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Լիբանանեան Èáõñ»ñ
«Եթէ Լիբանան Կարիքը Ունի Ֆինանսական
Օգնութեան, Ֆրանսան Իր Կողքին Է».
Ֆրանսայի Ֆինանսներու Նախարար

«Ֆրանսան պատրաստ է օգնելու Լիբանանին թէ ուղղակի ճամբով կամ
հաւաքական»: Այսպէս յայտարարեց Ֆրանսայի ֆինանսներու նախարարը:
Ան իր խօսքին մէջ զգուշացուց տնտեսական բարեփոխումները քաղաքական օրակարգի հետ խառնելէ, որ ԱՄՆ քաղաքականութիւնն է մերձաւոր
արեւելքին մէջ պայքարելու Իրանին դէմ:
«Ֆրանսան անցեալին միշտ պատրաստ եղած է օգնելու Լիբանանին:
Նոյնը պիտի շարունակէ նաեւ ապագային» շեշտեց Պրունօ լէ Մէրը իր
կեցուածքը յայտնելով «Ռօյթըրզ»ին (G20) երկիրներու ֆինանսներու
պատասխանատուներու ժողովին աւարտին:
Այս լաւատեսութիւն ներշնչող յայտարարութիւնը եկաւ այն պահուն երբ կարգ
մը աղբիւրներ յայտնեցին, որ Միջազգային Դրամատան պաշտօնակատարները գոհ չեն Լիբանանի մէջ իրենց տեսակցութիւններէն: Անոնք կառավարութեան քայլերը տնտեսական տագնապը լուծելու ճամբուն վրայ՝ լուրջ չեն
տեսնէր:

Աշակերտներէ Պահանջուեցաւ
Դասարան Չներկայանալ Քորոնա Ժահրի
Կանխարգիլման Ծիրէն Ներս
Այն ծնողները որոնք վերջերս
այցելած են վարակուած
երկիրներ պէտք է զգուշանան իրենց զաւակները դպրոց
ղրկել 15 օրերու համար: Այս
մասին յայտնեց Լիբանանի
Առողջապահութեան նախարարը:
«Կրթութեան նախարարութեան հետ գործակցաբար կը
պահանջենք այն ծնողներէն
որոնք վերջերս այցելած են Իրան եւ այն բոլոր երկիրները ուր քորոնա ժահրը յայտնուած է, իրենց զաւակները դրոց կամ համալսարան չղրկեն մինչեւ
15 օր, որպէս կանխազգուշական միջոցառում» ըսաւ առողջապահութեան
նախարար Համատ Հասանը:
Նշենք, որ Իրանի մէջ քորոնայով վարակուածներու թիւը կ՛աւելնայ ուր կ՛աճի
նաեւ անոր զոհ՝ մահացողներու թիւը:
Յայտարարուած է, որ մինչեւ այս պահը աշխարհի տարածքին 76000
վարակուածներ կան որոնցմէ 2400-ը մահացած են:
Յիշեցնենք, որ Լիբանանի մէջ քորոնայի առաջին պարագան արձանագրուեցաւ նախորդ Ուրբաթ օր:
Վարակուած հիւանդը 45ամեայ լիբանանցի կին մըն է, որ Պէյրութ հասած
էր գալով Իրանի Քորմ քաղաքէն:
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Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ
Հայաստան – Իրան Սահմանը Փակուեցաւ
ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի ղեկավար Յակոբ
Աւագեանի յանձնարարութեամբ աշխատանքային խումբ գործուղուած է
Մեղրիի բժշկական հսկիչ կէտ` հետեւելու սահմանին զօրացուած կարգով
վերահսկողական աշխատանքներու ընթացքին։ Այս մասին կը տեղեկացնէ
«Արեւելք»ը յղում կատարելով ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի
տեսչական մարմնի ֆէյսպուքի էջը:
Այս ընթացքին Մեղրիի հսկիչ կէտին մէջ որեւէ մէկուն մօտ բարձր ջերմութիւն
եւ վարակիչ հիւանդութեան բնորոշ ախտանշաններ չեն արձանագրուած։
Աւելի ուշ սակայն, քորոնա ժահրի տարածման կանխարգելիչ տնօրինումներու
ծիրէն ներս Հայաստան – Իրան սահմանը ժամանակաւորապէս փակուեցաւ:

Բուն Բարեկենդանի Տօնին Առիթով
Վեհափառ Հայրապետը Ընդունեց Մայրավանքի
Կիրակնօրեայ Վարժարանին Փոքրիկները

Մեծ պահոց քառասնօրեակին կը նախորդէ Բուն Բարեկենդանի Կիրակին,
որ Անթիլիասի Մայրավանքին Կիրակնօրեայ Վարժարանը զայն կը նշէ
փոքրիկներուն զանազան կերպարներու ծպտումով։ Առ այդ, Կիրակի, 23
Փետրուար 2020-ին, Անթիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարին
մէջ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագէն ետք, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ
Հայրապետը Վեհարանի դահլիճին մէջ ընդունեց Կիրակնօրեայ Վարժարանի
փոքրիկները:
Շար. Էջ 02
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Բուն Բարեկենդան
Մարդ դէպի առաջ ոստնելու համար,
նախ պահ մը կանգ կ՚առնէ, մի քանի
քայլ ետ կ՚երթայ, իր ընդհանուր
վիճակը աչքէ կ՚անցընէ, եւ յետոյ
կ՚ոստնու դէպի առաջ։ Կեանքի
մէջ ալ տեսարանը գրեթէ նո՛յնն
է. մարդ երբ նոր կեանքի մը, նոր
ապրելակերպի մը պիտի սկսի, կանգ
կ՚առնէ, իր հին սովորութիւններէն
ձերբազատելու համար իր նախկին
կեանքը, ապրումները աչքէ կ՚անցընէ,
հին կեանքէն պահեր, դրուագներ
կը վերապրի, բաղդատութիւններ
կ՚ընէ, անցեալը վերջին անգամ, կարճ
ժամանակամիջոցի մը մէջ կ՚ապրի,
եւ երբ այլեւս ինքզինք պատրա՛ստ
զգայ՝ իր նոր կեանքին կը սկսի։
Մարդ ասիկա կ՚ընէ՝ որպէսզի իր նոր
կեանքին մէջ տարակոյսներ չունենայ
եւ չզղջայ, որ նոր կեանքի մը, նոր
ապրելակերպի մը սկսած է։ Կերպով
մը, այդ ետդարձը ապահովութիւն կը
ներշնչէ իր ապագայի նոր կեանքին,
նոր ապրելակերպին համար։
Ահաւասի՛կ, «Բուն Բարեկենդան»ն
ալ, եթէ ոչ էապէս, բայց երեւութապէս
այս ապրելակերպի փոփոխութեան
ատեն կատարուած գործին կը նմանի։ Նոր շրջանի մը սկիզբին՝ վերջին
անգամ «հին»ը յիշել, «հին»ը ապրիլ
եւ հանգիստ սրտով, վստահութեամբ,
առանց որեւէ վարանումի կամ
տարակուսանքի նոր եւ բոլորովին
«տարբեր» շրջանի մը սկսելու թէ՛
մարմնապէս, թէ՛ մտապէս եւ թէ
հոգեպէս պատրա՛ստ ըլլալ…։
Արդարեւ, մարդ միշտ կը ձգտի
կատարելութեան։ Եւ կատարելութեան հասնելու ամենէն ապահով
միջոցն է ապրելակերպերու միջեւ
բաղդատութիւններ ընել յաճախ։
Մարդ էակին կեանքի նպատակն է
կատարելութիւնը, կատարելութեան
հասնելու համար ան ամէն միջոց կը
գործածէ, յաճախ անցեալը ապրելով՝
թերութիւնները, տկարութիւնները
եւ անկատարութիւնները տեսնել,
անոնց անդրադառնալ եւ ըստ այնմ
անոնք սրբագրել եւ այդ ճամբով
կատարելութեան հասնիլ՝ մարդ

էակին առաջնակարգ նպատա՛կն է։
Մարդ կրնայ «ունայնութիւն ունայնութեանց» համարել ամէն ինչ եւ
ինքզինք՝ չնչին մասնիկ մը անհո՜ւն
տիեզերքի
անսահմանութեան
մէջ։ Բայց մարդուն հաւատքը,
յոյսը կը ներշնչեն ճիշդ ըմբռնումը
ինքնաճանաչման, կատարեալին
ձգտելու իմացութեան։
Բարեկենդանի զուարթ տօնակատարութեան կը յաջորդեն Մեծ պահքի լռութեան եւ խոկումի օրերը։
Մարդկային կեանքը ընդհանրապէս կ՚ընթանայ փոփոխութիւններով եւ վայրիվերումներով. կեանքը
երբեք միօրինակ ընթացք մը չէ,
հոգեկան մակընթացութեան եւ
տեղատուութեան իրերայաջորդ
փուլերով, անսանձ կրքի փոթորկումներու կը յաջորդեն զգաստութեան խաղա՜ղ պահերը։
Մեծ պահքի շրջանին, հաւատացեալներ կը հրաւիրուին խոկումի,
աղօթքի, լռութեան եւ խորհրդաւոր
«առանձնութեան»։ Ահաւասիկ, այս
իսկ պատճառով, Մեծ պահքի շրջանը, որ կը յաջորդէ Բարեկենդանի
տօնակատարութեան, «ինքնամփոփման շրջան» մըն է կոչուած։
Մարդ որպէսզի ա՛լ աւելի կարողանայ
ճանչնալ ինքզինք, որպէսզի կարենայ հասկնալ իր ներաշխարհը եւ
«ներքին մարդ»էն ծնունդ առած
զգացումները, կ՚առանձնանայ՝ ինքն
իր մէջ կ՚ամփոփուի։
Առանձնութիւնը մարդուս համար
ինքն իրեն դառնալու եւ ինքզինք
ճանչնալու միջոցն է։ Առանձնութեան
մէջ է, որ մարդ կը զգայ իր շուրջի
գեղեցկութիւնները եւ վեհութիւնները,
կ՚անդրադառնայ, թէ կա՛ն նաեւ իր
նմանները՝ «ուրիշ»ներ, եւ հետզհետէ
կը սկսի սիրել զանոնք, նուիրուիլ
անոնց եւ նոյնիսկ դիմել եւ յանձն
առնել զոհողութիւնը։
Յիսուս Իր առաքելութեան սկսելէ
առաջ քառասնօրեայ առանձնութեան, պատրաստութեան շրջան
մը անցուց։ Իսկ իր առաքելութեան
շրջանին յաճախ կ՚առանձնանար՝

