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Հարիրի Յոյսով Է, Որ Կառավարութիւնը Պիտի Կազմաւորուի 
Ոչ Աւելի Քան Մէկ Շաբթուան Ընթացքին. Պըրրի
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Վարչապետի պաշտօնակատար Սաատ Հարի-
րի յոյսով է, որ կառավարութիւնը պիտի կազ-
մաւորուի ոչ աւելի քան մէկ շաբթուան ընթացքին: 
Այս մասին հաղորդեց խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրի՝ Հարիրիի հետ հանդիպումէն ետք:

Խորհրդարանի նախագահը յայտնեց նաեւ, որ 
Հարիրի յառաջիկայ կառավարութեան մէջ չի 
նախատեսեր 32 անդամնոց նախարարաց խոր-
հուրդ մը, թէեւ տեղական բազմաթիւ լրատուա-
միջոցներու համաձայն՝ ժամանակաւորապէս գոր-
ծող ներկայ կառավարութիւնը կը քննարկէ 32 
անդամնոց նախարարաց խորհուրդ մը ունենալու 
հնարաւորութեան մասին:

Պըրրի նաեւ ընդգծեց, որ ամենեւին խնդիր մը 
չկայ Զարգացում եւ ազատագրում պլոքի եւ Հա-
րիրիի միջեւ, ինչպէս նաեւ վերջինիս եւ Հըզպալլայի 
Հաւատարմութիւն դիմադրութեան պլոքին միջեւ:

Պըրրիի եւ Հարիրիի հանդիպումը տեղի ունե-
ցաւ վերջինիս՝ արտաքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլի հետ հանդի-
պումէն մէկ օր ետք՝ նպատակ ունենալով կառավա-
րութեան կազմաւորման մէջ 9-ամսեայ փակուղին 
վերացնելու համար աշխատանքային նոր փուլ մը 
մեկնարկել:

Սուրիոյ Մէջ Կայունութեան Ապահովումը 
Կը Բխի Լիբանանի Շահերէն. Պասիլ 
Տաւոսի Մէջ

 Սուրիոյ Հանրապետութեան մէջ իրավիճակի 
կայունութեան ապահովումը եւ դաւանանքային 
բաժանումներու վերացումը  լիովին կը բխի Լիբա-
նանի շահերէն: Այս մասին ըսաւ արտաքին գործոց 
նախարարի պաշտօնակատար Ժպրան Պասիլ, 
որ այժմ կը գտնուի Զուիցերիոյ Տաւոս քաղաքը՝ 
մասնակցելու 2019-ի համաշխարհային տնտեսա-
կան համաժողովին: 

Ռամկավար Ազատական Կու-
սակցութեան Լիբանանի Շրջա-
նային Վարչութիւնը իր հերթա-
կան ժողովին երէկ քննարկելէ 
ետք կարգ մը ներքին կազմա-
կերպչական հարցեր, անդրա-
դարձաւ երկրին կառավարութեան 

կազմութեան տակաւին ուշացող երեւոյթին, 
ինչպէս նաեւ ուսումնասիրեց արաբական եր-
կիրներու ընկերատնտեսական գագաթնաժո-
ղովի գումարման մանրամասնութիւնները եւ 
անոր արդիւնքները: 

Այս առիթով ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային 
Վարչութիւնը շեշտեց, որ երկրին տնտեսական 
իրավիճակը չ'արտօներ աւելի ձգձգել երկրին 
գործադիր իշխանութեան կազմութիւնը, եւ 
արաբերէն լեզուով տեղական մամուլին միջո-
ցաւ կոչ ուղղեց առնչուած կողմերուն, որ աճա-
պարեն լուծումներ գտնելու իրավիճակին, ինչը 
կրնայ ընկերային լուրջ հարցերու տեղիք տալ: 
Բան մը, որ կրնայ սպառնալ երկրին ներքին 
ապահովութեան եւս:.

Միւս կողմէ՝ ժողովականները նշեցին, որ 
լաւատես ակնկալութիւններ ունին արաբական 
գագաթնաժողովի գործնական արդիւնքներէն 
ու  Լիբանանի մէջ անոր գումարումէն բխելիք 
օգուտներէն, մասնաւորաբար ինչ կը վերաբերի 
սուրիացի գաղթականներուն, որոնց իրավիճա-
կը արմատական լուծումներու կը կարօտի:

Տեղեկատուական գրասենեակ 
ՌԱԿ Լիբանանի Շրջանային Վարչութեան

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

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

Նշենք, որ արտաքին գործոց նախարարի 
պաշտօնակատարը վերոյիշեալ հաստատումները 
կատարեց «Խաղաղութիւն եւ հաշտութիւն բազմա-
բեւեռ աշխարհի մը մէջ» խորագրով ուղերձին 
ժամանակ: Այս թեմայի լոյսին տակ Պասիլ վեր 
հանեց Լիբանանի Հանրապետութեան առանձնա-
յատկութիւններէն մէկը՝ դիտել տալով, թէ կարելի 
չէ գտնել այլ պետութիւն մը, որ նման գործակ-
ցութիւն կը ծաւալէ՝ երկիրը ղեկավարելու համար:

ԱՄՆ Հետամուտ Է Լիբանանի Կայունութեան 
Եւ Բարգաւաճումին. Ճոզեֆ Վոթել

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու կեդրոնա-
կան հրամանատարութեան պետ Ճոզեֆ Վոթել 
Լիբանանի Հանրապետութեան նախագահ Միշէլ 
Աունի հետ հանդիպումին վերահաստատեց ԱՄՆ-ի 
ամբողջական զօրակցութիւնը Լիբանանին եւ 
անոր բանակին:

Պաապտայի պալատին մէջ նախագահ Աունի 
հետ Վոթելի հանդիպումը կը նպատակադրէր վե-
րահաստատել ԱՄՆ-ի լիակատար զօրակցութիւնն 
ու Լիբանանի կայունութիւնը եւ բարգաւաճումը 
ապահովելու հակուածութիւնը: Այս մասին յայ-
տարարութեամբ մը նշեց ԱՄՆ դեսպանութիւնը:

Հանդիպումին Վոթել գնահատեց լիբանանեան 
բանակի կատարողականութեան մակարդակի 
նկատառելի բարձրացումը: Այս մասին հաղորդեց 
Լիբանանի նախագահութեան տեղեկատուական 
գրասենեակը:

Աուն անդրադարձ կատարեց Վոթելի՝ լիբանան-
եան-ամերիկեան բանակի գործակցութիւնը ամ-
րապնդելու գործին մէջ ունեցած դերակատարու-
թեան, ինչը մեծապէս օգնեց լիբանանեան 
բանակին արմատախիլ ընելու երկրի արեւելեան 
սահմանին ահաբեկչութիւնը:  

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան Յունուար 24-ին աշխատանքային 
այցով կը մեկնի Ռուսիոյ Դաշնութիւն՝ Մոսկուա:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վար-
չապետի աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ 
հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն 
կը տեղեկացնեն, որ վարչապետ Փաշինեան կ'այ-
ցելէ Եւրասիական տնտեսական յանձնաժողովի 
Մոսկուայի կեդրոնակայան եւ հանդէս կու գայ 
ելոյթով՝ Եւրասիական տնտեսական միութեան 
(ԵԱՏՄ) բարձրագոյն մարմիններուն մէջ Հայաս-
տանի նախագահութեան առաջնահերթութիւննե-
րուն վերաբերեալ:

Ð³Ûñ»ÝÇ Èáõñ»ñ

Նիկոլ Փաշինեան Աշխատանքային 
Այցով Կը Մեկնի ՌԴ



¾ç 02âáñ»ùß³µÃÇ / 23.1.2019 

¾ç 08

ԱՄՆ Պետական Քարտուղարին Խօսքով՝ ՌԴ-ը Եւ ԱՄՆ-ը 
Դատապարտուած Չեն Ըլլալու Թշնամիներ

«Թալիպան»-ի Հիմնադիր Մոլլա Օմարի Որդին Զոհուած Է 
Փաքիստանի Մէջ. «IRNA»

Միջազգային Èáõñ»ñ
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Կարպ Խաչվանքեան 
Կարպ Խաչվանքեան (23 Յունուար 1923, 

Ախալցխա, 13 Նոյեմբեր 1998, Երեւան) հայ դերա-
սան եւ խմբավար, ՀՀ ժողովրդական արուեստա-
գէտ։ Ան յայտնի էր իբրեւ «Թագաւոր ծիծաղի»։

1941-էն 1944 թուական սորված է Թիֆլիսի 

շարժապատկերի սթիւտիօն, քանի որ 1944 թուա-
կանին ան եղած է դերասան Պարոնեանի անուան 
երաժշտա-կատակերգական թատրոնին մէջ, ուր 
ան աշխատած է մինչեւ իր մահը. ան խաղացած է 
աւելի քան 100 դերեր:

Ան լաւագոյնս յայտնի է իր ծաղրանկարներու 
դերերով։

Անոր խմբավարական աշխատանքները նոյնպէս 
մեծ յաջողութիւններ ունեցած են թատրոնի մէջ։

Կարպ Խաչվանքեան նաեւ խաղացած է ֆիլ-
մերուն մէջ:
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Հանդիպում Լիբանանի Մէջ ՀՀ Դեսպանութեան 
Պաշտօնակատարներուն Հետ

Երեքշաբթի, 22 Յունուար 2019-ի երեկոյեան, 
Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի Տե-
ղական վարչութեան պատուիրակութիւնը, գլխա-
ւորութեամբ ատենապետ Տոքթ. Յակոբ Փափազ-
եանի, ՀՀ դեսպանատան մէջ հանդիպում ունեցաւ 
Լիբանանի մէջ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան 
Վահագն Աթաբեկեանի, հիւպատոս Լէոնար 
Ապաճեանի եւ դեսպանութեան 3րդ քարտուղար 

ԱՄՆ-ը եւ Ռուսիան դատապարտուած չեն 
հակառակորդներ եւ մրցակիցներ ըլլալու, ինչպէս 
եղած է «Պաղ պատերազմ»-ի տարիներուն: «Արմէն-
փըրես»-ի փոխանցմամբ՝ ինչպէս կը հաղորդէ 
«ԹԱՍՍ»-ը, այսպիսի յայտարարութեամբ հանդէս 
եկած է ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայքլ Փոմ-
փէօն Տաւոսի համաշխարհային տնտեսական հա-
մաժողովի մասնակիցներուն առջեւ տեսակապով 
ելոյթի ժամանակ:

«Մենք չենք դատապարտուած հակառակորդներ 

Մոլլա Եաքուպը՝ «Թալիպան» ահաբեկչական 
շարժումի հիմնադիր եւ հոգեւոր առաջնորդ մոլլա 
Օմարի որդին, սպաննուած է Փաքիստանի մէջ: 
Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, 
յայտնած է «IRNA» իրանական լրատուական գոր-
ծակալութիւնը՝ վկայակոչելով սեփական աղբիւր-
ներ:

Կը նշուի, որ Եաքուպը զոհուած է Փաքիստանի 

Դաւիթ Ալավերտեանի  հետ: 
Հանդիպումը առիթ մըն էր արծարծելու լիբա-

նանահայութեան վերաբերող հարցեր, Հայրենիքի 
առօրեան, ապագան, ինչպէս նաեւ մշակութային 
գետնի վրայ եւ մշակոյթի ճամբով Հայրենիք-
Սփիւռք կապերը ամրապնդելու եւ համագործակ-
ցութիւնը աւելիով խթանելու միջոցները:

ըլլալու: Մենք կրնանք ընել աւելին: Հարցը այնպէս 
չէ, որ մենք դատապարտուած ենք հակառակորդներ 
ըլլալու, ինչպէս «Պաղ պատերազմի» օրերուն»,- 
ռուս-ամերիկեան յարաբերութիւններու զարգաց-
ման հեռանկարները այսպէս մեկնաբանած է 
Փոմփէօն:

Փոմփէոյի խօսքով՝ ԱՄՆ-ը յոյսով է, որ Ռուսիան 
կը փոխէ իր արտաքին քաղաքականութիւնը, այդ 
կարգին՝ Ուքրանիոյ հարցին մէջ:

Փեշաւար քաղաքը: Ըստ աղբիւրներու տեղեկու-
թեան՝ ան սկիզբը վիրաւորուած է, իսկ յետոյ 
սպաննուած անյայտ զինեալներու կողմէ:

«Թալիպան» շարժումի ներկայացուցիչները 
առայժմ ոչ մէկ կերպ մեկնաբանած են այս տեղե-
կութիւնը, հաղորդած է «Ինթերֆաքս»-ը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան Տաւոսի մէջ 
ընթացող Համաշխարհային տնտեսական համա-
ժողովի ծիրէն ներս կարճատեւ հանդիպումներ 
ունեցած է Պրազիլի նախագահ Ժայիր Պոլսո-
նարուի, Լիւքսեմպուրկի վարչապետ Քսավիէ Պե-
թելի եւ Եգիպտոսի վարչապետ Մուսթաֆա Մատ-
պուլիի հետ:

Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ կա-
ռավարութեան տեղեկատուութեան եւ հասարա-
կայնութեան հետ կապերու վարչութենէն կը 
տեղեկացնեն, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան եւ 
Պրազիլի նախագահ Ժայիր Պոլսոնարուն անդրա-
դարձած են երկու երկիրներու գործակցութեան 
օրակարգային տարբեր հարցերու: Անոնք բարձր 
գնահատած են հայ-պրազիլական բարեկամական 
յարաբերութիւններու մակարդակը եւ նշած գոր-
ծակցութեան ոլորտներու ընդլայնումի կարեւորու-
թիւնը:

Լիւքսեմպուրկի վարչապետ Քսավիէ Պեթելի 
հետ հանդիպումին քննարկուած են երկու երկիր-
ներու յարաբերութիւններուն առնչուող հարցեր: 
Նիկոլ Փաշինեան եւ Քսավիէ Պեթելը կարեւորած 
են տնտեսական գործակցութեան զարգացումն ու 
առեւտրատնտեսական կապերու ընլայնումը: Այդ 
առումով, կողմերը ընդգծած են երկու երկիրներու 
կառավարութիւններուն միջեւ յարաբերութիւններու 
աշխուժացման եւ գործնական քայլերու իրակա-
նացման անհրաժեշտութիւնը:

Եգիպտոսի վարչապետ Մուսթաֆա Մատպուլիի 
հետ հանդիպումին քննարկուած են երկու երկիր-
ներու միջեւ տնտեսական գործակցութեան, այդ 
կարգին` գործարար կապերու խորացման վերա-
բերող հարցեր: Նիկոլ Փաշինեան եւ Մուսթաֆա 
Մատպուլին ընդգծած են առեւտրական համաժո-
ղովներու կայացման անհրաժեշտութիւնը, որոնց 
ընթացքին գործնականօրէն կը քննարկուին հա-
մատեղ ներդրումային ծրագիրներու իրականաց-
ման հնարաւորութիւններն ու ուղղութիւնները: 
Զրուցակիցները կարեւորած են Եւրասիական 
տնտեսական միութեան եւ Եգիպտոսի միջեւ ազատ 
առեւտուրի համաձայնագիրի ստորագրումը: Մուս-
թաֆա Մատպուլին նշած է, որ այդ գործին մէջ 
կ'ակնկալէ Հայաստանի կառավարութեան աջակ-
ցութիւնը:
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Նիկոլ Փաշինեան Հանդիպած Է Պրազիլի 
Նախագահին, Լիւքսեմպուրկի Եւ Եգիպտոսի 
Վարչապետներուն Հետ
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Ամերիկան Բարքեր
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Ոճրագործը...

Այս ահռելի դէպքը պատահած է Ուիսքանսըն 
նահանգի Պեռըն քաղաքին մէջ, անցեալ տարուան 
Հոկտեմբեր ամսուան մէջ։ Արդարեւ, 21 տարեկան 
Ճէյք Բեթըրսըն (տես նկարը) տեսած է 13 տա-
րեկան Ճէյմի Քլոսը (տես նկարը), որ դպրոցական 
օթոպիւսէն իջնելով տուն կ’երթար։

Ճէյք կը մտադրէ դեռատի աղջիկը փախցնել եւ 
տուն տանիլ։ Ուստի, գիշեր մը կ’երթայ անոնց 
տունը՝ այդ նպատակով։ Սակայն երբ կը տեսնէ, 
որ մէկէ աւելի ինքնաշարժ կայ տան առջեւ, կը 
հրաժարի իր սատանայական դաւէն եւ կը 
վերադառնայ տուն։

Դժբախտաբար հոս չի վերջանար մեր պատ-
մութիւնը։ Ան ուրիշ գիշեր մը, երրորդ անգամ 
ըլլալով, դարձեալ կ’երթայ Ճէյմիի տունը եւ կը 
փորձէ ներս մտնել։ Քունի անցած Ճէյմի լսելով 
շան հաջոցը` կ’արթնցնէ մայրը եւ երկուստեք կը 

պահուըտին բաղնիքը, ուր մայրը կը հեռաձայնէ 
ոստիկանութեան։

Ճէյք դրան առջեւ կը սպաննէ հայրը եւ կ’ուղղուի 
դէպի բաղնիք, ուր կը սպաննէ նաեւ Ճէյմիի մայրը։ 
Հուսկ ապա կը կապէ Ճէյմիի ոտքերն ու ձեռքերը 
եւ կը փախցնէ զինք։ Ճէյք Ճէյմին կը տեղաւորէ 
ինքնաշարժին ետեւի սնտուկը եւ կ’երթայ իր 
տունը... Ան ճամբան կը հանդիպի ուստիկանու-
թեան ինքնաշարժներուն, որոնք կ’ուղղուէին դէպի 
ոճիրի վայրը` անսալով Ճէյմիի մօր կանչին։

Ճէյմի արհաւիրքի օրեր կ’անցընէ երեք ամիս, 
անխիղճ Ճէյքի ձեռքէն։ Ճէյմի կը պատմէ, թէ երբ 
տունը հիւրեր գային, Ճէյք կը ստիպէր զինք, որ 
պահուըտի անկողինին տակը, մինչեւ որ հիւրերը 
երթային։ Ան շատ յաճախ անօթի եւ ծարաւ կը 
մնար, մինչեւ որ Ճէյք վերադառնար տուն։

Յունուար ամսուան մէջ, Ճէյք Ճէյմիին կ’ըսէ, որ 
տունէն պիտի բացակայի մի քանի ժամ։ Դեռատի, 
սակայն քաջ աղջիկը պատեհ առիթը գտնելով կը 
փախի տունէն` Ճէյքի կօշիկները հագած։ Հաւա-
նաբար իր կօշիկները պահուած կամ նետուած 
էին, որպէսզի ան փախուստի մասին չմտածեր։

Հիմա Ճէյք ամբաստանուած է կրկնակի սպա-
նութեամբ եւ դեռատի աղջիկ մը փախցնելու 
մեղադրանքով։ Ան բանտը պիտի մնայ, մինչեւ որ 
դատավարութիւնը սկսի, եւ իր փրկագինն է հինգ 
միլիոն տոլար։

Մեղրալուսինին Փոխարէն` Ընտանե-
կա՞ն Լուսին...

Կարծես այս է վերջին նորաձեւութիւնը Ամերի-
կայի ամուսնական կեանքին մէջ` Familymoon։ 
Բայց ինչո՞ւ Familymoon եւ ոչ Honeymoon, հիմա 
թոյլ տուէք բացատրեմ։

Մեր գիտցած աւանդական ամուսնութեան մէջ 
պսակադրութենէն ետք հարս ու փեսա կ'երթան 
մեղրալուսինի։ Իսկ ամերիկեան առումով՝ եթէ 
պատահի, որ պսակադրուող զոյգերէն իւրաքան-
չիւրին երկրորդ ամուսնութիւնն է, մեղրալուսինը 
իմաստազուրկ կ'ըլլայ, այնպէս չէ՞։ Հիմա խօսինք 
օրինակներով։

Կուէնեթ Բելթրօ սինեմայի նշանաւոր աստղե-
րէն մին է։ Ան վերջերս երկրորդ ամուսնութիւնը 

կնքեց հեռատեսիլի բեմադրիչ Պրետ Ֆելչաքի 
հետ։ Անոնք (տես նկարը) մեղրալուսինի, կը նե-
րէք, ընտանեկան լուսինի պիտի ըսէի, կը ձեռնար-
կեն մասնակցութեամբ իրենց չորս զաւակներուն . . .

Հոս պէտք է անմիջապէս նշեմ, թէ չորս զաւակ-
ներէն երկուքը Կուէնեթի նախկին ամուսինէն է, 
իսկ միւս երկուքը՝ Պրետի նախկին կինէն։ Աւելին, 
տաք ապուրին վրայ պաղ ջուր թափելու պէս, 
Կուէնեթի նախկին ամուսինը՝ երգիչ Քրիս Մար-
թինն ալ կը մասնակցի այդ լաբիրինթոսին։

Ըստ երեւոյթի, հաւանական է, որ երբ Կուէնեթ 
եւ Պրետ սեռային յարաբերութեան մէջ գտնուին, 
քանի մեղրալուսինը անոնց կը պատկանի, անոնց 
չորս զաւակներուն Քրիսի նման  հոգատար մը 
(baby sitter) պէտք է, չէ՞։

Գիտէք, Ամերիկայի ամուսնական կեանքի 
վերջին լոզունքը ի՞նչ է։ Մենք ամուսնալուծուած 
ենք, սակայն իրարու հետ բարեկամ կը մնանք։ 
Սա եթէ այրած սրտի անհամոզիչ մխիթարանք չէ, 
ի՞նչ է։

Արդեօք այս նորաձեւութիւնը դերասաններու եւ 
արուեստագէտներու մասնայատուկ է՞, թէ պարզ 
մահկանացուներն ալ վարակուած են այդ ախտէն՝ 
կ'արժէ հետաքրքրուիլ եւ պարզաբանել։ 

Վերջապէս լրջութիւնը անհետացած ըլլալ կը 
թուի ամերիկեան կեանքին մէջ եւ փոխարէնը՝ 
ձաբռտուքը ներխուժած։ Աստուած վերջը բարին 
ընէ, ամէն . . . 

Հայ Մամուլի Տարի.- Համացանց, Ընկերային Ցանցեր, Խօսքեր Եւ 
Եզովբոսի Լեզուները

ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Խօսքի ազատութիւնը ոչ թէ օրէնքով իրակա-
նացած է, այլ գիտական նուաճումով: Թէեւ գի-
տութեան ընձեռած ազատութիւնը ճշդումի կարիք 
ունի՝ չշփոթուելու համար խառնիճաղանճի, անհե-
թեթութեան եւ այլ բացասականութիւններու հետ:

Համացանց եւ ընկերային ցանցեր  ազատ 
խօսքի սանձազերծ շրջանառութեան դաշտ են, 
ուր օգտակարը, անօգուտը, վնասակարը, ճիշդը, 
սուտը, սեւը, ճերմակը, լոյսը եւ մութը կը ծաղկին, 
կը մնան, չեն ջնջուիր: Եթէ տպուած թուղթը որակ 
կը պարտադրէր, ընկերային ցանցերը որակի 
հարկադրանք չունին: Ամէն մարդ ամէն բան կրնայ 
գրել եւ ըսել, դիմացէն գալիք դրական կամ բա-
ցասական պատասխան չակնկալուիր: Խօսքի եւ 
պատկերի բեմ վրայ ենք բոլորս:

Յիշեցի մանկութեան դասագիրքիս էջը Եզով-
բոսի մասին: Կ’ըսուի, որ ան Փռիւգիացի ստրուկ 

մըն էր՝ կուզ, թոթով եւ կաղ: Հաւանօրէն ան առա-
կագրութեան հիմնադիրն է: Եզովբոսի տէրը զինք 
շուկայ կը ղրկէ ճաշկերոյթի մը համար լաւագոյն 
ուտեստները գնելու: Ան կը վերադառնայ միայն 
լեզուներով: Կոչնականները սկիզբը կը գնահա-
տեն, ապա կը զզուին: Տէրը կը հարցնէ. «Ինչո՞ւ 

միայն լեզուներ գնեցիր», եւ Եզովբոս կը պա-
տասխանէ. «Լեզուն ամէն բանի լաւագոյնն է, 
ընկերային կեանքի կապ է, գիտութիւններու բա-
նալի, անով կ’ուսուցանենք, կը համոզենք, կ’իշ-
խենք ժողովներու վրայ…»: Տէրը կ’ըսէ. «Լաւ, վա-
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Ֆութպոլ
²ëÇáÛ ´³Å³Ï

Úáñ¹³Ý³Ý ¸áõñë ØÝ³ó

²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃ»³Ý Ù¿ç ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý ²ëÇáÛ ýáõÃåáÉÇ 
µ³Å³ÏÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ 24 Ñ³õ³ù³Ï³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£ ¼ïáõÙÇ 
ÙñóáõÙÝ»ñáõ í×é³Ï³Ý »ññáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý£ 
ºñÏñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ²õëïñ³ÉÇ³ ¬ êáõñÇ³ ÙñóáõÙÁ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í 
ÁÝÃ³óù áõÝ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ ²õëïñ³ÉÇ³ áõÝ¿ñ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ 
áõ ½³ÛÝ û·ï³·áñÍ»ó Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ä³Õ»ëïÇÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ 
Çñ »ñÏñáñ¹ Ï¿ïÁ ß³Ñ»ó³õ« »ñµ ³é³Ýó ÏáÉ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ»ó³õ ³é³ç³ï³ñ 
Úáñ¹³Ý³ÝÇ Ñ»ï£ ºñÏñáñ¹ ËÙµ³Ï¿Ý Úáñ¹³Ý³Ý »õ ²õëïñ³ÉÇ³ ³Ýó³Ý Û³çáñ¹ 
Ñ³Ý·ñáõ³Ý£ ÐÇÝ·»ñáñ¹ ËÙµ³ÏÇÝ Ù¿ç« ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³õ³ù³Ï³ÝÁ Ã¿»õ Û³ÕÃ»ó 
ÐÇõëÇë³ÛÇÝ øáñ¿³ÛÇÝ 4¬1 Ñ³ßÇõáí« ë³Ï³ÛÝ Ù¿Ï ÏáÉÇ ³É å¿ïù áõÝ¿ñ ³ÝóÝ»Éáõ 
Ñ³Ù³ñ »ñÏñáñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³Ý« áñå¿ë »ññáñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 4 ËáõÙµ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ 
áõ ³Ý ¹áõñë ÙÝ³ó å³Ûù³ñ¿Ý£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ 
»õ í»ñçÝ³Ï³Ý ¹³ë³õáñáõÙÁ©

´©ËÙµ³Ï©
¬ ²õëïñ³ÉÇ³ ¬ êáõñÇ³ 3¬2« ¬ Úáñ¹³Ý³Ý ¬ ä³Õ»ëïÇÝ 0¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Úáñ¹³Ý³Ý 7 Ï¿ï 3¬0« 2¬²õëïñ³ÉÇ³ 6 Ï¿ï 6¬3« 3¬ä³Õ»ëïÇÝ 

2 Ï¿ï 0¬3« 4¬êáõñÇ³ 1 Ï¿ï 2¬5£
¶©ËÙµ³Ï©
¬ Ð³ñ©øáñ¿³ ¬ âÇÝ³ëï³Ý 2¬0« ¬ øÇñÏÇ½ëï³Ý ¬ üÇÉÇ÷ÇÝ 3¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ð³ñ©øáñ¿³ 9 Ï¿ï 4¬0« 2¬âÇÝ³ëï³Ý 6 Ï¿ï 5¬3« 

3¬øÇñÏÇ½ëï³Ý 3 Ï¿ï 4¬4« 4¬üÇÉÇ÷ÇÝ 0 Ï¿ï 1¬7£
¸©ËÙµ³Ï©
¬ Æñ³Ý ¬ Æñ³ù 0¬0« - ìÇ»ÃÝ³Ù ¬ ºÙ¿Ý 2¬0
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Æñ³Ý 7 Ï¿ï 7¬0« 2¬Æñ³ù 7 Ï¿ï 6¬2« 3¬ìÇ»ÃÝ³Ù 3 Ï¿ï 4¬5« 

4¬ºÙ¿Ý 0 Ï¿ï 0¬10£
º©ËÙµ³Ï©
¬ ø³Ã³ñ ¬ ê¿áõï©²ñ³µÇ³ 2¬0
¬ ÈÇµ³Ý³Ý ¬ ÐÇõë©øáñ¿³ 4¬1
ÏáÉ»ñ©Ä©ØÇß¿É 27« Ð©²É ÐÁÉáõ¿ 65« 90+8« Ð©Ø³³Ãáõù ïáõ·©80 - ø©ö³ù 9 
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ø³Ã³ñ 9 Ï¿ï 10¬0« 2¬ê©²ñ³µÇ³ 6 Ï¿ï 6¬2« 3¬ÈÇµ³Ý³Ý 3 

Ï¿ï 4¬5« 4¬ÐÇõë©øáñ¿³ 0 Ï¿ï 1¬14£
¼©ËÙµ³Ï©
¬ Ö³µáÝ ¬ Æõ½å¿ùÇëï³Ý 2¬1« ¬ úÙ³Ý ¬ ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý 3¬1
¸³ë³õáñáõÙ©1¬Ö³µáÝ 9 Ï¿ï 6¬3« 2¬Æõëå¿ùÇëï³Ý 6 Ï¿ï 7¬3« 3¬úÙ³Ý 3 Ï¿ï 

4¬4« 4¬ÂÇõñùÙ¿ÝÇëï³Ý 0 Ï¿ï 3¬10£
 

êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿Û

²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¸áõñë ØÝ³ó
êå³ÝÇáÛ øá÷³ î¿É è¿ÛÇ í»ñçÇÝ 16 ËáõÙµ»ñáõ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ¹³ñÓÇ 

ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Ù»Í ³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ ¿ñ 2¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ÃÉ»ÃÇùû 
Ø³ïñÇï¦Ç »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù Ñ³õ³ë³ñÇÉÁ »õ ¹áõñë ÙÝ³ÉÁ 9¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ 
§ÄÇñáÝ³¦Ç ¹ÇÙ³ó« ³Ýáñ ûï³ñ ¹³ßïÇ íñ³Û Ýß³Ý³Ï³Í ³õ»ÉÇ ß³ï ÏáÉ»ñáí£ 
§ê»õÇÛ³¦ »õ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ å³ñïáõ»ó³Ý« ë³Ï³ÛÝ ù³éáñ¹ ³õ³ñï³Ï³Ý 
Ñ³ë³Ý »ñÏáõ ÙñóáõÙÝ»ñáõ Ñ³ßÇõáí£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í 
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ è¿³É ì³Û³ïáÉÇï ¬ Ê»Ã³ý¿ 1¬1« »ñÃ©0¬1
¬ ì³É»ÝëÇ³ ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÊÇËáÝ (´©¸³ë©) 3¬0« »ñÃ©1¬2
¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï ¬ ÄÇñáÝ³ 3¬3« »ñÃ©1¬1
ÏáÉ»ñ©ø³ÉÇÝÇã 12« øáññ¿³ 66« ÎñÇ½Ù³Ý 84 ¬ ì³É»ñÇ 37« êÃáõ³ÝÇ 59« 

ä©Î³ñëÇ³ 88

¬ ê»õÇÛ³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇù äÇÉå³û 0¬1« »ñÃ©3¬1
¬ È»Ï³Ý¿ë ¬ è¿³É Ø³ïñÇï 1¬0« »ñÃ©0¬3
¬ è¿³É êáëÇ»ï³ï ¬ è¿³É ä»ÃÇë 2¬2« »ñÃ©0¬0
¬ ¾ë÷³ÝÇáÉ ¬ ìÇÛ³ñ¿³É 3¬1« »ñÃ©2¬2
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ È»õ³ÝÃ¿ 3¬0« »ñÃ©1¬2

êå³ÝÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

è¿³É Ø³ïñÇï Û³ÕÃ»ó ê»õÇÛ³ÛÇÝ
Þ³µ³Ã³í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í êå³ÝÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 

20¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÝ ¿ñ §è¿³É Ø³ïñÇï¦ ¬ 
§ê»õÇÛ³¦ ÙñóáõÙÁ£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §è¿³É Ø³ïñÇï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 
Ùñó»ó³õ 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ê»õÇÛ³¦Ç ¹¿Ù£ §è¿³É¦ áõÝ¿ñ 67% ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝ 
»õ ¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ áõ ³éÇÃÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáí Ïñó³õ 
Û³ÕÃ»É 2¬0 Ñ³ßÇõáí« ø³½»ÙÇñáÛÇ áõ ØáïñÇãÇ ÏáÉ»ñáí »õ ·ñ³õ»ó 3¬ñ¹ ¹ÇñùÁ£ 
úñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÙñóáõÙÇÝ« 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ê»Ã³ý¿¦Ý 
Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û 4 ³Ýå³ï³ëË³Ý ÏáÉ»ñ Ýß³Ý³Ï»ó 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ« ³Ûë 
ï³ñáõ³Ý ³Ý³ÏÝÏ³É §î»÷áñÃÇíû ²É³í¿ë¦Ç ¹³ñå³ëÇÝ Ù¿ç£ êïáñ»õ ï»ëÝ»É 
³Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ Ê»Ã³ý¿ ¬ î»÷áñÃÇíû ²É³í¿ë 4¬0
¬ è¿³É Ø³ïñÇï ¬ ê»õÇÛ³ 2¬0
ÏáÉ»ñ©ø³½»ÙÇñû 78« ØáïñÇã 90+2« ÷áË©è»ÏÇÉáÝ
¬ Ðáõ»ëù³ ¬ ²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 0¬3
ÏáÉ»ñ©Ð»ñÝ³Ýï¿½ 31« ²ñÇ³ë 52« øáù¿ 71« ÷áË©øáù¿« ÎñÇ½Ù³Ý
¬ è¿³É ä»ÃÇë ¬ ÄÇñáÝ³ 3¬2« ¬ ìÇÛ³ñ¿³É ¬ ²ÃÉ©äÇÉå³û 1¬1
¬ ä³ñë»ÉáÝ³ ¬ È»Ï³Ý¿ë 3¬1
ÏáÉ»ñ©î»Ùå»É¿ 32« êáõ³ñ¿½ 71« Ø»ëëÇ 90+2 ¬ äñ»ÛÃí¿ÛÃ 57
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ä³ñë»ÉáÝ³ 46 Ï¿ï 56¬21« 2¬²ÃÉ»ÃÇùû Ø³ïñÇï 41 Ï¿ï 

30¬13« 3¬è¿³É Ø³ïñÇï 36 Ï¿ï 30¬24« 4¬ê»õÇÛ³ 33 Ï¿ï 31¬22£

²Ý·ÉÇáÛ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

²ñë»Ý³É ¬ â»ÉëÇ 2¬0

²Ý·ÉÇáÛ ýáõÃåáÉÇ ³ËáÛ»³ÝáõÃ»³Ý 23¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ³é³çÇÝ ûñáõ³Ý 
ÙñóáõÙÝ»ñáõ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝÝ ¿ñ ÈáÝïáÝ ù³Õ³ùÇ ï»ñåÇÝ 
§²ñë»Ý³É¦Ç »õ §â»ÉëÇ¦Ç ÙÇç»õ£ 5¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §²ñë»Ý³É¦ÇÝ íñ³Û ×ÝßáõÙÁ 
ëÏë³Í ¿ ³õ»ÉÝ³É Çñ»Ý Ñ»ï Ï¿ï»ñáí Ñ³õ³ë³ñ³Í §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦¿Ý£ 
§²ñë»Ý³É¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ùñó»ó³õ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §â»ÉëÇ¦Ç ¹¿Ù »õ 
ØËÇÃ³ñ»³Ý ¹³ñÓ»³É µ³ó³Ï³Û»ó³õ §²ñë»Ý³É¦Ç Ï³½Ù¿Ý íÝ³ëáõ³ÍùÇ 
å³ï×³éáí£ Ð³Ï³é³Ï §â»ÉëÇ¦Ç 60% ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý« §²ñë»Ý³É¦ áõÝ¿ñ 
¹ÇåáõÏ Ñ³ñáõ³ÍÝ»ñáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ »õ ³Ý Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³õ È³ù³½¿ÃÇ »õ 
øáßÇÉÝÇÇ ÏáÉ»ñáí£ ²é³ç³ï³ñ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦ Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û Ù»Í 
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ Û³ÕÃ»ó 14¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §øñÇëÃÁÉ ö³É³ë¦ÇÝ »ûÃ ÏáÉÝáó 
ÙñóáõÙÇ ÙÁ ÁÝÃ³óùÇÝ£ 89¬ñ¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ §ÈÇíÁñ÷áõÉ¦Ç ØÇÉÝÁñÁ Ï³ñÙÇñ 
ù³ñï ëï³ó³õ£ ÆëÏ 6¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ³ÛÃÁï¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ 
íñ³Û Ùñó»ó³õ 13¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ¦ÇÝ ¹¿Ù áõ  
Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ÙñóáõÙÇ ÙÁ ÁÝÃóùÇÝ ï³ñ³õ Çñ 13¬ñ¹ Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ£ 
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

¬ ìáõÉíÁñÑ»Ù÷ÃÁÝ àõáÝïÁñ© ¬ È»ÛëÃÁñ êÇÃÇ 4¬3
¬ ÈÇíÁñ÷áõÉ ¬ øñÇëÃÁÉ ö³É³ë 4¬3« ÏáÉ»ñ©Ø©ê³É³Ñ 46« 75« üÇñÙÇÝû 53« 

Ø³Ý¿ 90+3 ¬ Â³áõÝ½¿Ýï 34« ÂáÙùÇÝ½ 65« Ø¿ÛÁñ 90+5
¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ©¬ äñ³ÛÃÁÝ ¾Ýï Ðáí ²ÉåÇÁÝ 2¬1
ÏáÉ»ñ©öáÏå³ ïáõ·©27« è»ßýÁñï 42 ¬ Îñáë 72
¬ ²ñë»Ý³É ¬ â»ÉëÇ 2¬0
ÏáÉ»ñ©È³ù³½¿Ã 14« øáßÇÉÝÇ 39« ÷áË©ä»É»ñÇÝ« ö³÷³ëÃ³Ãá÷áõÉáë

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í
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Մշակութային Արձագանգ

Ռոթերտամի Միջազգային Փառատօնի Ծրագիրներէն 
Մէկը Պիտի Նուիրուի Սերգէյ Փարաջանովին

Շրջանառութեան Մէջ Դրուեցաւ Սիլվա Կապուտիկեանի 
Յոբելեանին Նուիրուած Նամականիշ

¼²ðÂúÜø êöàð
Þ³µ³Ã³Ï³Ý Ú³õ»Éáõ³Í

¬ Ð³ïÁñ½ýÇÉï Â³áõÝ ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 0¬3
ÏáÉ»ñ©î³ÝÇÉû 18« êÃÁñÉÇÝÏ 54« ê³Ý¿ 56
¬ üáõÉÑ¿Ù ¬ ÂáÃÁÝÑ¿Ù Ðáó÷Áñ 1¬2
ÏáÉ»ñ©Èáñ»ÝÃ¿ ëË³É©17 ¬ ²ÉÉÇ 51« àõÇÝùë 90+3
¸³ë³õáñáõÙ©1¬ÈÇíÁñ÷áõÉ 60 Ï¿ï 54¬13« 2¬Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ 56 Ï¿ï 62¬17« 

3¬ÂáÃÁÝÑ¿Ù 51 Ï¿ï 48¬23« 5¬²ñë»Ý³É 44 Ï¿ï 48¬32« 6¬Ø³Ýã»ëÃÁñ ºáõÝ© 44 Ï¿ï 
46¬33£

²Ûëûñáõ³Ý ØñóáõÙÝ»ñáõ Ú³Ûï³·Çñ
êïáñ»õ ï»ëÝ»É ³Ûëûñáõ³Ý ÙñóáõÙÝ»ñáõ Û³Ûï³·ÇñÁ (÷³Ï³·ÇÍ»ñáõ Ù¿ç` 

ËáõÙµÇÝ ¹ÇñùÁ).
êä²ÜÆàÚ øàö² î¾È è¾ÚÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 22£30 ê»õÇÛ³ (4) ¬ ä³ñë»ÉáÝ³ (1)
²Ü¶ÈÆàÚ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 21£45 äÁñÃÁÝ ²ÉåÇÁÝ (¶©¸³ë©) ¬ Ø³Ýã»ëÃÁñ êÇÃÇ (2)
üð²Üê²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/16¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 ê¿Ý öñÇí¿ ê¿Ý ÐÇÉ¿ñ (¸©¸³ë©) ¬ è¿Ý (9)
Ä³ÙÁ 19£30 ê»ÝÃ ¾ÃÇ¿Ý (4) ¬ îÇÅáÝ (18)
Ä³ÙÁ 19£30 ²ÝÃ³ÝÃ ¾ë ¾ë Ä¿ (¶©¸³ë©) ¬ Ü³ÝÃ (15)
Ä³ÙÁ 22£00 ö³ñÇ ê¿Ý Ä»ñÙ¿Ý (1) ¬ êÃñ³ëåáõñÏ (5)
öàðÂàôÎ²ÈÆ ÈÆÎ²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ ÎÆê²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ê÷áñÃÇÝÏ äñ³Ï³ (3) ¬ ê÷áñÃÇÝÏ ÈÇ½åáÝ (4)
ÐàÈ²Üî²ÚÆ ´²Ä²ÎÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 19£30 Âí»ÝÃ¿ ¾ÝËù»ï¿ (´©¸³ë©) ¬ ìÇÉ¿Ù ÂÇÉåÁñÏ (9)
Ä³ÙÁ 21£45 ü»Û»Ýáõñï èáÃÁñ© (3) ¬ üáñÃÇõÝ³ êÇÃ³ñ (11)
êÎàìîÆàÚ ²ÊàÚº²ÜàôÂº²Ü 22¬ð¸ Ð²Ü¶ðàô²Ü
Ä³ÙÁ 21£45 ê»ÉÃÇù (1) ¬ ê»ÝÃ ØÇñÁÝ (11)
Ä³ÙÁ 21£45 øÇÉÙ³ñÝáù (3) ¬ è¿ÛÝ×Áñ½ (2)
ÚàôÜ²êî²ÜÆ ´²Ä²ÎÆ 1/8¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ¸²ðÒ
Ä³ÙÁ 17£15 ¾Û Ç ø¿Û ²Ã¿Ýù (3) ¬ øÇë³ÙÇùáë (´©¸³ë©)
Ä³ÙÁ 19£30 úÉÇÙ÷Ç³ùáë öÇñ¿áë (2) ¬ øë³ÝÃÇ (7)
øàö² ÈÆäºðÂ²îàð¾êÆ ²©Ü²Ê²ä²îð©Ð²Ü¶ðàô²ÜÆ ºðÂ
Ä³ÙÁ 01£30 î»÷©È³ Îáõ³Ûñ³ (ì»Ý©) ¬ è¿³É Î³ñëÇÉ³½û (ö»ñáõ)
Ä³ÙÁ 01£30 äáÉÇí³ñ (äáÉ©) ¬ î»ý»Ýëáñ ê÷áñÃÇÝÏ (àõñ©)
ä²êøºÂäàÈÆ ¾Ü äÆ ¾Ú¬Æ ²ÊàÚº²ÜàôÂÆôÜ
Ä³ÙÁ 02£00 ÆÝïÇ³Ý³ ö¿ÛëÁñ½ (3) ¬ ÂáñáÝÃû è»÷ÃÁñ½ (2)
Ä³ÙÁ 03£00 üÇÉ³ï»ÉýÇ³ 76ñ½ (4) ¬ ê³Ý ²ÝÃáÝÇû ê÷Áñ½ (6)
Ä³ÙÁ 05£30 ºáõÃ³ Ö³½ (8) ¬ î»ÝíÁñ Ü³Ï¿ó (2)
ÂºÜÆêÆ ²ôêîð²ÈÆàÚ ´²ò Øðò²Þ²ðøÆ 1/4¬ð¸ ²ô²ðî©Ð²Ü¶ð©
Ä³ÙÁ 02£00¬¿Ý ëÏë»³É §beinsports¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÐºÌºÈ²ðÞ²ôÆ Î²äàÜÆ Þðæ²ì²¼ø
Ä³ÙÁ 10£30¬¿Ý ëÏë»³É §eurosport¦ Ï³Û³Ý¿Ý
ÒØºèÜ²ÚÆÜ Ø²ð¼²Òºôºð
Ä³ÙÁ 10£00« 17£45 ¶»Õ³ë³Ñù¬ºõñáå³ÛÇ ²ËáÛ»³Ý©§eurosport¦ Ï³Û©

ä³ëù»ÃåáÉ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ²ËáÛ»³ÝáõÃÇõÝ

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

11¬ñ¹ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇ ÙñóáõÙÝ»ñÁ£ 4¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §ä¿ÛñáõÃ¦Á Çñ ¹³ßï¿Ý 
¹áõñë Ùñó»ó³õ 7¬ñ¹ ¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ ÂñÇ÷áÉÇÇ §²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï¦ÇÝ ¹¿Ù »õ 
ï³ñ³õ ¹Åáõ³ñ áõ Ï³ñ»õáñ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÙÁ 77¬71 Ñ³ßÇõáí£ ÆëÏ ³é³ç³ï³ñ 
§èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ¦Á Çñ ¹³ßïÇÝ íñ³Û ³é³Ýó Ù»Í ¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý Û³ÕÃ»ó 6¬ñ¹ 
¹ÇñùÁ ·ñ³õáÕ §Ðáõ÷ë¦ÇÝ£ ²Ûë Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ ó³ñ¹ ³ñÓ³Ý³·ñáõ»ó³Ý 
Ñ»ï»õ»³É ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ©

- ²É ØáõÃÃ³Ñ¿ï ÂñÇ÷© ¬ ä¿ÛñáõÃ 71¬77
- èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ ¬ Ðáõ÷ë 119¬85
- ÐÇùÙ¿ ¬ Þ³ÝíÇÉ 66-99
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©²½Ç½ ²åï¿É Ø³ëÇÑ 22 Ï¿ï 2 éÇå 3 ÷áË 1 ³ÃÇÉ 

4 Ãû ¬ îáõ¿ÛÝ Ö¿ùëÁÝ 24 Ï¿ï 8 éÇå 5 ÷áË 5 ëÃÇÉ 3 Ãû
¬ äÇåÉáë ¬ Ð©Ø©À©Ø© 95-103
³Ù»Ý³É³õ Ýß³Ý³ÏáÕÝ»ñ©²³ñáÝ Ü»ÉëÁÝ 26 Ï¿ï 13 éÇå 3 ÷áË 1 ³ÃÇÉ 2 Ãû 

¬ àõáÉÃÁñ Ðá× 29 Ï¿ï 6 éÇå 10 ÷áË 2 ëÃÇÉ 2 Ãû
¸³ë³õáñáõÙ©1¬èÇ³ïÇ ä¿ÛñáõÃ 9 Û³ÕÃ ¬ 1 å³ñï« 2¬Þ³ÝíÇÉ 8 ¬ 2« 3¬Ð©Ø©À©Ø© 

7 ¬ 2« 4¬ä¿ÛñáõÃ 5 ¬ 4£

Գրող, բանաստեղծուհի, հասարակական գործիչ Սիլվա Կապուտիկեանի 
ծննդեան 100-ամեակին, անոր նուիրուած ձեռնարկներուն ծիրէն ներս, 
«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմէ հրապարակուած եւ շրջանառութեան մէջ դրուած է 
մեծանուն գրողի նամականիշը: Հրապարակման հանդիսաւոր արարողութիւնը 
իրականացած է  Յունուար 22-ին, Հայաստանի գրողներու միութեան տան 
մէջ: Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը։

«Կապուտիկեանը, խորապէս ճանչնալով իր եւ իր ժողովուրդին անցեալը, 
կենսագրութիւնը, իր ստեղծագործութիւններուն մէջ արտայայտեց հայու ճա-
կատագիրը, հայ մարդու կեցութիւնը, ընթացիկ կեանքի խնդիրները, հասա-
րակական, քաղաքական հնչեղութիւն ունեցող հարցերը»,- նշած է գրողներու 
միութեան նախագահ Էդուարդ Միլիտոնեան:

Անոր խօսքով` Կապուտիկեանը հայ կնոջ, հայ մօր, մայրիշխանութենէն 
եկած արթուն բնազդով մարդ էր, որ կը փափաքէր պահպանել երկիրը, հայ 
քաղաքացին, սատարել սփիւռքահայերուն: «Անոր «Խօսք իմ որդուն» ստեղ-
ծագործութիւնը դարձաւ Սփիւռքի լեզուապահպանման հիմքը»,- շեշտած է 
Միլիտոնեան:

120 ՀՀ դրամ անուանական արժէքով նամականիշը տպագրուած է 
Ֆրանսայի «Cartor» տպագրատան մէջ`30 000 տպաքանակով: Նամականիշին 
ձեւաւորման հեղինակն է «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի ձեւաւորող Դաւիթ Տովլաթեան:

Նամականիշին վրայ պատկերուած է Սիլվա Կապուտիկեանը` իր հերթական 
ստեղծագործութեան վրայ աշխատելու պահուն:

Հրապարակման օրը` 22 Յունուար 2019թ.
Ձեւաւորումը` Դաւիթ Տովլաթեան
Տպարանը` Cartor, Ֆրանսա
Չափերը` 30,0 x 40,0 մմ
Տպաքանակը` 30 000 հ.

Ռոթերտամի միջազգային 48-րդ փառատօնի առանցքային ծրագիրերէն 
մէկը՝ «Շարժանկարի տաճարը», պիտի նուիրուի հայ աշխարհահռչակ բե-
մադրիչ Սերգէյ Փարաջանովին։

ՀՀ շարժանկարի ազգային կեդրոնի մամուլի ծառայութեան տեղեկութիւն-
ներով՝ փարաջանովեան ծրագիրը նախաձեռնած են Ռոթերտամի փառատօնի 
կազմակերպիչները, Հայաստանի շարժանկարի ազգային կեդրոնը եւ 
բրիտանացի անկախ արտադրող Տէնիէլ Պըրտը։ Ռոթերտամի փառատօնին՝ 
առանձին ընդարձակ ծրագիրով մը՝ հայկական շարժանկարի նորովի ներկա-
յութիւնը հրաշալի հնարաւորութիւն է՝ միջազգային հանրութեան ներկայացնելու 
հայկական շարժանկարի արուեստն ու պատմութիւնը։

Նշենք, որ առաջին անգամ, Սերգէյ Փարաջանովը 1988-ին հրաւիրուած է՝  
մասնակցելու Ռոթերտամի փառատօնին։
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Հայ Մամուլի Տարի.- Համացանց, Ընկերային Ցանցեր, Խօսքեր Եւ 
Եզովբոսի Լեզուները

ղը նոյն անձերը պիտի գան, գնէ ամէնէն գէշերը, 
կ’ուզեմ որ փոփոխութիւն ըլլայ»: Եզովբոս կրկին 
լեզուներ կը գնէ եւ կ’ըսէ, որ լեզուն ամէնէն գէշ 
բանն է, մայր՝ վէճերու, դատերու, պատերազմի, 
չարախօսութեան, զրպարտութեան, սուտի:

Արդարեւ, լեզուով կը գովաբանենք, կը վատա-
բանենք՝ ըստ տրամադրութեան եւ պահու: Հա-
մացանց եւ ընկերային ցանցեր մեծ դահլիճներ են, 
ուր ըսուածները եւ տեսնուածները ակնթարթային 
են: Լեզուն մարմնի պզտիկ մասն է, նման է ղեկի 
եւ ուղղութիւն կու տայ նաւին: Բառերը կիրքեր կը 
հրահրեն կամ կը մարեն: Լեզուն զսպել գիտնալ 
առաքինութիւն է: Իմաստունը գիտէ, թէ ե՛րբ պէտք 
է խօսիլ եւ ե՛րբ լռել: Իսկ ընկերային ցանցերու 
վրայ ինչ որ կը կատարուի, կը նմանի հրավա-
ռութեան: Ամէն ոք կը խօսի: Շատախօսութիւն, 
զրպարտութիւն, չարախօսութիւն, վատաբանու-
թիւն, ինչպէս որ կ’ուզենք, որքան որ կ’ուզենք, 
խոհանոցէն մինչեւ մեր շորերը, մեր պատկերի 
կամ կարծիքի ցուցադրութիւնը, մեր շունը, մեր 
տունը, մեր պտոյտը:

Իմաստասէր Հանրի Պերկսոն կ’ըսէր, թէ գոր-
ծիքը կը շարունակէ ձեռքը: Այսօր համացանցը կը 
բիւրապատկէ եւ կ’երկարէ լեզուն: Գիրէն եւ գիրքէն 
ետք, համացանցը վարարող հեղեղ է, ամբար-
տակներ չկան: Կ’ըսուի՝ յառաջդիմութիւն եւ զայն 
կարելի չէ կասեցնել: Բայց առնուազն կարելի է 
մտածել այս նոր տեսակի յեղափոխութեան մասին:

Ընկերային ցանցերը այսօր ցանցած 
են ընկերութիւնները

Անոնք եւ կայքերը անարգել կը բազմապատ-
կըւին եւ կը դառնան անմիջական հաղորդակցական 
միջոց՝ մեր առջեւ փռելով ամէն կարգի տեղե-
կութիւն, դատում, պատկերներ: Ընկերութիւնները 
շատ աւելի քաղաքականացած են այսօր, քան 
մօտաւոր անցեալին: Համացանցը դարձած ըլլա-
լով տեղեկատուական ազատ դաշտ՝ հարց պէտք է 
տալ, թէ ինչպէ՞ս կը գոյակցին քաղաքականութիւնը 
եւ ընկերային ցանցերը, այդ գոյակցութիւնը ինչ-
պէ՞ս կ’արժեւորուի. դրական, բացասական, օգ-
տակար, վնասակար: Համացանցային քաղաքա-
կանութիւնը, նախագահներէն մինչեւ փողոց, 
կ’ազնուացնէ՞ ինքզինք, թէ կը դառնայ անվաղոր-
դայն փառասիրութիւներու, չարաշահումներու եւ 
հոգեբարոյական աւերներ գործելու անորակ մի-
ջոց:

Այսօր այն անձը, որ իր համակարգիչին առջեւ 
կը նստի եւ կապուած կ’ըլլայ համացանցի, ինք-
զինք կը գտնէ տեսակ մը տիեզերքի առջեւ, զոր 
չէին կրնար երեւակայել անգամ դեռ միայն կէս 
դար առաջ ապրած մեր նախորդները, կը կարծեն 
տիրել ուժի մը: Տեսակ մը անսահմանութեան 
ճամբորդներ ենք, կը յաղթահարենք հեռաւորու-
թիւնը եւ ժամանակը: Գտնուինք Պէյրութ թէ Փա-
րիզ, Նիւ Զելանտա թէ Երեւան, Ալասքա թէ Գա-
հիրէ, կրնանք տեսնել մեր ընկերը, զարմիկը եւ 
կամ մեր փնտռած չնաշխարհիկ գեղուհին եւ զրու-
ցել անոնց հետ: Ե՞րբ պիտի գայ օրը, որ, հեռուն 
նստած, կարելի ըլլայ անոնց ձեռքը թօթուել, 
համբուրել-համբուրուիլ, նոյնիսկ՝ սերնդագործել…

Եթէ ուշիմութիւն ունեցող այլմոլորակային մը 
կայ տեղ մը, եւ եթէ մտնէ մեր ընկերային ցանցերու 
աշխարհին մէջ, պիտի զարմանայ որ ուշիմութիւն 

ունեցող արարածներ այսքա՜ն դատարկաբան եւ 
սին են:

Համացանցը եւ ընկերային ցանցերը հազար ու 
մէկ գիշերներու հեքիաթները գերանցած են: Լե-
րան գագաթը թառած մեր առանձնատունը նստած, 
կրնանք հրահանգել, գնել, ծախել, համոզել, 
խաբել, կառուցել, քանդել: Նիցչէի երազած գեր-
մարդը ոչինչ է մեզի բաղդատած, երբ «կը մտնենք» 
ընկերային ցանցերու մէջ:

Nasa-ի, Պայքոնուրի, Չինաստանի կամ այլ գի-
տական կեդրոններու մէջ գործող անձեր աստղա-
հոյլերէ անդին գտնուող աշխարհներ կը գտնեն, 
կը տեսնեն, եւ եթէ հոն ուշիմութեամբ օժտուած 
էակներ ըլլան… պիտի խօսին անոնց հետ: Մենք 
ալ անոնցմէ ետ կրնանք չմնալ, մենք ալ ունինք 
մեր Բիւրականի աստղադիտարանը:

Այլեւս չենք ճամբորդեր միայն մեր քաղաքին եւ 
երկրին մէջ, այլ մեր գրասեղանին առջեւ նստած 
կ’երթանք հեռուներ ոչ միայն երեւակայութեամբ, 
այլ նաեւ տեսնելով, դիտելով:

Վաղը հաւանօրէն մեր մոլորակի, աստղերու եւ 
միգամածներու շուրջ հիւսուածցանցը այնպէս 
պիտի ընէ, որ ժամանակակիցներս պիտի համար-
ւինք նախամարդ: Մեզ սքանչացնող նուաճումները 
վաղը նոյնքան բնական պիտի ըլլան, որքան այսօր 
բնական է նստիլ ինքնաշարժի ղեկի ետին:

Անցեալին տպարանները յեղափոխութեան 
առաջնահերթ գործիքներն էին: Այսօր համացանց 
եւ ընկերային ցանցեր մուտք գործած են քաղա-
քական կեանքի մէջ, երէկ ճիշդ համարուածը 
կրնայ հազարաւորներու կողմէ քննադատուիլ, 
աւելի վատ, խծբծուիլ, սեփականութիւնը դառնալ 
ընկերային ցանցերու զանգուածներուն, Քամչաթ-
քա, Զանզիպար, Մարսիլիա, Այնճար, Գիւմրի: Ըն-
կերային ցանցերու հասարակութիւն մը ստեղծուած 
է, որ դիւրաւ կը հետեւի կարգախօսներու եւ կրնայ 
վերածուիլ քաղաքական ճնշումի: Ընկերային եւ 
քաղաքական կեանքի մէջ կարծիքներ, տեսակէտ-
ներ, զանոնք չարաշահողներ, ստեղծած են 
ջրապտոյտի նմանող իրարանցումներ: Եւ հարց 
կը ծագի, թէ ինչպէ՞ս իրատեսութիւն եւ առարկա-
յականութիւն պիտի պահենք, որպէս անհատ եւ 
որպէս հաւաքականութիւն: Այս այլեւս մոլորակային 
խնդիր է:

Միամիտ հաւատք էր, որ բազմաթիւ երկիրներու 
կողմէ հիւլէական ռումբի տիրացումը հաւասարա-
կըշռութեան եւ խաղաղութեան ազդակ էր: Զինեալ 
խաղաղութիւն: Բայց այդ սպառնալիքի բազմա-
ցումը արգելք եղա՞ւ պատերազմներու, որոնք 
իրենց գումարով, կը ներկայանան որպէս համաշ-
խարհային: Նորութեան խանդավառութեամբ եւ 
միշտ միամիտ հաւատքով, կրնանք խորհիլ, որ 
համացանցը եւ ընկերային ցանցերը, տեղեկատ-
ւութեան դաշտի ընդարձակումով եւ անսահմանա-
ցումով, հաւասարութեան ազդակ կը դառնան: Կը 
դառնա՞ն

Կոյր պէտք է ըլլալ չտեսնելու համար, որ այդ 
հաւասարութիւնը, հաւասարեցումը, ե՛ւ դրական է 
ե՛ւ բացասական: Ընկերային ցանցերու վրայ ան-
խափան զիրար կը հրմշտկեն ինչ որ գիտնականը 
կ’ըսէ, ինչ որ տխմարը կ’ըսէ:

Քանի որ զգայացունցը միշտ աւելի հետա-
քըրքրական է, մոլեռանդներու, չարացածներու, 
հոգեկան հիւանդներու խօսքերը աւելի դիւրու-
թեամբ կը տարածուին եւ կը տպաւորեն զանգ-
ւածները: Ընկերային ցանցերը ամբոխային դա-

տարաններ են, կը բաւէ սուտ լուր մը տարածել, 
ամբաստանել, գայթակղութեան մը մասին խօսիլ, 
նորութիւն եւ զգայացունց սպասող զանգուածները 
կը տարածեն, կը վճռեն, կը դատապարտեն: 
Ընկերային ցանցերու վրայ անինքնութիւն ամբոխի 
կարճատես եւ կամ կոյր բռնատիրական  դատա-
րանը կը վճռէ: Ամբոխային տրամաբանութիւնը 
կեր կը գտնէ: Ժամանակ չկայ մտածելու: Նոյնիսկ 
քաղաքական գործիչներ, երկիրներու ղեկավար-
ներ կրնան այս միջոցով ամբոխը գրգռել: Այդպէս 
ալ կ’ընեն, երբ զիրար կը սեւցնեն:

Ընկերային ցանցերը իրարու կը կապեն նոյն 
միջավայրի մարդիկ, նոյն հետաքրքրութիւնները 
ունեցողներ, նոյն բարքերու տէրեր: Կը լսենք, 
կ’արձանագրենք, կը մոռնանք: Տարբերութիւններ 
տեսնելու անատակ կը դառնանք: Բայց նաեւ 
փոխանակութիւններու համար տարբերութիւններն 
ալ կարեւոր են: Ընկերային ցանցերը չեն մոռնար, 
հոն կայ ամէն բան, երէկ ըսուածը, իսկ մարդ 
արարածը մոռնալով կը սորվի, կը ներէ, կը 
պատշաճի: Իսկ այս չմոռնալ-չմոռցուիլ դրութիւնը 
մնայուն հսկողութիւն է, բանտարկութիւն: Իսկ ինչ 
որ կը պահուի, ինչ որ չի մոռցուիր, հսկողութիւն է, 
մեր անհատական կեանքին եւ մտերմութեան մէջ 
ոտնձգութիւն:

Այս կացութիւնը մենք է որ կը ստեղծենք մեր 
մակերեսայնութեամբ, թեթեւամտութեամբ: Զար-
մանալի է, որ չենք անհանգստանար, երբ գիտենք, 
որ համացանցի եւ բջիջայինի միջոցով, մեր մտեր-
մութիւնը նախայարձակման ենթակայ է, քանի 
որհսկողութեան աչքը, պետութիւններ կամ սպա-
սարկութիւններ, գիտեն թէ ո՛ւր կը գտնուինք: Հա-
մացանցի կապուած անձեր զզուանքով կը ստա-
նան նամակներ, յայտարարութիւններ, ծանուցումներ, 
հրաւէրներ, ինչ որ մեր ազատութեան բռնաբա-
րումն է: Բայց կը շարունակենք մեր կեանքը, մեր 
հարցերը, քէները, կագ ու կռիւը փռելով համա-
ցանցի ալիքներուն վրայ: Այսինքն մեր կեանքերու 
թատրոնը կը դնենք ալիքներու վրայ, մեր կօշիկը 
կամ պատրաստած ճաշը, մեր պտոյտը եւ 
հանդիպումը: Մեր մտերմութենէն կը հրաժարինք, 
կ’ըլլանք ուրիշի սեփականութիւնը:

Համացանցը նաեւ որպէս հաղորդակցական 
միջոց պայքարներու, սուտի, մրցակցութեան բեմ 
կը դարձնենք: Այլեւս մտերմութիւն չունինք, 
գաղտնիք չունինք: Ինչ որ կ’ընենք եւ կը մտածենք 
ընկերային ցանցերու արեւին տակ փռենք, 
աղտոտ լաթեր եւ լուացք: Մենք մեզ կը զրկենք 
մեր գաղտնի պարտէզներէն:

Ֆրանսացի մեծ գրող եւ մտաւորական Անտրէ 
Մալռօ ըսած է. «Մարդը, խեղճ կոյտը գաղտնիք-
ներու… Կ’աղաչեմ, զայն չսպաննենք, ան մարդ-
կայնութեան եւ ազատութեան մեր մասն է»: 
Ընկերային ցանցերու վրայ մարդը կը մեռնի իր 
ինքնութեան գաղտնիքները կորսնցնելով:

Ընկերային ցանցերը երբ կը չարաշահուին, 
գինը կը վճարէ շարքային քաղաքացին: Այսօր 
մենք չենք իւրացուցած անոնց պարկեշտ գործա-
ծութեան ոճը: Անոնք նորութիւն են: Դեռ մեր 
կրթական-մշակութային քաղաքակրթութիւնը չեն:

Բարեկամ մը, որ ոչ գրող է եւ ոչ ալ լրագրող, 
իմաստութեամբ ըսաւ, որ այս «ցանցերը դադրե-
ցան connecting people ըլլալէ, դարձան abusing 
people»:

Պէտք է յուսալ, որ օր մը ողջախոհութիւնը 
կ’ըլլայ համատարած եւ կը յաղթէ…
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Ռիթմ եւ պլուզ ոճի այս երգը գրած է Օթիս 
Ռետինկը 1965 թուականին: Թողարկուած է ԱՄՆ 
առանձին ձայնասկաւառակի մէջ: Երկու տարի 
անց «Respect»-ը լայն տարածում գտաւ եւ շարու-
նակ հնչող երգերէն դարձաւ Արեթա Ֆրանքլինի 
կատարումէն ետք: Այդ ժամանակէն ի վեր ան կը 
համարուի Արեթայի այցեքարտը:

Երգի ստեղծման պատմութիւնը կը սկսի 
թմբկահար Էլ Ճեքսոնի  հեգնական մէկ արտայայ-
տութենէն, որ իբր թէ Ռետինկին ըսած է. «Ինչո՞ւ 
համար կը բողոքես: Դուն անընդհատ շրջագա-
յութիւններու մէջ ես: Այն ամէնը ինչ կրնայ քեզի 
պէտք ըլլալ, քիչ մը յարգանքն է, երբ տուն կը 
վերադառնաս»: 

Ներշնչուած այս խօսակցութենէն՝ Ռետինկը կը 
գրէ «Respect»-ը («Յարգանք»), որ, ինչպէս ինքը 
յետոյ կը յիշէ, «խլեց իրմէ ընդամէնը մէկ օր՝ գրելու 
համար, 20 վայրկեան՝ գործիքաւորման համար եւ 
մէկ փորձ՝ ձայնագրելու համար»:

Երգը նախատեսուած էր այլ երաժիշտի համար, 
որ, սակայն, չկրցաւ գլուխ բերել: Ռետինկը որոշեց 
անձամբ կատարել երգը, որ մտաւ իր «Otis Blue» 
ալպոմի երգացանկին մէջ: Հետեւաբար երգը 
դարձաւ Օթիսի ամենայայտնի ստեղծագործութիւն-

Երգի Մը Պատմութիւնը – 2 -        
«Respect» («Յարգանք»), Արեթա Ֆրանքլին

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

ներէն մէկը, որը ան նոյնիսկ կատարեց Մոնթերեյի 
ռոք-փառատօնի ժամանակ:

Բայց այդ յաջողութիւնը չէր համեմատուէր Արե-
թայի կատարումին յաջորդած յաջողութեան: Ան 
դարձաւ Ֆրանքլինի առաջին միջազգային կատա-
րումը, որ ընդգրկուեցաւ բրիտանական ցանկի 
թէժ տասնեակին մէջ՝ Ֆրանքլինը հռչակելով 
ՍՈՈՒԼԻ ԹԱԳՈՒՀԻ: Ժամանակին հետ երգը 
վերածուեցաւ սեռերու հաւասարութեան համար 
պայքարի իւրօրինակ քայլերգի եւ հնչեց բազմաթիւ 
գեղարուեստական ֆիլմերու մէջ: Ֆրանքլինի 
կատարմամբ ձայնագրութիւնը  արժանացած է 2 
«Կրեմմի» մրցանակի:

Բնօրինակին մէջ տղամարդը կը խնդրէ կնոջմէ 
«յարգանք» ցուցաբերել (նկատի ունենալով ֆիզի-
քական սէրը), որուն դիմաց ան կը փակէ աչքերը 

կնոջ թերութիւններուն վրայ: Արեթան փոփոխու-
թեան ենթարկեց բնագիրը՝ զայն վերածելով ուժեղ 
կնոջ մենախօսութեան, ուր ան յարգանք կը 
պահանջէ իր անձին հանդէպ: Արեթայի տարբե-
րակը յաճախ կը կատարեն իգական սեռի իրա-
ւունքներու պաշտպանութեան նուիրուած միջոցա-
ռումներու ժամանակ:

Արեթա Ֆրանքլինը ռիթմ եւ պլուզ, սոուլ եւ 
կոսփել ոճերուն մէջ երգող ամերիկացի երգչուհի 
է, որ իր գործունէութեան ընթացքին վայելեց յայտ-
նիութեան եւ յաջողութեան տասնեակ տարիներ: 
Բացառիկ ճկուն եւ ուժեղ երգեցողութեան համար 

զինքը կ'անուանեն ՍՈՈՒԼԻ 
ԹԱԳՈՒՀԻ: Իր կտրուկ, վստահ 
երգեցողութիւնը նորարարա-
կան  գործիքաւորումներու ուղեկ-
ցութեամբ յիրաւի կը համարուի 
դասական սոուլ ոճի չափանիշ:

Յաճախ կը պատահի, որ մեր լսած երգը 
նորէն ու նորէն լսենք, օրեր, ժամեր, տարիներ 
անցընենք այդ երգին ընկերակցութեամբ, 
յուզուինք, 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 
դարձած են պատմութիւն: Լաւ երգը լաւ գինիի 
նման չի հիննար, այլ, մեծցնելով տարիքը, 
աւելի 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 պատ-
մութիւնը, հեղինակին զգացողութիւնը, ներք-
նաշխարհը՝ 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» շար-
քը, որուն երկրորդը այսօր կը հրամցնենք քեզի:

Ա. Կ.

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

ԵՐՈՒԱՆԴ ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ
(1870-1938)
«Փարիզի Շրջակայքին Մէջ»

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ23

Երուանդ Տեմիրճեանը 1893-1894 թուական-
ներուն ուսանած է Փարիզի Ժիւլիան ակադեմ-
իոյ մէջ: Տեմիրճեանին աշակերտած են եգիպ-
տահայ շատ նկարիչներ, այդ կարգին՝ Գառզուն: 
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ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Ընկ. Փայլակ Ահարոնեանի մահուան տխուր առիթով

ՌԱԿ Պայքար ակումբ կը նուիրէ.
Վահան Թէքէեան Վարժարանին      50,000 լ.ո.
«Զարթօնք»ին                                    50,000 լ.ո.

¸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:

Ø²Ð²¼¸
Տէր եւ տիկին Դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ Սամուէլեան
Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիլիթ Սամուէլեան եւ զաւակունք 
Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Էլզա Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տիար Յակոբ Թոսունեան եւ ընտանիք
Բագրատունի ընտանիք
Մանուկեան ընտանիք
Սապունճեան ընտանիք
Եւ համայն Յակոբեան, Գալանճեան, Շիրիքեան, Գարամանուկեան, 
Գոզանեան, Կիւրիւնեան ընտանիքներ եւ ազգականներ կը գուժեն 
իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին՝ 

ԱՐՄԷՆՈՒՀԻ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆԻ
(Ծնեալ 1933-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 20 Յունուար 2019-ին, յետկարճատեւ 
հիւանդութեան:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի Չորեք-
շաբթի, 23 Յունուարին՝ կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց 
Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի 
փոխադրուի Պուրճ Համուտի ազգային գերեզմանատունը:
Ցաւակցութիւնները կ'ընդունուին Երեքշաբթի, 22 Յունուար 2019-
ին՝ ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, «Երջօ Սամուէլեան» 
սրահին մէջ, իսկ Չորեքշաբթի, 23 Յունուար 2019-ին՝ թաղումէն 
առաջ եւ ետք ժամը 11-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրը:

* * *
Այս տխուր առիթով «Զարթօնք» իր խորազգաց ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ հանգուցեալին հարազատներուն եւ ընտանեկան պար-
ագաներուն, ի մասնաւորի Տէր եւ տիկին Դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ 
Սամուէլեանին:

Միջազգային Èáõñ»ñ

ՄԻԵԴ-ը Վարոյթ Ընդունած Է Լափշինի Հաղորդումը. Ազրպէյճան 3 Ամիս Ունի Բողոքելու Համար
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Հովանաւորութեամբ 

ՀԲԸՄ-ի   Լիբանանի  Շրջանակային  Յանձնաժողովին  

Կազմակերպութեամբ 

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ –ի Կեդրոնական  Վարչութեան 

ՇՆՈՐՀԱՀԱՆԴԷՍ 
«ՄԵԹՐ  ՀՐԱՉԵԱՅ ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ » 

Կազմեց Եւ Խմբագրեց՝   ՊԱՐՈՅՐ Յ. ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հատորը Կը Ներկայացնէ՝ ԴՈԿՏ.  ԶԱՒԷՆ  ՄՍԸՐԼԵԱՆ 

Խօսք Կ'առնեն 

ՀԲԸՄ-ի Նախագահ  ՊԵՐՃ  ՍԵԴՐԱԿԵԱՆ 

Հատորին Խմբագիր  ՊԱՐՈՅՐ  ԱՂՊԱՇԵԱՆ 

Հրատարակուած  Գիրքի  Մակագրութիւն Եւ Հիւրասիրութիւն  

Տեղի Կ'ունենայ  Ուրբաթ, 1  Փետրուար  2019, Երեկոյեան Ժամը 8-Ին,  
ՀԲԸՄ-ի Տեմիրճեան Կեդրոնին Մէջ 

ՀՐԱՒԷՐ 

 

Մարդու իրաւունքներու եւրոպական դատա-
րանը վարոյթ ընդունած է էջատէր, Ռուսիոյ եւ Իս-
րայէլի քաղաքացի Ալեքսանտր Լափշինի՝ մահա-
փորձի վերաբերեալ հաղորդումը:  

«Արմէնփրես»-ի փոխանցմամբ` Ազրպէյճան 
երեք ամիս ունի բողոքելու համար: Այս մասին 
Լափշին ըսաւ Յունուար 22-ին գումարուած մա-
մուլի ասուլիսին:

«Սթրասպուրկի մէջ արդէն սկսած են ազրպէյ-
ճանական կողմի հետ հաղորդակցութիւնները: 
ՄԻԵԴ-ը իմ հաղորդումս արդէն վարոյթ ընդունած 
է, սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ Ազրպէյճանը 
ձեռնարկած է տարբեր քաղաքական ու կաշառա-

կերութեան քայլերու, որպէսզի այդ մէկը թոյլ չտայ, 
որովհետեւ մեծ հարուած կ'ըլլայ, երբ դատարանը 
մահափորձի վերաբերեալ որոշում կայացնէ: Ամէն 
պարագային, դատարանը այդ ամէնը վարոյթ 
ընդունած է, եւ, կը կարծեմ, ոչ վերջին հերթին, 
որովհետեւ իրենք ամբողջովին վարկաբեկած են 
իրենք զիրենք կաշառակերութեան գայթակղու-
թիւններով, եւրոպացի պատգամաւորները կա-
շառելով, եւ այս իրադրութեան իմ պատմութիւնս 
շատ յաջող համընկաւ: Այսինքն՝ Ազրպէյճան այժմ 
թուլցած է: Իրենց ուղարկուած են բոլոր փաս-
տաթուղթերը, տրուած է 3 ամիս բողոքելու համար, 
եւ մենք այժմ այդ փուլին ենք»,- ըսաւ Լափշինը:

Էջատէրը ընդգծած էր, որ նմանատիպ 
գործընթաց պիտի սկսի նաեւ ԱՄՆ-ի մէջ:

«ԱՄՆ-ի մասին չեմ ցանկար դեռ խօսիլ, 
որովհետեւ այնտեղ ամէն ինչ դեռ ընթացքի մէջ է. 
եւ երբ այնտեղ ինչ-որ բան կ'աշխուժանայ, այն 
ժամանակ անպայման կը խօսիմ այդ մասին»,- 
ըսաւ էջատէրը:


