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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Վարչապետին Մօտ Քննարկուած են Բանակին Մէջ
Մահուան Դէպքերու Պատճառները
Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի մօտ տեղի
ունեցած է խորհրդակցութիւն, որուն մասնակցած են Անվտանգութեան
խորհուրդի քարտուղար Արմէն Գրիգորեան, Պաշտպանութեան նախարար
Դաւիթ Տօնոյեան, Ազգային անվտանգութեան ծառայութեան տնօրէնի
պաշտօնակատար Էդուարդ Մարտիրոսեան, Զինուած ուժերու գլխաւոր
շտապի պետ Արտակ Դաւթեան, Գլխաւոր դատախազ Արթուր Դաւթեան,
Քննչական կոմիտէի նախագահ Հայկ Գրիգորեան, Զինուած ուժերու եւ
իրաւապահ մարմիններու բարձրաստիճան այլ ներկայացուցիչներ:
Ըստ վարչապետի մամլոյ վարչութեան՝ մանրամասն անդրադարձ կատարուած
է վերջին շրջանին Զինուած ուժերու մէջ տեղի ունեցած մահուան դէպքերու
հանգամանքներուն եւ պատճառներուն: Պատասխանատուները զեկուցած
են յարուցուած քրէական գործերու ընթացքին մասին:
Վարչապետ Փաշինեան առաջնահերթ համարած ԶՈՒ-ի մէջ քրէական
ենթամշակոյթի եւ կարգապահութեան հետ կապուած առկայ խնդիրներու լուծումը եւ ընդգծած կարգապահութեան մակարդակը բարձրացնելու ուղղութեամբ հետեւողական աշխատանք իրականացնելու
անհրաժեշտութիւնը` պատասխանատուներուն տալով համապատասխան
յանձնարարականներ:

Իրանի Շուրայի խորհուրդի (խորհրդարան) նախագահը՝ Ալի Լարիժանի
երէկ ամբողջ օրը հանդիպումներ ունեցաւ Լիբանանի բարձրաստիճան
պաշտօնակատարներուն հետ, որոնց ընթացքին ան Իրանի ամբողջական
նեցուկը յայտնեց Վարչապետ Հասսան Տիապի կառավարութեան մինչ ԱՄՆ
տակաւին այս մասին յստակ կողմնորոշում մը չունեցաւ տակաւին:
Լարիժանիյի հետ Տիապի հանդիպումը, վերջինիս առաջին հանդիպումն
էր օտար պաշտօնակատարի մը հետ իր կառավարութեան վստահութեան
քուէ ստանալէն ի վեր:
Միւս կողմէ հակառակ այն իրողութեան, որ Տիապ նախապէս յայտարարած
էր, որ իր արտերկրեայ այցելութիւնները պիտի սկսի արաբական աշխարհէն,
միայն Քաթարն է, որ, ըստ Ռոյթըրզին, պաշտօնական հրաւէր ուղղած է
իրեն այցելելու Քաթար:
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Հալէպի Օդակայանը Կը Վերաբացուի
ՀՀ Զինուած Ուժերու Գլխաւոր Շտապը
Կը Յորդորէ Զերծ Մնալ Բանակին Մէջ Մահուան
Դէպքերը Շահարկելու Փորձերէն

Երկուշաբթի, 17 Փետրուար 2020-ին, ՍԱՆԱ հաղորդեց, որ սուրիական
բանակին Հալէպի արեւմտեան եւ հիւսիսարեւմտեան գիւղերը ամբողջովին
ազատագրելէն ետք, Սուրիոյ փոխադրութեան նախարար Ալի Համմուտ
պաշտօնապէս յայտարարեց, որ յառաջիկայ Չորեքշաբթի, 19 Փետրուար
2020-ին, Հալէպի օդակայանը պիտի վերաբացուի եւ այս շաբթուան ընթացքին Հալէպ-Դամասկոս, Հալէպ-Գահիրէ թռիչքները պիտի կարգաւորուին,
կը հաղորդէ “Գանձասար”-ը:

Հայաստանի Հանրապետութեան զինուած ուժերու գլխաւոր շտապը
յայտարարութիւն տարածած է Զինուած ուժերուն մէջ այս տարուան
ընթացքին արձանագրուած մահուան դէպքերուն վերաբերեալ:
ՀՀ ԶՈւ գլխաւոր շտապի յայտարարութեան մէջ նշուած է.
«2020 թուականի Յունուար 1-էն մինչեւ Փետրուար 17 Զինուած ուժերուն
մէջ արձանագրուած 13 (ժամկէտային եւ պայմանագրային զինծառայողներ,
սպաներ) մահուան դէպքերէն 4-ը դժբախտ պատահարի հետեւանքով են, 4-ը
կապուած են ծառայութեան հետ առնչութիւն չունեցող հանգամանքներով
(հիւանդութիւն, անձնական խնդիրներ), մնացեալ 5 դէպքերուն առիթով
յարուցուած են քրէական գործեր, հանգամանքները կը պարզուին:
ՀՀ ԶՈւ գլխաւոր շտաբը կը hորդորէ լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչներուն, քաղաքական եւ հասարակական գործիչներուն, փորձագէտներուն եւ «վերլուծաբաններուն» զերծ մնալ բանակին մէջ մահուան
դէպքերը շահարկելու, անոնցմէ անձնական եւ քաղաքական շահաբաժիններ քաղելու ապակայունացնող փորձերէն, հասարակութեանն ալ կոչ
կ՝ընէ ապատեղեկատւութենէն խուսափելու եւ ձեռնավարութիւններու
Շար. Էջ 02
չենթարկուելու համար հետեւիլ պաշտօնական լրահոսին:
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Մայր Աթոռի Պատուիրակութիւնը Հանդիպում Պիտի
Ունենայ Հռոմի Ֆրանչիսկոս Պապի Հետ
Մայր Աթոռի պատուիրակութիւնը
մեկնած է Վատիկան, ուր հանդիպում պիտի ունենայ Հռոմի
Ֆրանչիսկոս պապի հետ: Այս
մասին կը տեղեկացնէ Մայր Աթոռի
տեղեկատուական համակարգը:
«Փետրուար 15-ին, Գարեգին Բ.
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի
օրհնութեամբ, Մայր Աթոռ Սուրբ
Էջմիածինի պատուիրակութիւնը
մեկնեցաւ Վատիկան` մասնակցելու Արեւելեան Ուղղափառ եւ
Կաթոլիկ եկեղեցիներու միջեւ
պաշտօնական երկխօսութեան
ծիրէն ներս կազմակերպուող
երիտասարդ հոգեւորականներու
հաւաք-հանդիպման:
Պատուիրակութեան կազմին մէջ
Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի
տեսուչ Տ. Մեսրոպ վարդապետ
Պարսամեան, Մայր Աթոռի Տեղեկատուական համակարգի տնօրէն
Տ. Վահրամ քահանայ Մելիքեան
եւ Մայր Աթոռի Կաթողիկոսական
գրասենեակի քարտուղար Տ. Ադամ
քահանայ Մակարեան:
Մէկշաբաթեայ ճանաչողական
այցի ընթացքին պատուիրակու-

թիւնը պիտի այցելէ Կաթոլիկ եկեղեցւոյ հոգեւոր ուսումնականկրթական կեդրոններ, Առաքելական
պալատ, ինչպէս նաեւ պաշտօնական
հանդիպում պիտի ունենայ Հռոմի
քահանայապետ, Նորին Սրբութիւն
Ֆրանչիսկոս պապի հետ:
Հաւաքի մասնակիցներուն համար
պաշտօնական ընդունելութիւն
պիտի կազմակերպեն Արեւմտեան

