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Իրան Կը Մեղադրէ ԱՄՆ-ը Լիբանանի Ներքին 
Խնդիրներուն Միջամտելուն Համար

Հայկական Գործարարութիւնը Ամբողջ Աշխարհի 
Մէջ է, Անոր Շնորհիւ Համագործակցութեան 
Ներուժը Անհամեմատ կը Մեծնայ. Արմէն 
Սարգսեան
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Լիբանանի ղեկավարութեան բարձրաստիճան 
պաշտօնատարները Ամերիկայի Միացեալ Նա-
հանգներու պետական քարտուղարի՝ քաղաքական 
հարցերով տեղակալ Տեյվիտ Հալէին՝ իսրայէլեան 
սահմանային գործողութիւններուն կապակցու-
թեամբ մտահոգութիւն յայտնելէ ետք, Լիբանանի 
մէջ Իրանի դեսպանութիւնը մեղադրեց Ուաշինկ-
թընը Լիբանանի ներքին խնդիրներուն միջա-
մըտելուն համար:

«ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարի՝ քաղաքական 
հարցերով տեղակալ Տեյվիտ Հալէն դրսեւորեց 
շարք մը դիրքորոշումներ, որոնք կարելի է ուղղակի 
միջամտութիւն համարել այլոց ներքին գործե-
րուն»,- նշուած է դեսպանութեան յայտարարութեան 
մէջ՝ հրապարակուած նախքան վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի եւ Լիբանանի 
մէջ Իրանի դեսպանի հանդիպումը:

Արտաքին Գործոց Նախարարութիւնը 
Կը Քննարկէ Արաբական Գագաթնա-
ժողովի Օրակարգը

Լիբանանցի նախարարներ եւ այլ պաշտօնա-
տարներ երէկ հանդիպում ունեցան արտաքին 
գործոց նախարարութեան կեդրոնատեղիին մէջ՝ 
քննարկելու Յունուար 19-20-ին ընկերատնտե-
սական զարգացման արարաբական գագաթնաժո-
ղովի օրակարգը: Այս մասին կը տեղեկանանք 

«ԶԱՐԹՕՆՔ»ի ԱՐԽԻՒ
«Զարթօնք»ի նախորդ թի-
ւերու ելեկտրոնային օրի-
նակները կարդալու համար 
դուք կրնաք օգտուիլ այստեղ 
դրուած QR ծածկագրէն:
Հաճելի ընթերցում:

ազգային լրատուական գործակալութեան հրապա-
րակումէն:

Գագաթնաժողովը պիտի շօշափէ արաբական 
պետութիւններուն առջեւ ծառացած տնտեսական 
ընդհանուր խնդիրները եւ մասնաւորաբար սուր-
իացի գաղթականներու հետ կապուած ճգնաժամը, 
որ, ի հաշիւ առկայ հարցերուն, դուռ կը բանայ 
բազում այլ բարդութիւններու: Այս մասին ըսաւ 
արտաքին գործոց նախարարութեան ընդհանուր 
քարտուղար Հանի Շմայթելի հանդիպումէն ետք 
մամլոյ ասուլիսի ժամանակ: 

Ռուհանիին Ուղղուած Նամակին Մէջ 
Հարիրի Կը Պահանջէ Զաքքայի Ազատ 
Արձակումը

 Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հա-
րիրի Իրանի Իսլամական Հանրապետութեան նա-
խագահ Հասան Ռուհանիին ուղղուած նամակին 
մէջ կը պահանջէ Իրանի մէջ կալանաւորուած 
լիբանանցի քաղաքացի Նիզար Զաքքայի ազատ 
արձակումը:

Վարչապետի պաշտօնակատարի նամակը 
Ռուհանիին փոխանցած է Լիբանանի մէջ Իրանի 
Իսլամական Հանրապետութեան դեսպան Մու-
համմատ Ժալալ Ֆիրուզնիան:

Նշենք, որ Զաքքայի ընտանիքը բազմիցս 
մեղադրած է Լիբանանի կառավարութիւնը՝ անոր 
ազատ արձակումին համար անհրաժեշտ միջոց-
ներու չձեռնարկելուն համար:

Պաշտօնական այցով Արաբական Միացեալ 
Էմիրութիւններ գտնուող Հայաստանի Հանրապե-
տութեան նախագահ Արմէն Սարգսեան, Ապու 
Տապիի մէջ, Յունուար 15-ին, հանդիպում ունեցած 
է Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու պետա-
կան նախարար Սուլթան Ալ Ճապերի հետ՝ քննար-
կելու տնտեսութեան տարբեր ոլորտներու մէջ 
համագործակցութեան հեռանկարները։

Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահի 
աշխատակազմի հասարակայնութեան եւ տեղե-
կատւութեան միջոցներու հետ կապերու վարչու-
թեան փոխանցած տեղեկութիւններով՝ հանրապե-
տութեան նախագահը նշած է, որ Հայաստանը 
թէեւ փոքր երկիր է, բայց հայերը համաշխարհային 
եւ սերտօրէն փոխկապակցուած ազգ են: Եւ երբ 
ինք, իբրեւ նախագահ, կը խօսի համագործակ-
ցութեան մասին՝ նկատի ունի ոչ միայն Հայաս-
տանի Հանրապետութիւնը, որովհետեւ հայերը, 
հայկական գործարարութիւնը աշխարհի մէջ 
ամէնուր են, որուն շնորհիւ համագործակցութեան 
ներուժը անհամեմատ կը մեծնայ։

Զրուցակիցները համաձայնած են, որ իբրեւ 
առաջին քայլ, ԱՄԷ-էն պատուիրակութիւն այցելէ 
Հայաստան՝ տեղւոյն վրայ հնարաւորութիւններուն 
ծանօթանալու, քննարկումներ ունենալու եւ եղած 
առաջարկները գործնական հիմքերու վրայ դնելու 
համար։

Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան Երկուշաբթի, Յուն-
ւար 14-ին պաշտօնական այցելութեամբ մեկնած 
էրԱրաբական Միացեալ Էմիրութիւններ (ԱՄԷ): 
Նոյն օրը, նախագահը ընդունուած էր Ապու Տա-
պիի թագաժառանգ, ԱՄԷ-ի Զինուած ուժերու 
գլխաւոր հրամանատարի տեղակալ Շէյխ Մուհամ-
մատ պըն Զայէտ ալ Նահեանի կողմէ:
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ԱՄՆ Նախագահ Թրամփի Խօսքերը Տխրեցուցած Են Էրտողանը

Հայրենի Èáõñ»ñ
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Սրընթաց Յեղափոխութիւնները Տեղի Պիտի 
Ունենան Նաեւ Մեր Ամէնօրեայ Կեանքին Մէջ. 
Արմէն Սարգսեան
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Մատթէոս Զարիֆեան 

Մատթէոս Զարիֆեան (16 Յունուար 1894, 
Կէտիկ-Փաշա (Պոլիս) - 9 Ապրիլ 1924), հայ 
նշանաւոր բանաստեղծ։

Ծնած է Պոլիս։ Կեանքին մեծ մասը անցուցած 
է Սկիւտարի մէջ, որուն գեղածիծաղ ծովը եւ 
երկինքը ազդած են ինչպէս Պետրոս Դուրեանի, 
նոյնպէս ալ իրեն վրայ: Կրթութիւնը ստացած է 
Իճատիէի դպրոցին մէջ, ապա Պարտիզակի 
Ռոպերթ գոլէճին եւ Կ. Պոլսոյ Պէրպէրեան 
վարժարանին մէջ: Վերջինս աւարտած է 1913-ին։ 
Ուշադրութիւն գրաւած է իր մարզիկի շնորհներով 
եւ ըմբոստ հոգիով:

1913-ին ուսուցչական պաշտօնով կը մեկնի 
Ատանա որպէս անգլերէնի եւ մարմնակրթութեան 
ուսուցիչ։ Հոս է որ մարզական փորձերու ընթաց-

քին, կը զգայ առաջին նշանները թոքախտին։ 
Կ'ընդհատէ ուսուցչական գործը։ Պահ մը կը մնայ 
Լիբանան` փորձելու համար լեռնային օդի շնորհիւ 
վերագտնել առողջութիւնը։

Նոյեմբեր 1914-ին, երբ Օսմանեան կայսրու-
թիւնը պատերազմի մէջ կը մտնէ, կը զօրակոչուի 
իբրեւ պահեստի ենթասպայ։ Զինադադարին 
պահ մը կրկին կը դառնայ ուսուցչութեան, բայց 
թոքախտին գործած աւերը զգալի էր արդէն։ Այս 
փուլին է որ երբեմնի մարզիկը կը յայտնուի իբր 
բանաստեղծ: Կը սկսի «Ճակատամարտ» թերթին 
մէջ լոյս ընծայել իր բանաստեղծութիւնները։ Իր 
առաջին գործը մամուլի մէջ տպագրուած է 1918-ի 
զինադադարէն ետք, իսկ առաջին գիրքը՝ 1921-
ին՝ «Տրտմութեան եւ խաղաղութեան երգեր»-ը, 
երկրորդը՝ 1922-ին՝ «Կեանքի ու մահուան եր-
գեր»-ը։ Զարիֆեան իր բանաստեղծութիւններուն 
մէջ երգած է սէրը, տրտմութիւնն ու մահը։

Ան կը համարուի Դուրեանի, Մեծարենցի եւ 
Տէրեանի բախտակիցը, սակայն անոնցմէ իւրա-
քանչիւրէն կը զանազանուի իրեն բնորոշ մի քանի 
գիծերով։

1924 թուականին կը մահանայ Կ. Պոլիս 30 
տարեկան հասակին։

¾ç 08

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոս Շնորհաւորեց Նիկոլ Փաշինեանի 
Վարչապետ Նշանակումը

