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Աուն Երեւանի Մէջ
Լիբանանի Նախագահը Յայտնեց Պէյրութի Մէջ 

Ֆրանքոֆոնի Միջազգային Կազմակերպութեան 
Տարածաշրջանային Կեդրոնի Ստեղծման Մասին

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմէն Սարգսեանը տիկնոջ՝ 
Նունէ Սարգսեանի հետ Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային 
համալիրին մէջ երէկ ներկայ գտնուած է Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմա-
կերպութեան 17-րդ գագաթնաժողովի բացման պաշտօնական արարողութեան:

Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ 
նախագահ Արմէն Սարգսեան զրուցած է գագաթնաժողովի մասնակից պետու-
թիւններու ղեկավարներուն, այդ կարգին՝ Ֆրանսայի նախագահ Էմմանուէլ 
Մաքրոնի, Գանատայի վարչապետ Ճասթին Թրիւտոյի, Լիբանանի նախագահ 
Միշէլ Աունի, Մոնաքոյի արքայազն Ալպեր երկրորդի եւ այլ երկիրներու եւ 
միջազգային կազմակերպութիւններու ղեկավարներուն հետ:

Նշենք, որ Երեւանի մէջ մեկնարկած է Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազ-
մակերպութեան 17-րդ գագաթնաժողովը: Ինչպէս կը փոխանցէ «Արմէն-
փրես»-ը, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան, տիկին Աննա Յակոբեան, ՖՄԿ գլխաւոր քարտուղար 
Միքայէլ Ժանը եւ իր ամուսինը մինչեւ գագաթնաժողովի պաշտօնական 
բացումը Կարէն Դեմիրճեանի անուան մարզահամերգային համալիրին մէջ 
դիմաւորած են Հայաստան ժամանած Ֆրանքոֆոնի անդամ երկիրներու 
պատուիրակութիւններու ղեկավարները: Այնուհետեւ տեղի ունեցած է պատ-
ւիրակութիւններու ղեկավարներու համատեղ լուսանկարահանման արարողութիւն:

Գագաթնաժողովի ծիրէն ներս ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեանի եւ 
Ֆրանսայի նախագահ Էմմանուէլ Մաքրոնի կողմէ մարուած է մէկ նամականիշով 
գեղաթերթիկ՝ նուիրուած «Աշխարհահռչակ հայեր. Շառլ Ազնաւուր» թեմային:

Ֆրանքոֆոնի 17-րդ գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Հայաստան 
ժամանած է 84 երկրի պատուիրակութիւն: Գագաթնաժողովին կը մասնակցի 
38 երկրի ղեկավար:

Հոկտեմբեր 11-12-ը Ֆրանքոֆոնի 17-
րդ գագաթնաժողովի օրակարգին վրայ 
Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազմակեր-
պութեան գլխաւոր քարտուղարի ընտ-
րութեան հարցն է: Գագաթնաժողովի 
թեման է «Ապրիլ միասին՝ յարգելով հա-
մերաշխութիւնը, մարդասիրական արժէք-
ներն ու բազմազանութիւնը՝ իբրեւ խա-
ղաղութեան եւ բարօրութեան հիմք 

Ֆրանքոֆոն տարածաշրջանին մէջ»: Որպէս Ֆրանքոֆոնի 17-րդ գագաթնա-
ժողովի տարբերանշան ընտրուած է նուռը՝ ի նշան Ֆրանկոֆոնի ողջ տարածքի 
խաղաղութեան եւ բարգաւաճման:

Ֆրանքոլիբանանեան համագործակցութիւնը մեծ հարստութիւն է: Այս 
մասին Երեւանի մէջ տեղի ունեցող Ֆրանքոֆոնի 17-րդ գագաթնաժողովի իր 
ելոյթին մէջ նշեց Լիբանանի նախագահ Միշէլ Աունը: Ան կարեւորեց մի քանի 
լեզուներու իմացութիւնը՝ նշելով, որ ատիկա հարստացնէ մարդուն:

«Ծնելէ ետք մօր հետ առաջին կապը լեզուն է: Կեանքի ընթացքին, սորվելով 
նոր լեզուներ, մարդը կը հարստանայ եւ մէկէ աւելի լեզու իմանալը 
բազմապատկումի նշան է: Ես հնարաւորութիւն ունիմ մտածելու ֆրանսերէն, 
երբ կը խօսիմ ֆրանսացիներու հետ, սորված եմ իտալերէն, սպաներէն, 
անգլերէն: Լեզուի ուղեգիծը հրաշալի կամուրջ է քաղաքակրթութիւններու 
միջեւ»,- «Արմէնփրես»-ի հաղորդմամբ ըսաւ Լիբանանի նախագահը:

Միշէլ Աունի խօսքով՝ Ֆրանքոֆոնը պէտք է հաստատէ միասին ապրելու 
գերագոյն արժէքը: Ան նշեց, որ Լիբանանը կը ներկայացնէ աշխարհի 
մանրակերտը, մէկ հասարակութեան մէջ կ'ապրին իսլամներ, քրիստոնեաներ: 
Լիբանանը իւրայատուկ օրինակ է հանդուրժողականութեան տարածման 
գործին մէջ:

Լիբանանը տարիներու պայքարէ ետք ընդունած է գոյակցութեան 
դրութիւնը, նշեց նախագահ Աուն : «Լիբանանը, ուր առկայ են տարբեր դաւա-
նանքներ, իր բազմակարծ հասարակութեամբ յիրաւի բովանդակ աշխարհ է 
փոքրիկ մանրանկարի մէջ»,- ըսաւ Աուն: «Տարիներու տառապանքներէ ետք 
մենք վերջապէս յաջողեցանք յաղթահարել բաժանումներն ու համակերպիլ 
գոյակցութեան»:

«Միասնական կեանքը, միասին ապրիլը մեր բոլորի գերագոյն արժէքն է: 
Ասոր կը հետեւի կազմակերպութիւններ ստեղծելու անհրաժեշտութիւնը, 
որոնք կը տարածեն հանդուրժողականութիւնը, խաղաղութիւնը: ՄԱԿ-ի մէջ 
նախաձեռնութիւն ունեցայ ստեղծելու երկխօսութեան ձեւաչափեր: Կը ցան-
կայի տեսնել անոնց լայնամաշտաբ տարածումը: Լիբանանը մեր տարա-
ծաշրջանին մէջ Ֆրանքոֆոնի շարժիչ ուժերէն մէկն է: Ուրախութեամբ պէտք է 
նշեմ, որ Պէյրութի մէջ պիտի ստեղծուի Ֆրանքոֆոնի միջազգային կազ-
մակերպութեան տարածաշրջանային կեդրոն, եւ ես կը յայտնեմ աջակցելու իմ 
պատրաստակամութիւնը»,-ըսաւ Լիբանանի նախագահը:

Միշէլ Աուն անդրադարձաւ նաեւ մեծանուն երգիչ, աշխարհահռչակ 
շանսոնիէ Շառլ Ազնաւուրին: Ան ընդգծեց, որ Լիբանանի բնակչութիւնը եւ 
անձամբ ինքը խոր վիշտ կ'ապրին Շառլ Ազնաւուրի կորուստին հետ կապուած:

«Կը ցանկայի յորդորել շատ մեծ ուշադրութեամբ հետեւիլ այս հրաշալի 
գանձին եւ զայն փոխանցել սերունդներուն»,- աւելցուց Լիբանանի նախագահը: 
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Հաւատարիմ Ենք Մեզ Միաւորող Կապերուն, Որոնք կը Բնորոշուին «Ապրիլ Միասին Ֆրանսախօս Երկիրներու Մէջ» 
Գաղափարախօսութեամբ. ՀՀ Վարչապետի Ելոյթը

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

ä³ïÙáõÃ»³Ý Ø¿ç ²Ûëûñ

Տիանա Աբգար

Տիանա Աբգար (Տիանա Աղաբեկ–Աբգարեան, 
12 Հոկտեմբեր, 1859, Ռանկուն, Բրիտանական 
Պուրմա՝ այսօր Եանկոն, Միանմար - 8 Յուլիս, 
1937, Եոքոհամա, Ճափոն), գրող, հրապարա-

կախօս, մարդասէր, հասարակական գործիչ եւ 
դեսպան: 1920-ին Ճափոնի եւ Հեռաւոր Արեւելքի 
մէջ նշանակուած է Հայաստանի առաջին հան-
րապետութեան դեսպան:

Կեանքը Կալկաթայի Մէջ
Փոքր տարիքին ընտանիքը հաստատուած է 

Կալկաթա, ուր հայկական աշխոյժ գաղութ մը 
գոյութիւն ունէր: Ծնողքը պարսկահայ էր, հայրը՝ 
Նոր Ջուղա քաղաքէն, իսկ մայրը՝ Շիրազէն։ Ըն-
տանիքին 7 զաւակներէն ամենափոքր էր։ Ուսումը 
ստացած է Կալկաթայի Ս. Սանդխտեան վարժա-
րանի աղջկանց դպրոցին մէջ։ Ան սահուն կը 
խօսէր հայերէն, անգլերէն, հինտուներէն եւ ճա-
փոներէն:

1888-ին կ'ամուսնանայ Աբգար Միքայէլ Աբ-
գարին հետ, որուն մօր ընտանիքին արմատները 
Տիանային մօրը ծննդավայրէն էին։

Աբգարներուն ընտանիքին անդամները մեծա-
նուն առեւտրականներ էին հարաւային եւ 
ծայրագոյն արեւելքի զանազան երկիրներուն մէջ։