Եւրոպայի
Հայրապետական
պատուիրակ եւ Վատիկանի մէջ
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինի
պաշտօնական ներկայացուցիչ
Տ. Խաժակ արքեպիսկոպոս
Պարսամեանը եւ կաթոլիկ ու
հայ կաթոլիկ բարձրաստիճան
եկեղեցականները»,-նշուած է
տեղեկատուական համակարգի
հաղորդագրութեան մէջ:
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ՀՀ Զինուած Ուժերու Գլխաւոր Շտապը Կը Յորդորէ Զերծ Մնալ Բանակին Մէջ
Մահուան Դէպքերը Շահարկելու Փորձերէն
Սկիզբը Էջ 01
Բանակը մեր երկրի կայունութիւնը
ապահովող հիմնական կառոյցն է
եւ այս կամ այն կերպ առնչութիւն
ունի ոչ միայն պետութեան` իբրեւ
մէկ ամբողջութեան, այլեւ անհատապէս մեզմէ իւրաքանչիւրին հետ:
Հասկնալի է հանրութեան բուռն
արձագանգը ԶՈւ հետ կապուած

ցանկացած միջադէպի առնչութեամբ,
առանձնապէս երբ կ՝արձանագրուին մահուան ելքով դէպքեր: Կը
հաւաստիացնենք, որ իւրաքանչիւր
դէպք համակողմանիօրէն եւ խորութեամբ կ՝ուսումնասիրուի, կը
քննուի պատկան մարմիններուն
կողմէ, կը կատարուին անհրաժեշտ
հետեւութիւններ եւ հնարաւոր ամէն
ինչ բացթողումները շտկելու եւ
յետագային բացառելու համար: Կը
յորդորենք բոլորին ըլլալ համբերատար, զերծ մնալ զգացմունքային
բնորոշումներէն, որակաւորումներէն եւ անհիմն մեղադրանքներէն,
ըլլալ զգօն եւ առաւելագոյնս զգոյշ
լրատուամիջոցներու, հասարակական

ցանցերու մէջ եւ այլ հարթակներու
վրայ պետութեան անվտանգութիւնը
ապահովող կառոյցի հետ կապուած
ցանկացած հրապարակային միտք
արտայայտելու ժամանակ:
Իւրաքանչիւր զինծառայողի մահը
մեծ կորուստ եւ ցաւ է Զինուած ուժերու հրամանատարական կազմին
համար: Կրկին կը ցաւակցինք
բոլոր մահացած զինծառայողներու
հարազատներուն, համբերութիւն
կը մաղթենք անոնց: Կը վստահեցնենք, որ զինծառայողներու
մարտունակութիւնը բարձր է, եւ
մենք կը շարունակենք անշեղօրէն
կատարել մեր առջեւ դրուած մարտական խնդիրները»:

Երէկ Պաշտօնապէս Սկսաւ Սահմանադրական Հանրաքուէի Քարոզարշաւը
Երէկ պաշտօնապէս սկսաւ սահմանադրական հանրաքուէի քարոզարշաւը, որ կը շարունակուի մինչեւ
Ապրիլ 3։ Այս մասին կը յայտնէ Yerkir.
am-ը:
Նշենք, որ «Այո՛»-ի քարոզչական
կողմն ու շտապը ձեւաւորուած
են՝ տարածքային կառավարման
նախարար Սուրէն Պապիկեանի
գլխաւորութեամբ։
Ազգային ժողովի պատգամաւորնե-

րու կողմէն «Ոչ» քարոզչութեան կողմ
ձեւաւորելու ժամկէտը կը լրանար
երէկ, բայց խորհրդարանական
ուժերէն որեւէ մէկը «Ոչ»-ի շտապ
ձեւաւորելու մասին որեւէ յայտարարութիւն չէ տարածած:
1995-ի Սահմանադրութեան ընդունումէն ետք՝ 2020 Ապրիլ 5-ին կայանալիք Սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէն արդէն
4-րդ փորձն է: Վերջին 25 տարուան

ընթացքին սահմանադրական փոփոխութիւններ նախաձեռնուած են
համապատասխանաբար 2003, 2005
եւ 2015 թթ..:

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Դերենիկ Դեմիրճեան

Դերենիկ Դեմիրճեան (Դեմիրճօղլեան) (18 Փետրուար 1877 – 6
Դեկտեմբեր 1956, Երեւան), գրող,
հրապարակախօս։
Ծնած է Ախալքալաք (Ջաւախք
գաւառ), այժմ՝ Վրաստան։
Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրին մէջ։ Իսկ
միջնակարգ ուսումը առած է
Էջմիածինի Գէորգեան Ճեմարանէն եւ Ներսէսեան վարժարանէն (Թիֆլիս)։
Դեռ աշակերտ՝ աշխատակցած է կովկասեան գրական
մամուլին(«Մուրճ»)։ Ու հազիւ
քսանամեայ՝ հրատարակած
է բանաստեղծութիւններու իր
առաջին ժողովածուն։
1905-էն՝ Զուիցերիա, ամբողջ
հնգամեակ մը, հետեւած է
համալսարանական ուսումի՝
գիտական ճիւղեր։ Մշակած է
նաեւ երաժշտական իր հակումը,
տեղւոյն մէկ երաժշտանոցին մէջ
հետեւելով ջութակի դասերու։
1910-ին Թիֆլիս դարձած՝
նուիրուած է ուսուցչութեան եւ
գրականութեան։ Յաջորդաբար հրատարակած է բանաստեղծութիւններու եւ քառեակներու զոյգ ժողովածուներ։ Նաեւ
թատերգութիւններ, պատմական կամ նոր ժամանակներէ
առնուած նիւթերով։
1920-էն փոխադրուած է Երեւան եւ քաջալերանք գտած՝
խորհրդային վարչակարգէն։
Հայաստանի խորհրդայնացում
էն ետք, Դեմիրճեան տրուած
է թատերական եւ վիպական
բազմաթիւ գործեր, օրինակ՝ Քաջ
Նազարը եւ Ֆոսֆորային Շողերը:
Պատերազմի տարիներուն (19401945) գրած է «Անխուսափելին»,
«Խոշտանգուածի աւանդը» եւ
այլն: Իր վերջին եւ կարեւորագոյն
գործը կը նկատուի «Վարդանանք» պատմավէպը:
Դեմիրճեան գրելու վրայ իր
պատմական նոր վէպ մը, եւս՝
Մեսրոպ Մաշտոց կը մահանայ,
եւ գործը կէս կը մնայ: Իր երկերու
ժողովածուն հրատարակուեցաւ
եօթը հատորներով Հայաստանի
մէջ:
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Քաղաքական Ակնարկ

Մեկնարկել Է Սահմանադրութեան
Հանրաքուէի Քարոզարշաւը. Ինչո՞ւ
Ընդդիմադիրները Խուսափեցին «Ոչ»-ի
Պատասխանատուութիւնից

Հանճարները Եւ Սէրը

Մարտիրոս Սարեանի
«Կեանքի Աղբիւրը» եւ
«Հեքիաթ Եարը»
ՇԱՔԷ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ

Ե

րեկ փետրուարի 17-ից մեկնարկեց Սահմանադրութեան փոփոխութիւնների հանրաքուէի քարոզարշաւը, որը կը տեւի 44 օր ու
կաւարտուի ապրիլի 3-ին: Ձեւաւորուել է «Այո»-ի եւ «Ոչ»-ի մէկական
շտապ։ Հետաքրքրական է, որ ընդդիմադիր ոչ մի կուսակցութիւն այդպէս
էլ չստանձնեց «Ոչ»-ի շտապի ձեւաւորման պատասխանատուութիւնն ու
ղեկավարումը:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցութիւնը (ՀՀԿ) յայտարարեց,
որ ընդհանրապէս չի մասնակցելու քարոզչութեանը, քանի որ այն
հակասահմանադրական է: Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւնը հանրութեանը կոչ արեց պոյքոթել ապրիլի 5–ին կայանալիք ընտրութիւնը:
Մնացած արտախորհդարանական ընդդիմադիր ուժերն ու փոքր
կուսակցութիւնները ինչ-որ չափով մասնակցելու են «Ոչ»-ի քարոզչութեանը:
Խորհրդարանական, այսպէս ասած, ընդդիմադիր ուժերից Բարգաւաճ
Հայաստանը եւս յայտարարեց, որ չի մասնակցի իրաւական կողմից խոցելի
այս հանրաքուէին: Ըստ էութեան, իշխող կուսակցութիւնը միայնակ է
պայքարելու 650 հազար այո ստանալու համար: Այս օրերին իշխանութեան
ներկայացուցիչները մեծ ուժերով լծուել են այդ գործին:
«Այո»-ի շտապը ղեկավարելու է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցուածքների նախարար Սուրէն Պապիկեանը: Հաւանաբար, ինչպէս
նախկինում, այժմ եւս քարոզարշաւի լիարժէք իրականացման համար
նախարարը արձակուրդ կը վերցնի ու նախկին իշխանութեան անդամների
նման կը զբաղուի քաղաքական քարոզչութեամբ ի դէպՙ նախկինում
ներկայ իշխանութեան անդամները մշտապէս քննադատում էին ՀՀԿականներին ընտրութիւնների ժամանակ պաշտօնի հետ քարոզչութիւնը
համատեղելու համար:
«Ոչ»-ի շտապում ընդգրկուել են իրաւապաշտպաններ, իրաւաբաններ,
հասարակական գործիչներ: Այնուամենայնիւ, ինչու ոչ ոք չստանձնեց
«Ոչ»-ի շտապի ղեկավարման քաղաքական պատասխանատուութիւնը:
Միանշանակ է, որ քաղաքական ընդդիմադիր ուժերից ոչ մէկն այս
պահին չունի այն հեղինակութիւնը, որով կարող է հասարակութեանը
կոչ անել չմասնակցել հանրաքուէին: Դրա հետ մէկտեղ, նախկին ընտրութիւնների ու հանրաքուէի փորձը ցոյց է տալիս, որ հանրութիւնը
աքթիւ չէ հանրաքուէների մասնակցութեան հարցում: Միանշանակ
իշխանութիւնների համար բարդ է լինելու 650 հազար ԱՅՈ ձայն հաւաքել:
Ի դէպՙ քուէարկութեանը չմասնակցելն ինքնաբերաբար նշանակում է ՈՉ:
Հաւանաբար, «Ոչ»-ի կողմնակիցները յոյսները դրել են ընտրութիւններին
չմասնակցողների վրայ: Այդ իսկ պատճառով ոչ ոք համարձակութիւն
չունեցաւ ստանձնել ՈՉ ձայների, որը կարող է շատ փոքր թիւ կազմել,
պատասխանատուութիւնը:
Եւ վերջապէս, հասարակութիւնը բաւարար չափով տեղեկացուած չէ, թէ
ինչ նպատակով է այս հանրաքուէն անցկացւում: Դա էլ ստիպելու է նրանց
պարզապէս չմասնակցել: Այս պարագայում անգամ Նիկոլ Փաշինեանի
հեղինակութիւնը չի կարող մեծ դեր խաղալ: Քանի որ այս դէպքում չկայ
Սերժ Սարգսեանից ազատուելու խնդիր: Այս դէպքում չկայ «Սերժիկ
հեռացիր» կոչ, որը մարդկանց ոգեւորի: Այս դէպքում կա «Հրայր հեռացիր»,
որը մեծ հաշուով հասարակութեանը հետաքրքիր չէ: Հանրաքուէները,
որոնք նախատեսուած են երկրում ուղիղ ժողովրդավարական գործընթացների համար, իշխանութիւնների թեթեւ ձեռքով դառնում են քաղաքական
հարցեր լուծելու գործիք:
Ինչեւէ: Ունենք շատ հետաքրքիր պատկեր, որի ամբողջական գունազարդումը տեղի կ՛ունենայ ապրիլի 5-ին: Հենց այդ օրը ժողովուրդը ցոյց
կը տայՙ ի՞նքն է որոշում Սահմանադրական դատարանի ճակատագիրը,
թէ՞ ոչ: Ի դէպՙ Կենտրոնական ընտրական յանձնաժողովի նախագահը չի
փոխուել: Տիգրան Մուկուչեանն է: Այն մարդը, ով տարիներ շարունակ,
ներկայ իշխանութիւնների կողմից մեղադրուել է ընտրութիւնները կեղծելու,
ձայներ նկարելու եւ Հանրապետական կուսակցութեանը ծառայելու մէջ:
Այս հանրաքուէն ինչ-որ չափով Մուկուչեանի համար քննութիւն է, ներկայ
իշխանութիւններին իր հաւատարմութիւնը ցոյց տալու քայլ:
Եւս մէկ անգամ յիշեցնենք, որ Սահմանադրութեան փոփոխութիւնների
հանրաքուէով իշխանութիւններն առաջարկում են դադարեցնել Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասեանի եւ դատարանի
6 անդամների պաշտօնավարումը, բացի երկու դատաւորի, որոնք ընտրուել
են յետյեղափոխական Հայաստանում:
ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ

Հ

նարաւոր չէ խօսիլ հայկական գեղանկարչութեան մասին առանց յիշելու
մեծ Վարպետի՝ Մարտիրոս Սարեանին անունը:
Սակայն այսօրուան մեր նիւթին մէջ ո՛չ վերլուծումներ, ո՛չ բացատրութիւններ, ո՛չ ալ տեղեկութիւններ տեղ պիտի գտնեն Սարեանի գործերուն կամ
գործունէութեան մասին: Այսօր, Մեծ Վարպետի ծննդեան 140-ամեակին
առթիւ, պիտի անդրադառնանք անոր մեծ սիրոյ պատմութեան, որ մինչեւ
իր կեանքին վերջ մնաց միակն ու անփոխարինելին:
Միայն վերյիշենք քանի մը կենսագրական փաստեր.- Մարտիրոս Սարեան
ծնած է 16 Փետրուար (որոշ աղբիւրներու համաձայն 28), 1880 թուականին,
Նոր Նախիջեւանի մէջ:
1897-1904 թթ. ան ուսանած է Մոսկուայի Գեղանկարչութեան, Քանդակագործութեան եւ Ճարտարապետութեան ուսումնարանի գեղանկարչական բաժինէն ներս:
Վախճանած է 5 Մայիս 1972թ., 92 տարեկանին, Երեւան. թաղուած է
Կոմիտասի Անուան Պանթէոնին մէջ:
Ստեղծած է դիմապատկերներ, բնանկարներ, նաթիւրմորթներ, գիրքերու
ձեւաւորում-պատկերազարդում, բեմանկարչութիւն:
Սարեան եղած է նորագոյն շրջանի հայկական գեղանկարչութեան ազգային դպրոցի հիմնադիրը, Արուեստներու Գործիչ, ԽՍՀՄ ժողովրդական
Նկարիչ, ԽՍՀՄ Գեղարուեստի Ակադեմիայի Իսկական Անդամ, ՀԽՍՀ ԳԱ
ակադեմիկոս, Սոցիալիստական Աշխատանքի Հերոս, ՀԽՍՀ Նկարիչներու
Միութեան նախագահ`1945-1951թթ.:
Անոր աշակերտած է նոյնպէս տաղանդաւոր հայ գեղանկարիչ Մինաս
Աւետիսեանը:
Հազուադէպ արուեստագէտներ միասէր եղած են. ատոնցմէ մէկն է Վարպետը:
1915-ին Սարեան կ’աշխատի «Հայերուն Օգնող Մոսկովեան Կոմիտէ»-ին
մէջ, ապա՝ թրքական եաթաղանէն մազապուրծ հայ գաղթականներուն
տեղւոյն վրայ օգնութիւն ցուցաբերելու նպատակով, 34 տարեկան նկարիչը՝
Մոսկուայի հայ համայնքին ուժերով հաւաքած գումարով եւ դեղերով, կը
մեկնի Էջմիածին:
«Ունեցած չունեցածս լցրեցի արկղի մէջ, պահ տուեցի ծանօթներիցս
մէկին, թողեցի արւեստանոցս ու Մոսկուան եւ եկայ Հայաստան՝ իմ
տառապեալ ու բզկտուող հայրենիք»:
Յովհաննէս Թումանեանի, Գարեգին Յովսէփեանի (եւ այլ մտաւորականներու հետ, Սարեան
հայրենիքի մէջ տքնաջան կը
պայքարի հայ գաղթականներու
կեանքը տարածուած համաճարակէն փրկելու համար (յատկապէս մանուկներու շրջանէն ներս):
Գերյոգնածութեան, անքուն անցուցած գիշերներու եւ հիւանդներու ծանր տառապանքներուն ականատեսը
ըլլալուն հետեւանքով, Սարեան շուտով խորը յուսահատութեան կը մատնուի,
հոգեկան ցնցում կը ստանայ եւ Յովհ. Թումանեանի յանձնարարութեամբ
Թիֆլիս կը տեղափոխուի: Ան երկար ժամանակ չի նկարեր, իսկ երբ, այդ
դադարէն ետք, ձեռքը կ’առնէ վրձինը, ծաղիկներ կը նկարէ:
1915թ., Թիֆլիսի պզտիկ սրճարաններէն մէկուն մէջ, ուր կը հաւաքուէին տեղւոյն հայ մտաւորականներն ու կը քննարկէին
ազգային փրկութեան կարեւորագոյն հարցեր,
երիտասարդ եւ հոգեկան խռովքներու մէջ
գտնուող նկարիչը կը հանդիպի գեղեցկուհիի
մը՝ Լուսիկ Աղայեանին, որուն առաջին իսկ
հայեացքէն կը սիրահարուի:
Շար. Էջ 06
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Լիբանանահայ Կեանք