Երկուշաբթի, 14 Յունուար 2019-ին Հայաստանի 
Հանրապետութեան նորանշանակ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեանի նշանակման առիթով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Արամ Ա. վեհափառ հայրապետը յատուկ նամակով 
մը շնորհաւորեց զինք: Նորին Սրբութիւնը իր նա-
մակին մէջ յատկապէս ըսաւ. «Լիայոյս ենք, որ 
թաւշեայ յեղափոխութեան նպատակները ու մեր 

Թուրքիոյ նախագահ Ռեճեփ Թայիփ Էրտողան, 
անդրադառնալով ԱՄՆ նախագահ Թրամփի 
յայտարարութեան, նշած է, որ ԱՄՆ նախագահի 
խօսքերը տխրեցուցած են զինք:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
կը յայտնէ թրքական «Հապերլեր»-ը:

ԱՄՆ նախագահի յայտարարութենէն ետք 
Էրտողան հեռախօսազրոյց ունեցած է Թրամփի 
հետ:

Պաշտօնական այցով Արաբական Միացեալ Էմիրու-
թիւններ գտնուող Հայաստանի Հանրապետութեան 
նախագահ Արմէն Սարգսեան մայրաքաղաք Ապու Տա-
պիի մէջ մասնակցած է միջազգային «Ապու Տապի կա-
յունութեան շաբաթ» համաժողովի մասնակից պատուի-
րակութիւններու ղեկավարներուն պատուոյն տրուած 
ընդունելութեան եւ հանդէս եկած է ելոյթով: Ինչպէս կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Հայաստանի Հանրապետու-
թեան նախագահի աշխատակազմի հասարակայնութեան 
եւ տեղեկատուութեան միջոցներու հետ կապերու վար-
չութենէն կը տեղեկացնեն, որ, շնորհակալութիւն յայտ-
նելով Արաբական Միացեալ Էմիրութիւններու ղեկավա-
րութեան ու կառավարութեան հրաւէրի եւ համաժողովին 
մասնակցելու հնարաւորութեան համար, Հանրապետու-
թեան նախագահը անդրադարձած է մի քանի հարցերու:

«Մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ ապրում ենք 21-րդ 
դարում, մի դար, որը շատ իւրայատուկ է, որտեղ 
աշխարհը փոխկապակցուած է, որտեղ ամէն բան տեղի 
է ունենում լոյսի արագութեամբ։ Սա բացարձակ ուրիշ 
աշխարհ է։ Երկու-երեք բանի մասին ցանկանում եմ 
կարճ խօսել։ Առաջինը՝ կլոպալիզացիան։ Կան քննար-
կումներ, թէ կլոպալիզացիան այսօր կանգ է առել։ Ես 
բացարձակապէս համաձայն չեմ դրա հետ։ Կլոպալի-
զացիան այլեւս մակրօգործընթաց չէ, այն միկրօգործ-
ընթաց է։ Աշխարհում մարդիկ, առեւտուրը, յարա-
բերութիւնները, կապերը, տեղեկութիւնն այնքան 
փոխկապակցուած են, որ կլոպալիզացիան շարունակ-
ւելու եւ աճելու է շատ աւելի մեծ արագութեամբ։ Երկրոր-
դը՝ մենք խօսում ենք ինտուսթրիալ յեղափոխութեան՝ 
չորրորդ ինտուսթրիալ յեղափոխութեան մասին։ Այն ինչ 
մենք կունենանք, լինելու է սրընթաց կամ հաստատուն 
յեղափոխութիւն, քանի որ տեղի է ունենալու ե՛ւ գիտու-
թեան, ե՛ւ տեխնոլոգիաների, ե՛ւ առեւտրի ոլորտներում, 
կենսաբանութեան մէջ, ինչպէս նաեւ մեր վարքագծում»,- 
նշած է Արմէն Սարգսեան։

ՀՀ նախագահը ընդգծած է, որ սրընթաց յեղա-
փոխութիւնները տեղի պիտի ունենան նաեւ մեր ամէն-
օրեայ կեանքին մէջ։ Անոնք տեղի կ'ունենան նաեւ 
այսօր, որուն օրինակը Հայաստանն է։

ժողովուրդին ակնկալութիւնները պիտի արդա-
րացնէք ժողովրդանուէր ու հայրենակերտ ծրա-
գիրներու մշակումով ու իրագործումով»:

Յայտնենք, որ վեհափառ հայրապետը նաեւ 
շնորհաւորեց Հայաստանի Ազգային ժողովի նա-
խագահ Արարատ Միրզոյեանի ընտրութիւնը:

Էրտողան նշած է, որ չնայած Թրամփի՝ պատժ-
ամիջոցներու միջոցով Թուրքիան «ոչնչացնելու» 
սպառնալիքներուն՝ հեռախօսազրոյցը բաւականին 
դրական մթնոլորտի մէջ անցած է, եւ աւելցուցած 
է, որ քննարկուած է նաեւ սուրիական Մանպիժի 
մէջ անվտանգութեան գօտի ստեղծելու հարցը:

«Հեռախօսազրոյցը բաւական դրական մթնո-
լորտի մէջ անցած է, եւ ես կը կարծեմ, որ մենք 
յանգած ենք կարեւոր պատմական փոխըմբռնու-
մի»,- նշած է Էրտողան:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկեան Բարքեր

Սուրիահայերը Համակարգուած Աջակցութեան Կարիք Ունին

¾ç 07

Բազմանդամ ընտանիքը...

Ամերիկայի, Եւրոպայի եւ այլ Արեւմտեան 
երկիրներու մէջ ընտանիք մը կը բաղկանայ երկու 
կամ երեք զաւակներէ։ Հազուագիւտ երեւոյթ մը 
կ'ըլլայ, երբ ընտանիքի մը զաւակներուն թիւը 
անցնի հինգը կամ վեցը։ Ահաւասիկ այսօրուան 
մեր նիւթը այդ հազուագիւտ ընտանիքներէն մէ-
կուն մասին է։ Հիմա թոյլ տուէք բացատրեմ։

Մայքըլ եւ Թերի Հաթհորն կ'ապրին Արքանսա 
նահանգի Հաթ Սբրինկս քաղաքը։ Աստուած զի-
րենք բախտաւորած է չորս զաւակներով, որոնք 
արդէն դարձած են մեծահասակ՝ 32-20 տարեկան։ 
Հաւանաբար, ըստ ամերիկեան սովորութեան՝ 
անոնք շատոնց ձգած են իրենց հօրենական 
տունը... 

Չես գիտեր՝ ինչո՛ւ՝ թերեւս մարդասիրական 
զգացումներէ մղուած եւ կամ առանձնութենէ տա-
ռապելով՝ Հաթհորն զոյգը 2018-ի Ապրիլ ամսուան 
ընթացքին որդեգրած են քոյր մը (3 տարեկան) եւ 
եղբայր մը (1 տարեկան), որոնք սեւամորթ են։

«Սուրիահայերու հիմնախնդիրները համակար-
գող կեդրոն» հասարակական կազմակերպութիւնը 
տարեկան կ՛աշխատի շուրջ 3 հազար սուրիահայ 
ընտանիքի հետ: Կազմակերպութեան նախագահ  
Ճորճ Բարսեղեան «Արմենփրես»-ի հետ զրոյցի 
ընթացքին նշած է, որ սուրիահայերու մէջ դեռ կան 
ընտանիքներ, որոնք իսկապէս ուշադրութեան 
կարիք ունին:

«Նախորդ տարին բաւական դրական էր, զգալի 
աշխատանք կատարուեցաւ, իրականացուեցան 
շարք մը ծրագիրներ: Մենք հնարաւորութեան չափ 
ամէն ինչ կ՛ընենք, որ իւրաքանչիւր կարիքաւորին 
հասնի մեր օգնութիւնը` ըլլայ հագուստ, սնունդ, 
խաղալիք, մաքրութեան պարագաներ, ուսանողնե-
րու հետ կապուած ծախսեր, բնակարններու վար-
ձը եւ այլն»,– ըսած է Ճորճ Բարսեղեան:

Հայաստանի պետական կառոյցներու, ինչպէս 
նաեւ միջազգային, հասարակական կազմակեր-
պութիւններու հետ աշխատելով` կազմակերպու-
թիւնը շարք մը ծրագիրներ կ՛իրականացնէ` 
աշխատանք տանելով իւրաքանչիւր սուրիահայ 
ընտանիքի հետ: Ան նշեց քանի մը գործընկերներու` 
սփիւռքի նախարարութիւն, ՄԱԿ, GIZ, Մայր Աթոռ 
սուրբ Էջմիածին, ՀԲԸՄ, «Ամքոր Հայաստան», 
Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւն, «Իզմիրլ-
եան հիմնադրամ», «Առաքելութիւն Հայաստան», 

Այսքանը շատ բարի եւ հասկնալի, սակայն նոյն 
տարուան 3 Դեկտեմբերին Մայքըլ եւ Թերի Հաթ-
հորն որդեգրեցին նաեւ 7 եղբայրներ եւ քոյրեր՝ 
5-8 տարեկան։ Այսպիսով, այդ ընտանիքի զաւակ-
ներուն թիւը հասաւ 13-ի, որը իսկապէս բացառու-
թիւն մըն է մեր օրերուն, չէ՞ք խորհիր:

Տասըն ընտանիքի այդ զաւակները (տես նկա-
րը) վերջին աւելի քան երեք տարիներուն ընթաց-
քին կ'ապրէին խնամակալ ընտանիքներու  (foster 
care) քով։ Ուրեմն անոնց ուրախութիւնը չափ ու 
սահման չունէր, երբ բոլորը միատեղ ընդունուեցան 
ընտանեկան նոյն յարկին տակ։

Յաճախ կը գանգատինք, որ ամերիկացիները 
եսամոլ են եւ դրամասէր, սակայն կան նաեւ ամե-
րիկացիներ, ինչպէս վերոյիշեալ մեր զոյգը, որ 
արդարօրէն կը փաստէ, թէ չափազանց կարեկից 
են օգնութեան պէտք ունեցող մարդկանց նկատ-
մամբ, որոնց մենք տեղեակ չենք։ 

Մեզի կը մնայ երեւոյթները չընդհանրացնել 
երբեք եւ գոհանալ միայն ներկայացնելով դէպքերն 
ու պատահարները, ինչպէս որ անոնք տեղի 
կ'ունենան զանազան շրջաններու մէջ Ամերիկայի 
հսկայ տարածքին։ Հասկցողին՝ շատ բարեւներ...

