստակ
կեցուածքով մը ներկայ պիտի չըլլան այսօր կայանալիք խորհրդարանի
նիստին, որ իր օրակարգին վրայ միջի այլոց ունի ընդհանուր ներումի մը
խնդիր ստեղծող օրակարգը: Խորհրդարանը պիտի քննարկէ նաեւ շարք
մը այլ օրէնքներ:
«Մեր երկիրը յաւելեալ օրէնքներու պէտք ունի՞» յայտարարեց Սամիր
Ժաաժաա նշելով՛ որ աւելի լաւ կ՛ըլլայ նախ սկսինք գործադրել գոյութիւն
ունեցող օրէնքները:
Յիշեցնենք, թէ սոյն ժողովը նախ ծրագրուած էր կայանալ նախորդ շաբաթ,
որ յայտնի պատճառներով յետաձգուեցաւ այսօրուայ:
Յեղափոխականները զգուշացուցին, որ պիտի չարտօնեն ժողովի գումարումը, եւ դէպի խորհրդարան ճամբաները փակ պիտի պահեն արգելք
հանդիսանալու համար երեսփոխաններուն, խորհրդարան հասնին:
Դրամատուներու պաշտօնեաներու սենտիքան երէկ ժողով մը գումարելով
որոշեց վերջ տալ իր գործադուլին: Հետեւաբար այսօր դրամատուները պիտի
բանան իրենց դռները: Մինչ այդ ինչպէս նշած էինք նախորդող օրերուն,
պետութիւնը լուրջ քայլերու ձեռնարկած է երաշխաւոր ըլլալու դրամատուներու ապահովութեան: Կեդրոնական դրամատան տնօրէնութիւնը, իր
կողմէ յատուկ օրէնքներ սահմանած է, յատկապէս օտար դրամանիշերու
արտահանման կապակցութեամբ:
Երկրին մէջ ժողովրդային ցոյցեր տակաւին շարունակուեցաւ պետական
հաստատութիւնններու շուրջ:
Լիբանանի հողերուն վրայ գործող բջիջային հեռաձայնի ծառայութիւն
տրամադրող երկու ընկերութիւններու պաշտօնէութիւնը շարունակեց իր
անկախ ցոյցերը, պաշտպանելու համար իրենց տրամադրուելիք 30 տոկոսի
գումարը՛ որ իրենք կը նկատեն իրենց իրաւունքը՛ անոր վաւերացումէն ետք:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Մովսէս Յակոբեան ու Անոր Տեղակալները Կը
Հեռացուին Իրենց Պաշտօններէն

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի որոշմամբ Մովսէս Յակոբեան հեռացուած է գլխաւոր ռազմական տեսուչի պաշտօնէն: Ինչպէս կը
հաղորդէ «Արմենփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի որոշումը հրապարակուած է ՀՀ
կառավարութեան e-gov.am կայքին մէջ:
«Ղեկավարուելով «Հանրային ծառայութեան մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքի 6-րդ յօդուածի 4-րդ մասով եւ «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետութեան
օրէնքի 9-րդ յօդուածի 10-րդ մասով` Մովսէս Յակոբեանին ազատել գլխաւոր
ռազմական տեսուչի պաշտօնէն»,- ըսուած է վարչապետի որոշման մէջ:
Վարչապետի որոշումներով պաշտօններէն հեռացուած են նաեւ գլխաւոր
ռազմական տեսուչի տեղակալներ Կամօ Քոչունցը եւ Վաչագան Ներսէսեանը:

Նախագահ Սարգսեան Տոհայի Մէջ

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան այս օրերուն
պաշտօնական այցելութիւն մը կու տայ Քաթար։ Ան նախորդ օր մեկնեցաւ
Տոհա՝ Առաջին տիկին Նունէ Սարգսեանի հետ։ Ինչպէս կը հաղորդէ
«Ժամանակ»ը, Քաթարի էմիր Թամիմ պին Համատ էլ Թանիի հրաւէրով
տեղի կ՚ունենայ այս այցելութիւնը։
Շար. Էջ 02
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Նախագահ Սարգսեան Տոհայի Մէջ
Սկիզբը Էջ 01
Քաթարի էմիրի դիւանէն ներս երէկ
տեղի ունեցաւ Արմէն Սարգսեանի
դիմաւորման պաշտօնական արարողութիւնը։ Բացի Քաթարի էմիրէն,
Արմէն Սարգսեան տեսակցեցաւ նաեւ
էմիր Համատ պին Խալիֆա էլ Թանիի
հետ։ Քաթարի վարչապետ, ներքին
գործոց նախարար Ապտուլլահ պին
Նասէր պին Խալիֆա էլ Թանիի
հետ ալ տեսակցելէ ետք Արմէն
Սարգսեան, հանդիպեցաւ նաեւ
Քաթարի գործարար շրջանակներու

ներկայացուցիչներու հետ։ Ան այցելեց նաեւ Իսլամական արուեստի
թանգարան։
Հայաստանի նախագահի եւ Քաթարի էմիրի նախորդ հանդիպումներու գործնական արդիւնքներէն
մին է Տոհայի մէջ Հայաստանի
դեսպանատան բացուած ըլլալը։
Քաթարի էմիրի եւ կառավարութեան գործօն աջակցութեամբ
հաստատուած է դեսպանութիւնը
ի նշան Հայաստանի ու հայ ժողովուրդի նկատմամբ յարգանքի եւ
համակրանքի։

Արմէն Սարգսեան կը մասնակցի
նաեւ Տոհայի մէջ կազմակերպուած «Կրթութեան համաշխարհային
նորարարութեան գագաթաժողով»ին
եւ ելոյթով մը հանդէս կու գայ այս
հեղինակաւոր հաւաքի ժամանակ։
Այս գագաթաժողովը միջազգային
նախաձեռնութիւն մըն է, որու նպատակն է վերափոխել կրթութիւնը
նորարարութեան միջոցաւ։ Քաթարի հիմնադրամին կողմէ սկիզբ
դրուած նախաձեռնութեան մը
շարունակութիւնն է այս գագաթաժողովը, որուն կը մասնակցին

աւելի քան հարիւր երկիրներէ պետական կամ մասնաւոր հատուածի
ներկայացուցիչներ։
Տոհայի «Համատ» միջազգային
օդակայանին մէջ Արմէն եւ Նունէ
Սարգսեան ամոլը դիմաւորուեցաւ
Քաթարի Փոխադրութեան ու կապի
նախարար Ճասիմ Սաիֆ Ահմէտ
էլ Սուլէյթի եւ այլ պաշտօնատար
անձնաւորութիւններու
կողմէ՝
պատուոյ պահակախումբի ուղեկցութեամբ։