Հոգեհանգստեան Պաշտօն՝ Ի Յիշատակ Տիգրանակերտցի
Ննջեցեալներուն Եւ Հայրենակցական Միութեան
Անդամներու Հաւաք
Կազմակերպութեամբ Լիբանանի
Տիգրանակերտի Հայրենակցական
Միութեան վարչութեան, Կիրակի 16 Փետրուար, 2020-ին, Սրբոց
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ տեղի
ունեցաւ հոգեհանգստեան պաշտօն,
ի յիշատակ տիգրանակերտցի նոր
ու հին ննջեցեալներուն եւ նահատակներուն:

Կրօնական արարողութեան մասնակից եղան միութեան անդամ-

ները ապա հաւաքուեցան “Եռագոյն” սրահ, ուր մատուցուեցաւ
հոգեսուրճ եւ կատարուեցաւ աղօթք՝
ննջեցեալներու հոգւոյն համար:
Այս առիթով, վարչութեան անդամները կատարեցին միութեան անդամացուցակներու թարմացում:
Խօսք առաւ վարչութեան ատենապետ պարոն Կրէկուար Գալուստ:
Ան մասնաւորապէս ըսաւ, որ
վարչութիւնը կ՛աշխատի միութիւնը պաշտօնապէս գրանցել
լիբանանեան օրէնքին համաձայն,
նոր անդամներ հաւաքագրել եւ
անդամացուցակները թարմացնել, հաստատել անդամաքարտի
դրութիւն, որմով կարելի դառնայ
որոշակի առաւելութիւններ ընձեռել
միութեան անդամներուն՝ զանազան
հաստատութիւններէ կատարուած
գնումներուն կամ ծառայութիւններէն

օգտուելու ժամանակ ինչպէս
նաեւ աշխուժացնել միութեան
ներկայութիւնը ընկերային ցանցերուն վրայ, օգտագործելով գլխաւորաբար Facebook-ը եւ WhatsApp-ը:
Ատենապետը՝ անդամները հրաւիրեց
մասնակցելու 22 Մարտին տեղի
ունենալիք ընկերային հաւաքոյթին, որուն ընթացքին միութեան
անդամներու պատրաստութեամբ
պիտի մատուցուին Տիգրանակերտի

աւանդական ճաշատեսակներ:
Դիւան՝
Լիբանանի Տիգրանակերտի
Հայրենակցական Միութեան

Արհեստագիտութեան Աշխարհ

Հայկական PicsArt-ը` Աշխարհի Լաւագոյն Յաւելուածներու Շարքին
Հայկական PicsArt-ը ամերիկեան
շուկայի մէջ Փետրուարի 11-ին Apple-ի
ամենաշատ անվճար ներբենռնուած
յաւելուածներէն (Apps) երկրորդն էր:
Կը զիջէր միայն TikTok-ին` առաջ
անցնելով Youtube-էն, Instegramէն, Snapchat-էն եւ Facebook-էն, կը
հաղորդէ «Ամերիկայի Ձայն»-ը։
Ընկերութեան համահիմնադիր
եւ գործադիր տնօրէն Յովհաննէս
Աւոյեանի խօսքով` ցուցանիշը
յաճախ կը փոխուի, լուսանկարներու
եւ տեսանիւթերու խմբագրութեան
հայկական արտադութեան այս
հարթակը կը շարունակէ մնալ
աշխարհի լաւագոյն նմանատիպ
յաւելուածներու քսանին մէջ.
«Վերլուծական ընկերութիւններու
տուեալներուն համաձայն` 2019-ին
PicsArt-ը 14-րդ է աշխարհի մէջ:
Անոր նկատմամբ հետաքրքրութիւնը
սակայն կը շարունակէ աճիլ», ըսած
է ան:
9 տարի առաջ 10 հոգիէ բաղկացած

խումբը այսօր 500 աշխատող ունի
Երեւանի, Սան Ֆրանսիսքոյի, Փեքինի, Մոսկուայի, Թոքիոյի եւ Լոս
Անճելըսի մէջ, 600 միլիոն ընդհանուր
եւ ամսական 150 միլիոն մշտական
օգտատէր:
Շուկան երթալով կ՛աճի, մրցակցութիւնը կ՛ուժեղանայ, եւ մշտապէս
զարգանալով ու օգտատէրերուն նոր
գործիքներ առաջարկելով` PicsArt-ը
կը շարունակէ մրցակցային ըլլալ
աշխարհի մէջ: Յովհաննէս Աւոյեան
փոքր երկրէն միջազգային մեծ շուկայ
դուրս գալու իր բանաձեւը ունի.
«Պէտք է միշտ նորը ստեղծել, փորձել
ամէն ինչ», կ՛ըսէ ան:
Հայաստանի Տեղեկատուական
արհեստագիտութիւններու մարզը
ժամանակի հետ համահունչ զարգանալու համար, ըստ Աւոյեանի,
մասնագէտներու կարիք ունի: Երկրի
նոր կառավարութիւնը ոլորտը
զարգացնելուն ուղղուած քայլեր
կը ձեռնարկէ, եւ ատիկա պէտք

է կեդրոնացնել մասնագիտական
կրթութեան վրայ. Forbes ամսագրի
անցած շաբաթ հրապարակուած
«Բարի գալուստ աշխարհի յաջորդ
արհեստագիտական
կեդրոն`
Հայաստան» յօդուածին մէջ անդրադարձած էր նաեւ PicsArt ընկե-