Մահաքուն եւ յղի՞ ...

Այս դէպքը պատահած է Արիզոնա նահանգի 
Ֆինիքս քաղաքին մէջ։ Արդարեւ, 14 տարիէ ի վեր 
մահաքունի մէջ գտնուող 29 տարեկան կին մը 
անցեալ Դեկտեմբեր ամսուան 29-ին ծնունդ տուած 
է մանչ երեխայի մը։ Կնոջ ինքնութիւնը գաղտնի 
կը պահուի հասկնալի պատճառներով։

Մարդ արարածը կրնա՞յ ասկէ աւելի ստորին 
արարք մը գործել։ Ի՞նչ ըսել է 14 տարիէ ի վեր 
մահաքունի (coma) մէջ գտնուող կնկայ մը հետ 
սեռային յարաբերութիւն ունենալ... Այդ անձը 

պէտք է ամէն զգացումէ զուրկ արարած մը եղած 
ըլլայ, որ կարենայ այդպիսի անմարդկային, չըսե-
լու համար՝ գազանային վարմունքի մէջ գտնուիլ։

Կրնա՞ք երեւակայել, որ այդ անձին վստահուած 
էր հիւանդին հոգատարութիւնը վերջին տասը 
տարիներուն ընթացքին, թէեւ տակաւին յայտնի 
չէ, թէ ո՞վ է ենթական։ Հիմա քաղաքի ոստիկանու-
թիւնը այդ հիւանդանոցի աշխատողներէն կը 
պահանջէ, որ ենթարկուին DNA-ի (ժառանգական 
իւրայատուկ յատկութիւն) քննութեան, որպէսզի 
ոճրագործը բացայայտուի։

Մինչ այդ, հետաքրքրական է գիտնալ ու Հա-
սիէնտա առողջապահական կեդրոնի վարիչ տնօ-
րէնը՝ Պիլ Թիմընսը, հրաժարած է իր պաշտօնէն։ 
Իսկ կեդրոնի խնամակալ մարմինի փոխատենա-
պետ Կերի Օրմըն հաստատած է, որ ջանք պիտի 
չխնայեն գործածկցելու ոստիկանութեան հետ, 
որպէսզի երեւան գայ յանցագործը եւ իր արդար 
պատիժը գտնէ։

Հոս պէտք է աւելցնել, որ մահաքունի մէջ 
յղիացած կինը կը պատկանի Ամերիկեան հնդիկ-
ներու աբաշի ցեղին։ Բայց կարեւոր չէ, թէ ի՛նչ ազ-
գութեան կը պատկանի ան, այնքան ատեն որ 
մարդ արարած է եւ ինքզինք պաշտպանելու ան-
կարող վիճակի մէջ կը գտնուի, չէ՞ք խորհիր:  

ԱՆՆԱ ԳԶԻՐԵԱՆ
«Կիւլպենքեան հիմնադրամ» եւ այլն:

Տրամադրուող ամենահիմնական աջակցու-
թիւններէն Բարսեղեան առանձնացուց բժշկական 
ծառայութիւնը: «Սուրիահայերու հիմնախնդիրները 
համակարգող կեդրոն»-ի գրասենեակի երկրորդ 
յարկին մէջ կը շարունակէ գործել «Քլաուտիա 
Նազարեան» դարմանատունը, որ կ՛աշխատի 
ՀԲԸՄ-ի հովանիին տակ: Այնտեղ ընդհանուր 
բժիշկը, մանկաբոյժը, սրտաբանը, կանանց բժիշ-
կը, ակնաբոյժը, մաշկաբանը պատրաստ են ըն-
դունելու առողջական խնդիրներ ունեցող սուր-
իահայերը: Այդ ամէնը կը գործէ բարեգործական 
նպատակով: Անհրաժեշտութեան պարագային 
դեղորայքը եւս կը տրամադրի անվճար:

«Մեր ռազմավարութիւնը հետեւեալն է, եթէ 
կրնանք մէկ դրական բանով օգնել ընտանիքին, 
բարելաւել անոնց ապրելու պայմանները, ապա 
մենք չենք զլանար:

Կ՛ուզեմ ընդգծել, որ սփիւռքի նախարարութիւնը` 
ի դէմս նախկին նախարար Հրանոյշ Յակոբեանի, 
ինչպէս նաեւ անոր յաջորդած Մխիթար Հայրա-
պետեանի, մշտապէս կանգնած եղած են սուրիա-
հայերու կողքին: Առաջին իսկ վայրկեանէն նախա-
րարութիւնը թեւ ու թիկունք եղած է, հոգատար 
վերաբերմունք ցուցաբերած բոլոր հարցերով: 
Ամէն սուրիահայ մէկ պատճառ ունի շնորհակալ 
ըլլալու սփիւռքի նախարարութեան անցած տա-
րիներու ընթացքում տրամադրած ծառայութեան 

համար: Հաճելի պիտի ըլլար ըսել, որ 2018-ին քիչ 
աշխատած ենք, որովհետեւ սուրիահայերու վիճա-
կը բարելաւուած է, սակայն այդպէս չէ: Կրնանք 
ըսել, որ նոյնն է, ինչ 2017-ին»,–ըսած է ան:

Ընդհանուր առմամբ, սուրիահայերու վիճակը 
շատ չի տարբերիր Հայաստանի միւս բնակիչներէն: 
Կրկին աշխատանքի խնդիր կայ, առկախուած են 
նիւթական հարցերը, գումարած ասոնց, սուրիա-
հայերու հիմնական մասը վարձակալութեամբ 
կ՛ապրի: Բնակարանի վարձի վերաբերեալ ներկա-
յացուած են տարբեր ծրագիրներ, սակայն շօշա-
փելի արդիւնքներու դեռ չեն հասած: Անցած տա-
րիներուն եղած են բարերարներ, կազմակերպութիւններ, 
որոնք ծանր կարիքաւորներու բնակարանային 
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Ֆութպոլ
²ëÇáÛ ´³Å³Ï

ÈÇµ³Ý³Ý 3¬ñ¹ ¸ÇñùÇÝ ìñ³Û

²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ 
µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ 24 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ ÈÇµ³Ý³ÝÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Çñ ³é³çÇÝ ÙñóáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó ø³Ã³ñÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù£ 
ø³Ã³ñóÇÝ»ñÁ áõÝ¿ÇÝ 65 ³é Ñ³ñÇõñ ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ »õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ 
ÃÇõÇ ÷áùñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõ Û³ÕÃ»óÇÝ 2¬0 Ñ³ßÇõáí£  ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù³ñ½Çã 
è³ïáõÉáíÇã ·³Ý·³ï»ó³õ Çñ³õ³ñ³ñ³Ï³Ý ëË³ÉÝ»ñ¿Ý« áñáÝù ÈÇµ³Ý³ÝÁ 
½ñÏ³Í ¿ÇÝ Ýß³Ý³Ïáõ³Í ÏáÉ¿ ÙÁ£ ÆëÏ ³Ù»Ý³ÍÇÍ³Õ»ÉÇÝ ³ÛÝ ¿ñ« áñ ÈÇµ³Ý³ÝÇ 
Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÁ ½ñÏáõ³Í ¿ÇÝ ï»Õ³Ï³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñ¿Ý ¹Çï»É¿ Çñ»Ýó 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ÙñóáõÙÁ£ ÆëÏ Çñ »ñÏñáñ¹ ÙñóáõÙÇÝ« ÈÇµ³Ý³Ý Ùñó»ó³õ 
³é³ç³ï³ñ ê¿áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇáÛ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ¹¿Ù »õ Ïñ»ó Çñ »ñÏñáñ¹ 
å³ñïáõÃÇõÝÁ£ ê¿áõï³Ï³Ý Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ áõÝ¿ñ 67 ³é Ñ³ñÇõñ ÙñóáõÙÇ 
ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ« Ý³»õ áõÝ¿ñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ÃÇõÇÝ Ù¿ç« 
áñÙ¿ û·ïáõ»ó³õ£ ÈÇµ³Ý³ÝÇÝ ÏÁ ÙÝ³Û ÛáÛë ÙÁ »Ã¿ Û³ÕÃ¿ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇ 
Ñ³õ³ù³Ï³ÝÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

²©ËÙµ³Ï©
¬ ä³Ññ¿ÛÝ ¬ Â³ÛÉ¿Ýï 0-1
- ÐÝ¹Ï³ëï³Ý ¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ©0-2
ÏáÉ»ñ©Ê©²É Þ³ÙëÇ 41« ²©Ø³åËáõÃ 88« ÷áË©Ø³åËáõÃ« ²É ä³ÉáõßÇ
¬ ²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© ¬ Â³ÛÉ¿Ýï 1¬1
¬ ÐÝ¹Ï³ëï³Ý ¬ ä³Ññ¿ÛÝ 0¬1« ÏáÉ©Ä©è³ß¿ï ïáõ·©90+1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬²ñ³µ©ØÇ³ó©¾ÙÇñ© 5 Ï¿ï 4¬2« 2¬Â³ÛÉ¿Ýï 4 Ï¿ï 3¬5« 