Կեանքը Ճափոնի մէջ
1891-ին երիտասարդ զոյգը կը հաստատուի 

Ճափոնի Եոքոհամա քաղաքը, ուր կ'ընդլայնէ 
ընտանեկան առեւտուրի գործունէութիւնը՝ հիմ-
նելով արտահանման-ներածման առեւտրական 
ընկերութիւն մը։ Տիանա կը զբաղի 3 զաւակներուն 
դաստիարակութեամբ եւ միաժամանակ կը սկսի 
գրել։ Յաջորդաբար լոյս կը տեսնեն անոր գրա-
կան եւ պատմագիտական 10 գիրքերը, որոնցմէ 
3-ը նուիրուած էին Հայաստանի եւ հայութեան 
դէմ գործուած բռնութիւններուն, ջարդերուն եւ 
տեղահանութեան։ 

Տիանա Աբգար օտար շրջանակներու մէջ 
համարձակօրէն կը ներկայացնէ հայ ժողովուրդին 
ծանր վիճակը Օսմանեան կայսրութեան մէջ։ Իր 
ջանքերուն շնորհիւ էր որ Ճափոնը կ'ըլլայ այն 
առաջին երկիրներէն, զոր կը ճանչնայ Հայաս-
տանի անկախութիւնը 1920-ին։

Տիանա Աբգար Դեսպան՝ Նորանկախ 
Հայաստանի Հանրապետութեան

Գնահատելով Տիանա Աբգարին հայրենասի-
րական գործունէութիւնը՝ այդ օրերուն Հայաստա-
նի արտաքին գործոց նախարար Համօ Օհան-
ճանեանը զինք կը նշանակէ Հայաստանի Ա.
Հանրապետութեան Ճափոնի դեսպան եւ Եո-
քոհամայի հիւպատոս։ Ան մեծ ճիգ կը թափէ 
Հայաստանի նորաստեղծ հանրապետութեան 
ճանաչման համար ու կը յարգուի միջազգային 
դիւանագիտական շրջանակներէն։ Սակայն չի 
բաւարարուիր անորմով. կը զբաղի նաեւ բա-
րեսիրական գործունէութեամբ՝ օգնելով 1915-ի 
ցեղասպանութենէն փրկուած գաղթականներուն:

Ան իր պաշտօնէն կը դադրի Հայաստանի 
Հանրապետութեան խորհրդայնացումով։

Ամենայն հայոց Գէորգ Ե. կաթողիկոսը, ըստ 
արժանւոյն գնահատելով Աբգարի գործունէո-
ւթիւնը, 1926-ին անոր յատուկ կոնդակ կ'ուղարկէ` 
հայ ժողովուրդի շահերուն ծառայելու եւ դժուար 
պահերուն անոր կողքին ըլլալուն համար:

Տիանա Աբգար կը մահանայ Եոքոհամա եւ կը 
թաղուի Թոքիոյի օտարերկրացիներուն գերեզմա-
նատան մէջ, իր սիրելի ամուսնոյն քով: Անոր 
դամբանին այժմ հոգ կը տանի Թոքիոյի հայ-ճա-
փոնական բարեկամութեան ընկերակցութիւնը:

Հայաստանի Հանրապետութիւնը հպարտ է Ֆրան-
սախօս երկիրներու միջազգային կազմակերպու-
թեան անդամակցութեամբ: Ըստ Armenpress.am-ի՝ 
Երեւանի մէջ Ֆրանսախօս երկիրներու 17-րդ 
գագաթնաժողովի բացման արարողութեան ընթաց-
քին, այս մասին ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ 
Փաշինեան:

«Այսօր կ՝ուզեմ վերստին ըսել, որ Հայաստանի 
համար մեծ պատիւ է, որ այս Գագաթնաժողովին 
կազմակերպումը վստահուած է Հայաստանին։ Այդ 
առնչութեամբ մենք լիովին կը գիտակցինք մեր վրայ 
դրուած պատասխանատւութիւնը եւ կ՝ուզենք, որ 
այդ իրադարձութիւնը բոլորի յիշողութիւններուն մէջ 
մնայ իբրեւ Կազմակերպութեան էական կեանքի 
բացառիկ պահերէն մէկը, ինչպէս նաեւ ֆրանսախօս 
երկիրներու համակեցութեան եւ համերաշխութեան 
կարեւոր դրսեւորում։ Հայաստանը Ֆրանսախօս 
երկիրներու երիտասարդ անդամ է, դիտորդի կար-
գավիճակով անդամակցութենէն ի վեր անցած է 
ընդամէնը 15 տարի, մինչդեռ մշակութային եւ 
լեզուական բազմազանութեան, ֆրանսերէնի եւ 
Ֆրանսախօս երկիրներու հիմնարար արժէքներու 
խթանման անոր յանձնառութեան ապացոյցի 
կարիք չկայ։ Հայաստանը հպարտ է Ֆրանսախօս 
երկիրներուն անդամակցութեամբ, որ համագոր-
ծակցութեան, երկխօսութեան եւ փոխանակումներու 
ընդարձակ տարածք մըն է, եւ բազմազանութեան ու 
համերաշխութեան նկատմամբ յարգանքի մթնոլոր-
տի մէջ Կազմակերպութեան անդամ պետութիւններն 
ու կառավարութիւնները կը համախմբէ խաղաղու-
թեան, ժողովրդավարութեան եւ մարդու իրաւունք-

ներու յարգանքի շուրջ։ Մենք իրապէս հաւատարիմ 
ենք մեզ միաւորող այդ կապերու բնոյթին, որոնք 
այնքան լաւ կը բնորոշուին «Ապրիլ միասին Ֆրան-
սախօս երկիրներու մէջ» գաղափարախօսութեամբ։ 
Անոնք միասին կը կազմեն այդ համընդհանուր բա-
րիքը, այդ հարստութիւնը, որ մեզի համար կարեւոր 
է պահպանել ամէն գնով, այդ մեծ առիթը՝ ֆրան-
սախօս երկիրներու ողջ տարածքին համար։ «Ապրիլ 
միասին՝ յարգելով համերաշխութիւնը, մարդասիրա-
կան արժէքներն ու բազմազանութիւնը՝ իբրեւ խա-
ղաղութեան եւ բարօրութեան հիմք ֆրանսախօս 
երկիրներու տարածաշրջանէն ներս». այս է Հայաս-
տանի կողմէ առաջարկուած թեմային նշանակու-
թիւնը, որ պիտի արտացոլուի նաեւ մեր աշխատանք-
ներուն մէջ»,- ըսած է վարչապետը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ դիմելով 
Ֆրանսախօս երկիրներու անդամ պետութիւններու 
ղեկավարներուն, նշած է, որ ուրախ է անոնց ողջու-
նելու Հայաստանի ու 2800-ամեայ մայրաքաղաք 
Երեւանի մէջ:

«Ես եւ ողջ հայ ժողովուրդը ուրախ ենք Երեւանի 
մէջ հիւրընկալելու ֆրանսախօս պետութիւններու եւ 
կառավարութիւններու ղեկավարներու 17-րդ գագաթ-
նաժողովը։ Կը մաղթեմ բարի գալուստ Հայաստան. 
Քրիստոնէութեան բնօրրան, հազարամեակներու 
պատմութիւն եւ մշակոյթ ունեցող յաւերժական 
Հայաստան, որ այս ամիս կը նշէ իր մայրաքաղաք 
Երեւանի հիմնադրման 2800-ամեակը։ Իրական, 
ամուր ինքնութիւն, ստեղծարար ներուժ, ուժգնութիւն 
ունեցող Հայաստան, որ ապրած է 1915 թուականի 
Ցեղասպանութեան ողբերգութիւնը եւ այսօր առաջ 

կը շարժի՝ վստահ ըլլալով իր ապագային համար։ 
Այս նոր Հայաստանը, որ կ՝առաջնորդուի «Թաւշեայ 
յեղափոխութեան» գաղափարներով, այս քաղաքա-
ցիական եւ ժողովրդավարական շարժումով, որ 
առաջ տարուած է հայ երիտասարդներու եւ կանանց 
կողմէ, որոնք յաջողած են ողջ բնակչութեան հետ 
կիսել իրենց «Միասին ապրելու» կամքը ազատ, 
արդար եւ համերաշխ հասարակութեան մէջ»,- նշած 
է վարչապետը:

Նիկոլ Փաշինեան, իր խօսքին մէջ անդրադարձած 
է նաեւ մարդկութեան սպառնացող մարտահրաւէր-
ներուն՝ պետութիւններու ղեկավարներուն ուշադրու-
թիւնը հրաւիրելով Ցեղասպանութեան եւ Լեռնային 
Ղարաբաղի խնդիրին:

«Երեւանի գագաթնաժողովը անդրադարձ պիտի 
կատարէ նաեւ մեզի սպառնացող շարք մը մարտա-
հըրաւէրներուն, ինչպէս՝ խաղաղութեան, ժողովըր-
դավարութեան ու կայունութեան վերաբերող հարցերը, 
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Յոյս Ունիմ Հաստատուելու Հայաստան՝ 
Նուիրուելու Այն Ծրագիրներուն, զորս Հայրս 
Նախաձեռնած էր Այնտեղ. Նիքոլա Ազնաւուր
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Աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնաւուրի որդին, 
«Ազնաւուր» հիմնադրամի համահիմնադիր Նիքոլա 
Ազնաւուր հարցազրոյց տուած է «Լէ Ժուրնալ Տիւ 
Տիմանշ» (Le Journal du Dimanche) ֆրանսական 
շաբաթաթերթին: Այս մասին իմացանք 
“Արմէնփրես”էն: 

Ստորեւ հարցազրոյցը թարգմանաբար կը 
ներկայացնենք ամբողջութեամբ.