րութեան` զայն համարելով յաջողած
startup:
Ստեղծման օրէն ի վեր ընկերութիւնը
բազմաթիւ մրցանակներ եւ պարգեւներ ստացած է, ներառեալ
Forbes-ի 2015-ի աշխարհի լաւագոյն
5-րդ startup մրցանակը:
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Մշակութային Արձագանգ

Կոմիտասի Գործունէութեան Վերաբերող Արեւմտահայ Մամուլի Բազմաթիւ
Անդրադարձներ՝ Մէկ Գիրքի Մէջ
«Թերթապատում. մամուլի անդրադարձները Կոմիտաս վարդապետի
մասին» աշխատութեան մէջ մեկտեղուած են Կոմիտասի՝ Պոլսոոյ եւ
յարակից գաւառներու մէջ, ինչպէս
նաեւ Եգիպտոսի մէջ ծաւալած
գործունէութեան առաջին շրջանի
մասին արեւմտահայ օրաթերթերու եւ
պարբերաթերթերու արձագանգները:
Armenpress.am-ի տեղեկութիւններով՝ գիրքին շնորհանդէսը, որ կազմած է ֆրանսահայ երաժշտագէտ
Արմինէ Գրիգորեան, խմբագրած`
Գուրգէն Գասպարեան, տեղի ունեցած է Փետրուար 15-ին, Կոմիտասի
թանգարան-ուսումնարանին մէջ:
«Մամուլի տուեալները կարելի է
բաժնել երկու մասի՝ լրատուական
եւ հեղինակային յօդուածներ: Լրատուականը բնականաբար այն մասին
է, թէ Կոմիտասը ե՞րբ ժամանեց,
այս կամ այն երկիր, ե՞րբ մեկնեցաւ,
դասախօսութիւններու
մասին
ծանուցումներն են, զեկոյցները:
Եթէ խօսինք հեղինակային յօդւածներու մասին՝ անհրաժեշտ
է նշել, որ արձակագիր Տիգրան
Կամսարականը գրած է յօդուած
մը, որ հրատարակուած է չորս

անգամ: Մէկ խօսքով՝ հոյակապ գրութիւններ կան»,- ներկայացուցած է
Գրիգորեան:
Ան պատմած է, որ Կոմիտասի՝ Պոլսոյ
մէջ կայանալիք առաջին համերգին
ժամանակ պատրիարքարանէն հրահանգ եկած է, որ առաջին բաժինը,
որուն մէջ պէտք է եկեղեցական
երաժշտութիւն հնչէր, պէտք չէ
կատարուի, որովհետեւ չըսուած եւ
չտեսնուած երեւոյթ էր եկեղեցական
երգերն ու շարականները աշխարհիկ բեմի վրայ ներկայացնելը:
«Բազմաթիւ վէճեր սկսած են, դէմ
ու կողմ կարծիքներ հնչած են,
տարբեր
մեկնաբանութիւններ
եղած են թեմային շուրջ: Այդ ամէնը ներկայացուած է մամուլի մէջ:
Կեանքը կը կենդանանայ, երբ կ՝ուսումնասիրուին մամուլի հրատարակութիւնները: Շատ բան կը բացայայտուի, եւ ժամանակաշրջանը
շօշափելի կը դառնայ»,- ըսած է
Գրիգորեան:
Անդրադառնալով աղբիւրներուն՝ ան
շեշտած է, որ թրքական արխիւներուն մէջ գրեթէ տեղեկութիւն չկայ,
անգամ որեւէ մամուլի արձագանգ,
թարգմանութիւն չկայ: «Երբ Կոմիտաս կ՝երթայ Եգիպտոս, տեղի

մամուլի արձագանգները՝ արաբերէն թերթերու գրութիւնները, մեծ
մասամբ թարգմանուած են, իսկ Պոլսոյ եւ Իզմիրի թրքական մամուլէն՝
ոչ մէկ թարգմանութիւն: Այդ առումով
շատ աշխատանք կայ ընելու, քանի
որ մենք պէտք է գիտնանք, թէ անոնք
ինչ կը մտածէին, ինչ կը զգային: Ի
հարկէ, Կոմիտասը ունեցած է զինք
սիրողներ, օրինակ՝ իշխան Մէճիտը,
որ նկարիչ էր, արուեստագէտ,
սքանչացած էր Կոմիտասով եւ
բազմիցս զինք հրաւիրած էր իր

պալատ, բայց ատիկա բաւարար չէ,
պէտք է մամուլի կարծիքը գիտնալ»,ընդգծած է Արմինէ Գրիգորեան:
Ան խոստովանած է, որ գիրքը կազմելը բաւական բարդ էր, քանի որ
երկար ժամանակ պահանջուած է
ծանօթագրութիւններուն համար:
«Թերթապատում. մամուլի անդրադարձները Կոմիտաս Վարդապետի մասին» գիրքը լոյս տեսած է
«Վերածնունդ» մշակութային եւ
հողեղէն հիմնադրամին աջակցութեամբ:

Սփիւռքահայ Կեանք

Թեհրանի Մէջ Բացուած է «Իրանահայեր» Ցուցահանդէսը
Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան մայրաքաղաք Թեհրանի
մէջ բացուած է «Իրանահայեր»
ցուցահանդէսը, ուր ցուցադրուած
են լուսանկարչական, քանդակագործական եւ արուեստի այլ
տեսակներու նմուշներ:
Ինչպէս կը յայտնէ Payvand
լրատուականը, «Մեհրսուն» պատկերասրահին մէջ բացուած ցուցահանդէսին
ներկայացուած
են Իրանի հայկական համայնքի
արուեստագէտներու` էստամպի,

լուսանկարչութեան եւ քանդակագործութեան աշխատանքներ,
ինչպէս նաեւ հայ համայնքի
ականաւոր երաժիշտներու եւ
կատարողական արուեստի ներկայացուցիչներու կեանքը, ստեղծագործութիւններն ու անոնց դերակատարումը Իրանի արուեստի զարգացման մէջ:
Փետրուար 14-ին ցուցահանդէսի
բացման ներկայ էին Իրանի մէջ
ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Արտաշէս Թումանեան, Թեհրանի

Հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ
Արքեպիսկոպոս Սարգսեան, Իրանի երաժշտական թանգարանի
տնօրէն Ալի Մօրադխանին եւ Իրանի
նկարիչներու միութեան նախագահ
Մաճիտ Ռաճապի-Մեմարը:

Արարողութեան ժամանակ դեսպան
Թումանեան նշած է, որ ցուցահանդէսը կ՛արտացոլէ Հայաստանի
եւ Իրանի երկու ժողովուրդներու
միջեւ յարաբերութիւններու խորութիւնը: Իր ելոյթին մէջ Թեհրանի
հայոց թեմի առաջնորդ Տ. Սեպուհ
Սարգսեան նշած է, որ ցուցահանդէսը ցոյց կու տայ Իրանի եւ
Հայաստանի
ժողովուրդներու
դարաւոր բարեկամութիւնը եւ աւելցուցած, որ ցուցահանդէսը երկու
ժողովուրդներու երկխօսութիւնն է
արուեստի միջոցով:
Ցուցահանդէսին ներկայացուած

են Էդմոն Այվազեանի, Զաւէն
Այվազեանի, Սիմոն Այվազեանի,
Ռազմիկ Օհանեանի, Ադիկ Պողոսեանի, Ալպերթ Պիգջանիի, Լիլիթ
Տէրեանի, Լորիս Ճգնաւորեանի,
Գառնիկ Տէր Յակոբեանի, Սմբատ
Տէր Կիւրեղեանի, Էդնա Զինալեանի, Վարհամ Սահակեանի,
Սիրակ Մելքոնեանի, Ադենա Միրզախանեանի, Լեւոն Հաֆթուանի,
Երուանդ Նահապետեանի, Սեդրակ Նազարեանի եւ այլոց աշխատանքները:
«Իրանահայեր» ցուցահանդէսը
կազմակերպուած է Իրանի մէջ ՀՀ
դեսպանատան, Իրանի հայկական
համայնքի, Թեհրանի հայոց թեմի
առաջնորդարանի եւ «Մանուկեան”
թանգարանի համագործակցութեան
արդիւնքով:
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Հանճարները Եւ Սէրը

