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Երկու հիմնական խնդիրներ անլոյծ կը մնան 
նոր կառավարութեան կազմաւորման կապակցու-
թեամբ: Այս մասին խորհրդարանի նախագահ 
Նապիհ Պըրրիի անունով յայտնեց երեսփոխան 
Ալի Պազի՝ ի հեճուկս բեկումնային հաւանական 
յառաջընթացի հետ կապուած վերանորոգ լաւատ-
եսութեան:

Խօսակցութիւնները կը կեդրոնանան երկու 
կէտերու վրայ. առաջինը՝ ինչպէ՞ս ներկայացնել 
Խորհրդատուական համախմբումը, երկրորդ՝ ի՞նչ 
ձեւով կատարել նախարարական պաշտօններու 
բաշխումը»,- լրագրողներուն ըսաւ Ալի Պազի՝ 
օրէնսդիրներու հետ Պըրրիի գլխաւորած հանդի-
պումէն ետք: 

  
Աուն Եւ ԱՄՆ Պաշտօնատարներ Քննարկեցին 

Դրամի Լուացումի Եւ Ահաբեկչութեան Ֆինանսա-
ւորումի Դէմ Պայքարը

 Նախագահ Միշէլ Աուն հանդիպում ունեցաւ 
Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու բարձրաստի-
ճան դիւանագէտներու հետ՝ շեշտելով Լիբանանի՝ 
դրամի լուացումի եւ ահաբեկչութեան ֆինանսաւո-
րումի նման յանցագործութեանց դէմ պայքարելու 
յանձնառութիւնը:

«Լիբանանի օրէնքը կը պատժէ այն անձերը, 
որ նման յանցագործութիւններ կը կատարեն, եւ 
այս օրէնքները խստօրէն կը գործադրուին»,- ըստ 
նախագահական գրասենեակի հաղորդումին՝ ըսաւ 
Աուն պաշտօնատարներուն հետ հանդիպումին:

Աւելի կանուխ, Աուն եւ արդարադատութեան 
նախարարի պաշտօնակատար Սալիմ Ժրեյսաթի 
հանդիպում ունեցան ԱՄՆ ահաբեկչութեան 
ֆինանսաւորումի դէմ պայքարի գործակալութեան 
քարտուղարի օգնական Մարշալ Պիլլինկսլի եւ 
Լիբանանի մէջ ԱՄՆ դեսպան Էլիզապէթ Ռիչըրտի 
հետ:

Հանդիպումին Աուն ընդգծեց, որ այս գծով 
Լիբանան ունի յատուկ յանձնախումբեր, որոնք 
հետեւողականօրէն կ'աշխատին ահաբեկչութեան 
ֆինանսաւորումի եւ դրամի լուացումի հետ կապ-
ւած յանցագործութիւններուն դէմ՝ շեշտելով, որ 
երկիրը նոյնպէս կ'աշխատի միջազգային կար-
գերուն համապատասխան նոր օրէնքի մը մշա-
կումի ուղղութեամբ:  

Իտալիոյ Վարչապետը Յառաջիկայ Շաբաթ 
Կը Ժամանէ Լիբանան 

Յառաջիկայ շաբաթ կը նախատեսուի Իտալիոյ 
Հանրապետութեան վարչապետ Ճուզեփփէ Քոն-
թէի ժամանումը Լիբանան: Այս լուրը հաստատած 
է Լիբանանի մէջ Իտալիոյ Հանրապետութեան 
դեսպանատունը:

Այցի ծիրէն ներս Քոնթէ հանդիպում պիտի 
ունենայ նախագահ Միշէլ Աունի, վարչապետի 
պաշտօնակատար Սաատ Հարիրիի եւ խորհրդա-
րանի նախագահ Նապիհ Պըրրիի հետ: Այս մասին 
կը հաղորդէ ազգային լրատուական գործակալու-
թիւնը:

Իտալիոյ արտաքին գործոց նախարարութիւնը 
հաւաստեց, որ Լիբանանի նոր կառավարութեան 
կազմաւորումը երաշխիք պիտի հանդիսանայ 
վերջինիս ցուցաբերած զօրակցութեան շարունա-
կականութեան եւ ամրապնդումին:

Նշենք, որ Իտալիոյ պաշտպանութեան նախա-
րարութիւնը կարեւորեց իտալական զինուած 
ուժերու ունեցած դերակատարութիւնը Լիբանանի 
Հանրապետութեան մէջ Իսրայէլի հետ սահմանին 
ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերու առաքելութեան մէջ:

Ատրպէյճանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հետ 
հանդիպումները բանակցութիւններ չեն, անոնք ոչ 
պաշտօնական շփումներ են, որոնց ընթացքին 
ուղղակի տեղի կ՝ունենայ մտքերու փոխանակում։ 
Ըստ Armenpress.am-ի՝ այս մասին, Յունուար 30-
ին, լրագրողներու հետ ունեցած ճեպազրոյցի մը 
ընթացքին՝ ըսած է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշին-
եան:

Լրագրողի այն հարցադրման, թէ վերջերս 
սկսած է շրջանառուիլ այսպէս կոչուած «տարածք-
ներ խաղաղութեան դիմաց» թեզը, ՀՀ վարչապետը 
պատասխանած է.

«Մենք ընդհանրապէս չենք կրնար նոյնիսկ 
քննարկել «տարածքներ խաղաղութեան դիմաց» 
բանաձեւը»:

Փաշինեան նկատած է, որ ներկայ կառավա-
րութիւնը ԼՂ կարգաւորման հարցով կը վարէ 
քաղաքականութիւն, որ նախապէս ոչ մէկ կա-
ռավարութիւն վարած է:

«Որեւէ զուգահեռ տանիլը եւ նախապէս վարած 
քաղաքականութեան հետ ընդհանրութիւն գտնելու 
փորձերը կատարեալ մոլորութիւն են»,- վստա-
հեցուցած է Փաշինեան:

Անդրադառնալով հարցին, թէ արդեօք ԵԱՀԿ 
Մինսկի խումբի համանախագահող երկիրներու 
կողմէն բանակցութիւնները վերսկսելու ու նոր 
թափ հաղորդելու նախաձեռնութիւն կա՞յ, Փաշին-
եան ըսած է,- «Այս հարցը կը գտնուի արտաքին 
գործոց նախարարներու քննարկման օրակարգին 
վրայ»:

ՀՀ նախագահական նստավայրին մէջ, նա-
խագահ Արմէն Սարգսեանի ներկայութեամբ, Յուն-
ւար 30-ին, տեղի ունեցաւ ՀՀ կառավարութեան 
անդամներու երդման արարողութիւնը: Այս մասին 
կը հաղորդէ ՀՀ նախագահի գրասենեակը։
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«Տարածքներ՝ Խաղաղութեան Դիմաց» 
Բանաձեւը Նոյնիսկ Քննարկել Չենք 
Կրնար. Փաշինեան

ՀՀ Կառավարութեան Անդամները Երդուեցան 
Բարեխղճօրէն Կատարել Ժողովուրդին Առջեւ 
Ունեցած Պարտաւորութիւնները

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

Ատրպետ (Սարգիս Մուպահեաճեան), (31 Յուն-
ւար 1860, Կարս - 27 Մայիս 1937, Կիւմրի), հայ 
արձակագիր, վիպասան, հասարակական գործիչ, 
ԽՍՀՄ գրողներու միութեան անդամ 1934 թուա-
կանէն։