աղօթելու՝ երկնային Հօրմէն ո՛ւժ
ստանալու համար։
Չափաւորութիւնը եւ պարզութիւնը
էական պայմաններն են բարւոք
կեանքի մը՝ առողջութեան եւ
յաջողութեան։ Արդարեւ, կրօնքն
ալ, բանականութիւնն ալ, բարոյականն ալ այս կը պահանջեն՝
չափաւորութիւն եւ պարզութիւն։
Ուստի, մարդու ընդհանուր բնախօսական կազմուածքը չափաւոր
եւ պարզ սնունդի մը իւրացումով
աւելի՛ կորովի, աւելի՛ պինդ, աւելի՛
յարմար է ծառայութեան։ Զեղխութիւնը եւ անժուժկալութիւնը
կերուխումի մէջ, կը թունաւորեն
կազմուածքը, ախտավարակ կ՚ընեն
մարդը եւ անընդունակ՝ ազնիւ եւ
բարձրագոյն մտածութիւններու
եւ գործերու։ Աւելորդ է ծանրանալ
կերակուրի տեսակին վրայ. պահքի
նկատմամբ որքան խստապահանջ,
նոյնքան ալ պէտք է ըլլալ ողջամի՛տ։
Այս իմաստով, զուտ կերակուրի
տեսակէտէն, յարաբերական արժէք
մը ունի պահքը։ Ուստի Պօղոս
առաքեալի համաձայն, ուտողը պէտք
չէ անգոսնէ չուտողը, չուտողն ալ
պէտք չէ դատապարտէ ուտողը։ Մէկը
որ ըստ օրէ ծոմ կը պահէ, մէկն ալ
ամէն օր ծոմ կը պահէ. իւրաքանչիւրը
իր միտքը թող հաճեցնէ։ Ահաւասիկ
«ողջամիտ տեսութեան» մը բանաւոր
բացատրութիւնը պահքի մասին։
Արդարեւ, Աստուծոյ արքայութիւնը
ո՛չ ուտելիք է եւ ոչ ալ խմելիք, այլ՝
արդարութիւն, խաղաղութիւն եւ
խնդութի՛ւն։
Ուստի, կերակուրի համար Աստուծոյ
գործը պէտք չէ՛ ընդհատել կամ
կասեցնել. կերակուրի համար կ՚արժէ՞
եղբայր մը տրտմեցնել, վշտացնել…
սիրոյ ընթացք մը չէ ասիկա, կերակուրի պատճառով եղբայր մը
կորսնցնել ներհա՛կ է աստուածային
սիրոյ։ Սէրը կը գերազանցէ ամէն
զգացում եւ ամէն վարմունք…։
ՄԱՇՏՈՑ ՔՀՆ. ԳԱԼՓԱՔՃԵԱՆ
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Բուն Բարեկենդանի Տօնին Առիթով Վեհափառ Հայրապետը Ընդունեց
Մայրավանքի Կիրակնօրեայ Վարժարանին Փոքրիկները
Սկիզբը Էջ 01
Նորին Սրբութիւնը իր գնահատական խօսքին մէջ գնահատեց
Կիրակնօրեայ Վարժարան յաճախող մանուկներն ու անոնց

պատասխանատուները եւ շեշտեց
Կիրակնօրեայ Վարժարանի դաստիարակչական դերը մանուկներու
կեանքին մէջ։ Այս առիթով, Վեհափառ Հայրապետը քաջալերեց եւ
իր գնահատանքը յայտնեց փոք-

րիկներու ծնողներուն, որոնք իրենց
զաւակները կը վստահին Կիրակնօրեային, որպէսզի անոնք այնտեղ
ստանան քրիստոնէական ու հայեցի
դաստիարակութիւն:

Երիտասարդ Միաբաններու Դէպի Վատիկան Ճանաչողական Այցելութիւնը
Հասաւ Իր Աւարտին
Կաթողիկէ եւ Արեւելեան Ուղղափառ եկեղեցիներու Աստուածաբանական երկխօսութեան ծիրին մէջ
կազմակերպուած՝ երիտասարդ

միաբաններու դէպի Վատիկան
ճանաչողական
այցելութիւնը
հասաւ իր աւարտին։ Միշաբաթեայ ծրագիրը գործադրուեցաւ

արդիւնաւէտութեամբ՝ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցիէն հոգեւորականներու մասնակցութեամբ։
Շար. Էջ 08

Պատմութեան
Մէջ Այսօր
Սթիւ Ճոպզ
Սթիւ Ճոպզ (անգլերէն՝ Steven Paul
“Steve” Jobs 24 Փետրուար 1955,
Սան Ֆրանսիսքօ - 5 Հոկտեմբեր
2011), ամերիկացի ճարտարագէտ, գործարար, Էփլ ընկերութեան հիմնադիրն էր եւ գլխաւոր
տնօրէնը։ Ան յայտնագործած է
արհեստագիտական գործիքներ,
ինչպէս՝ Այ. Փոտ, Այ. Ֆոն եւ Այ.
Փետ։
Ծնած է 24 Փետրուար 1955-ին՝
Մաունթըն Վիու փոքր քաղաքին
մէջ, Սան Ֆրանսիսքօ։ Անոր կենսաբանական ծնողներն են Սուրիայէն գաղթականներ Ճոաննա
Շիպլ եւ Ապտուլֆաթթահ Ճոն
Ճանտալի: Ծնունդէն կարճ ատեն
մը ետք որդեգրուած է Փոլ եւ Քլարա
Ճոպզ ամոլին կողմէ, որոնք զայն
կոչած են Սթիւըն Փոլ։ Համեստ
պայմաններով եւ կրթութեամբ
զայն մեծցուցած է Քալիֆորնիոյ
Մաունթըն Վիու շրջանին մէջ։ Զայն
որդեգրած ամերիկացի հայրը,
իբրեւ մեքենագէտ կ՛աշխատէր
լէյզըրի ընկերութեան մը մէջ,
իսկ Մալաթիայէն գաղթած մայրը
հաշուապահ էր։ Քարլայի ծնողները Ամերիկա գաղթած էին 1915ի ցեղասպանութենէն ետք. անոր
հայրը՝ Լուիզ Յակոբեան ծնած էր
Մալաթիա՝ 1894-ին, իսկ մայրը՝
Վիքթորիա Արթինեան, ծնած էր
Զմիւռնիա (Իզմիր), 1894-ին։
Փոլ եւ Քլարա շատոնց մահացած
են։
Սթիւ կը խօսէր սահուն հայերէն։
Քլարա Յակոբեան մեծ դեր ունեցած
է այս հանճարը մեծցնելու մէջ:
Դպրոցական
տարիներուն
հետաքրքրուած է ելեկտրոնային
սարքերով, ծանօթացած Սթիւ
Վոզնիաքի հետ, որ ապագային միասին հիմնած են «Ափըլ»
ընկերութիւնը։ Անոնց առաջին
համատեղ աշխատանքը Պլու
պոքս-ն էր (անգլերէնէն՝ Կապոյտ
արկղիկ) - սարք, որ թոյլ կու տար
կատարել անվճար զանգեր դէպի
հեռաւոր տարածքներ։
Երկրորդական
վարժարանը
աւարտելէ ետք Ճոպզ սկսած է
յաճախել Ռիտ գոլէճը (Օրիկըն
նահանգ), սակայն՝ միայն մէկ
եռամսեայի համար, ապա լքած
է ուսումը, որովհետեւ բարձր
կրթաթոշակը ծանր բեռ մըն էր
ծնողներուն ուսերուն։
Ճոպզի անձնական հարստութիւնը
կը գնահատուի 8.3 միլիառ տոլար,
իսկ անոր ընկերութիւնը տէր է 76
միլիառ տոլարի:
Ճոպզ 2004-ին բացայայտեց իր
քաղցկեղը: Երկարատեւ բուժումները սակայն պարզապէս
երկարեցին Ճոպզի կեանքը սակայն
չկրցան փրկել կեանքը: Ան մահացաւ 56 տարեկան հասակին:
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Կեանքը Հայրենիքին Նուիրած Սպաների Կեանքը
Նոր Ձեւաչափով Կը Ներկայացուի.
Արցախում Լոյս Է Տեսել «Պատիւ Ունեմ» Թերթին Առաջին Համարը