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Յաջորդ ուրբաթ 
Դուք Երեւանի մէջ պիտի ներկայացնէք «Ազնաւուր» 
կեդրոնի ծրագիրը, զոր ձեր հօր վերջին 
նախաձեռնութիւններէն մէկն էր: Ի՞նչ կրնաք 
պատմել այս ծրագրի մասին: Ինչպէ՞ս ան ծնունդ 
առաւ. ո՞րն է ատոր առաքելութիւնը:

Նիքոլա Ազնաւուր. Այս ծրագրի գաղափարը 
հօրս մօտ ծնաւ տարիներ առաջ եւ մենք անիկա 
ձեւաւորած ենք միասին: Անոր ցանկութիւնն էր 
կիսուիլ մարդոց հետ իրեն համար ամենաթանկով` 
ֆրանսերէնով, երաժշտութեամբ եւ սինեմայով: 
Ինձ թոյլ տամ մէջբերել Ֆրանսայի նախագահ 
Էմանուէլ Մաքրոնի խօսքերը. «Ֆրանսական մշա-
կոյթը պիտի շողայ Հայաստանի մէջ  «Ազնաւուր» 
կեդրոնի միջոցով»:

Այդ կեդրոնի մէկ մասը նուիրուած պիտի ըլլայ 
անոր արուեստին, բայց աւելի շատ interactive 
միջավայրի, այլ ոչ թէ աւանդական թանգարանի 
տեսքով: Կեդրոնի այցելուներուն պիտի ողջունէ 
հօրս ձայնը, որ պիտի ուղեկցի անոնց հօրս կեանքի 
ամենանշանակալի փուլերով` ծնողներու արտա-
գաղթէն մինչեւ անոր յաղթանակը բեմի վրայ: 
Բացի թանգարան ըլլալէ կեդրոնը նաեւ հանդէս 
պիտի գայ որպէս կրթական եւ մշակութային 
փոխանակումներու, քննարկումներու եւ ուսանելու 
վայր: Մենք մասնաւորապէս կեդրոնին մէջ պիտի 
առաջարկենք ֆրանսերէնի ուսուցման ձեւ` հիմնուած 
հօրս ստեղծագործութիւններու բառերուն վրայ:

«Ազնաւուր» կեդրոնի ամբողջական հայեցա-
կարգն ու գաղափարը պիտի ներկայացուի լայն 
հանրութեան Հոկտեմբեր 11ին Երեւանի մէջ` 
Ֆրանսախօս երկիրներու 17րդ  գագաթաժողովի 
ծիրէն ներս, որ առաջին անգամ տեղի կ՛ունենայ 
Հայաստանի մէջ: Հակառակ այն խոր վիշտին, որ 
կեդրոնը պէտք է հանդիսաւոր բանամ առանց 

հօրս, իմ պարտքն է յարգել անոր յիշատակը եւ 
ընել ամէն ինչ, որպէսզի անոր տեսլականը 
իրականութիւն դառնայ:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Միասին դուք հիմ-
նած էք «Ազնաւուր» հիմնադրամը: Կրնա՞ք ըսել` ինչ 
հանգամանքներու մէջ ան ստեղծուած է, ինչպիսի՞ 
գործունէութիւն կրնայ ծաւալել եւ որո՞նք են 
հիմնադրամին նպատակները:

Նիքոլա Ազնաւուր - Հայրս խորապէս նուիրեալ 
մարդ էր: Մեծահոգութիւնն ու առատաձեռնութիւնը 
անոր կեանքի առանցքն էին եւ՛ որպէս արուես-
տագէտ, եւ՛ որպէս մարդ: գործը ու ժառանգութիւնը, 
որ ան կը ձգէ իրմէ ետք, հսկայական է: Հանրութիւնը 
կը յիշէ անոր նուիրուածութիւնը հայ ժողովուրդին, 
որ ան ցուցաբերեց 1988ի Սպիտակի ողբերգական 
երկրաշարժէն ետք,  յատկապէս «Քեզ համար 
Հայաստան» նախաձեռնութեան միջոցով: Ան հա-
ւասարապէս ներգրաւուած էր նաեւ քաղցկեղի եւ 
Alzheimerի դէմ պայքարելու, վերջերս մասնակցած 
է նաեւ Հայիթի երկրաշարժի զոհերուն օգնութեան 
տրամադրելուն:

Մեծ պատիւ եւ մեծ հնարաւորութիւն է վառ 
պահել հօրս յիշատակը հիմնադրամի միջոցով: Կը 
ցանկամ ընդգծել, թէ որքան զգացուած եմ վերջին 
օրերուն մարդոց աջակցութենէն: Սրտանց շնորհա-
կալութիւն կը յայտնեմ բոլոր այն մարդոց, որոնք 
իրենց աջակցութիւնը ցուցաբերած են թէ՛ իրենց 
խօսքերով, թէ՛ հիմնադրամին կատարած իրենց 
նուիրատուութիւններով:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ձեր հօր` Շառլ 
Ազնաւուրի համազգային յարգանքի տուրք մատուց-
ւեցաւ Փարիզի Հաշմանդամներու պալատին մէջ: 
Դուք անմիջապէս ընդունեցի՞ք այդ գաղափարը, թէ 
անիկա քննարկումներու առարկայ եղած է ձեր 
ընտանիքին մէջ: Ի՞նչը ձեզի ստիպեց համաձայնելու: 
Ի՞նչ մտապահեցիք այդ հանդիսաւոր պահէն, այդ 
օրը հնչած ելոյթներէն, յատկապէս Հանրապետու-
թեան նախագահի ելոյթէն:

Նիքոլա Ազնաւուր. Հայրս հայ ներգաղթեալներու 
որդի էր: Իմ պապիկն ու տատիկը ամէն ինչ ըրած 
են ֆրանսական հասարակութեան մէջ համար-
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«Զարթօնք»ի աշխատակից

«Գաւառը» Լուսարձակի Տակ
ԳՆՊ-ի Օգնութիւնը 
Վանաձորի Թիւ 15 

Դպրոցին

Գալուստեան-Նուպարեան-Պօղոսեան Եգիպ-
տահայ վարժարաններու նախկին շրջանաւարտ-
ներու Գալիֆորնիոյ յանձնախումբը ինքնաբուխ 
առաջարկութիւնով հանդէս եկաւ օգնելու Վանա-
ձորի Մ. Մաշտոցի անուան թիւ 15 դպրոցին: Օգնու-
թեան շարժառիթը հանդիսացաւ անցեալ Յունուա-
րին կազմակերպուած միջոցառում մը հայկական 
բանակի կազմաւորման տարեդարձի առթիւ: Մաս-
նակիցները 5-րդ «Ա» դասարանի աշակերտներն 
էին, որոնց մէջ էր նաեւ իմ թոռնուհին.: Հանդէսը 
տեղի էր ունեցեր դասարանի մէջ, քանի որ դպրոցը 
չունի հանդիսութեան դահլիճ: Դպրոցի հիմնական 
շէնքը 1988-ի երկրաշարժին վնասուած ըլլալով 
ներկայիս կը զբաղեցնէ նախկին բուժարանի համե-
մատաբար փոքր երկյարկանի շինութիւնը: Տեսա-
գըրուած միջոցառումը, որուն մասնակցած էին 
նաեւ զինուորական ներկայացուցիչներ, տեղադրեր 
էի դիմատետրի մէջ: Կարճ ժամանակ անց  Սոնա 
Մինակեան անունով յարգարժան անձնաւորութենէ 
ստացայ անակնկալ նամակ, որով ԳՆՊ-ի Գալիֆոր-
նիոյ յանձնախումբը, բարձր գնահատելով հինգե-
րորդ դասարանցիներու կազմակերպած հանդիսու-
թիւնը իրենց դասարանին մէջ, կ'առաջարկէր իր 
օժանդակութիւնը դպրոցին՝ նուիրելով համակար-
գիչ եւ այլ օգտակար պիտոյքներ: Դպրոցի տնօրէ-
նութիւնը խնդրեց դասարանները ձմեռ ժամանակ 
տաքցնելու համար ջեռուցիչ համակարգեր առաջին 
եւ երկրորդ յարկերու համար: Յանձնախումբը ըն-
դառաջեց եւ Յուլիս ամսուն տեղադրուեցաւ առա-
ջին յարկի տաքացուցիչը: Սեպտեմբերին ուղար-
կըւեցաւ օգնութեան երկրորդ մասը եւ այժմ 
տեղադրման աշխատանք կը տարուի երկրորդ 
յարկը տաքցնելու համար: Դպրոցը օժտուելու է 
նաեւ աշակերտական այլ անհրաժեշտ պիտոյքնե-
րով: Ձմեռը հեռու չէ. տաքուկ դասարաններու մէջ 
մեր դպրոցականները աւելի սիրով կը սորվին 
իրենց դասերը: Խորին շնորհակալութիւն ԳՆՊ-ի 
Գալիֆորնիոյ յանձնախումբին այս մեծ օգնութեան 
համար:
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Պատիւ Արժանաւորին

Հայրենի Տնտեսութիւն
ԱՄՀ-ն Զգալի Չափով Բարելաւած Է ՀՀ Տնտեսական 
Աճի Կանխատեսումը

Արժոյթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ) 
բարելաւած է ՀՀ տնտեսութեան աճի 2018-ի կան-
խատեսումը 3.4%-էն մինչեւ 6%: Այս մասին, ըստ 
PanArmenian.net-ի, նշուած է ԱՄՀ համաշխարհային 
տնտեսութեան (Challenges to Steady Growth) 
Հոկտեմբեր ամսուան տեսութեան մէջ:

ԱՄՀ-ն նաեւ 3.5%-4.8%-ի հասցուցած է 2019-ի 
ՀՆԱ (համախառն ներքին արդիւնք) աճի կանխա-
տեսումը: ՀՆԱ աճը 2018-ին կը կանխատեսուի 3% 
մակարդակի վրայ, իսկ 2019-ին՝ 4.4%:

ԱՄՀ-ն բարելաւած է նաեւ 2018-ի տնտեսական 
աճի կանխատեսումը ընդհանուր առմամբ ԱՊՀ 
համար՝ 2.2%-էն մինչեւ 2.3%: Ամենամեծ աճը տա-
րածաշրջանին մէջ ԱՄՀ-ն կը կանխատեսէ Թուրք-
մենիստանի մէջ՝ 6.2%, ամենացածը Ազրպէյճանի՝ 
1.3%:

ՀՀ պիւտճէով տնտեսական աճը 2018-ի արդիւն-
քով նախատեսուած էր 4,5%–ի չափով: Մասնաւո-
րապէս՝ կը կանխատեսուէր` արդիւնաբերութեան 

Երեւանի մէջ մեծ հանդիսութեամբ նշուեցաւ 
Միացեալ Թագաւորութեան հայ համայնքի 
կարկառուն ներկայացուցիչ, սփիւռքի եւ հայրենիքի 
մէջ ճանչցուած բարերար Վարդան Ուզունեանի 
ծննդեան 78ամեակը: Բազմաթիւ պատուաւոր 
հիւրեր, հարազատներ ու համախոհներ սփիւռքէն 
ժամանած էին Հայաստան յոբելեարը շնորհաւորելու 
եւ անգամ մը եւս արժանին մատուցելու նուիրեալ 
հայորդիին՝ Լիբանանի, Եթովպիոյ, Մեծ Բրիտան-
իոյ եւ Հայաստանի մէջ 56-ամեայ ազգանուէր 
գործունէութիւն ծաւալելու համար:

Ծնած է Պէյրութ, Մեծ եղեռնէն մազապուրծ 
եղած ընտանիքի մէջ: Յաճախած է Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան նախակրթարանը, 
ՀԲԸՄ Յովակիմեան-Մանուկեան երկրորդական 
վարժարանը, այնուհետեւ բարձրագոյն կրթութիւնը 
ստացած է Լոնտոնի մէջ: Կանուխ հասակէն դաս-
տիարակուած է հայկական ոգիով, հայրենասիրու-
թեամբ ու սիրով դէպի ազգային մշակոյթը եւ 
գիտակցած է ազգային ինքնութեան պահպանման 
կարեւորութիւնը: Ուսանողական տարիներէն բե-
ղուն գործունէութիւն ծաւալած է հայ համայնքներու 
ազգային եւ հոգեւոր կեանքին մէջ՝ ծառայելով 
սեփական ժողովուրդին:

Լոնտոնի Թէքէեան խնամակալ մարմինի /
ԼԹԽՄ »õ Tekeyan Trust/, Երեւանի Թէքէեան կեդ-
րոնի, Լոնտոնի «Կոմիտաս» երգչախումբի հիմնա-
դիրներէն է: Մեծ նուիրումով գործունէութիւն ծաւա-
լած է Եթովպիոյ Արարատ ակումբին, Լոնտոնի Հայ 
տան երիտասարդական միութեան, ՀԲԸՄ-ի, Թէ-
քէեան Մշակութային Միութեան, ԼԹԽՄ-ի, ՌԱԿ-ի, 
«Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամի եւ ազգային այլ 
հաստատութիւններու մէջ՝ ամրապնդելով Հայաս-
տան-Սփիւռք կապերը մշակոյթի միջոցով: Իր 

մէջ՝ 6,5 տոկոս աճ, գիւղատնտեսութեան ոլորտին 
մէջ` 4 տոկոս աճ:

Նախապէս Ասիական զարգացման դրամա-
տունը (ԱԶԴ) վերանայած է ՀՀ տնտեսական աճի 
ցուցանիշը 2018-ի համար՝ զայն 4%-էն հասցնելով 
5.3%-ի: Այդ մասին նշուած է դրամատան 2018-ի 
Ասիոյ զարգացման վերաբերեալ նոր տեսութեան 
մէջ: Բացի այդ՝ ԱԶԴ-ն բարձրացուցած է նաեւ ՀՀ 
տնտեսական աճի ցուցանիշը 2019-ի համար՝ 4.2%-
էն մինչեւ 4.5%:

Վարդան Ուզունեան. 78ամեայ Երիտասարդը

անխոնջ աշխատանքին շնորհիւ կեանքի կոչուած 
են շարք մը կարեւոր ձեռնարկներ, այդ կարգին՝ 
ուսանողական մշակութային փառատօն Լիբանանի 

մէջ. հասարակական, մշակութային, մարզական 
միջոցառումներ Եթովպիոյ մէջ. ցուցահանդէսներ, 
դասախօսութիւններ, «Էրեբունի» թերթը, «Արաքս» 
պարային համոյթը, «Կոմիտաս» երգչախումբը Մեծ 
Բրիտանիոյ մէջ, ինչպէս նաեւ Հայաստանէն 
հրաւիրուած մշակութային գործիչներու, պարի եւ 
երգի համոյթներու, թատերական խումբերու ելոյթ-

ները ՄԲ-ի մէջ. եւ ի վերջոյ, «Թէքէեան կեդրոն» 
հիմնադրամի բարեգործական գործունէութիւնը, 
որ հիմնականօրէն կեդրոնացած է Հայաստանի եւ 
Արցախի դպրոցներուն վրայ:

Ներկայիս Վարդան Ուզունեանը Լոնտոնի Թէ-
քէեան խնամակալ մարմինի պատուաւոր քարտու-
ղարն է, Երեւանի «Թէքէեան կեդրոն» հիմնադրամի 
հոգաբարձուներու խորհուրդի նախագահը, ԼԹԽՄ 
«Կոմիտաս» երգչախումբի նախագահը, Ռամկա-
վար Ազատական Կուսակցութեան Լոնտոնի մաս-
նաճիւղի ատենապետը, ՌԱԿ Կեդրոնական Վար-
չութեան գանձապահը:

2011-ին Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 
Բ. հայրապետական կոնդակով պարգեւատրուած է 
Սուրբ Ներսէս Շնորհալի պատուոյ բարձր շքանշա-
նով: 

2017-ին շնորհուած է Հայաստանի Հանրապե-
տութեան սփիւռքի նախարարութեան «Կոմիտաս» 
մետալը՝ ի արժեւորումն ազգանուէր բազմամեայ 
գործունէութեան եւ սփիւռքի տարբեր համայնքներու 
մէջ հայկական մշակոյթի եւ արժէքներու ներկա-
յացման եւ պահպանման:
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Մշակութային Արձագանգ
Ֆրանսախօս Երկիրներու Աւանը Մշակոյթներու Եւ Քաղաքակրթութիւններու 
Հանդիպումին Խաչմերուկ Է. Աւանը Պաշտօնապէս Բացուեցաւ

Ֆրանսախօս երկիրներու աւանը մշակոյթներու 
եւ քաղաքակրթութիւններու հանդիպումի վայր եւ 
խաչմերուկ է: Հոկտեմբեր 9-ին Երեւանի մէջ կայա-
ցաւ աւանի պաշտօնական բացումը:

«Հիւրընկալելով ֆրանսախօս երկիրներու գա-
գաթնաժողովը՝ մեր մայրաքաղաքի հազարամեայ 
պատմութեան էջերը զարդարուեցան եւս մէկ բա-
ցառիկ եւ գեղեցիկ իրադարձութեամբ:  ֆրանսախօս 
երկիրներու աւանը մէկ յարկի տակ կը միաւորէ 
աշխարհի 5 ցամաքամասերէն տասնեակ երկիր-
ներ՝ իրենց մշակութային բազմազանութեամբ: 
ՖՄԿ-ն կը գործէ ի նպաստ խաղաղութեան, ժողո-
վըրդավարութեան, անդամ երկիրներու միջեւ 
համագործակցութեան զօրացման: Այս ամէնուն 
վառ ապացոյցն է «Ապրիլ եւ ստեղծել միասին» 
կարգախօսը եւ այս կարգախօսին ներքոյ կազ-
մակերպուած գեղեցիկ աւանին գոյութիւնը: Անիկա 
խաչմերուկ եւ հանդիպումի վայր է մշակոյթներու եւ 
քաղաքակրթութիւններու համար: Անիկա, կարծես, 
նուէր ըլլայ մեր 2800-ամեայ մայրաքաղաքին, իր 
բնակիչներուն եւ զբօսաշրջիկներուն համար»,- 
ըստ Armenpress.am-ի՝ ըսած է Երեւանի քաղաքա-
պետի ժամանակաւոր պաշտօնակատար Կամօ 
Արէեան:

Ան աւանը համարեց մէկ վայրի մէջ ողջ ֆրանսա-
խօս աշխարհի գեղեցկութեան եւ բազմազանութեան 
հանդիպելու բացառիկ հնարաւորութիւն:

Ֆրանսախօս երկիրներու միջազգային կազմա-
կերպութեան գլխաւոր քարտուղար Միքայէլ Ժանի 
անունով աւանի բացումին մասնակցեցաւ ՖՄԿ-ի 
համակարգող Ադամ Ուանը: Ան նկատեց՝ ունինք 6 
օր ՝ բացայայտելու այն մշակոյթը, զոր կը ներկա-
յացնեն այստեղ բոլոր երկիրները: Ան ֆրանսախօս 
երկիրներու աւանը առաջին հերթին մեծ հնարա-
ւորութիւն համարեց բացայայտելու Հայաստանը, 

որ ընդունած եւ դիմաւորած է ՖՄԿ-ի գագաթնա-
ժողովը եւ ֆրանսախօս երկիրներու օրերը: «Վա-
յելեցէք այն մշակութային բազմազանութիւնը, որ 
ձեզի պիտի ներկայացուի այստեղ: Ֆրանսախօս 
երկիրները հնարաւորութիւն կու տան տարբեր 
մշակոյթներու իրենց ողջ բազմազանութեամբ ներ-
կայանալու՝ առաջին հերթին Հայաստանին: Այսօր 
ողջ ֆրանսախօս երկիրներու աւանը բաց է բոլորին 
համար, որպէսզի միասին ծանօթանանք այն 
մշակոյթներուն, որոնք կը ներկայացուին այստեղ»,- 
նշեց Ադամ Ուան:

ՀՀ արտաքին գործոց նախարար Զոհրապ 
Մնացականեան նշեց՝ մեծ պատիւ է հիւրերը ընդու-
նիլ Ազատութեան հրապարակին վրայ՝ միասին 
ազդարարելու ֆրանսախօս երկիրներու աւանին 
բացումը: «Ֆրանսախօս երկիրները կրնան հպար-
տանալ իրենց ընտանիքով, որ ուժեղ է իր արժէք-
ներով, որ անիկա մշակոյթներու իսկական խճան-
կարն է: Երեւանեան գագաթնաժողովը ֆրանսախօս 
երկիրներու այս գրկաբաց աւանին մէջ իր դռները 
բացած է երաժիշտներու, նկարիչներու, արուեստա-
սէրներու եւ բոլոր քաղաքացիներու առջեւ, որոնք 
տաղաւարներու մէջ եւ նաեւ բեմէն կը ներկայացնեն 
իրենց ազգային մշակոյթը, աւանդոյթները: Հայաս-
տանն ու մայրաքաղաք Երեւանը ջանք չեն խնայած 
հայկական աւանդական ջերմութեամբ մեր բազմա-
թիւ հիւրերը ընդունելու համար, որոնցմէ շատերը 
առաջին անգամ ըլլալով կ'այցելեն Հայաստան: 
Որքան գեղեցիկ է, որ այսօր Երեւանի մէջ հաւաք-
ւած ենք եւ կը կիսենք մեր մշակոյթը, արժէքներն ու 
ժառանգութիւնը մեր բարեկամներուն հետ միա-
սին»,- ընդգծեց Մնացականեան:

Նախարարը իր երախտիքը յայտնեց աւանի 
բոլոր մասնակիցներուն, որոնք երկար ճանապարհ 

անցած են, որպէսզի խճանկարը ըլլայ ամբողջա-
կան:

Նշենք, որ ֆրանսախօս երկիրներու աւանին 
նպատակն է ներկայացնել ֆրանսախօս երկիրներու 
միջազգային կազմակերպութեան մշակութային 
բազմազանութիւնը, որ նաեւ երեւանեան գագաթ-
նաժողովի օրակարգին կարեւոր թեմաներէն է։ 
Մասնակիցներուն յատկացուած տաղաւարներուն 
միջոցով հնարաւորութիւն կ'ընձեռուի ցուցադրելու 
ֆրանսախօս երկիրներու մշակոյթն ու կենցաղը: 
Այս տարի ֆրանսախօս երկիրներու աւանը կ՝իրա-
կանացուի «Ապրիլ ու ստեղծել միասին» կարգա-
խօսով: Կը ներկայացուի մասնակից երկիրներու 
մշակութային եւ լեզուական ողջ բազմազանութիւնը: 
Պիտի ներկայացուին արհեստագործական իրեր, 
մասնակից պետութիւններու զբօսաշրջային հնա-
րաւորութիւնները, արուեստի, մշակոյթի գործիչ-
ները:

Աւանը կը շարունակէ գործել մինչեւ Հոկտեմբեր 
12՝ ժամը 12:00-20:00-ը: Մուտքը ազատ է բոլորին 
համար:

Փրակայի Ստրահովեան նշանաւոր վանքի 
գրադարանի Աստուածաբանական դահլիճին մէջ, 
որ կը համարուի Եւրոպայի հնագոյն եւ շքեղ 
գրադարաններէն մէկը, Հոկտեմբեր 8-ին տեղի 
ունեցած է «Հնագոյն քրիստոնեայ ազգի գանձերը. 
հոգեւոր արուեստը եւ երաժշտութիւնը միջնադար-
եան ձեռագիրերուն մէջ» խորագիրով ցուցահան-
դէսին բացումը, որուն ներկայ եղած են Չեխիոյ 
կաթոլիկ եկեղեցւոյ առաջնորդ եւ Փրակայի արքե-
պիսկոպոս քարտինալ Տոմինիք Տուգան, Չեխիոյ 
հայ համայնքի հոգեւոր հովիւ Բարսեղ վարդապետ 
Փիլաւճեան, շարք մը երկիրներու դիւանագիտական 
այրեր եւ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ: Այս 

Փրակայի Մէջ Հայերէն Ձեռագիրերու Ցուցահանդէս Բացուած Է
մասին կը տեղեկանանք Մեսրոպ Մաշտոցի 
անուան Մատենադարանի Ֆէյսպուքի էջէն:

«Խօսքով հանդէս եկան Ստրահովեան վանքի 
գրադարաններու եւ թանգարաններու պատասխա-
նատու Է. Կ. Շիտլովսքին, Չեխիոյ մէջ ՀՀ դեսպան 
Տիգրան Սէյրանեանը, Մատենադարանի գիտական 
գծով փոխտնօրէն Կարէն Մաթեւոսեանը, Վիեննայի 
Մխիթարեան միաբանութենէն հայր Վահանը եւ 
ցուցահանդէսի համակարգող եւ գրացուցակի 
հեղինակ Հայկ Ութիճեանը:

Մատենադարանի փոխտնօրէնը մասնաւորա-
պէս նշեց, որ ընդամէնը երկու շաբաթ առաջ Նիւ 
Եորքի Մեթրոփոլիթէն թանգարանին մէջ բացուած, 
հայ արուեստին նուիրուած ընդգրկուն ցուցահան-
դէսին նոյնպէս հայերէն ձեռագիրերուն կարեւորա-
գոյն տեղ յատկացուած է, քանի որ ձեռագիր գիրքը 
հայկական մշակութային ժառանգութեան գլխաւոր 
բաղկացուցիչներէն մէկն է:

Ցուցահանդէսին յատկապէս ներկայացուած են 
Մաշտոցեան Մատենադարանի շարք մը ձեռագի-
րերու բնօրինակներ եւ ընդօրինակութիւններ, երեք 
ձեռագիր Վիեննայի Մխիթարեաններու հաւաքա-
ծոյէն, երկու ժապաւէնաձեւ Հմայիլ Բասմաճեան 
մասնաւոր հաւաքածոյէն (Փարիզ) եւ քանի մը այլ 
նմոյշ, որոնք ընդհանուր պատկերացում կու տան 
հայ հոգեւոր մշակոյթի՝ մասնաւորապէս, մանրա-

նըկարչութեան եւ երաժշտական արուեստի մասին: 
Ցուցահանդէսի նիւթերը հանգամանօրէն ներկա-
յացուած են ծաւալուն գրացուցակին մէջ։

Ցուցահանդէսը պիտի գործէ մինչեւ Նոյեմբեր 
5-ը:

Ի դէպ, պարզուեցաւ, որ Ստրահովեան գրադա-
րանին մէջ կը պահուի հայերէն ձեռագիր մը՝ 
«Ստեփանեան Քերականութիւն»՝ գրուած 1726 
թուականին Ստանիսլաւովի մէջ, որուն նախնական 
նկարագրութիւնը տեղւոյն վրայ կատարեց ցուցա-
հանդէսի առիթով Փրակա ժամանած Մատենադա-
րանի աւագ գիտաշխատող Դաւիթ Ղազարեանը»,- 
նշուած է Ֆէյսպուքի էջին վրայ:

Ցուցահանդէսը ՀՀ մշակոյթի նախարարութեան 
նիւթական աջակցութեամբ նախաձեռնած են 
Չեխիոյ մէջ ՀՀ դեսպանութիւնը եւ Ստրահովի վա-
նահամալիրը:



¾ç 06àõñµ³Ã / 12.10.2018 

Յոյս Ունիմ Հաստատուելու Հայաստան՝ Նուիրուելու Այն Ծրագիրներուն, 
զորս Հայրս Նախաձեռնած էր Այնտեղ. Նիքոլա Ազնաւուր
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կըւելու համար: Սակայն ատիկա ոչ մի կերպով 
ազդած է Հայաստանին մեր պատկանելիութեան եւ 
կապուածութեան վրայ: Հայրս շատ երջանիկ պիտի 
ըլլար, եթէ իմանար, որ արժանացած է նման պա-
տուի, երբ Հայաստանի ու Ֆրանսայի ղեկավարները 
միասին կը յարգեն իր յիշատակը Ֆրանսական 
հանրապետութեան համար խորհրդանշական այս 
վայրին մէջ:

Էմանուէլ Մաքրոնի ելոյթը շատ յուզիչ էր: Կը 
ցանկամ շնորհակալութիւն յայտնել նախագահ 
Մաքրոնին, վարչապետ Փաշինեանին եւ նախագահ 
Սարգսեանին մեր կողքին ըլլալու եւ հոգեհանգիստի 
արարողութեան մասնակցելու համար: Նաեւ 
շնորհակալութիւն կը յայտնեմ մեր բոլոր մտերիմ-
ներուն, ներկաներուն, որոնք հաւաքուած էին անոր 
յարգանքի տուրք մատուցելու:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Շատերու համար 
Շառլ Ազնաւուրը աշխարհի մէջ ամենայայտնի 
ֆրանսացի երգիչն էր: Արդեօք անոր մէջ կ՛ապրէր 
երկո՞ւ մարդ, որոնք պիտի տարբերակէիք. Շարլ` 
հայր  ու տղամարդ, եւ Ազնաւուր` ժողովրդական 
գործիչը: Ինչո՞վ անոնք իրարմէ կը տարբերէին։

Նիքոլա Ազնաւուր. Հայրս գերմարդ էր: Կրնա՞ք 
պատկերացնել` 94 տարեկանին ինքնաթիռ նստիլ 
Ճափոնի մէջ երկու համերգ ունենալու համար, 
վերադառնալ եւ իրարու ետեւ հարցազրոյցներ 
ունենալ: Մինչեւ բաւական պատկառելի տարիք մը 
հասնիլը, ան ընդամէնը գիշերը քանի մը ժամ կը 
քնանար: Ան միշտ կը ստեղծագործէր` կը գրէր, 
երաժշտութիւն կը ստեղծէր, համերգ կու տար կամ 
կը շրջագայէր.. Ան պիտի որ ապրած ըլլայ սովո-
րական մարդու առնուազն երեք կամ չորս կեանքին 
համարժէք: Կը կարծեմ, որ ստեղծագործելով 
ապրելու այս անյագ ծարաւը անոր փոխանցուած 
էր իր ծնողներէն, որոնք մազապուրծ եղած էին 
Ցեղասպանութենէն: Այդ խոր ցնցումը կը մղէր 
զինք ապրելու:

Le Journal du Dimanche. Ան բաւական շատ կ՛աշ-
խատէր: Ինչպէ՞ս կրնար ժամանակ գտնել ընտա-
նիքին համար համերգներու եւ ստեղծագործելու 
հետ միաժամանակ:

Նիկոլա Ազնաւուր. Երբ ան երկար շրջագա-
յութիւններու կը մեկնէր, մենք զինք շատ քիչ կը 
տեսնէինք, բայց ան մեզի ամէն օր կը զանգէր: 
Միշտ կը վերադառնար շատ նուէրներով եւ մեծ 
սիրով: Մենք մեծցած ենք այդպիսի միջավայրի մը 
մէջ եւ հասկցած ենք, որ մարդկային յարաբե-
րութիւնները ամենակարեւորն են:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ան ձեզի ի՞նչ խոր-
հուրդներ տուած է, որոնք մինչեւ այսօր ուղղութիւն 
կու տան ձեր կեանքին մէջ: Ձեր կարծիքով, կեանքի 
ո՞ր կանոնները անոր ուղեկցած են եւ թոյլ տուած 
դառնալ այն, ինչ ան դարձաւ:

Նիքոլա Ազնաւուր. Հայրս երբեք խորհուրդներ 
չէ տուած, նոյնիսկ իր երեխաներուն: Ան կը սոր-
վեցնէր օրինակով: Ան մեզի սովորեցուցած է 
աշխատանքի եւ ճշդապահութեան  կարեւորութիւնը: 
Անոր՝ կարեկցելու զգացումը, մարդասիրական 
գործունէութիւնը զիս կ՛ոգեշնչեն շարունակելու իր 
գործը: Իմ հօր ամենանուիրական ցանկութիւններէն 
մէկն էր «Ազնաւուր» հիմնադրամի շուրջ միաւորել 
բոլոր անոնք, որոնք իրենց մէջ կը գտնեն մարդոց 
հետ կիսուելու եւ բաց ըլլալու արժէքները:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ունի՞ք ընդհանուր 

երաժշտական նախասիրութիւններ:
Նիքոլա Ազնաւուր. Հայրս հետաքրքրուած էր 

երաժշտական բոլոր ժանրերով` անընդհատ 
փնտռելով նոր մտքեր եւ ոգեշնչում, բայց առաւե-
լապէս կապուած էր բառերու որակին եւ ֆրանսա-
կան երաժշտութեան մեծ հեղինակներուն: Ինչ կը 
վերաբերի ինծի, խոստովանիմ, որ իր երգերէն 
բացի գրեթէ ուրիշ բան չեմ լսած: Տպաւորութիւն 
ունիմ, որ ան ամէն ինչ ըսած է, ամէն ինչ գրած է 
մարդկային զգացումներու մասին:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ձեզի ան ի՞նչ կը 
պատմէր իր կեանքէն, իր ծնողներէն, Հայաստանէն: 
Ինչպիսի՞ դրուագներ կը շօշափէր: Ձեզի ին՞չ 
սորվեցուցած է իր պատմութեան մասին:

Նիքոլա Ազնաւուր. Ես բախտ չեմ ունեցած ճանչ-
նալու տատիկս եւ պապիկս, որովհետեւ անոնք 
մահացած էին, երբ ես դեռ չէի ծնած:

Հայրս հակուած չէր շատ խօսելու այդ մասին, 
թերեւս ասիկա կապ ունէր հայկական դաստիա-
րակութենէն բխող որոշ զսպուածութեան: Բայց ան 
կը սիրէր մեզի պատմել հետաքրքրաշարժ պատ-
մութիւններ իր ծնողներու մասին: Քիչ աւելի ուշ ես 
ատոնցմէ շատերուն մասին իմացայ` կարդալով իր 
գիրքերը:

Հայաստանը բացայայտած եմ իրեն հետ ճա-
նապարհորդութիւններու ժամանակ: Առաջին անգամ, 
երբ այնտեղ գացի, մէկ անգամէն շատ ուժեղ 
զգացումով համակուեցայ: Յոյս ունիմ հաստատ-
ւելու Հայաստան` նուիրուելու համար ծրագիրներուն, 
որոնք հայրս նախաձեռնած էր այնտեղ:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ի՞նչ հասկցած էք 
անորմէ, եւ, ի՞նչ կը կարծէք, ան, որ այդքան հետա-
քըրքրասէր էր երիտասարդութեան հանդէպ, ի՞նչ 
հասկցած կրնայ ըլլալ ձեզմէ:

Նիքոլա Ազնաւուր. Ան շատ կը կարդար, կը 
հետաքրքրուէր այն ամէնով, ինչ տեղի կ՛ունենայ 
աշխարհի մէջ: Ան ծարաւ էր ճանապարհորդու-
թիւններու, բացայայտումներու, կը սիրէր տեղեկա-
տուութիւնը, լուսանկարչութիւնը եւ կ՛ուզէր փորձել 
աշխարհի բոլոր խոհանոցները: Ան ինծի փոխան-
ցած է այդ հետաքրքրասիրութիւնն ու սրտաբա-
ցութիւնը: Հետաքրքրասէր մարդիկ միշտ ինչ-որ 
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Հաւատարիմ Ենք Մեզ Միաւորող Կապերուն, Որոնք կը Բնորոշուին «Ապրիլ Միասին 
Ֆրանսախօս Երկիրներու Մէջ» Գաղափարախօսութեամբ. ՀՀ Վարչապետի Ելոյթը
ահաբեկչութեան եւ կլիմայական փոփոխութիւններու 
դէմ պայքարը կամ գաղթականութեան հիմնախնդիրը, 
որոնք այդքան մեծ մարտահրաւէրներ են մեր մոլո-
րակին համար։ Մենք վստահ ենք, որ համամարդ-
կային նշանակութեան այս մարտահրաւէրներուն 
դէմ լուծումները պէտք է գտնուին բազմակողմ հար-
թակով, քանի որ միասնական եւ համաձայնեցուած 
գործունէութեամբ, միջազգային համագործակցու-
թեան միջոցով կարելի է արձանագրել յաջողու-
թիւններ նշուած ոլորտներուն մէջ։ Պիտի ուզէի 
յատկապէս ընդգծել ֆրանսախօս երկիրներու 
տարածքի խնդիրները եւ ճգնաժամերը, որոնց 
յանգուցալուծման համար Ֆրանսախօս երկիրներու 
կազմակերպութիւնը զգալի ջանքեր կը գործադրէ։ 
Անոն շատ յաճախ կ՝ուղեկցուին մարդու իրաւունք-
ներու եւ միջազգային մարդասիրական իրաւունքի 
լրջագոյն խախտումներով։ Այն ժամանակ, երբ մենք 

կը պատրաստուինք նշել Ցեղասպանութեան 
յանցագործութիւնը կանխարգիլելու եւ պատժելու 
մասին ՄԱԿ-ի պայմանագիրի ընդունման 70-ամեա-
կը, մեր պարտքն է կրկնապատկել մեր ջանքերը` 
կանխելու նոր ցեղասպանութիւնները, պատերազ-
մական յանցագործութիւնները եւ մարդկութեան 
դէմ յանցագործութիւնները: Այս հակամարտու-
թիւններու հետեւողական գոյութիւնը նաեւ կը պար-
տաւորեցնէ մեզի վերահաստատելու ճանչցուած 
միջազգային բանակցային ձեւաչափերու ծիրէն 
ներս հակամարտութիւններու խաղաղ կարգաւոր-
ման մեր յանձնառութիւնը: Ատիկա նաեւ կը վե-
րաբերի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտութեան, 
որուն շուրջ բանակցային գործընթացը կ՝ընթանայ 
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի երեք համանախագահ 