Մարտիրոս Սարեանի
«Կեանքի Աղբիւրը» եւ «Հեքիաթ Եարը»
Սկիզբը Էջ 03
Լուսիկ հայ հռչակաւոր գրող
Ղազարոս Աղայեանին դուստրն
էր: Լուսիկին յայտնուիլը իր
կեանքին մէջ մեծ, լուսաւոր
իրողութիւն մը կ’ըլլայ. նկարիչը
կը վերակենդանանայ, նոր շունչով կը լեցուի:
Լուսիկը անոր երազած կնոջ
տիպարը, գեղեցկութեան մարմնացումն ու միակ մուսան եղաւ:
Լուսիկի հանդէպ տածած
անկեղծ եւ խորը սէրն ու
ամուսնութիւնն անոր հետ,
Սարեանին կը դրդեն բեղուն ստեղծագործութիւն եւ աշխոյժ գործունէութիւն
ծաւալել: Ամուսնութեան տարին իսկ Սարեանը՝ Եղիշէ Թադեւոսեանի,
Վարդգէս Սուրէնեանցի եւ Փանոս Թէրլէմէզեանի հետ, կը հիմնադրեն Հայ
Նկարիչներու Միութիւնը:
1917-ին կը ծնի անոնց առջինեկը՝ աւագ որդի Սարգիսը, որ յետագային
ճանչցուած գրականագէտ պիտի դառնար: 1920-ին կը ծնի երկրորդ որդին՝
ապագային անուանի երաժշտահան, փրոֆէսօր Ղազարոս Սարեանը: 1921ին ընտանիքը կը տեղափոխուի եւ մշտական բնակութիւն կը հաստատէ
Հայաստանի մէջ:
Իր ստեղծած գունագեղ, վառ ու պայծառ երանգներով լեցուն կտաւներու
պէս, Սարեան ճարտար եւ գեղեցիկ համեմատութիւններով, պերճ բառերով
կը հեղեղէր իր սիրելի էակին: Իւրաքանչիւր նամակ ինքնին կերպարուեստի
գործ մը կը յիշեցնէ. գրիչը թաթախած ներկապնակին մէջ եւ արարած է
բնութեամբ, լոյսերով ու գեղեցիկ գոյներով ողողուած նամակ-կտաւներ,
որոնք ընթերցելով, իրապէս, ինքզինքդ կտաւի մը առջեւ կեցած կը զգաս...
Ստորեւ կը ներկայացնենք հատուածներ 1916 թ.-ի Վարպետի նամակներէն
(պահպանելով բնօրինակներու արեւելահայերէն տարբերակը):
*Լուսիկ Աղայեանին
1916, 7 Յունուարի, Մոսկուա
Ա՜խ, իմ արեւ Լուսի՛կ, ինչքա՜ն եմ ես քեզ սիրում, ինչպէ՜ս եմ ես քեզ սիրում:
Եթէ հարցնես Արեւին, երկնքին, սարերին, նրանք կասեն քեզ, որ. «Իսկապէս
նա սիրում է քեզ, որովհետեւ նա մեզ էլ է սիրում, եւ մենք զգում ենք այդ սէրը»:
Իմ վառվռուն եա՛րս, ճկուն ծա՛ռս, եթէ դու հարցնես բոլոր ծառերին եւ
ծաղիկներին, առաջինները իրենց տերեւների շվշուոցով եւ ծաղիկները
զանազան գոյներով կ՛ասեն քեզ. «Նա այնքա՜ն է մեզ սիրում, եւ եթէ նա
քեզ ասում է «սիրում եմ», դա միայն սէր է, եւ սէր անսահման, մեզ պէս
գեղեցիկ»,- երկնքի թեթեւ ամպերին եւ գետի վազող ջրերին, նրանք
կ՛ասեն. «Նա այնքան է մեզ սիրում, այնքա՜ն նա լաւ է իմանում սիրել, որ դու
երջանիկներից երջանիկն ես այս երկրում, որովհետեւ նա միշտ երջանիկ
է այս երկրում»:
*Լուսիկ Աղայանին
1916, Յունուարի 11, Մոսկուա
Իմ պարծանք Լուսիկս,
Թէպէտ ես գրել էի բացիկի մէջ, թէ ես հետս կը բերեմ երաժշտանոց
ընդունուելու կանոնների ծրագիրը, բայց յետոյ մտածելով, որ դա շատ
կ՛ուրախցնի քեզ, որոշեցի ուղարկել քեզ հիմա: Իմ բլբուլ եարս, ես կարծում
եմ, այնպիսի պատրաստութիւն ունի, որ նրան կարող են ընդունել ոչ առաջի,
այլ երկրորդ կամ երրորդ դասարանները:
Իմ սիրակա՛նս, մեծ ցանկութիւն ունեմ անպատճառ տեսնել Հնդկաստանը, իմ
աննմանիս հետ շուտ շուտ ճանապարհորդել առհասարակ, եթէ մեր կեանքի
անգութ պայմանները արգելք չդառնան: Ես միշտ էլ սիրել եմ կեանքը, իմ մօտ
մարդկանց եւ գեղարուեստը անվերջ: Այժմ ունեմ նոր սեր, այդ սերը դէպի իմ
Լուսիկն է եւ նրա սերը դէպի ինձ: Ա՜խ, ինչքան լաւ է, Աստուա՛ծ իմ: Շուտով
կը մօտենայ այն րոպէն, երբ մենք կը կողպենք սիրոյ շղթաների օղակները
այնպէս ամուր, այնպէս խիտ, որ ոչ ոք չի կարողանայ երբեք քանդել:
Ա՜խ, իմ կեա՛նք, իմ սէր Լուսիկս, անվերջ համբուրում եմ քո երեսը, մազերը:
Քո՝ Մարտիրոս:
*Բարեւ, իմ թանկագին Լուսի՜կս,
Այսօր 14 ամիս է, ուղիղ երեք ամիս սրանից առաջ մենք իրար պատահեցինք

«Չաշկա»-յում: Ես եկայ եւ տեսայ քեզ ու շարունակ նայում էի ինձ հարց
տալով, սա ո՞վ է, այնքան ինձ մօտ է, կարծես թէ միշտ միասին էինք եղած,
այնպէս էր ինձ թւում, թէ ես գտայ այն, ինչ որ փնտրում էի, որը իմ մէջ էր
ապրում միշտ: «Նուիրեցիք ինձ այս մատիտը իբրեւ յիշատակ, գրեցէք ձեր
անունը՝ Լուսիկ, 1915 14/10»: Ինչքան պարզ էր ինձ համար եւ քեզ համար:
Երբ որ վերջերը մենք պատահում էինք, ես չէի կարողանում շատ խօսել եւ
որպէսզի յիշեցնեմ քեզ միշտ, որ իմ վերաբերմունքը դէպի քեզ հասարակ չէ,
հանում էի իմ մատիտը՝ այսինքն քո, քո ներկայութեամբ եւ երկար նայում էի,
ուզենալով ասել, որ զգում ես դու, որ սա իմ սրտիս բանալին է, իմ սիրտը քեզ
է նուիրուած, ի՛մ անգին Լուսիկս: Միեւնոյն բանը գրուած է եւ մատանիների
մէջ «Լուսիկ 1915 14/10», միեւնոյնն է քեզ մօտ՝ «Մարտիրոս 1915 14/10»:
Երեք օր դարձեալ լուր չկայ քեզանից, այսօր կը լինի անպատճառ, փոստը
շատ է ուշացնում նամակները: Վնաս չունի, շուտով կը լինենք միասին, ի՛մ
կեանքի աղբիւրը, իմ վա՛րդը, իմ սոխա՛կը, իմ արշալո՛յսը եւ վերջալո՛յսը,
իմ սարերի թագուհին, իմ Լուսի՛կը:
Համբուրում եմ անվերջ, անվերջ, անվերջ…
Քո՝ Մարտիրոս:
1916, Յունուարի 14, Մոսկուա
*Լուսիկ Աղայեանին
Իմ գա՛նձս, իմ պարծա՛նքս, ես այնքա՜ն եմ պատմել քո մասին ամենին,
իմ հեքիաթ եա՛րս, այնքա՜ն են հետաքրքրւում բոլոր իմ ծանօթները իմ
նշանածով, իմ սիրունս, բոլորը քեզ նուէրներ են պատրաստում:
Դու պէտք է սովորես երգել ու նուագել այնպէս, ինչպէս դու ուզում ես, այնպէս
ինչպէս դու զգում ես: Թող մարդիկ լաց լինեն, տխրեն եւ ուրախանան՝ դա
դրանց գործն է, երբեք դրա
մասին չպէտք է մտածել, հասկացա՞ր, իմ խելօ՛քս, իմ Արեւ՛ս: Ստեղծագործողը
չի մտածում՝ նա ստեղծում է, եւ ինչքան ուժեղ լինի նրա մէջ այդ ուժը,
այնքան մեծ ազդեցութիւն կը թողնի ամբոխի վրայ: Ուրեմն, Արեւ՛ս, երգի՛ր
եւ նուագի՛ր ինչքան որ կարող ես, մի՛
յուսահատուի երբեք, հաւատայ՛ միշտ
քո ուժերին, չէ՞ որ ստեղծագործող
ուժը միայն քո մէջ է:
Անվերջ համբոյրներով՝
Քո՝ Մարտիրոս:
1916, յունուարի 20, Մոսկուա
Արդէն ժողովրդական դարձած եւ մեծ
անուն շահած 50-ամեայ Սարեանը կը
մեկնի Փարիզ, արուեստանոց մը կը
վարձէ եւ մէկ ու կէս տարի հոն մնալով
40 կտաւներ կը ստեղծէ՝ չմոռնալով,
անշուշտ, իր Լուսիկին:
*Լուսիկ Աղայեանին
«Դու հերոս ես, ուրիշ
կին չէր կարողանայ
իր ուսերի վրայ տանել
պատասխանատուութիւնը
երեխաների…համար, ու
նաեւ ամուսնուն երկար
ժամանակով Փարիզ թողնել, անգամ իմանալով, թէ
որքան կարեւոր է դա նրա
կարիերայի համար:
…Անվերջ համբոյրներով՝
Քո՝ Մարտիրոս»:
Փարիզէն վերադառնալով
Խորհրդային Հայաստան, Սարեանը շատ դժուարութիւններ կ’ունենայ.
ստալինեան կարգերու համաձայն, իշխանութեան հրամանով կ’ոչնչացուին
անոր ստեղծած բոլոր այն դիմանկարները, ուր պատկերուած էին կառավարութեանը ոչ հաճելի դէմքեր: Շուտով կը բռնկի Բ. Աշխարհամարտը
ու կրտսեր որդին՝ Ղազարոսը կը կանչուի ծառայութեան: Բայց բոլոր
դժուարութիւնները զոյգը քաջաբար կը յաղթահարէ, քանի որ ընտանիքին
մէջ կը տիրէր խորը սէրն ու հոգեկան մտերմութիւնը, փոխադարձ յարգանքն
ու վստահութիւնը:
Սարեան մինչեւ կեանքին վերջ անդաւաճան եւ նուիրուած մնաց իր՝ «կեանքի
աղբիւր», «սարերի թագուհի», «հեքիաթ եար»-ին:

07

ºñ»ùß³µÃÇ / 18.02.2020

Տոմսակ

Ինչո՞ւ Հիմա

Վ

երջերս, դիմատետրի միջոցաւ եւ հոն տիրող
«խանդավառութենէն» տեղեկացայ որ Սուրիոյ
խորհրդարանը, պաշտօնապէս ընդունած է Հայոց
Ցեղասպանութիւնը:
Շնորհակալ նախաձեռնութիւն: Սակայն ինչո՞ւ
հիմա: Պահ մը մտածելէն վերջ վերլուծեցի որ
Սուրիական պետութիւնը որդեգրեց «Վնասին, որ
կողմէն դառնաս՝ շահ է» ասոյթը նաեւ անոր մէջ
ընդգրկելով «Մէկ քարով երկու թռչուն» զարնելու
հին-նոր քաղաքականութիւնը իբր արդիւնք «Գնայ
մեռիր եկուր սիրեմ» իր ներկայ վիճակին:
Կը կրկնեմ. ինչո՞ւ հիմա, մինչ տասնեակ տարիներէ ի վեր, երբ Սուրիոյ մէջ հայ համայնքը բարգաւաճութիւն կը պարգեւէր իր ծննդավայրին,
Սուրիան եւ Թուրքիան ոսկիէ վանդակի մէջ, սիրոյ

թռչուններուն նման «Սէրս գաղտնի թող մնայ»
կ’երգէին:
ԱՐՄԷՆ ՎԱՅԷՃԵԱՆ
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«Բարգաւաճ Հայաստան» Կուսակցութիւնը
Պիտի Չմասնակցի Հանրաքուէի Գործընթացին
«Բարգաւաճ Հայաստան» կուսակցութիւնը
պիտի չմասնակցի Սահմանադրական փոփոխութիւններու հանրաքուէի իրականացման
գործընթացին: Այդ մասին ԲՀԿ քաղաքական
խորհուրդի նիստէն ետք յայտարարեց Ազգային
Ժողովի «Բարգաւաճ Հայաստան» խմբակցութեան քարտուղար Նայիրա Զոհրապեան:
Ատիկա կուսակցութեան քաղաքական խորհուրդի
բոլոր անդամներուն, տարածքային կառոյցներու
պատասխանատուներու, պատգամաւորներու
միաձայն որոշումն է, նշեց ան:
«ԲՀԿ-ն մշտապէս կողմ եղած է ուղիղ ժողովրդավարութեան կարեւորագոյն գործիքին` հանրաքուէին, բայց մենք չենք կրնար որեւէ մասնակցութիւն ունենալ իրաւական առումով այս
խոցելի գործընթացին»,- ըսաւ Զոհրապեան`
մէջբերելով խմբակցութեան ղեկավար Գագիկ
Ծառուկեանի խօսքը, կը գրէ Panorama.am-ը:

Զոհրապեան աւելցուց ըսելով, որ սահմանադրական փոփոխութիւններու նախագիծ ներկայացնելու պահէն իշխանութիւնը իրաւական հարթութենէն հարցը տեղափոխած է քաղաքական`
խնդիրը վերածելով սեւ-սպիտակի «կործանարար
հակամարտութեան»:

Ապրիլ 5-ի Հանրաքուէն Հակաօրինական է.
Քարոզչական Շտաբի Առաջին Յայտարարութիւնը
ՀՀ Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւններ
մտցնելու նպատակով Ապրիլ 5-ին հանրաքուէ
իրականացնելու իշխանական ճամբարի նախաձեռնութիւնը արջի ծառայութիւն կը մատուցէ
Նիկոլ Փաշինեանի վարչակարգին՝ ատով իսկ
վտանգելով Հայաստանի մէջ սկսած եւ ընթացող
հասարակական արդարութեան հաստատման
գործընթացը: Այս մասին յայտարարութիւն տարածած է «Կամք» նախաձեռնութեան ղեկավար
Վահագն Չախալեան:
«Ինչո՞ւ պոյքոթի ենթարկել Ապրիլ 5-ի հանրաքուէն
ՀՀ Սահմանադրութեան մէջ փոփոխութիւններ
մտցնելու նպատակով Ապրիլ 5-ին հանրաքուէ
իրականացնելու իշխանական ճամբարի նախաձեռնութիւնը արջի ծառայութիւն կը մատուցէ
Նիկոլ Փաշինեանի վարչակարգին՝ ատով իսկ
վտանգելով Հայաստանի մէջ սկսած եւ ընթացող
հասարակական արդարութեան հաստատման
գործընթացը:
Հանրաքուէն միաժամանակ անընդունելի է ե՛ւ
բարոյական, ե՛ւ իրաւական, ե՛ւ գործնական առումներով:
Ապրիլ 5-ը անընդունելի է բարոյական առումով

Բարոյական առումով հանրաքուէն անհեռանկար
է, որովհետեւ անիկա կը ծառայէ սպիտակներու
եւ սեւերու պայքարի մանր հաշիւներուն: Այսպէս
կոչուած՝ սեւերէն սահմանադրական դատարանը
վերցնելով՝ այսպէս կոչուած՝ սպիտակները կ՝ուզեն
իրենց վերահսկողութիւնը հաստատել Հայաստանի Հանրապետութեան դատարաններուն վրայ:
Նման գործելաոճը բարոյապէս անընդունելի է,
եւ կը հետեւի ամբողջատիրական սովորոյթներուն՝ Սահմանադրութիւնը ծառայեցնելու իշխող
վարչախումբին: Յիշենք, որ Սերժ Սարգսեանի
վարչակարգը տապալուեցաւ Սահմանադրութիւնը
ժողովուրդին դէմ օգտագործելուն իբրեւ արդիւնք:
Ապրիլ 5-ը անընդունելի է իրաւական առումով
Ըստ ՀՀ Սահմանադրութեան պահանջներուն,
Սահմանադրութեան փոփոխութեան իրաւական
ակտերու նախագիծերը Ազգային Ժողովը կը
ներկայացնէ սահմանադրական դատարանի
հաստատման: Ապրիլ 5-ի հանրաքուէն հակաօրինական է եւ կը հակասէ ՀՀ Սահմանադրութեան (Սահմանադրութեան 168-րդ յօդուածի
երկրորդ կէտին, 169-րդ յօդուածի 2-րդ մասին,
սահմանադրական օրէնքի 25-րդ յօդուածի 2-րդ
մասի 2-րդ կէտին):
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ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Վե՛ր Կաց, Եղբա՛յր Իմ
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, երգս կիսեմ քեզ հետ,
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, ցաւը կիսենք մէկտեղ,
Սառած մարմնիդ ես հուր կտամ,
Իսկ երգերին թեւեր կտամ:
Ու քեզ տանեմ մեր սարերով,
Ու քեզ տանեմ մեր լեռներով,
Ցոյց տամ երկինքը մեր,
Մասիսը ալեհեր,
ՈՒ տունը, հայրենի մեր տունը:
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, նոր օրն է արթնացել
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, նոր կեանքն է շունչ առել
Կապոյտ երկնի անմար արքան,
Անտառների կանաչ հսկան:
Իսկ ես տանեմ քեզ սարերով,
Իսկ ես տանեմ քեզ լեռներով,
Ցոյց տամ երկինքը մեր,
Մասիսը ալեհեր,
Ու տունը, հայրենի մեր տունը:
Բարձրացրու գլուխդ, զինուո՛ր,
Բա՛ց արա յոգնած կոպերդ,
Քո սխրանքն անմահ է,
Քո անունը՝ մեր սրտերում։
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, զանգերը չեն լռել,
Վե՛ր կաց, եղբա՛յր իմ, մեր երգը չենք գրել,
Կիսատ երգիդ նոր տող թելեմ,
Կիսատ զարկիդ նոր զարկ ձուլեմ:
Ու քեզ տանեմ մեր սարերով,
Ու քեզ տանեմ մեր լեռներով,
Ցոյց տամ երկինքը մեր,
Մասիսը ալեհեր,
ՈՒ տունը, հայրենի մեր տունը...
ԱՐՄԷՆ ՄՈՎՍԻՍԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

18

2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՌՈՒԲԷՆ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
(1954)
«Արթիստը»
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Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ

ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ
ԼԻԲԱՆԱՆ

Ապրիլ 5-ի Հանրաքուէն Հակաօրինական է.
Քարոզչական Շտաբի Առաջին
Յայտարարութիւնը

ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ
ՄԻԱՑԵԱԼ ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ
Պատգամաբեր՝ Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
Հայ Աւետարանական Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ, Նոր Ամանոս,
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար, 2020, կ.ա. ժամը 10:00-ին:
Հրաւէր

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
ՏՕՆ ՍՐԲՈՑ ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐԱՑ
Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ
Հինգշաբթի, 20 Փետրուար 2020-ի առաւօտեան ժամը
9:30-ին, Սրբոց Վարդանանց Տօնին առիթով Անթիլիասի Ս.
Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին մէջ պիտի մատուցուի
հանդիսաւոր Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ։
Նախագահութեամբ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ
Պիտի պատարագէ ու քարոզէ

ԳԵՐՇ. Տ. ՇԱՀԷ ԵՊՍ. ՓԱՆՈՍԵԱՆ
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Ապրիլ 5-ը անընդունելի է գործնական
առումով. այն աշխարհաքաղաքական եւ հասարկական նման իրավիճակի մէջ խոցելի կը դարձնէ մեր
երկիրը ներսէն եւ դուրսէն:
Կոչ կ՝ընենք
ՀՀ Ազգային Ժողովին, Կառավարութեան ու Նախագահին՝ ետ կանգնելու սահմանադրական բարե-

փոխումներու հանրաքուէ իրականացնելու սխալ ճանապարհէն:
ՀՀ քաղաքացիներուն՝ բռնելու
պետականութեան, իրաւականութեան, ժողովրդավարութեան եւ
համերաշխութեան ճանապարհը,
պոյքոթի ենթարկելու Ապրիլ 5-ի
սահմանադրական բարեփոխումներու հանրաքուէն»,- ըսուած է
յայտարարութեան մէջ:

Þñç³Ý³ÛÇÝ Èáõñ»ñ
Սուրիական Բանակը Կը Յառաջանայ
Արեւմտեան Հալէպի Մէջ

Կը հրաւիրենք մեր սիրելի ժողովուրդը ներկայ գտնուելու
եկեղեցական արարողութեան, որպէսզի Վարդանանց ոգիով
լիցքաւորուած՝ ազգովին շարունակենք մեր եկեղեցանուէր եւ
ազգաշէն առաքելութիւնը։
				
		
ԴԻՒԱՆ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻ

Սուրիական բանակը իր զինուորական գործողութիւնները սաստկացնելով Հալէպի արեւմտեան
արուարձանին մէջ գտնուող Ժապհաթ ալ Նուսրայի զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներուն դէմ,
գրաւած է Հալէպի արեւմտեան եւ
հիւսիս արեւմտեան շրջաններու Հայյան, Հրէթան, Անատան, Պեանուն,
Լերամուն, Քաֆար Համրա, Քաֆար

Տաաէլ, Մանսուրա, Թալ Շուէհնէ,
Հալաքիմ, Ճամաիաթ Զահրաա,
Մաարաթ Արթիք եւ Շանթարա
գիւղերն ու արդարադատութեան
պալատի շրջանը, ինչպէս նաեւ
Իտլիպի Խան Շէյխունի հիւսիսային
Ռաքայա գիւղը։ Այս մասին կը հաղորդէ «Գանձասար»-ը՝ վկայակոչելով
ՍԱՆԱ լրատուականը։

¸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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