Զրոյցը վարեց՝ ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Փ

ետրուարի 17-ին, Արցախում լոյս է տեսել «ԱՀ
խորհրդային սպաների
միութիւն»
Հասարակական
կազմակերպութեան երկլեզուՙ
«Պատիւ ունեմ»- «Честь имею»
թերթի անդրանիկ համարը: Պարբերականը տպագրուած է Ստեփանակերտի «Դիզակ պլյուս»
հրատարակչութիւնում առայժմ 1
մամուլ ծաւալով եւ 250 օրինակ
տպաքանակով։ Նոյն օրը տեղի
ունեցաւ պարբերական գինեձօն
հիմնադիրների մասնակցութեամբ:
Թերթի ստեղծման պատմութեան, առաքելութեան, նպատակների մասին
«Զարթօնք» օրաթերթը զրուցեց թերթի գլխաւոր խմբագիր Միքայէլ Հաճեանի
հետ:
- Պարոն Հաճեան, նախ շնորհաւորում եմ թերթի ստեղծման կապակցութեամբ եւ մաղթում սկսած գործում բազում յաղթանակներ: Կը
պատմէ՞ք, ինչպէս առաջացաւ թերթի ստեղծման գաղափարը: Ո՞րն
է նպատակն ու առաքելութիւնը:
- Ճիշդն ասած ինձ համար անսպասելի էր այդ առաջարկութիւնը (թերթի
խմբագիրը լինելը-խմբ.): Ինձ դիմեցին «ԱՀ խորհրդային սպաների միութիւն»
հասարակական կազմակերպութեան ղեկավարներըՙ Հենրիխ Մովսիսեանի
գլխաւորութեամբ: Առաջարկեցին ստեղծել կազմակերպութեան թերթ:
Քննարկեցինք ու յանգեցինք թերթը ստեղծելու եզրակացութեանը: Թերթի
ստեղծման նպատակն ու խորհուրդը կայանում է հետեւեալում. Ինչ-որ տեղ
մոռացութեան են մատնուած խորհրդային ժամանակաշրջանի այն սպաները,
ովքեր հայրենիքի համար մարտնչել են ու անցել փառաւոր մարտական ուղի,
մեծ ծառայութիւններ են մատուցել հայրենիքին: Անհրաժեշտ է ներկայացնել
նրանց անցած մարտական ուղին, կեանքը, գործունութիւնը: Ու խօսքը ոչ
միայն հայ, նաեւ այլազգի հերոսների մասին է լինելու, ովքեր Հայաստանի ու
Արցախի համար մեծ աւանդ են ներդրել: Պէտք է լուսաբանել նրանց կեանքը
յանուն նոր սերունդների:
Նկատի ունենալով, որ այդ սպաները, զօրավարները արդէն կենսաթոշակի
անցած են, ունեն կենցաղային խնդիրներ, անհրաժեշտ է վեր հանել դա ու
ներկայացնել հանրութեան ու իշխանութիւնների ուշադրութեանը: Աջակից
լինել դրանց լուծմանը: Բացի այդ, հիմնադիրները ցանկանում են, որպէսզի
մենք մեր ընթերցողներին ներկայացնենք աշխարհի տարբեր երկրների
զինուած ուժերում ծառայած անուանի հայ սպաների, զօրավարների
մասին: Մենք հայերս, պէտք է իմանանք ովքեր ենք մենք, որտեղից ենք
գալիս: Հիմնական գաղափարը դա է: Խորհրդային ժամանակաշրջանի շատ սպաներ մեծ աւանդ են ներդրել Արցախեան ազատագրական
պայքարում: Այսօր էլ, չնայած որ կենսաթոշակի են անցել, միեւնոյն է,
պատրաստ են դարձեալ իրենց գիտելիքներով ու հարուստ փորձով ծառայել
հայրենիքին, Արցախի պաշտպանութեանը: Իրենք պատրաստ են իրենց
փորձն ու գիտելիքները յանձնել նոր սերունդներին, նպաստել մատաղ սերնդի
ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակմանը:
- Հայերէնի կողքին թերթը լինելու է միայն ռուսերէ՞ն, թէ ծրագրաւորւում է նաեւ անգլերէն լեզուով թողարկել:
- Այս պահին միայն ռուսերէն լեզուով է լինելու, բացի հայերէնից, որովհետեւ ծրագրաւորում ենք այն Ռուսաստան եւ այլ միութենական հանրապետութիւններ եւս ուղարկել: Այսինքն այն երկրներն, որտեղ ունենք
հայկական համայնք ու որտեղ շատերը չեն տիրապետում մայրենի լեզուին:
Չփորփրելով հին վէրքերը, պէտք է ասեմ, որ մեծ թիւ են կազմում մեր այն
հայրենակիցները, ովքեր չեն տիրապետում հայերէն լեզուին: Շատ ցանկալի է,
որ նրանք թէկուզ օտար լեզուով իմանան, թէ ինչ է կատարւում հայրենիքում:
Իմանան, թէ մենք ի՞նչ սպաներ ունենք, ի՞նչ ռազմարուեստ ու զօրավարներ:
Ես իհարկէ, չեմ բացառում, որ թերթը կը դառնայ եռալեզուՙ կ՛աւելանայ
նաեւ անգլերէնը: Բայց դա ֆինանսի հետ է կապուած: Քանի որ թերթը իր
առջեւ նպատակ է դրել անդրադառնալ աշխարհի բոլոր երկրների զինուած
ուժերում ծառայող հայ զօրավարների ու սպաների կեանքին, ապա ցանկալի
է, որ անգլերէն լեզուն եւս լինի:

- Թերթի տպագրման ծախսերը ինչպէ՞ս էք հոգում:
- Առայժմ թերթը մէկ մամուլ ծաւալով է հրատարակուել, որը շատ քիչ է:
Միջոցները դեռեւս բաւարար չեն, բայց կազմակերպութիւնը յուսով է, որ
առաջիկայում հնարաւոր կը լինի թէ՛ պետութեան միջոցով, թէ՛ անհատ
բարերարների նուիրատուութիւնի միջոցով ընդլայնել թերթի ծաւալը:
Մենք յոյս ունենք, որ առաջիկայում կկարողանանք ստեղծել թերթի համար
էլեկտրոնային էջ: Ժամանակակից տեղեկատուական դարաշրջանում թղթային տարբերակը միշտ չէ, որ արդիւնաւէտ է գործում: Մինչ կայքի ստեղծումը,
որոշ լրատուական կայքերի հետ գործընկերային պայմանաւորուածութիւն
ենք ձեռք բերելՙ նրանց կայքերում հրապարակել մեր թերթի նիւթերը:
- «Պատիւ ունեմ»-ը ի՞նչ յաճախականութեամբ է լոյս տեսնելու:
- Հնարաւոր է մեր օրերում դա ծիծաղելի հնչի, բայց առայժմ մենք ունենք 4
համար տպագրելու հնարադրութիւն: Տեսնենք, թէ ինչպէ՞ս ենք ֆինանսական
միջոցները բաշխելու: Հնարաւոր է ամիսը մէկ անգամ, կամ երկու ամիսը մէկ
անգամ: Բայց, սա պարզապէս մեկնարկ է: Մենք յուսով ենք, որ անհրաժեշտ
միջոցներ կը գտնենք, որպէսզի թերթը դառնայ կայուն ամսաթերթ, ապա
ինչու ոչ, շաբաթաթերթ:
- Հաշուի առնելով ֆինանսական սուղ միջոցները, խմբագրակազմ
որպէս այդպիսին կա՞յ:
- Լսե՞լ էքՙ մէկ ծաղկով գարուն չի գայ կամ կը գայ (ժպտում է): Առայժմ ես
միայնակ եմ: Քանի որ թերթի լոյս ընծայման պարբերականութիւնը յաճախակի չի լինելու, ես միայնակ եմ: Առաջիկայում հնարաւոր է, որ խմբագրակազմ
լինի: Բայց հիմա խմբագրակազմը ես եմ:

- Թերթի առաջին համարի բովանդակութեան մասին կը խօսէ՞ք:
Ովքե՞ր են անդրանիկ համարի հերոսները:
- Նշեմ, որ թերթում տարբեր ոճային նիւթեր են լինելուՙ յօդուածներ,
ակնարկներ, դիմանկարներ, հարցազրոյցներ: Առաջին համարում մենք ներկայացրել ենք ծագումով արցախցի հայ գրող, հիմա ՌԴ-ում բնակուող Լեւոն
Հաճեանի բաց նամակը Ազրպէյճանի նախագահինՙ կապուած Գարեգին
Նժդեհի արձանի վերաբերեալ Պաքու բարձրացրած աղմուկի հետ: Թերթում
հրապարակել ենք արցախեան ազատամարտի լաւագոյն հրամանատարներից մէկիՙ Արկադի Թադեւոսեանի (Գոմանտոս) մասին դիմանկար:
Հարցազրոյց ենք հրապարակել Արցախի ներկայիս Պաշտպանութեան
նախարարի հետ, որտեղ նա ամփոփում է 2019 թուականի արդիւնքները: Հիմնական նիւթերը դրանք են: Հետագայում աւելի հանգամանալի,
հասկացական ու մանրամասն են լինելու հրապարակումները: Նաեւ նշեմ,
որ թերթում պատմելու ենք ապրիլեան պատերազմի մեր հերոսների մասին:
Դա կը լինի թերթի բովանդակութեան տրամաբանական շարունակութիւնը:
- Դուք Ձեր խօսքում նշեցիք, որ ակնկալում էք պետութեան կողմից եւս
աջակցութիւն թերթի հրատարակման գործում: Առաջին համարի լոյս
ընծայման գործում որեւէ աջակցութիւն եղե՞լ է պետութեան կողմից
կամ թերթի վերաբերեալ արձագանգ կա՞յ:
- Պետական համակարգում մեծ թուով նախկին սպաներ են աշխատում:
Սկսած նախագահից մինչեւ ներքեւի օղակներ: Առայժմ որեւէ հաստատուն
տեղեկութիւն չեմ կարող ասել, որ անպայման կ՛աջակցեն մեզ կամ ոչ: Մենք
դիմելու ենք, ներկայացնելու ենք մեր ծրագիրը: Թերթն արդէն ուղարկել
ենք պետական մարմիններին, թող ծանօթանան, իմանան թերթի մասին:
Կարծում եմ, ըստ երեւոյթին, կը լինեն հանդիպումներ, կը խօսենք: Բայց մեր
հիմնական յոյսը բարերարների վրայ է: Ռուսաստանում յայտնի բարերարներ
կան, գործարարներ, որոնցից մի քանիսն արդէն խոստացել են աջակցել:
Մեզ առաջարկել են առաջին համարը թողարկել, որից յետոյ կը քննարկենք,
կը զրուցենք: Դա արդէն յուսադրող է:
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Վարդանանց. Հայ Աւետարանական Միացեալ Պաշտամունք
Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւնը
միացեալ պաշտամունքով մը նշեց
Սրբոց Վարդանանց Տօնը Հինգշաբթի
առաւօտ, 20 Փետր. 2020ին, Հայ
Աւետ. Էմմանուէլ Եկեղեցիին մէջ,
Նոր Ամանոս։ Օրուան պատգամաբերն էր Հայկազեան Համալսարանի
Նախագահ՝ Վերապատուելի Դոկտ.
Փօլ Հայտօսթեան, նաեւ ՄԱՀԱԵՄի
Կեդրոնական Մարմինի նորընտիր
ատենապետը։ Ներկայ էր նաեւ
Լիբանանի մօտ Հայաստանի Դեսպանը Վահագն Աթաբէկեանը։
Պատգամաբերը իր խօսքերը հիմնեց Աւետարան ըստ Մատթէոսի
մէջ գտնուող «Լերան Քարոզ»ի

Քրիստոսի խօսքերուն վրայ, ուր կոչ
կ՚ընէ իր հետեւորդներուն որ՝ «երկրի
վրայ գանձ մի՛ դիզէք», եւ «չէք կրնար
ծառայել երկու տէրոջ» (Մատթ.
6.24-34)։ Դոկտ. Հայտօսթեանը
հակադրեց ժամանակաւոր շահերը եւ մտահոգութիւններով մղուիլը,
մնայուն եւ յաւիտենական արժէքներով մղուելու հետ։ Վարդանանք
առնելով որպէս օրինակ, ան շեշտը
դրաւ անոր իմաստութեան վրայ որ
ցոյց տուաւ, ընտրելով այն ինչ որ
դժուարին օրերուն մէջ իր արժէքը
պիտի փաստէ, եւ նմանցուց Ե.
դարուն
մարտահրաւէրներու
բնոյթը այսօրուան քաղաքական,
տնտեսական եւ ընկերային մարտահրաւէրներու բնոյթին, Լիբանանի, Հայաստանի, կամ որեւէ տեղ ուր
հայ ժողովուրդը կը գտնուի։
Պէյրութի Հայ Աւետ. եկեղեցիներու
հովիւները պաշտամունքը առաջնորդեցին եւ դաշնամուրի ու սրինգի
նուագակցութիւնը կատարեցին Տիկ.
Եսթեր Քիլաղպեանը եւ Վեր. Նշան
Պագալեանը ։ Նաեւ մասնակցութիւն

բերին՝ երգով Նոր Մարաշի Հայ
Աւետ. Երկրորդական Վարժարանի
երգչախումբը եւ ասմունքով Էշրէֆիէի Հայ Աւետ. Կեդրոնական
Բարձրագոյն Վարժարանի աշակերտուհի Կայէլ Ապուսէֆեանը,
իսկ դուդուկի նուագով Պրն. Րաֆֆի
Չիլինկիրեանը։
Միացեալ պաշտամունքին աւարտին՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան,
Նախագահ ՄԱՀԱԵՄի, իր օրհնու-

թեան աղօթքով արձակեց ներկաները։

Կարեւոր Նախաձեռնութիւն

«Ներառական Կրթութեան Ծրագիր»

Գործակցութիւն Հայկազեան Համալսարանի, Լիբանանի Կրթութեան Եւ Բարձրագոյն Ուսման Նախարարութեան
Եւ ՄԱԿ-ի Մանուկներու Արտակարգ Իրավիճակի Հիմնադրամին Միջեւ (UNICEF)
ՄԻՐԱ ԵԱՐՏԸՄԵԱՆ
Հանրային Կապերու
Պատասխանատու
Հայկազեան համալսարանը նշանակուած է իբրեւ խորհրդատու
կառոյց՝ «Ներառական կրթութեան փորձառական ծրագիր»ին, որ սկիզբ առած է Լիբանանի
Կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարարութեան կողմէ,
գործակցութեամբ նոյն նախարարութեան Կրթական հետազօտութեան եւ զարգացման բաժանմունքին եւ նեցուկը կը վայելէ ՄԱԿ-ի
Մանուկներու արտակարգ իրավիճակի հիմնադրամին (UNICEF)
եւ Քանատայի կառավարութեան:
Ներառական կրթութեան ծրագիրին
նպատակն է զարգացնել եւ յառաջ
մղել ներառական կրթութիւնը Լիբանանի պետական դպրոցներուն
մէջ, ինչպէս նաեւ աւելցնել յատուկ
կարիքներ ունեցող աշակերտներու
ներառումը կրթական կեանքին մէջ:
Ծրագիրը արդէն կը փորձարկուի
Լիբանանի բոլոր շրջաններէն 30
պետական վարժարաններու մէջ:
Ծրագիրի իբրեւ հիմնական խորհըրդատու, Հայկազեան համալսարանը
համապատասխան գիտական եւ
վերլուծական փաստաթուղթերով,
ուղղութիւններ տալով պիտի
վերահսկէ անոր կատարեալ գործադրութեան:

Ծրագիրին պաշտօնական մեկնարկը տեղի ունեցաւ Հայկազեան Համալըսարանին մէջ, ներկայութեամբ
Կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման
նախարարութեան պատուիրակութեան, որ կը գլխաւորէր Հիլտա
Ալխուրին, ՄԱԿ-ի Մանուկներու
արտակարգ իրավիճակի հիմնադրամի Կրթութեան բաժանմունքի նախագահ Փիթըր Քուամոյի
եւ կրթական մարզի մասնագէտ
Մէրի Պօղոսեանի, ինչպէս նաեւ
Հայկազեան համալսարանի նախագահ, վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեանի: Ներկայ էին նաեւ Համալսարանի անձնակազմէն պատասխանատուներ:
Հանդիպումին սկիզբը, Հայկազեան
համալսարանի Մանկավարժութեան բաժինի պատասխանատու,
դոկտ. Հանին Հութ ներկայացուց
ծրագիրին մանրամասնութիւնները,
ընդգծելով անոր կարեւորութիւնն ու
գործադրութեան ձեւերը:
Հայկազեան համալսարանի նախագահ, վեր. դոկտ. Փօլ Հայտոսթեան շեշտելով Ներառական
կրթութեան ծրագիրին կարեւորութիւնը, մատնանշեց կարգ մը
դժուարութիւններ եւ հնարաւորութիւններ, որոնք կրնան ի յայտ գալ
ծրագիրին գործադրութեան ընթացքին եւ ապագային, յատկապէս
ծրագիրին լրջութեան գծով, ինչպէս
նաեւ յատուկ կարիքներ ունեցող
աշակերտներու ներառման հար-

ցով բարձրագոյն ուսման եւ գործի
ասպարէզներուն մէջ:
Իր խօսքին մէջ ՄԱԿ-ի Մանուկներու
արտակարգ իրավիճակի հիմնադըրամի Կրթութեան բաժանմունքի
նախագահ Փիթըր Քուամօ անդրադարձաւ դպրոցներուն մէջ ներառական կրթութեան որդեգրման
կարեւորութեան, շեշտելով, որ
անոր ընկալումը շրջապատին կողմէ անհրաժեշտ է յաջողութեան
համար: Քուամօ ընդգծեց նաեւ
Հայկազեան համալսարանի դերը
ծրագիրի իրագործման եւ հասանելի
դարձնելու գործին մէջ:
Լիբանանի Կրթութեան եւ բարձրագոյն ուսման նախարարութեան
պատուիրակութեան նախագահ

Հիլտա Ալխուրին ներկայացուց
նախարարութեան պատկերացումը՝ Ներառական կրթութեան
ծրագիրի գործադրութեան գործին,
շեշտելով յատկապէս Հայկազեան
համալսարանի դերակատարութեան
վրայ՝ ծրագիրի գործադրութեան
ընթացքին հիմնական գիտական
եւ վերլուծական փաստաթուղթերը
տրամադրելով, ինչպէս նաեւ հարկ
եղած պարագային ուղղութիւններ
տալով անոր:
Հանդիպման աւարտին ներկաները օգտաշատ զրոյց մը ունեցան
ծրագիրի եւ ընդհանրապէս ներառական կրթութեան մարզի դժուարութիւններու եւ անոնց լուծման
մասին:
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Ազնիւ Նախաձեռնութիւն

Արցախի Մէջ Նոր Բնակարաններու Յատկացման Համար Նկատի Առնուած է
5 եւ աւելի Զաւակ Ունեցող 449 Ընտանիք
Արցախի Հանրապետութեան աշխատանքի, ընկերային հարցերու եւ
վերաբնակեցման նախարար Սամուէլ Աւանէսեան Փետրուար 11-ին մամլոյ ասուլիսի ընթացքին յայտնած
է, որ Արցախի մէջ նոր բնակելի
տան համար նկատի առնուած է
5 եւ աւելի զաւակ ունեցող 449
ընտանիք: Նախարարին համաձայն,
աշխատանքը շարունակակական է:
Նախարարը աւելցուցած է, որ 2020ին ընկերային պաշտպանութեան
եւ վերաբնակեցման ոլորտէն ներս
առաջնահերթութիւններ պիտի
տրուին քաղաքացիներու ընկերային իրաւունքի լիարժէք եւ ամբողջական իւրացման, ընկերային
արդարութեան
պահպանման,
իրականացուող ծրագիրներու ու
մատուցուող ծառայութիւններու
որակի, արդիւնաւէտութեան եւ

հասցէականութեան բարձրացման, ժողովրդագրական վիճակի
բարելաւման, բնակչութեան կայուն
եւ արդիւնաւէտ աշխատանքի ապահովման, արժանապատիւ աշխատանքի պայմաններու ստեղծման,
վերաբնակեցման գործընթացի
աշխուժացման ու ոլորտէն ներս
ընկերային երաշխիքներու համակարգի զարգացման ու ընդլայնման
հարցերուն:
Նախարարը դիտել տուած է, որ
ժողովրդագրութեան բնագաւառէն
ներս ժողովրդագրական իրավիճակի բարելաւման եւ անոր
քաղաքականութեան հիմնական
ուղղութիւններուն շուրջ հանրային
իրազեկման նախաձեռնութիւններ
պիտի կատարուին:
Անոր համաձայն, պիտի շարունակուի գիւղական եւ քաղաքային

բնակավայրերու մէջ երիտասարդ
ընտանիքներուն բնակելի տուներ
կառուցելու նպատակով անհատոյց

պետական տնտեսական աջակցութեան տրամադրումը:

Թրքական Բարքեր

Թուրքիոյ Կառավարութիւնը Կը Թաքցնէ Ցեղասպանութեան Մասին
Պատմող Հեռագիրները. Աքչամ
«Թուրքիան դիտաւորեալ կը
թաքցնէ Հայոց Ցեղասպանութեան
փաստերը»: Այս մասին Al Arabiya
հեռուստաալիքի հետ զրոյցի ընթացքին ըսած է պատմաբան Թաներ
Աքչամ:
Անոր խօսքով` Թուրքիոյ կառավարութիւնը կը թաքցնէ ցեղասպանութեան մասին պատմող հեռագիրները, որոնք օգտագործուած են

1919-ին Պոլսոյ ռազմական դատաւորութեան ընթացքին:
Ռազմական դատավարութեան
ժամանակ, Աքչամի խօսքով, այդ
հեռագիրներու մէջբերումներու
հիման վրայ պետական մեղադրողները գրած են մեղադրական որոշումներ եւ դատավճիռներ:
Աքչամ նշած է, որ փաստաթուղթերը գտած է ոչ թէ մասնաւոր, այլ`

պետական արխիւներու մէջ:
Պատմաբանը աւելցուցած է, որ
Թուրքիոյ մէջ քաղաքացիական
գործիչները կը պայքարին Հայոց
Ցեղասպանութեան ճանաչման
համար` ժողովրդավարութեան եւ
մարդու իրաւունքներու համար պայքարի հարցով իրենց ջանքերու ծիրէն
ներս:

Հայրենի Նուաճումներ

Անկախ Հայաստանի Առաջին Ողիմպիական
Ախոյեան Արմէն Նազարեան Պետական
Պարգեւի Արժանացած Է

Հայաստանի Հանրապետութեան
նախագահ Արմէն Սարգսեան
հրամանագիր ստորագրած է
յունահռոմէական ոճի ըմբշամարտի Եւրոպայի, աշխարհի եւ ողիմպիական խաղերու ախոյեան
Արմէն Նազարեանին «Հայրենիքին
մատուցած ծառայութիւններու
համար» 1-ին աստիճանի մետալով պարգեւատրելու մասին: Այս
մասին յայտնեցին ՀՀ նախա-

գահի աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն:
«Հիմք ընդունելով վարչապետի
միջնորդութիւնը՝ համաձայն Սահմանադրութեան 136-րդ յօդուածին,
ինչպէս նաեւ «Հայաստանի Հանրապետութեան պետական պարգեւներու եւ պատուաւոր կոչումներու
մասին» օրէնքի 5.3-րդ յօդուածի
1-ին մասին. Մարմնակրթութեան
եւ մարզանքի բնագաւառէն ներս
ունեցած մեծ վաստակին համար՝
յունահռոմէական ոճի ըմբշամարտի Եւրոպայի, աշխարհի եւ
ողիմպիական խաղերու ախոյեան
Արմէն Լիւտվիկի Նազարեանը
պարգեւատրել
«Հայրենիքին
մատուցած ծառայութիւններու
համար» 1-ին աստիճանի մետալով»,- ըսուած է ՀՀ նախագահի հրամանագիրին մէջ:

Սիմոն Մարտիրոսեան՝
Աշխարհի Երկրորդ Լաւագոյն Ծանրորդ

Հայաստանի ծանրամարտի հաւաքականի անդամ Սիմոն Մարտիրոսեան երկրորդն է ծանրամարտի միջազգային դաշնութեան
«Տարուան լաւագոյն ծանրորդ»
մրցոյթին: Այս մասին կը հաղորդէ
Armenpress.am-ը
IWF-ի` միջազգային դաշնութեան
քուէարկութեան իբրեւ արդիւնք
Մարտիրոսեան հաւաքած է 5514
ձայն: Առաջին տեղը աշխարհի,
Եւրոպայի եւ Ողիմպիական խաղերու
ախոյեան վրացի ծանրորդ Լաշա

Դալախաձէն է` 17,084 ձայնով:
Նշենք, որ 2019-ին Սիմոն Մարտիրոսեան դարձաւ աշխարհի եւ
Եւրոպայի Ախոյեան: Նախորդ
տարուան վերջը յայտնի դարձաւ,
որ Մարտիրոսեանը կ՝արժանանայ
Ռիոյի 31-րդ ամառնային ողիմպիական խաղերու ոսկէ մետալին,
քանի որ 2016 խաղերու ախոյեան
Ռուսլան Նուրուտտինովի` դեռ 2012
թուականի Լոնտոնի ողիմպիական
խաղերու տոփինկ զննումը դրական
եղած են:
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րեւանի մէջ այս շրջանին լոյս տեսաւ շահեկան գիրք մը, որ կը
կոչուի՝ «Թերթապատում.
1910-1911 թուականներու
մամուլի անդրադարձները
Կոմիտաս Վարդապետի
մասին»։ Այս աշխատութեան մէջ մէկտեղուած
են Կոմիտասի՝ Պոլսոյ եւ
յարակից գաւառներու, ինչպէս նաեւ Եգիպտոսի մէջ ծաւալած գործունէութեան առաջին շրջանի
մասին արեւմտահայ օրաթերթերու եւ պարբերաթերթերու արձագանգները։
Շաբաթավերջին Երեւանի «Կոմիտաս» թանգարան-կաճառի երդիքին տակ
տեղի ունեցաւ այս գիրքին շնորհանդէսը։ Գիրքը լոյս տեսած է «Վերածնունդ»
մշակութային եւ մտաւորական հիմնադրամի աջակցութեամբ։ Որպէս
հեղինակ՝ գիրքը կազմած է ֆրանսահայ երաժշտագէտ Արմինէ Գրիգորեան,
խմբագիրն է Գուրգէն Գասպարեան։
Ըստ Արմինէ Գրիգորեանի,
մամուլի տուեալները կարելի է
երկու մասի բաժնել. առաջինը՝
լրատուականն է, իսկ երկրորդը՝ հեղինակային յօդուածները։
«Արմէնփրէս»ի հաղորդումներով,
Արմինէ Գրիգորեան մատնանըշեց, որ հոյակապ գրութիւններ
լոյս տեսած են մամուլի մէջ։
«Կոմիտասի՝ Պոլսոյ մէջ կայանալիք առաջին համերգին ժամանակ Պատրիարքարանէն հրահանգ եղած
է, որպէսզի չկատարուի առաջին բաժինը, ուր եկեղեցական երաժշտութիւն
պէտք է հնչէր։ Որովհետեւ աննախընթաց երեւոյթ էր եկեղեցական երգերու
եւ շարականներու աշխարհիկ բեմի վրայ ներկայացուիլը։ Բազմաթիւ վէճեր
սկսած են, թեր ու կողմ կարծիքներ հնչած են, զանազան մեկնաբանութիւններ
եղած են նիւթին շուրջ։ Այդ ամէնը մամուլի մէջ ներկայացուած է։ Կեանքը
կը կենդանանայ, երբ կ՚ուսումնասիրես մամուլի հրատարակութիւնները։
Շատ բան կը բացայայտուի եւ ժամանակաշրջանը շօշափելի կը դառնայ»,
ըսաւ Արմինէ Գրիգորեան եւ աւելցուց, որ գիրքը կազմելը բաւական բարդ
էր, որովհետեւ ծանօթագրութիւնները պահանջած են երկար ժամանակ։
Շնորհանդէսի ընթացքին Գրիգորեան անդրադարձաւ նաեւ աղբիւրներուն
եւ շեշտեց, որ թրքական արխիւներու մէջ գրեթէ տեղեկութիւն չկայ, նոյնիսկ
որեւէ մամուլի արձագանգ կամ թարգմանութիւն չկայ։ «Երբ Կոմիտաս կը
գտնուէր Եգիպտոս, տեղւոյն մամուլի արձագանգները՝ արաբերէն թերթերու
գրութիւնները, մեծամասնութեամբ թարգմանուած են, իսկ Պոլսոյ եւ Իզմիրի
թրքական մամուլէն ոչ մէկ թարգմանութիւն։ Այդ առումով շատ աշխատանք
կայ ընելու, որովհետեւ մենք պէտք է իմանանք, թէ անոնք ի՛նչ կը մտածէին,
ի՛նչ կը զգային։ Ի հարկէ, Կոմիտաս երկրպագուներ ունեցած է. օրինակ՝
իշխան Մեճիտը, որ նկարիչ էր, արուեստագէտ, սքանչացած էր Կոմիտասով
եւ բազմիցս պալատ հրաւիրած էր զայն։ Բայց սա բաւարար չէ, պէտք է
իմանալ մամուլի կարծիքը», յայտնեց Արմինէ Գրիգորեան։
***