բան ունին կիսելու:
«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Գիտէ՞ք` ինչո՛ւ ան 

ընտրած է Նիքոլայ անունը ձեզի համար:
Նիքոլա Ազնաւուր. Ան ընտրած էր ռուսական 

անուններ իր վերջին երեք երեխաներուն համար` 
Քաթիա, Միշա, Նիկոլայ: Բայց Ֆրանսայի մէջ 
մարդիկ սխալ կ՛արտասանէին իմ անունը, եւ ան 
նախընտրեց Նիքոլան:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Իր ո՞ր երգը կը 
նախընտրէք: Որ՞ն է, ըստ ձեզի, անոր առաւելագոյնս 
կը բնորոշէ: Լսա՞ծ էք այն երգերը, որոնք դեռ կը 
գրէր: Ինչի՞ մասին են:

Նիքոլա Ազնաւուր. Ես չունիմ առանձին 
նախընտրած երգ, անոնք բոլորը այնքան 
ամբողջական են: Տարբեր երգեր ինծի կ՛ուղեկցին 
կեանքիս տարբեր դրուագներու մէջ` կախուած 
իրավիճակներէ, որոնց մէջէն կ՛անցնիմ:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ի՞նչ կը ցանկայիք, 
որ յիշուի անորմէ:

Նիքոլա Ազնաւուր. Ամէն ինչ: Որ յիշենք անոր 
ստեղծածն իր ամբողջականութեամբ, այն այնքան 
հարուստ է` երաժշտութիւնը, ֆիլմերը, ինչպէս նաեւ 
իր մարդասիրութիւնն ու համամարդկային արժէք-
ները: Ան կ՛երգէր ութ լեզուներով: Իր հանդիսատեսը 
շատ մեծ է, ան կրցած է յուզել սրտերը ամէնուր, ուր 
երգած է եւ անցուցած սերունդներու մէջէն:

 «Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Ի՞նչն է ամենաթանկը, 
որ ան կտակած է ձեզի: Անոր ո՞ր առարկան կը 
ցանկայիք պահել` որպէս յուշ:

Նիքոլա Ազնաւուր. Մենք ընտանիքի մէջ կապ-
ւած չենք առարկաներուն: Մենք միակարծիք որո-
շեցինք իր անձնական իրերը նուիրել «Ազնաւուր» 
հիմնադրամին: Ան ընդմիշտ պիտի ըլլայ մեզի հետ, 
մեր սրտերուն եւ յուշերուն մէջ: Ամենաթանկ բանը, 
որ ան մեզի տուած է` ուրիշներուն օգտակար ըլլալու 
պատրաստակամութիւնն է:

«Լէ Ժուրնալ Տիւ Տիմանշ» - Իսկ ո՞րն էր վերջին 
նուէրը, որ ան ձեզի բերած է իր շրջագայութենէն:

Նիքոլա Ազնաւուր. Ճափոնէն ան գնած էր 
զուարճալի շապիկ մը իմ որդիիս` Միսաքի համար, 
որ ծնաւ այս տարուան Օգոստոսին: Մենք միասին 
նշեցինք անոր մէկամսեակը:
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ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Մարիա Անժելա Թոսունեանի մահուան քառա-
սունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն 
պիտի կատարուի Կիրակի 14 Հոկտեմբեր 2018-ին, 
Ռմէյլի Սբ.Յարութիւն եկեղեցւոյ մէջ յաւարտ 
Սուրբ Պատարագի:

ØÇç³½·³ÛÇÝ Èáõñ»ñ

Ատրպէյճանը «Նեղսրտած» է Հայաստանի Մէջ Ֆրանսախօս 
Երկիրներու Գագաթնաժողովի Իրականացման Պատճառով

¾ç 06

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Հաւատարիմ Ենք Մեզ Միաւորող Կապերուն, Որոնք 
կը Բնորոշուին «Ապրիլ Միասին Ֆրանսախօս 
Երկիրներու Մէջ» Գաղափարախօսութեամբ. ՀՀ 
Վարչապետի Ելոյթը
երկիրներու՝ Ֆրանսայի, Միացեալ Նահանգներու 
եւ Ռուսիոյ համանախագահութեան ձեւաչափով։ 
Խօսքը արդէն տասնամեակներ տեւող եւ բազմաթիւ 
տառապանքներ պատճառած հակամարտութեան 
մասին է։ Հակամարտութիւնը հակադրութեան մէջ 
դրած է արդէն աւելի քան 25 տարի իր ինքնորոշման 
իրաւունքը իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղն ու 
Լեռնային Ղարաբաղի ընտրուած ներկայացու-
ցիչներու հետ երկխօսութիւնը մերժող Ատրպէյճանը։ 
Մենք համոզուած ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը 
պէտք է որոշիչ ձայն ունենայ խաղաղ բանակցային 
գործընթացին մէջ, եւ իր կարգավիճակը պէտք է 
որոշուի՝ հաշուի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի 
ժողովուրդի՝ իրաւական պարտադիր ուժ ունեցող 
կամարտայայտման իրաւունքը։ Միեւնոյն ժամա-
նակ, Լեռնային Ղարաբաղի համար առանցքային 
նշանակութիւն ունի անվտանգութեան հարցը։ Վեր-
ջինս այնքան յաճախ դարձած է իր իրաւունքներու 
ոտնահարման, խտրականութիւններու եւ վայրա-
գութիւններու զոհ, որ երկխօսութեան եւ ուժի 
կիրառման կրկնուող փորձերը լուրջ վտանգի տակ 
կը դնեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչութեան 
ֆիզիքական գոյութիւնն իսկ։ Մենք կը հաւատանք, 
որ խաղաղութեան միտուած մթնոլորտի ստեղծումը 
առանցքային է կարգաւորման գործընթացի առաջ-
մըղման համար եւ մեր ողջ ջանքները ուղղուած են 
փոխվստահութեան միջոցներու շուրջ արագ եւ 
համապարփակ համաձայնութիւններու ձեռքբեր-
ման խրախուսման, որոնք կենսական նշանակութիւն 
ունին հակամարտութեան բոլոր կողմերու բնակ-
չութիւնները խաղաղութեան պատրաստելու հա-
մար»,- նշած է ՀՀ վարչապետը:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան, իր ելոյթը 
եզրափակած է՝ դիմելով ֆրանսախօս երկիրներու 
անդամ պետութիւններու երիտասարդներուն. «Ես 
կ՝ուզեմ ըսել ձեզի, որ մենք կարեւոր կը համարենք 
այն նպաստը, որ դուք ունիք Գագաթնաժողովին 
թեմայով, եւ ձեզի կոչ անել համախմբուելու մեզ 
միաւորող «Ապրիլ միասին» գաղափարի արժէքներու 
առաջմղման համար՝ մեր հետ միասին նպաստելով 
աւելի արդար ու հանդուրժող աշխարհի կերտման»:

Հայաստանի մէջ ընթացող ֆրանսախօս երկիր-
ներու միջազգային կազմակերպութեան (ՖՄԿ) 
գագաթաժողովը չէ վրիպած մեր հարեւաններուն 
ուշադրութենէն: Մասնաւորապէս, Ատրպէյճանի մէջ 
կը դժուարանան համակերպուելու այն իրողութեան 
հետ, որ Հայաստանը նման մեծածաւալ հիւրըն-
կալութիւն կազմակեպած է: Այս մասին կը հաղորդէ 
Armenpress.am-ը։

Նշենք, որ ՖՄԿ-ն միջազգային ամենամեծ 
կազմակերպութիւններէն է, որ 84 անդամ ունի 
աշխարհի տարբեր ցամաքամասերէն: Հայաստանը 
երկու տարիով կը ստանձնէ ՖՄԿ-ի ղեկավարու-
թիւնը, որ բազմաթիւ հնարաւորութիւններ կ՝ընձեռէ 
հայկական կողմին ինչպէս կազմակերպութեան 
ծիրէն ներս, այնպէս ալ կազմակերպութեան առան-
ձին անդամներու հետ նախաձեռնողական քայլեր 
իրականացնելու համար, որոնք կը նպաստեն տար-
բեր հարցերու շուրջ յետագայ համագործակցութեան: 
Այս տեսանկիւնէն յատկանշական է նաեւ Ֆրան-
սախօս երկիրներու առաջին տնտեսական ֆորումի 
իրականացումը Երեւանի մէջ:

Միեւնոյն ժամանակ Հայաստանի մէջ է աւելի 
քան 80 պատուիրակութիւն, ներառեալ 25-էն աւելի 
պետութեան ղեկավարներու միաժամանակեայ 
ներկայութիւնը մեծապէս կը նպաստեն Հայաստանի 
միջազգային հեղինակութեան բարձրացման: Այդ 
նոյն ծիրէն ներս պէտք է փաստել, որ գագաթնա-
ժողովի բարեյաջող իրականացումը պիտի նպաստէ 
Հայաստանի՝ իբրեւ յուսալի եւ վստահելի գործըն-
կերոջ ընկալման միջազգային հարթակի վրայ:

Եւ այս ամէնու հենքին նկատելի է նաեւ ատրպէյ-
ճանական քարոզչութեան աշխուժացում, որ նպա-
տակ կը հետապնդէ ստուերելու Ֆրանսախօս 
երկիրներու գագաթնաժողովին կարեւորութիւնը: 
Մասնաւորապէս, Պաքուի կողմէ շրջանառութեան 
մէջ դրուած են շարք մը թեզեր, որոնք ոչ միայն կը 
դիմանան որեւէ քննադատութեան, այլեւ որոշ 

2018 թուականի ինը ամսուան ընթացքին 56 
լրագրող սպաննուած է մասնագիտական գործու-
նէութեան պատճառով: Այդ մասին, ինչպէս կը 
փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, Հոկտեմբեր 13-ին յայտ-
նած են «Թղթակիցներ առանց սահմաններու» 
միջազգային կազմակերպութեան մէջ:

Այդպիսով, այս ցուցանիշը արդէն այժմ աւելի 
բարձր է, քան ամբողջ 2017 թուականին, երբ 55 
մարդ սպաննուած էր: Կազմակերպութեան հաղոր-
դագրութեան մէջ կը նշուի, որ 2018 թուականի 
սկիզբէն ի վեր լրագրողներու սպանութեան դէպ-
քերու կէսէն աւելին գրանցուած է զինուած հակա-
մարտութիւններու գօտիներուն մէջ: Աւելի մեծ թիւով 
լրագրողներ սպաննուած են Աֆղանիստանի (13), 
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պարագաներու ծայրայեղութիւններու կը հասնին: 
Ատրպէյճանի մէջ այս օրերուն կասկածի տակ կը 
դնեն ոչ միայն «հայ-ֆրանսական պատմական յա-
րաբերութիւններու գոյութիւնը», այլ նաեւ կը յայ-
տարարեն, որ Հայաստանի մէջ նման ձեռնարկի մը 
իրականացումը «քաղաքական ուղերձ է Ռուսիոյ, որ 
կ՝ակնարկէ, թէ Հայաստանը արեւմտամէտ քաղա-
քականութիւն կը վարէ»: Ատրպէյճանի մէջ այս 
օրերուն շրջանառուող այլ տեսակէտի մը համաձայն՝ 
«Հայաստանը ամբողջութեամբ մեկուսացուած է 
եւրասիական ընդելուզումէն»:

Ատրպէյճանական այս քարոզչութիւնը, բնակա-
նաբար, իրականութեան հետ որեւէ աղերս չունի: 
Հայաստանի կողմէ իրականացուող հաւասարակշռ-
ման եւ ընդելուզման գործընթացներու փոխլրացման 
քաղաքականութեան իբրեւ արդիւնք՝ Հայաստանը 
չունի ընտրութեան խնդիր եւ բաց է ամրապնդելու 
եւ խորացնելու յարաբերութիւնները բոլոր գործըն-
կերներու եւ բարեկամ երկիրներու հետ: Պաքուին 
պէտք է յիշեցնել նաեւ, որ Ֆրանսախօս երկիրներու 
Արեւմուտքի հետ համեմատելը եւս անհեթեթութիւն 
է. այդ կառոյցը կը միաւորէ տարբեր երկիրներ 
աշխարհի բոլոր ցամաքամասերէն, ներառեալ՝ 
Ափրիկէէն եւ Ասիայէն:

Տարեսկիզբէն Լրագրողներու Աւելի Շատ Սպանութիւններ Գրանցուած 
Են, Քան Ամբողջ 2017 Թուականին

Եմէնի (5), ԱՄՆ-ի (6) եւ Մեքսիկայի մէջ (6):
«Թղթակիցներ առանց սահմաններու» կազմա-

կերպութեան գլխաւոր քարտուղար Քրիսթոֆ Տել-
ւարի խօսքով՝ վիճակագրութիւնը կը մատնանշէ 
լրագրողներու պաշտպանութեան համար միջոցնե-
րու ձեռնարկելու սուր անհրաժեշտութիւնը: Մասնա-
ւորապէս, ան կոչ ըրած է հիմնելու ՄԱԿ-ի գլխաւոր 
քարտուղարի յատուկ ներկայացուցիչի պաշտօն, որ 
պիտի զբաղի այդ հարցերով: Տելուարը նշած է, որ 
այդ նախաձեռնութիւնը աւելի ու աւելի շատ կառա-
վարութիւններ կը պաշտպանեն, ինչպէս նաեւ 
հարիւրէն աւելի լրատուամիջոցներ, կազմակերպու-
թիւններ ու լրագրողներու միութիւններ, հաղորդած 
է «Ինթերֆաքս»-ը:
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ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý Èáõñ»ñ Հայրենի Èáõñ»ñ

¸³õ³Ý»Éáí é³ÙÏ³í³ñ »õ ³½³ï³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ, ÏÁ Ñ³ õ³ ï³Ýù 
µ³½Ù³Ï³ñÍáõÃ»³Ý »õ ³½³ï ËûëùÇ Çñ³õáõÝùÇ: Ð» ï»õ  ³ µ³ñ` Ã»ñÃÇë Ù¿ç 
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ýå ³ÛÙ ³Ý ã»Ý ³ñï³Û³Ûï»ñ ËÙµ³·ñáõÃ»³Ýë 
ï»ë³Ï¿ïÁ: Î³Ùù¿ ³Ý Ï³Ë ëåñ¹³Í íñÇå³ÏÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ, Ïþ³å³õÇÝÇÝù 
Ûû¹ áõ ³Í³·ÇñÝ»ñáõÝ »õ Ù»ñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõÝ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃ»³Ý:

Ֆրանսախօս Երկիրներու Գագաթնաժողովին 
Մասնակիցները Ջերմ Ծափահարութիւններով Ողջունեցին 
Շառլ Ազնաւուրի Յաւերժական Ներկայութիւնը

Երեւանի մէջ իրականացուող Ֆրանսախօս երկիրներու 17-րդ գագաթ-
նաժողովին մասնակիցները ձեռնարկին սկիզբը ջերմ ծափահարութիւններով 
ողջունած են աշխարհահռչակ հայ երկիգ Շառլ Ազնաւուրի յաւերժական 
ներկայութիւնը:

Ըստ Armenpress.am-ի՝ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան իր բացման խօսքին 
մէջ նշած է, որ կ՝ուզէ արտայայտել այն անսահման ցաւը, որ զինք կը համակէ 
Շառլ Ազնաւուրի մասին մտածելու պահուն:

«Այնքան արժէքաւոր անձնաւորութիւն մը, որ մեզմէ հեռացաւ Հոկտեմբեր 
1-ին: Այդ մեծ անձնաւորութիւնը, ֆրանսերէն լեզուի դեսպանը 100 տոկոս 
ֆրանսացի էր, միեւնոյն ժամանակ 100 տոկոս հայ: Ինչպէս ինք կը սիրէր ըսել, 
կը փափաքէր երկար ժամանակ ըլլալ մեր կողքին՝ արտայայտելու իր 
նուիրուածութիւնը սիրելի երկու երկիրներուն՝ Ֆրանսային եւ Հայաստանին, 
նաեւ նշանաւորելու համար Ֆրանսախօս երկիրներու տօնը, որուն ամբողջ 
կեանքին ընթացքին կը ծառայէր: Ֆրանսական մեծ երգիչի գլուխգործոցները, 
որոնք արդէն բազմաթիւ սերունդներու ուղեկցած են եւ դեռ պիտի ուղեկցին, 
երկար պիտի մնան մեր յիշողութիւններուն մէջ: Մենք կը սգանք, որովհետեւ կը 
սիրենք: Ան, ըլլալով Հայաստանի եռանդուն պաշտպան, մեր երկրի դեսպանը 
միջազգային կազմակերպութիւններու մէջ, բարձր պահած է Հայաստանի 
անունը: Մենք յաւերժ երախտապարտ պիտի ըլլանք իրեն: Ան հեռացաւ մեզմէ, 
բայց ներկայ է մեր մտքերուն մէջ: Անոր յիշատակը 1 վայրկեան լռութեամբ 
յարգելու փոխարէն, կը խնդրեմ անոր յիշատակը տօնելու համար ջերմ ծափա-
հարութիւններով ողջունել Շառլ Անզնաւուրի յաւերժական ներկայութիւնը»,- 
ըսած է  Նիկոլ Փաշինե

«Ալ Նահար»-ի Խմբագիրը Կը Բողոքէ Ընդդէմ Լիբանանի 
Տնտեսական Եւ Քաղաքական Վատթար Իրավիճակին

«Ալ Նահար» տեղական օրաթերթի գլխաւոր խմբագիր Նայլա Թուէյնի 
Հինգշաբթի հրապրակաւ բողոք բարձրացուց ըննդէմ Լիբանանի տնտեսական 
եւ քաղաքական վատթար իրավիճակին, երբ «Ալ Նահար»-ը երէկ դատարկ 
թերթ լոյս ընծայեց որպէս օրաթերթի Հինգշաբթի օրուան թիւը:

«Մենք ամենավտանգաւոր իրավիճակին հետ դէմ յանդիման ենք 
Լիբանանի մէջ,- ըսաւ Թուէյնի «Ալ Նահար»-ի կեդրոնատեղիին մէջ տեղի 
ունեցած մամլոյ ասուլիսին:- Մեր ճիչի պատճառը մէկ է. բարձրաձայնել, որ 
այս իրավիճակի ծանր բեռը ա՛լ ի վիճակի չենք տանելու»:  