Վենետիկի Սուրբ Ղազար Կղզիի Մայրավանքի Վանահայրը ՀՀ Նախագահը Տեղեկացուցած է
Կղզիին Կրած Վնասներուն Մասին
Հանրապետութեան նախագահ
Արմէն Սարգսեան, Նոյեմբեր
16-ին, հեռախօսազրոյց ունեցած
է Վենետիկի Սուրբ Ղազար կղզիի
Մայրավանքի վանահայր Հ. Համազասպ վարդապետ Քեշիշեանի հետ:
Նախագահը իր մտահոգութիւնը
յայտնած է բնական աղէտի ու
հեղեղումներու հետեւանքով Վենետիկի մէջ, մասնաւորապէս, Սրբ
Ղազար կղզիին մէջ եւ անոր շրջակայքը ստեղծուած իրավիճակին
առիթով: Ան հետաքրքրուած է
Սրբ Ղազարին, Մայրավանքին ու
Մուրատ-Ռաֆայէլեան վարժարանին պատճառուած վնասներով եւ
հնարաւոր աջակցութեան տարբերակներով:
Վանահայրը Հայաստանի նախագահին մանրամասն տեղեկացուցած է իրավիճակին մասին՝ յայտնե-

լով, որ Մայրավանքի շէնքն ու
շրջակայքը, ինչպէս նաեւ կղզիին
մօտ կառանած «Արմէնիա» առագաստանաւը կրած են զգալի վնասներ: Բարեբախտաբար, վանքի
մատենադարանը, պատկերասրահը,
ձեռագրատունը եւ դիւանը մնացած
են անվնաս։ Արդէն իսկ սեփական
ուժերով ձեռնամուխ եղած են
որոշակի աշխատանքներու իրականացման:
Իր զօրակցութիւնը յայտնելով
Մայրավանքի վանահօր եւ միաբանակից հայրերուն, որոնց
նուիրուածութեան ու ջանասիրութեան շնորհիւ այսօր կը պահպանուին Սուրբ Ղազար կղզին եւ
Մխիթարեաններու ժառանգութիւնը,
նախագահը նշած է, որ Սուրբ Ղազարը այսօր բոլորիս ուշադրութեան
ու հոգածութեան կարիքը ունի եւ

միասնականօրէն պէտք է նեցուկ
ըլլանք մեր հոգեւոր հարստութեան

ու պատմամշակութային ժառանգութեան պահպանութեան գործին:

ՀՀ ԱԳՆ Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ Նախագահին` ԱՄՆ-ի Մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան Գծով
Կատարած Յայտարարութիւններուն Առնչութեամբ

Հայոց Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման գործընթացի
յետագայ ծաւալման լոյսին տակ,
Թուրքիոյ նախագահը վերջին օրերուն հանդէս կու գայ իրարամերժ
եւ իրականութիւնը խեղաթիւրող
յայտարարութիւններով:
Այդ
յայտարարութիւններուն

մէջ առկայ են պնդումներ, որոնք
նպատակ ունին զոհերու արժանապատւութիւնը վիրաւորելու
ճամբով արդարացնել ցեղասպանութիւնը: Այս տարի 24 Ապրիլին
Թուրքիոյ նախագահ Էրտողան
արդէն իսկ արդարացուցած էր
Հայոց Ցեղասպանութեան իրա-

կանացումը`
զայն
որակելով
«ամենաողջմիտ գործողութիւն»,
իսկ ցեղասպանութեան զոհերը`
«հայկական աւազակախումբեր
եւ անոնց աջակիցներ»: Այժմ
Թուրքիոյ նախագահը Հայոց
Ցեղասպանութեան զոհերը կը
զրկէ նոյնիսկ իրենց պատմական
հայրենիքէն` զանոնք անուանելով
քոչուորներ, մոռնալով իր նախնիներուն եւ տարածաշրջանի բնիկներուն պատմութիւնը:
Հայոց Ցեղասպանութեան ճանաչումն ու դատապարտումը անկասկած անհրաժեշտ են ճշմարտութեան եւ պատմական արդարութեան համար: Սակայն անհրաժեշտ
է ոչ այնքան պատմութեան կամ
պատմաբաններուն, որքան այսօր համայն մարդկութեան եւ յատկապէս ինքնութեան հողին վրայ
կատարուող յանցագործութիւններու պոտենցիալ (թաքուն«Գ.») զոհերուն համար: Անոնք անհրաժեշտ են
այն մարդոց եւ ժողովուրդներուն,

որոնց Թուրքիոյ Հանրապետութիւնը այսօր, կրօնական եւ էթնիկ
(ազգային«Գ.») պատկանելիութեան
համար, անուանելով ահաբեկիչներ, կ’ենթարկէ բռնութեան եւ
բռնագաղթի իր իսկ դրացկ երկրի
տարածքին: Ան անհրաժեշտ է
ցեղասպան ընկալումներու յաղթահարման եւ մարդու իրաւունքներու
համընդհանուր պաշտպանութեան
համար:
Ցեղասպանութեան
զոհերու
ժառանգներու եւ միջազգային հանրութեան համար Հայոց Ցեղասպանութիւնը իրողութիւն է, որ նաեւ
հիմք կը ծառայէ Ցեղասպանութեան
դատապարտման եւ կանխարգիլման 1948թ.-ի ՄԱԿ-ի պայմանադրութեան մշակման եւ հետագային անոր
հիման վրայ ցեղասպանութիւններու
եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու կանխարգիլման
մեքանիզմներու (ձեւերու«Գ.»)
ներդրման համար:
Շար. Էջ 03
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Թափառումներ Թէոդիկի Տարեցոյցներու Էջերով.- Ա. Եթէ
Մեր Յիշողութիւնը Վառ Պահող Հայերէն Գիրին Եւ Խօսքին
Հաւատարիմ Մնայինք…
ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Ե

թէ հայերէն գիրին եւ խօսքին հաւատարիմ մնացած ըլլայինք, մենք
մեզ կը ճանչնայինք, ինքնութիւն կը պահէինք, կարգախօսներով
ազգի ներկան եւ ապագան չէինք ջնարակեր, մենք մեզի հաճոյք
պատճառելու եւ խաբելու համար, մեզի յաջորդող սերունդները մեր իրաւ
շարունակութիւնը կ’ըլլային:
Ինչե՜ր կան գրադարաններու անկիւնները քնացող, յաճախ նաեւ մեր
հրաժարումներուն պատճառով մգլոտած գիրքերուն մէջ: Իրենք զիրենք հայ
համարող զանգուածները, Հայաստան եւ Սփիւռք(ներ), այս լքումներուն,
քնախտին եւ մգլոտացման մասնակից եւ մեղսակից են:
Գիտուն-գիտնական փոքրամասնութիւնը ժառանգութիւն կը պահէ, բայց
ազգի առաջնորդութիւն չէ, էսթէպլիշմընթ չէ, պայքարելու համար անհրաժեշտ նիւթական եւ մարդկային միջոցներու հակակշիռը չունի:
Այս մտորումներով պաշարուեցայ, երբ գրադարանիս թաքնուած մէկ
անկիւնէն վերայայտնուեցաւ հատոր մը. Թէոդիկի տարեցոյցները: Այսօր մեր
տասը միլիոնէն, Հայաստան եւ Սփիւռք(ներ), քանի՞ հոգի լսած են Թէոդիկի
անունը, մեր թերթերուն, հրապարակային ելոյթներուն եւ դպրոցներուն
մէջ, լաւատեսութեամբ ըսենք, որ հազուադէպօրէն կը հանդիպինք այս
անուան: Միշտ կը կրկնեմ, որ թիւերու լեզուն մեկնաբանութեան չի կարօտիր:
Եթէ հարցախոյզ մը կատարէինք գէթ մեր ակումբները եւ սրահները
յաճախողներուն մօտ, հարցնէինք, թէ ո՞վ է Թէոդիկ, ի՞նչ կը կարծէք որ
պիտի ըլլար արդիւնքը:
Եւ քանի որ արդիականութեան հետ քայլ պէտք է պահել, դիմեցի համացանցի
օգնութեան: Բարեբախտութիւն էր. հոն նիւթեր կային Թէոդիկի մասին.
գիրք, յօդուած, կենսագրութիւն, լուսանկար: Նոյնիսկ այս պարագային,
իրենց համակարգիչին առջեւէն չհեռացող մարդոց ո՞ր տոկոսը օր մը
հետաքրքրուած է այդ էջերով: Թէեւ հայկական թերթերը երբեմն, եւ
զանազան առիթներով, խօսած են Թէոդիկի մասին: Կրկին յիշեցնեմ, որ
հետաքրքրուողները կրնան դիմել համացանցի: Ի հարկէ, հայկական
գրադարաններու եւ մատենադարաններու մէջ ալ կան Թէոդիկի գիրքերը:
Այդ մատենագիտական աշխատանքը չէ որ պիտի ընեմ:
Թէոդիկ Թէոթորոս Լապճինեան ծնած է 1873-ին Սկիւտար, մեռած է 1928-ին
Փարիզ: Պիտի չխօսիմ Թէոդիկի ազգանուէր եւ կոթողական գործին մասին,
որ ինքնատիպ համայնագիտարան է եւ մեր պատմութեան ողբերգական
օրերու վկայութիւնը կը բերէ, ո՛չ ալ իր կենսագրութիւնը պիտի գրեմ: Այդ
այլապէս հետաքրքրական կրնայ ըլլալ:
Աւելի կարեւոր է երբեմն Թէոդիկի եւ ուրիշ երախտաւորներու էջերը բանալ եւ
կարդալ, հաղորդուելու համար մեր անցեալով, հասկնալու համար որ վերջին

անձրեւէն ետք սունկի պէս նոր բուսած արարածներ չենք: Նաեւ հասկնալու
եւ դատելու համար մեր անմիջական ներկան, ճանչնալու մենք մեզ մեր
ըմբռնումներով եւ մեր արժեչափերով, ո՛չ ասդիէն եւ ո՛չ ալ անդիէն որսացուած
գաղափարներով, հռետորական ճապկումները մէկդի դնելով: 19րդ դարու
վերջաւորութեան եւ 20րդ դարու առաջին քսանամեակի վաւերագրական
նկարահանումը կը գտնենք Թէոդիկի տարեցոյցներուն մէջ. պատմութիւն,
անուններ, քաղաքականութիւն, մշակոյթ, վկայութիւններ: ԱԼԻՔ, ԱԶԴԱԿ
եւ ԱԶԱՏ ՕՐ թերթերուն մէջ, յիշելով միայն այս երեքը, անդրադարձած են
զանազան առիթներով, պրպտողներ կրնան թուել նաեւ այլ անուններ ալ,
որոնք խօսած եւ գրած են Թէոդիկի եւ իր Տարեցոյցներուն մասին:
Թէոդիկի տարեցոյցներուն էջերը կը դարձնէի:
Թատրոնի եռուն կեանք, բանաստեղծներու եւ գրողներու մուտքը գրական
ասպարէզ, գիտնականներ, բժիշկներ, ճարտարապետներ: Օսմանեան
կայսրութեան եռուն հայ կեանքը կը տողանցէ: Պատերազմը՝ իր ահաւորութեամբ: Աքսորուածներ, մահացածներ, լուսանկարի մը տակ գրուած
անունի կողքին ըսուած է՝ կախաղան բարձրացած: Կեանքի իրական ալպոմը
ժողովուրդի մը որ չկայ:
Թէոդիկի տարեցոյցներուն մէջ կան մարդիկ ո՛չ միայն իրենց անուններով
պատկերներով, այլ նաեւ գաղափարներով: Եւ ի հարկէ, ընթերցողը, երբ
տարեցոյցի թերթերը կը դարձնէ, էջերը կը կարդայ, կանգ կ’առնէ երբ իր
նախասիրութիւններուն հեռուէն եկող արձագանգը կը լսէ: Թերեւս աւելի
յաճախ պէտք է բանալ Թէոդիկի Տարեցոյցները, անցեալը ներկային մէջ
տեսնելու, կամ ներկան անցեալով հասկնալու համար: Մեզմէ իւրաքանչիւրին
ընկալման ալեհաւաքները իրարմէ տարբեր են, նոյն ալիքներու վրայ չենք,
ինչ որ կը բացատրէ մեր տարբերութիւնները:
Թէոդիկի տարեցոյցներուն կազմուած հատորին թուղթերը հինցած էին,
դարձած էին փխրուն, երբեմն երբ էջերը կը դարձնէի, թուղթի կտորներ կը
մնային մատներուս վրայ: Ի՜նչ փոյթ: Ինչ որ գրուած էր մեր տաք պատմութիւնն
էր, տաք գրականութիւնը, ազգին համար եւ ազգով ապրած մարդոց գիրն
ու խօսքը: Հարիւրաւոր ծանօթ անուններ, արդէն պատմութիւն դարձած,
որոնց օր մը, դպրոցը, կամ թերթի մը մէջ, հանդիպած ենք:
Գիրքին մէջ, երեք տեղ, յիշեցման թղթիկներ դրի: Երեք անուններ եւ երեք
գրութիւններ. Արփիար Արփիարեան, Կոմիտաս եւ Նիկոլ Աղբալեան: Քանի մը
անգամ կարդացի գրուածները: Այնքան այժմէական էին անոնք, մեր ներկան
լուսաւորող: Կը բանա՞նք մեր գիրքերը, կ’ուզե՞նք եւ կրնա՞նք հաղորդուիլ
պատմութեան մէջ հետք ձգած մեր նախորդներով, կ’ըսենք՝ ՄԵԾԵՐով:
Եթէ այդ ճիգը ընենք, մենք մեզ կը գտնենք շարունակութիւն ըլլալու գիծին
վրայ: Ապա թէ ոչ ամէն օր քիչ մը աւելի պատշաճելով կը հեռանանք մեր
ինքնութենէն:
Օր մը վերստին պէտք է բանամ Թէոդիկի տարեցոյցները անցեալէն նոր
նկարահանումներ ընելու համար: Կամ ընթերցողը ինք այդ ճիգը պէտք
է ընէ, գիտնալու համար, թէ ուրկէ՞ եկած է, որոնց հետ եկած է, եւ ո՞ւր
կ’երթայ:
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ՀՀ ԱԳՆ Յայտարարութիւնը Թուրքիոյ
Նախագահին` ԱՄՆ-ի Մէջ Հայոց
Ցեղասպանութեան Գծով Կատարած
Յայտարարութիւններուն Առնչութեամբ
Սկիզբը Էջ 02
Արդարացնելով եւ ժխտելով Հայոց Ցեղասպանութիւնը, ուժի կիրառու-մով
ագրեսիւ (մերժողական«Գ.») քաղաքականութիւն վարելով իր դրացիներուն
հանդէպ, երկու տասնամեակէն աւելի շարունակելով Հայաստանի ցամաքային շրջափակումը, եւ ռազմաքաղաքական աջակցութիւն ցուցաբերելով
Ատրպէյճանին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան համար` Թուրքիան
կը շարունակէ հանդիսանալ ցեղասպանութիւն վերապրած հայ ժողովուրդին
անվտանգութեան սպառնալիքը:
Թուրքիան պէտք է վերանայի Հայաստանին եւ հայ ժողովուրդին հանդէպ իր
ներկայ թշնամական քաղաքականութիւնը, որուն առաջին քայլը կրնայ ըլլալ
ցեղասպանութեան հետեւանքներու յաղթահարման եւ տարածաշրջանային
սպառնալիքներու նուազեցման աշխատանքը:
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Քաղուածքներ Օտար Մամուլէն

Հայաստան Ամէնէն Անվտանգ Երկիրներու Շարքին
իրենք իրենց անվտանգ կը զգան, այո
պատասխանած է 89 տոկոսը:
Ամէնէն անվտանգ երկիրներու
առաջին երեք եկիրներն են Սինկափուրը, Նորվեգիան ու Արաբական Միացեալ Էմիրութիւնները:
2018-ին աֆղանցիներուն ընդամէնը

Gallup-ը հրապարակած է «Համաշխարհային օրէնք եւ կարգ»
2019 թուականի զեկոյցը, ուր կը
ներկայացուին, թէ տարուան
ընթացքին որ երկրները ինչ յառաջընթաց կատարած են` համապատասխանելու ՄԱԿ-ի կայուն զար-

13% ըսած է, որ իրենք իրենց ապահով կը զգան, այդպիսով այդ երկիրը
կը գրաւէ ցանկին վերջին տեղը:
Աղիւսակի նախավերջին եռեակին
մէջ են Աֆղանստանը, Վենեզուելան
ու Հարաւային Ափրիկէն:

գացման նպատակին` ունենալով
«արդար, խաղաղ եւ ներառական
հասարակութիւններ»:
Զեկոյցին մէջ Հաաստան յայտնուած է ամենաանվտանգ երկիրներու
տասնեակին մէջ` գրաւելով 7-րդ տեղը:
Այն հարցումին, թէ Հայաստանի մէջ

Արեւալհայերէն ու Արևմտահայերէն Գիրքերու Շնորհանդէս

Նոյեմբեր 17-ին Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան

կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ
Մէյրի Սահակեանի հեքիաթներու

Հայրենի Նուաճումներ

Ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանեան
Դարձաւ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի
Բարի Կամքի Դեսպան
Ողիմպիական խաղերու, աշխարհի,
Եւրոպայի ըմբշամարտի ախոյեան
Արթուր Ալեքսանեան դարձաւ
Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ
ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի բարի կամքի դեսպան:
«Արմենփրես»-ի հաղորդմամբ`
Ողիմպիական ախոյեանը պիտի
աջակցի ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ին՝ խրախուսելով երեխաներու առողջ ապրե-

լու եւ սնուցման իրաւունքը` առաջնահերթութիւն տալով առաւել խոցելի երեխաներուն: «Ինծի համար
մեծ պատիւ է դառնալ բարի կամքի
դեսպան: Առաջարկը անմիջապէս
ընդունեցի, քանի որ կապուած է
երեխաներու ապագային հետ»,ըսած է Ալեքսանեան:
Շար. Էջ 05

արևմտահայերէն և արևլահայերէն
գունազարդ գիրքերու շնորհանդէսը:
Ձեռնարկին ներկայ էին արեւմտահայերէն գիրքի մեկենասները՝
Պոլսոյ հայ ուսուցչաց հիմնարկի
նախագահ Սարգիս Գիւլէկեչը եւ
Նազար Պինաթլն:
Տարին Թումանեանական ըլլալով՝
այդ ծիրէն ներս հնչեց Ամենայն
հայոց բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեանի ձևակերպումը
հեքիաթներու մասին. «Հեքիաթ
ստեղծողը բովանդակ ժողովուրդն
է, դարէ- դար, սերունդէ- սերունդ ան
կը մշակուի ու կը դառնայ հեքիաթ»:
Ելոյթներով հանդէս եկան գրողներ,
բանաստեղծներ՝ Դաւիթ Մշեցին,
Ատոմ Յակոբեանը, իսկ դերասան
Սամուէլ Թոփալեան կարդաց