3¬ä³Ññ¿ÛÝ 4 Ï¿ï 2¬2« 4¬ÐÝ¹Ï³ëï³Ý 3 Ï¿ï 4¬4£
´©ËÙµ³Ï©
- Úáñ¹³Ý³Ý ¬ êáõñÇ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©²É Â³Ù³ñÇ 26« Â©¼Ç³ï 43« ÷áË©è³áõ³ßï¿« ²É Â³Ù³ñÇ
¬ ä³Õ»ëïÇÝ ¬ ²õëïñ³ÉÇ³ 0¬3
ÏáÉ»ñ©Ø³ùÈ»ñÁÝ 18« Ø³åÇÉ 20« ÖÇ³ÝÝáõ 90
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Úáñ¹³Ý³Ý 6 Ï¿ï 3¬0« 2¬²õëïñ³ÉÇ³ 3 Ï¿ï 3¬1« 3¬êáõñÇ³ 1 

Ï¿ï 0¬2« 4¬ä³Õ»ëïÇÝ 1 Ï¿ï 0¬3
¶©ËÙµ³Ï©
¬ üÇÉÇ÷ÇÝ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 0¬3« ¬ øÇñÏÇ½ëï³Ý ¬ Ð³ñ©øáñ¿³ 0¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬âÇÝ³ëï³Ý 6 Ï¿ï 5¬1« 2¬Ð³ñ©øáñ¿³ 6 Ï¿ï 2¬0« 

3¬øÇñÏÇ½ëï³Ý 0 Ï¿ï 1¬3« 4¬üÇÉÇ÷ÇÝ 0 Ï¿ï 0¬4
¸©ËÙµ³Ï© ¬ Æñ³ù ¬ ìÇ»ÃÝ³Ù 3¬2
ÏáÉ»ñ©Ø©²ÉÇ 35« Ð©Â³ñÇù 60« ²©²ïÝ³Ý 90 ¬ ²©²ÃÇÛ³ ëË³É©24« Ü©üáõÛáÝÏ 42
¬ ìÇ»ÃÝ³Ù ¬ Æñ³Ý 0¬2« ¬ ºÙ¿Ý ¬ Æñ³ù 0¬3
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Æñ³Ý 6 Ï¿ï 7¬0« 2¬Æñ³ù 6 Ï¿ï 6¬2« 3¬ìÇ»ÃÝ³Ù 0 Ï¿ï 2¬5« 

4¬ºÙ¿Ý 0 Ï¿ï 0¬8
º©ËÙµ³Ï© ¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ ¬ ÐÇõë©øáñ¿³ 4¬0 
ÏáÉ»ñ©ä³åÑÇñ 28« ²É ü³ÃÇÉ 37« ²É î³áõë³ñÇ 70« ²É Øáõ³ÉÉ³ï 87
¬ ø³Ã³ñ ¬ ÈÇµ³Ý³Ý 2¬0« ÏáÉ»ñ©Ð©ä³ëë³Ù 65« ²©²É ØáÛ¿½ 79
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 0¬2
ÏáÉ»ñ©ü©²É Øáõ³ÉÉ³ï 12« Ð©²É ØáÏ³ÑáõÇ 67« ÷áË©ä³åÑÇñ
¬ ÐÇõë©øáñ¿³ ¬ ø³Ã³ñ 0-6

¸³ë³õáñáõÙ©1¬ø³Ã³ñ 6 Ï¿ï 8¬0« 2¬ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 6 Ï¿ï 6¬0« 3¬ÈÇµ³Ý³Ý 
0 Ï¿ï 0¬4« 4¬ÐÇõë©øáñ¿³ 0 Ï¿ï 0¬10£

¼©ËÙµ³Ï©
¬ Ö³µáÝ ¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý 3¬2« ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý ¬ úÙ³Ý 2¬1
¬ úÙ³Ý ¬ Ö³µáÝ 0¬1« ÏáÉ©Ð³ñ³ÏáõãÇ ïáõ·©28
¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý 0¬4
ÏáÉ»ñ©êÇïÇùáí 17« ÞáÙáõñáïáí 24« 42« Ø³ß³ñÇ÷áí 40
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Æõ½å¿ùÇëï³Ý 6 Ï¿ï 6¬1« 2¬Ö³µáÝ 6 Ï¿ï 4¬2« 3¬úÙ³Ý 0 Ï¿ï 

1¬3« 4¬ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý 0 Ï¿ï 2¬7£
 

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

ä³ñë»ÉáÝ³ ºõ ì³É»ÝëÇ³ ¼Çç»ó³Ý
Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ëÏë³Ý êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿ÛÇ í»ñçÇÝ 16¬Ç 

Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÊÇËáÝ  (´©¸³ë©) ¬ ì³É»ÝëÇ³ 2¬1 
¬ ÄÇñáÝ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 1¬1
¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï 1¬0« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ 2¬2
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ È»Ï³Ý¿ë 3¬0
¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û ¬ ê»õÇÛ³ 1¬3
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï 0¬0 
¬ È»õ³ÝÃ¿ ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ 2¬1
ÏáÉ»ñ©ø³å³ùû 4« ä©Ø³Ûáñ³É 18 ¬ ü©øáõÃÇÝÇû ïáõ·©85

²Ý·ÉÇáÛ ÈÇÏ³ÛÇ ´³Å³Ï

ÂáÃÁÝÑ¿Ù ºõ êÇÃÇ Ú³ÕÃ³Ï³Ý
Þ³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ²Ý·ÉÇáÛ ÈÇÏ³ÛÇ µ³Å³ÏÇ 

ÏÇë³õ³ñï³Ï³Ý Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ »ñÃÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ ²ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ ¬ â»ÉëÇ 1¬0« ÏáÉ©Ð©ø¿ÛÝ ïáõ·©26
- Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ ¬ äÁñÃÁÝ ²ÉåÇÁÝ (¶©¸³ë©) 9¬0
ØñóáõÙÇÝ ïÇñ³å»ï»ó §Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ¦Ý 70 ³é Ñ³ñÇõñ Ñ³Ù»Ù³-

ïáõÃ»³Ùµ »õ ³ÝÏÇõÝ³ÛÇÝ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃ»³Ùµ£ §êÇÃÇ¦ û·ï³-
·áñÍ»ó Çñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ »õ ÇÝÁ ³Ýå³ï³ëË³Ý ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»ó »ññáñ¹ 
¹³ë³Ï³ñ·Ç §äñáõíÁñ½¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£

ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  Þ³Ñ»ó³õ ä¿ÛñáõÃÇ üáõÃåáÉÇ  ´³Å³ÏÁ

ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ýáõÃåáÉÇ ËáõÙµÁ  ß³Ñ»ó³õ  2018-2019 Ù³ñ½³Ï³Ý  ï³-
ñ»ßñç³ÝÇ   ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ  ä¿ÛñáõÃÇ  µ³Å³ÏÁ: ²õ³ñï³Ï³Ý  ÙñóáõÙÇÝ,  
ÐºÀ  §²Ý¹ñ³ÝÇÏ¦ª 3-0 ³ñ¹ÇõÝùáí  å³ñïáõÃ»³Ý  Ù³ïÝ»ó  §²ÃÉ»ÃÇùû¦Ý:

ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ  ý»ï»ñ³ëÇáÝÇÝ  Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ  Ï³½Ù³Ï»ñå-
õ³Í ëáÛÝ Ùñó³ß³ñùÁ  ÏÁ  ÙÇïÇ  ³ßËáÛÅ   å³Ñ»É ýáõÃåáÉÁ  »õ ýáõÃåáÉÇ  
³ÏáõÙµÝ»ñÁ:

²õ³ñï³Ï³Ý  ÙñóáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ  ÈÇµ³Ý³ÝÇ ýáõÃåáÉÇ ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ  
ä¿ÛñáõÃÇ   »ÝÃ³ßñç³ÝÇ  å³ï³ëË³Ý³ïáõ  ²ë³³ï  ê³åÉÇÝÇ,  ý»ï»ñ³ëÇáÝÇ 
³ÛÉ  ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ,  Ð´ÀØ- ÐºÀ-Ç ýáõÃåáÉÇå³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõ »õ  Ù»Í 

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í



Մշակութային Արձագանգ

Սերգէյ Փարաջանովի Շարժանկարները 
Երեք Ամիս Պիտի Ցուցադրուին Պոլսոյ 
«Փերա» Թանգարանին ՄԷջ

Լոյս տեսաւ Մաղաքիա Պատրիարք 
Օրմանեանի «Հայոց Եկեղեցին» 
աշխատասիրութիւնը

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

ÃÇõáí Ù³ñ½³ë¿ñÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý, ÜÁÅÙ¿Ç   Ù³ñ½³¹³ßïÇÝ Ù¿ç:
Ð³Ï³é³Ï ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï  »Õ³Ý³ÏÇÝ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ  ïÕ³ùÁ  Û³çáÕ»-

ó³Ý ïå³õáñÇã  Ë³Õáíå³ñïáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É Çñ»Ýó Ùñó³ÏÇóÁ:
²õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáí   Ñ³ñáõëï  ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ  ÏÁ  ÝÏ³ïáõÇ  ÉÇµ³Ý³Ý»³Ý 

ýáõÃåáÉÇ  É³õ³·áÛÝ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ¿Ý:   ÈÇµ³Ý³ÝÇ  ¸. ¸³ë³Ï³ñ·Ç  
ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝÁ  ëÏ½µáõÝùáí åÇïÇ ëÏëÇ  Û³é³çÇÏ³Û  ß³µ³-
Ã³Ë»ñçÇÝ:

 ÐºÀ-Ç  Î»¹ñáÝ³Ï³Ý  ì³ñãáõÃ»³Ý  »õ   Ñ³Ù³ÛÝ   ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñáõÝ  
³ÝáõÝáí  ç»ñÙ³å¿ë ÏÁ  ßÝáñÑ³õáñ»Ýù ÐºÀ-Ç Ù³ñ½³Ï³Ý Ñ³ñó»ñáõ   ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ  
å³ï³ëË³Ý³ïáõ  äûÕáë ì³ÝÉ»³ÝÁ,  ÐºÀ  ²Ý¹ñ³ÝÇÏ  ýáõÃåáÉÇ Ï³½ÙÁ,   
Ù³ñ½Çã  ÅáñÄ ²åïûÝ, ýáõÃåáÉÇ  í³ñã³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ ì³Ñ¿ Ð³-
ùÇÙ»³ÝÁ, ÐºÀ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÇ ýáõÃåáÉÇ µáÉáñ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ »õ  Ñ³-
Ù³ÏÇÝ»ñÁ ³Ûë  ÷³ÛÉáõÝ  Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ ³éÇÃáí:

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ

êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 
ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).

²êÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 3¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 15£30 Ð³ñ©øáñ¿³ (2) ¬ âÇÝ³ëï³Ý (1)
Ä³ÙÁ 15£30 øÇñÏÇ½ëï³Ý (3) ¬ üÇÉÇ÷ÇÝ (4)
Ä³ÙÁ 18£00 Æñ³Ý (1) ¬ Æñ³ù (2), - ìÇ»ÃÝ³Ù (3) ¬ ºÙ¿Ý (4)
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 20£30 ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï (2) ¬ ÄÇñáÝ³ (9)
Ä³ÙÁ 21£30 ê»õÇÛ³ (3) ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û (15)
Ä³ÙÁ 22£30 È»Ï³Ý¿ë (13) ¬ è¿³É Ø³ïñÇï (4)
²Ü¶ÈÆàÚ ´²Ä²ÎÆ 1/32¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ÎðÎÜàô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 21£45 ê³áõÃÑ»Ù÷ÃÁÝ (16) ¬ î»ñåÇ ø³áõÝÃÇ (´©¸³ë©)
Æî²ÈÆàÚ êÆôöÀð ´²Ä²Î
Ä³ÙÁ 19£30 ºáõí»ÝÃÇõë (1) ¬ ØÇÉ³Ý (5)
üð²Üê²ÚÆ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü Úºî²Ò¶àô²Ì ØðòàôØÜºð
Ä³ÙÁ 20£00 ØáÝ³ùû (19) ¬ ÜÇë (8)
Ä³ÙÁ 20£00 ÂáõÉáõ½ (14) ¬ úÉÇÙ÷Çù ÈÇáÝ¿ (3)
Ä³ÙÁ 22£00 ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý (4) ¬ úÉÇÙ÷Çù Ø³ñë¿Û (9)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/32¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 20£15 ÎñÁÝáåÉÁ üáõÃ 38 (´©¸³ë©) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (6)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 22£45 ü»Ûñ»Ýë¿ (16) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (4)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 03£00 äáëÃÁÝ ê»ÉÃÇùë (5) ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ (1)
Ä³ÙÁ 05£30 ÎáÉïÁÝ êÃ¿ÛÃ àõáñÇÁñ½ (2) ¬ ÜÇõ úñÉ¿³Ý½ ö»ÉÇùÁÝ½ (12)
ÂºÜÆêÆ ²ôêîð²ÈÆàÚ ´²ò Øðò²Þ²ðøÆ 1/32¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 02£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ôÆ Âàôð î²àôÜ ²ÜîÀðÆ Þðæ²ì²¼ø
Ä³ÙÁ 02£50 Üáñíáõï ¬ ²ÝÏ³ëÃÁÝ« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 15£30 äÇ³ÃÉáÝ¬èáõÑ÷áÉïÇÝÏ« §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

èÇ³ïÇ« Þ³ÝíÇÉ ºõ ä¿ÛñáõÃ Ú³ÕÃ»óÇÝ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ å³ëù»ÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 

10¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ §ä¿ÛñáõÃ¦Ç Ýáñ Ù³ñ½ÇãÝ ¿ ö»ñÇëÇãÁ£ ²Ûë 
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- Ðáõ÷ë ¬ ÐÇùÙ¿ 76¬62
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕ©²ÉÇ Ø³Ýëáõñ¬Ðáõ÷ë 18 Ï¿ï 12 ÷áË
- Þ³ÝíÇÉ ¬ ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© 93¬76
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©ü³ïÇ ²É Ê³ÃÇå 25 Ï¿ï 8 éÇå 1 ÷áË 1 ëÃÇÉ 2 

Ãû ¬ Ø³ñí¿É Ð»ñÇë 34 Ï¿ï 4 éÇå 1 ÷áË 2 ëÇÉ 3 Ãû
¬ ä¿ÛñáõÃ ¬ ²ÃÉ³ë üÁñ½áÉ 97¬72
- äÇåÉáë ¬ èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 64-93
¸³ë³õáñáõÙ©1¬èÇ³ïÇ 8 Û³ÕÃ ¬ 1 å³ñï« 2¬Þ³ÝíÇÉ 7¬2« 3¬Ð©Ø©À©Ø© 6¬2« 

4¬ä¿ÛñáõÃ 5¬4£

Ժամանակ- 2018 տարին դարադարձն էր 
Պատրիարքական Աթոռոյ մեծանուն գահակալ-
ներէն երանաշնորհ Մաղաքիա Պատրիարք 
Օրմանեանի։ Այս առիթով, Աթոռը պատմական 
նիւթերու յատկացուած «Յովակիմեան» մատե-
նաշարէն, որպէս ութերորդ հատոր լոյս տեսաւ 
հոգելոյս պատրիարքի «Հայոց Եկեղեցին» աշ-
խատասիրութիւնը։

Հեղինակ պատրիարք հայրը նպատակ 
ունեցած է Հայ Եկեղեցւոյ նուազ ծանօթներուն 
ծանօթացնել Հայ Եկեղեցին իր զանազան երե-
սակներով։

Սոյն աշխատասիրութիւնը 1911-ին քաղաքիս 
մէջ հրատարակուած է հայերէնով, սրբազան 
հեղինակին իսկ թարգմանութեամբ։ Յաջորդ 
1912 եւ 1913 տարիներուն կը վերահրատարակուի, 
սրբազան հեղինակին վերանայութեամբ։ «Հա-
յոց Եկեղեցին» հատորը աշխարհի չորս ծա-
գերուն մեր մայրենիով լոյս կը տեսնէ քանի 

քանի անգամներ։ Զանազան վայրերու մէջ լոյս կը տեսնէ նաեւ զանազան 
լեզուներով, ինչպէս՝ անգլերէն, ռուսերէն, սպաներէն, փորթուգալերէն, լեհերէն։

Հատորը կը բաղկանայ 288 էջերէ եւ կ՚ընդգրկէ բացի աշխատասիրութենէն, 
Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեանի բացման խօսքը՝ «Ճանչնալ մեր եկեղեցին հայ 
մեծանուն եկեղեցականին գրիչէն», սրբազան հեղինակին ընդարձակ կենսագրու-
թիւնն ու լուսանկարը, սոյն հատորի հայերէն եւ այլալեզու հրատարակութեանց 
մատենագիտութիւնը, Ամենայն Հայոց, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ եւ Աղթամարայ 
կաթողիկոսներու, ինչպէս նաեւ Երուսաղէմի եւ Պոլսոյ պատրիարքներու գաւա-
զանագիրքերը, Հայ Եկեղեցւոյ սոյն աշխատասիրութեան պատրաստութեան 
շրջանի թեմերու վիճակագրութիւնը, երանաշնորհ հեղինակի սան՝ նոյնպէս 
երանաշնորհ Բաբգէն Եպսկ. Կիւլէսէրեանի (ապա աթոռակից կաթողիկոս Մեծի 
Տանն Կիլիկիոյ) գրի առած մատենախօսական գրութիւնը, անձնանուններու, 
տեղանուններու եւ այլ յատուկ անուններու երեք ցանկ, եւ այլն։

Հատորը լոյս կը տեսնէ աշխատասիրութեամբ՝ Վաղարշակ Սրկ. Սերովբեանի, 
իսկ շքեղ կողքը պատրաստուած է Գրիգոր Սահակեանի եւ Սարվէն Տանէի կողմէ։

Սոյն հատորը լոյս կը տեսնէ Սելմա Իսկէնտէրէօզի մեկենասութեամբ, ի 
յիշատակ ծնողներուն՝ Սելիմ եւ Սիրանոյշ Իսկէնտէրի։

Փափաքողներ կրնան հատորէն ունենալ դիմելով Պատրիարքարան, 
աշխատանքային ժամերուն։

Պոլսոյ «Փերա» թանգարանին 
մէջ բացուած «Փարաջանով, Սար-
գիս» ցուցահանդէսին ծիրէն ներս 
կը  ներկայացուի «Ապստամբ պատ-
կերներ. Սերգէյ Փարաջանով» 
ծրագիրը:

Փարաջանովի ֆիլմերը ներկա-
յացնող ծրագիրը հանդիսատեսին 
հասանելի կ՛ըլլան երեք ամիս շա-
րունակ: Ծրագիրը մեկնարկած է 
յունուար 9-ին եւ պիտի տեւէ մինչեւ մարտ 17:

Ծրագիրին ծիրէն ներս կը ցուցադրուին հանճարեղ բեմադրիչի այնպիսի 
գործեր, ինչպիսիք են «Անդրիեշ», «Առաջին տղայ», «Ուքրանական ռապսոդիա», 
«Ծաղիկ քարի վրայ», «Մոռցուած նախնիներու ստուերները», «Յակոբ Յովնա-
թանեան», «Սուրամի ամրոցի լեգենդը». «Արաբեսկներ Փիրոսմանի թեմայով», 
«Աշուղ ղարիբ» աշխատանքները: Ծրագիրին մէջ տեղ  գտած են նաեւ Արտաւազդ 
Փելեշեանի «Տարուայ եղանակներ»-ը, Ռոն Հոլլովէյի «Փարաջանով. ռեքուիեմ» 
փաստագրական ֆիլմն ու Պատրիկ Կազալի «Սերգէյ Փարաջանով. Ապստամբը»ֆիլմը:

¾ç 05âáñ»ùß³µÃÇ / 16.1.2019 



¾ç 06âáñ»ùß³µÃÇ / 16.1.2019 

Տեսակէտ
Երբ Խոցելի Դառնաս, Մի՛ Մեղադրեր Օտարը

 Տնտեսութիւն Եւ Արտագաղթ
- Մաս Գ –

ԿՈՐԻՒՆ Լ. ՔԷՀԵԱՅԵԱՆ

Արցախեան հիմնախնդիրը կը դադրի 
«Դամոկլեան սուրի» պէս կախուած մնալ 

Հայաստանի Հանրապետութեան գլխուն վրայ, 
երբ վերջինս համազգային ողջ ներուժով 

թեւակոխէ տնտեսական յեղափոխութիւն:

Սոյն յօդուածի նպատակը Հայաստանի Հան-
րապետութեան սեփականաշնորհման, տնտեսա-
կան եւ աշխատանքային իրաւունքի օրէնքներու 
քննարկումը չէ, այլ լուսաբանումը երկրի բնա-
կանոն տնտեսական զարգացումը խոչընդոտող 
լծակներուն եւ արտագաղթի հիմնապատճառնե-
րուն:

Այն օրերուն, երբ հայ ազգը երկրի բոլոր քա-
ղաքներուն եւ մասնաւորապէս Երեւանի մէջ 
բռունցքները վեր պարզած անկախութեան ու 
Արցախի մայր հայրենիքին վերամիաւորման կոչե-
րով բազմահազարնոց ցոյցեր կը կազմակերպէր, 
1988 թուականի Դեկտեմբեր 7-ին ահեղ ու աւերիչ 
երկրաշարժ մը ցնցեց հանրապետութեան հիւսիս 
– արեւմտեան եւ հիւսիսային հատուածները խլելով 
աւելի քան 25 հազար հայ բնակչութեան կեանքը 
ու անօթեւան դարձնելով 530 հազար հոգի, քար 
ու քանդ ընելով ներկայիս Շիրակի ու Լոռիի 
մարզերու բազում բնակավայրերն ու քաղաքները 
{ան ընդգրկած է հանրապետութեան 1/3 տարածքը՝ 
մէկ միլիոն 130 հազար բնակչութեամբ: Ամբողջու-
թեամբ կամ մասնակի քանդուեցան Կիւմրին (Լենի-
նական), Սպիտակը, Վանաձորը (Կիրովական), Ստե-
փանաւանը, հարիւրէն աւելի աւաններ ու գիւղեր: 
Աւերուեցաւ հանրապետութեան բնակելի ողջ տա-
րածքի 17%-ը}` շարքէ դուրս բերելով ջերմամատա-
կարարման ու ուժանիւթամատակարարման բոլոր 
համակարգերը, կապի, երթեւեկութեան ու կեն-
ցաղային սպասարկման ծառայութիւնները, ինչ-
պէս նաեւ աւերելով աւելի քան 170 արդիւնաբերական 
ձեռնարկութիւն: Բնականաբար նոյնքան ծանր 
վնասներ կրեց նաեւ գիւղատնտեսութիւնը: Քան-
դուեցան անասնապահական շինութիւնները, 
ոչնչացան անասուններուն մեծ մասը, շարքէ դուրս 
եկան գիւղատնտեսական մթերքներ վերամշակող 
80 ձեռնարկութիւն:

Կարծէք թէ բաւարար չէին աւերիչ երկրաշարժին 
պատճառած վերոյիշեալ եւ ժողովրդական տըն-
տեսութեան հասցուցած աւելի քան 13 միլիառ 
ռուպլիի վնասները, յանկարծ Ազատութեան 
հրապարակի հարթակէն, «բնապահպանութեան» 
քօղի տակ, վրայ հասան կարգ մը «հայ» առաջ-
նորդներու խիզախ կոչերը՝ ուժանիւթային, տնտե-
սական եւ գիտա-հետազօտական կարեւորագոյն 
հիմնարկներու ու հաստատութեանց փակման 
պահանջատիրութեամբ (կասկած չկայ, որ այդ 
կոչերը թելադրուած ըլլային դուրսի եւ ներսի հա-
մադրուած քաղաքական ուժերու համաձայնութեամբ, 
փաստն ալ այն էր, որ զանոնք իրականացնելու 
զուգընթաց այդ կոչերը արձակողները անվնաս 
վերացան քաղաքական դաշտէն եւ առ այսօր 
կ'ապրին հանրապետութենէն ներս)` առանց հաշ-
ւի առնելու հանրապետութենէն ներս գալիք համա-
մարդկային ու համազգային վերահաս վնասի 
աղէտալիութիւնը:  Մեծամօրի աթոմակայանի, Երեւա-
նի Նայիրիտ գործարանի, Վանաձորի (Կիրովա-

կան) քիմիական գործարանի եւ այլ կարեւորագոյն 
հիմնարկներու իրարայաջորդ փակման, հանրա-
պետութեան ազգաբնակչութիւնը մութ ու ցուրտ 
տարիներու արհաւիրքին մէջ նետելնուն, արցախ-
եան պատերազմի անցանկալի դառնութեան 
ճաշակման զուգընթաց, գտնուեցան այնպիսի 
ապաշնորհ ու պատեհապաշտ «առաջնորդներ», 
որոնք ամէն այգաբացին գործարան մը, հիմնարկ 
մը, մշակութային, բժշկական ու գիտա – հետա-
զօտական կեդրոն մը կը թալանէին, կը փակէին ու 
կը սեփականացնէին` ի դէմս հայրենի ժողովուրդին 
ցուցաբերած աննկուն պայքարին եւ աներեւա-
կայելի ու աննկարագրելի զոհողութեանց...:

Այսպէս, արցախեան պատերազմին մեծ զո-
հողութիւններու գնով յաղթանակ տարած հայ 
ազգը յանկարծ աչքերը բացաւ ու յայտնուեցաւ 
սունկի պէս բուսած, գործուղուած ու նշանակուած 
վերոյիշեալ ոճրագործութեանց մէջ խռուած եւ 
արցախեան նուիրեալ առաջնորդներուն կեանքը 
խլած հակազգային «պետական այրերու» ողոր-
մութեան, անցեալի աւերուած ու անօթ տնտեսա-
կան համակարգի եւ իրեն պատշաճ նոր տնտե-
սութիւն կերտելու ծանր բեռին ներքոյ:

Երկրաշարժի, արցախեան պատերազմի, նա-
խորդ տնտեսական համակարգի փլուզման ծանր 

բեռին տակէն դուս չեկած հայ ազգը յանկարծ 
յայտնուեցաւ տնտեսական ազատ համակարգի եւ 
վերահաս տնտեսական մորթազերծ ընող օրէնք-
ներու տարափին եւ տարափոխիկ արտագաղթի 
հիւծախտային հիւանդութեան առջեւ...: Աւելի քան 
քառորդդարեայ տնտեսական ազատ «պայման-
ները» ստիպողաբար արհամարհած եւ նիւթական 
ծանր բեռի տակ ինկած աւելի քան մէկ միլիոն հա-
յաստանցի անվերադարձ եւ երբեմն ալ անիծելով 
ստեղծուած դրութիւնը լքեց այն ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ, 
որուն անկախութեան ու ազատագրման համար 
անխնայաբար արիւն թափած էր` առիթ տալով 
միջազգային աշխարհայնացման քաղաքականու-
թեան ապազգային, խորթ, բազմերանգ ու տա-
րօրինակ գործօններու հեզաթափանց ու հեզա-
վարակ գործընթացին։

Հայրենի սակաւապետութեան քաղաքական 
այրերը իրենց կատարած թալանի անհերքելի 
կարողութեան հակառակ` կամայ եւ հրահանգուած 
ոչ մէկ քայլի դիմեցին պահպանելու համար Հա-
յաստանի Հանրապետութեան անկրկնելի դար-
պասի՝ սուրիահայութեան անվտանգութիւնը եւ 
գոյութիւնը, այլեւ հայրենի ինքնաբուխ փորձերն 
անգամ իսկոյն կասեցուցին ու արգիլեցին: Բարե-
բախտաբար շատ մը սուրիահայեր իրենց կեանքը 
փրկելու համար նախընտրեցին ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ ու 
հայրենադարձութիւնը...: Դիպուածաբար, Լիբա-
նանի տնտեսական տագնապին պատճառով բա-
զում լիբանանահայեր նոյնպէս իրենց տնտեսական 
ապագան կապեցին ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ հետ:  Նաեւ 
250 ընտանիք Հայաստան տեղափոխուեցաւ 
Ուքրանիոյ տագնապին պատճառաւ (փոքրաթիւ 
հայրենադարձներ կան նաեւ ԱՄՆ-էն, Գանատայէն 
եւ այլ երկիրներէ): Ընդհանուր հայրենադարձներուն 
թիւը Հայաստանի մէջ առ այսօր կը հասնի շուրջ 
30 հազարի: Սակայն սա չի նշանակեր, որ 
ազգագրական վտանգ չկայ Հայաստանի մէջ, եթէ 
հաշուի առնենք հանրապետութեան ազգային 
փոքրամասնութեանց գոյութիւնն ու բնականոն 
աճը եւ ծրագրաւորուած օտար ազգերու ներհոսքը 
դէպի Հայաստան, մասնաւորապէս Հնդկաստանի 
եւ տակաւին Հայաստանի Հանրապետութեան 
անկախութիւնը չընդունած Փաքիստանի այլակրօն 
քաղաքացիներուն արտասովոր ներարշաւը։

Ազգովին պատմական անկրկնելի սխալ ըրած 
կ'ըլլանք, եթէ կտրականապէս չդադրեցնենք օտար 
ազգաց ներհոսքը դէպի Հայաստան եւ այլ 
այլազգաց հող վաճառելու կասկածելի գործըն-
թացը: Բացարձակապէս իրաւունք իսկ չունինք 
մեր դարաւոր ազգային ժառանգականութիւնը 
որակազրկելու, մեր քառորդդարեայ ազգային 
կորուսեալ աշխատուժի ողջ ներուժը օտարով 
փոխարինելու եւ անգործ հայորդիներուն աշխա-
տանքի հնարաւորութենէն եւ իրաւունքէն զրկելու 
եւ վերջիններուս դէմ նոր արտագաղթի դռներ 
բանալու, որպէսզի Հայաստանի Հանրապետու-
թեան անունն ու գոյութիւնը խոցելի չդառնան: 
Եւրոպայի եւ մասնաւորապէս Յունաստանի թոյլ 
տուած սխալները չկապկելու համար պէտք է 
լրջօրէն մտածենք հայորդաց՝ նոր, կազմակերպը-
ւած ու հոծ հայրենադարձութիւն իրականացնելու 
մասին, «քանի դեռ ուշ չէ»...:

Երբ խոցելի դառնաս, մի՛ մեղադրեր օտարը...:
Շարունակելի...:

Մեծամօրի աթոմակայանը, Երեւանի Նայիրիտ գործարանը եւ 
Վանաձորի քիմիական գործարանը
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Սուրիահայերը Համակարգուած Աջակցութեան Կարիք Ունին

վարձը քանի մը ամիս փոխհատուցած են, սակայն 
ատոնք ժամանակաւոր լուծումներ են:

Խօսելով Հայաստանի մէջ բնակող սուրիահա-
յերու գաղթի միտումներուն մասին` Ճորճ Բարսեղ-
եան նշած է, որ մէկ ուղղութեամբ ընդհանուր ալիք 
չկայ, իւրաքանչիւր ընտանիք իր որոշումը ունի: 
Մասնաւորապէս, կան ընտանիքներ, որոնք կը 
վերադառնան Սուրիա իրենց ունեցուածքը վաճա-
ռելու եւ Հայաստանի մէջ վերջնականօրէն հաս-
տատուելու համար: Անոնք այն բախտաւորներն 
են, որոնք կրցած են ինչ որ գործ դնել այստեղ: 
Կան ընտանիքներ, որոնց հիմնական մասը կը 
շարունակէ մնալ Հայաստան, սակայն արտագնայ 

Ամբողջ աշխարհին յայտնի երգը առաջին ան-
գամ կատարեց  Էմիլիօ Թուերօն 1940 թուականին: 
Տարբեր երկիրներու երաժշտական քննադատնե-
րու հարցախոյզի արդիւնքներուն համաձայն՝ 
մեքսիքական երգը կը մտնէ 20-րդ դարու 10 ամե-
նայայտնի երգերու շարքին մէջ: «Besame Mucho»-ը 
կատարուած է աւելի քան 120 լեզուներով 100-էն 
աւելի երկիրներու մէջ: Ձայներիզներու եւ ձայնաս-
կաւառակներու ընդհանուր վաճառքը գերազան-
ցած է 100 միլիոն օրինակը, եւ երգը կատարելու 
համար մինչեւ օրս գրավարձ կը տրուի հեղինակի 
իրաւատէրերուն (անոր մահէն ետք):

Երաժշտութեան պատմութեան մէջ ամենառո-
մանթիկ երգերէն մէկը Քոնսուելօ Վելասքեսը գրած 
է, երբ տակաւին շատ երիտասարդ  էր: Կաթոլիկ 
դպրոցի շրջանաւարտ գեղեցկադէմ օրիորդը 
հմուտ էր երաժշտական բազմաձայն ստեղծագոր-
ծութեան (գործիքային, խմբերգային եւ այլն) բոլոր 
ձայներու համատեղ նօթագրումին մէջ, իսկ 
համբոյրներու մասին գիտէր միմիայն գիրքերէն: 
Ամբողջ ազատ ժամանակը կ'անցընէր երաժշտու-
թեան վրայ, երիտասարդ տղաներու հետ հանդի-
պելու համար ժամանակ չէր մնար: «Ես կ'ամչնայի 
ըսելու, որ երգի հեղինակը ես եմ: Ես երգը գրեցի, 
երբ   ընդամէնը 15 տարեկան էի, եւ երբեք չէի 
համբուրուած մինչ այդ»- իր հարցազրոյցներէն 
մէկուն ժամանակ նշած է հեղինակը:

Երգը առաջիններէն մէկը լսեց հեղինակաւոր 
ռատիօկայաններէն մէկուն ծրագիրներու խմբա-
գիր Մարիանօ Ռիվերան, որ հետագային դարձաւ 
յայտնի արտադրիչ: Սկիզբը ան ստանձնեց երգը 

աշխատանքի համար տղամարդիկ կը մնան 
Սուրիա: Ոմանք ալ ընդհանրապէս ընտանիքներով 
կը վերադառնան Սուրիա:

«Այդ ամէնը տեղի կ՛ունենայ առկայ դժուարու-
թիւններէն մեկնած: Քաղաքական առումով յեղա-
փոխութիւն եղաւ, սակայն այդ ցնցումին համա-
պատասխան դեռ տնտեսական արդիւնքներ չկան: 
Ի հարկէ, կը հասկնանք, որ տնտեսական վերելքը, 
փտածութեան վերացումը մէկ օրուան մէջ տեղի 
չեն ունենար, սակայն, իմ կարծիքով, ամէն պարա-
գայի գործընթացը դանդաղ կ՛ընթանայ»,-ըսած է ան:

Իսկ գալով կազմակերպութեան յառաջիկայ 
ընելիքներուն, ապա ծրագիր կ՛իրականացնեն 

«Հայկական Քարիթաս»-ի, Հայկական կարմիր 
խաչի, ՓՄՁ համագործակցութեան ընկերակցու-
թեան հետ: Նպատակն է հնարաւորութիւն ստեղ-
ծել, որ «մէկ պատուհանի» սկզբունքով սուրիահա-
յերը կարենան տեղեկանալ, թէ Հայաստանի մէջ 
պետական կառոյցներու, միջազգային, հասարա-
կական կազմակերպութիւններու կողմէ իրենց 
ուղղուած ինչ ծրագիրներ կ՛իրականացուին: «Սուր-
իահայերու հիմնախնդիրները համակարգող կեդ-
րոն»-ը մանրամասն պիտի հաւաքագրէ իւրաքան-
չիւր ծրագրի վերաբերեալ տեղեկատուութիւն եւ 
ինչպէս սփիւռքի նախարարութեան կայքի, այն-
պէս ալ համապատասխան գրքոյկներու միջոցով 
պիտի տեղեկացնէ սուրիահայ ընտանիքներուն:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 1 -        
«Besame Mucho» («Համբուրէ՛ զիս կրքոտ»)- Քոնսուելօ Վելասքես

Պատրաստեց՝ ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

յայտնի դարձնելու գործը, այնուհետեւ ամուսնու-
թեան առաջարկ ըրաւ ամչկոտ գեղեցկուհի օրիոր-
դին, որուն փոխարէն փեսացուին «այո՛» ըսաւ 
անոր մայրը:

Երգը կրած է բազմաթիւ ձեւափոխութիւններ, 
հնչած հազարաւոր համերգներու ժամանակ: Երգը 
կատարած են Ֆրենք Սինաթրան, Էլլա Ֆիցժերալ-
տը, Լուի Արմսթրոնկը, «Պիթլս» խումբը, Էլվիս 
Փրեսլին, Շառլ Ազնաւուրը, Խոսէ Քարերասը, 
Խուլիօ Իկլեսիասը, Փլասիտօ Տոմինկօն եւ այլ 
համաշխարհային աստղեր: Յայտնի բեմադրիչ 
Ուոլթ Տիսնեյը երգով հրապուրուած այնքան ցան-
կացաւ զայն զետեղել իր ֆիլմերէն մէկուն մէջ, որ 

Վելասքեսին առաջարկեց տեղափոխուիլ Հոլիուտ 
եւ ֆիլմերու մէջ նկարահանուիլ: Վելասքեսը ի 
հարկէ չնկարահանուեցաւ, բայց իր երգը շատ 
հնչեց հոլիուտեան, եւրոպական  եւ սովետական 
ֆիլմերու մէջ:

Վելասքեսը բազմաթիւ դասական ստեղծագոր-
ծութիւններու հեղինակ է, սակայն իբրեւ երգահան 
իրեն յաջողութիւն ու փառք բերաւ «Պեսամէ Մուչօ» 
երգը՝ ստուերելով յաջորդող ստեղծագործութիւն-
ները: 

Երգը յիրաւի դարձած է «սիրոյ քայլերգ», եւ 
աշխարհիս վրայ չկայ վայր մը, ուր չերգուի անիկա՝ 
յուզելով ունկնդիրներն ու զանոնք լեցնելով ջերմու-
թեամբ: Անիկա վաղուց կ'ապրի իր առանձին, 
ինքնուրոյն կեանքով եւ իրաւունք ունի համարուելու 
դարի անմահ երգերէն:

Կարելի է հոս զետեղուած QR գաղտնագիրէն 
օգտուիլ վայելելու նշեալ «սիրոյ քայլերգ»-ը:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, յուզ-
ւինք, ուրախանանք, տխրինք, սիրահարինք, 
հիասթափինք անոր լուռ ընկերակցութեամբ: 
Կան երգեր, որ տեսած են մեր կեանքի գրեթէ 
բոլոր փուլերը յաջորդաբար եւ աւելի շատ 
յուշեր կը պահեն իրենց մէջ, քան մենք: Երբեմն 
ալ անոնք մեր միակ ընկերներն են օրուան այս 
կամ այն ժամուն կամ կեանքի մէկ կարեւոր 
շրջանին: Կան երգեր, որոնց տարիքը աւելի 
մեծ է, քան մերը: Կան նաեւ երիտասարդները: 
Անոնց բոլորին կը կապէ մէկ բան. անոնք դար-
ձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, աւե-
լի լաւը կը դառնայ անկէ: 

Օրեր առաջ հերթական անգամ, սովորու-
թեան համաձայն, բացի երգացանկս ու միա-
ցուցի սիրելի երգերէս մէկը (կարծեմ  արդէն 
միլիոներորդ անգամ): Բառերը, որ առաջինէն 

մինչեւ վերջինը անգիր գիտէի, կպչուն միտքի 
նման սկսան անընդհատ պտըտիլ շուրջս: Որո-
շեցի անպայման գիտնալ երգի ստեղծման 
պատմութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, 
ներքնաշխարհը՝ երգը արարելու պահուն: Եւ, ի 
զարմանս ինծի, յայտնաբերեցի, որ երգը, պատ-
մութիւն ըլլալէ բացի, ունի նախապատմութիւն, 
ինչ որ աւելի հետաքրքրական կը դարձնէ զայն 
ու կը բացայայտէ բոլորովին ուրիշ տեսանկիւնէ:

Այսպէս եւ ծնաւ շարքը գրելու եւ, սիրելի 
ընթերցող, քեզի հետ բացայայտումներս կիսե-
լու միտքը, ուր յաճախ լսուած ու ընտանիքի ան-
դամ դարձած երգերու մասին կը պատմեմ այն 
ինչ իրենք կը թաքցնեն մեզմէ, կամ պարզապէս 
կը լռեն: Երգեր, որոնք երաժշտութեան պատ-
մութեան մէջ իրենց հետքը ձգած են եւ դասուած 
«անմահներու» շարքին:

Այսպէս ծնաւ «Երգի մը Պատմութիւնը» 
շարքը:

Ա. Կ.
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Շրջանային Èáõñ»ñ

Կարօ Փայլան Գրած Է Թուրքիոյ Մէջ Առկայ Տնտեսական 
Ճգնաժամին Մասին  

Միջազգային Èáõñ»ñ

Ազրպէյճանական Ընդդիմութիւնը Կը Պատրաստուի Մեծ 
Հանրահաւաք Իրականացնել 

Պաշտօնական Մոսկուան Պաքուի Մէջ ՌԴ Քաղաքացիներուն 
Նկատմամբ Խտրական Վերաբերմունքի Մասին Գրութիւն 
Ուղարկած Է Ազրպէյճանի Դեսպանատան

Թուրքիոյ մէջ գործող ընդդիմադիր քրտամէտ «Ժողովուրդներու 
դեմոկրատական» կուսակցութենէն հայազգի պատգամաւոր Կարօ Փայլան 
խօսած է Թուրքիոյ մէջ առկայ տնտեսական խոր ճգնաժամին մասին:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, Փայլան այս մասին գրած է թուիթըրի 
իր էջին վրայ:

Խօսելով տնտեսական խոր ճգնաժամին մասին՝ պատգամաւորը նշած է, 
որ այդ վիճակէն կարելի է դուրս գալ միայն ժողովրդավարական եւ 
տնտեսական հիմնաւոր փոփոխութիւններու միջոցով:

«Տնտեսական խոր ճգնաժամի մէջ ենք, գործազրկութեան մակարդակը 
երթալով կ'աճի, ներդրումներու ծաւալը նահանջ կ'արձանագրէ, արդիւնաբե-
րութեան ծաւալը նուազած է 6.5 տոկոսով»,- գրած է Փայլան:

Ազրպէյճանի մայրաքաղաք Պաքուի ՏԻՄ-ը ընդդիմադիր «Ժողովրդա-
վարական ուժերու ազգային խորհուրդ»-ին  թոյլատրած է Յունուար 19-ին 
հանրահաւաք իրականացնել:

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնէ ազրպէյ-
ճանական azadliq.info լրատուական գործակալութիւնը:

Քաղաքապետարանը թոյլատրած է հանրահաւաքը իրականացնել Պա-
քուի Եասամալի շրջանի Մահսուլ մարզադաշտին մէջ:

Ազրպէյճանի ժողովրդավարական ուժերու ազգային խորհուրդը ձեւա-
ւորուած է 2013-ին Ազրպէյճանի մէջ կայացած նախագահական ընտրու-
թիւններէն ետք՝ շարք մը ընդդիմադիր ուժեր միաւորելով իր մէջ:

Ռուսիոյ Դաշնութեան արտաքին գործոց նախարարութիւնը Ազրպէյճանի 
օդակայաններուն մէջ իր քաղաքացիներուն նկատմամբ խտրական վերաբեր-
մունքի վերաբերեալ գրութիւն ուղարկած է ՌԴ-ի մէջ այդ երկրի դեսպանատան: 

Այս մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, կը յայտնէ «Ռիա նովոսթի»-ն: 
«Մոսկուայ մէջ Ազրպէյճանի դեսպանատունը ՌԴ արտաքին գործոց 

նախարարութենէն Ազրպէյճանի մէջ իր քաղաքացիներուն նկատմամբ ազգային 
պատկանելութեամբ պայմանաւորուած խտրական վերաբերմունքի մասին 
յուշագիր ստացած է»,- «Ռիա նովոսթի»-ին յայտնած է իր դիւանագիտական 
աղբիւրը: 

Ռուսիոյ ԱԳՆ խօսնակ Մարիա Զախարովան Յունուար 11-ին յոյս յայտնած էր, 
որ Ազրպէյճանը վերջ կու տայ ՌԴ քաղաքացի հայերուն նկատմամբ խտրական 
վերաբերմունքին եւ չարգիլեր անոնց մուտքը Ազրպէյճան:

Գործակալութեան փոխանցմամբ՝ ճեպազրոյցի ժամանակ Մարիա Զախարո-
վան մասնաւորապէս մատնանշած էր ընկերային կայքերու մէջ կատարուած 
գրառումներու մէջ ազրպէյճանական իշխանութեան կողմէ ՌԴ քաղաքացիներուն 
նկատմամբ ցեղային ծագումով պայմանաւորուած ցուցաբերուող խտրական 
վերաբերմունքը:

«Նախորդ տարուան ընթացքին մենք տեղեկացած ենք առնուազն 16 դէպքի 
մասին, երբ ՌԴ քաղաքացիներուն արգիլուած է մուտք գործել Ազրպէյճան: Այդ 
քաղաքացիներուն սպասեցուցած են, ապա առանց որեւէ պատճառաբանութեան 
ետ ուղարկած ՌԴ»,- նշած էր Զախարովան:

Զախարովան նշած էր, որ ՌԴ իշխանութիւնը Ազրպէյճանին բազմիցս 
յորդորած են վերջ տալ այդ արարքին, քանի որ անոնք ռուս-ազրպէյճանական 
յարաբերութիւններուն տեսանկիւնէն ընդունելի չեն:

«Ազրպէյճանի իշխանութիւնը վստահեցուցած է, որ կը շտկուի իրավիճակը, եւ 
մենք յոյս ունինք, որ այդ մէկը տեղի կ'ունենայ»,- յոյս յայտնած է ՌԴ ԱԳՆ 
խօսնակը:

ՄԱՐԱՇԻ ԱՂԷՏԻն 
ՅԻՇԱՏԱԿՈՒՄ

Սիրելի հայրենակից,
Լիբանանի Մարաշի հայրենակցական միութիւնը 

պիտի յիշատակէ Մարաշի Աղէտին 99-րդ տարելիցը:
Նոր Մարաշի հայ երեք յարանուանութեանց եկեղեցիներուն մէջ 

տեղի պիտի ունենան Ս.Պատարագ,Պաշտամունք եւ հոգեհանգստեան 
պաշտօններ,Կիրակի 20 Յունուար 2019-ին,Մարաշցի հին եւ նոր 
ննջեցեալ հայրենակիցներուն համար:

Կը հրաւիրենք Ձեզ բոլորդ,ներկայ գտնուելու վերոյիշեալ եկեղե-
ցական արարողութիւններուն,յարգելու համար խնկելի յիշատակը մեր 
ննջեցեալներուն:

Ս.Քառասնից Մանկանց եկեղեցի                    Յաւարտ Ս.Պատարագի
Ս.Փրկիչ եկեղեցի                                            ժամը 10:00
Հայ Աւետարանական եկեղեցի                        ժամը 10:00
Յաւարտ եկեղեցական արարողութեանց,բոլոր հայրենակիցները 

հրաւիրուած են միութեան Գերմանիկ սրահը,հոգեսուրճ առնելու եւ 
յարգելու մեր նահատակներուն յիշատակը:

Լիբանանի Մարաշի
Հայրենակցական Միութեան Վարչութիւն