Երեւանի մէջ բացառիկ ժողովածոյ մը լոյս
տեսած է՝ «Թերթապատում. 1910-1911
թթ. մամուլի անդրադարձները Կոմիտաս Վարդապետի մասին» խորագրով:
Կոմիտաս թանգարան-կաճառին մէջ
գիրքին շնորհանդէսին ներկաները
նշեցին, որ այսօր բազմաթիւ գիրքեր
լոյս կը տեսնեն, բայց քիչեր կը դառնան
մշակութային իրադարձութիւն: «Այս
գիրքը մշակութային իրադարձութիւն
է», շեշտեց գիրքին տպագրութիւնը իրականացուցած Երեւանի «Անտարէս»
հրատարակչութեան գլխաւոր խմբագիր Արքմենիկ Նիկողոսեանը: Գիրքին
հեղինակը՝ ֆրանսահայ երաժշտագէտ
Արմինէ Գրիգորեան հաւաքած է Կոմիտաս Վարդապետի Պոլսոյ եւ յարակից

շրջաններու, ինչպէս նաեւ Եգիպտոսի մէջ ծաւալած գործունէութեան
առաջին շրջանի մասին արեւմտահայ մամուլի արձագանգները: Մամուլին մէջ
առաձնայատուկ տեղ տրուած է ԺԱՄԱՆԱԿ օրաթերթին, որ այդ տարիներուն
լայնօրէն անդրադարձած է Կոմիտասին՝ թէ՛ լրատուական նիւթերով եւ թէ՛
ծաւալուն եւ հեղինակային յօդուածներով: Թերթին հիմնադիրներէն Միսաք
Գօչունեան եղած է Կոմիտասի մտերիմ անձերէն, այդ մասին ալ նշուած է
գիրքին մէջ եւ այդ մասին խօսուեցաւ նաեւ շնորհանդէսին ընթացքին:
ԺԱՄԱՆԱԿ-էն զատ հեղինակը նկատի առած է նաեւ Պոլսոյ «Բիւզանդիոն»,
«Ազատամարտ», «Տաճար», «Արեւելք», «Մանզումէի Էֆքեար», «Հայրենիք»,
Իզմիրի «Դաշինք» եւ Գահիրէի «Լուսաբեր-Արեւ» թերթերուն մէջ եղած
անդրադարձները: Ընդհանուր թիւով 272 գրութիւն, որոնք լոյս տեսած են 10
յունիս 1910-էն (հին տոմարով), երբ Կոմիտաս ժամանեց Պոլիս, մինչեւ 1911ի աւարտը: Կոմիտասի՝ նոյնիսկ այդ մէկուկէս տարուան հասարակական
կեանքին մասին մամուլի անդրադարձներուն ամփոփումը կազմած է
հսկայական հատոր մը՝ շքեղ ձեւաւորումով, ծանօթագրութիւններով, լուսանկարներով եւ այլ յարակից նիւթերով, որոնք գիրքը յոյժ հետաքրքրական
դարձուցած են: Գիրքին հեղինակը՝ Արմինէ Գրիգորեան եւ խմբագիրը՝ Գուրգէն Գասպարեան յայտարարեցին, որ կը պատրաստեն Պոլսոյ արեւմտահայ
եւ օտարալեզու մամուլի կոմիտասեան անդրադարձներուն վերաբերող
«Թերթապատում»ին նաեւ Բ. եւ Գ. հատորները, որոնք պիտի ներկայացնեն
1912-1913 եւ 1914-1916 թուականներուն Կոմիտասի գործունէութեան մասին
մամուլի անդրադարձները: Ատկէ ետք լոյս պիտի տեսնէ «Յուշապատում»
շարքը՝ Կոմիտասի մասին ձեռագիր եւ հրատարակուած նիւթերով:
Կոմիտասը հայ մշակոյթի, հայոց պատմութեան այն դէմքերէն է, որուն
մասին շատ գրուած է՝ թէ՛ իր կենդանութեան ժամանակ եւ թէ՛ մահէն ետք:
Այս շարքը կազմողները վստահ են, որ հակառակ այս բոլորին, տակաւին
ճշգրտուած չեն անոր գործունէութեան բոլոր ծալքերը, ամբողջացած չէ անոր
գիտական կենսագրութիւնը: Աշխարհի զանազան երկիրներուն մէջ ցրուած
կը մնան բազմաթիւ նիւթեր:
«Թերթապատում» եւ «Յուշապատում» շարքերը նախաձեռնողները նպատակ ունին այս խորագրերուն տակ ամբողջը մէկտեղել եւ հրատարակել
Կոմիտաս Վարդապետի մասին ամբողջական եւ լիակատար գործ մը:
«Թերթապատում»ի այս եւ գալիքին լոյս տեսնելիք Բ. եւ Գ. հատորներէն
զատ, յետագային պիտի խորագրուին նաեւ Կոմիտասի Էջմիածինի շրջանին
մասին անդրադարձները «Արարատ» ամսագրի, արեւելահայ եւ օտարալեզու
մամուլին մէջ եղած նիւթերով, պիտի կազմուի Վարդապետին կրթութեան
մասին զատ հատոր մը՝ 1881-1899 թուականներու մամուլի անդրադարձներով եւ զատ հատոր մըն ալ մինչեւ Պոլիս ժամանելը՝ 1900-1910 թուականներուն անոր ստեղծագործական եւ համերգային շրջանին մասին մամուլին
անդրադարձները ընդգրկող:
Այս բացառիկ աշխատութիւնները կու գան մեծն Կոմիտասի յիշատակին
յուշարձան մը եւս դառնալու, ինչպէս նաեւ նշանաւորելու անոր 150-ամեակը,
որուն նուիրւած ձեռնարկները տակաւին կը շարունակուին:
Գիրքին յառաջաբանին մէջ կը կարդանք «Հայ Պոլիսը Կոմիտաս Վարդապետէն առաջ» խորագրով յօդուածը, որուն մէջ Արմինէ Գրիգորեան կը
նկարագրէ, թէ ինչպէս պատմութեան ընթացքին Կ. Պոլիսը ըլլալով քանի
մը կայսրութիւններու մայրաքաղաք, ունեցած է զանազան ազգային եւ
մշակութային շերտաւորումներ, որոնք բնակիչներուն քով իւրայատուկ
եւ բազմաբնոյթ գեղարուեստական ճաշակ ձեւաւորած են: Պոլսոյ մտաւորականները, հոգեւորականները Պոլիսէն կը հետեւէին Հայաստանի եւ
աշխարհի մէջ ընթացող մշակութային անցուդարձին, կ՚ընթերցէին Կոմիտաս
Վարդապետի յօդուածները, լաւապէս ծանօթ էին հայ երաժշտական
անդաստանին մէջ ունեցած անոր ներդրումին, եւ երբ Կոմիտաս 1910
թուականին Պոլիս ժամանեց, ան արդէն ճանչցուած մասնագէտ-երաժիշտ
մըն էր: Կոմիտաս Վարդապետ, երբ Էծմիածինէն Պոլիս կ՚երթար, յստակ
ծրագիր ունէր՝ դասախօսութիւններու եւ համերգներու միջոցով հնչեցնել
եւ տարածել հայ երաժշտութիւնը, ապագայ երաժիշտ-երաժշտագէտներ
պատրաստել, շարունակել իր գիտական ուսումնասիութիւնները, մեկնիլ
Երուսաղէմ՝ խազագրութեան վերաբերեալ ձեռագրեր փնտռելու եւ Եւրոպայի
մէջ հրատարակելու իր երկերը: Այս նպատակներուն մասին արեւմտահայ
մամուլին մէջ բազմաթիւ անդրադարձներ կան եւ հեղինակները կազմած
են նաեւ քարտէս մը Կոմիտասի ունեցած տեղաշարժին վերաբերեալ, բայց
անոր Երուսաղէմ այցը, մամուլի անդրադարձներէն դատելով, այդպէս ալ
տեղի չէ ունեցած:
Մամուլը, հանդիսանալով կարեւոր պատմական սկզբնաղբիւր, միեւնոյն
ժամանակ տուեալ ժամանակաշրջանի հայելին է. ահաւասիկ, մամուլի
անդրադարձները ամենայն մանրամասնութեամբ պատկերացում կու
տան Կոմիտաս Վարդապետի Պոլսոյ շրջանին մասին, հոն կը կարդանք մանրամասնութիւններ անոր ունեցած համերգներուն, դասախօսութիւններուն, հանդիպումներուն, այցերուն մասին, կը տեսնենք
համերգներու յայտագիրներ, Կոմիտասի գործին մասին արժեւորումներ,
անշուշտ նաեւ քննադատութիւններ:
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Սկիզբը Էջ 06
Այդ տարիներու մամուլը, ազատ խօսքի շունչ
ունեցած եւ ազատօրէն քննադատած է, որ նոյնպէս
կարեւոր դրուագ մըն է Կոմիտասի կեանքը ուսումնասիրելու գործին մէջ:
Հեղինակ Արմինէ Գրիգորեան յառաջաբանին
մէջ մանրամասնօրէն անդրադարձած է մամուլի
բոլոր հրապարակումներուն՝ ըստ նիւթերու եւ ըստ
դրուագներու: Հետաքրքրական են Կոմիտասի
համերգները Պոլսոյ մէջ եւ մամուլի՝ օրը օրին
անդրադարձները: Համերգներուն մասին մամուլին
հաղորդած տեղեկութիւնները Արմինէ Գրիգորեան կը համարէ ամբողջական եւ ճշգրիտ՝
նշելով, որ Կոմիտաս նշուած ժամանակամիջոցին կազմակերպած է տասն համերգ եւ մէկ
մենահամերգ, ասոնցմէ հինգը եղած են բարեգործական նպատակով: Պոլսոյ համերգները
կոչուած են «Մեծ համերգ»: Պոլսոյ խումբը այս
շրջանին տակաւին անուն չէ ունեցած, նշուած
է՝ «Սիրայօժար մասնակցութեամբ 300 երկսեռ
երգիչներու»: Համերգներու կազմակերպչական
հարցերով Կոմիտաս Վարդապետի կողքին ամէնուրեք ստեղծւած է օժանդակ յանձնախումբ
մը, որուն անդամները եղած են ազգային
դպրոցներու ուսումնական խորհուրդներէն կամ
անհատ ազգային հասարակական գործիչներ եւ
մտաւորականներ:
Նոյնպէս մամուլի հրապարակումներէն կը տեղեկանանք, որ հայ հոգեւորականները նախապէս վերապահ գտնուած են համերգասրահ
մտնելու, բայց անոնց թիւը հետզհետէ աճած է:
Մամուլը երբեմն անունով նշած է Մխիթարեան
միաբանութեան վարդապետները, Արմաշի վանականները, հայ կաթողիկէ եկեղեցականները, յունաց եկեղեցւոյ ներկայացուցիչները, Եգիպտոսի
մէջ ղպտի եկեղեցւոյ ներկայացուցիչները եւ իսլամ
կրօնաւորները:
Արմինէ Գրիգորեանի յօդուածը զետեղուած է
նաեւ ֆրանսերէնով, իսկ գիրքին յառաջաբանը՝
հայերէնին հետ նաեւ անգլերէնով:
ԺԱՄԱՆԱԿ-ը տակաւին կ՚անդրադառնայ այս շատ
հետաքրքրական գիրքին նիւթերուն եւ անոր մէջ
ամենայն մանրամասնութեամբ ներկայացուած
Կոմիտասի պոլսահայ շրջանին, Իզմիր, Կուտինա, Պրուսա եւ այլ բնակավայրեր այցերուն,
եգիպտոսեան շրջանին եւ համերգներուն,
ամէն տեղ երգչախումբեր կազմելուն եւ դասախօսութիւններ ունենալուն, իսկ, մինչ այդ, հրատարակենք գիրքին մէջ տեղ գտած բազմաթիւ
գրութիւններէն քանի մը հատը: Ինչպէս նաեւ
կը սպասենք միւս հատորներուն, որոնք, վստահ
ենք, նոյնպէս արժէքաւոր ու հետաքրքրական
պիտի ըլլան: Նշենք նաեւ, որ գիրքը լոյս տեսած
է «Վերածնունդ» մշակութային եւ մտաւորական
հիմնադրամի միջոցներով:
Տ. Կոմիտաս Վարդապետ՝ հանրածանօթ
երաժշտագէտ եւ Սուրբ Էջմիածնի վանքին
երաժշտապետը առջի օրը մայրաքաղաքս
ժամանեց: Ղալաթիոյ դպրաց դասուն տարեդարձին առթիւ վաղը տեղւոյն Ս. Եկեղեցւոյն մէջ
քառաձայն պատարագ պիտի մատուցուի, որուն
պիտի մասնակցի Տ. Կոմիտաս Վարդապետ եւ
Մեղեդիներն ու Սրբասացութիւնը պիտի երգէ:
1910, նոյեմբեր 12/25, «Ժամանակ»
Քէօթահեայէն կը գրեն մեզի- «Երեք շաբաթէ
ի վեր մենք՝ քէօթահեացիքս կը վայելենք
Էջմիածնայ քառաձայնի երաժշտապետ Կոմիտաս Ծ. Վարդապետի ներկայութիւնը: Ձայնագրութեան այս վեհ հանճարը, թէ՛ Հայ ազգին
եւ թէ՛ մասնաւորապէս քէօթահեացի հայերուս
համար պատիւ մըն է, քանի որ անիկա իր ծոցէն
Կոմիտաս Ծ. Վրդ.-ի պէս ձայնագէտ մը հանած

է: Այս կիրակի Նորին Գերապատուութիւնը Ս.
Պատարագ մատոյց Ս. Թորոս եկեղեցիին մէջ,
խուռն բազմութիւն մը փութացած էր լսելու
համար իր թրթռուն եւ հմայիչ ձայնը: Տ. Կոմիտաս
Վրդ. քանի մը օրէ ի վեր Ազգ. Վարժարանէն
զատած ձայնաւոր աշակերտները կը մարզէ
պատրաստելու համար ամիսէ մը կատարուելիք
քօնսէրին, որ պիտի տրուի ի նպաստ ազգային
վարժարանի:
1910, Յուլիս 16/29, «Ժամանակ»
Տ. Կոմիտաս Վարդապետի եկեղեցական երաժըշտութեան վրայ ընելիք բանախօսութիւնը
յետաձգուէր է, որովհետեւ մերժուեր է Ղալաթիոյ
Խորհրդարանը իրեն բանախօսութեան տրամադրելի ընել, վարձ պահանջուեր է Կոմիտաս
Վրդ.-էն որպէսզի բանախօսելու թոյլատրուի:
Կովկասցի վարդապետը վերջին ծայր յուզուեր
է այս կոշտ վերաբերութեան հանդէպ. արդարեւ
շատ զարմանալի է այս կարգադրութիւնը: Տէր
Կոմիտաս մեր այն եզական աշխատաւորներէն
մէկն է եղած որ ձրիաբար ներկայացումներ տուած
է շատ մը բարեգործական հաստատութեանց ի
նպաստ եւ իրեն համար կը զլացուի Ղալաթիոյ
Խորհրդարանը տրամադրել:
1910, նոյեմբեր 9/22 «Դաշինք»
Հայ գեղջուկ երաժշտութեան վրայ Կոմիտաս
Վրդ.ի դասախօսութիւնը
Կիրակի օր Բերայի արհեստանոցի սրահին մէջ
տեղի ունեցաւ հմուտ ձայնագրագէտ Կոմիտաս
Վարդապետի դասախօսութիւնը՝ հայ գեղջուկ
երգերու մասին:
Գուցէ ամբողջ հայութեան ո՛չ մէկ հատուածին
համար այնքան անծանօթ է հայ գեղջուկ երգեցողութիւնը, որքան Պոլսի հայութեան, Պոլսի,
որ ինքզինքնին տաճկահայ ժողովուրդի մտաւոր
առաջնորդի դերը տալուն մէջ միշտ առաջինն է:
Այս պատճառով իսկ, աւելի քան շահագրգիռ էր
եղած դասախօսութիւնը:
Յարգելի դասախօսը, իրեն յատուկ անվիճելի
ձեռնհասութեամբ պարզեց հայ գեղջուկ երաժըշտութեան ծագումը, անոր զարգացումն ու
ներկայ վիճակը: Տրուած բացատրութիւնները
մէջընդմէջ համեմեց՝ զանազան կտորներ երգելով,
որոնց զմայլելի ու խռովիչ երաժշտութիւնը դիւթեց
ունկնդիրները:
Մօտ երկու ժամ տեւող հմայիչ դասախօսութիւնները՝ երկու սեռէ բաւական հոծ թուով
ունկնդիր հասարակութեան կողմէ լարուած
ուշադրութեամբ մը լսուեցաւ:
Յարգելի բանախօսը շեշտեց յատկապէս հայ
գեղջուկ երաժշտութեան ինքնուրոյնութիւնը:
Բացատրեց երգերու բանաստեղծութեան ձեւը
եւ ասոնց համապատասխան եղանակներու
կազմութիւնը: Ցոյց տուաւ, թէ ինչպէ՛ս այդ
անգրագէտ ու ռամիկ ժողովուրդը կեանքի
պայքարին մէջ ու բնութեան ծոցը, ինքնաբուխ
ու անսեթեւեթ զգացումներով երգած է իր
տառապանքը, իր վիշտն ու ուրախութիւնը: Եւ
այսպէս կազմուէր է երգը՝ սիրտն ու միտքը
միանալով կ՚արտագրեն իսկական բանաստեղծութիւնն ու երգը, պարը, վճիտ ու զգացումով լի:
Բանախօսին պարզած տեսակէտները շատ
հրահանգիչ դաս մը կրնան ըլլալ մանաւանդ
պոլսահայ բանաստեղծներու համար, որոնք այնքա՛ն հեռացեր են իրենց արտադրած գործերով
հայ ինքնուրոյն ստեղծագործութենէն եւ ինկեր
են օտարներուն գիրկը: Ցանկալի էր, որ դեռ
քանի մը անգամ ալ կրկնուէին նմանօրինակ
դասախօսութիւններ:
Մ.
1910, հոկտեմբեր 26/8 նոյեմբեր,
«Ազատամարտ»
«Ժամանակ»/Պոլիս

ԲԱՆ ՈՒ ԳԻՐ
Դուք չափում էք մոլորակը...
Իսկ երբևէ դուք փորձե՞լ էք սրտեր չափել
այդ կշէռքով,
Դուք փորձե՞լ էք չափել բարին կամ անշահը
այդ նժարով,
Որ պարզապէս նուազագոյն քաշով լցուած
ինչ-որ քար է...
Ի՜նչ անիմաստ ու փուճ դար է...
Իսկ դուք արդեօք չափել գիտէ՞ք մարդու
խորն ու լցուած ներսը...
Չէ՜, դուք միայն տեսնել գիտէք հայելու մէջ
լղուած ես-ը,
Որ պարզապէս կրկնութիւն է ինչ-որ
դատարկ մի կերպարի՝
Առանց դիմակ և կամ շպարի...
Մենք չափում ենք մոլորակներ...
Իսկ երբևէ մենք փորձե՞լ ենք չափել կեանքի
արժէքը այս..
Այսքան չնչի՞ն, այսքան նուա՞զ...
Հա՜, չափել ենք ու հասկացել,
Որ մեր կեանքն էլ ինքն իրենով մի անաւարտ թէժ աճուրդ է...
Մեր ապրածը սոսկ հաշուարկի ու թուերի
արձակուրդ է...
ԼՈՒՍԻՆԷ ՆԱԶԱՐԷԹԵԱՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ
ՕՐԱՑՈՅՑ

24

2019
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Կրկ Երկ Երք Չրք Հնգ Ուրբ Շբթ

ՅԱՂԹԱՆԱԿ ՇԱՀՈՒՄԵԱՆ
(1944)
Տանթէի «Աստուածային
կատակերգութիւն» շարքէն
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«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամ

Երիտասարդ Միաբաններու Դէպի Վատիկան
Ճանաչողական Այցելութիւնը Հասաւ Իր Աւարտին
Սկիզբը Էջ 02

Այսպէս, աշխատանքին մասնակցեցան Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան եւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Կաթողիկոսութեան կողմէ երիտասարդ եկեղեցականներով։ Ինչպէս
հաղորդած էինք, յաջորդ տարի
դարձեալ պիտի կազմակերպուի
նման ձեւաչափով ճանաչողական
այցելութիւն մը՝ այս անգամ դէպի
Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին։
Այս անդրանիկ ճանաչողական
այցելութեան եզրափակիչ փուլին,
Վատիկանի Առաքելական պալատի
երդիքին տակ ծրագրի մասնակիցները հիւրընկալուեցան Ֆրանսիսքոս Ա.
Սրբազան Քահանայապետին կողմէ,
որու կողքին էին քարտինալներ։ Այս
մասին կը հաղորդէ «Ժամանակ»ը:
Ներկայ էր նաեւ Արեւմտեան Եւրոպայի Հայրապետական պատուիրակ եւ Վատիկանի մօտ Հայց.
Առաքելական Եկեղեցւոյ պաշտօնական ներկայացուցիչ Տ. Խաժակ
Արք. Պարսամեան, որ յղացած
էր այս ձեւաչափով հանդիպման
մը գաղափարը եւ այցելութեան

օրերուն միշտ ուղեկցեցաւ հայ
եկեղեցականներուն։ Հանդիպման
ժամանակ Սրբազան Պապը ջերմ
վերաբերմունք ցոյց տուաւ երիտասարդ միաբաններուն նկատմամբ՝
փոխանցելով իր օրհնութիւնները։
Սրբազան Պապը յոյս յայտնեց, թէ
ծրագրի իւրաքանչիւր մասնակից
կարողացած է Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
եւ Հռոմ քաղաքի մէջ ապրիլ դրական
փորձառութիւն մը եւ ինքզինք
զգացած՝ ո՛չ թէ որպէս հիւր, այլեւ՝
եղբայր։ «Երբ զանազան երկիրներու
քրիստոնեաներս իրարու կ՚այցելենք,
մէկզմէկու հանդիպելով Տիրոջ սիրոյ
մէջ, շնորհքը ունինք փոխանակելու այդ պարգեւները», յայտնեց
Սրբազան Պապը ու շեշտեց, որ
երիտասարդ միաբաններու Հռոմ եւ
Վատիկան այցելութիւնը առիթ մըն
է խորացնելու Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ
ճանաչումը եւ փոխադարձաբար՝
Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ համար հնարաւորութիւն մըն է՝ ընկալելու համար
Ս. Հոգւոյ այն պարգեւները, որոնք
իրենց մէջ կը կրեն անոնք։

Լրատուութեան Գործընկեր
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«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամը
Ունի 11 155 985 տոլարի Հանգանակութեան
Խոստում
Հեռուստամարաթոնէն երեք ամիս
անց նուիրատուութիւններու հոսքը
կը շարունակուի, որու արդիւնքով
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը արդէն իսկ ունի 11,155,985
ԱՄՆ տոլարի խոստում:
Այս մասին կը յայտնեն հիմնադրամէն:
«2019-ի Դեկտեմբերի սկիզբը համեմատութեամբ նուիրատւութիւնները աճած են 920,138 տոլարով:
Խոստումներուն մեծ մասը արդէն
իսկ փոխանցուած է Հիմնադրամին
եւ ցանցի տեղական մարմիններու
հաշուեհամարներուն:
Այս տարի աննախադէպ թիւով մարդ
մասնակցած է համահայկական դրամահաւաքին` միայն Հայաստանէն
եւ Արցախէն շուրջ 10,000 անհատ
եւ կազմակերպութիւն: Իսկ եթէ
հաշուի առնենք, թէ ներգրաւուած
կազմակերպութիւնները
քանի
հոգի կը ներկայացնեն, ապա մասնակցայնութեան թիւը շատ աւելին
է: Սփիւռքի մասնակցայնութիւնը
մօտաւոր գնահատականներով
շուրջ 25,000 է: Ըստ հիմնադրամի
նոր ռազմավարութեան` ընդգծուած
կարեւորութիւն կը տրուի մասնակցութեան, ուստի այս տարուան
արձանագրուած ցուցանիշը առանձնայատուկ ոգեւորիչ է: Շնորհակալ ենք Հիմնադրամի բոլոր նուիրատուներուն: Միասնական ջանքերով է, որ կը կերտենք աւելի ուժեղ
Հայրենիք:
Միայն առցանց նուիրատւութիւններով` հիմնադրամի ցանցը արդէն
ունի շուրջ 5,000 առցանց նուիրատու (որոնղմէ 1550-ը Լոս Անճելըսի
տեղական մարմինի կայքով),
որոնք միասին մէկ տարուան
մէջ կ՛առաջացնեն 560,000 ԱՄՆ
տոլար: Ատկէ 1938-ը միացած են

#Մէկբաժակսուրճ-ի գաղափարին,
այն է` պարբերական վճարման
համակարգին:
#ArmeniaFundChallenge-ին միացած
էին շարք մը հանրային գործիչներ
Հայաստանէն եւ Սփիւռքէն: Անոնց
մէջ էին ՀՀ վարչապետը, ՀՀ ԱԺ
նախագահը, ԱԺ փոխնագահները,
Սերժ Թանքեանը, Ալեքսիս Օհանեանը, Էրիկ Էսրաելեանը, Վահէ
Պերպերեանը, Իւետա Մուկուչեանը, Խորէն Լեւոնեանը եւ այլք:
հեռուստամարաթոնի
կարգախօսն էր` «Ես իմ անուշ Հայաստանի. կենարար արեւ ու ջուր
համայնքներուն», ուստի հաւաքագրուած գումարները հիմնականօրէն պիտի յատկացուին խմելու
ջուրի հասանելիութեան եւ արեւային վահանակներու տեղադրման
Արցախի եւ Հայաստանի որոշ
համայնքներու մէջ»,- ըսուած է
հիմնադրամի տարածած հաղորդագրութեան մէջ:
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի առաքելութիւնը համահայկական ցանցային համակարգի
ձեւաւորումն է, որուն նպատակը
Հայաստանի, Արցախի, ինչպէս
նաեւ աշխարհասփիւռ հայկական
համայնքներու համաչափ, կայուն
եւ փոխկապակցուած զարգացման
ապահովումն է` հիմնուելով ընդհանուր ինքնութեան վրայ:

¸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:
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