նոր հեքիաթներէն հատուածներ:
Դաշնակահար Գարիկ Սարիբեկեան
կատարեց իր ստեղծագործութիւնը
իսկ Ելենա-Երևանը իր կիթառով
երգեց ու նուագեց։ Հեղինակ՝ Մէյրի
Սահակեան բեմ հրաւիրեց հեքիաթի
հերոս փոքրիկին՝ Առնոյին, ու զրուցեց անոր հետ որպէս Արքայազն
Առնօ:
Շնորհանդէսը
հրաշալի առիթ
հանդիսացաւ հնչեցնելու արևալհայերէնն ու արևմտահայերէնը
կողք կողքի: Ներկաները վայելեցին
ոսկեղնիկ հայերէնի ամբողջական
շքեղութիւնը:
Անի Զէյթունցեան
Ռատիօ լուր
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Հայրենի Նուաճումներ

Ըմբշամարտիկ Արթուր Ալեքսանեան Դարձաւ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի
Բարի Կամքի Դեսպան
Սկիզբը Էջ 04
Գիւմրեցի մարզիկը փաստեց, որ
ըստ վիճակագրութեան մինչեւ 5
տարեկան երեխաներու 14 տոկոսը
բնականէն աւելի շատ կշիռ ունի,
իսկ 9 տոկոսը թերսնուած է:

«Իւրաքանչիւր երեխայ իր երազանքներուն ու նպատակներուն հասնելու համար նախ պէտք է առողջ
ըլլայ` առողջ սնուելով»,-շեշտած է
ան:
Հայաստանի մէջ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի
ներկայացուցիչ Տանիա Ռատոչայ

իր ողջոյնի խօսքին մէջ շնորհակալութիւն յայտնեց Ողիմպիական
ախոյեանին ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի մեծ
ընտանիքին միանալու համար եւ
վստահեցուց, որ Ալեքսանեանի
օգնութեան միջոցով Հայաստանի
մէջ աւելի մեծ արդիւնքներու պիտի

հասնին:
Հայաստանի մէջ ԵՈՒՆԻՍԵՖ-ի
բարի կամքի դեսպան է նաեւ
Հայաստանի ֆութպոլի ազգային
հաւաքականի եւ իտալական
«Ռոմա»-ի կիսապաշտպան Հենրիխ
Մխիթարեան:

Սփիւռքահայ Կեանք

Եկեղեցւոյ Առաքելութեան Գրաւականը Ժողովուրդն Է

Ուրբաթ, 15 Նոյեմբեր 2019-ին,
հանդիսաւոր սուրբ եւ անմահ
պատարագով նշուեցաւ Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու
եւ Քաթարի հայոց թեմի շրջանին
մէջ գործող, Շարժայի Ս. Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ եւ համալիրին
օծման եւ բացման 21-րդ տարեդարձը:
Սուրբ եւ անմահ պատարագը
մատուցեց եւ օրուան պատգամը
ուղղեց թեմի կաթողիկոսական
փոխանորդ Մեսրոպ եպս. Սարգիսեան, որ իր քարոզին մէջ անդրադարձաւ ընդհանրապէս եկեղեցւոյ առաքելութեան եւ յատկապէս
հայ եկեղեցւոյ ունեցած կարեւոր
դերակատարութեան` հաւատքի
պահպանման ու հայապահպանման նուիրուած սրբազան առաքելութեան մէջ:
Սրբազան հայրը օրուան խորհրդածութեան բնաբանը քաղած էր
Պօղոս առաքեալի Ա. Կորնթացիս
նամակին 14 գլխուն 12 համարէն.
«Հետեւաբար դուք ալ, քանի
որ հոգեւոր պարգեւներուն կը
փափաքիք, ջանացէք մանաւանդ
տիրանալ ա՛յն պարգեւներուն, որոնք
եկեղեցւոյ օգուտին կը նպաստեն»:
Բնութագրելով քրիստոնեայ հաւատացեալին ունեցած հոգեւոր պարգեւները` սրբազանը մատնանշեց,
թէ մեծագոյն պարգեւն է հաւատքով
զինուած շարունակել ներկայ կեանքի

դժուարութիւններուն դէմ պայքարիլ`
առանց հեռանալու եկեղեցիէն եւ
անոր սրբազան առաքելութենէն:
Շարունակելով քարոզը` սրբազան
հայրը հոգեւոր պարգեւներու շարքին խօսեցաւ նաեւ մեծագոյն
պարգեւին մասին, որ Քրիստոս իր
մահէն առաջ թելադրեց իր առաքեալներուն: Այդ պարգեւը սէրն է:
«Սէրը աստուածային պարգեւ մըն
է, որուն արտայայտութեամբ ցոյց
պիտի տանք, թէ մենք Քրիստոսի
առաքեալներուն շարունակութիւնն
ենք, սակայն այսօր աստուածային
սիրոյ արտայայտութիւնը սկսած է
նուազիլ մեր կեանքին մէջ, եւ եթէ
մենք իրար չսիրենք, հետեւաբար
հեռացած կ՛ըլլանք Աստուածորդիին
մեծագոյն պարգեւէն եւ այդ երեւոյթը արդէն իսկ մեզ դէպի մեղքը
կ՛առաջնորդէ»:
Ապա անդրադառնալով հայ եկեղեցւոյ դերակատարութեան` սրբազան
հայրը պատմական տուեալներով
հաւատացեալներուն վերյիշեցուց
Կիլիկիոյ թագաւորութեան անկումէն
մինչեւ Հայաստանի անկախացումը, շուրջ 600 տարուան վրայ
երկարող ժամանակահատուածը,
որուն ընթացքին իբրեւ ժողովուրդ ո՛չ
թագաւոր եւ ո՛չ ալ իշխան ունէինք,
եկեղեցին առանձին, քրիստոնէական
հաւատքի կողքին նաեւ կրցաւ պահել
մեր հայկական ինքնութիւնը, լեզուն
ու մշակոյթը:

Հայոց ցեղասպանութեան յաջորդող ժամանակաշրջանը, երբ
գաղթօճախներուն մէջ համեստ
պայմաններու մէջ կը գտնուէր հայ
ժողովուրդը, եկեղեցին առիթ չտուաւ,
որ ձուլուինք, այլ սահմանափակ
կարողութիւններով կրցաւ ուժեղ
հայութեան վերածնունդը ապահովել
եւ անգամ մը եւս վերակազմակերպել
ժողովուրդը եկեղեցւոյ ու ազգային
կառոյցներուն շուրջ:
Խորհրդային Հայաստանի օրերուն, հակառակ եկեղեցւոյ դէմ
շղթայազերծուած հալածանքներուն, սփիւռքահայութիւնը եւ
յատկապէս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութիւնը, իմաստուն
առաջնորդներու շնորհիւ, պայքարեցան գաղութները պահելու եւ
զանոնք անխորտակելի հիմքերով
կապելու հայրենիքին:
Այս է հայ եկեղեցւոյ դերակատարութիւնը, ուրիշ բան չի կրնար
ըլլալ: Նոյն օրինակով, անցնող 21
տարիներուն ընթացքին գործեցին
եւ ծառայեցին Շարժայի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին եւ
կեդրոնը` թափ տալով հաւատքի
ամրապնդման եւ բարգաւաճման,
ճիգ թափելով հայապահպանման

եւ ինքնութեան: Անոնք աշխատանք
տարին, որ այս շրջանին մէջ հաստատուած հայութիւնը կարենայ
մնալ իր եկեղեցական ու ազգային
արժէքներուն մէջ: Անցնող 21
տարիներուն ընթացքին եկեղեցւոյ
մկրտարանին մէջ հարիւրաւոր
քրիստոնեաներ մկրտուեցան, Ս.
Խորանին դիմաց հարիւրաւոր նոր
հայ ընտանիքներ կազմուեցան, վարժարանին մէջ հարիւրաւոր աշակերտներ վկայական ստացան եւ
այսպիսի այլ օրինակներ շատ են
տակաւին:
Եզրափակելով քարոզը` սրբազան
հայրը աղօթք բարձրացուց առ
ամենակալ Աստուած, որ իր օրհնութեամբ միշտ կանգուն պահէ
եկեղեցին ու եկեղեցական այս
կեդրոնը` առաւել եւս ծառայելու
շրջանի հայութեան:
Պատարագի աւարտին տեղի ունեցաւ եկեղեցւոյ օծման եւ բացման
տարեդարձի տօնակատարութեան
առիթով մատաղի օրհնութիւնը:
ԴԻՒԱՆ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ
ԷՄԻՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
ԵՒ ՔԱԹԱՐԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

Հայրենի Նուաճումներ

Կարէն Տօնականեանին Արծաթէ Մետալ
Armsport-ը կը գրէ. Պելառուսիայի
մէջ ընթացող Վիքթոր Լիւենցեւի
անուան բռնցքամարտի միջազգային
մրցաշարին 63 քկ քաշային Կարէն
Տօնականեանը նուաճած է արծաթէ
մետալ։
Եզրափակիչին հայ մարզիկը մրցած

է ուքրանացի բռնցքամարտիկի հետ
եւ մրցավարները յաղթանակը շնորհած են մրցակիցին։
Այս մրցաշարին բրոնզէ մետալ
նուաճած են Արթուր Բազէյեանն ու
Գուրգէն Մատոյեանը:
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«Երբ Արթնցաւ»
ՊԻԱՆՔԱ ՍԱՐԸԱՍԼԱՆ

Ա

մերիկեան գրականութեան նշանաւոր անուններէն Հիլարի Ճորտընի
երկրորդ վէպն է «Երբ արթնցաւ» հատորը, որ լոյս տեսաւ 2011
թուականին։ Գիրքը լայն արձագանգ ստեղծեց Ամերիկայի մէջ ու քիչ
ժամանակ անց թարգմանուեցաւ բազմաթիւ լեզուներու։ Հակաիւթոփիական վէպերու շարքին բացառիկ տեղ զբաղեցուցած է վերոյիշեալ գիրքը
եւ արժանացած՝ գրաքննադատներու գովասանքին։ Հեղինակի ուրոյն
ոճն ու սահուն լեզուն իր ընթերցողները կը տանի վայրէ վայր եւ լոյս կը
սփռէ ժողովրդական հարցերէն մի քանիին։ Իբրեւ իր մտածումներու ու
գաղափարներու աղբիւր, Ճորտըն իր ստեղծագործ տողերով կը թափանցէ
կրօնապետական եւ բռնապետական վարչակարգերու ազդեցութեան ու
իրողութիւններուն։
Գիրքի պատմութիւնը տեղի կ՚ունենայ չնշանակուած ժամանակի մը
ընթացքին, երբ քաղաքական եւ հոգեւոր իշխանութիւնը կեդրոնացած
է հոգեւորականութեան ձեռքերուն մէջ։ Օրէնքով պետութեան գլուխը
«Աստուծոյ կամքը» կատարողն է։ Կրօնապետութեամբ ղեկավարուած
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու ժողովուրդին դիմագրաւած քաղաքական ու ժողովրդական հարցերը սրամիտօրէն եւ երեւակայական սահմաններէ
դուրս պատկերուած է գիրքին մէջ։ Ամերիկայի ներքին կացութիւնը աղէտալի
վիճակ մը կը ստանայ պատերազմներու եւ համաճարակներու հետեւանքով։
Հիւանդութիւններու տարածման արգելք ըլլալու համար կը սահմանուի
«Կեանքը փրկելու օրէնքներ»ը՝ որով արգիլուած է նաեւ վիժումը։ Պետութեան
օրակարգը զբաղեցնող առաջնահերթ հարցերէն մին է բանտերու մէջ տեղի

անբաւարարութիւնը։ Այս պատճառով ստեղծուած նոր պատժամիջոցով՝
ոճրագործներու մարմնին կը ներարկուի թոյն մը, որ կը փոխէ մորթին գոյնը
եւ այսպէսով հասարակութեան մէջ երեւելի կը դառնայ անոնց առկայութիւնը։
Ոճրագործներ կը կոչուին նաեւ «գունաւորներ», կը պարտաւորուին բնակիլ
հրէական թաղերու մէջ եւ կ՚ընկալւին ամօթահարութեան խորհրդանիշներ։
Գիրքի գլխաւոր հերոսը՝ Հենա Փէյն երիտասարդ դերձակուհի մըն է։ Ան
կրօնամոլ ընտանիքի մը երկրորդ զաւակն է եւ կ՚ապրի ճնշիչ մթնոլորտ
տիրող երդիքի մը տակ, ուր արգիլուած է արտայայտել իր անձնական
գաղափարներն ու որոշումները։ Հենա իր մանկութեան տարիներէն ի վեր
կը հարցաքննէ սահմանուած օրէնքներու հիման վրայ ապրած կեանքը,
ներկայ ժողովրդական արժէքներն ու մանաւանդ պետութեան հետամուտ
եղած արժանիքները։ Սակայն իր հարցումները կը մնան անպատասխանի
եւ ճարահատեալ երիտասարդուհին կը փնտռէ ճամբայ մը՝ ուղի մը, ուր
ան հասարակութեան մէջ իր գոյութիւնը պիտի փաստէ թէ՛ վայելչագեղ
արտաքինով եւ թէ գաղափարներով ու մտածելակերպով։ Ան յաճախ կը
կարէ եւ կը հագնի հագուստներ, զորս երբեք կարելիութիւնը պիտի չունենայ
կրել իր աշխատասենեակէն դուրս։ Հենա կը ծանօթանայ եկեղեցւոյ հոգեւոր
հովիւին՝ Էյտընի հետ, որու մօտ ինքզինք կը զգայ ազատ։ Կը սիրահարուին
իրարու՝ աննկատ մնալով իրենց գործած արարքներու հետեւանքներուն։
Օր մը Հենա աչքերը կը բանայ բանտի մէջ՝ մորթի գոյնը փոխուած կարմիրի։
Ապօրինի կենակցութեան արդիւնքին արհեստական միջամտութեամբ
զաւակը վիժեցուցած ըլլալուն համար կը ձերբակալուի մարդասպանութեան
մեղադրանքով եւ կ՚ենթարկուի տասնվեց տարուան արգելափակման։ Ինչպէս
միւս ոճրագործերը, ան ալ կ՚արտաքսուի ժողովուրդէն, մասնաւորապէս իր
ծնողքն ու բարեկամները կը խզեն իրենց կապերը անոր հետ եւ ան կը մնայ
առանձին։ Իր կեանքի շրջադարձային այս փուլին կ՚անդրադառնայ կեանքի
աներեւակայելի երեսակներուն, կը սկսի աշխարհը տարբեր տեսանկիւնէ
մը դիտել եւ կը փորձէ անսասան մնալ հանդիպած դժուարութիւններու եւ
թշուառութիւններու դէմ։
«Երբ արթնցաւ»ի մէջ հեղինակը խոշորացոյցի տակ կը դնէ կանանց դէմ
յանդիման եկած բազում խնդիրները։ 21-րդ դարուն քաղաքակրթութեան
զարգացումով հանդերձ, սակաւաթիւ են այն երկիրները, որոնք ըմբռնած
են սեռական հաւասարութիւնը։ Աշխարհի բիւրաւոր երկիրներու մէջ
կանայք զրկուած են որոշ իրաւունքներէ։ Այժմ գոյութիւն ունին այնպիսի
կազմակերպութիւններ եւ նախաձեռնութիւններ, որոնք կը հետապնդեն
արդար ու հաւասար մթնոլորտ ստեղծել բազում բնագաւառներու մէջ,
սակայն կ՚երեւի, որ դեռ ժամանակի կը կարօտի այս մէկը։
Հեղինակը նաեւ ընթերցողներու նկատառման կը յանձնէ այն հաւանական
հետեւանքները, որոնք կրնան վերանալ, երբ կրօնի եւ քաղաքականութեան
միջեւ գոյութիւն ունեցող սահմանները ջնջուին անմիջականօրէն։
«Ժամանակ»/Պոլիս

Նոր Հրատարակութիւններ

Եդուարդ Սիմքէշեանի Յօդուածներու
Ժողովածուն
Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկը վերջերս լոյս ընծայած է «Դէմքեր եւ դրուագներ» խորագրեալ գիրք մը, որ Եդուարդ Սիմքէշեանի գործերու ժողովածու
մըն է։ Ինչպէս ծանօթ է, թրքահայ համայնքի արդի տարեգրութեանց մէջ
Եդուարդ Սիմքէշեան ունի ուրոյն տեղ մը։
Մօտաւոր անցեալի տասնամեակներուն ան մտաւորական կարեւոր արտադրութիւն տուած է մեր մամուլին միջոցաւ եւ իբր այդ տակաւին կը վերյիշուի
յարգանքով։ Այս մասին կը գրէ Պոլսոյ «Ժամանակ» թերթը:
Թրքահայ ուսուցչաց հիմնարկին կողմէ հրատարակուած ներկայ գիրքը եկած
է կողքի մը տակ մէկտեղել Եդուարդ Սիմքէշեանի ստորագրած զանազան
յօդուածները, որոնք կը վերաբերին զանազան նիւթերու կամ դէմքերու։
«Դէմքեր եւ դրուագներ» գիրքին մէջ կարելի է տեսնել Եդուարդ Սիմքէշեանի
գեղագիտական վերլուծումները, զանազան մահագրութիւնները, օտար
հեղինակներու վերաբերեալ դիտարկումներ, անգլերէն գրողներու մասին
խորհրդածութիւններ, օտար քաղաքական դէմքերու կամ պալատականներու
վերաբերեալ արտայայտութիւններ, եւ այլն, որոնց վրայ կու գան աւելնալ
Եդուարդ Սիմքէշեանի ի պատիւ կազմակերպուած մեծարանքի երեկոյթի
մը ընթացքին արտայայտուած ճառերը։
Այս գիրքը հրատարակուած է մեկենասութեամբ Գանատայէն Անի եւ Լեւոն
Շէնօղլու ամոլին։ Գործը ձօնուած է անոնց բարեյիշատակ ծնողաց՝ Ովսաննա
(Զօրիկեան) Շէնօղլուի եւ Կարպիս Շեղեան-Շէնօղլուի յիշատակին
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Արուեստի Անկիւն

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Դու Հեռացար
Դու հեռացար, քեզ մոռանալ չի լինի,
Քո սիրտը թող երբեք վշտով չլինի
Եթէ կեանքում գէթ մէկ անգամ վշտանաս,
Վիշտդ հովի նման թեթեւ թող լինի,
Իսկ թէ յանկարծ սեւ աչերդ արտասուեն,
Արցունքդ թող սրտիս վրայ վէրք լինի,
Թող հողմերը հոգիս հանեն ծուատեն,
Միայն սիրտդ, սիրտդ թեթեւ թող լինի:
Տարիները լուռ կը սահեն ու կ’անցնեն,
Անցած սէրը էլ ետ բերել չի լինի,
Միայն սիրոյ արցունքները կը մնան,
Արցունքները, իղձ ու երազ թող լինի:
Եթէ կեանքում գէթ մէկ անգամ վշտանաս,
Վիշտդ հովի նման թեթեւ թող լինի:
ՍԱՍՈՒՆ ՊԱՍԿԵՒԻՉԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

19

Գործ՝ Վարդան Թաշճեան
«LebanON: the red line»
60 x 80 cm, mixed media

2019
ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

Համացանցի Վրայ
Վարչապետը Նոր Կտակարանի Իր Նախասիրած Բաժինը
Հրապարակած Է

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանը Ֆէյսպուքեան իր էջին Նոր Կտակարանի իր սիրած
հատուածը հրապարակած է:
Տասը Մնասի Առակը
Մի ազնուական մարդ գնաց հեռու աշխարհ՝ իր
թագաւորութիւնը ստանալու եւ վերադառնալու
համար։
(13) Եւ կանչելով իր ծառաներին՝ նրանց տասը
մնաս տուեց եւ ասաց. «Շահարկեցէ՛ք դրանք,
մինչեւ որ գամ»: (...)
(15) Եւ ազնուականը վերադարձաւ՝ իր թագաւորութիւնն ստացած, եւ կանչեց այն ծառաներին, որոնց տուել էր դրամը, որպէսզի իմանայ, թէ ով ինչ էր շահել։
(16) Եկաւ առաջինը եւ ասաց. «Տէ՛ր, քո մէկ
մնասը տասը մնաս բերեց»։ (17) Եւ տէրը
նրան ասաց. «Ազնիւ եւ բարի ծառայ, քանի
որ այդ փոքր բանի մէջ հաւատարիմ եղար,
իշխանութիւն ունեցիր տասը քաղաքների

վրայ»։
(18) Եկաւ երկրորդը եւ ասաց. «Քո մէկ մնասը
հինգ մնաս բերեց»։ (19) Տէրը նրան ասաց. «Դու
էլ՝ հինգ քաղաքների վրայ»։
(20) Միւսն էլ եկաւ եւ ասաց. «Տէ՛ր, ահա քո
մնասը, որ թաշկինակի մէջ ծրարած պահում
էի. (21) վախենում էի քեզնից, որովհետեւ
խիստ մարդ ես. վերցնում ես, ինչ որ չես դրել,
եւ հնձում ես, ինչ որ չես սերմանել»։
(22) Եւ տէրը նրան ասաց. «Հէնց քո բերանով
քեզ պիտի դատեմ, անհաւատարի՛մ ծառայ.
գիտէիր, որ ես մի խիստ մարդ եմ, վերցնում եմ,
ինչ որ չեմ դրել եւ հնձում եմ՝ ուր չեմ սերմանել։
(23) Հապա ինչո՞ւ իմ դրամը լումայափոխներին
չտուիր, որպէսզի ես, գալով, տոկոսներով
միասին պահանջէի այն»։
(24) Եւ սպասաւորներին ասաց. «Վերցրէ՛ք
դրանից մէկ մնասը եւ տարէ՛ք տուէք նրան, ով
տասը մնաս ունի»։ (25) Եւ ծառաները ասացին
նրան. «Տէ՛ր, արդէն նա տասը մնաս ունի՛»։ (26)
Ասում եմ ձեզ, թէ՝ «Ով որ ունի, նրան պիտի
տրուի, իսկ նրանից, որ չունի, պիտի վերցուի
եւ այն, ինչ որ ունի»։
Աւետարան ըստ Ղուկասի

ՓՈԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ
(1926 – 1998)
«Մայր եւ երեխայ նաթիւրմոր»
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Թուրքիան Սկսած Է Ապօրինի Հորատում
Կատարել Կիպրական Ջուրերուն Մէջ

Լիբանանի Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութեան
Անդամական ընդհանուր ժողովը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի 20 Նոյեմբեր 2019-ին երեկոյեան ժամը 6ին, Պուրճ
Համուտի Հայ կաթողիկէ Մեսրոպեան բարձրագոյն վարժարանի
Ֆարաճեան Սրահին մէջ:
Օրակարգ
- Ընթացաւարտ վարչութեան երամեայ նիւթաբարոյական
գործունէութեան քննարկում:
- Նոր վարչութեան ընտրութիւն
- Հիւրասիրութիւն
Ծանօթ
Ներկաներուն թիւը մեծամասնութիւն պիտի նկատուի երեկոյեան ժամը 6:30ին:
Լիբանանի Տիգրանակերտի Հայրենակցական Միութիւն

Թրքական «Ֆաթիհ» հորատիչ
նաւը սկսած է Կիպրոսի բացառիկ
տնտեսական գօտիին մէջ անօրինական հորատումը՝ հակառակ
ԵՄ-ի կողմէ պատժամիջոցներու
սպառնալիքին, կը հաղորդէ «Արեւելք»ը, վկայակոչելով ՌԻԱ Նովոսթին:
Այս մասին յայտարարած է Թուրքիոյ փոխնախագահ Ֆուաթ Օքտայը:
««Ֆաթիհ» հորատիչ նաւն աւարտած է հետախուզումն ու նոր
առաքելութիւն սկսած է Կիպրոսի
մէջ Կապրաս թերակղզիէն դէպի
հարաւ»,- ըսած է ան: Ան նշած է, որ
ԵՄ պատժամիջոցները չեն ազդեր
Անգարայի ծրագիրներուն վրայ:
Աւելի վաղ Կիպրոսի կառավարութիւնը վճռականօրէն դատապար-

տած է Կիպրոսի Հանրապետութեան
բացառիկ տնտեսական գօտիի
եւ ափամերձ ծանծաղուտի սահմաններուն նոր հորատում կատարելու Թուրքիոյ ծրագիրները: Շաբթուայ սկիզբին Եւրոմիութեան
խորհուրդը հաւանութիւն տուած
է սահմանափակող միջոցներու շրջանակային գործիքին՝ ի
պատասխան Արեւելեան Միջերկրականի մէջ Թուրքիոյ չարտօնուած հորատման: Այդ շրջանակները
թոյլ կու տան պատժամիջոցներ
կիրառել ֆիզիքական կամ իրաւական անձանց նկատմամբ,
որոնք պատասխանատու են
Արեւելեան Միջերկրականին մէջ
ածխաջրածիններու չարտօնուած
հորատման համար:

Լրատուութեան Գործընկեր

¸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:

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
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