Ծնած է Կարս տաճկաց տիրապետութեան 
ժամանակ։ Սկզբնական կրթութիւնը կը ստանայ 
Բաղէշցի Գրիգոր պատուելիի մօտ, 1869-1871 
թուականներուն կը յաճախէ ծխական ուսումնա-
րանը, իսկ 1871-1872՝ կաթոլիկաց դպրոց։ 1873-
ին կը մեկնի Ալեքսանդրոպոլ՝ ուսումը շարունա-
կելու նպատակով, եւ այնտեղէն ալ կ'անցնի Կ. 
Պոլիս, ուր կը մտնէ Վիեննայի Մխիթարեանց 

ուսումնարանը, հանգուցեալ Հայր Արսէն Այտըն-
եանի օրով։

1881-ին կը վերադառնայ Կարս եւ տեղւոյն 
հայոց երկսեռ ծխական ուսումնարաններէն ներս 
մինչեւ 1888 թուական կը դառնայ ընդհանուր 
պատմութեան ու աշխարհագրութեան ուսուցիչ։ 
Միեւնոյն ժամանակ կ'ընտրուի քաղաքային 
պատգամաւոր։ 1889-ին ուսուցչական ասպարէզը 
ձգելով՝ կը տեղափոխուի Պաքու եւ կը սկսի ծա-
ռայել նաւթագործարաններու մէջ։ 1893-ին կ'անց-
նի Թաւրիզ դատարանական գործեր վարելու եւ 
1895-ին կրկին կը վերադառնայ Կովկաս։ 1898-
ին հարաւային Ռուսիա կ'երթայ մասնաւոր գոր-
ծերով, սակայն քիչ ժամանակ ետք կ'անցնի 
Պարսկաստան (Թաւրիզ քաղաք) եւ 1899-ի 
Մայիսէն կը զբաղի դատարանական գործերով։ 
Ատրպետի առաջին գրական աշխատութիւնն է 
«Խեւ Կարապետ» վէպը (Թիֆլիս, 1899), որ լոյս 
կը տեսնէ 1889 թուականին «Մուրճ»-ի մէջ՝ 
առանձին գիրքով։ Կ'աշխատակցի «Մշակ»-ին, 
«Աղբիւրը»-ին, «Տարազ»-ին եւ «Գաղափար»-ին։

Մահացած է Լենինական (Կիւմրի) 1937 թուականին։
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¾ç 01 Հայ Համալսարանաւարտներու Համախմբումը Նորանոր 
Ծրագիրներով Կը Շարունակէ Իր Առաքելութիւնը

Ուրբաթ, 25 Յունուար 2019-ին Հայ Համալսա-
րանաւարտներու Համախմբումը (ՀՀՀ) իր ընթա-
ցիկ հանդիպումը ունեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ 
Կաթողիկոսարանէն ներս։ Հանդիպումը առիթ մը 
եղաւ բարձրաձայն մտածելու եւ խորհրդակցելու 
Համախմբումին յառաջիկայ ծրագիրներուն եւ 
աշխատանքներուն մասին։ 

Յայտնենք, որ այս տարի ՀՀՀ  իր ընթացիկ 
հաւաքները պիտի կայացնէ իւրաքանչիւր ամսուան 
վերջին Ուրբաթ երեկոները՝ ժամը 8:00-ին։ Փա-
փաքողները կրնան ներկայանալ Կաթողիկոսարան 

հաւաքոյթին օրը եւ կամ կապ հաստատել ՀՀՀ-ի 
ատենապետ Յակոբ Հանտեանին՝ հեռաձայնելով 
03-325779  թիւին։

Նշենք, որ նախաձեռնութեամբ եւ հովանաւո-
րութեամբ Նորին Սրբութեան, ՀՀՀ-ն Կաթողիկո-
սարանին հովանիին տակ կը գործէ 2012 
թուականէն սկսեալ։ Անոր նպատակն է ի մի խմբել 
հայ համալսարանաւարտներ ու անոնց գիտական, 
կրթական ու այլ ոլորտի ներուժը օգտագործել հայ 
գաղութի բարեկեցութեան ու բարելաւման նպաս-
տող ծրագիրներու մշակման ու ձեռնարկներու 
իրագործման համար։ 

ՀՀ Կառավարութեան Անդամները Երդուեցան 
Բարեխղճօրէն Կատարել Ժողովուրդին Առջեւ 
Ունեցած Պարտաւորութիւնները

Առաջինը ամպիոնին մօտեցաւ ՀՀ վարչապետ 
Նիկոլ Փաշինեան՝ ընթերցելով երդման արձանագ-
րութիւնը.

«Յանուն համազգային նպատակներու իրակա-
նացման եւ հայրենիքի հզօրացման՝ կ՝երդնում 
բարեխղճօրէն կատարել ժողովուրդին առջեւ 
ունեցած պարտաւորութիւններս, պահպանել Հա-
յաստանի Հանրապետութեան Սահմանադրու-
թիւնը եւ օրէնքները, նպաստել Հայաստանի Հան-
րապետութեան ինքնիշխանութեան եւ շահերու 
պահպանման, հաւատարիմ մնալ Կառավարու-
թեան անդամի բարձր կոչման»:

Այնուհետեւ, հերթով երդուեցան կառավարու-
թեան միւս անդամները:

Երդման արարողութեան աւարտին՝ նախագահ 
Արմէն Սարգսեան շնորհաւորեց վարչապետն ու 
կառավարութեան անդամները՝ մաղթելով անոնց 
յաջողութիւններ եւ արդիւնաւէտ աշխատանք՝ ի 
շահ մեր երկրի հզօրացման եւ ի բարօրութիւն մեր 
ժողովուրդի:

Նշենք, որ կառավարութիւնը, այս կարգով, 
երդմնակալութեան արարողութիւն կ՝իրականացնէ 
երկրորդ անգամ: Առաջին անգամ Հայաստանի 
քաղաքական եւ պետական կառավարման մշա-
կոյթին մէջ նման իրադարձութիւն տեղի ունեցած է 
2018 Մայիս 21-ին:

Յունուար 14-ին, ՀՀ նախագահի հրամանա-
գիրով՝ Նիկոլ Փաշինեան նշանակուեցաւ Հանրա-
պետութեան վարչապետ, իսկ Յունուար 19-ին, 
նախագահը ստորագրեց խումբ մը նախարարներու 
նշանակման հրամանագրեր:

Նախագահի հրամանագրերով՝ Զոհրապ Մնա-
ցականեան վերանշանակուած է արտաքին գոր-
ծոց նախարար, Դաւիթ Տօնոյեան՝ պաշտպանու-
թեան նախարար, Արայիկ Յարութիւնեան՝ 
կրթութեան եւ գիտութեան նախարար, Սուրէն 
Պապիկեան՝ տարածքային կառավարման եւ 

զարգացման նախարար, Էրիկ Գրիգորեան՝ բնա-
պահպանութեան նախարար, Ֆելիքս Ցոլակեան՝ 
արտակարգ իրավիճակներու նախարար, Յակոբ 
Արշակեան՝ փոխադրամիջոցի, կապի եւ տեղե-
կատուական արհեստագիտութիւններու նախա-
րար, Տիգրան Խաչատրեան՝ տնտեսական զար-
գացման եւ ներդրումներու նախարար, Ատոմ 
Ջանջուղազեան՝ ելեւմտական նախարար, Արսէն 
Թորոսեան՝ առողջապահութեան նախարար, Ար-
տակ Զէյնալեան՝ արդարադատութեան նախարար, 
Զարուհի Բաթոյեան՝ աշխատանքի եւ ընկերային 
հարցերու նախարար:
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ԳԷՈՐԳ ՔԷՕՇԿԷՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երէց Աշխատակից

Հայկական Բարքեր

Օտար Երկնակամարներու Տակ Փայլող 
Հայեր

Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան անգլիատառ պարբերաթերթի՝ «AGBU Insider»-ի՝ 
Դեկտեմբեր 2018-ի յաւելուածէն քաղելով կը ներ-
կայացնեմ հետեւեալ շահեկան տեղեկութիւնները.

Սոփրանօ Նաթալի Արոյեան

Սիտնիի օփերայի նշանաւոր աստղերէն Նա-
թալի Արոյեան (տես նկարը) ծնած է Սիտնի, ուր 
յաճախած է Ալեք Մանուկեան Հայկական Շաբաթ-
օրեայ վարժարանը։ Անոր երաժշտութեան մար-
զիչը եղած է օփերայի հայազգի երգչուհի Լիլիա 
Օվչեանը, իսկ իր երաժշտութեան դասնթացքը 
կատարելագործած է՝ շնորհիւ ՀԲԸՄիութենէն 
ստացած կրթաթոշակին։

Նաթալի մեծապէս երախտապարտ է իր ծնող-
քին՝ Սարգիսին եւ Լիւսիին, որոնք քաջալերած են 
զինք եւ թիկունք կանգնած իր ընտրած ասպարէզի 
նուաճման դժուարին ճանապարհի ընթացքին։ 
Անոր միակ ափսոսանքն է, որ գործի բերումով յա-
ճախ կը բացակայի իր ընտանիքէն եւ բարեկամ-
ներու սեղմ շրջանակէն, յատկապէս տօնական 
օրերուն . . .

Հայկական Ցեղասպանութեան հարիւրամեա-
կին առիթով՝ Նաթալի հեղինակած է բեմական 
նոր ստեղծագործութիւն մը՝ «Հայկական ճամբոր-
դութիւն մը» անունով։ Ան մարմնաւորած է անոր 
հերոսուհին՝ սարսափած հայ որբը, որ վերապրելով 
յաղթահարած է Եղեռնի պատճառած ողբերգու-
թիւնը։ Այդ որբը եղած է իր մեծմօրը մայրը։

Նաթալիի խրատն է ձգտում ունեցող արուես-
տագէտներուն. «Ակնկալէ՛, որ խոչընդոտներ պիտի 
պատահին արհեստավարժութեան հասնելու ճա-
նապարհիդ, սակայն երբեք մի՛ յուսահատրիր եւ 
շարունակէ՛ ճախրանքդ համբերութեամբ եւ յա-
րատեւութեամբ»: 

Յօրինող Միշել Պետրոսեան

Փարիզաբնակ յօրինող Միշել Պետրոսեան 
ծնած է Երեւան եւ իր երաժշտական ուսումը կա-
տարելագործած է Փարիզի երաժշտանոցին մէջ։

Բնակելով Փարիզ՝ որպէս հայ՝ Միշել ապրած է 
երկու ինքնութեանց պատկանելու տուայտանքը։ 
Այս երեւոյթը դրսեւորուեցաւ 2017-ի իր ստեղ-
ծագործութեան ընդմէջէն, որ ներկայացուեցաւ 
Լոս Անճելըսի մէջ։ Անոր նիւթն էր «Հեքիաթային 

բոց, բռնկող կրակ» (A Fiery Flame, A Flaming Fire.): 
Անոր նպատակն էր ինքնութեանց շարժունութիւնն 
(mobility) ու արագութիւնը (fluidity) ցուցաբերել 
երաժշտութեան միջոցաւ։

Միշելի ուրիշ մէկ ստեղծագործութիւնը՝ «Արցա-
խի երգը», ներկայացուեցաւ Տաթեւի վանքին մէջ։ 
Այս գործին մէջ Միշել օգտագործած է բնութեան 
եւ թռչուններու ձայները՝ որպէս մեղեդիներու մեկ-
նակէտը։ 2018 Նոյեմբերին՝ այս գործը սփռուեցաւ 
Ֆրանսայի պետական ռատիօկայանէն։

Միշելի հայկական արմատները պատճառ 
դարձան, որ ան յօրինէ ուրիշ ստեղծագործութիւն 
մը Հայկական ցեղասպանութեան առնչութեամբ, 
«100 տարուան յիշատակ, կեանքի նուագահանդէս 
մը»: Այս գործին մէջ Միշել հարցականի տակ կը 
դնէ Աստուծոյ բացակայութիւնը, Մեծ եղեռնի 
ընթացքին։ Այս ներկայացումը կազմակերպուած 
էր Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միու-
թեան Ֆրանսայի մասնաճիւղին կողմէ։ 

Ջութակահար Աստղիկ Պօղոսեան

Շանկհայի սիմֆոնիկ նուագախումբի գլխաւոր 
ջութակահար Աստղիկ Պօղոսեան ծնած է Երեւան: 
16 տարեկան Աստղիկ 2009 թուականին աւարտեց 
երկրորդական վարժարանը եւ դիմեց ուսանողա-
կան փոխանակման ծրագրին (student exchange 
program), որպէսզի իր երաժշտական ուսումը 
շարունակէ արտասահմանեան երկրի մը մէջ։

Ի զարմանս Աստղիկին եւ իր ծնողաց՝ դիմում-
նագիրը ընդունուեցաւ Շանկհայի պետական երա-
ժըշտանոցին կողմէ։ Ուրեմն ճամբորդական ցուպը 
ձեռքին, ան գնաց Չինաստան եւ ութ ամիսէն 
սորվեցաւ լեզուն։ Հիմա ան ոչ միայն նուագախումբի 
գլխաւոր ջութակահարն է, այլեւ ունի վարչական 
պատասխանատուութիւն՝ որպէս նախագահին 
օգնական։

2014-ին Հայկական Բարեգործական Ընդհա-
նուր Միութեան կողմէ կը հրաւիրուի Նիւ Եորք, որ-
պէսզի ղեկավարէ Միութեան տարեկան համերգը 
նշանաւոր Carnegie Hall-ի մէջ։ Իսկ յաջորդ ամառ 
դարձեալ ՀԲԸ Միութեան կողմէ կը հրաւիրուի 
Լոնտոն, որպէսզի կազմակերպէ Հայկական ֆես-
թիվալ մը։ Աստղիկ՝ գնահատանքով արտայայտ-
ւած է ՀԲԸ Միութեան տարած աշխատանքներուն 
նկատմամբ։

Անդրադառնալով Չինաստանի իր արհեստա-
վարժ փորձառութեան՝ ան հետեւեալ ձեւով ար-
տայայտուած է. «Պէտք է շատ բաներ փորձես եւ 
դուրս գաս հանգստաւէտ վիճակէդ (comfort zone): 
Ես կը խորհիմ, որ աւելի լաւ է փորձել եւ զղջալ, 
քան երբեք չփորձել»:    

Խմբավար Յարութ Ֆազլեան
Լիբանանի ֆիլհարմոնիք նուագախումբի գլխա-

ւոր խմբավար Յարութ Ֆազլեան (տես նկարը) 
ծնած է Պէյրութ, ուր յաճախած է ՀԲԸ Միութեան 
Տէմիրճեան վարժարանը։ Ան փոքր տարիքէն 
ընտանիքին հետ փոխադրուած է Մոնթրէալ, իսկ 
երաժշտական ուսումը ստացած է Երեւան։ 

Յարութ սերած է արուեստագէտներու ընտա-

նիքէ։ Հայրը՝ Պերճ Ֆազլեան, բեմադրիչն էր ՀԲԸ 
Միութեան Պէյրութի Վահրամ Փափազեան թա-
տերախումբին, իսկ մայրը՝ Սիրվարդ Ֆազլեան, 
գեղանկարիչ է եւ դաշնակահար։ Սիրվարդ կա-
տարած է նաեւ դերասանութիւն Վահրամ Փա-
փազեան թատերախումբին հետ։

Յարութ Ֆազլեան 2000 թուականէն ի վեր 
գլխաւոր խմբավարն է Լիբանանի ֆիլհարմոնիք 
նուագախումբին։ Ան քանիցս հրաւիրած է Հա-
յաստանի Ազգային ֆիլհարմոնիք նուագախումբը 
Լիբանան եւ Արաբական Ծոցի երկիրները։ 

Որպէս հպարտ հայ՝ ան հետեւեալ ձեւով արտա-
յայտուած է իր ազգութեան մասին. «Երբ ես նուա-
գախումբով կը ճամբորդեմ աշխարհի չորս կող-
մերը, կը ջանամ յայտագրիս մէջ ներառնել հայ 
յօրինողներու ստեղծագործութիւնները։ Իմ պար-
տաւորութիւնս է ու պարտականութիւնս, որ մար-
դիկ լսեն հայկական երաժշտութիւն»: 

Դաշնակահար Նարեհ Աղամանեան

Վիեննայի սիմֆոնիկ նուագախումբի դաշնակ-
ահար Նարեհ Աղամանեան ծնած է Վանաձոր։ Ի 
ծնէ տաղանդաշատ Նարեհը իր առաջին մենան-
ւագով հանդէս կու գայ 6 տարեկան հասակին։ 
Իսկ 7 տարեկանին ան կ'ընդունուի Երեւանի 
Չայքովսքիի անուան տաղանդաւոր փոքրիկներու 
երաժշտանոցը։

2000 թուականին, երբ Նարեհ 11 տարեկան էր, 
կը հրաւիրուի Եութահ նահանգի Սալթ Լէյք քաղա-
քը՝ մասնակցելու դաշնակի միջազգային մրցումին, 
որմէ յաղթական դուրս կու գայ։ Եութահ չգացած՝ 
Նարեհ Արտա Յարութիւնեանի եւ իր մօրը՝ 
Արտեմիս Նազարեանի կողմէ կը հրաւիրուի Նիւ 
Եորք՝ մենանուագով մը հանդէս գալու։

2004 թուականին 15 տարեկան Նարեհ կ'ըն-
դունուի Վիեննայի երաժշտութեան եւ կատարողա-
կան արուեստներու համալսարանը։ Իր ուսումը 
աւարտելէ ետք՝ 2008 թուականին, ան կը հաս-
տատուի Վիեննա։

Նարեհ գերզբաղած է իր նուագահանդէսներով, 
տարեկան աւելի քան 60 հատ՝ աշխարհի չորս 
կողմերը։ Ճամբորդութեանց առթած յոգնութեան 
ու նոր միջավայրերու յարմարելու անհրաժեշտու-
թեան մղձաւանջը փարատելու համար ան կը դիմէ 
աղօթքի, որ իրեն կը պարգեւէ ներքին խաղա-
ղութիւն։ Ըլլալով հաւատացեալ քրիստոնեայ՝ 
նուագահանդէսներէ առաջ Նարեհ կ'երթայ Վիեն-
նայի Սբ. Հռիփսիմէ եկեղեցին՝ ստանալու համար 
հովիւին օրհնութիւնը։
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Լոս Անճելըսի Ոստիկանութիւնը Կը Հետաքննէ 
Հայկական Դպրոցներու Դարպասներուն Թուրքիոյ 
Դրօշներ Փակցնելու Միջադէպը

Թուրքիոյ Մէջ 4-րդ Դարու Բիւզանդական Խճանկարի 
Տարածքը Աղբավայր Դարձած է

Թրքական Բարքեր

¾ç 05

Լոս Անճելըսի ոստիկանութիւնը հետաքննու-
թիւն սկսած է հայկական երկու դպրոցներու 
դարպասներուն՝ անյայտ անձերու կողմէ Թուրքիոյ 
դրօշներ փակցնելու միջադէպերուն առնչութեամբ: 
Այս մասին կը հաղորդէ Armenpress.am-ը՝ 
վկայակոչելով Los Angeles Times-ը։

Ոստիկանութեան եւ դպրոցներու ներկայացու-
ցիչներուն խօսքերով՝ անյայտ անձեր, Երեքշաբթի 
առաւօտեան, հայկական 2 դպրոցներու դարպաս-
ներուն փակցուցած են Թուրքիոյ դրօշներ:

Ոստիկանութիւնը կը հետաքննէ միջադէպերը, 

Թուրքիոյ Պուրսա նահանգի Իզնիկ շրջանին 
մէջ, յատուկ պահպանութեան տակ առնուած 
1700-ամեայ խճանկարը աղբանոցի վերածուած է։ 
Այս մասին կը հաղորդէ Ermenihaber.am-ը՝ վկա-
յակոչելով diken.com.tr-ը։

Չորրորդ դարէն մեր օրեր հասած խճանկարը 
կը գտնուի Իզնիկի՝ թանգարանի վերածուած Այա 
Սոֆիա եկեղեցւոյ հարեւանութեամբ։ Այս պատ-
մամշակութային ստեղծագործութեան պահպանու-
թեան համար խճանկարի վրայ տեղադրուած էր 
երկաթեայ հսկայ ճաղավանդակ: Բայց նոյնիսկ 
այդ պարագային, տեղի բնակչութիւնը տարածքը 
ծածկած է աղբակոյտերով։ Իսկ եղանակային 
պայմանները, իրենց հերթին, աւելի կը վնասեն 
խճանկարը։

Իզնիկի քաղաքապետ Օսման Սարկըն նշած է, 
որ տարածքի մաքրութիւնը ժամանակ առ ժա-

Արցախի Հանրապետութեան մէջ, 2019 Յունի-
սին պիտի կայանայ չճանչցուած երկիրներու ֆութ-
պոլի Եւրոպայի առաջնութիւնը։ Յայտնի դարձած 
է, որ այդ առաջնութեան պիտի չմասնակցի Հիւ-
սիսային Կիպրոսի թրքական ինքնահռչակ հան-
րապետութիւնը։ Այս մասին կը հաղորդէ 
Ermenihaber.am-ը՝ վկայակոչելով Gundemkibris.com.tr-ը։

Ըստ աղբիւրին՝ Հիւսիսային Կիպրոսի չմաս-
նակցելուն պատճառը այն է, որ առաջնութիւնը 
պիտի իրականացուի Արցախի մէջ։

Ինչպէս յայտնի է, առաջնութեան կը մասնակցի 
12 հաւաքական, որոնք բաժնուած են 4 խումբի։

A խումբ – Արցախ, Սաբմի, Լուկանսք
B խումբ – Աբխազիա, Նիսի կոմսութիւն, 

Չամերիա
C խումբ – Բատանիա, Տոնեցկ, Սարտինիա
D խումբ – Սեգէյեան երկիր, Արեւմտեան 

Հայաստան, Հարաւային Օսէթիա

որոնք յառաջացուցած են Լոս Անճելըսի հայկական 
համայնքին անհանգստութիւնը եւ վրդովմունքը: 
Կը նշուի, որ շատերը հայկական դպրոցներու 
դարպասներուն՝ Թուրքիոյ դրօշը կախելը կը նկա-
րագրեն իբրեւ ատելութեան գործողութիւն, որ 
միտուած է հայկական համայնքին մէջ վախ սեր-
մանելուն եւ Հայոց Ցեղասպանութեան վարկաբեկ-
ման:

Լոս Անճելըսի ոստիկանութիւնը կ՝ուսումնասիրէ 
տեսաձայնագրութիւնները եւ կը ծրագրաւորէ զօ-
րացնել հսկողութիւնը դպրոցներուն շրջակայքը:

ՀԲԸՄ Մանուկեան-Տեմիրճեան դպրոցի տնօրէն 
Արփի Աւանէսեան ընդգծած է, որ իրենց համար 
անակնկալ եղած է դպրոցի դարպասին Թուրքիոյ 
դրօշներ տեսնելը: «Մենք նման բան չէինք 
սպասեր: Ես չեմ գիտեր, թէ ի՞նչ մտածած է այդ 
մարդը: Ինչո՞ւ այսօր, ի՞նչը ստիպած է անոնց ընել 
ատիկա»,- ըսած է ան:

ԱՄՆ արեւմտեան շրջանի Հայ Դատի յանձնա-
խումբի նախագահ Նորա Յովսէփեան, իր հերթին, 
յայտնած է, որ Լոս Անճելըսի «Ֆերահեան» հայ-
կական դպրոցի դարպասներուն եւս Թուրքիոյ 
դրօշներ փակցուած եղած են. 

Հիւսիսային Կիպրոսը Չի 
Մասնակցիր Արցախի Մէջ 
Կայանալիք Ֆութպոլային 
Առաջնութեան

մանակ կը կազմակերպուի, սակայն իր գրաւած 
դիրքին եւ մայրուղիին մօտ գտնուելուն պատճա-
ռով՝ տարածքը կարճ ժամանակ անց կրկին 
կ՝աղտոտուի։

Արհեստագիտութեան Աշխարհ
Երեւանի Մէջ Նորարարութեան եւ Արհեստագիտութիւններու Զբօսավայրը Պիտի Կառուցուի

Երեւանի մէջ պիտի կառուցուի Նորարարութեան 
եւ Արհեստագիտութիւններու առաջին տարածա-
շըրջանային զբօսավայրը: Անիկա պիտի դառնայ 
ապագայի աշխատավայր աւելի քան 6000 առա-
ջատար մասնագէտներու համար, որոնք պիտի 
նպաստեն տեղեկատուական արհեստագիտու-
թիւնները տնտեսութեան առաջատար ճիւղերու 
մէջ ամբողջապէս ընդելուզելու ու նորարարական 
լուծումներ առաջարկելու գործընթացին, ինչպէս 
նաեւ ճարտարագիտական, ելեւմտական, դրա-
մատնային, առողջապահական, ապահովագրա-
կան, ռազմական, գիւղատնտեսական, հանքաարդիւ-

նաբերական, լրատուադաշտի եւ հեռահաղորդակցութեան 
ոլորտներու մէջ։

«Գալաքսի» ընկերութիւններու խումբը կը 
փոխանցէ, թէ նորարարութեան եւ արհեստագի-
տութիւններու զբօսավայրը պիտի տարբերուի իր 
տեսակով ու ծաւալով։ Ներկայիս, աշխարհի մէջ 
բազմաթիւ են փոքր ու միջին զբօսավայրեր՝ 
բացառապէս ՏԱ կամ ճարտարագիտական ուղ-
ղութեամբ։ Երեւանի մէջ կառուցուող զբօսավայրը 
ԱՊՀ եւ Արեւելեան Եւրոպայի երկիրներու մէջ 
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Երեւանի Մէջ Նորարարութեան 
եւ Արհեստագիտութիւններու 
Զբօսավայրը Պիտի Կառուցուի

Հայաստանի Ազգային Ակադեմիական Երգչախումբի Տարուան 
Անդրանիկ Համերգը Նուիրուեցաւ Կոմիտասի Յոբելեանին

Հայրենի 
Զբօսաշրջութիւն

¾ç 04

կառուցուող առաջին բազմաճիւղ զբօսավայրը 
պիտի ըլլայ ՏԱ-ին զուգահեռ ներկայացուած ոլորտ-
ներու եւ ընկերութիւններու աշխարհագրութեան 
տեսանկիւնէն։

Նորարարութեան եւ արհեստագիտութիւններու 
զբօսավայրի փիլիսոփայութիւնը նորարարութիւն-
ներ ծնող «բնապահպանական համակարգ»ի 
ստեղծումն է, որ հնարաւոր պիտի ըլլայ կրթական, 
հետազօտական եւ զարգացման ծաւալուն ծրա-
գիրներու իրականացումով եւ ոլորտը ներկայա-
ցընող կառոյցներու ներգրաւումով։ Զբօսավայրին 
մէջ ներկայացուած պիտի ըլլան «սթարթ-ափներ» 
ու վենչուրային ֆոնտեր, պիտի ներդրուին «ին-
կուբացիոն» ու «աքսելերացիոն» ծրագիրներ։

Զբօսավայրը կը յաւակնի դառնալ այն հաւա-
քատեղին, ուր ՏԱ-ն հանդիպելով տնտեսութեան 
առանցքային ուղղութիւններուն հետ, պիտի սահ-
մանէ յաջորդ սերունդի սպառման ապրանքներու 
եւ ծառայութիւններու նորարարութիւն՝ դառնալով 
Հայաստանի ու հայկական նորարարական մտքի 
այցեքարտը աշխարհի մէջ։

Ծրագիրին նախաձեռնութիւնը կը պատկանի 
«Գալաքսի» ընկերութիւններու խումբին՝ հայկա-
կան ՏԱ համայնքին հետ համատեղ։ Գործընթացի 
ծրագրաւորման աշխատանքները տեւած են աւելի 
քան 2 տարի, եւ ծաւալուն այս ծրագիրին մանրա-
մասսնութիւնները պիտի հրապարկուին շուտով։

Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչա-
խումբի՝ (խմբավար Յովհաննէս Չէքիճեան) հա-
մերգային ծրագիրով՝ մեկնարկեց Կոմիտասի 150- 
ամեայ յոբելեանին նուիրուած ձեռնարկներու 
շարքը:

Ըստ Armenpress.am-ի՝ համերգային երեկոն 
իրականացաւ Յունուար 29-ին, Արամ Խաչատըր-
եան համերգասրահէն ներս:

«Ծրագիրով պիտի հնչեն ոչ միայն Կոմիտասի, 
այլեւ Վերտիի, Կունոյի, Չուխաճեանի գործերը: 
Երգչախումբը պիտի ներկայացնէ քանի մը ստեղ-
ծագործութիւն, որոնք շատոնց չէ կատարած»,- 
նշած է երգչախումբի տնօրէն Դաւիթ Թերզեան:

Բեմադրիչ, ՀՀ ժողովրդական արտիստ Եր-
ւանդ Ղազանչեան, որ ներկայ եղած է համերգին, 

Երգահան Կոմիտասի եւ բանաստեղծ Յովհան-
նէս Թումանեանի 150-ամեակները ներառուած են 
UNESCO-ի յոբելինական իրադարձութիւններու 
օրացոյցին մէջ:

Այս մասին, ըստ Hayernaysor.am-ի, Յունուար 
29-ին, մամուլի ասուլիսի ժամանակ յայտարարած 
է ՀՀ մշակոյթի նախարարի պարտականութիւնները 
կատարող Նազելի Ղարիբեան:

Հայաստանի UNESCO-ի ազգային յանձնաժո-
ղովի գլխաւոր քարտուղար Վահրամ Կաժոյեան, 
իր հերթին, նշած է, որ ամէն տարի երկիրները 
իրաւունք ունին երկուական յայտ ներկայացնելու 
օրացուցային օրերուն համար, եւ միշտ խնդիր 
եղած է ընտրութեան հարցով: Այս անգամ, սա-
կայն, ընտրութեան հարցով տարակարծութիւններ 
չեն եղած: Կոմիտասի եւ Թումանեանի 150-ամեակ-
ները UNESCO-ի օրացոյցին մէջ ընդգրկելու վերա-
բերեալ՝ յանձնաժողովի կարծիքը եղած է նոյնը:

Կը պարզուի, սակայն, խնդիր եղած է՝ կապուած 
Թուրքիոյ հետ: Կոմիտասի 150-ամեակը սկիզբը չէ 
ներառուած: Պատճառաբանուած է, որ Կոմիտասը 
ծնած է Թուրքիոյ տարածքէն ներս եւ այս պարա-

ըսած է, որ մեր ժողովուրդին անհրաժեշտ էր 
Կոմիտասը: «Ես չեմ գիտեր, թէ ով էր ան. արդեօք 
Կոմիտասը սովորակա՞ն մարդ էր՝ կը դժուարանամ 
ըսել»,-նշած է Ղազանչեան ու պատմած, որ 1936 
թուականին, երբ իր ծնողները Ֆրանսայէն եկած 
են Հայաստան, այդ նոյն նաւուն մէջ եղած է նաեւ 
Կոմիտասի դին: Հայաստանի մէջ զայն դիմաւորած 
է Եղիշէ Չարենցը:

Համերգային երեկոյին ներկայ երաժշտա-
սէրները բուռն ծափողջիւններով կ՝արձագանգէին 
երգչախումբի բոլոր կատարումներուն:

Յիշեցնենք, որ երեկոյին ներկայ էին ՀՀ վար-
չապետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ անոր տիկին Աննա 
Յակոբեանը:

գային պէտք է նաեւ թրքական կողմին դիրքորո-
շումը: Հայկական կողմը, ի վերջոյ, յաջողած է 
հաստատել եւ հիմնաւորել հայկական կողմին յայտը:

Կոմիտասի եւ Յովհաննէս Թումանեանի 
150-ամեակները Ներառուած են UNESCO-ի 
Յոբելինական Իրադարձութիւններու Օրացոյցին Մէջ
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ՅԱԿՈԲ ՊԱԼԵԱՆ

Համացանցը Երբեմն Հմայող Լոյս Ալ Կը Բերէ

Համացանցը տնավարի շատախօսութեան բեմ 
է: Երբեմն ալ լոյս կը բերէ:

Այսօր պատմութիւն սորվեցայ: Երանի ուրիշներ 
ալ, փոխանակ խորհելու, որ պատմութիւնը իրենց-
մով կը սկսի, ըսուած եւ գրուածը լսեն, առաջ 
երթալու համար երբեմն ալ ետ նային:

Ռաֆայէլ Համբարձումեանը չեմ ճանչցած: Եր-
բեմն իր անուան կը հանդիպիմ համակարգիչիս 
պատուհանին մէջ երեւցող նամակներու (մէյլերու) 
շարքին: Այսօր կարճ գրութեամբ մը պատմութեան 
ուշագրաւ դաս մը տուած էր: Իր գրութիւնը ղրկած է 
նաեւ Հայաստանի Ազգային Ժողովին եւ կառա-
վարութեան: Կը յուսամ որ կը կարդան եւ շատեր 
ինծի պէս կը զարգանան:

Ռ. Համբարձումեանի կարճ գրութեան մէջ ուսա-
նելի տեղեկութիւններ կան մեծերու եւ փոքրերու 
համար:

Հայ Բանակի օրը նշուած է Հայաստանի մէջ: 
Սփիւռք(ներ)ն ալ արձագանգեց:

Ռ. Համբարձումեան պատմագիտական պար-
կեշտ ճշդումներ կատարած է, զորս հասկնալով եւ 
անոնց հետեւելով մենք մեզ կը ճանչնանք, ինչ որ 
քաղաքական հասունացման քայլ է: Մէկ էջ 
գրութենէն կը ստացուին տեղեկութիւններ, որոնք 
կը հարստացնեն մեր ներկան եւ ըմբռնումները:

ա. Հակառակ մեր անմիջականէն բխած օրա-
թերթային ըմբռնումներուն, Հայոց պետական բա-
նակի վերականգնումը վերանկախացման շրջանի 
1992 թուականին տեղի չէ ունեցած, ինչպէս կ’ըսուի: 
Կը կարդանք, որ 26 յունիս 1918 թուականին «Հա-
յաստանի առաջին հանրապետութիւնում հիմնադր-
ւած Ռազմական նախարարութիւնը արձանագրեց 
ո՛չ թէ հայոց բանակի ԾՆՈՒՆԴԸ, այլ ՀԱՅՈՑ 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԸ»: Ուրեմն 
հարիւր տարի առաջ կատարուած է Հայոց Բանակի 
Վերականգնումը: Ինչո՞ւ վերականգնում:

բ. Կը կարդանք. «Հայոց պատմութիւնը սկսւում 
է Յիսուս Քրիստոսի յայտնութիւնից 2492 տարի եւ 
մեզանից  աւելի քան 4509  տարի առաջ, Հայոց  
Մեծ  թուարկանութեան նաւասարդի 1-ին, այսօր-
ւայ տոմարով՝օգոստոսի 23-ին, Հայկ նահապետի 
ԱԶԱՏԱՄԱՐՏՈՎ»:

գ. «Աւելի քան ՉՈՐՍՈՒԿԷՍ հազարամեայ  Հա-
յոց բանակը ՊԵՏԱԿԱՆՕՐԷՆ «27 տարեկան է» 
ասել-յայտարարելը լինելով ողբալի տգիտութիւն, 
ԱՆՎԵՐԱՊԱՀՕՐԷ՛Ն նաեւ հայոց պատմութեան 
պղծագործութիւն է, որից ՀՀ իշխանութիւնները 
ԱՆՅԱՊԱՂ պէտք է մաքրազարդուեն»:

դ. «Այնպէս որ ՀՀ ղեկավարութիւնը պէտք է 
ԱՆՅԱՊԱՂ չեղարկի յունուարի 28-ը  հայոց բա-
նակի հիմնադրութեան տօն նշանակելու անտեղ-
եակութիւնը եւ հայոց պետական բանակի վերա-
կանգնումի եւ տօնախմբումի  տօն նշանակի ՀՀ 

Կրիբի համաճարակը ընդգրկած է Ռումինիան, 
հիւանդութիւնը պիտի շարունակէ տարածուիլ: Այդ 
մասին երկրի առողջապահութեան նախարար 
Սորինա Փինթիան յայտնած է Յունուար 30-ին 
կայացած մամուլի ասուլիսին ժամանակ, կը 
հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը:

«Մենք կ'արձանագրենք կրիբի համաճարակ, 
մեր մօտ երրորդ համաճարակային շաբաթն է: 
Կրիբը կը տարածուի ամբողջ երկիրը, թէպէտեւ 
տարբեր մաշտաբով»,- ըսած է Փինթիան: Ըստ 
իրեն՝ խօսքը այն հիմնամանրէին մասին է, որ 
թեթեւ եւ միջին աստիճանի ծանրութեան հետե-
ւանքներ կը յառաջացնէ: Ռումինիոյ առողջապա-
հութեան նախարարութիւնը վաղօրօք այդ հիմնա-

«Գաբրիէլ» ձիւնամրրիկը, որ անցած է Ֆրանսա-
յով, առանց լոյսի ձգած է 41 հազար տնային 
տնտեսութիւն: Այդ մասին, ինչպէս կը հաղորդէ 
«Արմէնփրես»-ը, ըսուած է ֆրանսական «Enedis» 
ելեկտրամատակարարումի ընկերութեան հաղոր-
դագրութեան մէջ:

«Ֆրանսայով անցած «Գաբրիէլ» ձիւնամրրիկին 
պատճառով, ժամը 09:00-ի տուեալներով, առանց 
ելեկտրականութեան մնացած է 41 հազար տնային 
տնտեսութիւն: Տուժած շրջաններուն մէջ ելեկտրա-
մատակարարումի գրեթէ ամբողջական վերա-
կանգնումը կը սպասուի մինչեւ երեկոյ»,-ըսուած է 

առաջին հանրապետութեան ազդարարած Հայոց 
բանակի վերականգման օրը՝ յունիսի 26-ը, երբ 
կառավարութիւնը Հայաստանի Հանրապետութեան 
ռազմական նախարար նշանակեց անկուսակ-
ցական զօրավար Հախվերդեանին»:

Այս ճշդումները ոչինչով կը նուազեցնեն հայոց 
բանակի իրագործումները եւ արժէքը: Ընդհակա-
ռակն. կը զարգանայ շարունակութիւն եւ հաւատար-
մութիւն ըլլալու գիտակցութիւնը, ըսելու համար, որ 
Հայաստանը Խաղաղականի կղզիներու «պանա-
նային հանրապետութիւն չէ», այլ դարերու խորքէն 
եկած ազգի մը պետութիւն:

Հայոց բանակը պատմութիւն ունի, Հայկ 
նահապետէն մինչեւ մեր օրերը: Այս գիտակցութեան 
զարգացումը հայ զինուորին եւ հայ մարդու միտքին 
եւ հոգիին մէջ ինքնավստահութեան եւ ազգա-
կերտման լուսաւոր ճանապարհ է:

Ռ. Համբարձումեան իր լուսաբանութիւնը ղրկած 
է Հայաստանի Ազգային Ժողովին եւ կառա-
վարութեան: Ինծի պէս շատեր ալ, ինչպէս նաեւ 
կուսակցութիւնները, մամուլը, մտւաորականու-
թիւնը, եթէ տեղեակ չէին անգամ, հիմա գիտեն:

Մենք մեզ տեսնելով մեր պատմութեան 4509 
տարիներու մայրուղիին վրայ, այս եւ այլ պարագա-
ներու, կ’ամրապնդենք մեր մէկութիւնը՝ արմատ-
ներու վրայ:

Ռ. Համբարձումեանի կատարած ճշդումը գիտո-
սիկի ինքնացուցադրութիւն չէ, այլ այն խոր ըմբըռ-
նումը, որ ոչ նոր պետութիւն եւ ոչ նոր ազգ ենք:

Թերեւս օր մըն ալ պէտք է խօսիլ «մէկ ազգ մէկ 
մշակոյթ» կարգախօսի շարունակութեան մասին եւ 
ըսել՝ համազգային բանակ, բազմագոյն սփիւռքնե-
րու իրաւ մասնակցութեամբ:

մանրէին դէմ պատուաստանիւթեր ձեռք բերած է, 
ուստի անոնք պէտք է բաւականաչափ ըլլան 
ամբողջ երկրին համար: «Մասնագէտները կը նշեն, 
որ կրիբի տարածումը կը պահպանուի Փետըր-
ւարին: Առողջապահութեան նախարարութեան 
նպատակը կրիբի ծանր դէպքերու եւ վիրուսի 
պատճառով մահերու բացառումն է»,- յաւելած է 
Փինթիան: Առողջապահութեան նախարարութեան 
կարգադրութեամբ լրացուցիչ գնուած է պատուաս-
տանիւթերու 30 հազար չափաբաժին, որոնք կը 
սկսին բժշկական հաստատութիւններուն բաժնել 
Յունուար 31-ին: Յունուարի սկիզբէն ի վեր 
Ռումինիոյ մէջ կրիբէն մահացած է 54 հոգի, 
հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

ընկերութեան` Twitter ցանցին վրայ զետեղուած 
հաղորդագրութեան մէջ: «Գաբրիէլ»-ը Ֆրանսայի 
մէջ մոլեգնած է լոյս Յունուար 30-ի գիշերը: Փո-
թորիկը ուղեկցուած է ուժեղ քամիով, որուն պոռ-
թկումներուն արագութիւնը առանձին շրջաններու 
մէջ գերազանցած է 110 քիլոմեթր/ժամ նշագիծը: 
Ձիւնի ծածկոյթի հաստութիւնը տեղ-տեղ հասած է 
10 սանթիմեթրի:

Ֆրանսական «Meteo France» օդերեւութաբա-
նական ծառայութեան հաղորդագրութեան համա-
ձայն՝ «Գաբրիէլ»-ը հեռացած է երկրէն՝ ուղղուելով 
դէպի Գերմանիա, հաղորդած է «ՌԻԱ նովոսթի»-ն:

Ֆրանսայի Մէջ Ձիւնի Տեղումներուն Պատճառով Առանց Լոյսի Մնացած Է 41 Հազար Տուն
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Ֆիլիփինի Մէջ Պայթում Տեղի 
Ունեցած Է Մզկիթի Մէջ, Կան Զոհեր

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՕՐԱՑՈՅՑ

ՍԱՐԳԻՍ ՀԱՄԱԼՊԱՇԵԱՆ
(1956)
«Կիրակի Առաւօտ»

2019
ՅՈՒՆՈՒԱՐ31

Նկարիչին այս աշխատանքը ցուցադրուած է 
2007-ին Փարիզի Լիւքսեմպուրկեան պալատին մէջ 
բացուած, հայ ժամանակակից արուեստին նուիր-
ւած՝ «Muse d’art moderne d’Armenie» խորագրով 
ցուցահանդէսին:

ՆԱՄԱԿԱՆԻ 
Յարգելի Պրն. Ս. Յակոբեան,
Ամուսինս՝ Մարտիրոս Ա. Ճան-

ճանեանը, եւ ես՝ Հերմինէ Հաճին-
եան Ճանճանեանս, կ'ուզենք մեր 
ջերմ շնորհակալութիւնները յայտ-
նել ձեզի, ինչպէս նաեւ շնորհա-

ւորել ձեզ «Զարթօնք»-ի այս գեղեցիկ յաւելուա-
ծին համար՝ լոյս տեսած մեր քրոջ՝ Անժէլ 
Ճանճանեանի մահուան քառասունքին առիթով:

Թէեւ իր վերջին տարիները բաւական 
դժուար էին, սակայն իր յիշատակը անթառամ 
պիտի մնայ բոլորին սիրտերուն մէջ, ան պիտի 
շարունակէ ապրիլ իր բազմաթիւ աշակերտ-
ներուն անմնացորդ սիրով ու յարգանքով, 
որոնց կեանքին վրայ ան բարերար ազդեցու-
թիւն ունեցած է: Իր աշակերտներուն եւ գործ-
ընկերներուն վկայութիւնները ինքնին կ'ապա-
ցուցեն այդ մէկը: Իսկ այդ բոլոր գրութիւնները 
հաւաքելու համար ի գործ դրած ձեր ջանքերը 
արժանի են ամէն գնահատանքի:

Կ'ուզեմ օգտագործել այս առիթը լաւագոյնը 
մաղթելու ձեզի:

Մնամ ձերդ՝
Հերմինէ (Մոնթրէալ)  

«Imagine» («Պատկերացո՛ւր»), Ճոն Լենըն

1971 թուականի Յունիս 21-ին Ճոն Լենըն 
աշխարհին նուիրեց «Imagine» («Պատկերացո՛ւր») 
երգը, որ դարձաւ երաժշտութեան համաշխար-
հային պատմութեան մեծագոյն երգերէն մէկը:

Լենընը կը նշէր, որ երգը գրած է Եոքօ Օնոյի 
«Կրեյփֆրութ» («Grapefruit») գիրքէն ստացած 
տպաւորութիւններուն ազդեցութեան տակ, որ, 
ըստ էութեան, գերիրապաշտ ուղղորդումներու 
հաւաքածոյ է արուեստագէտներուն համար:

Երգի տողերէն շատերը կը սկսին «պատկե-
րացո՛ւր» արտայայտութեամբ: Եոքօն կը պատմէր, 
որ Լենընը այս երգը կ'երգէր այն ամէն ինչի 
մասին, որ անկեղծօրէն կը հաւատար՝ «բոլորը մէկ 
մոլորակի, մէկ երկրի, մէկ ազգի ներկայացուցիչներ 
են»: Լենընը զայն անուանեց համայնավարական 
հրովարտակ, թէեւ ինքը անձամբ, ըստ իր խօս-
քերուն, համայնավար չէր եւ չէր պատկաներ որեւէ 
քաղաքական շարժումի:

Այնուամենայնիւ, «Imagine» երգը դարձաւ Լեն-
ընի այցեքարտը: Անիկա աշխարհի բազմաթիւ 
երկիրներու մէջ կը հնչէ գրեթէ նոյնքան, որքան 
ազգային քայլերգերը:

Լենընի մահէն ոչ շատ առաջ երգը կատարեց 
իր ընկերը՝ Էլթոն Ճոնը, իսկ մահուան օրը զայն 
կատարեց «Քուին» խումբը: Տարիներ ետք զայն 

կատարեցին բազմաթիւ յայտնի երգիչներ՝ Էթթա 
Ճեյմս, Ճոշ Կրոպան, Ռեյ Չարլզ, Մատոննա, Լեյ-
տի Կակա, Աւրիլ Լաւին եւ այլք: Սթիվի Ուոնտերն 
զայն կատարեց 1996 թուականին ողիմպիական 
խաղերու փակումին, իսկ 2006 թուականին՝ Փի-
թեր Գաբրիէլը՝ ձմեռնային ողիմպիական խաղերու 
(20-րդ) բացման արարողութիւններուն ժամանակ: 
Երգը կատարուեցաւ նաեւ 2012 թուականին 
Լոնտոնի ողիմպիական խաղերու փակումին:

2006 թուականէն Նիւ Եորքի մէջ աւանդոյթ 
դարձած է Թայմս-սքուերի մէջ անցնող տարուան 
վերջին վայրկեանները ճանապարհել երգի կա-
տարումով:

Հետաքրքրական փաստեր.
•Նիւ Եորքի Կեդրոնական այգիի «Մօրու բա-

ցատ» հատուածը նուիրուած է Լենընի յիշատակին, 
որուն կեդրոնը զետեղուած է «Imagine» բառը:

•Քուպայի մայրաքաղաք Հաւանայի մէջ շին-
ւած է Լենընի պրոնզէ արձանը, որուն պատուան-
դանին վրայ փորագրուած են երգէն հատուածներ:

•Լիվերբուլի օդակայանը կը կրէ Լենընի անու-
նը, որուն նշանաբանն է «Մեզմէ վեր միայն 
երկինքն է» (հատուած երգէն):

Գրեթէ անհաւանական կը թուի, որ աշխարհիս 
վրայ կրնայ գտնուիլ մէկը, որ գոնէ մէկ անգամ 
լսած չէ այս երգը՝ անկախ դաւանանքէն, ազգի 

պատկանելիութենէն, 
տարիքէն, սեռէն եւ նոյ-
նիսկ նախասիրութիւննե-
րէն: Աւելի քան 45 տարիէ 
անիկա կը շոյէ հանդի-
սատեսի ականջը եւ մի 
քանի այլ երգերու հետ 
կը դասուի դարի անմահ 
երգերու շարքին:

Երգի Մը Պատմութիւնը – 3 -        

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

¾ç 06

Առնուազն երկու հոգի մահացած է, իսկ չորսը՝ 
վիրաւորուած Ֆիլիփինի Մինտանաօ կղզիի Զամ-
պոյանկա քաղաքի մզկիթի շէնքին մէջ նռնակի 
պայթումին հետեւանքով: Յունուար 30-ին այս 
մասին յայտնած է «Rappler» նորութիւններու 

¾ç 08



¾ç 08ÐÇÝ·ß³µÃÇ / 31.1.2019 

ä³ï³ëË³Ý³ïáõ ËÙµ³·Çñ`  ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý جريـدة سياسية أرمنـيةزارتونك
تصدر عن شركة شيراك الصحفية )ش.م.م.(

رئيــــــــس التحريــــــر:   سيفاك اكوبيان

zartonkadl@gmail.com P.O.BOX 11-617  Beirut-Lebanon +961 1 444225 +961 81 306 447 www.zartonkdaily.com

¸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:

Ֆիլիփինի Մէջ Պայթում Տեղի Ունեցած Է 
Մզկիթի Մէջ, Կան Զոհեր

Միջազգային Èáõñ»ñ              

 

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 

 

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ
Գոհար Թոքաթլեանի մահուան տխուր առիթով Թէքէեան Մշակութային 
Միութեան Լիբանանի Տեղական Վարչութիւնը իր ցաւակցութիւնները 
կը յայտնէ Թոքաթլեան ընտանիքին եւ հանգուցեալին բոլոր հարա-
զատներուն: 

	

	

	

Հայկազեան Համալսարանը 

Սիրով կը հրաւիրէ ձեզ ներկայ գտնուելու 
Օսմանեան խորհրդարանի մեպուս 

Յակոբ Պապիկեանի Ատանայի Կոտորածին 
նուիրուած տեղեկագրին 

անգլերէն թարգմանութեան՝ 
 

The Adana Massacres 
ԳԻՐՔԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԻՆ 

Խօսք կ'առնեն` 
 

Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան 
Դոկտ. Ա. Կիւրեղեան (Տեղեկագրին թարգմանութեան, 
յառաջաբանի, յաւելուածի, ծանօթագրութեան հեղինակ) 

Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեան 
 

Երկուշաբթի, 4 Փետրուար 2019, կ.ե. ժամը 4:00ին,  
Հայկազեան Համալսարանի Տէրեան Հայագիտական Գրադարան 
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գործակալութիւնը՝ վկայակոչելով ոստիկանութիւնը, կը հաղորդէ «Արմէն-
փըրես»-ը:

Գործակալութեան տուեալներով՝ անյայտ անձը նռնակ նետած է մզկիթի 
շէնքին վրայ, երբ այնտեղ կը գտնուէին իսլամական հոգեւոր առաջնորդներ:

Բոլոր տուժածները անյապաղ հիւանդանոց տեղափոխուած են: Անոնց 
առողջական վիճակին վերաբերեալ տեղեկութիւն չէ հաղորդուած:

Միջադէպի այլ մանրամասնութիւններ առայժմ չեն յայտներ: Աւելի կանուխ՝ 
Յունուար 27-ին, Ֆիլիփինի մէջ ահաբեկչական գործողութիւն տեղի ունեցած է 
պատարագէն ետք Հոլօ քաղաքի (Սուլուի նահանգ) մայր տաճարին մօտ: 
Վերջին տուեալներով՝ մահացած է 20 հոգի, տուժած է՝ 111-ը: Պայթումին 
պատասխանատուութիւնը ստանձնած է Իսլամական պետութիւն ահաբեկ-
չական խմբաւորումը, հաղորդած է «ԹԱՍՍ»-ը:


